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نفـت

نیمه اول و دوم اسفند ماه 1397

اخبار
با آغاز تولید محصوالت پروپان و بوتان

زنجیره محصوالت پاالیشگاه فاز  ۱۳پارس جنوبی
تکمیل شد

مجری طرح توسعه فاز  ۱۳پارس جنوبی از تولید پایدار گاز
مایع در پاالیشگاه این طرح خبر داد و گفت :با بهرهبرداری از
واحدهای تولید گاز مایع ،زنجیره محصوالت پاالیشگاه فاز ۱۳
پارس جنوبی تکمیل شد.
به گزارش شرکت نفت و گاز پارس ،پیام معتمد با اشاره به
راهاندازی واحدهای  ۱۱۵ ،۱۱۴ ،۱۱۳در  ۳۰بهمن ماه امسال،
اعالم کرد :تولید محصوالت با ارزش پروپان و بوتان ()LPG
بهطور مستمر در پاالیشگاه طرح توسعه فاز  ۱۳پارس جنوبی
آغاز شد.
وی با بیان اینکه هماکنون همزمان چهار ردیف شیرینسازی
گاز ،واحدهای تولید اتان ،میعانات گازی و گوگرد دانهبندی شده
در مدار تولید قرار دارند ،اظهار کرد :با بهرهبرداری از واحدهای
یادشده و همچنین تولید گاز مایع ،زنجیره محصوالت پاالیشگاه
فاز  ۱۳پارس جنوبی تکمیل شد.
به گفته معتمد ،هم اکنون تولید فرآوردههای گازی این طرح از
مرحله نخست (فاز )۱۳Aبهطور کامل محقق شده است.
با راهاندازی دو سکوی باقیمانده و ارسال گاز ترش به پاالیشگاه
خشکی که هم اکنون همه واحدهای فرایندی آن عملیاتی شده
است ،مرحله دوم (فاز  )۱۳Bفاز  ۱۳پارس جنوبی عملیاتی شده
و میزان تولید محصوالت این طرح به ظرفیت اسمی تعیین شده
خواهد رسید.
طرح توسعه فاز  ١٣با هدف تولید روزانه  ۵۶میلیون مترمکعب
گاز غنی ۷۵ ،هزار بشکه میعانات گازی ٤٠٠ ،تن گوگرد و
ساالنه یک میلیون و  ۱۰۰هزارتن گاز مایع و یک میلیون تن
گاز اتان به بهرهبرداری خواهد رسید.

تحقق یکصد هزار متر حفاری در فاز ۱۴
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی
مدیر پروژه حفاری  ۲۲حلقه چاه در فاز  ۱۴طرح توسعه میدان
گازی پارس جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران از تحقق یکصد
هزار متر حفاری در اجرای این پروژه خبر داد.
به گزارش شرکت ملی حفاری ایران ،حمیدرضا شفیعیمکوند
گفت :عملیات حفاری این چاهها بهطور کامل پایان یافته است
و در مجموع  ۱۴حلقه چاه روی دو سکوی  A -SPD۱۴و
 C – SPD۱۴تکمیل ،نهایی و تحویل کارفرما شد.
وی افزود :بر اساس محاسبات کارفرما ،تولید یک میلیارد
فوتمکعب گاز از این  ۲۲حلقه چاه در برنامه بود که با توجه
به همکاری و هماهنگی میان متخصصان ملی حفاری و شرکت
نفت و گاز پارس و کیفیت عملیات در عمل استحصال این
میزان گاز از  ۱۴حلقه چاه تحقق یافت.
مدیر پروژه حفاری  ۲۲حلقه چاه در فاز  ۱۴طرح توسعه میدان
گازی پارس جنوبی در شرکت ملی حفاری با بیان اینکه اجرای
پروژه حفاری  ۲۲حلقه چاه گازی در فاز  ۱۴پارس جنوبی پس
از حضور این شرکت در حفاری فازهای یک ۹ ،و  ۱۰و  ۱۷و ۱۸
در این موقعیت در شمار پروژههای اجرایی از سوی شرکت ملی
حفاری در میدانهای مشترک است ،اظهار کرد :مراحل تکمیل
نهایی هشت حلقه چاه باقی مانده در این فاز نیز در دستور کار
قرار دارد.
شفیعیمکوند با اشاره به اینکه هماکنون دستگاههای حفاری
این شرکت از منطقه فاز  ۱۴ترخیص شدهاند ،گفت :با ابالغ
برنامه کارفرما مبنی بر انجام مراحل تکمیلی چاههای باقیمانده،
یک دستگاه حفاری در موقعیت مستقر و مراحل پایان کار در
کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود.
وی به پایان عملیات حفاری و تکمیل  ۱۴حلقه چاه بهمدت
 ۵۲روز زودتر از برنامه تعیین شده از سوی کارفرما اشاره کرد
و افزود :این شرکت آمادگی کامل برای انجام عملیات حفاری و
ارائه خدمات جانبی این صنعت در مناطق دریایی را دارد.

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

انتصاب در مديريت تداركات و اموركاالي مناطق نفت خيز جنوب
در حكمي از سوي مدير تداركات
و امور كــاالي شركت ملي
مناطق نفـت خيـز جـنوب ،
غالمرضــا کمـالی به عنوان
معــاون مدیر تدارکـات و امـور
کاال(تداركات) منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی ،سعید
امینی زاده در اين حكم با
برشمردن اهم وظایف معاون
مدیر(تدارکات) برای وی در
مسئولیت جدید آرزوی موفقیت
کرد.
غالمرضا کمـالی ،دانش آموخـته
کارشنـاسی ارشـد مدیـریت

بازرگانی -گرایش بازاریابی است
و رئیس تدارکات و خرید کاالی
داخلی و رئیس بررسی منابع و
خریدهای داخلی از جمله سوابق
وی در مدیریت تدارکات و امور
کاالی شرکت ملی مناطق نفت
خیز جنوب محسوب می شود.
مديريت تداركات و امور كاالي
شركت ملي مناطق نفتخيز
جنوب با تدارك و تامين كاالي
مورد نياز عمليات و پروژه ها نقش
تعيين كننده اي در تحقق برنامه
هاي توليد دارد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب:

طرح عملیاتی؛ رمز موفقیت در اقدامهای مسئولیت اجتماعی
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بر لزوم
اقدام عملی پیرامون موضوع مسئولیت اجتماعی تاکید
کرد و گفت :داشتن طرح و برنامه عملیاتی رمز موفقیت
در زمینه مسئولیت اجتماعی است.
به گزارش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،احمد
محمدی ،مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
در دومین سمینار بینالمللی  CSRبا عنوان مسئولیت
اجتماعی صنایع ،محرومیتزدایی و توسعه سرمایه
انسانی گفت :برای انجام فعالیتها در زمینه مسئولیت
اجتماعی و کمک به مردم پیرامون تأسیسات و صنایع
و نیز حرکت در مسیر تحقق اهداف نیازمند اقدام عملی
هستیم ،بنابراین خروجی اینگونه سمینارها افزون بر
نشان دادن نقشه راه و تبیین راهبردها ،باید به ارائه یک
طرح و برنامه عملیاتی منتج شود.
وی به ظرفیتهای باال و منابع متعدد استان خوزستان
اشاره کرد و افزود :درصورتی که نظم و نظام مشخصی
برای طراحی ،برنامهریزی ،اولویتبندی ،توزیع و تسهیم
مناسب به منظور سرمایهگذاری در زمینه مسئولیت
اجتماعی ارائه شود میتوان برنامهای مدون ،همگرا
و همراستا پیاده کرد و با پرهیز از موازیکاری برای
محرومیتزدایی مناطق کمتر برخوردار گامهای مهمی
برداشت.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب حجم باال
و متنوع منابع و نیروی انسانی مستعد در استان را دو
پارامتر اساسی برای فعالیت در حوزه مسئولیت اجتماعی
برشمرد و تصریح کرد :با تفکر و اندیشه صحیح و فراهم
کردن زیرساختهای الزم میتوان بر مشکالت غلبه کرد
و به ایجاد نشاط ،توسعه و امنیت پایدار در جامعه کمک
کرد.
محمدی گفت :استان خوزستان ظرفیت باالیی در ایجاد
کسبوکار و توسعه کشور دارد ،بهطوری که میتواند

به عنوان قطب و کانون اصلی صدور خدمات فنی و
مهندسی به دیگر کشورها نیز درنظر گرفته شود.
وی همچنین به طرحهای جلوگیری از سوزاندن گازهای
مشعل پرداخت و افزود :کارهای مطالعاتی این پروژهها
تکمیل شده است و بهزودی وارد فاز اجرایی میشوند.
وی به طرح افزایش و نگهداشت تولید موسوم به ۲۸
مخزن اشاره کرد و گفت :در این طرح  ۴درصد از صورت
وضیعتها به بخش مسئولیت اجتماعی تخصیص داده
شده است و تالش خواهیم کرد پیمانکارانی را پرورش
دهیم که به صورت حرفهای به امور مسئولیت اجتماعی
بپردازند.
دومین سمینار بینالمللی  CSRبا عنوان مسئولیت
اجتماعی صنایع ،محرومیتزدایی و توسعه منابع انسانی
با حضور مارتین نیورایتر ،مدیر شرکت  CSRاتحادیه
اروپا ،غالمرضا شریعتی ،استاندار استان خوزستان،
احمد محمدی ،مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب ،بهزاد محمدی ،معاون وزیر و مدیرعامل شرکت
ملی صنایع پتروشیمی ایران و محمد فاضلی ،مشاور
وزیر نیرو در تاالر همایش امام رضا (ع) شهرک نفت
اهواز برگزار شد.

آنان که میخواهند ما را به سستی بکشانند ،این آرزو را به گور میبرند
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت :آنهایی که
میخواهند ما را به سستی بکشانند ،این آرزو را با خود
به گور میبرند.
به گزارش وزارت نفت ،مسعود کرباسیان در آیین تجلیل
و معارفه مدیران پیشین و جدید شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب ،شرکت نفت و گاز اروندان و شرکت
ملی حفاری ایران اظهار کرد :افتخارم این است که در
مسئولیت جدید ،نخستین سفرم به استان خوزستان
است؛ استانی که منشا تاریخ نفت و سرمایه ارزشمند
کشور است .آرامش امروز ما ،مرهون خوزستان است که
خط اول در دوران جنگ تحمیلی بود.
وی با بیان اینکه حامل پیام قدردانی وزیر نفت از
کارکنان این سه شرکت است ،گفت :اقتصاد مقاومتی
و جهاد اقتصادی به معنای واقعی در نفت جریان دارد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد :دولت
برای تحویل الیحه بودجه سال  ۹۸به مجلس تا ۱۵
آذرماه ،در سه شیفت مشغول فعالیت است.
کرباسیان بر استفاده از نیروهای متخصص جوان در
صنعت نفت تاکید کرد و گفت :مجموعه تالشهایی که
در صنعت نفت و شرکت ملی نفت ایران انجام میشود
باید بهخوبی بازتاب داده شود .برای نمونه افزایش تولید
پس از تحریمها ،اقدامهای ارزشمند صنعت نفت در

حوزه حفاری یا فعالیت توسعهای در غرب کارون تنها
بخشی از فعالیتهای انجام شده در این شرکت است.
وی حضور نمایندگان استان خوزستان در مجلس
شورای اسالمی در آیین قدردانی از مدیران سه شرکت
نفتی را بسیار ارزشمند عنوان کرد و گفت :این حضور
نشان میدهد نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی
قدردان تالشگران صنعت نفت هستند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به حضور استاندار
خوزستان نیز در این آیین اشاره کرد و افزود :تجربه،
دلسوزی و پیگیری ،آقای شریعتمداری را جزو
استانداران جسور و موفق کشور قرار داده است.
کرباسیان با قدردانی از مدیرانعامل پیشین شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب ،شرکت نفت و گاز اروندان و
شرکت ملی حفاری ایران یادآور شد :با در نظر گرفتن
ظرفیتهای قانونی بهطور حتم در آینده باز هم از
توانمندیهای این عزیزان استفاده خواهیم کرد.
احمد محمدی ،جهانگیر پورهنگ و سیدعبداهلل موسوی
هفته گذشته به عنوان مدیران عامل شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب ،شرکت نفت و گاز اروندان و شرکت
ملی حفاری ایران منصوب شدند.

عمده فعالیتهای نفت مناطق مرکزی
بر غرب کشور متمرکز میشود

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران اعالم کرد:
با توجه به اهمیت توسعه میدانهای مشترک نفتی و
نیز تغذیه شبکه گازی غرب کشور ،سرمایهگذاری و
فعالیتهای اجرایی این شرکت در سال آینده بیشتر
بر حوزه شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب متمرکز
خو اهد بود.
به گزارش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،رامین
حاتمی ،مدیرعامل این شرکت در نشست پیشبینی
بهرهدهی چاههای شرکت برای نیمه نخست سال ۱۳۹۸
که با حضور مدیران ،رؤسا و کارشناسان ستادی ،مدیران
عامل ،مدیران و رؤسای شرکت تابعه بهرهبرداری نفت
و گاز زاگرس جنوبی ،شرق و غرب برگزار شد ،گفت:
اگرچه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران دومین شرکت
تولیدکننده گاز در کشور و نخستین تولیدکننده گاز در
خشکی است ،اما با توجه به اهمیت توسعه میدانهای
مشترک نفتی و نیز تغذیه شبکه گازی غرب کشور،
سرمایهگذاری و فعالیتهای اجرایی این شرکت در سال
آینده بیشتر در حوزه شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
غرب متمرکز خواهد بود.
وی از تولید  ۶۰میلیارد مترمکعب در سه شرکت تابعه
نفت مناطق مرکزی ایران در  11ماه امسال (شرکت
ی نفت و گاز غرب ،شرکت بهرهبرداری نفت
بهرهبردار 
و گاز شرق و شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس
جنوبی) خبر داد و درباره فعالیتها و پروژههای در دست
اقدام شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب عنوان کرد:
در منطقه عملیاتی تنگ بیجار ،لرزهنگاری سهبعدی به
ارزش  5هزار میلیارد ریال و توسعه فاز دوم این میدان
با حفاری پنج حلقه چاه و توسعه تاسیسات روزمینی با
حدود  ۱۱۰میلیون دالر اعتبار در حال اجراست .از دیگر
پروژههای این شرکت میتوان به قراردادهای EPCدانان
(شامل لرزهنگاری و الیهشکافی هیدرولیکی دو حلقه
چاه) و نفتشهر به ارزش تقریبی حدود  ۱۳تا  ۱۴هزار
میلیارد ریال اشاره کرد.
حاتمی به پروژه انتقال نمکزدایی سرکان مالهکوه به
چشمه خوش و پروژه برقرسانی آبان و پایدار غرب به
ارزش  ۴۰۰میلیارد ریال در شرکت بهرهبرداری نفت و
گاز غرب نیز اشاره کرد و افزود :از مجموع  ۱۳دکلی که
درباره بحث نگهداشت تولید و قراردادهای  EPCدر سال
آینده فعالیت خواهند کرد ،تعداد  ۱۰دکل آن در شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز غرب حضور مییابند که بیش
از  ۸۰درصد فعالیتهای حفاری این شرکت را شامل
میشود .همچنین تکمیل باقیمانده طرح  ۱۶میدان
نفتی در مناطق عملیاتی چشمهخوش ،دهلران و پایدار
غرب از دیگر برنامههای این شرکت محسوب میشود.
همچنین بستههای جدید  EPCFو  EPDFدر شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز غرب شامل توسعه میدانهای
دهلران ،چشمه خوش ،دالپری ،سامان ،سومار و دالوران
با سرمایه تقریبی حدود  ۶۰۰میلیون دالر و تولید حدود
 ۳۰هزار بشکه در روز منتظر نهایی شدن ازسوی شرکت
ملی نفت ایران است.
بر اساس اعالم شرکت نفت مناطق مرکزی ایران،
حفاری چهار حلقه چاه جدید و سه حلقه چاه تعمیری
نیز در برنامه شرکت نفت و گاز غرب در سال  ۹۸قرار
دارد که با تحقق آن ،پیشبینی میشود تولید نفت در
این شرکت  ۱۱هزار و  ۵۰۰بشکه در روز افزایش یابد.
حاتمی همچنین درباره عملکرد تولیدی شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی توضیح داد :در
 ۱۱ماه اخیر در این شرکت ،در مجموع  ۴۷میلیارد
مترمکعب گاز ۱۵ ،میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه نفت و
یک میلیون و  ۹۰۰هزار بشکه میعانات گازی تولید شده
است .میزان تولید گاز در شرکت بهرهبرداری نفت و
گاز شرق نیز تا  ۲۷بهمن ماه امسال معادل  ۱۳میلیارد
مترمکعب بوده است.

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران:

تحقق بهرهوری شبکه انتقال گاز در گرو
بهرهمندی از ظرفیت سرمایه انسانی است

گاز

شرکت گاز خراسان رضوی نشان  3ستاره تعالی
اچاسیی دریافت کرد

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی از کسب نشان کشوری سه ستاره
تعالی اچاسیی از سوی این شرکت در بین  189دستگاه دولتی و خصوصی
خبر داد.
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رونمایی از دستگاه ممانعتکننده تشکیل
رسوب در پاالیشگاه گاز سرخون و قشم

به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،سیدحمید فانی گفت :شرکت گاز استان
خراسان رضوی موفق شد در دومین سال از برگزاری جشنواره نشان کشوری
تعالی اچاسیی و در بین  189سازمان و شرکت دولتی و خصوصی با کسب
باالترین امتیاز ،نشان سه ستاره این دوره را از آن خود کند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران گفت :بهرهوری کامل شبکه انتقال گاز یکی از
اهداف مهم این سازمان است که تحقق آن به بهرهمندی از ظرفیتهای نیروی
انسانی بستگی دارد.
به گزارش شرکت انتقال گاز ایران ،سعید توکلی در بازدید از تاسیسات تقویت
فشار گاز خنج واقع در منطقه  5عملیات انتقال گاز گفت :تحقق بهرهوری کامل
با بهرهگیری از ظرفیت نیروی انسانی قرارداد مستقیم و پیمانکاری در همه
وظایف محوله تاسیسات تقویت فشار گاز و مراکز بهرهبرداری حاصل خواهد
شد که موضوعی بسیار مهم برای انتقال گاز کشور است ،زیرا به بلوغ رسیدن
مجموعه ،سبب افزایش مسئولیتپذیری سیستم و آغاز حل بنیادین چالشها
میشود.
وی افزود :برقراری ارتباط منطقی از سوی شرکت انتقال گاز با تامینکنندگان
گاز طبیعی در کشور ،سبب تضمین انتقال پایدار گاز میشود و جایگاه این
شرکت را به عنوان یک صنعت پایدار گاز ،تحکیم میکند.
شرکت انتقال گاز ایران با دارا بودن  38هزار کیلومتر خط لوله فشار قوی با
همکاری  10منطقه عملیاتی ،وظیفه انتقال گاز فرآورش شده پاالیشگاههای
گاز کشور را بهعهده دارد تا گاز طبیعی به صورت ایمن و پایدار به دست
مصرفکنندگان برسد.
منطقه  5عملیات انتقال گاز یکی از راهبردیترین مناطق انتقال گاز در جنوب
کشور است .مرکز این منطقه در شیراز واقع شده و گاز انتقالی خود را از پاالیشگاه
داالن فراشبند ،پاالیشگاههای پارس جنوبی ،فجرجم و پارسیان دریافت میکند.
گستردگی منطقه  5انتقال گاز 128 ،هزار کیلومتر در استان فارس و قسمتهایی
از استانهای بوشهر ،کهگیلویه و بویراحمد و یزد است که دمای منفی  20درجه
در سردترین ایستگاه و  56درجه در گرمترین ایستگاه تقویت فشار گاز کشور
را از آن خود کرده است.
این منطقه 4 ،هزار و  500کیلومتر خط لوله 15 ،ایستگاه تقویت فشار گاز و 5
مرکز بهرهبرداری دارد تا با استفاده از آنها و بهرهمندی از خطوط سراسری دوم،
سوم ،چهارم ،هشتم و دهم ،وظیفه خود را در تامین گاز استانهای مربوطه
انجام دهد.

وی کسب این نشان را گامی بلند در مسیر تحقق چشمانداز افق  1403سازمان
عنوان کرد و افزود :شرکت گاز خراسان رضوی با بیش از چهار دهه فعالیت،
همواره در استفاده از علوم و فنون بهروز برای ارتقای توان فنی ،افزایش بهرهوری
و حفاظت از منابع انسانی پیشرو بوده است.

دستگاه رسوبزدای مغناطیسی آپیتان با تکیه بر توان نیروهای ایرانی و با هدف
خودکفایی در تامین تجهیزات صنعت گاز ،در شرکت پاالیش گاز سرخون و
قشم رونمایی شد.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،محمدحسین نوروزی ،مدیرعامل شرکت
پاالیش گاز سرخون و قشم درباره دستگاه ممانعتکننده تشکیل رسوب توضیح
داد :این دستگاه به مواد شیمیایی و منبع تغذیه نیاز ندارد ،به همین سبب
تاثیر منفی روی محیط زیست نمیگذارد .افزون بر این ،حذف رسوب موجود،
نداشتن هزینههای اجرا ،ایجاد یک الیه محافظ برای جلوگیری از خوردگی و
کاهش مصرف انرژی در صنایع و مصارف عمومی از دیگر ویژگیهای بارز این
دستگاه است.
فانی به ارتقای محسوس فرهنگ اچاسیی در شرکت گاز استان در دو سال
گذشته اشاره کرد و گفت :هم اکنون شناسایی مخاطرهها و پیشگیری از بروز
وقایع آسیب رسان به صنایع ،تاسیسات و محیط زیست و همچنین عوامل موثر
بر سالمت انسان ،نظام مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست با رویکردی
نوین در بهرهوری سازمانی شرکت گاز خراسان رضوی بهطور کامل استقرار
یافته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی یادآور شد :مطابق چشمانداز افق
 1403شرکت گاز استان تا پنج سال آینده قطب گازرسانی کشور خواهد شد
و کسب این عنوان ،نشاندهنده حرکت درست و صحیح امور اچاسیی برای
تحقق این هدف است.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد این دستگاه با نمونههای تولید شده در کشورهای
مطرح و صاحب این فناوری ،همتراز است ،اظهار کرد :این دستگاه با بهرهگیری
از قوانین الکترومغناطیس توانسته بدون استفاده از ادوات مکانیکی و استفاده از
مواد شیمیایی ،عملیات جلوگیری از تشکیل رسوب و رسوبزدایی را در کمترین
زمان ممکن و بیشترین حد الیهبرداری انجام دهد.
نوروزی اظهار کرد :دستگاه ممانعت کننده تشکیل رسوب در صنایع نفت ،گاز،
پتروشیمی ،نیروگاهی ،پزشکی ،مصارف عمومی خانگی و همه صنایعی که آب
در آن جریان دارد و همواره با مشکالت مخرب رسوب روبهرو هستند ،قابل
استفاده با کاربرد موثر است.
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پتروشیمی
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معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:

تسریع روند ساخت طرح پتروشیمی گچساران ضروری است
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
بر شتاببخشی به روند ساخت طرح
پتروشیمی گچساران تاکید کرد.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی،
بهزاد محمدی در حاشیه بازدید از روند
ساخت طرح پتروشیمی گچساران اظهار
کرد :این طرح یکی از طرحهای بسیار
مهم در صنعت پتروشیمی است که
خوراک اتان مورد نیاز را از پاالیشگاه گاز
بیدبلند خلیجفارس دریافت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه چهار طرح
پتروشیمی دیگر خوراک خود را از
پتروشیمی گچساران دریافت خواهند
کرد ،افزود :بنابراین وابستگی چند طرح به طرح پتروشیمی گچساران بر اهمیت
این طرح میافزاید.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با ابراز امیدواری درباره حل مشکالت مالی
این طرح گفت :امید است که در بخش ریالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج
فارس حمایتهای بیشتری داشته باشد و در بخش ارزی نیز برخی مشکالت
وجود دارد که باید برطرف شود تا شرکت ملی صنایع پتروشیمی آماده هرگونه
همکاری و مساعدت است.
محمدی تصریح کرد :امیدواریم سال آینده شاهد تحرک بیشتری در ساخت
طرح پتروشیمی گچساران باشیم و مدیریت پیمانکاران و منسجم کردن آنها
سبب رقم خوردن نتایجی مطلوب شود.
وی ادامه داد :طرح پتروشیمی گچساران با بیش از  59درصد پیشرفت در حال

ساخت است و امیدواریم در سال 1400
به بهرهبرداری برسد.
طرح پتروشیمی گچساران در سال
 1381براساس مصوبه هیئت وزیران در
 31فروردین  1384در اداره کل ثبت
شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید
و متعاقب آن طبق مصوبه  11فروردین
 85شرکت ملی صنایع پتروشیمی،
این طرح برای اجرای واحد الفین با
ظرفیت یک میلیون تن در سال باهدف
تامین خوراک واحدهای پاییندستی
پلی اتیلنی پتروشیمیهای کازرون،
بروجن ،ممسنی و دهدشت در فاصله 7
کیلومتری شهرستان گچساران در زمینی
به مساحت تقریبی  157هکتار برنامهریزی شد.
سرمایهگذاری اولیه طرح پتروشیمی گچساران  424.7میلیون یورو و 7165.2
میلیارد ریال است که تسهیالت ارزی از سوی صندوق توسعه ملی برنامهریزی
شده است و خوراک طرح به میزان  1250هزار تن گاز اتان از طرح پاالیشگاه
گاز بیدبلند خلیج فارس از طریق خط لوله به طول  95کیلومتر تامین خواهد
شد.
دانش فنی طرح پتروشیمی گچساران با الگوبرداری از الفین نهم تامین شده و
مهندسی اصولی و تفصیلی واحد فرآیندی طرح توسط شرکتهای مهندسان
مشاور داخلی انجام گرفته است .همه مجوزهای طرح شامل آب ،برق ،گاز،
محیط زیست ،خوراک و سوخت دریافت شده است.

ساخت طرح جدید اتیلن اکساید اندیمشک بهزودی آغاز میشود
ساخت طرح جدید  200هزار تنی اتیلن اکساید و محصوالت پاییندست صنعت
پتروشیمی در اندیمشک با هدف تکمیل زنجیره ارزش و اشتغال آفرینی پایدار
بهزودی آغاز میشود.
به گزارش شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،جواد گلی ،مدیر روابط عمومی
و امور بینالملل هلدینگ خلیج فارس اظهار کرد :برای تکمیل زنجیره ارزش
اتیلن و اشتغال آفرینی پایدار ،ساخت طرح جدید  200هزار تنی اتیلن اکساید
و محصوالت پایین دست صنعت پتروشیمی در اندیمشک بهزودی آغاز میشود.
وی با بیان اینکه کلنگ ساخت این طرح بهزودی به زمین زده میشود ،گفت:
همزمان با افزایش ظرفیت تولید اتیلن در عسلویه ،بخشی از اتیلن مازاد تولیدی
(حدود  90هزار تن) از مسیر خط لوله اتیلن غرب به اندیمشک منتقل میشود
و در این منطقه یک طرح اتیلن اکساید و پایین دست ساخته خواهد شد.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
با اشاره به اینکه طرح جدید پتروشیمی اندیمشک افزون بر اتیلن اکساید و
محصوالت پایین دست صنعت دیگر محصوالت زنجیره اتیلن اکساید شامل
اتواکسیالت ،گالیکول اتر ،اتانول آمین MDEA ،را هم تولید و عرضه خواهد
کرد ،تصریح کرد :هر یک از این محصوالت به تنهایی میتواند تکمیلکننده
زنجیرهای از محصوالت صنایع تکمیلی پتروشیمی باشد که دارای کاربردهای

متعدد در صنایع مختلف رنگ ،نساجی ،آرایشی و بهداشتی ،آفتکشها ،صنایع
سیمان ،شیرینسازی گاز ،شویندهها و  ...هستند.
گلی افزود :برای ساخت و بهرهبرداری طرح اتیلن اکساید اندیمشک پیشبینی
حدود  388میلیون دالر سرمایهگذاری شده است که هلدینگ خلیج فارس از
مسیرهای مختلف و متنوع برای تامین منابع مالی اقدام خواهد کرد.
وی درباره تامین آب ،برق و گاز مورد نیاز این طرح پتروشیمی بیان کرد :محل
ساخت طرح جدید اتیلن اکساید و پایین دست صنعت اندیمشک در منطقهای
در نظرگرفته شده است که کمترین فاصله را با خط لوله ششم سراسری برای
تامین سوخت گاز و سدکرخه به عنوان منبع تامین آب خواهد داشت .ضمن
آنکه با توافق برق منطقهای استان خوزستان و پتروشیمی فجر ،برق این مجتمع
با تهاتر دو مجموعه تامین خواهد شد.

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

راهبردهای موثر اچاسیی برای مجتمعهای پتروشیمی
متمرکز در یک منطقه تدوین میشود
مدیر اچاسیی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تهیه محتوای دانشی مورد نیاز
برای مجتمعهای پتروشیمی متمرکز در یک منطقه در قالب کتابی تحت عنوان
 »Multy» Complex Safety &Securityبهمنظور ارائه راهبردهای موثر
کاهش آلودگی و افزایش ایمنی در مناطق خبر داد.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،قدرتاهلل نصیری با اشاره به اینکه
رعایت اچاسیی به یکی از افتخارها در صنعت پتروشیمی بدل شده است ،گفت:
این شرکت به عنوان یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی ،استانداردها و نکات ایمنی
را در نشستهایی به مدیران اعالم کرده است تا با اختصاص بودجه مورد نظر از
سوی شرکتها ،اقدامهای الزم در این باره انجام شود.
وی با بیان اینکه تجمع واحدهای صنعتی در یک منطقه بهصورت متمرکز در
سطح دنیا محدود است که به همین دلیل دانش مالحظات ایمنی و مدیریت
ریسک یکپارچه تجمع آالیندگی و تأثیر آن برانسان و محیط زیست برای این
مجموعهها چه در داخل و چه در سطح بینالمللی بسیار کم است ،افزود :بر
همین اساس ،محتوای دانشی مورد نیاز را در قالب یک کتاب با عنوانMulty«  
»Complex Safety & Securityدر حال تهیه داریم تا راهبرد موثر کاهش
آلودگی و افزایش ایمنی در منطقه را به شرکتها آموزش دهیم.
نصیری به موضوع بازنگری میزان آب آتشنشانی مورد نیاز شرکتهای
پتروشیمی در دو منطقه ماهشهر و عسلویه بر اساس سناریوهای Worst
 Caseاشاره و اظهار کرد :پیشبینی سیستمهای پشتیبان تامین آب آتشنشانی
از دریا)High Flow(  برای شرایط اضطراری یک اقدام در دست اجرا برای
منطقه ماهشهر است.
وی گفت :در حوزه پدافند غیرعامل دو نرمافزار بومی و ملی در حال طراحی
است که بر اساس  SPAو  API780اتحادیه اروپا ارزشگذاری میشود و ضمن
ارزیابی آسیبها و تهدیدها ،یک سامانه تحقیقاتی جامع برای تحلیل شرایط
صنعت پتروشیمی خواهد بود.
مدیر اچاسیی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد میزان آمادگی واحدهای
پتروشیمی در مقابله با بحران گفت :ساالنه یک مانور سراسری در منطقه و سالی
دو مانور در سطح فرماندهی بحران اجرا میشود که ناظرانی از سازمان پدافند
غیرعامل بر روند آن نظارت میکنند .همچنین در زمینه سایبری نیز مانور قطع
اینترنت و اتصال به شبکه اینترانت برگزار شد که شرکتها از شکافهای امنیتی
خود برای ورود هکرها و اخاللگران سایبری آگاه شدند و با بستن این حفرههای
امنیتی در شبکه میتوانند بهراحتی با حملههای سایبری مقابله کنند.

پتروشیمی زاگرس گواهینامه  4ستاره
جایزه ملی تعالی را دریافت کرد

مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
با بیان اینکه هماکنون مطالعات اقتصادی ،بازار و فنی اجرای این طرح جدید
پتروشیمی انجام شده است ،یادآور شد :در شرایط فعلی ،مراحل نقشهبرداری
خاتمه یافته و برنده مناقصه جاده حراستی و عملیات فنسکشی مشخص شده
است .همچنین مناقصه آمادهسازی و تسطیح زمین ،احداث مسیر و جادههای
ورودی و خروجی این طرح در حال انجام است.

پتروشیمی امیرکبیر گواهینامههای استاندارد مدیریتی دریافت کرد
شرکت پتروشیمی امیرکبیر موفق به کسب گواهینامههای استاندارد مدیریتی از
شرکت  Quality Austriaشد.

شرکت پتروشیمی زاگرس در شانزدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی موفق
به کسب گواهینامه چهار ستاره تعالی شد.

به گزارش شرکت پتروشیمی امیرکبیر ،این شرکت به منظور صحهگذاری بر
عملکرد فرآیندهای جاری سازمانی ،برنامه ممیزی خارجی خود را با حضور تیم
پنج نفره از ممیزان حوزههای مدیریت کیفیت  ،ISO 9001مدیریت بهداشت
و ایمنی  ،ISO 45001مدیریت محیط زیست  ،ISO 14001مدیریت انرژی
 ISO 50001و مدیریت ریسک  ISO 31000برگزار کرد و در پایان موفق به
کسب گواهینامههای استاندارد ایزو از شرکت  Quality Austriaاتریش شد.
این ممیزی در همه ادارات و واحدهای مجتمع پتروشیمی امیرکبیر براساس
برنامهریزی پیشین ،انجام شد و در جلسه افتتاحیه ضمن تاکید بر رعایت همه
الزامهای استانداردها توسط مجموعه واحدها و ادارهها و همچنین آمادگی انجام
شده برای ارائه شواهد و مستندهای مربوطه ،اقدامهای الزم برای انجام ممیزی
صورت گرفت.
با توجه به موفقیت شرکت در استقرار مناسب استانداردهای ایزو در مجتمع،

به گزارش شرکت پتروشیمی زاگرس ،شانزدهمین جایزه ملی تعالی سازمانی
کشور در محل مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیمای تهران با حضور
جمعی از مقامها ،مدیران ارشد سازمانها و متخصصان این حوزه برگزار شد.
براساس این گزارش ،شرکت پتروشیمی زاگرس در شانزدهمین جایزه ملی تعالی
سازمانی کشور موفق شد با ارتقای عملکرد سازمانی در حرکت به سوی تعالی،
با یک پله صعود نسبت به سال پیش ،گواهینامه چهار ستاره جایزه ملی تعالی
سازمانی کشور را دریافت کند.
سرانجام گواهینامههای مربوطه برای مدت سه سال به این شرکت اعطا شد.
پتروشیمی امیرکبیر از سال  84و پس از راهاندازی واحدها ،اقدام به اخذ
استانداردهای مدیریتی کرده و به صورت ساالنه براساس ممیزیهای داخلی و
خارجی ،گواهینامههای مربوطه تمدید و روزآمد میشود.

ارزیابان جایزه ملی تعالی سازمانی کشور در روزهای  15و  16بهمن ماه امسال
با حضور در مجتمع پتروشیمی زاگرس به بررسی معیارهای رهبری ،راهبرد،
کارکنان ،منابع و شریکان ،فرآیندها ،نتایج مشتری ،نتایج کارکنان ،نتایج جامعه
و نتایج کلیدی عملکرد پرداختند.

پاالیش و پخش

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

رئیس جمهوری:

خودکفایی در تولید بنزین توانمندی ما را در شرایط تحریم نشان میدهد
رئیس جمهوری گفت :از
افتخارات دولت است که
در پنج سال گذشته تولید
بنزین به  ۲برابر افزایش
یافته و این توانمندی دولت
را در شرایط تحریم و اعمال
فشارها نشان میدهد.
به گزارش پایگاه اطالع
رسانی ریاست جمهوری،
دکتر حسن روحانی ،در
جلسه هیئت دولت با بیان اینکه در سفر به استان
هرمزگان طرحها و پروژههای مهمی به بهرهبرداری
رسید که در زندگی مردم و جامعه تاثیرگذار است ،گفت:
مهندسان ،مسئوالن و کارگزاران به معنای واقعی کلمه
جواب قاطعی به آمریکاییها دادند و افتتاح سه طرح
مهم در یک استان موجب ارتقای جایگاه ایران در سطح
جهان و نمادی از توانمندی و پیشرفت ملت ایران است
که در برابر چشم جهانیان ظهور و بروز پیدا کرد.
وی بهرهبرداری از سه فاز پاالشگاه ستاره خلیجفارس در
دو سال گذشته را حائز اهمیت برشمرد و افزود :امروز
این پاالیشگاه روزانه  ۳۶میلیون لیتر بنزین با کیفیت
یورو  ۵تولید میکند ،همچنین با افتتاح طرح افزایش
کیفیت بنزین در پاالیشگاه بندرعباس ۱۴ ،میلیون لیتر
بنزین یورو  ۵از این پاالیشگاه تولید میشود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه وزارت نفت در چند سال
گذشته با افزایش کیفیت تولید بنزین و گازوئیل ،گام
مهمی برای حفظ محیط زیست برداشته است ،تصریح
کرد :امروز بیش از  ۱۲۰میلیون لیتر در روز بنزین و
گازوئیل با استاندارد یورو  ۴و یورو  ۵تحویل مردم
میشود که این یک گام بسیار بزرگ در زمینه حفظ
محیط زیست است.
وی با اشاره به شکستهای پیاپی آمریکا بهویژه در زمینه

سیاسی در توطئههایی که
علیه جمهوری اسالمی
ایران داشته و دارد ،گفت:
امروز میان ایران و آمریکا
یک زورآزمایی حداکثری
است ،به معنای آنکه امروز
آنها از حداکثر توانشان
علیه ملت ایران استفاده
میکنند و ملت ایران هم
از حداکثر اراده ،امید و
اعتمادش در برابر آنها
استفاده میکند و این شرایط کمتر در گذشته بوده است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم
که جنگ ارادهها نتایج خود را نشان خواهد داد ،تصریح
کرد :هیچ تردیدی به پیروزی اراده ملت بزرگ ایران در
برابر آمریکا نداریم.
روحانی افزود :ما آماده همکاری و تعامل با دنیا
هستیم ،اما کشورهایی که با ما کار میکنند باید کامال
حواسشان جمع باشد که به دنبال زیادهخواهی نباشند،
زیرا ملت ایران بر اصول خود ایستاده و مسائل مهمی که
همسو با منافع ملی بهشمار میرود مورد توجه آنهاست
و زیادهخواهیها هرگز مورد پسندشان نیست.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب در بیانیه خود نسبت
به مسائل اقتصادی کشور تاکید داشتند ،گفت :مسئله
اقتصاد هدف دشمن در این شرایط مبارزه و تحریم است
و باید به دنبال راهحلها برای عبور از این شرایط باشیم.
رئیس جمهوری تاکید کرد :به ملت بزرگ ایران اطمینان
میدهم که دولت با همه توان و عزم خود به دنبال حل
مشکالت اجتماعی و اقتصادی کشور است و بیتردید
با عزم دولت ،ملت و سایر قوا ،قادر خواهیم بود از این
مرحله حساس نیز عبور کنیم.

معاون برنامهریزی وزیر نفت:

ایران ظرفیت صادرات بنزین را دارد
معاون برنامهریزی وزیر نفت با اشاره به
اینکه میانگین کنونی مصرف بنزین در
کشور روزانه  ۸۸میلیون لیتر و تولید
اندکی بیش از  ۱۰۰میلیون در روز
است ،گفت :در شرایط کنونی ظرفیت
صادرات بنزین را داریم.
به گزارش هوشنگ فالحتیان در
نشست تخصصی«چشمانداز صنعت
نفت و گاز ایران؛ سناریوهای پیشرو»
که در ششمین کنگره و نمایشگاه
صنعت حفاری و سومین کنگره و
نمایشگاه اکتشاف و تولید برگزار شد،
اظهار کرد :حرکت از فروش منابع خام
به فروش محصوالت با ارزش افزوده باال ،حرکت از دولت
متکی به نفت به اقتصاد مبتنی برای نفت ،بخشی از
ضرورت تغییر رویکردها در سطح کالن در صنعت نفت
است.
وی افزود :اگر در سیاست کالن کشور به صنعت نفت
بهعنوان گاو شیرده نگریسته شود خروجی متفاوتی
نسبت به گذشته نخواهیم داشت.
معاون برنامهریزی وزیر نفت تصریح کرد :اگر در
سالهای پیشرو برای مصرف سوخت تدبیری اندیشه
نشود و قیمت سوخت و کیفت خودروها افزایش نیابد،
در دو سال آینده بار دیگر برای تامین بنزین مورد نیاز
کشور با مشکل روبهرو خواهیم شد.
به گفته وی ،توسعه میدانهای غرب کارون ،توسعه
میدانهای خشکی همانند آذر ،تولید حداکثری میعانات
گازی پارس جنوبی ،تجهیز باالدست پارس جنوبی و...
بخشی از برنامههای وزارت نفت در بخش باالدست
صنعت است.
معاون برنامهریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه تجاریسازی

و ساخت اقالم پرمصرف صنعت نفت یکی از مسائل است
که بیش از گذشته بر آن تاکید شده است ،گفت :در این
زمینه  ۵۱قرارداد به ارزش  ۵۹۷میلیون یورو و ۴۳۳
میلیارد تومان با بخش خصوصی مبادله شده است.
سومین کنگره و نمایشگاه اکتشاف و تولید و ششمین
کنگره و نمایشگاه صنعت حفاری با حضور  ۱۲۰۰نفر
از ذینفعان کلیدی در بخشهای دولتی و خصوصی
به همت دانشآموختگان صنعت نفت و نشریههای
تخصصی صنعت نفت صبح امروز آغاز بهکار کرد.
رویداد امسال مشتمل بر  ۳۰نشست تخصصی ،پنج
کارگاه آموزشی و بیش از  ۱۰۰ارائه و سخنرانی پیرامون
تشریح و تبیین ابعاد و الزامهای پروژههای حفظ و
نگهداشت تولید از منظر فنی ،تامین مالی ،حقوقی،
قراردادی ،بیمه و مدیریت ریسک و همچنین بررسی
راهبردهای کسبوکار در شرکتهای اکتشاف و تولید،
پیمانکاران عمومی ،شرکتهای عملیات حفاری و
خدمات فنی در شرایط تحریم است.
ششمین کنگره و نمایشگاه صنعت حفاری و سومین
کنگره و نمایشگاه اکتشاف و تولید بهکار خود پایان داد.

نیمه اول و دوم اسفند ماه 1397

در بازدید صادقآبادی از مرکز تحقیقات
ایرانخودرو عنوان شد:

شماره 243-244
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اخبار
معاون انرژی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد

دستیابی به رکورد داخلیسازی تجهیزات پاالیشگاهی فاز
 ۱۴پارس جنوبی

تاکید بر توسعه سیانجی با هدف سالمت مردم و
ط زیست
حفظ محی 

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش در بازدید
از مرکز تحقیقات ایران خودرو بر لزوم توسعه صنعت
سیانجی با هدف ارتقای سطح کیفی سالمت مردم و
حفظ محیط زیست تاکید کرد.
به گزارش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران ،علیرضا صادقآبادی در حاشیه این بازدید در
نشست مشترکی با مدیران و متخصصان مرکز تحقیقات
ایران خودرو با اشاره به ضرورت توسعه خودروهای
گازسوز با محوریت حملونقل عمومی گفت :باید درباره
نبود موفقیت در توسعه سیانجی آسیبشناسی انجام
شود ،زیرا سیانجی هم ارزان است و هم در دسترس
مصرفکنندگان قرار دارد.
وی افزود :این سوخت پاک ،مزایای فراوانی دارد که
شامل حال محیط زیست ،مردم و صنعت نفت میشود و
در صورتی که به عنوان سوخت جایگزین از آن استفاده
شود ،بیتردید در اقتصاد کشور تاثیرگذار است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی با ارائه پیشنهادی برای ایجاد آسایش و رفاه بیشتر
مردم در استفاده از گاز بر ضرورت ساخت مخازن ANG
(مخازن سبک وزن گاز طبیعی جذبی) تاکید و اظهار
کرد :در خودروهایی که بر پایه  ANGطراحی شوند
میتوان با استفاده از گاز طبیعی شهری در پارکینگ
منازل ،خودرو را شارژ کرد که صرفهجویی باالیی در
هزینه سوخت دارد و افزون بر آن ،رفاه و آسایش مردم
را به دنبال خواهد داشت.
براساس این گزارش ،در این نشست توافق شد گروه
تحقیقات ایران خودرو تا پایان امسال نمونهای از این
موتورها را طراحی و ارائه کند.

استان قم بهزودی شاهد عرضه
بنزین یورو  ۴خواهد بود

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم
در دیدار با استاندار قم از توزیع بنزین یورو  ۴برای این
استان در آیندهای نزدیک خبر داد.
به گزارش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ،محسن
وزارتی درباره توزیع نفتگاز یورو  ۴در استان قم اظهار
کرد :توزیع این فرآورده از مهمترین رویدادهای ماههای
آینده است که اکنون در همه مجاری عرضه ،توزیع
میشود و کمکی بسزا به کاهش آلودگی محیط زیست
میکند.
وی با بیان اینکه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
وظیفه نگهداشت ،تامین و توزیع فرآوردههای نفتی را در
چارچوب قوانین بهعهده دارد ،تصریح کرد :این موضوع
بهطور جدی با کنترل و نظارت مستمر انجام میشود تا
سوخت مورد نیاز به دست مصرفکننده واقعی برسد.
لزوم تداوم عرضه سوخت در عید نوروز
بهرام سرمست ،استاندار قم نیز در دیدار با مدیر
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم با ارائه
پیشنهادهایی درباره راهاندازی جایگاههای سریعاالحداث
سه نازله در مسیرهای ترانزیتی ،بر اهمیت اتخاذ تدابیر
الزم برای عید نوروز تاکید کرد و گفت :در همه ایام سال
به ویژه در عید نوروز ،باید همکاری مطلوبی بین شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی با ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز وجود داشته باشد تا سوخت به نحو مناسبی به
دست مصرفکنندگان واقعی برسد.
وی با اشاره به کیفیت فرآوردههای نفتی و توزیع
سراسری بنزین یورو  ۴و همچنین افزایش ظرفیت
جایگاههای عرضه سیانجی به عنوان یک هدف ،اعالم
کرد :امیدواریم مصرف سوختهای پاک با توجه به
مقوله جایگزینی و تبدیل سوخت مایع و الگوی مصرف
افزایش یابد و همکاریهای الزم و نزدیک با شرکت گاز
در هر شرایطی بهویژه در رویدادها و اتفاقهای غیرقابل
پیشبینی جامعه انجام شود.

معاون انرژی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت :با
اعتماد وزارت نفت به مهندسان و شرکتهای ایرانی ،به رکورد
صددرصدی ساخت داخل سه بخش تجهیزات اصلی پاالیشگاهی
و همچنین راهاندازی سکوی دریایی در کمتر از یکماه دست
یافتهایم.
به گزارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،حمید بازارگان
با اشاره به اینکه وزارت نفت با واگذاری طرح توسعه فاز  ۱۴پارس
جنوبی به کنسرسیومی کامال ایرانی ،پیشرو در حمایت از ساخت
داخل در حوزه راهبردی انرژی است ،افزود :اعتماد وزارت نفت به
افزایش خیرهکننده توانمندی ساخت داخل تجهیزات پکیجهای
اصلی پاالیشگاهی منجر شده ،به گونهای که در سه بخش تولید
پمپهای سنگین ،پمپهای گریز از مرکز عمودی و افقی به
رکورد  ۱۰۰درصد ساخت داخل دست یافتهایم.
وی تصریح کرد :خوشبختانه در زمینه دیگر پکیجهای اصلی
تجهیزات پاالیشگاهی نیز به پیشرفت جدی  ۴۰تا  ۸۰درصد
داخلیسازی رسیدهایم.
نماینده رئیس کنسرسیوم پیمانکاران فاز  ۱۴پارس جنوبی با
اشاره به تجربه ایدرو در پیمانکاری و احداث  ۶فاز مختلف پارس
جنوبی ،سیاستهای بخش نفت و انرژی کشور مبنی بر واسپاری
پروژههای بزرگ نفتی به پیمانکاران داخلی بهویژه در سالهای
اخیر را عامل اصلی توانمندسازی مهندسان و مجموعههای
داخلی و همچنین اشتغالزایی گسترده برشمرد.
بازارگان با اعالم پیشرفت  ۸۴درصدی پروژه فاز  ۱۴پارس جنوبی
افزود :اکنون ایدرو و دیگر شرکتهای ایرانی عضو کنسرسیوم،
باوجود تحریمها به قدری توانمند هستند که پروژههای انرژی
را با اتکا به توان داخل با نرخ پیشرفت بسیار مناسبی اجرا کنند.
بر این اساس ،طرح توسعه فاز  ۱۴پارس جنوبی به ارزش ۵
میلیارد و  ۲۵۰میلیون دالر از سوی شرکت ملی نفت ایران و
شرکت نفت و گاز پارس به کنسرسیومی متشکل از هشت شرکت
ایرانی با راهبری ایدرو واگذار شده است.

سرپرست  HSEشرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی منصوب شد

در حکمی از سوی معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش
سرپرست  HSEشرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
منصوب شد.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ،در حکمی سرپرست مدیریت بهداشت ،ایمنی،
محیط زیست ،پدافند غیرعامل و مدیریت بحران این شرکت را
منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی پاالیش و پخش،
علیرضا صادقآبادی در حکمی «سیدمحمد پورراکی» را به
عنوان سرپرست مدیریت بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست ،پدافند
غیرعامل و مدیریت بحران این شرکت منصوب کرد.
وی همچنین در این حکم از زحمات «ایرج کلهری» مدیریت
قبلی بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست ،پدافند غیرعامل و مدیریت
بحران این شرکت قدردانی کرد.
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عملکرد جاری و برنامههای آینده نفت و گاز زاگرس جنوبی اعالم شد
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از تولید  ۴۷میلیارد
متر مکعب گاز در این شرکت در  ۱۱ماه امسال خبر داد و برنامههای پیش
روی این شرکت را اعالم کرد.

برخی از طرحها و پروژههای در حال مطالعه ،ارزیابی ،اجرا و احداث شرکت
«نفت بدون تردید نعمت است؛ پس اگر اقتصاد برخی کشورهای برخوردار از این
نعمت حال و روز خوبی ندارد ،آن را پای حکمرانی نامناسب بگذاریم؛ نه پای
موهبت ارزشمندی به نام نفت» .این محور اصلی صحبتهایی بود که در سمینار
«آینده نفت در سرزمین انرژی» مطرح شد.

وی افزود ۷۰ :شغل و حرفه با صنعت جایگاههای عرضه سوخت مرتبط است و
فرصتهای سرمایهگذاری در این صنعت از ساخت جایگاه تا تامین تجهیزات
مختلف را شامل میشود.

بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی شامل طرح افزایش تولید از میدان آغار
طی دو فاز ،طرح توسعه پاالیشگاه فراشبند ،پروژه احداث خط لوله کمکی
(لوپ)  ۱۲اینچ داالن ،طرح بازآرایی ایستگاه تقویت فشار گاز نار ،احداث
مرکز تفکیک تابناک ،احداث ایستگاههای تقویت فشار هما و وراوی و احداث
ایستگاه تقویت فشار سرخون است.
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی بزرگترین شرکت زیر
مجموعهشرکت نفت مناطق مرکزی ایران است .هماکنون این شرکت دارای
 ۹میدان گازی فعال آغار ،داالن ،نار ،کنگان ،سرخون ،تابناک ،هما ،وراوی،
شانول و دو میدان نفتی فعال به نامهای سعادتآباد و سروستان است .گستره
عملیاتی این شرکت در استانهای فار ،بوشهر و هرمزگان بوده که در آینده با
بهرهبرداری از میدانهای اکتشافی جدید ،به استانهای کهگیلویه و بویراحمد
و چهارمحال و بختیاری نیز توسعه مییابد.

آینده نفت در سرزمین انرژی

دانشگاه صنعتی شریف ،در سمینار «آینده نفت در سرزمین انرژی» میزبان
دانشجویان و متخصصان عالقهمند به حوزه نفت و انرژی بود .در این نشست،
مسعود نیلی و عباس ملکی ،اعضای هیئت علمی این دانشگاه ،محمد مروتی،
عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم ،سیدمهدی حسینی ،کارشناس ارشد حوزه
انرژی و علی شمس اردکانی ،رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ،از
وضع کنونی بازار جهانی نفت ،موقعیت ایران در این بازار ،نحوه عملکرد اقتصاد
کشورهای نفتی ،معمای فراوانی ،فرصتها و فرصتسوزیها و سناریوهای پیش
روی کشور در شرایط تحریم سخن گفتند که اهم این مطالب را با هم مرور
میکنیم:
حکمرانی ضعیف در کشورهای نفتی  :مسعود نیلی مطالب خود را تحت عنوان
«هرم معکوس رشد و توسعه نفتی و تاثیر آن بر یادگیری حکمرانی» ارائه داد و
بر این موضوع تاکید کرد که عدم موفقیت در عملکرد اقتصادی برخی کشورهای
برخوردار از ذخایر نفتی ،ناشی از این ذخایر نیست ،بلکه متاثر از کیفیت
حکمرانی در این کشورهاست .اما چرا نقش حکمرانی در این زمینه تعیینکننده
است؟ نیلی در این زمینه ،به مقایسه کشورهای نفتی و غیرنفتی پرداخت و
گفت« :اقتصادی که متکی به نفت نباشد ،بر سرمایهگذاری بنگاهها و پسانداز
خانوارها و بهبود مستمر کیفیت محصوالت و خدمات تمرکز میکند و از آنجا
که این دو ،منوط به ثبات اقتصادی و سیاسی و بهرهمندی از فضای کسبوکار
مناسب است ،دولتها خود را مکلف به تحقق این پیشنیازها میکنند .هرم
رشد و توسعه در کشورهای غیرنفتی با این پرسش آغاز میشود که منابع را از
کجا تامین کنیم؟ بنابراین تمرکز اصلی بر تجهیز منابع است ،اما در اقتصادهای
متکی به نفت ،پرسش این است منابع را به کجا تخصیص دهیم؟ بنابراین نقطه
آغاز هرم به جای بنگاهها و خانوارها ،معطوف میشود به دولت و چرخه معیوبی
شکل میگیرد که بهطور طبیعی از شوکهای نفتی مصون نیست» .به گفته
این استاد دانشگاه ،مشکل دقیقا از اینجا آغاز میشود که دولتها با اتکا به
نفت ،خود را بینیاز از سرمایه بنگاهها و خانوارها میبینند .اینجاست که بهطور
طبیعی ،دیگر بهبود فضای کسب و کار یا برقراری ثبات هم معنای خود را از
دست میدهد .نیلی در عین حال به اقتصادهای نفتی موفق مثل اقتصاد نروژ
و اقتصادهای نفتی باثبات مثل قطر هم اشاره و نتیجهگیری کرد که کیفیت
حکمرانی در موفقیت یا موفق نبودن کشورهای نفتی تعیینکننده است.
 ۳سناریو برای صادرات نفت ایران  :سیدمهدی حسینی در این نشست،
مقایسهای از کشورهای نفتی و غیرنفتی و البته کشورهای غیرنفتی نسبت
به یکدیگر داشت و با اشاره به کشورهایی مثل آمریکا ،کانادا و نروژ گفت:
«بیشک نفت نعمت است ،اما کشورهای نفتی موفق ،کشورهایی هستند که
اجازه ندادهاند نفت در اقتصادشان ،سهم بزرگی داشته باشد و به همین دلیل

خودکفایی  ۹۰درصدی در زمینه تجهیزات جایگاههای
عرضه سوخت

به گزارش علی منشی گفت :حدود  7هزار جایگاه عرضه سوخت در کشور وجود
دارد که بازار کار گستردهای را برای صنایع مرتبط با آنها ایجاد میکند.

وی گفت :به منظور تحقق تولید تکلیفی نفت و گاز در سال  ۱۳۹۸بهخصوص
چهار ماه پایانی این سال ،بهرهبرداری از هشت حلقه چاه ضروری است و برای
تحقق برنامه تولید تکلیفی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در
پنج سال آینده ،حفاری ،نصب تسهیالت سرچاهی و احداث خطوط لوله
جریانی  ۱۲حلقه چاه در دستور کار قرار دارد.

شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی تا پایان بهمن ماه امسال برای
تثبیت تولید و انجام تعهدات تکلیفی خود در بخش مهندسی بهرهبرداری،
حدود  ۲هزار و  ۷۹۴مورد فعالیت از جمله اسیدکاری گسترده ،اسیدکاری
توسط دستگاه لوله مغزی سیار ،مسدودسازی توسط دستگاه لوله مغزی
سیار ،احیای با نیتروژن توسط دستگاه لوله مغزیسیار ،رفع مانع و تمیزسازی
ستون چاه ،انواع آزمایشهای درون چاهی ،تزریق دورهای مواد ضدخوردگی
و آزمایش کامل چاه با تفکیکگر سیار برنامهریزی کرده و انجام داده است.

مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامهریزی جایگاههای عرضه سوخت خبر داد

مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامهریزی جایگاههای عرضه سوخت گفت:
حدود  ۹۰درصد تجهیزات جایگاههای عرضه سوخت (بنزین ،گازوئیل و گاز)
داخلیسازی شده و امکان صادرات آنها به کشورهای همسایه فراهم است.

به گزارش شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ،حمید ایزدی گفت:
در این مدت ۱۵ ،میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه میعانات گازی و یک میلیون و
 ۹۰۰هزار بشکه نفت نیز در این شرکت تولید شده است.

به گزارش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،با توجه به افت فشار طبیعی
مخازن و فشار جریانی چاههای میدانهای کنگان ،نار ،وراوی و هما و برای
استمرار تولید صیانتی و بهینه از آنها احداث و راهاندازی ایستگاه تقویت فشار
کنگان ،تسریع در طرح بازآرایی ( )Revampingکمپرسورهای ایستگاه
تقویت فشار نار و احداث ایستگاه تقویت فشار گاز در میدانهای وراوی و
هما ضروری است.

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

چندان تحت تاثیر شوکهای نفتی قرار نگرفتهاند» .حسینی به پیشتازی قطر
در صادرات  ،LNGقدرت تولید نفت عربستان ،فعالیت قابل توجه قزاقستان
در کاشاگان و افزایش تولید و صادرات نفت عراق به عنوان نمونههایی از
پیشرفتهای کشورهای همسایه در بازار انرژی اشاره و تاکید کرد و حضور
فعالتر و موثرتر ایران را در این بین با توجه به اهمیت مسائل ژئوپلیتیکی،
اقتصادی و امنیت ملی ضروری خواند .حسینی با اشاره به میانگین ضریب
بازیافت نفت در ایران که حدود  ۲۴درصد است ،ادامه داد« :در این زمینه،
جای کار زیادی وجود دارد و افزایش ضریب بازیافت ،تریلیونها دالر ثروت برای
کشور به همراه خواهد داشت» .حسینی در ادامه ،سه سناریوی خوشبینانه،
بدبینانه و بینابین را برای صنعت نفت ایران در شرایط تحریم تبیین کرد و گفت:
«در خوشبینانهترین حالتSPV ،به صورت گسترده و قانعکننده فعال شده و
همکاری خوبی با بانکهای اروپایی ،چینی و هندی برقرار میشود؛ معافیتهای
هشت کشور واردکننده نفت ایران از یک سو و روند کاهشی تولید نفت اوپک از
سوی دیگر ادامه مییابد و تهاتر نفت با تجهیزات و کاالهای مورد نیاز نیز بهویژه
در همکاری با همسایگان دنبال میشود که در این شرایط ،روزانه  ۱.۵میلیون
بشکه نفت ایران صادر خواهد شد .در بدبینانهترین سناریو هم صادرات روزانه
نفت ایران بین  ۶۰۰تا  ۸۰۰هزار بشکه خواهد بود و در سناریوی مابین این
دو حالت ،صادرات روزانه یک تا  ۱.۲میلیون بشکه نفت پیشبینی شده است».
حسینی ،مهمترین اولویتهای صنعت نفت را در شرایط کنونی ،ادامه صادرات
نفت و حفظ نسبی بازار ،بازگرداندن وجوه صادراتی ،پرداختن به نوسازی صنعت،
بهبود بازدهی کاری و کاهش هزینهها و حفظ و نگهداری از مخازن خواند و
در بیان راهکارها نیز بر الزامهایی از جمله برخورد حقوقی فعال با اصل تحریم
در سطح بینالمللی ،فعالسازی بیشتر دیپلماسی اقتصادی و سیاسی ،پیگیری

مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامهریزی جایگاههای عرضه سوخت با اشاره به
اینکه بیش از  ۷۵درصد جایگاههای عرضه سوخت بیش از  ۳۵سال عمردارند و
نیازمند نوسازی ،تعمیر و تعویض تجهیزات هستند ،تصریح کرد :برخی تجهیزات
جایگاههای عرضه سوخت فناوری پایین و به سرمایهگذاری کمی نیاز دارند که
این موضوع ،جذابیت سرمایهگذاری در این صنعت را افزایش میدهد.
منشی به تمایل شرکتهای خارجی برای همکاری با ایران اشاره کرد و گفت:
پارسال نمایندگان شرکتهای لوک اویل و گازپروم روسیه از این نمایشگاه
بازدید کردند.
وی با بیان اینکه کشورهای همسایه تمایل زیادی به استفاده از تجربهها و خرید
تجهیزات از ایران دارند ،اضافه کرد :با شرکتهای عراقی ،افغانستانی و عمانی
مذاکراتی شده و حتی چند جایگاه عرضه سوخت در عراق ازسوی شرکتهای
ایرانی در حال ساخت است.
منشی از رونمایی تجهیزات بومیسازیشده جایگاههای عرضه سوخت مانند
«دستگاه اندازهگیری مخازن ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی» در حاشیه
دومین نمایشگاه بینالمللی جایگاههای سوخت و صنایع وابسته از دوم تا پنجم
اسفندماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران خبر داد و گفت:
اندازهگیری مخازن جایگاههای عرضه سوخت تاکنون به صورت چشمی و با
تجهیزات قدیمی انجام میشد که دقت الزم را نداشت.
جدی برای گسترش  SPVو استفاده حداکثری از تضاد پیشآمده بین آمریکا با
دیگر کشورها عنوان کرد.
فرصتسوزی؛ از نفت تا بنزین :علی شمساردکانی ،دیگر سخنران این سمینار
بود که درباره انحراف اصلی در صنعت نفت ایران گفت« :انحراف اصلی این
است که انباشت سرمایه از نفت به اندازه کافی صورت نگرفته و بوروکراتها در
این زمینه مقصر اصلی بودهاند ».به گفته وی ،هدررفت منابع مصادیق دیگری
هم دارد؛ از گازسوزیها و توسعه بدون آمایش سرزمین گرفته تا بنزینی که در
منطقه لیتری  ۹۰سنت قیمت دارد و در ایران به قیمت  ۸سنت عرض ه میشود.
شمس اردکانی با بیان اینکه نوشتن بودجه بر مبنای نفت ،در حکم فرصت دادن
به کشورهای قدرتمندی است که به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند،
خاطرهای هم تعریف کرد« :آن زمان ،سرمایهگذاری آمده بود برای احداث خط
لوله ایران  -هند .آقایان گفتند نیازی به سرمایه شما نیست؛ ما هم پول داریم
و هم لوله .بعدها به همانها که این حرف را زدند ،گفتم پس سرمایهای که
میگفتید کجاست؟»
انعطافپذیری بازار جهانی نفت :محمد مروتی به عنوان یکی دیگر از سخنرانان
این سمینار ،به تحلیل تغییرات عمده بازار جهانی نفت طی دو دهه اخیر
پرداخت که نتایج این تحلیلها حاکی از انعطافپذیری بیشتر بازار و در نتیجه،
زنگ خطری برای اقتصادهای نفتی است .به گفته مروتی ،نوسانات تولید نفت
آمریکا و سرعت واکنش عرضه در قبال تغییر قیمت نفت ،از سال  ۲۰۰۵به بعد،
با مدت زمان پیش از آن قابل مقایسه نیست که یک دلیل اساسی ،نوآوریهای
بیشتر و توسعه فناوریهاست .این استاد دانشگاه ،به سرعت گرفتن روند تولید
شیلهای نفتی هم به ویژه طی سه سال اخیر اشاره کرد و گفت« :انعطافپذیری
بازار جهانی نفت ،یعنی دیگر خروج منابع یک کشور نفتی نمیتواند تهدیدی
جدی برای بازار نفت باشد و اقتصادهای نفتی باید این زنگ خطر را جدی
بگیرند» .وی ادامه داد« :افزایش چند برابری تولید شیل نفتی ،نشاندهنده
افزایش بازدهی و اثربخشی در فرایند تولید منابع نامتعارف در جهان است و
معنای روشنش این است که اگر زمانی ،تولید شیل نفت با نفت  ۱۰۰دالری
توجیه اقتصادی داشت ،امروز با نفتهای به مراتب ارزانتر هم میتواند توجیه
داشته باشد».
نفت نعمت است :سخنران پایانی این سمینار ،عباس ملکی بود که مدیریت
نشست را نیز بهعهده داشت .او هم در تایید صحبتهای عنوان شده ،تصریح
کرد« :نفت بدون تردید نعمت است ،نه نقمت .هم نفت برای ایران نعمت بوده
است هم گاز .مطمئن باشید ایران اگر نفت نداشت ،ژاپن نمیشد .این نعمت را
قدر بدانیم» .ملکی پیشبینی کرد شرایط پیشآمده برای ونزوئال احتمال تمدید
معافیتهای واردکنندگان نفت ایران را افزایش دهد و با این جمله صحبتهایش
را پایان داد« :در بدترین حالت ،حتی اگر روزی صادرات نفت ما به صفر برسد ،ما
باز هم قدرت منطقهای خواهیم بود ،همانطور که در قرنهایی که هنوز از کشف
نفت و دارسی خبری نبود ،ایران قدرت منطقهای به شمار میرفت».
تاریخ به بسیاری از برداشتها ،پیشبینیها و گمانهزنیها پاسخ خواهد داد.

حفاری

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

سرپرست معاونت مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری:

 173هزار متر حفاری  /تکمیل  123حلقه چاه در  11ماه سال جاری
سرپرست معاونت مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در
عملیات حفاری از تحقق  173هزار و  386متر حفاری چاه
های نفت و گاز با کاربست ناوگان حفاری این شرکت در
 11ماه سال جاری در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی
کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران محمد
آل خمیس روز شنبه (چهارم اسفندماه) در توضیح بیشتر
در این باره گفت :در این مدت حفاری و تکمیل  123حلقه
چاه با تالش مستمر و شبانه روزی کارکنان سختکوش
عملیاتی و پشتیبانی شرکت به اتمام رسید و برای بهره
برداری در اختیار شرکت های متقاضی قرار گرفت.
وی افزود :از مجموع این چاه ها  57حلقه توسعه ای /
توصیفی و  66حلقه تعمیری است که به تفکیک  88حلقه
در گسترده عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب،
هشت حلقه در موقعیت فعالیت شرکت نفت فالت قاره ،دو
حلقه شرکت نفت مناطق مرکزی 14 ،حلقه شرکت توسعه
و مهندسی نفت و  11حلقه درقالب پروژه حفر و تکمیل
گردیده است.
آل خمیس با اشاره به اجرایی شدن پروژه حفاری هشت
حلقه چاه در این مدت در حوزه مدیریت اکتشاف شرکت
ملی نفت ایران ،اظهار کرد :حفاری دو حلقه چاه منطبق با
برنامه تعریف شده در دست اجرا است و به زودی یک دکل
حفاری سنگین خشکی دیگر برای حفر چاه اکتشافی سوم
به موقعیت در نظر گرفته شده انتقال و در مدار عملیات
قرار می گیرد.

سرپرست معاونت مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
در عملیات حفاری با بیان اینکه ناوگان حفاری شرکت
متشکل از  72دستگاه حفاری سبک ،سنگین و فوق
سنگین خشکی و دریایی است ،گفت :در زمان حاضر
حدود  50دستگاه حفاری شرکت در وسعت عملیاتی
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب فعالیت دارند.
وی افزود :همچنین در اجرای سیاست های وزارت نفت
و شرکت ملی نفت ایران در زمینه توسعه میدان های
مشترک ،این شرکت بخشی از ناوگان عملیاتی و پشتیبانی
خود را در این بخش از جمله در میدان نفتی آزادگان
جنوبی متمرکز کرده است.
آل خمیس خاطر نشان کرد :به همت و پشتکار کارکنان
شرکت در مدت یاد شده حفاری و تکمیل  11حلقه چاه
 83روز جلوتر از برنامه کارفرما به پایان رسید که از نظر
اقتصادی ارزشمند است.

با هدف حفظ و بهبود جایگاه شرکت ملی حفاری ایران
منشور اجرایی شرکت ملی حفاری ابالغ شد

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از ابالغ منشور اجرایی
این شرکت با هدف حفظ و بهبود جایگاه سازمان خبر داد.
به گزارش شرکت ملی حفاری ایران ،سیدعبداهلل موسوی
توضیح داد :این منشور در قالب  ۱۵کارگروه تخصصی
شکل گرفته که با همکاری نخبگان ،کارشناسان ،رؤسا و
مدیران توانمند تدوین و برای اجرا ابالغ شده است.
وی با بیان اینکه مدیران و رؤسای ادارههای ستادی باید
در چارچوب این منشور و مصوبههای اعالم شده از سوی
کارگروهها در مجموعه تحت سرپرستی اقدام کنند ،تصریح
کرد :از این پس ارزیابی عملکردها براساس میزان دستیابی
به این اهداف سنجش میشود.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران صنعت حفاری را یکی
از ارکان مهم زنجیره تولید نفت و گاز دانست و افزود:
تحقق اهداف تولید بدون برنامهریزی برای سازماندهی و
توسعه این صنعت کلیدی امکانپذیر نخواهد بود.
موسوی گفت :این شرکت در صنعت حفاری ،نقش
تعیینکنندهای بهعهده دارد و توسعه و ارتقای جایگاه آن
در کسبوکار توجه ویژه به مدیریت هزینههاست.
وی اظهار کرد :براساس تحقیقات ،مطالعات میدانی و
بازدیدهای انجام شده از بخشهای مختلف شرکت ،پس
از حذف ساختارهای مجازی و موازی بهمنظور بهکارگیری
ظرفیتهای موجود و بهبود شرایط سازمان ،منشور اجرایی
شرکت تهیه شد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به دو اصل
اساسی در این منشور مبنی بر افزایش درآمدهای عملیاتی
و بهینهسازی هزینهها افزود :در این زمینه با تدوین ۱۷
سرفصل ،راهکارهای تخصصی و کارشناسی مشخص و بر
پیگیری آنها تاکید شد.
موسوی گفت :کارگروههای تعیینشده در این زمینه
شامل مطالعات و تحقیقات بازار و تعیین نرخ رقابتی،
ارتقای بازسازی و تعمیرات اساسی ،بهبود بازدهی و کارآیی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران
خبر از ابالغ منشور اجرایی شرکت داد که با هدف حفظ و
بهبود جایگاه سازمان تدوین شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران مهندس
سید عبداهلل موسوی توضیح داد :این منشور در قالب 15
کارگروه تخصصی شکل گرفته که با همکاری نخبگان،
کارشناسان ،روسا و مدیران توانمند برنامه ریزی ،بررسی
نهایی و برای اجرا ابالغ گردیده است.
وی با بیان اینکه مدیران و روسای ادارات ستادی می
بایست در چارچوب این منشور و مصوبات اعالم شده
از سوی کارگروه ها در مجموعه تحت سرپرستی اقدام
نمایند ،تصریح کرد :از این پس ارزیابی عملکردها براساس
میزان دستیابی به این اهداف سنجش می شود.

فعالیتهای زیست محیطی شرکت ملی حفاری ارزیابی شد
در بازدید هیئتی از
کارشناسان اداره کل حفاظت
محیط زیست استان خوزستان
از دستگاه حفاری  ۳۲فتح در
منطقه شادگان ،فعالیتها و
تالشهای شرکت ملی حفاری
ایران در زمینه مسائل زیست
محیطی بررسی و ارزیابی شد.
به گزارش شرکت ملی حفاری
ایران ،شقایق افشار ،کارشناس
مسئول پسماند اداره کل حفاظت محیط زیست استان
خوزستان گفت :فعالیت شرکت ملی حفاری ایران در
اعمال مدیریت پسماند در دستگاه حفاری  ۳۲فتح منطبق
با استانداردهاست.
وی با بیان اینکه در عملیات حفاری یکی از مباحث مهم
از نظر حفاظت محیط زیست بحث پسماند و کندههای
حفاری است ،افزود :روش کار و رعایت استانداردها بسیار
مهم است تا از ایجاد آلودگی در منطقه جلوگیری شود و
به محیط پیرامونی بهویژه در موقعیتهایی همانند تاالبها
کوچکترین آسیبی وارد نشود.
کارشناس مسئول پسماند اداره کل حفاظت محیط زیست
خوزستان اظهار کرد :در اینجا براساس مشاهدهها و
توضیحات ارائه شده از سوی دستدرکاران شرکت ملی
حفاری ،اقدامهای جاری بر اساس استانداردها بوده و تنها
توصیه توجه جدی به کیفیت دفنکندهها و پاکسازی
محوطه دستگاه در پایان عملیات حفاری است.
در ادامه رحیم مجدمی ،رئیس اداره حفاظت محیط زیست
شهرستان شادگان گفت :اداره حفاظت محیط زیست
شادگان در زمینه حفاظت از تاالب منطقه اقدامهای خوبی
داشته است و رعایت ضوابط و مقررات و توجه جدی به
اکوسیستم آب و خاک ضرورتی اجتنابناپذیر است.
تازهترین سامانه مدیریت پسماند روی دکل  ۳۲فتح

عملیاتی ،سازماندهی اموال و داراییها و بهینهسازی زنجیره
تامین کاال و مواد است.
وی ادامه داد :رعایت انضباط مالی ،تحقق درآمدها
و بهینهسازی هزینههای تشکیالتی ،سیاستگذاری
برونسپاری ،ساماندهی و سیاستگذاری تامین سوخت و
ساماندهی شعب و دفاتر شرکت از دیگر کارگروهها به شمار
میآیند.
موسوی ساماندهی شعبه کیش ،توانمندسازی حوزه
حقوقی و قراردادی ،چابکسازی سازمانی ،توانمندسازی
مدیریت پروژههای حفاری ،یکپارچهسازی سامانههای
فناوری اطالعات ( )ITو بهینهسازی و ساماندهی خودروها
را دیگر کارگروههای تعریف شده در منشور اجرایی شرکت
عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به
اینکه ترکیب اعضا و حوزه فعالیت این  ۱۵کارگروه با
مشارکت  ۱۳۲نفر از مدیران ،معاونان ،رؤسا ،سرپرستان
و نمایندگان بخشهای مرتبط بوده است ،تصریح کرد :با
توجه به مدت زمان تعیینشده برای هر کارگروه ،الزم است
گزارش اقدامها برای پایش ماهانه به مدیریت برنامهریزی
تلفیقی اعالم شود و این مدیریت در بازههای زمانی سه
ماهه اثربخشی اجرای آن را بررسی و گزارش کند.

با هدف حفظ و بهبود جایگاه شرکت ملی حفاری ایران صورت گرفت

ابالغ منشور اجرایی از سوی مدیرعامل و رئیس هیئت
مدیره شرکت ملی حفاری ایران

نیمه اول و دوم اسفند ماه 1397

موسوی صنعت حفاری را یکی از ارکان مهم زنجیره تولید
نفت و گاز دانست و افزود :تحقق اهداف تولید بدون برنامه
ریزی برای سازماندهی و توسعه این صنعت کلیدی امکان
پذیر نخواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پیوند با این مطلب
گفت :این شرکت به عنوان بازیگر اصلی و بازوی اجرایی
وزارت نفت در صنعت حفاری نقش تعیین کننده ای
برعهده دارد و توسعه و ارتقاء جایگاه آن در کسب و کار
توجه ویژه به مدیریت هزینه ها می باشد.
وی اظهار کرد :براساس تحقیقات ،مطالعات میدانی و
بازدیدهای به عمل آمده از بخش های مختلف شرکت ،پس
از حذف ساختارهای مجازی و موازی به منظور بکارگیری
ظرفیت های موجود و بهبود شرایط سازمان منشور اجرایی
شرکت تهیه و جامه عمل به خود گرفت.
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رضا مهدیپور ،مدیر پروژه حفاری هشت حلقه چاه در
خشکی به کارفرمایی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت
ایران در شرکت ملی حفاری نیز گفت :در عملیات حفاری
چاه شماره یک در میدان آرمان واقع در منطقه شادگان
که بهوسیله دستگاه حفاری  ۳۲فتح در حال اجراست،
روزآمدترین سامانه مدیریت پسماند استفاده شده است.
وی افزود :با بهکارگیری این تجهیزات ،همه ضایعات و
پسماندهای حاصل از فرآیند حفاری تصفیه و براساس
استانداردها ،ضوابط و شیوههای متداول جمعآوری شد و
از بروز هرگونه آسیب به طبیعت جلوگیری به عمل میآید.
رعایت نکات زیست محیطی از الزامهای کار
در ادامه مریم حمیداوی ،رئیس واحد محیط زیست
مدیریت اچاسیی ،پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
شرکت ملی حفاری ایران در این نشست تصریح کرد :رعایت
نکات تعریف شده در ضوابط اچاسیی در همه بخشهای
ایمنی ،بهداشت و محیط زیست از الزامهای مورد تاکید

صنعت نفت و به تبع آن این
شرکت است.
وی با اشاره به برنامهریزی
و اقدامهای موثر به منظور
عملیات حفاری در این موقعیت
بر اساس دستورعملهای
سازمان حفاظت محیط
زیست افزود :کارشناسان این
مدیریت بهطور مستمر بر
عملکرد دستگاه نظارت دارند و
تالششان بر توجه ویژه به مسائل زیست محیطی متمرکز
است.
حبیب عساکره ،سرپرست واحد کنترل پسماند حفاری
مدیریت سیاالت شرکت ملی حفاری ایران در این جلسه
گفت :همه دکلهای حفاری مستقر در مناطق عملیاتی
میدانهای نفتی آزادگان جنوبی و شادگان ،به سامانههای
مدیریت پسماند و امکانات تصفیه سیال حفاری مجهز
است.
وی افزود :هماکنون بیش از  ۲۰دستگاه حفاری شرکت
از تجهیزات الزم در این ارتباط استفاده میکنند و تجهیز
دیگر دستگاهها در دستور کار قرار دارد.
همچنین حسن زاهدی ،مدیر پروژه اداره مهندسی
ساختمان شرکت ملی حفاری ایران در چاه آرمان – ۱گفت
 :با توجه به حضور شرکت در پروژههای حفظ ،نگهداشت و
افزایش تولید نفت و گاز و به منظور رعایت مسائل زیست
محیطی و حفظ سالمت اکو سیستم مناطق عملیاتی به
خصوص در مجاورت منابع آبی منطقه طرح سیستمهای
مدیریت پسماند و محل دفن کندههای حفاری در مجاورت
دستگاههای حفاری از سوی این اداره طراحی و اجرا شد.
وی درباره طرح احداث سامانه مدیریت پسماند حفاری این
دستگاه حفاری افزود :با توجه به لزوم ایجاد این سیستم
در مدت محدود و اجرای تعهدات قراردادی شرکت در
قبال کارفرما ،این پروژه در کمتر از  ۴۵روز اجرا و تحویل
مدیریت پروژه شد.
روزآمد بودن دستگاه حفاری  ۳۲فتح
در ادامه حسن گندمکار ،رئیس دستگاه حفاری  ۳۲فتح
ناوگان شرکت ملی حفاری ایران گفت :این دستگاه از
دکلهای روزآمد شرکت ملی حفاری است که نزدیک به
یک دهه در ناوگان این شرکت فعال است.
وی افزود :این دستگاه که به عنوان دستگاه نمونه از نظر
ایمنی در سیونهمین سالروز تاسیس شرکت لوح سپاس
گرفت هماکنون در حال حفر یک حلقه چاه اکتشافی در
موقعیت شادگان است.
وی با بیان اینکه این دکل تحت سرپرستی مدیریت عملیات
حفاری خشکی –  ۴است ،اظهار کرد :حفاری چاه شماره
یک آرمان از اوایل آبانماه امسال کلید خورد و هماکنون
در عمق بیش از  3هزار متری حفر چاه ادامه دارد.

حفر  10حلقه چاه نفت و گاز به متراژ افزون
بر  30هزار متر

رئیس دســتگاه حفاری  36فتح از انجام موفق عملیات حفاری
 10حلقه چاه نفت و گاز به متراژ افزون بر  30هزار متر با کاربست
این دکل ساخت داخل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران مهرداد کرم
پور با اشــاره به اینکه ســازه اصلی و بخش عمده از تجهیزات و
متعلقات این دســتگاه در مجتمع صنعتی فجر شیراز ساخته
شده و از سال  90به ناوگان این شرکت پیوست ،گفت :این دکل
با توان دو هزار اسب بخار در شمار دستگاه های حفاری سنگین
ناوگان ملی حفاری است.
وی افزود :چاه های حفر شــده بوســیله این دستگاه در گستره
عملیاتی شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و به طور عمده در
مخازن پرفشــار بوده و عملکــرد آن رضایتمندی کارفرما را در
برداشته است.
کرم پور اظهار کرد :این دســتگاه هم اکنون در حال حفاری یک
حلقه چاه توســعه ای در موقعیت میدان نفتی مارون در عمق
بیش از ســه هزار متری اســت و پیش بینی می شــود تا اوائل
فروردین ماه حفر این چاه به اتمام برسد.
رئیس دستگاه حفاری  36فتح با بیان اینکه این دستگاه تا کنون
از سوی شرکت دو بار نمونه و از کارکنان آن تقدیر به عمل آمده

اســت ،گفت :کارکنان عملیاتی شاغل بر روی این دکل بین 10
تا  34سال ســابقه کار دارند و در ردیف پرسنل مجرب شرکت
محسوب می شوند.
وی با اشــاره به  29سال سابقه کاری خود از جمله هفت سال
در مسئولیت رئیس این دستگاه ،افزود :در دستگاه های حفاری
ایمنی حرف اول را می زند و ســامت کارکنان  ،نگهداشــت و
کاربــرد بهینه تجهیــزات ،تامین و تعویض بــه موقع قطعات
پرمصرف و احســاس مسئولیت نسبت به کار از عوامل مهم و با
اهمیت در کسب موفقیت ها است.
کرم پور اظهار کرد :داشــتن نگاه فنی ،تــوان فراگیری ،دانش
تجربی و آکادمیک و توان جســمی از ویژگی های خاصی است
که باید نیروهای عملیاتی از آن بهره مند باشــند و در کنار این
ویژگی برخــورداری از اخالق نیکو موجب موفقیت و رشــد و
پیشرفت فرد می گردد.
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