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اخبار نفت

نظام اچ اس یی فاز  ١٥و  ١٦پارس جنوبی
تکمیل و نهایی میشود
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برنامه زمانبندی تکمیل سریع موارد باقی مانده در سیستمهای اچ اس یی

گفت و گو :فرشته نصیری دانا

مهندس مختاری ،کارشناس نفت در گفتگو با دانش نفت:

طرح آموزش کارگر ماهر تجربه موفقی در صنعت نفت برای اشتغال جوانان بود
دان�ش نفت :طرح آموزش کارگ�ر ماهر که طی

سالهای  1380تا  1387در وزارت نفت انجام میشد،
تجربه موفقی در صنعت نفت برای اشتغال جوانان بود
ول�ی متاس�فانه به عل�ت تحریمها و ع�دم نیاز صنعت
نف�ت به کارگر ماهر این آموزشها متوقف ش�د در این
خصوص بر آن ش�دیم تا با مسئول آموزش کارگر ماهر
ک�ه در آن برهه از زم�ان برگزار میش�د گفت و گویی
داش�ته باش�یم .گفت و گوی ما حاوی اشارات و نکات
مهمیدر ب�اب طرح آموزش کارگر ماهر اس�ت .از این
رو نظر ش�ما را به صحبتهای مهندس حسن مختاری
یکی از مدیران با سابقه در وزارت نفت و نماینده سابق
مردم نجف آباد اصفهان در دوره سوم و چهارم مجلس

از مشتقات آن بود و در عسلویه و ماهشهر به شکل
قبل فعالیتی انجام نمیشد و کارها تا حدی متوقف
ش��ده بود از این رو نیازی ب��ه نیروهای متخصص
دیده نمیش��ود و به عناوین مختل��ف با آن درگیر
ش��دند و آن را حذف کردن��د  .در حالی که اگر این
افراد تربیت میش��دند به منظره هدیه ای از طرف
وزارت نف��ت به جامعه فنی و تخصصی ایران بود و
کار مفید و ارزنده ای به شمار میرود .
برای مثال برای مسابقات بین المللی فنالند
در آن زم��ان از افراد آموزش دیده در دورههای 18
ماهه فنی و حرفه ای یک نفر و از نیروهای آموزش
دیده طرح وزارت نفت که  6ماه در سیستم آموزشی

وزارت نفت انجام شود که بار مسئولیت این طرح به
عهده بنده قرار گرفت .در ابتدا با توجه به مطالعات
مقدماتی و تغییراتی که در س��یالبسهای درس��ی
و نح��وه آم��وزش و آزمون گیری انج��ام دادیم که
خوشبختانه افراد کارآمدی در این عرصه تربیت و به
صنعت نفت فرس��تاده شده و جای کارگران خارجی
را گرفتن��د  .کارگران خارجی دس��تمزدهای زیادی
بابت یک نفر کارگر یا یک نفر تکنس��ین دریافت
میکردن��د که همین امر قیمتها را فوق العاده باال
میبرد که با اجرایی شدن این طرح هزینهها هم به
حد چشمگیری افت کرد.
بفرمایید در این مدت  7س�ال که طرح آموزش

ش�ورای اسالمیجلب میکنم.گفتنی است وی عناوینی
چ�ون مدیرعامل ش�هرکهای صنعتی ای�ران ،معاونت
وزی�ر صنایع ،مدیریت منطقه ویژه ماهش�هر و  ...را در
رزومه کاری خود داشته است.
آقای مهندس مختاری به عنوان اولین س�والتوضی�ح دهید که طرح آموزش کارگر ماهر با چه هدفی
پایه گذاری شد؟

در برنامه س��وم ،چهارس��اله مصوبه مجلس
ش��ورای اس�لامیقرار ش��د فعالیتها در عسلویه و
ماهشهر ادامه پیدا کند تا با توجه به سهم باالی گاز
در کشور بتوانیم مشتقات پتروشیمیو فرآوردههای
آن را ک��ه در حد و ش��أن کش��ورمان ایجاد کنیم.
ب��رای عملی کردن این برنامه با کمبود نیروی فنی
متخصص روبرو ش��دیم تنها یک گروه از نیروهای
فع��ال متخص��ص در منطقه ویژه ماهش��هر وجود
داش��ت که قادر بودند در زمینه جوشکاری آرگون،
جوش��کاری کد ،لوله کشی صنعتی ،برق صنعتی و
ابزار دقیق فعالیت کنن��د .جهت تامین کارگر ماهر
آموزش دیده برای کار در منطقه عسلویه از افرادی
در کش��ورهای مختلف از جمل��ه فیلیپین ،هند و ...
دعوت شد که خیلی هم کارآمد نبودند .این موضوع
در جلس��ه ای مطرح ش��د و به این نتیجه رسیدیم
که با توجه ب��ه وجود نیروهای بیکار آموزش ندیده
در داخ��ل اقدام به آموزش افراد در این زمینه کنیم.
بدین ترتیب مطرح شد که این آموزشها ،با توجه به
عدم آمادگی س��ازمان فنی و حرفه ای  ،توسط خود

نیروهای ماهر آموزش
دیده در وزارت نفت
اکنون میتوانند به موتور
صنعتپتروشیمیکشور
شتاب بیشتری دهند
کارگر ماهر در صنعت نفت اجرا ش�د ،چه تعداد افرادی
تحت پوشش این آموزشها قرار گرفتند؟

از س��ال  1380در ای��ن خص��وص  ،ط��رح
مقدماتی و سیس��تم اجرایی آموزشهای مورد نیاز
در صنعت نفت آماده ش��د و از ابتدای س��ال 1381
کار آموزش را توس��ط بخش خصوصی با استفاده از
کارگاههای این بخش شروع کردیم و به دنبال آن،
با گس��ترش این طرح ضمن استفاده از کارگاههای
سازمان فنی و حرفه ای متعلق به وزارت کار و امور
اجتماعی ،دامنه فعالیتهایم��ان را به معاونت فنی
آم��وزش و پرورش و هنرس��تانها (زیر نظر وزارت
نفت) کشاندیم و حدود یکصد هزار نفر از نیروهای
ج��وان ،آموزشهای الزم را فراگرفتند 80 .هزار نفر
از ای��ن افراد طبق پارامترهایی ک��ه ما برای قبولی
قائ��ل بودی��م قبول و جذب صنعت ش��دند و حدود

 20ه��زار نفری که قبول نش��دند با توجه به میزان
مهارهایی که داش��تند در بخشهای مربوطه جذب
شدند  .این نیروها اکنون میتوانند به موتور صنعت
پتروشیمیکشور شتاب بیشتری دهند .
در همان ابتدای راه ب��ا روابطی که بین این
مرکز آموزشی با مراکز فنی و حرفه ای کشورهایی
همانن��د آلمان  ،فرانس��ه و اتریش برق��رار کردیم
توانس��تیم از فکر و اندیشه آنها هم بهره مند شویم
و مجوزه��ای الزم ب��رای فعالیت کارگ��ران ماهر
و آم��وزش دیده ما در س��طح بین المل��ل و کار با
پیمانکاران خارجی را مهیا کردیم.
آیا ای�ن طرح به صورت متمرکز اجرا میش�د و

مختص منطقه خاصی بود ؟

برای به��ره مندی همه جوانان ایران از این
ط��رح ،آم��وزش را متمرکز به منطق��ه خاصی قرار
ندادیم بلکه آن را به صورت ایجاد آموزش��گاههای
فراگیر در نقاط مختلف کش��ور ایجاد کردیم و افراد
میتوانس��تند با مراجعه به آموزشگاه نزدیک محل
س��کونت خود از این آموزشها بهره مند ش��وند و
با توج��ه به نیاز این نیروها در سراس��ر کش��ور در

طرحهای نفتی و ی��ا طرحهای دیگر جذب صنعت
ش��وند  .تش��خیص ما ای��ن بود که ظ��رف نیروی
متخصص در کش��ور ما خالی ش��ده بود و تصمیم
داش��تیم با آم��وزش افراد در داخ��ل  ،این ظرف را
پ��ر کنیم و هر جایی از کش��ور عزیزمان که نیاز به
این افراد داشته باشد استفاده شود  .همان طور که
همین افراد کمک ش��ایانی در احیا ش��رکت کشتی
س��ازی و پروژههای دیگ��ری از جمله ایجاد پل در
ارومیه و خیلی پروژههای عظیم ملی دیگر داشتند .
عده ای از این افراد هم با توجه به تواناییهای الزم
جهت کار به خارج از کشور هم اعزام شدند.
ای��ن طرح تا ب��ه امروز جامعه م��ا را از ورود
نیروه��ای متخص��ص و نیروهای ماه��ر و کارآمد
بی نیاز کرده اس��ت هرچند ک��ه پروژههای زیادی
در دولت گذش��ته با رکود مواجه ش��د اما نیروهای
آم��وزش دیده م��ا همچن��ان مش��غول کار در راه
شکوفایی سرزمین شان هستند .
 -چرا این آموزشها متوقف شد؟

با تغییر دولت ،دیدگاه دولت جدید گس��ترش
چاههای گاز ،گسترش پاالیشگاههای گاز و استفاده

بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی  3500پروژه گازرسانی همزمان با هفته دولت
آغاز و بهره برداری از  18پروژه
خطوط انتقال گاز

گاز ایران ،از بهره ب�رداری و آغاز عملیات
اجرایی  3ه�زار و  500پروژه گازرس�انی
همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش روابط عمومیشرکت
مل��ی گاز ای��ران ،مجی��د بوج��ارزاده
مجموع اعتبارات اختصاص داده شده
برای اجرای پروژههای فوق را بیش از
 2هزار میلی��ارد تومان اعالم و افزود:
در هفته دولت بالغ بر  1515پروژه به
بهره برداری میرسد و عملیات اجرایی
 1900پ��روژه نی��ز آغاز خواهد ش��د.
رئیس روابط عمومیش��رکت ملی گاز
ایران ،با اش��اره به اینکه این پروژهها
در جه��ت اجرای بن��د (ق) تبصره دو
بودجه س��ال  1393ب��ا هدف افزایش
ضریب نفوذ گاز در بخشهای شهری،
روستایی و صنایع کشور برنامه ریزی
و اجرایی شده است ،تصریح نمود :در
این ایام  15ش��هر با ح��دود  30هزار
خانوار به ش��بکه سراسری گاز متصل
خواهن��د ش��د.بوجارزاده یادآور ش��د:
عملیات گازرس��انی به  18شهر با 27
ه��زار و  452خانوار نیز در هفته دولت
آغاز میش��ود.وی در خصوص آغاز و
بهره برداری از پروژههای گازرس��انی
به روس��تاها نی��ز گفت :در ای��ن ایام
شاهد بهره برداری از پروژه گازرسانی

به  1141روس��تا با بیش از  124هزار
خان��وار و آغاز عملیات گازرس��انی به
 1854روس��تا با بی��ش از  187هزار و
 800خانوار خواهیم بود.
اتصال  307واحد صنعتی عمده به
شبکه سراسری گاز در هفته دولت

رئی��س روابط عمومیش��رکت
مل��ی گاز ای��ران در ادام��ه از اتصال
 307واح��د صنعتی عمده به ش��بکه
سراسری گاز در هفته دولت خبر داد
و ابراز امیدواری نمود :با گازرس��انی
به این صنایع ش��اهد کاهش مصرف
س��وختهای مای��ع و افزای��ش رف��اه
عمومیدر کش��ور باش��یم.بوجارزاده
همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه افتت��اح 8
جایگاه س��ی.ان.جی در کش��ور طی

عملیات گازرسانی

به  18شهر با  27هزار و
 452خانوار نیز
در هفته دولت
آغاز میشود

هفته دولت؛ گف��ت :عملیات اجرایی
گازرسانی به  8جایگاه دیگر نیز آغاز
میشود.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران،
در ادام��ه با بیان اینک��ه در هفته دولت
 6خ��ط انتق��ال گاز ب��ه به��ره برداری
میرس��د ،افزود :کلنگ آغ��از عملیات
اجرایی  12خط انتقال نیز بر زمین زده
خواهد شد.وی در خصوص پروژههای
گازرس��انی به مس��کن مهر نیز تصریح
نمود 24 :هزار و  842واحد مسکن مهر
در قال��ب  10پروژه طی هفته دولت به
شبکه سراس��ری گاز متصل و عملیات
گازرسانی به  1299واحد دیگر نیز آغاز
میشود.بوجارزاده در خاتمه خاطرنشان
نمود :بهره برداری از  20پروژه جنبی/
س��اختمانی و آغاز عملیات اجرایی سه
پ��روژه دیگر نی��ز از دیگ��ر برنامههای
این ش��رکت در هفته دولت اس��ت.این
گ��زارش میافزای��د :همزمان ب��ا آغاز
هفت��ه دول��ت و با حضور مع��اون وزیر
نف��ت و مدیرعام��ل ش��رکت ملی گاز
ای��ران ،بهره برداری رس��میاز فاز دوم
ایستگاه تقویت فشار گاز تیبریز و 900
پروژه گازرسانی در استانهای آذربایجان
ش��رقی ،آدربایجان غربی و اردبیل نیز
آغاز شد .همچنین بهره برداری از 100
پروژه عظی��م صنعت��ی در بخشهای
پاالیش و انتقال گاز نیز آغاز گردید.

تجليل از  220نفر از فرزندان خردسال قرآن آموز كاركنان شركت پااليش نفت
امام خميني(ره)شازند
دان�ش نف�ت :ب�ه گ�زارش رواب�ط
عمومي پااليش�گاه امام خميني(ره)شازند
جش�ن پاي�ان دوره ق�رآن آم�وزان كانون
فرهنگي ش�هيد س�ليماني وي�ژه فرزندان
كاركنان پااليش�گاه امام خميني(ره)شازند
برگزار ش�د.در اين مراسم زيبا و معنوي،از
تع�داد  220نفر از قرآن آموزان خردس�ال
اي�ن واحد كه موفق به گذراندن دوره هاي
آموزش�ي خود ش�ده بودن�د با اه�داء لوح
تقدير و جوايز تقدير به عمل آمد.

كانون فرهنگي ش��هيد سليماني
ميزب��ان  220نفر از كودكان��ي بود كه
ب��ه اتفاق م��ادران خ��ود موفقيت خود
را در اي��ن واح��د فرهنگ��ي در عرصه

قرآن��ي جش��ن گرفتن��د.دوره ه��اي
تجوي��د ،روخوان��ي و روانخواني ،حفظ
موضوعي ق��رآن كريم و حفظ جزء 30
از جمله رش��ته هايي ب��ود كه لوح هاي
پايان دوره ايش��ان در اين مراس��م اهدا
گرديد.در اين جش��ن كه با حضور گرم
و صميم��ي خان��واده محت��رم كاركنان
همراه ب��ود رئيس روابط عمومي ضمن
خوش��امدگويي به ميهمان��ان حاضر در
برنام��ه بر ل��زوم برگزاري كالس��ها و
آموزشهاي قرآني بعنوان مهمترين ركن
هدايت اخالقي و معنوي جامعه اش��اره
نمود.وي از برخي از معضالت فرهنگي
كه جامعه كنوني با آن درگير اس��ت ياد

نم��ود و خان��واده ها را به هوش��ياري و
دق��ت نظر هرچه بيش��تر در امر تربيت
قرآني فرزندان خود دعوت نمود و اظهار
داشت پااليش��گاه ،تمام سعي و تالش
خود را براي برگزاري اقدامات فرهنگي
بوي��ژه عل��وم قرآن��ي جه��ت فرزندان
كاركن��ان انجام خواهد داد.پااليش��گاه
امام خميني شازند بر اساس قرارداد في
مابين با موسس��ه جامعه القرآن الكريم
قم ،ضمن ارايه خدمات رايگان آموزشي
قرآني به كليه متقاضيان شهر مهاجران
(خواهران و خردس��االن) طبق س��نتي
پسنديده همه ساله با برگزاري مراسم و
اهداء لوح تقدير و جوايز از تالش ارزنده

حضور داش��تند  5نفر قبول شدند  .به عقیده بنده به
عنوان متولی امر ،تقریب ًا میتوان گفت که  70درصد
اهداف ما در این طرح برآورده شده بود  .در بازدیدی
که هیاتی از کشور ژاپن از بخش آموزش ما داشتند
در گزارش منتش��ر شده گفته بودند که ایران با این
روش میتوان��د در آینده نی��رو متخصص منطقه را
در ید قدرت خود در بیاورد ولی متاس��فانه این طرح
دست تنگ نظران افتاد و از بین رفت.
و در آخر ...

در اینجا جا دارد از وزیر نفت آن زمان جناب
آقای مهندس زنگنه و جناب آقای نعمت زاده که در
آن زمان در پتروشیمیحضور داشتند تشکر کنم که
با اجرایی ش��دن این طرح موافقت کردند تا این کار
عظیم ملی صورت بگیرد.

در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران محقق شد؛

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران خبر داد:

دانش نفت :س�خنگوی شرکت ملی

این طرح هدیه ای از
طرف وزارت نفت به جامعه
فنی و تخصصی ایران بود
و کار مفید و ارزنده ای به
شمار میرود

خردساالني كه دوره هاي قرآني خود را
با موفقيت به پايان رس��انده اند تجليل
بعم��ل مي آورد.ش��ايان ذكر اس��ت بر
اساس آمارهاي موجود ،كانون فرهنگي
شهيد س��ليماني از بدو تاسيس تا كنون
موفق ب��ه آموزش تع��داد 6941نفر در
بخش خواهران و  12988نفر در بخش
خردساالن در رابطه با خدمات آموزشي
قرآني ش��ده اس��ت.همچنين از ابتداي
س��ال  94تا كنون اي��ن واحد فرهنگي
ميزب��ان  590نفر قرآن آم��وز خواهر و
 1466نفر قرآن آموز خردسال بوده كه
خدمات متنوع قرآني را بصورت مستمر
به ايشان ارايه نموده است.

تصویب  ١١پروژه پژوهشی به ارزش  ٨١میلیارد ریال

دان�ش نفت :تعداد  ١١پروژه پژوهش�ی ب�ه ارزش  ٨١میلی�ارد و  ٢١٧میلیون ریال

از پارسال تا کنون در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تصویب و در دست اقدام است.

پروژههای تعیین حد برش در میادین س��رخون به روشهای مرسوم و تهیه نرم افزار،
مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی پدیده رسوب واکس و آسفالتین در میدانهای دانان و دهلران
و ساخت بازدارنده مناسب از پروژههای پژوهشی خاتمه یافته در شرکت نفت مناطق مرکزی
ایران به شمار میآیند.همچنین چینه سکانسی ناحیه ای و ارزیابی مخزنی سازندهای جهرم/
آسماری ،رازک و میشان در ناحیه بندرعباس و شرق فارس ساحلی و پاکسازی زیستی خاک
آلوده به جا مانده در اس��تخرهای هرزآب حفاری منطقه خانگیران از جمله دیگر پروژههای
پژوهشی به اتمام رسیده در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران هستند.بر اساس این گزارش
پروژههای بررس��ی عملکرد فناوری نانو در س��یاالت حفاری در ش��رایط یکی از چاههای
ش��رکت ،تولید مواد بازدارنده خوردگی در صنعت گاز و امکان س��نجی بهینه سازی خواص
آنها با اس��تفاده از نانوفناوری و س��اخت رش��ته تکمیلی درون چاهی  ١٠هزار  PSIجهت
اس��تفاده در میادین پرفش��ار از پروژههای پژوهشی در دست اقدام است.همچنین طراحی و
تهیه نرم افزار خودکار خواص سیاالت هیدروکربوری با استفاده از الگوریتمهای پیش بینی
کننده جهت تنظیم معادالت حالت ،بررس��ی و تعیین ثابت سرعت سایش در خطوط انتقال
میادین کنگان ،شانول ،شانول و آغار به صورت میدانی و بومیسازی افزودنی کاهنده سولفید
هیدروژن متناس��ب با شرایط سیاالت نفت ش��هر و تنگ بیجار و ارزیابی میدان نیز امسال
به انجام میرس��د.تعداد  ٢٣پایان نامه دانشجویی در مقاطع تحصیالت تکمیلی با همکاری
دانش��گاههای تهران ،صنعتی ش��یراز ،شهید بهشتی ،صنعت نفت ،ش��اهرود و دانشگاه آزاد
اس�لامیبرای ارتفاء نیازهای صنعتی ش��رکت نفت مناطق مرکزی ایران انعقاد و به مرحله
اجرایی رس��یده اس��ت؛ ضمن آن که تعداد  ٢٠عنوان پروژه تحصیالت تکمیلی برای سال
جاری در دست بررسی قرار دارد.به گزارش روابط عمومیشرکت نفت مناطق مرکزی ایران،
درحاش��یه دومین جلس��ه کمیته عالی مدیریت یکپارچه مخزن و تولید شرکت نفت مناطق
مرکزی ایران ،جلس��ه شورای پژوهشی ش��رکت برگزار شد و برنامه اداره پژوهش و توسعه
برای س��ال  ١٣٩٤ش��امل اتمام پروژههای جاری باقیمانده ،اجرایی کردن نتایج پروژههای
انجام ش��ده به کمک کمیتههای تخصصی ،محکم سازی ایدههای جدید در راستای نظام
نامه و تبدیل آنها به طرحهای پژوهشی کاربردی به سمع و نظر مدعوین رسید.

آیین تودیع و معارفه رییس امور ورزش و تربیت بدنی
شرکت ملی نفت ایران برگزار شد

دان�ش نفت :مراس�م تودیع منصور قنبرزاده و معارفه رض�ا قورچیان رییس امور ورزش و

تربیت بدنی ش�رکت ملی نفت ایران صبح روز دوش�نبه دوم شهریور در ساختمان مرکزی هشتم
نفت برگزار شد.

جعفر مدنی زادگان ،مدیر توس��عه منابع انس��انی ش��رکت ملی نف��ت ایران ،ضمن
قدردانی از تالشهای منصور قنبرزاده ،رییس پیش��ین امور ورزش و تربیت بدنی ش��رکت
ملی نفت ایران در اس��تمرار و ارتقا بیش از پیش فعالیتهای موسس��ه فرهنگی-ورزش��ی
صنع��ت نفت تهران به ویژه تیم فوتبال نفت در نزدیک به یک دهه گذش��ته ،گفت :امروز
ورزش ش��رکت ملی نفت ایران نیازمند توجهی بیش از پیش است و جایگاه ورزش در این
صنعت باید جدی گرفته ش��ود.غالمرضا ش��اه کرمی ،مدیرکل امور ورزش وزارت نفت نیز
ضمن قدردانی از رییس پیش��ین امور ورزش ش��رکت ملی نفت ایران ,از مقوله ورزش به
عنوان حلقه گمشده سالمت در صنعت نام برد و گفت :میبایست به جای نامداری در این
حوزه دنبال نام نیک باش��یم و این مهم جز با فداکاری و گذش��ت و انجام وظیفه به دست
نحواهد آمد.منصور قنبرزاده که در حکمیدیگر به عنوان مش��اور مدیر توسعه منابع انسانی
در امور ورزش منصوب ش��د با اش��اره به گستردگی ورزش وزارت نفت و شرکت ملی نفت
ایران ،گفت :اکنون س��کان این کشتی در کش��ور تحت رصد قرار دارد و این حوزه نیازمند
است دست به دست یکدیگر بدهیم تا کسب موفقیتهای هرچه تمام تر در این امور ادامه
یابد.در پایان آیین تودیع و معارفه ،به قنبرزاده ،رییس س��ابق امور ورزش شرکت ملی نفت
ایران هدیه ای به عنوان یادبود اهدا شد.

فاز  ١٥و  ١٦پارس جنوبی تهیه و اقدامهای الزم انجام میشود.

س��یدباقر مرتضوی ،مش��اور وزی��ر و مدیرکل اچ اس ی��ی و پدافند
غیرعامل وزارت نفت به همراه معاونان و مدیران اچ اس یی چهار شرکت
اصل��ی با هدف بررس��ی دقیق میدانی مش��کالت اچ اس ی��ی در مناطق
عملیاتی و ارائ��ه راهکارهای یکپارچه و موثر برای رفع آنها از منطقه ویژه
اقتص��ادی انرژی پارس بازدید کردند.مدی��رکل اچ اس یی وزارت نفت در
بازدی��د از پاالیش��گاه چهارم مجتمع پارس جنوب��ی (فازهای  ٧ ،٦و  )٨در
جری��ان آخرین اقدامها و عملک��رد اچ اس یی این مجتم��ع قرار گرفت و
همچنین مسایل و مشکالت اچ اس یی مجتمع بویژه در حوزههای محیط
زیس��ت ،فلرینگ و وضع پاالیشگاههای در حال تحویل در جلسه مشترک
با مدیرعامل و مدیران مجتمع گاز پارس جنوبی بررس��ی ش��د.وی پس از
بازدید از فازهای  ١٥و  ١٦پارس جنوبی ،در جلس��ه مش��ترک با مسئوالن
ش��رکت نفت و گاز پارس ،مجتمع گاز پارس جنوبی و پیمانکاران س��اخت
و راه ان��دازی ،آخرین وضع اچ اس یی ف��از  ١٥و  ١٦که در مراحل نهایی
راه اندازی قرار دارد را بررس��ی کرد و مقرر ش��د برنامه زمان بندی با هدف
تکمیل س��ریع موارد باقی مانده در حوزه اچ اس یی تهیه و اقدامهای الزم
انجام شود.

سهم  ٥٣درصدی بخش ایرانی در ساخت سکوها
و جکتهای دریایی در فاز  ١٥و  ١٦پارس جنوبی

س�هم بخش ایرانی در س�اخت س�کوها و جکتهای دریایی فاز  ١٥و ١٦

پارس جنوبی به بیش از  ٥٣درصد رسید.

فازهای  ١٥و ١٦پارس جنوبی از جمله فازهای اولویت اول دولت
یازدهم برای بهرهبرداری هس��تند که بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست
خب��ری خود با خبرنگاران از بهرهبرداری کامل این فاز تا یک ماه و نیم
آینده با حضور رئیس جمهوری خبر داده بود .طرح فازهای  ١٥و  ١٦به
عنوان اولین پروژه پارس جنوبی اس��ت که عالوه بر مهندسی آن که در
بخشهای مختلف به وسیله شرکتهای ایرانی انجام شده ،به عنوان طراحی
مبنا برای س��ایر پروژههای پاالیش��گاهی جدید و در حال اجرای پارس
جنوبی در نظر گرفته ش��ده و در بخشهای ساخت ،نصب و راهاندازی به
طور کامل توسط مدیریتهای اجرایی ایرانی انجام شده است .سهم بخش
ایرانی در بخش سکوها و جکتهای دریایی  ٥٣,٧٦درصد ،بخش خشکی
(پاالیش��گاه)  ٥١.٥٨درص��د ،خطوط لوله دری��ا  ٢٦.٢٥درصد و حفاری
چاهه��ای دریا  ٤٩.٨٠درصد اس��ت .رضا ف��روزش ،مجری فازهای ١٥
و  ١٦پارس جنوبی در ش��رکت نف��ت وگاز پارس پیش از این گفته بود:
روزانه به طور متوس��ط بیش از  ٣٦,٧میلیون مترمکعب گاز از این فازها
برداش��ت میش��ود ،اما با توجه به نهایی شدن عملیات حفاری چاههای
دریای��ی ،به زودی ش��اهد افزایش تولید در این فازه��ا خواهیم بود .وی
حجم کلی س��رمایهگذاری برای اجرای فازهای  ١٥و  ١٦پارس جنوبی
را  ٦میلیارد دالر اعالم و تصریح کرده بود :از این میزان در حدود س��ه
میلیارد دالر برای س��اخت پاالیش��گاه و تاسیسات خش��کی ،دو میلیارد
دالر در بخش��های دریا و یک میلی��ارد دالر صرف انجام حفاری چاهها
شده است .مجری فازهای  ١٥و  ١٦میدان پارس جنوبی ،باالترین نرخ
بازگشت سرمایه را مربوط به این فازها دانسته و گفته بود :با افتتاح این
فازها روزانه  ١٩میلیون دالر درآمد ارزی خواهیم داش��ت .طرح توس��عه
فازه��ای  ١٥و  ١٦پ��ارس جنوبی با هدف اس��تخراج روزانه  ٥٦میلیون
مترمکعب گاز غنی از مخزن انجام ش��د که قرار است روزانه  ٥٠میلیون
مترمکعب گاز ش��یرین (متان) ٧٧ ،هزار بش��که میعان��ات گاز ٤٠٠ ،تن
گوگ��رد و س��االنه  ١میلیون و  ٥٠هزارتن ( ٢٩٠٠ت��ن روزانه) گاز مایع
( )LPGشامل  ١٨٠٠تن پروپان و  ١١٠٠تن بوتان و  ١میلیون تن اتان
( ٢٧٥٠تن روزانه) به منظور تأمین خوراک واحدهای پتروش��یمیاز گاز
استخراج شده پاالیش شود.
با حکم رکن الدین جوادی؛

مدیر ایمنی ،بهداشت و محیط زیست شرکت ملی
نفت ایران منصوب شد

رک�ن الدین جوادی با صدور حکمیس�یاوش درفش�ی را ب�ه عنوان مدیر

ایمنی ،بهداشت و محیط زیست شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.

در حکم مدیرعامل ش��رکت ملی نفت خطاب به س��یاوش درفش��ی
آمده است:
نظ��ر به اهمیت فوق العاده و تنوع فعالیتهای  ،HSEتوجه ویژه به
امور زیر با اولویت ضرورت دارد:
ممیزی و نظارت بر رعایت کلیه اس��تانداردها و مقررات بهداش��ت،ایمنی و محیط زیس��ت در ش��رکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه با
هدف بهبود مستمر فرایندها و عملکرها.
مطالعه ،بررس��ی و به روزرس��انی قوانین بهداشت ،ایمنی و محیطزیس��ت موجود با هماهنگی اداره کل ایمنی ،بهداش��ت و محیط زیس��ت
وزارت نفت حسب مورد.
ارائ��ه راهکاره��ای نوآورانه و اصالحی برای پیش��برد اهداف نظاممدیریت  HSEدر شرکت ملی نفت ایران.
تدوبن سیاستها و روشهای الزم جهت ممیزی سیستم مدیریت HSEدر شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه.
عارضه یابی و شناس��ایی کاستیها و کمبودهای موجود در شرکتو ش��رکتهای تابع��ه در زمینه بهداش��ت ،ایمنی و محیط زیس��ت و ارائه
برنامههای بهبود.
تعام��ل و ارتباط تنگاتنگ با کلیه مدی��ران عامل و مدیران HSEشرکتهای تابعه در خصوص اجرای دقیق قوانین و مقررات .HSE
بازرسی دوره ای س��اختمانها و تاسیسات شرکت ملی نفت ایراندر سراسر کشور.
بررس��ی حوادث و اتفاقات با هدف تصحیح رویههای غیر حرفه ایدر اجرای مقررات  HSEدر شرکت ملی نفت ایران.
تعامل با اداره کل  HSEوزارت نفت.تعامل با مدیریت توسعه منابع انسانی در امر آموزشهای تخصصینیروهای  HSEشرکت ملی نفت ایران.
بررس��ی عملکرد گذشته و ارائه روشهای بهبود برای ارتقاء سطحفعالیتها و تسهیل انجام امور مربوطه.
روزآم��د کردن دانش و آموزش همکاران دس��ت ان��درکار با هدفبرخورد حرفه ای تر و چابک تر در ایمنی ،بهداشت و محیط زیست.
تدوین و تالش برای اعمال دس��تور العملهای به روز و برجس��ته HSEدر قراردادهای خدماتی و توسعه ای در سطح صنعت نفت.
امید اس��ت با اس��تعانت از خداوند متعال و همکاری و همراهی کلیه
مدیریان ،کارکنان محترم ش��رکت ملی نفت ایران در انجام وظایف محوله
موفق باشید.
ضرورت دارد ظرف مدت یک ماه گزارشی از وضعیت موجود گردش
کارها و پیش��نهادات اصالحی در جهت بهب��ود امور ارائه فرمایید .توفیقات
جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.

