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| بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت اویک اعالم کرد: 
تولید تجمعی نفت در میدان مشــترک آذر بــه حدود چهار 
میلیون بشکه رسیده است.به گزارش کائنات و به نقل از شانا، 
بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت اویک در نشست نمایندگان 
مجمع شــرکت های اکتشــاف و تولید )E&P( ایرانی که به 
میزبانی شــرکت اویک برگزار شــد، از افزایش میزان تولید 
تجمعی نفت میدان آذر به حدود چهار میلیون بشکه خبر داد 
و گفت: ظرفیت تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت در این میدان 
تثبیت شده اســت.بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت اویک با 
اشاره به افزایش ذخایر نفت درجای میدان آذر به حدود چهار 
میلیارد بشکه، افزود: با توجه به افزایش حجم ذخایر نفت درجا 
و تاکید وزیر محترم نفت بر برنامه ریزی برای برداشــت نفت 
بیشــتر از این میدان، افزون بر هدف گذاری تولید روزانه ۶۵ 
هزار بشــکه نفت در پایان فاز نخست توسعه، مقرر شده است 
که فرآیند توسعه در فاز دوم و تا تحقق تولید روزانه ۱۰۰ هزار 
بشــکه نفت از این میدان ادامه یابد.بهزاد محمدی مدیرعامل 
شرکت اویک به پیچیدگی های کار در میدان آذر اشاره و ابراز 
امیدواری کرد که فرآیند توسعه این میدان مشترک در قالب 
قراردادهای جدید نفتی تسریع شود.میدان نفتی آذر یکی از 
سخت ترین و پیچیده ترین میدان های هیدروکربوری ایران و 
جهان اســت که در بلوک اناران، در دماغه کوه های زاگرس و 

در امتداد مــرز ایران و عراق )در قســمت جنوب غربی ایالم( 
میان شهرهای مهران و دهلران قرار گرفته است.طرح توسعه 
این میدان مشــترک در سال ۱۳۹۰ از ســوی وزارت نفت به 
کنسرسیومی شامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
صنعت نفت )OPIC( و شــرکت اویک واگذار و در اسفندماه 
سال ۱۳۹۵، برداشــت زودهنگام نفت از این میدان به میزان 
روزانه ۱۵ هزار بشکه آغاز شــد. ظرفیت تولید نفت در میدان 
آذر، در اواخر اردیبهشــت ماه امسال به ۳۰ هزار بشکه در روز 
رسید و به گفته مدیرعامل شرکت اویک، تاکنون بالغ بر چهار 
میلیون بشکه نفت از این میدان مشترک برداشت شده است.
شرکت اویک در فهرست شــرکت های اکتشاف و تولید ایرانی 
قرار دارد و در مســیر توســعه همکاری های جهانی خود و به 
منظور فعالیت در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، مردادماه 
امسال با شرکت گازپروم نفت روسیه تفاهمنامه همکاری امضا 
کرد.بر اساس این گزارش، نشست مجمع شرکت های اکتشاف 
و تولید )E&P(، امروز )چهارشنبه، ۲۲ شهریورماه( در  شرکت 
اویک برگزار شــد و در جریان این نشســت، اعضای کارگروه  
بررسی حقوقی مدل جدید قراردادهای نفتی و کارگروه بررسی 
روش های مشــارکت شرکت های ایرانی با شــریکان خارجی 
به منظور پوشــش ریسک های مشــارکت، از بین نمایندگان 

شرکت های حاضر انتخاب شدند.

تولید تجمعی میدان آذر به مرز ۴ میلیون بشکه رسید
مدیرعامل شرکت اویک:

| شاهرخ خسروانی معاون مدیر عامل شرکت 
پاالیش و پخش فــرآورده های نفتی گفت: در ۲۰ روز 
اول شهریور سال گذشــته رقم متوسط مصرف بنزین 
8۰.۶ میلیــون لیتر بوده که با رشــد ۹.۶ درصدی در 
مدت مشابه سال جاری به 88.۲ میلیون لیتر رسیده 
اســت.به گزارش کائنات و بــه نقل از ایلنا؛ شــاهرخ 
خســروانی معاون مدیر عامل شرکت پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ، با اعالم رشد ۹.۶ درصدی مصرف 
بنزین در ۲۰ روز ابتدای شهریور سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، اظهار داشت: معموال شهریور 
تا نیمه اول مهر پیک مصرف بنزین در کشور است و از 
آن زمان به بعد تــا اواخر بهمن میزان مصرف فروکش 
می کند.شاهرخ خســروانی معاون مدیر عامل شرکت 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با اشــاره به اینکه 
ذهنیت و برنامه ریزی ما برای افزایش مصرف ۵ درصد 
بوده و این رقم رشد مصرف) ۹.۶ درصد( غیر قابل پیش 
بینی بود، افزود: عالوه بر افزایش تعداد سفرها یکی از 
دالیل اصلی رشــد مصرف نیز افزایش تعداد خودروها 
در کشور است، در حال حاضر شــرایط خرید خودرو 
تسهیل شــده و مردم به راحتی و به صورت اقساط به 
راحتی می توانند خــودرو خریداری کنند که منجر به 

افزایش تقاضای بنزین هم می شود.شاهرخ خسروانی 
معاون مدیر عامل شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی بیان کرد: در ۲۰ روز اول شــهریور سال گذشته 
رقم متوسط مصرف بنزین 8۰.۶ میلیون لیتر بوده که با 
رشد ۹.۶ درصدی در مدت مشابه سال جاری به 88.۲ 
میلیون لیتر رســیده است.شاهرخ خســروانی معاون 
مدیر عامل شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
بیان کرد: ما در زمینه ذخیره بنزین مشکل نداشتیم و 
توانسته ایم سوخت مورد نیاز متقاضیان را تامین کنیم 
و خوشــبختانه با به مدار آمدن  فاز اول ستاره خلیج 
فارس مشکالت تامین تا حدی حل شده است.شاهرخ 
خســروانی معاون مدیر عامل شرکت پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی درباره میزان مصرف ســی ان جی 
نیز گفت: میزان مصرف سی ان جی حدود ۲۱ میلیون 
متر مکعب در روز بوده که در حد جزئی افزایش مصرف 
داشته ایم اما واقعیت این است که پتانسیل مصرف سی 
ان جی در کشــور حدود 4۰ میلیون متر مکعب است 
یعنی ما ۳۵ میلیون متر مکعب زیرساخت داریم اما به 
دلیل ثابت بودن قیمــت بنزین و همچنین عدم تولید 
خودروهای پایه گاز سوز در کشور، مصرف سی ان جی 

در کشور رشد نکرده است

وزیر نفت یکی از پنج عضو مجمع عمومی 
بانک مرکزی شد

| وزیران نفــت و صنعــت، معدن و 
تجارت با تصویب هیئت وزیران، برای عضویت 
در مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین شدند.به 
گزارش  کائنات و به نقل از شانا، در جلسه هیئت 
دولت به ریاست دکتر حســن روحانی، رئیس 
جمهوری و دیگر اعضای کابینه دولت دوازدهم، 

وزیران منتخب برای عضویت در شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی 
بانک مرکزی مشخص شدند که بر این اساس و با تصویب هیئت وزیران، 
وزیران راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی برای عضویت در شورای پول 
و اعتبار و همچنین مهندس بیژن زنگنه و محمد شریعتمداری، وزیران 
نفت و صنعت، معدن و تجارت برای عضویــت در مجمع عمومی بانک 
مرکزی تعیین شدند.همچنین در این جلسه، هیئت دولت در قالب تقدیم 
یک الیحه به مجلس شورای اسالمی، با الحاق دولت جمهوری اسالمی 
ایران به کنوانســیون مشــترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و 
ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا موافقت کرد.از جمله اهداف مورد توافق 
در این کنوانسیون، برقراری ســطح باالیی از ایمنی جهانی در مدیریت 
سوخت مصرف شده و پسماند پرتوزا از طریق افزایش اقدام های ملی و 

همکاری های بین المللی، از جمله همکاری فنی مرتبط با ایمنی است.

 جکت  جدید سکوی ۱۳A  پارس جنوبی
 در موقعیت خود نصب شد

| پیام معتمد مجری طرح توســعه فاز 
۱۳ پارس جنوبی از انجــام پیچیده ترین عملیات 
نصب جکت ســرچاهی در پارس جنوبی، با انجام 
 ۱۳A جکت جدید سکوی )Docking( عملیات
توسط شرکت تأسیسات دریایی و شناور اوشنیک 
۵۰۰۰ خبر داد.به گزارش کائنات و به نقل از شانا، 

پیام معتمد با اشاره به این که عملیات بارگیری و انتقال این سازه ۱۵۰۰ تنی 
به موقعیت فراساحلی اوایل شهریورماه پایان یافت، گفت: عملیات حساس و 
پیچیده داکینگ این جکت روی چهار پایه به جا مانده از سکوی تخریب شده 
پیشین و در مجاورت ۱۱ حلقه چاه از پیش حفاری شده، طی هشت ساعت کار 
دقیق و مهندسی شده با موفقیت کامل انجام پذیرفت.پیام معتمد مجری طرح 
توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی عملیات نصب جکت جدید فاز ۱۳ را از دو منظر 
منحصر به فرد دانست و تأکید کرد: به واسطه وجود ۱۱ کنداکتور چاه در محل 
و همچنین ساختار ویژه این سازه به دلیل استفاده از مادمت و پایه های جکت 
پیشین به عنوان تکیه گاه های موقت نصب تا پیش از پایان عملیات پایل کوبی، 
نصب این سازه پیچیدگی های منحصربه فردی داشت.مجری طرح توسعه فاز ۱۳ 
با اشاره به حادثه پیش آمده در موقعیت سکوی SPD۱۳A عنوان کرد: بخش 
حفاری این طرح که اکنون به پیشرفت 8۰ درصدی رسیده، در دوم فروردین ماه 
سال ۱۳۹4 شاهد یکی از حوادث نادر در سکوی SPD۱۳A بود، این سکو 
با هشت چاه حفاری شده که چاه شــماره ۵ آن تکمیل و به گاز  رسیده بود، 
پیشروترین سکو بین فازهای ۳۵ ماهه محسوب می شد و در شرایطی که همه 
فرایندهای استاندارد و جهانی ترک موقعیت توسط سکوی حفاری رعایت شده 
بود، بر اثر بی احتیاطی کاپیتان کشتی 4۶ هزار تنی آلپاین اترنیتی که حاوی 
4۰ هزار تن ســوخت جت بود، دچار سانحه ای شدید شد.پیام معتمد مجری 
طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی تأکید کرد: شدت این تصادف به حدی بود که 
افزون بر آسیب جدی به کشتی، موقعیت یادشده را به طور کامل تخریب کرد و 
کنداکتور همه چاه های حفاری شده به همراه تجهیزات سرچاهی را به عمق 4۰ 
متری آب کشاند.این مقام مسئول در شرکت نفت و گاز پارس با بیان این که پس 
از بررسی های جهانی و پذیرش تقصیر از سوی بیمه، چاه های این سکو با یک 
برنامه حساب شده در دو مرحله کنترل شد، افزود: همچنین عملیات آواربرداری 
که با زمانبندی چهارماهه از شــهریور ماه سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود، به دلیل 
ایجاد نشتی در چاه ها که حاصل استرس های نهفته تصادف در سازه جکت بود 
به طول انجامید که خوشبختانه با رعایت کامل مسائل ایمنی و زیست محیطی 

در ماه گذشته با موفقیت پایان یافت.

نشست هم اندیشی مدیران شرکت ملی 
حفاری ایران برگزار شد

| مدیران شرکت ملی حفاری با بررسی 
چالش های پیــش  روی این شــرکت بر لزوم 
همکاری و همراهی برای دســتیابی به اهداف 
تعیین شده، تاکید کردند.به گزارش کائنات و به 
نقل از شانا، در جلسه هم اندیشی مدیران شرکت 
ملی حفاری کــه با حضور محســن پاک نژاد، 

معاون مدیرعامل شــرکت ملی نفت در امور تولید و ســپهر سپهری، 
مدیرعامل جدید شرکت ملی حفاری برگزار شــد، ابتدا مدیران ارشد 
شرکت ملی حفاری مهمترین چالش های پیش روی این شرکت را مطرح 
و درباره آن بحث و بررسی کردند، سپس روش های عملی مواجهه با این 
چالش ها تبیین شــد.اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت ملی 
حفاری در این جلسه همچنین بر لزوم همراهی و همکاری برای موفقیت 

بیش از پیش این شرکت تاکید کردند.
معاون مدیرعامل شــرکت ملی نفت در امور تولید، در این نشست از 
تالش های حیدر بهمنی در مدت تصدی مسئولیت مدیرعاملی شرکت 
ملی حفاری قدردانی کرد.وی همچنین با اشاره به سوابق کاری و اجرایی 
سپهری در صنعت نفت طی ۲۵ سال گذشته، بر لزوم همدلی، هم افزایی 
و کار گروهی در شــرکت ملی حفاری به منظور نیل به اهداف سازمانی 
تعیین شده ازسوی شرکت ملی نفت، راهبری هرچه بهتر پروژه های در 
حال اجرا و آینده و همچنین اعتالی هر چه بیشتر شرکت ملی حفاری 

تاکید کرد.

واحد شیرین سازی خوراک پتروشیمی 
ایالم تا پایان امسال راه اندازی می شود

| مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم 
گفت: واحد شیرین سازی خوراک این مجتمع 
تا پایان سال ۹۶ به مرحله راه اندازی می رسد.به 
گزارش کائنات و به نقل از شــانا، فرهاد دانشی 
با بیان این که هم اکنــون ۲ پروژه واحد الفین و 
شیرین سازی خوراک )SRU( در این مجتمع در 
حال اجراست، اظهار کرد: واحد شیرین سازی یکی 

از پروژه هایی به شمار می آید که در ابتدای زنجیره تولید قرار گرفته است و 
پس از دریافت خوراک از پاالیشگاه گاز ایالم و شیرین سازی آن، نقش اصلی 
در تامین خوراک الفین دارد.وی با اشاره به این که عملیات اجرایی پروژه 
شیرین سازی خوراک پتروشیمی ایالم از اردیبهشت ماه ۹۵ آغاز شد، گفت: 
این پروژه هم اکنون ۷8 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بیشتر تجهیزات و 
اقالم سنگین پروژه از جمله کمپرسورها، کوره ها، برج ها و بویلرها به سایت 
رسیده و نصب شده اند.مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم با بیان این که 
پروژه شیرین سازی خوراک این پتروشیمی به طور جدی در این شرکت 
پیگیری می شود، ادامه داد: عمده فعالیت های اجرایی این پروژه از سوی 
پیمانکاران بومی انجام می شود.دانشی اظهار کرد: امیدواریم واحد شیرین 
سازی خوراک پتروشیمی ایالم تا پایان امسال به بهره برداری برسد و شاهد 
تامین خوراک واحد الفین، جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی و آلودگی 
محیط زیست باشیم.مدیرعامل پتروشیمی ایالم به اشتغال زایی سه هزار 
نفر به صورت مســتقیم در این پتروشیمی اشاره کرد و افزود: پتروشیمی 
دین خود را به اشتغال استان ادا کرده است و این میزان اشتغالزایی در هیچ 
واحد دیگری در غرب کشور مشاهده نمی شود.وی درباره وضع پروژه الفین 
پتروشــیمی ایالم گفت: نیروهای بهره بردار در این واحد مستقر هستند 
و عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی را بــا توجه به پیش نیازهای الزم 

مدیریت می شود.

| نشست نمایندگان مجمع شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید )E&P( به میزبانی شرکت مهندسی و 
ساختمان صنایع نفت )OIEC( برگزار شد.به گزارش کائنات و به نقل از شانا، گفت وگو درباره روش های همکاری 
شرکت های ایرانی با شرکای خارجی در اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی نیز از جمله محورهای نشست بود.

معاون مدیر عامل شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:

دکل

خبر

متوسط مصرف بنزین به 88.2 میلیون لیتر رسید

نشست مجمع شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید برگزار شد

پنج شنبه    23 شهریور 1396
23 ذی الحجه 1438    14 سپتامبر 2017    شماره 3002


