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پایان عملیات راندن طوالنی ترین لوله جداری حفاری در میدان فروزانانرژی

|    عمليات راندن طوالنى ترين لوله جدارى با قطر 9 و پنج هشتم اينچ روى چاه اكتشافى شماره 20 در ميدان نفتى فروزان از سوى 
كارشناسان مديريت اكتشاف با موفقيت انجام شد.به گزارش كائنات و به نقل از شانا، ايرج ايرجى، رئيس اداره كل حفارى مديريت اكتشاف 

در اين باره گفت:حفارى چهارمين فاز چاه پس از مشكالت و پيچيدگى هاى عملياتى فراوان به پايان رسيد.

|    وزير نفــت از موقعيت جغرافياى 
كرمانشــاه به عنــوان يكــى از مزيت هاى اين 
اســتان نام برد و گفت: ظرفيــت  احداث ده ها 
واحد پايين دستى پتروشــيمى در اين استان 
وجود دارد.به گزارش كائنات و به نقل از شــانا، 
بيژن زنگنــه در همايش معرفــى فرصت هاى 
ســرمايه گذارى استان كرمانشــاه كه در هتل 
اسپيناس برگزار شد با بيان اينكه براى توسعه 
كرمانشاه بايد اين استان را در قالب سند آمايش 
غرب كشور ديد، تصريح كرد: توسعه استان هاى 
غربى در هم تنيده است و توســعه آينده پنج 
استان غرب كشــور بايد در يك مجموعه ديده 
شود، زيرا قابليت هاى اين مناطق تكميل كننده 
يكديگر اســت. وى به نقش محورى كرمانشاه 
در غرب كشور اشاره كرد و يادآور شد: موقعيت 
جغرافياى ايــن اســتان و فاصله انــدك آن با 
اســتان هاى همجوار و همچنين با بغداد، نقشى 

محورى به اين استان داده است.
وزير نفت يكى از مزيت هاى غرب كشــور را 
در بخش نفت و پتروشيمى عنوان كرد و گفت: 

امكان فرآورى محصوالت نفتى و پتروشيمى در 
غرب كشور وجود دارد و مى توان اين محصوالت 
را با مركزيت كرمانشاه به عراق كه در سال هاى 
آينده امكان توليد محصوالت پتروشيمى را ندارد، 
صادر كرد. زنگنه با بيان اينكه افراد تاثيرگذار پنج 
استان غرب كشــور در زمينه هاى مختلف، بايد 
چند ماه يك بار با هم نشســت هاى هم انديشى 
برگزار كنند، تاكيد كرد: در حوزه نفت و صنايع 
پايين دســتى هر حمايتى كه الزم باشد از اين 

استان ها و به ويژه كرمانشاه انجام خواهيم داد.
وى بر ضرورت تربيت نيروى انســانى ماهر و 
آموزش ديده در اين مناطق تاكيد كرد و گفت: 
نيازمند يك حركت متمركز براى حرفه آموزى 
در كرمانشــاه هســتيم. بايد آمــوزش نيروى 
انسانى به ويژه در زمينه مشاغل خدماتى مانند 
راهنمايان گردشــگرى، هتلدارى و ... صورت 

گيرد.
وزيــر نفت بــه مزيت هــاى كرمانشــاه در 
بخش هاى مختلف اشــاره كرد و با بيان اينكه 
كرمانشاه اگرچه چندان نفت خيز نيست، اما در 

حوزه پتروشيمى و پااليشگاه ها ظرفيت زيادى 
دارد، گفت: ســاخت پااليشــگاه و چهارمين 
پتروشيمى در كرمانشاه با مشكالتى همراه است 

كه اميدواريم اين مشكالت هرچه سريع تر حل 
و فرصت خوبى براى اين استان فراهم شود.

همايش فرصت هاى ســرمايه گذارى استان 

كرمانشاه با حضور على الريجانى، رئيس مجلس 
شوراى اسالمى و وزير نفت در هتل اسپيناس 

تهران برگزار شد.

ظرفیت ایجاد ده ها واحد پایین دستی پتروشیمی در کرمانشاه وجود دارد
وزیر نفت: حفاری شمال و دانشگاه صنعتی شریف 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند
|    شركت حفارى شــمال و دانشگاه 
صنعتى شــريف به منظور گسترش زمينه هاى 
همكارى علمى، آموزشى و پژوهشى تفاهم نامه 
همكارى امضا كردند.به گــزارش كائنات و به 
نقل از شانا، مســعود عيدى، مديرعامل شركت 
حفارى شمال، درباره محورهاى اين همكارى 
گفت: راه موفقيت صنعــت حفارى از فضاهاى 
علمى و پژوهشى مانند دانشگاه و پژوهشگاه مى گذرد كه به اين منظور 
در شــرايط تحريم ارتباط صنعت و دانشــگاه اولويت نخست پيشرفت، 
موفقيت و دستيابى به فناورى هاى روزآمد دنيا در عرصه صنعت حفارى 
است و همه كشــورهاى در حال توســعه با ارتباط عميق و مستمر اين 
امكان را فراهم مى سازند. وى هدف از امضاى تفاهم نامه را بررسى راه هاى 
همكارى تخصصى و حرفه اى در زمينه ارتقاى سطح آموزشى حفارمردان 
و كاركنان عملياتى شاغل در دستگاه هاى حفارى دانست و افزود: در نظر 
داريم با استفاده از ظرفيت هاى بالقوه و موجود آموزشى در مراكز معتبر 
علمى و آموزشى مانند دانشكده مهندسى شيمى و نفت دانشگاه صنعتى 
شريف به اين مهم دست يابيم. مديرعامل شركت حفارى شمال افزود: 
تلفيق فضاى آموزش آكادميك صنعت حفارى در دانشــگاه ها و حضور 
دانشجويان و كارآموزان در دســتگاه هاى حفارى براى كسب مهارت و 
تجربه ميدانى و مشــاهده عينى و ملموس، مى تواند در مقاطع مختلف 
دانشگاهى، به عنوان بازوى محرك، سبب پيشرفت و بالندگى روزافزون 

سطح علمى، آموزشى و پژوهشى در صنعت حفارى شود.
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