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| معاون اول رئيس جمهورى گفت: با بهره بردارى از 18 طرح پتروشيمى كه در كشور در حال اجراست، ظرفيت توليد صنايع 
پتروشيمى ايران از 64 ميليون تن به بيش از 90 ميليون تن خواهد رسيد.به گزارش كائنات و به نقل از شانا، اسحاق جهانگيرى افزود: 

به طور معمول با تغيير دولت ها، روند تكميل برخى طرح هاى نيمه تمام دست خوش تغييرات مى شود.

خبر

| مديرعامل شــركت ملى مناطق نفت خيز جنوب از اعزام 
گروه هاى امدادى اين شركت به مناطق زلزله زده مسجدسليمان خبر 
داد. به گزارش كائنات و به نقل از شــانا، احمد محمدى با اشاره به 
وقوع زمين لرزه روز دوشنبه (17 تيرماه) در شمال خوزستان گفت: 
از زمان وقوع اين حادثه همه واحدهاى امدادى اين شركت در ترابرى 
و پشتيبانى توليد و بهداشت، ايمنى و محيط زيست (HSE) به حالت 
آماده باش درآمدند.وى افزود: تا كنون دو گروه از واحدهاى ايمنى 
و آتش نشانى از شــركت هاى نفت و گاز كارون و آغاجارى به همراه 
ماشين آالت و امكانات مورد نياز به منطقه اعزام شده اند و در صورت 

نياز، گروه ها و تجهيزات بيشترى اعزام خواهد شد.
مديرعامل شــركت ملى مناطق نفت خيز جنوب گفت: شــركت 
بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان به عنوان نماينده تام االختيار 
مناطق نفت خيز جنوب در نشست هاى مديريت بحران حضور دارد و 

نسبت به دريافت و پاسخگويى به درخواست ها اقدام مى كند.
وى افزود: ايمنى، بهداشــت، ايمنى و محيط زيســت، مديريت 
ترابرى و ديگر بخش هاى مرتبط با شرايط اضطرارى در ستاد مناطق 
نفت خيز جنوب و شــركت هاى تابع در آماده باش كامل هستند و تا 

عادى شدن اوضاع خدمت رســانى به مردم و مناطق آسيب ديده را 
ادامه خواهند داد.

اين در حالى است كه قباد ناصرى، مديرعامل شركت بهره بردارى 
نفت و گاز مسجدسليمان، روز دوشنبه (17 تيرماه) اعالم كرده بود: 
زلزله 5.7 ريشترى در حوالى مسجدسليمان، خسارتى به واحدهاى 
عملياتى و تاسيســات نفت و گاز اين شــركت وارد نكرده اســت و 

فعاليت هاى عملياتى بدون وقفه ادامه دارد.
وى ادامه داد: زلزله نســبتا شــديدى را در اســتان خوزســتان 
شاهد بوديم كه اگرچه خوشــبختانه تاسيسات اين شركت آسيبى 
نديده اند، اما خسارت هايى را در تعدادى از منازل مسكونى سازمانى 

مسجدسليمان كه قدمت زيادى دارند، برجاى گذاشته است.
به گفته ناصرى، بيمارســتان شــركت نفت در اين شهرســتان 
خســارت هايى ديده اســت ضمن آنكــه خســارت هاى وارده به 

ساختمان هاى مسكونى، تلفات جانى نداشته است.
بر اساس اين گزارش، روز دوشنبه (17 تيرماه) زلزله 5.7 ريشترى، 
استان خوزستان، حوالى مسجدســليمان را لرزاند كه محل اصلى 

زلزله، منطقه گلگير در نزديكى هفتكل اعالم شده است.

اعزام گروه های امدادی نفت خیز جنوب به مناطق زلزله زده خوزستان
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خبر داد

| معاون وزير نفت در امور پتروشــيمى با اشاره به 
اينكه طراحى هاب جديد منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى 
اين هفته به جمع بندى مى رسد، گفت: توليد حدود 5 تا 6 
ميليون تن محصول براى هاب جديد ماهشــهر پيش بينى 
شده است. به گزارش كائنات و به نقل از شانا، بهزاد محمدى 
در مجمع عمومى ســاالنه ســازمان منطقه ويژه اقتصادى 
پتروشيمى با اشاره به اينكه ماهشهر يك هاب قديمى و مهم 
صنعت پتروشيمى است و الگوى كاملى از حاكميت در آن 
به چشم مى خورد، اظهار كرد: دو هدف عمده در اين منطقه 
مدنظر قرار دارد كه مرحله نخست نگهداشت شرايط موجود 
با همه الزام هاست و بخش ديگر كه اهميت و اولويت بااليى 
دارد، نگاه توسعه اى به اين منطقه و جذب و تسهيل سرمايه  
است كه بايد حساسيت ويژه اى داشته باشد و اين روند براى 

سرمايه گذاران جاذبه بسيار داشته باشد.
وى با بيان اينكه در نقشه كالن ماهشهر توجه به توسعه 
صنايع پايين دست و ميان دست مدنظر قرار دارد و سند هاب 
ماهشهر نيز در دســت تهيه و اقدام است، افزود: به همين 
منظور طرح هايى كه از قبل پيش بينى شــده بود از سوى 
همكاران در حال بازنگرى است و اميدواريم تا هفته آينده 

نهايى و با توجه به ظرفيت خوراك منطقه متناسب شود.
محمدى با اشــاره به اينكه در بحث توســعه ماهشهر و 
طراحى هــاب جديد در اين هفته بــه جمع بندى خواهيم 
رســيد، گفت: هم اكنون براى هاب جديد ماهشــهر توليد 

حدود 5 تا 6 ميليون تن محصول پيش بينى مى شود.
وى با اشــاره به برخى مشــكالت تامين خوراك در اين 
منطقه ادامه داد: پلنت هايى براى اين منطقه تعريف شــده 
است و با بهره بردارى از طرح بيدبلند خليج فارس و تأمين 
خوراك از ديگر مناطق وضــع تامين خوراك بهبود خواهد 

يافت.
محمدى درباره مشــكالت نيروى انسانى و روند افزايش 
بازنشستگان در سال هاى اخير گفت: با توجه به ميزان خروج 
افراد با ســابقه باال و نگرانى از كاهش نيروى انسانى فنى و 
كيفى در شركت ملى صنايع پتروشيمى، طرحى براى ارتقا 
و پرورش نيروهايى كه در بازه زمانى 5 تا 15 ســال سابقه 
فعاليت فنى دارند تهيه شــده كه  قرار است تعدادى از اين 
افراد با قابليت نســبى در مركز توسعه مديريت وزارت نفت 
ارزيابى شوند و در ســال هاى آينده در رده مديران ميانى و 

ارشد فعاليت كنند.

طراحیهابجدیدمنطقهویژهاقتصادیپتروشیمیبهزودینهاییمیشود
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی: مطالعات جامع مخازن نفت و گاز با 

همکاری شرکت های مشاور داخلی
| ارديبهشــت ماه امســال و در جريان 
برگزارى نمايشــگاه بين المللى صنعت نفت بود 
كه قراردادهاى مطالعات جامع مخازن شش گانه 
شــركت ملى مناطق نفت خيز جنوب امضا شد. 
پيش از آن، شركت نفت فالت قاره ايران و شركت 
نفت مناطق مركزى ايران نيز قراردادهاى مشابهى 
را با شركت هاى مشاور داخلى براى مطالعه جامع 
برخى مخازن امضا كرده بودند. به گزارش كائنات و به نقل از شانا، مطالعه 
مخازن در نفت پديده  جديدى نيســت، اما بر اساس ابالغيه وزير نفت در 
سال 96، رويه اى منسجم براى مطالعات مخازن تعيين شد كه در اين قالب، 
تاكنون 6 قرارداد مربوط به مخازن شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب، سه 
قرارداد مربوط به مخازن شركت نفت فالت قاره ايران و دو قرارداد مربوط به 
مخازن شركت نفت مناطق مركزى ايران، همگى با شركت هاى مشاور داخلى 
امضا شده است.كريم زبيدى، مدير برنامه ريزى تلفيقى شركت ملى نفت 
ايران درباره طرح جامع مطالعات مخازن به شانا مى گويد: «اين طرح با تاكيد 
وزير نفت در دستور كار قرار گرفت تا با مطالعه جدى و اساسى برخى مخازن، 
مسير دستيابى به ضريب بازيافت بيشتر در اين مخازن هموار شود». زبيدى 
درباره تفاوت اين مطالعات با مطالعاتى كه پس از برجام به واسطه امضاى 
تفاهمنامه هايى با شــركت هاى داخلى و خارجى انجام شده بود، توضيح 
مى دهد: «مطالعات جامع مخازن دربرگيرنده بررسى هاى دقيق و تمركز بر 
جزئيات مخزن مانند خواص سيال، خواص سنگ مخزن و ديگر مشخصات 
مخزن است، در حالى كه در مطالعاتى كه با هدف تدوين طرح جامع توسعه 
(MDP) ميدان انجام مى شــود، مطالعات تا اين حــد بر جزئيات متمركز 
نيست». وى به معيارهايى از جمله برخوردارى از حجم باالى هيدروكربور 
و ظرفيت مطلوب براى افزايش ضريب بازيافت به عنوان معيارهاى انتخاب 
مخزن در طرح جامع مطالعات مخازن اشــاره مى كند و مى گويد: «اضافه 
شدن مجدد تعدادى مخزن به فهرست مخازن فعلى كه مطالعات جامع آنها 
در دستور كار است، كامال محتمل است و با تاكيد وزير نفت، هيچ محدوديتى 
براى دستيابى به اشراف اطالعاتى بيشتر نسبت به مخازن مهم نفت و گاز 
كشور وجود ندارد».زبيدى درباره تفاوت اصلى اين رويه مطالعاتى با روال 
قبلى مطالعه مخازن هم توضيح مى دهد: «مطالعه مخزن يك ضرورت است 
كه همواره مورد توجه بوده، اما روند تعريف شده فعلى از اين جهت متفاوت 
است كه به واسطه الزام امضاى قرارداد با شركت هاى مشاور داخلى، ضمن 
اينكه مخازن با نگاهى نو از خارج مجموعه (شــركت هاى مشاور) بررسى 
مى شوند، رويكرد تعامل با شركت هاى داخلى و استفاده از توانمندى ها و 
ظرفيت هاى آنان نيز بيش از پيش مدنظر قرار مى گيرد».اما اين شركت هاى 
داخلى كدام اند؟ در شــركت نفت فالت قاره ايران، قرارداد مطالعه جامع 
ميدان دورود با شركت پارس پتروزاگرس، قرارداد مطالعه جامع ميدان ابوذر 
با شركت مشاوران انرژى تهران و قرارداد مطالعه ميدان فروزان با شركت 
مهندسى فرايند به كمك رايانه ايرانيان (كيپ) امضا شده است. مطالعات 
جامع ميدان هاى نوروز، بهرگانسر و هنديجان نيز در مرحله انتخاب مشاور 
قرار دارد و به زودى به شركت هاى مشاور ايرانى سپرده خواهد شد. مقدار 
نفت درجاى اين 6 ميدان بالغ بر 26 ميليار بشكه، ضريب بازيافت آنها به طور 
متوســط 25 درصد و ظرفيت توليد اين ميدان ها بيش از 200 هزار بشكه 
است.در شركت نفت مناطق مركزى ايران نيز قراردادهاى مطالعات جامع 
دو ميدان گازى كنگان و خانگيران با شركت هاى داخلى امضا شده است كه 
بر اين اساس، مطالعه جامع ميدان كنگان از سوى شركت مهندسى فرايند 
به كمك رايانه ايرانيان (كيپ) و مطالعه ميدان خانگيران از سوى شركت 

خدمات مهندسى نفت كيش در حال انجام است. 
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