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پیشرفت صنعت فراساحل کشور
صنایع فراساحل کشور می تواند بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال را دربر گیرد .توجه
به صنایع دریایی در برنامه ششم توسعه و تبیین نقشه راه در این حوزه نشان دهنده عزم بخش اجرایی کشور در توسعه این صنایع می باشد.
در دو دهه اخیر ،صنعت فراساحل ایران رشد قابل توجهی داشته است به طوریکه مقایسه میان سهم شرکتهای ایرانی در فاز یک پارس
جنوبی و فازهای  24-22پارس جنوبی گواه این مدعاس��ت .در ش��رائط کنونی به غیر از خرید برخی کاالهای پروژهها دیگر فعالیتها یعنی
مهندسی ،ساخت ،حمل ،نصب و راهاندازی سازههای فراساحلی و همچنین حفاری چاه های دریایی توسط شرکتهای ایرانی انجام میشود،
مخصوصا در س��الهای اخیر و در دوران پس��اتحریم نقش ش��رکتهای داخلی در حوزه فراساحل پررنگ شده و الزم است شرکتهای داخلی
بخصوص شرکتهای دانش بنیان و دارای فناوری حتما در سرمایه گذاری و توسعه حضور موثرتری داشته باشند.
بر اساس اعالم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی چالشهای صنایع فراساحل در ایران عمدتا حول محور باالبودن ریسک سرمایهگذاری،
حجم باالی سرمایهگذاری در صنایع فراساحل ،تأمین منابع مالی پروژهها ،مشکالت فنی فعالیت در آبهای عمیق ،ضعف در مدیریت پروژهها
و محدود بودن تعداد پیمانکاران داخلی دارای صالحیت بینالمللی ،کامل نبودن زنجیره تخصصی پیمانکاران داخلی در حوزه صنایع فراساحل،
فقدان سیاس��تگذاری و انجام س��رمایهگذاریهای موازی ،عدم استفاده از حداکثر توان ساخت داخل و تأمین نیروی متخصص و جذب و
نگهداری آنها در حوزه صنایع فراساحل است .همچنین با توجه به قابلیت های مناسب کشور می توان برای صادرات خدمات فنی و مهندسی
نیز برنامه ریزی نمود.
برگزاری دو س��االنه همایش بین المللی صنایع فراساحل نیز بستری مناسب برای طرح موضوعات مربوطه می باشد .استقبال محققین و
کارشناسان در ارائه مقاالت و کارگاه های علمی خود گواه دیگری است که توجه و رسیدگی به این بخش مهم از اقتصاد کشور را توجیه پذیر
می سازد .در این همایش سازه های فراساحل ،فناوری های نوین در صنایع فراساحل ،هیدرودینامیک فراساحل ،ژئوتکنیک دریایی ،شرایط
محیطی دریا ،ایمنی ،بهداشت و محیط زیست در صنایع فراساحل ،مدیریت و برنامه ریز ی در صنایع فراساحل از جمله عناوینی هستند که
توسط محققین و کارشناسان در طول همایش و در کنار کارگاه های آموزشی بدانها پرداخته می شود.
امید است همکاری کارشناسان ،محققان ،اساتید و دانشجویان رشته های مرتبط با صنایع فراساحل بتواند موجب رشد هرچه سریعتر این
حوزه در اقتصاد کشور باشد.

سردبیر
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کار عظیمی که در منطقه پارس جنوبی صورت گرفته نوعی جهاد اقتصادی فی س�بیل اهلل
است چرا که با نیت «اعتالی اسالم و کلمه حق» و افزایش عزت و پیشرفت ملت ایران انجام
شده است .این گونه کارهای جهادی به علت اتکای به تولیدِ دانش بنیان ،می تواند شکوفایی
پایدار کشور را تضمین کند.
حسن روحانی رئیس جمهور در روزهای پایانی فروردین فازهای  ۱۷تا  ۲۱میدان گازی پارس جنوبی را افتتاح کرد

با افتتاح فازهای جدید در پارس جنوبی به قطر رسیدیم

رئیس جمهور در مراسم افتتاح این فازها گفت که
دولتش “ظرفیت تولید” گاز میدان پارس جنوبی
را از روزی “ ۲۴۰میلیون متر مکعب به  ۵۷۵متر
مکعب” رسانده است .وزارت نفت میگوید  ۲۸فاز
ی توانند تا ۷۰۰
پارس جنوبی در صورت تکمیل م 
میلیون متر مکعب در روز گاز تولید کنند.
ام�ا آیا در تولی�د از پ�ارس جنوبی به قطر
رسیده ایم ؟
بنابر گزارش��ها تولید روزانه ایران از میدان پارس
جنوب��ی آن به  ۵۷۵متر مکعب در روز رس��یده
است و با تولید قطر از این میدان تقریبا برابر شده
اس��ت .ماه پیش شرکت دولتی نفت قطر بیانی ه
ای منتش��ر کرد که از آن برآورد میش��ود تولید
روزانه از میدان شمالی یعنی همین میدان گازی
مش��ترک پارس جنوبی حدود  ۵۶۶میلیون متر
مکعب در روز است .با این حساب ،برداشت ایران
کمی بیشتر شده اس��ت .گرچه آمارهای نهایی
تولید گاز امروز ایران با تاخیر در آمار سازمانهای
مطالعات انرژی جهان منعکس خواهد شد.
در ح��ال حاضر ،تولید س��االنه گاز ایران از قطر
بیشتر است .آمار ساالنه شرکت بریتانیایی بیپی،
ی دهد که تولید ایران از اول دهه ۱۹۸۰
نشان م 
میالدی از قطر بیشتر بوده و تنها در سال ۲۰۱۳
برای یک س��ال ایران عقب افتاده اس��ت .با این

تفاوت که منابع مش��ترک پارس جنوبی ،کمتر
از نصف کل منابع ایران را تش��کیل میدهد اما
تقریبا تمام تولید گاز قطر از این مخزن مشترک
است .برداشت از منابع پارس جنوبی از این نظر
برای دولت ها اهمی��ت دارد که میتواند به یک
منبع درآمد عمده تبدیل ش��ود .ایران س��ومین
تولید کننده بزرگ گاز در جهان بعد از روس��یه
و آمریکا اس��ت ،اما به دلیل مصرف داخلی باال و
نبود زیرس��اختهای الزم برای پاالیش گاز توان
ص��ادرات قابل توجهی ندارد و برای افزایش توان
صادراتش ،باید تولیدش را باالتر ببرد.
توسعه پارس جنوبی
رئیس جمه��وری ایران بهره ب��رداری از فاز اول
طرح توسعه الیههای نفتی میدان مشترک پارس
جنوبی را هم اعالم کرد که از آن روزانه تا  ۳۵هزار
بشکه نفت تولید میشود.
افتتاح فازهای پارس جنوبی توس��ط دولتهای
ای��ران یکی از موضوعات بحث برانگیز در فضای
سیاسی اس��ت .منتقدان دولتها را به
اس��تفاده سیاس��ی از مراسم
بهره ب��رداری از پروژه
های نفت و گاز متهم
میکنند .برای نمونه
فازه��ای  ۱۵و ۱۶

پارس جنوبی را ی��ک بار محمود احمدینژاد و
یک بار هم حسن روحانی افتتاح کرده بودند.
حسن روحانی در سخنرانی اش در عسلویه گفت
که افتاح فازهای جدید “روز ماندگار صنعت ،نفت
و مدیریت ایرانی و روز تحقق اقتصاد مقاومتی در
صنعت نفت است”.
از روسیه دومین منابع بزرگ گاز طبیعی جهان را
دارد .با آنکه از نظر تولید هم در جهان سوم است
اما در بازار صادرات گاز نقشی ندارد.
وزارت انرژی آمریکا میگوید در سال  ۲۰۱۵ایران
حدود  ۸۰درصد تولید گازش را در داخل مصرف
کرده اس��ت ۱۲ .درصد در چاهها تزریق ش��ده و
هفت درصد هم سوزانده شده است .ایران دو سال
پیش در س��وزاندن و هدر دادن گاز استخراجی،
از روس��یه پیش افتاد و به رتبه اول جهان رسید.
دلیل سوزاندن گاز ،توسعه نیافتن امکانات پاالیش
و ذخیره است.
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کمیتهتخصصی

رئیس جمهور در آیین بهره برداری رسمی از فازهای  20 ،19 ،18 ،17و  21پارس جنوبی

دست مریزاد به متخصصان و کارگران ایرانی
رئیس جمهور در تماس تلفنی با مدیران پروژه های فازهای  20 ،19 ،18 ،17و  21پارس جنوبی در سکوهای نفتی مستقر در دریا
گفت  :دست مریزاد به شما می گویم که این افتخارات را برای ما در معرض نمایش دید جهانیان قرار دادید.

حس��ن روحانی روز یکش��نبه در آئین به��ره برداری
رسمی از فازهای  20 ،19 ،18 ،17و  21پارس جنوبی
در تماس تلفنی با مدیران این پروژه ها در س��کوهای
نفتی مس��تقر در دریا افزود :دست مریزاد به شما می
گویم ک��ه این افتخارات را برای ما در معرض نمایش
دید جهانیان قرار دادید.
رئیس جمهوری خطاب به مدیران مستقر درسکوهای
یادش��ده گفت :به نام خداوند بزرگ و به میمنت ایام
مبارک ماه رجب سکوهای مربوط به این فازها را آغاز
کنید .وی یادآورش��د :امروز شاهد افتتاح بزرگترین
س��رمایه گذاری در صنعت نفت ،گار و پتروشیمی به
دست مدیران ،جوانان و طراحان ایرانی هستیم.
روحانی اظهارداش��ت:دردولت یازدهم این چهارمین
نوبتی است که به منطقه پارس جنوبی آمده ام و هر بار
با افتخار بیشتری به مهندسان ،کارگران و مدیران عزیز
کشور که موجب فخر و افتخار ما است نگاه کردم .
وی گفت:هرب��ار ش��اهد یک قدم بلند در توس��عه و
پیشرفت کشور بودیم،یادمان باشد بزرگترین هدف ما
ایرانیان ایران پیشرفته و پیش رو است.
رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه ما روزهای بزرگی
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در تاریخ کشورمان داشته ایم افزود:بزرگترین هدف ما
آن اس��ت که ایران را به نقطه اوجی برسانیم که همه
ایرانیان در تاریخ در انتظار آن بوده اند .
وی گفت:درهشت سال دفاع مقدس به فکر پیشرفت
صنعت دفاع کش��ور برای قدرت سرزمین مقدسمان
بودیم.
روحانی افزود :آن روز که من دیدم اقتصاد دانان کشور
توانستند تورم 45درصدی را تک رقمی کنند آن روز،
روز افتخار نه برای دولت و اقتصاد دانان بلکه برای ملت
ایران بود .وی تصریح کرد :آن روز که شاهد بودیم رشد
کشوربعد از  12س��ال انتظار برای اولین بار از هشت
درصد عبور کرد روز افتخار بود.
وی افزود :آن روز که توانستیم در مقابل شش قدرت
بزرگ دنیا حرف ملت ایران را به کرسی بنشانیم و بعد
از دعای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان پیروزی
بزرگ را در س��ایه دعای م��ردم و رهبری رهبرمعظم
انقالب ،فداکاری و قدرت دیپلماسی شاهد آن پیروزی
بودیم روز افتخار ما بود.
رئیس جمهوری گفت :آن روز که طرح تحول سالمت
در ایران به ثمر نشست و مردم در بیمارستانها مجبور

نبودند برای پرداخت پول بیماری ،طالی همس��ران
و ف��رش زیرپایش��ان را بفروش��ند و روزی که دیدم
روستائیان ،حاشیه نشینان و همه ایرانیان زیر پوشش
بیمه درمانی قرار گرفتند آن روز ،روز فخر ما بود.
وی تصریح کرد :امروز نیز با به��ره برداری از فازهای
 21 ،20 ،17،18و  19روز تحق��ق اقتص��اد مقاومتی
ایران و افتخار دیگری رقم خورد.
روحانی اضافه کرد :صنعت نفت و مدیران نفت ما در
سال  95و  96برای ما روزهای پرافتخاری را آفریدند.
وی اف��زود :آن روزی که ظرف چند ماه مدیران نفتی
توانستند قدرت صادرات نفت خام و میعانات را به دو
برابر افزایش دهند ،آن روزی که مدیران نفت ما و وزیر
نفت ما در اوپک توانست حق غصب شده ملت ایران را
بازپس بگیرد و ما توانستیم حقمان را بگیریم و تولید
نفتمان را همزمان با کاهش دیگر تولید کنندگان نفت
به مرز قبل از تحریم برسانیم افتخاری بزرگ برای ملت
ایران بود.
روحانی گفت :امروز که (  27فروردین سال  )1396که
بعنوان روز ماندگار صنعت نفت و گاز کشور ما است در
یک روز پنج فاز و یک فاز که معادل دو فاز اس��ت در

Marine Engineering
واقع شش فاز پارس جنوبی افتتاح و بهره برداری می
شود .وی یادآور شد :همزمان بابهره برداری از طرحهای
یاد شده برداشت از الیه نفتی پارس جنوبی نیز امروز
آغاز می ش��ود و همچنین چند طرح پتروشیمی این
منطقه نیز بهره برداری خواهد شد.
وی افزود :اینکه ایران قدرتمند ما در یک روز سرمایه
گذاری بی��ش از  200میلی��ارد دالر را افتتاح و بهره
برداری می کند بعنوان ی��ک روز به یاد ماندنی برای
تاریخ صنعت نفت کشور ما خواهد بود.
روحانی گفت :عزت ما در س��ایه اقتص��اد مقاومتی،
در س��ایه موفقیت ما در صحنه های مختلف ،امنیت
بزرگ ،آرام��ش ،صدای بلند آزادی مل��ت ایران و ان
شااهلل مش��ارکت بزرگ ملت ایران در  29اردیبهشت
در سرزمین ایران و پیشرفت به دست ایرانیان عزیز در
همه زمینه هاست.
وی تصریح کرد :افتخار ما این است که امروز می بینیم
در یک میدان مشترک که همسایه ما از همین میدان
استفاده و بهره برداری می کند از میزان بهره برداری او
داریم سبقت می جوئیم خود یک افتخار است.
وی تصریح کرد :اینکه در آغاز به کار این دولت تولید
و ظرفیت ما 240میلیون مترمکعب گاز در روز بود و
امروز بعد از سه سال و نیم تولید و ظرفیت ما با افزایش
بیش از دو و س��ه تا چهاردهمی برابر به 575میلیون
مترمکعب رسیده است به معنی این است که ما می
توانیم .وی افزود :اگر با هم باش��یم ،وحدت داش��ته
باشیم و دست به دست هم دهیم ما می توانیم.
روحانی اظهارکرد:ما می توانیم عزت ،پیشرفت،آرامش
دوب��اره ،موفقیت و اقتصاد دان��ش بنیان و حرکت به
سمت قله های پیشرفت را به ارمغان آوریم و به دنبال

مسائل جزیی و پیش پا افتاده نرویم.
وی تاکی��د کرد:ملت ایران ملت فرهنگ ،عش��ق به
قرآن ،عش��ق پیامب رو اهل بیت (ع) و دارای اخالق
است نگذاریم فضای ما با دروغ ،تهمت ،باگفتن سخن
خالف ،آلوده شود.

روحانی:
این روزپرافتخاررا به
صنعت نفت ،کارگران،
مهندسان ومدیران
استان بوشهربه
سراسرایران وملت
ایران تبریک می گویم.
روحانی افزود :افتخار ما راستگویی ،شفافیت ،احترام به
حقوق یکدیگر و بزرگانمان است.
وی تصریح کرد :دیدیم روزی که به بهش��تی توهین
کردند و سالها بعد شرمنده بودند،به هاشمی رفسنجانی
توهین کردند و امروز بعد از پرواز روح او به آس��مانها
شرمندههستند.
رئیس جمهوری بااش��اره به اینک��ه نگذاریم در برابر
افتخارات کشورمان و بزرگان کشورمان شرمنده باشیم
افزود :تازه این ش��رمندگی دنیا اس��ت و شرمندگی
قیامت بیشتر و بدتر است.
وی بدون نام بردن از فرد خاصی گفت :برادر ،در کنار

هم ،دستگیرهم و با مردم با صداقت سخن بگوییم.
روحانی افزود :ملت ما صلح ،آرامش  ،پیشرفت ،امنیت
و عزت بلند می خواهد.
وی ب��ا بیان اینکه ما می توانیم ب��ه همه این اهداف
برس��یم گفت :ما انقالب نکرده بودیم که رو در روی
هم باشیم ،همدیگر را تخریب کنیم و برای مواد غذایی
دستمان به سوی بیرون دراز باشد.
رئیس جمهوری تصریح کرد :ما به فکر خودکفایی در
گندم ،گاز ،نفت گاز و گازوئیل و بنزین بودیم.
روحانی بدون اشاره به طرح خاصی یادآورشد :درهفته
های آینده در زمینه بنزین نیز محقق می شود و با این
طرح همه انتظارات این ملت برآورده می شود.
وی گفت :ایران یک قانون اساس��ی ،یک دولت ،یک
رهبر ،یک آرمان و یک انقالب دارد و یک ایران سربلند
و عزیز داریم.
روحانی افزود :امروز روزی است که به حمد اهلل شاهد
یک قدم بزرگ در پیش��رفت کش��ور هس��تیم و روز
خوشحالی و افتخار برای ملت و دولت ایران و روز غرور
برای ایران و همه دوستداران ایران عزیز خواهد بود.
رئیس جمهوری ادامه داد :امید می رود در همه زمینه
ها بتوانیم قدمهای بلندمان را برداریم.
وی یادآو رشد :در حمل و نقل به فکر نوسازی هستیم
و نوسازی خواهیم کرد.
روحان��ی افزود :در زمینه ارتباط با دنیا ایران را بعنوان
کریدور شمال – جنوب و شرق و غرب قرا داده ایم.
رئی��س جمهوری تصریح کرد :م��ا در همه زمینه ها
ش��امل آب ،محیط زیس��ت ،برق ،عمران ش��هری و
روس��تایی و گازرسانی توفیقات خوبی داشتیم و باید
در زمینه علم ،دانش و فناوری که به حمد اهلل امسال
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در میان  25کشور بزرگ دنیا رتبه اول علمی را کسب
کرده ایم و در بعد فرهنگی ،اجتماعی نیز باید گامهای
جدی را برداریم.
رئیس جمهوری گفت :اما هرکجا پیش��رفتی شاهد
هستیم باید برای پیشرفت آن منطقه نیز تالش شود.
وی یادآور شد :اینکه در عسلویه ،نخل تقی و کنگان
امروز ش��اهد میزبانی مردم بوشهر برای صنعت گاز،
نفت و پتروش��یمی کشور هس��تیم باید از محصول
این پیش��رفت مردم این استان و به ویژه این منطقه
استفاده و بهره برداری بهینه کنند.
وی ادامه داد :باید بیش��ترین استفاده از مشاغلی که
در این منطقه ایجاد می شود مردم بومی این استان
و این منطقه نیز بتوانند استفاده کنند.
روحان��ی گفت :من در اینجا ب��ه صراحت به وزیر
نف��ت م��ی گویم ما خواهان توس��عه هس��تیم اما
توس��عه باید به س�لامت هوا ،زمین ،دریا و محیط
زیست توجه کند و این مهم بعنوان اولین اولویت
ما در پیش��رفتهای عمرانی در سراسر کشور باشد.
وی اظهار کرد :از مشاغلی که در منطقه ایجاد می
ش��ود مردم بومی این استان و منطقه باید بتوانند
استفاده کنند.
رئیس جمهوری خطاب به وزی��ر نفت ادامه داد :در
س��ابق هرجا نفت بود بهترین بیمارستان ،دانشگاه،
پارکها ،بنادر ،تفریح گاهها ،اش��تغال و نشاط از نفت
ب��ود .وی یادآورش��د :نف��ت و گاز را برای نش��اط و
سرزندگی مردم ایران می خواهیم.

روحانی ادامه داد :مردم این منطقه که میزبان ش��ما
هستند ،مردم استان بوش��هرعزیز ما ،مردم کنگان،
عسلویه و نخل تقی که شاهد این پیشرفت هستند
باید در زندگی روزمره این پیشرفت را شاهد باشند.
وی بیان کرد :امس��ال به فکر سه درصد بودیم که
مش��کالتی پیش آمد که طی الیحه ای دنبال می
کنیم ت��ا مردم بتوانند حل مش��کالت اجتماعی را
شاهد باشند.
رئیس جمهوری گفت :این روز پرافتخار را به صنعت
نفت ،کارگران ،مهندسان و مدیران استان بوشهر به
سراسر ایران و ملت ایران تبریک می گویم.
روحانی در پایان س��خنان خود افزود :این روز برای
صنعت و برای پیشرفت کشور ما روز مبارکی است.
آیین بهره برداری رسمی فازهای 21،20،19،18،17
و فاز  1طرح توسعه الیه نفتی میدان مشترک گازی
پارس جنوبی ظهر یکشنبه با حضور رئیس جمهوری
در سالن همایش افتتاح فازهای  20و  21در عسلویه
استان بوشهر انجام شد.
برای اجرای فازهای  17و  19 ،18و 20و  21و طرح
توس��عه الیه نفتی میدان گازی پ��ارس جنوبی 20
میلیارد دالر سرمایه گذاری شده است.
هم اکن��ون تولید گاز در پارس جنوبی نس��بت به
س��ال  92به بیش از  2برابر افزایش یافته و از 250
میلیون مترمکعب در روز به  540میلیون مترمکعب
رسیده است.
ب��ا افتتاح پنج فاز پارس جنوب��ی  150میلیون متر

مکعب گاز  200 ،هزار بش��که میعانات گازی ،س��ه
میلیون تن گاز اتان و سه میلیون تن گاز ال .پی .جی
(گاز مایع ) به تولید ایران افزوده شده است.
با افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی ،میزان برداشت
گاز ایران از میدان مش��ترک پارس جنوبی با کشور
قطر برابر خواهد شد.
همچنین چهار طرح مجتمع های پتروشیمی کاویان
 ،2مروارید ،انتخاب و تخت جمشید در منطقه پارس
جنوبی که بدس��ت فعاالن بخش خصوصی ساخته
ش��ده اس��ت امروز عصر با حضور رئیس جمهوری
افتتاح خواهد شد.
با راه اندازی این طرح های پتروش��یمی در مجموع
س��االنه  2میلیون تن به محصوالت پتروش��یمی و
پلیمری کش��ور به ارزش  2میلیارد دالر افزوده می
شود که این امر سبب تحولی عظیم در زمینه تولید و
اشتغال در منطقه ویژه پارس خواهد شد.
هر  2فاز پارس جنوبی سالیانه  3،5تا چهار میلیارد
دالر در آمد ارزی ایران را افزایش می دهد و در کمتر
از  2س��ال تمام س��رمایه گذاری ها در این پنج فاز
( )21،20،19،18،17به اقتصاد ملی باز می گردد.
رئیس جمهوری را در این س��فر محمد جواد ظریف
وزی��ر امورخارج��ه ،محمد رض��ا نعم��ت زاده وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،فخرالدین دانش آش��تیانی
وزیر آموزش و پرورش ،س��ورنا ستاری معاون علمی
و فن��اوری و نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری
همراهی می کنند.

روحانی  :آن روزی که ظرف چند ماه مدیران نفتی توانستند قدرت
صادرات نفت خام ومیعانات را به دوبرابرافزایش دهند ،آن روزی
که مدیران نفت ما ووزیرنفت ما دراوپک توانست حق غصب شده
ملت ایران را بازپس بگیرد وما توانستیم حقمان را بگیریم وتولید
نفتمان را همزمان با کاهش دیگرتولید کنندگان نفت به مرز قبل از
تحریم برسانیم افتخاری بزرگ برای ملت ایران بود.
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دکتر علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی

دولت یازدهم توجه خوبی به حوزه مخازن مشترک داشته است

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که در این دولت به حوزه مخازن مشترک توجه جدی شده است ،گفت :این دولت توجه خوبی به
بخش مخازن مشترک داشته که البته نتایج آن را مشاهده کرده است ،این امر برای منافع ملی کشور بسیار مهم است.

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در مراسم
افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت،
گاز و پتروشیمی در سخنانی ،گفت  :در ایاالتمتحده
حرفهایی درباره توافق هستهای مطرح میکنند ،توافق
هستهای موضوعی نبود که ایران به سقف مطالباتش
برسد .وی افزود  :در گفتوگوهایی هم که درباره برنامه
هستهای در کشور میشود ،میبینیم که در این مورد
مناقشات زیادی وجود داشته است .در این توافق کف
خواس��تههای ایران پذیرفته شده که باید توجه داشته
باشند که دس��تکاری در آن میتواند مسئله جدیدی
ایجاد کند که باید به آن توجه شود.
الریجانی گفت :ایران به توافق هستهای پایبند است و
این روش جمهوری اسالمی ایران است.
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش ضمن ابراز
خرس��ندی از برگزاری این نمایشگاه گفت :خوشحالم
چنین نمایش��گاهی با وس��عتی که برای توسعه ایران
در آن نهفته اس��ت ،برگزار شده که از دست اندرکاران
آن تقدیر میکنم .وی اف��زود :بنده از نزدیک کارهای
وزارت نف��ت را در مجلس پیگیری و تأیید میکنم که
تالشهای خوبی در این حوزه انجام ش��ده اس��ت و از
منابع با وجود همه مشکالتی که داشتیم به خوبی بهره
گرفته شده اس��ت .باید ببینیم که برای توسعه آینده
کشور با چه مختصاتی مواجه هستیم .یکی از مسائلی
که باید به آن توجه کرد ،شرایط منطقهای است که ما
در آن حضور داریم.
الریجانی ،منطقه غرب آسیا را از لحاظ منابع نفت و گاز
مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت :شرایط ما در این حوزه
بر روی رفتار کش��ورهای مختلف نیز تأثیرگذار است،
رفتارهای تروریستی در منطقه بسیار داغ و تأثیرگذار
است که در دهه اخیر این رفتارها از نظر کمی و کیفی
افزایش یافته اس��ت؛ البته در س��الهای اخیر شرایط

این رفتارها به دلیل اقدامات جمهوری اس�لامی ایران
تغییر کرده است .وی اضافه کرد :هرچند سرکوبهایی
علیه تروریستها انجام شده اما از جهاتی به آنها کمک
میش��ود که نمیتوانیم بگوییم اقدامات تروریستی با
افت مواجه ش��ده است و کل منطقه همچنان شرایط
داغی دارد .رئیس مجلس با اش��اره به برخی مناقشات
تروریس��تی در منطقه گفت :این مناقشات در یمن و
بحری��ن وجود دارد که روی لبه تحمل منطقه حرکت
میکنند و یک اش��تباه کوچک میتواند فضا را از نظر
امنیت��ی تغییر ده��د .الریجانی اظهار داش��ت :برخی
بازیگران منطقهای رفتارشان در منطقه سوءتفاهم هایی
ایجاد ک��رده بنابراین نمیتوانیم پیش بینی کنیم که
اقدامات جنگ افروزانه در منطقه رو به تنزل اس��ت و
میتواند در شرایط توسعه کشورها تأثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه امروز شرایط ایران از نظر تسلط امنیتی
و دقت نظر در مس��ائل راهبردی از ویژگیهای خوبی
برخوردار بوده و امنیت خوبی در منطقه دارد ،تصریح
کرد :با این شرایط میتوان این حدس را داشت که ایران
از یک امنیت پایدار برخوردار اس��ت؛ قطعا تصمیمات
استراتژیک در کشور با یک دقت نظر گرفته میشود لذا
امنیتی که در کشور ایجاد شده یک امر تصادفی نیست
و مسیر نسبتا روشنی دارد و ایران امروز از یک امنیت
خوب و قابل قبولی برخوردار است.
رئیس مجلس ادامه داد :ام��روز قابلیتهای خوبی در
حوزه نفت و گاز در کش��ور ایجاد ش��ده است و اینکه
در وزارت نف��ت هم میخواهند بخش خصوصی را به
شرکتهای برخوردار خارجی متصل کنند ،ارزنده است.
الریجانی با تأکید براینکه صنعت نفت و گاز یک صنعت
مادر در کشور است و هر تحولی در این بخش بر روی
سایر بخشها نیز تأثیر میگذارد ،گفت :تحول در حوزه
صنعت نفت و گاز میتواند در تحقق اقتصاد مقاومتی

موثر باشد .سیاس��تهای کلی در زمینه انرژی مدون
و ابالغ ش��ده و قابل تغییر نیست .قانون برنامه ششم
براساس همین سیاستهای کلی انرژی تدوین شده و
رویکرد نظام جمهوری اسالمی ایران را میتوان از خالل
این اس��ناد مکشوف کرد و فهمید که به چه عناصری
تأکید شده است .وی شرایط امروز کشور برای سرمایه
گذاری در حوزه نفت و گاز را بسیار جدی ارزیابی کرد
و اف��زود :بن��ده تأکید میکنم که موض��وع نفت و گاز
جزو صنایع پایدار در کش��ور است که مورد توجه همه
بخشهای نظام جمهوری اسالمی قرار گرفته و از یک
سیاست پایدار برخوردار خواهد بود.
رئی��س مجلس ادامه داد :در حوزه نفت و گاز به عنوان
یک حوزه مهم باید سرمایه گذاریهای مناسبی انجام
ش��ود .باید از نظر توجه به تکنولوژی و سرمایهگذاری
در قراردادها ازدیاد بازیافت در این حوزه داشته باشیم.
خوش��بختانه در این دولت بر روی مخازن مش��ترک
اهتم��ام جدی ش��ده که نتایج آن نی��ز در بخشهای
مختلف کشور بدست آمده است.
الریجانی با بیان اینکه نباید در موضوع مخازن مشترک
مناقشه کرد ،اظهار داشت :این جزو سیاستهای کلی
کشور است و در سند برنامه ششم توسعه نیز آمده که
روی مخازن مشترک تمرکز بیشتری داشته باشیم و این
موضوع نباید مورد مناقشه قرار گیرد تا ذهن ما را متفرق
کند .وی صنعت پتروشیمی را یک مزیت نسبی مناسب
برای توسعه اقتصادی دانست و گفت :کمیسیونهای
صنایع و انرژی مجلس با حضور مسئوالن وزارت نفت
بس��ترهای الزم برای سرمایه گذاری در پتروشیمی را
پیدا کنند زیرا این در آورده کشور ما کمک میکند .باید
تالش ش��ود که بخش خصوصی در حوزه پتروشیمی
با عالقه بیش��تری سرمایه گذاری کند .رئیس مجلس
اس��تفاده از ظرفیتهای درونی کشور را در حوزه نفت
گاز و پتروش��یمی ضروری عنوان ک��رد و افزود :امروز
اس��تعدادهای خوبی در کشور در این حوزه وجود دارد
ک��ه باید به آنه��ا کمک کرد این عالقه بر اس��تفاده از
ظرفیتهای درونی وجود دارد که کار درستی است.
الریجانی اضافه کرد :ورزیدگی ذهن جوانهایی که در
ای��ن حوزهها کار کردهاند به ما کمک میکند که روی
پای خودمان بایس��تیم؛ البته از صندوق توسعه ملی و
منابع دیگر به ش��رکتهایی ک��ه در بخش نفت و گاز
سرمایه گذاری کنند ،کمک خواهیم کرد.
وی تصریح کرد :وزارت نفت باید تمهیداتی فراهم کند
که مصرف انرژی در کش��ور بهینه شود زیرا ما وزارت
نفت را با بازیگر اصلی در این حوزه میدانیم اما متأسفانه
امروز در این مسئله دچار مشکل هستیم.
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بینالملل
تاسیس شهرک صنعتی تخصصی
دریایی به تصویب دولت رسید
وزیر صنعت ،معدن و تجارت از مصوبه دولت
برای تاس�یس ش�هرک صنعتی تخصصی
دریایی در جنب ش�رکت کش�تی سازی و
صنایع فراساحل ایران (ایزو ایکو) خبر داد.

«محمدرضا نعمت زاده» در حاش��یه مراسم امضای
قرارداد مشارکت همزمان با تاسیس شرکت مشترک
ساخت و تعمیر کش��تی های پهن پیکر بین ایدرو،
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت
ملی نفتکش با اعالم این خبر افزود :هفته پیش بنا به
درخواست وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،این مهم به
تصویب دولت رسید.
وی ابراز امیدواری کرد شرکت های سازنده تخصصی
و بخش خصوصی هرچه زودتر در این شهرک مستقر
شوند و همچنین برای سر و شکل گیری این شهرک
قول مساعدت و کمک داد.
نعمت زاده همچنین به حضور و مراجعه شرکت های
خارجی برای انجام عملیات ساخت ،تعمیرات و  ...در
روزهای گذشته و استقرار در این شهرک خبر داد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در پایان با اشاره به تدوین
برنامه راهبردی صنایع دریایی ،خاطرنشان کرد :مدت
 2س��ال برای تدوین این برنامه تالش شد که تا افق
چشم انداز  1404باید اجرا شود.
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محمد مشکین فام ،مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس

پیشرفت ساخت سکوها در صدرا
مدیرعامل ش�رکت نفت و گاز پارس به همراه جمعی از مدیران ،از یارد صنعتی صدرا در
نزدیکی شهر بوشهر بازدید کردند.

مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس در جریان این
سفر ضمن برگزاری جلسه فنی با پیمانکار ساخت
این س��کو ها  ،از مراحل پیشرفت ساخت سکوهای
فازهای  14 ، 13و  24-23-22پارس جنوبی دیدن
کرد.محمد مشکین فام پس از حضور در جزیره صدرا
از پاالیشگاه های این طرح های توسعه نیز در سایت
دو این شرکت واقع در منطقه کنگان بازدید کرد.
بر پایه این گزارش پیشرفت کل سکوهای فاز  13به
میزان  78درصد و میزان پیشرفت ساخت دو سکوی

اول آن به ترتیب  77درصد و  75درصد می باش��د
و پاالیشگاه خشکی این فاز نیز  78درصد پیشرفت
داشته است.
همچنین میزان پیش��رفت کل س��اخت سکوهای
فازه��ای  24-23-22در حال حاض��ر  78.5درصد
است که دو س��کوی اول آن به ترتیب  87درصد و
 84.6درصد پیشرفت داشته اند .ضمن اینکه میزان
پیشرفت ساخت پاالیشگاه خشکی این طرح توسعه
نیز  88.5درصد می باشد.

Marine Engineering
حمید بورد ،مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره :

یک میلیارد دالر برای احیای تولید نفت از دریا
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ،میزان اعتبار الزم برای احیای بخشی از  ۲۰۰هزار بشکه
نفت از دست رفته در این شرکت را حداقل یک میلیارد دالر عنوان کرد و گفت :فالت قاره،
به دوران گذشته بر خواهد گشت.

حمید بورد با اش��اره به تحریمها و کاهش تکلیفی
تولید نفت در آن دوران گفت :علم مهندسی نفت
می گوید بازگشت به سطح تولید برای هر میدان
متفاوت اس��ت؛ در حالیکه با احترام به تصمیمات
اتخاذ شده در دولت گذش��ته باید گفت ،در طول
 ۴س��ال اخیر ،شرکت فالت قاره برای بازگشت به
سطح تولید پیش از تحریم ،برنامههای خوبی مانند
حفر چاههای جدید انجام داده است که این اقدام را
باید در کنار برنامههای دیگر قرار داد.
مدیرعامل ش��رکت نفت فالت قاره اف��زود :برنامه
دیگر در راستای بازگش��ت به سطح تولید قبل از
تحریم ،اس��تحصال نفت از چاههای مرده است .به
همی��ن منظور ،با ش��رکتهای مختلف به منظور
انتقال فناوریهای جدید مذاکره کردهایم تا بتوانیم
چاههایی که به میزان تولید قبل خود بازنگشته اند،
احیا شوند.
بورد با اش��اره به اینکه برای احیای بخشی از تولید
میادین س��روش و درود مش��کالتی سخت وجود
داش��ت ،اظهار داشت :هم اکنون فالت قاره به طور
گس��ترده و دقیقی کار مطالعه را آغاز کرده اس��ت
و امیدواریم به زودی ،مش��کل تولید از این میادین
نیز برطرف ش��ود .پیش بینی می کنیم با سیاست
گذاری ه��ای الزم در کوتاه ترین مدت ،رقم ۲۰۰
هزار بشکه ای که از تولید خود جا مانده ایم ،جبران
کنیم؛ مش��روط ب��ر اینکه بودج��ه الزم را دریافت
کنیم.
وی در تشریح اعتبارات مورد نیاز خاطرنشان کرد:
اگر حدود یک میلیارد دالر به نفت فالت قاره تزریق
شود ،میتوان میزان تولید را افزایش داد و با جرات

گفت در س��ال  ۹۶می توانیم  ۴۰تا  ۵۰هزار بشکه
را از رقم  ۲۰۰هزار بش��که ای در روز جبران کنیم.
به این ترتیب ،اگر بر اساس برنامه ریزی های انجام
ش��ده پیش رویم ،می توانیم طی دو تا س��ه سال
آینده این میزان  ۲۰۰هزار بشکه را جبران کنیم.
به گفته بورد ،از طرفی باید دقت داشت که هزینه
تولید در خشکی و دریا بسیار متفاوت است .برای
جبران عقب ماندگی های موجود در تولید نیز ،باید
ب��ا ورود دکلهای حفاری ،چند ده حلقه چاه حفر
ش��ود و لوله گذاریهای جدید هم در دس��تور کار
قرار بگیرد.
وی درب��اره اینک��ه در انتخاب مخ��ازن نفت برای
کاهش آیا اشتباهی رخ داده یا خیر گفت :در دوران
تحریمها که مکلف به کاهش تولید ش��دیم ،بنده
مدیرعامل مناطق نفتخی��ز جنوب بودم که در آن
زمان مجبور بودیم ،ی��ک میلیون کاهش تکلیفی
داشته باش��یم؛ لذا با کمک متخصصان یک برنامه
استراتژیک برای کاهش تولید تکلیفی تدوین شد
و اگر اکنون توانس��تیم این حجم کاهش را بازیابی
کنیم ،مدیون برنامه ریزی دقیق و اس��تراتژیک آن
دوره است.
بورد در پایان افزود :اما حال که چنین مش��کلی به
دلیل تصمیمی گیریهای قبل برای ما ایجاد شده
است ،میتوانیم مس��ئوالن قبلی را مقصر بدانیم؟
در آن دوران برداش��ت نفت از چاههایی را متوقف
کردیم که نیاز به تولید صیانتی داش��تند .به دلیل
آنکه ممکن بود نفت روی آب ذخیره شود ،کاهش
تولید از چاههایی صورت گرفت که کمتر آس��یب
پذیر بوده باشند.

محیط زیست
نصب مشعل سبز پاالیشگاه اول پارس
جنوبی در راستای حفاظت محیط زیست
مراس�م رونمایی از مشعل سبز پاالیشگاه
اول پارس جنوبی با حضور رییس سازمان
حفاظ�ت از محی�ط زیس�ت و مدیرعامل
ش�رکت مل�ی گاز ایران در راس�تای حفظ
محیط زیست برگزار شد.
مسعود حسنی مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس
جنوبی در مراسم رونمایی از مشعل سبز پاالیشگاه اول
پارس جنوبی که با حضور معصومه ابتکار رییس سازمان
حفاظت از محیط زیست و حمیدرضا عراقی مدیرعامل
شرکت ملی گاز ایران برگزار شد با تاکید بر اینکه حفظ
محیط زیست از مهمترین استراتژیهای این شرکت
محس��وب میشود افزود :به طور کلی افزایش تولید از
س��ال  92به بعد با شیب تند سپری ش��د و در سال
 95نسبت به سال  94محصوالت بین  4تا  42درصد
افزایش یافت .افزایش اضاف��ه تولید  5.8میلیارد دالر
معادل  22هزار میلیارد تومان اس��ت .حسنی با اشاره
ب��ه کاهش گاز گلخانهای اظهار ک��رد :از  172تن گاز
گلخانهای به  87میلیون تن در سال  95رسیدیم.
در ادامه مراس��م یوس��فی مدیرعامل سازمان منطقه
وی��ژه در م��ورد مدیریت پس��اب در پ��ارس جنوبی
توضیح داد :ابالغ ش��رکت ملی نفت به شرکت نفت و
گاز پ��ارس درخصوص مطالعه مج��دد و اصالح واحد
 129پاالیشگاه پارس جنوبی ،تشکیل کارگروه بهبود
وضعیت واحدهای تصفیه پس��اب صنعتی پاالیشگاه
پارس جنوبی در مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت
مل��ی نفت ،تدوین طرح خدمات پروژه بهبود وضعیت
واحدهای تصفیه پساب صنعتی پاالیشگاههای پارس
جنوبی توس��ط شرکت ملی نفت ،از اقدامات مدیریت
پساب بوده است.
معصومه ابتکار در این مراسم با تاکید بر اینکه در دولت
یازدهم پیش��رفت خوبی در حوزه محیط زیس��ت در
وزارت نفت انجام شد ،افزود :حذف بنزین آلوده ،کیفی
سازی بنزین و ...جزو این اقدامات محسوب میشود.
وی با اش��اره به گازرس��انی به  9هزار روستا در دولت
یازدهم اظهار کرد :در سال  92نیروگاههای کشور 45
درصد مازوت و س��وخت سنگین تولید میکردند که
این میزان در س��ال  95به  8درصد رس��ید و در سال
 96صفر خواهد ش��د و همه نیروگاهها از گاز طبیعی
استفاده خواهند کرد .رییس سازمان حفاظت محیط
زیس��ت با اشاره به تصویب الیحه هوای پاک و ارتقای
استانداردهای محیط زیست در مجلس شورای اسالمی
افزود :بحث کاهش فلرها به عنوان یک هدف اقتصادی
و کاهش اتالف منابع در جهت کاهش آلودگی هوا گام
مهمی بود که تاثیر مهمی در کاهش انتش��ار گازهای
گلخانهای داشت.
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بیژن زنگنه وزیر نفت در آیین افتتاح بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پتروشیمی

اولویت آینده وزارت نفت برداشت از میادین مشترک نفتی

وزیر نفت گفت :در بخش بهره برداری الیه نفتی پارس جنوبی که تاکنون هیچ برداشتی از آن رخ نداده بود توانستیم در فروردین ماه سال
جاری  ۲۵هزار بشکه در روز برداشت کنیم.

به گزارش مهندس��ی دریا ،بیژن زنگنه وزیر نفت در آیین افتتاح بیس��ت و دومین
نمایش��گاه بین المللی نفت ،گاز ،پتروش��یمی که با تاخیر یک س��اعته و با حضور
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی و سایر معاونین وزارت نفت افتتاح شد
گفت :سال  ۹۲به عنوان فردی آشنا با صنعت نفت وارد وزارت نفت شدم اما آنچه
در آن دوران وجود داش��ت به لحاظ نابس��امانی قابل تصور نبود و باید وقت زیادی
صرف سازماندهی به اوضاع می شد این در حالی است که بین سال های  ۸۹تا ۹۱
بیشترین گشایش های مالی در صنعت نفت رخ داد به همین موازات نامناسب ترین
و ناکارآمدترین شکل ممکن این منابع اداره شد.
او با تاکید بر اینکه زمانی که مدیریت این وزارتخانه را در دست گرفتم نه تنها پول
چندانی در این وزارتخانه وجود نداشت بلکه به دلیل تحریم ها و سقوط قیمت نفت
با مشکالت زیاد دست و پنجه نرم می کردیم ادامه داد :به این ترتیب با خرج کردن
قطره چکانی از منابع محدود مالی توانستیم یازده فاز پارس جنوبی به بهره برداری
برسانیم از طرفی ظرفیت تولید گاز از این منطقه را که در سال  ۹۲رقمی معادل ۲۸۵
میلیون متر مکعب بود در سال  ۹۵به  ۵۷۵میلیون متر مکعب برسانیم.
به گفته وزیر نفت میزان مصرف سوخت مایع نیروگاه ها در سال  ۹۲رقمی معادل ۴۳
درصد بود که در سال  ۹۵به رقمی کمی بیش از  ۱۰درصد رسید ،این در حالیست
که در حوزه نفت گاز در سال  ۹۲واردکننده بودیم اما در سال  ۹۵صادرکننده این
محصول شدیم .زنگنه از جمله دستاوردهای دولت را گازرسانی به استان سیستان و
بلوچستان عنوان کرد و گفت:در سال  ۱۴ ،۹۲هزار روستا دارای گاز بودند اما این رقم
در سال  ۹۵به  ۲۳هزار روستا رسید به عبارتی به طور میانگین روزانه به  ۱۰روستا
گازرسانی شد البته گفتنی است انجام این امور بدون اتکا به بودجه عمومی بوده است
و از طریق از استفاده از بند قاف و ماده  ۱۲رفع قانون منابع تولید هزینه های بوده
است .این عضو کابینه درباره توسعه میادین غرب کانون گفت :میزان برداشت ما از
این میادین  ۷۰هزار بشکه در روز بود که این رقم به  ۲۸۰هزار بشکه در روز رسیده
است در بخش بهره برداری الیه نفتی پارس جنوبی که تاکنون هیچ برداشتی از آن
رخ نداده بود توانس��تیم در فروردین ماه سال جاری  ۲۵هزار بشکه در روز برداشت
کنیم .این در حالی اس��ت که میزان برداش��ت مان از میدان مشترک آذر در اسفند
 ۹۵رقمی معادل ۱۵هزار بش��که در روز را به خود اختصاص داد .او ادامه داد :یکی
از مهمترین دستاورد برجام بازگشت ایران به بازار بین المللی نفت و باز پس گیری
سهم خود از بازار بود به این ترتیب توانستیم یک میلیون بشکه که در طی سالهای
تحریم از بین رفته بود احیا کنیم.
وزیر نفت با اشاره به اینکه طی سه و سال و نیم فعالیت دولت یازدهم با رشد پنج
میلیون تن ظرفیت صنعت پتروشیمی ظرفیت این صنعت به  ۹میلیون تن رسید
که در صورتی که واحد متانول مرجان به ظرفیت  ۱.۶میلیون تن در تابستان سال
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جاری به بهره برداری برس��د ظرفی��ت این صنعت در مجموع به  ۱۰.۵میلیون تن
خواهد رس��ید .به گفته وزیر نفت یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای نفتی دولت
یازدهم شروع تولید مستمر بنزین از پاالیشگاه معیانات ستاره خلیج فارس است .این
در حالیست که  ۱۰قلم کاالی اصلی طی این مدت بومی سازی شده است .گفتنی
است با امضای یکی از بزرگترین قراردادهای بزرگ داخلی می توانیم لوله های CRA
(لوله های ضد خردگی) با بخش داخلی را تولید کنیم.
وزیر نفت در ادامه با اشاره به قراردادهای جدید نفتی ،اظهار کرد :این قراردادها عامل
اصلی برای ایجاد موج قوی برای فعال کردن س��ازندگان داخلی است .برخی گمان
میکنند قراردادهای جدید نفتی یعنی اتکاء بر خارجیها .اما این قراردادها بیشترین
تاکید را بر ایرانیها دارند .این قراردادها سکویی برای توسعه پیمانکاران داخلی است و
ظرف دو سال حدود  ۸۰میلیارد دالر قرارداد امضاء میشود .زنگنه درباره برنامه های
آینده وزارت نفت گفت :در حال حاضر صنعت نفت ایران برای جهش به پیش حاضر
است ،سازندگان تجهیزات نفتی داخلی از وضعیت مناسبی برخوردار است.
وزیر نفت با اشاره به برداشت مشترک از میدان گازی پارس جنوبی یادآور شد:
وقتی که در سال های  83و  84تولید ما در پارس جنوبی به قطر نزدیک شده
بود ،آنها قبول کردند که کمیته فنی مش��ترک تشکیل دهیم تا برداشت از این
میدان را هماهنگ کنیم .زنگنه افزود :اما در  10س��ال بعد که در تولید از قطر
در پارس جنوبی عقب افتادیم ،آنها حتی پاس��خ نامه های ما را نیز نمی دادند،
اما اخیرا که تولیدمان به قطر نزدیک شده است نامه ارسال کرده اند که بیایید
کمیته فنی مش��ترک تش��کیل دهیم .وی تاکید کرد :ق��درت اقتصادی و فنی
وفناوری ماست که دیگران را به پای میز مذاکره می آورد و با رگ های گردن و
سروصدا کردن اینکار تحقق نمی یابد.

وزیر نفت ادامه داد :قدرت دیپلماس��ی ناش��ی از قدرت واقعی اقتصادی ،سیاسی و
نظامی و قدرت نرم اس��ت .وی گفت :اگر دوباره ما در تولید از میدان های مشترک
عقب بیفتیم دیگر کسی ما را تحویل نمی گیرد ،ما باید مقتدر باشیم .دیپماسی بدون
داشتن پشتوانه مقتدر واقعی ،نمی تواند کار خود را پیش ببرد.
وزیر نفت با بیان این که اولویت اول ما از نظر مکانی توسعه میادین مشترک است،
افزود :برنامه ما این اس��ت که در دولت آینده ،تمام میدان های مش��ترک ما تعیین
تکلیف شوند ،یعنی این که یا توسعه آنها تکمیل شده باشد و یا اینکه در حال توسعه
باشند .زنگنه با اشاره به شعار سال جاری بیان کرد :باید در جهت این شعارها بیشتر
ی که برای به س��رانجام رس��اندن برجام و
تالش کنیم .من از مجلس برای همکار 
جمعبندی الگوهای جدید قرارداد نفتی داشت تشکر میکنم.

Marine Engineering
وزیر نفت در مراسم افتتاحیه فازهای تازه پارس جنوبی:

اینجا با عشق ساخته شد
وزیر نفت در مراسم افتتاحیه فازهای تازه پارس جنوبی گفت«:امروز برای صنعت نفت روی بی نظیر و فراموش نشدنی است .برخی معتقدند
اینجا با پول ساخته شده است ،درحالی که اینجا باعشق ساخته شده است .اگر تدبیر باشد ،پول هم هست.

به گزارش مهندسی دریا ،بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت
در مراسم افتتاحیه فازهای تازه پارس جنوبی گفت:
امروز ب��رای صنعت نفت روی ب��ی نظیر و فراموش
نشدنی است.بخش اصلی اقدامات ما در پاس جنوبی
دراوج تحریم ها به ثمر رسید.
او عنوان کرد :برخی معتقدند اینجا با پول س��اخته
ش��ده اس��ت ،درحالی که اینجا باعشق ساخته شده
است .اگر تدبیر باشد ،پول هم هست.
وزیر نفت تصریح کرد :دو سال و نیم اول دولت ما در
اوج تحریم ها بودیم .در س��ه سال گذشته یازده فاز
پارس جنوبی را به نتیجه برسانیم.در سه سال گذشته
یازده فاز پارس جنوبی را به نتیجه برس��انیم .پارس

جنوبی نماد اقتصاد مقاومتی است و هیچ چیزی بهتر
از این نمیتواند بیانگر اقتصاد مقاومتی باشد.
زنگنه اظهار کرد :از مس��یر قراردادهای جدید نفتی
می توانیم صدها صنعت و کارخانه را ایجاد کنیم.
وزیر نفت با قدرانی از وزاری پیش��ین بیان کرد :این
رویداده��ا را فرات��ر از دولت می دان��م .این افتخار را
تقدیم به مقام معظم رهبری ،ایثارگران و ملت ایران
م��ی کنم .این افتخارات متعلق ب��ه همه ملت ایران
اس��ت و باید ملی نگاه کنیم .وی ادامه داد :عسلویه
مایه افتخار و عزت ایرانی و مسیر اجرای قراردادهای
نفتی اس��ت و صدها واحد تولیدی را فعال کرد و از
هدر رفت نفت ملت ایران جلوگیری کرد.بهره برداری
از این فازها نشان داد که ما می توانیم کارهای بزرگی
انجام دهیم و می توانیم به استناد همت ملت ایران و
خوراکی که در عسلویه است قدرت اول پتروشیمی
منطقه باشیم .زنگنه افزود :خیلی ها خواستند آبروی
م��ا را ببرند ولی خداوند نخواس��ت و به کمک همه
مسئولین و دست اندرکاران و مدیران عامل شرکت
های نفت و صندوق توسعه ملی که کمک زیادی در
این زمینه انجام داده تشکر می کنم.

گفتنی اس��ت حس��ن روحانی رئیس جمهوری 27
فروردین م��اه  1396برای افتتاح فازهای  ۱۷و ،۱۸
 ۱۹و ۲۰و ۲۱پ��ارس جنوب��ی و چه��ار طرح بزرگ
پتروش��یمی در شهرس��تانهای عس��لویه و کنگان
س��فر کرده اس��ت و وی را در این سفر محمد جواد
ظریف وزیر امورخارجه ،محمد رضا نعمت زاده وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،فخرالدین دانش آش��تیانی
وزیر آموزش و پرورش ،س��ورنا ستاری معاون علمی
و فن��اوری و نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری
همراهی می کنند.

آیین افتتاح رس�می فازهای  ٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧و  ٢١میدان گازی پارس جنوبی و بهره برداری از فاز یک طرح توس�عه الیه های نفتی میدان
مشترک پارس جنوبی
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دکتر مجید عباسپور ،دبیر هفتمین همایش بینالمللی صنایع فراساحل

صنایع فراساحل نیازمند نگاهی ملی و همه جانبه

دبیر هفتمین همایش بینالمللی صنایع فراساحل  :در شرایط فعلی کشور و نظر به فرصتها و تهدیدات پیش رو ،اتخاذ روشهای صحیح
و کارآمد در زمینه فناوریهای بهروز صنایع فراساحل و تسهیل روند ارتقای بنیه علمی و تخصصی پیمانکاران این حوزه از اهمیت خاصی
برخوردار بوده و نیازمند نگاهی ملی و همهجانبه است.
به گزارش مهندسی دریا ،هفتمین همایش بینالمللی
صنایع فراس��احل با حض��ور کارشناس��ان و مدیران
حرف��های از بخشهای سیاس��تگذاری ،کارفرمایی،
شرکتهای طراحی و مهندسی ،پیمانکاران ،سازندگان
تاسیسات و تجهیزات ،اساتید دانشگاهی و انجمنها
و دیگر تشکلهای دریایی در دانشگاه صنعتی شریف
برگزار میشود.
دکتر مجید عباس��پور ،عضو هیات علمی دانش��کده
مهندسی مکانیک و دبیر هفتمین همایش بینالمللی
صنایع فراس��احل در خص��وص لزوم برگ��زاری این
همایش گفت :رشد چشمگیر تقاضا برای انرژیهای
فس��یلی باعث توجه بسیاری از کش��ورها به منطقه
خاورمیان��ه بویژه خلیج فارس و دریای خزر به عنوان
منبع سرش��ار انرژی شده است .نگاهی گذرا به حجم
سرمایهگذاریهای انجام شده در این مناطق و حضور
گسترده شرکتهای خارجی گواهی بر این ادعاست.
برخ��ورداری ایران از ای��ن موهبت عظیم الهی یعنی
ق��رار گرفتن در میان دو قطب ب��زرگ انرژی و وجود
میادین مشترک دریایی باید زمینهای را فراهم آورد تا
شرکتهای طراحی ،مهندسی و پیمانکاری بیشتری در
حوزه صنایع فراساحل تشکیل شده و توسعه یابند.
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وی یادآور شد :موفقیت این شرکتها در داخل کشور
(انجام پروژهها) و خارج از کشور (صدور خدمات فنی
و مهندسی) در گرو ارتقای دانش فنی و مهندسی آنها
جهت بهبود و توس��عه کیفی پروژههای ذیربط است.
خوشبختانه طی سالهای اخیر دانش ساخت ،نصب
و اس��تخراج نفت و گاز از دریاها و احداث تأسیسات
مختلف جهت انتقال فرآوردهها به خش��کی در حال
بومیش��دن اس��ت .بنابراین در شرایط فعلی کشور و
نظر به فرصتها و تهدیدات پیش رو ،اتخاذ روشهای
صحی��ح و کارآمد در زمینه فناوریهای بهروز صنایع
فراساحل و تسهیل روند ارتقای بنیه علمی و تخصصی
پیمانکاران این حوزه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و
نیازمند نگاهی ملی و همهجانبه است.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد :نظر به اهمیت
ارائه آخرین دس��تاوردها و نوآوریهای فنی توس��ط
صاحبنظران این حوزه ،فعالیتهای مختلفی صورت
پذیرفت که نقطه قوت آن برگزاری شش همایش ملی
صنایع فراساحل بود .در ادامه پیگیری این فعالیتها
و در همایش آتی ک��ه رویکرد اصلی آن تقویت توان
مهندس��ی در صنای��ع فراس��احل اس��ت ،مهمترین
موضوعات تخصص��ی پیش روی بخش مهندس��ی
ش��رکتهای ایرانی فعال در پروژههای فراساحل نیز
مورد بحث و بررسی صاحبنظران قرار میگیرد.
دکتر عباس��پور خاطرنش��ان کرد :برگزاری هفتمین
همایش صنایع فراس��احل گام موثری در جهت رشد
و ارتقای توان مهندسی صنایع فراساحل کشور است؛
امری که بی ش��ک همفکری و مشارکت علمی تمام
کارشناس��ان ،مدیران صنعت و اساتید دانشگاهی در
حوزه صنایع فراساحل ایران را میطلبد.

دبیر هفتمین همایش بینالمللی صنایع فراساحل در
خصوص اهداف برگزاری این همایش بینالمللی گفت:
آش��نایی با فناوریهای نو و تحقیق��ات در پروژههای
فراس��احل ،ارتقای دانش فنی ش��رکتهای طراحی
و مهندس��ی ایرانی در پروژههای فراس��احل ،آشنایی
با تجهی��زات و فرآیند س��اخت و نص��ب پروژههای
فراساحل ،تشریح جایگاه رویهها و دستورالعملهای
ایمن��ی ،معرفی روشهای نوین در تعمیر و نگهداری
ماشینآالت ،سکوها و سازههای فراساحل ،بازرسی و
ردهبندی در صنایع فراساحل و تبیین نقش مدیریت
و نی��روی انس��انی در ارتقای توان مهندس��ی صنایع
فراس��احل از جمله اهدافی است که در این همایش
دنبال خواهد شد.
وی همچنین از سکوهای ثابت ،سکوهای شناور ،رایزر
و خطوط لوله ،فناوریه��ای حفاری در دریا ،نصب و
اجرای سازههای فراساحل ،تحلیل خطوط مهار و لنگر
و نگهداری و تعمیرات س��ازهها و تجهیزات به عنوان
محورهای اصلی همایش بینالمللی صنایع فراساحل
یاد کرد.
دکتر عباسپور یادآور شد :هفتمین همایش بینالمللی
صنای��ع فراس��احل همراه ب��ا برگزاری س��مینارها و
کارگاههای آموزشی ،نمایشگاههای جانبی و بازدیدهای
علمی ،در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد و
عالقهمندان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به
پایگاه اینترنتی  http://oiciran.irمراجعه کنند.
خاطر نشان می ش��ود ،هفتمین همایش بینالمللی
صنایع فراساحل با رویکرد تقویت توان مهندسی در
صنایع فراس��احل طی روزه��ای اول و دوم خردادماه
جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد.

Marine Engineering
حسن رضا صفری ،مدیرعامل موسسه رده بندی ایرانیان :

تدوین استانداردهای بین المللی رده بندی در حوزه فراساحل

در حوزه فراساحل بعد از اینکه موسسات رده موسسات
رده بندی خدماتش��ان را در عرصه دریایی به منصه
ظهور گذاشتند و توانستند اثبات خود را کنند ،که این
نوع خدمات کاملترین نوع تضمین کیفیت و تضمین
عملیات در عرصه های مختلف راهبری شناورها و سایر
تجهیزات و محصوالت صنعتی است ،کم کم خدمات
موسسات رده بندی از حوزه دریایی به حوزه فراساحل
نیز گسترش پیدا کرد.
حوزه فراس��احل در موسس��ات رده بندی جزء اولین
حوزه های غیر دریایی است که در این عرصه خدمات
خود را گس��ترش داده اند .به طبیعت همین موضوع
موسسه رده بندی ایرانیان بعد از اینکه توانست خود را
عرصه دریایی بصورت بین المللی تثبیت نماید ،تالش
کرد در عرصه فراس��احلی خود را راه اندازی و تثبیت
نماید .امروز اغلب عملیات های دریایی ،نصب سکوها
و س��اخت و سازهایی که در عرصه فراساحل در حال
شکل گیری است ،تحت کالس و نظارت موسسه رده
بندی ایرانیان هم در حوزه بازرسی های شخص ثالث
در زمان ساخت و هم در حوزه بازرسی های تضمین
عملیات زمان حمل ،نقل و نصب دریایی می باشد.
موسسه رده بندی ایرانیان در حوزه های مختلف لوله
گذاری ،کارگذاری ،نصب سکوها ،انتقال سکوها ،نقشه
برداری و  ...فعال می باشد و برای اینکه بتواند این کار
را انجام دهد استانداردها ،نرم ها و تمرین های خود را
برای تمام خدمات فراس��احلی تدوین کرده است .لذا
از همه صاحبان حوزه های فراس��احلی و کارفرمایان
مختلف دعوت می نماییم که از این نرم و استاندارها
به عنوان مراجع مختلف خودشان در عرصه طراحی،
ساخت و بهره برداری از انواع سکوها و خدمات دریایی
استفاده نمایند و این موسس��ه آمادگی ارائه آن را به
جامعه فراساحلی ،نفت و گاز پتروشیمی دارد.
خوشبختانه وقتی تحریم ها لغو شد و برجام انجام شد
یکی از مسائلی که در حوزه فراساحل رعایت شده بر
خالف بخش دریایی ،کمترین اقبالی به موسسات رده

بندی بازرسی خارجی ش��د ،اما کماکان با این خطر
مواجه هستیم که ممکن است اقبالهایی جزئی شکل
بگیرد ،اما از حوزه فراس��احل می خواهیم ،با توجه به
اینکه در شرایط تحریم و هم در پسا تحریم موسسه
رده بن��دی ایرانیان اثبات ک��رد که می تواند خدمات
جامع ،قانونی و درخوری را به جامعه فراساحلی بدهد،
به موسسات خارجی فکر نکنند .خطر دیگری که در
این بخش وجود دارد این است که ما رقبایی در بخش
خصوصی داریم که متاس��فانه ظرفیت الزم را ندارند
و بعضا از اس��م موسسات رده بندی خارجی استفاده
می کنند درحالی که آنها موسسات رده بندی ایرانی
هستند و در حقیقت ظرفیت های الزم را ندارند.
به عنوان یک موسسه رده بندی ایرانی از حوزه فراساحل
انتظار داریم این موسسه را به عنوان موسسه ای جامع به
رسمیت بشناسند ،ما هم این قول را می دهیم که اعتماد
جامعهفراساحلیراقدردهیمونهتنهاخدماتباکیفیت
و درخوری ارائه خواهیم کرد بلکه تمامی این خدمات را
به یک ظرفیت استاندارد بین المللی در عرصه بازرسی و
بین المللی در حوزه فراساحل کشور تبدیل کنیم .الزم
به ذکر است ،در راه اندازی اغلب فازهای مختلف پارس
جنوبی که توسط متخصصان داخلی انجام گرفت ،انجام
عملیات بازرسی در حوزه های مختلف به عهده موسسه
رده بندی ایرانیان بوده است.

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران
راه نجات در ارتباط صنعت و دانشگاه

حیدر بهمنی با بیان اینکه ش��رکت مل��ی حفاری با
دانشگاه صنعتی شریف ارتباطی قدیمی و طوالنی دارد،
گفت :یکی از اعتبارات صنعت ما دانشگاه صنعتی شریف
است .شرکت ملی حفاری اولین شرکتی بوده است که
ارتباط دانشگاه و صنعت را با قاطعیت به معنای واقعی
خودش برقرار کرده اس��ت ،این نوع ارتباطات تنها راه
رفع مش��کالت امروزی در صنعت اس��ت و همانطور
ک��ه حضرت امام فرمودند  :در جهت خودکفایی همه
بایستی تالش کنند و راه نجات در ارتباط با صنعت و
دانشگاه است.

پیش�رفت  85درصدی پروژه حفاری
 13حلقه چاه در بخش خش�كی
می�دانگازیكی�ش
عملی��ات حف��اری و تعمیر  13حلقه چ��اه در بخش
خش��کی میدان گازی کیش که از سوی شرکت ملی
حفاری ایران در دست اجرا است با  ۸۵درصد پیشرفت
ب��ه مراحل پایانی نزدیک می ش��ود .در ادامه عملیات
نصب پسآویز رشته آس��تری چاه ۰۰۴ KISH-A
با نظارت کارشناسان حفاری معاونت بررسی طرحهای
منابع هیدروکربوری انجام شد .این عملیات شامل ادامه
دادن رش��ته آستری تا سطح است که در شرایط عدم
موفقیت آزمایش آستری حتی پس از تزریق سیمان
( ) Top Jobو آسیب دیدگی یا مچالگی لوله جداری
تولیدی ،انجام می پذیرد.
ج
میدان گازی کی��ش در خلی 
فارس و در فاصله  ٦٠کیلومتری
ش��رق جزیره الوان ق��رار دارد.
مخازن گازی کن��گان و داالن
این میدان در عمق س��ه هزار و
 200تا پنج هزار متر واقع شده
و طرح توس��عه آن ب��ر مبنای
توسعه دو کالستر  Aو  Bتوسط
شرکت مهندسی و توسعه نفت
برنامهریزی شده است.
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دکتر سعید مظاهری ،عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و عضو کمیته علمی همایش

آینده روشن صنعت فراساحل نیازمند تعامالت بین المللی
هفتمین همایش بین المللی فراساحلی کشور  1و  2خرداد ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود .در این راستا با دکتر
سعید مظاهری از اعضاء کمیته علمی این همایش به گفتگو نشستیم ،سعید مظاهری عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی
و علوم جوی و عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران می باشند که الزم می داند سیستم تخصصی کشور ،شرکت های دانش
بنیان ،دانشگاه ها و تعامل بین المللی در یک ساختار هوشمند تعریف شوند تا بتونیم آینده روشنی را برای کشور رقم بزنیم .در ادامه این
گفتگو را می خوانیم :
نیز بی نصیب از تحریم ها نبوده است ،در این قسمت
اعتقاد دارم این تعامل و همکاری باید انجام شود ،منتهی
نوع تعامل و همکاری است که مورد بحث می باشد ،به
نفع منافع ملی کشور باشد و مدنظر این است تضمین
کننده اقتصاد ،اش��تغال و تولید کشور گردد ،وگرنه به
اصل همکاری شک نداریم ،همکاری نباید به نوعی تلقی
شود که کارها به صورت کامل واگذار شود .این دغدغه
متخصصین و دست اندرکاران کشور که در این حوزه
سالها است کار می کنند بوده و قطعا هم خواهد بود.

نظ��ر جنابعالی در خص��وص اجرای 4
فاز جدید توس��عه یافته که با حضور مهندس��ان و
متخصصان داخلی افتتاح شده است چیست ؟

آقای دکتر با توجه به تجربه جنابعالی
در حوزه فراس��احل همایش پیش رو را در شرایط
جدید کشور چگونه ارزیابی می کنید ؟

فراساحل یکی از حوزه هایی است که بخشی از اقتصاد
کشور وابسته به آن می باشد و بسیاری از میادین نفت و
گاز باالخص میادین مشترک کشور در حوزه فراساحل
در منطق��ه خلیج فارس واقع ش��ده اس��ت ،بنابراین
موضوعات فراساحل و توسعه دریایی کشور به نوعی با
حوزه نفت و گاز چه از نظر اکتشاف ،استخراج و تولید و
چه از نظر صادرات نفت خام و یا محصوالت پتروشیمی
وابسته است که از این مسیرهای دریایی عبور پیدا کند.
در این حوزه در دهه های گذشته فعالیت هایی انجام
ش��ده و کماکان دارد این فعالیتها ادامه پیدا می کند و
ش��اهد هستیم حوزه پارس جنوبی که اخیرا  4فاز آن
به بهره برداری رسید ،وابسته به حوزه فراساحل بوده و
بنابراین ما در این حوزه در حال فعالیت می باشیم.
اگر منظور ش��ما این اس��ت که ش��رایط فراساحل ما
مطلوب هست یا خیر و انتظارات و نیازهایمان چگونه
اس��ت ؟ به عنوان کارشناس��ی که بيش از دو دهه در
ح��وزه دریای��ی کار و فعالیت انجام م��ی دهم ،گرچه
دستاوردهاي ارزشمندي را در اين حوزه شاهد هستيم
اما تا رس��يدن به ش��رايط مطلوب و اي��ده ال هنوز راه
درازي را در پي��ش رو داريي��م و فکر میکنم ظرفیت و
پتانسیل خیلی بیشتری در حوزه فراساحل وجود دارد
که با تالش بیشتر میتوانیم فعالیت های گسترده تری
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انجام دهیم .اعتقاد بنده این است که هرکاری در حوزه
دریایی بصورت اصولی و همگرایی انجام شود به اقتصاد
کش��ور ،امنیت و توسعه اش��تغال نه تنها در سواحل
جنوبی کشور کمک میکند بلکه صنایع دیگری هم در
این حوزه راه اندازی و صنایع پایین دستی بیشتری را با
خودش همراه می نماید.

حدود دو س��ال اس��ت که تحریم ها
برداش��ته ش��ده اس��ت ،به نظر جنابعالی مجموعه
صنایع فراساحل کشور هم از بعد علمی و اجرایی
چقدر پیشرفت داشته و در این مدت از نظر انتقال
فناوری و تامین فاینانس چگونه بوده است؟

ب��ه این نکته باید از این منظ��ر و دیدگاه پرداخت که
قطع��ا ما در حوزه هایی از فناوری و تکنولوژی نیازمند
تعامل بین المللی هستیم ،دنیای دانش و فناوری امروز
بگونه ای ایست که تجمیع شده است ،هیچ کشوری در
دنیا نمیتوانیم مثال بزنیم که در یک حوزه در واقع به
تنهایی توانسته مرزهای دانش و فناوری را تسخیر کند.
بنابراین ما نیازمند تعامل هستیم که چه از نظر دریافت
دان��ش و چه از نظر تکنول��وژی و با توجه به نیروهای
جوان و تجربیاتی که در چند دهه گذشته کسب کردیم
م��ی توانیم در برخی از ایده ها صاحب نظر بش��ویم و
خودمان را به مرحله ای برسانیم که ما نيز انتقال دهنده
فناوری باشیم ،به نظر اينجانب این پتانسیل وجود دارد.
بنابراین قطعا تحری��م همانطور که در خیلی از بخش
های اقتصاد کشور تاثیر داشته و حوزه دریا و فراساحل

فازهای افتتاح گردیده باعث تولید و گردش اقتصادی
کش��ور شده و این باعث خوش��حالی است ،قطعا برای
اینکه این فازها افتتاح ش��ود ب��ا تمامی محدودیتها و
مش��کالتی که در کش��ور وجود داشته ،متخصصین و
مدیران کش��ور زحمت کش��یدند و با تالش خستگی
ناپذیر موفق شدند این فازها را به بهره برداری برسانند و
پس از چند سال تولید کشور به تولید کشور قطر برابری
می کند ،جای قدردانی از این عزیزان دارد .فکر می کنم
بس��تر الزم برای اینکه ما بتوانیم در این زمینه بیشتر
فعالیت بکنیم و از این مخازن مش��ترک بهره برداری
بهتری داشته باش��یم فراهم شده است ،حاال زمان آن
رس��یده که نه تنها از نظر تولید در واقع ارزش الزم را
برای کشور ایجاد نماییم ،بلکه از نظر اشتغال و فناوری
هم بتوانیم ارزشهای الزم را برای متخصصین و اشتغال
کشور تضمین کنیم.

طبق گزارشات طی  10سال گذشته،
هیچ ش��ناور نصاب و لوله گذار خارجی به آبهای
کشورمان وارد نشده و در حال حاضر شناورهایی
نظیر ابوذر  ،1200سی مس��تر 5000-HL ،و ...
در صنعت فراساحل فعالیت دارند ،اما شناورهای
خدمات فراساحلی در میادین نفت و گاز ایران اغلب
از ش��رکتهای خارجی اجاره میشوند ،با توجه به
اینکه در آینده نزدیک تعداد پروژههای کشور در
حوزه فراساحل افزایش یابد ،نیاز کشور به خدمات
لجستیک دریایی و بویژه شناورهای فراساحلی را
چگونه ارزیابی می کنید ؟

توسعه دریایی کشور که در زمینه های مختلف منجمله
نفت و گاز ،بنادرو دریانوردی ،کش��تیرانی ،گردشگری،

Marine Engineering
استخراج منابع ارزشمند غیر نفت و گازی کف در دریا،
بحث های ماهیگیری و صی��ادی و دفاعی و امنیتنی
نیازمند لجس��تیک دريايي می باش��د .بدون داشتن
لجس��تیک در واقع در حوزه دریا نمی ش��ود کار کرد.
لجستیک در دریا منوط به داشتن شناورهای مناسب
لجستیک است و نمی شود گفت ما در حوزه شناور چه
در زمینه س��اخت و چه تعمیرات آن بخواهیم وابسته
کامل باشیم و باید برای این قسمت چاره ای اندیشیده
شود که نیاز به مدیریت دارد .شناورهای خدماتی تعداد
زی��ادی دارد و آنهایی که از نظر س��ایز ابعادی ندارد با
توجه به تجربیاتی که در کش��ور در  2دهه گذشته در
ساخت شناورهای کوچک و بزرگ وجود دارد ،به نظر
می رسد می توان در این زمینه هم اقتصادی فکر کرد
و ساخت بخشی از این شناورهای خدماتی را نهادینه
کرد .قطعا تمام تجیهزات را نمی شود در داخل ساخت
و این کار در دنیا هم نشدنی است اما مدیریت ساخت را
می توان در کشور بومی کرد .از نظر اشتغال نیروی کار،
اشتغال شرکتهای دانش بنیان ،مدیریت بهینه ساخت
ش��ناور هنوز نتوانستیم منافع اقتصاد را داخلی کنیم.
در دو دهه گذشته گزارش��ات زیادی داریم که خیلی
از صاحبان سفارش از شناورسازیهای داخلی گله مند
بودن��د که در مدیریت و گردش مالی انجام پروژه های
ساخت شناور دچار مشکل شده اند که بر کسی پوشیده
نیست ،ولی به اعتقاد بنده نباید بخاطر وجود مشکل،
صورت مسئله را پاک کنیم بلکه مشکل را باید برطرف
کنیم .اینکه ما نیاز به لجستیک دریایی داریم نباید به
آن شک کنیم که بدون داشتن لجستیک شما امکان
فعالیت دریایی را ندارید و اگر قرار است این لجستیک
وابسته کامل به یک مجموعه خارجی باشد عمال توسعه
اقتصادی دریایی یک توسعه پایدار نیست برای اینکه
هر آن این اقتصاد توسط شرکت هایی که به آنها وابسته
هستیم می تواند آسیب ببیند .اگر کسی معتقد است با
وابستگی به شرکتهای خارجی می توانیم به یک اقتصاد
پایدار برسیم خواهشمندم دالیل را بیان کند .من بعید
می دانم اگر بخواهیم سرمایه گذاری عظیمی در حوزه
دریا انجام دهیم بدون داش��تن لجستیکی که حداقل
بیش از  %50در داخل تامین شود بتوانیم این اقتصاد را
پایدار تلقی بکینم .این بحث جدی است که باید به آن
پرداخت اما متاسفانه در زمینه لجستیک دریایی خیلی
هنوز کار داریم که انجام دهیم و چه صاحبان شناور و
چه صاحبان حوزه های نفت و گاز دریایی و  ...را متقاعد
بکنیم که لجستیک بیشتر اعتماد بکنند و با راه کارهایی
مشکالت شناور سازها را از این طریق حل بکنند.
به نظر حضرتعالی همایش فراساحل
کمکی به جبران عقب ماندگی ها در حوزه فراساحل
می کند ؟

دانشگاه صنعتی شریف ،انجمن مهندسی دریایی ایران
و  ...نزدیک به  14سال فعالیت مشترکی را با برگزاری
همایش فراساحل است آغاز کرده اند که فعالیت خوبی
از دیدگاه علم و فناوری اس��ت ،خود همایش بستری
اس��ت برای اینکه متخصصین امر و همچنین دس��ت

اندرکاران صنعت دور هم جمع شوند و نه تنها از آخرین
مسائل علمی یا فناوریها جدید آگاه شوند ،بلکه مشکالت
و معضالت پیش روی صنایع فراساحل کشور را توسط
کسانی که اهل فکر هس��تند ،دانشجویان ،محققین،
اندیشمندان مطرح بکنند تا راه حلی برای رفع مشکالت
پیدا ش��ود .از  2س��ال گذشته همایش خوشبختانه از
حوزه ملی به بین المللی ارتقاء پیدا کرده و ما ش��اهد
حضور اندیشمندان و شرکتهای صاحب فناوری خارجی
برای انتقال تکنولوژی در همایش گذشته و این همایش
هستیم .بنابراین همایش ها همیشه به مسئولین کشور
برای شناسایی موضوعات و مشکالت کمک می کند و
ضمن اینکه بستر فعالیت را برای محققین جوان ما هم
فراهم کرده است که نه تنها آخرین دستاوردهای خود
را در قالب مقاله یا کارگاه ارائه بدهند بلکه از فناوریهای
بین المللی آگاه شوند تا بتوانیم با شناخت فناوریهای
جدید و آگاه بودن نسبت به معضالت صنعت فراساحل
راهکارهای جدید را پیدا کنیم .نباید انتظار داشته باشیم
با برگزاری یک همایش همه مسائل حل شوند ،همایش
ها ابزار و بس��تری برای تبادل نظر هستند .برگزاری 2
ساالنه همایش فراساحل می تواند کمک خوبی به حوزه
فراساحلی کشور داشته باشد.

ه��ای متعدد و مختلف وجود دارد .با توجه به تجربیاتی
که در کش��ور اندوخته ش��ده اس��ت در بیش از  2دهه
فعالیت مشاورین و پیمانکاران داخلی و اجرای بسیاری
از سکوهای دریایی و تاسیسات فراساحلی مانند خط لوله
و ساير سازه هاي فراساحلي ،امروزه جای بانک اطالعاتی
پروژه های فراساحلی خالی است .ما نیازمند یک مجموعه
مدیریتی دانش هستیم ،این موضوع جزء الزامات است .در
محور نقش��ه راه سازه های دریایی در بحث استانداردها،
مدیری��ت دانش را به عنوان یک��ی از اولویت ها در واقع
شناسایی شده است ،در این حوزه الزم است در همایش
هفتم فراساحل بصورت جدی ورود پیدا بکنیم و ساختار
مدیری��ت دان��ش را مطرح نماييم ،ای��ن موضوع کمک
می کند نه تنها گذش��ته صنعت فراس��احل را بصورت
ساختارمند داشته باشیم بلکه یک مرجع مناسبی برای
توسعه آتیه ما محسوب خواهد شد .هیچ کشوری بدون
داشتن یک ساختار مدیریت دانش نمی تواند پیشرفت
بکند و ما خوش��بختانه فازهای مختلف پارس جنوبی را
داریم ،سکوهای مختلف فراساحلی که یا بازسازی شدند
یا در حال توسعه هستند و اینها اطالعات خيلي خوبی
را می تواند به دس��ت اندرکاران و متخصصین تازه وارد
ما بدهد .قطعا اطالعاتی هس��تند که شرکتهای نفتی و

چه نیازهایی در حوزه فراساحل وجود
دارد که می توان در هفتمین همایش بین المللی
صنایع فراساحل به آن پرداخت و آن را مطرح کرد
؟ نظر شما در خصوص محورهای همایش چیست؟

صاحبان حوزه های پروژه های فراس��احل مایل نباشند
جزئیات به کس��ی داده شود ،برای ایجاد بانک نیازی به
جزئیات نیس��ت بلکه دنبال محورهای تخصصی و فنی
هس��تیم ،نکاتی که برای آینده توسعه کشور الزم است
حتما باید در س��اختار مدیریت دان��ش به آنها پرداخته
ش��ود .نکته دوم این است که انجمن مهندسی دریایی
ایران فعالیت خوبی را در حوزه نشریات علمی پژوهشی
و مدیریت دانش ایفا کرده است ،نشریه علمي پژوهشي
مهندسی دریا و همچنين Maritime Technology
نمونه هايي از اين فعاليت ها هستند كه توانسته مقاالت
و تازه های این حوزه را در به س��مع و نظر اندیشمندان
در داخل و خارج برس��اند .خوشبختانه با توجه به اینکه
حوزه فراس��احل هم یکی از حوزه هایی اس��ت که می
بایست به توجه جدی می گردید ،سومین نشریه انجمن
هم ب��ه عنوان نش��ریه International Journal of

 7مح��ور همایش که در نظر گرفته ش��ده مش��خص و
روشن است ،سازه های فراساحل ،فناوری های نوین در
صنایع فراساحل ،شرایط محیطی دریا ،هیدرودینامیک
فراساحل ،ژئوتکنیک دریایی ،ایمنی ،بهداشت و محیط
زیس��ت در صنایع فراساحل ،مدیریت و برنامه ریز ی در
صنایع فراساحل از محورهایی است که در این همایش
مطرح می شود .منتها در کنار این محورها  2مسئله می
خواهم اشاره بکنم .یکی نیاز به استانداردهایی در حوزه
س��ازه های دریایی و فراساحلی است ،چه کارفرمایان و
بهره برداران و چه سازندگان از این استانداردها استفاده
می کنند و این استانداردها بین المللی است که بصورت
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 Coastal and Offshore Engineeringاز وزارت
علوم مجوزهای الزم را اخذ کرده اس��ت و اولین شماره
آن نهایی شده و آن را در ایام همایش رونمایی خواهیم
کرد .این نش��ریه با دیدگاه بی��ن المللی از طرف انجمن
دنبال ش��ده است و هدف بیشتر جذب مقاالت خارجی
در حوزه های فراساحل است تا بتوانیم به نوعی در انتقال
تکنولوژی به داخل کشور سهمی را ایفا نماییم و از طرف
دیگ��ر قدرت و توان متخصصین داخلی را در حوزه بین
الملل عرضه نماييم .همانطور که قبلتر هم اشاره کردم
یکی از راه های تعامل خوب این اس��ت که نشان دهیم
چقدر توانمندی داخلی وجود دارد و نشریات تولید علم و
دانش یکی از این طرقی است که می تواند این توانمندیها
را نشان دهد .درست است که خیلی از متخصصان ایرانی
در نش��ریات خارجی و معتبر مقاله چاپ می کنند ولی
چقدر خوب است که خود ما صاحب نشریاتی باشیم که
سایر متخصصین هم در واقع مقاالتشان را در یک نشریه
ایرانی چاپ کنند .این نشان دهنده این است که ما نه تنها
در تولید علم می خواهیم پیشرو باشیم بلکه در مدیریت
علم هم پیشرو هستیم .چاپ نشریه مدیریت علم است و
توانمندی مدیریت را نشان می دهد و ما بجایی رسيده
اييم که توانمن��دی این مدیریت را داریم و متخصصین
داخلی ما می توانند این کار را انجام دهند.
با توجه به بحث اقتصاد دانشبنیان،
دان��ش و نوآوریه��ای جدی��د ،فعالی��ت و حضور
ش��رکتهای دانش بنی��ان را در صنعت فراس��احل
چگونه می بینید ؟ آیا در بحث دانش بنیان در این
حوزه پیشرفتی داش��تیم ؟ برای استفاده بهتر از
شرکتهای دانش بنیان چه باید کرد ؟

موض��وع دانش و فعاليت هاي دان��ش بنيان در حوزه
فراساحل هنوز يك موضوع نوپایی است و براي رسيدن
به قوام خودش نيازمند زمان و اس��تمرار است .به دو
جهت به نظر من باید راه نس��بتا طوالنی را برای این
مسئله طی کنیم .یکی اینکه شرکتهای دانش بنیان
نیازمند حمایت هس��تند و از طرف دیگر این نگرانی
وجود دارد که این حمایتهایی که انجام می شود منجر
به خروجی نشود .به سابقه بین المللی این حوزه رجوع
کنیم ،می بینیم که کشورهای پیشرفته هم برای اینک
در حوزه های فناوری توسعه پیدا بکنند ،حمایتهایی را
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از شرکتهای دانش بنیان که توسط متخصصین بخش
خصوصی اداره می ش��ود انج��ام داده اند .طبق آمار و
ارقامی که از کشورهای پیش��رفته دریافت کرده ام از
صددرصد حمایتهایی که از ش��رکتهای دانش بنیان
می شود فقط  20الی 30درصد به نتیجه رسیده است
و از ای��ن مقدار هم بیش از 15درصد محصول تجاری
و اقتصادی تولید نكرده اند و لذا بازگش��ت سرمایه در
همان حد  ١٥درصد اس��ت ،دلیل آن مشخص است
زیرا حوزه فناوری نیازمند تحقیق و توس��عه (سعی و
خطا) اس��ت .اگر تضمینی در یک حوزه وجود داشته
باشد که حمایت نمی خواهد ،شما اگر مطمئن باشی
که پمپی را که تولید می کنید تبدیل به محصول می
ش��ود و در بازار فروش م��ی رود دیگر نیاز به حمایت
ندارد .ولی به عنوان نمونه برای کس��ب فناوری های
انرژی های تجدید پذیر دریایی در کش��ورهایی مثل
انگلستان که از سال  1990شروع به تحقیق و توسعه
کرده اند ،تا س��ال  2005باالنس اقتصادی س��رمایه
گذاری نس��بت به محصول همیشه منفی بوده است،
یعنی سرمایه گذاری بیشتر از خروجی محصول بوده
اس��ت 15 .سال برای صنعت انرژی های تجدید پذیر
هزینه و تحقیقات شده است و از شرکتهای دانش بنیان
حمایت شده ،نمونه های مختلف ساخته و بارها تست
شده است ،تا اینکه به نمونه های تولید انبوده رسیده
اند .از سال  2005به بعد تازه در انگلستان شاهد بهره
برداری اقتصادی از انرژی های تجدید پذیر هس��تیم،
امروزه نزدیک به  12س��ال از س��ال  2005گذشته و
پیشرفت انگلس��تان در این حوزه بس��یار بسزا است.
کشوری مثل آلمان اخیرا تولید انرژی های تجدید پذیر
و غیر تجدید پذیر آن از نظر هزینه برابری می کند و
در نتیجه ش��اهد رقابتي پایاپای برای تولید انرژی در
آلمان هس��تیم .پس بدون سرمایه گذاری و درازمدت
اندیشیدن امکان توسعه فناوری وجود ندارد .بنابراین
انتظار از یک شرکت دانش بنیان برای اینکه امروزه از
آن حمایت و  2سال بعد محصول تجاری سازی شود
در حوزه هایی مثل دریایی که پیچیدگی های فراوانی
دارد انتظار دور از ذهنی است .نگرش مسئولین به این
مسئله ابتدایی است و نیازمند پختگی بیشتر ،مذاکره،
تالش و برگزاری جلس��ات کارشناس��ی در این حوزه

هستیم تا بتوانیم کامل کنیم که چرا نیازمند شرکتهای
دانش بنیان هستیم .شرکتهای دانش بنیان الزم است
حمایت مستمر شوند .همین نوع حمایتها همانطور که
در باال به انگلستان اش��اره شد اگر به صورت مستمر
انجام شود شاهد بهره برداری اقتصادی خواهیم بود.
همچنین همکاری مشترک شرکتهای دانش بنیان با
دانشگاه های خارجی یک الزام است .همکاری علمی و
فناوری بهترین نوع همکاری است که به امنیت کشور
لطمه ای وارد نمی کند .چون کس��ی که محصولی را
وارد کشور و تولید می کند ،سیستم داخلی است .این
همکاری خیلی متفاوت با آن است که ساخت چیزی را
کال واگذار به خارجی ها کنیم.
اگ��ر بخواهید به صنایع فراس��احل
کشور نمره بدهید ،چه نمره ای می دهید ؟

نم��ره دهی چیزی را حل نمي کند ،هیچ موقع دانش
بش��ری کامل نخواهد شد ،اگر س��اختار دنیای منظم
امروزی را نگاه بکنیم بش��ر همواره تالش می کند به
بخشی از نظم طبیعی ،جهانی و خدادادی دست پیدا
کند ،پس بنابراین اي��ن دانش انتها ندارد .واقعیت این
است که ما به نسبت آن چیزهایی که می توانیم کسب
کنیم خیلی راه زیادی داریم و نس��لهای آینده نیز باید
ای��ن راه را طی كنند .اگ��ر به این موضوع اینگونه نگاه
کنیم که صنایع فراس��احل ما چقدر فاصله دارد برای
آنکه به اقتصاد کش��ور كمك كند و آن را وارد شرایط
مطلوب نماید ،باید بگویم خیلی راه داریم .تالش های
ارزشمندی انجام داده ایم و دستاوردهای بزرگی توسط
متخصصین داخلی بدس��ت آمده اما کافی نیست .در
تمامی حوزه های فراساحل راه زیاد و پتانسیل خوبی
داریم که نیازمند سرمایه گذاری ،دانش و خالقیت است
که راه آن از دانش و تکنولوژی می گذرد.
الزم است حتما سیستم تخصصی کشور ،شركت هاي
دانش بنیان ،دانشگاه ها و تعامل بین المللی را در یک
ساختار هوشمند تعریف نماییم تا بتوانیم آینده روشنی
را برای کشور رقم بزنیم.
امیدوارم همایش هفتم دستاوردهای خوبی برای حوزه
فراساحل داشته باشد و کماکان شاهد فعالیت پررنگ
انجمن مهندسی دریایی ایران و متخصصین در حوزه
فراساحل کشور باشیم.

Marine Engineering
دکتر فرهود آذرسینا ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات

ارائه مقاالت و تولید دانش کاربردی همسو با نیازهای صنعت فراساحل

عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات  :در همایش فراساحل انتظار داریم گزارشهای تخصصی از اندازه گیری های میدانی را ببینیم و
بشنویم .در واقع منابعی که در چنین همایشی منتشر میشوند باید در آینده مورد استناد تحقیقات بعدی باشند وگرنه ما عم ً
ال وقت و منابع
موجود را هدر داده ایم.
هفتمین همایش بین المللی فراساحلی کشور خرداد
ماه س��ال جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می
شود .در این راستا با دکتر فرهود آذرسینا از اعضاء کمیته
علمی این همایش به گفتگو نشستیم ،فرهود آذرسینا
عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات و دبیرکمیته
های فنی سازمان استاندار ایران می باشد .در ادمه این
گفتگو را می خوانیم :

طبق گزارشات طی  10سال گذشته،
هیچ ش��ناور نصاب و لوله گ��ذار خارجی به آبهای
کش��ورمان وارد نشده و در حال حاضر شناورهایی
نظیر ابوذر  ،1200س��ی مس��تر 5000-HL ،و ...
در صنعت فراساحل فعالیت دارند ،اما شناورهای
خدمات فراساحلی در میادین نفت و گاز ایران اغلب
از ش��رکتهای خارجی اجاره میش��وند ،با توجه به
اینکه در آینده نزدیک تعداد پروژههای کشور در
حوزه فراساحل افزایش یابد ،نیاز کشور به خدمات
لجس��تیک دریایی و بویژه شناورهای فراساحلی را
چگونه ارزیابی می کنید ؟

به نظرم کشتی ها و س��ایر تجهیزات الزم در عملیات
دریایی ،گرچه باید ویژگی و قابلیت مش��خص و تقریبا
ثابتی داشته باشند ،کاربردهای خاص منطقه ای نیز در
طراحی آنها مهم اس��ت .چنی��ن نگاهی به بخش بازار
لجستیک صنایع فراساحل به معنای طراحی مشترک
میان شرکتهای ایرانی و خارجی خواهد بود.

حضور و رشد شرکتهای دانش بنیان
در صنعت فراساحل کش��ور را چگونه ارزیابی می
کنید و در این حوزه چه نواقصی داریم ؟

به نظرم واضح است که محصول دانش بنیان که حاصل
دانش اس��ت همانا شناخت نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها
و تهدیدهای صنعت اس��ت .اگر غیر از این باشد دانش
ما نقص دارد و مطمئناً فراوانی شرکتهای دانش بنیان
نخواهد توانس��ت راهگشا باشد .آگاهی از این شرایط را
گاهی به غلط رانت اطالعات می نامیم .اینکه یک شرکت
دانش بنیان بداند نیاز صنعت چیست رانت نیست ،بلکه
واسطه گری و واردات کاالها و خدماتی که توان داخلی
دارند باعث آسیب میشود .بنابراین ،شرکت پتروپارس
وظیفه دارد که صفر تا صد جزئیات یک پروژه س��کوی
فراس��احل در پارس جنوبی از طراحی ،ساخت ،نصب،
بهره برداری و نهایتاً تعمیر و نگهداری و برچینش آنرا
با برگزاری دوره های تخصصی به دانشجویان و استادان
و پژوهش��گران معرفی کند .در یک چنین همراهی و
ارتباط مستمر ،مقاالت پژوهشی و تولید دانش کاربردی
و همسوی نیازهای صنعت خواهد بود .به همین ترتیب

وزارت نی��رو وظیفه دارد که گزارش  SWOTمربوط
ب��ه انرژی های نو دریای��ی را تدوین نموده و در اختیار
ش��رکتهای دانش بنیان قرار دهد .اینکه پژوهش��کده
ان��رژی های نو از طیف ام��واج دریاهای ایران ،وضعیت
باد فراساحل و شاخصهای اقتصادی این حوزه بی اطالع
است و صرفاً وزارت نیرو میگوید برق تولیدی را با فالن
قیمت میخرد غیرقابل قبول است و عم ً
ال هرگونه فعالیت
پژوهشی و تولیدی در این زمینه را مختل میکند.

ب��ا توجه ب��ه نام گذاری س��ال  96به
نام تولید و اش��تغال ،ظرفیت این حوزه برای ایجاد
اشتغال چگونه اس��ت و چه میزان این صنعت می
تواند به این معضل کمک کند ؟

این موضوع تخصص من نیس��ت اما به نظر بنده ،برای
بهبود وضعیت تولید و اشتغال چاره اصلی ارتقای سطح
درآمد مشاغل است .پایین بودن دستمزدها باعث چند
پیشگی شده و در نتیجه تعداد فرصت های شغلی میان
تعداد نیروی کار کمی تقسیم میشود که هم باعث بیکار
ماندن عده دیگر و هم کاهش کیفیت مشاغل شده است.
در ادامه هم این کیفیت غیراستاندارد باعث رکود تولید
و بدتر شدن مضاعف بازار کار می شود .یک کارگر ماهر
جوشکار در عسلویه چقدر درآمد داشته باشد منصفانه
است؟ رعایت انصاف در تنظیم درآمد تمام مشاغل باعث
خواهد شد افراد با آگاهی مناسب رشته تحصیلی انتخاب
نمایند ،با کیفیت درس بخوانند و سرانجام کار خود را با
انگیزه و عالقه بهتر انجام دهند.
چه نیازهایی در حوزه فراساحل وجود
دارد ک��ه می توان در این همایش به آن پرداخت؟
نظر شما در خصوص محورهای همایش چیست ؟

همایش صنایع فراساحل که یک همایش بین المللی
منحصر بفرد در کش��ور اس��ت باید در سطحی برگزار
شود که همه نویس��ندگان مقاالت وکسانی که کارگاه
ارائه میکنند و حتی ش��رکت کنندگان آزاد احس��اس
کنند که در تراز اول این رش��ته مهندسی مسوولیت و
جای��گاه برتری یافته اند و حضور در این همایش باعث
ارتقای دانش و شناخت ایشان شده است .بر این اساس
مقاالتی که چاپ شده و موضوعاتی که طرح می شوند
نباید تکرار مکررات باشد .باید پرسید چرا در این همایش
اطالعات جدید و کاملتری از شرایط محیطی دریاهای
ایران از جمله طیف امواج ،مشخصات خط ساحل ،جزر
و مد ،ش��رایط خاک و زلزله اطالع رس��انی نمیشود .ما
هنوز در تحلیل س��ازه های دریایی ناچار هس��تیم به
اطالعات ناقص بویه های س��ازمان بنادرو دریانوردی و
ایستگاه های هواشناسی ساحلی بسنده می کنیم .در

این همایش انتظار داریم گزارشهای تخصصی از اندازه
گیری های میدانی ببینیم و بش��نویم .در واقع منابعی
که در چنین همایشی منتش��ر میشوند باید در آینده
مورد استناد تحقیقات بعدی باشند وگرنه ما عم ً
ال وقت
و منابع موجود را هدر داده ایم.

به نظر شما همایش فراساحل کمکی
به جبران عقب ماندگی ها در این حوزه می کند ؟

ب��از در این مورد هم جوابی تقریب��اً تکراری و تا حدی
غیرتخصصی میدهم .عقب ماندگی ایران در مقایسه با
کشورهای پیشرفته مانند ژاپن و آلمان از چه نوع است؟
آیا این فاصله آنگونه که در حرف عوامانه گفته میشود
 ۲۰س��ال یا  ۵۰سال یا  ۱۰۰سال است؟ در دنیایی که
هر روز حجم داده های آن چند برابر میش��ود آیا اص ً
ال
سال و ماه بیان درستی از فاصله ها هست؟ روشن است
که این عقب ماندگی در نطفه از جنس علوم و تحقیقات
است و بعد در حالت رشد یافته بیشتر به شکل مدیریتی
نمایان میشود .هر چقدر ما از بودجه و تمهیدات تحقیق
بزنیم در سمت دیگر برای کارهای صنعتی و مدیریتی
هزینه بیشتری میپردازیم .این همایش میتواند سالمت
هسته و دانه صنایع دریایی و فراساحل را مراقبت کند.
اگ��ر بخواهی��د به صنایع فراس��احل
کشور نمره بدهید ،چه نمره ای می دهید ؟

خدمت استادان اهل فن بی ادبی نشود  ۱۳از  ۲۰میدهم.
این صنعت در ایران کنونی یک دانش��جوی کارشناسی
ارشد است – نمیگویم دانش آموز اول متوسطه چون در
آنصورت نه من صالحیت نمره دادن دارم و نه او عاقل و
بالغ است که سرزنش بشنود – که به سختی نمره قبولی
گرفته اما مشروط است و باید این درس و دوره را دوباره
بگذراند .هیچ راه دیگر و هیچ روزنه ارفاق حتی نیم نمره
هم ندارد .بنده که هشت سال عضو هیات علمی با متوسط
 ۱۰ساعت تدریس در هفته ،راهنمایی و مشاوره بیش از
 ۵۰پایان نامه ۴۰ ،مقاله نمایه شده در سیویلیکا و بیش از
 ۱۰مقاله وب آوساینس هستم تنها یک طرح همکاری آن
هم صرفاً مطالعاتی داشته ام پس همین نمره هم با ارفاق
است .این آمار باید  ۲۰پایان نامه به جای  ۵۰تا و  ۲۰طرح
همکاری با صنعت به جای یکی می بود.
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دکتر مجید سهراب پور ،مدیرعامل شرکت فناوران سامانه های دریایی :

توسعه حوزه های فراساحل کشور مستعد برای ایجاد اشتغال
مدیرعامل شرکت فناوران سامانه های دریایی  :ظرفیت همه ی حوزه های صنعتی و منجمله حوزه ی فراساحل ،برای ایجاد اشتغال مستعد و خوب
است .متأسفانه آنچه که به آن توجه نمیشود "راه اندازی توسعه" این حوزه هاست.
تا از دوب��اره کاری و خدای نکرده افت فنی و کاربردی
مقاالت جلوگیری گردد .با توجه به اینکه این کنفرانس
باپشتیبانی دانش��گاه صنعتی شریف ،که از پیشگامان
علوم و فنون دریایی است ،انجام می شود ،چه بهتر که
مسئولین این کنفرانس کمر همت به این مهم ببندند.
حدود دو س��ال اس��ت که تحریم ها
برداش��ته ش��ده اس��ت ،به نظر جنابعالی مجموعه
صنایع فراس��احل کش��ور از بعد علم��ی و اجرایی
چقدر پیشرفت داشته و در این مدت از نظر انتقال
فناوری و تامین فاینانس چگونه بوده است؟

مدیرعامل شرکت فناوران سامانه های دریایی  :ظرفیت
همه ی حوزه های صنعتی و منجمله حوزه ی فراساحل،
برای ایجاد اش��تغال مس��تعد و خوب است .متأسفانه
آنچ��ه که به آن توجه نمیش��ود "راه اندازی توس��عه"
این حوزههاس��ت .با توجه به اینکه در آستانه برگزاری
هفتمی��ن همایش بین المللی صنایع فراس��احل ( 1و
 2خرداد س��ال جاری) در دانشگاه صنعتی شریف می
باشیم ،مارین نیوز گفتگویی با مدیران و کارشناسان این
حوزه را در دس��تور کار خود دارد .بر این اساس با دکتر
مجید سهراب پور کارشناس باسابقه صنعت فراساحل
کش��ور ،مدیرعامل شرکت فناوران سامانه های دریایی
و عضو س��ابق هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف به
گفتگو نشستیم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید :
جن��اب آقای دکتر با توج��ه به تجربه
جنابعالی در حوزه فراساحل ،همایش پیش رو را در
شرایط جدید کشور چگونه ارزیابی می کنید ؟

اگرچه که کنفرانسهای علمی و حرفه ای نقش موثری
در پیش��رفت عل��وم و فناوریهای مرتبط ب��ا حوزه ی
فراس��احل دارند ،ولی متاس��فانه در سال به غیر از این
کنفرانس ،حداقل دو کنفرانس تخصصی دیگر در کشور
برقرار می گردد (کنفرانس انجمن مهندسی دریایی و
 .)ICOPMASاین در حالی است که حجم عملیات
و پروژه های فراس��احلی به همین نسبت دچار افزایش
نشده است .ضمناً توجه داشته باشیم که به علت کمبود
زمان ،داوری کنفرانسها نیز در مقایسه با داوری مقاالت
جورنالها ،با عمق کمتری انجام می شود .من پیشنهاد
می کنم که زیر مجموعه های یکی از این کنفرانسها ،به
یک جورنال تخصصی در حوزه ی فراساحل تبدیل شود،
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همانطور که دوستان مستحضر هستند ،طبعاً برداشتن
تحریمها ،گام اول بود .متأس��فانه تأمین فاینانس پروژه
ه��ا در حدی که مورد نظر بود ،انجام نش��د .اگرچه که
تالشهای وزارت نفت در جهت تکمیل پروژه های ناتمام
پارس جنوبی ،علیرغم کاهشهای وحشتناک بودجه های
ال چشمگیر و قابل تقدیر بود .طبعاً
عمرانی کشور ،کام ً
چنانچه پ��روژه ها ،به صورت "واقع��ی" و نه به صورت
مجازی (!) ش��روع نشوند ،نباید انتظار انتقال یاایجاد و
تکمیل فناوریهای کاربردی را داشت.

طبق گزارشات طی  10سال گذشته،
هیچ ش��ناور نصاب و لوله گ��ذار خارجی به آبهای
کش��ورمان وارد نشده و در حال حاضر شناورهایی
نظیر ابوذر  ،1200س��ی مس��تر 5000-HL ،و ...
در صنعت فراساحل فعالیت دارند ،اما شناورهای
خدمات فراساحلی در میادین نفت و گاز ایران اغلب
از ش��رکتهای خارجی اجاره میش��وند ،با توجه به
اینکه در آینده نزدیک تعداد پروژههای کشور در
حوزه فراساحل افزایش یابد ،نیاز کشور به خدمات
لجس��تیک دریایی و بویژه شناورهای فراساحلی را
چگونه ارزیابی می کنید ؟

به عقیده ی من ،صنایع فراساحلی و بخصوص در حوزه
های نفت و گاز ،صنایع بین المللی هس��تند .لذا اینکه
"هیچ شرکت یا ش��ناور غیر ایرانی به آبهای کشور وارد
نشده است" (به فرض واقعی بودن این ادعا) ،از نظر فنی
و بخصوص مسائل رقابت بین المللی ،هیچ مزیتی برای
کشور نیست! وقتی فالن ش��ناور یا فالن شرکت برای
انجام کارپروژه های کشور "بالمنازع" باشد ،قطعاً بدانید
که پروژه از نظر فنی و کیفی نزول خواهد کرد! درعین
حال توجه کنیم که اگر ما از ورود شرکتهای غیرایرانی
به پروژه های مان جلوگیری کنیم ،چنین رفتاری ممکن
است با شرکتهای ایرانی در پروژه های برون مرزی بشود
و این به معنی درجازدن شرکتهای ایرانی است.
در م��ورد آین��ده ی ش��ناورهای مورد نی��از در صنایع

فراس��احل ،قطعاً باید از همین امروز با اطالع از برنامه
های توسعه ای این حوزه ،برای تأمین نه فقط شناورها،
بلکه فناوریها  /پرس��نل تخصصی  /ایجاد سیستمهای
عملیاتی برنامه ریزی و "اقدام" کرد .ضمناً توجه داشته
باشیم که بسیاری از امکانات بالقوه ی امروز پروژه های
فراس��احلی (اعم از شناور ،پرسنل ،ماشین آالت و ). . .
دچار کمبودها و نقائص جدی اس��ت! در بعضی موارد
مجریان پروژه ها با توجه به سرمایه گذاریهای مورد نیاز
برای راه اندازی یا بروز کردن این امکانات" ،از خیر آنها
بگذرند"!
با توجه به بحث اقتصاد دانشبنیان،
دان��ش و نوآوریه��ای جدی��د ،فعالی��ت و حضور
ش��رکتهای دانش بنی��ان را در صنعت فراس��احل
چگونه می بینید ؟ آیا در بحث دانش بنیان در این
حوزه پیش��رفتی داش��تیم ؟ برای استفاده بهتر از
شرکتهای دانش بنیان چه باید کرد ؟

طبعاً ورود ش��رکتهای دانش بنیان به این حوزه بسیار
ضروری اس��ت و باید به همه ی آنها خیر مقدم گفت.
"باید دس��ت اندر کاران اجرایی در حوزه ی فراس��احل،
ش��رکتهای دانش بنیان را جدی بگیرند" .این محتاج
بهبود طرز تلقی طرفی��ن از یکدیگر و تقویت این دید
فکری است که الزم است به احتیاج متقابل به یکدیگر
واق��ف گردیده و در جهت باالبردن کارآیی مالی و فنی
یکدیگر تالش کنند .اگر الزم اس��ت ،شرکتهای دانش
بنیان روش فک��ری و طرز تلقی خود را ازموضوعی که
مورد نیاز صنایع و عوامل اجرایی و مدیریتی فراساحل
اس��ت ،تغییر بدهن��د .در عین حال اگر الزم باش��د از
طریق اندرکنش با مشتریان خود (همان عوامل اجرایی
و مدیریتی فوق) س��عی کنن��د روی آنها تاثیر مثبت
بگذارند .درعین حال شرکتهای دانش بنیان مانند هر
بنگاه اقتصادی باید کار خود را باید به دیده ی "کاسبی"
نگاه کنند ،و از اصول کسب (برنامه ریزی وکنترل دخل
و خرج ،بازاریابی ،کنترل و نظارت عملکردها ،مشتری
مداری و  ). . .تبعیت کنند!

نبود بانک اطالعاتی فراساحلی کشور
در این حوزه احس��اس می ش��ود ،نظر شما در این
خصوص چیست ؟

البته بنظرم بانک اطالعاتی فراساحلی وجود دارد ،ولی
طبعاً ممکن اس��ت در قلمروها و سازمانهای مختلفی
باش��د و بسته به قلمرو و یا سازمان ،استفاده کنندگان
مش��خص و متمایزی داشته باشند .در چند سال اخیر
و با راه اندازی انجمنهای صنفی (نظیر انجمن مهندسی
دریایی ایران و  ). . .خیلی از این بانکهای اطالعاتی علی

Marine Engineering
ب��ا توجه به رقابت ش��رکت های بین
المللی در ورود به بازارهای پروژه دریایی ،استفاده
از عل��وم و دانش مورد نی��از در حوزه دریا ضروری
اس��ت ،مدیریت دانش در حوزه فراس��احل کشور
چگونه است ؟

بنظ��ر من این حوزه یکی از باالترین حوزه های کاربرد
علم و فناوری در دنیا است .فعالیتهایی در سالهای اخیر
در جهت توسعه و کاربرد دانش و فناوری در این حوزه
شده است ،ولی بنظرم کار بسیار بیشتر از این باید انجام
گردد تا علم و فناوری تولید شده در داخل کشور در این
حوزه "نهادینه" گردد.

القاعده باید توس��ط این سازمانها و انجمنها ایجاد و در
شرف تکمیل باش��د .ولی در عین حال توجه بفرمایید
که بانکهای اطالعات��ی از این نوع ،به لحاظ محرمانه و
اس��تراتژیک بودن بعضی از اطالعات پ��روژه های این
ح��وزه (بخصوص پروژه های نف��ت و گاز) طبعاً دارای
محدودیتهای خاص خود هم خواهد بود.

ب��ا توجه ب��ه نام گذاری س��ال  96به
نام تولید و اش��تغال ،ظرفیت این حوزه برای ایجاد
اشتغال چگونه اس��ت و چه میزان این صنعت می
تواند به این معضل کمک کند ؟

ظرفیت هم��ه ی حوزه های صنعتی ،و منجمله حوزه
ی فراساحل ،برای ایجاد اشتغال مستعد و خوب است.
متأس��فانه آنچه که به آن توجه نمیش��ود "راه اندازی
توسعه" این حوزه هاست .برای توسعه در درجه ی اول
کمبودهای نقدینگی و فاینانس پروژه ها ،حرف اول را
میزند؛ و برای جبران این کمبودها ،منابع خارجی ،بنظر
تنها راه حل می رسند .زیرا قدرت نقدینگی و فاینانس از
منابع داخلی کام ً
ال محدود و با توجه به نهادهای مختلف
برنامه ریزی و نظارتی در کش��ور ،بعید است که بتوان
روی بیشتر از آنچه در حال حاضر به آن اختصاص داده
شده است ،حساب کرد.

ارتق��ا و توس��عه فرهن��گ  HSEدر
فعاليته��اي صنای��ع فراس��احل از اهمی��ت باالیی
برخوردار اس��ت ،در این حوزه چه اقداماتی انجام
شده و یا ضروری است که به آن پرداخته شود ؟

با وجودی که این مورد از موارد ضروری (و به قول یکی
از دوستان از موارد "ملی و میهنی") است ،متأسفانه آن
طور که باید و ش��اید بدان پرداخته نمی شود .حتی در
همین کنفرانسها هم ما در این زمینه مقاله های خیلی
کم��ی می بینیم .نمیدانم آیا به صورت تخصصی بدان
پرداخته نمی شود ،یا خدای نکرده مدیریتها آن را جدی
نمیگیرند .متأسفانه این نه فقط در حوزه ی فراساحلی،
بلکه در کل صنعت نفت و گاز هم مالحظه می ش��ود.
برای مثال سوانحی را که در چند ماه اخیر در تأسیسات
خش��کی نفت و گاز و پتروش��یمی اتفاق افتاده است،
مالحظهبفرمایید.
یکی از موارد خیلی جدی  ،HSEقس��مت  Eآخر آن
یعنی حفظ محیط زیست دریایی است .متأسفانه این
قسمتی است که حداکثر تخلفات و صدمات در آن اتفاق
می افتد .متأسفانه سازمان حفاظت از محیط زیست ،از
نظارت در حوزه های فرا ساحلی "ناتوان" است و طبعاً
کارفرمایان و پیمانکاران در این مناطق "یکه بزن معرکه"
هستند! طبعاً تنیجه ی آن قابل پیش بینی است! حاال
"تعهد نامه های کیفیت" شرکتها ،طلب ما!

چه نیازهایی در حوزه فراساحل وجود
دارد ک��ه می توان در هفتمین همایش بین المللی
صنایع فراساحل به آن پرداخت و آن را مطرح کرد ؟
نظر شما در خصوص محورهای همایش چیست ؟

فکر نمی کنید این سوال در این مرحله از روند همایش
کمی دیر است؟!بنظرم همایش باید به دومحور اصلی
"تجارب عملی و اجرایی" و "توسعه های علوم و فناوری"
تقس��یم گردد .ولی آیا از همایشی که فقط در  2روز و
هرروز در دو  sessionقرار است برگزار شود ،می توان
چقدر انتظار داشت؟!
به نظر حضرتعالی همایش فراساحل
کمکی به جبران عقب ماندگی ها در حوزه فراساحل
می کند ؟

طبعاً هر محل تضارب و تبادل اندیش��ه ه��ا و آراء ،به
باالرفتن اطالعات ش��رکت کنندگان کمک می کند و
این افزایش اطالعاتی ش��اید از بعضی از عوامل انسانی
عقب افتادگی ها جلوگیری کند.
اگ��ر بخواهی��د به صنایع فراس��احل
کشور نمره بدهید ،چه نمره ای می دهید ؟

بنده مدتهاست از کسوت معلمی خارج شده ام و دیگر
کارم نمره دادن نیس��ت ،بلکه نمره گرفتن اس��ت! ولی
وقتی در موقعیت نمره دادن بودم و برای نمره دادن باید
مواردی را لحاظ می کردیم:
• چون نمره یک مبنای مقایسه است ،صنایع فراساحل را با
کدام صنایع مقایسه می کنید (صنایع دیگر کشور ،صنایع
فراساحل در سطح منطقه و یا در سطح دنیا و ). . .؟
• آیا نمره ای که می دهیم براساس چه ضوابط و بارمهایی
اس��ت؟ حداقل بارمها برای نمره ی قبولی چیس��ت؟
اص ً
ال قبول��ی را چطور معنا می کنیم(بهره دهی صرف
اقتصادی ،حفظ منابع و محیط زیس��ت برای نسلهای
آینده ،برآوردن موقتی نیازهای کش��ور نظیر اشتغال و
باالبردن تولید و امثالهم یا ). . .؟
• آیا نمره را روی منحنی هم می بریم؟!!
به هر جهت اجازه می خواهم که بنده نمره ندهم!

صفحه  21شماره  /125خردادماه 1395

غالمرضا منوچهری ،معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی

استفاده از مدل قراردادی که قابلیت جذب سرمایه و تکنولوژی داشته باشد
اجتنابناپذیر است

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران گفت:
دولت آینده متعهد به پیشبرد اهداف توسعهای صنعت
نفت است و به این منظور ،استفاده از مدل قراردادی
که قابلیت جذب س��رمایه و تکنولوژی داشته باشد،
اجتناب ناپذیر است.
آیین امضا تفاهمنامه مطالعاتی میدان س��پهر میان
شرکت نفت و شرکت اویک صبح امروز ( ۱۹اردیبهشت
ماه) در حاشیه آخرین روز از بیست و دومین نمایشگاه
صنعت نفت امضا شد.
مع��اون مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران در امور
مهندسی و توسعه با بیان اینکه تاکنون  ۲۸تفاهمنامه
مطالعاتی با شرکت های داخلی و خارجی امضا شده
اس��ت ،گفت :نتیجه امضا این تفاهمنامه ها ارائه ۷۵
مورد مطالعاتی است.
وی ش��رکت اویک را جز  ۱۱شرکت اکتشاف و تولید
ایرانی تعیین صالحیت ش��ده اعالم کرد و گفت :این
شرکت سابقه ای طوالنی در بخش نفت و گاز ،انجام
فعالیت های پایین دس��تی و پاالیشگاه های نفتی و
گازی دارد.
منوچهری با اش��اره به فعالیت موفقیت آمیز شرکت
اویک در به ثمر نشستن طرح توسعه فازهای  ۲۰و ۲۱
پ��ارس جنوبی ،گفت :این فازها هم اکنون با ظرفیت
کامل در مدار تولید است.
وی افزود :پروژه میدان آذر هم که به کارفرمایی شرکت
اویک به تازگی به ثمر رسیده است در آینده تولید نفت
 ۶۰هزار بشکه ای را تجربه خواهد کرد.
منوچهری میدان س��پهر را یکی از میدان های غرب
کارون اع�لام کرد و گفت :تاکنون برای این میدان با
دو شرکت دیگر هم تفاهمنامه مطالعاتی امضا شده .بر
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اساس مطالعات دریافتی نفت درجا این میدان بیشتر از
میزان که قبال اعالم شده برآورد شده است.
غالمرضا منوچه��ری پس از برگ��زاری آیین امضای
تفاهمنامه های مطالعاتی با ش��رکت نفت فیلیپین و
ای��درو ،در جمع خبرنگاران عنوان کرد :برای حفظ و
توسعه تولید و دستیابی به رکوردهای جدید تولیدی،
همچنین اشتغالزایی و رشد اقتصادی و بالندگی کشور،
نیازمند توسعه میدانهای نفت و گاز هستیم.
وی اف��زود :اهداف توس��عه ای صنعت نفت در برنامه
ششم توسعه و دیگر برنامههای کالن اقتصادی کشور
دیده شده است و بدون شک دولت آینده به پیشبرد
این اهداف توسعه ای متعهد است.
منوچهری با بیان اینکه بسیاری از مخالفتهایی که با
قراردادهای جدید نفتی صورت گرفت ،حرفه ای نبود
ادامه داد :اگر خواهان بهکارگیری ظرفیتهای داخلی

و افزایش مشارکت شرکتهای ایرانی در فرآیندهای
توسعه ای در صنعت نفت هستیم ،باید از الگوی جدید
قراردادی اس��تفاده کنیم که قابلیت جذب سرمایه و
فناوری را داشته باشد.
به نقل از ش��انا ،وی یادآور ش��د :تحق��ق برنامههای
توس��عه ای صنعت نفت به حدود  ٢٠٠میلیارد دالر
سرمایه نیاز دارد و بدون شک این رقم ،رقمی نیست
که امکان تامین آن از محل منابع داخل کشور وجود
داشته باشد .منوچهری که امروز از امکان افزایش سه
میلیون بشکه ای ظرفیت تولید نفت کشور بر اساس
آخری��ن مطالعات و طرحهای پیش��نهادی خبر داده
بود ،از میدانهای آزادگان ،یاران ،چشمه خوش ،الیه
نفتی ،اهواز و میادین پنجگانه نفت کش��ور به عنوان
میدانهایی نام برد که بخشی از این افزایش ظرفیت
تولید از محل آنها پیش بینی شده است
وی در پاس��خ به س��ئوالی درباره روند توسعه میدان
مشترک فروزان ،با بیان این که پیشرفت توسعه این
میدان به دلیل مش��کالتی مثل تغییر قالب قرارداد و
کمبود منابع مالی س��رعت مطلوبی نداش��ته است،
گفت :درصدد هستیم با همکاری شرکت های ایرانی
و در قالب  ،EPCFفرآیند توسعه این میدان را پیش
ببریم.
این مقام مس��ئول افزود :به همی��ن منظور به زودی
تفاهمنامه همکاری مش��ترکی با شرکت تاسیسات
دریایی امضا می شود.
منوچهری یادآور شد :فهرست بلند جداگانه ای درباره
شرکت های بین المللی مورد تایید شرکت ملی نفت
ایران برای حضور در مناقصات منتش��ر نخواهد شد،
اما تعداد محدودی از شرکت های بین المللی به این
فهرست اضافه می شود.

Marine Engineering
محمد مشکین فام ،مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس :

مدیریت منسجم فازهای پارس جنوبی را به ثمر رساند

اسداهلل قره خانی
وابستگی کشتی های ایرانی
به بانکرینگ کشورهای
جنوب خلیج فارس تاسف بار است
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس  :تاسف
بارت�ر از عدم توس�عه صنع�ت بانکرینگ
وابس�تگی کش�تی های ایرانی به خدمات
بانکرینگ کشورهای جنوبی خلیج فارس
است ،چرا که ایران نتوانسته از این پتانسیل
استفادهکند.

مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس با اشاره به اینکه
در دول��ت قبل ب��ا صرف چندین براب��ر اعتبار ،کالف
سردرگمی به اسم پاالیشگاه را به ما تحویل دادند ،گفت:
بهره برداری از فازهای پارس جنوبی در دولت یازدهم
حاصل مدیریت منسجم بود .به گزارش روابط عمومی
شرکت نفت و گاز پارس ،محمد مشکین فام ،مدیرعامل
شرکت نفت و گاز پارس در نشست خبری که امروز در
حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی برگزار شد ،با اشاره به رکوردزنی
این شرکت در بخش تولید و توسعه ،گفت :در بخش
تولید توانستیم رکورد  500میلیون متر مکعب در سال
گذشته را بزنیم و در بخش توسعه هم  90میلیارد دالر
بودجه برای پارس جنوبی در نظر گرفته ش��ده است
که از این مقدار  70میلیارد دالر هزینه ش��ده اس��ت.
وی افزود :توس��عه کل مجموعه پارس جنوبی ،شامل
 40س��کو 3500 ،کیلومتر خطوط لوله دریایی و 13
پاالیشگاه را شامل می شود که ازاین تعداد ده پاالیشگاه
وارد مدار تولید شده است ،و یک پاالیشگاه دیگر هم تا
پایان امسال وارد مدار تولید خواهد شد.
مش��کین فام با تأکید بر اینکه بعد از تکمیل توسعه
پ��ارس جنوبی به طور طبیعی وضعیت مخزن با افت
فش��ار مواجه می شود ،خاطرنش��ان کرد :تا پایان ماه
میالدی جاری ،طراحی مفهومی ساخت سکوی تقویت
فشار در میدان گازی پارس جنوبی تکمیل می شود و
بع��د از آن وارد مرحله طراحی پایه و تعیین پیمانکار
می شویم .مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس حجم
سرمایه گذاری در این پروژه را  20تا  30میلیارد دالر
ب��رآورد کرد و گفت :تمرکز م��ا در این بخش بر روی
پروژه های فراساحل و تقویت فشار خواهد بود ،عالوه بر
این میادینی همچون پارس شمالی ،گلشن و فردوسی
به دلیل مشترک نبودن در اولویت بعدی شرکت قرار
دارند.
مشکین فام در مورد ادعاهای مطرح شده از سوی برخی
از کاندیداهای ریاست جمهوری مبنی بر اینکه پنجاه

درصد فازهای افتتاح شده در فروردین ماه جاری توسط
دولت گذشته تکمیل شده بود ،گفت :فارغ از بحث های
سیاسی و انتخاباتی و با توجه به اینکه از ابتدای توسعه
فاز یک تا کنون را در ذهن دارم ،پاالیشگاه فازهای 17
و  ، 18همانند کالفی سر در گم بود و اصال فکر نمی
کردیم بتوانیم این پاالیشگاه را به بهره برداری برسانیم.
وی افزود :همکاران ما با توجه به شرایط تحریم مجبور
بودند هرآنچه از دست شان برمی آید انجام دهند ،اما
پیمانکاران برای خرید تجهیزات با بن بست مواجه می
شدند و مدیریت منسجمی پشت این قضیه نبود.
مش��کین فام تحریم ،مدیریت ضعیف ،دوباره کاری،
خریدهای چندبرابر و تکراری را از عوامل تأخیر در بهره
برداری از فازهای  17 ،16 ،15و  18دانس��ت و افزود:
پاالیشگاهی را به ما تحویل دادند که نه سرش معلوم
بود و نه تهش و انسجام و یکپارچگی کارها بهم ریخته
بود .خیلی از لوله کش��ی ها مج��ددا انجام گرفت و با
صرف چندین برابر اعتبار و به اسم  50درصد پیشرفت،
کالف سردرگمی را تحویل مان دادند.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در خصوص برگزاری
کمیته مشترک فنی بین ایران و قطر در پارس جنوبی
نیز گفت :تا کنون در این خصوص  15جلس��ه برگزار
شده است و این نشس��ت ها به صورت ساالنه برگزار
واطالعاتی در مورد چاه های توصیفی و مسایل مخزن
بین ما مبادله می شود تا بتوانیم از این مخزن به صورت
صیاتی برداشت کنیم .وی تأکید کرد :در این نشست
ها دو کشور حق دخالت در مسائل توسعه ای ندارند و
برای یکدیگر تعیین تکلیف نمی کنند ،لذا توسعه پارس
جنوبی با برنامه جلو می رود و متوقف نخواهد شد.
مش��کین فام در بخش دیگری از سخنان خود از وارد
مدار شدن دو سکوی فاز  14تا پایان سال جاری خبر
داد و گفت :با وارد مدار شدن این دو سکو یک میلیارد
فوت مکع��ب گاز تولیدی این فاز به بخش خش��کی
منتقل خواهد شد.

اس��داهلل قره خانی با اشاره به ساحل هزار کیلومتری
ایران برای توسعه بانکرینگ خلیج فارس ،گفت:ساحل
ایران در ش��مال خلیج فارس و دریای عمان موقعیت
ویژه ای ب��رای ایران خلق کرده که بتواند درآمد ارزی
خ��ود را از طری��ق بانکرینگ افزایش ده��د ،در حالی
که کشورهای همس��ایه ایران ساحل کمتری نسبت
ب��ه ایران دارند و عمدتا در بخش جنوبی خلیج فارس
ساحل دارند .نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس
شورای اسالمی ،افزود :کشتی کشورهای آسیای میانه و
محموله های آنها باید از ایران و تنگه هرمز عبور کند،
که سرمایه گذاری ایران در این بخش می تواند اقتصاد
ایران به ویژه مناطق جنوبی را پویا کند
ق��ره خانی با بیان اینکه ایران بال��غ بر  8میلیارد دالر
ظرفی��ت بالق��وه و موقعیت فروش خدمات س��وخت
(بانکرینگ) را دارد ،ادامه داد:حدود  7هزار کش��تی و
شناور دریایی از مرزهای آبی ایران تردد می کنند ،اما
متاسفانه ارائه خدمات بانکرینگ در ایران مورد غفلت
قرار گرفته است .وی یادآور شد:دولت ها نتوانسته اند،
سرمایه گذاری مناسبی در بخش بانکرینگ انجام دهند
و از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش
حمایت نکرده اند.
قره خانی با اشاره به تاکید برنامه های توسعه مختلف
کشور بر توسعه بانکرینگ ،افزود:دولت در برنامه ششم
توس��عه موظف ش��ده که باید فرصت از دس��ت رفته
بانکرینگ را مجددا احیاء کند ،لذا همچنان که ایران در
شرایط کنونی میادین مشترک سرمایه گذاری مناسبی
می کند ،باید بانکرینگ را توسعه دهد.
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مهندس ابوالقاسم رحماني ،مديرعامل شركت مهندسي ساخت تاسيسات دريايي ايران :

افق روشن كاري تاسيسات دريايي در عرصه لولهگذاري دريايي
اگرچه هم اکنون پروژههاي توسعه اي فعال قابل توجهي در مجموعه صنعت نفت كشور وجود ندارد و طرحها اكثرا مراحل مطالعاتي را پشت سر
ميگذارند ،اما با تالشهاي صورت گرفته ،شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران توانسته حجم كاري قابل توجهي را براي شناورهاي
ش نميداند،
خود در سال  96ايجاد نمايد .مديرعامل اين شركت فراساحلي اگرچه کارهاي ايجاد شده را به اندازه ظرفيت شرکت تحت مديريت 
ولي معتقد است اينكه حداقل بخشي از ظرفيت شناورهاي منحصر به فرد  IOECمورد بهره برداري قرار ميگيرند؛ ميتواند ،دغدغه به كارگيري
تمام توان تاسيسات دريايي را كاهش دهد .با اينحال مهندس ابوالقاسم رحماني مديرعامل شركت مهندسي ساخت تاسيسات دريايي ايران؛ افق
روشني پيش روي اين شركت متصور است كه با گرفتن پروژههاي جديد محقق خواهد شد .آنچه ميخوانيد ماحصل گفتوگوي با ایشان است.
رسيده است .تعداد نيروي انساني و ناوگان دريايي قابل
توجهي كه بعن��وان يك ضرورت براي اجراي پروژه ها
در زمان تحريم تامين شدند با حجم کار کم فعلي اين
چالش را ايجاد كرده است.
هزينههاي جاري گزاف ش��ركت كه متناسب با پروژه
هاي متعدد س��ال گذش��ته بوده اس��ت ،ميطلبد تا
فعاليتهاي اين شركت در جهت كاهش هزينهها سوق
يابد .از اين بابت نيز اقدامات موثري انجام شده است كه
از جمله آنها ميتوان به ساماندهي شركتهاي اقماري
زير مجموعه  IOECو كاهش هزينه اتمام پروژه هاي
در دست اقدام اشاره کرد.

با توجه به اينكه تاسيسات دريايي طي
سالهاي فعاليت خود گامهاي بلندي را در اجراي
پروژههاي دريايي نفت و گاز كش��ور برداشته و به
موفقيتهاي زيادي دست يافته است ،عملکرد اين
شرکت را در سال  95چگونه ارزيابي ميکنيد؟

همانطور که مطلع هستيد ،شركت تاسيسات دريايي در
زمره شرکتهاي برتر منطقه در بخش دريايي و برترين
شرکت فراساحل نفت و گاز در كشور است .در خصوص
اهم فعاليتهاي اين ش��ركت در سال  95بايد بگويم
همكاران ما در س��ال گذشته سکوهاي فازهاي 19A
و 19Cرا نصب و به بهرهبرداري رس��اندند و س��کوي
فاز  19Bرا نيز به عنوان آخرين س��کوي اين فاز نصب
كردن��د .همچنين با نصب و بهرهبرداري از س��کوهاي
فازهاي  20،21پارس جنوبي ،در مجموع شاهد افزايش
توليد روزانه  100ميليون مترمكعب گاز از چهار سکوي
ياد شده بوديم .تحويل س��کوهاي فازهاي  12و  17و
 18از ديگر فعاليتهاي شرکت در سال  95بود كه در
مجموع عملکرد شرکت تاسيسات دريايي را در سال 95
مورد پذيرش كارفرما قرار داد.
با توجه ب��ه پايان يافتن فعاليتهاي
س��اخت س��ازههاي دريايي پارس جنوب��ي ،برنامه
ش��ركت تحت مديريت جنابعالي در اجراي عمليات
لولهگذاري در سال  96چیست؟
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با تالشهاي صورت گرفته ،خوشبختانه براي بخشي
از شناورهاي اين شرکت در سال آينده کار ايجاد شده
اس��ت .انجام  500کيلومتر خط انتقال گاز توسط دو
شناور سيمستر و اوشنيک ميتواند بازار كار مناسبي
را در بخش لولهگذاري رقم زند .گفتني است بر اساس
اقدامات صورت گرفته ،لولهگذاري خط لوله فاز ،14انعقاد
قرارداد با شركت صدرا به منظور احداث خطوط فازهاي
 13Aو  ،13Bارائه پيشنهاد قيمت براي خط لوله فاز
 23اين ميدان مشترك از جمله فعاليتهاي IOEC
در سال جاري است .معتقدم متاسفانه در شرايط كنوني
به اندازه ظرفيت تاسيس��ات دريايي خصوصا در زمينه
س��اخت عرش��ه ها کار وجود ندارد ،ولي خوشبختانه
دغدغه كاري جدي براي تعدادي ش��ناورهاي منحصر
به فرد و گران قيمت اين شركت نيز در صورت تحقق
پروژه هاي ياد شده مطرح نيست.
ب��ه اعتقاد جنابعالي اين ش��ركت در
حال حاضر با چه چالشهاي جدي دست به گريبان
است؟

معتق��دم چالشه��اي  IOECهم اکنون بيش��تر به
مباحث شرکتداري بازميگردد .پيش از اين هزينههاي
 Over Headاين شركت فراساحلي حدود  15درصد
هزينههاي شرکت بود ،اين در حالي است كه اکنون به
دليل كاهش حجم پروژهها ،اين رقم بالغ بر 28درصد

آي��ا چش��مانداز روش��ني ف��راروي
ش��ركت ب��ا انجام فعاليته��اي در دس��ت اجرا به
منظور شفافسازي مباحث مالي تاسيسات دريايي
متصوريد؟

بله .مبحثي که ميتواند اميدوارکننده باشد ،مربوط به
موارد مصوب شده اضافه کار پروژههاي در دست اجراي
اين شركت فراساحلي است .تثبيت ادعاها و كليمهاي
پروژههاي فازهاي 20 ،19 ،18 ، 17 ،14 ،12 ،16 ،15
و  21از مباحثي اس��ت كه در صورت محقق شدن و
تامين بودجه و پرداخت آنها ميتواند چالشهاي مالي
فراروي اين ش��ركت را تا ح��دي مرتفع کند .به آينده
 IOECاميدواري��م تا بتواند ب��ا گرفتن کار از وضعيت
رکود فعلي خارج شود.
در راستاي ارتقاي سطح فعاليتهاي
شرکت چه برنامههايي پيشبيني شده است؟

به منظور توسعه سطح فعاليتهاي شرکت مهندسي و
ساخت تاسيسات دريايي ايران ،انجام اقدامات موثر در
چند بخش ضروري به نظر ميرسد .ضابطهمند کردن
سيس��تم حقوق و دستمزد کارکنان يکي از اين موارد
اس��ت که حركت در مسير س��اماندهي اين بخش در
دستور کار قرار دارد .همچنين مضاعف كردن تالشها
ب��ه منظور افزايش كارآمدي عمليات دريايي و كاهش
زم��ان و نيز تعديل هزينه نگهداري ش��ناورها در اين
خصوص قابل ذكر است.
از س��وي ديگر ،تنظيم سيس��تم ارزيابي همکاران به
منظور ايجاد تحرک همراه با مكانيزم تشويق و تنبيه از
ديگر فعاليتهاي مورد توجه است .معتقدم دستيابي به

Marine Engineering
جايگاه واقعي  IOECنيازمند تالش و ياري همهجانبه
همكاران اين ش��ركت فراساحلي اس��ت .بر اين اساس
تالش داريم از ظرفيتهاي موجود شرکت بهره جسته
و کمتري��ن تغيير را در بدنه ايج��اد کنیم .نگاه ما باید
شرکتي باشد؛ رويكردي که بتواند  IOECرا به جايگاه
واقعي خود برساند و معضالتش را برطرف نمايد.

لطفا اش��ارهاي به اه��م فعاليتهاي
برنامهريزي شده شركت تاسيسات دريايي در سال
اقتصاد مقاومتي اشتغال و توليد داشته باشيد.

در پاسخ به پرسش شما بايد گفت ،راهاندازي نهايي عرشه
فاز  19Bو تحويل عرشههاي  19Cو  19Aبه كارفرما
به همراه حمل ،نصب و راهاندازي گوي شناور () SPM
اين فاز به عنوان فعاليتهاي تاسيسات دريايي در سال
جاري قابل ذكر است .همچنين همكاران اين شركت
تحويلدهي بخش فراس��احل فازها  21،20به شركت
نفت و گاز پارس و همچنين اتمام عمليات اجرايي خط
لول��ه فاز  22و تحويل آن به كارفرما را در برنامه دارند.
پايان يافتن عمليات لولهگذاري هر دو خط لوله فاز 14
و بهرهبرداري از يك خط آن ،اجراي عمليات لولهگذاري
درون ميداني فازهاي  22به  24و بهرهبرداري از آن نيز
به عنوان اهم برنامههاي اين شركت فراساحلي قابل ذكر
اس��ت .در اين ميان نيز برنامهريزي مناسبي به منظور
اتم��ام راهاندازي خط لول��ه درون ميداني فاز  18/17و
تحويل ب��ه كارفرما و نیز اجراي عملي��ات لولهگذاري
درون ميدان��ي فازه��اي  14C-14Aو  14D-14Bو
بهرهبرداري از يك خط آن انجام شده است.
به عنوان برنامههاي ديگر ش��ركت  IOECدر س��ال
اقتصاد مقاومتي؛ اش��تغال و تولي��د ميتوان به اجراي
عمليات لولهگذاري درون ميداني فازهاي 13C-13A
و  13D-13Bو بهرهبرداري از يك خط آن ،همچنين
انجام عمليات لولهگذاري درون ميداني فازهاي  23به
 24Bو نهايتا احداث خطوط لوله فازهاي B13 ،A13
و  23در صورت ابالغ و تامين هزينه از س��وي كارفرما
اشاره داشت.
كاركنان اين ش��ركت همچنين ادام��ه روند عمليات
ساخت عرش�� ه توليد پروژه فروزان در يارد خرمشهر و
انتقال قطعات س��اخته شده عرش ه زيست اين پروژه از
كشور كره به ايران به همراه آغاز ساخت آن را با جديت
به عنوان وظيفه ملي و مهم دنبال ميكنند .همانطور
كه ميدانيد ،انتقال يكي از سكوهاي ميدان فروزان (از
مجموع دو سكوي در دست ساخت در كشور كره) به
يارد خرمشهر در سال گذشته صورت گرفت؛ موضوعي
كه ميتواند ظرفيت كاري موثري براي اين منطقه ايجاد
کند .انتظار داريم كارفرماي محترم نيز با تمديد قرارداد
به اجرايي شدن ميدان فروزان كه يك حوزه مشترك با
كشور عربستان است ،كمك نمايد.
در نهاي��ت نيز ميتوان به اتمام حف��اري چاه هاي فاز
 14تا ابت��داي مخزن و آغاز حفاري مخازن و عمليات
تكميل چاهها و نهايتا تحويلدهي نهايي پروژه مطالعات
مهندس��ي خط لوله ايران-عمان به كارفرما به عنوان
برنامههاي اصلي اين شركت در سال  96اشاره داشت.

ب��ا توج��ه به اينك��ه مش��اركتهاي
بينالمللي به عنوان راهبرد اصلي ش��ركت تحت
مديريت جنابعالي است ،لطفا بفرماييد چه اقداماتي
در اين خصوص صورت گرفته است؟

شركت مهندس��ي و ساخت تاسيس��ات دريايي ايران
در راس��تاي بهرهگيري از فرصتها در مس��ير توسعه،
فعاليتهاي قابل توجهي را به منظور حضور در پروژههاي
داخلي و بينالمللي در دست اجرا داشته است؛ اقدامات
متعدديكهحضوردرمناقصاتداخليوبينالمللي،ايجاد
مشاركتباشركتهايبينالمللي،بهبودزيرساختارهابه
منظور توس��عه بازارهاي داخلي و خارجي و همچنين
بهرهگيري حداكثري از ظرفيتهاي شركت و صادرات
خدمات فني و مهندسي را شامل ميشود.
شركت تاسيسات دريايي با توجه به ظرفيتهاي موجود،
قادر است تمام زنجيره خدمات پيمانكاري در حوزه نفت
و گاز اعم از باالدس��تي ،حفاري ،پيمانكاري خشكي و
درياي��ي را در تراز بين المللي به طور كامل ارائه کند؛
موضوعي كه موجب شده بسياري از شركتهاي بزرگ
پيمان��كاري و نفتي جهان در س��ال  1395مراجعات
بسياري به شركت داش��ته و در اين ارتباط ،مذاكرات
متعددي صورت گيرد .به ج��رات ميتوان نتيجه اين
ن
مذاكرات را تهيه بيش از  10تفاهمنامه همكاري بي 
المللي مش��ترك با موسسات و ش��ركت هاي معتبر
منطقه ،جهاني و صاحب نام دانست كه بسياري از آنها
امضا شده و برخي نيز در دست امضا است.
همچني��ن از ن��كات قاب��ل توجه پ��س از امضاي اين
تفاهمنامهه��ا ميتوان ب��ه تهيه و ارائ��ه  3الي 4مورد
پيش��نهاد توسعه ميادين دريايي اش��اره داشت كه به
همراه پيش��نهاد تامين مال��ي ،در قال��ب قراردادهاي
 EPCFبه وزارت نفت (در س��ال  1395و در راستاي
چارچوب همكاري با ش��ركتهاي بينالمللي) مطرح
بوده است در اين ميان نيز مي توان از قرارداد EPDF

و  EPCFميدان فروزان ياد كرد .شایان ذكر است که
در اين خصوص ،شركت  IOECدر انتظار پاسخ وزارت
نفت و نهاييسازي است .امید نويد ميرود كه امضاي
دو تفاهمنامه موجود در يك تا دو ماه آتي در دس��ت
اقدام قرار گيرد .از سوي ديگر ،با توجه به اينكه انجام
فعاليتهاي باالدستي و ورود به اين حوزه ،نيازمند ورود
شركتها به عرصه ( E&Pاكتشاف و توليد) است ،لذا
اين ش��ركت اقداماتي به منظور تاييد و قرارگرفتن در
ليست ش��ركتهاي داراي توانمندي اكتشاف و توليد
صورت داده اس��ت تا بتوانيم با شركتهاي بينالمللي
همكاري مش��تركي را به منظور توسعه ميادين جديد
آغاز كنيم .به اين منظور در طول سال گذشته 1395
مدارك متعددي جهت احراز صالحيت  E&Pتهيه و
جهت بررسي كارشناسي براي شركت ملي نفت ارسال
شده است و موضوع در حال پيگيري مستمر است.
از ديگ��ر فعاليته��اي مه��م صورت گرفته در س��ال
 ،1395حضور پررنگ شركت تاسيسات دريايي ايران
در مناقص��ات پروژه فاز 11مي��دان پارس جنوبي بوده
اس��ت كه در اين خصوص ،شركت تاسيسات دريايي،
تنها ش��ركتي اس��ت كه جه��ت حض��ور در هر چهار
مناقصه مرتبط با پروژه ياد شده در مرحله نخست حائز
صالحيت شناخته شده است.
باتوجه به اين موضوع ،تمامی مدارك مورد نياز فني و
مالي در چهار مناقصه مختلف شركت توتال تهيه و در
زمان مقرر براي اين ش��ركت ارسال شد .همانطور كه
در باال نيز بدان اش��اره شد ،شركت تاسيسات دريايي
در سال  1395اقدامات قابل توجهي در جهت توسعه
همكاريهاي مالي و تكنولوژيكي با شركتهاي نفتي
بينالمللي داشته است .اين فعاليتها در جهت توسعه
همكاريهاي مش��ترك در بازارها هدفگذاري ش��ده و
همچنين در راس��تاي افزايش توان مالي و تكنولوژي
شركت در بخشهاي مختلف ،صورت گرفته است.
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نقش برجسته شركت ملی حفاری
در اجرای طرح توسعه میدان گازی
پارس جنوبی

لزوم برنامه ریزی صحیح برای افزایش تولید
نفت و گاز میادین مشترک فراساحلی

مدیرعامل ش�رکت ملی حفاری ای�ران :این
شرکت در اجرای عملیات حفاری هشت فاز
طرح توس�عه میدان گازی پ�ارس جنوبی در
سال های اخیر نقش برجسته ایفا کرده است.
مهندس حیدر بهمنی با اشاره به بهره برداری رسمی
شش فاز پارس جنوبی به طور همزمان با حضور رئیس
جمهوری ،افزود :حفاری فازهای  17و  18که از سوی
دکتر روحانی افتتاح رسمی گردید ،توسط متخصصان
این شرکت با کاربست دکل های ناوگان ملی حفاری
به ثمر نشست.
مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ای��ران اظهار کرد :در
اجرای ای��ن دو فاز که منجر به تولید مقادیر عظیمی
گاز و میعانات گازی شده است ،شرکت ملی حفاری در
چارچوب قراردادی با شرکت نفت و گاز پارس  22حلقه
چاه توسعه ای دریایی حفر و تکمیل کرد.
وی گفت :این دومین تجربه ملی حفاری در انجام پروژه
های کلید در دس��ت ( ) EPDاست که پس از اجرای
عملیات حفاری در فازهای  9و  10تحقق و از افتخارات
این شرکت در پاسخگویی به برنامه ها و اهداف کالن
صنعت نفت کشور به شمار می آید.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران حفاری  22حلقه
چاه در پروژه فاز  14که با بیش از  80درصد پیشرفت
فیزیکی در دست اجراس��ت و مشارکت در بخشی از
عملیات حفاری فاز یک و پنج و همچنین تعمیر چاه
ه��ا در فاز  12را جلوه ای از حضور فعال این ش��رکت
در روشنایی مشعل فازهای میدان گازی پارس جنوبی
عنوان کرد .وی با اشاره به توان باالی عملیاتی و تجارب
گرانس��نگ متخصصان و کارشناسان ملی حفاری در
راهبری عملیات حفاری در دریا ،افزود :این ش��رکت
آمادگی کامل دارد تا در همکاری تنگاتنگ با شرکت
نف��ت و گاز پارس در اجرای طرح های توس��عه ای در
موقعیت عملیاتی آن شرکت مشارکت و همیاری نماید.
بهمنی خاطرنش��ان کرد :ش��رکت ملی حفاری اولین
شرکت ایرانی بود که در حفاری فازهای پارس جنوبی
ورود کرد و زمینه حضور دیگر ش��رکت های داخلی را
با حفر و تکمیل  24حلق��ه چاه گازی در فازهای  9و
 10فراهم آورد.
مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران گفت :براساس
سیاس��ت های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران،
شرکت ملی حفاری در زمان حاضر افزون بر  30درصد
توان عملیاتی خود را در بخش حفاری و ارائه خدمات
فن��ی تخصصی صنعت حفاری به اج��رای پروژه های
کلید در دست ( ) EPDSدر میادین مشترک نفت و
گاز خشکی و دریایی اختصاص داده است.
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مدیرعامل شرکت فراساحل انرژی خاورمیانه  :هر قدر
بتوانیم توان فنی ،مهندسی و اجرایی شرکتهای فعال
در حوزه نفت و گاز کشورمان را افزایش دهیم ،میزان
تولید از مخازن مش��ترک نیز افزایش پیدا میکند و
منافع آن شامل ملت عزیز ایران خواهد گردید.
کشور عزیزمان ایران با توجه به دارا بودن منابع غنی
نفت و گاز ،یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده
نفت و گاز دریایی جهان است .حدود  40درصد نفت
کشور و حدود  70درصد گاز کشور از میادین دریایی
واقع در آبهای نیلگون خلیج فارس استخراج و تولید
میگردد .ایران با  7کشور تولیدکننده عمده نفت جهان
(عراق ،کویت ،عربستان ،بحرین ،قطر ،امارات ،عمان)
میادین مشترک نفت و گاز دارد که پرواضح است ،هر
قدر بتوانیم توان فنی ،مهندسی و اجرایی شرکتهای
فعال در حوزه نفت و گاز کشورمان را افزایش دهیم،
میزان تولید از مخازن مشترک نیز افزایش پیدا میکند
و منافع آن شامل ملت عزیز ایران خواهد گردید.
فعالیتهای استخراجی و اکتشافی ،در سالهای ابتدایی
فقط توسط کشورهای غربی انجام میشد که در سه
دهه گذشته آرام آرام شرکتهای پیمانکاری داخلی
در حوزه مهندسی و عملیات دریایی وارد این عرصه
گردیدند ولی از آنجاییکه فعالیتهای مهندسی ،خرید،
نصب و اجرای پروژه های دریایی بس��یار گس��ترده
میباشد برای هیچ کشوری امکان انجام کامل فعالیتها
وجود ندارد .راه حل افزایش این توان ،انتقال فناوری
با برنامه و منظم میباشد که نتیجه آن رشد و تکامل
شرکتهای داخلی در حوزه های ذکر شده خواهد بود.
طبق بررس��ی های بعمل آمده در خصوص شرایط
مخازن نفت و گاز کشور در حوزه های فعال دریایی
علی الخصوص خلیج فارس که ش��اهد افت فش��ار
چاهها هس��تیم ،حوزه های اکتشاف شده در کشور
نیاز به ساخت تاسیسات فراساحلی و ساحلی داشته
و تا س��ه دهه آینده نیز نیاز به کار مستمر داریم .در
همین راس��تا الزم است سکوهای تقویت فشار گاز
در پ��ارس جنوبی ایجاد گ��ردد و همچنین حفاری
چاههای جدید و بازسازی چاهها در حوزه های نفتی

فالت قاره انجام شود.
پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران شکوفایی
صنعتی و س��ازندگی در تمامی عرصه ها ،بازسازی
س��کوهای نفتی دریایی در دس��تور کار دولت قرار
گرفت و به همین دلیل شرکتهای کوچک فراساحلی
تاسیس گردیدند و در ابتدا به دلیل کمبود تجربه و
نیروهای اجرایی ،تعمیر و بازسازی سکوها با کندی
صورت میگرفت .ولی با آغاز توس��عه میدان پارس
جنوبی و حضور ش��رکتهای فراساحلی مطرح بین
الملل��ی ،انتقال فن آوری ب��ه تدریج صورت گرفت
به نحویکه ساخت تاس��یات فراساحلی در یاردهای
جنوب کش��ور آغاز گردید و همچنین ش��ناورهای
نصب و لوله گذاری خریداری و بعضا در داخل کشور
ساخته شد و از فاز  10-9پارس جنوبی توان داخل
به باالترین حد خود در حوزه مهندس��ی ،ساخت و
نصب رسید .توس��عه پارس جنوبی سرعت گرفت
و ش��رکتهای بیش��تری بوجود آمدند و شناورهای
مختلفی خریداری و در مسیر توسعه پارس جنوبی و
حوزه های فالت قاره به کار گرفته شدند.
در همین دورانی که توسعه حوزه های نفتی و گازی
دریایی ایران انجام میش��د ،فن آوریهای جدیدی در
صنایع فراساحل بوجود می آمد که این فن آوری ها
به دلیل شرایط خاص کشور و تحریمهای ناجوانمردانه
بین المللی با سرعت بسیار پایینی به صنعت فراساحل
تزریق میگردید که این موضوع باعث کاهش برداشت
نفت و گاز از میادین مشترک شد .در سالهای اخیر
به دنبال نوسان و کاهش قیمت جهانی نفت و رکود
ش��دید فعالیتهای اقتصادی در صنایع نفت و گاز در
سطح بین المللی ،شرکتهای بزرگ نفتی بین المللی
و ش��رکتهای پیمانکاری فعال در ح��وزه نفت و گاز
فراساحلی با متوقف شدن و یا تعلیق پروژه های خود
روبرو شدند و از همین رو تصمیم به کوچک سازی و
کاهش هزینه های جاری خود گرفتند.
لذا پتانس��یلهای بسیار خوبی از نقطه نظر نیروهای
متخص��ص و همچنین ش��ناورها و تجهیزات با فن
آوری پیش��رفته در حوزه های مختلف فراس��احلی
منجمل��ه حفاری جه��ت دار در عرصه بین المللی
بوجود آمده که میتوان با ترکیب این پتانسیل بوجود
آمده و توانمندیهای داخلی که در سالهای اخیر در
حوزه های مدیریتی و شرکتهای پیمانکاری بوجود
آمده ،تولید نف��ت و گاز را علی الخصوص در حوزه
های مشترک با سرعت بیشتری انجام داد تا ان شاء
اهلل در سالهای آینده شاهد شکوفایی بیش از پیش
صنایع نفت و گاز کش��ور عزیزمان و به روز رس��انی
فعالیتهای توسعه ای در این صنعت باشیم.

Marine Engineering
ساخت کشتی های غول پیکر

تدابیر اندیشیده شده پایانی بر سفارش کشتی به خارج
با امضاء تفاهمنامه س�ه جانبه بین س�ازمان گس�ترش و نوس�ازی صنایع ایران ،شرکت
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران ،بازار شناور ،تعمیر و ساخت
کشتی از طریق شرکای داخلی تأمین می شود .

کشتیس��ازی در ایران هرچند قدمت��ی بیش از ۳۰
س��ال دارد؛ اما چالشهای موجود در کشور از جمله
تحریم موجب شد تا این صنعت دستاورد قابل قبولی
از خود به جای نگذارد؛ هرچند با عبور از تحریمهای
بینالمللی شرایط برای رشد این صنعت پربازده فراهم
شده است .به گفته فعاالن این حوزه «تاخیر زیاد در
تحویل به موقع کشتیهای سفارشی و نداشتن منابع
مال��ی مورد نیاز » در س��الهای تحریم بیاعتمادی
متقاضیان داخلی و سایر متقاضیان را به همراه داشت
و موجب شد تا نیاز داخلی از طریق سازندگان جهانی
تامین ش��ود .حال با عبور از تحریمهای بینالمللی و
فراهم شدن شرایط برای جوینت شدن با شرکتهای
بزرگ کشتیس��ازی فعاالن ای��ن صنعت معتقدند
جوینت ش��دن با کشتیسازان بزرگ دنیا را میتوان
یکی از راههای توانمندس��ازی این صنعت در کشور
یس��ازان خارجی کشتی را طبق
دانس��ت ،زیرا کشت 
تعهدات در زمان مقرر تحویل میدهند از سوی دیگر
کل هزینه س��اخت از طریق فاینانس (تامین مالی)
میکنند روندی که میتواند توانمندی این صنعت را
به همراه داشته باشد .عالوه بر ساخت طی کردن این
روند میتواند کشور را در بازسازی و تعمیر کشتیهای
بزرگ نیز توانمند کند.
به گفته فعاالن ای��ن حوزه در حال حاضر توانمندی
تعمیر کش��تیهای کوچک در کش��ور وجود دارد و
با توجه به قراردادی که میان س��ازمان گس��ترش و
نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) ،ش��رکت کش��تیرانی
جمهوری اسالمی ایران و شرکت ملی نفتکش برای
تاسیس شرکت مشترک ساخت و تعمیر کشتیهای
پهن پیکر اوایل هفته جاری منعقد شد شرایط برای
تعمیر و ساخت کشتیهای پهن پیکر نیز در کشور
فراهم شده است.
وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت در مراس��م انعقاد این

قرارداد درباره اهمیت این توافق ،تصریح کرد :اهمیت
این مشارکت از یک سو در توان تولیدی و طراحی و
مهندسی شرکت ایزوایکو و از سوی دیگر دو مشتری
داخلی شرکت کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش است
 .محمدرضا نعمت زاده با بیان اینکه در این مشارکت
منافع تولید کننده و مصرف کننده ادغام شده و قرارداد
برد -برد است ،اظهار امیدواری کرد  :این تفاهمنامه
الگوی خوبی برای سایر همکاری ها باشد.
در ای��ن خص��وص منص��ور معظمی رئی��س هیات
عامل ایدرو با اش��اره به اینکه حدود چهار ماه پیش
توافقنامهای با شرکت DSMEکره برای ساخت و
تعمیر کش��تیهای غول پیکر در کشور منعقد شد،
گفت  :ذی نفع و سهامداران شدن شرکتهای ایرانی
در یکی از بندهای این توافقنامه این مورد مدنظر قرار
گرفته بود که با موافقت شرکت کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران و شرکت ملی نفتکش و عقد توافقنامه
با این ش��رکتها شرایط برای تحقق بند پیش بینی
ش��ده در این قرارداد فراهم شد .معظمی با اشاره به
اینکه دو شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و
شرکت ملی نفتکش از مصرفکنندگان بزرگ کشتی
محسوب میش��وند ،عنوان کرد :این دو شرکت نیاز
خود را از شرکتهای سازنده خارجی تامین میکنند
این در حالی اس��ت که توان ساخت کشتی و تعمیر
در کش��ور وجود دارد به همی��ن دلیل با مدیران این
دو ش��رکت رایزنیهایی ص��ورت گرفت و با توجه به
موافقت آنها استارت تاسیس شرکت مشترک ساخت
و تعمیر کش��تیهای پهن پیکر زده ش��د .به گفته
رئیس هیات عامل ایدرو در این توافقنامه بندی برای
حضور شرکتهای خارجی فعال در این حوزه نیز در
نظر گرفته ش��ده که براساس آن دو شرکت خارجی
سهامدار این مش��ارکت خواهند شد و به طرفهای
قرارداد مشارکت امروز افزوده خواهند شد .

عملیات بارگیری سه پایه ها و متعلقات
سکوهای گازی فاز  ١۴پارس حنوبی
در راستای تحقق راه اندازی اولیه و تولید گاز
از فاز  ۱۴پارس جنوبی تا پایان سال جاری،
عملیات بارگیری سه پایه ها ،متعلقات سازه
ای و شمع های س�کوهای گازی این فاز با
وزن تقریب�ی  ۱۶۰۰تن در مجتمع کش�تی
سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)
آغاز می شود.
مهندس مسعود گل شناس مدیر کنسرسیوم فاز  ۱۴با
اعالم این خبر اظهار داشت  :این مرحله شروع سلسله
عملیاتی اس��ت که تا پایان خردادم��اه جاری با نصب
این س��ازه ها در دریا به پایان می رس��د و متعاقباً با
نصب روسازه و عملیات راه اندازی در زمستان امسال،
استحصال گاز از این فاز را میسر خواهد شد.
طرح توس��عه فاز  ۱۴پ��ارس جنوبی دارای  ۴س��کو
مشتمل بر  ۴۴حلقه چاه ،دو خط لوله  ۳۲اینچ دریایی
و پاالیش��گاه خشکی برای فرآوری گاز ترش می باشد
که با راهبری س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع
ایران (ایدرو) و مش��ارکت شرکت های مدیریت طرح
های صنعتی ایران ،ایزوایکو ،مپنا ،پایبندان ،تأسیسات
دریایی ایران ،ملی و حفاری ایران و ماشین سازی اراک
در حال اجرا است.
ب��ا راه اندازی این فاز در مجم��وع پنجاه میلیون متر
مکع��ب گاز طبیعی به همراه ف��رآورده های دیگر به
ظرفیت تولیدی کشور اضافه خواهد شد.
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بینالملل
آغاز ساخت خط لوله انتقال گاز
"ترکیش استریم"
توسط گازپروم روسیه
رئیس ش�رکت گازپروم روسیه اعالم کرد :در
روزهای آینده ساخت خط لوله انتقال گاز به
اروپا از خاک ترکیه آغاز میشود.

به نقل از راش��اتودی ،الکس��ی میلر ،رئیس ش��رکت
گازپروم روسیه ،بزرگترین شرکت گازی جهان ،اعالم
کرد در روزهای آینده پروژه س��اخت خط لوله انتقال
گاز روسیه به اروپا از خاک ترکیه موسوم به "ترکیش
استریم" را کلید خواهد زد.
میل��ر پس از دیدار با رئیس جمهور روس��یه در جمع
خبرنگاران گفت تمام مراحل انتقال تجهیزات و آماده
س��ازی برای شروع ساخت این خط لوله در دریا انجام
ش��ده و من به شما اعالم می کنم که لوله گذاری این
خط لوله در دریا چند روز آینده آغاز خواهد شد.
با توجه به تش��دید رقابت در ب��ازار گاز اروپا با توجه به
ورود محمول��ه های  LNGبه کش��ورهای این قاره به
خصوص از آمریکا ،گازپروم در تالش اس��ت تا در کنار
نفوذ به بازارهای جدید نظیر چین ،با احداث خط لوله
های جدید و افزایش ظرفیت تأمین انرژی برای کشورها
اروپایی ،سهم خود از بازار گاز این قاره را حفظ کند .روس
ها برای اینکه صادرات گاز خود را از مخاطرات سیاسی
دور کنند ،قصد دارند خط لوله جدیدی احداث کنند تا
وابستگی خود به خط لوله عبوری از اوکراین در صادرات
گاز ب��ه اروپا را کاهش دهند .عل��ی رغم امضای قرارداد
مربوطه ،در حال حاضر تحقق هدفگذاری روسیه برای
صادرات گاز به چین خیلی نزدیک به نظر نمی رس��د
چرا که هنوز چین در تالش اس��ت تا با فشار بر روسیه
قیمت پیشنهادی این کشور را بسیار پایین تر بیاورد .در
حال حاضر گازپروم روس��یه حدود یک سوم گاز مورد
نیاز اروپا را تأمین کرده و قرار است بخش قابل توجهی
از گاز منتقل ش��ده از طریق خط لوله ترکیش استریم
توسط ترکیه خریداری شده و مابقی آن نیز به کشورهای
اروپایی صادر شود .در سالی که گذشت ،بحران سیاسی
بین اوکراین و روسیه باال گرفت و در چند دوره دو کشور
در زمینه بدهی های اوکراین به روسیه و انتقال گاز از این
خط لوله به اروپا اختالف پیدا کردند.
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اقدام هندیها در پی مشاجره گازی با ایران

تهدید هندیها برای به چنگ آوردن «فرزاد ب»
هند آخرین تالشهای خود را برای به چنگ آوردن قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد ب
به کار میگیرد هندیها واردات نفت از ایران را  25درصد کاهش میدهند تا شایدایرانیها
تحت فشار قرار گرفته و این قرارداد را به آنها واگذار کنند.
هند در نظر دارد که میزان سفارشات نفت از ایران را
نسبت به سال گذشته  25درصد کاهش دهد.
ی��ک فرد مطلع گف��ت :این اق��دام هندیها در پی
مش��اجره گازی با ایران صورت میگیرد .هندیها
به دنبال توس��عه میدان گازی «فرزاد ب» در ایران
هستند ،اما هنوز پاسخ مثبتی از سوی ایران دریافت
نکردهاند .بر اس��اس این گ��زارش ،کاهش در حجم
نفت وارداتی هند از ایران از س��وی پاالیش��گاههای
دولتی هندوس��تان پتلوریو ،برات پتلوریو،مانگالور و
شرکتهای پتروشیمی و ایندیانول ،انجام میگیرد.
بر اس��اس اعالم یک منبع مطلع از درخواستهای
نفتی هند ،این میزان کاهش حجم واردات نفت هند
از ایران را در سال جاری به  370هزار بشکه در روز
میرساند .بر اساس آمار کشتیرانی شرکت تامسون
رویترز ،هند بعد از چین مش��تری اصلی نفت ایران
محسوب میشود و از سال گذشته روزانه  510هزار
بشکه نفت خام از ایران وارد کرد.
این منابع اع�لام کردند :میزان کاهش واردات نفت
خام در سال  2017و  2018از سوی پاالیشگاههای
دولت��ی  199ه��زار بش��که در روز اس��ت که این
میزان کاهش نس��بت به س��ال گذش��ته یک سوم
کاهش دارد .آنها با بیان اینکه بعضی ش��رکتهای
خصوصی قراردادهای خود را تمدید کردهاند ،گفتند
پاالیش��گاههای خصوصی اس��ار و  ،HPCLمیتال
انرژی ،سال گذشته قراردادهای خود را برای خرید
به ترتیب  120و  20هزار بشکه در روز تمدید کردند.
اکثر پاالیش��گاههای دولتی اظهارنظری در این باره
نکردند و شرکتهای اسار و  HEMLهم اظهاراتی
در این مورد نکرده است.
وزیر نفت هند گفته اس��ت که نظ��ری در این باره
ندارد .تحلیلگران معتقدند عالوه بر بحث مشاجره
گازی ایران و هند این کش��ور از واردات نفت از اروپا

که قیمت ارزانتری دارند س��ود بیشتری میبرند .و
این مس��ئله باعث شده که نفت آنها برای هندیها
جذابتر باشد.
نف��ت برن��ت ارزان و ش��یرینتر از نفت س��نگین
و متوس��طی اس��ت که هندیها از خاورمیانه وارد
میکنند همچنین شرکت نفتی روسنفت به ویژه
بعد از اینکه پاالیش��گاه اس��ار هند را خریداری کرد
بیشتر تمایل دارد نفت از ونزوئال خریداری کند.
البته در این میان همه پاالیشگاههای هندی تمایل
به کاهش سفارش��ات خرید از ای��ران ندارند،یکی از
منابع گفت :در این میان پاالیش��گاههای خصوصی
طی  7سال گذشته قراردادهای خرید  30هزار بشکه
در روز نفت سنگین از ایران دارند.
ب��ا این حال میزان تقاضای نفت هن��د برای واردات
حدود  4.6میلیون بش��که در روز اس��ت و سومین
کش��ور ب��زرگ واردکننده بع��د از آمری��کا و چین
محس��وب میش��ود و یکی از معدود کش��ورهایی
اس��ت که همچنان تجارت خود را با ایران در دوران
تحریمهای بینالمللی علیه ایران که تا سال 2016
ادامه داشت ،قطع نکرد.
میدان گازی«فرزاد ب» حدود  10سال پیش توسط
ش��رکت هندی  OVLدر بلوک فارس کشف شد
اما این ش��رکت به دلیل تحریمها آن را توسعه نداد.
اخیرا ش��رکت  ONGCطرح س��ه میلیارد دالری
برای توسعه این میدان را مطرح کرد.اما هنوز پاسخی
از س��وی مقامات ایرانی دریاف��ت نکردند .اخیرا ً هم
هندیه��ا تهدید کرده بودند که اگر ایران توس��عه
میدان گازی «ف��رزاد ب» را به هندیها ندهد آنها
واردات نفت از ایران را کاهش خواهند داد.
اخی��را ً زنگن��ه وزیر نفت ای��ران اعالم ک��رد :انعقاد
تفاهمنامه با شرکتهای روسی برای توسعه میدان
گازی «فرزاد ب» انجام خواهد شد.

Marine Engineering
گاز فلر ،گاز متصاعدشده از چاههای نفت

عراق هم علیه فلرها دست به کار شد /ایران چه ؟
«جبار اللعیبی» وزیر نفت عراق اعالم کرد کش�ورش به دلیل شرایط بد اقتصادی و مالی
قصد دارد سه تاسیسات جدید فرآوری گاز طبیعی برای گازی که هماکنون در میدانهای
نفت جنوب عراق میسوزد و هدر میرود ،بسازد.
قرار اس��ت عراق از این سوخت پاک در تولید برق
اس��تفاده یا آن را صادر کند تا از این طریق درآمد
ای��ن کش��ور را افزایش دهد .گاز متصاعدش��ده از
چاههای نفت عراق (گاز فلر) به علت نبود تاسیسات
فرآوری و تبدیل آن به گاز مفید به ناچار میسوزد
و هدر میرود.
* ایران چه میکند؟
سوختن گاز فلر ،وضعیتی است که در میادین نفت و
گاز خشکی و دریایی ایران هم وجود دارد و علیرغم
وعدههای انجامشده ،تاکنون عمال اقدام چندانی برای
مقابله با آن صورت نگرفته است.
براساس گزارشهای موجود ،هفته گذشته نخستین
فلر در پارسجنوبی توس��ط یک��ی از مدیران بومی
منطقه خاموش شد .این درحالی است که  ۱۵۰فلر
کوچک و بزرگ منشاء آلودگی در عسلویه هستند،
س��ازههای فلزی بلندی که گازهای سمی همراه با
نفت که غیرقابل استحصال هستند را میسوزانند یا
اگر به هر دلیلی پاالیشگاهی از مدار خارج شود گاز
ورودی به پاالیشگاه را تبدیل به شعلههایی میکنند
که گاه تا بیش از  ۳۰متر ارتفاع دارند.
* فلرهای عسلویه دوساله درست میشود
وزیر نفت ی��ک روز پیش از افتتاح طرحهای پارس
جنوبی ،در مورد فلرهای عسلویه به خبرنگاران گفت:
ما در عسلویه تعدادی فلر داریم که ظرف یک یا دو
سال آینده کامال درست میشوند؛ االن مشکل اینها
این است که اندکی زمان میبرد که درست شوند و
خروجی آنها تنظیم شود.
بی��ژن زنگن��ه در حالی زمان یک تا دو س��اله برای
رسیدگی به شرایط فلرها را منطقی میداند که در
این رابطه گفت :اکثر واحدهای ما در عسلویه در حال
راهاندازی هستند و باید تنظیمات آنها انجام شود ،در
این میان واحدهای قدیمی ما وضعیت خیلی بهتری
پیدا کردهاند و روز به روز هم میزان گازس��وزی آنها
کم میش��ود .زنگنه بقیه کارهای مربوط به کاهش
آلودگی هوا و استفاده اقتصادی از گازهای همراه به
جای سوزاندن آنها را «ساخت چند  NGLبزرگ»
ارزیابی کرد و گفت :ما قیمتهای خیلی پایینی به
سرمایهگذارهایی که برای کار تمایل دارند پیشنهاد
دادهایم .به هر ترتیب برخی مش��وقها باید در نظر
گرفته شود تا ما از سوختن گازهای همراه در عسلویه
و دیگر مناطق بکاهیم.

او با اشاره به طرح آماک اظهار کرد :در خوزستان نیز
طرح آماک اجرا شد و گازهای اسیدی حدود ۱۰روز
اس��ت که حذف ش��ده و برای تولید در پتروشیمی
رازی مورد استفاده قرار میگیرد.
* ایران در رتبه سوم فلرینگ جهان
براس��اس گزارشهای موجود س��االنه بیش از ۱۵۰
میلیارد مترمکعب گاز در جهان تحت عنوان فلرینگ
(یا سوزاندن گازها با مشعل) به مواد آالینده تبدیل
میش��ود که طبق آمارهای بان��ک جهانی این رقم
چیزی معادل یک سوم مصرف گاز کل اروپا است.
س��وزاندن این گازها در عسلویه درحالی از سالها
قبل و همزمان با بهرهبرداری از میدان مشترک گازی
پارس جنوبی آغاز شد که بر اساس آمارهای موجود،
ای��ران  ۱۰درصد از کل گازهای سوزاندهش��ده را به
خود اختصاص میدهد.
آنطور که اطالعات موجود نش��ان میدهد در حال
حاضر ایران رتبه سوم جهانی و رتبه اول خاورمیانه
را در س��وزاندن این گازها دارد .این رتبهها در حالی
در تضاد کامل با توس��عه پایدار قرار دارند که دولت
یازدهم گامهایی در جهت کاهش سوزاندن این گازها
برداشته است.
مثال خاموش شدن نخستین فلر در عسلویه ،اجرای
صنایع غیرآالینده فلر در یکی از پتروش��یمیهای
عس��لویه یا اس��تفاده از فلرهای جدید که عالوه بر
کارکرد بدون دود و صدا در دمای پایین ،با استفاده از
گازهای اضافی نیرو تولید میکنند.

تداوم مذاکره با مرسک برای الیه
نفتیپارسجنوبی
وزی�ر نف�ت از ادام�ه مذاک�ره با ش�رکت
دانمارکی مرسک جهت توسعه الیه نفتی
پارس جنوبی و تغییر کارفرمای این میدان
خبر داد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با اشاره به تداوم مذاکرات
با این ش��رکت دانمارکی گف��ت :امیدواریم توافق های
نهایی در آینده ای نزدیک حاصل شود .بر همین اساس
تصمیم گرفته شد کارفرمای این پروژه شرکت نفت و
گاز پارس باشد.
در همین ارتباط ،غالمرضا منوچهری ،معاون توسعه و
مهندس��ی شرکت ملی نفت هم در پاسخ به اینکه در
حوزه پیمانکاری تکلیف مذاکرات به چه نتیجه ای ختم
شده است گفت :فعال مذاکرات خود را با شرکت مرسک
دانمارک به پیش می بریم ت��ا در آینده ای نزدیک به
انعقاد قرارداد برسیم .این اظهارات منوچهری در حالی
مطرح می ش��ود که وی از شرکت پترو ایران خواسته
اس��ت برای اج��رای برنامه تولید از الی��ه نفتی پارس
جنوبی حتما از مشورت های شرکت مرسک دانمارک
استفاده کند .تاکید بر این موضوع هم ،به دلیل توسعه
الیه نفتی توسط این ش��رکت دانمارکی است .وی در
تکمیل اظهارات وزیر نفت درباره تغییر کارفرمای این
پروژه گفت :این پروژه پیشتر توسط شرکت نفت و گاز
پارس کارفرمایی شد اما سال گذشته تصمیم گرفته شد
این پروژه به ش��رکت نفت فالت قاره واگذار شود و بر
اس��اس تصمیمات جدید ،این پروژه به شرکت نفت و
گاز پارس بازگشت.
غالمرضا منوچهری با بیان اینکه قرار بود از این میدان
 ٣٥هزار بش��که نفت بطور روزانه برداشت کنیم افزود:
هم اکنون این میزان حدود  ٢٥هزار بشکه است که با
ظرفیت سازی برای دو چاه الیه نفتی ،امیدواریم تا پایان
سال به این رقم دست یابیم.
بر اساس این گزارش ،شرکت مرسک دانمارک تا سال
گذشته وظیفه توسعه و تولید از بخش قطری الیه نفتی
را بر عهده داش��ت و توانسته بود یک میلیارد بشکه در
طول سال های اخیر برای قطر برداشت کند اما در سال
گذشته پیشنهاد توتال به قطر برای تولید از این الیه،
موجب خروج مرسک از این حوزه نفتی و خداحافظی
با قطری ها شد.
مرس��ک پس از این اتفاق ،مذاکرات خود را با شرکت
ملی نفت ایران بصورت جدیتر دنبال کرد که فعال به
امضای قرارداد منجر نشده است .مرسک در ابتدای دهه
 ٨٠طی جلساتی با وزارت نفت ،پیشنهاد خوبی را برای
توسعه الیه نفتی ارائه داد که با تصمیم وزارت نفت ،این
پیشنهاد کنار گذاشته شد و ش��رکت پترو ایران برای
توسعه در نظر گرفته شد.
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بینالملل
حمایت های ویژه جهت کاربردی
شدن ایده های دریایی
دبیر بخش مس�ابقات ایده ب�ازار دریایی  :از
اس�اتید ،پژوهش�گران ،دانش�جویان و تمام
عالقمن�دان ح�وزه صنای�ع دریای�ی دعوت
میشود تا با شرکت در این مسابقات فرصت
بهره مندی از حمایت های ویژه جهت کاربردی
شدن ،ایده های خود را به دست آورند.
دبیر بخش مس��ابقات ایده ب��ازار دریایی گفت :دور
مقدماتی مس��ابقات ایده بازار دریایی در استان های
جنوبی کش��ور با کمی تغییرات دنبال میشود به این
صورت که قبل از جش��نواره در استان های ساحلی
همچون بندر عباس و بوش��هر برگزار خواهد ش��د تا
فرصتی برای دانشجویان و دانش آموزان فراهم شود.
مجید یوس��فی در ادامه اف��زود  :اولی��ن دوره از این
مس��ابقات در دانشگاه خلیج فارس بوشهر در اسفند
 95در دو بخ��ش دانش��جویی و دانش آموزی برگزار
شد ،همچنین در حال هماهنگی نهایی با استان های
هرمزگان ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان و فارس
جهت برگزاری مس��ابقه ایده بازار استانی هستیم تا
حداقل یکی دو مورد قبل از جشنواره برگزار کنیم.
دبیر بخش مس��ابقات ایده بازار دریایی اعالم داشت :
برای استان های ساحلی شمال کشور نیز در نظر است
این مسابقات در تابستان  96به میزبانی پارک علم و
فناوری مازندران برگزار شود.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی دبیرخانه مسابقه ایده
بازار عالوه بر برگزاری ایده بازار استانی ،حضور پررنگ
صنایع دریایی و سازمان های خصوصی در ارائه نهایی
ایده ها است تا با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی
مانند موسسه رده بندی ایرانیان ،پارس نفتون ایرانیان
و ،...همچنین حضور شرکت ملی نفتکش ،کشتیرانی
جمهوری اسالمی و صنایع دفاعی مانند نیروی دریایی
ارتش و س��ازمان صنایع دریایی ارتباط مستقیم بین
ای��ده پردازان و صنعت ایجاد کنیم ،بیان داش��ت  :بر
این اساس از اساتید ،پژوهشگران ،دانشجویان و تمام
عالقمندان حوزه صنایع دریایی دعوت می ش��ود تا
با شرکت در این مس��ابقات ،عالوه بر دریافت جوایز
نقدی ،فرصت بهره مندی از حمایت های ویژه جهت
کاربردی شدن ،ایده های خود را به دست آورند.
گفتنی است ،دومین دوره مسابقات ملی ایده بازار دریایی
با اعمال تغییراتی در راستای کاربردی کردن ایدهها و
حمایت بیشتر از تجاریسازی آنها ،توسط ستاد توسعه
فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی با
همکاری دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر و
پارک علم و فناوری مازندران در سومین جشنواره ملی
دریا مسیر پیشرفت برگزار خواهد شد.
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همزمان با سومین دوره جشنواره دریا مسیر پیشرفت

فراخوان ثبت نام مسابقات شناورهای هوشمند
مسابقات ش��ناورهای هوشمند همزمان با سومین
دوره جش��نواره دریا مس��یر پیش��رفت با توجه به
حضور گس��ترده و اس��تقبال در دوره های قبلی در
پاییز س��ال  1396توسط دانشگاه صنعتی شریف و
با همکاری ستاد توسعه صنایع دانش بنیان دریایی
برگزار خواهد شد .به نفرات برگزیده جوایز ارزنده ای
اهدا می گردد.
مسابقات ملی شناورهای هوشمند از سال  1387با
هدف ارتباط مناس��ب بین صنعت و دانشگاه ،ارتقاء
سطح علمی دانش��جویان و ترویج فرهنگ دریایی
توس��ط قطب علمي هيدرودينامي��ك و ديناميك
متحرك هاي دريايي دانشگاه صنعتي شريف تدوین
و برنامهریزی شد .دورههای اول ،دوم ،سوم و چهارم
این مسابقات به ترتیب در سال های 1390 ،1387
 1392 ،و  1395برگزار شد در دوره اخیر تعداد 29
تیم از  17دانش��گاه سراسر کشور ثبت نام نمودند.
دوره پنجم مسابقات نیز در پاییز سال  1396برگزار
خواهد شد.
این مسابقات در دو رده ی هوشمند و کنترل از راه
دور برگزار می شود و شامل دو آیتم سرعت و قابلیت
مانور میباشد .شرکت کنندگان باید بدون برخورد با
موانع و با بیشترین سرعت ممکن آیتم را تمام کرده
و رکورد ثبت کنند.
همچنین در این مسابقات اخیرا آیتم توانایی های ویژه
نیز اضافه شده است که شناورها تواناییهای ویژهای
از قبیل جمع آوری آلودگی های دریایی ،شناور آتش
نشان ،نشانه گیری و تیراندازی به اهداف سطحی و یا
زیرسطحی ،غرق شدن و بازیابی مجدد ،انجام بارگیری
و تخلیه از ساحل و هرگونه توانایی ویژه و خالقانه ی
دیگر را میتوانند ارائه دهند و بر اساس کیفیت توانایی
آنها جوایزی به منتخبین اهدا میشود.

مهلت ثبت نام تا  10خرداد س��ال جاری و مهلت
ارسال مستندات نیز تا  31تیر ماه می باشد .برای
اطالع بیش��تر از نحوه برگزاری مسابقات شرکت
کنن��دگان محترم می توانند به س��ایت اینترنتی
مسابقات به ادرس زیر مراجعه کنند.
()http://asvc.merc.sharif.ir
همچنین جهت دریافت فرم های مربوطه برای
ثبت نام می توانند به وبس��ایت و یا کانال تلگرام
مسابقات ملی شناورهای هوشمند به آدرس زیر
مراجعه کنند.
وبسایتمسابقات:
()http://asvc.merc.sharif.ir
کانال تلگرام مسابقات:
()https://telegram.me/AsvcSharif
از شرکت کنندگان درخواست می شود در اسرع وقت
ف��رم های مربوط به ثبت ن��ام را تکمیل و به آدرس
ایمی��ل ()info@asvc.merc.sharif.ir
ارسال نمایند.

ستادتوسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی اعالم کرد

فراخوان دریافت اطالعات
محصوالت دریایی شرکت های دانش بنیان
ستادتوسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با
اطالع رسانی محصوالت دریایی داخلی به متقاضیان
و نهادهای دولتی از شرکت های دانش بنیان حمایت
می نماید .ستادتوسعه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریایی اعالم ک��رد با توجه به تقویت صنایع دانش
بنیان دریایی کشور که نیازمند شناخت توانمندی
داخلی اس��ت ،با اطالع رس��انی محصوالت دریایی
داخلی به متقاضیان و نهادهای دولتی از شرکت های
دانش بنیان حمایت می نماید.

لذا طی فراخوانی از ش��رکت های محترم عالقمند
دع��وت نمود چنانچه محصول و یا دس��تاوردی در
حوزه صنایع دریایی دارن��د اطالعات آن را حداکثر
تا تاریخ  1396/4/1طبق قالب پیوست به دبیرخانه
ستاد دریایی ارسال فرمایند.
آدرس ستاد :تهران  -زعفرانیه  -خ شهید فالحی -
کوچه شیرکوه  -پالک  - 11ساختمان دوم معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری
تلفن تماس021-22414191 :

Marine Engineering
سومین جشنواره ملی “دریا مسیر پیشرفت”

دومین دوره مسابقه ایدهبازار دریایی در هرمزگان برگزار شد
مهم ترین هدف برگزاری مسابقه ملی ایده بازار دریایی ،حمایت و هدایت ایده های برگزیده
به سمت تجاری سازی و شناسایی عالقمندان به حوزه های دریایی و ایجاد فضایی جهت
آشنایی آنها با هم بوده است.

مس��ابقه ملی ایده بازار دریایی با محوریت صنایع
دریایی ،محیط زیست ،شیالت و… به عنوان یکی
از بخش های س��ومین جش��نواره ملی “دریا مسیر
پیشرفت” که مهم ترین هدف برگزاری آن ،حمایت
و هدایت ایده های برگزیده به سمت تجاری سازی
و شناسایی عالقمندان به حوزه های دریایی و ایجاد
فضایی جهت آشنایی آنها با هم بوده است ،در استان
هرمزگان برگزار گردید .اولین دوره از این مسابقات
نیز در دانشگاه خلیج فارس بوشهر در اسفند 95در
دو بخش دانشجویی و دانش آموزی برگزار شد ،برای
اس��تان های ساحلی شمال کشور نیز در نظر است
این مسابقات در تابستان 96به میزبانی پارک علم و
فناوری مازندران برگزار شود.
اولویت اصلی دبیرخانه مس��ابقه ای��ده بازار عالوه بر
برگزاری ایده بازار اس��تانی ،حض��ور پررنگ صنایع
دریایی و سازمان های خصوصی در ارائه نهایی ایده
ها بوده است تا با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی
مانند موسسه رده بندی ایرانیان ،پارس نفتون ایرانیان
و ..و حضور شرکت ملی نفتکش ،کشتیرانی جمهوری
اسالمی و صنایع دفاعی مانند نیروی دریایی ارتش
و س��ازمان صنایع دریایی ارتباط مستقیم بین ایده
پردازان و صنعت ایجاد شود.
اس��امی ایده پردازان به ستاد اجرایی جشنواره دریا

مسیر پیشرفت اعالم گردیده است .عزیزانی که ایده
آنها جهت ارائه در مرحله سوم مسابقات –ارائه کوتاه
– پذیرفته ش��ده است می توانند از روز  17آبان 96
جهت پذیرش در مسابقه ایده بازار به محل برگزاری
جشنواره در آدرس میدان ونک – بزرگراه حقانی –
باغ موزه دفاع مقدس مراجعه نمایند.
مراحل بعدی مسابقه به شرح زیر می باشد :
 -1صب��ح روز  18آب��ان – ش��رکت در دو کارگاه
آموزش��ی تجاری سازی ایده  +کارآفرینی فناورانه (
حضور ایده پردازان الزامی می باشد )
 -2روز  18آبان بعد از نهار  :برگزاری بخش س��وم
مسابقه ( ارائه کوتاه ایده ها ) در این مرحله هر ایده
در حداکثر سه دقیقه برای حضار معرفی می گردد.
 -3در انتهای روز  18آبان  :کارگاه آموزشی چگونگی
ارائه نهایی ایده برگزار می شود.
 -4مرحله نهایی مس��ابقات ( ارائه نهایی ایده ها )
جه��ت ایده های برگزیده ش��امل ده دقیقه معرفی
نهایی ایده در صبح روز  19آبان برگزار می گردد.
الزم به ذکر است این مسابقات به همت ستاد توسعه
فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و با همکاری دانشگاه علوم
دریایی امام خمین��ی (ره) و دیگر ارگانهای دریایی
برگزار گردید.

بزودی شناسنامه  ۱۵محور فناوری
دریاییمنتشرمیشود
در راس�تای شناس�ایی  ۴۴مح�ور اصلی
فناوری در حوزه دریا پانزده محور فناوری
در این حوزه توسط ستاد توسعه فناوری و
صنایع دانش بنیان دریایی شناس�نامه دار
می شوند.
امیرحسین صفرقلی دبیر گروه مطالعات و برنامهریزی
س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنی��ان دریایی
معاونت علمی با اشاره به تدوین شناسنامه  ۴۴۴محور
اصلی فناوری در حوزه دریایی گفت :با شناس��ایی نیاز
س��ازمانهای دریایی  ،س��ازمان های کشتیس��ازی،
کشتیرانیها ،ش��یالت ،صنایع فراساحل ،گردشگری
توانس��تیم  ۴۴مح��ور اصلی فناوری در ح��وزه دریا را
شناساییکنیم.
دبیر گروه مطالعات و برنامهریزی ستاد دریایی با بیان
اینکه تهیه نقش��ه راه فناوریهای دریایی را در س��تاد
توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان دریایی از پاییز ۹۳
آغاز کردیم ،گفت :با شناسایی  ۱۱حوزه کالن فناوری،
برای هر کدام با حضور سازمانها ،اساتید دانشگاهی و
فعاالن دریایی پانلهای خبرگی برگزار کردیم که نتیجه
این پانلها دستهبندی  ۱۱این حوزه به  ۴۴محور شد.
صفر قلی با تاکید بر اهمیت تهیه شناسنامه محورهای
فناوری گفت :به منظور رس��یدگی به وضعیت فناوری
در حوزه دریا نیازمند تهیه شناسنامه محورهای فناوری
بودیم تا در نهایت بتوانیم تحلیل و بررس��ی دقیقتری
انجام دهیم و با برنامهریزی منسجم تر بهترین تصمیم
در جهت توسعه فناوریهای اولویت دار را بگیریم.
وی با بیان اینکه در سال  ۹۵به کمک اساتید دانشگاه
روی تدوین شناسنامه محورهای فناوری تمرکز کردیم،
اعالم کرد :از اس��اتید درخواس��ت کردی��م با توجه به
تخصص و تمایل خود ،یکی از  ۴۴محور را انتخاب کنند
و در فرمتی استاندارد و قالبی مشخصشده به تدوین
شناس��نامه محور مورد نظر خود بپردازند .البته فرمت
استاندارد و قالب مشخص را به آن دلیل انتخاب کردیم
که در پایان همه گزارشات یکپارچه باشد.
وی با بیان اینکه اساتید تاکنون در  ۲۷محور مختلف
ثبت نام کردهاند و به کمک یک تیم از دانشجویان خود
به تهیه گزارشات در محور مرتبط میپردازند ،تصریح
کرد :در س��ال گذش��ته کارگاههای آموزش��ی تدوین
شناس��نامه محورهای فناوری را نی��ز برگزار کردیم تا
موانع ،مشکالت و ابهامات اساتید محترم در جهت تهیه
شناسنامهها رفع شود.
صفرقلی با اشارهبه اینکه طبیعتاً هیچ گزارشی خالی از
خلل و نقص نخواهد بود ،گفت :به همین منظور پس از
آماده شدن گزارشات ،جلسات کمیتههای تخصصی در
هرکدام از محورها تشکیل خواهد شد.
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بیژن زنگنه وزیر نفت

احتمال توسعه فرزادبی به صورت EPCF

وزیر نفت از احتمال برگزاری یک مناقصه برای توس�عه فرزادبی خبر داد و گفت :ممکن اس�ت طرح توس�عه فرزادبی به صورت  EPCFبه
شرکتها داده شود.
به گزارش مهندسی دریا ،بیژن زنگنه وزیر نفت درباره
میدان فرزادبی و مذاکرات هندیها با ایران گفت :از
سوی هندیها پیشنهاد جدیدی دریافت نکردیم که
مبنی بر این باش��د که پیش��نهادات گذشته خود را
اصالح و یا تعدیل کرده باشند .او در ادامه افزود :هیچ
یک از قیمتهای پیش��نهادی هندیها در فرزادبی
برای شرکت نفت و وزارت نفت قابل قبول نبود.
زنگنه در پاسخ به اینکه «آیا ممکن است در صورت
عدم توافق با هند به ش��رکتهای وابس��ته به سپاه
داده ش��ود؟» ،گف��ت :فع� ً
لا در این م��ورد بحث و
گفتگویی نیست و در حال مشاوره هستیم.
وزیر نفت از احتمال برگزاری یک مناقصه خبر داد

و گفت :ممکن اس��ت توس��عه فرزاد بی به صورت
 EPCFب��ه ش��رکتها داده ش��ود .در قراردادهای
 EPCFکلیه مراحل طراحی و مهندس��ی ،تامین،
س��اخت و تامی��ن مالی ب��ه مجری پروژه س��پرده
میشود .چند سالی است که بهدلیل مشکل تامین
مال��ی پروژههای دولتی ،عبارت  EPCFدر محافل
تصمیمگیری و همچنین در اخبار طرحهای عمرانی
و بویژه حوزه نفت و گاز جای خود را باز کرده است.
او همچنین درباره خبری که چندی پیش از سوی
روسیه مبنی بر فروش  ۳۰فروند هواپیمای روسی
به ایران منتش��ر ش��ده بود و ارتب��اط آن با قرارداد
فروش نفت ایران به روسیه،گفت :در قرارداد فروش

نفت ایران به روس��یه در مورد خرید کاالی خاصی
صحبت نشده است و این بحث مربوط به خریدار و
فروش��نده خاص خود است و اصال به  ۵۰درصدی
که باید از آنها کاال خریداری شود ،مربوط نیست.
منبع  :انرژی امروز

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

اختالف جغرافیایی؛علت فراموشی«آرش»
معاون وزیر نفت درباره فراخوان شرکت نفت و گاز اروندان گفت:این شرکت برای بخش بهره برداری به طور «آزمایشی» و در راستای توان
سنجی پیمانکاران داخلی اقدام به برگزاری این فراخوان نمود.

به گزارش مهندس��ی دریا ،عل��ی کاردر مدیرعامل
شرکت ملی نفت ایران درباره فراخوان اخیر شرکت
نفت و گاز اروندان به عنوان شرکتی حاکمیتی برای
واگ��ذاری راهبری و پش��تیبانی بخش های مختلف
می��دان ی��ادآوران و آزادگان ش��مالی از جمله بهره
برداری از این میادین تصریح کرد:توسعه این میادین
به اتمام رس��یده است .این شرکت برای بخش بهره
برداری به طور «آزمایشی» و در راستای توان سنجی
پیمان��کاران داخلی اقدام به برگ��زاری این فراخوان
نمود .معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایران ادامه داد :البته در این واگذاری تنها بخش بهره
برداری ( )operationبه پیمانکار بخش خصوصی
واگذار می ش��ود و بخش نظارتی همچنان بر عهده
ش��رکت نفت و گاز اروندان اس��ت .معاون وزیر نفت
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همچنین درباره می��دان آرش با تاکید بر اینکه لغو
فرآیند توس��عه میدان نفتی -گازی آرش که میان
ایران ،کویت و عربس��تان مش��ترک است ،ارتباطی
به س��فر اخیر امیر کویت به ایران و دیدار او با وزیر
نفت کش��ورمان ندارد ،تصریح کرد :به دلیل پاره ای
از مشکالت جغرافیایی و عدم توافق بر سر مرزبندی
ها توسعه و بهره برداری از این میدان به تعویق افتاده
اس��ت .وی همچنین درباره کمک به بهبود وضعیت
ش��رکت فالت قاره و اینکه بتواند  200هزار بش��که
بازگش��ت تولید خ��ود را جبران کن��د ،گفت :برای
حفاری های جدید و سکوهای این شرکت منابعی را
تحت قراردادهای  EPCFدر نظر گرفته ایم .فعالیت
های این شرکت معمول بوده و امر دشواری نیست،
اما نیاز به منابع مالی دارد.
آرش و دوباره کاری!
بر اس��اس این گزارش ،مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایران در حالی مش��کالت جغرافیای��ی را دال بر عدم
توس��عه و بهره برداری از میدان آرش عنوان می کند
که بر اساس اطالعات موجود و قوانین بین المللی نظیر
عمق آب و فاصله تا س��رزمین خشکی ،مرز دریایی
در س��ال های قبل از انقالب اسالمی تعیین شده که

همین مرز مورد قبول و تاکید کشورمان است .طبق
این مرز حدود چهل درصد س��اختمان نفتی و گازی
موج��ود میدان آرش ،در آب های ایران قرار دارد .در
دولت های نهم و دهم تعیین تکلیف تمامی میادین
مشترک در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و اقدام
برای تولید از میدان آرش به شرکت نفت فالت قاره
ایران سپرده شد که برداشت لرزه نگاری سه بعدی از
بخش ایرانی میدان آرش (بر اساس مرز قدیمی) یکی
از کارهای بسیار مثبت انجام شده توسط این شرکت
به شمار می رود .در ادامه ،طرح توسعه میدان نهایی
شد و عملیات ساخت جکت میدان آرش کلید خورد.
به موازت فعالیت های انجام شده تالش ها برای رفع
مناقش��ه مرزی و امضای معاه��ده تحدید حدود نیز
توس��ط معاونت امور بین الملل وزارت نفت آغاز شد.
اما با تکیه به گفته های کاردر می توان گفت شرکت
ملی نفت ایران هیچ یک از این بررس��ی ها (تحدید
حدود م��ورد قبول در س��ال های پی��ش از انقالب
اس�لامی) را نپذیرفته است و به گفته او همچنان به
نتیجه مشترکی هم برای وضعیت این میدان مشترک
نفتی نرسیده اند تا حدی که توسعه آن در قراردادهای
جدید نفتی هم دیده نشده است.

Marine Engineering
آخرین روز نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی با امضای  ۳تفاهم نامه با شرکتهای داخلی به پایان رسید.

امضای  ۳تفاهمنامه داخلی در آخرین روز نمایشگاه نفت
به گزارش مهندس��ی دریا ،نخس��تین تفاهم نامه در
آخرین روز نمایشگاه نفت میان شرکت نفت فالت قاره
ایران و جهاد دانشگاهی با هدف پیشبرد همکاریهای
پژوهشی در حوزههای مختلف تفاهمنامه همکاری به
امضارسید.اینتفاهمنامهمیانحمیدرضاطیبیرئیس
جهاد دانشگاهی و حمید بورد مدیرعامل شرکت نفت
فالت قاره ایران امضا شد.
وی در این مراس��م با ابراز خرسندی از همکاریهای
جهاد دانش��گاهی با مجموعه وزارت نفت ،اظهار کرد:
هدف ما تولید فناوری و استفاده از فناوریهای روزآمد
در مسیر حل مشکالت صنعت است.
مدیرعامل ش��رکت نفت فالت قاره ای��ران از مواردی
مانند مطالعات مخزن ،زمین شناسی دریا ،حفاریهای
هوشمند و افقی ،تولید مواد شمیایی ،مسائل زیست
محیطی و بحث بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان
پتانسیلهای جهاد دانشگاهی برای تمرکز فعالیتهای
پژوهشی در حوزه صنعت نفت یاد کرد.
بورد نیز در این مراس��م عنوان کرد :جهاد دانشگاهی
مجموعه ای کم ادعا و توانمند است و امیدواریم مانند
س��ابق بتوانیم از ظرفیتهای این مجموعه استفاده
کنی��م .وی گفت :جه��اد دانش��گاهی در حوزههای
مختلف از جمله پاکسازی آالیندههای نفتی و تولید
مواد شیمیایی مانند دمولسیفایرها ،تجارب ارزنده ای
دارد و طی ماههای آین��ده چند تفاهمنامه و قرارداد
همکاری میان این دو مجموعه امضا میشود.
بورد ادامه داد :ش��رکت نفت فالت قاره ایران در صدد
استفاده از مواد شیمیایی تولیدی جهاد دانشگاهی در
منطقه خارک اس��ت و با توجه ب��ه بازار مصرف ١٠٠
میلیارد تومانی مواد شیمیایی مورد نیاز این شرکت،
امیدواری��م ام��کان اس��تفاده از ظرفیته��ای جهاد
دانشگاهی بیش از پیش فراهم شود.
***امضای تفاهم نامه همکاری میان ش�رکت
ملی نفت ایران و شرکت مپنا
تفاهم نامه دیگری میان ش��رکت ملی نفت و شرکت
مپن��ا با هدف مطالعه میدانهای منصوری و آبتیمور
به امضا رسید.
مع��اون مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران در امور
مهندس��ی و توسعه در حاشیه امضا این تفاهمنامه با
بیان اینکه چشم انداز بسیار روشنی در افق توسعه ای
منابع نفت ایران در ماههای اخیر و ناشی از مطالعات
انجام شده به دست آمده است ،افزود :نتایج مطالعات
تکمیل��ی میدانه��ای آبتیمور و منصوری نش��ان از
ظرفیتهای باالی تولیدی دارد .وی افزود :همچنین
نتیجه مطالعه میدانهای آذر و چنگوله نشان میدهد
که افق تولیدی بسیار باالتر از آن چیزی است که پیش

از این در برنامه توسعه ای این میدانها وجود داشته
اس��ت .منوچهری انتقال تکنولوژی به ش��رکتهای
ایران��ی فعال در بخش باالدس��ت صنعت نف��ت را از
مزیتهای مدل جدید قراردادهای نفتی برش��مرد و
گفت :ش��رکتهای ایرانی برای نخستین بار توانسته
اند برای طوالنی مدت در کنار توس��عه میدان حضور
یابند .وی افزود :الزام وجود شرکتهای ایرانی در کنار
شرکتهای خارجی در مدل جدید قراردادهای نفتی
انتقال دانش را به همراه دارد ضمن اینکه در این مدل
قراردادی انتقال دانش به دانشگاهها به ویژه در بخش
ازدیاد برداشت از میدانها دیده شده است .منوچهری
افزود :هم اکنون افق بلندی در حوزه توسعه فناوری،
اش��تغال ،بکارگیری متخصصان و ایجاد درآمد ملی
پیش روی کشور است.
مع��اون مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران در امور
مهندس��ی و توسعه با اش��اره به وجود پتاسیل های
مطلوب نفتی در جنوب و غرب کش��ور گفت :اکنون
موج گسترده ای در نفت در حوزه افزایش تولید نفت و
پروژه های ازدیاد برداشت آغاز شده است.
عباس علی آبادی؛ مدیرعامل گروه مپنا نیز در حاشیه
امض��ا تفاهمنامه مطالعاتی میدان ه��ای منصوری و
آبتیمور از اعتماد شرکت ملی نفت ایران به این شرکت
و ایجاد فرصت برای رقابت آنها در عرصه باالدس��تی
صنعت نفت قدردانی کرد .وی با بیان اینکه گروه مپنا
تاکنون  ۵۰میلیارد پروژه اجرا کرده اس��ت ،افزود :این
شرکت تاکنون در کشورهای مختلف دنیا پروژه اجرا
کرده اس��ت ضمن اینکه بیشتر ظرفیت برق کشور را
اجرا کرده و یا در دست اجرا دارد .وی افزود :گروه مپنا
در اغلب فازهای پارس جنوبی ،واحدهای یوتیلیتی به
صورت فعال یا عضو کنسرسیوم ،موثرعمل کرده است.
وی با بیان اینکه مپنا هم اکنون به عنوان شرکت ارائه
کننده راه حل جامع برای اجرای پروژه عمل می کند،
افزود :افزون بر این ،مپنا اجرای  ۴هزار مگا وات نیروگاه

با منابع مالی شرکت ،سرمایه گذاری  ۲میلیارد دالری
در خارج از کشور در عراق و همچنین اجرای پروژه در
کشورهای عمان ،الجزایر ،اندونزی و کشورهای اروپایی،
آس��یایی و آفریقایی را در کارنامه خود دارد .وی اظهار
امیدواری کرد که شرکت مپنا بتواند در بخش باالدستی
صنعت نفت هم اعتماد کارفرما را را جلب کند.
***مطالع�ه میدان س�پهر به ش�رکت اویک
سپرده شد
سومین تفاهم نامه آخرین روز نمایشگاه ،میان شرکت
ملی نفت ایران و شرکت مهندسی ساختمان صنایع
نفت با هدف مطالعه میدان سپهر به امضا رسید.
مع��اون مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران در امور
مهندسی و توسعه با بیان اینکه تاکنون  ۲۸تفاهمنامه
مطالعاتی با ش��رکتهای داخلی و خارجی امضا شده
است ،گفت :نتیجه امضا این تفاهمنامهها ارائه  ۷۵مورد
مطالعاتی اس��ت .وی با بیان اینکه شرکت اویک جزء
 ۱۱ش��رکت اکتشاف و تولید ایرانی تعیین صالحیت
شده است ،گفت :این ش��رکت سابقه ای طوالنی در
بخش نفت و گاز ،انجام فعالیتهای پایین دس��تی و
پاالیشگاههای نفتی و گازی دارد.
منوچهری با اش��اره به فعالیت موفقیت آمیز شرکت
اویک در به ثمر نشستن طرح توسعه فازهای  ۲۰و ۲۱
پ��ارس جنوبی ،گفت :این فازها هم اکنون با ظرفیت
کامل در مدار تولید است .وی افزود :پروژه میدان آذر
هم که به کارفرمایی ش��رکت اویک به تازگی به ثمر
رسیده است در آینده تولید نفت  ۶۰هزار بشکه ای را
تجربه خواهد کرد.
منوچهری میدان س��پهر را یکی از میدانهای غرب
کارون اع�لام کرد و گفت :تاکنون برای این میدان با
دو ش��رکت دیگر هم تفاهمنامه مطالعاتی امضا شده
است .بر اساس مطالعات دریافتی نفت درجا این میدان
بیشتر از میزان که قبال اعالم شده برآورد شده است.
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سید مصطفی مهدوی ،رئیس بازرسی فنی و خوردگی فلزات شرکت ملی پایانه های نفتی ایران

باز شدن رگهای صادرات نفت با روش «توپکرانی هوشمند»
آگاهی از سالمت تاسیسات و خطوط لوله انتقال نفت و گاز ،یکی از مهمترین دغدغه های شرکتهای عملیاتی مرتبط با این صنعت است ،از این
رو به طور مستمر اقدامات الزم برای بررسی وضعیت خطوط لوله به صورت برنامه ریزی شده انجام می شود .موثرترین و پرکاربردترین روش
برای بازرسی و آگاهی از وضعیت خوردگی داخلی خطوط لوله انتقال نفت و گاز در جهان ،روش «توپکرانی هوشمند» است .اجرای این عملیات
در شرکت پایانههای نفتی ایران با نظارت و پیگیری رئیس و کارشناسان بازرسی فنی و خوردگی فلزات این شرکت در نخستین روزهای آخرین
ماه سال  95انجام شد تا وضعیت سالمت خطوط لوله صادرات نفت خام کشور بدون قطع صادرات نفت و هم زمان با جاری بودن نفت در این
خطوط  ،مورد ارزیابی قرار بگیرد  .به همین بهانه با سید مصطفی مهدوی ،رئیس بازرسی فنی و خوردگی فلزات شرکت ملی پایانه های نفتی
ایران گفت وگو کرده ایم که در پی می آید.ص
متر بر ثانیه باشد تا اطالعات صحیحی برداشت شود.
البته باید اش��اره کنم که با وجود دقت باالی اجرا در
این عملیات ،هیچ خلل��ی در روند صادرات نفت خام
کشورایجاد نشد و هرگز نشده است.

ل��زوم اس��تفاده از روش توپکرانی
هوشمندچیست؟

هرگونه پیش��امد غیر منتظره مانند نش��تی نفت در
خش��کی و دریا عالوه بر آنکه حادثه زیست محیطی
غمانگی��زی را به دنب��ال دارد ،میتواند لطمات مالی و
خس��ارات جبرانناپذیری را به پیکره کشور وارد کند و
این خطربالقوه تا زمانیکه از سالمت خطوط انتقال نفت
مطمئن نباشیم ،وجود دارد؛ به همین دلیل این خطوط
به بازرسی فنی و بررس��ی خوردگی نیاز داشت که با
استفاده ازروش توپکرانی هوشمند با تکنولوژی تغییر
میدان مغناطیسی ( )MFLو آنالیز دادهها ،میتوانیم به
عیوب و آسیبهای احتمالی دست پیدا کنیم.
نیاز بود؟

برای اجرای این پروژه چه مقدماتی

برای اجرای پروژه به یکس��ری اقدامات و آمادهسازی
این خطوط نیاز بود که از جمله این اقدامها میتوان به
اصالح خطوط لوله ورودی خارک و تعویض چند شاخه
لوله از خطوط لوله ش��ماره  4و  ،6اصالح و گسترش
حوضچههای موجود در محوطه  FCSمخازن خارک،
خرید و نصب  7عدد پیگ س��یگنالر به روشهات تپ
بر روی خطوط لوله ،تمیزکاری و روانکاری شیرهای
جداکننده سیس��تم دریافت توپک ،بررس��ی صحت
عملکرد دربهای سیستم دریافت توپک ،بررسی صحت
عملکرد ش��یرهای تخلیه سیس��تم دریافت توپک و
بررس��ی صحت عملکردی شیرهای ساحلی خطوط
لوله اشاره کرد.
اساس��ا اج��رای عملی��ات توپکرانی
هوشمند چه نتایجی درپی دارد؟

تعیین ان��واع مختلف عیوب ،تعیین ط��ول ،عرض،
عمق و موقعیت محیطی عیب ،تعیین نوع خوردگی
داخلی یا خارجی ،حفره ای ،عمومی و  ،...تعیین محل
انشعابات ،ش��یرها ،فلنجها ،اتصاالت عایق ،غالفهای
جوش��کاری شده ،خمهای لوله و فرورفتگی و زخمی
شدن لوله ،نقاط تعمیری ،اتصاالت ،سه راهی ،خمها
و محاسبه حداکثر فشار عملیاتی مجاز ( )MAOPبا
در نظر گرفتن شرایط عملیاتی از نتایج اجرای عملیات
توپک رانی هوشمند به شمار میآید.
آیا پیش از این توپکرانی هوشمند در
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انتخ��اب پیمانکار این پ��روژه به چه
شیوهای بود؟

پایانههای نفتی ایران انجام شده است؟

از  6رشته خط لوله اصلی ،خطوط لوله شماره ( 2خطی
که بعدا به انتقال آب اختصاص داده شد) و  3به وسیله
پیگ هوش��مند  UTتوسط شرکت خارجی در سال
 1374و خطوط لوله ش��ماره  3و  4به وس��یله پیگ
هوش��مند  MFL / TFIتوسط یک شرکت ایرانی با
همکاری شرکت خارجی در سال  1387بازرسی شده
بودند .ام��ا از وضعیت خطوط لوله ش��ماره  5 ،1و 6
اطالعاتی در دسترس نیست که بتوان برای تعمیرات
و یا جایگزینی این خطوط لوله برنامه ریزی مناسبی
انجام داد ،از این رو امسال توپکرانی هوشمند این سه
خط لوله انتقال نفت نیزدر دستور کار قرار گرفت.
این بار چه خطوطی و با چه مکانیزمی
مورد ارزیابی قرار میگیرند؟

از می��ان  5رش��ته خط لوله که ش��امل این عملیات
میشوند 3 ،رشته خط لوله برای نخستین بار توپکرانی
ش��دند .طی این پروژه ،س��ه خط لوله زیردریایی 30
اینچ��ی ،یک خط لوله  42اینچی و یک خط لوله 52
اینچی در بس��تر دریا با استفاده از فناوریهای روز و با
توجه به اس��تانداردهای تعریف شده موجود جهانی،
مورد ارزیابی قرار گرفتند .گفتنی است پروژه توپکرانی
هوشمند خطوط لوله گناوه به خارک به روش MFL
و براس��اس تغییرمیدان مغناطیسی اجرا شد .در این
توپکرانی هوشمند ،س��رعت پیگ در خطوط لوله بر
اس��اس دبی س��یال و با هماهنگی شرکت پایانههای
نفتی ایران و شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران
تنظیم ش��د .این سرعت باید همیشه بین نیم تا یک

برگزاری مناقصه  .انجام تشریفات مناقصه برای تعیین
پیمانکار اجرایی پروژه توپکرانی هوش��مند که پس از
طی شدن دو مرحله تشریفات مناقصه سرانجام برنده
مشخص شد و یک شرکت ایرانی با همکاری شرکت
خارجی به عنوان پیمانکار پروژه برگزیده شد.

با توجه به ریس��ک باالی اجرای این
پروژه ،چه تمهیداتی درحوزه «اچاس��ای» در نظر
گرفته شد؟

تدوین س��ناریوهای الزم در راس��تای آمادگی کامل
شرکت پایانههای نفتی ایران برای اقدام در برابر هرگونه
پیشامد غیرمترقبه ،همچنین با پیگیریهای انجام شده
در س��طح مدیران ش��رکت و در راس آنها مدیرعامل
شرکت پایانههای نفتی ایران مقررشد تمام واحدهای
مرتبط ،در زمان توپکرانی آمادگی کامل برای رویارویی
با ش��رایط اضطراری و بحرانی داشته باشند و با توجه
به زیر دریایی بودن خطوط لوله ،پیمانکاری مشخص
برای گشت زنی و انجام تعمیرات احتمالی در دریا بعد
از طی شدن مراحل مناقصه انتخاب شد که درآن به
منظور ایمنی بیشتر و جلوگیری از خطرات احتمالی،
یک ش��ناورهمراه با تجهیزات کام��ل تعمیراتی ،این
گشت زنی را انجام داد.
اف��زون بر این تدوین دس��تورالعملهای دقیق ارزیابی
ریس��ک توس��ط پیمانکار ،ایجاد کارگاه تست PTT
در خ��ارک جه��ت راس��تی آزمایی و کالیبراس��یون
پیگهای هوشمند ،تشکیل جلسات فراشرکتی و انجام
هماهنگیهای الزم با نمایندگان ش��رکتهای مناطق
نفتخیزجنوب ،نظارت بر تولید و نفت و گاز گچساران
از اقداماتی بود که برای اجرای پروژه توپکرانی خطوط
لوله انتقال نفت در حد فاصل خارک تا گناوه انجام شد.
تا با انجام این عملیات سالمت خطوط لوله زیردریایی
که وظیفه انتقال بیش از  93درصد نفت خام صادراتی
کشور را به عهده دارند ،تضمین شود.

Marine Engineering
مهندس علی ایرانی ،مدیر پروژههای جدید شرکت پترودانیال کیش

تحول اقتصادی در صنعت خدمات فراساحل حوزه نفت وگاز

گروه انرژی پاسارگاد با ارائه راهکارهای نوآورانه در ارائه خدمات فراساحلی در میادین نفت و گاز ،سرمایه گذاری جدیدی را با خرید و تجهیز
شناور ارائه خدمات فنی( )Service Bargeدر اواخر سال  2016آغاز نمود تا از طریق شرکت زیر مجموعه خود در باالدستی نفت و گاز (پترو
دانیال کیش) این شناور را با امکانات مختلف تجهیز و برای ارائه خدمات آماده نماید.

به گزارش مهندسی دریا ،نوآوری ،به عنوان موتور محرک
اقتصادهای مبتنی بر دانش و خالقیت ،مزایای فراوانی را
از جمله اتکای اقتصاد به منبع بی انتهای خالقیت ،دانش
و ن��وآوری به جای اتکا ب��ه منابع زوال پذیر طبیعی هم
چ��ون نفت و گاز و معادن با خ��ود به همراه دارد .لیکن
پذیرش نوآوریها همواره با چالشهای بسیاری روبروست
که بسته به میزان پذیرش و آمادگی سطح تجاری سازی
نوآوری در س��طوح بنگاه ،جامعه و اقتصاد هر کشور را از
منظر ظرفیت ج��ذب نوآوری کارآمدتر و برترمینماید.
نوآوری در عرضه خدم��ات فنی نفت و گاز و به ویژه در
ش��رکتهایی که خدمات فرا س��احل ارائهمینمایند از
پیچیدگی بیشتری برخوردار است .گزارش اخیر موسسه
 Frost & Sullivanدر خصوص چش��م انداز رش��ته
خدمات فرا ساحل حاکی از آن است که علی رغم کاهش
قیمتهای نفت و کاهش ن��رخ قیمتهای خدمات فرا
ساحل ،تقاضا برای خدمات در این بخش در سالیان آینده
با کاهش روبرو نخواهد شد .گزارش این موسسهمیافزاید
بیش از  35درصد از تولید نفت خام در جهان تا س��ال
 2020از میادین فراساحل خواهد بود .برای مثال آمریکا
تحقق تولید  6.8میلیون بشکه نفت خام خود را تا سال
 2020از میادین فراساحلی خود در برنامه دارد.
توسعه صنعت خدمات فرا س��احل در حوزه نفت وگاز
در ایران با توس��عه میادین گازی پارس جنوبی در دهه
گذشته رشد شتابانی را تجربه کرده است .به گونه ای که
سرمایه گذاری در این بخش نزدیک به  50میلیارد دالر
طی این سالها بوده است .طبق محاسبات کارشناسان
نزدیک به  50درصد هزینههای توسعه میادین در بخش
باالدس��تی صرف هزینههای بخش حف��اری و خدمات

جنبی حفاریمیشود که در این میان هزینههای مربوط
به اجارههای دکلهای حفاری در س��الهای نه چندان
دور تا روزان��ه  200هزار دالر بود و با افول قیمت نفت،
امروز به حدود زیر 100هزار دالر کاهش پیدا کرده است.
لیکن همین مقدار نیز هنوز بخ��ش زیادی از هزینهها
را شاملمیش��ود .در این میان گروه انرژی پاسارگاد با
درک این واقعیت و لزوم ارائه راه کارهای نوآورانه در ارائه
خدمات فراساحلی در میادین نفت و گاز کشور سرمایه
گذاری جدیدی را با خرید و تجهیز شناور ارائه خدمات
فن��ی( )Service Bargeدر اواخر س��ال  2016آغاز
نمود تا از طریق شرکت زیر مجموعه خود در باالدستی
نفت و گاز (پترو دانیال کیش) این ش��ناور را با امکانات
مختلف تجهیز نموده تا برای ارائه خدمات آماده نماید.
برای اطالع از چگونگی اجرا و قابلیتهای فنی این شناور
گفتگویی با آقای مهندس علی ایرانی ،مدیر پروژههای
جدید شرکت پترودانیال کیش انجام شده که از جمله
ش��رکتهای به نام و پیشرو ایران در ارائه خدمات فنی
چاههای نفت و گاز اس��ت و در سالیان اخیر فعالیتها
و خدمات متنوعی را به صنعت نفت کش��ور ارائه نموده
است .مشروح این گفت وگو را در ادامهمیخوانید:
لطفا در خصوص شکل گیری این ایده
در ایران و اجرای آن توس��ط ش��رکت پترو دانیال
توضیحدهید:

گروه انرژی پاسارگاد با هدف ارائه راه کارهای نوآورانه در
خدمات فراس��احلی میادین نفت و گاز کشور در اواخر
س��ال  2016اقدام به س��رمایه گذاری ،خرید و تجهیز
ش��ناور ارائه خدمات فنی( )Service Bargeنمود .با
استفاده از این شناور ،شرکت پترو دانیال در سال 2015
موفق ش��د به عنوان اولین شرکت ایرانی خدمات فنی
چاههای نفت و گاز ،س��رویس چاه آزمایی با فش��ار باال
( )High Rate Well Testرا ب��دون حض��ور دکل
دریایی ( )Riglessدر  22حلق��ه چاه فازهای 16-15
پارس جنوبی با موفقیت کامل به انجام برساند و در این
مسیر با حذف هزینههای دکل حفاری به مدت چند ماه
صرفه جویی فراوانی را نصیب کارفرمای پروژه نمود که
این موفقیت بدون حمایت کارفرمایان پروژه (شرکت نفت
و گاز پ��ارس و حفاری دانا) ،اتکا به نیروهای متخصص،
نوآوری و ریسک پذیری حساب شده میسر نمیشد.
لطفا در خصوص مزیتهای به کارگیری
این شناور بفرمایید:

عمده مزیت این ش��ناور قدرت مانور باالی آن ،سهولت
انتقال و اطمینان از کارایی آن در دریای نا آرام اس��ت و
با نص��ب مش��عل ( )Burner Boomروی آن اجرای
عملیات اسید کاری و تمیز کاری چاه ،تست چاه و سایر
خدمات را با پهلو گرفتن و لنگر اندازی  8گانه با قدرت و
اطمینان باالیی به انجاممیرس��اند .سرعت باالی جا به
جایی این شناور تنها بوسیله یک شناور پشتیبانی به اندازه
ای اس��ت که ظرف مدت  24الی 48ساعت امکان جا به
جایی و موقعیت گیری دقیق آن در محل چاههای نفت
و گاز در دریا فراهممیباشد که از این منظر قابلیت بسیار
مهمی برای کارفرمایان و شرکتهای بهره بردار محسوب
میشود .از سوی دیگر و از لحاظ هزینههای روزانه (جهت
عملیاتهاییماننداسیدکاری،چاهآزمایی،لولهمغزیسیار،
نمودار گیری ،چاه پیمایی) در مقایسه با قیمت نزدیک به
 100هزار دالری برای اجاره دکلهای حفاری ،این شناور
خدماتی هزینهها را به شدت کاهش خواهد داد .بعالوه
این شناور قابلیت اسکان بیش از  100نفر خدمه را فراهم
آورده است و در عین حال کلیه مالحظات ایمنی نیز در
شناور پیش بینی شده است.
با توجه به مزایای باال و غیرقابل چشم
پوشی این نسل از شناورها ،حضور جدی آن را در
بازار کار ایرانی چگونه ارزیابیمینمایید؟

همانطور که اش��اره ش��د ،نوآوری و پذیرش این گونه
راه حله��ا در حوزه خدمات فن��ی چاههای نفت و گاز
دریایی اغلب با دش��واریهایی روبرو است و کارفرمایان
و بهره برداران با دیده شک و تردید به آنمینگرند که
عمده دلیل آن همان تازگی ،عدم تجربه مش��ابه قبلی
و ریسک احتمالی اجراییمیباشد .اکنون این نوآوری
میتواند موجب حذف هزینههایی ش��ود که مربوط به
حضور دکل در سر چاه است .با ورود این نوع خدمات به
عرصه خدمات فراساحل در صنعت نفت و گاز کشور از
یک سو و شرایط مالی پروژههای توسعه میادین دریایی
از سوی دیگر ،لزوم حمایت و توجه کارفرمایان را برای
شکل گیری و یافتن جایگاه مناسب برای شرکتهای
نوآور در خدمات فنی حفاری در دریا دو چندان ش��ده
است به گونه ای که بهره گیری از این گونه ظرفیتها و
نوآوریها و توانمندیهای داخلیمیتواند ضمن تسریع
در پیش��برد عملیات دریایی و صرفه جویی مالی ،سود
فراوانی را نصیب شرکتهای کارفرما و در نهایت صنعت
نفت کشور نماید.
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بینالملل
بازبینی طرح مقابله با آلودگی نفتی
اضطراری در دریای خزر
مدیرکل حفاظت محیط زیس�ت گیالن از
بازبینی طرح دریای خ�زر درباره همکاری
کشورهای حاش�یه این دریا برای مقابله با
آلودگی نفتی اضطراری در اجالس منطقهای
کنوانسیون تهران خبر داد.

حبیباله بیطرف ،معاون مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت

تالش برای ایجاد ساختار صدور گواهی کیفیت سازندگان داخلی
معاون مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت از ادامه تالشها برای ایجاد ساختار صدور
گواهی کیفیت برای سازندگان داخلی خبر داد.

به گزارش مهندسی دریا ،قربانعلی محمدپور در بندر
انزلی با اشاره به برگزاری اجالس منطقهای کنوانسیون
تهران در هتل س��فیدکنار این شهرستان اظهار کرد:
اجرایی ش��دن پروتکل آمادگ��ی ،واکنش و همکاری
منطق��های در مب��ارزه با س��وانح و آلودگی نفتی در
اجالس مذکور پیگیری میشود.

وی ،کارگروه پایش و ارزیابی محیط زیس��ت دریایی
و بررسی پیشبینی پروتکل پایش ارزیابی ،دستیابی
و تبادل اطالعات را از موضوعهای اجالس منطقهای
کنوانس��یون تهران عنوان کرد و افزود :پروژه ارتقای
همکاری منطقهای برای بهبود آمادگی برای مقابله با
سوانح آلودگی نفتی در منطقه دریای خزر در اجالس
مذکور بررس��ی میش��ود .مدیرکل حفاظت محیط
زیست گیالن با بیان اینکه اطالعرسانی درباره نتایج
پروژه با هدف افزایش هماهنگی طرحهای اقتضایی
ملی با پیشنویس طرح منطقهای و تدوین یک طرح
اقدامهای منطق��های دارای اولویت مطابق با پروتکل
اکتائو از موضوعهای اجالس منطقهای کنوانس��یون
تهران اس��ت ،تصریح کرد :بازبینی طرح دریای خزر
درباره همکاری منطقهای برای مقابله با آلودگی نفتی
اضطراری از جمله برنامهها در اجالس مذکور است.
محمدپور ،بررسی و نهایی کردن فرآیند تصویب طرح
دری��ای خزر درباره همکاری منطقهای برای مقابله با
آلودگی نفتی را از برنامهه��ای دومین روز از اجالس
منطقهای کنوانسیون تهران خواند و بیان کرد :ارزیابی
همکاری پیشین با بخش خصوصی و بررسی احتمالها
برای ادامه همکاری و همچنین زمینههای ممکن برای
همکاری بین بخش خصوصی و کنوانسیون از دیگر
برنامههای تدارک دیده شده در اجالس است.
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معاون مهندس��ی ،پژوهش و فن��اوری وزارت نفت
همزمان با نخس��تین روز برگزاری بیست و دومین
نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی،
در نشس��تی با خبرنگاران عنوان کرد :به دلیل حل
مش��کل ص��دور گواهی بی��ن الملل��ی  APIبرای
سازندگان ایرانی ،در صدد ایجاد ساختاری به منظور
صدور گواهی کیفیت برای سازندگان داخلی هستیم
و این روند را با همکاری انجمن نفت ایران به عنوان
س��اختاری غیردولتی دنبال می کنی��م .حبیباله
بیطرف درباره وضع پیشرفت طرح بومی سازی ١٠
گروه خانواده کاالهای صنعت نفت گفت :تاکنون ٥٢
قرارداد در این زمینه امضا شده است که با احتساب
قرارداد س��اخت لوله های ب��دون درز ( )CRAطی
روزهای آین��ده ،ارزش مجموع این قراردادها از یک
میلیارد و  ٣٠٠میلیون یورو عبور خواهد کرد.
بیطرف به بحث نگه��داری و تعمیرات دارایی های
فیزیکی ب��ه عنوان یکی دیگ��ر از بخش های حائز
اهمیت کار در معاونت مهندسی ،پژوهش و فناوری
اشاره کرد و گفت :بسیاری از تاسیسات صنعت نفت
مستهلک و فرس��وده اس��ت و از این رو بازسازی و

نوسازی تاسیسات از اولویتهای ماست .وی درباره
قراردادهای پژوهش��ی که در باالدست صنعت نفت
بین ش��رکت ملی نفت ایران و دانش��گاه ها و مراکز
تحقیقاتی منعقد شده است ،توضیح داد :ارزش ریالی
ای��ن قراردادها  ٢٤میلیارد تومان و ارزی حدود پنج
میلیون یورو است که تاکنون به هر دانشگاه بالغ بر
 ٤٠٠میلیون تومان پرداخت شده است.
بیطرف ارزش قراردادهای پژوهش��ی پایین دس��ت
صنعت نفت را نیز که بین سه شرکت اصلی وزارت
نفت و دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور منعقد
شده اس��ت ،حدود  ٧٢٠میلیارد تومان عنوان کرد
و افزود :امروز با حضور وزیر نفت ،انس��تیتو متانول
دانشگاه شیراز به صورت ویدئو کنفرانس راه اندازی
و نخس��تین گام عملی در مسیر اجرایی سازی این
قراردادها برداشته شد .وی در ادامه به سامانه تامین
الکترونیکی کاالی صنعت نفت اش��اره کرد و گفت:
تامین کاالهای عمومی از این سامانه ضرورتی ندارد و
با تفکیک کاالهای عمومی از کاالهای تخصصی ،تنها
تامین کاالهای تخصصی صنعت نفت از این سامانه
الزامآور است.

جلوگیری از افت تولید در پارس جنوبی نیازمند  ۳۰میلیارد دالر سرمایه است
مدیر عامل ش��رکت ملی نفت ایران :فاز دوم توسعه
پارس جنوبی به برنامه ریزی و انتقال فناوری برای
جلوگی��ری از افت تولی��د می پ��ردازد و اجرای آن
نیازمند حدود  ۳۰میلیارد دالر سرمایه جدید است.
عل��ی کاردر همزم��ان ب��ا نخس��تین روز برگزاری
نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
با بیان این مطلب افزود :کار توسعه فازهای باقیمانده
پارس جنوبی به استثنای فاز  ۱۱ظرف یکسال آینده
به پایان می رسد.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت :خوشبختانه

با افزایش تولید گاز در پارس جنوبی ،به تولید برابر با
قطر رسیده ایم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده از
نظر ظرفیت تولید گاز نیز با این کشور برابر شویم.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید نفت اکنون به حدود
چهار میلیون بشکه در روز رسیده است ،از ارائه هفت
پروپوزال از س��وی ش��رکتهای بین المللی در قالب
تفاهمنامههای مطالعاتی امضا شده خبر داد و افزود:
این پروپوزالها مشتمل بر ایدههای خوبی بوده است
و اختالف نظرات موجود در این طرحهای پیشنهادی،
راهکارهای متنوعی را پیش روی ما قرار داده است.

Marine Engineering
محسن پاک نژاد ،معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران

تسهیل سرمایهگذاری در صنعت نفت

با استفاده از ظرفیتهای ماده  ۱۲قانون رفع موانع تولید

امکان استفاده از ظرفیتهای ماده  ۱۲قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر برای پروژههای
ش�رکت نفت فالت قاره ایران فراهم ش�ده اس�ت و س�رمایه گذاران عالقهمند به حوزه
فراساحلی صنعت نفت ایران میتوانند به فعالیت در این بخش امیدوارتر باشند.

محسن پاک نژاد ،معاون امور تولید شرکت ملی نفت
ایران پس از آغاز عملیات بارگیری جکت س��کوی
مس��کونی  Fybفروزان در قش��م و در جمع دست
اندرکاران پروژههای ساخت س��ازههای این میدان
مشترک ،به سرمایهگذاران عالقهمند به فعالیت در
حوزه فراساحلی صنعت نفت ایران این نوید را داد که
روند سرمایه گذاری در پروژههای شرکت نفت فالت
قاره ایران شتاب خواهد گرفت .وی با یادآوری اینکه
صنعت نفت برای تحقق اهداف توس��عهای خود در
میان مدت به حدود  ۲۰۰میلیارد دالر سرمایه نیاز
دارد ،افزود :تامین مالی مناس��ب طرحها و پروژهها،

پروس��ه ای حساب شده ،س��نگین و دقیق است و
خوشبختانه به این منظور تاکنون تمهیداتی از جمله
اس��تفاده از ظرفیتهای م��اده  ۱۲قانون رفع موانع
تولید رقابت پذیر برای طرحهای توسعهای صنعت
نفت اندیشیده شده است.
وی میدانه��ای مش��ترک را اولویت صنعت نفت
خواند و افزود :این میدانها از گذشته تاکنون همواره
دغدغه برنامه ریزان اقتصادی کشور بوده است و اگر
به هر دلیلی در مسیر موفقیت در رقابت تمام عیار
برداش��ت از میدانهای مش��ترک در حد توان گام
برنداریم ،بدون ش��ک باید در قبال نسلهای آینده
پاسخگو باشیم .پاک نژاد ،مهمترین پیش نیازهای
تحقق این هدف را استفاده از فناوریهای روزآمد به
ویژه در حوزه  EORو  IORو همچنین استفاده از
راهکارهای مناسب تامین منابع مالی عنوان کرد و در
عین حال یادآور شد :خوشبختانه صنعت نفت ایران
چه در بخش کارفرمایی و چه در بخش پیمانکار ،از
ظرفیت خوبی برخوردار است.

محسن دالویز مدیرعامل شرکت نفت خزر

احتمال توسعه نفت خزر در قالب قراردادهای جدید نفتی
مدیرعامل شرکت نفت خزر از احتمال توسعه نفت خزر در قالب قراردادهای جدید نفتی
خبر داد.

محسن دالویز مدیرعامل شرکت نفت خزر درمورد
نحوه توس��عه نفت خزر اظهار کرد :در این زمینه
کارشناسان باید اعالم نظر کنند ،به نظر من نفت
خزر به دلیل منحصر به فرد بودنش مدل قراردادی
خود را می طلبد ،اما احتماال در قالب  IPCتوسعه
داده ش��ود .وی ادامه داد :در این راستا با شرکت
های خارجی آماده همکاری هستیم و کشورهایی

هم هستند که تقاضای همکاری مشترک دادهاند.
در ای��ن زمینه آذربایجان هم درخواس��ت خود را
ارائه داده که در حال بررسی هستیم.
مدیرعامل شرکت نفت خزر با بیان اینکه در سال
های آینده شاهد رشد  ۱۳۰درصدی در آب های
عمی��ق خواهیم بود ،اظهار کرد ۶۵ :درصد ذخایر
هیدروکربن��ی در فراس��احل قرار دارن��د .خزر به
عنوان بزرگترین دریاچه جهان از حیث اکتشافات
نفت و گاز بکر است.
دالوی��ز با بیان اینکه برای اکتش��افات در خزر دو
س��ناریو در دس��تور کار قرار دارد ،توضیح داد:در
س��ناریوی اول در ح��ال مذاکره با ش��رکتهای
صاح��ب فناوری ب��رای حف��اری در آبهای عمیق
هستیم .سناریو دیگر نیز تعمیرات اساسی بر روی
سکوی ایران امیرکبیر است.

برای افزایش اشتغال باید
قراردادهای نفتی اجرا شود
وزیرنفت بر لزوم اس�تفاده از ظرفیتهای
عظیم صنعتگران داخلی در صنعت نفت به
دور از حرف و شعار تاکید کرد و گفت :برای
ایجاد اش�تغال در صنعت نفت قراردادهای
نفتی باید اجرا شود.

به گزارش مهندسی دریا ،بیژن زنگنه امروز (دوشنبه،
 ۱۷اردیبهش��ت ماه) در بازدید از بیس��ت و دومین
نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
با بیان این که به دلیل محدودیت زمان تنها از بخش
کوچکی از نمایشگاه نفت بازدید کردم ،گفت :از صبح
امروز با بیش از  ۳۰ش��رکت صنعتی که مش��کالتی
داشتند و به من رجوع کردند ،مالقات کردم.
وی افزود :آنچه مس��لم اس��ت این که ،یک س��طح
عظیمی از ظرفیتها برای ساخت و اجرای پروژهها در
صنعت نفت ایجاد شده است که بیشتر آنها توانمند و
شرکتهای خوبی هستند و ارتباط خوبی با شرکتهای
خارجی صاحب صالحیت دارن��د یا در حال گرفتن
ارتباط هس��تند تا بتوانند کارشان را توسعه دهند و
محصوالتش��ان را نه تنها برای ایران بلکه به جاهای
دیگر نیز صادرکنند.
وزیرنفت با بیان این که برای این ظرفیتها باید بدور
از حرف و شعارکار ایجاد کرد ،افزود :تعریف پروژه یکی
از این کارهاست که پول زیادی نیاز دارد.
زنگنه اجرای قراردادهای نفتی را یکی از راههای ایجاد
اش��تغال برای صنعتگران داخلی عنوان کرد و گفت:
همچنی��ن افزون بر قرارداده��ای نفتی باید از طریق
روشهای مختلف برای توسعه صنعت نفت در بخش
باالدستی ،پتروشیمی ،نوسازی و بهسازی پاالیشگاه و
ایجاد پاالیشگاههای دیگر اقدام کرد.
وزیرنفت در نخس��تین ساعات س��ومین روز بیست
و دومین نمایش��گاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی با حضور در نمایشگاه ،با صنعتگران داخلی
دیدار و گفتگو کرد.
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بینالملل
در دریا و خشکی خدمات متفاوت
به فعاالن نفت و گاز و پتروشیمی
میدهیم
مدیرعامل شرکت فنآوری فراساحلی دلتا
 :این ش�رکت کوشش میکند با استفاده از
تجارب ارزنده مدیران و کارشناسان خود،
یافتهه�ای جهانی این عرص�ه و درک نیاز
مشتریانش ،خدماتی متفاوت و برتر به آنان
عرضهنماید.
مهندس محمد بنائی با بیش از  ۳دهه تجربه و سابقه
مفی��د و کارآمد در صنعت دریا و کشتیس��ازی ،کار
حرفهای در ش��رکت صنعتی دریای��ی ایران (صدرا) و
شرکت فنآوری فراساحلی دلتا را از مسئولیت مدیریت
مهندسی تا مدیرعاملی پله پله پیموده و به این دلیل
کام ً
ال بر مسائل ،نقاط قوت و ضعف و تنگناهای توسعه
این بخش اش��راف و تس��لط دارد .این مدیر توانمند
اکن��ون در شش��مین ده��ه زندگی خود ،با داش��تن
تحصیالت لیس��انس مهندس��ی مکانیک از دانشگاه
تبریز و فوقلیسانس مهندسی کشتیسازی از دانشگاه
هامبورگ آلمان ،مدیرعامل شرکت فنآوری فراساحلی
دلتا را به عهده دارد و برای رس��اندن این مجموعه به
قابلیتها و ظرفیتهای باالتر تالش میکند.

مهندس بنائی در گفتگویی توضیح میدهد که شرکت
فنآوری فراس��ا حلی دلتا در سال  ۱۳۸۸خورشیدی
تأسیس ش��ده و برای بیش از یکصد نفر کار و حرفه
پایدار ایجاد کرده است.
مدیرعامل ش��رکت فنآوری فراس��احلی دلتا یادآور
میشود که ش��رکت تحت مدیریت وی ارائه دهنده
انواع خدمات مدیریت ،مهندس��ی ،خرید ،س��اخت،
نص��ب ،راهان��دازی و تأمی��ن تجهی��زات پروژههای
دریایی و خشکی بویژه در صنایع گسترده نفت ،گاز
و پتروش��یمی است و کوش��ش میکند با استفاده از
تجارب ارزنده مدیران و کارشناس��ان خود ،یافتههای
جهانی این عرصه و درک نیاز مش��تریانش ،خدماتی
متفاوت و برتر به آنان عرضه نماید.
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سیامک افشاری ،مدیر عملیات حفاری در دریا شرکت ملی حفاری ایران:

حفر و تكمیل  11حلقه چاه های نفت و گاز دریایی در سال 95
مدیر عملیات حفاری در دریا شرکت ملی حفاری ایران از حفر ،تعمیر و تکمیل  11حلقه
چاه های نفت و گاز با کاربست دکل های حفاری این شرکت در سال  95در میادین دریایی
در آب های خلیج فارس خبر داد.

مدیر عملیات حفاری در دریا ش��رکت ملی حفاری
ایران با اعالم این خبر ،اظهار داش��ت  :در ارتباط با
حف��ر و تکمیل این چاه ها در مجموع ش��ش هزار
و  240متر حفاری ش��د که دو هزار و  512متر به
چاه های توسعه ای و س��ه هزار و  727متر به چاه
های تعمیری اختصاص داشت .سیامک افشاری با
اشاره به اینکه این شرکت سه دستگاه حفاری ملکی
در اختی��ار دارد ،گفت :با تالش مس��تمر کارکنان
سختکوش این مدیریت دستگاه حفاری مدرس در
ای��ن دوره در منطق��ه درود  -خارگ ،دو حلقه چاه
توسعه ای (جدید) حفاری و سه حلقه چاه دیگر را در
مجموع به متراژ یک هزار و  830متر تعمیر و تکمیل
کرد .افشاری با بیان اینکه این دستگاه از اول آبان ماه
به مدت س��ه ماه برای تعمیرات دوره ای (اورهال) از
مدار عملیات خارج شد ،افزود :دکل دریایی مدرس
در عین حال موفق شد در سال گذشته حفاری یک
حلقه چاه را پنج روز زودتر از برنامه به اتمام برساند.
مدیر عملیات حفاری در دریا شرکت ملی حفاری
ای��ران به حفاری و تکمیل یک حلقه چاه در فاز 11
طرح توس��عه میدان گازی پ��ارس جنوبی در مدت
پیش گفته بوسیله دس��تگاه حفاری شهید رجایی
اش��اره و یادآور شد :بازسازی و نوسازی این دستگاه
در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار کرد :دس��تگاه حف��اری مورب نیز که در
منطقه ابوذر – خارگ اس��تقرار دارد در یک س��ال
گذش��ته موفق به حفاری و تکمی��ل دو حلقه چاه
توس��عه ای و سه حلقه چاه تعمیری جمعا به متراژ
چهار ه��زار و  409متر گردید که حفاری دو حلقه
چاه را  21روز زودتر از زمان پیش بینی شده از سوی
کارفرما انجام داد .افش��اری گفت :این دکل دریایی
پس از مراحل بازس��ازی در سایت بازسازی شرکت
در اهواز از اوائل خردادماه در موقعیت س��کوی ابوذر
مستقر و عملیاتی شده بود .مدیر عملیات حفاری در
دریا شرکت ملی حفاری ایران اهمیت آموزش های
تخصصی حین خدمت را به م��وازات انجام وظایف
سازمانی در این ش��رکت خاطر نشان کرد و افزود:
در س��ال  95در مجموع  76دوره آموزشی از سوی
اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت برای این
بخش تعریف و همکاران در مدت چهار هزار و 500
نفر ساعت این دوره ها را گذراندند.
گفتنی است :حوزه معاونت مدیرعامل شرکت ملی
حفاری ایران در عملیات حفاری دارای چهار مدیریت
حفاری در خشکی و یک مدیریت حفاری در دریا می
باش��د که این مدیریت ها با هدف شتاب بخشی در
اجرای عملیات حفاری و پاسخگویی به موقع به نیاز
شرکت های متقاضی ایجاد شده است.
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عبدالرضا محمودپور ،مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان:

حمایت از ساخت داخلی ورقهای APIبه دستور وزیر نفت
مدیرعامل ش�رکت فوالد اکسین خوزستان از دس�تور وزیر نفت برای حمایت از ساخت
داخلی ورقهای  APIمحیطهای ترش نفت و گاز خبر داد.

عبدالرضا محمودپور با اشاره به سابقه فعالیت شرکت
فوالد اکسین خوزستان اظهار کرد :فعالیت این شرکت
با هدف تولید ورق های عریض فوالدی مورد استفاده
در س��اخت لوله های انتقال نفت ،گاز و فرآورده های
نفتی و س��اخت مخازن ذخیره سازی نفت و فرآورده
های نفتی از سال  ۱۳۸۷آغاز شد و به تدریج در طی
س��الهای گذشته ،توسعه یافته و به تولید واقعی خود
رسیده است .وی با بیان اینکه در سال  ۱۳۹۴بیشترین
میزان تولید حجمی شرکت فوالد اکسین خوزستان با
حجم بیش از  ۸۰۰هزار تن تولید به ثبت رسید ،افزود:
در سال گذشته توانستیم در مجموع تولیدی  ۶۴۰هزار
تنی داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان با بیان اینکه
هدف اصلی ساخت این شرکت ،تولید ورق هایی بوده
که بتوانند برای س��اخت لوله های  APIبرای محیط
های ترش و شیرین در پروژه های نفتی و گازی مورد
استفاده قرار گیرند ،گفت ۵۰ :درصد از ظرفیت بخش
تولید کارخانه را برای تولید این نوع از ورق ها که تولید
آنها بسیار استراتژیک و راهبردی است قرار دادیم اما
به مدار تولید آوردن تمامی این ظرفیت به دلیل عدم
حمایت محقق نشد .محمودپور از دستیابی متخصصان
ایرانی به تکنول��وژی طراحی و تولید ورق های API
محیط های ت��رش خبر داد و گفت :قب��ل از این در
منطقه خاورمیانه چند شرکت انگشت شمار به تولید
ای��ن نوع ورق ها ورود کرده بودن��د ،اما در ایران توان
طراحی و تولید این نوع ورق ها برای محیط های ترش
وجود نداشت تا اینکه با ورود متخصصان شرکت فوالد
اکسین خوزستان و انجام اقدامات گسترده پژوهشی و
فنی و مهندسی موفق به داخلی سازی این تکنولوژی
ش��دیم و با امضای قراردادی برای تأمین  ۴۰هزار تن
ورق  APIمحیط های ترش با ش��رکت مناطق نفت
خیز جنوب ،در س��ال گذشته موفق ش��دیم  ۵هزار

تن از این ق��رارداد را تولید کرده و تحویل دهیم .وی
ب��ا بیان اینکه برای اولین بار در کش��ور به تولید انبوه
ورق های  APIمحیط های ترش رس��یدیم ،تصریح
کرد :کیفیت باالی ورق های تولیدی نشان داد که در
صورت حمایت شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت
از تولید این نوع ورق ها در کش��ور ،می توانیم بخش
زیادی از نیاز داخلی را تأمین می کنیم.
مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان با اشاره به
اینکه در حال حاضر نیاز داخل��ی به ورق های API
محیط های ترش به صورت واردات از دیگر کش��ورها
تأمین می شود ،گفت :در صورتی که از تولید داخلی
در این بخش حمایت شود ،در هر تن تولید این ورق ها
نسبت به واردات آن ،صرفه جویی  ۱۵۰تا  ۲۰۰دالری
خواهیم داشت .وی ادامه داد :با توجه به اینکه حدود دو
ماه از سال  ۹۶گذشته ،اگر همین امروز حمایت های
دولتی از ساخت داخلی این نوع ورق ها آغاز شود ،می
توانیم با فعال کردن ظرفیت های تولید داخل ،بیش از
 ۵۰درصد از این  ۷۰۰هزار تن نیاز سال  ۹۶کشور را
به ورق های  APIمحیط های ترش و شیرین یعنی
بالغ بر حدود  ۴۰۰هزار تن را در داخل کش��ور تولید
کنیم .در صورت حمایت و فعال ش��دن ظرفیت های
نصب شده تولید در این بخش ،عالوه بر صرفه جویی
های قابل توجه در خروج ارز از کش��ور ،اشتغال زایی
مستقیم و غیرمس��تقیم قابل توجهی در این صنعت
ش��کل می گیرد و گردش مال��ی آن در اعتالی رونق
اقتصادی کشور موثر خواهد بود.
محمودپور با اش��اره به دیدار وزی��ر نفت با مدیران
شرکت اکسین فوالد خوزستان گفت :مهندس زنگنه
وقت خوبی را در اختیار ما قرار داد و در این جلس��ه
پ��س از آنکه توضیحات ما را در خصوص توانمندی
های س��اخت داخل ش��نید ،به معاونت مهندسی و
فن��اوری خود ،مهندس بیطرف دس��تور صریح داد
که برای حمایت و فعال شدن ظرفیت های ساخت
داخل در این بخش اقدام شود .وی افزود :امیدواریم
با این دس��تور وزیر نفت ،شاهد قرارگیری نام فوالد
اکسین خوزستان در وندورلیست های کوتاه شرکت
های زیرمجموعه وزارت نفت باشیم ،چرا که تا امروز
فقط نام این ش��رکت در وندورلیست های بلند بود.
مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان گفت :در
صورتی که از ظرفیت های ایجاد شده در بخش تولید
ورق های  APIمحیط های ترش و شیرین حمایت
شود و این ظرفیت ها فعال شوند ،می توانیم در طی
س��الهای آینده به ظرفیت اس��می تولید ورق های
فوالدی کارخانه فوالد اکسین خوزستان که ۱۰۵۰
تن در سال است ،برسیم.

فعالیتهای شرکت صدرا
توسعه می یابد
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
از ارتقای توانمندی و توس�عه فعالیتها در
ش�رکت صدرای بوش�هر خبر داد و گفت:
ش�رکت صدرای بوش�هر به قطب ساخت
سازههای دریایی تبدیل میشود.

س��ردار محمدعلی جعفری در نشستی با مسئوالن
قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء و شرکت صدرای بوشهر
اظهار داشت  :سپاه در عرصههای مختلف ورود کرده و
شاهد موفقیتهای گستردهای از سپاه هستیم .وی با
اشاره به توانمندی باالی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
درزمینههایاقتصادیوصنعتی،خاطرنشانکرد:یکی
از نقاطی که سپاه ورود کرده شرکت صدرای بوشهر
است که شاهد تالشی جهادی در این نقطه هستیم.
فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی ایران با
تقدیر از خدمات قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص)
اضافه کرد :وضعیت شرکت صدرا برای سپاه اهمیت
باالیی دارد و تالش ش��ده که پروژههای مختلف این
شرکت با سرعت و کیفیت باالیی اجرا شود.
وی با اش��اره به اجرا و س��اخت سکوهای مهم پارس
جنوبی ،س��ازههای مختلف دریایی و شناورسازی در
ش��رکت صدرای بوش��هر بیان کرد :شرکت صدرای
بوشهر به قطب صنعتی کشور تبدیل میشود و شاهد
توسعه فعالیتها در این شرکت خواهیم بود.
سرلشکر جعفری با اشاره به تالش قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء برای ایجاد رونق در فعالیتهای شرکت
ص��درا ،افزود :ش��رکت صدرای بوش��هر در س��اخت
س��ازههای دریای��ی دارای ظرفی��ت باالیی اس��ت و
یکی از اولویتها در این عرصه فعالتر ش��دن بخش
کشتیسازی شرکت صدرا است.
ی فرمانده قرارگاه سازندگی
س��ردار عباداهلل عبدالله 
خاتماالنبی��اء(ص) نی��ز در این نشس��ت از بارگیری
نخستین سکوی پارس جنوبی در تیرماه امسال خبر
داد و اظهار داش��ت :دیگر س��کوهای  ۱۰گانه نیز بر
اساس برنامه زمانبندی تکمیل ،بارگیری و در محل
مورد نظر نصب میشود.
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بانکرینگ یا سوخت رسانی به شناورها و کشتی ها

دستورالعمل فسادخیز بانکرینگ

بر اس�اس قانون هدفمند کردن یارانه ها و ماده  ۷۱قانون تنظیم بخش�ی از مقررات مالی دولت  ،تعیین قیمت فرآورده های اصلی با سازمان
هدفمند کردن یارانه هاست نه شرکت ملی نفت ایران.
بانکرینگ به معنای سوخت رسانی به کشتی ها و شناور
ها در آبهای مشخص شده از جمله روش هایی است
که می تواند در زمره تعدد مقاصد مصرفی فرآورده های
نفتی به شمار رود .البته بانکرینگ یا سوخت رسانی به
شناورها و کشتی در محدوده آبی محدود به امرسوخت
رس��انی نبوده و دامنه امور خدماتی ،تعمیراتی و حتی
رفاه��ی را نیز در بر می گیرد .این امر در ایران توس��ط
برخی ش��رکت های خصوصی و تحت نظارت شرکت
ملی نفت ایران انجام می شود .البته صالحیت انجام این
امر توس��ط بخش خصوصی باید برای بخش دولتی به
عنوان نهاد نظارتی محرز شود.
در همین ارتباط ،حدود یک سال از دومین رویه اجرایی
دس��تورالعمل بانکرینگ نگدشته بود که سومین رویه
اجرایی طرح جامع خدمات س��وخت رسانی به کشتی
ه��ا )بانکرینگ) و خدمات جانب��ی در خلیج فارس و
دریای عمان از س��وی وزیر نفت ابالغ شد .برخی مفاد
این دستورالعمل نیز مانند دستورالعمل های قبلی جای
تأمل دارد که در ادامه مورد اشاره قرار میگیرد.
نخست اینکه با توجه به انتقال فرایند صدور مجوز های
جدید و تمدید مجوزهای قبلی از ش��رکت ملی پخش
فرآورده های نفتی به مدیریت بین الملل شرکت ملی
نف��ت ایران ،نح��وه تایید صالحیت ها و ص��دور پروانه

شماره  /125خردادماه  1396صفحه 40

عملیات بانکر مشخص نیست .از طرفی با توجه ماهیت
س��تادی مدیریت امور بین المل��ل و ماهیت خدماتی
بانکرینگ علت این جابجایی ها مشخص نیست.
نقطه مبهم دیگری که در این زمینه وجود دارداین است
که در ماده  ۴با توجه ماهیت صادراتی نفت کوره مازاد
ب��ر نیاز داخلی و قیمت های رقابتی نس��بت به فروش
بانکرینگ  ،علت الویت تخصیص به بانکرینک سوخت
زیر قیمت های بازار صادراتی مشخص نیست.
از س��ویی دیگر در ماده  ۶دس��تورالعمل آمده است به
منظور تشویق بخش غیردولتی و انجام سرمایه گذاری
برای تحقق اهداف ماده  ۱۳۱قانون برنامه پنجم توسعه،
قیمت نفت ک��وره تحویلی به مجری��ان بانکرینگ ،به
ترتیب برابر با متوسط
ماهان��ه قیمت نفت کوره  ۳۸۰بانکر تحویلی در فجیره
مندرج در نشریه پالتس منهای یک عدد ثابت با تایید
وزیر تعیین می شود که دارای ابهامات اساسی است:
-۱کیفیت نفت کوره ای ک��ه در فجیره به بانکرینگ
اختصاص می یابد بسیار پایین تر از نفت کوره صادراتی
جمهور اس�لامی ایران است و در بسیاری از موارد نفت
کوره تولیدی پاالیش��گاه های داخلی پس از اختالط با
نفت کوره ه��ای نامرغوب در فجیره تحت عنوان نفت
بانکر فجیره قیمت گذاری و عرضه می شود.

از سویی دیگر مالک قیمت گذاری فروش های صادراتی
نفت ک��وره در قانون بودجه براس��اس قیمت های روز
فوب خلیج فارس در اطراف بارنامه تعیین می شود نه
میانگین توافقی مندرج در تبصره  ۲و قیمت بانکر فجیره
در ضمن نفت کوره فراورده ویژه محسوب نمی شود که
بتوان خ��ارج از رویه قیمت گذاری در قانون بودجه در
شیوه قیمت گذاری آن دخل و تصرف نمود.
از طرفی نحوه کیفی قیمت گذاری نفت گاز مشابه بانکر
در دستورالعمل مشخص نشده است.
باتوجه به اینکه مالک نفت کوره شرکت های پاالیشی
هس��تند و نقش وزارت نفت وفق قانون عاملیت فروش
و تس��ویه حساب نفت خام است و در قانون ،نفت کوره
صادراتی یارانه پذیر نبوده  ،هیچ گونه ردیف بودجه ای
برای جبران تخفیف های صادراتی پیش بینی نشده و
عمال از حساب پاالیشگاه ها برداشت می شود.
از س��ویی دیگر قیمت نفت کوره  ۳۸۰در فجیره پس
از کس��ر هزینه حمل همواره کمتر از قیمت نفت کوره
فوب خلیج فارس اس��ت  ،همچنین کیفیت آن پایین
ت��ر از نفت کوره صادراتی ایران اس��ت  .زیرا فاقد منبع
تولید نفت کوره بوده واز سایر مبادی تامین و اختالط
نفت کوره های مرغوب و نامرغوب در مخازن س��احلی
استفاده می کنند.
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عدم توجه به توسعه فناوری و
تجاری سازی پژوهش ها
معاون توس�عه فن�اوری معاون�ت علمی و
فن�اوری ریاس�ت جمه�وری  :در بیش�تر
دانش�گاه های كش�ور تحقیق�ات مفید و
گس�ترده ای انجام می ش�ود ،اما اینگونه
تحقیقات در سطح پژوهش باقی می ماند و
كمتر به توسعه فناوری و تجاری سازی آنها
توجه می شود.

گفتنی اس��ت در تبصره  ۳نحوه قیمت گذاری عمال
بصورت ش��ناور پیش بینی ش��ده که همواره ریسک
بانکرینگ توسط تولید کننده ) شرکت های پاالیشی
( باید پوش��ش داده شود که زمینه رانت های پنهان
گسترده را به وجود می آورد.
 -۲در م��اده  ۷نحوه فروش اعتباری/نقدی و تس��ویه
حساب مشخص نشده است .معلوم نیست قرارداد از
مدل خاصی پیروی می کند یا با توجه به شرایط قابل
تغییر است ) تبصره  ۳ماده  ۶نشانگر باز بودن شرایط
قرارداد است).
در ای��ن میان نکته قابل توجه این اس��ت که درماده
 ۵دس��تورالعمل قبلی )ش��ماره ۲٨ / ۱ - ۱۹۱۴۳۷
مورخ ۲۹تیر ماه  ۹۳وزیر نفت( قیمت گذاری بر اساس
 ۹۶درصد نفت ک��وره  ۳۸۰cstصادراتی بوده  ،یعنی
قیمت صادراتی نفت کوره توسط امور بین الملل وزارت
نفت با تخفیف  ۴درصدی اعمال شده است .البته پیش
از  ۲۹تیر ماه  ۹۳شرکت های بانکرکننده نفت کوره
را ب��ا تخفیف ۱۵تا  ۲٨دالر در هر تن زیر قیمت نفت
کوره  cst ۱۸۰مندرج در نشریه پالت از وزارت نفت
تحویل می گرفتند.
 -۳در ماده  ،٨مجری در تس��ویه ارزی و یا ریالی ازاد
است و شرکت ملی نفت می تواند بهای محموله ها را
به صورت ریالی با نرخ تسعیر ارز آزاد از خریدار دریافت
نماید .گفتنی اس��ت نرخ تسعیر ارز آزاد در معامالت
بانکرینگ نفت کوره و نفت گاز ،عبارت از میانگین نرخ
آزاد خرید و فروش دالر بر اس��اس اعالم صرافی های
بانک های صادرات و ملت وسامان دو روز کاری قبل از
پرداخت که عمال ارتباطی با تاریخ روزهای هر بارنامه
ندارد .در صورت عدم انتش��ار نرخ ارز توس��ط صرافی
های مذکور ،آخرین نرخ های ارز مالک محاسبه است
و چنانچ��ه یکی از صرافی های فوق اعالم نکنند ،نرخ
صرافی دیگر در همان روز مبنای محاسبات قرار می
گیرد .تاریخ دوره تسویه حساب) سررسید( وهمپنین
شرایطی که شرکت های بانکرینگ بخواهند یا بتوانند
کل یا بخشی از بهای هر محموله بانکرینگ را قبل از

تاریخ دوره پرداخت نمایند ویا جرائم پس از تاریخ دوره
مشخصنیست.
 -۴با توجه به فروش داخلی و پرداخت ریالی در ماده
 ۱۱این دستورالعمل چگونگی تعیین تکلیف مالیات
بر ارزش افزوده و اظهارنامه مالیاتی مجریان مشخص
نشده است.به عبارتی درروند اجرا :تامین فرآورده های
مورد نیاز مجریان جهت تحویل به کش��تی ها و سایر
ش��ناورها ،صادرات فرآورده های نفتی تلقی ش��ده و
مشمول ضوابط صادرات فرآورده های نفتی می شود
که مغایر با فروش های صادراتی است.
طبق این بند ف��روش باید به ص��ورت ارزی و حداقل
به قیمت های صادراتی در ب��ازار خلیج فارس انجام و
س��هم صندوق توس��عه ملی پرداخت شود .با توجه به
تحویل روزانه نزدیک به  ۱۳میلیون لیتر نفت کوره به
بانکرکننده ایا این امربه عنوان خرده فروشی محقق شده
است؟ با توجه به اینکه عملیات بانکرینک خرده فروشی
محسوب می شود قیمت های عرضه باید باالتر از فوب
باش��د .از طرفی به اس��تناد به قانون بودجه ،باید سهم
صندوق توسعه ملی واریز شود ضمنا با توجه به پتانسیل
بانکر و شرکت های طرف قرارداد مجریان عملیات بانکر،
مکانیسم نظارتی درستی در کنترل حواله و تخلف عمده
فروشی مجریان در شیوه نامه دیده نشده است.
همچنین بر اس��اس قانون هدفمند کردن یارانه ها و
ماده  ۷۱قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت
 ،تعیین قیمت فرآورده های اصلی با سازمان هدفمند
کردن یارانه هاست نه شرکت ملی نفت  ،بر این اساس
به حکم قاعده حقوقی نادیده گرفتن قانونی که مصوب
مجلس ش��ورای اسالمی است و ترجیح دستورالعمل
های صادره از س��وی وزارت نفت بر قانونی که توسط
قانونگذار تهیه شده نوع ترجیح بالمرجع است.
گفتنی است این دستورالعمل و دستورالعمل های قبلی
در بخش طرح جامع خدمات سوخترسانی به کشتی
ها)بانکرینگ( برخالف انتظار به تفسیر برخی قوانین و
دس��تورالعمل ها روی آورده که می تواند فرصت سوء
استفاده را فراهم آورد.

دكتر علی وطنی،معاون توسعه فناوری معاونت علمی
و فناوری ریاس��ت جمهوری با بی��ان اینكه در بخش
خصوصی توجه ویژهای به بخش "عرضه" می ش��ود
گف��ت :در این بخش هنگامی که محصول به مرحله
عرضه می رسد ،چنانچه مشتری و متقاضی مناسبی
برای آن وجود نداشته باشد این روند با مشكل مواجه
می شود .دكتر وطنی ادامه داد :خوشبختانه در سال
های اخیر به دلیل محدودیت هایی كه از نظر مسائل و
مقررات بین المللی نسبت به ایران به وجود آمده است،
توانمندی ها و ظرفیت های داخلی افزایش پیدا كرده
اند .این عضو هیات علمی دانش��گاه با تاكید بر اینكه
كشور ،دارای دو سیستم آموزشی و تحقیقاتی است،
تصریح كرد :در بیشتر دانشگاه های كشور تحقیقات
مفید و گسترده ای انجام می شود ،اما اینگونه تحقیقات
در س��طح پژوهش باقی می ماند و كمتر به توسعه و
فناوری و تجاری سازی آنها توجه می شود.
وطنی محدودیت های ایجاد ش��ده را باعث تحریك
بخ��ش تقاضا دانس��ت و افزود :تلفیق دانش��گاه ها و
پژوهش��گاه در بخش نفت ،گاز و پتروشیمی ،فرصت
مناسبی برای هم افزایی ظرفیت ها داخلی در جهت
تامین نیازهای کشور ایجاد کرده است.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمه��وری ب��ه تعام�لات دو جانبه دانش��گاه تهران و
پژوهشگاه صنعت نفت اشاره كرد و گفت :خوشبختانه
دانشگاه تهران دارای انیستیتو گاز طبیعی مایع است و از
این رو تفاهم نامه ای با پژوهشگاه صنعت نفت در همین
زمینه امضاء شده است كه فرصت مناسبی برای استفاده
از ظرفیت های موجود دانشگاه و پژوهشگاه محسوب
می ش��ود .وی در همین راس��تا ادام��ه داد :با توجه به
تقاضای ش��ركت ملی گاز ایران در زمینه گاز طبیعی
مایع و همچنین وجود همكار بی��ن الملل ،امیدواریم
پروژه های توسعه فناوری را تا تبدیل دانش فنی و بومی
سازی آن ادامه دهیم .وطنی در خاتمه افزود  :پژوهشگاه
و دانشگاه رقیب یكدیگر نبوده بلكه اعضاء یك خانواده به
حساب می آیند و همواره باید تالش كرد كه این رابطه
ها نظامند ش��ده تا خروجی آن به عنوان یك محصول
فناورانه قابلیت اجرایی و عملیاتی در صنعت نفت كشور
را داشته باشد.
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مهندس حیدر بهمنی  ،مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران

صنعت حفاری پایه و محور توسعه صنعت نفت است

مهندس حیدر بهمنی در جمع دانشجویان دانشکده
نفت دانش��گاه صنعتی امیرکبیر افزود :حفاری نقش
اساسی در اکتشاف ،ایجاد ظرفیت های جدید ،توسعه
مخازن و حفظ و نگهداشت تولید دارد.
وی اظهار کرد :تا قبل از انقالب ،مهندس��ی حفاری در
ایران در خارج از کش��ور مدیریت می ش��د و کارکنان
ایرانی بیشتر در سطوح پایین این صنعت مشغول به کار
بودند .بهمنی در پیوند با این مطلب گفت :در گذشته
تمام��ی ابزار کار از جمله دکل های حفاری ،تجهیزات
خدمات جانبی ،کاال و مواد و قطعات از س��وی شرکت
های خارجی تامین و وجوه هنگفتی ارز از کشور خارج
می شد.
مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران افزود :با پیروزی
شکوهمند انقالب اس�لامی مدیریت و راهبری بخش
های فنی و تخصصی و اس��تفاده از تجهیزات صنعت
راهبردی حفاری تماما در دست کارکنان ،کارشناسان
و متخصص��ان ایرانی قرار گرف��ت .وی اظهار کرد :در
زمان حاضر این ش��رکت راهبری  74دستگاه حفاری
خشکی و دریایی را در اقصی نقاط کشور برعهده دارد و
عملیات اکتشاف و توسعه مخازن با هدایت ،مدیریت و
تخصص ایرانی صورت می پذیرد و این مهم از افتخارات
صنعت نفت کش��ور است .بهمنی گفت :شرکت ملی
حفاری ایران بزرگترین شرکت حفاری در خاورمیانه و
تنها ش��رکتی است که خدمات یکپارچه حفاری را در
جهان ارائه می دهد و توانایی انجام کار در هر شرایط و
موقعیتی را دارد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود :این شرکت
در س��ه دهه گذش��ته در زمینه تربیت نیروی انسانی
اقدامات ارزشمندی در راستای خودباوری صورت داده
اس��ت .وی اظهار کرد :توجه به آموزش نیروی انسانی
موجب شده است که هم اکنون بخش قابل توجهی از
نیروهای تخصصی شاغل در صنعت حفاری و شرکت
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های بخش خصوصی در کشور از میان دانش آموختگان
مرکز تکنولوژی حفاری این شرکت انتخاب شوند.
بهمنی گفت :با توجه به تکنولوژی محور بودن صنعت
حف��اری ،این ش��رکت در خصوص س��اخت قطعات
کارب��ردی و مصرف��ی در بیش از یک دهه گذش��ته با
همکاری دانش��گاه ها ،مراکز دانش بنیان  ،تحقیقاتی
و پژوهش��ی اقدامات ارزنده ای داشته است به طوری
که در شرایط محدودیت های اعمال شده ،صنعتگران
ایرانی توانستند بیشترین قطعات مورد نیاز این صنعت
را بومی سازی نمایند.

حیدربهمنی :
برنامه های شرکت درراستای
اهداف وسیاست های
اقتصاد مقاومتی شکل گرفته
وحمایت ازسازندگان داخلی
وپشتیبانی ازآنان درارتباط با
طراحی ،ساخت وکسب دانش
فنی دردستور کارقراردارد.
مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ای��ران گفت :یکی از
محورهایی که ش��رکت به عنوان سرفصل برنامه های
خود قرار داده ارتباط صنعت و دانشگاه است و در بیش
از  10پارک علم و فناوری دانشگاه های کشور اقدام به
ایجاد دفتر نموده و ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه ها در
خصوص رفع چالش های صنعت حفاری دارد.
وی گفت :این ش��رکت در ارتباط با س��اخت داخل و
توس��عه فعالیت های پژوهشی تحقیقاتی نیز سرمایه
گذاری کالنی کرده است و مدیریت ارشد شرکت اعتقاد
دارد با تلفیق علم و تجربه می توان زمینه خود اتکایی

را فراهم آورد .بهمنی همچنین به صدور خدمات فنی
مهندسی اشاره و اظهار کرد :این شرکت دارای توان و
قابلیت های باالیی است که امکان صدور آن به خارج
از کش��ور وجود دارد اما در این خصوص نیازمند ایجاد
تسهیل در مقررات و قوانین مربوط و اخذ تصمیم توسط
مدیران دست اندرکار می باشد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت :برنامه های
شرکت در راستای اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی
شکل گرفته و حمایت از سازندگان داخلی و پشتیبانی
از آنان در ارتباط با طراحی ،ساخت و کسب دانش فنی
در دس��تور کار قرار دارد .وی با بیان اینکه هدف گذاری
برنامه های راهبردی شرکت ملی حفاری پاسخگویی به
نیازهای صنعت نفت کشور است ،افزود :در زمان حاضر
این شرکت از دکل داری به سمت پروژه محوری جهت
گیری دارد و اجرای پروژه های بزرگ در طرح توس��عه
میدان گازی پارس جنوبی ،میدان نفتی آزادگان و دیگر
مناطق نفتخیز کشور را با جدیت دنبال می کند.
بهمنی ضمن بزرگداش��ت روز کارگر و معلم و آرزوی
توفیق برای اس��اتید و دانش��جویان دانشگاه صنعتی
امیرکبیر خاطرنشان کرد :دستیابی به توسعه پایدار و
رش��د و تعالی صنعت در نتیجه مشارکت فعال صنایع
با دانش��گاه ها تحقق می یابد و ظرفیت های بس��یار
مطلوب��ی در مراکز علمی وج��ود دارد که می تواند در
بومی س��ازی ،طراحی و به دس��ت آوردن دانش فنی
به س��ازندگان داخل��ی کمک نماید .در این مراس��م
که با حضور مدیرعامل ملی حفاری و رئیس دانش��گاه
صنعتی امیرکبیر برگزار شد ،شرکت ملی حفاری ایران
و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مباحث علمی ،پژوهشی
و تحقیقاتی دو تفاهمنامه همکاری مبادله کردند.
در چارچوب تفاهمنامه علمی پژوهش��ی ،بهره گیری
بهینه از ظرفیت های دانشگاه و تعریف و اجرای پروژه
های پژوهش��ی و پایان نامه های تحصیالت تکمیلی
منظور شده است.
تقویت دفت��ر هماهنگی امور پژوهش و فن��اوری در
دانش��گاه به عنوان پل ارتباطی ،به��ره گیری متقابل
از هیئت علمی و ظرفیت ش��رکت در امور پژوهش��ی
و برگ��زاری بازدیدهای فنی تخصص��ی از امکانات دو
مجموعه از دیگر محورهای این تفاهمنامه می باشد.
همچنین در این تفاهمنامه هم��کاری ،راه اندازی و
توسعه رش��ته  /گرایش های مورد نیاز طرفین مورد
اهتمام قرار گرفته اس��ت .تفاهمنامه دیگر مربوط به
همکاری دانش��گاه صنعتی امیرکبیر و ش��رکت ملی
حف��اری ایران در زمینه انج��ام آزمایش های کنترل
کیفی سیال حفاری و مواد شیمیایی تولید کنندگان
و تامی��ن کنندگان داخلی برای اس��تفاده در صنعت
حفاری می باشد.

Marine Engineering
حبیب اهلل بیطرف  ،معاون وزیر نفت:

 1/3میلیارد یورو قرار داد ساخت کاالهای پر مصرف صنعت نفت
امضا شد

معاون امور مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت می گوید ،تاکنون از  ١٠قلم کاالی پر
مصرف صنعت نفت با  6گروه به مبلغ یک میلیارد و  300میلیون دالر قرار داد با شرط انتقال
فناوری منعقد شده است.
« حبیب اهلل بیطرف» روز شنبه در نشستی خبری در
حاشیه برگزاری نخستین روز بیست و دومین نمایشگاه
بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی که در محل
دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد ،افزود :به
دنبال اصالح ساختار ،دو معاونت مهندسی استاندارد
و پژوهش های فناوری با هم ترکیب شدند و معاونت
جدید مهندس��ی شکل گرفت که راهبری پژوهش را
بر عهده دارد .وی با بیان اینکه نظام پژوهش صنعت

نفت در حال بازنگری است ،گفت :حوزه فناوری بخش
دیگری در معاونت مهندسی است  .امروزه فناوری یکی
از مولفه های مهم در حوزه قدرت کشورها محسوب
می شود و ایران به این امر واقف است.
بیطرف تاکید کرد:حمایت از س��اخت داخل و توسعه
فناوری از س��وی وزارت نف��ت با جدیت پیگیری می
ش��ود« .بیژن زنگنه» وزیر نفت نیز امروز در مراس��م
گش��ایش این نمایشگاه ساخت داخل  10قلم کاالی
اصلی مورد نی��از بخش نفت را از دیگ��ر برنامه های
مه��م وزارت نفت عنوان ک��رد و گفت :در این زمینه،
در بیشتر موارد قراردادهای متعدد با سازندگان داخلی
و در مواردی به صورت اش��تراک سازندگان داخلی و
خارجی امضا شده اس��ت و امیدوارم بهزودی یکی از
قراردادها در زمینه ساخت داخل برای لوله های مقاوم
در برابر خوردگی امضا شود تا ایران در تولید این نوع
کاال ب��ی نیاز از واردات ش��ود و همچنین به بازارهای
صادراتی ورود کند .وی همچنین گفت صنعت نفت
ایران برای یک جهش به پیش ،آماده اس��ت؛ چنانچه
امروز مشاهده می شود ،سازندگان و پیمانکاران داخلی
مرتبط با صنعت نفت توانایی باالیی دارند.
وزیر نفت با اشاره به این که ظرفیتهای امروز صنعت
نفت ای��ران در زمین��ه س��ازندگان و تولیدکنندگان

داخلی با گذشته قابل مقایسه نیست ،اظهار کرد :این
ظرفیتها نه تنها می تواند در توسعه صنعت نفت ایران
بلکه در صورت ایجاد فضای مناسب روابط بین المللی،
در منطقه هم نقش سازنده و مناسبی ایفا کند.
به گفته زنگنه ،توس��عه کسب و کار در حوزه وسیع و
تعیین کننده نفت ،شامل بخش های باالدستی و پایین
دستی در زمینههای ساخت و ساز اعم از پیمانکاری،
س��اخت تجهیزات تا خدمات فنی مانن��د حفاری و
زیرمجموعه آن نیازمند تعریف و اجرایی کردن پروژه
های مهم است که فناوری پیشرفته و منابع مالی باال
نیز الزمه اجرای این پروژه هاست.
وزیر نفت با اش��اره به الگوی جدید قراردادهای نفتی،
ای��ن قراردادها را عامل اصلی ب��رای ایجاد موج قوی
برای فعال کردن همه پیمانکاران و سازندگان داخلی
عنوان کرد و افزود :عده ای گمان می کنند زمانی که
می گوییم قراردادهای نفتی یعنی اتکای به خارج ،در
حالی که بیش��ترین تاکید ما در این قراردادها بر روی
سازندگان داخلی اس��ت ،از جمله این که شرکتهای
ایرانی می توانند به صورت مستقیم در بخشهایی که
توانمند هستند با صنعت نفت قرارداد امضا کنند و هم
این که الزاما در همه موارد باید یک شرکت اکتشاف و
استخراج ایرانی در کنار شرکتهای خارجی اگر بیایند،
حضور داشته باشند؛ ضمن این که سهم عمده کارها از
سوی سهم ایرانی اجرا خواهد شد.
زنگنه ادامه داد :تاکیدمان بر این است و ظرفیتهای
داخلی ما نیز اطمینان داشته باشند که ما درصدد
هستیم در اجرای قراردادهای نفتی ضمن رسیدن
به اهداف خودمان در ب��اره افزایش تولید همراه با
برداش��ت مناس��ب از میدانها ،این قراردادها را به
س��کویی برای توس��عه و تقویت صنای��ع داخلی و
پیمانکاران داخلی خودمان تبدیل کنیم .وی ادامه
داد :از منظر جذب سرمایههای خارجی و فناوری،
بنده برآوردم این اس��ت ک��ه ما می توانیم ظرف 2
س��ال حدود  80میلیارد دالر قرارداد امضا کنیم و
این یعنی ارجاع دس��ت کم  50میلیارد دالر کار به
ظرفیتهای ایرانی؛ اش��تغالزایی که این مجموعه
ایجاد می کند ،بسیار اثرگذار است.
وزیر نفت تصریح کرد :در این جلسهها گفته شد ضمن
این که پیمانکاران و سازندگان داخلی تالش کنند تا
توانمندی خود را ارتقا دهند همکاری میان پیمانکاران
و سازندگان داخلی را هم تقویت کنیم.

توسعه همکاریهای هند با شرکت
ملی نفتکش ایران
وزی�ر نف�ت و گاز هن�د در دی�دار ب�ا
مدیرعامل ش�رکت ملی نفتکش ایران از
آمادگی پاالیشگاهها و شرکتهای نفتی
این کشور برای توسعه همکاریها با این
شرکت خبر داد.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران امروز چهارشنبه
با وزیر نفت و گاز هند دیدار و درخصوص گس��ترش
ی این ش��رکت با ش��رکتهای نفتی و
همکاریه��ا 
پاالیشگاههای این کشور گفتگو کرد.
در این دیدار ،مهندس س��یروس کیانارثی با اش��اره
به ظرفیتهای ش��رکت ملی نفتکش ایران به عنوان
بزرگترین شرکت کشتیرانی نفتی جهان ،آمادگی این
شرکت را برای توسعه همکاریها با پاالیشگاههای هند
در زمینه حمل محموالت نفتی این کش��ور بصورت
مستمر و ایمن اعالم کرد.
دارمن��درا پرادهان ،وزیر نف��ت و گاز هند نیز ضمن
تاکی��د بر اهمی��ت و س��ابقه روابط ای��ران و هند ،از
آمادگی پاالیشگاهها و ش��رکتهای نفتی هند برای
توسعه همکاریها با شرکت ملی نفتکش برای حمل
محمولههای نفتی این کشور خبر داد.
مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش ای��ران که در راس
هیاتی به هندسفر کرده است در این سفر با مدیران
شرکتهای مهم نفتی و پاالیشگاههای هند نیز دیدار و
ی در زمینه حمل محموالت نفتی
در خصوص همکار 
گفتگو کرد.
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پایگاهخبری-تحلیلیدریاییایران

تلفن021- 44273495 -7 :
نـمابر021- 44261045 :
مطالب خود را برای انعکاس در مارین نیوز
به  info@marinenews.irارسال نمایید.

کانال تلگرام پایگاه خبری  -تحلیلی دریایی ایران مارین نیوز
کانال تلگرام همایش صنایع دریایی
کانال تلگرام نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی
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