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تریبون         

از میدان گازی کیش؛

ظرفیت تولید گاز در پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی 
افزایش می یابد

مدی��ر پاالیش��گاه چه��ارم پ��ارس 
جنوب��ی از افزایش ظرفیت تولید گاز در 
این پاالیش��گاه از میدان گازی کیش در 

آینده ای نزدیک خبر داد.
به گزارش شانا، پاالیشگاه چهارم مجتمع 
گاز پ��ارس جنوبی )فازهای ۶، ۷ و ۸( یکی از 

پاالیشگاه های سیزده گانه این مجموعه است که وظیفه تولید و فرآورش روزانه 
حدود ۸۵ میلیون مترمکعب گاز ترش دریافتی از سکوهای سه گانه و تحویل این 
گاز به پاالیشگاه های دیگر و در مقطعی هم به چاه های نفت آغاجاری به منظور 
افزایش تولید نفت را به عهده دارد.این پاالیش��گاه یکی از پاالیشگاه های مهم و 
حیاتی پارس جنوبی است که با بهره مندی از نیروهای مجرب و با تجربه هرساله 
وظایف مهمی را برای تولید گاز ش��یرین و دیگر محصوالت جانبی مانند اتان، 

پروپان و بوتان را انجام می دهد.
 ظرفیتتولیدگازدرپاالیشگاهچهارمپارسجنوبیافزایشمییابد

بهزاد س��االری، مدیر پاالیش��گاه چهارم پارس جنوبی با بیان اینکه این 
مجموعه با اقدام هایی مانند تعمیرات اساسی، افزایش تولید و فعالیت های در 
۹ ماهه امسال حدود ۲۲ میلیارد مترمکعب گاز ترش را تحویل پاالیشگاه های 
دیگر و خطوط گاز داده اس��ت، به خبرنگار ش��انا گفت: ما در این بازه زمانی 
همچنین موفق به تولید ۲۴ میلیون بش��که میعان��ات گازی، ۳۷۴ هزار تن 
پروپان، ۲۳۶ هزار تن بوتان و یک میلیون و ۳۰۰ هزار اتان شدیم که طبق 

تعهد و حتی در مواردی بیش از آن بوده است.
 افزایشظرفیتتولیدازمیدانگازیکیش

وی افزود: پاالیشگاه چهارم برای افزایش تولید گاز و جلوگیری از کمبود 
گاز کشور به ویژه در فصل سرد سال، طرح افزایش ظرفیت و دریافت حدود 
ه��زار فوت مکع��ب در روز را از میدان گازی کی��ش برنامه ریزی کرده که تا 
سال آینده توسط شرکت ملی نفت ایران اجرایی خواهد شد.مدیر پاالیشگاه 
چهارم پارس جنوبی تصریح کرد: این پاالیشگاه با بهره مندی از توان داخلی 
موفق ش��ده در داخلی س��ازی تولیدات هم اقدام های فراوان��ی انجام دهد و 

تجهیزات بسیار مدرنی در پاالیشگاه چهارم استفاده می شود.
 ساختقطعاتموردنیازتوسطدانشبنیانها

س��االری ادامه داد: ما در ابتدای راه اندازی پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز 
پارس جنوبی در س��ال ۸۲ از تجهیزات کش��ورهای صاحب فناوری استفاده 
می کردیم، ام��ا در ادامه به دلیل تحریم های ظالمانه ای که علیه کش��ورمان 
وضع ش��د، نتوانستیم این قطعات را از کش��ورهای تولیدکننده تهیه کنیم، 
بنابراین همه شرکت های توانمند و دانش بنیان را در ۱۰ سال اخیر در کشور 

شناسایی کردیم تا این قطعات را تولید کنند.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه هیچ کاهش تولیدی به دلی��ل تأمین قطعات در 
پاالیش��گاه چهارم پارس جنوبی رخ نداده است، گفت: اکنون گاز دریافتی از 
سکوها با ظرفیت کامل دریافتی فرآورش و به خطوط انتقال و پاالیشگاه های 
مختلف تحویل داده می ش��ود و تولیدات جانبی مانند پروپان و بوتان هم در 
حداکثر طراحی قرار دارند و امیدواریم با صرفه جویی بهینه مردم در مصرف 

گاز در روزهای سرد سال این پایداری تولید همچنان برقرار باشد.

خبــر

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

ایرانی ترین پاالیشگاه پارس جنوبی راه اندازی می شود
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران  
گفت: برنامه ریزی ش��ده تا سال ۱۴۰۸ 
تولی��د گاز کش��ور ۵۰۰ میلی��ون متر 
مکعب اضافه شود که ۱۲۰ میلیون متر 
مکعب از این میزان مربوط به توس��عه 

میدان گازی کیش است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 

شرکت ملی نفت ایران، محسن خجسته مهر، با حضور در برنامه "صف اول" 
ش��بکه خبر سیما به دستاوردهای شرکت ملی نفت اشاره کرد و افزود: بلوغ 
صنعت نفت و ش��رکت ملی نفت ایران تقریباً از بعد از انقالب اسالمی شروع 
ش��ده اس��ت. ۶۵ درصد تولید تجمعی مربوط به بعد از انقالب است که هم 
اکتش��اف جدید رقم خورده، هم توسعه و هم تولید و زنجیره تأمین ساخت 
کاال نیز اتفاق افتاده اس��ت.وی ادامه داد: اکن��ون ۴۰۰ مخزن نفتی و گازی 
داریم. بیش از یک میلیارد متر مکعب در روز تولید گاز در کش��ور داریم که 
حاصل بلوغ و تکامل صنعت نفت ایران بعد از انقالب است. در تاریخ صنعت 
نفت قبل از انقالب، کارشناس��ی و مدیریت نقش��ی نداشت. امروز در چهل و 
چهارمین سال پیروزی انقالب اسالمی صنعت نفت استقالل یافته و توانمند 
داریم. در س��اخت، نصب، راه اندازی، بهره برداری و تولید، توانمندی داخلی 

داریم و حتی پروژه های فراسرزمینی هم اجرا می کنیم.
خجس��ته مهر با بیان اینکه می��دان گازی کیش از میادین بزرگ گازی 
کشور بعد از پارس جنوبی است، ادامه داد: این میدان با وسعت ۷۷۵ کیلومتر 
مربع که در عمق ۳ کیلومتری خلیج فارس قرار دارد. قرارداد فاز اول توسعه 
این میدان را منعقد کرده ایم که بر اس��اس آن ۲۸ میلیون متر مکعب گاز و 

۱۱ هزار بشکه میعانات گازی تولید و به عسلویه منتقل می شود.
 استقراردودکلحفاریدرمیدانکیش

معاون وزیر نفت افزود: دو دکل ش��رکت مل��ی حفاری در میدان کیش 
مستقر اس��ت که بزودی کار حفاری را آغاز می کند و ما بسرعت قرارداد فاز 

اول آن را تنفیذ کردیم و کار معطل شرایط تحریم و…نماند.
وی تصریح کرد: با توجه به مصارف رو به رشد گاز در کشور تصمیم سریع 
برای توسعه این میدان گرفتیم که طی ۱۴ ماه با سرمایه گذاری ۹۰۰ میلیون 

دالری، ۲۸ میلیون متر مکعب به شبکه سراسری گاز تزریق می شود.
خجس��ته مهر افزود: توس��عه میدان گازی کیش در ۴ فاز انجام می شود 
که به موجب آن روزانه ۱۲۰ میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز کش��ور 
افزوده خواهد شد. برای این کار به ۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز داریم.

ایرانیترینپاالیشگاهپارسجنوبیراهاندازیمیشود
معاون وزیر نفت با بیان اینکه آخرین پاالیشگاه پارس جنوبی در روزهای 
آتی به بهره برداری می رسد و سرمایه گذاری حدود ۲.۵ میلیارد دالر در آن 
انجام شده است، گفت: پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی ایرانی ترین محسوب 
 می ش��ود که ۷۰ درصد تجهیزات آن ایرانی اس��ت. با تکمیل این پاالیشگاه 

۴۲ میلیون متر مکعب به ظرفیت پاالیشی گاز اضافه می شود.
وی با بیان اینکه از زمان شروع به کار دولت سیزدهم در میدان مشترک 
نفت��ی آزادگان ۳۶ حلق��ه چاه جدید به تولید آمد و افزایش تولید را ش��اهد 
بودیم، گفت: باید این کارآمدی را داش��ته باش��یم که از حداکثر توان مالی 
داخل کش��ور هم استفاده کنیم و بر این اساس با یک ایده جدید بانک ها به 

عنوان سرمایه گذار به میدان آمدند.

 فعالیت دانش بنیان؛ یگانه راه نجات صنعت
 نفت ایران

افزایش تولید چاه های کم بازده، بهینه سازی مصرف 
سوخت، جمع آوری گازهای همراه نفت، تکمیل زنجیره 
ارزش افزوده در صنعت پتروش��یمی و نیازهای کاالیی 
صنعت نفت که از خارج از کش��ور وارد می ش��ود شاید 
خالصه ای از همه نیاز فناورانه صنعت نفت باشد، مردان 
نفت��ی در دولت س��یزدهم معتقدند ثم��ره دانش بنیان 
ش��دن این صنعت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری 

است.
ب��ه گزارش ش��انا، غرب به رهبری ای��االت متحده 
آمریکا در ۴۴ س��ال اخیر هرچه در چنته داش��ته برای 
متوقف ک��ردن موتور اقتصاد ایران یعنی صنعت نفت و 
گاز به کار گرفته، در س��ال های اخیر با هدفمند شدن 
تحریم ه��ا به خصوص از زمان خ��روج ترامپ از برجام، 
فش��ارها بر این صنعت دوچندان ش��ده و همه تالش ها 
بر این اس��ت که تا این صنعت را به زانو در بیاورند که 
به همت کارکنان صنع��ت نفت و مدیریت هدفمند در 

سال های اخیر آنها به هدف خود نرسیده اند.
در این می��ان یکی از اقدام های وزارت نفت به این 
تحریم ها، حمایت از شرکت های دانش بنیان و استفاده 
از روش های مختلف تولید کاال و خدمات در داخل بود. 
به عبارت دیگر در این سال ها هرچه تحریم ها سخت تر 
ش��ده حمایت ها از شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها 
هدفمندتر شده اس��ت؛ سال هاست که مدیران صنعت 
۱۱۰ س��اله نفت ای��ران به این نتیجه رس��یده اند آنچه 
می توان��د این صنعت را در س��ایه تحریم های ظالمانه، 
به خودکفایی و اس��تقالل برساند حمایت همه جانبه از 
ش��رکت های دانش بنیان و نخبگان کشور برای نوآوری 
در تولی��د تجهی��زات، کاالها و نرم افزارها اس��ت، البته 
ناگفته نماند که تصویب قانون حمایتی از سوی مجلس 
شورای اسالمی در آبان ماه ۱۳۸۹ مبنی بر مکلف شدن 
دولت و س��ازمان های دولتی به حمایت از شرکت های 

داخلی در این زمینه بی تأثیر نبود.
 صنعتنفتش�اگرداولدرتولیدباراول

درایران
دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود همواره 
ب��ر تقویت س��اخت داخ��ل و حمایت از ش��رکت های 
دانش بنیان تأکید داشته است، بخش بزرگی از اقتصاد 
ایران بر دوش وزارت نفت است و مهم ترین زنجیره های 
ارزش را می ت��وان در ش��رکت های زیرمجموع��ه ای��ن 
وزارتخان��ه یافت، بنابراین اهمیت تولی��د بار اول اقالم 
راهبردی و خنثی سازی تحریم ها در کل زنجیره ارزش 
ای��ن صنعت بس��یار مهم اس��ت، چندی پی��ش معاون 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری نیز 
در ای��ن زمینه از وزارت نفت تقدیر کرد که با داش��تن 

بیشترین همکاری به کسب رتبه نخست زنجیره ارزش 
نف��ت و گاز و وزارت نفت در دوره س��وم اجرای برنامه 
»تولید بار اول اقالم راهبردی« منتج ش��د. بخش��ی از 
این اقدام مه��م برای همکاری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و وزارتخانه نفت است که سبب تأمین 
تجهیزات و فناوری های کلیدی موردنیاز صنایع کشور 
با تکیه بر توان شرکت های دانش بنیان شده که یکی از 
راهبردهای اصلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، مقابله با 
تحریم های ظالمانه غرب، رفع وابستگی و حفظ عزت و 

استقالل کشور است.
 چندی پی��ش مقام معظم رهب��ری در بازدید که 
از نمایش��گاه توانمندی های تولید داخل از غرفه وزارت 
نفت داشتند، فعالیت های وزارت نفت در زمینه ساخت 
بار اول محصوالت راهبردی را کاری مهم قلمداد کردند 
و دیدگاه هایش��ان را در زمینه های مربوطه به مسئوالن 

این وزارتخانه فرمودند.
تبیین سیاس��ت های راهبردی ق��وی برای تحقق 
اقتص��ادی مقاومت��ی در وزارت نف��ت ب��ه رف��ع بخش 
عمده ای از وابس��تگی های فناوری به کشورهای غربی 
در زمینه نیازمندی های فناورانه تجهیزات صنعت نفت 
منجر شده است. این سیاست ها توانسته به مقدار قابل 
مالحظ��ه ای روی خنثی ک��ردن تحریم های بین المللی 

مؤثر واقع شود.
از جمله سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های مرتبط 
با تولید بار اول اقالم راهبردی در صنعت نفت تش��کیل 
کارگروه تولید بار اول در سطح مدیران ارشد وزارت نفت 
به منظور تسهیل و رفع موانع اجرای قراردادهای ساخت 
بار اول در ش��رکت های اصلی و تابع وزارت  است، طی 
اب��الغ وزیر نفت درباره پروژه ه��ای تولید بار اول تعداد 
۱۰۴ پروژه س��اخت بار اول تعریف و به کارگروه تولید 
بار اول معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از سوی 
وزارت نفت ارسال شده اس��ت که با اجرای آنها هزینه 
تأمی��ن کاال به ۳۰ ت��ا ۶۰ درصد نمونه خارجی کاهش 
می یابد، همچنین با به س��رانجام رس��یدن این طرح ها 

س��االنه بیش از ۳۰۰ میلی��ون دالر صرفه جویی ارزی 
برای کش��ور حاصل خواهد ش��د که در شرایط تحریم 
 رقم قابل توجهی اس��ت. از ۱۰۴ پروژه یادش��ده تعداد

 ۳۷ پ��روژه به مبل��غ ۳۲ میلیون دالر ت��ا مهر ۱۴۰۱ 
قرارداد امضا ش��ده و تعداد ۱۹ پروژه تأیید ش��ده و در 
مرحله پیگیری امضا قرار دارد و بقیه از س��وی کارگروه 

تولید بار اول در وزارت نفت در حال بررسی است.
تدوی��ن دس��تورعمل ها و آیین نامه ه��ا به منظ��ور 
تس��هیل ورود ش��رکت های دانش بنیان به صنعت نفت 
و تخصیص امتیاز ویژه به شرکت های دانش بنیان برای 
ورود به فهرست بلند منابع دستگاه مرکزی وزارت نفت 
و افزایش قابل توجه ش��رکت های سازنده و دانش بنیان 
در فهرست بلند منابع دستگاه مرکزی  به ۲ هزار و ۱۱ 
شرکت سازنده و دانش بنیان از دیگر سیاستگذاری ها و 
برنامه ریزی ه��ای مرتبط با تولید بار اول اقالم راهبردی 
در صنعت نفت اس��ت. اخیراً نیز معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرده که با همت وزارت 
نفت، شاهد امضای موافقت نامه کالن ۲ میلیارد دالری 

درباره ۱۵ قلم تجهیزات کاربردی و گلوگاهی باشیم.
 افزایش۳برابریشرکتهایدانشبنیان

دردولتسیزدهم
با گذش��ت بیش از یک سال از شروع به کار دولت 
سیزدهم، در زمینه خنثی کردن تحریم های حوزه نفت 
و گاز کشور بیشترین اقدام ها انجام شده است. مهم ترین 
بخش��ی که باید به س��مت خنثی کردن تحریم فروش 
اق��الم راهبردی برود، همین صنعت نفت و گاز کش��ور 
اس��ت که مس��ئولیت تولید انرژی همچنی��ن کاالهای 
مختلف ش��یمیایی را بر عهده دارد و بزرگ ترین بخش 
اقتصادی کشور را زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کشور 
تش��کیل می دهد. در یک س��ال و اندی که از اس��تقرار 
دولت س��یزدهم می گذرد، تعداد شرکت دانش بنیان در 
حوزه صنعت نفت از مرز ۵۵۰ عدد گذشته که این نشان 

از رشدی بیش از سه برابری دارد.
از دهه های گذش��ته تاکنون صنعت نفت تحریم را 
فرصت مناسبی برای توسعه ساخت داخل و بومی سازی 
تجهی��زات نوآورانه دانس��ته و همواره به ش��رکت های 
دانش بنیان داخلی نشان دهد که چه در دوران تحریم و 
چه در دوران پس��اتحریم، هدف و اولویت  بومی سازی و 
خودکفایی تجهیزات و قطعات موردنیاز صنعت نفت است 
که به تازگی با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان و 
اقدام ارزشمند هیئت وزیران برای ابالغ آیین نامه تولید، 
دانش بنیان و اش��تغال زایی در صنعت نفت، در آینده ای 
نزدیک س��ند دانش بنیان شدن صنعت نفت به دیباچه 

افتخارات وزارت نفت افزوده خواهد شد. 


