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فنی

عصر جدید صنعت نفت با ظهور استارت آپ های فناورانه

امضای 1۰ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت تا دو ماه آینده

معنا و مفهوم بنیادی ظهور استارت آپ های فناورانه، 
در حوزه باالدس��تی صنعت نفت، حركت به س��وی 
شایس��تگی فناورانه جدید و دارای نوآوری بنیادی 
است. این ش��ركت ها با فعالیت های تحقیقی متعدِد 
كوچك و محّرك های بسترساز آغاز به كار می كنند 
و ب��ه منابع مح��دودی نیاز دارند. اس��تارت آپ ها با 
انجام چنین فعالیت هایی، اتص��ال امكانات فناورانه 
جدید به نیازهای رفع نش��ده یا ب��ه صورت ضعیف 
پاسخ داده شده در صنعت را هدف قرار داده اند. باید 
توج��ه داش��ت كه ش��ركت های خدم��ات نفتی در 
سراس��ر جهان درص��دد انجام پروژه ه��ای نوآوری 
فناورانه هس��تند كه نتای��ج واضح و قابل پیش بینی 
دارند. ام��ا در جّوی بزرگ تر با ش��رایط متالطم تر، 
اجرای این دس��ت از پروژه ها ریسك باالیی به همراه 
دارد كه از توانایی اصلی ش��ركت های خدمات نفتی 
خارج است. ش��رایط كنونی صنعت نفت كشور نیز 
دستخوش تالطم هایی است كه مسئوالن و مدیران 
را بر آن داشته است تا بكوشند در آینده ای نزدیك 
شماری از پروژه های نوآوری با ریسك پایین، مورد 
اطمینان و با نتایج قابل پیش بینی را با برنامه ریزی 
و مكانیسم های مناسب اجرا و تعدادی از پروژه های 
نوآوری با ریس��ك باال را به استارت آپ های فناورانه 
واگ��ذار كنند و به این ترتیب از فرصت های نوآوری 
بنی��ادی و بلندم��دت نی��ز غاف��ل نش��وند. ب��رای 
اس��تارتاپ ها در بخ��ش باالدس��تی صنع��ت نفت، 
دس��تیابی به منابع به ویژه منابع مالی برای ورود به 
حوزه ه��ای فناورانه جدید و در ح��ال تغییر، امری 
دش��وار اس��ت. یك��ی از ش��یوه های تأمی��ن منابع 
اصل��ی  بازیگ��ران  س��رمایه گذاری  اس��تارتاپ ها، 
س��رمایه گذاری های  قال��ب  در  )ش��تاب دهنده ها( 

خطرپذیر اس��ت. ش��تاب دهنده ها نق��ش مهمی در 
س��اخت اکوسیستم استارتاپ ها در این حوزه دارند. 
این سامانه سرمایه گذاری به این دلیل اهمیت دارد 
که می تواند استارتاپ های حوزه را به راحتی معرفی 
كن��د. این نیروهای متخصص چون ش��رایط بازار و 
شیوه کار را می دانند، برای اس��تارتاپ های تازه کار 
کم��ک مهمی محس��وب می ش��وند. پلتفرمی مثل 
شتاب  دهنده که در سود و زیان استارتاپ ها شریک 
ش��ده اس��ت و بخش��ی از سهام  ش��ان را در اختیار 
می گیرد،  همه امکانات خود را در اختیار استارتاپ ها 
می گذارد تا پیش��رفت کنند. با این سرمایه گذاری ها 
اس��تارتاپ ها نقش محرك های پایین به باال را برای 
ش��تاب دهنده ها ایف��ا می كنند و در همین راس��تا، 
شركت های اس��تارتاپ می توانند منبع مهمی برای 
بازآفرینی راهبردی س��رمایه گذار باالدستی باشند. 
براین اساس، وزارت نفت با تشكیل شورای راهبری، 
ضمن ارائه تعریفی صحیح و دقیق از نیازهای خود، 
ب��ا ایج��اد فض��ای فیزیكی مناس��ب ب��رای حضور 
ش��ركت های دانش بنیان و استارتاپ ها، به ارائه این 
نیازمندی ها خواهد پرداخت. اس��تارتاپ ها با انجام 
تحقیقات و جس��ت وجوی متعدِد یك یا چند مسیر 
فناورانه كه در پاس��خ گویی ب��ه چالش ها و نیازهای 
صنع��ت نفت چش��م اندازی امیدبخش داش��ته و از 
لحاظ فناوری نیز امكان پذیر باشند، در مسیر تكامل 
آن پرش��تاب ب��ه حرك��ت درمی آین��د. بر اس��اس 
تصمیم��ات وزارت نفت و برجس��ته كردن ضرورت 
حضور اس��تارتاپ ها در ای��ن صنعت، پس از مراحل 
و  فن��اوری  تكام��ل  اس��تارتاپ ها،  امكان س��نجی 
تجاری س��ازی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود 
به کم��ک  مس��تقل  اس��تارتاپ های  آن،  در  ك��ه 

ش��ركت های خدمات نفتی تغذیه می شوند و امكان 
استفاده نظام مند از منبع تحت اختیار آن شركت ها، 
برای اس��تارتاپ ها فراهم می گردد. هرگاه طرح برتر 
توس��ط صنعت برگزیده ش��د، ش��ركت های بزرگ 
خدمات نفتی، استارتاپ ها را خریداری و یا مشاركت 
راهبردی را با آنها آغ��از می كنند. به این ترتیب، هم 
اس��تارتاپ ها حمایت می ش��وند و هم ش��ركت های 
خدمات نفتی اساس فناوری شركت خود را محكم تر 
می كنند. برای حیات حوزه باالدس��تی صنعت نفت، 
فن��اوری و نوآوری امری حیاتی اس��ت. اما توس��عه 
فناوری ه��ای جدید در این صنعت چالش��ی بزرگ 
به حس��اب می آید ك��ه از عوامل اصل��ی آن، زمان بر 
بودن روند توس��عه، هزینه های باال، مقیاس بزرگ و 
پیچیدگی پروژه های نفت و گاز اس��ت. الزم به ذکر 
اس��ت وزارت نفت برای تسریع سرمایه گذاری اولیه 
در استارتاپ های فناورانه،  باید منابع مالی راهبردی 
س��رمایه گذاری خطرپذی��ر خود را توس��عه دهد. از 
س��وی دیگر، استارتاپ های فناورانه باید قادر باشند 
یك فناوری را به س��طحی از توسعه یافتگی برسانند 
كه یك ش��ركت متخص��ص در آن حوزه به فناوری 
تمایل نش��ان ده��د و برای مرتفع  ك��ردن نیازهای 
حوزه باالدس��تی، آن را با همكاری استارتاپ اصالح 
و تكمی��ل كند. وزیر نفت پیش از این تصریح کرده 
ب��وده اس��تارتاپ ها نه تنها امر اش��تغال زایی را برای 
جوان��ان به همراه دارند، بلکه باعث پویایی و افزایش 
خالقیت ه��ا و مهارت ه��ای آنها می ش��وند و بدون 
تردی��د صنع��ت نف��ت ب��ا توجه ب��ه اینک��ه بخش 
قابل توجهی از چرخ اقتصاد کش��ور اس��ت، می تواند 
سهم زیادی از ایجاد چنین کسب وکارهایی در روند 

توسعه صنعت نفت داشته باشد.

معاون امور توس��عه و مهندس��ی شرکت ملی نفت 
ای��ران از امض��ای 10 ق��رارداد طرح نگهداش��ت 
و افزای��ش ت��وان تولید نفت تا دو م��اه آینده خبر 
داد. معاون امور توس��عه و مهندس��ی شرکت ملی 

نف��ت ای��ران در آیین امض��ای قرارداد س��فارش 
لوله ه��ای جداری و مغ��زی مورد نی��از طرح های 
توسعه میدان های رامشیر و منصوری بین شرکت 
مهندس��ی و س��اختمان صنای��ع نفت )اوی��ک( و 

لوله گستر اسفراین گفت: این قرارداد نشان از وفاق 
و توانایی های داخلی در شرایط کنونی کشور دارد 
و گواه این موضوع اس��ت که چرخ صنعت متوقف 
نیست و ما در هر شرایطی کارمان را پیش می بریم.

کوتاه
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کاهش 5۰ درصدی هزینه های حفاری با مدیریت بیولوژیک پسماند

مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با 
اش��اره به کاهش 50 درص��دی هزینه های حفاری 
ب��ا مدیری��ت بیولوژیک پس��ماند، اب��راز امیدواری 
کرد که مدیریت پس��ماند ب��ه این روش در صنعت 
حف��اری توس��عه یاب��د.  احمد محم��دی در آیین 
بهره ب��رداری از طرح مدیریت پس��ماند حفاری به 
روش بیولوژیک )کمپوستینگ( افزود: هفت دستگاه 
حفاری متعلق به ش��رکت ملی حفاری ایران که از 
 Zero( 10 سال پیش به سیستم مدیریت پسماند
Discharge( مجه��ز گردیدن��د، در مناطقی که 
از لح��اظ محیط زیس��ت اولوی��ت وی��ژه ای دارد، 
به کارگیری شدند. وی ادامه داد: با به کارگیری این 
هفت دس��تگاه حفاری در مناطق نفت خیز جنوب، 
بیش از 100 حلقه چ��اه بدون ایجاد آالیندگی در 
مناطق شهری و حفاظت ش��ده حفاری شده است. 
محمدی به کاهش 50 درصدی هزینه های حفاری 
با مدیریت پس��ماند به روش بیولوژیک اش��اره کرد 
و گفت: این طرح که برای نخس��تین  بار در کش��ور 
به دس��ت متخصص��ان بومی اجرا ش��ده، افزون بر 
حذف آالینده های حفاری و تس��ریع در پاکس��ازی 
خاک های آلوده، در مقایس��ه با مدیریت پس��ماند 

حف��اری ب��ه روش Zero Discharge ارزان ت��ر 
اس��ت. مدیرعامل ش��رکت ملی مناط��ق نفت خیز 
جنوب افزود: از ویژگی های این طرح این است که 
فناوری آن بومی است و برای پاکسازی پسماندهای 
حفاری از باگاس نیشکر که صنعت بومی در استان 
خوزستان است، استفاده می شود. وی با بیان اینکه 
ای��ن روش به صورت آزمایش��ی اجرا ش��ده، اظهار 
امیدواری ک��رد، در آینده ی نزدیک بتوان از آن در 
عملیات حفاری در دیگر مناطق حس��اس به لحاظ 
زیس��ت محیطی اس��تفاده کرد. محمدی به دیگر 
طرح های این ش��رکت در زمینه حفاظت از محیط 
زیست اشاره و اظهار کرد: طرح جمع آوری گازهای 
مش��عل اولویت وزارت نفت اس��ت و در این راستا، 
ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب چند قرارداد 
به امضا رسانده و کارهای اجرایی آن نیز آغاز شده 
است. وی با بیان اینکه در کارخانه های بهره برداری، 
گاز و نف��ت به ط��ور جدا به مبادی مصرف ارس��ال 
می شوند، گفت: همواره نفت استخراج شده از چاه ها 
دارای گاز همراه است و به عنوان نمونه در شرکت 
بهره ب��رداری نفت و گاز کارون ک��ه ظرفیت تولید 
نفت آن یک میلیون بش��که در روز اس��ت، میزان 

گاز هم��راه ب��ه 500 میلیون ف��وت مکعب در روز 
می رس��د. محمدی تصریح کرد: با این حجم تولید 
گاز همراه در شرکت نفت و گاز کارون، شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب برای کاهش گازس��وزی ها، 
سرمایه گذاری کرده و میزان گازسوزی ها هم اکنون 
ح��دود 15 میلی��ون ف��وت مکعب اس��ت که برای 
جم��ع آوری آنها نیز با ش��رکت های داخلی قرارداد 
امضا شده است. وی اظهار امیدواری کرد: با اجرای 
قرارداده��ای جمع آوری گازهای همراه نفت، ضمن 
حف��ظ محیط زیس��ت، زنجی��ره ارزش، کامل و از 

هدررفت سرمایه های ملی جلوگیری شود.
محمدی افزود: صنعت نفت از همان ابتدای پیدایش 
تاکن��ون، به محی��ط پیرامون خ��ود، رضایتمندی 
حداکث��ری ذی نفعان و حفاظت از محیط زیس��ت 
توجه داشته و نخس��تین دستورالعمل های مستند 
متعل��ق به این صنعت اس��ت. هم اکن��ون نیز همه 
کارشناس��ان این ش��رکت دغدغه محیط زیس��ت 
داشته و به اجرای الزام های آن اهتمام جدی دارند.
محمدی گفت: در گذش��ته پس از عملیات تعمیر 
چاه ها، مقداری نفت در گودال ها س��وخته می شد، 
اما در س��ال های اخیر با به کارگیری دس��تگاه های 

وی با اش��اره ب��ه پروژه هایی که ق��رار بود در قالب 
الگوی جدید قراردادهای نفتی اجرایی شود، تصریح 
کرد: از مرحله ای به بعد به این نتیجه رس��یدیم که 
نباید منتظر این قراردادها باش��یم و به همین دلیل 
طرح های��ی را به ش��کل م��وازی با الگ��وی جدید 
قراردادهای نفتی آغاز کردیم. حاال که این قراردادها 
در ش��رایط تحریم با مش��کل روبه رو شده، همین 
قراردادهای موازی برای ما مانده است. معاون امور 
توسعه و مهندسی ش��رکت ملی نفت ایران با بیان 
اینکه 33 بس��ته کاری طرح نگهداش��ت و افزایش 
ت��وان تولی��د نف��ت ب��ه ارزش 6/2 میلی��ارد دالر 
سرمایه گذاری با هدف اشتغال داخلی، ایجاد زمینه 
کار برای پیمانکاران و سازندگان داخلی و نگهداشت 
تولید ح��دود 280 هزار بش��که در روز پیش بینی 
ش��ده اس��ت، افزود: در این قرارداده��ا چند بخش 
جدی برای س��اخت داخل گنجانده ش��ده است، از 

جمله اینکه برای 84 قلم کاالی خارجی که امکان 
ساخت داخل داشتند ممنوعیت واردات گذاشتیم و 
15 قلم کاالی پُرمصرف در این پروژه ها را شناسایی 
کردیم و ب��ه این ترتیب ح��دود 40 درصد از 6/2 
میلی��ارد دالر ب��ه تأمی��ن کاال در داخل اختصاص 
می یابد. دهقان با اعالم اینکه تاکنون 10 قرارداد از 
این مجموعه امضا شده و 10 قرارداد دیگر تا حدود 
دو ماه دیگر امضا می ش��ود، عنوان کرد: "ش��رکت 
اوی��ک دو میدان مهم از می��ان این قراردادها را در 
اختیار دارد. امیدوارم پیشرفت خوبی در آنها داشته 
باش��د و به 70 هزار بش��که افزایش تولید موردنظر 
دس��ت یابد". دهقان در عین حال ب��ه تعیین تیم 
رصد کاال در معاونت مهندس��ی اشاره کرد و گفت: 
در این کمیته توجه می شود که از حداکثر ظرفیت 
پیمان��کاران و س��ازندگان اس��تفاده ش��ود. ط��رح 
نگهداشت و افزایش توان تولید در میدان های نفتی 

در دست بهره برداری کش��ور مشتمل بر 33 بسته 
میلی��ارد دالر   6 از  بی��ش  پیش بین��ی  ب��ا  کاری 
سرمایه گذاری در طول سه سال تعریف شده است. 
ای��ن طرح مل��ی که با ه��دف بهره من��دی از توان 
شرکت  های ایرانی و اشتغال زایی در دستور کار قرار 
گرفته، مشتمل بر 33 پروژه است که 29 پروژه در 
بخ��ش خش��کی و 4 پروژه در بخش فراس��احل را 
میانگی��ن  ب��ا  پروژه ه��ا  ای��ن  می ش��ود.  ش��امل 
س��رمایه گذاری ح��دود 220 میلی��ون دالر و در 
محدوده جغرافیایی هفت اس��تان نفت خیز کش��ور 
)خوزستان، بوش��هر، فارس و هرمزگان، کرمانشاه، 
ایالم و کهگیلویه و بویراحمد( اجرا خواهند ش��د و 
پیش بینی می ش��ود ب��ا اجرای آنه��ا ظرفیت تولید 
نفت خام کش��ور به طور میانگی��ن حدود 300 هزار 
بش��که در روز افزایش یابد که اضافه درآمد روزانه 

14 میلیون دالر را در پی خواهد داشت.



94

فنی

گودال ها سوزانده نمی شود.نفت خیز جنوب، به جز در موارد استثنایی، نفتی در فرآورش س��یار نفت )Mos,Mot( در پهنه مناطق 

مطالعات بر روی روش های جدید استخراج متان از ذخایر یخ مانند

به کارگیری ابررایانه های شرکت IBM  در پروژه های اکتشافی شرکت توتال

عملیات بهینه سازي تولید 3۰۰۰ چاه توسط شرکت ِوِدرفورد

محققان موسسه فناوری هند، َمدرس)Madras( ، در 
حال توس��عه روش��ی جدید ب��رای اس��تخراج متان از 
هیدرات های گاز طبیعی در خط س��احلی شبه قاره هند 

هس��تند.  هیدرات های گازی شامل مقدار زیادی متاِن 
به دام انداخته شده است که در خطوط ساحلی شبه قاره 
هند به وفور یافت می ش��ود. مطابق با آمارهای رسمی، 

بی��ش از 1900 تریلیون متر مکع��ب گاز متان در این 
ذخایِر هیدراتی یافت می شود که این مقدار 1500 برابر 

بیشتر از ذخایر گازی حال حاضر این کشور است.

غ��ول انرژی فرانس��وی توتال اعالم ک��رد ابررایانه 
جدید این ش��رکت به زمین شناس��ان توتال اجازه 
می ده��د نف��ت را س��ریع تر، ارزان تر و با ش��انس 
موفقی��ت باالت��ری پی��دا کنند. توت��ال اعالم کرد 
 IBM که توس��ط شرکت Pangea III ابررایانه
ساخته شده است، کمک خواهد کرد در جست و جو 
برای یافتن مناب��ع هیدروکربن، داده های پیچیده 
لرزه نگاری 10 برابر س��ریع تر از گذش��ته پردازش 

ش��وند.  Pangea IIIک��ه بر پای��ه پردازنده های 
Power9  ش��رکت IBM  کار می کن��د، ب��رای 
بهبود و تس��ریع در انجام مأموریت های اکتش��اف 
نفت و گاز ش��رکت توتال اس��تفاده می شود که با 
تجزی��ه و تحلیل مق��دار گس��ترده ای از داده های 
لرزه ای و استفاده از مدل های مرسوم در این حوزه، 

نقاط مربوط به مکان منابع را مشخص می کنند.
قدرت رایانش این ابررایانه از 6/7 پتافالپ در سال 

2016 و 2/3 پتاف��الپ در س��ال 2013 به 31.7 
پتافالپ ارتق��ا پیدا کرده که مع��ادل حدود 170 
هزار لپ تاپ اس��ت. شرکت های نفت و گاز و سایر 
گروه ه��ای صنعت��ی به ط��ور فزاین��ده ب��ه قدرت 
رایانه ه��ای نیرومن��د برای پردازش س��ریع تر داده 
متکی می شوند و این امر به آنها امکان می دهد که 
هزینه ها را کاهش داده و بهره وری و نرخ موفقیت 

پروژه ها را افزایش دهند. 

ش��ركت خدماتي ودرفورد  )Weatherford( از 
امضاي قراردادي جهت ارتقا و بهبود سيستم 
بهينه س��ازي توليد براي 3000 چاه خبر داد. 
تحت قرارداد تازه امضا شده، این شرکت تمام 
خدم��ات تعمیر و نگهداری و خدمات را برای 
پلَت ُفرم نرم افزار )با نام FORESITE( به مدت 
پنج س��ال، و همچنین تم��ام خدمات فنی و 
تولیدی موردنیاز برای مدیریت عملکرد تولید 
را ارائه خواهد داد. فناوری بهینه سازی تولید 
Weatherford دامنه وس��یعی از فعالیت ها از 

چ��اه تا نقطه فروش را در بر می گیرد. گردش 
کار مدیری��ت دارایی ب��رای دوره توليد از هر 
چ��اه، از تخلی��ه طبیعی همراه ب��ا روش هاي 

ف��رازآوري مصنوعي گرفته تا رفع مش��كالت 
تولي��د در خطوط لوله و امکانات س��طحی را 
ش��امل مي ش��ود و تنها پلت فرم بهینه سازی 
تولی��د در س��طح س��ازمانی اس��ت. نرم افزار 
از  برخ��ی  در  هم اكن��ون   Weatherford

زمینه ه��ای چالش برانگیز در سراس��ر جهان 
به عنوان ی��ک پلت ف��رم بهینه س��ازی تولید 
ش��ناخته ش��ده ک��ه تولیدکنن��دگان را قادر 
می س��ازد تا اطالعات گس��ترده ای را برای به 

حداکثر رساندن تولید تحقق بخشند. 

کوتاه
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صرفه جویی 15۰ میلیون دالری در ساخت سکوهای فاز 14 پارس جنوبی

پارس جنوبی، تیرماه امسال همچون ماه های پیش 
از آن، پُ��ر از خبرهای خوب درباره همت و پش��تکار 
متخصص��ان ایرانی بود. هم زمان با بهره برداری از دو 
س��کوی اصلی و اقماری بخش نخست طرح توسعه 
ف��از14 پارس جنوبی ب��ا ظرفیت تولی��د روزانه 28 
میلی��ون مترمکع��ب گاز غنی، 22 تیرماه، س��ومین 
س��کوی تولی��دی ف��از 14 پارس جنوبی از س��وی 
متخصصان ایرانی در آب های خلیج فارس نصب شد. 
س��ازه عرشه این سکو توسط مجتمع کشتی سازی و 
صنایع فراس��احل ایران در یارد ایزوایکو بندرعباس 
برای برداش��ت روزانه 14/2 میلی��ون مترمکعب گاز 
غنی از میدان مش��ترک پارس جنوبی س��اخته شده 
است. این سکوی 2450 تنی که حاصل 80 کیلومتر 
کابل کشی و 37 هزار اینچ قطر لوله کشی بوده است، 
از س��وی شناور تندگویان به بلوک مخزنی این طرح 
واقع در 105 کیلومتری ساحل عسلویه منتقل شد.

مجری ط��رح توس��عه فاز14پارس جنوبی پس از 
عملیات نصب این س��کو، به پای��ان عملیات حفاری 
چاه های این س��کو اشاره می کند و می گوید: پس از 
پایان عملی��ات هوک آپ، راه ان��دازی و تکمیل خط 
لول��ه دریا، بهره ب��رداری از این س��کو از ابتدای آذر 
ماه س��ال جاری آغاز خواهد ش��د؛ با بهره برداری از 
س��کوی14B، عالوه بر تولید گاز شیرین، روزانه 20 
ه��زار بش��که میعان��ات گازی و 100 ت��ن گوگرد و 
س��االنه 250 هزار تن گاز مایع و 250 هزار تن اتان 
فرآوری می شود؛ با احتس��اب سکوی14B، ظرفیت 
تولید گاز در بخش فراساحل فاز 14 پارس جنوبی به 
42 میلیون مترمکعب گاز)معادل یک و نیم میلیارد 

فوت مکعب( در روز خواهد رسید. 
بخش فراساحل فاز ١٤ پارس جنوبی شامل چهار 
سکو )دو سکوی اصلی و دو سکوی اقماری( هرکدام 
با ظرفیت برداش��ت ٥٠٠ میلی��ون فوت مکعب گاز 
 ،14D از مخزن پارس جنوبی اس��ت. عرشه اقماری
آخرین س��کوی ف��از 14 پارس جنوب��ی هم اکنون با 
پیش��رفت 92 درصد در یارد شرکت صدرا در بوشهر 

مراحل پایانی س��اخت را س��پری می کند و تا پایان 
مهرماه امسال در این موقعیت نصب خواهد شد.

مجری طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی در ادامه 
می گوید: هزینه چهار س��کوی این فاز که نسبت به 
موارد مش��ابه کمتر بوده، 550 میلیون دالر است و 
این موضوع منجر به صرفه جویی ارزی ١٥٠ میلیون 
دالری و جلوگیری از خروج بیشتر ارز از کشور شده 

است.
لوله ه��ای CRA از جمله نیازهای عملیاتی طرح 
توس��عه فاز 14 پارس جنوبی است که مجری طرح 
این فاز درب��اره آن می گوید: تخصیص منابع الزم از 
 CAR سوی ش��رکت ملی نفت ایران برای لوله های
از پیش انجام ش��ده بود، اما ب��رای تکمیل چاه های 
باق��ی مانده ک��ه حفاری آن ها انجام ش��ده اس��ت، 
س��فارش گذاری مجدد صورت گرفته و با تخصیص 
منابع از س��وی ش��رکت ملی نفت ایران، این لوله ها 
برای س��کوهای در حال تولید که برخی چاه هایشان 

تکمیل نشده، تأمین می شوند.
مج��ری طرح فاز 14 پارس جنوب��ی همچنین در 
رابطه با رعایت اس��تانداردهای زیس��ت محیطی در 
س��اخت این س��کوها، می گوید: قبل از ساخت و در 
مراح��ل طراحی س��کوها باید مجوزه��ای مربوط به 
رعایت الزام های زیس��ت محیطی اخذ شود و تمامی 
فعالیت ها برای سکوهای ساخته شده این فاز نیز بر 
اساس استانداردهاست؛ از جمله مواردی که در این 
استانداردها رعایت می ش��ود، وجود سیستم تصفیه 

آب است که در همه سکوها رعایت می شود.
محمدمهدی توسلی پور ادامه می دهد: با توجه به 
تکمیل بخش دریایی در س��ال جاری، طرح توسعه 
فاز ١٤ در اولویت تخصیص منابع مالی برای اجرای 
بخش خش��کی ق��رار گرفته اس��ت ک��ه پیش بینی 
می کنیم در س��ال ١٣٩٩ این بخ��ش نیز وارد مدار 
ش��ود. نخستین ردیف شیرین س��ازی پاالیشگاه این 
فاز ابتدای س��ال ٩٩ عملیاتی می شود و با تمهیدات 
اندیش��یده ش��ده تا تکمیل بخش پاالیش��گاهی فاز 

١٤، برای فرآورش گاز تولیدی س��کوهای این فاز از 
ظرفیت خالی فازهای ١٢ و ١٣ استفاده می کنیم.

مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پ��ارس نیز درباره 
آخری��ن وضعیت ف��از 14 پارس جنوب��ی می گوید: 
فاز ١٤ آخری��ن و اولویت دارترین ط��رح باقی مانده 
پارس جنوبی است که تولید روزانه یک میلیارد فوت 
مکعب گاز ) روزان��ه 28/2 میلیون مترمکعب( از دو 
سکوی فاز نخست آن محقق شده است و دو سکوی 
باقی مان��ده نیز تا پیش از زمس��تان امس��ال نصب و 

تولیدی می شوند.
محم��د مش��کین فام با اش��اره به تح��رک ایجاد 
ش��ده در بخش پاالیشگاهی این فاز، می گوید: پیش 
از ای��ن، در بخش تأمین کااله��ای فله ای باقی مانده 
پاالیش��گاه فاز ١٤ عقب ماندگی وجود داشت که با 
تالش و مدیریت کارفرما این اقالم تأمین می ش��ود؛ 
تالش می کنیم همه این اقالم وارد پاالیش��گاه شود 
و واحدهایی که تکمیل می شوند، سریع تر در اختیار 
گ��روه راه انداز ق��رار بگیرند. وی با اش��اره به تکمیل 
مکانی��کال واح��د تولی��د گاز س��وخت )واحد١٢٢( 
پاالیش��گاه ف��از ١٤ ادام��ه می ده��د: ای��ن واح��د 
پیش نیاز روش��ن شدن مشعل بوده و نخستین واحد 
پاالیشگاهی است که با دریافت گاز از خط سراسری، 
در م��دار بهره ب��رداری ق��رار می گیرد. ب��ا عملیاتی 
ش��دن این واحد در اواخر مهرماه امس��ال، به تدریج 

سرویس های جانبی وارد مدار تولید خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس پیش از این با 
ابراز امی��دواری درخص��وص تقویت تی��م پیمانکار 
پ��روژه، به منظور تس��ریع در روند پیش��رفت بخش 
پاالیش��گاهی طرح فاز 14 گفته ب��ود: تغییراتی در 
سطوح مدیریتی کارفرما اعمال شده و انتظار می رود 
در تی��م پیمان��کار پروژه ه��م اصالحاتی ش��ود. او 
همچنین پیش بینی کرده مطابق با برنامه  زمانبندی، 
نخستین ردیف شیرین س��ازی پاالیشگاه فاز 14 در 
اواخر سال جاری یا ابتدای سال آینده به بهره برداری 

برسد. 

رضا میرمحرابی، شرکت ملی نفت ایران   


