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نشریه کارکنان صنعت نفت دوره جدید شماره634
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نفت

فوران طالی سیاه از پارس جنوبی

انتصاب
مدیرعامل نفت و گاز پارس

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی ،محمدرضا
زهیری را به عنوان مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس
منصوب کرد.
مهندس احمد قلعهبانی ،در بخشــی از این حکم ،اتخاذ
تدابیر الزم برای تولید صیانتی ،نگهداری بهینه از تاسیسات
و افزایش ضریب بازیافت نهایی از میدان مشــترک پارس
جنوبی ،پیگیری و اجرای مجدانه فازهای توسعهای میدان
مشترکپارسجنوبی(طبقبرنامهزمانبندیتعیینشده)
و افزایش ظرفیت تولید از این میدان و سایر میدانهای تحت
پوشش را از وظایف محمدرضا زهیری ،به عنوان مدیرعامل
جدید شرکت نفت و گاز پارس دانست و بر مدیریت یکپارچه
و اثر بخش توسعه منابع انسانی و رعایت الزامات و مقررات
 ،HSEپدافند غیر عامل و مدیریت بحران در این شرکت
تاکید کرد.

تولید نفت از الیه نفتی پارس جنوبی در خردادماه آغاز میشود
مهنازمحمدی
طرح توسعه الیه نفتی پارس جنوبی ،مطابق با برنامه
زمان بندی شــده ،مراحل پیشرفت را طی میکند ،به
طوری که بر اساس براوردهای انجام شده ،هم اکنون
ذخایر نفتی پارس جنوبی از  ۷به  ۲۰میلیارد بشــکه
افزایش یافته که طبق تعهد پیمانکار ،تولید نفت خام از
خرداد امسال آغاز میشود .برای مرحله نخست توسعه
الیهنفتیپارسجنوبی،تولیدروزانه 35هزاربشکهنفت
خام و برای فاز دوم نیز تولید روزانه 54هزار بشکه نفت
برنامهریزیشدهاست.الیهنفتیپارسجنوبیبه 4ناحیه
 B،A2،A1و Cتقسیم شده که بنابر اعالم کارشناسان
شرکتملینفتایران،اینالیهنفتیدر ناحیه A1باقطر
مشترکاست،ولیدر 3ناحیهدیگراشتراکیوجودندارد
وتمامآندرآبهایمتعلقبهایرانواقعشدهاست.برای
اطالع از روند توسعه این طرح ،با نصراهلل زارعی ،مدیر
طرح توسعه الیه نفتی پارس جنوبی در شرکت توسعه
پتروایرانکهشرکتمتبوعشپیمانکارطرحتوسعهالیه
نفتیپارسجنوبی(ناحیه) A2است،گفتوگوییانجام
دادیمکهدرزیرمیخوانید.

مدیرعامل نفت و گاز
مسجدسلیمان

مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با صدور
حکمی ،مهندس ابراهیم پیرامون را به عنوان مدیرعامل
جدید شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدســلیمان
منصوب کرد.
مهندس حمید بــورد در این حکــم ،از زحمات و تالش
مهندس سید کمال موسوی که در شرف بازنشستگی قرار
دارد ،قدردانی کرد.
مهندس پیرامون از کارشناسان مدیریت امور فنی شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب است که پیش از این ،سرپرستی
پروژه مطالعات میدانهای گروه آغاجاری را به عهده داشت.

مدیرعامل پیراحفاری

در حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب ،مهندس عبدالمهدی مجتهدی به عنوان مدیرعامل
جدید شرکت پیراحفاری ایران منصوب شد.
مهندس حمید بــورد در این حکــم ،از زحمات و تالش
مهندس غالمحســین دشــتیپور ،مدیرعامل پیشین و
مهندس مهران کاویانی ،سرپرست این شرکت قدردانی
کرد.
مهنــدس مجتهــدی ،دانــش آموختــه مهندســی
شــیمی با گرایش پاالیش نفــت اســت و مدیرعاملی
شــرکت بهرهبرداری نفــت و گاز کارون از ســوابق وی
محسوب میشود.
مهندس غالمحسین دشتیپور ،مدیرعامل پیشین شرکت
پیراحفاری نیز به عنوان مدیرامور فنی شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب منصوب شده است.

در حفاری یک
حلقه چاه از الیه
نفتیپارسجنوبی
 4کیلومترحفاری
افقی انجام شده
است ،حال آن که
پیشبینیمیشودتا
پایان عملیات حفاری
چاههای این الیه
نفتی 21،کیلومتر
حفاری افقی انجام
شود

رئیس امور حقوقی فالت قاره

مهندس زیرکچیانزاده ،مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره
ایران ،در حکمی علیرضا علیخانی را به عنوان رئیس امور
حقوقی این شرکت منصوب کرد.
با توجه به فرا رسیدن دوران بازنشســتگی عبداهلل دادو،
رئیس پیشــین امور حقوقی شــرکت ،با حکم مهندس
زیرکچیانزاده ،علیرضا علیخانــی از کارکنان قدیمی و
باسابقه این واحد ،مسؤولیت امور حقوقی شرکت نفت فالت
قاره ایران را به عهده گرفت.

معاون زمين شناسي مدير امور فني
مناطقنفتخيزجنوب

در حكمي از سوي مدير امور فني شــركت ملي مناطق
نفتخيز جنوب ،مهندس فرخ ناصري كريموند ،به عنوان
معاون زمينشناسي گسترشي اين مديريت منصوب شد.
مهندس عبدالحسين دشتيپور در اين حكم ،از زحمات
و تالش شــهرام تقويپور در مدت تصدي اين مسؤوليت
قدرداني كرد.

l

گزارش

الیه نفتی پارس جنوبی در حدود 100کیلومتری ساحل عسلویه استان
بوشهر واقع شده که هدف از آن ،اســتحصال نفت از دریا در  2فاز است.
پیمانکاراصلیاینطرح،شرکتتوسعهپتروایراناستکهقرارداداجرایی
آن در اسفند سال  85و به صورت بیع متقابل به امضا رسید .هماکنون
عملیات حفاری چاههای توسعهای این الیه نفتی تمام شده که پس از
نصب پایه سکوی دریایی ،عملیات فعالسازی چاهها انجام خواهد شد.
تاسیسات دریایی این طرح ،شامل یک ســکوی دریایی و یک دستگاه
( FPSOشناورچندمنظورهبرایبهرهبردارینفتخام)میشود .شایان
ذکراست،شرکتنفتوگازپارسپسازاجرایمرحلهنخستتوسعهاین
میدان نفتی در ناحیه موسوم به  ،A1مرحله دوم توسعه برداشت از این
میدان را هدفگذاری کرده است.
تولیدنفتازاليههايغيرمشتركپارسجنوبي
بررسي روند پيشرفت طرحهاي توسعهاي شركت نفت و گاز پارس
نشان ميدهد که تا نيمه اول امسال ،نفت خام از بخش غير مشترك
اليههاي نفتي پارس جنوبي توليد شــود .مهندس زارعي با اشاره
به فعاليتهاي چشمگير انجام شده از ســوی شرکت توسعه پترو
ایران برای توســعه الیه نفتی پارس جنوبی ،تامين دكل حفاري
براي پيشــبرد برنامه توســعه اليه نفتي پارس جنوبي را از جمله
اقدامات قابل توجه برای توســعه این الیه نفتــی عنوان میکند و
یادآور میشود« :با وجود اینکه این شركت  ،موضوع دكل داري را
در چارچوب وظايف خود نداشته ،براي ايجاد زمینه الزم به منظور
اجراي مناســب پروژهها ،به تامين دكل ملكي اقدام کرده است .بر
این اساس ،از زمان استقرار دکل حفاری دراین طرح ( 30خرداد91
) ادامه فعاليتها مطابق با برنامه زمانبندی شده و پيشبينيهای
صورت گرفته انجام شده اســت ».به گفته وی ،اين دكل در حال
حاضر مدرنترين دكل دريايي است كه در خدمت ناوگان حفاري
كشور قرار دارد و همه اجزاي اصلي آن از سوی شرکتهای معتبر
اروپايــي و آمريكايي ســاخته و گواهيهاي آن از ســوی مراجع
بینالمللی معتبر صادر شده اســت .مهندس زارعي با بیان اینکه
از پايان خرداد سال گذشته كه دكل حفاري در موقعيت اليه نفتي
اســتقرار يافت تاکنون 5 ،حلقه چاه از مجموع  7حلقه ،حفاري و
تكميل شده اســت ،خاطر نشــان میکند« :تا پايان فروردين ماه

 128هزار مترحفاری در سال ٩١

دستیابیبهرکوردهای جدیدحفاری
اما دستیابی به رکوردهای حفاری ،از دیگر موضوعات قابل اشاره در طرح
توسعهالیهنفتیپارسجنوبیاست.بهگفتهمهندسزارعی،درعمليات
حفاريچاههایالیهنفتیپارسجنوبیكهاولينكاردكلحفاريمارين1
بود ،ركوردهاي قابل توجهی در این بخش حاصل شــد که پیشبینی
میشود در آینده ،ركوردهاي باالتری در مقایسه با شركت خارجي  -كه
عملياتحفاریدربخشغيرايرانياينميدانرادنبالميكند–بهدست
آید .وی یادآور میشود« :در حفاری یک چاه از این الیه نفتی ،موفق به
حفاري شاخه افقي به طول نزديك به  4كيلومتر شديم ،ضمن این که
پیشبینی میشــود تا پايان عمليات حفاري چاههای این الیه نفتی،
 21کیلومتر حفاری انجام شود ».بر اساس اعالم مدیر طرح توسعه الیه
نفتی پارس جنوبی در شرکت توسعه پترو ایران ،عمليات ساخت سكوي
بهرهبرداري این الیه نفتی هم طی يكسال گذشته ،از پيشرفت مطلوبی
برخورداربودهوپيشبينيميشودباپايان یافتنعملياتحفاريدراواخر
فروردينامسالوخارجشدنسكويحفاريازمنطقه،برايحملونصب
سكودرنيمه اول ارديبهشت امسال آمادگیکاملوجودداشتهباشد.
مهندس زارعي با بیان اینکه پيشرفت توسعه اليه نفتي پارس جنوبی
در سال گذشته مطلوب و مناسب بوده است ،بر انجام حمایتهای الزم از
توسعه این طرح تاکید وتصریح میکند« :برخالف فشارهايي كه از سوی
دشمنان و بدخواهان بر کشــور تحميل شده ،تاکنون هيچگونه وقفه و

همگام با استاندارد های ایکائو
فرودگاههای فالت قاره به ماشین های آتش نشانی مدرن تجهیز شدند
مالکیت خود از چند ســال گذشــته ،خرید این
ماشینهای آتشنشانی را در دستور کار قرار داده
بود».
وی اظهار داشت« :با توجه به برخی محدودیتها،
تامین برخی قطعات کلیدی آنها با مشکل مواجه
شده بود که در نهایت و با تمهیدات اندیشیده شده
از سوی مسووالن فالت قاره و همکاری یک شرکت
پیمانکار داخلی و یک شرکت ســازنده خارجی،
تجهیزات موردنظر تامین و ماشینها تحویل داده
شد ».سیدعالءالدین صدرایی با بیان این موضوع که
ماشــین ها براســاس آخرین فناوری روز تولید
شــدهاند ،به کاربرد دو منظوره آنها اشاره کرد و
گفت« :در مواقع ضروری میتوان از آنها در اطفای
حریق تاسیسات دیگر نیز استفاده کرد».

کارخانه زياليي
در آستانه بهره برداری

در سال گذشته بیش از ١٢٨هزار متر حفاری چاههای نفت
و گاز ،در قالب پروژههای شرکت ملی حفاری انجام شد.
ســال پیش  ٢٩حلقه چاه ،حفاری و تکمیل شــد که در
مقایسه با سال قبل از آن (سال  5 ،)90حلقه چاه افزایش
داشته است .متراژ حفاری چاهها در قالب اجرای پروژههای
حفاری  ١٢٨هزار و  ١١٥متر بوده که حفاری در فازهای
 ١٤،١٧و ١٨پارس جنوبی ،میدان گازی کیش ،میدانهای
آذر ،یادآوران ،آزادگان شــمالی و جنوبی از پروژههای در
دست اجرای شرکت ملی حفاری به شمار میآید.
حفاری  ١٢و  ٢٠حلقه چاه اکتشــافی در سراسر کشور و
همچنین تعمیر و تکمیل  ٩حلقه چــاه در فاز  ١٢پارس
جنوبی ،از دیگر کارهای اجرایی شرکت ملی حفاری است
که در چارچوب برنامه توســعه میدانهای گازی و نفتی
اجرا میشود.

امســال ،حفاري و تكميل  2حلقه چاه باقيمانده هم انجام خواهد
شد».

تاخيري در اجراي برنامهها و انجام تعهدات در زمینه توسعه این الیه نفتی
به وجود نیامده است».
وی با بیان اینکه بهرهبرداری از این الیه نفتی ،به تامین كشتيFPSO
براي ذخيره و فراوري نفت آن بستگی دارد ،خاطر نشان میکند« :شركت
نفت و گاز پارس و شــركت نفت فالت قاره ،برای ایــن امر تالش قابل
مالحظهای کردهاند و شركت توسعه پتروايران هم از هیچ گونه همكاري
دريغنميکند».گفتنیاست،شركتتوسعهپتروايران،نخستينشركت
ايراني است كه با هدف توسعه ميدانهای نفت و گاز پا به عرصه رقابت با
شركتهايخارجيگذاشتهاست.
به كارگيري حدود 400نفر از نيروهاي متخصص و توانمند در ساختاري
منسجموكارآمد،ايجاددفاترخارجازكشوروتاسيسشركتهاياقماري
تخصصی از جمله ساختار شكل گرفته در شركت توسعه پتروايران براي
اجراي پروژههاي نفتي و گازي است .توسعه ميدانهای نفتي مختلف از
قبيلميداننفتيسلمان،فازتوليدزودهنگامميداننفتيآزادگان،توسعه
ميداننفتيفروزان،اجرايفازتوليدزودهنگامميداننفتيجفيروتوسعه
 2میدان نصرت و فرزام ،بخشــي از فعالیتهای انجام شده از سوی این
شرکت به شمار میرود .در اجراي اين پروژهها ،شركت توسعه پتروايران
بالغ بر 78چاه در دريا و خشكي با عمق در مجموع 196هزار متر حفاري
کرده است .در سال  83و با بهرهگيري از  5دكل حفاري بهطور همزمان،
متراژ حفاري ساالنه پتروايران به  55هزار متر رسيد ،ضمن این که این
شرکت تاکنون برای انتقال نفت و گاز 700كيلومتر خطوط لوله دريايي
احداث کرده و بيش از 25هزار تن انواع سازههاي دريايي مختلف ساخته
و نصب کرده است.
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خبر

پیشرفتهترین کارخانه بهرهبرداری و نمکزدایی در منطقه
زیالیی واقع در حوزه عملیاتی شرکت بهرهبرداری نفت و
گاز مسجد سلیمان ،در آخرین مراحل تکمیل قراردارد.
کارخانه بهرهبرداری و نمکزدایی زياليي ،هماکنون بیش از
 ٩٥درصد پیشرفت دارد که براساس برنامه تعیین شده ،تا
تیرماه امسال آماده بهرهبرداری خواهد بود.
پروژه احداث اين کارخانه از جمله طرحهای مهرماندگار
است که در مناطق نفتخیز جنوب در دست اجراست.
گفتنی است ،با آغاز به کار این کارخانه ،که به جدیدترین
فناوریهای روز جهان مجهز است ،روزانه  ٥٥هزار بشکه به
ظرفیت فراورش نفت این شرکت افزوده خواهد شد.
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بر اساس استانداردهای سازمان بینالمللی هوانوردی (ایکائو) ،تمامی فرودگاهها ملزم به
رعایتقوانینیازجملهتجهیزبهایستگاهآتشنشانیواستقرارماشینهایآتشنشانی
فرودگاهی هستند که با توجه به رعایت موارد یادشده ،گواهینامه فرود هواپیماها ،با
اندازه و نوع مختلف به فرودگاه موردنظر ارائه خواهد شد .شرکت نفت فالت قاره ایران
با توجه به مدیریت و کنترل  3فرودگاه در جزایر الوان ،سیری و منطقه بهرگان ،با درک
اهمیت این موضوع و رعایت استانداردهای ایکائو ،برای نخستین بار در سطح کشور ،با
همکاری یک شرکت داخلی ،اقدام به خرید  11دستگاه ماشین آتشنشانی مدرن کرد
که از این تعداد 9 ،دستگاه آن با عنوان ماشینهای آتشنشانی فرودگاهی – صنعتی،
مخصوص فرودگاههاست و 2دستگاه دیگر نیز در اطفای حریق تاسیسات کاربرد دارد.
به گزارش مشــعل ،نخســتین تحویل ،آموزش و
ن ماشــینها با حضور نماینده سازمان
آزمایش ای 
هواپیمایی کشــور ،نماینده مشاور هوانوردی وزیر
نفت ،نمایندگان شرکت پیمانکار داخلی و خارجی
و مسووالن شرکت نفت فالت قاره و منطقه الوان،
اسفند سال گذشته با تحویل  2دستگاه در منطقه

الوان انجام شد .مشاور هوانوردی شرکت نفت فالت
قاره با بیان اینکه  7ماشین دیگر به ترتیب به جزایر
خارک ( 3دستگاه) ،ســیری و منطقه بهرگان (2
دستگاه) تحویل داده خواهد شد ،گفت« :شرکت
نفت فالت قاره با توجه به رعایت اســتانداردهای
ایمنی و زمینی و اطفای حریــق فرودگاههای در

احداث ایستگاه آتشنشانی در فرودگاه
رئیس منطقه الوان نیز با اشاره به اجرای طرح توسعه
فرودگاه این منطقه در ســال گذشته ،بر ضرورت
تامین این ماشــینهای آتشنشانی فرودگاهی ،با
توجه به رعایت استانداردها و دریافت گواهینامه
برای فرود هواپیماهای مختلــف در فرودگاه الوان
تاکید کرد و گفت« :با توجه به تبدیل شــدن این
جزیره به منطقه ویــژه اقتصادی و همچنین طرح
توســعه میدان گازی الوان ،به طور حتم در آینده
پروازهای بیشتری به این منطقه انجام خواهد شد ،از
این رو رعایت استانداردها ضروری است».
عبــاس رجبخانی ،نکتــه دیگــر در خرید این
ماشینها را مستهلک بودن و هزینه باالی تعمیر
و نگهداری ناوگان آتشنشــانی مستقر در منطقه
الوان دانســت و افزود« :با توجه به حساس بودن
تاسیســات این منطقه ،نیاز ما به این ماشینآالت
بیشتر اســت ،از این رو برنامهریزی برای تامین 2
دستگاه دیگر در آینده در دســتور کار قرار دارد».

وی با اعالم اینکه در طرح توسعه فرودگاه الوان،
طرح احداث یک ایستگاه آتشنشانی نیز دیده شده
است ،افزود« :هماکنون با انجام برخی اصالحات،
ساخت این ایستگاه در دستور کار قرار دارد».
دریافت گواهینامه 6و 7ایکائو
رئیس  HSEمنطقه عملیاتــی الوان نیز با بیان
اینکه این ماشینهای آتشنشانی عالوه بر بحث
کاربری آنها ،عاملی برای آموزش گروههای امداد
و نجــات فرودگاهی نیز به شــمار میروند ،گفت:
«ماشینهای آتشنشانی فرودگاهی ،تفاوت ویژهای
با ماشینهای آتشنشانی عادی دارند تا بتوانند در
زمان اضطرار ،باالترین بازدهی را داشته باشند».
جهانگیر قاسمی با اشــاره به قدرت باالی شتاب
این ماشینها،بر ضرورت ســرعت آنها براساس
اســتانداردهای ایکائو تاکید کــرد و گفت « :این
ماشــینها میتوانند زیر  43ثانیه ،سرعتشان را
از صفر بــه  80کیلومتر برســانند ».به گفته وی،
همچنین ماشینهای موردنظر ،توان اطفای حریق
در حال حرکت را دارند و هر چرخ آنها به تنهایی
میتواند حرکت کند .قاســمی خاطر نشان کرد:
«با خرید این ماشــینها ،فرودگاه منطقه الوان،
گواهینامــه طبقهبنــدی  6و  7را دریافت کرد».
نماینده شرکت پیمانکار داخلی نیز گفت« :با تهیه
این ماشــینها ،از این پس با هماهنگی ســازمان
هواپیمایی کشــور ،گواهینامه فرود هواپیماهای
خاص فرودگاه در منطقه الوان و فرودگاههای دیگر
مناطق نفت فالت قاره صادر میشود ».جالل آرام
با اعالم اینکه ســامان ه های پمپ ،آب و پودر این
ماشــینهامیتوانند به صورت همزمان کار کنند،
افزود« :بــا توجه به محدودیتها ،این ماشــینها
با ترفندهای خاص و با همکاری شــرکت سازنده
خارجی تولید و به کشور تحویل شد».

رئیسHSE
منطقهعملیاتی
الوان :
ماشینهای
آتشنشانی
فرودگاهی ،تفاوت
ویژهای با ماشینهای
آتشنشانی عادی
دارند تا بتوانند
در زمان اضطرار،
باالترین بازدهی را
داشتهباشند

