مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس خبر داد:

راهاندازی آزمایشی ۲ردیف از فازهای در حال
تکمیلپارسجنوبیتاپایان۹۶
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از
راهاندازی آزمایشی ۲ردیف از فازهای در حال
تکمیل پارس جنوبی تا پایان امسال خبر داد.
محمد مشکین فام در گفتوگو با شانا اظهار
کرد :یک ردیف از فاز  ۱۳پارس جنوبی و یک
ردیف از فازهای  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی تا پایان
امسال به صورت آزمایشی وارد مدار تولید
میشود .وی با بیان اینکه راهاندازی نخستین
ردیف پاالیشگاه فاز  ۱۳پارس جنوبی و فازهای
 ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی با گاز دریافتی از خط
آیگت  ۵انجام میشود ،تصریح کرد :پیشرفت
بخش خشکی این فازها از  ۹۰درصد عبور کرده
است .مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره
به اینکه ساخت پنج سکوی پارس جنوبی که

شامل ۲سکو برای فازهای ۲۲تا ۲،۲۴سکو برای
فازهای ۱۳و یک سکو برای فاز ۱۴پارس جنوبی
میشود ،هم اکنون از پیشرفت باالی  ۹۰درصد
برخوردار است ،گفت :سه سکوی پارس
جنوبی تا پایان امسال در موقعیت خود
در خلیج فارس نصب میشود.طرح
توسعه فاز  ۱۳که از سوی
کنسر سیو می متشکل ا ز
شرکتهای پتروپایدار ،مپنا
و صدرا راهبری میشود،
برای استخراج روزانه۵۶
میلیون مترمکعب
گاز ترش از میدان
مشتر ک پا ر س

جنوبی و تولید روزانه  ۵۰میلیون مترمکعب گاز
شیرین ۲۹۰۰ ،تن گاز مایع ۲۷۵۰ ،تن اتان۷۵ ،
هزار بشکه میعانات گازی و  ۴۰۰تن گوگرد در
استان بوشهر درحال اجراست .طرح توسعه
فازهای  ٢٢تا  ٢٤پارس جنوبی با هدف
تولید روزانه  56/6میلیون مترمکعب گاز
ترش ٧٥،هزار بشکه میعانات گازی٤٠٠،
تن گوگرد ۲ ،هزار و  ٨٧٠تن
الپیجی و  ۲هزار و  ٧٤٠تن
اتان از سوی شرکت
پتروسینا آریا و شرکت
صنعتی دریایی ایران
(صدرا) در حال انجام
است.

افزایشسهمسازندگانایرانیدرساختتجهیزاتصنعتنفت

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
گچساران گفت :بخش عمده قطعات مورد نیاز
تأسیسات نفتی را متخصصان داخلی میسازند.
هوشنگ صیدالی با اشاره به اینکه پیش از
پیروزی انقالب اسالمی به جز کارگران ساده،
همه کارکنان صنعت خارجی بودند ،افزود :هم
اکنون همه کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و
گاز گچساران ،ایرانی هستند و بخش عمده
قطعات مورد نیاز تأسیسات نفتی را متخصصان
داخلی میسازند که روز بهروز نیاز به بیگانگان
کمتر میشود.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
گچساران با اشاره به تحریمهای دشمن در
سالهای اخیر گفت :ساخت  ۲هزار قطعه و
تجهیزات مورد نیاز شرکت در زمان تحریمها به
دست کارشناسان ایرانی ،نشاندهنده معکوس
شدن اثر تحریمها بر شرکت نفت بوده است.
اکنون  ۷هزار و  ۴۰۰نفر نیروی انسانی در
ردههای مختلف در این شرکت فعالیت دارند.
صیدالی مهار آتشسوزی چاه  ۱۴۷رگ سفید
را که با بهرهگیری از حفر  ۲چاه انحرافی در
طول  ۵۸روز انجام شد ،نمونهای دیگر از همت
کارکنان نفت برای کاهش وابستگی به بیگانگان
دانست .این مقام مسئول گفت :خدمات
اجتماعی عامالمنفعه در حوزههای اقتصادی،
فرهنگی و ورزشی ،از فعالیتهای خوب شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز گچساران است.اکنون
تنها برای  ۲طرح راهسازی گچساران به گناوه و
بیبی حکیمه یک هزار و  ۶۰۰میلیارد ریال
اختصاص یافته است که بخش عمدهای از آن با
اعتبارات نفتی تأمین میشود .مدیرعامل
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران با
یادآوری نقش کارگران نفت گچساران در
اعتصابهای دوران مبارزه با حکومت پهلوی که

به پیروزی انقالب اسالمی منجر شد ،افزود:
کارکنان نفت گچساران که  ۳۱شهید از میان
آنان در دوران دفاع مقدس تقدیم انقالب شد،
با پیشتازی در عرصه اقتصادی در همه دوران
پربرکت نظام جمهوری اسالمی اثربخش
بودهاند.
منطقه نفتخیز گچساران در سال ۱۳۰۲
هجری شمسی مورد مطالعه قرار گرفت و در
سال  ۱۳۱۸تولید نفت از مخزن گچساران با
چاه شماره  ۱۳آغاز شد .این شرکت ،وظیفه
استخراج و بهرهبرداری از  ۱۸میدان نفتی را به
عهده دارد که بخش اعظم آن به میدان نفتی
گچساران مربوط است .شرکت بهرهبرداری نفت
و گاز گچساران دارای  ۱۰واحد بهرهبرداری۱۰ ،
واحد تقویت و تزریق فشار گاز ،سه پاالیشگاه
گاز و گاز مایع ،پنج واحد نمکزدایی و بیش از
 ۶هزار و  ۷۰۰کیلومتر خط لوله انتقال نفت
است.

گامهای عملی برای جلوگیری از
سوزاندن نفت خام در گودالهای سوخت

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
گچساران اعالم کرد :با بهکارگیری دستگاههای
فرآورش و تفکیکگر سیار نفت خام ،ساالنه از
سوزاندن هزاران بشکه نفت در گودالهای سوخت
در محل چاه جلوگیری شده است.
هوشنگ صیدالی با بیان این که
توسعه صنایع نفت و گاز بدون توجه
به آثار آن بر محیط زیست ،سبب
وقوع بحرانهای زیست محیطی
میشود ،گفت:شرکت نفت و
گاز گچساران همواره خود
رامتعهدبهحفظمحیط
زیست پیرامون خود

میداند .شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران
با تولید روزانه بیش از  ۶۰۰هزار بشکه و بیش از
یک میلیارد فوت مکعب گاز ،افزون بر صیانت از
منابع نفتی و رعایت اصول و ضوابط ایمنی،
اقدامهای مؤثری برای جلوگیری از آلودگی محیط
زیست برداشته است .با بهکارگیری دستگاههای
فرآورش نفت خام ،ساالنه از سوزاندن هزاران بشکه
نفت در گودالهای سوخت در محل چاه
جلوگیری شده است.
صیدالی با بیان اینکه پیشتر آزمایشهای
جریانی از طریق جریان دادن چاه به گودال
سوختسرچاهیانجاممیشد،افزود:اینعملیات
سبب آلودگی محیطزیست و هدر رفت سرمایه
ملیمیشد .ویافزود:باتوجهبهسیاستهایکلی
شرکت ملی نفت ایران و ضرورت توجه و انجام
فعالیت براساس توسعه پایدار ،این شرکت در
سالهای اخیر موفق به ساخت و در مدار قرار
گرفتن سه دستگاه تفکیک گر سیار نفتMOS
و یک دستگاه فرآورش  MOTشده است.
مدیرعاملشرکتبهرهبردارینفتوگازگچساران
با اشاره به نقش این دستگاهها گفت :کاهش حجم
نفت سوزانده شده ،جلوگیری از آلودگی محیط
زیست ،جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی،
افزایشتولیدواعمالدقتبیشتردرتصمیمگیری
برای توسعه میدانها ،بهرهبرداری بهموقع از چاه و
طراحی تسهیالت فرآورش ،از دستاوردهای
بهرهمندی از این تجهیزات است .کارشناسان
این شرکت موفق شدند در سال  ۹۶طی
مراحل مختلف عملیات سرچاهی ،حدود
 ۸۰۰هزار بشکه نفت را از چا ههای
کیلورکریم ،گلخاری ،پازنان و
رگ سفید را به وسیله
دستگاههای (& MOS
 )MOTبرداشت کنند.

احداث بلوار ساحلی در شرق کارون

بلوار ساحلی شرق کارون با عنوان «شهدای صنعت
نفت» نامگذاری و با حضور استاندار خوزستان ،مدیرعامل
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و جمعی از مسئوالن
استانی کلنگزنی شد تا در زمان برنامهریزی شده آماده
بهرهبرداری شود.این طرح شامل احداث بلوار ساحلی
شرقی ،حدفاصل تاسیسات شرکت نفت و احداث فاز
دوم بلوار ساحلی شرقی ،حدفاصل خیابان  ۳۲متری
ذوالفقار ( فاز  ۳کوی ملت) و زرگان است که بخش
مهمی از آن در زمینهای متعلق به این شرکت اجرا
میشود.استاندار خوزستان در این آیین با اشاره به
همکاری بیدریغ مناطق نفتخیز جنوب در توسعه و
عمران شهر اهواز گفت :همکاری شرکتها و دستگاهها
با استانداری و شهرداری ،نشاندهنده ایجاد انسجام و
هماهنگی بیشتر و دور شدن تدریجی از نگاه بخشی
است.غالمرضا شریعتی با اشاره به همکاری صنعت نفت
و شخص مهندس عالیپور در پروژههای مختلف توسعه
شهری و زیست محیطی تصریح کرد :برای رسیدن به
نقطهای که رضایتمندی مردم از امکانات و خدمات
باکیفیت شهری و حملونقل پیشرفته فراهم شود ،الزم
است تمام دستگاهها مشارکت کامل داشته باشند.

گردهماییساالنهفعاالنصنایع
باالدست نفت و گاز برگزار میشود

دومین کنگره و نمایشگاه بینالمللی اکتشاف و تولید
و پنجمین کنگره بینالمللی صنعت حفاری ایران۱۲ ،
و  ۱۳اسفندماه در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و
سیما برگزار میشود.دومین کنگره و نمایشگاه
بینالمللی اکتشاف و تولید و پنجمین کنگره بینالمللی
صنعت حفاری ایران با هدف بررسی آخرین تحولها و
چشمانداز آینده طر حها در قالب الگوی جدید
قراردادهای نفتی و  EPCFو الزامهای حضور
حداکثری بخش خصوصی در اجرا و مدیریت طرحهای
نفت و گاز کشور با حضور بیش از هزار نفر از مدیران و
کارشناسان ارشد حوزه کارفرمایی و پیمانکاری صنعت
نفت برگزار میشود.این کنگره بینالمللی مشتمل بر۳۰
نشست تخصصی راهبردی ،مدیریتی و تخصصی و بیش
از  ۱۰۰ارائه از طرف سخنرانان و متخصصان داخلی و
بینالمللی است و بیش از هزار و  ۲۰۰نفر از فعاالن و
ذینفعان کلیدی صنایع باالدستی نفت و گاز اعم از
مدیران و کارشناسان شرکتهای بزرگ دولتی و
خصوصی ،شرکتهای مطرح بینالمللی مشتاق به
همکاری با ایران و  ...با مغتنم شمردن این فرصت ،در آن
حضوری فعال دارند.عالقهمندان برای حضور و ثبتنام
در کنگره و نمایشگاه این رویداد میتوانند با شماره
 ۰۲۱-۷۱۱۲۴۰۰۰تماس بگیرند یا برای اطالع بیشتر
به وبسایت کنگره به آدرس www.irane-p.com
مراجعه کنند.
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