نـفت

زمستان و میزان آمادگی
یران شرکت نفت مناطق
شرکت اصلی تولیدی در
کهمسئولیتبهرهبرداری
میدان نفتی-گازی مند و
تان کشور رابه عهده دارد
گازی از این میادین در 9

تامینحداکثری
ان

شرکتبهرهبردارینفتو
جنوبی با اشاره به آمادگی
ت برای تامین سوخت
گفت :با انجام به موقع
ساسی ،اقدامهای اصالحی
نه و برنامههای افزایش
ت بهرهبرداری نفت و گاز
وبیبرایتأمینحداکثری
ر دارد .حمید ایزدی افزود:
جنوبی ،حدود ۳۰درصد از
ل حاضر ،به منظور تامین
ی کامل به سر میبرد .وی
زارو ۵۰موردانواععملیات
ی ،نمودار نگاری ،آزمایش
خوردگی،تعمیریاتعویض
ت تاج چاه ،عمق سنجی،
ف آمادگی تولید در قالب
ساالنه انجام شده است.
ززاگرسجنوبی،همچنین
تانه مناطق عملیاتی این
اسی این شرکت ،پس از
دودششماه(ازفروردین
عالم کرد :طی مدت زمان
فر ساعت نیروی انسانی،
ایزهای ۸الی ۴۸اینچبابه
هپیمانکارمقیممنطقهو
فت و گاز زاگرس جنوبی،

تعمیروایمنسازیشد.ایزدیاضافهکرد:باهدفافزایشقابلیت
اطمینان تجهیزات و انجام تعمیرات پیشگیرانه دورهای ،ادوات و
تجهیزات ۲۲مرکز جمعآوری و مرکز تفکیک و ایستگاه تقویت
فشار به همراه تأسیسات پاالیشگاه فراشبند و مرکز CPF
سروستانباصرفحدود ۹۰هزارنفرساعتنیرویانسانیتحت
بازرسیفنیوتعمیراتاساسیقرارگرفت.ویگفت:خوشبختانه
تعمیرات اساسی سال ۱۳۹۷این شرکت به طور کامل و به شکل
کامالایمنوبدونحادثهتکمیلشدوواحدهادرمدارتولیدقرار
گرفتند.مدیرعاملشرکتبهرهبردارینفتوگاززاگرسجنوبی
اظهارکرد:باتوجهبهاهدافکیفیتعریفشدهدرزمینهخطمشی
سازمان،بهمنظورتحققتولیدتکلیفیطبقمصوبهنظارتبرتولید
شرکتملینفت،چهاردستگاهتوربینایستگاهتقویتفشارنار
تعمیر و مجدد راهاندازی شدند .وی ،با تقدیر از تمامی افرادی که
در تعمیرات اساسی و آمادگی تامین سوخت زمستانی همکاری
داشتند،گفت:ایناطمینانرامیدهمکهشرکتبهرهبردارینفت
و گار زاگرس جنوبی با شروع فصل سرما ،برای تامین حداکثری
سوختزمستانیدرآمادگیکاملقراردارد.براساساینگزارش
،شرکتبهرهبردارینفتوگاززاگرسجنوبی،یکیازشرکتهای
بهرهبردار تابعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که پنج
منطقهفعالعملیاتیناروکنگان،پارسیان،آغاروداالن،سرخون
وگشویجنوبی،سروستانوسعادتآبادرادراستانهایفارس،
بوشهروهرمزگانراهبریمیکند.

46هزارنفرساعتکاردرتعمیراتاساسی

مدیرعاملشرکتبهرهبردارینفتو
گاز شرق نیز با اشاره به پایان عملیات
تعمیرات اساسی این شرکت گفت:
تعمیرات اساسی چاهها و تاسیسات
گازی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
شرق ،با هدف افزایش اطمینان برای
تولید پایدار فصل سرد سال به پایان
رسید.
سیدابوالحسنمحمدیبااعالماینخبرافزود:فعالیتهایصورت
گرفته شامل تعمیر تاسیسات 29حلقه چاه گاز ترش  21،حلقه
چاه گاز شیرین ،پنج مرکز جمعآوری گاز ترش و شیرین و
تاسیساتمرکزاندازهگیریخانگیرانمیشود.
ویدربارهتعدادنفرساعتصرفشدهبرایانجامتعمیراتاظهار
کرد :طی مدت تعمیرات ،حدود 46هزار و 600نفر ساعت روی6

هزارو 700مورد،درخواستکارمشتملبرتعمیراتپیشگیرانه،
موردیواصالحیصورتگرفتهاست.بهگفتهمدیرعاملشرکت
بهره برداری نفت و گاز شرق  ،برنامه تعمیرات اساسی از 14
فروردینماهبهدنبالکاهشگازمصرفیآغازشدوباتوجهبهتعدد
مراکز،تاسیساتوچاههاطیفرایندکاریوجدولزمانیتاآغاز
فصل پاییز و افزایش نیاز پاالیشگاه به گاز ادامه مییابد .وی
همچنینبهافزایشکارهایتعمیراتیاشارهوتصریحکرد:حجم
فعالیتهایصورتگرفتهدرتعمیراتاساسیسالجارینسبت
به مدت مشابه سال قبل ،افزایش 40درصدی تعداد درخواست
کارها و پنج درصدی نفر ساعت بوده است .محمدی ادامه داد:
تعویض نقاط معیوب چند راهههای یک و دو  24اینچ  ،تعویض
تفکیک گر سایکلونی خط اصلی مرکز اندازهگیری خانگیران از
مهمترین فعالیتهای انجام شده از سوی همکاران شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز شرق است که مورد تقدیر مدیر عامل
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران قرار گرفت .فعاليت شركت
بهرهبرداري نفت و گاز شرق ،در محدوده استانهاي خراسان
رضوي ،شمالي و جنوبي با مركزيت ستاد در شهر مقدس مشهد
انجامميشودكهشاملتوليدگازازميدانهايخانگيرانوگنبدلي
است و گاز مورد نياز شمال و شرق كشور را تامين می کند .گاز
توليديومايعاتگازياستحصالينيزبهپااليشگاهگازخانگيران
(شهي دهاشمينژاد)ارسالميشود.

پايانعملياتتعميراتاساسیواحدگازیتنگبيجار

مدیرعاملشرکتبهرهبردارینفتو
گازغربنیزبااشارهبهکاهشزمان
تعمیراتاساسیدراینشرکتگفت:
باتالشوهمتمهندسانشرکت
بهرهبردارینفتوگازغرب،عمليات
تعمیراتاساسی(اورهال)منطقه
عملياتيتنگبيجار،بدونهيچگونه
برونسپاريدرمدتزمانبسيار
اندك ١٦روزكاريباموفقيتكاملپايانيافت.
سعید ناصری پور درباره تعمیرات صورت گرفته اظهار کرد:
تعميراتاساسيمنطقهگازيتنگبيجاردارايحساسيتويژه
اياستوهمكارانعملياتيبراياينمنظورهموارهباچالشهايي
نظيرخطراتناشيازفعاليتدرمناطقگازيووجودريسكباالي
عملياتيدرآن،کمبودمتریالوقطعات،مسائلناشیازتحریمها،
گرمای شدید هوا در کنار وجود ریز گردها و سختگذر بودن
مسيرهاي خطوط لوله مواجه هستند .وي با بيان اينكه
فعالیتهایتعمیراتيدرچندگروهاصلیتعمیراتخطوطلوله
و مکانیک ،بهره برداري ،خدمات فني و  HSEپس از برنامه
ریزیوانجامهماهنگیبینواحدهايعملياتيوبرنامهريزي
تعميرات اساسي مديريت عمليات انجام شد ،افزود :تمام
مراحل انجام اين عملیات در راستاي عمل به سیاستهای
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اقتصاد مقاومتي با استفاده از ظرفیتهای موجود در منطقه و با
همت مضاعف و کار شبانهروزی نیروهای متخصص و کارکنان
پرتالش منطقه و واحدهاي مهندسي ساختمان ،بازرسي فني،
ايمني ،ترابري و واحدهاي عملياتي و ستادي با استفاده از توان
داخلي و بدون برونسپاري انجام شد .مدیرعامل شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز غرب درباره تعميرات اساسی پمپهای
انتقال ميعانات نفت و گاز این شركت اظهار کرد :با همت و تالش
مهندسان داخلي شركت ،پمپهاي مورد استفاده شركت در
مناطقعملياتيشاملپمپسولزرنمكزداييچشمهخوش،پمپ
انتقالميعاناتگازيتنگبيجاروپمپتزريقآبونمكونمك
زداييچشمهخوشموردتعميراتاساسيقرارگرفتند.ويافزود:
باتوجهبهاهميتدرمداربودناينپمپهابهلحاظانتقالميعانات
نفت و گاز و تداوم توليد در اين مناطق و به دليل وجود چاهها و
ميادينمشترك،باهمتمتخصصانستادیوعملياتي،براساس
برنامهريزيهاي پيشبيني شده عمليات تعمير اين پمپها در
اولويت قرار گرفت و مهندسان داخلي شركت با عزمي راسخ و
جهادي توانستند در كمترين زمان ممكن آنها را تعمير کنند و
دوباره در مدار قرار دهند .ناصری پور در ادامه با تشريح مراحل
مختلفاينپروژههاتصريحكرد:برايانجاماينپروژه،مهندسان
و متخصصان شركت در مرحله اول اقدام به نياز سنجي اين نوع
پمپهاباتوجهبهتكنولوژيروزايننوعابزارهاوهمچنينارتقای
كاربريآنباصرفكمترينهزينهوكاربريباالكردندكهدرنهايت،
تصميمبرتعميراتاساسيوبازسازيكاملاينپمپهاگرفتهشد.
ویافزود:درمرحلهدومانجاماينپروژه،مهندسانشركتاقدام
به طراحي و مهندسي معكوس براي انجام اين پروژهها كرده و در
نهايتطرحهايانتخابشدهباهمكاريسايرواحدهايعملياتي
و بخصوص واحد تعميرات ،مراحل نهايي اجراي اين پروژه آغاز
شد.
مديرعاملشركتبهرهبردارينفتوگازغربادامهداد:درمرحله
نهایی ،شركت اقدام به تامين و خريد مواد اوليه براي آن كرد و به
دليل قديمي بودن بسياري از قطعات يدكي ،از سوی شركت يا
شركتهاي ديگر توليد و تمامی تجهيزات روي آنها نصب شد و
آزمايشهاینهاييآنهمباموفقيتبهاتمامرسيدودرحالحاضر
همدرمناطقمختلفعملياتيمورداستفادهقرارمیگیرد.ویدر
ادامهبابياناينكهدرحالحاضرشركتتواناييتعميروبازسازي
انواعپمپهاباكمترينهزينهوزمانرادارد،تصریحکرد:باانجام
اینپروژهشركتتوانستعالوهبرصرفهجوييبسياربااليمالي،
دركمترينزمانممكن،اینپروژهرابهاتمامبرساند.
مديرعاملشركتبهرهبردارينفتوگازغربدرپايانباتاكيدبر
حمايتكاملشركتازايدههايخالقانههمكاراندرهمهزمينهها
گفت:بهدليلحساسيتبااليمناطقعملياتيوهمچنينشرايط
حساسكشوربهدليلتحريمهايظالمانهغرب،ازهمهطرحهاو
ايدههايخالقانهحمايتكاملبهعملميآيدوهمچنينشركت
آمادگي همكاري با ساير موسسات ،شركتها و افراد خالق
دانشگاهي رانيزدارد.
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