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گاز

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

نوروز  98را بیتردید باید یکی از شــگفتانگیزترین برهههای زمانی ،نه تنها در
چند سال گذشته که شاید در دهههای اخیر دانست.
ســیل ویرانگر ،رانش زمین ،توفان و آب گرفتگی بیشتر استانهای کشور را در
نوردید .
همه چیز به هم ریخت .ســازمانهای امدادی با وجــود غافلگیری در روزهای
تعطیل ســال نو با اراده و کوشش درخور ستایش آنچه در توان داشتند را به منصه
ظهور رساندند.
اما گستردگی حادثه که همچنان از استانی به استان دیگر سفر میکرد ،آن اندازه
بزرگ بود که مهار آن نه کار یک روز و چند روز و نه یک گروه و چند گروه امدادی بود.
همه بســیج شده بودند .نیروهای نظامی و انتظامی با نفربرها و قایق های خود و
بسیج تمامی نیروهای تحت امر ،استانداریها و فرمانداریها ،حتا نیروهای مردمی و
NGOها ،همه و همه آمدند تا در کنار نجات جان صدها تن از هموطنان سیلزده،

آنچه میتوانند برای جلوگیری از نابودی خانهها و زمینها و باغات و  ...بکوشند.
در این میان و میانه ،شــرکت ملی گاز ایران نيز به عنوان بزرگترين و اصليترين
تأمينكننده سبد انرژي كشور به خوبي نقش خود را قبل ،حين و بعد از بحران انجام
داد تا شاهد كوچكترين حادثه و اختاللي در روند گازرساني نباشيم .نیروهای همدل
و یکزبان شــرکت از نخستین ساعات حادثه با بسیج نیروهای خود در استانهای
سیلزده به کمک هموطنان آسیبدیده از این قهر طبیعت کوشیدند.
در ادامه ،برخی از اقدامات شــركت ملي گاز ايران در ســطح كشور و به ويژه در
مناطق سيلزده استانهاي گلستان ،مازندران،خوزستان ،لرستان،ايالم،كرمانشاه،و
حتي كردســتان ،گيالن،تهران و  ...را در مواجهه با اين بحران از طريق شــركتهاي
پااليش گاز ،مناطق عملياتي انتقال گاز و شــركتهاي گاز استاني درگير مستقيم با
اين بحران و يا به عنوان استان معين را به صورت اجمالي مرور ميکنیم.

اقدامات انجام شده قبل از بحران:
ارسال دستورالعمل مقابله با سیل در تاسیسات صنعتی و ابنیه
به شركتها و مناطق تابعه
آموزش نحوه مديريت بحران
برگزاري مانور حوادث شامل سيل ،زلزله ،آتش سوزي و ...
آمادگی ماشــین آالت ،امکانات وتجهیزات الزم براي مقابله با
بحران درسطح كشور شامل ژنراتورها ،پمپ های لجن کش و
سایر تجهیزات
مشــخص نمودن واحدها و كاركنان عملیاتی و پشــتیبانی
نيازحضور در بحران
تقسیم وظایف واحد ها و نيروهاي عملياتي درزمان وقوع بحران
مشخص نمودن تقاطع خطوط و شبكه گاز با رودخانه ها در
سطح استان ها
کنترل و بازديد مداوم از كليه تأسيسات از جمله خطوط انتقال
گاز،ایســتگاههای تقلیل فشــار ،سیستم های مخابراتی و
ارتباطی ،خطوط تغذیه  ،شیرهای شبکه ،صاعقه گیرهای دکل
ها و ...
شناســایی و بررسی مناطق پرریسک تأسيسات گازدر سطح
كشور(مشخص نمودن تقاطع خطوط و شبكه گاز با رودخانه ها )
بازنمودن معابر موجود در سطح تاسيسات گازي

ستادبحرانتماس های مردمی
حضور به موقع در محل حادثه و بســتن شیرهای جریان گاز و
ایمن سازی محل
سرکشی مستمر از ایستگاههای تقلیل فشار
بازدید مستمر از شیرهای شبکه
قطع گاز بموقع خطوط آســیب دیده(روستاهايي كه تخليه
ساكنين آنها بر حسب نظر ستاد مديريت استان ها به علت باال
آمدن سطح آب صورت گرفته و به منظور جلوگيري از تبعات
آتيباهماهنگيفرمانداريها،گازمشتركينآنهاقطعگرديدهاست).
حضور سریع اکیپ تعمیرات در محل های حادثه ديده
ترميم خطوط و شبكههاي گازرساني
در حين اجراي سيـــل بند توسـط
ماشينآالت حفار سازمانهاي درگير
ازسرويسخارجنمودنايستگاههاي
تقليل فشار در محاصره آب و تامين
گازمشتركـينازايستگاههايديـگر
تامين قايق موتوري جهت امداد
رسانيبهويژهدسترسيبهايستگاههاي
تقليل فشار و خطوط و شبكههاي گاز
در محاصره سيل و...

اهم اقدامات انجام شده در راستاي انجام مسئوليت هاي
اجتماعي توسط شركتهاي تابعه شركت ملي گاز ايران:

اقدامات انجام شده حین بحران :
ارسال دستورالعـــمل مقابله با بحران سيـل در تاسيسات
صنعتي و ابنيه جهت انجام اقدامات قبل از وقوع بحران به كليه
واحدها وپيگيري انجام موارد مرتبط توســط روســا و انجام
اقداماتي از قبيل مهار سيلندرهاي گاز ،جانـمايي مجدد كاال
در انبــار كاال ،اليروبــي كانال هاي آب ،درداخل و محوطه
پيراموني تاسيسات
راه اندازي مركز مديريت بحران بصورت  24ساعته
تشكيل كميته بحران و ارزيابي تاسيسات نواحي در معرض سيل
شرکت در جلسات شورای مدیریت بحران استان
به روز رساني و ارائه ليست ماشين آالت و تجهيزات به منظور
همكاري با ستاد مديريت بحران
بررسی و تحلیل گزارشات هواشناسی
اعــام وضعیت اضطراری و فراخوانی کلیه کارکنان عملیاتی
استقرار تیم های عملیاتی شامل امدادی ،تعمیراتی ،ابزار دقیق
و  ...در شركتهاي تابعه مربوطه
ارسال ليست پرسنل آماده به كار به همراه دستورالعمل نحوه
برقراري ارتباط در شــرايط اضطراي و بحراني به واحد هاي
عمليات نوبتكاري ،حراســت ،آتش نشاني و مخابرات و ساير
مراجع ذيربط
آماده باش کلیه نیروها بصورت شبانه روزی به جهت پیشگیری
و مقابله با بحران های احتمالی و لغو مرخصی وتعطیلي كاركنان
تامين لوازم شــخصي امدادگران ویژه مقابله
با سیل ازقبیل چکمه الستیکی ساق بلند،بارانی ،چادر ،چتر و
طناب هاینجات
پایش مناطق پر ریسک در مسیر سیل از
قبل شناسایی شده
ایجاد سیل بندهای مناسب در مناطق
شناسایی شده و در معرض جاری شدن
سیلبهجهتجلوگیریوپیشرویاب
به تاسیسات و...
اعالم هماهنگی در حین حفاری به کلیه
دستگاه ها
هماهنگی و مشخص نمودن مسیر شبکه
و تاسیســات گاز و نظارت برحفاریی ها برای
تغییر مســیر سیل و خاک ریزها.
اعزام نیروهای عملیاتی به محل هايمورد نیازبه درخواســت

اقدامات انجام شده پس از بحران:
بازدید و بررسی تأسیسات گازرسانی در سطح استان ها
انجام نشــت يابي ،تعمیرات شبکه ها و انشعابات و وصل گاز
مشــترکین در مناطقي كه از معرض سيل خارج شده مطابق
ضوابط و دســتورالعملهاي  HSEو بازرسي فني در كمتر از
 48ساعت
برنامــه ریزی جهت بازدیــد و تمیز کاری حوضچه های
شیر،نقاط اندازه گیری و شبکه های گاز که در اثر سیل خسارت
دیده اند
کنترل عملکرد و تعمیرات مورد نیاز تجهیزات ایســتگاه های
تقلیل فشار و حفاظت از زنگ
بازدید از مسیرهای آب برده و بررسی علل آسیب در اثر سیل و
طراحی براي ایمن سازی و احیانا جابجایی شبکه ها
برنامه ریزی پس از ارائه طرح مهندسی جهت اجرا شبکه های
جدید جایگزین
بازسازی و پاکسازی مناطقی که دچار آبگرفتگی شده امد
باز نمودن راه های ارتباطی توســط نیروهای حمل و نقل به
جهت تردد نیروهای امدادی و...
پاكسازي و تعمير ايستگاههاي TBS
نشت یابی محدوده مسیر حادثه دیده
طرح اقدامات اصالحی توسط
امورمهندسیبهمنظوربازسازی
و مقاوم سازی
تامین گاز روســتاهای قطعگازشده با CNGبصورت موقت
( روستاهايي كه بخش زيادي از آنها تخريب شده و ياشبكه
گازرساني آن دچار شكستگي و آسيب هاي فرآوان شده است.

عملکرد شرکت ملی گاز ایران
در مناطق سیل زده سال ۱۳۹۸

شمع کوبی طرفین رودخانه جهت عبور لوله گاز
بصورت هوایی و برقراری جریان گاز
بررسی بحران ،ارزیابی،
جمع بندی نقاط آسیب دیده
وخسارات وارد شده اولیه
وگزارشبهمقاماتذیربط

مستند سازي و تهیه فیلم و عکس از آسیب های بوجود آمده

تحویل بیش از 200متر لوله فلزی در قطرهای 30، 12و40
اینچبراساسدستوروزیرمحترمنفتبهمدیریتبحراناستانهایسیل
زده جهت ساخت پل های موقت برای عبور دادن آب واتصال راه ها .

تهيه و جمع آوری بيش از 15کامیون امکانات و مواد غذایی شامل
کنسرو مواد غذایی  ،آب معدنی  ،لوازم بهداشتی و غیره از سوی
کارکنان صنعت گاز و توزیع درسطح مردم سيل زده
دراختیارقراردادنتجهیزاتوامکاناتموجودازجملهماشینآالت
سنگین و سبک ،بیل مکانیکی لودر ،کمپرسی ،كمرشكن ،گریدر
و  ...برای الیروبی و سایر نیازها به مدیریت بحران استانهای سیل زده
( حدود  100دستگاه)
تامین بيش از  30هزار لیتر سوخت ,روغن و تهیه غذا توسط
شرکت گاز استان خوزستان
خرید بیش از يك ميليون گونی و تحویل آن به مدیریت بحران
استان خوزستان
ارسال حدود 300تخته چادر به مناطق سيل زده
اختصاص بيش از  3000تخته پتو جهت هموطنان سیل زده در
شهرهای مختلف
تشکیلپایگاههایجمعآوریکمکهایهمکاراندرشرکتهایتابعه
برپاییایستگاهجمعآوریکمکهایمردمی(نقدیوغیرنقدی)
اطالع رسانی شماره حساب های هالل احمر برای کمک به
آسیب دیدگان سیل
اعزام گروه هاي جهادی به مناطق سیل زده
تهيه و ارسال كتب آموزشي براي دانش آموزان سيل زده
تهیه و چاپ اطالعیه های مختلف جهت جمع آوری کمک های
نقدی و غیر نقدی و همچنین در خصوص بحران های متعدد برای
کمک رسانی به هموطنان و مردم سیل زده استان های کشور
حضور و امداد رسانی کارکنان صنعت گاز در همه بخش ها از جمله
همکاران کنتورخوان ،امداد ،کارکنان و مدیران به مردم سیل زده
پشتیبانی و تأمین سوخت ماشین آالت اعزامی
اختصاص داوطلبانه بخشي از حقوق همکاران جهت کمک نقدی
به مردم مناطق سیل زده در مجموع صنعت گاز و...
عملكرد شركت ملي گاز ايران از بدو تاسيس تا
پايان سال 1397
ايران دارنده دومين ذخاير گاز طبيعي جهان
ايران سومين توليد كننده گاز در جهان
مديريت حدود  39000كيلومتر خط انتقال گاز و82
ايستگاه تقويت فشار گاز توسط شركت ملي گاز ايران
گازرساني به 1142شهر
گازرساني به بيش از  28793روستا
گازرساني به  85نيروگاه كشور
ظرفيت پااليش و انتقال گازبه ميزان  850ميليون متر
مكعب گاز طبيعي در روز
تزريق گاز به مخازن ذخيره سازي سراجه در قم و
شوريجه در سرخس

چاپ شماره مجوز((۱۳۹۸,۵۸۸
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شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب پيشگام در امدادرساني به مناطق سيل زده
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در مدیریت بحران سیل استان
خوزستان از ابتداي شروع بحران در نخستين روزهاي سال جاري،
هماهنگی مطلوب و موثری با کلیه دستگاه های اجرایی استان به عمل
آورد و امدادرسانی به مردم را در اولویت کاری خویش قرار داد .با
تمهیداتی که شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب پیش از شروع
بارندگیهادرنظرگرفتتمامتأسیسات،تجهیزاتوخطوطلولهدرحفاظت
کامل قرار گرفتند تا در مواجهه با سیالب دچار
آسیب و خسارت نشوند .بنابراین این شرکت در دو جبهه
امدادرسانی به مردم و حفاظت از تأسیسات و تجهیزات
تولید حضوري تاثير گذار داشت و تمام توان خود را
برای تحقق این دو هدف مهم بکار گرفت.

شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب همچنين عملیات الیروبی ،استحکام
و ترمیم كانال سلمان به طول  7کیلومتر(از  21کیلومتر) را انجام داد.

پایگاه سالمت بهداشت رواني  -اجتماعی خانواده
در مناطق سيل زده
از ديگر اقدمات شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
در راستاي تعهد به مسئوليت هاي اجتماعي ،راه
اندازي پایگاه سالمت بهداشت رواني  -اجتماعی
خانواده با هدف كاهش فشارهاي رواني ناشي از
حادثه سيل بود .به اين منظور در كمپ هاي
استقرار يل زدگان در مناطق الهايي ،اهواز،
کارون و شادگان پايگاه هاي مورد نظر برپا
شد و در اين پایگاه ها گروه هايي متشكل
از کارشناسان مددکاری اجتماعی ،امور
بانوان و امور ورزش خدماتی در حوزه بازي
درماني ،کتابخواني ،ورزش و خدمات مشاوره
به سيل زدگان ارائه دادند.

در اين ارتباط مديرعامل شرکت ملی
مناطق نفت خیز جنوب اظهار داشت:
با تاکید وزارت نفت و شرکت ملی نفت
ایران اولویت اصلی ما در بحران سيل
خوزستان کمک به مردم و در درجه
دوم پایداری تولید بود که اين مهم
با همكاري مجموعه صنعت نفت
وهماهنگيدستگاههاياجرايياستان
به نحو مطلوب به انجام رسيد.
مهندس احمد محمدي با تشریح
اقدامات شرکت ملی مناطق نفت خیز
جنوب در استان خوزستان گفت :اين
شرکت به همراه شرکت ملی حفاری
ایران ُمعین سه شهر اهواز باوی و کارون
بود که مناطق نفت خیز جنوب برای
امدادرسانی در این شهرستان ها به صورت
حداکثری وارد عمل شد و حتی در جاهایی
ریسک کردیم و ماشین آالتی که در عملیات
در حال فعالیت بودند را برای امداد رسانی به مردم
اختصاص دادیم.
وي تصريح كرد :ما خدمت به مردم را وظیفه خود دانسته
و اعتقاد داریم برای خدمت به مردم باید در صحنه حاضر بود
و اقدام عملی انجام داد.
اختصاص بيش از  370دستگاه ماشين آالت ترابري به
امدادرساني
مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید شركت ملي مناطق نفت خيز
جنوب ،بيش از  370دستگاه انواع ماشین آالت شامل کمپرسی ،لودر،
بیل مکانیکی ،بلدوزر ،غلطک ،گریدر ،کامیون اتاق دار ،وانت ،تریلر،
سواري ،اليروب پمپ آب به مناطق مورد نیاز اعزام نموده که تا عادی
شدن شرایط در مناطق سيل زده مستقر بودند.
همچنين در مدت بحران روزانه  ۹۰۰نفر از کارکنان شرکت به صورت
مستقیم و غير مستقيم در حال امدادرسانی به مناطق سیل زده بیش
از  ۹شهرستان بودند که از جمله اقدامات انجام شده می توان به ایمن
سازی مناطق ساحلی رودخانه ها در مسافتی حدود  ۱۵۰کیلومتر اشاره
نمود.

بهداشتی ۱۵۰۰ ،بطری آب معدنی یک و نیم لیتری ۱۰۰ ،بسته غذایی
(قند ،شکر ،خرما و ۱۰۰ ،)...بسته اسباب بازی و کفش و دمپایی توزیع
گردید .مرحله سوم نيز شامل مواد غذایی ،بهداشتی و انواع شوینده بود
که توسط پایگاه های مقاومت بسیج شرکتهای تابع ،شرکت ملی حفاری
و شرکت گاز استان جمع آوری و به حميديه ارسال شد .شایان ذکر
است بسیجیان حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان در قالب
گردان های امدادی از روز آغاز سیل در کنار همشهریان و هم
استانی های عزیز جهت ایجاد سیل بند ،جابجایی اسباب منازل
سیل زدگان و برقراری امنیت حضور داشتند.

توزیع کمک های کارکنان صنعت نفت جنوب به مناطق سیلزده
کمک های جمع آوری شده کارکنان صنعت نفت جنوب در  3مرحله
توسط بسیجیان حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان در ميان
سیلزدگاه شهرهاي الهایی ،حمیدیه و کارون توزيع شد .این هدایا
در قالب گروه هاي جهادی  ۳۰نفره در محل استقرار و اسکان موقت
روستاهای مناطق سیل زده الهایی ،حمیدیه و کارون توزیع شدند .در
مرحله اول تعداد  ۳۰۰۰بسته مواد شوینده و بهداشتی ۶۰۰۰ ،بطری
آب معدنی یک و نیم لیتری ۹۰۰ ،بسته غذایی (قند ،شکر ،خرما و،)...
 ۲۵۰جعبه کائوچو (جایخی) و  ۵تخته چادر اسکان توزیع شد.
مرحله دوم كمك ها نيز شامل تعداد  ۱۰۰بسته مواد شوینده و

تأمین  5000پرس غذای گرم سیل زدگان توسط نفت و گاز
مسجدسلیمان
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در راستای عمل به
مسئولیت های اجتماعی و مشارکت در کاهش آالم شهروندان گرفتار و
آسیب دیده ناشی از سیالب در تأمین غذای گرم شهروندان مشارکت
کرد .کاروان کمک های غیرنقدی این شرکت مشتمل بر مرغ ،برنج،
روغن و رب گوجه به منظور تهیه  5000پرس غذای گرم شهروندان
آسیب دیده از سیالب تحویل فرمانداری شوشتر گردید تا پخت و توزیع
غذای گرم شهروندان با نظارت آن فرمانداری انجام شود .
خدمات رسانی شرکت نفت و گاز مارون به مردم و نیروهای
امدادی
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در کنار ایمن سازی واحدهای
عملیاتی این شرکت خدمات ویژه ای را به مردم و مناطق در معرض
سیل ارائه داد  .تامین یک دستگاه بیل مکانیکی و یک دستگاه بلدوزر
جهت الیروبی و احداث سیل بند به اندازه  ۲کیلومتر و عرض کانال

توزیع بسته های فرهنگی و مشارکت در
ارایه خدمات بهداشت رواني به خانواده
های سيل زده توسط شرکت نفت و گاز کارون
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون با ارایه خدمات
بهداشت روانی و توزیع بسته های فرهنگی بین
خانواده های سیل زده از طریق پايگاه سالمت بهداشت
هالل احمر در منطقه الهایی مشارکت فعال داشت .شرکت
نفت و گاز کارون در کنار نگه داشت تولید و ایجاد سیل
بندهای متعدد در اطراف تاسیسات و روستاهای همجوار ،با توزیع
کتاب قصه ،لوازم التحریر ،مداد رنگی و سایر اقالم فرهنگی در بین
خانوادهای مستقر در پايگاه سالمت بهداشت روان منطقه الهایی
و اعزام کارشناسان مجرب حوزه روانشناسی و مددکاری همکاری
چشمگیری داشته است.
امدادرسانی نیروهای نفت و گاز آغاجاری به بخش اسماعیلیه
اهواز
گروهی از بسیجیان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری به همراه
تجهیزات و ماشین آالت سنگین ترابری در مهار سیل در منطقه
اسماعیلیه (روستای ملیحان ) در جاده قدیم اهواز خرمشهر مشاركت
داشتند .در این حرکت جهادی به درخواست ستاد بحران و دستور
مدیرعامل این شرکت یک دستگاه بیل مکانیکی ،یک دستگاه تریلر
کمر شکن 2 ،دستگاه کمپرسی 2 ،دستگاه ماشین سبک ترافیک و
یک دستگاه ایسوزو به همراه  6000گونی با پشتیبانی اکیپ فرمانداری
امیدیه جهت مقابله با سیالب و جلوگیری از نفوذ آب به روستای
ملیحان(بخش اسماعیلیه ) در جاده قدیم اهواز خرمشهر اعزام شد.

 ۲۰متر ،تامین یک دستگاه بیل مکانیکی و دو دستگاه کمپرسی جهت
احداث سیل بند به اندازه یک کیلومتر و احداث و الیروبی کانال ها ،یک
دستگاه لودر و دودستگاه کمپرسی جهت احداث سیل بند و الیروبی و
اصالح آب گرفتگی روستاهای همجوار تاسیسات شرکت و یک دستگاه
بیل  ،یک دستگاه لودر ودو دستگاه کمپرسی برای بخش دیگری از
روستاهای حوزه عملیاتی را میتوان از اهماقدامات بهره برداری نفت و
گاز مارون دانست.
مشاركت شركت نفت و گاز گچساران در یاری رساندن به
مناطق آسیب دیده ازسیل
کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران همگام با دیگر مردم
عزیز میهن اسالمی به مردم آسیب دیده از سیل خدمت رسانی کردند.
از جمله این اقدامات ،حدود ۴۰قلم کاالی مورد نیاز شامل فرش ،پتو،
مواد غذایی ،آب ،لوازم بهداشتی و غیره به ارزش تقریبی یک میلیارد
ریال تهیه و به مناطق سیل زده ارسال شد .همچنین در حوزه ترابری
تعداد ۲۱۴دستگاه /روز انواع ماشین آالت سبک و سنگین با تعداد ۴۰
نفرنیرو به مدت ۲۴۷نفر  /روز در امداد رسانی مشغول فعالیت بودند.
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پارس جنوبی

سیری بر فعالیت های اجرایی برند بزرگ تولید گازایرانی؛

پارس جنوبی طالیه دار توانمندی صنعت نفت ایران

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تداوم توسعه در فازهای 4و 5
عملیات توسعه فازهاي  4و  5در مرداد ماه سال  1379به
کنسرسیوم متشکل از شرکتهای انی()ENIایتالیا به میزان
 60درصد ،پتروپارس به میزان  20درصد و نیکو به میزان
20درصد ،در قالب قراردادهای بیع متقابل واگذار شد.
اهداف این طرح نیز تولید روزانه 6/56میلیون متر مکعب
گاز طبیعی  80 ،هزار بشکه میعانات گازی،تولید سالیانه
 1میلیون تن اتان (به عنوان خوراک پتروشیمی)،تولید
سالیانه 1.05میلیون تن گاز مایع (پروپان و بوتان)””LPG

به منظور صادرات وبه موازات آن تولید روزانه  400تن
گوگرد بود که با قراردادی  1928میلیون دالری کار حود
را آغاز کرد.
تاسيسات دريايياین طرح مشتمل بر دو سکوی تولید در
فاصله حدود یکصد کیلومتری از ساحل و هر یک مجهز به
دوازده چاه جهت تولید  1000میلیون فوت مکعب گاز در
روز فعال)است .بهره برداری از پاالیشگاه فازهاي  4و  5در
 27فروردین سال  1384شروع شد.

طرح توسعه فازهای ٦و٧و٨
نشریه صنعت نفت:بر کسی پوشیده نمانده که در تعامالت
اقتصادی مبتنی بر نفت در جهان امروز داشتن ذخایر
هیدروکربوری لزوما به مفهوم قدرتمند بودن یک کشور
نیست.بلکه در صنعت نفت و گاز ،کشوری برگ برنده
اقتصادی را دردست دارد که توان اکتشاف واستخراج و تولید
و پاالیش و صادرات را داشته باشد.بر اساس این تعریف کشور
ما نیز از زمانی به عنوان یک برند نفتی در جهان شناخته شد
که توانست منابع عظیم نفت و گاز خود را با تولید وصادرات
به رخ جهانیان بکشد.
با این حال جغرافیای صنعت نفت و گاز ایران به دلیل
رخدادهای سیاسی ومنطقه ای ،دیر زمانی از تحوالت جاری
دنیا عقب ماند و این البته کمترین تاثیری بود که می شد
برای آن متصور بود.مواضع قدرت های جهانی که اقتصاد
کشور را در انحصار خود می خواستند با مقاومت ملت ایران
در برابر سهم خواهی های هولناک ،چاره ای جز محروم کردن
صنعت نفت ایران از آخرین دستاوردهای تکنولوژیک روز دنیا
بدنبال نداشت.
آنچه به عنوان تحریم به کشور ما تحمیل شد هم پدیده ای
نبود که تنها به یکی دودهه اخیر محدود شود.حفره های
بزرگ تحریمی از بدو پیروزی انقالب اسالمی ایران در برابر
اقتصاد ایران دهان گشود.
با کشف میدان مشترک عظیم گازی پارس جنوبی ،نیاز
صنعت نفت ایران به دستاوردهای فناورانه روز دنیا دوچندان
رخ نشان داد.اما درها به روی ایران همچنان بسته ماند.در
چنین شرایطی کشور می بایست با حداکثر توان خود بدون
تکیه به اغیار ،گوهر نهفته در دریای نیلگون همیشه پارس
را به کف بیاورد .
میدان گازی پارس جنوبی از آن پس به آوردگاهی آرمانی
برای متخصصان ایرانی صنعت نفت تلقی شد.نیک اندیشان
به خوبی می دانستند که پارس جنوبی محل دستگرمی
مهندسان نیست و از قضا نیاز اقتصاد ایران به درآمدهای
باال ایجاب می کند تا کشور از تله آزمون و خطاهای سنتی
مهندسی و اجرا بگریزد
و چنین بود که شرکت های بزرگ و کوچک وارد کارزار
پارس جنوبی شدند و عسلویه به سرزمینی تبدیل شد که
تمدنی جدید در آن شکل بگیرد.
در سپهر صنعت نفت ایران بوده اند و هستند شرکت هایی که
شاید بتوان آنها را سرآمدان این صنعت دانست.شرکت ملی
نفت ایران که قدمتی تقریبا معادل این صنعت در کشور دارد
وپس از ملی شدن صنعت نفت در سال  1327شکل گرفت ،از
آغاز ،مسئولیت برنامه ریزی و مدیریت بر تولید  ،بهره برداری،
استخراج و پاالیش  ،پخش و صادرات منابع هیدروکربوری را
برعهده گرفته بود.این شرکت بخودی خود کار یک وزارتخانه
را انجام میداد تا بعدتر زمانی که بعد از انقالب اسالمی
ایران ،اراده بر این شد که وزارتخانه ای مستقل تشکیل

شود ،شرکت ملی نفت ایران یکی از زیر مجموعه های این
تشکیالت شد.در میان شرکت های تحت پوشش شرکت نفت
نیز در سال  1377نهادی بزرگ شکل گرفت که آینده صنعت
گاز ایران را رقم زد.بدین ترتیب شرکتی به نام نفت و گاز
پارس تشکیل شد تا پرچمدار صنعت نفت مدرن ایران باشد.
هدف از تشکیل این شرکت توسعه بخشی به قسمت اعظمی
از منابع نفتی و گازی کشور بود و بر همین اساس مسئولیت
توسعه کلیه فازهای میدان گازی پارس جنوبی و توسعه
میادین گازی پارس شمالی ،گلشن و فردوسی به عهده این
نهاد گذاشته شد.از همان آغاز این ذهنیت که یکی از میادین
عطیم گازی جهان یعنی میدان مشترک گازی پارس جنوبی
با دارا بودن بزرگترین مخزن گاز در دنیا می بایست بر مدار
بهره برداری هرچه سریعتر قرار بگیرد  ،شرکت نفت و گاز
پارس کار خود را بر این محور آغاز کرد.
با این منظر انجام ماموریتها و اجرای قراردادها در زمینه
اکتشافات ،توسعه ،تولید نفت خام و گاز طبیعی و فرآورش
و همچنین حمل و انتقال نفتخام و فرآوردههای نفتی به
مخازن و بنادر مربوطه ،بارگیری در محدوده جغرافیایی پارس
جنوبی ،پارس شمالی ،و دیگر میادین دریائی در خلیجفارس
و وظایف دیگری که مجمع عمومی شرکت تصویب نماید ،از
جمله وظایف و مسئولیت های این شرکت است.
پارس جنوبی میعادگاه دانش و همت
ميدان گازي پارس جنوبي (که نام دیگر آن گنبد شمالي
در سمت قطراست )،یکی از بزرگترين منابع گازي مستقل
جهان است كه برروي خط مرزي مشترك ايران و قطر در
خليج فارس و به فاصله حدود  100كيلومتري ساحل جنوبي
ايران قرار دارد .مساحت اين ميدان  9700كيلومتر مربع بوده
كه بخش متعلق به ايران  3700كيلومتر مربع و ذخایر گاز
طبیعی آن در سمت قطر  25تریلیون متر مکعب و برای ایران
حدود 14ذریلیون متر مکعب است.
این میدان ،با دارا بودن 14/2هزار ميليارد متر مكعب گاز
درجا (معادل  8درصد كل ذخاير گاز جهان و  47درصد
ذخائر گاز شناخته شده كشور)،هم اینک  38میلیارد بشکه
ذخایر میعانات گازی برای کشور قطر و  18میلیارد بشکه
برای کشور ما  ،در دل خود جای داده است.
توسعه ميدان مشترك گازي پارس جنوبي باهدف تامين گاز
مورد نيازكشوردر بخشهاي تزريق به ميادين نفتي ،عرضه
به واحدهاي صنعتي و نيروگاهها ،گازرساني به واحدهاي
خانگي -تجاري ،تامين خوراك مجتمعهاي پتروشيمي
وصادرات گاز ،ميعانات گازي ،گازمايع و گوگرد در برنامه هاي
وزارت نفت قرارگرفته است.
نگاهی به تاریخچه فازهای توسعه ای در این میدان می تواند
اوراق کتاب تمدنی که در ساحل استان بوشهر شکل گرفت
را پیش چشم بگشاید.

فاز 1آغازگری راهی پرپیچ وخم
در طرح توسعه فاز ١این میدان عظیم گازی،عمليات توسعه
در بهمن ماه سال  1376به شركت پتروپارس در قالب
قراردادهاي بيع متقابل واگذار گرديد.هدفگذاری های این فاز
نیز بر پایه توليد روزانه 3/28ميليون متر مكعب گاز طبيعي،
 40هزار بشكه ميعانات گازي جهت صادرات 200 ،تن گوگرد
جهت صادرات ترسیم شد.قرار داد فاز یک با مبلغی در حدود
 780میلیون دالربه امضا رسید
بخش فراساحل یا آف شور و تاسيسات درياييفاز یک نیز بر
محور دو سكوي توليد با  12حلقه چاه ،يك سكوي فرآورش و

يك سكوي مسكوني براي اسكان  92نفر ،خط لوله زيردريايي
 18اينچ به طول تقريبي  5/5كيلومتر جهت انتقال گاز از
يكي از سكوهاي توليد (اقماري) به سكوي فرآورش ،خط
لوله  32اينچ زيردريايي به طول  105كيلومتر جهت انتقال
گاز و ميعانات گازي به پااليشگاه ساحلي  ،خط لوله  30اينچ
صادرات ميعانات گازي به طول  3كيلومتر به ترمينال گوي
شناور(،)SBMشکل گرفته است.این تاسیسات در حدفاصل
 105کیلومتری ساحل بندر عسلویه قرار دارد.

طرح توسعه فازهای ٢و٣
توسعه فازهاي  2و  3در مهرماه سال  1376عملياتی و به
گروه توتال پارس جنوبي به عنوان متصدي اصلي توسعه
با سهم  40درصد و شركتهاي گاز پروم روسيه و پتروناس
مالزي هر يك با  30درصد سهم واگذارشد.در این پروژه
هدفگذاری شد تا
روزانه  6/56ميليون متر مكعب گاز طبيعي 80 ،هزار بشكه
ميعانات گازي،توليد  400تن گوگرد ،تولید شود و بر همین
اساس مبلغ قرارداد  2012ميليون دالرتعیین گردید.
در این طرح مبنابر این قرار گرفت که انتقال گاز و میعانات
از سکوها به پاالیشگاه خشکی صورت پذیرد و طبعا نیروی
کاری روی سکو وجود ندارد و همه کار توسط بخش خشکی
فرآورش ها را انجام می دهد.
پااليشگاه فازهاي  2و  3در بهمن ماه سال  1381مورد بهره
برداری قرار گرفتند.
تداوم توسعه در فازهای 4و 5
عملیات توسعه فازهاي  4و  5در مرداد ماه سال  1379به

کنسرسیوم متشکل از شرکتهای انی()ENIایتالیا به میزان
 60درصد ،پتروپارس به میزان  20درصد و نیکو به میزان
20درصد ،در قالب قراردادهای بیع متقابل واگذار شد.
ف این طرح نیز تولید روزانه 6/56میلیون متر مکعب
اهدا 
گاز طبیعی  80 ،هزار بشکه میعانات گازی،تولید سالیانه
 1میلیون تن اتان (به عنوان خوراک پتروشیمی)،تولید
سالیانه 1.05میلیون تن گاز مایع (پروپان و بوتان)””LPG
به منظور صادرات وبه موازات آن تولید روزانه  400تن
گوگرد بود که با قراردادی  1928میلیون دالری کار حود
را آغاز کرد.
تاسيسات دريايياین طرح مشتمل بر دو سکوی تولید در
فاصله حدود یکصد کیلومتری از ساحل و هر یک مجهز به
دوازده چاه جهت تولید  1000میلیون فوت مکعب گاز در روز
فعال)است .بهره برداری از پاالیشگاه فازهاي  4و  5در 27
فروردین سال  1384شروع شد.

عملیات توسعه فازهای 7، 6و 8میدان گازی پارس
جنوبی در تیر ماه  1379به شرکت پتروپارس واگذار
گردید.
ظرفیت پاالیش جهت تولید روزانه 104میلیون
متر مکعب گاز ترش و خشک در پاالیشگاه خشکی،
120هزار بشکه میعانات گازی،تولید سالیانه 2/1
میلیون تن گاز مایع(پروپان و بوتان) و ال پی جی جهت

صادرات از اهداف اصلی این طرح است.همچنین گاز
ترش تولیدی از این فازها از طریق یک خط لوله 512
کیلومتری به میدان نفتی آغاجاری در خوزستان منتقل
و به منظور ازدیاد ضریب برداشت نفت از مخزن به این
میادین تزریق میگردد.
بهره برداری از پااليشگاه طرح توسعه فازهاي  7 ،6و 8
در  30مهر  1387آغاز گردید.

توسعه در فازهای ٩و١٠
عمليات توسعه اين فازها در شهريور ماه  1381به
مشاركت شركتهاي  GSكره جنوبي ،شركت مهندسي
و ساختمان صنايع نفت  OIECو شركت مهندسي و
ساخت تاسيسات دريايي ايران  IOECواگذار شد.
اهداف طرح شامل توليد روزانه  6/56ميليون متر
مكعب گاز طبيعي 80 ،هزار بشكه ميعانات گازي400 ،

تن گوگرد،تولید سالیانه  1میلیون تن اتان (به عنوان
خوراک پتروشیمی)وتولید سالیانه  1.05میلیون تن گاز
مایع (پروپان و بوتان)” ”LPGبه منظور صادرات است.
قابل اشاره است که این دوفاز در سال  1387مورد بهره
برداری قرار گرفتند.

طرح توسعه فاز  11در پی آخرین دستاوردهای تکنولوژیک
فاز  11پارس جنوبی شاید یکی از پرخبرترین فازهای
میدان گازی پارس جنوبی باشد.این طرح که قرار بود توسط
شرکت های ایرانی وخارجی به نتیجه برسد با تحریم های
ناجوانمردانه آمریکا چالشی قابل توجه ایجاد کرد.شرکت
توتال فرانسه که به توسعه این میدان عالقه نشان داده بود
و برای آن مدیر عامل خود را هم به ایران فرستاده بود ،سال
گذشته به یکباره به تاثیر از تهدیدات آمریکایی ها مجبور به
ترک ایران شد.توسعه فاز  11نیاز به سکوهای بسیار سنگین
و بزرگ دریایی داشت که تکنولوژی خاصی در ساخت و
نصب آن به کار می رود.
محمد مشکین فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در
آخرین نشست خبری خود در خصوص این فاز گفت :نصب

سكوهايي با وزن  20هزار تن در دريا پيچيدگيهاي خاصي
دارد كه تكنولوژي آن در اختيار ايران قرار ندارد ،توتال در
طول يك سال گذشته طراحيهاي اوليه ساخت اين سكوها
را انجام داده و مستندات و مدارك آن را در اختيار شركت
چيني قرار داده است ،بنابراين ميتوان گفت مقدمات ساخت
اين سكوها فراهم شده و در آينده ميتوان اميدوار بود كه
ساخت اين تأسيسات توسط شركتهاي داخلي انجام شود.
برای طرح توسعه فاز ١١اهدافی همچون توليد  2ميليارد
گاز غني جهت انتقال به پااليشگاههاي  6الي 8و 12بمنظور
جبران ظرفيت پااليشي فازهاي مذكوردر نظر گرفته شده
است.

طرح توسعه فاز ١٢
طرح توسعه فاز  12به منظور برداشت روزانه  3ميليارد فوت
مكعب گاز از مخزن پارس جنوبي طراحي و در دست اجراست.
توليد روزانه  75ميليون متر مكعب گاز شيرين وغني جهت
تزريق به خط لوله ششم سراسري گاز كشور110 ،هزار بشكه
ميعانات گازي و  750تن گوگرد دانه بندي شده برای این
طرح هدفگذاری شده است.
اين پروژه در اسفند ماه سال  1392به اولين توليد رسيده و در
اسفند ماه  1393به طور رسمي راه اندازي گرديد.
فاز  13در لیست آخرین توفیقات تولید گاز ایران
برای این فاز به حتم می باید حسابی جداگانه باز کرد.این فاز
در اسفندماه سال گذشته به همراه فازهای 22تا  24توسط

رییس جمهور به بهره برداری رسید.
تولید روزانه  6/56میلیون متر مکعب گاز غنی 75 ،هزار بشکه
میعانات گازی،تولید ساالنه  1.05میلیون تن گاز مایع””LPG
(پروپان و بوتان)،تولید ساالنه 1ميليون تن اتان به منظور
تامین خوراک واحدهای پتروشیمی،وتولید روزانه 400تن
گوگرد در این فاز بهرهمندی کشور از منابع خدادادی را
درکشورمان افزایش داد و بدین ترتیب فاز پرآوازه میدان گازی
پارس جنوبی نیز هم اکنون به مدار تولید درآمده است.
به معنای دیگر با افتتاح فاز  ۱۳پارس جنوبی روزانه ۲میلیارد
فوتمکعب گاز تولید و به شبکه سراسری منتقل میشود و
ارزش محصوالت جانبی این فاز روزانه ۵میلیون دالرخواهد
بود.

پارس جنوبی

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

فاز  13در لیست آخرین توفیقات تولید گاز ایران
برای این فاز به حتم می باید حسابی جداگانه باز کرد.
این فاز در اسفندماه سال گذشته به همراه فازهای
22تا  24توسط رییس جمهور به بهره برداری رسید.
تولید روزانه  6/56میلیون متر مکعب گاز غنی75 ،
هزار بشکه میعانات گازی،تولید ساالنه  1.05میلیون
تن گاز مایع”( ”LPGپروپان و بوتان)،تولید ساالنه
1ميليون تن اتان به منظور تامین خوراک واحدهای
پتروشیمی،وتولید روزانه 400تن گوگرد در این فاز

بهرهمندی کشور از منابع خدادادی را درکشورمان
افزایش داد و بدین ترتیب فاز پرآوازه میدان گازی
پارس جنوبی نیز هم اکنون به مدار تولید درآمده است.
به معنای دیگر با افتتاح فاز  ۱۳پارس جنوبی روزانه
۲میلیارد فوتمکعب گاز تولید و به شبکه سراسری
منتقل میشود و ارزش محصوالت جانبی این فاز
روزانه ۵میلیون دالرخواهد بود.

فاز  14آخرین فرزند میدان گازی پارس جنوبی
بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده ،فاز  14آخرین
مرحله از توسعه میدان گازی پارس جنوبی است .چهار
سکوی دریایی جمعاً  44حلقه چاه در فاصله 105
کیلومتری ساحل کنگان به همراه دو رشته خط لوله
 32اینچ دریایی انتقال گاز به طول تقریبی (هر خط)
 105کیلومتر و دو خط لوله  4اینچ دریایی جهت
انتقال محلول گالیکول به طول تقریبی (هر خط)
 105کیلومتر در این فاز قرار است شرایطی را فراهم
کند که هر روز  56.6میلیون متر مکعب گاز غنی،
 75هزار بشکه میعانات گازی در امتداد تولید روزانه
ساالنه 1.05میلیون تن گاز مایع “( ”LPGپروپان و
بوتان)،تولید ساالنه  1ميليون تن اتان به منظور تأمین
خوراک واحدهای پتروشیمی وتولید روزانه  400تن

گوگرد عملیاتی شود.بر اساس آخرین برآوردها هم
اکنون این فاز در نوبت طرح های توسعه ای میدان
گازی پارس جنوبی قرار گرفته است.
همچنین قابل اشاره است که بر اساس اطالعات
موجوداجرای پروژه فاز  14به کنسرسیومی متشکل
از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)،
شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران ،شرکت
مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران ،شرکت
ملی حفاری ایران ،شرکت مجتمع کشتی سازی و
صنایع فراساحل ایران ،شرکت مدیریت پروژههای
نیروگاهی ایران (مپنا) ،شرکت پایندان و شرکت
ماشین سازی اراک سپرده شده است .
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فازهای 22و 23و 24نیز به مدار تولید درآمدند
طرح توسعه فازهای ٢٢و٢٣و ٢٤نیز با هدف تولیداتی روزانه
برابر با  6/56میلیون متر مکعب گاز غنی 75 ،هزار بشکه
میعانات گازی  400،تن گوگرد و تولیدات ساالنه 1.05
میلیون تن گاز مایع”( ”LPGپروپان و بوتان)1 ،ميليون تن
اتان به منظور تامین خوراک واحدهای پتروشیمی و مدنظر
قرار گرفته است.
اجرای پروژه مذکور از  25خرداد ماه  1389آغاز شد ودر
اسفندماه سال گذشته به همراه فاز  13به بهره برداری رسید.

یکی دیگر از نکات برجسته در این فازها این است که با
توانمندی متخصصان داخلی ساخته شده و با افتتاح این
پروژه روزانه  56میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت گازی
کشور افزوده میشود.
همچنین قابل اشاره است که در این فازها روزانه  77هزار
بشکه میعانات گازی 400 ،تن گوگرد و ساالنه  1.5میلیون
تن گاز مایع و یک میلیون تن اتان تولید میشود.

میدان گازی پارس شمالی و میادین گازی گلشن و فردوسی
میدان گازی پارس شمالی
از دیگر پروژه هایی که شرکت نفت وگاز پارس توسعه
آن را بر عهده دارد ميدان گازي پارس شمالي است
که حدود  1668ميليارد متر مكعب ذخیره گازی دارد.
این میدان يكي از بزرگترين ميادين مستقل گازي
كشور است كه در سال  1346هجري شمسي كشف
سد.پارس شمالی در فاصله  120كيلومتري جنوب
شرقي بوشهر در فاصله  10تا  15كيلومتري از ساحل
و در عمق  4000متري واقع شده است.

میادین گازی گلشن و فردوسی
ميدان گلشن در فاصله  180كيلومتري جنوب شرقي
بوشهر و  65كيلومتري از ساحل در خليج فارس قرار
دارد .ميزان گاز قابل استحصال مخزن  25تريليون
فوت مكعب برآورد گرديده است .ميدان فردوسی در
فاصله  190كيلومتري جنوب شرقي بوشهر و 85
كيلومتري از ساحل در خليج فارس قرار دارد .ميزان
گاز قابل برآورد استحصال در اين ميدان  8/8تريليون
فوت مكعب برآورد شده است.
پیش بینی گاز توليدي معادل  500ميليون فوت
مكعب در روز است.

طرح توسعه فازهای ٢٠و٢١
این طرح نیزتولید روزانه  6/56میلیون متر مکعب گاز
غنی 75 ،هزار بشکه میعانات گازی 400،تن گوگرد
وتولیدات ساالنه 1.05میلیون تن گاز مایع””LPG
(پروپان و بوتان) 1 ،ميليون تن اتان به منظور تامین
خوراک واحدهای پتروشیمی را در هدف دارد.
اجرای پروژه فازهاي 20و  21به شركت مهندسي و
ساختمان صنايع نفت ايران OIECبه عنوان پيمانكار
اصلي و شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي
ايران واگذار شده است.عمليات اجرايي اين فاز از 25
خرداد ماه  1389آغاز ودرفروردين ماه  1396به طور

رسمي راه اندازي شد.

فازهای 22و 23و 24نیز به مدار تولید درآمدند
طرح توسعه فازهای ١٥و١٦
در آغاز برای این طرح تولید روزانه  6/56میلیون متر
مکعب گاز غنی 75 ،هزار بشکه میعانات گازی،تولید
ساالنه 1.05میلیون تن گاز مایع”( ”LPGپروپان و
بوتان)،تولید ساالنه  1ميليون تن اتان به منظور تامین
خوراک واحدهای پتروشیمی وتولید روزانه  400تن
گوگرد هدفگذاری شد.
دو سكوي دريايي جمعا شامل  22حلقه چاه در

فاصله  115كيلومتري ساحل عسلويه ،دو رشته خط
لوله  32اينچ دريايي انتقال گاز به طول تقريبي (هر
خط)  115كيلومتر،دو خط لوله  4اينچ دريايي جهت
انتقال محلول گاليكول به طول تقريبي(هر خط) 115
كيلومتر،تاسیسات دریایی این طرح را شامل می شود.
عمليات احداث اين فازها از ديماه  1385آغاز و در دي
ماه  1394به طور رسمي راه اندازي شد.

طرح توسعه فازهای ٢٢و٢٣و ٢٤نیز با هدف تولیداتی
روزانه برابر با  6/56میلیون متر مکعب گاز غنی75 ،
هزار بشکه میعانات گازی  400،تن گوگرد و تولیدات
ساالنه  1.05میلیون تن گاز مایع”( ”LPGپروپان و
بوتان)1 ،ميليون تن اتان به منظور تامین خوراک
واحدهای پتروشیمی و مدنظر قرار گرفته است.
اجرای پروژه مذکور از  25خرداد ماه  1389آغاز شد
ودر اسفندماه سال گذشته به همراه فاز  13به بهره
برداری رسید.

یکی دیگر از نکات برجسته در این فازها این است که
با توانمندی متخصصان داخلی ساخته شده و با افتتاح
این پروژه روزانه  56میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت
گازی کشور افزوده میشود.
همچنین قابل اشاره است که در این فازها روزانه 77
هزار بشکه میعانات گازی 400 ،تن گوگرد و ساالنه
 1.5میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن اتان تولید
میشود.

میدان گازی فرزاد  Aو B
طرح توسعه فازهای ١٧و١٨
تولید روزانه  6/56میلیون متر مکعب گاز غنی75 ،
هزار بشکه میعانات گازی ،400تن گوگرد وتولید
ساالنه 1.05میلیون تن گاز مایع”( ”LPGپروپان
و بوتان)وتولید ساالنه  1ميليون تن اتان به منظور
تامین خوراک واحدهای پتروشیمی جزو اهداف این
طرح است.
تاسیسات دریایی دو فاز  17و 18عبارتند از چهار
سكوي دريايي جمعا شامل  44حلقه چاه در فاصله
 105كيلومتري ساحل عسلويه ،دو رشته خط لوله 32
اينچ دريايي انتقال کار تولید را دنبال می کنند.

اجرای پروژه فاز هاي 17و 18به كنسرسيومي متشكل
از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ،شركت
مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران ،شركت
ملي حفاري ايران ،شركت مهندسي و ساختمان
صنايع نفت و شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا)
واگذار شده است.
عمليات احداث اين فازها از  22خرداد ماه 1385
آغازودر فروردين ماه  1396به طور رسمي راه اندازي
شد.

فاز  19و تولید  6.56میلیون متر مکعب گاز غنی
تولید روزانه  6/56میلیون متر مکعب گاز غنی75 ،
هزار بشکه میعانات گازی و  400تن گوگرد ،تولیدات
ساالنه 1.05میلیون تن گاز مایع”( ”LPGپروپان و
بوتان) 1 ،ميليون تن اتان به منظور تامین خوراک
واحدهای پتروشیمی دستاوردی است که فاز  19به
ارمغان می آورد.

اجراي پروژه فاز  19به كنسرسيوم شركتهاي
پتروپارس ،پتروپارس ايران و مهندسي و ساخت
تأسيسات دريايي ايران واگذار شده است.
احداث اين فاز از  25خرداد ماه  1389آغازودر
فروردين ماه  1396به طور رسمي راه اندازي شد.

این دو میدان در بلوک فارسی و در نوار مرزی ایران و
عربستان  ،یعنی در  ۱۵کیلومتری جزیره فارسی واقع
شده و در منطقه پارس شمالی قرار دارد .منطقهای که
در محدوده شهرستان دیر واقع است.
تاسیسات فراساحلی این پروژه در فاصله تقریبا ۱۰۰
کیلومتری نوار ساحلی قرار داشته و تاسیسات خشکی
آن در  ۸۰کیلومتری شرق بوشهر و در منطقه بریکان

قرار می گیرد.
این پروژه ها شامل تکمیل عملیات اکتشافی شامل
برداشت ،پردازش و تفسیر اطالعات لرزه نگاری سه
بعدی ،تهیه برنامه جامع برای توسعه اين ميادين و
ارسال محصول به پاالیشگاه خشکی و نهایتا خط لوله
سراسری گاز است .

طرح توسعه الیه های نفتی
یکی از بحث برانگیزترین بخش های عملیاتی در حوزه
کاری شرکت نفت و گاز پارس طرح توسعه اليه هاي
نفتي پارس جنوبي است.از آن جهت که این بخش
از ذخایر هیدرو کربوری کشور اهمیتی استراتژیک
دارد و در جغرافیایی نفتی و سیاسی ایران روی آن
حساست های خاصی دیده می شود.این الیه در فاصله
تقريبي  100كيلومتري ساحل ايران در خليج فارس
در مجاورت مرز مشترك آبي ايران و قطر قرار دارد.
واگذاري مسئوليت اجراي این طرح در بهمن ماه
سال  92به شركت ملي نفت ايران سپرده شد و اینک
شرکت نفت و گاز پارس عملیات برداشت از این الیه

را به طور مستقیم به عهده گرفته است.در حال حاضر
از این الیه نفتی روزی  25هزار بشکه نفت تولید می
شود و این در حالی است که نخازن این الیه توان
استخراج  35هزار بشکه در روز را نیز امکان پذیر
ساخته است اما به جهت حفظ مخزن و صیانت از این
ذخیره ارزشمند کشور ،میزان برداشت فعلی رویکردی
است که توسط شرکت نفت و گاز پارس اتخاذ شده
است.در ادامه اجرای طرح توسعه از این الیه قرار است
تا  20سال آینده روزی  200هزار بشکه نفت از این
بخش از میدان پارس جنوبی استخراج شود.
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