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مدیرعامل شـرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از افتتاح رســمی کارخانه 

نمكزدایی میدان نفتی لب سفید همزمان با هفته دولت خبر داد. 

مهندس حمید بورد اظهار داشت: این کارخانه که در گســـــتره فعالیت 

شرکت بهره برداری نفت و گاز مسـجدسلیمان واقع شده است، هم اکنون 

به طور آزمایشی در مدار تولید قرار دارد.

وی گفت: این کارخانه با ظرفیت فرآورش روزانه 30 هزار بشـــــكه نفت 

نخســـتین واحد نمكزدایی در میدان لب سفید است که با هدف افزایش 

کیفیت نفت خام استحصال شده از این میدان احداث شده است.

مهندس بورد اعتبار اجرای این پـروژه را 234 میلیارد و 145 ملیون ریال 

عنوان کرد و افزود: تجهیزات اصلی این کارخانه شامل دیســالتر، مخازن 

تحت فشار مایعات هیدروکربوری، گاز، سوخت و آب، مبدل حرارتی آب و 

نفت و کوره پیش گرمكن غیر مستقیم نفت خام است.

وی خاطر نشان کرد: عالوه بر این پروژه، در هفته دولت 15 پروژه دیگر در 

مناطق نفتخیز جنوب با افتتاح خواهد شد.

به زودی کارخانه نمكزدایی میدان لب سفید افتتاح رسمی می شود

همزمان با هفته دولت 16 پروژه صـــــنعتی و عمرانی در مناطق نفتخیز 

جنوب با اعتباری افزون بر 950 میلیارد ریال، آماده افتتاح و بهره بـرداری 

شد.

مدیر عامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اعالم این خبر گفت: از 

این تعداد، 9 پروژه مرتبط با تولید و پشتیبانی از تولید نفت، گاز و مایعات 

گازی و 7 پروژه از آنها عمرانی و عام المنفعه است.

مهندس حمید بورد افزود: از پروژه های مهم و قابل توجه صــــنعتی می 

توان بهاحداث و توسـعه نمكزدایی لب ســفید، تكمیل خط لوله 26 اینچ 

انتقال نفت آسماری از بهره برداری شماره 2اهواز به بهمن شـیر شـمال ی، 

احداث خطوط لوله رو زمینی 12 و 16 اینچ جدید پارســیكالســتر بهره 

برداری کرنج و طراحی و خرید و نصــب کوره های حرارتی در واحد های 

نمكزدایی اهواز 2 و 4 اشاره داشت.

وی درباره پروژه های عمرانی و عام المنفعه توضـیح داد: بازســازی کامل 

استادیوم ورزشی شهید بهنام محمدی مسـجدسلیمان، احداث یك سالن 

ورزشی و یك زمین چمن فوتبال درمنطقه شـهری آغاجاری، احداث یك 

ســالن ورزشــی و یك زمین چمن فوتبال در کوی پلیس اهواز و احداث 

سالن سرپوشیده چندمنظوره ورزشی مجتمع آموزش فنون اهواز از جمله 

پروژه های عمرانی و عام المنفعه که آماده افتتاح در هفته دولت است. 

  16 پروژه مهم صنعتی عمرانی در مناطق نفتخیز جنوب آماده افتتاح در هفته دولت است
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دستاوردهای یكساله شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

احداث مجتمع آموزشی طالقانی مسجدسلیمان

بسم ا.. الرحمن الرحیم

ضمن گرامیداشت هفته دولت و تقارن اولین سالگرد 

اســتقرار دولت تدبیر و امید با این ایام؛ فرصــت را 

مغتنم شمرده و یاد و خاطره امام راحل عظیم الشأن، 

شهدای بزرگوار دولت از جمله مرحوم شـهید رجایی 

و باهنر را گرامی می دارم. همچنین مـراتب احتـرام 

خویش را به ساحت شهدای صنعت نفت و سرسلسله 

ایشان شهید محمدجوادتندگویان ابراز می دارم.

هفته دولت فرصت مناسبی است که هریك از ارکان 

و اجزای دولت جمهوری اسالمی ایران نســـبت به 

اطالع رسانی بخشی از عملكرد خود به منظور اطالع 

مردم شریف و ولی نعمتان خود مبادرت نمایند. یقیناً 

مجموعه صنعت نفت ایران به عنوان بزرگترین مزیت 

اقتصادی کشـور از پویا ترین و فعال ترین بخش های 

اقتصــادی ایران اسالمی محســوب شده و توسعه 

مستمر از ویژگیهای وجودی آن محسوب می شود.

شـــــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان 

بزرگترین شرکت تولیدکننده نفت خام کشوردر یك 

سـال گذشـته همگام و همدوش با سـایر بخش های 

شرکت ملی نفت ایران ضمن عمل به تعهدات خود در 

قبال برنامه تولید، در بخش های توسعه تاسیسـات، 

اجرای پروژه های مرتبط با تولید و اجرای طـرح های 

عمرانی و عام المنفعه فعالیت هایی چشمگیر داشته 

است؛ وجود صدها پروژه فعال در گســتره عملیاتی 

این شرکت واقع در استانهای خوزستان، کهگیلویه و 

بویراحمد، بوشهر و فارس بیانگر جایگاه این مجموعه 

معظم به مثابه موتور پیشـران اقتصـاد و توسعه همه 

جانبه کشـور است. مروری بر عمكرد یكســاله این 

شرکت نشان می دهد که دستیابی به اهداف و برنامه 

های از پیش تعیین شده در راستای تولید صیانتی از 

منابع نفت و گاز و همچنین تدوین بـرنامه افــزایش 

تولید برای تحقق ظرفیت تولید 3 میلیون بشـكه ای 

مهمترین دســـتاوردی اســــت که با همت بلند 

کارشناسـان و مجموعه دسـت اندرکاران و کارکنان 

متعهد این شرکت محقق شده است.

در این مدت پروژه های مهمـی در مناطق نفت خیـز 

جنوب تكمیل و راه اندازی شـد که از جمله آن پروژه 

احداث واحد بهره برداری هفت شــــــــهیدان 

مسجدسلیمان، پروژه احداث و توسعه نمكزدایی لب 

سفید، تكمیل خط لوله 26 اینچ انتقال نفت آسماری 

اهواز به آبادان، بازسـازی کامل اسـتادیوم ورزشـی 

شهید بهنام محمدی مسـجدسلیمان، احداث سالن 

های ورزشی و زمین چمن فوتبال در آغاجاری و اهواز 

و ده ها پروژه بزرگ و کوچك دیگر است. 

تكمیل عملیات لرزه نگاری سـه بعدی میدان رامین ، 

پیش راه اندازی طـرح افـزایش توان تـزریق گاز در 

میادین کرنج و پارســی، راه اندازی واحد تولید گاز 

مصــرفی چاه های نفت،  استفاده از دستگاه «پمپ 

مولد نیتروژن» برای نخســـتین بار و تعمیر اساسی 

صـدها دســتگاه ماشــین آالت فرآیندی با هداف 

اسـتمرار تولید از دیگر دسـتاوردهای این شـرکت 

محســـوب می شود. در این مدت در حوزه ساخت 

داخل نیز اقدامات چشمگیری صورت گرفته است که 

ساخت لوله تیوبینگ چاه های نفت برای نخستین بار 

در کشـــور، انعقاد قرارداد ساخت مته های حفاری 

PDC دراندازه 2/1-8 اینچ برای نخســـتین بار در 

کشـور، انعقاد تفاهم نامه سه جانبه ساخت لوله های 

42 و 48 اینچ انتقال نفت خام و تدوین دانش فنـی و 

تولید پنج قلم افزایه های سیمان حفاری از آن جمله 

است. 

توفیق و تندرستی تمامی دولتمردان و خادمان مردم 

را در تحقق اهداف دولت تدبیـر و امید و تعالـی روز 

افزون ایران اســـالمی را از خداوند یاریگر بی همتا 

مسئلت دارم.

پيام مديرعامل 
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب 

به مناسبت هفته دولت

جابجایی 24 دکل حفاری

گزارش عملكرد شرکت مارون

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان بزرگترین بخش باالدستی نفت ایران و مهمترین 

مزیت اقتصادی کشور در حقیقت خاستگاه و زادگاه نفت در ایران و خاورمیانه و کانون تحول 

و دروازه ورود ایران به دنیای صنعتی بوده است. گســــتره فعالیت این شرکت هم اکنون در 

استانهای خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس بوده و استخراج حدود 80 درصد 

از نفت و گاز تولیدی کشور را بر عهده دارد.

به موازات وظایف و مسـئولیتهای تخصـصـی و فنی در امر تولید و استخراج نفت و گاز جهت 

مصـارف داخلی و صادرات، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به امر آبادانی و عمران مناطق 

نفتخیز اهتمام و توجه ویژه داشـــــته و بخش قابل 

توجهی از فعالیتهای شـــرکت هم اکنون صــــرف 

کارهای عمرانی و عام المنفعه میگردد.

مدیریت کالن شــــرکت ملیمناطق نفتخیز جنوب 

هماکنون به این امـر باور دارد که تمامــی مناطق و 

حوزه جغرافیایی که این شــــــرکت در حال انجام 

فعالیت تولید و استخراج نفت میباشـد باید از نعمت 

وجود این صنعت برخوردار گردد.

عمده فعالیتهای این شـــــرکت در زمینه عمران و 

آبادانی در بخش توسعه و بهســــازی راهها، احداث 

سالنها و فضــاهای فرهنگی/ ورزشی، ایجاد فضــای 

درمانی و بیمارسـتانی، تثبیت شـنهای روان و ایجاد 

فضــای سبز در اطرف تأسیســـات نفتی و توسعه و 

فضای سبز و عمران شهری، میباشد.

شــــــــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در بخش 

پــروژههای احداث مــراکـــز درمانـــی احداث 3 

بیمارستان و 5 پلی کلینیك تخصصـی را با اعتباری 

بالغ بر 500 میلیارد ریال در استان های خوزستان و 

کهگیلویه و بویراحمد در دست اجرا دارد که عبارتند از:

پروژه بیمارستان 96 تختخوابی گچساران

پروژه احداث بیمارستان 96 تختخوابی گچســاران 79درصد پیشــرفت فیزیكی دارد که 

عملیات ساخت این بیمارستان در قالب پروژه های عام المنفعه شرکت ملی مناطق نفت خیز 

جنوب در حال انجام است. اعتبار اولیه سـاخت بیمارسـتان 96 تختخوابه 160 میلیارد ریال 

اسـت و این بیمارسـتان پس از تكمیل و راه اندازی جهت اسـتفاده عموم تحویل بهداشـت و 

درمان شهرستان گچســـاران خواهد شد. اجرای این پروژه به علت  مشـــكالت مالی وعدم 

توانایی پیمانكاران در انجام تعهدات خود دچار وقفه شده بود که با پی گیریهای مجری طرح 

و باانتخاب راهكارهای مناسـب  در سـال 1392 مجددا عملیات اجرایی پروژه های یاد شـده 

شروع وبا شدت بیشـــــتری در حال انجام است. این بیمارستان با 11 هزار و 500 متر مربع 

زیربنا در سه طبقه شامل اتاق های عمل، اورژانس، بخش های بســـــــتری، کلینیك های 

تخصصی، آزمایشگاه و بخش های خدماتی و اداری بنا خواهند شد.

پروژه احداث بیمارستان 64 تختخوابی گچساران 

پروژه احداث بیمارستان 64 تختخوابی گچساران با اعتبار 150 میلیارد ریال و پیشـرفت 60 

درصـدی در حال اجراسـت که پس از تكمیل جایگزین بیمارسـتان فعلی بهداشـت و درمان 

صنعت نفت می شود. این بیمارسـتان 11 هزار و 500 متر مربع زیربنا دارد که در سـه طبقه 

احداث می شـود. بخش های این بیمارســتان شــامل اتاق های عمل، اورژانس، بخش های 

بستری، کلینیك های تخصصی، آزمایشـگاه و بخش های خدماتی و اداری است. اجرای این 

پروژه به علت  مشكالت مالی وعدم توانایی پیمانكاران در انجام تعهدات خود دچار وقفه شده 

بود که با پی گیریهای مجری طرح و با انتخاب راهكارهای مناسـب  در ســال 1392 مجددا 

عملیات اجرایی پروژه های یاد شده شروع وبا شدت بیشتری در حال انجام است.

پروژه احداث بیمارستان 32 تختخوابی مسجدسلیمان 

پروژه احداث بیمارستان 32 تختخوابی مســـجدسلیمان با اعتبار اولیه 170 میلیارد ریال و 

پیشـــرفت 20 درصدی در مرحله انتخاب مجدد پیمانكار قرار دارد. این بیمارستان 11 هزار 

متر مربع زیربنا و 9 هكتار محوطه سـازی دارد و شـامل بخش های اتاق های عمل، اورژانس، 

بخش های بستری، کلینیك های تخصصی، آزمایشـگاه و بخش های خدماتی و اداری است. 

اجرای این پروژه به علت  مشـــكالت مالی وعدم توانایی پیمانكاران در انجام تعهدات خود و 

مسائل اعتباری فسخ و باقی مانده کار به 

دلیل عدم کمبود بار مالــــــی متوقف 

وجهت ادامه کار نیاز به افــــــــزایش 

درخواسـت مالی بوده که  برای شـرکت 

ملی نفت ایران ارســال و در انتظار طرح 

جهت تصویب خواهی می باشد. 

ساخت 5 پلی کلینیك تخصصی 

در اهواز 

پروژه احداث 5 پلی کلینیك تخصـصـی 

در شهر اهواز در دستور کار شـرکت ملی 

مناطق نفت خیـز جنوب قـرار دارد. این 

مـراکـز درمانــی در کوی نفت، کارون، 

امانیه، کوی ملت و خرمكوشـك احداث 

می شوند. پلی کلینیك های کوی نفت و 

منطقه کارون دارای پیشــــرفت حدود 

70و62 درصد هستند که اعتبار ساخت 

آنها 13میلیارد ریال اســـــت. عملیات 

احداث 2 پلی کلینیك دیگـر در مناطق 

خرمكوشك و کوی ملت به علت افزایش 

هزینه ها و عدم توانایی پیمانكار در انجام تعهدات خود متوقف شده و احداث پلی کلینیك در 

منطقه امانیه نیز به علت عدم تامین زمین مناسب تا کنون اجرایی نشــده است.وتشــریفات 

مناقصــــه باقی مانده پلی کلنیك کوی ملت در دستور کار امور قراردادها می باشد. این پلی 

کلینیك ها هر کدام در 3754 مترمربع زیربنا و در 3 طبقه احداث خواهند شـد.  در طراحی 

این پلی کلینیك ها، بخش های مختلف شامل اتاق عمل ، اورژانس، کلینیكهای تخصـصـی، 

دندانپزشكی، فیزیوتراپی، واحدهای آزمایشـــــگاهی، اداری و خدماتی و رادیولوژی در نظر 

گرفته شده است.

نشانی: اهواز، کوی فدائیان اسالم (خرمكوشك)،

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب -تلفكس:2263085

شتاب پروژه های افزایش توان تولید در مناطق نفتخیز جنوب
در نشست مشترك مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل و مدیران  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب؛
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شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان بزرگترین شــرکت 

تولیدکننده نفت خام کشــــــور، جایگاه ویژه ای در تامین انرژی و 

گردش اقتصــاد کشــور دارد. وجود بیش از 800 پروژه فعال در این 

شرکت عالوه بر ایجاد فرصت های کســب و کار و رونق اقتصـــادی 

اســـــتان های حوزه نفتخیز واقع در حوزه فعالیت، نقش مهمی در 

تحقق اهداف عالی نظام در زمینه پیشرفت و تعالی کشور و دستیابی 

به اهداف برنامه پنجم توسعه دارد.

اگر هفته دولت را فرصتی برای بررسی عملكرد سازمان ها و دسـتگاه 

های دولتی بدانیم، نگاهی به عملكرد موفق شرکت ملی مناطق نفت 

خیز جنوب در یكسـال گذشته بیانگر عزم و اراده و همت و پشــتكار 

مجموعه مدیریت و کارکنان این شــــرکت برای عبور از تحریم ها و 

دستیابی به اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده منطبق با برنامه 

ابالغی از سـوی شــرکت ملی نفت ایران اســت. آنچه در پی می آید 

مهمترین سرفصــــل ها و عناوین دستاوردهای این شرکت از هفته 

دولت 1392 تا هفـته دولت 1393در بخش های عملـیات و تولـید، 

پژوهش و فناوری، ساخت  داخل و عام المنفعه است:

 عملیات و تولید

تحقق 100 درصدی برنامه تولید نفت در مناطق نفت خیز 

جنوب

از نیمه دوم سـال 1392تا شــهریور 1393 به طور میانگین، بیش از 

100 درصــد برنامه های تولید نفت و گاز شــرکت ملی مناطق نفت 

خیز جنوب محقق شد. این شرکت حدود 83 درصد نفت و 16 درصد 

گاز کشور را تولید می کند و تامین خوراك پاالشگاه ها و بخش اعظم 

واحدهای پتروشیمی را عهده دار است.

افزایش بیش از 22 هزار بشكه نفت به توان تولید مناطق 

نفت خیز جنوب 

بر اسـاس آمار تولید شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در پایان 

سال 92، بیش از  22 هزار بشـــــكه نفت به توان تولید این شرکت 

افزوده شـد. در این مدت ضـمن نگهداشـت توان تولید و جبران افت 

طبیعی میدان ها، این شرکت موفق شد 221 هزار بشكه نفت در روز 

به توان تولید این شــرکت اضـــافه کند.  این افزایش توان تولید در 

حالی محقق شـد که شـرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان 

بزرگترین شرکت تولیدکننده نفت خام کشـــــور در نیمه دوم سال 

1392 به تحقق  100 درصدی برنامه تولید نفت خام دست یافت.

افزوده شدن 668 میلیون بشكه نفت به مجموع ذخایر 

مناطق نفت خیز جنوب 

در سال گذشته با انجام مطالعات مخازن   668 میلیون بشكه نفت به 

ذخایر این شرکت افزوده و در مجموع از سـال 1378 تاکنون بیش از 

3 میلیارد بشـــــكه نفت درجا به ذخایر شرکت ملی مناطق نفتخیز 

جنوب افزوده شده است. مطالعه تعداد زیادی از مخازنی که در برنامه 

قرار داشـته اند به اتمام رسـیده اسـت و بقیه مطالعات نیز در ســال 

جاری اتمام می یابد. برنامه مطالعات مخزنی معموال هر پنج ســـال 

یكبار و به صـــــورت دینامیك همزمان با تولید از میادین انجام می 

شود.

تكمیل و راه اندازی واحد بهره برداری هفت شهیدان 

مسجدسلیمان

پروژه احداث کارخانه بهره برداری و نمكزدایی هفت شــــــهیدان 

مســــجدسلیمان به عنوان یكی از 14 پروژه اولویت دار این شرکت 

تكمیل و راه اندازی شد. این کارخانه پس از طی مرحله آزمایشــی و 

انجام تسـت های مختلف فنی و ایمنی، به طور کامل راه اندازی و در 

مدار عملیات تولید قرار گرفت. در این کارخانه نفت استحصـال شده 

از میادین مسـجدسلیمان، اللی، پرسیاه، زیالیی و کارون فرآورش و 

نمكزدایی و به مبادی مصــرف ارسال می شود. این کارخانه با هدف 

ساماندهی تاسیسات بهره برداری قدیمی مسجدسلیمان احداث شد 

و ظرفیت فرآورش روزانه 55 هزار بشــــــكه نفت را دارد. طراحی، 

نظارت و اجرای این پروژه از سوی کارشناسان این شرکت و با اعتبار 

960 میلیارد ریال انجام شـــد. واحد بهرهبرداری و نمكزدایی هفت 

شهیدان با هدف ساماندهی تاسیســات بهرهبرداری قدیمی میدان 

نفتی مســـــجدسلیمان به اجرا درآمد و جزء بزرگترین پروژه های 

مناطق نفتخیز جنوب محســـــوب می شود. از آنجائیكه واحدهای 

بهرهبرداری مســجدسلیمان قدیمی ، فرسوده و فاقد شرایط جدید 

استاندارد برای فرآورش نفت وگاز هسـتند و از طرفی واقع شدن آنها 

در میان بافت مســكونی از لحاظ ایمنی و زیســت محیطی مناسب 

نیســـت طرح احداث مجتمع بزرگ واحد بهره برداری و نمكزدایی 

جدید در دستور کار قرار گرفت. این مجتمع در فاصله 25 کیلومتری 

مســـــــجدسلیمان در منطقه هفت شهیدان باهدف جمعآوری و 

فرآورش نفت شیرین و نفت نمكی میدان های اللی، مسجدسلیمان، 

پرسیاه، زیالیی و کارون ساخته شده است. 

پیش راه اندازی طرح افزایش توان تزریق گاز در 

میادین کرنج و پارسی 

طرح افزایش توان تزریق گاز در میادین کرنج و پارسی تكمیل شـد و 

در مرحله پیش راه اندازی قرار دارد.با اتمام مرحله پیش راه اندازی و 

بررسـی های فنی و ایمنی، این طرح به طور رسـمی افتتاح و در مدار 

عملیات قرار خواهد گـرفت.هدف از اجـرای این طـرح افـزایش توان 

تزریق در مخازن کرنج و پارســی به میزان حدود 200 میلیون فوت 

مكعب اســـــت که با راه اندازی این طرح ظرفیت تزریق گاز در این 

میادین از روزانه 900 میلیون فوت مكعب در زمان حاضــــر به یك 

میلیارد و 100 میلیون فوت مكعب افزایش می یابد. در این طـرح دو 

ردیف کمپرسور جدید در ایستگاه های تزریق گاز شماره 500 کرنج 

و 700 پارسی به همراه خطوط لوله و تهسـیالت سرچاهی تزریق گاز 

نصــــب شده است. طرح افزایش توان تزریق گاز در میادین کرنج و 

پارسی که در شمار 14 پروژه اولویت دار این شرکت محســـوب می 

شود با اعتبار 600 میلیارد ریال اجرا شده است.

راه اندازی واحد تولید گازوئیل مصرفی چاه های نفت 

در مناطق نفت خیز جنوب

با تغییر سیســتم فرآورش پاالیشــگاه گاز مایع مارون، تولید روزانه 

بیش از 641 هزار لیتر گازوئیل مصرفی چاه های نفت در این شرکت 

محقق شد. این اصالحیه به منظور تامین گازوئیل مصرفی در حفاری 

چاههای نفت و گاز و تامین بخشــــی از سوخت مایع مصـــــرفی 

نیروگاههای تولید برق کشــــور از سوی کارشناسان این مدیریت و 

شـرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری انجام شـده اسـت. خوراك 

این پاالیشگاه از مایعات گازی مخزن مارون خامی تامین میشود و از 

 ،(RG-500)فــــرآورش مایعات گازی عالوه بـــــر گازوئیل خام

173000 لیتر بنزین طبیعی نیز تولید میشــــــــود که میتواند به 

پتروشیمی بندرامام ارسال گردد. بر اسـاس بررســی های به عـمـل 

آمده امكان تولید حداکثر 2 میلیون و 500 هزار لیتـر گازوئیل خام و 

بیش از 625 هزار لیتر بنزین طبیعی در پاالیشــگاه گاز مارون وجود 

دارد که تحقق آن نیازمند تكمیل فاز دوم توســــــعه میدان مارون 

خامی، نصــــب تجهیزات جدید در قالب پروژه ”ذخیرهســــازی و 

بارگیری محصـوالت پاالیشــگاه گازمایع مارون“ میباشد که مراحل 

اجرایی آن در دست پیگیری است.

 پاالیشــگاه گاز مارون در سال 1368 با هدف تولید گاز مایع خانگی 

(LPG) طراحی و راهاندازی شـد و در سـالهای گذشــته نیز از این 

پاالیشگاه برش مایع مورد نیاز حفاری به صورت آزمایشی تولید شده 

است.

تكمیل فاز نخست پروژه احداث خط لوله نفت اهواز به 

پاالیشگاه آبادان

فاز نخســت پروژه احداث خط لوله انتقال نفت اهواز به پاالیشـــگاه 

آبادان از سوی مدیریت مهندسـی و سـاختمان شـرکت ملی مناطق 

نفت خیز جنوب تكمیل و راه اندازی شـد. در این مرحله از پروژه، 42 

کیلومتر خط لوله 26 اینچی از پاالیشگاه آبادان تا چندراهه دارخوین 

احداث شد. فاز دوم این پروژه نیز شـامل احداث خط لوله 26 اینچ از 

واحد بهرهبرداری شماره 4 اهواز تا چندراهه دارخوین به طول حدود 

90 کیلومتر است که پیش بینی می شود تا اردیبهشــت سال آینده 

تكمیل و راه اندازی شود. احداث میشــود. دستیابی به ظرفیت مورد 

نیاز در سیســـــتم انتقال نفت، افزایش ضریب اطمینان در عملیات 

انتقال و استمرار ارسال نفت خام به پاالیشـگاه آبادان و حفظ محیط 

زیست اهداف اجرای این پروژه است.

افتتاح 10 پروژه صنعتی و عمرانی در مناطق نفت خیز 

جنوب در دهه فجر 1392

10 پروژه صنعتی و عمرانی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

به مناسـب دهه مبارك فجر آماده بهره برداری شــد. این پروژه ها با 

اعتبار یك هزار و 264 میلیارد ریال در استان های خوزستان، بوشهر 

و کهگیلویه و بویر احمد اجرا شـــده اســــت. راه اندازی کوره های 

حرارتی واحدهای نمكزدایی اهواز یك، 2 ، 3 و 4، پســـت 11/132 

کیلوولت به همراه 40 کیلومتر خط انتقال دومداره لب ســـــفید و  

واحد نمكزدایی هفت شهیدان مسـجدسلیمان، از پروژه های مرتبط 

با تولید اسـت. همچنین در این ایام سـه پروژه عمرانی و عام المنفعه 

شـامل جاده اصـلی کرنج – آغاجاری از سـه راهی کرنج تا سـه راهی  

کالستر، فاز دو باند دوم و بهســازی باند موجود محور ماهشـــهر به 

امیدیه و استخر سرپوشیده شماره یك مسجدسلیمان افتتاح خواهد 

شد. راه اندازی سیســتم های تزریق مواد شیمیایی در کارخانه گاز و 

گاز مایع 900 ، 1200و 1300 و بهــره بــرداری از خط انتقال نفت 

واحد گچســاران 1 به واحد نمكزدایی گچســـاران 2 ، از پروژه های 

مربوط به تولید و پشـتیبانی از تولید در استان کهگیلویه و بویر احمد 

اسـت. در اسـتان بوشــهر نیز دو پروژه شــامل خط لوله جدید نفت 

گلخاری و اصالح مســـیر و رفع قوس های غیر استاندارد محور رگ 

سفید 2 به طرف دیلم آماده بهره برداری شده است.

صرفه اقتصادی بیش از 26 میلیون دالر با تعمیرات 

بازرسی خطوط لوله   اساسی و عملیات ضخامتسنجی و

به روش التراسونیك در شرکت آغاجاری 

عملیات ضـــــخامت ســـــنجی و عیب یابی خطوط لوله به روش 

التراسونیك هم زمان با تعمیرات اساسی کارخانه های گاز و گاز مایع 

1000 و 1500آغاجاری انجام شد. همزمان با شروع تعمیرات دوره-

ای کارخانههای گاز و گاز مایع 1000 و 1500 در نیمه دوم امسـال، 

عملیات ضــخامتســنجی و عیبیابی به روش التراســونیك تحت 

نظارت اداره بازرسی فنی و خوردگی فلزات آغاجاری اجرا گردید. این 

عملیات به طور همزمان از محلهای آســـیبپذیر احتمالی خطوط 

لوله و تجهیـزات و همچنین از نقاط پــر خطــر کورههای موجود در 

کارخانه گاز و گاز مایع 1000 صورت پذیرفت. این عملیات به منظور 

جلوگیری از حوادث غیر مترقبه احتمالی ناشی از کاهش ضخامت بر 

اثر خوردگی داخلی میباشـــد که در این دو کارخانه جمعا 2 هزار و 

251 محل آســـیبپذیر تحت آزمایش قرار گرفتند که از این تعداد، 

85 محل معیوب شناسایی و 47 محل به علت کاهش ضخامت شدید 

و بیش از حد مجاز، تعویض شـدند. شـناســایی این نقاط معیوب در 

زمان تعمیرات اساسی عالوه بر حفظ ایمنی نیروی انســــــــانی و 

تاسیســـات، صرفه اقتصـــادی بیش از 26 میلیون دالر و عدم گاز 

ســوزی حداقل 8080 میلیون فوت مكعب گاز، با فرض دســت کم 

بیست و یك روز توقف کارخانه، حاصل شد. 

راه اندازی کمپرسور گازی واحد تزریق گاز کرنج با 

ظرفیت 45 میلیون فوت مكعب

یك ردیف کمپرسـور گازی در واحد تزریق گاز 500 کرنج با ظرفیت 

45 میلیون فوت مكعب در روز راه اندازی شــــــــد. راه اندازی این 

کمپرســــور به عنوان ردیف هفتم جهت افزایش توان تزریق گاز به 

میدان کرنج، با استفاده از دانش متخصـصـان داخلی در شرکت بهره 

برداری نفت و گاز آغاجاری انجام شـده اســت. با توجه به اهمیت راه 

اندازی این ایسـتگاه و پیچیدگی عملیات نصـب، کنترل و راه اندازی 

کمپرسـورها، کارشـناسـان اداره نگهداری و تعمیرات این شـرکت با 

برنامه ریزی و انجام کار کارشناسی نســبت به تدوین دانش فنی راه 

اندازی این کمپرسورها اقدام کردند. در این پروژه تكنولوژی سـاخت 

سیســـــتم های کنترل این گونه کمپرسورها در کمترین زمان و با 

هزینه حدود یك میلیارد ریال به طور کامل بومی شده است.

افتتاح 9 پروژه در شرکت کارون در دهه فجر

همزمان با سـی و پنجمین بهار انقالب اسـالمی، 9 پروژه با هزینه ای 

بالغ بر 55 میلیارد و 32 میلیون ریال در شــرکت بهره برداری نفت و 

گاز کارون بهره برداری شــــــد. احداث چندراهه اقماری در میدان 

بنگستان غرب منصوری، جایگزینی مخزن آب آتش نشـانی در واحد 

بهره برداری شماره یك اهواز، تعویض کامل سقف مخزن کلســـــر 

بنگســـتان واحد نمكزدائی شماره یك اهواز و ترمیم و بهســــازی 

حوضچه محل اتصــال خط لوله 20 و 24 اینچ سراسری و واحد بهره 

برداری شماره 2 اهواز پروژه هایی هســـتند که در دهه فجر به بهره 

بردای رسـیدند. پروژه احداث ســاختمان درمانگاه ناحیه صــنعتی 

آبتیمور، تامین روشنایی زمین های چمن مجموعه ورزشی تصــفیه 

خانه آب صــنعتی اهواز، شــیرگاه های مربوط به خطوط اصـــلی و 

همچنین خطوط اصلی انتقال نفت در مســیر جاده اهواز به آبادان و 

نصـــب پنل کنترلی جدید جهت دستگاه فرآورش سیار(MOT) از 

دیگر پروژه های افتتاح شده در این ایام است. 

نصب برج گوگرد زدا در واحد بهره برداری مارون 3 

یكدستگاه برج گوگرد زدای جدید به تجهیزات فرآورشـی واحد بهره 

برداری مارون 3 افزوده شد. طراحی و ساخت فونداسیون برج با 3 تن 

میلگرد و 36 مترمكعب بتون عالوه بر  اســــپید گذاری، بخار زنی و 

جداسازی کلیه تجهیزات و اتصــالت مربوط به برج اعم از مكانیك و 

ابزار دقیق توسط کارشناسان شرکت انجام شد. از سه دسـتگاه باالبر 

30 ، 60 و 80 تنی به همراه یكدستگاه کفی کشـــویی برای حمل و 

نقل برج استفاده شد. از برج گوگرد زدا جهت جداسازی گاز H2S از 

نفت اسـتفاده می شـود و گاز حاصــله از آن جهت ارســال به واحد 

شیرین سازی به ایســـتگاه جمع آوری گازهای ترش (آماك) ارسال 

می گردد.

تعمیر و بازسازی کمپرسور گازی ردیف5 ایستگاه تزریق 

گاز آغاجاری برای نخستین بار

به همت کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری کمپرسـور 

گازی ردیف5 ایستگاه تزریق گاز آغاجاری برای نخستین بار تعمیر و 

بازسازی کامل شد. تعمیر و بازسازی این ابرکمپرسور نسل جدید که 

دارای فناوری پیشــــرفتهای است افتخار دیگری برای کارشناسان 

مناطق نفت خیز جنوب رقم زده است. این کمپرسـور ظرفیت تزریق 

روزانه 350 میلیون فوت مكعب گاز و فشــــار 200 بار دارد و صرفه 

اقتصــادی حاصل از این اقدام به طور مســتقیم بیش از 10 میلیارد 

ریال اســــت. با توجه به تزریق روزانه 350 میلیون فوت مكعب گاز 

بوسیله این کمپرسور، سود و صرفه غیرمسـتقیم تعمیر آن به مراتب 

بیشـتر خواهد بود. الزم به ذکر است؛ ایسـتگاه تزریق گاز آغاجاری با 

ظرفیت تزریق روزانه 2 میلیارد فوت مكعب بزرگترین طـرح تـزریق 

گاز کشــور است و گاز مورد نیاز آن از میدان گازی پارس جنوبی و از 

طریق خط لوله 56 اینچ به طول 512 کیلومتر تامین می شود. 

احداث 2560 اینچ کیلومتر خطوط لوله جریانی جدید 

انتقال نفت و گاز

در سال گذشته، 2 هزار و 560 اینچ کیلومتر خط لوله جریانی انتقال 

نفت و گاز در گســــتره عملیاتی این شرکت احداث شد. این لوله ها 

اکثراً در اندازه های 4 و6 اینچ بوده و برای احداث آنها در بخش اجـرا 

حدود 120  میلیارد ریال هزینه شده اسـت. این خطوط لوله ، نفت و 

گاز تولیدی را از چاه ها به تفكیك گرهای سرچاهی و از این طریق به 

واحدهای بهره برداری جهت انجام فرآورش منتقل می کنند. احداث 

خطوط لوله جریانی بر اساس برنامه های حفاری چاه های توسعه ای 

ودرخواست فصــلی  انجام می شود و از مهمترین پروژه های حفظ و 

نگهداشـــت توان تولید در مناطق نفت خیز جنوب به شــــمار می 

آیند.عملیات احداث خطوط لوله جـریانـی بـرای کلیه چاه ها قبل از 

         UBD شـــروع عملیات حفاری انجام می شـــود و برای چاههای

( حفاری زیر فشار تعادل) به طور همزمان اجرا می گردد. تا با تكمیل 

حفاری خط انتقال نفت و گاز آماده بهره برداری باشـــد. در ســـال 

گذشته 97 پروژه احداث خطوط لوله جریانی اجرا شـد که 75 پروژه 

از آنها همراه با نصـب تســهیالت سرچاهی بوده است و در مجموع با 

احداث 3 مجموعه تفكیك گر و تقویت فشــار 18و 71 رگ سفید 2 

واحداث مجموعه 145 بی بی حكیمه در ســطح 5 اســتان در حوزه 

مناطق نفت خیــز جنوب با اعتبار حدود 1460 میلیارد ریال تكیمل 

شد.

تكمیل خط لوله 26 اینچ انتقال نفت آسماری از بهره 

برداری شماره 2 اهواز به بهمن شیر شمالی 

با تكمیل فاز دوم، پروژه احداث خط لوله نفت اهواز به پاالیشـــــگاه 

آبادان به اتمام رســید. فاز دوم این پروژه شـــامل احداث حدود 90 

کیلومتر خط لوله 26 اینچ از واحد بهره برداری شـــــماره 4 اهواز تا 

چندراهه دارخوین است که مراحل نهایی آن در حال انجام اسـت. در 

فاز نخســـت این پروژه که سال گذشته راه اندازی شد، 42 کیلومتر 

خط لوله 26 اینچ از پاالیشــگاه آبادان تا چند راهه دارخوین احداث 

شــد. این پروژه با هدف دســتیابی به ظرفیت مورد نیاز برای انتقال 

نفت، افزایش ضـریب اطمینان در عملیات انتقال و اسـتمرار ارسـال 

نفت خام به پاالیشـگاه آبادان و حفظ محیط زیسـت اجرا شده است. 

این پروژه مهمترین پروژه تامین خوراك پاالیشگاه آبادان است که از 

سوی این شرکت با تخصــــیص اعتبار 950 میلیارد ریال اجرا شده 

است.

احداث و تكمیل کارخانه نمك زدایی میدان لب سفید 

پروژه احداث کارخانه نمك زدایی میدان لب سفید تكمیل شـد. این 

کارخانه با ظرفیت فرآورش روزانه 30 هزار بشكه نفت نخستین واحد 

نمكزدایی در میدان لب سفید اسـت که با هدف افزایش کیفیت نفت 

خام استحصـــال شده از این میدان احداث شده است. اعتبار اجرای 

این پروژه 234 میلیارد و 145 ملیون ریال بوده و تجهیزات اصـــلی 

کارخانه شامل دیسـالتر، مخازن تحت فشـار مایعات هیدروکربوری، 

گاز، سوخت و آب، مبدل حرارتی آب و نفت و کوره پیش گرمكن غیر 

مستقیم نفت خام است.

تعمیر اساسی 1074 دستگاه ماشین آالت فرآیندی 

در سـال گذشـته یك هزار و 74 دسـتگاه ماشـین آالت فرآیندی در 

گســـــتره عملیاتی مناطق نفت خیز جنوب تعمیر اساسی شد. این 

حجم از تعمیــــرات در واحدهای تولیدی نفت و گاز کارون، مارون، 

گچساران، آغاجاری و مسـجدسلیمان در یكسـال گذشته انجام شده 

اســت. ماشــین آالت دوار تعمیر شــده شــامل توربینهای گازی، 

توربینهای نیرو، کمپرسورهای گازی، پمپهای انتقال نفت، ژنراتورها 

و الكتروموتورها ( از ولتاژ 380 ولت تا 11000 ولت) می باشـــد. در 

این مدت همچنین یك هزار و 11 دستگاه تجهیزات فرایندی شـامل 

انواع مخازن پر فشــار و با فشـــار پایین، مانند مخازن ذخیره نفت، 

تفكیك گرها، مخازن فرآورشـــــــــــی ازجمله ائتالف کننده ها، 

نوسـانگیرها، آب شـور مازاد، برجهای گوگردزدا، تله های نفتی، انواع 

مبدلها و مبردهای حرارتی، کوره های پیش گرمكن برجهای تثبیت، 

برجهای نمزدا و گیربكسـها تعمیر اساسی شدند. شمار واحدهایی که 

به طور کامل تعمیر اساسی شده اند 21 کارخانه بوده است.

انجام تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار کوپال، 10 

روز زودتر از برنامه 

تعمیرات اساسی ایسـتگاه تقویت فشـار گاز کوپال آسماری، 10 روز 

زودتر از برنامه زمان بندی انجام شــد. بر اســـاس برنامه ریزی های 

انجام شده تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز کوپال آسماری 

و بخشــی از خط لوله گاز ارسالی، به مدت یك ماه برنامه ریزی شده 

بود که پس از ترخیص ایستگاه و آغاز تعمیرات در نیمه نخسـت سال 

1393، در مدت 20 روز انجام شـد. پس از اتمام تعمیرات اسـاسـی، 

آزمایش های الزم و بازرسی های فنی آغاز شـده اسـت که با تكمیل 

آنها، این ایسـتگاه در مدار عملیات قرار خواهد گرفت. با کاهش زمان 

تعمیرات و کاهش گازسوزی در ایســتگاه تقویت فشـــار گاز کوپال 

آسماری، ارزش افزوده قابل توجهی نصـیب شرکت ملی مناطق نفت 

خیز جنوب شده است.

استفاده از دستگاه «پمپ مولد نیتروژن» برای نخستین 

بار در مناطق نفت خیز جنوب

پمپ مولد نیتروژن (نیتروژن جنریتور) برای نخسـتین بار در مناطق 

نفت خیز جنوب در چاه 190 اهواز به کار گرفته شد. این دسـتگاه در 

محل چاه نیتـروژن مورد نیاز احیاء چاه ها را از هوا گــرفته و در چاه 

پمپ می کند. در روش سـنتی نیتروژن مایع بوسـیله تانكر و با حجم 

محدودی از کارخانه به محل چاه حمل می شـد و با اســتفاده از یك 

دســتگاه پمپ به درون چاه تزریق می گردید. به دلیل حجم محدود 

تانكرها و حمل و نقل نیتروژن و بعضـاً بُعد مسـافت و بسـتگی به نیاز 

چاه ها، این روش چندین روز به طول مــی انجامید در حالــی که با 

اسـتفاده از دسـتگاه جدید این کار از 5 روز به 24 سـاعت تقلیل می 

یابد.این دستگاه شامل یك کمپرسور هوا می باشد که هوا را با فشـار 

40 بار به یك دسـتگاه مِمْبِران پمپ نموده و به روش اسـمز معكوس 

نیتروژن از هوا جدا و با یك دستگاه پمپاژ به میزان 6 گالن در دقیقه و 

با حداکثر فشار 2650 پام به درون چاه تزریق می شود و می تواند به 

طور مستمر این عملیات را ادامه دهد.

لرزه نگاری سه بعدی میدان رامین پایان یافت

عملیات لرزه نگاری 3 بعدی میدان رامین در منطقه ای به وســـعت 

877 کیلومتر مربع در محدوده شهرستانهای اهواز، باوی و شـوشـتر 

تكمیل شد. نتایج اطالعات لرزه نگاری انجام شده در تصـمیم گیری 

برای حفاری چاههای توسـعه ای به منظور افزایش تولید صـیانتی از 

این میدان و همچنین شناسایی پتانســیل های جدید نفتی استفاده 

خواهد شد. هدف از اجرای این عملیات تعیین مشخصات ساختمانی 

و شناخت دقیق تر مخازن آسماری و بنگســتان میدان رامین، تهیه 

نقشـه ها و کســب اطالعات بیشــتر جهت افزایش تولید نفت است. 

میدان نفتی رامین با طول حدود 40 كیلومتر و عرض  4 کیلومتـر 

در 30 کیلومتری شمال شرقی اهواز قرار دارد و شـامل مخازن نفتی 

آسماری و بنگستان است.

افتتاح 16 پروژه مهم صنعتی عمرانی در مناطق نفتخیز 

جنوب در هفته دولت 

همزمان با هفته دولت 16 پروژه صنعتی و عمرانی در مناطق نفتخیز 

جنوب با اعتباری افـزون بـر 950 میلیارد ریال، آماده افتتاح و بهـره 

برداری شد. از این تعداد، 9 پروژه مرتبط با تولید و پشتیبانی از تولید 

نفت، گاز و مایعات گازی و 7 پروژه از آنها عمرانی و عام المنفعه است. 

از پروژه های مهم و قابل توجه صـنعتی می توان بهاحداث و توسـعه 

نمكزدایی لب سفید، تكمیل خط لوله 26 اینچ انتقال نفت آسـماری 

از بهره برداری شماره 2اهواز به بهمن شـیر شـمالی، احداث خطوط 

لوله رو زميني ۱۲ و ۱۶ اينچ جديد پارســيكالســتر به بهره برداري 

كرنج و طراحی و خرید و نصـــــب کوره های حرارتی در واحد های 

نمكزدایی اهواز 2 و 4 اشاره داشت. بازسازی کامل استادیوم ورزشـی 

شهید بهنام محمدی مســـجدسلیمان، احداث یك سالن ورزشی و 

یك زمین چمن فوتبال درمنطقه شـــــهری آغاجاری، احداث یك 

ســـالن ورزشـــی و یك زمین چمن فوتبال در کوی پلیس اهواز، و 

احداث سالن سرپوشیده چندمنظوره ورزشـی مجتمع آموزش فنون 

اهواز از جمله پروژه های عمرانی و عام المنفعه اسـت که آماده افتتاح 

در هفته دولت است. 

پژوهش و فناوری و محیط زیست

تدوین دانش فنی و تولید پنج قلم افزایههای سیمان 

حفاری با حمایت مناطق نفت خیز جنوب

دانش فنی و تولید پنج قلم افزایههای سیمان حفاری در داخل کشور 

با حمایت این شرکت تدوین شـد.  این پروژه طی قراردادی به ارزش 

حدود 13 میلیارد ریال از سوی پژوهشـكده توسعه صنایع شیمیایی 

جهاد دانشــــگاهی در حال اجراست و تا کنون یكی از این افزایه ها 

سـاخته و به  تولید انبوه رسـیده اســت. این افزایه ها شــامل افزایه 

کنترل کننده افت صـافاب دوغاب سـیمان برای آب شـیرین، افزایه 

کنترل کننده افت صـــافاب دوغاب ســــیمان در دمای باال، افزایه 

دیســــپرسانت جهت بهبود خواص رئولوژی دوغاب سیمان، افزایه 

ممانعت کنندهی مهاجرت گاز و افزایه سبك کننده دوغاب سـیمان 

است.

افزایه های سیمان یكی از پرمصــــرف ترین اقالم کاربردی عملیات 

حفاری چاه های نفت و گاز اســت که با تولید انبوه یكی از این افزایه 

ها  هزینه صرف شده برای ساخت تمامی افزایه ها  در مدت حدود 2 

ماه جبران می شود. بر اساس بررسـی های به عمل آمده، تولید انبوه 

فقط "افزایه ممانعت کنندهی مهاجرت گاز" ســــــالیانه بیش 16 

میلیارد ریال سود و صرفه اقتصـادی برای کشـور خواهد داشت.  این 

رقم  حدود 2/1 برابر هزینه کل پروژه برای ســاخت 5 قلم افزایه می 

باشــد. بر مبنای هزینه صــرف شـــده برای تولید انبوه فقط افزایه 

ممانعت کنند ه ی مهاجرت گاز"و سود و صرفه اقتصــــادی بدست 

آمده آن،  شاخص برگشت سرمایه در این پروژه حدود 2 ماه محاسبه 

می شود و این رقم از لحاظ اقتصادی پروژه بسیار قابل توجه است.

اجرای پروژه پاکسازی خاك های آلوده به مواد نفتی با 

استفاده از گیاهان 

یك پروژه پژوهشی با هدف پاکسـازی خاك های آلوده به مواد نفتی 

با اسـتفاده از گیاهان اجرا شـد. در این پروژه که با هزینه ای افزون بر 

یك میلیارد و 200 میلیون ریال از سوی گروهی از کارشـناسـان این 

شرکت و دانشـــــگاه جندی شاپور اهواز اجرا شد روش های عملی 

جهت پاکسازی زمین های آلوده به مواد نفتی اطراف تاسیسات نفت 

و گاز مطالعه و بررسی شد. این روش به دلیل پایداری و دوام بیشـتر، 

بهبود شـرایط و ســاختار خاك و بهبود جنبه های زیباشــناختی و 

داشتن راندمان حذف مناسب آالینده بیشـتر مورد توجه قرار گرفته 

است. در این روش با استفاده از نور خورشید و بدون تغییر و آشفتگی 

در محیط، با هزینه ای کمتر از گزینه های دیگر تصفیه، آالینده های 

زیسـت محیطی حذف می گردند. در این روش به دلیل همزیســتی 

بین گیاه و باکتری در محیط شــرایطی ایجاد می شــود که راندمان 

حذف آالینده را افزایش می دهد بنابراین در شرایط مشــابه از میان 

سایر روشـهای حذف آالینده ها از خاك، روش گیاه پاالیی مناسـبتر 

 TPH اســـت. به طوری که در غلظت های زیر 5 درصـــد آلودگی

استفاده از آن کامال عملی، اقتصادی و ارزان بوده و باعث بهبود پایدار 

محیط زیست مناطق آلوده خواهد شد. با بررسی های فنی و تكمیلی 

بیشـــتر، در آینده نزدیك از دستاوردهای این پروژه در پاکســـازی 

مناطق آلوده به مواد نفتی در گســـتره عملیاتی این شرکت استفاده 

خواهد شد.

اجرای طرح آزمایشی پاکسازی خاك های آلوده به 

مواد نفتی با استفاده از پودر میكروبی

طرح آزمایشـی پاکســازی خاك های آلوده به مواد نفتی در شرکت 

ملی مناطق نفت خیز جنوب با اســــتفاده از روش بیولوژیكی(پودر 

میكروبی) با موفقیت انجام شـــــــد. در این روش با همكاری جهاد 

دانشـگاهی دانشـگاه شهید بهشـتی تهران و شرکت پایانه های نفتی 

ایــران، خاکهای آلوده به مواد هیدروکــربوری در اطــراف کارخانه 

نمكزدایی شــماره 2 اهواز مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج حاکی از 

عملكــــــرد مثبت مواد مذکور بوده و موجب کاهش قابل مالحظه 

آلودگی گردید . روش بیولوژیكی (پودر میكروبی) یكـی از روش های 

عملی برای پاکسازی زمین های آلوده به مواد نفتی اطراف تاسیسات 

نفت و گاز و مطابق با استانداردها و معیارهای زیسـت محیطی است. 

در این روش با پاشــیدن پودرهای میكروبی بر روی خاك های آلوده 

به مواد نفتی، پس از گذشـت چند روز مواد نفتی توســط باکتری ها 

تجزیه می شــوند و میزان آلودگیها را به حداقل می رســانند. روش 

استفاده از پودر میكروبی نه تنها دارای راندمان باالیی در خصـــوص 

رفع آلودگی های نفتی دارد بلكه به دلیل تبدیل باکتری های موجود 

به اجزای طبیعی خاك و منبع غذایی برای گیاهان ،  با محیط زیست 

سازگار بوده و هیچگونه آلودگی جنبی ایجاد نخواهد کرد.

دریافت گواهینامه مدیریت سبز اروپا توسط شرکت 

کارون

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون به دلیل مشـــــارکت در طرح 

ریزی، ســــاخت و بكارگیری مداوم دســــتگاه فرآورش ســــیار 

نفت(MOT) به مدت 10 ســـــــال ، موفق به دریافت گواهینامه 

مدیریت سبز جامعه اروپا شد. طرح بكارگیری دستگاه فرآورش سیار 

نفت در شرکت کارون در چهار بعد شامل رعایت الزامات زیســـــت 

محیطی، سودآوری اقتصــادی، احترام به حقوق جامعه و استفاده از 

فناوری های جدید و منحصــــــر بهفرد مورد تقدیر و تایید انجمن 

 MOT مدیریت سبز اروپا قرار گرفته است. طرح استفاده از دستگاه

شرکت کارون تیرماه سال جاری با حضور نمایندگان دبیر کل جامعه 

مدیریت سـبز اروپا، انجمن مدیریت سـبز ایران و ســازمان حفاظت 

محیط زیست کشور جهت حضور در رقابت جامعه مدیریت سبز اروپا 

مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از گذشـت 6 ماه این شـرکت موفق به 

 MOT دریافت گواهینامه این انجمن شد. طرح بكارگیری دسـتگاه

در شـرکت کارون ســال گذشــته موفق شــد از بین 11 هزار طرح 

جهانی، جایزه بنیاد جهانی انرژی را دریافت نماید. 

شرکت نفت و گاز مارون در فهرست 5 شرکت برتر   

دانشی ایران

شـرکت بهره برداری نفت و گاز مارون پس از ســومین دوره ارزیابی 

جهانی سازمان دانشـــی برتر، زیر مجموعه شانزدهمین دوره جایزه 

جهانی MAKE ، در فهرسـت 5 شـرکت برتر ایران قرار گرفت. این 

دستاورد بزرگ توسط دبیرخانه جایزه جهانی سازمان دانشی برتر در 

ایران به این شرکت اعالم شد. شـرکت بهره برداری نفت و گاز مارون  

یكی از 5 شـرکت بهره بردار تابع مناطق نفت خیز جنوب اســت که 

راهبری تولید از میادین مارون، کوپال و شادگان را بر عهده دارد. تیم 

دانشی این شرکت از 32 عضـو تشـكیل شده که از سوابق تحصـیلی، 

علمی و فنی باالیی برخوردارند.

انتخاب شرکت نفت و گاز کارون به عنوان شرکت برتر 

حوزه محیط زیست 

از سوی شرکت ملی نفت ایران کسب عنوان شرکت برتر و پیشـرو در 

حوزه محیط زیســت در سطح شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در 

سال 1392 به شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون اختصاص یافت.

پس از بازدید گروه اعزامی HSE شـرکت ملی نفت ایران از شـرکت 

کارون و بررسی مكانیسم های جدید و علمی این شرکت در خصوص 

سیستم مدیریت زیسـت محیطی شامل بررسی گزارشهای ماهیانه و 

دستاوردهای یكساله شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 از هفته دولت 1392 تا هفته دولت 1393
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تحقق برنامه های تولید همگام با توسعه پایدار
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ســالیانه، بررســی گزارشـــات خوداظهاری ســـه ماهه توســـط 

آزمایشگاههای معتمد محیط زیست، شاخصهای تدوین شده و روند 

بهبود شاخصــها، شناسایی و ارزیابی جنبه ها و پیامدهای زیســـت 

محیطی در کلیه فرآیندهای سـتادی و عملیاتی، بررسـی روشــهای 

اجرایی بكارگیری شده در سیســـتم مدیریت زیســــت محیطی و 

مدیریت کامل پســابهای تولیدی از طریق تزریق به چاههای دفعی، 

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون به عنوان شرکت برتر و پیشـرو 

در بین شرکتهای بهره برداری مناطق نفتخیز جنوب معرفی گردید.

خودکفایی، بومی سازی و ساخت  داخل

انعقاد 234 فقره پیمان با شرکت های داخلی از سوی 

ماهه1392  مناطق نفت خیز جنوب در 9

در 9 ماهه نخســــــت سال 1392 به منظور اجرای پروژه های این 

شرکت، 234 فقره پیمان با شرکت های داخلی به امضا رسیده است. 

ارزش این پیمانها که مــربوط به طـــرح ها و پـــروژه های حفظ و 

نگهداشت توان تولید و نیز تاسیسات زیربنایی و توسعه ای نفت و گاز 

می باشــــد بالغ بر 5 هزار و 900 میلیارد ریال و بیش از 33 میلیون 

یورو بوده است که در مقایســـــه با سال قبل از آن از نظر کمی، 30 

درصد رشد را نشـــــان می دهد. رویكرد امور حقوقی و قراردادهای 

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در سال 1392، اسـتفاده هرچه 

بیشتر از توان فنی، اجرایی و مهندسی شرکت های داخلی در ارتباط 

با اجرای طرح ها و پروژه ها بوده که در آینده نیز تقویت خواهد شـد. 

در سال جاری همچنین مســـتندسازی در 75/78755 متر مربع از 

اراضی شرکت صورت گرفته و 50 مورد تحصـیل اراضی برای احداث 

پروژه های توسعه ای به مســـاحت 83/460990 متر مربع و ارزش 

بیش از 14 میلیارد ریال انجام شده است.

برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت 

خوزستان با حضور 200 شرکت و سازنده

 پنجمین نمایشگاه تخصصـی صنعت نفت خوزستان 24 دی 1392 

در اهواز پایتخت نفت ایــران آغاز به کار کـــرد. در آیین افتتاح این 

نمایشــگاه مدیران عامل شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب و 

ملی حفاری ایران، مدیران ارشـــد شــــرکت های نفتی در جنوب، 

مدیران و نمایندگان شرکت های سازنده قطعات و تجهیزات صـنعت 

نفت حضـور داشتند. در پنجمین نمایشـگاه تخصـصی صنعت نفت 

بیش از 200 شرکت داخلی که در زمینه سـاخت قطعات و تجهیزان 

مورد اسـتفاده در صــنایع نفت، گاز، پاالیش،پتروشــیمی و حفاری 

فعالیت می کنند، مشــــارکت داشتند. تعداد شرکت های حاضر در 

نمایشگاه امسال در مقایسـه با سال گذشته 35 درصد افزایش دارد و 

46 درصد از شرکت ها، سازندگان و صنعتگران در این نمایشــگاه از 

استان خوزستان هستند. نمایشگاه اهواز پس از نمایشگاه بین المللی 

نفت تهران مهم ترین نمایشگاه در عرصه صنعت نفت  کشـور است و 

در مدت برپایی آن ضمن ارائه توانمندی های سـاخت داخل چندین 

قرارداد همكاری میان شــــرکت های نفتی و ســـــازندگان بخش 

خصـــوصی  در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز از جمله  

توربین های گازی، قطعات کمپرسورهای گازی، پمپ های فرآیندی 

و ابزار حفاری امضا می شود.

ساخت لوله تیوبینگ چاه های نفت برای نخستین بار در 

کشور

 قرارداد ســاخت لوله های تیوبینگ (درون چاهی) چاه های نفت در 

قطر 4 و 2/1 اینچ برای نخستین بار در کشور در پنجمین نمایشـگاه 

نفت خوزستان امضــا شد. فناوری ساخت این لوله ها با همكاری این 

شرکت و گروه ملی صنعتی فوالد ایران و شرکت لوله گسـتر اسفراین 

حاصل شده است. 

رونمایی از 3 عنوان کتاب تخصصی مهندسی نفت در 

نمایشگاه صنعت نفت خوزستان

در پنجمین نمایشـگاه نفت خوزستان 3 عنوان کتاب تخصـصـی در 

حوزه مهندسـی نفت رونمایی شــد.   اینکتاب ها با عناوین «آنالیز 

عدم قطعیت در مطالعات مخازن هیدروکربنی»، «مهندسـی مخازن 

کاربردی» و «چاه نگاری» از سوی  متخصصـان شرکت ملی مناطق 

نفت خیز جنوب تدوین و با همكاری واحد انتشــارات روابط عمومی 

این شرکت منتشــــــــر شده است.  کتاب «آنالیزعدم قطعیت در 

مطالعات مخازن هیدروکربنی» را دکتر محمد جمشـیدنژاد به رشته 

تحریر در آورده است و در این کتاب با اسـتفاده از تكنیك «طراحی 

آزمایشی» که مبتنی بر روشهای آماری است کاهش عدم قطعیت در 

مطالعه و مدیریت مخازن هیدروکربوری تشـــریح شده است. کتاب 

«مهندسی مخازن کاربردی» نیز از سوی مهندس جمشــید صفایی 

تدوین شده و به بررسی روش های تعیین خواص سنگ و سـیال یك 

مخزن می پردازد.  کتاب «چاه نگاری» نوشته مهندس مســـــعود 

کامیاب و مهندس شاهین پرچه خواری اسـت و دربرگیرنده مفاهیم 

اصلی و کاربردی علم چاه نگاری، انواع مختلف ابزارهای چاه نگاری و 

تفسیر پتروفیزیكی داده های چاه پیمایی است.

ساخت مته های حفاری PDC دراندازه 2/1-8 اینچ 

برای نخستین بار در کشور

 با حمایت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

  برای نخستین بار در کشور مته های حفاری PDC بدنه ماتریكسی 

دراندازه 2/1-8 اینچ با حمایت شـرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

سـاخته می شـود. قرارداد تدوین دانش فنی و تولید انبوه این مته ها 

روز چهارشنبه (25 دی ماه)در دومین روز برپایی پنجمین نمایشگاه 

تخصصـی صنعت نفت خوزستان به امضـای مدیر عامل شرکت ملی 

مناطق نفت خیز جنوب و رییس جهاد دانشـگاهی خوزستان امضــا 

شـد. در چارچوب این قرارداد که ارزش آن 170 میلیارد ریال اسـت 

پژوهشـكده تكنولوژی تولید جهاد دانشـگاهی خوزستان نســبت به 

تدوین دانش فنــــــی و تولید انبوه این مته ها با نظارت و همكاری 

کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اقدام می کند.

امضای تفاهم نامه ساخت لوله های انتقال نفت به ارزش 9 

هزار و 830 میلیارد ریال 

تفاهم نامه سه جانبه ساخت لوله های 42 و 48 اینچ انتقال نفت خام 

به ارزش 9 هزار و 830 میلیارد ریال دی ماه امســـــال در پنجمین 

نمایشگاه تخصصی صنعت نفت خوزستان امضا شد. در چارچوب این 

تفاهم نامه که به امضـای مدیران عامل شرکت های ملی مناطق نفت 

خیز جنوب، لوله سازی اهواز و فوالد اکســـــــین خوزستان رسید، 

شرکت فوالد اکســـین خوزستان متعهد به تولید ورق های عریض و 

شرکت لوله سازی اهواز متعهد به سـاخت لوله های مور نیاز شـرکت 

ملی مناطق نفت خیز جنوب خواهد شد. مراحل آزمایشـــی ساخت 

این لوله ها در دســت انجام اســت و تا کنون ورق های مورد نیاز آن 

تولید شده است. در صورت تایید لوله های آزمایشــی ساخته شده از 

لحاظ استانداردهای صنعت نفت، این شرکت تا مبلغ مورد اشـاره در 

تفاهم نامه نسیت به خرید لوله ها اقدام خواهد کرد.

امضای 5 قرارداد پژوهشی از سوی مناطق نفت خیز 

جنوب با مراکز علمی و پژوهشی

در پنجمین نمایشـگاه تخصـصــی صنعت نفت خوزستان 5 قرارداد 

پژوهشی از سوی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با مراکز علمی 

و پژوهشــی منعقد شد. تدوین دانش فنی، ساخت و بررسی عملكرد 

نانو افزایه ها در کاهش تقابالت سـازندهای رسـی و شـیلی با سـیال 

حفاری و کاهش جذب آب و تورم آنها و تولید نیمه صـــنعتی افزایه 

های مذکور با اعتبار 17 میلیارد و 800 میلیون ریال با پژوهشـــگاه 

صـنعت نفت از جمله این قراردادها اسـت. قرارداد دیگر  با موضــوع 

تدوین دانش فنی، ســاخت و بررســی عملكرد نانو افزایه های روان 

کننده و کاهنده اصـطكاك رشـتههای عملیات حفاری و تولید نیمه 

صنعتی و ارزیابی آنها در شـرایط میدانی با اعتبار 15 میلیارد و 700 

میلیون ریال با  پژوهشگاه صنعت نفت  امضا شد. قرارداددستیابی به 

دانش فنی تولید نانوســـــــیاالت به منظور بكارگیری در مبدلهای 

حـرارتـی و بــرجهای خنك کننده با هدف افــزایش راندمان انتقال 

حرارت با اعتبار 5 میلیارد ریال با پژوهشـــــگاه صنعت نفت نیز در 

نمایشگاه به امضا رسیده است. همچنین قرارداد انجام مطالعه پایه به 

منظور انجام تغییرات الزم در واحد بهرهبرداری موجود آبتیمور برای 

کاهش میــــزان H2S نفت خام به 15ppm با اعتبار 5 میلیارد و 

320 میلیون ریال با پژوهشــــــكده توسعه صنایع شیمیایی حهاد 

دانشـگاهی کرج امضــا شده است. قرارداد تدوین دانش فنی و تولید 

انبوه مته حفاری PDC بدنه ماتریكســــــــی اندازه 2/1-8 اینچ با 

پژوهشـكده تكنولوژی تولید جهاد دانشـگاهی خوزستان امضـا شده 

است و اعتبار آن 170 میلیارد ریال است.

عام المنفعه

اجرای پروژه های بزرگ عام المنفعه در مناطق نفت خیز 

با اعتباری بیش از 10 هزار میلیارد ریال 

شـرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در زمینه عمران اســتان های 

نفتخیز و حوزه فعالیت و همچنین مناطق پیرامونی تاسیســات خود 

اهتمام جدی دارد.  با وجود این که مســـــئولیت اصلی این شرکت 

تولید و استخراج نفت و گاز برای مصــارف داخلی و صادرات است اما 

نگاه مدیران صـنعت نفت رسـیدن به توسـعه متوازن در مناطق نفت 

خیز است. به این منظور بخشــــــی از اعتبارات و ظرفیت های این 

شرکت به اجرای پروژه های عام المنفعه در زمینه راهسـازی، احداث 

فضـاهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی، حفظ محیط زیسـت، توسعه 

فضــای سبز و بهداشت و درمان اختصـــاص دارد. هم اکنون تعداد 

زیادی پروژه بزرگ عام المنفعه از ســوی این شـــرکت در دســـت 

اجراست. اعتبار این پروژه ها که در استان های خوزسـتان، بوشـهر و 

کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شـــود بیش از 10 هزار میلیارد ریال 

است که 3 هزار میلیارد ریال آن مستقیما از سوی این شرکت و بیش 

از 7 هزار میلیارد ریال آن از طریق انعقاد تفاهم نامه با دیگر سـازمان 

ها اجرا می شود. در بخش توسعه و بهسازی راهها و احداث جاده ها و 

پلهای جدید می توان به پروژه های احداث جاده دوبانده از سه راهی 

سرانجام تا شهرستان امیدیه، احداث باند دوم جاده ماهشــــــهر به 

امیدیه، احداث جادههای ورودی و خروجی شـــهر هفتگل و احداث 

پل جدید بر روی رودخانه کشـــخان سرشاخه اصلی رودخانه کرخه 

اشاره کرد. در بخش ایجاد فضـــــاهای فرهنگی ورزشی، تاکنون  9 

سالن و 6 زمین چمن فوتبال در شهرهای ایذه، مســـــجدسلیمان، 

هفتگل، رامشـیر، شادگان، امیدیه و اهواز از سوی این شرکت ساخته 

شد و هماکنون نیز احداث یك سالن ورزشـی و یك زمین فوتبال در 

کوی پلیس اهواز، احداث یك سـالن ورزشـی و یك زمین فوتبال در 

شهر شادگان در مرحله اجرا میباشـد. این شـرکت در بخش توسـعه 

فضــای شهر اهواز نیز تاکنون برای احداث بخشــی از جاده ساحلی 

شرق رودخانه کارون، بهســازی جاده ورودی اهواز ماهشــهر از سه 

راهی تپه تا میدان شـهید بندر و احداث خط انتقال فاضـالب شـرق 

اهواز بیش از 220 میلیارد ریال هزینه کرده اســـــت. هماکنون نیز 

افزون بر 290 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه فضـــای سبز و تأمین 

روشنایی و احداث بلوار در شـهر اهواز از طریق انعقاد 6 موافقتنامه با 

شهرداری اهواز تخصـیص داده شده که پارك 50 هكتاری حدفاصل 

سه راهی تپه تا میدان شـهیدبندر از محل همین اعتبار احداث شـده 

است.

افتتاح 9 پروژه عمرانی در زادگاه نفت با اعتبار 

194،600،000،000 ریال

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با فعالیت در گستره ای افزون بر 

400 هزار کیلومتر مربع از استان بوشهر تا شـمال خوزسـتان، حدود 

80 درصد نفت خام و 16 درصد گاز کشـــــور را تولید میكند.  این 

شرکت عالوه بر مســئولیت ذاتی خود یعنی تولید و استخراج نفت و 

گاز برای مصـارف داخلی و صادرات، با اجرای پروژه های عام المنفعه 

نقش مهمی در رسـیدن به توســعه متوازن در مناطق حوزه فعالیت 

خود ایفا می کند. در ســـــال های اخیر پروژه های متعددی جهت 

توسعه عمران و آبادانی شهرها و روستاهای واقع در حوزه فعالیت این 

شرکت به اجرا در آمده است.

این پروژه ها در زمینه راهسازی، احداث فضـاهای آموزشی، فرهنگی 

و ورزشی، حفظ محیط زیست، توسعه فضای سبز و بهداشت و درمان 

است. بخشـی از این فعالیتها مسـتقیماً توسط واحدهای تابع شرکت 

ملی مناطق نفتخیز جنوب انجام میشــود و بخشـــی نیز با بودجه و 

اعتبار و با نظارت عالیه این شـرکت توســط ســایر ســازمانها مانند 

شهرداری صورت می پذیرد. 

هم اکنون صدها پروژه عمرانی و عام المنفعه در شهرهای نفت خیز از 

جمله  اهواز، مسجدسلیمان، گچساران، امیدیه، آغاجاری، رامشـیر و 

... در حال اجراســت که 9 پروژه از آنها با اعتبار 194 میلیارد و 600 

میلیون ریال همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی در مسـجدسلیمان 

زادگاه صنعت نفت کشور افتتاح شد.

در مراســـــم افتتاح این پروژه ها مهندس حمید بورد مدیرعامل 

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، دکتر اسـماعیل جلیلی 

نماینده مردم شریف مســجدسلیمان، هفتكل، اللی و اندیکا، 

علیرضا گوروئی سرپرست فرمانداری مسـجدسلیمان، ابراهیم 

پیرامون مدیرعامل شــــــــــــــرکت بهره برداری نفت و گاز 

مسجدسلیمان و رییس و اعضای شورای  شهر و سایر مدیران و 

مسؤوالن شهرستان مسجدسلیمان حضور داشتند.

احداث استخر سرپوشیده مسجدسلیمان

احداث اسـتخر ســرپوشــیده با اعتبار 50 میلیارد ریال ازجمله این 

پروژههاســـت که به تقاضـــای شــــرکت بهرهبرداری نفت و گاز 

مسـجدسلیمان و اجرای مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت ملی 

مناطق نفتخیز جنوب اجرا و تكمیل شـده اســت. زیربنای مجموعه 

استخر به مســاحت 3812 متر مربع در دو طبقه، شامل فضـــاهای 

اداری و مدیریتی و همچنین استخر بزرگســاالن و کودکان، جایگاه 

تماشاگران به انضـمام جكوزی، حوضچه آبســرد، سونای خشــك، 

سونای بخار و تأسیسـات آن براساس آخرین استانداردهای استخرها 

طراحی و پیاده سازی شده است.

پروژه احداث جاده ورودی شهر مسجدسلیمان

پروژه احداث جاده ورودی شهر مســـجدسلیمان از دیگر پروژه های 

عمرانی اسـت که از دوراهی اللی تا ابتدای شــهرك صــنعتی(جاده 

ورودی شـهر) احداث گردید. هدف از اجرای این پروژه تعریض جاده 

قدیم وشانه سازی، جهت افزایش ایمنی وکاهش ریســــــــك 

تصادفات ناشی از پیچهای متعدد و تسهیل در تردد خودروها می 

باشــــد. برای اجرای این پروژه 34 میلیارد و 100 میلیون ریال 

هزینه شده است.

احداث مجتمع آموزشی طالقانی

  مجتمع آموزشی طالقانی مسجدسلیمان در زمینی به مساحت 

تقریبی 3600 مترمربع که شامل دو ساختمان سـه طبقه که هر 

واحد دارای مســـاحت 600 مترمربع، زیربنای 1800 مترمربع 

شامل 15 کالس درس، کتابخانه، آزمایشـــــگاه و دفتر مدیر و 

معاونت می باشد،که در مجموع با احتسـاب واحد سرایداری کل 

مجتمع آموزشــــی دارای زیربنایی بیش از 3800 مترمربع می 

باشـد. برای احداث این مجتمع آموزشــی 26 میلیارد ریال 

هزینه و20 ماه زمان صرف شده است.

احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی شهدای صنعت نفت

 پروژه احداث مجموعه فرهنگی و ورزشــی شــهدای صـــنعت 

نفت(نفتون) با هدف افزایش سرانه فضـــــای ورزشی اجرا شده 

اسـت. سـالن این مجموعه به ابعاد 48 در 32 متر مربع مجهز به 

سكوی تماشاچیان حدود 500 نفر،  مجهز به سیســــتم تهویه 

مطبوع، نور روشـنائی، رختكن تیم ها و اتاقهای سـرپرســتان و 

مربیان است. این پروژه با اعتبار 20 میلیارد ریال اجرا شده است.

احداث بلوار شیخ مندنی تا پل تمبی 

پروژه عملیات تكمیلی بلوار شــــیخ مندنی تا پل تمبی با هدف 

کاهش زمان تردد و کاهش اســتهالك وســایل نقلیه و افزایش 

ایمنی و جلوگیری از حوادث و خطرات جانی و کاهش هـزینه ها 

اجرا گردید. این بلوار به طول 2700متر و در مســـــیر ارتباطی 

شهرمسـجدسلیمان به شهرستان هفتكل ونفت سفید قرار دارد. 

هزینه اجرای این پروژه 7 میلیارد و 810 میلیون ریال بوده است.

احداث سالن فرهنگی و ورزشی جانبازان و معلولین 

با توجه به عدم امكانات ورزشـی جهت افزایش روحیه جانبازان و 

معلولین در شهرستان مســــجدسلیمان این پروژه با اعتبار 20 

میلیارد ریال اجرا شـد. پروژه احداث سـالن فرهنگی و ورزشــی 

جانبازان و معلولین در زمینی به وســعت 1400 مترمربع اجرا و 

آماده بهره برداری گردید.

بازسازی جاده سه راه گلگیر-پل سی مایلی

جاده ســـه راه گلگیر-پل ســــی مایلی به طول 4800 متر در 

وضـعیتی غیر اســتاندارد بوده که به منظور کاهش زمان تردد و 

کاهش اسـتهالك وســایل نقلیه و افزایش ایمنی و جلوگیری از 

حوادث و خطرات جانـی و کاهش هـزینه ها پـروژه مذکور اجـرا 

گردید. اعتبار اجرای این پـروژه 10 میلیارد و 200 میلیون ریال 

بوده است.

احداث مجموعه اداری آموزش و حراست نفت و گاز 

مسجدسلیمان

به دلیل قدمت و فرســـودگی ســـاختمانهای اداری واحدهای 

آموزش و حراست وکمبود فضــای اداری این پروژه با اعتبار 15 

میلیارد ریال تعریف و در سه طبقه اجرا گردید.

احداث ساختمان اداری خدمات نفت و گاز 

مسجدسلیمان

ســــاختمان اداری خدمات شــــرکت بهره برداری نفت و گاز 

مسـجدسلیمان دارای 15 اتاق در زمینی به مســاحت 360 متر 

مربع و در دو طبقه با زیربنای 700 متر مربع می باشد. نمای این 

ساختمان کامپوزیت و دارای درب های اتوماتیك، سیســـــتم 

مخابرات، کامپیوتر و سیسـتم اعالن حریق می باشد. برای اجرا و 

تكمیل این پروژه 5 میلیارد و 290 میلیون ریال هزینه شــــده 

است.

احداث ساختمان HSE مسجدسلیمان

پروژه احداث ساختمان ایمنی و آتش نشانی شرکت بهره برداری 

نفت و گاز مســــــجدسلیمان در دو طبقه به ابعاد 24 در 13/5 

مترمربع احداث شــــــد. افزایش آمادگی برای مقابله و کنترل 

حوادث از جمله اهداف این پروژه اســت که با اعتبار 6 میلیارد و 

200 میلیون ریال اجرا گردید.

افتتاح سالن ورزشی چندمنظوره و زمین چمن فوتبال 

آغاجاری 

ســـالن ورزشـــی چندمنظوره و زمین چمن فوتبال در منطقه 

شــــهری آغاجاری با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال احداث و 

آماده بهره برداری شد. این پروژه از سـوی این شـرکت به عنوان 

یكی از پروژه های عام المنفعه اجرا شـد. ســالن چندمنظوره در 

زمینی به مســاحت 30 هزار متر مربع و زیر بنای 2 هزار و 112 

متر مربع احداث شده است. این مجموعه شامل سوله ای به ابعاد 

32 در 48 متـر و زمین چمن به ابعاد 70 در 110 متـر به همـراه 

محوطه سازی حدود6330 متر مربع است. مهندس خانی اضافه 

کرد: رختكن، اتاق نگهبانی، سرویس های بهداشتی، سیســـتم 

تهویه، حصار فلزی، فضای سبز درختكاری شده با متراژ 13 هزار 

و 207 متر مربع و جایگاه تماشـــاچیان با گنجایش 530 نفر از 

دیگر ویژگی های این مجموعه است.

صرفه جویی 9500 میلیارد ریالی با انجام اصالحیه در 

واحد بهره برداری کرنج

مدیر عامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری از صــرفه 

جویی 9500 میلیارد ریالی با اجرای اصــــالحیه در واحد بهره 

برداری کرنج و افزایش قابلیت اســــــتمرار تولید نفت نمكی و 

شیرین در زمان تعمیرات اساسی مخازن در این واحد خبر داد .

بیژن خدری گفت: از جمله کارهای انجام شده در این اصـالحیه 

می توان به احداث لوله هدر، اتصـال نفت خروجی مخزن گاززدا 

به نفت خروجی، دو کاره کردن مخزن شماره 2 و انتقال آب زائد 

مخزن دو کاره شماره 2 به پمپ های آب زائد گاززدا اشاره کرد. 

وی اظهار کرد: چنین اصالحیه هایی به دلیل لزوم انجام طراحی، 

اجرا و همچنین نیاز به اقالم کاالی مختلف و تجهیزات ماشــین 

آالت، معموالً ودر قالب پروژه های سرمایه ای یا جاری و با صرف 

بودجه قابل توجهی صـــــورت می پذیرد، اما در این واحد تمام 

مراحل کار با استفاده از توان کارکنان شـرکت و امكانات موجود 

بدون تحمیل هیچگونه هزینه اضافی انجام شد.

خدری درباره فواید و مزایای طرح های اجرا شـده توضــیح داد: 

استفاده از قابلیت و توانمندی های فكری کارکنان، فراهم شـدن 

امكان تفكیك چاههای کم فشـــار شیرین و نمكی کرنج، بهینه 

سـازی شـرایط فرآورشـی واحد بهره برداری کرنج در راســتای 

اســتمرار تولید از چاه های نمكی باتوجه به ظرفیت فرآورشــی 

ایجاد شـده در واحد نمكزدایی و همچنین فراهم کردن شـرایط 

برای امكان افزایش تولید نفت نمكی در صـــورت انجام حفاری 

های جدید بخشی از دستاوردهای این طرح به شمار می آید. 

با پیشگیری از کاهش تولید 45 هزار بشكه نفت

 تقویت فشار گاز شماره 5 اهواز تعمیرات اساسی شد

با پیشگیری از کاهش تولید روزانه 45 هزار بشكه نفت، ایسـتگاه 

تقویت فشـار گاز آسماری شماره 5 اهواز به همت متخصـصــان 

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون و شرکت خدمات مهندسی 

و تجهیزات صنعتی توربین جنوب تعمیرات اساسی شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در تشــریح این 

خبـــر، گفت: در این تعمیـــرات دوره ای، کلیه فن کولـــرها، 

 Composite Drum ، K.O.D ، Suction Drum

تعمیرات اساسی شدند و خطوط لوله و تجهیزات درون ایسـتگاه 

نیز از لحاظ خوردگی و آسیب دیدگی مورد بررسی و رفع اشكال 

قرار گرفتند.

مهندس محسن دهانزاده در خصوص نحوه انجام تعمیرات بدون 

بار کاهشـــــی تولید، گفت: این اقدام با بكارگیری خطوط لوله 

اضطراری بین واحدی، مدیریت انتقال نفت و اسـتفاده ازظرفیت 

موجود واحد بهره برداری و ایسـتگاه تقویت فشــار گاز آسماری 

شماره 3 اهواز  محقق شد.

وی ادامه داد: با انجام فـرآورش یك مــرحله ای در واحد بهــره 

برداری شماره 5 اهواز، تفكیك گاز مراحل سـه گانه باقی مانده با 

انتقال نفت به واحد بهره برداری شـماره 3 اهواز صـورت گرفت و 

گاز همراه تولیدی پس از جداسازی به ایستگاه تقویت فشـار گاز 

شماره 3 اهواز هدایت شد.

مهندس دهانزاده افزود: با اجـرای این روش عالوه بـر ممانعت از 

کاهش تولید، از گاز سوزی و ایجاد آلودگی های زیسـت محیطی 

نیز پیشگیری به عمل آمد.

مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز کارون گفت: از دیگر 

اقدامات به عمل آمده می توان به ضخامت سـنجی بر روی  185 

مكان از خطوط، بررســـــی خوردگی خارجی و صــــــدور 9 

دســــــتورالعمل تعمیراتی بر روی خطوط لوله درون واحدی، 

بررسی فشـــــار تنظیمی شیرهای ایمنی تجهیزات، بازرسی از 

حدود 40 تجهیز تحت فشـار، نظارت بر آزمونهای هایدروتسـت 

کولرهای ایستگاه اشاره نمود.

وی مدت زمان انجام این تعمیـرات را 15 روز اعالم کـرد و گفت: 

این کارخانه هم اکنون در مدار تولید قرار گرفته است.

با تزریق گاز احیا؛تولید میدان نفتی منصورآباد 60 

درصد افزایش می یابد

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچســــاران گفت: با 
توسعه میدان نفتی منصورآباد و تزریق گاز احیا به آن، تولید نفت 

این میدان 60 درصد تولید فعلی افزایش می یابد.

مهندس محمد باورسـاد با بیان اینكه پروژه توسـعه میدان نفتی 
منصـورآباد هم اکنون درحال اجرا است، تصـریح کرد: پیشـرفت 
این پروژه هم اکنون 16 درصــد اســت و طبق پیش بینی های 
صـورت گرفته، این پروژه تا اواسـط ســال آینده به اتمام خواهد 

رسید.

وی افزود: هم اکنون سیســتم برق فشـــار قوی مورد نیاز پروژه 
توسعه میدان نفتی منصـــــورآباد توسط پیمانكار درحال انجام 

است.

باورساد درمورد پروژه توسعه میدان نفتی منصورآباد توضیح داد: 
این پروژه شامل احداث یك خط لوله 6 اینچ به منظور ارسال گاز 
احـــیا به این مـــیدان ویك خط لوله 10 ایــــنچ به طول 37 

کیلومتربرای انتقال نفت این میدان به گچساران 4 است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچسـاران، نصــب دو 
مجموع بوستر و پمپ A   و B را از دیگر اقدامات پروژه توسـعه 

میدان منصور آباد عنوان کرد.
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شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون با گسـتره ای بیش از 1400 

کیلومتر مربع ،  در بردارنده میادین بزرگ ، منحصـــــربفرد و 

پیچیده ای  چون مارون، کوپال و شادگان اسـت  که از شـمال به 

هفتگل و نفت سفید، از شرق و جنوب شرقی به رودخانه جراحی 

و از غرب و جنوب غربی به  30 کیلومتـری اهواز محدود بوده  و 

روزانه حدود 600 هزار بشكه نفت از آن تولید می گردد.  عالوه بر 

این، تولید روزانه 570 میلیون فوت مكعب گاز، افزون بر 25 هزار 

بشــكه گاز مایع و 7 هزار بشـــكه میعانات گازی یا نفتا، بخش 

دیگری از تولیدات هیدروکربوری شرکت بهره برداری نفت و گاز 

مارون اسـت و این شـرکت  را درفهرسـت اصــلی ترین تامین 

کنندگان خوراك پتروشیمی ها در سطح کشـور قرار داده است. 

در این گزارش به مروری بر عملكرد این شــرکت از زمان آغاز به 

کار دولت تدبیر و امید تا کنون پرداخته می شود.

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در نیمه دوم سال 92 موفق 

به تحقق 4/100 درصـدی برنامه  تولید نفت خام شـد و در  سـه 

ماهه اول سال 93 این میزان به 101 درصد رسید.

ساخت تله سنگ 6 اینچ به دست کارکنان مارون

کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون موفق به ساخت کامل 

تله ســـنگ (Stone Trap) 6 اینچ ســــه هزار در کارگاه خدمات 

عملیات این شرکت شدند.تله سنگ یك قطعه فلزی شـانه ای شـكل 

است که بر تسهیالت سر چاهی نصـب و مثل یك تله ، از انتقال ذرات 

جامد و خرده ســـنگ همراه ســـیال به ســـوی واحد بهره برداری 

جلوگیری می کند.هزینه ساخت این قطعه نصــف هزینه ساخت آن 

بدست دیگر سازندگان است و این امر عالوه بر  خود کفا شـدن بیش 

از پیش  شرکت، احسـاس افتخارمدیریت  را نسـبت به داشتن منابع 

انسانی متعهد و متبحر صد چندان می نماید.

انتخاب مارون  به عنوان یكی از 5 شرکت برتر ایران

سومین دوره ارزیابی جهانی سازمان دانشـــــی برتر(MAKE ، زیر 

مجموعه شـانزدهمین دوره جایزه جهانی MAKE به اتمام رسـید و 

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون درفهرست 5 شـرکت برتر ایران 

قرار گرفت.تیم دانشـی این شرکت از 32 عضــو تشــكیل شده که از 

سوابق تحصیلی، علمی و فنی ارزشمندی برخوردارند.

انجام تعمیرات  اساسی ایستگاه تزریق گاز مارون

در مســیر  تولید صیانتی از مخزن آسماری مارون و لزوم ادامه روند 

تزریق گاز،  ایسـتگاه مذکور در خالل عملیات تعمیرات اساسی به دو 

بخش شـرق و غرب ایزوله سـازی گردید که در ابتدا شـرق و متعاقباً 

قســمت غرب ایســـتگاه مورد تعمیرات اساسی قرارگرفت و این امر 

موجب اســـــتمرار تزریق روزانه 10 میلیون متر مكعب گاز  جهت 

تقویت فشـار کالهك گازی  وتولید از مخزن گردید. پس از بیســت 

سال و برای اولین بار شیرآالت هیدرولیكی ایســــتگاه نیز باز شده و 

تعمیر گردید. کاهش زمان تعمیرات اســاســی از 45 به 38 روز بود 

وبموجب این کاهش زمان،  70 میلیون متر مكعب گاز بیش از برنامه 

پیش بینی شده درمخزن آسماری مارون تزریق گردید. 

صرفه اقتصادی 2800 میلیارد ریالی استفاده از انرژی پاك در مارون

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در حال  نصــــب و راه اندازی 

نیروگاه های خورشیدی به منظور تأمین انرژی مورد نیاز سیســـتم 

روشنایی و  انتقال اطالعات در چاه های تزریق گاز  می باشد. 

در راســتای پایش و مانیتورینگ چاه های تزریقی از حیث عملكرد و 

داشتن اطالعات فرآیندی، تصمیم به نصب سیسـتم انتقال اطالعات 

گرفته شد اما نیرو رسـانی به چاههای نفت و گاز به دلیل پراکندگی و 

دوری از پســـــتهای برق با استفاده از خطوط انتقال از لحاظ فنی و 

اقتصادی مقرون به صرفه نبود، لذا سامانه خورشیدی (فوتوولتائیك) 

را برای تأمین انرژی سیســــــتم گیرنده و فرستنده و نیز روشنایی 

محیط مورد استفاده قرار گرفت. این سیســتم با داشتن  سلول های 

خورشیدی منوکریستال  پر بازده و زمان پشـتیبانی 72 ساعته، برق 

مورد نیاز سامانه روشنایی و سیســــتم انتقال اطالعات را تولید می 

کند.این پـروژه  در 3 ماه و هـزینه ای حدود 000/000/800/4 ریال 

در حال انجام اسـت.دراین طرح از روش مزارع خورشــیدی متمرکز 

برای هر چاه استفاده شـده اسـت و ضـمن قرار دادن این شـرکت در 

باشگاه دارندگان انرژی های نو و تجدید پذیر می تواند در طول مدت 

بهره برداری 20 سـاله، سـود و صـرفه ای حدود 3000 میلیارد ریال 

معادل 120 میلیون دالر را  به همراه داشته باشد. 

تحقق 115 درصدی تعمیرات اساسی در مارون

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون توانســــــت تعمیرات اساسی 

تجهیزات فرایندی و مخازن خود را به میزان 115 درصـــــد تحقق 

بخشـد. ترخیص تجهیزات و از سرویس خارج کردن برخی از مخازن 

به هیچ وجه تاثیری بر روند تولید نداشت و بر اساس برنامه هر دو کار 

یعنی تعمیرات اساسی و تولید در یك راستا به انجام رسید.بررسـی ، 

پاکسـازی، مرمت، تعمیر ، رنگ آمیزی داخلی و  دیگر موارد را از اهم 

اقدامات انجام شـده در این پروژه می باشـند.بیش از 1500 کیلومتر 

خط لوله توسط اداره بهره برداری شرکت  مورد بازرسی قرار گرفت و 

شناسـایی نقاط آسـیب پذیر، اشـكاالت و معایب این خطوط لوله در 

مدتی کمتر از 60 روز به انجام رسید .

ثبت یك نو آوری جدید در مارون

نرم افزار ثبت و محاســــــــبه آمار تولید نفت و گاز روزآمدی با نام 

اختصــاری OGCS توسط کارشناسان شرکت   بهره برداری نفت و 

گاز مارون طراحی شـد و مورد اســتفاده قرار گرفت. این نرم افزار به 

منظور ثبت اطالعات فرآیندی واحد بهره برداری و انجام محاســبات 

الزم طراحی شده است که بواسطه آن، گزارشـات تهیه شـده توسـط 

مدیران و رئیس اداره زیربط به طور همزمان قابل مشاهده می باشد و 

در نهایت  فرمهای گزارش و نمودارهای مربوطه بصــورت روزانه و از 

طریق سامانه سازمان الكترونیك (EORG) به واحد حسابداری نفت 

و گاز ارسال می گردد. نرم افزار محاسبه نفت و گاز (OGCS) توسط 

کارشناسـان اداره کامپیوتر شـرکت    بهره برداری نفت و گاز مارون 

نوشته شده و اداره مهندسی فرآورش این شرکت صحت سنجی آن را 

مورد ارزیابی قرار داده است.دسترسـی سـریع به اطالعات به صـورت 

آنالین، حذف فرمهای کاغذی و جلوگیری از مصـرف ساالنه 20 هزار 

کاغذ، انتقال الكترونیكی داده ها، دقت در محاســبات و کاهش 160 

کیلومتری تردد خودروها از جمله ره آوردهای اجرای این طرح موفق 

در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون است.

راه اندازی سامانه  DLP برای اولین بار توسط مارون

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون موفق شـد برای اولین بار در سـطح 

مناطق نفتخیز جنوب سامانه DLP(Data Loss Prevention) را در 

سیستم کنترل ایسـتگاه تزریق گاز مارون نصـب و راه اندازی کرد.سامانه 

مذکور با هدف پیاده سازی استانداردهای امنیتی در سیستم های کنترل 

و مانیتورینگ واحدهای صنعتی  نصــب و راه اندازی گردید.با استفاده از 

این سـامانه عالوه بر کنترل و نظارت کامل بر نقل و انتقال اطالعات طبقه 

بندی شده، نظارت لحظه ای و زنده بر روی کلیه رویدادهای سیســـــتم 

اعمال می شود و نحوه دسترسی کاربران و انتقال اطالعات توسـط آنان از 

طریق تعریف سیاست های مشخص مدیریت شده  و گزارش های کاملی 

از فعالیت کاربران و نحوه دسترسی آنان به اطالعات تهیه می گردد.امكان  

ارائه شده توسط این سامانه در حفاظت از اطالعات سیسـتم های صنعتی 

در برابر تهدیدات درون سـازمانی  عبارت اســت از اســتفاده غیرمجاز از 

وسایل ذخیره سـازی اطالعات (USB Flash ,DVD, CD) و یا چاپ 

غیرمجاز اطالعات و همچنین حفاظت از سرقت اطالعات توسـط ویروس 

ها و دیگر برنامه های مخرب .

طراحی و توسعه دو سامانه PMOS و WDGS در مارون

دو ســـامانه پایش عملیات تولید (PMOS) و جمع آوری داده های 

سرچاه (WDGS) توسط کارشناسان خدمات رایانه ای شرکت بهره 

برداری نفت و گاز مارون و با همكاری ادارات مهندســـــــی تولید ،  

نگهداری و  تعمیرات و یك شرکت خصــوصی داخلی طراحی شده و 

توســعه یافتند.هدف از اجرای پروژه PMOS ، ثبت، بروزرســانی و 

پایش کلیه عملیات حسـاس مرتبط با فرایند تولید نفت و گاز مارون 

بود که از ابتدای امسـال آغاز و  در حال حاضر در اختیار برنامه ریزی 

تلفیقی شرکت است.ثبت مسائل خاص تولید، پایش اقدامات و پروژه 

های مرتبط، تامین کاال و لوازم جانبی و پیشرفت کار تا حصول نتیجه 

نهایی از ویژگی های عمده این سامانه بشـــــمار می آیند.بارزترین 

ویژگی این ســــامانه، افزایش بهره وری و توان ســــازمان از طریق 

قراردادن اقدامات و عملیات در مســیر صحیح است.اصالح روشهای 

سنتی جمع آوری داده های سرچاهی یعنی فشار، دما و دبی از حالت 

کاغذی به دیجیتال، کاهش ضـریب خطا و هزینه باالی ایاب و ذهاب 

و خطرات موجود از اهم اهداف انجام این پروژه بوده اســـت.عالوه بر 

ذخیره سازی  Log چاه بصــــورت الكترونیك، امكان گزارش دهی 

تحلیلـی از رفتار چاه جهت بــرنامه ریــزی بهنگام اقدامات فنــی و 

عملیاتی  نیز وجود دارد.از آنجائیكه رمزگذاری داده های جمع آوری 

شده توسط کد منبع های شرکت انجام می شـود ، هیچ گونه دغدغه 

امنیتی وجود نخواهد داشت..

تجهیز چاه های مارون به سامانه های برخط

شــش حلقه چاه از چاههای تولیدی مارون به ســامانه پایش و ثبت 

برخط(Online) اطالعات چاه های نفت و گاز متصل گردیدند.جمع 

آوری  و پایش پارامترهای تولیدی همچون فشــــــار، دما و دبی  از 

اهمیت زیادی در جهت برنامه ریزی مناســـــب با هدف ارتقاء توان 

تولید و کمینه سازی هزینه های مربوطه از اهم امور در تولید صیانتی 

نفت و گاز بحساب می آیند.این سامانه  شش حلقه چاه تولیدی نفت 

در حوزه مجتمع مارون  را تحت پو شـــش خود قرار داده اســــت. 

اطالعات توســــط ثباتهای دیجیتال گردآوری و ســــپس با ایجاد 

همگونی میان پروتكل های شبكه های صنعتی و شـبكه های مبتنی 

بر IP در سـرور مرکزی ثبت و توســط نرم افزار مربوطه برای ادارات 

ذیربط قابل دســـترســــی خواهد بود. نگهداری الگ چاه ها جهت 

ارجاعات بعدی و اســتخراج گزارشــات تحلیلی از آنها را می توان به 

عنوان مزیتی مهم در این سامانه متذکر شد.

مقاالت علمی-پژوهشی کارکنان مارون

بررسی مهمترین آالینده های هوا در محیط بسته سازه ها در سومین 

کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیســــــت، شناسایی 

نوسان توان برای استفاده در رله دیســـتانس با استفاده از داده های 

PMU و با محوریت حفاظت شـــــبكه برق بزرگ، ارائه یك معادله 

جدید برای لحاظ نمودن ضریب تراکم گاز در محاسبه ضریب انبساط 

گاز در طراحی شـــیرهای خودکار در دانمارك، دی متیل اتر، روش 

های تولید و کاربرد آن و مروری بر فرآیندهای جداســـــازی اجزای 
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Cاز جمله پژوهش های کارکنان این شرکت از سال گذشـته تا  برش 

کنون می باشند.

ایمن سازی خطوط لوله

ایمن سـازی 1300 متر از خطوط لوله نفت و گاز شــرکت در جهت 

افزایش ضریب ایمنی ساکنین اطراف تاسیســـــــات و در راستای 

استانداردهای زیست محیطی .

گزارش عملكرد شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 
به مناسبت هفته دولت

 از خرداد ماه 1392 تا خرداد 1393

شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت تخصـصـی ترین 

ناوگان حمل و نقل کشـور است که با در اختیار داشت بیش از 3 هزار 

دسـتگاه انواع وسـایل نقلیه سـبك و سـنگین، ماشـین آالت ســیار 

ســاختمانی و دســـتگاه های عملیات ویژه خطوط لوله در با تامین 

نیازهای حمل و نقلی واحدهای ستادی و عملیاتی نقشــــی مؤثر در 

نگهداشـت توان تولید شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دارد. از 

مهمترین فعالیت های این شــــــرکت جابجایی دکل های حفاری 

تعمیراتی ، تامین ســـوخت مورد نیاز، مواد شـــیمیایی و لوله های 

مصــرفی دکل های حفاری و دستگاه های لوله مغزی سیار است. به 

مناسبت هفته دولت مدیرعامل شرکت خدمات ترابری و پشــتیبانی 

نفت برخی از مهمترین اقدامات این شرکت در یكســــال گذشته را 

تشریح کرده است:

جابجایی بیش از 231 میلیون لیتر سوخت و 24 دکل 

حفاری تعمیراتی 

مدیرعامل شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت گفت: در یكسـال 

گذشـته بیش از 231 میلیون لیتر ســوخت "نفتگاز" از ســوی این 

شــرکت به دکل های تعمیراتی و توســعه ای، دکل های شـــرکت 

پیراحفاری ایران و کارگاه شماره 5 شرکت ملی حفاری ایران حمل و 

ارسال شد

مهندس مـراد کمالـی افـزود: در این مدت بیش از 69 هـزار تن لوله 

جداری و بیش از 25 هزار تن مواد شــیمیایی به دکل های حفاری و 

دستگاه های لوله مغزی سیار ارسـال گردید؛ تامین و ارسـال بیش از 

613 میلیون لیتر آب آشامیدنی دکل های حفاری، دستگاه های لوله 

مغزی سیار و تاسیســــات شرکت های نفت و گاز کارون و مارون از 

دیگر فعالیت های این شرکت در یكسال گذشته محسوب می شود.

وی اظهار داشت: جابجایی دکل های حفاری به عنوان یكی از وظایف 

حســــاس و مهم این شرکت است که در مدت پیش گفته 24 دکل 

حفاری تعمیراتی با بكارگیری چندین دستگاه کشــــــنده در قالب 

محموله های ترافیكی در سـطح مناطق نفت خیز جنوب جابجا شـد 

که جابجایی هر دکل حفاری حدوداً 70 محموله ترافیكی میباشد.

انجام بیش از 4500 مورد عملیات ویژه ماشین آالت سیار 

ساختمانی و 430 مورد عملیات ویژه خطوط لوله

مهندس کمالی ادامه داد: در یكســـال گذشته خدمات ارائه شده در 

واحد ماشـین آالت سـیار ســاختمانی شــامل انواع دســتگاه های 

راهســــــازی و باالبرنده، کمپرسور هوا، موتور جوش و مولد برق به 

واحدهای ستادی وشرکت های بهره برداری نفت و گاز و شرکت های 

خدماتی تابع شــــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از4500 مورد 

فراتر رفت.  

وی افزود:  همچنین خدمات ارائه شده از سوی این شرکت در بخش 

 ،(Hot Tap)عملیات ویژه خطوط لوله شــــامل تعملیات هات تپ

بورینگ(Boring) و لولهبُر به شرکت های تابع شرکت ملی مناطق 

نفت خیز جنوب، شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و شــرکت 

نفت مناطق مرکزی بیش از 430 مورد عملیات محقق شده است.

مدیرعامل شرکت خدمات ترابری و پشــــتیبانی نفت گفت: در این 

مدت روزانه 15 هزار نفر از کارکنان واحدهای بهره برداری و سـتادی 

و خانواده های آنان در سطح مناطق نفت خیز جنوب و اعزام به خارج 

از مناطق جابجا شـدند و 118 دسـتگاه مینی بوس و 440 دســتگاه 

اتوبوس نیـــــــز به اردوی دانش آموزان و کاروان های راهیان نور و 

مناسبت های مختلف اختصاص یافت.

نوسازی ناوگان ترابری مناطق نفت خیز جنوب

مهندس کمالی با اشاره به برنامه این شـرکت جهت نوسـازی ناوگان 

جابجایی 24 دکل حفاری و 231 میلیون لیتر سوخت در راستای پشتیبانی از تولید
تشریح عملكرد یكساله شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت

ترابری مناطق نفت خیز جنوب اظهار داشــت: بر اســـاس انجام کار 

مطالعاتی و کارشناسی و با توجه به لزوم نوسازی ناوگان این شـرکت 

مطابق با شرایط عملیاتی،  در یكســـــال گذشته 38 دستگاه تریلر 

رولردار، 54 دستگاه کشنده اسكانیا و 30 دستگاه استیشن به ناوگان 

این شرکت افزوده شد.

تعهد به الزامات مقررات ایمنی و زیست محیطی در ترابری

مدیرعامل شرکت خدمات ترابری و پشـتیبانی نفت گفت: با توجه به 

لزوم رعایت مقررات ایمنی و زیســت محیطی به عنوان اولویت تمام 

برنامه های شرکت ترابری و پشتیبانی نفت در یكسـال گذشته حدود 

30 هزار مورد بازرسـی فنی دوره ای خودروهای ســبك، ســنگین، 

مینی بوس، اتوبوس و ماشین االت سیار ساختمانی انجام شد. در این 

مدت 143 مورد بازرسی های ایمنی، بهداشت و محیط زیسـت نیز از 

سوی واحد HSE این شرکت صورت گرفت.

آموزش و ارتقاء جایگاه نیروی انسانی

مهندس کمالی با اشاره به نقش غیر قابل انكار نیروی انســـــانی در 

تحقق اهداف و برنامه های شرکت اظهار داشـت: اسـتفاده از ظرفیت 

های نیروی انسانی، جوان گرایی و اعطای مسئولیت به جوانان متعهد 

و تحصـــــیلكرد و استفاده از اندوخته های افراد با تجربه در اولویت 

برنامه این شرکت قرار دارد که با عملی کردن آن شـاهد افزایش بهره 

وری و ارتقاء شـاخص های عملكرد در این شــرکت بوده ایم؛ در این 

راستا در یكسال گذشته 235 دوره آموزشی عمومی و تخصصی برای 

کارکنان این شرکت برگزار شد.

بهینه سازی مصرف سوخت

مدیرعامل شرکت خدمات ترابری و پشـتیبانی نفت درباره مهمترین 

اقدامات این شرکت در زمینه بهینه سازی مصـــرف سوخت توضیح 

داد: تشكیل کمیته تدوین معیارهای مصرف سوخت (حمل و نقل) به 

ریاست مدیرعامل شرکت، ممیزی انرژی و اصالح و بهســــــــازی 

سـاختمان های مدیریت، ترابری سـنگین و ترابری سـبك شــرکت 

ترابری، مطالعه در زمینه جایگزینی گازوئیل مصـــرفی در چاه های 

حفاری و امكانسـنجی استفاده از خودروهای کم مصـرف از اقداماتی 

است که برای کاهش مصرف سوخت در این شرکت انجام شده است.

مهندس کمالی افزود: در این زمینه همچنین امكانسنجی استفاده از 

چراغهای LED جهت روشـنایی محوطه ترابری سـنگین، بررســی 

اصالح سیســــتم تهویه کارگاه ها، بررسی و مطالعه بهســـــازی و 

بهینهســــــازی جایگاه سوخت شهید الماسی و برگزاری دورهها و 

سمینارهای تخصصی حمل و نقل از دیگر فعالیت های صورت گرفته 

در راستای بهسازی و بهینهسازی مصـرف سوخت در این شرکت می 

باشد.

استقرار سیستم مدیریت یكپارچه در شرکت خدمات 

ترابری نفت 

وی خاطر نشان کرد: شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت در سال 

1385 موفق به استقرار و دریافت گواهینامه سیســـــــتم مدیریت 

ISO ) شــامل گواهینامه های مدیریت کیفیـت (IMS) یكپـارچه

 (OHSAS 18001)9001)، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

و مدیریت زیســــت محیطی (ISO 14001) گردید و هر 3 سال 

یكبار پس از انجام ممیزی مراقبتی از شرکت صادرکننده تمدید شد.

وی افزود: برای تامین و برآورده نمودن الزامات اســـــــتانداردهای 

سیســــتم مدیریت یكپارچه(IMS) کمیته راهبری در این شرکت 

تشــكیل شد و این کمیته متشــكل از مدیرعامل، مدیران و روسای 

کارگروه های 9 گانه است که وظیفه سیاسـت گذاری، سـازماندهی و 

نظارت بر پروژه سیســـتم مدیریت یكپارچه(IMS) در تمام سطوح 

شرکت را بر عهده دارد.

مهندس کمالی در پایان با گرامیداشــــت هفته دولت و یاد و خاطره 

شهیدان رجایی و باهنر، از تالش های شبانه روزی مجموعه کارکنان 

شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت در جهت پشـتیبانی از تولید 

و تحقق برنامه های صنعت نفت قدردانی کرد.

مدیرعامل شــــــرکت خدمات رفاهی نفت از احداث یك مجتمع 

تفریحی و اقامتی در نزدیكی اســتان خوزســتان با هدف رفاه 

کارکنان مناطق نفتخیز جنوب خبر داد.

مدیرعامل شرکت خدمات رفاهی نفت یكی از برنامه های اولویت دار 

این شــرکت را احداث مجتمعهای تفریحی و اقامتی در اســـتانهای 

همجوار خوزســــتان از جمله چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و 

بویراحمد اعالم و تصــــــریح کرد: دلیل این امر فاصله مكانی زیاد

مجتمع رفاهی محمودآباد به کارکنان مناطق نفتخیز جنوب است.

محمد نریمســـازاد ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد شرایط و بســــتر 

مطلوب برای رفاه کارکنان مناطق نفتخیز جنوب از تشـــــــــكیل 

کارگروهی ویژه با هماهنگی مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز 

جنوب با مســــــئولیت شرکت خدمات رفاهی نفت برای شناسایی 

مناطق مستعد گردشگری در استانهای همجوار خوزستان خبر داد.

وی افزود: هم اکنون با تالش این کارگروه (متشـــكل از کارشناسان 

امور مهندسی، امور حقوقی، امور مالی، روابط عمومی و مشـــــاور) 

فعالیتهای مطالعاتی الزم انجام و از محلهای مورد نظر که بر اســاس 

کیفیت و نزدیكی به استان خوزستان اولویت بندی شده، نقشـه تهیه 

شده است. 

نریمسازاد اظهار امیدواری کرد که با تصویب نهایی این طرح از سوی 

مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، کارکنان این منطقه 

بتوانند به راحتی از امكانات تفریحی و رفاهی استفاده کنند.

رونق دوباره سینماهای مناطق نفتخیز جنوب

سینماهای مناطق نفتخیز جنوب به عنوان قدیمی ترین سـینماهای 

کشــور به تجهیزات پیشــرفته پخش فیلمهای سینمایی مجهز می 

شوند.

مدیرعامل شـــرکت خدمات رفاهی نفت با بیان این مطلب گفت: در 

این زمینه در حال تبدیل دســــــــــتگاههای پخش فیلمهای 35 

میلیمتری به پروجكش هستیم و بودجه الزم برای آن تخصیص داده 

شده است.

محمد نریمســازاد افزود: در نشــســتهایی با کانون تهیه کنندگان 

فیلمهای سینمایی کشـــــور نیز قرار شد فیلمهای روز و درجه یك 

همزمان با سینماهای استان در سینماهای مناطق نفتخیز جنوب در 

اهواز، امیدیه و گچساران نیز به نمایش گذاشته شود.  

وی اظهار کرد: هم اکنون در این شـهرها سـینماهای فعالی داریم به 

جز مســـجدسلیمان که بر اساس هماهنگی مهندس پیرامون مدیر 

عامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مســـــــجدسلیمان مقرر شد 

عملیات بهســـازی و راهاندازی سینمای نفت انجام و توسط شرکت 

خدمات رفاهی نســــبت به تأمین و اکران فیلم همانند اهواز و سایر 

مناطق اقدام مقتضی معمول شود.

بررسی تغییر ساختار شرکت خدمات رفاهی نفت

شـرکت خدمات رفاهی نفت در قالب سـاختاری جدید قرار اسـت به 

مدیریت عملیات غیر صنعتی تبدیل شود.

مدیر عامل شرکت خدمات رفاهی نفت گفت: در صورت تصـویب این 

سـاختار در هیئت مدیره شــرکت ملی نفت ایران، شــرکت خدمات 

رفاهی منحل و نقل و انتقال دارایی ها و نیروی انســانی آن انجام می 

شود.  

محمد نریمســـازاد افزود: این شرکت در سال 1382 بعنوان یكی از 

شرکت های تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تاسیس شد و در 

فهرسـت شـرکت هایی قرار داشـت که بنا بود مطابق با اصـل 44 به 

بخش خصــوصی واگذار شود، در همین حال در اردیبهشـــت سال 

گذشته از فهرست شرکت های قابل واگذاری خارج شد. 

وی اظهار کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده اسـت که 

شــرکت خدمات رفاهی نفت منحل و با توجه به اهمیت و جایگاه آن 

در تحقق برنامه های تولید، در قالب یكی از مدیریت های شـــرکت 

ملی مناطق نفتخیز جنوب فعالیت کند. 

وی ادامه داد: هم اکنون تشریفات اداری کار در وزارت امور اقتصـاد و 

دارایی انجام شده و سـاختار جدید این شـرکت تحت عنوان مدیریت 

عملیات غیر صنعتی تهیه شده است. 

نریمسازاد ایجاد مدیریت عملیات غیر صنعتی در شرکت ملی مناطق 

نفتخیز جنوب را بهترین گزینه و نقطه عطفی برای اسـتمرار رسـالت 

سازمانی و ساختار خدمات رفاهی کارکنان برشمرد. 

مدیرعامل شرکت خدمات رفاهی نفت با بیان اینكه با تغییر سـاختار 

این شرکت، بخشـــی از واحدهای موجود آن منحل و وظایف آنها به 

بخش های موازی در شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب واگذار می 

شــود، گفت: در همین حال واحدهای جدیدی بمنظور ارائه خدمات 

مطلوب تر به کارکنان در این شرکت ایجاد می شود. 

وی افزود: تجربه سالیان گذشته صنعت نفت نشــــان داده است که 

وجود مدیریت عملیات غیرصـنعتی در کنار عملیات تولید نفت و گاز 

در مناطق نفتخیز، گزینه کارآمد و مفیدی اســــت که رســــالت و 

مأموریت شرکت خدمات رفاهی نفت را حفظ و ادامه خواهد داد. 

سهمیه سفرهای زیارتی و سیاحتی کارکنان مناطق نفتخیز 

جنوب افزایش یافت

مدیرعامل شرکت خدمات رفاهی نفت از افزایش سـهمیه سـفرهای 

زیارتی و سـیاحتی کارکنان شـرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خبر 

داد.

محمد نریمســـــــــازاد با بیان این مطلب گفت: یكی از مهمترین 

فعالیتهای شـرکت خدمات رفاهی، برنامه ریزی، سـازماندهی و اعزام 

کارکنان و خانواده های آنان به مجمتعهای رفاهـی و زیارتـی محمود 

آباد و مشهد مقدس است.

وی افزود: در این زمینه در سالهای قبل مشــكالتی وجود داشت که 

یكی کمبود تعداد سهمیه مناطق نفتخیز جنوب نســـبت به  تعداد 

کارکنان آن بود که با پیگیریهای به عمل آمده و جلســـات متعدد با 

مدیریت خدمات شرکت ملی نفت ایران این سهمیه ها امســـــــال 

افزایشی چشم افسا داشته است.

نریمســـــــــازاد اظهار کرد: در این زمینه، سهمیه مجتمع رفاهی 

محمودآباد از 870 خانواده  در سال گذشـته به یكهزار و 400 خانوار 

در سـال جاری رســید که از این تعداد 300 ســهمیه مربوط به ماه 

مبارك رمضــــان است و کارکنان می توانند به مدت 10 روز در این 

مجتمع اقامت کنند.

مدیرعامل شــرکت خدمات رفاهی نفت گفت: برای اعزام کارکنان و 

خانواده های آنان به مشــــــهد مقدس نیز مانند سالهای گذشته از 

خدمات زائرسرای نفت و یك هتل که به طور مستقیم قرارداد داریم،  

استفاده می کنیم.

وی افزود: امسال کارکنان واجدشرایط  در 12 دوره  5 روزه به مشهد 

اعزام می شــوند و  هر دوره شــامل اعزام 190 خانوار اســت که در 

مجموع،  دو هزار و 280 خانوار اعزام خواهند شد.

نریمســــازاد ادامه داد: عالوه بر این به منظور ایجاد تنوع در مناطق 

تفریحی برای اعزام کارکنان به شیراز نیز تمهیداتی اندیشیده شده و 

با برنامه ریزیهای صورت گرفته به مدت 45 روز یكهزار و 800  نفر از 

کارکنان و خانواده های آنان برای اقامت 5 روزه در هتل همای شیراز 

در تابستان امسال اعزام می شوند.

مدیر شرکت خدمات رفاهی نفت اظهار کرد: همسـو با این برنامه ها، 

استفاده کارکنان از منطقه گردشـگری تاالب بین المللی چغاخور در 

استان چهارمحال و بختیاری از سال قبل شروع شده و امســــال نیز 

ادامه دارد و قرار است در تابسـتان جاری به مدت 45 روز بخشــی از 

کارکنان مناطق نفتخیز جنوب به این منطقه اعزام شوند.

 وی با اشاره به این که برای فصل زمستان، برنامه ریزی برای استفاده 

از پیسـت اسكی یاسوج همانند سال گذشته در دستور کار قرار دارد، 

گفت: برای سـفرهای کوتاه مدت آخر هفته نیز در حال شـناســایی 

مناطق خوش آب و هوا در استان خوزستان هســـتیم که در صورت 

شناسایی مكانهای مناسب مطابق با استانداردها، امكان مسـافرتهای 

درون استانی برای کارکنان در فصـول غیر از تابسـتان فراهم خواهد 

شد.

شرکت خدمات رفاهی نفت دارای دو مدیریت شـامل خدمات رفاهی 

و امور پشـتیبانی و خدمات مهندسی و تعمیرات اماکن و تاسیسـات 

است و بقیه مدیریت ها و واحدها بعنوان پشـــتیبان این دو مدیریت 

انجام وظیفه می کنند تا خدمات رفاهی به نحو مطلوبـی به 15 هـزار 

خانوار در مناطق نفتخیز جنوب ارائه دهد.

احداث مجتمع رفاهی در نزدیكی استان خوزستان
با هدف رفاه کارکنان مناطق نفتخیز جنوب
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