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گزارش بازدید هیأت تحریریه نشریه اکتشاف و تولید از جزیره خارگ

مقدمه
بــه همت روابط عمومي شــركت ملي نفت 
ایران و با حمایت بي دریغ مدیرعامل و مســئولین 
محترم شــركت نفت فــالت قاره اولیــن بازدید 
هیأت تحریریه نشــریه اكتشاف و تولید از مناطق 
عملیاتي شركت ملي نفت ایران از جزیره خارگ 

طی روزهای 18و19 آبان ماه برگزار شد.
در این بازدید فشــرده اعضاي هیأت تحریریه 
عالوه بر آشنایي عمومي با منطقه عملیاتي خارگ 
به طور اختصاصي از تأسیسات تولید نفت خشکي 
میادیــن نفتــي ابــوذر، فــروزان، درود-1و2و3 و 
هم چنین ســکوي ابوذر بازدید كردند. ضمن این 
بازدید هیأت تحریریه با دستاوردها و اقدامات مؤثر 
و مهمی در حوزه تولید در منطقه خارگ آشنا شدند 
كه حکایت از تالش بی وقفه مدیران و كارشناسان 
شركت نفت فالت قاره داشت. در ادامه گزارشی از 

دستاوردهای این بازدید ارائه می شود.

معرفي عمومي جزیره خارگ
جزیــره خــارگ در حــدود 57 كیلومتري 

شــمال غربي شهر بوشــهر و در آب هاي نیلگون 
خلیج فارس قرار گرفته است. طول این جزیره 8 
كیلومتر و عرض آن نیز بین 4 تا 5 كیلومتر متغیر 
است. اهمیت استراتژیک این جزیره به دلیل قرار 
گرفتن یکي از مهم تریــن ترمینال هاي صادراتي 
نفت خام جهان و البته اصلی ترین ترمینال صادراتي 
نفت ایران اســت. در این جزیره تأسیسات نفتي 
مهمي همچون تأسیســات خشکي میادین ابوذر، 
درود و فروزان، تأسیسات ذخیره سازي نفت خام، 
پتروشیمي  خارگ و متانول خارگ و همان گونه 
كه قباًل اشــاره شــد مهم ترین ترمینال صادراتي 
نفت خام ایران شامل اسکله هاي تي و آذرپاد قرار 
گرفته است. سه شركت  فالت قاره ایران )منطقه 
خارگ(، پتروشــیمي خــارگ و پایانه هاي نفتي 

ایران در این جزیره حضور دارند.
جزیــره خارگ یکــي از مناطق شــش گانه 
عملیاتي تولید در شركت نفت فالت قاره به شمار 
مي رود. میادین توسعه یافته ابوذر، درود و فروزان 
و میادین توســعه نیافته اســفندیار، آرش، بینالود، 
فــرزاد A و B از میادیــن تحــت نظــر این منطقه 

عملیاتي محسوب مي شوند. میزان تولید از میادین 
تحت نظر منطقه خارگ حدود 280هزار بشکه در 
روز بوده اســت و به طور كلي نه میدان و در كل 

بیست و پنج مخزن زیر نظر این منطقه مي باشند.
 

ورود به جزیره و برگزاري جلســه با مســئولین 
محترم منطقه خارگ

اولین جلســه مشــترک میان اعضــاي هیأت 
تحریریــه و مســئولین محترم منطقــه خارگ در 
بعدازظهــر روز هجدهم آبان ماه برگزار شــد. در 
این جلســه جناب آقاي مکتبــي رئیس عملیات 
تولید منطقــه خارگ ضمــن خوش آمدگویي و 
استقبال از ورود اعضاي هیأت تحریریه به جزیره 
خارگ و هم چنین تقدیر از نشــریه اكتشــاف و 
تولید به دلیل ارائه مطالب مفید در حوزه باالدستي، 
حضور هیأت تحریریه نشــریه را عامل مؤثري در 
انعکاس دغدغه ها و مشکالت تولید در حوزه هاي 
باالدســتي صنعت برشــمردند. در ایــن بخش از 
جلســه ایشان به بیان مواردی از جمله مشکالت و 
دشــواري هاي مربوط به طرح كار اقماري اعم از 
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دوري از خانواده و هم چنین شــرایط خاص كار 
در دریا كه به گفته ایشــان تاكنون تصویر درستي 
از آن منعکس نشده است پرداختند. وي در ادامه 
خاطرنشان كرد اگرچه مشوق هاي مادي تا حدي 
مي تواند در افزایش روحیه پرسنل و ایجاد انگیزه 
فعالیت در آنها مؤثر باشــد ولي بدون شک حفظ 
و نگهداشــت تولید در شرایط دشوار كار در دریا 
بدون وجود روحیه از خودگذشــتگي و ایثار در 
پرسنل محقق نمي شــود. بیان تفاوت هاي موجود 
در عملیات تولیــد و فراورش نفت خام در دریا با 
آن چه در مناطق خشکي مي گذرد و اشاره به حجم 
باالي لجستیک و پشــتیباني مورد نیاز و هم چنین 
ســطح باالي فناوري مورد نیاز جهت اســتمرار و 
نگهداشــت تولید نفت خام در مناطــق دریایي از 
جمله مواردی بود كه آقاي مکتبي در این جلســه 

به آنها اشاره كردند. 
 در ادامــه این نشســت جناب آقــاي معمار 
رئیس آزمایشگاه شیمیایي خارگ پس از معرفي 
اجمالي منطقه به بیان ســابقه و نقش آزمایشــگاه 
شیمیایي منطقه خارگ به عنوان آزمایشگاه مرجع 
جهت انجام آزمایش هاي استاندارد و یا موردي 
در سطح منطقه پرداختند. ایشان  در ادامه به بیان 
فعالیت ها و دستاوردهاي شركت نفت فالت قاره 
در حوزه تولید از مناطق دریایي اشــاره نمود كه 
از جمله آنها مي توان به موارد زیر اشاره كردند:

IMS دستیابي به استانداردهاي •
• طراحي و ساخت لوله  خم كن هیدرولیکي
• اســتفاده از رینگ هاي نوســان مولکولی 

جهت جلوگیري از تجمع رسوبات
در بخش دیگري از این معرفي جناب آقاي 
حسنوند از مدیریت امور فني شركت نفت فالت 
قــاره بــه طرح هاي مهم در دســت اجــرا و آتي 
میادین نفتي و گازي شــركت نفــت فالت قاره 
ایران در مناطق عملیاتي به شرح زیر اشاره كردند:
• به كارگیري تکنولوژي صادرات مســتقیم 

 .)FSU( نفت از دریا
• ارائه شش نوع نفت خام صادراتي با درجه  
API از حدود 18 الي 44 در سبد نفت صادراتي 

كشور
• ثبــت نخســتین طــرح CDM كشــور در 

سازمان ملل متحد
• اســتفاده از تلمبه هــاي درون چاهي براي 

اولین بار در كشور با تجربه 40 ساله
• اســتفاده از روش هــاي ازدیاد برداشــت 
چاه محور مانند شکاف هیدرولیکي و فرازآوري 

مصنوعي با گاز
• ذخیره سازي و استفاده مجدد از گل روغني 

چاه ها با صرفه جویي سالیانه 35/1 میلیون دالر
• اســتفاده از فنــاوري Snubbing Unit در 

تعمیر چاه ها و تعویض پمپ هاي درون چاهي
• اســتفاده از دكل خشکي فتح-84 بر روي 
ســکوي ســلمان جهت حفاري مجدد چاه ها با 

توجه به شرایط ویژه سکوي مذكور
• ثبــت ركورد حفاري افقي با طول شــاخه 
افقي 2546 متر با استفاده فناوري RSS در میدان 

رشادت
• طرح توســعه میادین فروزان، اســفندیار و 

آرش
• توسعه میدان گازي فرزاد A و B به منظور 
تولید 1/2 الي 2/3 میلیارد فوت مکعب در روز

• پــروژه فرازآوري مصنوعي با اســتفاده از 
تزریق گاز در چاه هاي میدان ابوذر

• اجــراي پــروژه NGL خارگ بــه منظور 
جلوگیري از ســوزاندن و جمــع آوري گازهاي 

همراه  میادین مناطق خارگ و بهرگان
• برنامه تزریق CO2 در میدان درود

• برنامــه ســاخت و نصــب پنــج ســکوي 
سرچاهي جدید در میادین ابوذر، فروزان و درود
• انجام مطالعــات جامع میادین نفتي/گازي 
شركت نفت فالت قاره ایران در منطقه عملیاتي 

خارگ
در بخش ســوم این معرفــي نیز جناب آقاي 
دهقان نماینده پژوهش و توســعه شــركت نفت 
فالت قاره با بیان این كه كلیه پروژه هاي پژوهشي 
در شــركت نفت فالت قــاره ایــران در 9گروه 
طبقه بندي شــده، مهم ترین عناویــن پروژه هاي 
پژوهشي در دســت اجرا در منطقه خارگ را به 

شرح زیر برشمردند:
• بررسي و مطالعه رسوب آسفالتین در میدان 

درود و ارائه راهکار اصالحي

• امکان سنجي انجام لرزه نگاري چهار بعدي 
در میادین سروش، نوروز و ابوذر و انتخاب میدان 

ابوذر به عنوان گزینه اصلي
• مدل ســازي سیســتم هاي هیدروكربوري 
خلیج فارس و دریاي عمان با همکاري پژوهشگاه 

صنعت نفت )طرح مروارید خلیج فارس(
• مطالعه آزمایشگاهي و ارائه راهکار اجرایي 

جهت كنترل ماسه دهي در میدان ابوذر
• مطالعــه جامع مدلي و تهیــه MDP، ارائه 
تکنولوژي تولید در بستر دریا و سبک سازي نفت 

خام در میدان بینالود
• اجراي سیســتم مدیریت انرژي در منطقه 

خارگ
• بهینه ســازي، پایش و كنترل سیســتمهاي 
احتراقي و كوره ها و گرمکن ها در مناطق عملیاتي
• جایگزیني تجهیزات روشنایي پر مصرف 

به كم مصرف
• ایجاد ساختمان هاي هوشمند

• اســتفاده از فنــاوري CHP و CCHP در 
نیروگاه منطقه خارگ

در ادامه این جلســه اعضاي هیأت تحریریه 
توضیحاتي در خصوص محتواي نشــریه و نحوه 
تقســیم بندي مطالب در نشــریه ارائــه كردند. بر 
این اســاس نشــریه اكتشــاف و تولید سه هدف 
عمــده انتقــال دانش فنــي و تجربیات به دســت 
آمــده در صنایع باالدســتي نفت و گاز كشــور، 
بررســي چالش ها و راهکارهاي توسعه میادین و 
هم چنین بررســي تحــوالت و روندهاي موجود 
در صنعت نفت جهــان را با نگاه ویژه به جایگاه 
كشــور در این تحوالت دنبال مي كند. عالوه بر 
انتشار نشــریه، برگزاري نشســت ها، سمینارها و 
كنفرانس هاي علمي بنا به ضرورت صنعت نفت 
در دستور كار اعضاء هیأت تحریریه قرار دارد كه 
در این حوزه مي توان به نشست مشترک صنعت 
نفت و دانشگاه، نشست مشترک نشریات مرتبط 
با صنعت نفت و كنفرانس زمان انتظار دكل  هاي 
حفاري اشــاره نمود. به عالوه در آینده نزدیک 
نیز ســمینار یــک روزه ازدیاد برداشــت برگزار 
خواهد شد. البته در نظر است كه سمینار مدیریت 
ســکوهاي دریایي نیز با هدف انتقال مشــکالت 
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تولید در سکوهاي دریایي در حوزه هاي مختلف 
و به  خصوص حوزه منابع انساني در آینده نزدیک 

برگزار گردد.
در ادامه این جلســه چنــد موضوع دیگر نیز 
توسط حاضرین مورد بحث و بررسي توسط قرار 
گرفت؛ از جمله لزوم توجه بیشتر به منابع انساني 
به عنوان مهم ترین عامل مؤثــر بر تولید در كنار 
توجه به سایر عوامل، لزوم انتقال، مستندسازي و 
گردآوري تجربیات پرسنل قدیمي كه در آستانه 
بازنشســتگي قرار گرفته انــد. هم چنین ضرورت 
 NGL تسریع در راه اندازي طرح هاي مهمي چون
خارگ كه تأثیر به سزایي در جمع آوري گازهاي 
همــراه و جلوگیــري از ســوزانده شــدن آنها و 
آلودگي محیط زیست دارد از دیگر موارد مورد 

تأكید حاضرین در این جلسه بود. 

بازدید از کارخانه هاي فرآورش نفت خام ابوذر، 
فروزان، درود-1و2

در ادامه هیــأت تحریریه از مراحل فرایندي 
و اتــاق كنترل كارخانه هاي فــرآورش نفت خام 
میادین ابوذر، فروزان و درود 1 و2 بازدید كردند. 
نفت خام تولیدي از میادین ابوذر، فروزان و درود 
1 و2 پــس از تولید و جمع آوري در ســکوهاي 
دریایي جهت انجام فرآورش تکمیلي به تأسیسات 
خشــکي این میادیــن مســتقر در جزیره خارگ 
ارسال مي شــود و در این تأسیســات فرایندهاي 
متداولي هم چون جداســازي آب همراه و گاز و 
شیرین سازي نفت خام انجام مي شود. اگرچه این 
تأسیسات هر یک براي فراورش نفت خام خاص 
یک میدان در نظر گرفته شده اند، ولي در شرایط 
ضروري امکان تبادل نفت خام میان این تأسیسات 
و اســتفاده از ظرفیت مازاد هر یک از آنها جهت 

فراورش نفت خام میدان دیگر وجود دارد.
 

بازدید از آزمایشگاه شیمیایي منطقه خارگ
پــس از آن اعضاي هیأت تحریریه به بازدید 
از آزمایشگاه شــیمیایي منطقه خارگ پرداختند 
و با تجهیزات موجود در این آزمایشــگاه آشــنا 
شــدند. این آزمایشــگاه بــا توجه بــه تجهیزات 
متنوع و پیشــرفته موجــود در آن و هم چنین  به 

قدمــت بــاالي آن از اعتبــار قابــل توجهي در 
انجام آزمایش هــاي مورد نیاز در ســطح منطقه 
برخوردار اســت. در این بخش از بازدید جناب 
آقاي معمار سرپرســت آزمایشــگاه توضیحاتي 
در مــورد انواع مختلف آزمایش هایي كه در این 
آزمایشگاه انجام مي شود را ارائه كردند. به گفته 
ایشان در كنار انجام آزمایش هاي متداولي چون 
اندازه گیري درجه API، اندازه گیري میزان آب 
 H2S و نمک موجود در نفت، اندازه گیري میزان
موجــود در نفت خــام و در نهایــت اندازه گیري 
میــزان رســوب )BS&W(، آزمایش هاي ویژه 
دیگــري بنا بــه درخواســت  واحدهاي مختلف 
انجام مي شود. نمونه گیري از نفت خام در مبادي 
مختلف، آزمایش هاي آب و پساب، نمونه گیري 
از اجزا هیدروكربني و انجام آزمایش هاي كمي و 
كیفي روي گازها و در نهایت انجام آزمایش هاي 
خوردگي از جمله مهم ترین وظایف آزمایشگاه 

است.
نکتــه قابل توجــه در این بازدیــد عدم اخذ 
گواهینامــه ایزو 17025 )با وجود توان فني باالي 
آزمایشــگاه و پیگیري هاي به عمل آمده( توسط 
مســئوالن مربوطه بود. به نظر مي رسد با توجه به 
ارزش فــراوان بین المللي ایــن گواهینامه و تأثیر 
اخذ آن بــر ارتقاي جایگاه و اعتبار آزمایشــگاه 
شیمیایي منطقه خارگ موضوع به صورت جدي 
در دستور كار شركت نفت فالت قاره قرار گیرد.

بازدید از کارخانه فراورش و تأسیسات تزریق آب 
و گاز درود-3

میدان نفتي درود در شمال غربي خلیج فارس 
و در جزیره خارگ واقع شده است. ابعاد تقریبي 
این میــدان 5×25 كیلومتر مربع بــوده و یکي از 
بزرگترین میادین نفتي ایران به شمار مي رود. این 
میدان شامل 15 ســکوي دریایي و 72 حلقه چاه 
نفت مي باشد. در 40 سال گذشته دو فاز توسعه اي 
در میدان نفتي درود انجام شــده است و فاز سوم 
توسعه این میدان نیز با ظرفیت تولید 110هزاربشکه 

در روز در سال 1386 به بهره برداري رسید.
پروژه ازدیاد برداشــت اجرا شده در آخرین 
فاز توسعه میدان درود از نظر تزریق هم زمان آب 
و گاز بــه مخزن در میان میادین نفتي ایران اعم از 
خشــکي و دریایي منحصر به فرد است. گاز مورد 
نیاز تزریــق در این میدان همــان گاز همراه نفت 
اســت كه پس از جداســازي از نفت خام مجدداً 
به مخزن تزریق مي شــود. عملیات تزریق گاز در 
این میدان توســط دو حلقه چــاه كه به ترتیب در 
جهات شمالي و جنوبي میدان حفر شده اند انجام 
 مي شــود. تزریــق گاز هم به صــورت تزریق در 
gas cap و هم در الیه نفتي انجام مي شود. عملیات 
تزریق آب نیز توســط شــش حلقه چاه در ســه 
كالستر متفاوت و هم زمان به صورت سیالب زني 
و نگهداشت فشــار )تزریق در aquifer( و با نرخ 
250 هزار  بشــکه در روز انجام مي شــود. الزم به 
ذكر اســت كه آب مورد نیاز برای تزریق از دریا 
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تأمین مي شود.
در زمان بازدید از تأسیسات مذكور، عملیات 
تزریق گاز به علت تعمیر توربین كمپرسور اصلي 
تزریــق گاز متوقف بود. توربین مذكور توســط 
شركت ایتالیایي نئوپینیون و تحت لیسانس یک 
شــركت معتبر آمریکایي ســاخته شــده اســت. 
عملیات تعمیــر bearing توربیــن مذكور براي 
اولین بار از زمان راه اندازي و به دســت پرســنل 
شــركت نفت فالت قاره در دست انجام بود كه 
اقدامي تحســین برانگیز و در خور توجه اســت. 
اگرچه ذكر این نکته نیز خالي از فایده نیست كه 
تأمین قطعه یدكي مذكور از محل ذخیره قطعات 
یدكي كه توســط پیمانکار )شركت توتال( و در 
زمــان تحویل كارخانه به بهره بــردار پیش بیني و 

تأمین شده بود انجام پذیرفته است.
تزریــق گاز در این میدان از نظر میزان باالی 
فشــار تزریق گاز به مخزن، از جهاتي بي نظیر به 
شمار مي رود. گاز همراه تولیدي نفت خام كه تا 
چندي پیش سوزانده مي شــد با نرخ تزریق 120 
میلیون فوت مکعــب در روز پس از گذر از چهار 
مرحله فشــارافزایي در كمپرسور اصلي تزریق با 
 )6000psi فشار خیره كننده 410 بار )تقریباً معادل
به مخــزن تزریق مي شــود. به دلیل فشــار باالي 
تزریق گاز در این میدان بســیاري از كارشناسان 
نفتي كشــور عقیده داشــتند كه وقوع پیامدهاي 
پیش بیني نشــده در این میدان به دلیل فشار باالي 
تزریق گاز محتمل اســت و لذا عقیده داشتند كه 
بخش تزریق گاز دیرتر از پیمانکار توسعه میدان 

)شركت نفتي توتال( تحویل گرفته شود.
الزم بــه ذكر اســت كه بــا توجه بــه نتایج 
موفقیت آمیز فاز-3 توسعه میدان درود هم اكنون 
طراحي یک ردیف دیگر تزریق گاز در تأسیسات 

تزریق گاز این میدان در دست انجام است.

بازدید از سکوي نفتي ابوذر
بــا توجه به هماهنگي هاي به عمل آمده روز 
جمعه نوزدهم آبان ماه اعضــاي هیأت تحریریه 
نشــریه از ســکوي ابوذر واقع در 75 كیلومتري 
غرب جزیــره خــارگ بازدید كردنــد و مورد 
اســتقبال مســئولین و پرسنل محترم ســکو قرار 

گرفتند. طی این بازدید جناب آقاي جمعي رئیس 
محترم مجتمع نفتي ابوذر ضمن خوشــامدگویي 
به اعضاي نشــریه مطالبي را در خصوص ســابقه 
بهره برداري از این میدان نفتي بیان كردند. میدان 
نفتي ابوذر در قالب سه سکوي اصلي بهره برداري 
AB، AA )ســکوي مــادر( و AC و تعــدادي 
ســکوي ســرچاهي اقماري فعالیت مي كند. این 
میدان در سال 1349 كشف و بهره برداري از آن 
نیز در سال 1355 آغاز شد.  هم اكنون بیش از 100 
نفر در تأسیســات تولید این سکو مشغول به كار 
هستند. بر اساس برآوردها حدود 4 میلیارد بشکه 
ذخیره نفت درجاي این میدان اســت كه در حال 
حاضر 20درصد آن قابل برداشت است. نفت خام 
تولیدي این میــدان داراي درجه API حدود 27 
اســت كه پس از فراورش ابتدایي در ســکوهاي 
بهره برداري توســط یک رشــته خط لوله به قطر 
24 اینچ به خشکي منتقل مي شود. در زمان جنگ 
تحمیلي بسیاري از سکوها آسیب دیدند كه پس 
از پایان جنگ عملیات بازسازي كامل آنها انجام 

شده است.
در گذشــته حجم قابل توجهي از گاز همراه 
تولیــدي در این میدان ســوزانده مي شــد كه با 
بهره بــرداري از ســکوي جدید جمــع آوري و 
تقویت فشــار و تزریق گاز موســوم به GCP از 
اتالف روزانه 75 میلیون فوت مکعب در روز گاز 
جلوگیري و گازهاي جمع آوري شده نیز با فشار 
40 بار از طریق خط لوله دریایي  و به قطر 26 اینچ 
و به طول تقریبــي 85 كیلومتر به جزیره خارگ 
منتقل مي شــوند. با جمع آوري گازهاي همراه و 
اســتفاده از گاز شــیرین به جاي گازوئیل جهت 
سوخت توربین ها، عالوه بر جلوگیري از سوختن 
گازهاي همراه و حفظ محیط زیست، از مصرف 

روزانه 40 تن گازوئیل نیز جلوگیري مي شود.
 در ادامه اعضاي هیأت تحریریه ضمن بازدید 
از بخش هاي مختلف سکو با فرایند هاي عملیاتي 
تولید در ســکو آشنا شده و توضیحات مورد نیاز 

از طرف مسئوالن سکو ارائه شد. 
در حاشــیه دیدار از منطقــه خارگ فرصتي 
دســت داد تا مصاحبــه ای با دو تن از مســئولین 
منطقه در خصوص مســائل و مشکالت موجود 

انجام شــود كه در ذیل متن ایــن گفتگو آورده 
شده است. 

گفتگــو با جنــاب آقــاي مکتبي رئیس 
عملیات تولید منطقه خارگ

آقاي نصراهلل مکتبي جهرمي رئیس عملیات 
تولید منطقه خارگ هستند. ایشان سابقة 23 سال 
حضور در منطقه عملیاتــي خارگ را در پرونده 
كاري خــود دارند. حضور در ســکوي فروزان، 
واحد خدمات چاه در منطقه خارگ و نظارت بر 
اجراي پروژه درود-3  از جمله ســوابق ارزشمند 
عملیاتي ایشــان اســت. مهمترین دغدغه كاري 
ایشان وضع قوانین و مقرراتي براي جذب، حفظ 

و ارتقاي نیروي انساني زبده در منطقه است.
: در برخــي از پروژه ها شــاهد 
آن هســتیم که مجري پــروژه، بهره بردار نهایي 
از پروژه نیســت. این در حالي است که برخي 
معتقدنــد این موضوع ســبب مغفــول ماندن 
الزامات مورد نیاز بهره بــردار از دیدگاه مجري 
مي شود. نظر جنابعالي که در این زمینه صاحب 
تجربه هســتید و در واقع مشغول بهره برداري از 
پروژه هایي هستید که به همین شیوه راه اندازي 

شده اند چیست؟
بنده معتقدم كه حوزه كاري این دو موضوع 
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كاماًل مجزاســت و باید توســط دو شــخصیت 
حقوقي متفاوت پیگیري شود. شركتي كه ماهیت 
آن بهره بــرداري اســت نمي توانــد و نباید وارد 
حوزه جدیدي مانند انجام پروژه هاي EPC شود. 
این تفکیک بر اســاس اصول تخصصي ســازي 
فعالیت هــا در صنعت نفت اســت. موضوعي كه 
شــما به آن اشاره كردید به نظر من به عدم تعامل 
مثبت بین مجري و بهره بردار در فاز اجراي پروژه 
و همچنین نظارت ضعیف بهره بردار بر پروژه باز 
مي گردد. در این خصوص مي توانم اجراي پروژه 
درود-3 را براي شــما بیان كنــم. در این پروژه، 
نظارت شركت نفت فالت قاره بر پیمانکار پروژه 
یعني شركت  های متن و توتال بسیار سخت گیرانه 
بود. در مورد تجهیزات و فرایندها نظارت بســیار 
قاطعي داشتیم. اگرچه این نظارت در مواردي به 
تأخیر در تکمیل پروژه و نهایتاً تحویل آن منتهي 
شــد، ولي در خاتمه پروژه بدون نقص تحویل 
گرفته شد. البته حمایت مدیریت شركت نفت 
فالت قاره در این خصوص تأثیر به سزایي داشته 
است. به نظر می رسد بیشــتر در بخش نظارت 
بر پروژه ها دچار ضعف هستیم. چنانچه شركت 
ملي نفــت گروه هاي نظارتي قوي را بر مراحل 
اجراي پروژه ها مأمور كند بسیاري از مشکالت 

در زمان بهره برداري مرتفع خواهد شد.
: به نظر شما مهم ترین چالش ها و 
گلوگاه هاي تولید و بهره برداري در شرکت نفت 

فالت قاره چیست؟
از مهم تریــن مشــکالت جــاري  یکــي 
بهره بــرداري در حوزه اســتمرار تولید، تأمین 
قطعات یدكي و بودجه مورد نیاز براي این امر 
اســت. در این خصوص و به ویژه در سال هاي 
اخیر، حداكثر تالش خود را به عمل آورده ایم 
تا با اتکا به توان شــركت هاي داخلي نیازهاي 
خود را مرتفع كنیم. خوشبختانه در زمینه تأمین 
تعدادي از قطعات توربین ها وكمپرســورها كه 
از تکنولوژي بســیار باالیي نیز برخوردارند از 
شــركت هاي داخلي تا حد قابــل قبولي موفق 
بوده ایــم. اما ایــن امر نیازمند حمایت مســتمر 
و نظام منــد از شــركت هاي داخلي و مدیریت 
شــركت اســت. براي مثال بــراي تأمین یک 

 ،Kobelco قطعه خــاص مورد نیاز كمپرســور
شــش ماه زمان جهت تأمین قطعه از بازارهاي 
بین المللي صرف كردیم. ولي در نهایت با عقد 
قرارداد با یک شــركت داخلي موفق به تأمین 
 قطعه مورد نظر شدیم. همین مشکل را در تأمین
 drygassealها داشتیم كه موفق به تأمین آنها از 

داخل كشور شدیم.
: لطفاً تجربه هاي موفق شــرکت 
نفت فالت قاره در زمینه ازدیاد برداشت و تولید 

صیانتي را ذکر کنید.
یکي از بهترین نمونه ها در این زمینه اجراي 
فاز سوم توســعه میدان درود بود كه در كشور 
بي نظیر است. در اجراي این پروژه پیچیدگي ها 
و مشکالت فراواني وجود داشت. مخزن درود 
مخزني ناهمگن با ویژگي هاي مخزني متفاوت 
است. بررسي هاي انجام شده نشان از آن داشتند 
كه فشــار مخزن در حال افت به زیر فشار نقطه 
حباب است. پس از انتقال موضوع به مدیریت 
امور فني شركت، پروژه ازدیاد برداشت در این 
زمینــه تعریف و جهت اجرا به شــركت توتال 
واگذار شــد. در این پروژه عملیات تزریق آب 
و گاز به صورت هم زمان اجرا مي شود و از این 
نظر تنها نمونه منحصربه فرد در كشــور اســت. 
خوشــبختانه تأثیرات مثبت اجــراي این پروژه 
هم اكنــون و با اجراي كامل آن قابل مشــاهده 
اســت. به نحوي كه در بررسي هاي انجام شده 
ضریب بازیافت میدان درود از 19 به 30 درصد 
افزایــش یافته اســت. البته الزم به ذكر اســت 
كــه با توجه به آثــار مثبت اجــراي این پروژه 
هم اكنــون طراحي یک ردیــف دیگر تزریق 
گاز در تأسیسات تزریق گاز درود-3 در دست 

راه اندازي و انجام است.
: بــه نظر شــما چرا پــروژه اي 
همچــون NGL خــارگ که تأثیــر مهمي در 
جمع آوري گازهاي همراه و همچنین ســالمتي 

پرسنل دارد این قدر طوالني شده است؟
در مورد این پروژه كه با اجراي آن حدود 
600 میلیــون فــوت گاز همــراه جمــع آوري 
مي شود باید بگویم كه بیشترین تأخیر به وجود 
آمده در اجراي پروژه به دلیل مسائل مالي بوده 

اســت. البته در یک سال گذشته این مشکالت 
تا حدود زیادي برطرف شــده و پروژه مجدداً 
ســرعت گرفته و امیدواریم تا یک ســال و نیم 

آینده به بهره برداري برسد.
: در بازدیدي که از منطقه خارگ 
و مجتمع نفتي ابوذر داشــتیم، مشــاهده شد که 
بسیاري از نیروهاي مستقر در منطقه دارای سابقه 
باالي خدمت هســتند و در سال هاي نه چندان 
دور بازنشســته خواهند شد. سؤال اینجاست که 
براي جایگزیني و انتقــال تجارب این افراد چه 

اقداماتي  انجام شده است؟
سؤال شما باید در دو بخش جداگانه پاسخ 
داده شــود. بخشــي كه در حد توان و ظرفیت 
منطقه اســت كه شــامل جذب نیروها، تربیت 
آنهــا و انتقال آنهــا به مناطــق عملیاتي جهت 
فعالیت و كسب تجربه است. این نیروها ضمن 
تجربه انــدوزی، به تدریج بــا فراگیري اصول 
كارهــا در كنار افراد باســابقه، جاي خالي این 
افراد را در منطقه پر مي كنند. هم چنین حمایت 
و تشــویق از نیروهــاي با تجربه جهــت ادامه 
فعالیت در منطقه از دیگر اقداماتي است كه در 
حد مقــدورات موجود و با حمایت مدیرعامل 
محترم شركت در حال انجام است. ولي بخش 
دیگري از مدیریت منابع انساني خارج از توان 
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و مقدورات منطقه خارگ و حتي شركت نفت 
فالت قاره اســت. ما به منظور ایجاد انگیزه در 
نیروهای تازه اســتخدام حداكثر تالش خود را 
در چارچوب مقررات جاري شــركت به عمل 
مي آوریم. اما مســائلي وجود دارند كه موجب 
ایجاد بي انگیزگي در افراد مي شــوند. علیرغم 
تمام امتیازات كاري در نظر گرفته شــده براي 
كار در مناطق عملیاتي نظیر خارگ، انجام یک 
مقایسه ساده بین شرایط كار در مناطق عملیاتي 
و غیرعملیاتي در بلندمدت و حتي كوتاه مدت 
به نتایــج امیدواركننده اي براي پرســنل منتهي 
نمي شود. این در حالي است كه به دلیل شرایط 
خــاص كار در دریا كه تفاوت هاي اساســي و 
بسیاري با شرایط كار در خشکي دارد، فرد باید 
به سرعت فرابگیرد كه در شرایط مخاطره آمیز 
بهتریــن و صحیح ترین تصمیــم را بگیرد و به 
همیــن دلیــل كار در چنین شــرایطي موجب 
استهالک ســریع نیروهاي انســاني مي گردد. 
متأسفانه در شــرایطي كه به نقطه اوج بازنشسته 
شدن نیروهاي باتجربه نزدیک مي شویم، بخشي 
از نیروهاي تازه استخدام دیگر آن شور و شعف 
نیروهــاي قدیمي بــراي كار را ندارند و از بدو 
ورود به دنبال اطالع از شرایط خروج از منطقه 
هستند. البته شركت در چارچوب مقررات خود 

همه گونــه اقدامي  را براي افزایــش انگیزه این 
نیروهــا انجام مي دهد ولي ایــن موضوع نیاز به 
توجهی ویــژه و فراسیســتمي از جانب مراجع 
باالتر در جذب و نگهداري نیروهاي مستعد و 
واجد شرایط و هم چنین حفظ انگیزه این افراد 
دارد. چرا كه در شرایطي كه وضعیت اقتصادي 
به نحوي است كه افراد مي توانند با تالش كمتر 
و مخاطــرات اندک در كنار خانــواده خود به 
درآمدها و امتیازات بسیار باالتري نسبت به كار 
در مناطق عملیاتي به خصوص در مناطق دریایي 
دست یابند، دیگر انگیزه و عالقه كمتري براي 
حضور در این مناطق حتــي از طرف نیروهاي 
بومي نیز مشــاهده مي شــود كه باید براي رفع 
این مشکل كه مي تواند آینده صنعت را تهدید 

نماید چاره اندیشي اساسي صورت پذیرد.
به طور كلي در این خصوص تأكید می كنم 
كه وزارت نفت و شركت ملي نفت ایران ضمن 
توجه جدي به نیروي كار شاغل در واحدهاي 
عملیاتــي باید نگاه ویــژه اي به وضعیت نیروي 
انساني شــاغل در فالت قاره داشته باشند. چرا 
كه كار و فعالیت در فالت قاره و مناطق دریایي 
با پیچیدگی ها و شرایط خاصي همراه است كه 
در هیچ كدام از مناطق عملیاتي خشکي وجود 
نــدارد و ایــن ویژگي ها نیازمند وضــع قوانین 
متمایزي است كه براي نیروهاي شاغل در این 

شرایط ایجاد جذابیت و انگیزه كند. 
با جنــاب آقــاي جمعي رئیس  گفتگو 

مجتمع نفت و گاز ابوذر
ســابقه حضور آقاي عبدالحمید جمعي در 
صنعت نفت به سال 1356 باز مي گردد. وي در 
مقاطع حساســي چون جنگ تحمیلي و فوران 
ســکوي ابوذر در این سکو حضور و مسئولیت 
داشته  است. ایشان در كمتر از یک سال آینده 
و پــس از ســال ها خدمت در صنعــت نفت به 
افتخار بازنشســتگي نائل خواهند شــد. این در 
حالي اســت كه همکارانش عقیــده دارند وي 
انگیــزه خود جهت كار در صنعــت را همانند 
زمان استخدام حفظ كرده است؛ انگیزه اي كه 
از عشق و عالقه او به سرفرازي ایران سرچشمه 

مي گیرد.

: در ابتــدا مجتمع نفــت و گاز 
ابوذر و ویژگي هاي آن را معرفي نمایید.

میدان نفتــي ابوذر در فاصله 75 كیلومتري 
غرب جزیــره خارگ و در آب هــاي نیلگون 
خلیج فارس قرار گرفته است. این میدان در سال 
1349 با حفر شش حلقه چاه اقتصادي شناخته 
شد و عملیات بهره برداري از آن به طور كامل از 
سال 1355 آغاز گردید. نفت تولیدي این میدان 
با درجه API میانگیــن 27 پس از جمع آوري 
در ســکوي AB به وســیله یک رشته خط لوله 
24 اینچي به مجتمع فراورش خشــکي واقع در 
جزیره خارگ ارسال مي شود. تأسیسات تولید 
این میدان شامل ده سکوي اقماري، سه مجتمع 
 ،AC و AB و AA بهره برداري شامل سکوهاي
یک ســکوي سکونت در دریا و یک كارخانه 
فراورش نفت )با دو ردیف( در خشکي است. 
هم  اكنون بیش از 100 نفر در ســکوهاي اصلي 

این مجتمع مشغول به كار هستند. 
: در خصوص دالیل و نحوه مهار 
فــوران گاز در یکي از چاه هاي ســکوي ابوذر 

توضیح بفرمایید.
عملیات مهار فوران گاز در ســکوي ابوذر 
نمونــه اي موفــق از كنتــرل یک حادثه بســیار 
خطرناک است. فوران گاز در این میدان در 12 
بهمن ماه ســال 1387 به وقوع پیوست. در زمان 
حفاري چــاه A-11-17 مته حفــاري با ذخیره 
غیرمنتظره اي از گاز برخورد كرد و گاز با فشار 
psi 600 و با ارتفاع 42 متر شروع به فوران كرد. 
در اولیــن اقــدام پس از وقوع حادثه نســبت به 
ایمن سازي سکو و شرایط كاري نیروي انساني 
حاضر در ســکو اقدام و ســتاد بحراني تشکیل 
شد كه آقاي زیركچیان زاده مدیر عامل محترم 
شــركت نفت فالت قاره شخصاً جهت نظارت 
بر عملیات مهار در سکو حضور یافتند. هم چنین 
از افــراد با تجربه در این زمینــه )هم چون آقاي 
بهمني مدیر عامل محترم شركت ملي حفاري( 
بــراي همکاري دعوت به عمل آوردیم. ســتاد 
بحران به صورت روزانه ضمن تشکیل جلسات، 
تصمیمات مورد نیاز را اتخاذ می كرد. تشــکیل 
این ســتاد و به ویژه هدایــت مؤثر مدیرعامل در 
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راهبري عملیات ایمن ســازي و مهار فوران چاه 
بسیار چشــمگیر بود. در مجموع، عملیات مهار 
چــاه 54 روز بــه درازا انجامید كه بــا توجه به 
پیچیدگي و سختي كار در دریا كه به هیچ وجه با 
خشکي قابل مقایسه نیست و این كه اولین تجربه 
وقوع چنین حادثه اي در فــالت قاره ایران بود، 
دستاورد بزرگي براي شركت محسوب مي شود. 
در این میان نقش اداره تداركات كاالي شركت 
و تأمین قطعات مورد نیاز عملیات مهار نیز بسیار 
قابل ذكر اســت، بــه نحوي كه كلیــه قطعات 
و كاالهــاي مورد نیــاز جهت مهار فــوران در 
كوتاه  ترین زمان ممکن تأمین مي شد. هم چنین 
گروه غواصي شــركت فالت قــاره نیز در این 
خصوص نقش به سزایي داشتند. این در شرایطي 
بود كه گروه غواصي باید در شــرایط فوران و 
قلیان گاز از بستر دریا خود را به هدف نزدیک 
مي كردند. عمق آب در این ناحیه حدود 40 متر 
است، البته مکان بروز حادثه در عمق 345 متري 

از بستر دریا قرار داشت. 
در ابتــداي عملیات مهار فوران مشــخص 
نبود كه كدام چــاه از میان 18 حلقه چاه دچار 
حادثه شــده اســت. پس از مشخص شدن چاه 
دچــار حادثه، عملیات مهار به وســیله مجرابند 
و از طریــق عملیــات رانــدن رشــتة تکمیلی 
)coiled tubing( انجام شــد. این در حالي بود 
كه دهانه چاه به دلیل فوران گشــاد شده بود و 
بایــد مجرابند را آن قدر ماهرانه به محل نشــت 
نزدیک مي كردیم كــه جریان گاز مجرابند را 
از محل خود تکان ندهد. عملیات در ساعت 4 
صبح 7 فرودین ماه سال 1388 با موفقیت انجام 
شد. البته پس از مشخص شدن منبع فوران گاز 
و با سنجش شرایط موجود در سکو درخواست 
آغــاز تولید را نمودیم كه مــورد قبول نیز قرار 
گرفت و بنابراین در ضمن این كه عملیات مهار 
فوران را در دســت انجام داشــتیم، روزانه 90 

هزاربشکه نفت خام از میدان تولید می شد.
براي کشور  مشکالتي  تحریم ها   :
ایجــاد کرده کــه البته در کنار این مشــکالت، 
فرصت هایي نیز خلق شده است. در حوزه تولید 

نفت تحریم ها چه فرصتي ایجاد کرده اند؟

همــه مي دانیم كــه تولید نفت بــه دالیل 
مختلف از جمله تأمین نیازهاي ارزي كشــور 
بسیار مهم و حیاتي اســت. تحریم هاي اخیري 
كه به ناحق بر علیه تولید نفت و با هدف ایجاد 
محدودیت علیه آن تصویب شد اگرچه موجب 
كاهش مقطعي تولید شــد ولي از جهاتي براي 
مــا و در حقیقت حوزه تولیــد به یک فرصت 

بي نظیر تبدیل شد.
در شــرایطي كه بــه دلیل اهمیــت تولید 
بســیاري از تعمیــرات مــورد نیاز بــه دلیل اثر 
كاهشــي آن بر تولید انجام نشده بود و هر سال 
نیز به سال بعدي موكول می شد، تحریم فرصتي 
را فراهم آورد تا بســیاري از این گونه تعمیرات 
كه حتي از موعد انجــام برخي از آنها بیش از 
ده سال زمان سپري شده بود انجام شوند. انجام 
بســیاري از این تعمیرات تولید را با محدودیت 
 ،Braker روبرو مي كــرد. از جمله تعمیــرات
 )vessel( خطوط لولــه و یا تعویض 9 ظــرف
sand manage� )جهت انجام پروژه كنترل شن 
ment( كه در این فاصله با موفقیت انجام شدند 
و هم اكنون تأسیسات تولید، آمادگي فعالیت در 
شــرایط مطمئن را دارند. مطمئناً شرایط تحریم 

یک شــرایط موقت و گذراست و خوشحالیم 
كه توانســته ایم با غنیمت شمردن این فرصت، 
شرایطي را فراهم آوریم تا تولید خود را بدون 

توقف و با پایداري كامل ادامه دهیم. 
: در صحبت هاي خود به موضوع 
تولید شــن در میدان نفتي ابوذر اشاره داشتید. 
این موضــوع چه اثراتي بر تولید داشــته و چه 

برنامه اي براي مقابله با آن وجود دارد؟
تولید برخي از چاه هاي میدان ابوذر با تولید 
شــن همراه اســت. مخزن تولیدي میدان ابوذر 
ســازند غار است كه شن  تولیدي از این مخزن 
مشکالت تولیدي متعددي نظیر تجمع شن در 
تأسیسات فرایندي، آلودگي سیستم و كاهش 
ظرفیت فراورشــي تجهیــزات و از همه مهم تر 
بروز ساییدگي در تجهیزات فرایندي را به دنبال 
 دارد. به همین دلیل پروژه مدیریت تولید شــن 
)sand management( بــراي اولیــن بــار در 
شــركت فالت قاره ایران به اجــرا در آمد كه 
هم اكنون دو ماه اســت مورد بهره برداري قرار 
گرفتــه و در آینده نزدیک نیز به ظرفیت كامل 
خواهــد رســید. در این فرآینــد آب به ظرف 
تجمع شــن  تزریق شــده و مخلوط آب و شن 
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به صورت دوغاب از سیســتم  خارج مي شــود. 
پس از جداســازي آب از شن، آب وارد واحد 
تصفیه پســاب صنعتي )CFU( شــده و پس از 
 ،10ppm كاهــش میزان غلظت نفت در آب تا

آب دوباره وارد سیستم فرآیندي مي شود. 
: در بازدید از ســکو مشاهده شد 
که بسیاري از پرســنل فعال در سکو سابقۀ باالي 
خدمتي دارنــد و در آینده نزدیک بازنشســته 
خواهند شــد. بــراي جایگزیني ایــن افراد و 
هم چنین مستند کردن تجارب گران قیمت آنها 

چه اقداماتي انجام شده است؟
مــوردي كه به آن اشــاره كردید موضوع 
درستی است كه دغدغه بسیاري از افراد باسابقه 
و دلســوز اســت. اینجا در ســکو و در محیط 
عملیاتي شرایط را به گونه اي فراهم آورده ایم تا 
انتقال تجربه از افراد قدیمي تر به افراد كم سابقه 
به سهولت انجام شــود و در حقیقت آنچه كه 
در ایــن ارتباط در محیط عملیاتي از دســت ما 
بر می آمــد را براي تحقق ایــن موضوع انجام 
داده ایم. ولي مشــکل بزرگتري كــه در مورد 
كار در این گونه مناطق وجود دارد بي انگیزگي 
نیروها و به ویژه نیروهاي تازه اســتخدام اســت 
كه ایــن موضوع مدیریت ارشــد را نیز نگران 
كرده اســت. به هر حال الزم است تا در سطح 
كالن تري مثل شركت ملي یا وزارت نفت براي 
این موضوع چاره اندیشــي شود تا ضمن مستند 
نمــودن تجــارب گرانبهاي پرســنل قدیمي تر 
نسبت به افزایش روحیه و انگیزه نیروهای تازه 
استخدام از طرق مختلف اعم از مادي و معنوي 

نیز اقدام شود.
تحلیل نتایج سفر

بازدید از منطقــه عملیاتي خارگ در یک 
تعامل دوســویه با هدف آشــنایي با شــرایط و 
ویژگي هــاي مناطق مختلــف عملیاتي از یک 
ســو و از سوي دیگر ایجاد تماس نزدیک میان 
كاركنان مناطق عملیاتي و هیأت تحریریه نشریه 
صــورت پذیرفت. جزیــره خارگ بــه عنوان 
یکي از مهم ترین جزایر نفتي كشور از جایگاه 
استراتژیکي در حوزه تولید، فراورش و صدور 
نفت خــام برخوردار بــوده و  نخســتین منطقه 

عملیاتــی بود كه هیأت تحریریــه از آن بازدید 
كردند. بدیهي است كه نشریه اكتشاف و تولید 
در این زمینه مي تواند به عنوان بستري جهت بیان 
تجربه هاي عملیاتي موفق و انعکاس آن به سایر 
مجموعه هاي عملیاتي صنعت نفت و هم چنین 
انعــکاس دغدغه هــاي مرتبــط و تأثیرگذار بر 
تولید در حوزه هاي مختلف اعم از منابع انساني، 
تأمین مالي و پشتیباني كاال و خدمات خطاب به 

مدیران تصمیم ساز تلقي شود.
طي این بازدید برخي موضوعات از دیدگاه 
هیــأت تحریریــه از اهمیت بیشــتري برخوردار 
بودند كه از جمله مهم تریــن این موارد مي توان 
به چالش هاي موجود در حوزه منابع انساني مورد 
نیاز منطقه اشاره كرد. در مصاحبه ها و بازدیدهاي 
میداني انجام شــده از تأسیســات خشکي و دریا 
نخســتین دغدغه مدیران، تأمیــن و حفظ نیروي 
انســاني با انگیزه جهــت اســتمرار فعالیت هاي 
عملیاتي مورد نیاز در منطقه بود. هم چنین با توجه 
به در شــرف بازنشســتگي بودن تعداد زیادي از 
نیروهاي مستقر در منطقه و به تبع آن خروج حجم 
عظیمي از تجربیات گرانبهاي اندوخته شــده در 
طول سال ها به خصوص در زمان حمله به سکوها 
در زمان جنگ تحمیلي، خالء حاصل از خروج 
این نیروها و تجربیات آنها، منطقه عملیاتی را در 

میان مدت و حتي كوتاه مدت تهدید مي كند. 
به نظر مي رسد مستندسازي، گردآوري و 
انتقال تجربیات ارزنده این افراد جهت استفاده 
و بهره برداري نســل هاي بعدي نیروهای شاغل 
در منطقه بســیار ضروري بوده و مدیریت منابع 
انســاني شــركت ملي نفت ایران در این حوزه 
وظیفــه ســنگیني را بــر عهــده دارد. همچنین 
ایجــاد راهکارهاي قانوني و حقوقي الزم براي 
بهره گیــري از خدمــات افراد بــا تجربه كه به 
بازنشتگي نائل مي شــوند نیز از دیگر اقدامات 

الزم در این زمینه است.
موضوع مهم دیگري كه به نظر مي رســد 
الزم اســت تا در اولویت هاي كاري مدیریت 
ارشد شــركت نفت فالت قاره و حتي شركت 
ملي نفت ایران قرار داشــته باشد، لزوم رعایت 
نیازمندي ها و ملزومات زیســت محیطي تولید 

است. در این راستا تکمیل پروژه هایي همچون 
NGL خــارگ كــه عــالوه بــر منافــع عظیم 
اقتصادي براي كشور در ارتقاي سطح سالمتي 
عمومي منطقه و كاركنان مؤثر هستند از اهمیت 

باالیي برخوردار است. 
به عالوه تجربه اجراي موفقیت آمیز پروژه 
توســعه فاز-3 میدان نفتــي درود چه در بخش 
نظــارت كارفرما بــر مجري در رونــد اجراي 
پروژه و چه در حوزه دستاوردهاي فني و نتایج 
مثبت حاصل از اجراي پروژه مي تواند به عنوان 
الگویي جهت اجراي چنین پروژه هایي در سایر 

میادین نفتي ایران قرار گیرد. 
بــا توجــه بــه شــرایط و محدودیت هاي 
بین المللي موجود رویکرد بسیاري از شركت هاي 
بهره بردار، تأمین كاالها و قطعات مورد نیاز خود 
از بازارهاي داخلي اســت كه ایــن امر یکي از 
بركات تحریم است كه در یک تعامل دوسویه 
عــالوه بر تقویــت بخــش تولید داخلــي، در 
درازمدت نیز موجب ایجــاد اطمینان در تأمین 
مطمئن كاال و خدمات مورد نیاز جهت استمرار 
و نگهداشت تولید از بازارهاي داخلي می شود. 
البته این مهم نیاز به حمایت مدیران ارشد وزارت 
نفت و شركت ملي نفت ایران از ریسک پذیري 

مدیران مجموعه هاي عملیاتي دارد.
تشکر و قدرداني

نشــریه اكتشــاف و تولید بر خــود الزم 
مي داند تا از شــركت نفت فــالت قاره ایران 
به ویژه جناب آقاي مهنــدس زیركچیان زاده 
مدیــر عامــل محترم شــركت، جنــاب آقاي 
مهنــدس مکتبي رئیس محتــرم منطقه، جناب 
آقاي جمعي رئیس محترم مجتمع نفتي ابوذر، 
جناب آقاي مسائلي رئیس محترم امور اداري 
منطقــه و جناب آقاي صبوري به جهت فراهم 
آوردن تمهیــدات مــورد نیاز جهــت بازدید 
اعضــاي هیات تحریریه نشــریه اكتشــاف و 
تولیــد صمیمانه قدرداني و تشــکر الزم را به 
عمل آورد. از خداوند متعال سالمتي و توفیق 
روزافزون براي این عزیزان و ســایر همکاران 
محتــرم شــركت نفت فــالت قاره ایــران را 

خواستاریم.


