
برنامه هاي راهبردي
رانشرکت نفت فالت قاره ای

در حوزه خلیج فارس

روابط عمومی



طرح هاي توسعه اي و پروژه ها



 حال اجرا در :

میدان سلمان گازي، در S1میدان فروزان و سکوي F18میدان هندیجان، سکوي8و 7سکوهاي حداث 

ات پارس اجراي تجهیزات مورد نیاز جهت انتقال و تزریق میعانپروژه. باشدمرحله رفع اشکاالت و تحویل می

نوسازي وتکمیل میدان فروزان، ابوذر، پروژه A20,A21احداث سکوهاي جنوبی به میدان سروش، پروژه

و طرح حفاري چاه هاي میادین اسفند و سیري، طرح توسعه میدان رسالتطرح توسعه میدان فروزان، پروژه

رشادتتوسعه میدان 

 واگذاري در حال :

گن میدان توسعه الیه گازي بر، ) به همراه احداث خط لوله جدید سلمان به سیري(میدان سلمان گازي توسعه 

)2به همراه خط لوله انتقال گازهاي خارگ و بهرگان به پاالیشگاه  بید بلند (فروزان 



ازنگهداشت و افزایش تولید نفت و گ



 از جمله تعویض (و تعمیر چاه ها ) هاي جدید و مجددچاه(حفاريESP و نصبValve هاي

و با در بر اساس برنامه مصوب هیأت مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران) فرازآوري با گاز

نظر گرفتن شرایط عملیاتی



میادین مشترك نفت و گاز



 ن آرش، میادی. نفت و گاز در میادین فروزان، الیه نفتی میدان پارس جنوبی، سلمان نفتی و گازي، و هنگام ادامه داردتولید

.باشدتولید در میدان مبارك متوقف می. اند ، رشادت گازي و فرزام، توسعه داده نشدهA,Bاسفندیار، فرزاد 



تعمیرات و نوسازي



هاي تعمیرات شامل اهم پروژه. باشدتعمیرات با هدف نگهداشت و افزایش ظرفیت تولید، همچنان در دست اقدام میهاي پروژه  :

 برقها جهت تثبیت و تأمین پایدار تعدادي از توربینتعمیرات

 ژنراتور انتقالMTU طرحNGL روزبازگردانی ظرفیت تولید نفت به میزان حدود ده هزار بشکه در (خارگ به سکوي رشادت(

 کاربري خط لوله تغییرin26 نفتگاز ابوذر به خارگ جهت انتقال

 تعدادي نصبClamps ابوذرروي خطوط لوله زیردریایی انتقال نفت درون میدانی و اصلی

 و یک دستگاه وره، تعمیر یک دستگاه ک) کارخانه خشکی ابوذر(ها و سه دستگاه پمپ انتقال نفت هاي کورهچهار دستگاه مبدل حرارتی و لولهتعمیر

سههاي حرارتی کارخانه درود ، تعمیر مبدل) کارخانه خشکی فروزان(پمپ انتقال نفت 
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