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تاریخچه
شـرکت توسـعه صنعـت نفـت و گاز پرشـیا )سـهامی خاص( 
بـه عنـوان یکی از زیـر مجموعه های گروه توسـعه انرژی تدبیر، 
ریـال  میلیـارد   2 اولیـه  سـرمایه  بـا   1384/05/31 تاریـخ  در 
بـه ثبـت رسـیده اسـت. براسـاس مصوبـات مجمـع عمومـی 
فوق العاده صاحبان سـهام، سـرمایه شـرکت به 2،000میلیارد 

ریـال افزایـش یافته اسـت.
ماموریت

راسـتای  در  پرشـیا  گاز  و  نفـت  صنعـت  توسـعه  شـرکت 
تحقـق اهـداف گـروه توسـعه انـرژی تدبیـر و مفاد اساسـنامه، 
ماموریت هـای زیـر را در چارچـوب اقتصـاد مقاومتـی بـر عهـده 

دارد:
اجـرای پـروژه هـای صنایع نفـت و گاز و پتروشـیمی در مدت 
زمـان برنامـه ریـزی شـده بـا كیفیـت و هزینـه بهینـه بـا مزیت 
رقابتـی توانایـی انجـام مـگا پروژهـا و تركیـب نیـروی انسـانی 
كارآمـد بـا تمركـز بـر توسـعه میادین مشـترک در جهـت تامین 

منافـع ذیفعان

چشمانداز
قرارگرفتـن در زمـره شـركت های تراز اول صنایع باالدسـتی 
تـاش در جهـت  و  پتروشـیمی  و  گاز  و  نفـت  پایین دسـتی  و 
افزایـش تـوان اسـتحصال و اسـتخراج نفـت و گاز بـا اولویـت 
میادیـن مشـترک با کشـورهای همسـایه بـا توان جـذب منابع 

مالـی و انجـام بـه موقـع پروژه هـا

فعالیتهایاصلیشرکت
شـركت صنعـت توسـعه صنعـت نفـت و گاز پرشـیا قابلیـت 
اجـرای پروژه های باالدسـتی و پائین دسـتی صنعـت نفت و گاز 
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از جملـه حفـاری، توسـعه میادیـن نفتـی، خطـوط انتقـال نفـت و 
گاز، احداث پاالیشـگاه و ارئه خدمات طراحی و مهندسـی را دارا 

می باشـد.
بـا توجـه بـه سـابقه مدیریـت و سـرمایه گـذاری ایـن شـركت 
 )EPCF و BuyBack در پـروژه هـای نفـت و گاز )بـه صـورت
مشـاركت بـا شـركتهای داخلـی و خارجی جهـت اجـرای پروژه های 

جدیـد نیـز در دسـتور كار ایـن شـركت می باشـد.
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شرکتهایتحتپوشش:
شرکت نفت پارس

در حــال حاضــر شــرکت نفــت پارس)ســهامی عــام( بــه عنــوان یكــی از قطب هــای تولیــد 
ــوده کــه 55% درصــد   ــا آن ب ــط ب روغــن هــای روان كننــده در كشــور و محصــوالت مرتب

ســهام مدیریتــی آن متعلــق بــه شــرکت توســعه صنعــت نفــت و گاز پرشــیا اســت.
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نیرویانسانی:
توســعه  شــرکت  مســتقیم  پرســنل  نفــر   197 مجمــوع  از 

ــات  ــر دارای تحصی ــدود 150 نف ــیا ح ــت و گاز پرش ــت نف صنع
کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــری بــوده و  ســوابق 
موثــری در صنعــت نفــت و گاز دارا مــی باشــند، از ایــن تعــداد 
حــدود 30 نفــر در بخــش مهندســی ســطح االرض، حــدود 40 
نفــر در بخــش مهندســی تحــت االرض حــدود 30 نفــر دفتــر 
فنــی و حــدود 50 نفــر در قســمتهای برنامــه ریــزی، بازرســی 

فنــی، HSE، و بازرگانــی و قراردادهــا مشــغول بــکار می باشــند.
ــه صــورت مســتقیم در  ــز ب ــر ایــن حــدود 1800 نفــر نی عــاوه ب

ــه کار مــی باشــند. ــروژه هــای ایــن شــرکت مشــغول ب زیرپ

. 
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طرحهاوپروژهها:
یــاران نفتــی میــدان توســعه طــرح الــف(

لی: شــما
از جملــه پــروژه هــای مهــم و عظیــم در دســت اجــرا، 
ــاران شــمالی ...بــوده كــه  طــرح توســعه میــدان نفتــی ی
عملیــات اجرایــی آن از ســال 1390 بــا امضــاء موافقت نامــه 
فیمابیــن شــركت توســعه صنعــت نفــت و گاز پرشــیا و 

شــركت ملــی نفــت ایــران، آغــاز گردیــد.
ایــن میــدان در مجــاورت میــدان آزادگان جنوبــی و در 
نزدیکــی میادیــن جفیــر و یــادآوران قــرار دارد. هــدف از 
ــه  ــد 30 هــزار بشــكه نفــت ب ــدان، تولی ــن می توســعه ای

صــورت روزانــه مــی باشــد.
ــا  ــمالی ب ــاران ش ــی ی ــدان نفت ــعه می ــرح توس ــام ط انج
مــدت زمــان قــراردادی 52 مــاه در بخــش نفــت و 62 مــاه 

ــر مــی باشــد: ــر مــوارد زی در بخــش گاز و مشــتمل ب
üüبخش تحت االرض

• تعمیــر و تکمیــل یــک حلقــه چــاه اکتشــافی-	
تولیدی

• حفاری 19 حلقه چاه تولیدی	

üüبخش سطح االرض
• لولــه 	 خطــوط  و  ســرچاهی  تســهیات  احــداث 

بــه تاسیســات کاســتر از 20 حلقــه چــاه  جریانــی 
• احداث واحد کاستر	
• احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز	
• احداث خطوط انتقال برق	
• ــه: پمپ هــای 	 تهیــه كاالهــای دیرتحویــل از جمل

نم زدائــی،  پكیــج  كمپرســور،  نفــت،  انتقــال 
تفكیک گــر نفــت و گاز و آب، شــیرآالت ابزاردقیــق، 
سیســتم كنتــرل و قطــع اضطــراری، سیســتم اندازه 

ــت و ... .  ــان نف ــق جری ــری دقی گی
ــه واحــد کاســتر  ــگام ب ــد زود هن نفــت حاصــل از تولی
ــل از  ــت حاص ــی، نف ــی آزادگان جنوب ــدان نفت ــمالی می ش
ــرب  ــز غ ــرداری متمرک ــره ب ــه به ــه کارخان ــی ب ــد نهای تولی
کارون و گاز تولیــدی حاصــل از فــرآورش در كاســتر طــرح 
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نیــز بــه کارخانــه گاز NGL-3200 انتقــال خواهــد یافــت.
اهــمدســتاوردهایطــرحتوســعهمیــداننفتــی

ــیباشــد: ــرم ــهشــرحزی ــارانشــمالیب ی
• ــل 	 ــع متقاب ــق بی ــروژه موف ــن پ ــروژه اولی ــن پ ای

ــن  ــا كمتری ــی ب ــكار ایران ــك پیمان ــط ی ــه توس ــت ك اس
انحــراف از برنامــه زمان بنــدی در حــال اتمــام و رو بــه 

ــت. ــره برداریس به
• حــدود 	 طــرح  شــده  انجــام  گــذاری  ســرمایه 

می باشــد. دالر  700میلیــون 
• ــر 	 ــش از 1800 نف ــط بی ــور متوس ــه ط ــتغال ب اش

مســتقیم در فعالیتهــای توســعه میــدان نفتــی یــاران 
شــمالی; در حالیکــه  حــدود 5 برابــر ایــن تعــداد، 
اشــتغال غیــر مســتقیم در رابطــه بــا ایــن طــرح ایجــاد 
گردیــده اســت. همچنیــن بــه ایــن عــدد نیــز مــی توان 
اشــتغال تولیــد کننــدگان و فروشــندگان کاالهــای 

ــود. ــه نم ــروژه را اضاف ــی پ داخل
• حفــاری انحرافــی بیــش از 2500 متــر در یکــی از 	

ــه  ــا درج ــران ب ــکی در ای ــای خش ــن چاهه ــده تری پیچی
ــای  ــون در حفاری ه ــا کن ــه ت ــاال  ک ــاری ب ــواری حف دش

ــت. ــوده اس ــابقه ب ــی س ــران ب ــکی در ای خش
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• مخزنــی 	 کیفیــت  ارزیابــی  و  شناســایی 
کانــال موجــود در منطقــه و افزایــش چشــم گیــر 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــزن ب ــد از مخ ــوان تولی ت

ــده ــف ش ــال كش كان
• جهــت 	 بــاال  ریســک  بــا  تــوأم  حفــاری 

ــود در  ــال موج ــی کان ــاخه جنوب ــه ش ــیدن ب رس
ــد  ــوان تولی ــاران )ت ــماره 7 ی ــاه ش ــدان در چ می
نفــت بیــش از 5000 بشــکه در روز در آزمایــش 

جریانــی اثبــات گردیــد(
• بهینــه ســازی عملیــات و کاهــش زمــان 	

حفــاری چــاه هــا بــه گونــه ای کــه چاه هــای آخــر 
بــا کمتریــن زمــان حفــاری نســبت بــه چــاه هــای 
مشــابه در منطقــه غــرب کارون حفــاری گردیــده 

انــد.
• غــرب 	 منطقــه  در  جدیــد  رکــورد  ثبــت 

کارون در زمینــه ســرعت حفــاری افقــی )حفــاری 
افقــی 143 متــر در 21 ســاعت(
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ب(طرحتوسعهمیداننفتیمنصوری)فاز-2(:
ــمت  ــران، از س ــرب ای ــوب غ ــوری در جن ــی منص ــدان نفت می
شــمال غــرب بــه میــدان اهــواز، از غــرب در مجــاورت میــدان 
آب تیمــور و از شــمال شــرق در مجــاورت میــدان شــادگان قــرار 

دارد. 
هــدف از توســعه میــدان نفتــی منصــوری در فــاز-2 آن 
تولیــد 50 هــزار بشــکه نفــت خــام در روز، از ایــن میــدان 
می باشــد. در فــاز تولیــد نهایــی در بخــش ســطح االرضــی 
ســاخت 22 موقعیــت چــاه، احــداث تســهیات ســرچاهی و خــط 
لولــه جریانــی بــرای 17 حلقــه چــاه، احــداث واحــد بهره بــرداری 
و نمــک زدایــی بــه ظرفیــت 75 هــزار بشــکه در روز و احــداث 
واحــد NGL  و در بخــش تحت االرضــی حفــاری 21 حلقــه چــاه 

ــاه  ــه چ ــک حلق ــل ی ــر و تکمی و تعمی
 50 تولیــد  جهــت  آب  مشــاهده ای 
هــزار بشــکه درروز پیــش بینی شــده 
اســت. ایــن طــرح در مرحلــه مذاکرات 

قــراردادی می باشــد.

میــدان توســعه طــرح ج(
جنوبــی: آزادگان نفتــی

میــدان نفتــی آزادگان، بزرگتریــن 
از  پــس  و  ایــران  نفتــی  میــدان 
ــعودی(  ــتان س ــوار )عربس ــدان غ می
و میــدان بورقــان )کویــت(، ســومین 
میــدان بــزرگ نفتــی جهــان محســوب 
می شــود. اکتشــاف میــدان نفتــی 
آزادگان بــه ســال 1376 بــاز می گــردد 
 20 وســعت  بــه  محــدوده ای  در  و 

ــر، در 100 کیلومتــری غــرب اهــواز و در منطقــه  در 75 کیلومت
واقــع شده اســت. آزادگان  دشــت 

ظرفیــت اثبــات شــده ایــن میــدان 33 میلیــارد بشــکه 
تخمیــن زده شــده اســت. میــدان نفتــی آزادگان دارای دو 
بخــش شــمالی و جنوبــی اســت کــه از ســال 1387 تولیــد نفــت 
از بخــش جنوبــی بــا ظرفیــت 25 هــزار بشــکه نفــت در روز 

ــت. ــده اس ــروع ش ش
شــرح وظایــف شــرکت توســعه نفــت و گاز پرشــیا در طــرح 
توســعه میــدان نفتــی آزادگاه جنوبــی عبارتســت از ارائــه 
خدمــات فنــی، مهندســی و نظــارت پــروژه، بــرای عملیــات 

ــد. ــی باش ــاه م ــه چ ــل 20 حلق ــاری و تکمی حف
مدت زمان انجام این قرارداد 24 ماه می باشد.
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استانداردها

ایمنی و بهداشت شغلی
در همســویی بــا اســتقرار سیســتم های 
مدیریــت یکپارچــه در زمینــه بهداشــت 
از  زیســت،  محیــط  و  ایمنــی  شــغلی، 
دهــه هــای قبــل، برخــی شــرکت هــای 
ــژه در حضــور صنایــع  ــه وی بیــن المللــی ب
اســتاندارد  تدویــن  بــه  اقــدام  نفــت، 
اســتانداردهای  نمودنــد.  راهنمــا  هــای 
 HSE-MS مذکــور کــه عمدتــا بــا مخفــف
معرفــی شــده انــد. چارچــوب معینــی را 
ــه  ــت یکپارچ ــتم مدیری ــک سیس ــرای ی ب
مهیــا مــی نماینــد و ادای وجــوه تمایــزی 
و   ISO14001 هــای  اســتاندارد  بــا 

هســتند.  OHSAS18001

OHSAS18001 استاندارد
بــرای  نیازمندی هایــی  بیــان  ضمــن 
ســامت  و  ایمنــی  مدیریــت  سیســتم 
ــرل  ــه کنت ــادر ب ــازمان را ق ــه ای، س حرف
ســامت  و  ایمنــی  ریســک های  کلیــه 
حرفــه ای نمــوده و کارایــی سیســتم را در 

می بخشــد. بهبــود  راســتا  ایــن 
مبیــن  تنهــا  نــه   OHSAS اســتاندارد 
و  ایمنــی  سیســتم  یــک  ویژگی هــای 
ســامت حرفــه ای اســت بلکــه مشــخصات 
جزیی تــری را بــرای طراحــی یــک سیســتم 

ــد. ــی نمای ــار م ــی اظه ــت عموم مدیری

ایزو 14001
 Din En ISO14000 سری استانداردهای
اســتانداردهای  از  خانــواده ای  شــامل 
بین المللــی در رابطــه بــا سیســتم هــای 
زیســت محیطــی بــوده کــه در ســال 1996 
میــادی توســط کمیتــه فنــی 207 ســازمان 
ایــن  آمده انــد.  بوجــود  ایــزو  جهانــی 
ــی  ــات مدیریت ــی از الزام ــتم ها بخش سیس
ــع الزم  ــازمانی، مناب ــاختار س ــان س ــه هم ک
طرح ریــزی  و  برنامه ریــزی  انجــام،  جهــت 
ــن  ــریح مســئولیت ها، معی فعالیت هــا، تش
نمــودن روش هــا و نحــوه اجــرای کار در 
را  اســت  زیســت  محیــط  حفــظ  راســتای 

شــامل می شــود.
کیفیــت  تضمیــن  مذکــور  اســتاندارد 
لحــاظ  بــه  را  ارائــه خدمــات  و  محصــول 
هماهنگــی بــا الزامــات زیســت محیطی و 

حفــظ آن بیــان مــی نماینــد.
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سيد جعفر حجازي
رئيس هيأت مديره

استاندار استان خوزستان
مدیر عامل سازمان آب و برق استان خوزستان
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

فرمانده قرارگاه مهندسی خاتم االنبيا در جنوب
معاون شهرسازي و معماری دفتر فني استانداری استان خوزستان

عبدالباقی غفرانی
نایب رئیس هیأت مدیره

 قائم مقام مدير عامل و عضو هيات مديره شركت نفت مناطق
مركزي ایران

رييس كميسيون مناقصات شركت نفت مناطق مركزي ايران
سرپرست شركت نفت مناطق مركزي ايران

 رييس ادارات مهندسی بهره برداري، مهندسي فرآورش، پروژه هاي
خاص و اداره كل مهندسي نفت شركت مناطق نفت خيز جنوب

عضو هيات مديره شركت نفت خزر
عضو هيات مديره شركت مهندسي و توسعه نفت ايران

ناجي سعدوني
عضو هيأت مديره و مديرعامل

)IPMI( مدیر عامل شرکت مدیریت طرح هاي صنعتي ايران
)PEDEC( مدير عامل شركت مهندسي و توسعه نفت ايران

 مجری طرح توسعه میادین تابناک، آزادگان، یاد آوران، آزادگان
شمالی و جفیر

امين اله اسكندري
عضو هيأت مديره

مدير عامل و رئيس هيات مديره شركت بهمن گنو
مدير امور پااليش شركت ملي پااليش و پخش ايران

مدير عامل شركت پااليش نفت بندرعباس
رئيس سرويسهاي مهندسي شركت پااليش نفت تهران

رئيس بهره برداري شركت پااليش نفت اراك

حسن جباري
عضو هيأت مديره

مدير عامل موسسه تامين و رفاه آتيه تدبير
مدير حسابرسي و حسابداري مديريت گروه اقتصادي تدبير

سرپرست ارشد موسسه مفيد راهبر

هیأتمدیره
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گاز و نفــت صنعــت توســعه شــرکت دربــاره
بدانیــد: بیشــتر پرشــیا

شــرکت توســعه صنعــت نفــت و گاز پرشــیا در تاریــخ 
1384/05/31 بــا شــخصیت حقوقــی ســهامی خــاص بــه ثبت 

رســیده اســت.
موضوعفعالیتشرکت

شــامل کلیــه فعالیتهــای پاییــن دســتی و بــاال دســتی 
ــازی گاز،  ــره س ــاری، ذخی ــاف، حف ــل اکتش ــت و گاز از قبی نف
پیمانــکاری    -  EPC بصــورت  نفتــی  میادیــن  توســعه 
پاالیشــگاه و صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی و تامیــن و 

احــداث و ایجــاد خطــوط لولــه و ســایر وســایل انتقــال نفــت و 
می باشــد  ... و  گاز 

از جملــه پروژه هــای در دســت اجــرای شــرکت توســعه 
صنعــت نفــت و گاز پرشــیا، طــرح توســعه میدان نفتــی یاران 
و منصــوری می باشــند. میــدان نفتــی یــاران از میادیــن 
ــدان  ــران و عــراق اســت. می ــن کشــور ای ــی بی مشــترک نفت
نفتــی منصــوری نیــز در 60 کیلومتــری جنــوب شــرقی اهــواز 

ــرار دارد. ق
 100% ســهام ایــن شــرکت در مالکیــت شــرکت گــروه 

توســعه انــرژی تدبیــر مــی باشــد.
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