معلومات عنا:

ّ
مجمـع إيـران لبنـاء السـفن والمنشـآت البحريـة (ايزوايكـو) يقـع فـي المنطقـة االقتصاديـة الخاصـة حيـث تبلـغ
مسـاحتها  1100هكتـار ،وهـي أكبـر بنيـة تحتيـة للصناعـة البحريـة فـي إيـران .تأسـس المجمـع (ايزوايكـو) العـام
1973م لصيانـة وصناعـة مختلـف السـفن والمراکـب ،علـى طـول شـواطئ الخليـج الفارسـي وعلـی بعـد  37كـم
غر بـي مينـاء بندر¬عبـاس.
ّ
مجمـع ايزوايكـو يضـم جملونـات مجهزة بالکامل وورش عمـل ومرافق کاملة التجهيز ومعدات متقدمة ،وأحواض
جافـة تبلـغ مسـاحتها  380هکتـار ،باإلضافـة إلـی أرصفة بحرية ومراسـي برية من مختلف األنواع إلرسـاء السـفن
وإنزالهـا لإلبحـار مـن جديـد ،ليخدم مشـاريع النفط والغـاز التطويرية في األسـواق اآلخذة في النمو.
علـى مـدار العقـد الماضـي ،قد أثبت ّ
مجمع ايزوايكو کفاءته ببناء وتسـليم ثالث سـفن حاويات عابرة للمحيطات،
وناقلـة للنفـط الخـام ،وتصميـم وبنـاء سـفينة مسـاندة لمراکـب الصيـد ،ومجموعـة متنوعـة مـن قـوارب وسـفن
اإلنـزال السـريع ،وسـفن لتنظيـف التلـوث النفطـي ،وسـفن ركاب ويخـوت ،وتصميـم وتشـييد ونقـل وتركيـب
منصـات النفـط والغـاز ،وإصلاح أجهـزة الحفـر وتجديـد سـفن وناقلات للنفـط الخـام عمالقـة.
ّإن أعمـال الصيانـة والترميـم ألجهـزة الحفـر ـ باعتبارها هياكل ومنشـآت فعالة واسـتراتيجية فـي تطوير حقول النفط

والغـاز فـي البلاد ـ تتطلـب توظيـف أحـدث التقنيـات والمعـارف الفنيـة والهندسـية الحديثـة المتطـورة ،هـذا ّ
وأن
ايزوايکـو مـن خلال دخولـه فـي هـذا السـوق واكتسـاب المعرفـة الفنية في هذا المجـال وتوطين هـذه الصناعة،
يرمـي إلـی أن يصبـح حـوض بنـاء السـفن والمنشـآت البحريـة الرائـد فـي المنطقـة حيـث يقـدم خدمـات وابتـكارات
ومهـارات ال مثيـل لها.
ّ
ّ
مجمـع ايزوايكـو لصناعـة السـفن والمنشـأت البحريـة اإليرانيـة يتکـون مـن ثالثـة أقسـام تشـغيلية لتصيـم وبنـاء
ّ
ـکل تتبـع ّ
مهمـة مح ّـددة وهـذا باإلضافـة إلـی مشـارکته فـي
وإصلاح السـفن الصغيـرة والمتوسـطة والعمالقـة ف
تنفيـذ مشـاريع قطـاع النفـط والغـاز فـي شـرکة «مبيـن سـازة کسـتر الخليـج الفارسـي».
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ّ
مجمع إيران لبناء السفن والمنشآت البحرية (ايزوايكو)

قدرات وإمکانياتنا الهائلة:
قوی عاملة مؤهلة وخبرة فنية واسعة.
معدات وورش عمل متخصصة وکاملة التجهيز.
وجود المنطقة االقتصادية الخاصة وانتهاز الفرص واالستفادة من ميزاتها وتسهيالتها.
منفذ مفتوح علی المياه الدولية عبر سواحل الخليج الفارسي.
کونه علی مقربة من ميناء الشهيد رجائي (أکبر وأهم ميناء تجاري في إيران) وميناء الشهيد باهنر.
المدينة الصناعية البحرية

قسم تصميم وبناء وإصالح السفن الصغيرة:

ً
هـذه المجموعـة التـي تعتبـر أيضـا أقـدم مجموعـة فـي مجمـع ايزوايكو ،تقدر علـى بناء وإصلاح جميع أنواع السـفن الصغيرة
التـي يصـل وزنها إلـى  800طن.

إمکانياتها:

منزلق رفع عائم تبلغ استطاعتها  800طن.
)
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مجمع إيران لبناء السفن والمنشآت البحرية (ايزوايكو) ݡ

ً
ً
 15حوضا عائما ما تبلغ مساحته  35ألف متر مربع.
ورش مجهزة للعمل لتصنيع مختلف القطع والکتل العائمة.
ورش إصالح کافة األنظمة الميکانية العائمة.

الوحدات المختلفة وقدراتها:
وحدة إصالحات ثقيلة:

إصالح محرکات من ثنائية أسطوانات إلی ذات  16أسطوانة.
إصالح األنظمة والمضخات الهيدروليکية.
إصالح الرافعات الهيدروليکية بمختلف المقاسات.
وحدة اللحام والترکيب:
تنفيـذ عمليـات اللحـام بکافـة أنواعـه بمـا فيهـا :لحـام النحـاس ،والنحـاس األصفـر ،والبرونـز ،والصلـب،
والنيـكل ،والكـروم ،والحديـد الزهـر ،ولحـام القـوس الكهربـي ،واللحـام القوسـي بالمعـدن والغـاز ،ولحـام
رفـاص السـفن ،وأعمـدة الصلـب الطويلـة ولحـام القـوس المغمـور.
وحدة اإلصالحات البحرية:
إصالح المحركات وعلب التروس البحرية بمختلف القوى وأعمدة الذيل والمراوح الدافعة للسفن.
إصلاح الدفـات ونصـل دفـات الوحـدات الصغيـرة والكبيـرة وكذلـك تصليـح المضخـات الهيدروليكيـة
والميكانيكيـة الخاصـة بالسـفن.
تصليح المكثفات والمحركات ،وونش المرساة والرافعات الهيدروليكية للدفة.
وحدة النجارة:
تصنيع وتقطيع أسافين خشبية للرسو والتركيب.
فتح وإغالق األلواح الخشبية الخاصة بجدران وأسطح السفن المختلفة وتركيب األلياف الزجاجية.
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وحدة الخراطة:
خراطـة وتشـکيل جميـع أنـواع أعمـدة الذيـل والمـراوح الدافعة ذات األقطـار المختلفة
حتـى  6أمتـار ،وجميـع أنـواع وصالت الرافعات الشـوكية للمعـدات الثقيلة.
وتشکيل جميع أنواع الجلب الحديدية.
وتشکيل أعمدة ذيل دفة السفن.
وتشکيل جميع أنواع البراغي والصواميل في مختلف المقاسات بالمليمتر والبوصة.
وتشکيل أنواع الجلب وأنواع الفلنجات.
وتشکيل صمامات التحکم بالتيارات للسفن الكبيرة والصغيرة.
وتشـکيل أنـواع الجلـب للسـفن الكبيـرة والصغيـرة ،بمـا فـي ذلـك جلـب فروفـرم،
سـيکنايت ،اورکـت وغيرهـا.
وتشکيل جميع أنواع أجزاء المضخات.
وتشکيل جميع أنواع الجلب البرونزية والفوالذية والنحاسية والصفرية.
وثقب القطع المختلفة بالمثاقب.
والخراطة الطولية الداخلية باستخدام آالت التفريز.
وقطع کافة أنواع القطع الصناعية وحديد التسليح والبروفيالت وغيرها.
مشاريع البناء الجديد التي تم إنجازها:
بناء  5بارجات (صنادل نهرية) يصل وزنها إلی  ٢٠٠طن
وثالث سفن لإلنزال يصل وزنها إلی  1800طن
وزورق سحب
وسفينة إسناد لقوارب الصيد
ّ
وجرافة
مشاريع اإلصالح التي تم إتمامها بنجاح:
إصالح أنواع البارجات
وسفن اإلنزال
وزوارق سحب
وقوارب صيد السمك
)Iran Shipbuilding and Offshore Industries Complex (IZOICO
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قسم تصميم وبناء وإصالح السفن المتوسطة:

ً
هكتارا ،وهي أكبر خط إنتاج عائم في البالد.
تبلغ مساحة مجموعة تصميم وبناء وإصالح السفن المتوسطة الحجم 50
تشـمل هـذه المجموعـة العديـد مـن ورش اإلنتـاج المجهـزة والمرافـق والمعدات المتطـورة والمكاتـب المجهزة والوحـدات اإلدارية
ّ
المتخصصـة ،تمکنهـا مـن تصميـم وبنـاء سـفن تصـل سـعتها إلـى  35ألـف طـن مـن الـوزن الثقيـل ،کمـا هـي أثبتـت کفاءتهـا فـي بنـاء
منصـات النفـط والغـاز ،وإصلاح منصـات الحفـر العائمـة ،وإصلاح القـوارب المتخصصـة وقـوارب التجريـف والقطـر والصيـد والصنـادل
ومراكـب اإلنـزال وغيرها.

National Standard of Iran

The company has been working on a comprehensive quality management system
and is proud to prove this important factor by using an integrated management
system (IMS).
Gaining the national standard certificate of Iran for producing metal barrels for the
first time in Iran by Pars Parand Hayan company shows our products quality.
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المرافق والمعدات:
ورشة عمل احترافية للسفع بالطلقات
مشغل متخصص لقطع المعادن
مشغل تصنيع األلواح وتشکيل الصفائح المعدنية
ورشة عمل للتقسيم
مشغل أعمال األنابيب
مشغل األعمال الميكانيكية والخراطة
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منشأة للطالء ومعالجة هياکل السفن
ورشة تصنيع الملحقات اإلنشائية
مشغل لتنفيذ أعمال النجارة والديكور
مشغل أعمال األلومنيوم
أحـواض عائمـة لبنـاء السـفن مـزودة برافعـات زرافـة تبلـغ
ً
اسـتطاعتها  150طنـا.
نظام ( )SYNCROWLIFTإلطالق السـفن وإسـترجاعها بطاقة
اسـتيعابية تبلـغ  11ألف طن.

ّ
مجمع إيران لبناء السفن والمنشآت البحرية (ايزوايكو) ݡ

ً
بناء  332متر طولي من األرصفة العائمة مزودة برافعة زرافة بطاقة رفع تصل إلی  40طنا.
ّ
توفر قابلية نقل تبلغ ً 520
طنا.
عربة محورية (قاطرة البوجي) متطورة


قدراتنا في قسم تصميم وبناء وإصالح السفن المتوسطة:
اختيـار أفضـل التصاميـم األساسـية والتفصيليـة لمختلـف السـفن باسـتخدام البرامـج (TRIBON ,

)AUTOSHIP & ANSYS
إعداد الخرائط الهندسية للتشييد والتشغيل باستخدام البرامج ()TRIBON, AUTOCAD
بناء وإصالح جميع أنواع السفن حتى سعة  80ألف طن

مشاريع البناء الجديد التي تم إنجازها:
بناء ثالث سفن حاويات عابرة للمحيطات تبلغ طاقتها االستيعابية  2200حاوية من فئة .GL
بناء ناقلة للنفط الخام بسعة  35ألف طن ( )DWTمن فئة .BV
بناء سفينة لتنظيف التلوث النفطي تبلغ استطاعتها  550م 3من فئة .DNV
بنـاء سـفينة صيـد تتسـع  450طـن مـن األسـماك و 500طـن مـن الوقـود و 350طـن مـن الميـاه ،مـزودة
بأحـدث أنظمـة التبريـد وأنفـاق التجميـد.
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بناء ثالث سفن خدمية متعددة األغراض تصل طاقتها االستيعابية إلی  300طن.
بناء سفينتي كاتاماران لإلنزال السريع بسعة  550طن ( 99سيارة)
بناء سفينية کاتاماران السياحية ما تتسع لـ 300راكب
بناء قارب سحب بقوة  70طن بوالرد بول
بناء صنادل نهرية وبحرية وخزاناتها
بناء منصة هنديجان النفطية ومنصات المرحلة  14لحقل بارس الجنوبي.

مشاريع التصليح التي تم إتمامها بنجاح:
إصالحـات شـاملة لسـفن الحاويـات والصنـادل البحريـة ومراكـب اإلنـزال والجرافـات والقاطـرات ومراکـب صيـد
األسـماك ،وغيرهـا .فإننـا ننفـذ عـدة عمليـات خاصـة فـي القـذف والطالء ومعالجـة هياكل السـفن ،ونجهـز أجزاءها
ً
السـفلية للطلاء ،باإلضافـة إلـى سـطحها الرئيسـي ،نعالـج أيضـا هيـاكل السـفن بأعمـال السـفع بالرمـل ،كمـا نقـوم
ً
بعزلها جيدا وإصالح وترميم وصيانة األعمدة والمراوح الدافعة والمحركات وأنظمة الدفع والدفات وأنظمة طاقة
المرسـاة وأکثـر مـن ذلك.
تجديد منصة حفر الشهيد مدرس البحرية المرفوعة ،ومنصات مبنا  ،1سينا  ،1باسارکاد  ،100سحر .2
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قسم تصميم وبناء وإصالح السفن الكبيرة:

بـدأت فکـرة إنشـاء األحـواض الجافـة إلصلاح وبنـاء السـفن الکبيـرة العـام  2008م ،فـي هـذا القسـم مـن مجمـع ايزوايکـو
بعـد إجـراء دراسـات الجـدوی والبنـاء السـتكمال مشـروع إنشـاء حوضيـن جافيـن وتشـغيلهما علـى بعـد  37كـم غربـي
بندر¬عبـاس حيـث تبلـغ األبعـاد الرئيسـية للحوضيـن 375 × 80 × 14.5 :و ً 475 × 80 × 14.5
متـرا علـى التوالـي .هـذا
ً
المشـروع إلـی جانـب کونـه فريـدا مـن نوعـه فـي البلاد ،يعتبـر أحـد أكبـر مرافـق بنـاء وإصلاح السـفن فـي المنطقـة.
ويتميـز هـذا المرفـق بالقـدرة علـی اسـتيعاب أضخـم الجرافـات ،وناقلات النفـط الخـام العمالقـة (بحمولـة  300ألـف طـن)
وناقلات الغـاز الطبيعـي المسـال (بحمولـة  140ألـف متـر مكعـب) ،ومنصـات الحفـر والتنقيـب البحريـة ،وأجهـزة الحفـر .بـدأت
المنشـأة ممارسـة نشـاط إصلاح وبنـاء السـفن العـام  2016م ،بعـد فتـرة تجريبيـة وباسـتخدام قـوی العاملـة المحلييـن
المختصيـن فـي ميـدان التصليـح والتشـييد فـي الصناعـات البحريـة لتعزيـز إمکانياتهـا فـي خدمـة هـذا القطـاع ولتحقيـق مـا
يرضـي العملاء علـی أفضـل وجـه .فإنهـا لحيازتهـا معـدات متنوعـة ومرافـق متطـورة کاألحـواض الجافـة واآلالت والمعـدات
المتدر بيـن المؤهليـن مـن ذوي الخبـرة والمتخصصيـن فـي هـذا المجال ّ
ّ
تعـد أحد الالعبين الرئيسـيين
الحديثـة والموظفيـن

فـي أسـواق بنـاء وإصلاح السـفن فـي المنطقـة ،حيـث تلبـي طلبـات ومتطلبـات المتقدميـن فـي مختلـف المجـاالت ّ
وتوسـع
بذلـك نطـاق الخدمـات التـي تقدمهـا مـن تصميـم وهندسـة وتشـييد ودعـم.
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المواصفات الفنية لألحواض الجافة:
المواصفات الفنية للمكونات الرئيسية للمشروع:
أبعاد الحوض الجاف الرئيسية:
أ :حوض الكرخة الجاف:الطول 475 :مترا العرض 80 :متر العمق 14.5 :متر
ب:حوض الكارون الجاف:الطول 375 :متر العرض 80 :متر العمق 14.5 :متر
أكبر حجم مسموح به الستقبال السفن:
تـم تصميـم األحـواض الجافـة ومرافـق اإلصلاح والبنـاء بحيـث تسـتوعب ناقلات النفـط الضخمـة
( )ULCCوناقلات النفـط الخـام العمالقـة ( ،)VLCCوناقلات الغـاز الطبيعـي المسـال والجرافـات.
ظروف المد والجزر في حوض المنشأة:
 HATالمد الجنوبي  HHWأعلى المد  MHHWمتوسط أعلى المد ( CDمرجع الرسم البياني) :المعيار
فترة التفريغ:
أ :حوض الكرخة:
في المد العالي 5.5 :ساعات ،في حال عدم وجود السفينة داخل الحوض.
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فـي المـد العالـي 3 :سـاعات والسـفينة داخـل
الحـوض.

ب:حوض الكارون:
فـي المـد العالـي 4.5 :سـاعات ،فـي حـال عـدم
وجـود السـفينة داخـل الحـوض.
فـي المـد العالـي 2.5 :سـاعات والسـفينة داخـل
الحوض.

معدات صناعية :
نظام توزيع الهواء المضغوط

ضاغط الهواء
مضخات المياه المالحة
مضخة الخدمات العامة

مضخات مياه الصابورة
خزانات المياه العذبة
الخزان الرئيسي
خزان االستهالك اليومي
مضخات المياه العذبة
مضخات المياه العذبة لألحواض
مضخات المياه العذبة للمنشأة

المرافق ذات الصلة:
الصرف الصحي

مضخات نقل مياه الصرف الصحي
مضخات نقل المياه الملوثة بالزيت
(مضخةالمنشأة)
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خزانات األكسجين السائل
الخزان الرئيسي
خزانات صغيرة بجانب األحواض
خزان بين الحوضين
متوسط ضغط األكسجين في جميع االتجاهات
الطاقة الكهربائية الرئيسة
محطة فرعية  63/20محطة  S1محطة  S2محطة  S3محطة S4
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شركة برشيا هرمز إلصالح السفن:

تقـدم «شـرکة برشـيا هرمـز إلصلاح السـفن» خدمـات عامـة لصيانـة وتصليـح السـفن بمـا فيهـا :اسـتبدال
األلـواح ،وأعمـال السـفع بالرمـل ،والطلاء ،واسـتبدال األنابيـب ،وصمامـات التحکـم بالتيـارات ،وأنظمـة
العمـود والرفـاص ،والمضخـات ،واألنظمـة الكهربائيـة ،والمولـدات ،والمحـركات الرئيسـية ،والمالحـة
للسـفن التـي تصـل حمولتهـا السـاکنة ( )DWTإلـى  80ألـف طـن.

إمکانياتها:

ً
أربعة مواقف أبعادها  30 × 200متر مزودة برافعة تبلغ استطاعتها  40طنا.

نظام الرفع ( )SYNCROWLIFTبأبعاد  172 × 32متر بطاقة رفع تصل إلی  11ألف طن.
نظـام الحـوض العائـم ( )FLOATING DOCKبأبعـاد  240 × 42متـر بطاقـة رفـع تصـل إلـی  28ألـف طـن
للسـفن التـي تصـل حمولتهـا السـاکنة ( )DWTإلـى  80ألـف.
ً
رصيـف إصلاح بطـول  340متـر مـزود برافعـة ( )TAKRAFTتبلـغ اسـتطاعتها  40طنـا للتفريـغ والتحميـل
واإلصلاح.
دعامات رصيفين لإلصالح على جانبي نظام الرفع ( )SYNCROWLIFTبطول  172متر.
رصيف للتفريغ والتحميل واإلصالح بطول  180متر.
ورش عمـل لدرفلـة األلـواح الفوالذيـة واألنابيـب وصمامـات التحکـم بالتيـارات والتشـغيل اآللـي وأعمال
الكهرباء
مرافق السفع بالرمل وتشغيل المعادن على مدار  24ساعة.
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قسم تصميم وبناء وإصالح الهياكل الساحلية
والبحريةللنفطوالغاز:
شركة مبين سازة کستر الخليج الفارسي ()MSG

بدأت شـركة مبين سـازة کسـتر الخليج الفارسـي ( )MSGممارسـة نشـاط تنفيذ المشـاريع البحرية منذ العام  2001م ،وأنجزت مجموعة متنوعة
من مشـاريع بنـاء المنصات.
فالزيادة المطردة في حجم الطلبات في صناعة المنصات البحرية دعتنا إلى تأسـيس شـركة محترفة متخصصة في مشـاريع حقول النفط والغاز
البحريـة .لهـذا الغـرض ،فـي عـام  2008م ،وبالتزامـن مـع بـدء مشـروع المرحلتين  12و  16من حقل بارس الجنوبي ،تم تأسـيس وتنظيم شـركة
مبين سـازة کستر الخليج الفارسـي (.)MSG
نظ ًـرا للتاريـخ الناجـح للمراحـل  1و  6و  7و  8مـن مشـروع حقـل بـارس الجنوبـي وتوظيـف القـوى العاملـة المهرة والمتخصصيـن والمرافق الحديثة
المجهـزة المتاحـة فـي إيـران ،تابعـت الشـركة إنجازاتهـا في المشـروعين  12و  16لحقـل هنديجان النفطي.
يتيـح تنظيـم بنيـة فعالـة ورشـيقة وتوفيـر اآلالت والمعـدات المتطـورة لشـركة مبيـن سـازة کسـتر الخليـج الفارسـي ( )MSGفرصـة نمـو وتحسـين
وتطويـر مکانتهـا لتصبـح هـي الخيـار األمثـل للعمالء فـي األسـواق الحاليـة للصناعـات البحرية.
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األنشطة الرئيسية ونطاق الخدمات:
تقـوم الشـرکة بوصفهـا مقـاول هندسـة وتأميـن المسـتلزمات والتشـييد والتشـغيل ( )EPCIلتنفيـذ مشـاريع النفـط والغـاز
البحريـة بمـا فـي ذلـك المنصـات البحريـة.
مقاول  EPCIلخطوط األنابيب البحرية وتمديد الكابالت البحرية
مقاول  EPCIلصيانة الهياكل البحرية
مقاول  EPCIلتفكيك وإعادة تدوير المنصات المعيبة
مقاول  EPCIلمشاريع النفط والغاز البحرية
مقاول  EPCIإلنشاء أجهزة الحفر البحرية المرفوعة
عمليات الشحن والنقل والتركيب خارج البالد
إصالح وصيانة وإعادة بناء المنصات البحرية
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قدراتها:
الهندسة،تأمين المستلزمات،التشييد،النقل،الترکيب،التشغيل

إمکانياتها:
ورش العمل:

-1المشغل الرئيسي ( 7500متر مربع)
أربع رافعات علوية
أجهزة قطع وشطب األنابيب ومعدات اللحام وأکثر من ذلك
-2ورشة قطع وشطف األنابيب 600( :متر مربع)
إمكانية فصل وقطع األنابيب التي تبلغ سماكتها  2000مم
ثالث ماکينات مولر
رافعاتان علويتان
ً
-3رافعاتان علويتان تصل طاقة کل منهما إلی  25طنا
أجهزة شطب األنابيب ومعدات اللحام
ورشة األعمال الميکانيکية 1200( :متر مربع)

مساحة البناء المفتوحة 100( :ألف متر مربع)

سبع رافعات متنقلة تتراوح طاقة رفعها من  200إلى  300طن
رافعة شوكية
نظام تخزين ومعالجة ومراقبة المواد

رصيف تحميل تبلغ طاقته االستيعابية  8000طن
المعـدات واآلالت الالزمـة لعمليـات التحميـل ،بمـا فـي ذلـك مضخـات الصابـورة
والرافعـات والملحقـات ومعـدات الرفـع وحمل الرافعـات الثقيلة (معـدات الحفر) وأکثر
مـن ذلـك.
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لوحتـان انزالقيتـان يصـل طولهمـا إلی  120متـر و  200متر تبلغ طاقتهما
االستيعابية  4000و  8000طن
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خطة تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز للمراحل  6و  7و 8
المنصة الثابتة لحقل بارس الجنوبي  -المرحلة 12

محطة الجهد العالي

المرحلة  16من حقل بارس الجنوبي

نظام إدارة السالمة ومکافحة الحرائق

منصة بحرية

المكاتب اإلدارية والهندسية 3500 :متر مربع

منصات تابعة لحقل بارس الجنوبي المرحلتان  17و 18

مرافق اإلقامة واالستراحة لـ  500شخص

مقاول  EPCلمشروع المرحلة  14لتطوير حقل بارس الجنوبي للغاز

المشاريع المنجزة والجارية:

مشروع تطوير مجمع هنديجان البحري
مشروع خطة التنمية لمجمع هنجام البحري

تصميم وتطوير حقل بارس الجنوبي للغاز  -المرحلة األولى

مشروع تطوير حقل فروزان النفطي

تصميم وتطوير حقل بارس الجنوبي للغاز  -المرحلتان  2و 3

طرح توسعه میدان نفتی فروزان.
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