دو تفاهمنامــه همــکاری بــا روســیه و مالــزی امضــا شــد /مطالعــه بــرای
توســعه آزادگان جنوبــی ،چنگولــه و چشــمهخوش
شرکت ملی نفت ایران و گازپروم نِفت روسیه
با هدف مطالعه دو میدان نفتی چنگوله و
چشمهخوش تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
مراسم امضا تفاهمنامه مطالعاتی میدانهای
نفتی چنگوله و چشمهخوش 23 ،آذرماه با
حضور بیژن زنگنه ،وزیر نفت ،سلبعلی کریمی،
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی،
امیرحسین زمانینیا ،معاون امور بینالملل و
بازرگانی وزیر نفت ،الکساندر نوواک ،وزیر
انرژی روسیه و الکساندر دوکوو ،مدیرعامل
شرکت گازپرومنِفت به امضا رسید.
گازپروم نِفت چهارمین شرکت نفتی روسی
است که بهعنوان شرکت تابعه و بخش
عملیات نفتی شرکت گازپروم فعالیت میکند.
این شرکت در حال حاضر  ۱۰درصد از سهام
بازار استخراج نفت معادل  ۱۴.۶درصد از
بنزین روسیه را تولید میکند و بهعنوان سومین
شرکت پاالیش نفت روسیه شناخته میشود.
دفتر مرکزی شرکت گازپرومنِفت در شهر
سنپترزبورگ روسیه قرار دارد و سهام آن
در بازارهای بورس لندن ،بورس مسکو و
بورس فرانکفورت معامله میشود .در ضمن،
هماکنون شرکت گازپروم با در اختیار داشتن
 ۹۶درصد از سهام گازپرومنِفت مالک اصلی
آن بهشمار میرود .گفتنی است ،تفاهمنامه
مطالعاتی میدان نفتی چنگوله نیز پیش از
این در روز  ۱۹آذرماه ،میان شرکت ملی
نفت ایران و شرکت  PTTEPکه یکی از
شرکتهای زیرمجموعه شرکت شناخته شده
نفتی دولتی  PTTتایلند است ،امضا شد .این
میدان نفتی در استان ایالم در  ۵۰کیلومتری
جنوبشرق شهر مهران و در فاصله  ۱۰تا ۱۵
کیلومتری خط مرزی ایران و عراق (از طرف
غرب و شمالغرب) قرار گرفته و در حاشیه
شمالی فروافتادگی دزفول و مابین میادین نفتی
دهلران و آذر قرار دارد .نخستین چاه میدان
چنگوله با عمق  ۲۹۰۰متر در سال  ۱۹۷۴با
هدف بررسی گروه بنگستان ،نزدیک به رأس
ساختمان حفاری شده و بهدلیل جریانات فشار
باالی آب نمک در بخش قاعدهای سازند
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آسماری و پابده ،در سازند پابده متروکه
شده است .چاه دوم در سال  ۱۹۹۷در ستیغ
ساختمان تا عمق  ۴۹۴۰متری( ۴۵۰متر در
سازند فهلیان) حفاری شد و چاه بعدی در سال
 ۲۰۰۶تا سروک پایینی تا عمق  ۴۵۱۶متری
حفاری شده است که بهدلیل به جای گذاشتن
مانده ،تنها از سروک بااليی و ایالم دارای
اطالعات نمودارگیری است.
میـدان نفتـی چشـمهخوش نیـز یکـی از
میدانهـای قدیمـی واقـع در محـدوده عملیاتی
شـرکت بهرهبـرداری نفـت و گاز غـرب
بهشـمار میآیـد .تولیـد نفـت ایـن میـدان کـه
در سـال  ۱۳۴۳کشـف شـده و در سـال ۱۳۵۴
تولیـد از آن شـروع شـده ،هماکنـون حـدود
 ۱۸هـزار بشـکه نفـت در روز اسـت .ایـن
میـدان در منطقـه دشـت عبـاس اسـتان ایلام،
در  ۵۲کیلومتـری جنـوب شهرسـتان دهلـران
و  ۷۰کیلومتـری غـرب شهرسـتان اندیمشـک
قـرار دارد .نفـت تولیـدی ایـن میـدان پـس از
فـرآورش در واحـد بهرهبرداری چشـمهخوش
توسـط خـط لولـهای بـه طـول  ۱۵۳کیلومتـر
بـه مجتمـع بهرهبـرداری اهـواز ۳-انتقـال
مییابـد و در نهایـت بهمنظـور تأمیـن خوراک
پاالیشـگاهها و یـا صـادرات از طریـق پایانـه
نفتـی بـه جزیـره خـارگ ارسـال میشـود.

وزیر نفت :ایران بهدنبال متنوع کردن
طرفهای خود برای توسعه میدانهاست

بیژن زنگنه ،وزیر نفت پس از دیدار با الکساندر
نواک ،وزیر انرژی روسیه در حاشیه امضای
این تفاهمنامه درباره اینکه روند افزایش قیمت
نفت که پس از نشست یکصد و هفتاد و یک
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)
آغاز شده است تا چه زمانی تداوم مییابد،
گفت :قیمت نفت در بازار قابل پیشبینی
نیست اما بهنظر میرسد قیمتها در سطح ۵۰
تا  ۵۵دالر بهازای هر بشکه نفت محکم بایستد.
وی با بیان اینکه همه نشانهها حاکی از
قیمتهای رو به باال در بازار نفت است ،اظهار
کرد :روند افزایشی قیمت نفت در حالی آغاز
شده است که هنوز یک بشکه نفت از بازار
کم نشده و قرار است از ابتدای ژانویه ۲۰۱۷
میالدی کاهش تولید نفت کشورها آغاز شود.
زنگنه نسبت به آینده بازار نفت ابراز خوشبینی
کرد و گفت :مهمتر از اعداد و ارقام ،توافق
کشورهای عضو و غیر عضو اوپک برای
سالمت بازار و ایجاد توازن میان عرضه و
تقاضای نفت بوده که بازار هم این اقدام را
باور کرده است.
وزیر نفت درباره اینکه قرارداد فروش نفت
ایران به روسیه چه زمانی نافذ میشود ،افزود:
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قرار است مذاکرات در این زمینه امروز ادامه
یابد؛ ما آمادهایم همین امروز این تفاهمنامه را
امضا کنیم.
وی ،درباره سقف فروش نفت به روسها
تصریح کرد ":این میزان  ١٠٠هزار بشکه در
روز است ،امروز در دیدار با آقای نواک این
موضوع مطرح شده است و امیدواریم ظرف
یک تا دو روز آینده توافق نهایی برای فروش
این مقدار نفت به روسیه انجام شود" .وزیر
نفت ادامه داد :در صورت توافق ،نصف مبلغ
فروش نفت به روسیه از طریق دریافت خدمات
فنی و مهندسی و بقیه به صورت نقدی انجام
میشود.
زنگنه همکاری ایران با شرکتهای نفتی
روس و چینی را یکی از سیاستهای راهبردی
صنعت نفت در دوران پسابرجام دانست و
گفت :ایران به دنبال متنوع کردن طرفهای
خود برای توسعه میدانهاست و شرکتها باید
برای توسعه میدانها پس از ارائه پیشنهاد فنی،
پیشنهاد مالی خود را ارائه کنند .وزیر نفت
در ادامه درباره اینکه نخستین مناقصه نفتی
ایران چه زمانی برگزار میشود ،اظهار کرد:
بزودی مناقصه آزادگان با تعداد محدودی از
شرکتها برگزار میگردد .زنگنه در پاسخ
به این سوال که آیا کنسرسیومی برای توسعه
میدان آزادگان تشکیل میشود ،گفت :ایجاد
کنسرسیوم برای توسعه میدانهای نفت و گاز
بالمانع است و شرکتهای خارجی باید دارای
شریک ایرانی باشند.
پتروناس آزادگان جنوبی و چشمه خوش
را مطالعه می کند

شرکت ملی نفت ایران و پتروناس مالزی نیز
اول دی ماه با هدف مطالعه دو میدان آزادگان
جنوبی و چشمهخوش تفاهمنامه همکاری
امضا کردند .این تفاهمنامه بین غالمرضا
منوچهری ،معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایران در امور مهندسی و توسعه و انور طیب،
معاون ارشد مدیرعامل شرکت پتروناس مالزی
امضا شد.پتروناس ( )Petronasشرکت دولتی
نفت و گاز مالزی ،هماکنون دارای عملیات
در هر دو بخش صنایع باالدستی و پاییندستی
صنعت نفت است .این شرکت امروزه در
زمینههای اکتشاف و استخراج ،پاالیش ،انتقال،

ذخیرهسازی و فروش نفت خام ،گاز طبیعی و
فرآوردههای نفتی ،همچنین تولید و بازاریابی
محصوالت پتروشیمی و مواد شیمیایی ،بنزین،
الانجی و الپیجی ،ارائه خدمات حفاری،
احداث خطوط لوله و مدیریت جایگاههای
سوخت فعالیت میکند.
پتروناس در حال حاضر مالک  ۲۰کارخانه
پتروشیمی ۴ ،پاالیشگاه نفت ،شبکهای از ۸۷۰
جایگاه پمپ بنزین ۱۲۵ ،کشتی نفتکش (از
طریق شرکت تابعه میسک) و شبکه گستردهای
از  ۱۰هزار کیلومتر خطوط لوله نفت و گاز،
در کشورهای مختلف جهان است.
میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی از جمله
میدانهای مشترک نفتی ایران در غرب کارون
است که در نزدیکی مرز عراق ( ٨٠کیلومتری
غرب اهواز) قرار دارد ،نفت درجای این میدان
بالغ بر  ٢٥میلیارد بشکه و نفت قابل برداشت
آن حدود  ٢میلیارد بشکه برآورد شده است.
هدف از توسعه میدان آزادگان جنوبی تولید
روزانه  ٣٢٠هزار بشکه نفت خام ( با احتساب
تولید زودهنگام) در فاز نخست و افزایش
تولید روزانه  ٢٨٠هزار بشکه نفت خام ( جمعا
به میزان  ٦٠٠هزار بشکه نفت خام در روز) در
فاز دوم است.
ضریب بازیافت میدان آزادگان جنوبی
باید تا حدود  ٢٠درصد افزایش ميیابد

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در
امور توسعه و مهندسی در این مراسم به ضریب
بازیافت حدود  ٥/٥درصدی میدان آزادگان
جنوبی اشاره کرد و گفت :این ضریب
بازیافت باید تا حدود  ٢٠درصد افزایش
یابد و تولید این میدان طی سالهای آینده
به  ٦٠٠هزار بشکه در روز برسد .غالمرضا
منوچهری از توسعه همکاریهای نفتی با
شرکت پتروناس استقبال کرد و گفت :با
توجه به اشتراکات دو کشور ،مناسبات فیمابین
میتواند بیش از پیش توسعه یابد .منوچهری به
سابقه همکاری با پتروناس در فازهای  ٢و ٣
میدان گازیپارس جنوبی اشاره کرد و گفت:
بعد از تحریمها درخواستهای متعدد برای
همکاری با صنعت نفت ایران در بخشهای
پاییندست ،میاندست و باالدست از سوی
شرکتهای بینالمللی مطرح شده است .وی

با اشاره به توسعه میدانهای موضوع تفاهمنامه
در قالب قراردادهای جدید نفتی ،ادامه داد :از
آنجاييکه مطالعه این میدانها به شرکتهای
خارجی دیگری نیز سپرده شده و فضای رقابتی
حاکم است ،طرح جامع توسعهای که باالترین
نرخ برداشت از میدان را پیشنهاد دهد ،در
اولویت است .منوچهری به بررسی معیارهایی
مانند حجم تولید تجمعی ،فناوریهای مورد
استفاده ،پالتوی تولید و  ...در طرحهای
پیشنهادی شرکتهای طرف تفاهم شرکت
ملی نفت ایران اشاره کرد و گفت :تکلیف
توسعه میدانها بر اساس مناقصه مشخص
میشود ،با این تفاوت که شرکتهایی که
تفاهمنامه مطالعاتی امضا کردهاند ،فرصت
بیشتری برای مطالعه و بررسی میدان در اختیار
داشتهاند.
محمد انور بن طیب ،معاون اجرایی رئیس و
مدیرعامل بخش باالدستی شرکت پتروناس نیز
در این نشست به سابقه و تجارب کاری این
شرکت اشاره کرد و گفت :سابقه همکاری
پتروناس با صنعت نفت ایران به سال ١٩٩٦
برمیگردد .وی گفت :پتروناس تجارب
زیادی در حوزه کار در میدانهای قدیمی
دارد و برای انتقال فناوریهای نوین برای
ازدیاد برداشت از این میدانها آماده است .وی
این تفاهمنامه را نقطه عطفی در روابط شرکت
ملی نفت ایران و شرکت پتروناس مالزی
عنوان و ابراز امیدواری کرد که این همکاری
در حوزه های دیگر نیز از جمله الانجی و ...
دنبال شود.
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