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همکاری مطالعاتی شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت ایرانی
برای مطالعهی پنج میدان
شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت تنکــو
بــا هــدف مطالعــهی توســعهی میادیــن
آزادگانجنوبــی ،منصــوری ،آبتیمــور،
فــرزاد A-و فــرزاد B-تفاهمنام ـهی ()MOU
همــکاری امضــاء کردنــد.
تفاهمنامــهی همــکاری مطالعاتــی توســعهی
پنــج میــدان ۱۱ ،دیمــاه میــان شــرکت
ملــی نفــت ایــران بــه نمایندگــی غالمرضــا
منوچهــری ،معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی
نفــت ایــران در امــور توســعه و مهندســی
و حســین شــریفآبادی ،رئیــس هیــأت
مدیــرهی شــرکت تنکــو در ســالن همایــش
شــهید بهشــتی واقــع در ســاختمان اصلــی
وزارت نفــت ،امضــاء شــد.
میــدان آزادگانجنوبــی از جملــه میادیــن
مشــترک نفتــی ایــران در غــرب کارون اســت
کــه در نزدیکــی مــرز عــراق ( ٨٠کیلومتــری
غــرب اهــواز) قــرار دارد ،نفــت درجــای
ایــن میــدان معــادل  34/25میلیــارد بشــکه و
نفــت قابلبرداشــت آن بــا احتســاب ضریــب
برداشــت  2/8درصــدی حــدود  ٢میلیــارد
بشــکه بــرآورد شــده اســت.
میــدان نفتــی منصــوری نیــز از میادیــن نفتــی
ایــران اســت کــه در اســتان خوزســتان در
فاصلــهی  ۵۰کیلومتــری از جنوبشــرقی
اهــواز و در حــدود  ۶۰کیلومتــری شــمال
خلیجفــارس مســتقر اســت .ایــن میــدان از
شــمالغربی در همســایگی میــدان نفتــی
اهــواز ،از غــرب در مجــاورت میــدان
آبتیمــور و از شمالشــرقی در مجــاورت
میــدان نفتــی شــادگان قــرار دارد .میانگیــن
ظرفیــت تولیــد نفتخــام میــدان منصــوری
 ۱۰۰هــزار بشــکه در روز اســت .میــدان نفتــی
منصــوری در ســال  ۱۳۴۲کشــف و تولیــد
ایــن میــدان از ســال  ۱۳۵۳آغــاز شــد .حجــم
ذخیــرهی درجــای نفتخــام ایــن میــدان

معــادل  3/3میلیــارد بشــکه بــرآورد میشــود
و طــول و عــرض آن بهترتیــب در حــدود
 ۳۹و  5کیلومتــر اســت .میــدان منصــوری از
میادیــن تحــت مدیریــت شــرکت ملــی مناطــق
نفتخیــز جنــوب اســت کــه عملیــات تولیــد
از آن توســط شــرکت بهرهبــرداری نفــت و
گاز کارون انجــام میشــود.
میــدان آبتیمــور از میادیــن نفتــی ایــران
اســت کــه در اســتان خوزســتان و در فاصلـهی
 ۲۵کیلومتــری غــرب اهــواز ،در بیــن میادیــن
منصــوری و اهــواز قــرار دارد .ســاختار ایــن
میــدان در ســال  ۱۳۴۰بــا عملیــات لرزهنــگاری
کشــف شــد و پــس از حفــر چــاه ۱-آبتیمور
در ســال  ۱۳۴۶و اثبــات وجــود نفــت در مخزن
بنگســتان ایــن میــدان ،تولیــد از آن در ســال
 ۱۳۷۰آغــاز شــد .طــول و عــرض ایــن میــدان
بهترتیــب  ۲۳و  ۶کیلومتــر اســت .بــر مبنــای
محاســبات اولیــه ،حداقــل نفــت درجــای
میــدان نفتــی آبتیمــور  15/2میلیــارد بشــکه
تخمیــنزده میشــود .میــدان آبتیمــور از
میادیــن تحــت مدیریــت شــرکت ملــی مناطــق
نفتخیــز جنــوب اســت کــه تولیــد از آن
توســط شــرکت بهرهبــرداری نفــت و گاز
کارون انجــام میشــود.
میــدان گازی فــرزاد A-یکــی از میادیــن
گازی ایــران اســت کــه بههمــراه چنــد
میــدان گازی دیگــر در بلــوک فارســی در
خلیجفــارس قــرار دارد .شــرکت نفــت فــات
قــارهی ایــران جهــت اکتشــاف ایــن میــدان،
از اوایــل دهــهی  ۸۰خورشــیدی در حــال
مذاکــره بــا کنسرســیومی از شــرکتهای
هنــدی ،پترونــاس مالــزی و نیکــو کانــادا بــوده
کــه در نهایــت در اواخــر دولــت دهــم ایــران
بــا طــرف هنــدی توافقنامــهای در قالــب
قراردادهــای مشــارکت در تولیــد امضــاء
کــرد .بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم،

بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت بهدلیــل کوتاهــی
طــرف هنــدی در تعهــدات قــراردادی خــود
دســتور لغــو ایــن قــرارداد را صــادر می کنــد.
میــدان گازی فــرزاد B-نیــز یکــی از میادیــن
گازی ایــران اســت کــه در ســال ۲۰۱۲
کشــف شــد و تولیــد گاز طبیعــی و میعانــات
گازی آن از ســال  ۲۰۱۳میــادی آغــاز شــد.
حجــم ذخیــرهی ایــن میــدان  21/7تریلیــون
فوتمکعــب اســت کــه حــدود  ۶۰درصــد
آن قابلبهرهبــرداری اســت .ظرفیــت تولیــد
ایــن میــدان حــدود  1/1میلیــارد فوتمکعــب
در روز اســت.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران؛

مناقصهی توسعهی میدان آزادگانجنوبی
بهزودی برگزار میشود

مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت گفــت :بــرای
برگــزاری مناقصــهی آزادگانجنوبــی در
آینــدهای نزدیــک برنامهریــزی کردهایــم
و امیدواریــم قــرارداد توســعهی فــاز١١-
پارسجنوبــی نیــز تــا پایــان امســال یــا اوایــل
ســال آینــده امضــاء شــود.
علــی کاردر دربــارهی احتمــال اضافــه شــدن
شــرکتهای دیگــری بــه وندورلیســت
شــرکتهای بینالمللــی بــرای حضــور در
مناقصــات قراردادهــای جدیــد نفتــی گفــت:
ونــدور لیســت در هیچجــای دنیــا بســته
نمیشــود و در ایــن لیســت نیــز امــکان
اضافــه شــدن شــرکتهای دیگــر پــس از
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ارزیابیهــای شــرکت ملــی نفــت ایــران
وجــود دارد.
وی ادامــه داد :در مناقصـهی آزادگان جنوبــی
قــرار نیســت تمامــی شــرکتهای بینالمللــی
تأییــد شــده در وندورلیســت حضــور یابنــد و
تناســب توانمنــدی شــرکتها بــا ایــن میــدان
مدنظــر قــرار میگیــرد.
کاردر بــا اشــاره بــه پیشــرفت حــدود
 ٩٠درصــدی کار تنظیــم پیشنویــس
قراردادهــای نفتــی ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه
ایــن متــن طــی هفتههــای آتــی نهایــی شــود.
معــاون وزیــر نفــت دربــارهی مقــدار پیشــرفت
توافقنامــهی اصولــی امضــاء شــده جهــت
توســعهی فــاز ١١-میــدان گازی پارسجنوبــی
اظهــار کــرد :مطالعــات میــدان انجــام و اســناد
مناقصــات بــرای پروژههــای فرعــی آمــاده
شــده و رونــد کار از ســرعت مطلوبــی
برخــوردار اســت.
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن توافقنامــه
تــا پایــان امســال یــا اوایــل ســال آینــده بــه
قــرارداد تبدیــل شــود.
کاردر دربــارهی نتایــج مطالعــات حاصــل
از امضــاء قراردادهــای محرمانگــی و
تفاهمنامههــای متعــدد بــا شــرکتهای
بینالمللــی نیــز گفــت :برخــی از ایــن
مطالعــات آمــاده و بــه شــرکت ملــی نفــت
ایــران ارائــه شــده اســت.
شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران طـــی یکســـال
گذشـــته ،تفاهمنامههـــای مطالعاتـــی
( )MOUمتعـــددی بـــا شـــرکتهای
بینالمللـــی و داخلـــی امضـــاء کـــرده و
در ایـــن مســـیر تاکنـــون دو توافقنامـــهی
( )HOAنی ــز امض ــاء ش ــده اس ــت .ب ــا توج ــه
بـــه اینکـــه نتایـــج مطالعـــات شـــرکتها در
میادی ــن موض ــوع تفاه ــم ب ــه تدری ــج آم ــاده
میشـــود و در اختیـــار شـــرکت ملـــی نفـــت
ایـــران قـــرار میگیـــرد .همچنیـــن از آنجـــا
کـــه پیشبینـــی میشـــود توافقنامههـــای
منعقـــده نیـــز طـــی ماههـــای آینـــده بـــه
مرحلــهی ق ــرارداد برس ــند و از طرف ــی ب ــرای
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برگ ــزاری مناقصــهی می ــدان آزادگانجنوب ــی
نیـــز برنامهریـــزی شـــده ،ایـــن شـــرکت
روزهـــای پـــرکاری را پیـــشرو دارد.
تعداد  ۲۹شـرکت اکتشـاف و تولید نفت و
گاز خارجی تعیین صالحیت شـدند

شــرکت ملــی نفــت ایــران از میــان
شــرکتهای متقاضــی حضــور در مناقصــات
باالدســتی نفــت و گاز  ۲۹شــرکت اکتشــاف
و تولیــد نفــت و گاز خارجــی را تعییــن
صالحیــت کــرد.
شــرکت ملــی نفــت ایــران درنظــر دارد بــرای
تعــدادی از پروژههــای اکتشــاف و تولیــد
نفــت و گاز ایــران ،طــی چنــد دوره مناقصــه
برگــزار کنــد .از ایــنرو از شــرکتهای
اکتشــاف و تولیــد ( )E&Pخارجــی معتبــر و
واجــد شــرایط دعــوت بهعمــل آورد تــا در
فرآینــد ارزیابــی صالحیــت شــرکت کننــد.
اســناد ارزیابــی صالحیــت و اطالعــات مرتبــط
ماننــد شــیوهها ،معیــار و رویههــای ارزیابــی
نیــز از روز دوشــنبه  ۲۶مهــر مــاه ۱۷( ۱۳۹۵
اکتبــر  )۲۰۱۶در تارنمــای رســمی شــرکت
ملــی نفــت ایــران  www.nioc.irقــرار گرفــت.
بــر ایــن اســاس متقاضیــان بایــد یــک نســخه
از مــدارک مــورد نیــاز و اطالعــات مربــوط
بــه آنــرا بههمــراه فایلهــای الکترونیکــی تــا

 ۱۴آذر مــاه  ۴(۱۳۹۵دســامبر  )۲۰۱۶ارســال
میکردنــد.
ش ــرکتهای اکتش ــاف و تولی ــد خارج ــی در
ادامــهی اع ــام حض ــور خ ــود در مناقص ــات
باالدســـتی ،مـــدارک خـــود را بـــه ســـامانهای
ک ــه از س ــوی مدیری ــت فــنآوری اطالع ــات
و ارتباطـــات شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران
طراحـــی و روی وبســـایت رســـمی ایـــن
شـــرکت بارگـــذاری شـــده بـــود ارســـال
کردنـــد .در ضمـــن شـــرکتهای خارجـــی
در طـــول ایـــن مـــدت ســـؤاالت خـــود را از
طریـــق آدرس پســـت الکترونیکـــی مطـــرح
نمودنـــد و شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران در
اســـرع وقـــت پاســـخگو بـــود .دبیرخانـــهی
مناقصـــات قراردادهـــای باالدســـتی نفـــت
و گاز پـــس از دریافـــت اطالعـــات
شـــرکتهای خارجـــی متقاضـــی و ارزیابـــی
مـــدارک و مســـتندات ،اســـامی  ۲۹شـــرکت
تعیی ــن صالحی ــت ش ــدهی خارج ــی را اع ــام
کـــرده اســـت.
در بیــن شــرکتهای تعییــن صالحیــت
شــده ی خارجــی ،نــام شــرکتهای معتبــری
از کشــورهای آلمــان ،فرانســه ،ایتالیــا ،نــروژ،
مالــزی ،روســیه ،اتریــش ،تایلنــد ،ژاپــن،
لهســتان ،هلنــد ،انگلیــس ،اســپانیا ،چیــن و ...
بهچشــم میخــورد.

