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پروژه هاي توسعه اي شركت نفت مناطق مركزي
1- طرح توليد اضطراري از ميادين گازي موجود

با توجه افزايش ش��ديد مصرف گاز كش��ور در ماههاي سرد 
س��ال و كمبود آن در س��الهاي اخير، اين طرح يكي از مهمترين 
طرحهاي جاري ش��ركت نفت مناطق مركزي مي باشد و مي تواند 
نقش بس��يار موثري در تامين گاز مصرفي مورد نياز كش��ور ايفا 
نمايد. بر اس��اس طرح مذكور حف��ر 17 حلقه چاه توليدي در نه 
مي��دان گازي موجود كه تحت سرپرس��تي ش��ركت نفت مناطق 
مركزي مي باش��د، بطور اضطراري تا پيش از زمس��تان امسال به 

انجام خواهد رسيد.
2- طرح توسعه ميدان نفتي چشمه خوش

هدف از اج��راي اين طرح افزايش 50 هزار بش��كه اي توليد 
روزانه از ميدان مي باشد كه تاكنون 38 هزار بشكه در روز افزايش 

توليد محقق گرديده است.

3- طرح توسعه ميدان نفتي پايدار و پايدار غرب
بي��ش از 90 درصد از طرح مذكور  تاكنون به انجام رس��يده 
و در ص��ورت تحقق كام��ل، افزايش توليد 18 هزار بش��كه اي را 

مي توان بطور روزانه از اين ميادين متصور گرديد.
4- طرح توسعه ميدان نفتي دهلران

ه��دف از اجراي اين طرح دس��تيابي به افزايش توليد معادل 
17 هزار بش��كه در روز از ميدان مي باشد كه تاكنون در حالي كه 
ح��دود 60 درصد از كل طرح به انجام رس��يده، افزايش توليد به 

ميزان 10 هزار بشكه در روز محقق گرديده است.

5- طرح توسعه ميادين نفتي سركان و ماله كوه
تاكنون نزديك به 60 درصد از طرح مذكور به انجام رسيده و 
با انجام فعاليت هاي نظير حفاري چاه، احداث تسهيالت سرچاهي 
و خط��وط لوله جرياني و انجام مطالعات جامع و مهندس��ي پايه 
تاكنون افزايش توليدي برابر با 9 هزار بشكه در روز از اين ميادين 
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شركت ملي نفت ايران هر ساله حجم سرمايه گذاري قابل توجهي را جهت توسعه ميادين نفتي در مناطق 
مختلف كش�ور اختصاص مي دهد كه عمدتًا با هدف افزايش برداش�ت از ميادين توليدي موجود و افزايش 
ضري�ب بازياف�ت از اين ميادين و يا با هدف توليدي نمودن ميادين توس�عه نيافت�ه جديد، طراحي و اجرا 

مي گردد.
از اين ش�ماره به بعد تالش ميگردد تا در هر شماره طرح ها و پروژه هاي  توسعه اي يكي از شركتهاي تابعه 
به خوانندگان محترم معرفي گردد. بر اين اس�اس در ش�ماره حاضر برخي از مهمترين طرحهاي توسعه اي 

شركت نفت مناطق مركزي به شرح زير معرفي مي گردد:
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محقق گرديده اس��ت. هم اكنون احداث واحدهاي بهره برداري و 
نمك زدايي در ميادين مذكور در مراحل انجام مناقصه مي باشد.

6- طرح توسعه ميدان نفتي خشت
در صورت اجراي اين طرح، افزايش توليدي برابر با 30 هزار 
بش��كه در روز محقق خواهد گرديد. تاكنون در حدود 45 درصد 

از كل طرح به انجام رسيده است.

7- طرح توسعه ميادين نفتي سروستان و سعادت آباد
ه��دف از اجراي اين طرح دس��تيابي به افزايش توليد برابر با 
15 هزار بشكه در روز از ميادين مذكور مي باشد كه تاكنون بيش 

از 30 درصد از كل طرح به انجام رسيده است.

نفت�ي  مي�دان  در   NGL300 واح�د  اح�داث  ط�رح   -8
چشمه خوش

هدف از اجراي اين ط��رح، جلوگيري از تزريق گازهاي غني 
همراه ميادين نفتي چش��مه خوش، پاي��دار، پايدارغرب، دالپري، 
دانان، دهلران و آذر و همچنين تامين خوراك مورد نياز مجتمع 
پتروش��يمي دهلران مي باش��د. طرح مذكور تاكن��ون 20 درصد 
پيشرفت فيزيكي داشته و طبق برنامه تا نيمه دوم سال جاري به 

اتمام خواهد رسيد.

9- ط�رح توس�عه مي�دان گازي گش�وي جنوب�ي و احداث 
پااليشگاه مربوطه

ب��ا توجه به افزاي��ش روزافزون مصرف گاز طبيعي، توس��عه 
ميدان گازي مذكور كه از ميادين توسعه نيافته كشور مي باشد با 
هدف ايجاد ظرفي��ت توليد برابر با 15 ميليون متر مكعب در روز 
در حال برنامه ريزي مي باشد. همچنين بدليل درصد باالي گوگرد 
موجود در س��يال مخزن، انتظار مي رود روزانه در حدود هزار تن 

گوگرد از اين ميدان استحصال گردد.

10- طرح ذخيره سازي گاز در ميدان سراجه قم
هدف از انجام اين طرح تبديل مخزن گازي س��راجه به يك 
مخزن زيرزميني ذخيره س��ازي گاز طبيعي مي باشد كه با اجراي 
آن مي توان در ماه هاي گرم سال كه نياز به مصرف گاز در حداقل 
مق��دار خود مي باش��د، در اين مخزن گاز طبيع��ي تزريق نمود و 
متعاقباً در ماه هاي سردسال كه كشور با كمبود شديد گاز مواجه 

مي گردد، گاز ذخيره شده را مجدداً از مخزن توليد نمود.
در انجام اين طرح، عالوه بر ش��ركت نفت مناطق مركزي كه 
مس��ئوليت احداث و آماده سازي بخش باالدست را به عهده دارد، 
شركت ذخيره س��ازي گاز طبيعي نيز عهده دار مسؤوليت احداث 
و اجراي بخش پايين دس��تي طرح مذكور مي باشد و در واقع اين 

طرح با مشاركت اين دو شركت به انجام خواهد رسيد.




