
11 

140

ــو  ــرکت تنک ــران و ش ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
میادیــن  توســعه ی  مطالعــه ی  هــدف  بــا 
آب تیمــور،  منصــوری،  آزادگان جنوبــی، 
 )MOU(  ــه ی ــرزاد-B تفاهم نام ــرزاد-A و ف ف

همــکاری امضــاء کردنــد.
تفاهم نامــه ی همــکاری مطالعاتــی توســعه ی 
شــرکت  میــان  دی مــاه   11 میــدان،  پنــج 
ــا  ــی غالمرض ــه نمایندگ ــت ایــران ب ــی نف مل
منوچهــری، معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی 
امــور توســعه و مهندســی  ایــران در  نفــت 
هیــأت  رئیــس  شــریف آبادی،  حســین  و 
ــش  ــالن همای ــو در س ــرکت تنک ــره ی ش مدی
اصلــی  در ســاختمان  واقــع  بهشــتی  شــهید 

وزارت نفــت، امضــاء شــد.
میادیــن  جملــه  از  آزادگان جنوبــی  میــدان 
مشــترک نفتــی ایــران در غــرب کارون اســت 
ــری  ــراق )80 کیلومت ــرز ع کــه در نزدیکــی م
درجــای  نفــت  دارد،  قــرار  اهــواز(  غــرب 
ــکه و  ــارد بش ــادل 34/25 میلی ــدان مع ــن می ای
ــب  ــاب ضری ــا احتس ــت آن ب ــت قابل برداش نف
میلیــارد  برداشــت 2/8 درصــدی حــدود 2 

ــت. ــده اس ــرآورد ش ــکه ب بش
ــی  ــن نفت ــز از میادی ــوری نی ــی منص ــدان نفت می
ایــران اســت کــه در اســتان خوزســتان در 
جنوب شــرقی  از  کیلومتــری   50 فاصلــه ی 
در حــدود 60 کیلومتــری شــمال  و  اهــواز 
خلیج فــارس مســتقر اســت. ایــن میــدان از 
نفتــی  میــدان  همســایگی  در  شــمال غربی 
میــدان  مجــاورت  در  غــرب  از  اهــواز، 
مجــاورت  در  شمال شــرقی  از  و  آب تیمــور 
میــدان نفتــی شــادگان قــرار دارد. میانگیــن 
ظرفیــت تولیــد نفت خــام میــدان منصــوری 
100 هــزار بشــکه در روز اســت. میــدان نفتــی 
منصــوری در ســال 1342 کشــف و تولیــد 
ایــن میــدان از ســال 1353 آغــاز شــد. حجــم 
میــدان  ایــن  نفت خــام  درجــای  ذخیــره ی 

ــود  ــرآورد می ش ــکه ب ــارد بش ــادل 3/3 میلی مع
و طــول و عــرض آن به ترتیــب در حــدود 
ــوری از  ــدان منص ــت. می ــر اس 39 و 5 کیلومت
میادیــن تحــت مدیریــت شــرکت ملــی مناطــق 
ــد  ــات تولی ــوب اســت کــه عملی ــز جن نفت خی
از آن توســط شــرکت بهره بــرداری نفــت و 

می شــود. انجــام  کارون  گاز 
ایــران  نفتــی  میادیــن  از  میــدان آب تیمــور 
اســت کــه در اســتان خوزســتان و در فاصلــه ی 
25 کیلومتــری غــرب اهــواز، در بیــن میادیــن 
ــن  ــاختار ای ــرار دارد. س ــواز ق ــوری و اه منص
میــدان در ســال 1340 بــا عملیــات لرزه نــگاری 
کشــف شــد و پــس از حفــر چــاه-1 آب تیمور 
در ســال 1346 و اثبــات وجــود نفــت در مخزن 
ــال  ــد از آن در س ــدان، تولی ــن می ــتان ای بنگس
1370 آغــاز شــد. طــول و عــرض ایــن میــدان 
ــای  ــر مبن ــت. ب ــر اس ــب 23 و 6 کیلومت به ترتی
درجــای  نفــت  حداقــل  اولیــه،  محاســبات 
ــارد بشــکه  ــی آب تیمــور 15/2 میلی ــدان نفت می
از  تخمیــن زده می شــود. میــدان آب تیمــور 
میادیــن تحــت مدیریــت شــرکت ملــی مناطــق 
نفت خیــز جنــوب اســت کــه تولیــد از آن 
و گاز  نفــت  بهره بــرداری  توســط شــرکت 

کارون انجــام می شــود.
میادیــن  از  یکــی   A-فــرزاد گازی  میــدان 
چنــد  به همــراه  کــه  اســت  ایــران  گازی 
میــدان گازی دیگــر در بلــوک فارســی در 
خلیج فــارس قــرار دارد. شــرکت نفــت فــالت 
ــدان،  ــن می ــاف ای ــت اکتش ــران جه ــاره ی ای ق
اوایــل دهــه ی 80 خورشــیدی در حــال  از 
شــرکت های  از  کنسرســیومی  بــا  مذاکــره 
هنــدی، پترونــاس مالــزی و نیکــو کانــادا بــوده 
کــه در نهایــت در اواخــر دولــت دهــم ایــران 
قالــب  در  توافق نامــه ای  هنــدی  طــرف  بــا 
امضــاء  تولیــد  در  مشــارکت  قراردادهــای 
ــم،  ــت یازده ــدن دول ــا روی کار آم ــرد. ب ک

ــی  ــل کوتاه ــت به دلی ــر نف ــه، وزی ــژن زنگن بی
ــود  ــراردادی خ ــدات ق ــدی در تعه ــرف هن ط
ــد. ــرارداد را صــادر می کن دســتور لغــو ایــن ق

ــن  ــی از میادی ــز یک ــرزاد-B نی ــدان گازی ف می
 2012 ســال  در  کــه  اســت  ایــران  گازی 
ــات  ــی و میعان ــد گاز طبیع ــد و تولی کشــف ش
ــالدی آغــاز شــد.  گازی آن از ســال 2013 می
ــون  ــدان 21/7 تریلی ــن می ــره ی ای ــم ذخی حج
فوت مکعــب اســت کــه حــدود 60 درصــد 
آن قابل بهره بــرداری اســت. ظرفیــت تولیــد 
ــارد فوت مکعــب  ــدان حــدود 1/1 میلی ایــن می

در روز اســت.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران؛
مناقصه ی توسعه ی میدان آزادگان جنوبی 

به زودی برگزار می شود
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت گفــت: بــرای 
در  آزادگان جنوبــی  مناقصــه ی  برگــزاری 
کرده ایــم  برنامه ریــزی  نزدیــک  آینــده ای 
فــاز-11  توســعه ی  قــرارداد  امیدواریــم  و 
ــل  ــا اوای ــان امســال ی ــا پای ــز ت ــی نی پارس جنوب

ــود. ــاء ش ــده امض ــال آین س
ــدن  ــه ش ــال اضاف ــاره ی احتم ــی کاردر درب عل
وندورلیســت  بــه  دیگــری  شــرکت های 
در  حضــور  بــرای  بین المللــی  شــرکت های 
ــت:  ــی گف ــد نفت ــای جدی ــات قرارداده مناقص
بســته  دنیــا  هیچ جــای  در  لیســت  ونــدور 
امــکان  نیــز  لیســت  ایــن  در  و  نمی شــود 
اضافــه شــدن شــرکت های دیگــر پــس از 

همکاری مطالعاتی شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت ایرانی 
برای مطالعه ی پنج میدان
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ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت  ارزیابی هــای 
دارد. وجــود 

وی ادامــه داد: در مناقصــه ی آزادگان جنوبــی 
ــی  ــرکت های بین الملل ــی ش ــت تمام ــرار نیس ق
ــد و  ــد شــده در وندورلیســت حضــور یابن تأیی
ــدان  ــن می ــا ای ــدی شــرکت ها ب تناســب توانمن

ــرد. ــرار می گی ــر ق مدنظ
حــدود  پیشــرفت  بــه  اشــاره  بــا  کاردر 
پیش نویــس  تنظیــم  کار  درصــدی   90
قراردادهــای نفتــی، ابــراز امیــدواری کــرد کــه 
ــی شــود. ــی نهای ــن طــی هفته هــای آت ــن مت ای

معــاون وزیــر نفــت دربــاره ی مقــدار پیشــرفت 
توافق نامــه ی اصولــی امضــاء شــده جهــت 
توســعه ی فــاز-11 میــدان گازی پارس جنوبــی 
اظهــار کــرد: مطالعــات میــدان انجــام و اســناد 
مناقصــات بــرای پروژه هــای فرعــی آمــاده 
مطلوبــی  ســرعت  از  کار  رونــد  و  شــده 

ــت. ــوردار اس برخ
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن توافق نامــه 
ــه  ــده ب ــال آین ــل س ــا اوای ــال ی ــان امس ــا پای ت

ــل شــود. ــرارداد تبدی ق
حاصــل  مطالعــات  نتایــج  دربــاره ی  کاردر 
و  محرمانگــی  قراردادهــای  امضــاء  از 
شــرکت های  بــا  متعــدد  تفاهم نامه هــای 
ایــن  از  برخــی  گفــت:  نیــز  بین المللــی 
ــت  ــی نف ــرکت مل ــه ش ــاده و ب ــات آم مطالع

اســت. شــده  ارائــه  ایــران 
شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران طـــی یک ســـال 
مطالعاتـــی  تفاهم نامه هـــای  گذشـــته، 
شـــرکت های  بـــا  متعـــددی   )MOU(
و  کـــرده  امضـــاء  داخلـــی  و  بین المللـــی 
ایـــن مســـیر تاکنـــون دو توافق نامـــه ی  در 
ـــه  ـــا توج ـــت. ب ـــده اس ـــاء ش ـــز امض )HOA( نی
ــرکت ها در  ــات شـ ــج مطالعـ ــه نتایـ ــه اینکـ بـ
ـــاده  ـــج آم ـــه تدری ـــم ب ـــوع تفاه ـــن موض میادی
می شـــود و در اختیـــار شـــرکت ملـــی نفـــت 
ــا  ــن از آنجـ ــرد. همچنیـ ــرار می گیـ ــران قـ ایـ
توافق نامه هـــای  می شـــود  پیش بینـــی  کـــه 
منعقـــده نیـــز طـــی ماه هـــای آینـــده بـــه 
ـــرای  ـــی ب ـــند و از طرف ـــرارداد برس ـــه ی ق مرحل

ـــی  ـــدان آزادگان جنوب ـــه ی می ـــزاری مناقص برگ
شـــرکت  ایـــن  شـــده،  برنامه ریـــزی  نیـــز 

روزهـــای پـــرکاری را پیـــش رو دارد.

تعداد 29 شـرکت اکتشـاف و تولید نفت و 
گاز خارجی تعیین صالحیت شـدند

میــان  از  ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت 
ــات  ــور در مناقص ــی حض ــرکت های متقاض ش
ــاف  ــرکت اکتش ــت و گاز 29 ش ــتی نف باالدس
تعییــن  را  خارجــی  گاز  و  نفــت  تولیــد  و 

کــرد. صالحیــت 
شــرکت ملــی نفــت ایــران درنظــر دارد بــرای 
تولیــد  و  اکتشــاف  پروژه هــای  از  تعــدادی 
ــه  ــد دوره مناقص ــی چن ــران، ط ــت و گاز ای نف
شــرکت های  از  ایــن رو  از  کنــد.  برگــزار 
ــر و  ــی معتب ــد (E&P( خارج ــاف و تولی اکتش
ــا در  ــل آورد ت ــوت به عم ــرایط دع ــد ش واج
ــد.  ــرکت کنن ــت ش ــی صالحی ــد ارزیاب فرآین
اســناد ارزیابــی صالحیــت و اطالعــات مرتبــط 
ــی  ــای ارزیاب ــار و رویه ه ــیوه ها، معی ــد ش مانن
نیــز از روز دوشــنبه 26 مهــر مــاه 1395 )17 
اکتبــر 2016( در تارنمــای رســمی شــرکت 
ملــی نفــت ایــران www.nioc.ir قــرار گرفــت. 
ــخه  ــک نس ــد ی ــان بای ــاس متقاضی ــن اس ــر ای ب
ــوط  ــات مرب ــاز و اطالع ــورد نی ــدارک م از م
ــا  ــی ت ــای الکترونیک ــراه فایل ه ــرا به هم ــه آن ب

ــال  ــاه 1395)4 دســامبر 2016( ارس 14 آذر م
می کردنــد.

ـــی در  ـــد خارج ـــاف و تولی ـــرکت های اکتش ش
ـــات  ـــود در مناقص ـــور خ ـــالم حض ـــه ی اع ادام
باالدســـتی، مـــدارک خـــود را بـــه ســـامانه ای 
ـــات  ـــن آوری اطالع ـــت ف ـــوی مدیری ـــه از س ک
و ارتباطـــات شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران 
طراحـــی و روی وب ســـایت رســـمی ایـــن 
شـــرکت بارگـــذاری شـــده بـــود ارســـال 
ــی  ــرکت های خارجـ ــن شـ ــد. در ضمـ کردنـ
در طـــول ایـــن مـــدت ســـؤاالت خـــود را از 
ــرح  ــی مطـ ــت الکترونیکـ ــق آدرس پسـ طریـ
ــران در  ــت ایـ ــی نفـ ــرکت ملـ ــد و شـ نمودنـ
ــه ی  ــود. دبیرخانـ ــخگو بـ ــت پاسـ ــرع وقـ اسـ
مناقصـــات قراردادهـــای باالدســـتی نفـــت 
اطالعـــات  دریافـــت  از  پـــس  گاز  و 
شـــرکت های خارجـــی متقاضـــی و ارزیابـــی 
مـــدارک و مســـتندات، اســـامی 29 شـــرکت 
ـــالم  ـــی را اع ـــده ی خارج ـــت ش ـــن صالحی تعیی

کـــرده اســـت.
صالحیــت  تعییــن  شــرکت های  بیــن  در 
ــری  ــرکت های معتب ــام ش ــی، ن ــده ی خارج ش
ــروژ،  ــا، ن از کشــورهای آلمــان، فرانســه، ایتالی
ژاپــن،  تایلنــد،  اتریــش،  روســیه،  مالــزی، 
ــن و ...  ــپانیا، چی ــس، اس ــد، انگلی لهســتان، هلن

می خــورد. به چشــم 


