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مهندس سروشي: 

با توسعه ميادين نفت و گاز، ظرفيت توليد افزايش يافت

مقدمه
چندي پيش به مناس��بت س��ي   امين س��الگرد پي��روزي انقالب 
اسالمي، پايگاه اطالع رساني ش��ركت ملي نفت ايران مصاحبه اي در 
خصوص وضعيت فعلي توليد نفت و گاز و دستاوردهاي صنعت نفت 
با مهندس سروش��ي مدير نظارت بر توليد نفت و گاز ش��ركت ملي 
نف��ت ايران انجام داد. قصد داريم به ط��ور خالصه به اهم موارد اين 

گفت وگو اشاره كنيم:
مهندس بهمن سروش��ي ضمن اعالم دس��تيابي به ظرفيت هاي 
جديد توليد با توس��عه ميادين نفت و گاز در مورد ميزان توليد نفت 
كش��ور قبل از انقالب گفت: ظرفيت توليد قبل از انقالب نزديك به 6 
ميليون بش��كه در روز مي رسيد. اين روش تنها به منظور توليد سريع 
از ميادين نفتي ايران طراحي شده بود و سقف توليد نه تنها صيانتي 
نبود بلكه آس��يب هاي جدي به مخازن نفت وارد كرد. وي با مقايسه 
ضري��ب بازياف��ت مخازن نفتي در قبل از انق��الب )حدود 22 درصد( 
و رق��م فعل��ي كه به 27/5 درصد رس��يده ادام��ه داد: در حال حاضر 
حتي ميادين نفتي با ضريب بازيافت 40 درصد داريم كه نشان دهنده 
درس��تي روش هاي برداش��ت از مخازن هيدوركربوري در مقايس��ه با 
دوران پيش از انقالب اس��ت. وي اش��اره كرد: برخ��ي تصور مي كنند 
وقتي يك چاه در مخزن نفتي حفر مي ش��ود همواره توليدي يكسان 
دارد و منبع فناناپذيري است. درصورتي كه هر مخزن يك نقطه اوج 
توليد دارد و بعد از آن كاهش مي يابد. ميادين بزرگ نفتي ما امروز در 
نيمه دوم عمر توليد خود قرار دارند و با اقدامات صورت گرفته، س��عي 

شده مقدار توليد نفت حفظ شود.

 ميزان توليد نفت به بيش از 4/2 ميليون بشكه در روز رسيده است 

وي اين تلقي را كه توليد نفت ايران در سال هاي اخير دچار افت 
ش��ده است را نادرس��ت خواند و گفت: توليد نفت بعد از جنگ 2/7 
ميليون بش��كه در روز بود كه با وجود صدمات ناش��ي از جنگ آن را 
توس��عه داديم و ضمن جبران افت ساالنه، ميزان توليد را به بيش از 
4/2 ميليون بشكه در روز رسانده ايم. به عنوان مثال در سال 75 كه 
توليد نفت به 3/7 ميليون بشكه در روز رسيده بود ما هرساله با افت 
توليد 300 هزار بش��كه رو به رو بوديم كه تا س��ال 87 عماًل بيش از 
2 ميليون بش��كه كاهش توليد ناشي از افت فشار داشتيم. به عبارت 
ديگر چنانچه برنامه هاي توس��عه ميادين نفتي، برنامه هاي تزريق گاز 
و اقدامات مهندسي براي نگهداشت توليد پيگيري نمي شد هم اكنون 

سقف توليد نفت ايران 1/7 ميليون بشكه در روز بود.
بخ��ش توليد و پااليش گاز كه قب��ل از انقالب كمتر مورد توجه 
قرار مي گرفت، از رش��د چش��مگيري برخوردار بوده است. توليد گاز 
در قب��ل از انقالب رقم بس��يار پاييني بوده ك��ه طبق آمارها ظرفيت 
توليد گاز س��بك در حدود 50 ميليون مترمكعب در روز بوده است. 
در س��ال هاي بعد از انقالب سرمايه گذاري در توسعه و بهره برداري از 
ميادين گازي نيز با جديت پيگيري ش��د. نتيجه اين فعاليت ها سبب 
ش��د تا در زمستان س��ال جاري )در اوج مصرف( توليد و عرضه 500 
ميليون مترمكعب گاز در روز به پااليش��گاه ها، بي سابقه و يك ركورد 

ملي محسوب شود.

تقويت ناوگان حفاري در شمال و جنوب 
مهندس سروش��ي همچنين از تالش براي تس��ريع در عمليات 

اكتشافي و حفاري در درياي خزر خبر 
داد و گفت: در حال حاضر ساخت يك 
س��كوي حفاري نيمه  ش��ناور به پايان 
رس��يده و هم زمان با سي امين سالگرد 
پي��روزي انق��الب اس��المي راه اندازي 
مي ش��ود. براي س��رعت بخش��يدن به 
عمليات اكتشاف و حفاري بايد از دو يا 
سه سكوي ديگر )از طريق خريداري يا 
اجاره( بهره برداري كنيم و فعاليت ها را 
گسترش دهيم. از سوي ديگر در خليج 

فارس ميادين جديدي شناس��ايي شده اند كه برخي از آنها مشترك 
است و بايد بهره برداري از آنها را به سرعت آغاز كنيم و نيازمند عزم 

جدي در تقويت ناوگان حفاري مي باشد.

اين خودباوري در ما ايجاد ش�د كه مي توانيم در بس�ياري از زمينه  ها روي 
پاي خود بايستيم.

تحقق آرمان هاي انقالب: استقالل ملي در صنعت نفت
مهندس سروش��ي با اشاره به اينكه استقالل كشور از بزرگترين 
آرمان هاي انقالب و امام راحل بوده است، اظهار داشت: در تحقق اين 
آرمان، گام هاي بسيار در صنعت نفت برداشته شده است، بسياري از 
ميادين فعلي به دست نيروهاي ايراني كشف و مورد بهره برداري قرار 
گرفته  اند كه توليد و بهره برداري از آنها به طور كامل توسط ايرانيان 
انجام مي شود. در حال حاضر رويكرد تصميم گيري ها همسو با منافع 
ملي اس��ت و ت��وان اداره و خودكفايي صنعت نفت به اثبات رس��يده 
اس��ت. وي ادامه داد: شرايط پس از انقالب ما را به سمتي سوق داد 
كه به توان داخلي اتكاء كرده و اين خودباوري در ما ايجاد ش��د كه 
مي توانيم در بس��ياري از زمينه ها روي پاي خود بايستيم و خيلي از 
طرح ها را بدون اتكاء به شركت هاي خارجي به بهره برداري برسانيم. 
قبل از انقالب 97 درص��د كاالهاي صنعت نفت وارداتي بود. اما بعد 
از انقالب، تغيير روند وابس��تگي س��بب شد تا امروز بيشتر كاالها در 
داخل توليد ش��ود و تنها در مواردي اقدام به خريد كاالهاي خارجي 
كنيم كه توليد آن قطعه يا تجهيزات در داخل مقرون به صرفه نباشد 

يا كاالهايي كه از تكنولوژي هاي خاص برخودار باشند.
وي اف��زود: هر چن��د وقوع بحران هاي مال��ي جهاني و كاهش بهاي 
نفت س��بب كندي روند تأمي��ن اعتبار س��رمايه گذاري در بخش نفت و 
گاز ش��ده ولي تولي��د اين محصوالت هم چنان از س��ودآوري مناس��بي 
برخودار اس��ت. ما طبق برنامه هاي پيش بيني شده به قوت پيش خواهيم 
رفت و هيچ گونه توقفي نخواهيم داش��ت. اين نتيجه همان خودكفايي و 
اداره صنعت به دس��ت نيروهاي داخلي است كه جنگ تحميلي، تحريم 
اقتصادي و بحران هاي ديگر نتوانستند در وضعيت توليد نفت و گاز ايران 

تأثيرگذار باشند.
شايان ذكر اس��ت كه در اين پيشرفت ها، نيروي انساني بيشترين و 
اساسي ترين نقش را داشته است و كاركنان زحمتكش، صديق و كارآمد 
شركت ملي نفت ايران با تمام وجود در شرايط سخت و دشوار و در زمان 
جنگ تحميلي در زير بمباران هاي دشمن با فداكاري و از خودگذشتگي 

در جهت پايداري توليد تالش كرده اند و الحمدا.. موفق نيز بوده اند. 
گردآورنده : وحيد دخاني 


