
4 

رئیس جمهور در آیین افتتاحیه ی پروژه ی بزرگ نفتی منطقه ی غرب کارون؛
افزایش حتی یک درصدی ضریب بازیافت نفت، افزایش تولید، درآمدزایی و 

شکوفایی اقتصاد کشور را به همراه دارد
رضا میرمحرابی، شرکت ملی نفت ایران  

ــت  ــم نف ــه حج ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه رئی
درجــا در غــرب کارون 67 میلیــارد بشــکه 
یــک  حتــی  افزایــش  بــا  گفــت:  اســت 
ــش  ــاهد افزای ــت، ش ــب بازیاف ــدی ضری درص
تولیــد و همچنیــن افزایــش درآمدزایــی بــرای 

ــود. ــم ب ــور خواهی ــاد کش اقتص
حســن روحانــی یکشــنبه مــورخ 23 آبــان 
ــروژه ی  ــه پ ــواز، س ــور در اه ــن حض ــاه ضم م
کارون  غــرب  منطقــه ی  در  نفتــی  بــزرگ 
ــن  ــاز نخســت طــرح توســعه ای میادی شــامل ف
همچنیــن  و  یــادآوران  و  شــمالی  آزادگان 
طــرح توســعه ی میــدان نفتــی یــاران شــمالی را 

به طــور رســمی افتتــاح کــرد.
رئیــس جمهــور در آییــن افتتــاح ایــن ســه 
ــم  ــرداری از عل ــه بهره ب ــان اینک ــا بی ــدان ب می
ــک  ــروز ی ــای ام ــی در دنی ــرمایه ی جهان و س
ضــرورت اســت افــزود: بــرای افزایــش تولیــد 
ــن ضریــب بازیافــت نفــت  نفت خــام و همچنی
ــه دانــش روز و ســرمایه مجهــز شــویم. بایــد ب
ــور  ــندی از حض ــراز خرس ــن اب ــی ضم روحان
در میــان مــردم شــریف و مــرزداران غیــور 
و  غــرب کارون  اســتان خوزســتان گفــت: 
ــب های  ــا و ش ــادآور روزه ــت آزادگان ی دش
و  ایثــار  دالوری،  مقاومــت،  ایســتادگی، 

ــت. ــوم اس ــرز ب ــن م ــان ای ــداکاری جوان ف
و  آزادگان  یــادآوران،  مناطــق  افــزود:  وی 
ــی  ــوند همگ ــاح می ش ــروز افتت ــه ام ــاران ک ی
ــتادگی  ــت، دالوری و ایس ــق رزم، مقاوم مناط

بوده انــد.
توفیقــات حاصــل  بــه  اشــاره  بــا  روحانــی 
ــاز نخســت  شــده پــس از برجــام گفــت: در ف
ــر دوش وزارت خارجــه  ــار اصلــی ب برجــام، ب
و در مقاطعــی ســازمان انــرژی اتمــی، وزارت 
ملــی،  امنیــت  شــورای  دبیرخانــه ی  دفــاع، 

دولــت و مجلــس و حتــی شــورای نگهبــان 
بــود. مقــام معظــم رهبــری نیــز از همــان ابتــدا 
راهنمــا و رهبــر بودنــد و ملــت بــزرگ ایــران 
نیــز در تمــام مراحــل پشــتیبان و هــادی دولــت 

ــد. بودن
ــتگاه ها  ــایر دس ــام س ــس از برج ــزود: پ وی اف
جهــت تحقــق اهــداف برجــام تــالش بســیاری 
کردنــد کــه از میــان آنهــا تــالش صنعــت نفــت 
ــه دوران پیــش از تحریم هــا  ــرای بازگشــت ب ب

ــت. ــی اس مثال زدن
روحانــی بــا بیــان اینکــه برجــام بــه مثابــه 
ــد  ــای جدی ــه فض ــازه و تجرب ــوای ت ــس ه تنف
ــد از  ــتگاه ها موظفن ــه ی دس ــزود: هم ــت اف اس
ایــن فضــای جدیــد اســتفاده کــرده و گام هــا را 
در راســتای تحقــق اهــداف ســریع تر بردارنــد.

کــه  همان طــور  افــزود:  رئیــس جمهــوری 
ــس  ــان را برانگیخــت پ برجــام اعجــاب جهانی
از برجــام نخســتین اعجــاب در مــورد صنعــت 
نفــت مــا بــود کــه موفــق شــد در مــدت 
کوتاهــی تولیــد و صــادرات را تــا حــد پیش از 
تحریم هــا بازگردانــد و ایــن حرکــت بزرگــی 

ــت. ــگفتی واداش ــه ش ــان را ب ــه جهانی ــود ک ب

قدردانی روحانی از کارکنان صنعت نفت
رئیــس جمهــور از همــه ی کارکنــان، مدیــران 
ــی  ــکر و قدردان ــت تش ــت نف ــؤالن صنع و مس
بوجــود  فضــای  از  نفــت  گفــت:  و  کــرد 
ــرد.  ــتفاده را ک ــت اس ــابرجام نهای ــده ی پس آم
ــزرگ  ــرکت های ب ــور ش ــه حض ــن اینک ضم
نفــت  صنعــت  در  بــزرگ  قراردادهــای  و 

ــت. ــام اس ــس از برج ــر پ ــی دیگ موفقیت
روحانــی بــا بیــان اینکــه در دنیــای امــروز 
جهانــی  ســرمایه ی  و  علــم  از  بهره بــرداری 
ــن  ــش از ای ــزود: پی ــت اف ــرورت اس ــک ض ی

ــه  ــرب کارون ب ــن غ ــی از میادی ــت، بخش دول
بهره بــرداری رســیده بودنــد و تولیــدی حــدود 
65 هــزار بشــکه داشــتند. ایــن در حالــی اســت 
کــه هم اکنــون و بــا گذشــت ســه ســال از 
ــش از 250  ــد بی ــاهد تولی ــم ش ــت یازده دول
هــزار بشــکه ای نفــت از ایــن میــدان مشــترک 

ــتیم. هس
ــرب  ــن غ ــر میادی ــال حاض ــزود: در ح وی اف
بشــکه  هــزار  تولیــد300  تــوان  کارون 
ــش  ــم افزای ــن رق ــد ای ــه بای ــام دارد ک نفت خ

ــد. یاب
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه ســرمایه و 
افزایــش  بــه  رســیدن  پیش نیــاز  فــن آوری 
تولیــد در میادیــن غــرب کارون اســت افــزود: 
هم اکنــون ســرمایه ی مــا محــدود اســت و 
نیازمنــد فــن آوری به خصــوص بــرای افزایــش 

ــتیم. ــت هس ــت نف ــب بازیاف ضری
از حضــور  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  روحانــی 
شــرکت های توانمنــد داخلــی و خارجــی کــه 
صاحــب ســرمایه و فــن آوری هســتند اســتقبال 
بتوانیــم  کــه  اینســت  مهــم  افــزود:  کــرد، 
چاه هــای نفــت و گاز را جــوان و تولیــدی 
ــای  ــه مدت ه ــوری ک ــم؛ به ط ــه داری ــرپا نگ س
ــا  ــدی آنه ــوالت تولی ــوان از محص ــدی بت مدی

ــرد. ــتفاده ک اس
به طـور  روز  دانـش  هم اکنـون  افـزود:  وی 
مسـتمر در حـال به روز شـدن اسـت و وظیفه ی 
صنعـت نفت اینسـت که از فضای امـروز برای 
جـذب فن آوری در جهت توسـعه ی کشـور و 

اشـتغال جوانـان اسـتفاده کند.

از  می توان  فن آوری  و  سرمایه  ورود  با 
ظرفیت نسل جوان استفاده کرد

نســل  اینکــه هم اکنــون  بیــان  بــا  روحانــی 
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جــوان ملــت ایــران از تحصیــالت و مــدارک 
عالیــه ای برخــوردار هســتند افــزود: بــا ســرمایه 
ــرد و  ــاد ک ــتغال ایج ــوان اش ــن آوری می ت و ف
از ظرفیــت نســل جــوان کشــور اســتفاده نمــود.
رئیـس جمهور افـزود: یکـی از بخش هایی که 
می توانـد متناسـب با تخصـص و تحصیالت از 
نسـل جـوان ایـران اسـتفاده کنـد صنعـت نفت 

است.
وی عنـوان کـرد: امـروز شـاهد افزایـش تولید 
از میادیـن مشـترک غـرب کارون هسـتیم بـه 
امیـد اینکه بتـوان ظرفیـت تولید در ایـن منطقه 
را افزایـش داد و بایـد بـاور کنیـم کـه ایـن امر 

است. شـدنی 
روحانـی افـزود: بایـد بـرای آبادانی خوزسـتان 
از منابـع به خوبـی اسـتفاده کنیـم. ضمـن اینکـه 
ارتقـاء  بـرای  روز  فـن آوری  از  بهره گیـری 

سـالمت محیـط زیسـت نیـز ضـرورت دارد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــرای مــردم منطقــه ی 
نفتــی بایــد چهــره ی منطقــه ی چهــره ی رحمت 
باشــد افــزود: آمــوزش، محیــط زیســت ســالم، 
شــرایط و زندگــی بهتــر مــردم منطقــه، ایجــاد 
و  بومــی  نیروهــای  بــرای  اشــتغال  شــرایط 
اولویت دهــی بــه افــراد بومــی منطقــه و اســتان 
صنعتــی بایــد مــورد توجــه وزرات نفت باشــد.
رئیــس جمهــور افــزود: هرچنــد همه ی کشــور 
یــک مجموعــه هســتیم امــا در عیــن حــال 
منطقــه ی صنعتــی هســتند  مردمــی کــه در 
بایــد از نتیجــه ی تحــوالت و پیشــرفت های 
ــد  ــل بای ــن اص ــوند و ای ــد ش ــه ای بهره من منطق

از اصــول ثابــت وزارت نفــت باشــد.

میادین  از  نفت  تولید  قابل توجه  افزایش 
غرب کارون در دولت یازدهم

وزیـر نفـت نیـزدر ایـن مراسـم گفـت: امـروز 
میادیـن  از  نفـت  روزانـه ی  برداشـت  ظرفیـت 
غـرب کارون بـه حـدود 300 هـزار بشـکه در 
روز رسـیده و ایـن درحالی اسـت کـه در زمان 
آغـاز دولـت یازدهـم ایـن رقـم تنهـا 65 هـزار 

بشـکه بـوده اسـت.
از  بخشــی  کــرد:  عنــوان  زنگنــه  بیــژن 

ــن غــرب کارون  قراردادهــای توســعه ی میادی
ــای  ــل در دولت ه ــای بیع متقاب ــد قرارداده مانن
قراردادهــای  و  شــده اند  منعقــد  پیشــین 
کنونــی مقدمــه ی حضــور شــرکت های معتبــر 

می کنــد. فراهــم  را  خارجــی 
ایـن مقـام مسـئول بـا تأکیـد بـر اینکـه میادیـن 
سـرمایه های  مهم تریـن  از  کارون  غـرب 
کشـور اسـت از آن به منزلـه ی بـال هم عـرض 
میـدان گازی پـارس جنوبـی یاد کـرد و افزود: 
مهم تریـن مسـأله برای مـا در زمینه ی توسـعه ی 
افزایـش ضریـب  موضـوع  مشـترک،  میادیـن 

ازدیـاد برداشـت اسـت.
هــدف  ایــن  بــه  رســیدن  داد:  ادامــه  وی 
ــار  ــن آوری پیشــرفته اســت و در کن ــد ف نیازمن
ــط زیســت و  ــا محی آن توســعه ی ســازگاری ب
تعامــل بــا مــردم محلــی نبایــد فرامــوش شــود.
ــون  ــا کن ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــر نف وزی
حــدود هــزار میلیــارد تومــان طــرح بــرای 
برنامه هــای مســئولیت اجتماعــی در مناطــق 
نفت خیــز جنــوب تصویــب شــده افــزود: بایــد 
ــه نیروهــای دانشــگاهی آنهــا را  ــا آمــوزش ب ب

کارآزمــوده و وارد صنعــت نفــت کــرد.
زنگنـه افـزود: نفـت، موتـور محرکـه ی اقتصاد 
بـه  بایـد  را  تولیـد  و  اسـت  خوزسـتان  اسـتان 
حـدی رسـاند کـه حداکثـر اسـتفاده از منابـع 

محقـق شـود.
وی اعــالم کــرد: بــرای رســیدن بــه تولیــد 

ــرب  ــت در غ ــکه نف ــون بش ــک میلی ــدار ی پای
 18-20 بــه  آینــده  ســال های  در  کارون 
نیــاز  تــازه  ســرمایه گذاری  دالر  میلیــارد 
ــد  ــرمایه گذاری بای ــن س ــار ای ــم و در کن داری
نیروهــای فنــی را بــرای اشــتغال در منطقــه 

آمــوزش دهیــم.
وزیـر نفـت به تولیـد نفت در شـرق کارون هم 
اشـاره کـرد و گفـت: بیشـتر میادیـن این بخش 
و  رسـیده اند  خـود  عمـر  دوم  نیمـه ی  بـه  هـم 

نیازمنـد افزایـش ضریـب بازیافت هسـتند.
زنگنـه با بیـان اینکه الگوی جدیـد قراردادهای 
بازیافـت  افزایـش ضریـب  به دنبـال  نیـز  نفتـی 
در تولیـد نفـت اسـت افـزود: اگـر قـرار اسـت 
اسـتان خوزسـتان توسـعه یابد، موتـور نفت در 

آن بـه کار بیافتـد.
ــت  ــش بازیاف ــق افزای ــرد: تحق ــح ک وی تصری
نفــت، فرآینــد دائمــی ارتقــاء یادگیــری را 
افزایــش  بــا  بایــد  نیــز  مــا  و  دارد  به دنبــال 
بــرای  بیشــتری  ثــروت  بازیافــت  ضریــب 

کشــور تولیــد کنیــم.
نیسـت  مجـاز  هیچ کـس  تأکیـد کـرد:  زنگنـه 
بـرای  بایـد  و  دهـد  هـدر  را  کشـور  ثـروت 
اسـتفاده حداکثـری ذخیـره  ثـروت  آینـدگان 

نمائیـم.
ــا چنیــن ســرمایه گذاری،  وی تصریــح کــرد: ب
برداشــته  منطقــه  از  فقــر  خشــن  جلــوه ی 
ماننــد  طرح هایــی  اینکــه  ضمــن  می شــود. 

عکاس : مجتبی محسنی



6 

تأمیــن آب شــرب، ســاخت خانــه ی بهداشــت، 
آســفالت  کوچــک،  ورزشــگاه  ســاخت 
ــه ای  ــی - حرف ــتان فن ــاد هنرس ــا، ایج خیابان ه
و آموزش هــای فنــی - حرفــه ای در دســتور 

کار اســت.
از رئیـس  بـا اجـازه  ای کـه  ادامـه داد:  زنگنـه 
از  اسـت  قـرار  کرده  ایـم  دریافـت  جمهـور 
محـل سـرمایه گذاری های جدیـد، سـه درصـد 
منطقـه  در  اجتماعـی  فعالیت هـای  اجـرای  بـه 

یابـد. اختصـاص 
وزیـر نفـت افـزود: مـا و مـردم بـا هم هسـتیم و 
قصـد داریم متناسـب بـا فعالیت هـای اجتماعی 

در منطقـه بـه الگویـی صحیح دسـت یابیم.
زنگنـه بـا بیـان اینکـه بایـد از درآمـد کنونـی 
نفـت بـه اسـتان خوزسـتان کمک شـود افزود: 
مـردم  رفـاه  افزایـش  سـبب  موضـوع  ایـن 
می شـود. ضمـن اینکـه بـا افزایش تولیـد نفت، 

زنجیـره ی ارزش هـم تکمیـل خواهـد شـد.
وزیر نفت با اشـاره توانمندی اسـتان خوزسـتان 
در صنایـع ماشین سـازی گفـت: پـس از تهـران 
تـوان  و اراک هیـچ اسـتانی ماننـد خوزسـتان 
نـدارد.  ماشین سـازی  صنایـع  بـرای  مناسـبی 
اسـتان  ایـن  در  نفتـی  تجهیـزات  از  بسـیاری 
به معنـای  موضـوع  ایـن  کـه  می شـود  سـاخته 
قابلیـت تولیـد و اشـتغال در این اسـتان اسـت و 

بایـد از آن اسـتفاده کـرد.

نفتی  میدان  از سه  نفت  برداشت  جزییات 
غرب کارون

بـر اسـاس این گـزارش، برداشـت کنونی نفت 
از سـه میـدان آزادگان شـمالی، یـاران شـمالی 
هـزار   85 به ترتیـب  هم اکنـون  یـادآوران  و 
بشـکه، 30 هـزار بشـکه و 115 هـزار بشـکه در 
روز اسـت و در مجمـوع برداشـت نفـت از این 
میادیـن بـه بیـش از 230 هـزار بشـکه در روز 

است. رسـیده 
آزادگان  نفتـی  میـدان  درجـای  نفـت  میـزان 
نفت خـام  بشـکه  میلیـارد   5/6 معـادل  شـمالی 
اسـت کـه بـا احتسـاب ضریـب بازیافـت 5/6 
 279 معـادل  آن  قابل برداشـت  نفـت  درصـد، 

می شـود. بـرآورد  نفت خـام  بشـکه  میلیـون 
اجـرای عملیـات توسـعه ی ایـن میـدان به روش 
تولیـد،  ظرفیـت  ایجـاد  جهـت  بیع متقابـل 
انتقـال حداکثـر 75 هـزار بشـکه  فـرآورش و 
حفـر  طریـق  از  نخسـت  فـاز  در  نفت خـام 
مجمـوع 58 حلقـه چـاه شـامل 50 حلقـه چـاه 
تولیـدی و 8 حلقـه چـاه دفـع پسـاب، ازدیـاد 

اسـت. توصیفـی  و  برداشـت 
ــمالی در  ــدان آزادگان ش ــعه ی می ــرح توس ط
ــام و  ــکه نفت خ ــزار بش ــد 75 ه ــا تولی ــاز ب 2 ف
ــون  ــه 39/08 میلی ــراه روزان ــت گاز هم برداش
ــت  ــر اس ــاز مدنظ ــر ف ــب گاز در ه فوت مکع
بهره بــرداری  مرحلــه ی  بــه  اول  فــاز  کــه 

ــت. ــیده اس رس
این میدان با مسـاحتی حدود 460 کیلومترمربع 
بخشـی از میـدان نفتـی آزادگان اسـت کـه در 
حـدود 120 کیلومتــری غـرب اهــواز )غـرب 
رودخانـه ی کارون( در منطقـه ی مرز مشـترک 
بیـن ایـران و عـراق در جنوب غـرب ایـران و 
عمدتـاً در تاالب هورالهویزه واقع شـده اسـت.
ــز  ــادآوران نی ــی ی ــدان نفت ــعه ی می ــرح توس ط
ــت  ــاز نخس ــه ف ــده ک ــی ش ــاز طراح ــه ف در س
جمهــور  رئیــس  حضــور  بــا  امــروز  آن 
ــرح  ــن ط ــت ای ــاز نخس ــود. در ف ــاح می ش افتت
توســعه ای رســیدن بــه ســقف تولیــد 85 هــزار 
ــاه  ــه چ ــاری 49 حلق ــا حف ــام ب ــکه نفت خ بش
ــی و 3  ــاه توصیف ــه چ ــد، 3 حلق ــدی جدی تولی

ــوده؛  ــر ب ــد مدنظ ــق آب زائ ــاه تزری ــه چ حلق
ایــن در حالــی اســت کــه برداشــت نفــت 
بــا  مــاه جــاری  ابتــدای  از  میــدان  ایــن  از 
افزایــش30 هــزار بشــکه ای، بــه 115 هــزار 

بشــکه در روز رســیده اســت.
در فــاز دوم طــرح توســعه ی میــدان نفتــی 
تولیــد 180  بــه ســقف  یــادآوران رســیدن 
هــزار بشــکه نفت خــام و در فــاز ســوم تحقــق 
ــام در  ــکه نفت خ ــزار بش ــد300 ه ــقف تولی س

روز پیش بینــی شــده اســت.
کیلومتــری  در 10  یــادآوران  نفتــی  میــدان 
درحــدود  و  آزادگان  میــدان  جنوب شــرقی 
ــمال  ــواز و ش ــی اه ــری جنوب غرب 70 کیلومت
ــک  ــی کوش ــه ی جغرافیای ــهر در منطق خرمش
در  شــمالی-جنوبی  به صــورت  حســینیه  و 
ــع  ــراق واق ــور ع ــرزی کش ــوار م ــتره ی ن گس

ــت. ــده اس ش
ــات برداشــت  ــن گــزارش، عملی ــر اســاس ای ب
نفتــی  میــدان  از  نفــت  بشــکه ای  هــزار   30
یــاران شــمالی نیــز به تازگــی محقــق شــده 
اســت. ایــن میــدان در اســتان خوزســتان و در 
فاصلــه ی تقریبــی 130 کیلومتــری غــرب شــهر 
ــران و عــراق و در  ــرز ای اهــواز در نزدیکــی م
ــه  ــرار گرفت ــزه ق ــاالب هورالهوی ــاورت ت مج
اســت. ایــن میــدان در غــرب میــدان آزادگان 
ــع  ــی واق ــاران جنوب ــدان ی شــمالی و شــمال می

شــده اســت.
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