تشریح آخرین دستاوردهای ملی برای توسعه صنعت نفت در دو نشست مهم
علـی کاردر ،معـاون وزیـر نفـت و مدیرعامـل
شـرکت ملـی نفت ایران و سـید صالـح هندی،
مدیـر اکتشـاف شـرکت ملـی نفـت ایـران در
روزهـای زمسـتانی بهمنمـاه در دو نشسـت
مهـم بـه تشـریح آخریـن دسـتاوردها بـرای
توسـعه صنعـت نفـت و گاز ایـران پرداختنـد.
علـی کاردر کـه در ایـام دهـه مبـارک فجـر
بـه میـان اصحـاب رسـانه آمـده بـود بـا اشـاره
بـه اکتشـافات جدیـد نفتـی و گازی ،گفـت:
«هماکنـون در بخـش گاز  ۶۶تریلیـون
فوتمکعـب گاز در جـا ( ۳۷تریلیـون فـوت
مکعـب گاز قابـل اسـتحصال) و در بخش نفت
 ۱۵میلیارد بشـکه در جا ( ۲میلیارد بشـکه نفت
قابـل اسـتحصال) کشـف شـده اسـت».
کاردر میـزان تولیـد نفتخـام در مردادمـاه
 ۱۳۹۲را  ۲میلیـون و  ۶۵۰هـزار بشـکه اعلام
کـرد و گفـت« :بعـد از تحریـم ،میـزان تولیـد
نفـت بـه  ۳میلیـون و  ۹۰۰هـزار بشـکه افزایش
یافتـه که بـا راهانـدازی تأسیسـات نمکزدایی تا
پایـان سـال انتظار مـیرود تولید نفـت مرغوب
بـه  ۴میلیـون بشـکه در روز نیـز برسـد .میـزان
صـادرات نفت نیز در سـال  ۱۳۹۲یـک میلیون
بشـکه بوده اسـت کـه بعـد از تحریـم در پیک
خـود بـه  ۲میلیـون  ۳۳۵هـزار بشـکه رسـيده و
بـا احتسـاب  ۶۵۰هـزار بشـکه میعانـات گازی،
میـزان صـادرات  ۲میلیـون  ۹۸۵هـزار بشـکه
بوده اسـت».
وی میـزان تولیـد گاز در مردادمـاه  ۱۳۹۲را
 ۴۹۰میلیـون متـر مکعـب در روز اعلام کـرد
و گفـت« :ایـن در حالـی اسـت کـه هـم اکنون
تولیـد گاز بـا افزایـش  ۳۵۰میلیون متـر مکعبی
بـه  ۸۴۰میلیـون متـر مکعـب رسـیده اسـت».
وی میـزان تولیـد میعانـات گازی در سـال
 ۱۳۹۲را  ۳۲۵هـزار بشـکه اعلام کرد و گفت:
«هماکنـون میـزان تولیـد میعانـات گازی ۵۵۰
هـزار بشـکه در روز اسـت».
مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت ایـران میـزان
صـادرات نفـت بـه کشـورهای اروپایـی را در
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مـاه دسـامبر ( ۲۰۱۶آذر -دی) ۹۰۰ ،هـزار
بشـکه اعالم کـرد و گفت« :متوسـط صادرات
بـه کشـورهای اروپایـی هماکنـون  ۶۰۰هـزار
بشـکه اسـت کـه بـا تلاش گـروه بینالملـل
شـرکت ملـی نفـت ایـران بهدنبـال افزایـش
صـادرات بـه کشـورهای اروپایـی هسـتیم».
کاردر بـا اشـاره بـه تکمیـل طـرح جمـعآوری
گازهـای همـراه نفـت (طـرح آمـاک) تـا نیمه
اول اسـفندماه امسـال ،گفـت« :اجرایـی شـدن
فـاز دوم آمـاک از دسـتاوردهای برجـام در
شـرکت ملـی نفـت ایـران اسـت .متأسـفانه در
دوران تحریـم بهدلیـل ممنوعیـت حضـور
برخـی شـرکتها در پروژههـای نفتـی ایـران،
زمینـه اجرایـی شـدن ایـن طـرح فراهـم نشـده
بـود امـا در دوران پسـابرجام بـا مذاکـرات
مثبـت صـورت گرفتـه موفـق شـدیم کـه ایـن
طـرح مهـم در حـوزه زیسـتمحیطی را بـه
مرحلـه اجـرا در آوریـم».
وی در مـورد رونـد توسـعه پروژههـای در
دسـت اجرای شـرکت ملـی نفت ایـران گفت:
«بهتدریـج فازهـای  ۲۰ ،۱۹و  ۲۱تکمیـل شـده
و بـه مـدار تولیـد وارد میشـود .همچنیـن
پیشبینـی میشـود تا پایان شـهریورماه بخشـی
از فـاز  ۲۲را تکمیـل و راهانـدازی کنیـم .بـا
برنامهریـزی انجـام شـده بـهزودی واحـد تولید
الپیجـی و تولیـد اتـان فازهـای  ۱۷و  ۱۸نیـز
بـه مـدار تولیـد وارد میشـود .همچنیـن انتظار
مـیرود کـه تولیـد  ۳۰تـا  ۳۵هـزار بشـکهای
نفـت از الیهنفتـی پـارس جنوبـی تـا پایـان
امسـال عملیاتـی شـود».
کاردر بـا اشـاره بـه توسـعه فازهـای  ۱۵تـا ۲۱
پارسجنوبـی ،از افزایـش تولیـد  ۲۵۰میلیـون
متـر مکعبـی گاز در ايـن میـدان مشـترک خبر
داد و گفـت« :تولیـد نفـت از میـدان مشـترک
آزادگان جنوبـی نیز تا اواسـط اسـفندماه به ۴۰
هـزار بشـکه در روز میرسـد .همچنیـن تولیـد
 ۱۰تـا  ۱۵هـزار بشـکهای نفـت میـدان آذر تـا
پایـان سـال بهمـدار وارد میشـود».

اعلام جزییـات پنـج میـدان نفتـی و
گازی کشـف شـده جدیـد
سـیدصالح هنـدی ،مدیـر اکتشـاف شـرکت
ملـی نفـت ایـران نیـز در روزهای پایانـی بهمن
مـاه بـا اطالعـات جدیـد در جمـع اصحـاب
رسـانه حاضـر شـد و آنها را در جریـان آخرین
وضعیـت میدانهـای اکتشـافی قـرار داد.
او در ایـن نشسـت اعلام کـرد« :مدیریـت
اکتشـاف شـرکت ملی نفت ایران با اکتشـافات
جدیـد نفتـی و گازی خـود در طـول برنامـه
پنجسـاله پنجـم توسـعه کشـور ،موفـق شـد که
 ۸۰درصـد نفـت تولیـدی و  ۱۹۰درصـد گاز
تولیـدی را جایگزیـن کند کـه در مجموع رقم
قابلقبولـی اسـت».
هنـدی از کشـف  ۱۱میـدان گازی جدیـد۱۰ ،
میـدان نفتی جدید ۲ ،مخـزن گازی و  ۲مخزن
نفتـی در طول شـش سـال گذشـته تاکنـون(در
طـول برنامـه پنجـم توسـعه و امسـال) خبـر داد
و گفـت« :میـزان هیدروکربـور مایـع درجـا نیز
 ۳۰میلیـارد بشـکه بـرآورد میشـود کـه ۴/۷
میلیـارد بشـکه آن قابل اسـتحصال اسـت».
وی میـزان گاز کشـف شـده درجـا از ابتـدای
برنامـه پنجـم توسـعه تاکنـون را  ۱۲۸تریلیـون
فـوت مکعـب اعلام کـرد و گفـت« :از ایـن
میـزان  ۸۳/۸تریلیـون فوتمکعـب آن قابـل
اسـتحصال اسـت .کشـف  ۳۰میلیـارد بشـکه
نفـت درجـا و  ۱۲۸تریلیـون فـوت مکعب گاز
درجـا از طریـق حفـر  ۳۷حلقه چاه اکتشـافی و
تحدیـدی اتفـاق افتـاده اسـت».
هنـدی بـا اشـاره بـه انعقـاد  ۱۴قـرارداد
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بلوکهـای اکتشـافی گفـت« :هماکنـون ۱۱
قـرارداد اجرایـی شـده و  ۳قـرارداد بهصـورت
نیمهتمـام باقـی مانده اسـت .در ضمـن از محل
ایـن قراردادهـا در دورههای مختلـف تاکنون،
 ۱/۲میلیـارد دالر جـذب سـرمایه انجـام شـده
اسـت که نتیجه آن ،کشـف  ۱/۶میلیارد بشـکه
نفـت و  ۱۶/۶تریلیـون فـوت مکعـب گاز بوده
است».
مدیراکتشـاف شـرکت ملـی نفـت ایـران
از همـکاری بـا شـرکتها و دانشـگاههای
بینالمللـی بهمنظـور انجـام مطالعـات
میدانهـای هیدروکربـوری خبـر داد و گفـت:
«هماکنـون مدیریـت اکتشـاف بـا شـرکت
 OMVاتریـش ،لوکاویـل روسـیه ،دانشـگاه
بارسـلوناي اسـپانیا بـا همـکاری مشـترک
بـا یـک شـرکت معتبـر اسـپانیایی فعـال در
حـوزه نفـت و گاز و دانشـگاه ناپـل ایتالیـا بـا
همـکاری مشـترک بـا شـرکت ادیسـونگاز
ایتالیـا ،همـکاری مطالعاتـی دارد .انجام  ۷هزار
کیلومتـر عملیـات لرزهنـگاری دو بُعـدی و ۶
هـزار کیلومتـر عملیـات لرزهنگاری سـه بُعدی
نیـز از جملـه برنامههـای مدیریت اکتشـاف در
طول زمان اجرایی برنامه ششـم توسـعه اسـت».
هنـدی بـا بیـان اینکـه مدیریـت اکتشـاف
هماکنـون اسـتفاده از  ۶دکل خشـکی و یـک
دکل دریایـی را در ناوگان حفاری خود دارد،
افـزود« :در برنامـه ششـم توسـعه کشـور ،حفـر
 ۳۵حلقـه چـاه خشـکی و  ۵حلقـه چـاه دریایی
در خلیـج فـارس در دسـتور کار قـرار دارد».

در بخـش شـمالغرب میـدان پـازن و در سـایر
افقهـا و مخـازن و حفـر چـاه تحدیـدی در
آینـده بهمیـزان قابلتوجهـی بـه حجـم ذخایـر
ایـن میـدان افـزوده خواهـد شـد».
مدیـر اکتشـاف بـا اشـاره بـه کشـف میـدان
گازی خارتنـگ در اسـتان بوشـهر گفت« :این
میـدان در  ۱۲۲کیلومتـری شـرق بوشـهر و ۶۰
کیلومتـری شـرق خورمـوج واقـع شـده اسـت.
حفـاری ایـن سـاختمان بـا اهـداف اکتشـافی
دهـرم و افـق هـای پالئوزوییک زیرین درسـال
 ۱۳۹۰آغـاز و در سـال  ۱۳۹۲بـه نتیجه رسـیده
اسـت .در مجمـوع چهـار مـورد الیهآزمایـی
در چـاه خارتنـگ ۱-صـورت گرفـت کـه
نتیجـه آن ،وجـود گاز و میعانـات گازی در
سـازندهای کنـگان ،داالن ،فراقـون و زکیـن
بـوده اسـت».
بـه گفتـه هنـدی ،حجـم درجـای ذخیـره گاز
اکتشـاف شـده در افـق دهـرم میـدان گازی
خارتنـگ ۱۶/۴ ،تریلیـون فـوت مکعـب و
حجـم درجای نفت و میعانـات گازی آن ۲۶۱
میلیـون بشـکه بـرآورد میشـود.
وی میـدان گازی چـارک را از دیگـر
میدان  های کشـف شـده در طول دوران دولت
یازدهـم اعلام کـرد و گفـت« :ایـن میـدان در
اسـتان هرمـزگان و در  ۲۲۰کیلومتـری غـرب
بندرعبـاس و در  ۸۰کیلومتـری بنـدر لنگـه و
شـمال بندر چـارک واقع شـده اسـت .حفاری
ایـن سـاختمان بـا هـدف افـق دهـرم در سـال

 ۱۳۹۳آغـاز و بـا کشـف  ۱۷/۳۸تریلیـون فوت
مکعـب گاز درجـا و  ۱۷۴میلیون بشـکه نفت و
میعانـات گازی درجـا به نتیجه رسـیده اسـت».
هنـدی ادامـه داد« :میـدان یادمـان نیـز از جملـه
میدانهـای کشـف شـده در دولـت یازدهـم
اسـت کـه در  ۶۵کیلومتـری غـرب اهـواز
و  ۲۲کیلومتـری جنـوب غـرب هویـزه در
بخـش شـمالغربی زیـر پهنه سـاختاری دشـت
آبـادان در غـرب سـاختمان جفیر ،شـمالغربی
سـاختمان سـپهر و شـرق میـدان آزادگان
واقـع شـده اسـت .میـدان یادمـان کـه یـک تله
چینهای محسـوب میشـود ۲/۸ ،میلیارد بشـکه
ذخیـره نفـت درجـا دارد».
بـه گفتـه او ،میـدان سـپهر جنوبغربـی در
اسـتان خوزسـتان یکـی دیگـر از میدانهـای
کشـف شده اسـت که در منطقه دشـت آبادان
در فاصلـه  ۶۵کیلومتری اهواز و  ۳۶کیلومتری
جنـوب غـرب هویـزه در جنـوب میـدان نفتـی
جفیـر و شـمال میدان یـادآوران و شـرق میدان
نفتـی آزادگان واقـع شـده اسـت.
وی هـدف از حفـاری سـاختمان سـپهر
جنوبغربـی را ارزیابـی سـازند ایلام و فهلیام
اعلام کـرد و گفـت« :بـا اخـذ نتیجـه مثبـت از
ایـن دو سـازند ،حفـاری چـاه در سـال ۱۳۹۴
بـا اتمـام رسـیده اسـت .بـر اسـاس برآوردهای
انجـام شـده حجـم نفـت درجـای میدان سـپهر
جنوبغربـی کـه یـک تلـه چینـهای محسـوب
میشـود ۲/۱۹۱ ،میلیـارد بشـکه اسـت».

پنج میدان جدید کشف شده کدامند؟
بـه گفتـه هنـدی ،میـدان گازی پازن در اسـتان
فـارس و در  ۱۷۷کیلومتـری جنـوب شـیراز و
 ۶۵کیلومتـری جنـوب عسـلویه و شمالشـرق
شهرسـتان جـم قـرار دارد .ایـن سـاختمان بـا
هـدف گـروه دهـرم حفـاری و در سـال ۱۳۹۴
بـه نتیجـه رسـیده اسـت .حجـم ذخیـره گاز
اکتشـاف شـده در افـق دهـرم میـدان گازی
پـازن  ۱۹/۰۵تریلیـون فـوت مکعـب و حجـم
درجـای نفـت و میعانـات گازی آن ۴۳۶
میلیـون بشـکه بـرآورد شـده اسـت.
او ادامـه داد« :بـا حفـر یـک حلقـه چـاه دیگـر
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