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خبرهای خوش نفتی در آغاز پاییز
رضا میر محرابی شركت ملي نفت ايران   

مهرم��اه بدون تردید یک��ی از پرخبرترین ماههای
س��ال  1398بود .البته عجیب نیس��ت در صنعت
بزرگ نف��ت هر روز و هر هفت��ه مملو از خبرهای
خوش مهم از توس��عه و ش��کوفایی در بخشهای
مختلف باشد .اما مهرماه به دالیل متعدد در تاریخ
امسال ثبت و بعدها از آن یاد خواهد شد.
اگ��ر خبرهای ریز و درش��ت این م��اه را کنار هم
ق��رار دهیم و نگاهی از ن��و بیاندازیم ،در کنار تمام
رویداده��ا و مطالب مهم ،س��ه عنوان مهمتر جلوه
میکند؛ س��ه اتفاق��ی که هرک��دام میتواند نقطه
عطفی در توس��عه بخشهای مختلف صنعت نفت
باش��د .رویدادی ک��ه در روزهای نخس��ت مهرماه
بهوق��وع پیوس��ت؛ قراردادهای س��اخت  ۵۰پمپ
موردنی��از طرح راهبردی انتق��ال نفتخام گوره -
جاس��ک بود که بدون ش��ک در تکمیل این طرح
مل��ی و بزرگ اتفاق مهم و قابل اش��ارهای اس��ت.
اعالم خبر کش��ف می��دان گازی «ارم» و در کنار
آن امضای قرارداد  ۲پ��روژه لرزهنگاری «پانیذ» و
«باش��ت» دیگر خبرهای مهم نخس��تین ماه فصل
پاییز است.
ش��اید یکی از جذابترين خبرهای نفتی چند ماه
اخیر كه كنجكاوي بس��ياري از م��ردم را بهدنبال
داش��ت ،اعالم کش��ف یک میدان گازی بزرگ در
جنوب استان فارس باشد.
می��دان گازی «ارم» در  ۲۰۰کیلومت��ری جنوب
ش��یراز ۶۰ ،کیلومت��ری ش��مال عس��لویه و ۲۵
کیلومت��ری جنوبباختری شهرس��تان خنج قرار
دارد .مدیریت اکتش��اف ش��رکت مل��ی نفت ایران
درباره کش��ف این می��دان ب��زرگ گازی اینگونه
مجدانه
توضیح میدهد :پس از چند س��ال تالش ّ
کارشناسان این مدیریت ،احتمال وجود ذخایر غنی
هیدروکربوری در ناحیه ارم تأیید ش��د و بهمنظور
ش��ناخت دقیقتر و ارزیابیهای فن��ی ،پروژههای
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لرزهنگاری و ثقل و مغناطیسسنجی در این ناحیه
اجرا و س��رانجام محل چ��اه عالمتگذاری گردید.
بهدنبال آن ،عملیات س��اخت جاده دسترس��ی به
طول ش��ش کیلومتر و احداث سلر و محوطه چاه
اجرا و س��پس عملیات حفاری در تیرماه سال ۹۷
آغاز ش��د .حفاری پس از  ۹ماه با عبور از الیههای
رسوبی مشتمل بر س��نگ آهک ،دولومیت ،شیل،
م��ارن ،گچ و ماسهس��نگ در عم��ق  ۴۶۳۲متری
پایان یافت و پس از دریافت و تفس��یر نمودارهای
پتروفیزیکی و انجام الیهآزمایی ،وجود گاز طبیعی
در سازندهای مخزنی کنگان و داالن در میدان ارم
اثبات شد .بر اس��اس محاسبات انجام شده ،حجم
گاز درج��ای این مخازن بالغ ب��ر  ۱۹هزار میلیارد
ف��وت مکعب اس��ت که بیش از  ۱۳ه��زار میلیارد
فوت مکعب آن قابل استحصال ميباشد .این حجم
تقریب��اً معادل یک فاز می��دان گازی پارسجنوبی
اس��ت .نتایج آزمایشها نش��ان میدهد كه سیال
مخزن کن��گان و داالن باالیی حاوی گاز میعانی با
درجه  ۴۹ APIو میزان سولفید هیدروژن در گاز
براب��ر  ۸۰۰ PPMو افق داالن پایینی دارای گاز
میعانی سبک و ش��یرین با درجه  APIمعادل ۵۰
و میزان س��ولفید هیدروژن در گاز برابر ۴۵ PPM

است که نشاندهنده مرغوبیت این گاز می باشد.
رضا دهقان ،معاون توس��عه و مهندس��ی ش��رکت
مل��ی نفت ای��ران در مراس��م اع�لام جزئیات این
میدان گفت :میدان گازی «ارم»  ۱۹هزار میلیارد
ف��وت مکع��ب ( ۱۹تریلیون ف��وت مکعب یا ۵۴۰
میلی��ارد مترمکعب) ذخی��ره گاز درج��ا دارد که
 ۱۳هزار میلی��ارد فوت مکعب آن قابل برداش��ت
است .همچنین ذخیره درجای میعانات گازی این
میدان  ۳۸۵میلیون بشکه برآورد میشود که یک
محاس��به اقتصادی نش��ان میدهد که بیش از ۴۰
میلیارد دالر عایدات حاصل از گاز و میعانات گازی
این میدان خواهد بود.
وی اظه��ار کرد :حج��م گاز می��دان «ارم» تقریباً
معادل یک فاز پارس جنوبی است که میتواند ۱۶
سال گاز مصرفی تهران را تأمین کند.
همچنی��ن در روز اع�لام این خبر مه��م ،مدیریت
اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ایران ق��رارداد پروژه
لرزهنگاری س��ه بع��دی «پانی��ذ» و لرزهنگاری دو
بعدی «باشت» را با شرکتهای داخلی امضا کرد.
قرارداد لرزهنگاری «پانیذ» که بین مدیریت اکتشاف
و شرکت تنکو امضا ش��د ،در منطقهای به وسعت
دو ه��زار کیلومت��ر مربع در پهنه شهرس��تانهای
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ش��ادگان ،آبادان ،ماهشهر و دارخوین با اختصاص
اعتبار حدود س��ه هزار میلی��ارد ریال به مدت ۳۲
ماه انجام میشود .این پروژه در فاز دادهبرداری ۲۰
ماهه ،بخش قابلتوجهی از حوضه رس��وبی دشت
آبادان را پوشش اکتشافی میدهد.
لرزهن��گاری «پانی��ذ» بهعن��وان بزرگترین پروژه
لرزهن��گاری آب��ی – خاک��ی در ای��ران ب��ا هدف
حف��ظ و افزای��ش مق��دار ذخای��ر هیدروکربنی از
طریق شناس��ایی پتانس��یلهای جدید اکتش��افی
ب��ا بهرهگیری از تجربه و دان��ش فنی داخلی و در
راس��تای عمل به سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی
مورد نظر مقام معظم رهبری ،اجرا میشود.
ق��رارداد لرزهنگاری «باش��ت» نیز بی��ن مدیریت
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و شرکت عملیات
اکتش��اف نفت امضا ش��د .این پروژه در منطقهای
به وس��عت پنج هزارکیلومت��ر و با بودجهای حدود
 ۱۴۰۰میلیارد ریال در پهنه استانهای کهگیلویه
و بویراحمد ،فارس و خوزس��تان اجرایی میشود.
پ��روژه «باش��ت» در ف��از دادهب��رداری  ۲۰ماهه،
س��اختمانهای مهمی در حوضه رس��وبی دزفول
جنوبی را همچون رازی ،دیل ،پهن ،مورد ،سراب،
ارجان و میشا پوشش میدهد که هدف آن ،تعیین
هندس��ه دقیق س��اختمانها و عمق دس��تیابی به
اهداف اکتش��افی همچون آس��ماری ،بنگستان و
خامی است.
دوشنبه ،هشتم مهرماه  1398قراردادهای ساخت
 ۵۰پمپ موردنیاز طرح راهبردی انتقال نفت خام
گوره  -جاس��ک با ارزش تقریبی  ۴۸میلیون یورو،
بین شرکت مهندسی و توسعه نفت و شرکتهای
پمپهای صنعتی ایران ،پمپیران و پتکو امضا شد.
قرارداد ش��رکت متن و ش��رکت پمپهای صنعتی
ای��ران ب��ه ارزش تقریب��ی  ۱۹میلیون ی��ورو و با
هدف س��اخت و خدمات پش��تیبانی  ۲۰دس��تگاه
الکتروپمپ امضا شد .قرارداد شرکت متن و شرکت
پمپیران نیز ب��ه ارزش تقریبی  ۱۹میلیون یورو و
با هدف س��اخت و خدمات پشتیبانی  ۲۰دستگاه
الکتروپم��پ به امض��اي طرفين رس��يد و قرارداد

ش��رکتهای متن و پتکو نیز با ارزش تقریبی ۱۰
میلیون یورو و با هدف ساخت و خدمات پشتیبانی
 ۱۰دس��تگاه الکتروپمپ امضا شد .این سه قرارداد
بخشی از قراردادهای طرح انتقال نفتخام از گوره
به جاس��ک است .این طرح شامل احداث یک خط
لول��ه  ۴۲اینچ ب��ه طول تقریب��ی  ۱۰۰۰کیلومتر،
پن��ج تلمبهخان��ه در مس��یر آن ۲۰ ،مخزن ۵۰۰
هزار بش��کهای به ظرفیت کل  ۱۰میلیون بش��که
و تأسیسات دریایی برای صادرات نفتخام است.
وزیر نفت در این مراس��م با اش��اره به اینکه ارزش
امضای این قرارداد برای ایران باالی  ۷۰۰میلیارد
تومان میش��ود ،گفت :پمپهایی که امروز شاهد
امضای قرارداد س��اخت آنها هس��تیم ،پمپهایی
غولآسا هستند که ش��اید هر پمپ و الکتروموتور
آنها نزدیک به  ۱۴تا  ۱۵میلیارد تومان ارزش دارد.
بنابراین اینها بزرگترین پمپهایی هستند که در
کشور ساخته میشوند.
بی��ژن زنگنه با بی��ان اینکه ما در ط��رح راهبردی
انتق��ال نفتخام گوره – جاس��ک بدون مش��کل
جل��و میرویم ،افزود :همین که قرار اس��ت روزانه
یک میلیون بش��که نفتخام به این منطقه منتقل
و اس��کله و پایان��ه صادرات نفت ایجاد ش��ود ،کار
بزرگی اس��ت .از مجموع کل سرمایه گذاری 1/8
میلی��ارد دالری این طرح ،نزدیک به  ۷۰۰میلیون
دالر تنها در منطقه جاسک سرمایهگذاری میشود

که پروژههایی ش��امل مخازن ،اسکله ،موجشکن و
گویهای شناور را شامل می گردد.
مسعود کرباس��یان ،مدیرعامل ش��رکت ملی نفت
ایران نیز در این مراس��م گفت :طرح عظیم انتقال
نفتخام با اس��تفاده از  ۱۰۰۰کیلومتر خط لوله با
گذر از اس��تانهای فارس و بوشهر که میباید نفت
جنوب غرب ایران را به جنوب ش��رق منتقل کند،
هماکنون با دس��تان پرتوان متخصصان داخلی در
حال انجام اس��ت .نتیجه این طرح ملی در نهایت
رشد صنایع پاییندس��تی ،اشتغالزایی و توسعه و
رونق س��واحل مکران و در مجموع ،رونق و توسعه
کشور است .وی با بیان اینکه از ویژگیهای خاص
این طرح ملی این اس��ت که در راس��تای عملیاتی
ش��دن آن اقدامهایی برای نخس��تین بار در کشور
انجام ش��ده ک��ه از میان آنها میتوان به س��اخت
ورقهای فوالدی موردنی��از لولههای  ۴۲اینچ و یا
همی��ن الکتروپمپهای موردنیاز این طرح اش��اره
کرد ،افزود :تم��ام قراردادهایی که در صنعت نفت
امضا میش��ود ،یک ضمیمهای دارد و آن این است
ک��ه باید در اج��رای طرحها از ت��وان تولید داخل
استفاده شود و برای همین است که این حمایتها
انج��ام میش��ود .هماکنون بومیس��ازی  ۱۰گروه
خانواده کاالیی در حال انجام اس��ت که به دستور
وزیر نفت بهزودی بومیس��ازی هش��ت گروه دیگر
نیز آغاز میشود.
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