
نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 

8

 

 

 مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز* 

                 مهندس ناجي سعدوني خبر داد: 

بهره برداري از بزرگترين پروژه 
تزريق گاز خاورميانه

مدير عامل شركت مهندسي و توسعه نفت )متن( از بهره برداري 
بزرگتري��ن پ��روژه تزريق گاز خاورميان��ه و راه اندازي ف��از 2 ميدان 

دارخوين تا پايان سال جاري خبر داد. 
به گزارش خبرنگار پايگاه اطالع رس��اني ش��ركت ملي نفت ايران 
)nioc.ir(، مهندسي ناجي سعدوني با اعالم اينكه طراحي و ساخت 
پروژه تزريق گاز آغاجاري كاماًل به دس��ت متخصصان داخلي صورت 
پذيرفته، اظهار داشت  : اين طرح با 300 ميليون دالر هزينه، عهده دار 
انتقال گاز ترش از فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي در مس��يري 600 

تا 700 كيلومتري به ميدان آغاجاري است. 
با وجود سال ها برداشت از ميدان آغاجاري، به دليل عدم تزريق 
گاز، اين ميدان دچار افت فش��ار مخزن و كاهش توليد شده است. با 
اج��راي اين طرح روزانه در ابتدا 500 ميليون فوت مكعب و س��پس 
ت��ا دو ميليارد فوت مكع��ب گاز ترش به مي��دان آغاجاري منتقل و 
تزريق مي ش��ود كه به دليل بزرگي تأسيسات و ميزان تزريق گاز در 
نوع خود در خاورميانه اول است. با انجام پروژه تزريق گاز در مخزن 
حدود 1/2 ميليارد بش��كه نفت خام اضافي طي 25 س��ال از ميدان 

توليد خواهد شد. 
بالفاصل��ه پس از اين طرح فاز 2 ميدان دارخوين تا پايان س��ال 
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جاري راه اندازي مي ش��ود و ظرفيت توليد اين ميدان از 100 هزار 
بشكه به 160  هزار بشكه در روز افزايش مي يابد. 

مهندس س��عدوني كه بيش از 15 پروژه بزرگ در صنعت نفت 
را در بخش هاي مختلف به س��رانجام رس��انده اس��ت، خاطر نشان 
كرد: ش��ركت مهندسي و توس��عه نفت )متن( با وجود 300 نيروي 
متخصص از زمان تأس��يس در سال 78 تاكنون با مديريت پروژه ها 
بيش از 500 هزار بشكه در روز به ظرفيت توليد نفت كشور افزوده 
اس��ت. همچنين در بخش گاز، طرح هاي توسعه اي همچون ميدان 
تابن��اك با ظرفيت 45 ميلي��ون متر مكعب در روز را توانس��ته به 
طور كامل توسعه دهد. اين شركت توانسته مياديني مانند سروش، 
نوروز، بالل را در سخت ترين شرايط در دريا و ميدان دارخوين را در 
خشكي توس��عه دهد. ضمن آنكه پروژه جمع آوري گازهاي همراه 

)آماك( را نيز انجام داده است. 
آنچه كه هم اكنون ش��ركت مهندس��ي و توس��عه نفت دنبال 
مي كند توس��عه ميادين آزادگان، آزادگان شمالي، فاز 3 دارخوين، 
بند كرخه، ميدان آذر، ميدان چنگوله و مس��جد س��ليمان است. با 
تكمي��ل و راه  اندازي اين طرح ها طي س��ال هاي آينده مي توان يك 
ميليون ت��ا يك ميليون و صدهزار بش��كه در روز به ظرفيت توليد 

نفت كشور اضافه نمود. 
مهندس سعدوني گفت : ميادين اكتشافي جديدي نيز هستند 
ك��ه مي توانند به عنوان منابع جديد م��ورد بهره برداري قرار گيرند. 

هم اكنون اين ميادين در مرحله برنامه ريزي قرار دارند. 

آغاز مناقصه ميدان بزرگ گازي كيش 
مدير عامل ش��ركت مهندسي و توسعه نفت همچنين از شروع 
مناقص��ات ميدان گازي كيش با ظرفيت 3 ميليارد فوت مكعب گاز 
خبرداد كه در 3 فاز و هر فاز به ظرفيت 1 ميليارد فوت مكعب؛ در 
س��ال هاي آينده به بهره برداري مي رسد. اين ميدان بزرگ گازي به 
ان��دازه 2 فاز پارس جنوبي در زير جزيره كيش قرار دارد و به دليل 
دارا بودن گاز ش��يرين و دسترسي آسان به مبادي صادراتي، مورد 
توجه قرار گرفته است. هم اكنون دمين چاه توصيفي در اين ميدان 

عظيم در حال حفاري است. 
از طرف ديگر همزمان رايزني ها در مورد قرارداد ميدان كوه موند 
با يك ش��ركت استراليايي - ايراني در حال انجام است و پيش بيني 
مي ش��ود تا پايان سال اين قرارداد امضا شود. در فاز اول اين ميدان 
5 تا 8 هزار بش��كه نفت به بهره برداري مي رس��د. اين ميدان از 40 
س��ال پيش كه كار اكتش��اف آن انجام شده به دليل سنگيني نفت 
آن و مش��كالت و سختي توليد هنوز مورد بهره برداري قرار نگرفته 

است. 

انقالب مسير خودكفايي را هموار كرد
مهندس س��عدوني با اش��اره ب��ه اينكه تحول چش��مگيري در 
صنعت نفت پس از انقالب رخ داده اس��ت، خاطرنش��ان كرد : وقوع 

انقالب اس��المي مس��ير خودكفايي و پيش��رفت را در كشور هموار 
كرد به گونه اي كه معتقديم اآلن در نفت شايس��تگي اول ش��دن را 
بيش از هر زمان ديگر داريم چرا كه در كنار قدمت صنعت نفت در 
كش��ور و منطقه، امروزه اراده جدي براي توس��عه و پيشرفت وجود 
دارد ضمن آنكه اداره امور نفت به طور كامل دس��ت خودمان است 

كه قبل از انقالب نبود. 
در س��ي امين سالگرد پيروزي انقالب اس��المي به جرأت بايد 
گفت، ما در توسعه ميادين، پروژه ها، مطالعات مهندسي حرف براي 
گفت��ن داريم و به هي��چ وجه كمبودي احس��اس نمي كنيم. ما در 
توس��عه ميادين توانايي كامل داريم و ش��كي در آن نيست چرا كه 
دان��ش آن را در اختيار داريم. از نظر مهندس��ي و نيروي متخصص 
نيز كمبودي نداريم در حفاري و مسائل مربوط به آن بدون مشكل 
كار مي كنيم هر چند در س��اخت برخي كااله��ا و تكنولوژي كمي 
عقب هس��تيم. به گفته مدير عامل شركت مهندسي و توسعه نفت، 
اين عقب ماندگي از دو منظر قابل بررس��ي است يكي كمي و ديگر 
كيف��ي. كمي از اين رو اس��ت ك��ه ما به بركت ميادي��ن زيادي كه 
داريم و به دنبال توسعه آنها هستيم نمي توانيم اين حجم ساخت را 
همزمان در داخل داشته باشيم و از لحاظ كيفي و نيز ما در برخي 
تكنولوژي ه��ا كه به طور پيوس��ته در حال تكامل و رش��د و تغيير 
اس��ت تا حدودي عقب هس��تيم. اقداماتي در اين زمينه به ويژه در 
خصوص س��اخت كاال آغاز ش��ده كه اگر به صورت زيربنايي تحقق 
يابد نه تنها مي توان نياز كشور را بر طرف كرد بلكه مي توانيم صادر 
كننده اين كاالها و تجهيزات به كشورهاي همجوار نيز باشيم؛ چرا 
كه هم اكنون جايگاه علمي و صنعتي ما در مس��ير توسعه و تعالي 

قرار گرفته است. 
ما تجربه جنگ را داريم كه در س��خت ترين ش��رايط بدون ارز 
و تجهي��زات ي��ك روز هم جري��ان توليد و صادرات ما قطع نش��د، 
در صورت��ي كه م��ا آن موقع براي خريد ي��ك كاالي مثاًل ده هزار 
دالري مشكل داشتيم. در همان دوران يك اتاق مركز كنترل موتور 
)MMC(  بر اثر بمباران تا 95 درصد آسيب ديد و با توجه به شروع 
بح��ث تحريم ها كش��ورهاي خارجي از فروش آن  ب��ه ما خودداري 
مي كردن��د، پول كافي يعني 4 تا 5 ميليون دالر براي خريد آن هم 
نداش��تيم. بنابراين خودمان دست به كار شديم، اول اتق اين مركز 
را درست كرديم و در تأسيسات هر جا كه ظرفيت مازاد داشتيم آن 
را باز كرديم و خرابي ها را توانس��تيم درست كنيم كه هزينه 30 تا 
40 ميليون توماني در بر داشت اين MMC  در واحد اهواز 2 نصب 
شد و همچنان با گذشت دو دهه مشغول به فعاليت است. اين عزم 
و اراده م��ا در زمان جنگ بود، ولي خوش��بختانه كش��ور و صنعت 
نفت ام��روز از ظرفيت هاي بااليي برخوردار اس��ت كه مي توانيم با 
برنامه ريزي بيش از پيش پيشرفت كنيم. ما در زمان جنگ مراكزي 
را داش��تيم كه چندين بار مورد هدف ق��رار مي گرفت اما باز آن را 
مي س��ا ختيم. امروز هم نبايد عقب نش��يني كني��م و با خود باوري 

مسير توسعه را دنبال كنيم. 
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