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جزئیات بررسی طرح توسعه  ۸میدان نفتی

در سه ماه گذشته طرحهای پیشنهادی توسعه میدان
سوسنگرد ،طرح توسعه پیشنهادی سه میدان چشمهخوش،
دالپری و پایدار شرق ،طرح توسعه مخازن کنگان و داالن
میدان گازی پارس شمالی ،طرح توسعه میدان اسفندیار و
طرح توسعه و بهرهبرداری از میدانهای سپهر و جفیر در
کمیته مشاوران مدیریت مخازن مورد بررسی قرار گرفت.
روال بررسی نتیجه مطالعات شرکتهای بینالمللی
در مورد میادین نفت و گاز کشور ،به این صورت است
که موضوع این مطالعات ( )MOUعمدتا فنی است و
چارچوب فنی مطالعات ( )MDPبررسی میشود .در این
راستا یک کمیته فنی تشکیل شده که این کمیته هفتهای
یک بار برگزار میشود .در این جلسه سرپرست گروه
توضیحات الزم را به حاضران ارائه میکند.
بعد از این که مباحث در کمیته مذکور ارائه شد ،برای
کمیته مشاورین مدیریت مخازن که متشکل از اساتید
دانشگاهی ،کارشناسان و افراد با تجربه در مهندسی مخازن
است ارسال میشود تا این افراد در مورد نتایج مطالعات
اظهار نظر کنند و بعد از آن ،پروپزال به شورای عالی مخازن
که زیر نظر وزیر فعالیت میکنند و سرپرستی آن برعهده
معاونت منابع هیدروکربوری است ارسال میشود و جمع
بندی نهایی در این کمیته صورت میگیرد.
پیش از این که آمریکا از برجام خارج شود ،نتیجه
مطالعات بسیاری از میادین نفتی که از سوی غولهای
نفتی دنیا ارائه شده بود در این کمیته مورد بررسی قرار
گرفت .این روند گرچه با اعمال تحریمهای نفتی آمریکا
علیه ایران کند شد اما هرگز متوقف نشد و همچنان
مطالعات میادین مورد بررسی قرار میگیرد.
در این راستا طی سه ماه گذشته طرحهای پیشنهادی
سه شرکت ایرانی برای توسعه میدان سوسنگرد ،طرح
توسعه پیشنهادی سه میدان چشمهخوش ،دالپری و پایدار
شرق ،طرح توسعه مخازن کنگان و داالن میدان گازی
پارس شمالی ،طرح توسعه میدان اسفندیار و طرح توسعه
و بهرهبرداری از میدانهای سپهر و جفیر مورد بررسی قرار
گرفت.
بر این اساس طبق اعالم وزارت نفت ،در یکصد پنجاه
و ششمین جلسه کمیته مشاورین مدیریت مخازن که در
تاریخ دوم مردادماه برگزار شد ،طرح پیشنهادی شرکت
روسی گازپروم در خصوص توسعه میدان گازی پارس
شمالی ،توسط تیم مذاکره کننده ارائه شد و اعضای کمیته
به تبادل نظر در این باره پرداختند.
میدان پارسشمالی در  ١۲٠کیلومتری جنوبشرقی
بوشهر ،جنوب تاقدیس موند و در فاصله  ١٠تا ١۵
کیلومتری ساحل شمالی خلیج فارس قرار دارد .این میدان
با ابعاد  ۲٠در  ۲٦کیلومتر دارای ساختاری گنبدی است
که بر اثر حرکت قائم نمک هرمز حاصل شده است و
عمق آب دریا در عمیقترین حالت آن تا  ٣٠متر میرسد.
نخستین چاه اکتشافی میدان پارس شمالی در سال ١٩٦۵
میالدی حفاری و وجود گاز ترش در مخزن کربناته داالن
شناسایی شد .بر این اساس در صد و پنجاه و نهمین نشست
کمیته مشاوران مدیریت مخازن که با هدف بررسی طرح
توسعه میدان سوسنگرد برگزار شده بود طرحهای توسعه
پیشنهادی شرکتهای صنایع نفت و گاز گسترش ایرانیان
(ایدرو) ،پترو ایران و پارس پتروزاگرس بررسی شد.
میدان نفتی سوسنگرد با روند شمالغرب  -جنوبشرق
در  ۲٠کیلومتری جنوبغرب میدان نفتی اهواز قرار دارد.
ساختمان زمینشناسی این میدان در سال  ١٣۴١بر
اساس خطوط لرزهنگاری دوبعدی کشف شد و سپس با
حفاری چاه شماره  ۳در سال  ،١٣۸٧وجود هیدروکربور در
سازندهای آسماری ،ایالم و سروک اثبات شد.
یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه کمیته مشاورین
مدیریت مخازن با هدف بررسی طرح توسعه میدان
اسفندیار در ۲۸مهرماه برگزار شد .در این جلسه ،طرح
توسعه میدان اسفندیار بررسی و پیرامون فازهای مختلف
برنامه پیشنهادی دو شرکت خارجی جهت توصیف و توسعه
این میدان و پروفایل تولید پیشبینی شده ،بحث و تبادل
نظر شد.
میدان اسفندیار در خلیج فارس ٩۵ ،کیلومتری جنوب
غربی جزیره خارگ و  ٣٠کیلومتری شمال غرب میدان
فروزان واقع شده است .این میدان با حفاری چاه شماره ١
در سال  ١٩٦۵کشف شد.
صد و شصتمین جلسه این کمیته ،با هدف بررسی
طرح توسعه میدانهای چشمهخوش ،دالپری و پایدار شرق
که از سوی شرکت زاروبژنفت روسیه ارائه شده است ،برگزار
شد و برنامه پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
میدان نفتی چشمهخوش از مخازن آسماری و بنگستان
و میدان دالپری از مخزن بنگستانی با نفت سبک و شبکه
شکستگی گسترده تشکیل شده است ،همچنین میدان
پایدار شرق نیز متشکل از مخازن آسماری و بنگستان است
که ظرفیت تولیدی قابل توجهی دارند.
همچنین شورای اقتصاد در  ۲۶شهریورماه با
درخواست وزارت نفت درباره طرح توسعه و بهرهبرداری
از میدانهای نفتی سپهر و جفیر و دریافت مجوز از محل
منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای بلوک اکتشافی
مهر موافقت کرد.

 ۸۸حلقه چا ه نفت و گاز در  ۷ماهه امسال
حفر و تکمیل شد

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران ،از حفر
و تکمیل  ۸۸حلقه چاههای نفت و گاز از ابتدای امسال تا
پایان مهرماه خبر داد.
به گزارش شرکت ملی نفت ایران ،حمیدرضا خوشایند
با بیان اینکه از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ،متراژ حفاری
چاهها به  ۱۱۱هزار و  ۶۲۵متر رسیده است ،گفت :از تعداد
چاههای حفر شده  ۳۸حلقه توسعهای /توصیفی و  ۵۰حلقه
تعمیری تکمیلی بوده است .وی افزود :از این چاهها ۶۰
حلقه در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب به عنوان بزرگترین کارفرمای این شرکت حفر و
پس از تکمیل نهایی در اختیار شرکتهای بهرهبرداری نفت
و گاز زیر مجموعه آن شرکت قرار گرفت .خوشایند اظهار
کرد :در این مدت همچنین حفاری  ۱۳حلقه چاه در حوزه
فعالیت شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) ۶ ،حلقه در
شرکت نفت فالت قاره ایران و  ۹حلقه در قالب پروژهای
انجام شد .معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در
عملیات حفاری ادامه داد :در این مدت عملیات حفاری ۲
حلقه چاه از مجموع هشت حلقه چاه اکتشافی که از سوی
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به این شرکت
واگذار شده است ،با به کارگیری دستگاه حفاری خشکی
 ۳۲و  ۳۳فتح آغاز شد .وی افزود :از ابتدای فروردین تا
پایان مهرماه امسال ،حفاری  ۹حلقه چاه  ۷۵روز زودتر از
برنامه تعیین شده پایان یافت.

تکمیل چرخه ملی شدن صنعت نفت

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفتی :چرخه ملی شدن صنعت
نفت با عرضه نفت خام در بورس انرژی کامل
شد.
سید حمید حسینی در باره اولین عرضه
صادراتی نفت خام در بازار فیزیکی بورس
انرژی گفت :اگر چه این کار دیر در حال
انجام است اما باید آن را به فال نیک گرفت.
همچنین باید کمک کرد تا این حرکت شکل
گرفته توسعه یابد.
وی بابیان اینکه خوشبختانه با اراده و
پیگیری سران قوا ،ورود مجلس و همکاری
شرکت ملی نفت ؛نسبت به سال  90که نفت
در بورس عرضه شد شرایط برای ورود بخش
خصوصی بسیار مساعدتر شده است افزود:
اکنون دیگر بحث اهلیت خریدار مطرح
نیست .قبال میگفتند که شما باید ثابت
کنید که مشتری ،قرارداد پاالیشی ،پاالیشگاه
و توان مالی دارید اما اکنون این موضوع
منتفی شده است.
زنی قرار میگیرد برای مثال وقتی
خریداری قیمت پایین و باالیی را برای انجام
معامله ارائه دهد شرکت ملی نفت میتواند با
همراهی خود کاری کند که خرید و فروش
صورت پذیرد.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی با اشاره
به این نکته که قبال مطرح میشد خریدار

حتما باید در یک تاریخ مقرر اقدام به برداشت
کند و در غیر این صورت با جریمه مواجه
خواهد شد گفت :اما اکنون این موضوع نیز
مرتفع شده است.
حسینی شرایط آسان پرداخت و
تسویه حساب بصورت ریالی وارزی را از
دیگر محاسن عرضه نفت خام در بورس
انرژی برشمرد و افزود :در شرایط کنونی
خریدار  ۱۰درصد از ارزش قرارداد در زمان
اجرای معامالت را نقد پرداخت کرده و در
صورت برنده شدن در فرآیند رقابت۱۰ ،
درصد دیگر نیز به صورت ریالی پرداخت
خواهد شد.برای بازپرداخت  80درصد

باقی مانده نیز به خریدار  50روز مهلت
داده می شود تا خریدار بتواند محموله را
حمل کرده و پس از فروش در مقصد ،پول
شرکت ملی نفت را پس دهد البته برای
این موضوع خریدار باید ضمانت نامه الزم
را از بانک دریافت کند.
وی به برخی مشکالت این عرضه نیز
اشاره کرد و گفت :ضمانت نامه بانکی برای
محموله یک میلیون بشکهای که  70تا 80
میلیون دالر ارزش دارد رقم بسیار باالیی
خواهد بود از این رو این موضوع را می توان
جزو سختیهای کار در نظر گرفت.
حسینی همکاری بانک ها در صدور

ضمانت نامه ها را در موفقیت طرح فروش
نفت خام در بورس بسیار موثر عنوان کرد
وافزود :اگر بانک ها در این زمینه با خریداران
همکاری نکنند ،ممکن است این طرح با
شکست مواجه شود.
وی در واکنش به درخواست برخی
فعاالن و کارشناسان مبنی بر تسویه صد
درصدی ریالی محموله های خریداری شده
گفت  :تسویه ریالی شاید برای خریداران
داخلی مطلوب باشد اما این واقعیت را نمی
شود نادیده گرفت که بخشی ازدرآمدهای
ارزی کشور از فروش نفت است و نمی توان
انتظار داشت از درآمدهای ارزی خود صرف
نظر کنیم.
حسینی با بیان اینکه در عرضه نفت خام
در بورس انرژی خریداران خارجی نیز امکان
معامله دارند گفت :در جلسه ای که دراین
باره برگزار شد اتفاقا برخی شرکت های
خارجی اصرار داشتند کل مبلغ تسویه را
بصورت ارزی پرداخت کنند چراکه تسعیرارز
برای پرداخت همان  20درصد ریالی نیز برای
آنها مشکالتی را ایجاد می کند.
با این حال سخنگوی اتحادیه
صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و
پتروشیمی ابراز امیداوری کرد :با انعطافی
که از شرکت ملی نفت در این عرضه شاهد
هستیم ،امیدواریم این مسائل نیز با تعامل
طرفین حل وفصل شود.

با نزدیک شدن زمان اعمال تحریم های نفتی رهگیری صادرات نفت ایران سختتر میشود

با توجه به اینکه نفتکشهای حامل نفت ایران پس
از بارگیری سیستمهای ناوبری خود را خاموش میکنند،
نهتنها ارزیابی میزان صادرات نفت ایران سختتر میشود
بلکه تأثیرگذاری تحریمهای آمریکا را نیز در هالهای از ابهام
قرار میدهد.
به گزارش فارس به نقل از رویترز ،خالد الفالح ،وزیر
نفت عربستان میگوید :هیچ کس نمیداند در پس اعمال
دوباره تحریمهای آمریکا علیه ایران چقدر از صادرات نفت
این کشور کاهش مییابد.
درواقع آمارهای صادرات نفت ایران که برای بازارهای

قیمت نفت روز سه شنبه تحت
تاثیرضعف بازار سهام جهانی و نشانههای
رشد عرضه جهانی با وجود بازگشت
تحریمهای آمریکا علیه ایران ،کاهش پیدا
کرد .به گزارش ایسنا ،بهای معامالت آتی
نفت برنت با  ۲۹سنت یا  ۰.۴درصد کاهش،
به  ۷۷.۰۵دالر در هر بشکه رسید .اما بهای
معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا

جهانی بسیار حیاتی است ،به معمایی بدل شده است.
منابع صنعت نفت میگویند با توجه به اینکه نفتکشهای
حامل نفت ایران پس از بارگیری سیستمهای ناوبری خود را
خاموش میکنند ،نهتنها ارزیابی میزان صادرات نفت ایران
سختتر میشود بلکه تأثیرگذاری تحریمهای آمریکا را نیز
در هالهای از ابهام قرار میدهد .در حالی که ترامپ در تالش
است تا با مجبور کردن کشورهایی نظیر عربستان به عرضه
بیشتر نفت برای پایین آوردن قیمتها ،نبود اطالعات کافی
و شفافیت به چالشی جدی پیش روی این کشورها بدل شده
است .کارشناسان نظرات گوناگونی درباره کاهش صادرات

نفت ارزانتر شد

 ۱۲سنت نسبت به روز گذشته افزایش یافت و
به  ۶۷.۱۶دالر در هر بشکه رسید .نفت از افت
سنگین بازار سهام در هفته جاری متاثر شده
است .شاخصهای سهام جهانی روز دوشنبه
پس از انتشار گزارشی مبنی بر این که واشنگتن
قصد دارد روی واردات کاالهای چینی به ارزش
 ۲۵۷میلیارد دالر تعرفه وضع کند ،روند نزولی
خود را ازسرگرفتند .گفته میشود اگر مذاکرات

افت میانگین قیمت سبد نفتی اوپک
برای سومین هفته پیاپی

میانگین قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در هفته گذشته
بیش از  ۲دالر کاهش یافت.
به گزارش شانا میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در هفته گذشته به  ۷۶دالر و  ۳۷سنت
برای هر بشکه رسید ،در حالی که قیمت این شاخص در هفته پیش از آن  ۷۸دالر و ۸۵
سنت بود.
قیمت سبد نفتی اوپک در روز جمعه (چهارم آبانماه) به  ۷۵دالر و  ۷۱سنت برای هر
بشکه رسید.
سبد نفتی اوپک شامل انواع نفت خام تولیدی در  ۱۵کشور عضو این سازمان است.

نفت ایران پس از تحریمها ابراز کردهاند که نظرات آنها حدود
یک میلیون بشکه در روز نوسان دارد که این مسئله معادل
کل تقاضای ترکیه است و نبود آن میتواند قیمت نفت را
به بیش از  ۱۰۰دالر در هر بشکه افزایش دهد .یکی از
اصلیترین موانع کنونی برای ارزیابی میزان صادرات نفت
ایران این است که نفتکشهای حامل نفت ایران سیستم
رهگیری خود را خاموش میکنند و همین امر شرایط را برای
محاسبه دقیق صادرات نفت ایران دشوار کرده است .تاکنون
شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش در این زمینه
واکنشی نشان ندادهاند.

آتی میان دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا
و شی جین پینگ ،رییس جمهور چین برای
پایان دادن به جنگ تجاری میان دو غول
اقتصادی جهان به نتیجه نرسد ،تعرفه مذکور
وضع خواهد شد .در این بین ،مدیر اجرایی
آژانس بینالمللی انرژی هشدار داد قیمتهای
باالی نفت به مصرف کنندگان آسیب زده و
تقاضا را کمتر میکند .فاتح بیرول گفت :دو

فشار نزولی روی رشد تقاضای جهانی برای
نفت وجود دارد .یکی قیمت باالی نفت است که
در بسیاری از کشورها روی قیمتهای مصرف
کننده تاثیر گذاشته و دیگری ،آهسته شدن
روند رشد اقتصاد جهانی است .بر اساس گزارش
رویترز ،قیمت نفت همچنین از نشانههای رشد
عرضه از سوی تولیدکنندگان بزرگ تحت فشار
کاهشی قرار گرفته است.
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مصرف انرژی در ایران  1/5برابر
باالتر از میانگین جهانی است

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط
زیست با بیان اینکه میزان شدت مصرف انرژی در ایران
بسیار باالست ،گفت :مصرف سرانه انرژی در کشور ۱,۵
برابر میانگین جهانی بوده است ،در واقع ما از ژاپن ،هند،
ترکیه و بهطور کلی کشورهای منطقه خاورمیانه بیشتر
مصرف میکنیم و شرایط نامطلوبی داریم.
مسعود تجریشی ،در نشست خبری با موضوع
توافقنامه پاریس تحت کنوانسیون تغییر اقلیم برای کاهش
انتشار گازهای گلخانهای در جهان ،با بیان اینکه اگر
انتشار گازهای گلخانهای در کشور به همین روال پیش رود
پیشبینی میشود میزان انتشار این گازها تا سال  ٢٠٣٠به
هزار و  ٥٤٠تا هزار و  ٨٠٠میلیون تن افزایش یابد ،گفت:
بخش انرژی بیش از  ٨٠درصد این سهم را تشکیل میدهد،
از این رو چگونگی مصرف انرژی همسو با کاهش آن بسیار
مهم است .وی به شدت انتشار انرژی در کشور اشاره کرد
و افزود :شدت انرژی به این معناست که مثال اگر بخواهیم
هزار دالر کاال تولید کنیم برای تولید آن چقدر انرژی
مصرف میکنیم ،یا نسبت به کشورهای دیگر چقدر مصرف
میکنیم که وضع کشور ما در این زمینه نیز خوب نیست.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط
زیست با بیان اینکه میزان شدت انرژی در ایران بسیار
باالست ،تصریح کرد :شدت مصرف انرژی ما  ٨.٨برابر ژاپن،
 ٤.٧برابر ترکیه ٣ ،برابر امارات ٢ ،برابر اندونزی و ١.٨
برابر عربستان است .تجریشی ادامه داد :این اعداد نشان
میدهد در ایران به دلیل وجود انرژی بسیار ارزان در حال
هدر دادن منابع خود هستیم که از ناکارآمدی صنایع
حکایت دارد .این مشکلی است که آثار آن را میتوانیم
در آلودگی هوا ببینیم .وی عنوان کرد :زمانی نرخ رشد
اقتصادی در کشور بیشتر از نرخ انتشار بود ،اما به علت
ارزان بودن قیمت انرژی ،انتشار گازهای گلخانهای از نرخ
رشد اقتصادی پیشی گرفت ،در حالی که دنیا توانست با
استفاده از فناوریهای روز ،کاهش مصرف انرژی را رقم
بزند ،اما ما به علت ارزان بودن آن نتوانستیم به این هدف
دست یابیم .معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت
محیط زیست تصریح کرد :در قانون پنج ساله برنامه ششم
توسعه قرار است واحدهای بخار در نیروگاهها راهاندازی شود
که این نیز به عنوان یکی از راهکارهای کاهش انتشار مطرح
است ،همچنین بهینهسازی نیروگاههای قدیمی نیز از دیگر
اقدامها در این بخش است که آن را از شهر ری آغاز کردهایم.
تجریشی درباره الحاق به توافقنامه پاریس نیز گفت :زمانی که
وارد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شدیم منافع ملی خود
را دیدیم ،برای توافقنامه پاریس هم باید منافع حقوقی و ملی
خود را ببینیم .توجه نکردن به این توافقنامه منافع ملی ما را
تامین نمیکند ،بنابراین باید با یک اجماع کلی ،مسئوالن را
نسبت به پیوستن به آن متقاعد کنیم .ناصر مقدسی ،رئیس
امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست
نیز در این نشست به مصرف باالی انرژی در کشور اشاره کرد
و گفت :با ادامه این روند ،ایران تا  ۱۰سال آینده واردکننده
سوختهای فسیلی خواهد بود .ساالنه معادل  ۲۱۴میلیارد
مترمکعب گاز در کشور مصرف میشود که این میزان از نظر
اقتصاد مقاومتی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

