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 احتمال اخراج غول نفتی چین از ایران

ها دادیم وزیر نفت: اخطار آخر را به چینی  

  با ادامه وقت کشی شرکت 

«CNPCI» 

ها  ها، وزیر نفت ایران از صدور آخرین اخطار و احتمال اخراج چینی عنوان غول نفتی چینیبه 

در صورت ادامه وضع موجود در توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی را به طور رسمی اعالم 

.کرد  

عراق به عنوان شریک نفتی ایران در این میدان مشترک آزادگان جنوبی از اواسط شهریور ماه 

هزار  211ری تولید نفت از میدان مجنون )نیمه مشترک آزادگان جنوبی( را با ظرفیت سال جا

.بشکه در روز آغاز کرده است  

هزار بشکه نفت در روز درجا  15از سوی دیگر در حالی تولید نفت ایران کماکان در محدوده 

وسعه میدان می زند که دولت عراق پیش بینی کرده است که با توجه به پیشرفت اجرایی طرح ت

مشترک نفتی مجنون تولید نفت این کشور از این میدان مشترک با ایران را به زودی به حدود 

.هزار بشکه در روز افزایش دهد ٠٤٤  



    در همین حال با گذشت نزدیک به هفت سال از واگذاری قرارداد طرح توسعه میدان مشترک

 عظیم نفتی آزادگان جنوبی ایران با به شرکت

«CNPCI» 

چین، تاکنون این پیمانکار آسیایی موفق به تکمیل و اجرای فاز اول توسعه این میدان نفتی مرزی 

 .نشده است

عبدالرضا حاجی حسین نژاد مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت اخیرا درباره آخرین 

 281وضعیت پیشرفت اجرایی طرح توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی، گفت: از مجموع 

اهی که باید بر اساس برنامه در فاز نخست توسعه این میدان مشترک تکمیل می شد حلقه چ

 .تاکنون تنها هفت حلقه چاه حفاری شده است

این مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران با اعالم اینکه هم اکنون پنج دکل در میدان آزادگان 

طابق با قرارداد شرکتجنوبی فعال است، تصریح کرد: این در حالی است که قرار بوده م  

«CNPCI» 

.دکل حفاری در این میدان مشترک نفتی مستقر می کرد 91چین   

 

(2) 

وی پیشرفت فاز نخست توسعه این میدان مشترک نفتی با عراق را هفت درصد عنوان کرد و 

هزار بشکه در روز باقیمانده  15افزود: تولید نفت از این میدان مشترک کماکان در محدوده 

.است  

با این وجود اولین برداشت زودهنگام نفت در توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی به زمان 

دولت نهم باز می گردد که با مشارکت شرکت ملی حفاری و مناطق نفتخیز جنوب امکان تولید 

.هزار بشکه نفت از این میدان فراهم شد 15روزانه   

نفتی آزادگان جنوبی، بیژن زنگنه وزیر همزمان با ادامه وقت کشی چینی ها در توسعه میدان 

نفت روز گذشته در نشست مشترک با رئیس جمهوری با انتقاد از عملکرد پیمانکار چینی طرح 

توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، گفت: عملکرد شرکت چینی مطلوب ارزیابی نمی شود و 

.به این پیمانکار داده شده است« خلع ید»اخطارهای الزم برای   

نیچی  CNPCI زنگنه در خصوص فعالیت شرکت    

در توسعه میدان آزدگان شمالی هم اظهار کرده است: در صورتی که این شرکت چینی کار 

.را به درستی انجام دهد، ادامه می یابد  



این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه در میدان آزادگان جنوبی هنوز کار خاصی 

لی پیمانکار آزدگان شمالی باید تقویت شود، بیان کرد: زمان بازگشت سرمایه انجام نشده است و

 توسعه این میدان های نفتی را شش ماه اعالم کرد

شرکت پیمانکاری چینی در بخش باالدستی صنعت نفت و گاز ایران در طول یک دهه گذشته 

نفتی یادآوران، آزادگان تاکنون عملکرد خوبی نداشته اند به طوری که توسعه سه میدان مشترک 

شمالی و آزادگان جنوبی پیشرفتی الک پشتی داشته که وضع توسعه آزادگان جنوبی بدتر دو 

 میدان دیگر است

تولید نفت از میدان یادآوران با افزایشی حدود دو  2929در همین حال تا قرار بود بهمن ماه 

میل فاز اول توسعه این میدان هزار بشکه در روز افزایش یابد تا زمینه تک 15برابری به 

.مشترک با عراق فراهم شود  

هزار بشکه ای تولید نفت از یادآوران عالوه بر  15بنا بر اعالم مسئوالن چینی، با تحقق افزایش 

میلیون دالری به صورت ماهانه  215جبران برخی از عقب ماندگی ها، امکان تحقق درآمد 

.فراهم می شود  

پایان رسیدن بهمن ماه هنوز این وعده نفتی چینی ها در توسعه میدان با این وجود همزمان با 

(مشترک یادآوران محقق نشده است.)مهر  

 


