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گفتگوی اختصاصی ماهنامه اکتشاف و تولید با مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
به عنوان طالیه دار و پرچم دار اکتشاف منابع 
هیدروکرب��وری و قلب تپنده ی صنعت نفت 
ای��ران، از دیرباز ش��ناخته ش��ده و به عنوان 
یک س��ازمان دانش محور با نیروی انس��انی 
متخص��ص، نقش��ی به س��زا در صنعت نفت 
ای��ران ایف��ا می نماید. فرآیندهای اکتش��اف 
مخازن هیدروکربورِی بسیار پیچیده، نیازمند 
به عل��م روز و با زمان نس��بتاً طوالنی همراه 
اس��ت. اکتش��اف میادین بزرگ و کم عمق 
ب��ه اتمام رس��یده و هم اکنون الزم اس��ت تا 
اه��داف کوچک ت��ر، عمیق ت��ر و پیچیده تر 
جست وجو و کشف گردد. انجام اکتشافات 
جدید، مستلزم داشتن دانش جدید و صرف 
وقت و هزینه کافی است. بدیهی است انجام 
اکتشافات امروز، سرمایه ی فردای کشور را 
رقم خواه��د زد. مصاحبه پی��ش رو با آقای 

دکتر هرم��ز قالوند، مدیر محترم اکتش��اف 
و عض��و اصلی هی��أت مدیره ش��رکت ملی 
نفت ایران و معاونان و رؤس��ای ادارات آن 
مجموعه، مختص��ری از عملکرد این حوزه 
مهم در صنعت نف��ت را به خوانندگان عزیز 

تقدیم می کند. 

: جن�اب آق�اي دکت�ر قالوند! 
ب�ا توجه ب�ه فاصله ای ک�ه بین »اکتش�اف« و 
»توس�عه و تولی�د« وجود دارد، آیا ش�رکت 
مل�ی نفت ای�ران و مدیریت اکتش�اف نیاز به 
اصالح ساختار دارد و درصورت نیاز به تغییر، 
الزام�ات ایج�اد این س�اختار جدید چیس�ت 
و تأثی�ر آن ب�ر هزینه ه�ای عملیات�ی چگونه 
خواهد ب�ود؟ آیا مدیریت اکتش�اف باید بعد 
از کش�ف میدان، توصیف را ش�روع و بعد از 
توصیف می�دان، تحدید را ش�روع کند؟ آیا 

نیازی به اصالح این ساختار وجود ندارد؟
فرآیند ه��اي  اساس��اً  قالون�د:  دکت�ر   
تصمیم گی��ري در صنای��ع نف��ت و گاز باید 
آنقدر پویایي داش��ته باش��د ک��ه وقفه اي در 
کار عملیات��ی به وج��ود نیای��د. ب��ا توجه به 
س��اختار موجود و کوچک ش��دن سازمان 
نس��بت به قبل )که مدیریت اکتشاف، بخشی 
از اکتشاف و تولید بود(، هم اکنون چابک تر 
عمل نموده و فعالیت های متمرکزتری برای 
تحقق اهداف و سیاست های وزارت نفت و 
ش��رکت ملی نفت ای��ران دارد. در طول دو 
سال گذش��ته در مدیریت اکتشاف، شوراي 
عال��ی اکتش��اف، تأس��یس و در کن��ار آن، 
اولویت های  ب��رای  تصمیم گیری  جلس��ه ی 
اکتشافی، بس��یار فعال تر و پویاتر شده است. 
ش��وراي سیاس��ت گذاري در اختیار وزارت 
نفت و پس از آن، ش��رکت ملي نفت ایران 
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اس��ت و ما  باید بتوانیم ب��ا برنامه ریزی دقیِق 
اکتش��افی، خوراک اولیه ای ب��راي میادینی 
که دچار کاهش تولید شده اند کشف نماییم 
که این خوراک، از نتایج جلس��ه اولویت ها 
و تصمیمات ش��ورای عالی اکتشاف حاصل 
می گردد. در س��ال قبل، ما حدود 26 جلس��ه 
کارشناسی در جلسه اولویت ها داشتیم و 53 
طاقدیس جدید را مورد ارزیابی قراردادیم، 
یعن��ی تکلیف کردی��م آیا ض��رورت برای 
حف��اری اکتش��افی دارن��د یا خیر؟ س��پس، 
نتایج جلس��ه اولویت ها به استحضار مدیریت 
برنامه ری��زی تلفیقی رس��ید و پ��س از طرح 
در جلس��ه هیأت مدیره ش��رکت ملی نفت و 
تخصیص بودجه، اولویت ه��ای مورد نیاز از 
بین آن ها نتخاب و مصوب��ه هیأت مدیره، به 
مدیریت اکتش��اف ابالغ گردی��د. مدیریت 
اکتش��اف ب��رای انج��ام عملی��ات حفاری، 
مب��ادرت به حفاری چاه اکتش��افی می نماید. 
به ط��ور خالص��ه در بخ��ش ش��ورای عالی 
اکتشاف که مدیران و معاونین و رؤسا در آن 
جلسه ش��رکت می کنند و اعضای آن ده نفر 
می باشند، سیاس��ت گذاری اکتشاف در این 

شورا مطرح می شود.
در س��اختار فعلی و بر اس��اس اساس��نامه 
ش��رکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف 
تنها، فعالیت اکتشافی را انجام می دهد؛ یعنی 
اینکه میدان، پس از کشف، جهت توسعه، به 
دیگر شرکت های توسعه ای واگذار می شود. 
الزم به ذکر است که در چاه های توسعه ای و 
تولی��دی، غالباً آزمایش چاه وجود ندارد. اما 
در چاه های اکتش��افی که برای اولین بار در 
ساختمانی حفر می گردد، به جهت ناشناخته 
بودن میدان، الزم اس��ت تا انواع نمودارها و 
آزمایش ه��ا در افق ه��ای مختلف برداش��ت 
گ��ردد که این موضوع، ه��م هزینه بر بوده و 
ه��م، زمان زیادی را ب��رای حفاری می طلبد. 

بعد از تکمی��ل چاه، گزارش برنامه اقتصادِی 
چاه، توس��ط اداره برنامه ری��زی و طرح های 
مدیری��ت اکتش��اف، تهی��ه و ب��ه مدیری��ت 
برنامه ری��زی تلفیق��ی تحویل می گ��ردد. در 
این زمان، اساس��اً کار اکتشاف در آن میدان 
یا س��اختمان به اتمام رسیده است؛ خواه این 
میدان خشک باشد و یا حاوی هیدروکربور 
اقتصادی.در حال حاضر اگر بین »اکتش��اف« 
و »توس��عه و تولید« فاصل��ه افتاده، ما دخل و 
تصرفی نداش��ته ایم و همچنین، مجاز نیستیم 
که به عرصه ی توسعه میدان ورود کنیم، مگر 
آنک��ه بنا به مصلحت و توس��ط هیأت مدیره 
شرکت ملی نفت ایران و با توجه به شرایط و 

زمان، به این مدیریت ابالغ شود.

: جناب آقای دکتر قالوند، شما 
بیان داش�تید که اساس�نامه ش�رکت ملی نفت 
ای�ران اج�ازه نمی ده�د که به بخش توس�عه 
ورود کنید. ممکن اس�ت نظ�ر خود جنابعالی 
را س�وال کنم که اگر شما منافع صنعت نفت 
را در نظر بگیرید، آیا درست نیست که بخش 
توس�عه میدان را هم »اکتشاف« انجام بدهد؟ 
منظورم از س�اختار این اس�ت که آیا ایرادی 
دارد ک�ه مدیریت اکتش�اف، هم فعالیت های 
اکتش�افی را انجام بدهد و هم عملیات توسعه 
را. زی�را در ح�ال حاض�ر، با توجه ب�ه تأخیر 
زمان�ی بین اکتش�اف، توس�عه و بهره برداری، 
خسارت های زیادی به میادین وارد می شود.

دکتر قالوند: چیزی که به عنوان مأموریت 
اکتش��افی  کار  ش��ده،  تعری��ف  م��ا  ب��رای 
اس��ت. ورود به کار توس��عه و بهره برداری، 
کارشناسان توسعه و بهره برداری را می طلبد. 
در یک مقطع زمانی، یکی از زیرمجموعه های 
ش��رکت ملی نفت ایران، »مدیریت اکتشاف 
و تولی��د« ب��ود. وقتی ک��ه فعالیت ش��رکتی 
را به عن��وان اکتش��افی و توس��عه ای تعریف 

می کنن��د، متناس��ب ب��ا آن، مأموریت ه��ای 
اکتش��اف و تولید و بهره ب��رداری موردتوجه 
ق��رار می گی��رد. مأموری��ت اکتش��اف، کار 
اکتشافی است، کار توسعه و تولید نیست، اما 
اگر ش��رکت ملی نفت ایران از این مدیریت 
بخواهند، موض��وع را پیگیری خواهیم کرد. 
کارشناسان مدیریت اکتشاف، دانِش مربوط 
ب��ه مخازن را باید بدانند و می دانند، اما این ها 
کافی نیس��ت؛ یعنی، در ای��ن خصوص الزم 
است س��اختار را گسترش و توس��عه بدهیم. 
ولی ب��ا توجه ب��ه اینکه سیاس��ت های کالن 
ش��رکت ملی نفت ایران، گس��ترش ساختار 
نیس��ت و حتی کوچک کردن آن موردنظر 
اس��ت، بنده به عنوان مدیر اکتش��اف توصیه 
نمی کن��م درای��ن خصوص، یعنی به س��مت 
اکتش��اف و تولید حرک��ت کنی��م بلکه الزم 
است مدیریت اکتشاف، با نیازهای مدیریت 
برنامه ریزی تلفیقی و شرکت ملی نفت ایران 
و نیز شرکت های بهره برداری همسو و نسبت 
به آن آگاه باشد و هماهنگی ها در این زمینه 

تقویت شود.

مه�م  ش�اخص های  از  یک�ی   :
چاه ه�ای  موفقی�ت  ضری�ب  اکتش�اف،  در 
اکتشافِی حفاری شده است. این شاخص، در 
معیارهای بین المللی چند درصد و در ایران 

چند درصد است؟
دکتر قالوند: ای��ن موضوع احتیاج به یک 
پیش نی��از دارد. در ی��ک مقطع��ی، در یک 
منطقه که ناشناخته است، یک میدان کشف 
می ش��ود که به اندازه پنج سال کار اکتشافی 
نیاز و نیز حجم ذخیره قابل اس��تحصال دارد. 
برای مثال، ماموریتی که به اکتشاف می دهند 
این اس��ت که س��الی 400 میلیون بشکه نفت 
قاب��ل اس��تحصال اکتش��اف کنی��م. در حال 
حاض��ر، میادین بزرگ کش��ف ش��ده اند و 
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باید در جس��تجوی طاقدیس های کوچک و 
اقماری باش��یم. طاقدیس های غول پیکر، در 
کنار خودش��ان چندی��ن طاقدیس کوچک 
دارن��د. مثل طاقدیس کوچ��ک گرنگان در 
کنار طاقدیس عظیم گچس��اران. م��ا باید با 
روش ه��ای جدید و با عملی��ات لرزه نگاری 
که بتوان��د اطالعات ذی قیمتی ب��ه ما بدهد، 
آن ها را کشف نماییم. بنابراین، اگر بخواهیم 
ب��ا 7 دکل در س��ال، 7 موقعی��ت را حفاری 
کنیم، ممکن اس��ت بعضی از س��اختمان ها 
خش��ک باش��ند و هیدروکربور نداشته باشد 
و این، ضریب موفقی��ت را کاهش می دهد. 
ضریب موفقیت آمریکا ب��ر مبنای اطالعات 
پایگاه های اینترنتی، حدود 45 درصد است. 
م��ا اکتش��افات هیدروکرب��وری در آمریکا 
و ای��ران را ب��ا برنام��ه دوم، س��وم، چهارم و 
س��ال های پنجم مقایس��ه کرده ایم. در برنامه 
دوم، ضری��ب موفقی��ت اکتش��اف آن ها 34 
درصد ب��ود، ما 57 درصد، در برنامه س��وم، 
آن ه��ا 47 درصد بودند، م��ا 79 درصد و در 
برنامه چه��ارم، آن ها 62 درص��د بودند و ما 
77 درص��د. در برنامه پنج��م از آن ها آماری 
نداریم، ولی ضریب موفقیت ایران در حدود 
68 درصد است و این نورم، قابل توجه است. 
در واقع، ما نس��بت به سایر کشورهای جهان 
در ای��ن مقول��ه از ضریب موفقی��ت باالتری 

برخوردار هستیم.

ن�رخ  حاض�ر،  درح�ال   :
جایگزینی اکتش�افات هیدروکربنی نس�بت به 
تولید و همین طور، نسبِت تولید نفت به تولیِد 
گاز چگونه است و در مقایسه با برنامه پنجم و 

برنامه ششم توسعه، حدوداً چقدر است؟
دکتر قالوند: این س��وال دو بخش اس��ت؛ 
ی��ک بخش آن بر می گردد به اکتش��اف که 
بنده جوابگوی آن هس��تم و بخش دیگر آن 

به مدیریت برنامه ریزی تلفیقی که از ایش��ان 
سوال بفرمایید.

ای��ران روزانه 4 میلیون بش��که نفت تولید 
می کن��د و قرار اس��ت، حدود ی��ک میلیون 
بش��که میعان��ات را هم به تولی��دات خود از 
طریق پروژه های پارس جنوبی اضافه کند. این 
برنامه ی جناب آقای مهندس زنگنه اس��ت و 
به تمام شرکت ها ابالغ شده است. من اعتقاد 
کامل دارم که این کار محقق خواهد شد. ما 
هم متولی کشف میادین هستیم. شرکت های 
بهره برداری نفت و گاز، متولی ادامه و پیگیری 
پروژه های تثبیت و نگهداش��ت و پروژه های 
مرب��وط به توس��عه میادین هس��تند. عالوه بر 
5 میلیون بش��که ذکر ش��ده، توس��عه میادین 
غرب کارون نیز مورد توجه است و انشاءا... 
قرار اس��ت طبق برنامه تا 3/5 س��ال آینده به 
س��قف تولید بین 5/5 میلیون ت��ا 5/7 میلیون 
بشکه برسیم. ش��رکت ملی نفت، تولید نفت 
و در واقع، اس��تخراج نفت را انجام می دهد. 
به دلیل اهمیت موضوع می گویم اس��تخراج 
نفت. لذا، ب��رای این ذخیره ی خدادادی-که 
یک انرژی اس��ت که از زیِر زمین استخراج 
می ش��ود و برای ما امنیت سیاسی اقتصادی و 
فرهنگی و اجتماع��ی را به ارمغان می آورد- 
باید برنامه ریزی صحیحی داش��ته باشیم. بنده 
به عنوان مدیر اکتش��اف پیشنهادم این نیست 
ک��ه تعداد دکل های اکتش��افی افزایش یابد. 
به نظرم ب��ا توجه ب��ه اینکه مناب��ع مالی برای 
توسعه ی مخازن زیاد نیست، لذا فعالیت های 
اکتشافی در حد 6 دکل خشکی و یک دکل 
دریای��ی با توجه به ش��رایط فعل��ِی اقتصادی 

کفایت می کند.
در م��ورد می��زان کش��فیات انجام ش��ده 
در برنام��ه پنجم توس��عه، اگر میزان کش��ف 
ب��ا می��زان اس��تخراج یکس��ان باش��د، یعنی 
صد در صد، که این خیلی خوب خواهد بود. 

این وضعیت در س��ال گذشته برای مدیریت 
اکتش��اف و در مورد نفت، ع��دد 1/24 بوده 
که بس��یار قابل قبول است. برای گاز نیز عدد 
1/85 اس��ت یعنی چیزی نزدیک به دو برابر. 
مدیری��ت اکتش��اف تنها مربوط به ش��رکت 
ملی نفت ایران نیس��ت، بلکه اساس��اً مربوط 
به وزارت نفت هم هست چون سیاست های 
کالن اکتشافی، اول از طریق وزارت نفت و 
سپس، از طریق شرکت ملی نفت ایران به ما 

ابالغ می شود.
و  برنامه ه��ا  ج��اری،  س��ال  اوای��ِل  در 
فعالیت های اکتشافِی کش��ور برای سال های 
باقیمانده ی برنامه پنجِم توسعه توسط شورای 
عالی اکتش��اِف این مدیریت مورد بازنگری 
قرار گرفت و در جلسه هیأت مدیره شرکت 
مل��ی نفت ای��ران مط��رح گردی��د و تقدیم 
وزیر محترم نفت ش��د. همچنین، پیش نویس 
فعالیت های اکتش��افی کش��ور ب��رای برنامه 
شش��م توس��عه نیز پس از برگزاری جلسات 
کارشناس��ی و تأیید ش��ورای عالی اکتشاف 
در دو گزینه در ش��رایط تثبی��ت تحریم ها و 
درصورت برداش��تن تحریم ها، تدوین شد و 
جهت بررسی و طرح در جلسه هیأت مدیره 
ش��رکت ملی نفت ای��ران ، در اوایل دی ماه، 
به مدیر محت��رم برنامه ری��زی تلفیقی تقدیم 

گردید.

: ظاهراً قرار اس�ت نشس�تی در 
لن�دن در خص�وص بلوک ه�ای اکتش�افی و 
قرارداده�ای جدید خارجی داش�ته باش�ید. 
این نشس�ت چگونه اس�ت و آیا باعث خواهد 
شد که تمایلی برای شرکت های سرمایه گذار 

به وجود آید؟
مهن��دس  آق��ای  قالون�د: جن��اب  دکت�ر 
زنگن��ه، وزیر محترم نفت تأکید داش��ت که 
قراردادهای قبلی مورد بازنگری قرار بگیرند 
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که کار بس��یار عالی و خوبی بود و کارگروه 
تخصصی در قالب کمیته تخصصی متش��کل 
از اندیش��مندان نفتی این بازنگ��ری را انجام 
دادن��د و در ای��ن زمین��ه تج��ارب مربوط به 
ای��ن مدیریت را نی��ز اس��تفاده نمودند و در 
چند نوبت هم خود بزرگ��واران به مدیریت 
اکتش��اف تش��ریف آوردن��د و اختصاص��اًٌ 
مدیر عام��ل محت��رم جن��اب آق��ای مهندس 
ج��وادی، نتیجه کار ما را که آسیب شناس��ی 

شده بود، مالحظه فرمودند.
اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای منعقده 
با شرکت های نفتی خارجی از کل 96 بلوک 
اکتشافی که در چهار دور مذاکرات واگذار 
گردیده ب��ود، مربوط به مدیریت اکتش��اف 
می ش��ده ک��ه در قال��ب 15 بل��وک در 14 
قرارداد بوده است. این 14 قرارداد بیع متقابل 
نقاط ضعف و قوتی داشت که آسیب شناسِی 
آن، توس��ط معاونت بلوک های اکتش��افی و 
مش��ارکت های خارجی انجام ش��د. قرارداد 
جدی��د، یک قرارداد بس��یار خ��وب و عالی 
اس��ت و برای همه س��ود و صرف��ه اقتصادی 
دارد. تاکن��ون 19 ش��رکت بین الملل��ی ب��ه 
مدیریت اکتشاف مراجعه کرده و بلوک های  
اکتشافی برای آن ها ارائه گردیده است. نکته 
جالب توجه اینکه تمامی شرکت ها تمایل به 
حضور در س��مینار لندن را داشته تا در اولین 
فرصت و پس از ایجاد ش��رایط مناسب، کار 

خود را شروع نمایند.
نعمت الهی)معاون بلوک های اکتش�افی و 
مش�ارکت های خارجی(: یکی از تنگناهایی 
بلوک ه��ای  قرارداده��ای  م��ورد  در  ک��ه 
اکتش��افی، در ه��ر دو دوِر اول و دوم، ب��ا 
ش��رکت های خارج��ی مط��رح می گردید، 
جذاب نبودن ای��ن نوع قرارداده��ا بود. این 
قرارداده��ا که از ن��وع بیع متقابل ب��ود، تنها، 
مرحل��ه ی مرب��وط به اکتش��اف را پوش��ش 

می داد؛ یعنی، یک ش��رکت خارجی می آمد 
اکتش��اف را انجام می داد، بع��د رها می کرد 
و می رف��ت؛ یعنی، توس��عه و بهره برداری در 
آن نب��ود. در مرحله بع��د، قراردادها به تولید 
و توس��عه تغیی��ر یاف��ت. برای ش��رکت های 
خارج��ی، این، کمی جذاب تر بود زیرا برای 
م��دت طوالنی می توانس��تند در میادین نفتی 
ایران حضور داش��ته باش��ند، ولی با توجه به 
اینکه س��ه اس��تان را از بلوک های اکتشافی 
بوشهر  خوزستان،  کردند)استان های  مستثنی 
و کهکیلوی��ه و بویراحمد(، باز به نوعی، آن 
جذابی��ت خودش را از دس��ت داد. در واقع، 
این شرکت ها در دور اول و دوم بلوک های 
اکتش��افی ب��ه نف��ت رس��یدند و بلوک ه��ا، 
اقتص��ادی اع��الم ش��د ولی در دور س��وم و 
چه��ارم هیچ اکتش��افی در بلوک ها صورت 
نگرفت زیرا جذابیتی در بلوک های اکتشافی 
نبود. در حال حاضر، شرکت های خارجی به 
ما می گویند که قراردادها بهتر ش��ده است، 
ولی اگر اجازه فعالیت بلوک های اکتش��افی 
در این سه اس��تانی که استثنا ش��ده اند، داده 
ش��ود، ش��رکت های خارجِی بیش��تری برای 
س��رمایه گذاری در اکتشاف، تولید و توسعه 
جذب خواهد ش��د. البته قراردادهای جدید 
IPC ویژگی هایی دارد و در بخش بازنگری 

قرارداده��ای نف��ت و گاز دنبال می ش��ود. با 
توجه به مراجعه زیاد شرکت های خارجی به 
مدیریت اکتش��اف و درخواست آنان جهت 
آشنایی با ش��رایط قرارداد، ما با هماهنگی با 
بخ��ش بازنگری قراردادها، فایل ارائه مطلبی 
تهیه کردیم و خصوصیات قراردادهای جدید 
را ب��رای آن��ان ارائه نمودیم. ای��ن قراردادها 
دارای ویژگی هایی  اس��ت ک��ه برخی از این 

ویژگی ها عبارت است از:
- مالکیت مخزن در طول قرارداد متعلق به 

NIOC است.

- قرارداد برای انواع پروژه های باالدستی 
چه در حوزه اکتش��اف، توسعه و تولید و چه 

در خشکی و یا دریا است.
- هدف نهای��ی، بین المللی کردن قرارداد 
است که خوشبختانه، مورد توجه شرکت های 

خارجی قرار گرفته است.
- پیمان��کار عالوه بر فازهای اکتش��اف و 
توس��عه، در مرحله تولید هم فعالیت می کند 
ک��ه ای��ن، یک��ی از موضوعاتی اس��ت که 

شرکت های خارجی بر آن تأکید دارند.
- در حی��ن اجرای قرارداد، اگر میدان نیاز 
به IOR یا EOR داش��ت، پیمانکار می تواند 

آن را انجام بدهد.
- هزینه های سرمایه گذاری پیمانکار ظرف 
5 تا 7 س��ال به وی باز پرداخت می گردد که 
این، یک��ی از نکات خوب س��رمایه گذاری 

است.
- دوره قرارداد بین 22 تا 30 سال است.

-پ��اداش پیمانکار بر اس��اس میزان تولید، 
به او داده می ش��ود. یعنی، هرچه بیشتر تولید 
نماید، بیشتر می تواند استفاده کند. لذا دراین 
نوع قرارداد، بُرد هم برای ش��رکت ملی نفت 

ایران و هم پیمانکار است.
– ب��رای تعدیل میزان پ��اداش، از ضریب 
CIS برای کاهش هزینه های پروژه اس��تفاده 

می ش��ود، به گون��ه ای ک��ه پیمان��کار اگ��ر 
صرفه جوی��ی کند، باب��ت صرفه جویی انجام 

شده نیز، پاداش دریافت می کند.
- ب��از پرداخت کلی هزینه ه��ا به پیمانکار 

تضمین می شود.
- تعادلی میان ریس��ک پروژه ها و پاداش 
پرداخت ه��ا وج��ود دارد؛ در قرارداد ه��ای 
جدید، عبارتی هست به نام »ریسک پروژه«؛ 
اگر در منطقه با ریسک باال کار کند، پاداش 

بیشتری می گیرد.
- فازه��ای توس��عه و تولی��د ای��ن میادین 
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می تواند توس��ط ش��رکت های داخلی و در 
کنار شرکت های بین المللی نیز انجام شود.

: به عنوان مطالع�ه موردی، آیا 
می�دان آزادگان جنوبی، م�ورد خوبی برای 

انجام عملیات لرزه ای 4D است؟ 
دکت�ر قالوند: م��ا تا به حال امکان س��نجی 
4D را در یک��ی از میادی��ن انج��ام داده ای��م 

ول��ی تاکن��ون در ای��ران، 4D انجام نش��ده 
اس��ت. هدف از انجام  4D، مشخص کردن 
حرک��ت هیدروکرب��ن در مخزن و بررس��ی 
وضعیت دینامیک مخزن است، زیرا سرعت 
س��یر امواج در داخل آب، نفت و گاز با هم 
ف��رق می کند. بنابراین، با برداش��ت عملیات 
لرزه ای 3D  از ی��ک میدان تولیدی و تکرار 
آن عملیات در طول یک زمان معین )مثال 5 
تا 10 س��اله(، مشخص می گردد که تغییرات 
سیال داخل مخزن به چه صورت بوده است.

در حال حاضر، قس��متی از یکی از میادین 
تولی��دی برای انجام این مه��م در نظر گرفته 
شده که بعد از تکمیل کارها و تهیه قرارداد، 

اطالع رسانی خواهد شد.
مدیری��ت اکتش��اف کار اکتش��افی انجام 
می ده��د. وقتی یک می��دان، با ی��ک یا دو 
حلقه چاه توس��ط مدیریت اکتش��اف تعیین 
تکلیف شد، آن میدان در اختیار شرکت های 
 ،4D بهره برداری قرار می گیرد. لذا پیش��نهاد
توسط ش��رکت های بهره برداری خواهد بود 
و خودش��ان هم ب��ا رایزنی و مش��ورت با ما، 
باید مصوبه هیأت مدیره و اختصاص بودجه 
را پی گی��ری کنند. برای انج��ام این مهم در 
میادی��ن، باید فرهنگ س��ازی کنیم و ارزش 

واقعی آن را به تصویر بکشیم.

: در م�ورد بل�وک ان�اران که 
میادی�ن آذر و چنگول�ه در آن ق�رار دارن�د، 

همانگونه که می دانیم درحال حاضر، اولویت 
تولید با میدان آذر اس�ت. گفته می ش�ود در 
زم�ان برداش�ت عملی�ات ل�رزه ای، به دلی�ل 
وج�ود می�ن و مش�کالت پاکس�ازی منطق�ه، 
برداشت، پردازش و تفسیِر خطوِط لرزه ای با 
کیفیت خوبی انجام نشده و اطالعات مذکور 
که به شرکت های دیگر داده شده، مشکل گشا 
نب�وده و مج�دداً هزینه های زی�ادی را برای 
شرکت های توس�عه ای در بر داشته است. در 

این خصوص نظر شما چیست؟
پیروی�ان )رئی�س تعبی�ر و تفس�یر اطالعات 
اکتش��اف  ب��ه  مقول��ه  ای��ن  ژئوفیزیک�ی(: 
برنمی گ��ردد و در حوزه توس��عه می باش��د. 
اما بحث پاک س��ازی و تأثی��ر آن بر کیفیت 
اطالعات مردود اس��ت. با توجه به ش��رایط 
منطقه، اگر برداشت عملیات لرزه ای مذکور 
خارجی)اس��تات اویل،  ش��رکت های  ب��ا  را 
هی��درو( مقایس��ه کنی��م، انصاف��اً می توانیم 
بگوییم اطالعات خوبی برداش��ت کرده ایم. 
و  داری��م  را  هزین��ه  محدودیت ه��ای  م��ا 
ش��رایط محیطی که باعث می ش��ود کیفیت 
نباش��د.  مطلوب  چن��دان  برداش��ت های مان 
ل��رزه ای س��ه بُعدی آن  تفس��یر  به هرح��ال، 
انجام ش��د ام��ا کیفی��ت اطالعات نس��بتاً با 
ش��رایط موجود خوب و مناسب بوده است. 
کیفی��ت  روی  اینک��ه  ب��رای  به طورکل��ی، 
بح��ث کنی��م و ب��ر اس��اس آن، وضعی��ت 
 الیه ها و س��ازندها را در زی��ِر زمین ارزیابی 
ب��ه  برمی گ��ردد  موض��وع  ای��ن  کنی��م، 
همین ط��ور  و  ل��رزه ای  برداش��ت   کیفی��ت 
نرم افزارهای پردازش��ی، ش��خص مُفس��ر و 
 نرم افزاره��ای تفس��یر. به نظ��ر می رس��د بهتر 
است و الزم اس��ت که بین شرکت ها ارتباط 
خ��وب دوطرفه وج��ود داش��ته باش��د تا از 
اطالع��ات موجود ب��ه بهترین وج��ه ممکن 

استفاده گردد.

بلوک ه�ای  ب�ا  رابط�ه  در   :
 ،  1377 س�ال  در  توس�عه ای،  و  اکتش�افی 
ه�دف از ایج�اد معاون�ت بلوک ه�ا این بود 
ک�ه ش�رکت های خارج�ی در ای�ن طرح ها 
مش�ارکت و س�رمایه گذاری کنن�د. از س�ال 
ت�ا س�ال 1385 ک�ه در چه�ار دوره،   1377
بلوک ها به مناقصه گذاش�ته شد، از 57 بلوک 
فقط 15 بلوک به امضاء قرارداد رس�ید. گفته 
می ش�ود که می�زان کل س�رمایه گذاری تنها 
444 میلی�ون دالر ب�وده اس�ت. آیا ش�ما این 

عدد را تأیید می کنید؟
دکت�ر قالون�د: خی��ر، رقم واقع��ی بیش از 
یک میلیارد دالر کل حجم س��رمایه گذاری 
در بلوک های اکتش��افی بوده که در طول 4 
دور مذاک��رات و برای 14 قرارداد بیع متقابل 
انجام ش��ده اس��ت. اما ح��دود 400 میلیون 
دالر آن، مرب��وط ب��ه بلوک هایی اس��ت که 
اقتصادی اعالم ش��ده و لذا بر اساس قرارداد 
می بایس��ت این هزینه ها به پیمانکار پرداخت 
قال��ب 14  بل��وک در  می ش��د. درکل، 15 
قرارداد، منعقد شده که شرکت های خارجی 
بین المللی آمدند، هزینه کردند، چاه زدند و 
در مجموع، چنانچه گفته ش��د، بیش از یک 
میلیارد حجم سرمایه گذاری آنان بوده است.

: در مورد قراردادهای جدید 
که در لندن برگزار خواهد ش�د، مبلغ س�ود 
ش�رکت ملی نفت چن�د درصد اس�ت؟ مبلغ 

ضمانت نامه چند درصد از قرارداد است؟
دکت�ر قالون�د: در ارتباط ب��ا قراردادهای 
IPC، هر چیزی که م��ا مجاز بودیم را اعالم 

کردیم و بحث میزان سود شرکت ملی نفت 
مطرح نیست و مبلغ ضمانت نامه ها هم مطرح 
نیس��ت. در دوره ه��ای قبل��ی، ش��رکت های 
خارجی، اطالعات بلوک ه��ا را می خریدند 
و بع��د، میزان ریس��ک را محاس��به و وقتی 
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می دیدند س��ود و صرف��ه دارد، ب��رای عقد 
ق��رارداد اق��دام می کردند. درح��ال حاضر، 
در مورد بلوک ه��ای جدید، تنها، در مرحله 
اع��الم آمادگی هس��تیم و کاًل ای��ن مقوله به 
بخش معاون��ت س��رمایه گذاری برمی گردد 
 ک��ه می توانند ب��ه اینگونه س��واالت دقیق تر 

جواب دهند.

خارج�ی  ش�رکت های  آی�ا   :
می توانند در تمام حوضه های رس�وبی ایران 
فعال شوند؟ حتی حوضه های شناخته شده ای 

که زیر 20 درصد ریسک اکتشافی دارند؟
نعم�ت اله�ی: بل��ه، در هم��ه حوضه های 
اس��ت.  ش��ده  تعری��ف  بل��وک  رس��وبی، 
حوضه های رس��وبی کپ��ه داغ، مغ��ان، ایراِن 
مرک��زی، دزفول، فارس، لرس��تان، دش��ت 

آبادان و خلیج فارس. 

: از قدی�م مدیری�ت اکتش�اف 
به عن�وان مخ�زن و گنجین�ه بس�یار ارزش�مند 
اطالع�ات ب�وده و همچنی�ن، در کن�ار آن، 
ی�ک مخزن بزرگ مغز افزاری و کارشناس�ان 
بس�یار خب�ره را می ت�وان یاف�ت. ب�ا توجه به 
تغیی�ر رویکردهای�ی ک�ه در س�ال های اخیر 
اتفاق افتاده و بحث برون س�پاری پروژه های 
اکتش�افی وج�ود دارد، ای�ن نگران�ی خارج 
می ش�ود  احس�اس  اکتش�اف  مجموع�ه ی  از 
که ب�ا این برون س�پاری ها، این روند توس�عه 
مغز اف�زای ک�ه در مدیری�ت اکتش�اف ب�وده 
ب�ا اخت�الل مواجه ش�ود. آی�ا در ای�ن مورد 
آسیب شناسی انجام شده است و آیا از آسیب 

احتمالی آن جلوگیری کرده اید یا خیر؟ 
دکت�ر قالوند: م��ن خود یکی از کس��انی 
هستم که با برون سپاری موافق بوده و هستم. 
دوره قدیم گذش��ت. خدمات را باید خرید. 
در حال حاضر، »اکتش��اف« شرکت نیست، 

یک »مدیریت« اس��ت. در س��ال های قبل و 
مطابق با اص��ل 44 ، قس��متی از آن به عنوان 
»عملیات اکتش��اف« از »اکتش��اف« جدا شد. 
ل��ذا مدیری��ت اکتش��اف کارش هدای��ت، 
نظ��ارت و رهبری اس��ت. پروژه ه��ا را باید 
برون س��پاری کرد اما باید ناظر قوی داش��ت 
تا در کیفیت کار مشکلی پیش نیاید. ناظراِن 
مدیریت اکتش��اف بس��یار ق��وی و از دانش 
کافی برخ��وردار هس��تند. البته یک س��ری 
م��وارد اندک و جزئی اس��ت که ما خودمان 
مشغول مطالعه و انجام آن ها هستیم. به اعتقاد 
بنده، عملیات لرزه ن��گاری جزو بخش هایی 
اس��ت که   باید در آن، برون س��پاری صورت 
پذی��رد و به ای��ن ترتیب، رقاب��ت، افزایش و 
لیک��ن مقوله های  هزینه ها کاه��ش می یابد. 
طراحی و تفس��یر اطالع��ات لرزه نگاری که 
غالب��اً جنبه حاکمیتی دارد، توس��ط مدیریت 
انجام می ش��ود. همچنین، خدمات  اکتشاف 
س��یمان،آزمایش های  گل،  نمودارگی��ری، 
درون چاهی و دکل های دریایی و خش��کی 

همه در قالب قرارداد برون سپاری می شوند.
»بل��وغ  پ��روژه  م��ورد  در  عالوه برای��ن، 
مصنوعی« ک��ه برای اولین بار در ایران انجام 
شده اس��ت، ما خودمان ژئوشیمیست داریم 
و ای��ن همکاران ح��دود 70 درص��د از این 
اطالعات و توانایی انج��ام کار را دارند، لذا 
ناظران ای��ن مدیریت  بای��د اینگونه پروژه ها 
را هدای��ت، نظ��ارت و رهب��ری کنن��د. اما 
خوش��بختانه، انتقال دان��ش و تکنولوژی در 
این پروژه ها انجام می شود و لذا، سطح علمی 
همکاران اکتشاف باالتر می رود و یا مثاًل اگر 
پروژه ای را به پژوهشگاه صنعت نفت واگذار 
کردن��د، همکاران م��ا  باید نظ��ارت نمایند؛ 
مفهومش این نیس��ت که اکتشاف نمی تواند 
آن کار را انجام دهد. ما در مجموع، به دنبال 
پویایی و س��رعت در انجام پروژه ها هستیم. 

ل��ذا، ما خدم��ات را می خریم. ب��رای خرید 
خدمات از قوانین مناقصات استفاده می کنیم 
و ای��ن، باعث می ش��ود که قیم��ت خدمات 
کنترل شود و با زیاد شدن تعداد پیمانکاران، 
قیم��ت و هزینه ه��ا پایین بیای��د. همچنین، با 
در نظر گرفتن اس��تانداردها، کیفیت اجرای 
کارها نیز افزایش می یابد. از طرفی، با توجه 
به حض��ور ش��رکت های خصوصی و وجود 
قرارداد و جریمه های احتمالی، س��رعت کار 
افزای��ش چش��م گیری می یاب��د. بنابراین، با 
توجه به جمیع موارد، برون سپارِی طرح ها و 
پروژه ها، به نفع صنعت نفت بوده و همچنین، 
با انتقال تکنول��وژی و آموزش همکاران نیز 
همراه است. اما، در خصوص تفسیر خطوط 
لرزه ای، چون موضوع حاکمیتی اس��ت، این 
فعالیت توس��ط همکاران مدیریت اکتشاف 
به انجام می رس��د و لذا، اطالعات مهم تفسیر 
تنها در اختیار مدیریت اکتشاف خواهد بود.

می دانی�م،  ک�ه  همان ط�ور   :
ماهی�ت کار اکتش�افی، کار پژوهش�ی اس�ت 
و نمی ت�وان م�رزی بین این دو قائل ش�د. با 
توج�ه ب�ه بحث ه�ای جدیدی ک�ه در مورد 
ژئوفیزیک، لرزه ای، غیرلرزه ای، ژئوش�یمی، 
گنبدهای نمکی، ژئومکانیک و شکستگی های 
هیدرولیکی مطرح اس�ت، مدیریت اکتش�اف 
برای اس�تفاده از این فناوری های جدید و با 
توجه به محدودیت هایی که در کشور مطرح 
اس�ت، چه برنامه یا طرح های�ی درنظر دارد؟ 
آیا پروژه های جدیدی در این راس�تا در نظر 

گرفته شده است؟
دکت�ر قالون�د: در ارتب��اط ب��ا شکس��ت 
)Hydraulic Fracturing( که  هیدرولیک��ی 
در 6 ی��ا 7 منطق��ه از ای��ران انج��ام داده ایم، 
هیچ ی��ک به ج��ز در یک چ��اه دریای��ی، به 
نتیجه ی مطلوب نرس��یده اس��ت. اساس��اً این 
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فناوری در حوزه ی تولید کاربرد وس��یع تری 
دارد. در میادین��ی ک��ه نفت آن ه��ا در حال 
اتمام اس��ت و فقط الیه ه��ای نازکی از نفت 
بی��ن کاله��ک گازی در ب��اال و آب ش��ور 
در پایین باقیمانده اس��ت ک��ه در این حالت 
ب��ا حفاری های افقی و س��پس، اس��تفاده از 
شکستگی هیدرولیکی و هم زمان، اسید کاری 
در چ��اه، ایج��اد شکس��تگی و افزایش خلل 
و فرج ک��رده و میزان نفوذپذی��ری افزایش 
یافته، امکان برداش��ت بیش��تر از مخزن میسر 
می گردد. البته این موضوع در گستره فعالیت 
ش��رکت های بهره برداری و ازدیاد برداش��ت 
اس��ت. مورد اس��تفاده دیگ��ر از این روش، 
ب��رای منابع غیرمتعارف و در اس��تخراج گاز 
از ش��یل های گازی است که درحال حاضر، 
دان��ش و فن��اوری آن را را دراختیار نداریم. 
نباید از علوم روز دنیا عقب باشیم بلکه باید با 
انجام پروژه های پژوهشِی بیشتر، این فناوری 
را به دس��ت آوری��م. درحال حاض��ر، طرح 
پژوهش��ی شیل های گازی در این مدیریت با 
همکاری پژوهش��گاه صنعت نفت در دست 
اجراس��ت. الزم به ذکر اس��ت ک��ه آمریکا، 
مکزیک و کانادا با این روش در حال افزایش 
حجم ذخایر منابع غیرمتعارف خود هس��تند. 
بنابرای��ن، بای��د به دنب��ال مناب��ع غیر متعارف 
ش��امل ش��یل های گازی، ش��یل های نفتی و 
باش��یم که خوشبختانه،  هیدرات های گازی 
هر س��ه پروژه در مدیریت اکتشاف در حال 
انجام است. در ارتباط با شیل های گازی، نیاز 
به دانستن نوع سنگ )Rock Type( است تا 
بتوانیم مقاومت برشی و ضریب شکست آن 
سنگ را به دس��ت آوریم. در این مقوله، نیاز 
به بررسی و مطالعات گس��ترده ای داریم که 
در این حوزه، کار ش��روع شده اما در ابتدای 
راه هس��تیم. اما مقوله ژئومکانیک بیش��تر در 
حوزه ی کاری شرکت های بهره برداری، در 

قالب کنسرس��یوم ازدیاد برداش��ت پی گیری 
می ش��ود و یک��ی از بحث ه��ای ج��دی در 

حوزه ی EOR و IOR می باشد. 
ام��ا در مورد دیگر فناوری های اکتش��افی 
جدید، پروژه های پژوهش��ی جدیدی توسط 
 RFP اداره پژوه��ش و فن��اوری در قال��ب
)درخواست برای پیش��نهاد پژوهشی( آماده 
ش��ده که به عنوان سبد پژوهشی این مدیریت 
و جه��ت اخذ موافقت مدیری��ت پژوهش و 
فناوری تقدیم شده است. امیدواریم با توجه 
به جمیع مش��کالت و کمبود بودجه، بتوانیم 
این طرح های پژوهش��ی را اج��را نموده و به 
انتقال دان��ش و تکنولوژی جدی��د به داخل 

ایران موفق گردیم.

نی�روی  اهمی�ت  م�ورد  در   :
حف�ظ،  م�ورد  در  به خص�وص  و  انس�انی 
نگهداش�ت و ارتق�ای ای�ن نیروه�ا، مدیریت 
اکتش�اف چه اقدام�ی نم�وده و تاکنون چند 
درصد نیروهای متخصص اکتش�اف مهاجرت 
خارج�ی و چن�د درص�د مهاج�رت داخل�ی 

داشته اند؟
دکتر قالون�د: نیروی انسانی متخصص این 
مدیریت، نقطه ق��وت اصلی و عامل مهم در 
پیش��برد اهداف عالی اکتشاف هیدروکربور 
محس��وب می گ��ردد. لذا ض��رورت دارد تا 
قدر این نیروها را دانسته و به مشکالت آن ها 
پاس��خ فوری داده ش��ود. این نیروها مدام در 
حال یادگیری و به روز ش��دن هس��تند. برای 
نیل به اهداف سازمان، آموزش پرسنل بسیار 
مهم اس��ت. هرچند ای��ن روزها ب��ا توجه به 
مش��کالت بودجه، این مهم آنچنان که باید 
و ش��اید انجام نمی ش��ود. بن��ده از همین جا 
از مدیران ارش��ِد نف��ت تقاضا می کن��م تا با 
تخصیص بودجه آموزش��ی چه داخل و چه 
خارج از کشور موافقت نمایند. اما با توجه به 

جمیع موارد، تخصص باالی پرسنل مدیریت 
اکتشاف، زبانزد عام و خاص است. از حدود 
2 س��ال پیش که بنده مسئولیت این مدیریت 
را به عه��ده گرفت��ه ام، ب��ا تخصی��ص ی��ک 
کارگروه از مش��اوران جوان و یک شرکت 
مشاور روان شناسی صنعتی، دالیل مهاجرت 
پرس��نل را آسیب شناس��ی علم��ی نمودی��م. 
در این بررس��ی مش��خص ش��د که تعدادی 
از پرس��نل برای ادامه تحصی��ل در خارج از 
کشور، تعدادی برای کار در خارج از کشور 
و تع��دادی نیز ب��رای کار در ش��رکت های 
نفت��ی داخلی مجب��ور به مهاجرت ش��ده اند. 
انگیزه آن ها نیز تنها، مش��کالت مادی نبوده 
و به ه��ر ح��ال، خیر و صالح خ��ود را به این 
ص��ورت دیده اند. البته، با توج��ه به تغییرات 
جدی��د در حقوق و مزایای پرس��نل، تقویت 
انگیزه های رفاهی و مالی، درحال حاضر، این 
مهاجرت ها به ش��دت کاهش یافته است که 
در خصوص افزایش حقوق و مزایای پرسنل 
نفت، ج��ا دارد از زحمات و تصمیمات مقام 
محترم وزارت و اعضای محترم هیأت مدیره 
و مدیران ستاد شرکت ملی نفت ایران تشکر 

و قدردانی نمایم.
کارشناس��ان زی��ادی در ط��ول ده س��ال 
گذش��ته از ای��ن مدیریت ب��ا توجه ب��ه نیاز 
دیگر ش��رکت های نفتِی زی��ر مجموعه نفت 
به ص��ورت انتقالی مهاج��رت کرده اند اما در 
طی 2 س��ال گذش��ته با تالش اینجانب، این 
مقوله به حداقل خود رس��یده است و در این 
زمینه منحصراً حدود ده نفر و آن هم به دالیل 
بس��یار مهم و بعضاً پزش��کی و ب��ا هماهنگی 
معاونت های مختلف در مدیریت اکتش��اف 
بوده اس��ت. اینجانب به هیچ عن��وان موافق با 
مهاجرت هم��کاران و ترخیص همکاران از 
مدیریت اکتش��اف نمی باش��م. این مدیریت 
در حد توان خود، کمک های مالی در قالب 
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وام های درازمدت را برای تمامی پرسنل و در 
جهت رفع مشکالت مالی آن ها انجام داده و 
مجدداً انجام خواه��د داد که برای مدیریت 
محترم منابع انس��انی ش��رکت ملی نفت ارائه 
کردیم و خوشبختانه با حمایت هیأت مدیره 
محترم شرکت ملی نفت ایران، آسیب شناسی 
برای کل شرکت ملی نفت انجام شد و نهایتاً 

منجر به افزایش فوق العاده شغل گردید.

: خوشبختانه مدیریت اکتشاف 
در ح�وزه HSE نی�ز پیش�تاز اس�ت. در مورد 
و  حف�اری  پس�ماندهای   ،  Zerodischarge

دیگ�ر م�وارد مرتب�ط با توج�ه به اس�تاندارد 
ش�رکت ملی نفت ای�ران، ای�ن مدیریت چه 

فعالیت هایی داشته است؟
مقصودی)رئی�س اداره بهداش�ت، ایمن�ی، 
محیط زیس�ت و پدافند غیرعامل(: در ارتباط 
با موضوع مدیریت پس��ماند حفاری با روش  
Zerodischarge، ای��ن مدیریت برای اولین 

بار این پ��روژه را به عنوان پایلوت و توس��ط 
ش��رکت اتریش��ی OMV به انجام رس��اند و 
در انتها، تنها توانس��ت 42 درصد از پس��اب 
تولیدی را پاکس��ازی کند. همچنین، در ابتدا 
هزینه ی این پروژه فوق العاده باال بود و توجیه 
اقتصادی نداش��ت. لذا ما را بر آن داشت که 
ب��رای چاه هایی که در آن ه��ا از گل روغنی 
اس��تفاده می شد، فرم و جدول مشخصی تهیه 
نماییم. در واقع، اولین س��ازمانی هس��تیم که 
این اس��تاندارد را تهیه و بومی کرده  اس��ت. 
تاکنون، تحقیقات و بررس��ی های وسیعی بر 
روی ساختار های ِگل های پایه روغنی و آبی 
صورت پذیرفته است. الزم به ذکر است در 
عملی��ات حفاری، یکی از هزینه های بس��یار 
گزافی که این مدیریت متحمل آن می گردد، 
هزینه ی تهیه آب اس��ت. میزان پسابی که در 
سال گذشته در مجموع تولید گردید، بالغ بر 
بیس��ت و پنج میلیون و س��یصد و پنجاه هزار 

مترمکع��ب بوده اس��ت. نح��وه ی انجام کار 
به بهتری��ن روش ممکن ص��ورت پذیرفته و 
تاکن��ون هیچ ش��کایتی از محیطزیس��ت در 
این خصوص نداش��ته ایم. معموالً اخذ مجوز 
چاه ه��ای اکتش��افی در مناط��ق چهارگان��ه 
بس��یار دش��وار اس��ت. پارک ه��ای مل��ی، 
ش��کارگاه ها،  حتی  تاالب ه��ا  زیس��تگاه ها، 
مناطق دارای حساسیت بس��یار باالیی از نظر 
ای��ن مدیریت،  زیس��ت محیطی هس��تند که 
ب��ا نظ��ارت دقیق و تعام��ل قوی با س��ازمان 
حفاظت از محیط زیس��ت، عملیات خود را با 
موفقیت در این نواحی و با کمترین آس��یب 
زیس��ت محیطی به انجام می رس��اند. در حال 
حاض��ر، تمام تالش ما بر این اس��ت که آب 
مصرف��ی در گل حفاری را ک��ه جهت تهیه 
آن در مناطق مختلف عملیاتی، هزینه بس��یار 
زیادی را برای ما داش��ته، بعد از گردش گل 
و به س��طح آمدنش دوباره بع��د از تصفیه به 
چرخه عملیات بازگردانیم. در این خصوص، 
ب��ا چندی��ن ش��رکت دولت��ی و خصوص��ی 
جلس��ات متمادی و مفصلی داشته ایم لیکن، 
به علت نوین ب��ودن طرح و ناش��ناخته بودن 
این عملیات، شرکت های خصوصی به جهت 
عدم دانش کافی، تمایل به س��رمایه گذاری 
ندارند. به نظر اینجانب، ماهنامه اکتش��اف و 
تولید دارای پتانس��یل بسیار مناسبی در جهت 
اش��اعه این موضوع و تش��ویق هم��کاران و 
شرکت ها به تحقیق و بررس��ی بیشتر در این 

زمینه خواهد بود.
مبحث مدیریت پسماند در صنعت نفت و 
گاز بس��یار حائز اهمیت اس��ت. به طور کلی، 
قبل از شروع هر پروژه و در مرحله ایده باید 
کلیه مشکالت و معضالت، باالخص مبحث 
مدیریت پس��ماند و مس��ائل زیس��ت محیطی 
م��ورد ارزیابی و بررس��ی قرار گی��رد و در 
صورت منطقی بودن عملیات، نس��بت به این 

امر اقدام گردد.

 ،Zerodischarge در ارتب��اط ب��ا سیس��تم
همان ط��ور که در ابتدا به آن اش��اره گردید، 
نتای��ج حاصل از عملیات ف��وق به طور کامل 
م��ورد قب��ول ای��ن مدیریت ق��رار نگرفت و 
س��ازمان ما معتقد اس��ت که با سیس��تم ها و 
فناوری های نوین دیگ��ری باید بر روی این 

موضوع فعالیت داشته باشد.

مح�ل  انتخ�اب  زم�ان  در   :
عملی�ات حف�اری اکتش�افی، آی�ا ای�ن امکان 
وج�ود دارد تا فاصل�ه محل چ�اه و موقعیتی 
که با اماکن مس�کونی و ش�هرها دارد را تغییر 
دهیم تا مش�کالت آلودگی زیس�ت محیطی را 

به حداقل برسانیم؟
مدیری��ت   HSE اداره  قالون�د:  دکت�ر 
اکتشاف قبل از آغاز هر پروژه و قبل از آغاز 
عملیات راه و جاده سازی به طور دقیق منطقه 
مورد نظر را مورد بررس��ی قرار می دهد و در 
صورت نزدیکی به منطقه مسکونی روستایی، 
شهری و حتی عشایری، فاصله ایمن را اعالم 
می کند. ما برای جابه جایی منطقه ی عملیاتی، 
دارای ش��عاع منطق��ی هس��تیم و نمی توانیم 
از مخ��زن مورد نظ��ر زیاد دور ش��ویم، زیرا 
در ای��ن صورت، اهداف مخزن را از دس��ت 
می دهی��م. ولی به طورکل��ی، وقتی میدانی را 
کش��ف می کنی��م، آن می��دان درنهایت در 
اختیار شرکت های بهره برداری قرار می گیرد 
و ایش��ان نیز باید در حفر چاه های توسعه ای، 
کلیه ی استانداردهای HSE را در نظر بگیرند.
در پای�ان، آقای دکتر قالون�د از برگزاری 
ای�ن میزگ�رد و حض�ور س�ردبیر و اعض�ای 
تحریریه ماهنامه اکتشاف و تولید تشکر نموده 
و اب�راز امیدواری نمودند ک�ه با انجام چنین 
میزگردهایی، عملکرد هر یک از شرکت های 
زیرمجموعه ش�رکت ملی نفت ای�ران، برای 
خوانن�دگان محت�رم نش�ریه، ش�فاف س�ازی 

گردد.


