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مصاحبهی اختصاصی اکتشاف و تولید با مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعهی نفت؛

نقش محوری شرکت مهندسی و توسعهی نفت در
توسعهی میادین استراتژیک
تنظیم کننده :زهره رحیمی شرکت مهندسی و توسعه نفت

جن��اب آق��اي عبدالرضا حاجیحس��یننژاد؛
کارش��ناس ارش��د مهندسی ش��یمی از دانشگاه
میس��وری آمری��کا از س��ال  1359کار خود را
در س��ازمان برنام��ه و بودجهی خوزس��تان آغاز
کردند و سپس به شرکت آب و برق و همچنین
پتروشیمی بندر امام منتقل شدند .ایشان در ادامه
وارد شرکت ملی نفت شده و در سمتهایی نظیر
مجری طرح آغار و داالن ،مدیرعامل مهندسی
س��اختمان نف��ت ،مدیر فن��ی و ام��ور اجرایی و
عضو هیأت مدیرهی شرکت کاالی نفت لندن،
مدیر فنی و ام��ور اجرایی وعضو هیأت مدیرهی
منطقهی ویژهی اقتص��ادی انرژی پارس خدمت
کردند و در نهایت بازنشس��ته ش��دند .با دعوت
مج��دد آقای حاجیحس��یننژاد به کار ،ایش��ان
بهعنوان مدیر عامل محترم ش��رکت مهندسی و
توسعهی نفت منصوب گردیدند.
 :لطف� ًا در آغاز توضیح مختصری در

مورد تأس�یس و فعاليتهاي ش�ركت مهندسي و
توسعهي نفت بيان فرماييد؟

در س��ال  1378با هدف جداس��ازي مرحلهي
توسعه از عمليات و همچنين كنترل و پايش بهتر
و تس��ريع در اجراي پروژهها ،شركت مهندسي و
توسعهي نفت تأسيس شد .شركت ملي نفت ايران
اين شركت را بهعنوان شركتي دانشبنيان تشكيل
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داد تا كار توس��عهي ميادي��ن هيدروكربني را از
طريق تعامل با شركتهاي معتبر بينالمللي نفتي
انجام دهد .بنابراين س��ازمان شركت مهندسي و
توسعهي نفت از لحاظ ك ّمي بسيار محدود اما در
عينحال كارا درنظر گرفته شد تا عموماً كارها را
از طريق برونسپاري انجام داده و راهبري طرحها
و نظارت عاليه بر اجراي آنها را عهدهدار گردد.
از زم��ان آغ��از فعاليته��اي اجراي��ي اين
ش��ركت ،طرحهاي بس��يار مهم��ي نظير طرح
توس��عهي ميادي��ن س��روش و نوروز ب��ا توليد
 190هزار بش��كه نفت در روز ،طرح توسعهي
ميادين فروزان و اس��فنديار با افزایش توليد 35
هزار بش��كه نفت در روز ،طرح توسعهي ميدان
ب�لال با  5حلقه چاه تزريق آب و افزايش توليد
 40هزار بش��كه نفت در روز ،طرح توس��عهي
مي��دان درود ب��ا افزايش توليد  85هزار بش��كه
نف��ت در روز ،طرح توس��عهي ميدان نصرت با
افزايش توليد  11500بشكه نفت در روز ،طرح
توس��عهي ميدان نفتي دارخوي��ن (كه با تزريق
امتزاجي گاز در نوع خود منحصربهفرد است)
با افزايش توليد  160هزار بش��كه نفت در روز،
طرح توس��عهي مي��دان گازي تابن��اك ،طرح
منص��وري ،طرح آماك ،ط��رح تزريق گاز در
آغاجاري و طرح احداث مخازن اس��تراتژيك
ذخيرهس��ازي نفتخام تحت نظارت ش��ركت

مهندسي و توس��عهي نفت قرار داشته كه بعضاً
خاتمه يافته يا در شرف اتمام هستند.
هماكنون نيز طرحهاي توسعهي ميادين نفتي
آزادگانشمالي ،آزادگانجنوبي ،يادآوران ،فاز
اول ميدان گازي كيش ،میدان آذر ،طرح احداث
كارخانهي گاز و گاز مايع  ،3200طرح احداث
تلمبهخان��هي نفت غرب كارون و خطوطلولهی
انتقال نفتخامهاي س��بك و س��نگين در دست
اجراس��ت و فاز دوم ميدان گازي س��لمان و فاز
دوم و س��وم ميدان گازي كي��ش نیز در صورت
آمادگي سرمايهگذار اجرا خواهند شد.
 :س�هم توليد نفت و گاز شركت متن

در برنامهي ششم توسعه چقدر درنظرگرفته شده
است؟

اصوالً برنامهي شش��م توس��عه (ك��ه هنوز در
دست تهيه است) توسط شركت ملي نفت ايران
تهيه و پس از تصويب در مراجع ذيربط توس��ط
ش��ركتهاي تابع��ه اجرا خواهد ش��د .اما انتظار
ميرود كه در این برنامه ،توليد نفت از منطقهی
غرب كارون به بيش از يك ميليون بشكه در روز
برسد.
 :با توجه به وجود ميادين مش�ترك

در غرب كارون ،استراتژي توليد از اين ميادين
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چگونه است؟

و برعكس؛ شركتهاي كمتجربه سبب تأخير در
اجرا و كيفيت پایینتر طرحها خواهند شد.

ميادي��ن مش��ترك غ��رب كارون در اولويت
توسعهي ش��ركت ملي نفت قرار دارند تا هرچه
س��ريعتر به توليد مدنظر برسند .بههمين دليل نيز
ميادين غيرمشترك از اولويت خارج شدهاند.

ام�روزه قراردادهاي بيعمتقاب�ل جذابيتي براي

 :چش�مانداز سرمايهگذاري خارجي

قراردادهاي عراق شاهد اين مدعاست) .نظر شما

را در توسعهي ميادين استراتژيك چگونه ارزيابي
ميكنيد؟

اي��ران دومي��ن دارن��دهي مناب��ع گازي دنيا و
همچنين صاحب منابع سرشار نفتي است .بنابراين
شركتهاي زيادي براي توسعه پيشقدم شدهاند
كه سرمايهگذاري آنها پس از رفع تحريمها ميسر
خواهد بود .انتظار ميرود با رفع تحريمها ،بازار
رقابت سرمايهگذاران خارجي رونق گیرد.
 :ب�ا توج�ه ب�ه مس�ئوليت خطي�ر

توسعهي ميادين مشترك ،بهنظر جنابعالي ساختار

درونسازماني متن چه نقاط ضعف و قوتي دارد
وك ً
ال اين ساختار را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

با عنايت به پيشبيني افزایش فعاليتها (بهويژه
پس از برطرف شدن تحريمها) ،نياز به نيروهاي
كارآزم��وده جهت مديري��ت طرحها و پروژهها
بيشتر احساس خواهد شد .بنابراين بهنظر ميرسد
با توج��ه خاص ب��ه مقولهي آم��وزش نيروهاي
موج��ود و بهكارگي��ري فارغالتحصيالن نخبهي
دانش��گاههاي معتبر و نيز اس��تفاده از توان بخش
خصوصي اين مشكل برطرف خواهد شد.
 :ش�ركت مهندس�ي و توسعهي نفت

قراردادهاي بيعمتقابل بسياري را با شركتهاي

 :همانط�ور ك�ه مس�تحضريد

اين قراردادها توس��ط شركت ملي نفت ايران
منعقد شده و شركت متن ملزم به اجراي آنهاست.
اما قرارداد خوب مثل يك بازي برد-برد اس��ت.
قرارداد بيعمتقابل بهخوديخود قراردادهاي بدي
نيس��ت؛ بلكه كام ً
ال به عملكردپيمانكاران طرف
قرارداد بس��تگي دارد .بديهي است شركتهاي
توانمند و باتجربه ميتوانند نتايج بهتري ارائه كنند

 :ف�از نخس�ت و آين�دهي ف�از دوم

س�رمايهگذاران خارج�ي ندارن�د (نس�ل جديد

ط�رح يادآوران را چگون�ه ارزيابي ميكنيد .آيا

دربارهي اين قراردادهاي جديد چيست؟

مايل به سرمايهگذاري در اين ميدان هست؟

در قراردادهاي جديد ع��راق بهدليل طوالني
ب��ودن م��دت ق��رارداد ( ،)Long Termرويهي
ش��ركتهاي س��رمايهگذار به تولي��د صيانتي و
بلندم��دت از مخ��زن ميانجام��د و تنها هدف،
نگهداشت توليد برای مدتی كوتاه ( 3-5ساله) و
استهالك هزينهها از طریق فروش بخشي از نفت
نیست .با توجه به اينكه قرارداد جديد نفتيِ IPC
هنوز رونمايي نش��ده ،بايد منتظر ماند و مشاهده
کرد ک��ه متن اي��ن قرارداده��اي جديد چگونه
جذابيت سرمايهگذاري را افزايش خواهد داد.
 :بخش�ي از قرارداده�اي بيعمتقابل

ش�امل انتق�ال ف�نآوري و دان�ش فن�ي از
شركتهاي سرمايهگذار به شركت متن است .تا
چه حد از اين امر رضايت داريد؟

س�رمايهگذار خارج�ي ديگري غير از س�ينوپك

در فاز نخس��ت با حفاري  52حلقه چاه ،تعمير
 3حلق��ه چاه اكتش��افي موجود ،اح��داث واحد
بهرهب��رداري ،نمكزدايي ،تقويت فش��ار گاز و
خطوطلولهي انتقال نفت و گاز ،توليد روزانهی
 85هزار بش��كه نفت و  4ميليون مترمكعب گاز
محقق ميشود .هماكنون برنامهي جامع فاز دوم
توس��عهي ميدان يادآوران توسط سينوپك ارائه
شده است .در اين برنامهی دو مرحلهاي ،نخست
توليد  85هزار بشکه ای فعلی به  135هزار بشکه
نف��ت در روز افزاي��ش مييابد که اي��ن مرحله
نيازمند تجهيزات س��طحاالرضي نيست؛ چراكه
تجهيزات فاز قبلي پاسخگوي آن خواهد بود .در
مرحلهي دوم نيز توليد نفت به  180هزار بش��كه
در روز خواهد رسيد .در خصوص سرمايهگذار
نيز هماكنون مذاكره جهت تهيهي برنامهي جامع
توسعهي فاز دوم با ش��ركت چيني سينوپك در
حال انجام است كه اين برنامه پس از تهيه ،جهت
بررس��ي ،تأييد و تصويب ،به شركت ملي نفت
ارسال خواهد شد.

بهطور كلي در اين پروژهه��ا انتقال فنآوري
تا حدي انجام ش��ده که كيفيت اين انتقال و نوع
ف��نآوري بهط��ور كامل به ش��ركتهاي طرف
قرارداد بس��تگي داش��ته و دارد .بديهي است كه
اگر ش��ركتهاي معتبر بينالملليِ طرف قرارداد
تجربهي كافي داش��ته باش��ند با توجه به آخرين
تجربيات و دانش روز ،اين انتقال اتفاق ميافتد.

دوم طرح آزادگانشمالي با شرکت  CNPCIرا

 :در خصوص آموزش نيروي انساني

در تجهيزات ،ماش�ينآالت ،نيروي انساني ،دانش

خارج�ي و داخل�ي منعقد كرده اس�ت .ارزيابي

جنابعالي از اين قراردادها چيست؟

دانش��گاههاي صاحبنام داخل��ي و خارجي به
عرصهي صنعت و اج��راي پروژههاي تحقيقاتي
است كه اين امر كمتر محقق شده است.

چطور؟

يك��ي از بحثه��اي مه��م انتقال ف��نآوري،
آم��وزش نيروه��اي متخص��ص و نيروه��اي
پيمانكاري اس��ت كه بايد موارد مختلف مربوط
به پروژه را فراگيرن��د .در اين بخش پيمانكاران
تنها به تأمين مالي بخش آموزش بس��نده كردند.
از ديگر بندهاي مغف��ول قراردادهاي بيعمتقابل،
مبحث كميتهي مش��ترك پژوهش شامل ورود

 :فاز نخس�ت و آيندهي توسعهي فاز

چگونه ارزيابي ميكنيد؟ توانمندي این شرکت
فني ،مه�ارت كاري و مديريت مگاپروژه چگونه

است؟

در فاز نخست ،توليد روزانهي  75هزار بشكه
نفت و  2ميليون مترمكعب گاز برنامه شده است.
اين طرح ش��امل حفاري  57حلقه چاه و احداث
واحدهاي بهرهب��رداري ،نمكزداي��ي ،تراكم،
خطوطلول��هي انتق��ال نفت و گاز و تأسيس��ات
جانبي اس��ت .فاز دوم ب��ه افزايش توليد  25هزار
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بش��كهای نفت در روز (با حفاري  20حلقه چاه
تولي��دي و  10حلق��ه چاه ديگر) محدود ش��ده
اس��ت .براي اين افزايش توليد نيز پيش��نهاد شده
كه بهجاي س��اخت تأسيس��ات س��طحاالرضي،
در ص��ورت وج��ود ظرفي��ت آزاد در جفي��ر يا
دارخوين ،نفت به آنجا انتق��ال يابد .البته بهدليل
اينكه آزادگانشمالي هنوز به بهرهبرداري نرسيده
در حال حاضر پيمان��كار ترديد دارد كه آيا اين
ميدان اقتصادي است يا خير.

در حالي كه توليد اي�ران از میدان آزادگان 50

 :ب�ا وج�ود اينكه ميادي�ن مجنون

بيشتري از اين ميدان مشترك برداشت ميكند.

بهص�ورت  EPDSب�ا پيمانكار داخل�ي را چگونه

آزادگانش�مالي هس�تند آي�ا ميت�وان رأي ب�ه

در واقع مسألهی اصلي در توسعهي اين پروژه،
كوتاهي و كاس��تي در برنامهري��زي يا مهارت و
دانش فني و تخصصي نيست .بلكه عاملي كه در
توسعهي اين ميدان نقش كليدي دارد ،شرايط و
بنيهي مالي پروژه است.

بهدليل مش��كالت مال��ي موج��ود ،عملکرد
پيمان��كار اين طرح (ش��ركت س��روك آذر؛ از
زيرمجموعهه��اي ش��ركت  OIECو صن��دوق
بازنشس��تگي نفت) طبق برنامه نبوده است .اخيرا ً
صن��دوق بازنشس��تگي نفت از مح��ل صندوق
توس��عهي ملي وام دريافت كرده و فعاليت خود
را در تمامی س��طوح آغاز كرده است .چاههاي
ميدان آذر بهدليل شرايط خاص تكتونيكي منطقه
(توالي زياد اليههاي پرفش��ار وكمفشار) ،از نظر
زمينشناسي و حفاري شرايط خاصي دارند .مث ً
ال
دكل روز حفاري چاههاي اين منطقه به  400روز
نيز ميرسد.
طبق برنامه بايد توليد زودهنگام اين ميدان در
اس��فند ماه سال گذش��ته به نتيجه ميرسيد .اميد
است تا پايان سا ل جاری توليد زودهنگام روزانه
 30هزار بش��كه نفت ميدان آذر محقق ش��ده و
نفتخام آن به واحد بهرهبرداري چش��مهخوش
انتق��ال يابد .پيش��رفت كار در ح��ال حاضر 34
درصد است.

و آزادگانجنوبي همس�ايههاي مش�ترك ميدان

اقتصادي نبودن اين ميدان داد؟

در حقيق��ت ميدان آزادگانش��مالي توس��ط
كارشناسان ش��ركت متن نيز مطالعه شده است.
توس��عهي فاز دوم اين ميدان اقتصادي اس��ت اما
بههر حال شركت  CNPCIخواهان آن است كه
از نظر اقتصادي حاشيهي امن بسيار مناسبي داشته
باشد .اين شركت حتي پيشنهاد افزايش مساحت
قرارداد از سمت جنوبي را نيز ارائه كرده كه هنوز
تأييد نشده است.
 :در خصوص جذب س�رمايهگذاري

خارجي براي طرح توسعهی آزادگانجنوبي چه
اقداماتي انجام شده است؟

طرح توسعهي آزادگانجنوبي از طريق منابع
داخلي در حال انجام اس��ت .البته روند توس��عه
تابع شرايط مالي بوده و طبیعتاً افت و خيزهايي
نيز داش��ته اس��ت .پروژهي آزادگانجنوبي را
ب��ه پروژهه��اي كوچكت��ري تقس��يم كردهايم
كه راهب��ري اصلي پروژه بر عهدهي ش��ركت
مهندسي و توسعهی نفت است .اما پيشنهادهای
خارجي زيادي نيز وجود دارد كه به سرنوشت
تحريمها گره خورده است .بزرگترین بخش
توسعهي میدان آزادگانجنوبی واحد فرآورش
آن اس��ت که بهزودی اس��ناد مالی آن گشوده
ش��ده و بهص��ورت یوزان��س (س��ند اعتباری)
یکس��اله به یک ش��رکت داخلی پیمانکاری
واگذار خواهد شد.
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در حال حاضر  16دكل در حال حفاري هستند
و تقريباً كار ساخت اكثر Padها بهپايان رسيده يا
در حال اجراست .طرح زود هنگام افزايش توليد
 30هزار بش��كهاي نيز در صورت تأمين مالی به
پایان خواهد رسيد.

فاز نخست ،در فاز دوم نيز استفاده خواهد شد .در
صورت س��رمايهگذاري روي طرح ميدان گازي
كيش ،اين ميدان به هاب گازي بندر آفتاب تبديل
خواهد شد كه قابليت توسعهي آن معادل  4يا  5فاز
پارسجنوبی است و چشمانداز روشني را در شرق
ايران نويد خواهد داد.

 :در ح�ال حاضر ع�راق روزان ه 200

هزار بش�كه نفت از ميدان مجنون تولید می کند.
هزار بش�كه در روز اس�ت .در حقيقت عراق سهم
اين مسأله چه دليل قابلتوجيهي دارد؟

 :فاز نخس�ت طرح توس�عهي ميدان

گازي كيش چه زماني پايان مييابد؟ آيا توسعهي
فاز دوم اين ميدان در اولويت قرار دارد؟

در فاز نخس��ت طرح توس��عهي میدان كيش،
حفاري  12حلقه چ��اه توليدي ،تعمير يك حلقه
چاه اكتش��افي موج��ود ،اح��داث خطوطلولهي
زيردريايي و تأسيس��ات شيرينس��ازي ،برداشت
ميعان��ات گازي ،اح��داث خطوطلول��هي انتقال
گاز س��بك ،تأسيس��ات صدور ميعانات گازي و
تأسيسات فرآورش با ظرفيت  28ميليون مترمكعب
گاز ترش با هدف برداش��ت روزانهی  26ميليون
مترمكعب گاز س��بك و  13هزار بشكه ميعانات
گازي پيشبيني شده است .در حال حاضر تمامي
پروژههاي فاز نخس��ت بهغي��ر از واحد فرآورش
فعال ش��ده و بازحفاري  13حلقه چاه خشكي در
حال انجام است .تأسيسات سطحاالرضي خشكي
و خطلول��هي دريايي نيز در حال تكميل اس��ت.
همچنین قرارداد نيروگاه با يك ش��ركت داخلي
 75درصد يوزانس (سند اعتباري) بهمدت دوسال
منعق��د ش��ده و در مرحلهي تجهي��ز كارگاه قرار
دارد .فاز دوم و س��وم جه��ت تأمين مالي ،نيازمند
سرمايهگذار هستند .بخشي از فعاليتهاي زيربنايي

 :ب�ا توجه به پيچيدگ�ي ميدان نفتي

آذر ،آي�ا فعالیته�ای پيمان�كار اي�ن طرح طبق

برنام�هي توس�عه بهپيش م�يرود؟ تجرب�هي كار
ارزيابي ميكنيد؟

 :با توجه ب�ه اولويت میدان چنگوله

بهعن�وان میدان�ی مش�ترك در نامهنگاريه�اي

جدي�د ،چه برنامهاي براي توس�عهی این میدان

وجود دارد؟

در حال حاضر  3حلقه چاه در اين ميدان وجود
دارد و نتايج تفس��ير عمليات لرزهنگاري دوبعدي
و س��هبعدي آن موجود است .مطالعات این میدان
ش��رايط مناسبي دارد ،مخزن تا حد زيادي شناخته
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شده و برنامهی جامع توسعهاي آن در انتظار پیشنهاد
سرمایهگذاران است .احتماالً در کنفرانس لندن این
طرح به سرمایهگذاران معرفي خواهد شد.
 :نظرتان در مورد طرح يارانشمالي

بهعنوان تجربهی ديگري از قرارداد بيعمتقابل با

يک پيمانکار داخلي چيست؟

این طرح که از طرحهاي نسبتاً موفق بیعمتقابل
داخلي بهحس��اب ميآید قرار اس��ت با حفر 19
حلقه چاه در س��روک و تعمیر یک حلقه چاه به
تولید  30هزار بشکه نفت در روز برسد .توسعهی
یارانشمالي تقریباً بر اس��اس برنامهی زمانبندي
بهپیش میرود و احتماالً در نیمهی نخس��ت سال
آینده به بهرهبرداري خواهد رسید.
اكتشاف و توليد :مشکل  HSEطرح يارانشمالي
چه بوده اس�ت؟ در برخي منابع حتي خبر پلمﭗ

اين ميدان آمده است.

البت��ه میدان نفتي مثل مغازه نیس��ت که پلمپ
شود و اینگونه اخبار شگردها و خبرسازيهاي
مطبوعات��ي اس��ت .ت��االب هورالعظی��م به پنج
حوضچه تقسیم شده که حوضچههای1-و 2آن
در ضلع ش��مالی تاالب و حوضچههای4 ،3-و5
در ضل��ع جنوب��ی آن قرار گرفتهاند .بر حس��ب
سیاست وزارت نفت توسعهی میادین نباید سبب
تخریب محیط زیست شود.
بنابرای��ن تا کنون س��اخت و بازس��ازی 224
کال��ورت (آبراهه) و دو پل با ص��رف هزینهاي
معادل  150میلیارد ریال بهعالوهی  5میلیون دالر
به اتمام رس��یده و طبق بازدید اخیر انجام شده از
منطقهی هورالعظیم ،هی��چ محدودیتی در تبادل
آبی وج��ود ندارد .اما بهدلیل ق��رار گرفتن ایران
روی کمربند خش��ک زمین ،تبخیر زیاد ،بارش
ک��م ،کاهش آب ورودی ب��ه تاالب هورالعظیم
از س��مت عراق ،احداث سی عدد سد بزرگ و
کانال آب در ترکیه و ع��راق و تغییرات اقلیمی
منطقهی حوزهی تاالبی ،منطقه دچار بحران کم
آبی ش��ده؛ بهنحوی که حتی با وجود بازش��دن
دریچهها ،حجم آب در تاالب به حدی نیس��ت
که حوضچهی 3-را پر کند .این مسأله در مورد

حوضچههای4-و 5نیز صادق است .البته این دو
حوضچه کام ً
ال خش��ک نیستند و بخش عظیمی
از آنه��ا ب��ا زه آبهای مرتبط با کش��ت و صنعت
خوزستان پر شده و زیستگاه پرندگان زیادی در
این منطقه اس��ت .اگرچ��ه رطوبت منطقه الیهی
محافظی در مقابل گرد و غبار اس��ت اما واقعیت
آن اس��ت که ش��دت و جهت جریان باد غالب،
سبب ورود ریزگردها از سمت عراق و سوریه به
سمت ایران شده و حرکت دود فلرهای مربوط به
میادین نفتی عراق نیز به سمت ایران است.
 :توسعهی يارانجنوبي كه پيمانکاري

ندارد و بايد از طريق منابع داخلي توسط شركت
متن انجام شود را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

از نظر پیش��رفت ،حفاري چاهها تا  50درصد
برنام��ه انجام ش��ده و اکن��ون  7دکل در حال
حفاري چاهه��ا هس��تند .پیمانکارهاي مختلفي
نظیر شرکت ملي حفاري در این میدان مشغول
هس��تند که بهدلیل مشکالت مالي ،طرح از نظر
تأسیسات س��طحاالرضي پیشرفت قابلتوجهی
نداشته است.
 :درم�ورد طرح اح�داﺙ كارخانهی

گاز و گاز مايع  3200چه صحبتي داريد؟

احداث این کارخانه بهمنظ��ور جمعآوري و
فرآورش روزانهی حدود  500میلیون فوتمکعب
(ح��دود  14میلیون مترمکع��ب) گازهاي همراه
میادین غرب کارون که توسعهی آنها توسط این
ش��رکت در دست پیگیري است مدنظر بوده که
تا کنون حدود  15درصد پیشرفت داشته است.
 :در مورد طرح احداﺙ تلمبهخانهی

نف�ت غ�رب كارون و خطوطلول�هی انتق�ال
نفتخامهاي سبک و سنگين چه سخني داريد؟

در ای��ن ط��رح بهمنظور جم��عآوري و انتقال
نفتخامهاي س��بک و س��نگین میادین در حال
توس��عه به مبادي صادرات ،احداث تلمبهخانهی
نفت و همچنین دو رش��ته خطلول��هی انتقال از
محل تلمبهخانهی مذکور تا بهرگان مدنظر است.
با عنایت به تأخیر ای��ن پروژه ،طرح گذر موقت

از این تلمبهخانه در حال اجراست که بهزودي به
پایان خواهد رسید.
 :مهمترين چالشهاي زمينشناس�ي

فراروی توس�عهي ميادين حوزهی غرب كارون

چيست؟

س��روک از مخ��ازن ب��زرگ غ��رب کارون
اس��ت که نفت س��نگیني دارد .مس��ائلي از قبیل
ناپیوستگي سرسازند سروک ،نرخهاي مختلف
رس��وبگذاري ،تغییرات ضخام��ت ،تغییرات
جانب��ي لیتول��وژي و وج��ود کاناله��ا منجر به
س��اختمان و سنگشناس��ي پیچیدهای در مخزن
سروک شده و مطالعات را با عدمقطعیت زیادي
مواجه کرده اس��ت .الیهه��اي نفوذناپذیر مخزن
فهلی��ان بهعن��وان یک��ی دیگر از مخ��ازن غرب
کارون ،سبب بروز رژیمهاي فشاري متفاوتي در
آن شده است.
 :آي�ا ه�دف ش�ركت مهندس�ي و

توسعهی نفت بهعنوان باني فعاليتهاي پژوهشي،
تعري�ف مس�ائل صنعت�ي در قال�ب پروژهه�اي

پژوهش�ي بهكمک كارشناسان خود و تعدادي از
دانشگاههاست؟

در قان��ون ،درص��دي از بودج��ه به پژوهش
اختص��اص یافت��ه و از این نظر مش��کلي وجود
ندارد .ب��ا توصیه و پیگیري وزی��ر محترم نفت
ق��راردادی طوالنيم��دت بهمنظ��ور ش��ناخت
مخازن نفتي ،بین ش��رکت ملي نفت و تعدادي
از دانشگاههاي معتبر داخلي منعقد شده که باید
دانشگاههاي طرف قرارداد با شریکی خارجي
وظایف محول��ه را انجام دهن��د .هدف ،ورود
دانش��گاهها ب��ه کارتحقیقات��ي و عملیاتي طی
فرآیندی ده س��اله اس��ت که این اقدام مبارکي
اس��ت .اگر دانش��گاهها تمام توانمندي خود را
ارائه ک��رده و در عمل وارد صنعت ش��وند در
آینده شاهد نتایج بسیار خوبي خواهیم بود .در
حال حاضر مبحث آس��فالتین و ازدیاد برداشت
میدان آزادگان مطرح اس��ت ک��ه در این زمینه
قراردادي با انیستیتو نفت دانشگاه تهران منعقد
شده است.
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