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تأکید مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر توسعه همکاری های بین المللی، 
ارتقای مسئولیت های اجتماعی و ایجاد تمدن نفتی در جاسک

  شرکت ملی نفت ایران    رضا میرمحرابی 

ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
مناقصــه  نخســتین  می کنــد  پیش بینــی 
قراردادهــای جدیــد نفتــی مهرمــاه برگــزار 
میــان  از  مــی رود  احتمــال  و  می شــود 
ــی  ــای بــزرگ نفتــی، آزادگان جنوب میدان ه
نخســتین میدانــی باشــد کــه مناقصــه آن در 

می شــود. برگــزار  قالــب  ایــن 
ــه  علــی کاردر در نشســت خبــری خــود کــه ب
ــاره  ــد، اش ــزار ش ــت برگ ــه دول ــبت هفت مناس
کــرد کــه شــرکت های داخلــی می تواننــد 
راهبــری میدان هــای متوســط و کوچــک را 
بــر عهــده گیرنــد و بــا همــکاری شــرکت های 
خارجــی، فعالیت هــای موضــوع قــرارداد را 

ــد. ــال کنن دنب
مالکیــت  و  تأکیــد می کنــد حاکمیــت  وی 
ایــران در قراردادهــای جدیــد نفتــی حفــظ 
ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت  و  می شــود 
ــرارداد  ــان ق ــا پای ــدا ت ــا از ابت ــوان کارفرم به عن
ــی  ــا نظــارت کاف ــگ همــراه ب حضــوری پررن

خواهــد داشــت.
مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران 
در  فنـــاوری  انتقـــال  نحـــوه  دربـــاره 
قراردادهـــای جدیـــد نفتـــی، ســـه ســـطح 
انتقـــال فنـــاوری را مطـــرح می کنـــد کـــه 
ـــاوری در حـــوزه  ـــال فن ـــه انتق ســـطح نخســـت ب
اکتشـــاف و تولیـــد و مهندســـی مخـــزن، ســـطح 
ــرکت های  ــه شـ ــاوری بـ ــال فنـ ــه انتقـ دوم بـ
خدمـــات نفتـــی ایرانـــی و ســـطح ســـوم بـــه 
انتقـــال فنـــاوری در بخـــش ســـاخت تجهیـــزات 

می شـــود. مرتبـــط 
ـــش  ـــاوری در بخ ـــال فن ـــه کاردر، انتق ـــه گفت ب
ــزن در  ــی مخـ ــد و مهندسـ ــاف و تولیـ اکتشـ
نبـــود  مدنظـــر  بیع متقابـــل  قراردادهـــای 
و از ایـــن رو، نقطـــه قـــوت مـــدل جدیـــد 

مـــی رود. به شـــمار  نفتـــی  قراردادهـــای 
قراردادهـــای  در  می کنـــد  تأکیـــد  وی 
ایرانـــی  شـــرکت های  نفتـــی،  جدیـــد 
ـــب  ـــت در قال ـــرای فعالی ـــت ب ـــب صالحی صاح
اکتشـــاف و تولیـــد از همـــان ابتـــدا در کنـــار 
شـــرکت خارجـــی قـــرار می گیرنـــد و در 
همـــه مراحـــل در کنـــار پیمانـــکار خارجـــی 

ــت. ــد داشـ ــرار خواهنـ قـ

غـرب کارون و پـارس جنوبـی، همچنـان 
در اولویـت کاری

ــران در  مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـ
تبییـــن سیاســـت های کلـــی ایـــن شـــرکت 
اســـالمی  انقـــالب  ابتـــدای  از  می گویـــد 
گاز  و  نفـــت  تولیـــد  همـــواره  تاکنـــون، 
و  مشـــترک  میدان هـــای  محوریـــت  بـــا 
افزایـــش صـــادرات، محـــور فعالیت هـــا و 
نفـــت  ملـــی  هدف گذاری هـــای شـــرکت 
ایـــران بـــوده اســـت و ایـــن رونـــد همچنـــان 

ادامـــه دارد.
تأسیســـات  بازســـازی  دربـــاره  کاردر 

ــز  ــق نفت خیـ ــوده در مناطـ ــتهلک و فرسـ مسـ
در  تأسیســـات  برخـــی  می کنـــد  عنـــوان 
ــای  ــه روش هـ ــد کـ ــرار دارنـ ــی قـ میدان هایـ
ازدیـــاد برداشـــت در قالـــب قراردادهـــای 
پیـــش رو در آنهـــا اجـــرا خواهـــد شـــد و 
ــازی  ــا نوسـ ــازی یـ ــب، بازسـ ــن ترتیـ ــه ایـ بـ
تأسیســـات نیـــز در فراینـــد توســـعه ایـــن 
میدان هـــا دنبـــال می شـــود و بـــرای دیگـــر 
ــته های  ــد بسـ ــز بایـ ــتهلک نیـ ــات مسـ تأسیسـ

کاری مجزایـــی تعریـــف شـــود.

برنامه هـای صنعت نفـت در مسـیر اجرای 
سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی

ـــرای  ـــت ب ـــت نف ـــداف صنع ـــن اه ـــه تبیی وی ب
اقتصـــاد اشـــاره  اجـــرای سیاســـت هـــای 
حداکثـــر  "بـــه  می گویـــد:  و  می کنـــد 
رســـاندن تولیـــد گاز در پـــارس جنوبـــی و 
ـــه گاز از  ـــت روزان ـــر در برداش ـــا قط ـــری ب براب
ـــت  ـــداف پیش روس ـــه اه ـــدان، از جمل ـــن می ای
کـــه در ایـــن زمینـــه بـــا جدیـــت عمـــل 
ــی  ــد تجمعـ ــتیم تولیـ ــرآن هسـ ــم و بـ می کنیـ
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ایـــران نیـــز به تدریـــج طـــی ســـال های  آینـــده 
بـــا قطـــر برابـــر شـــود."

مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران، 
ـــت  ـــرب کارون را اولوی ـــای غ ـــعه میدان ه توس
دوم ایـــن شـــرکت در مســـیر اقتصـــاد مقاومتـــی 
"هفتـــم  می گویـــد:  و  می کنـــد  عنـــوان 
ــور، بازدیـــدی از  ــه ایـــن منظـ ــهریورماه بـ شـ
ـــتم و در  ـــرب کارون داش ـــی غ ـــق عملیات مناط
ـــان  ـــران و مجری ـــا مدی ـــترک ب ـــه های مش جلس
ــریع  ــه، تسـ ــعه ای آن منطقـ ــای توسـ پروژه هـ
در فعالیت هـــا مـــورد تأکیـــد قـــرار گرفـــت".

و  دانشـــگاه ها  بـــا  تعامـــل  توســـعه  از  وی 
رکـــن  به عنـــوان  پژوهشـــی  موسســـه های 
دیگـــر فعالیت هـــای شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران 
ـــد. در  ـــاد می کن ـــی ی در حـــوزه اقتصـــاد مقاومت
ـــان  ـــال ٩3 می ـــی در س ـــه، قراردادهای ـــن زمین ای
ایـــن شـــرکت و دانشـــگاه های معتبـــر امضـــا 
شـــد و از دانشـــگاه ها و موسســـه های طـــرف 
ــود  ــدف بهبـ ــا هـ ــد بـ ــته شـ ــرارداد خواسـ قـ
ـــگاه های  ـــا دانش ـــود را ب ـــاط خ ـــرد، ارتب عملک

ــد. ــش دهنـ ــی افزایـ بین المللـ

امضــای قراردادهــای طــرح بومی ســازی 
١٠ گــروه کاالی نفــت تــا پایــان ســال

 10 بومی ســـازی  پـــروژه  دربـــاره  کاردر 

گـــروه کاالی صنعـــت نفـــت نیـــز بیـــان 
مـــی دارد: "تاکنـــون 52 قـــرارداد در ایـــن زمینـــه 
ــم  ــی می کنیـ ــت و پیش بینـ ــده اسـ ــا شـ امضـ
ـــن 10  ـــای ای ـــه قرارداده ـــال، هم ـــان س ـــا پای ت

ــود". ــا شـ ــروه کاال امضـ گـ
مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران 
ــوزه  ــرکت در حـ ــن شـ ــای ایـ ــه فعالیت هـ بـ
به عنـــوان  نیـــز  اجتماعـــی  مســـئولیت های 
یکـــی از الزام هـــای کاری اشـــاره و تصریـــح 
ایفـــای  رویکـــرد  "همـــواره  می کنـــد: 
مســـئولیت اجتماعـــی در مناطـــق عملیاتـــی 
ــر  ــد وزیـ ــا تاکیـ ــت و بـ ــته اسـ ــود داشـ وجـ
نفـــت قـــرار اســـت ایـــن رویکـــرد جدی تـــر 

ــود." ــری شـ پیگیـ
کاردر همچنیـــن اشـــاره مـــی کنـــد: "بـــا 
ـــران  ـــت ای ـــی نف ـــرکت مل ـــه ش ـــه اینک ـــه ب توج
ـــرب  ـــه غ ـــت از منطق ـــد نف ـــش تولی ـــرای افزای ب
را  بشـــکه  میلیـــون  یـــک  روزانـــه  کارون 
ــای  ــت، فعالیت هـ ــرده اسـ ــذاری کـ هدف گـ
اهمیتـــی  منطقـــه  ایـــن  در  عام المنفعـــه 
بســـته  منظـــور،  ایـــن  بـــه  و  دارد  به ســـزا 
جامعـــی بـــه دولـــت فرســـتاده می شـــود. بـــا 
ــرف  ــی، صـ ــع مالـ ــت منابـ ــود محدودیـ وجـ
حـــوزه  در  اعتبـــار  تومـــان  میلیـــارد   340
 ٩5 ســـال  در  اجتماعـــی  مســـئولیت های 

اســـت." شـــده  برنامه ریـــزی 
معــاون وزیــر نفــت دربــاره تأمیــن منابــع مالــی 
چالش هــای  و  ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت 
ــرای  ــت ب ــد اس ــیر معتق ــن مس ــود در ای موج
شــرکت  ایــن  مدنظــر  طرح هــای  اجــرای 
در برنامــه ششــم توســعه، بــه 134 میلیــارد 
ــرب  ــه در غ ــت و اگرچ ــاز اس ــار نی دالر اعتب
بســته های  تهیــه  بــا  پارس جنوبــی  و  کارون 
مالــی مشــخص، نگرانی هــای مالــی تــا حــدود 
بــرای  امــا  اســت،  شــده  برطــرف  زیــادی 
اجــرای دیگــر طرح هــا و پروژه هــا و حتــی 
پارس جنوبــی  در  تولیــد  نگهداشــت  بــرای 
طــی ســال های آینــده بــه جــذب ســرمایه 

قابل توجهــی نیــاز خواهــد بــود.

انواع مدل های قراردادی استفاده می شود
مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران بـــا 
ــتفاده ایـــن شـــرکت  ــه اسـ ــاره بـ ــاره دوبـ اشـ
از انـــواع مدل هـــای قـــراردادی در توســـعه 
مخـــازن و جـــذب ســـرمایه از ایـــن طریـــق، 
می گویـــد: "نخســـتین قـــرارداد مشـــارکت 
ـــران  ـــت ای ـــی نف ـــرکت مل ـــی را ش ـــلف ریال س
ـــارب  ـــه تج ـــه ب ـــا توج ـــت و ب ـــرده اس ـــا ک امض
ـــی از  ـــع مال ـــن مناب ـــرای تأمی ـــت ب ـــرکت نف ش
ـــان  ـــا همچن ـــن روش ه ـــف، ای ـــای مختل روش ه

ــرار دارد". ــتور کار قـ در دسـ
ــرمایه  ــم سـ ــون رقـ ــت چـ ــد اسـ کاردر معتقـ
ـــر  ـــا در نظ ـــت و ب ـــیار کالن اس ـــاز بس ـــورد نی م
گرفتـــن منابـــع موجـــود در کشـــور، ســـرمایه 
روش هایـــی  بـــه  اتـــکا  بـــا  قابل توجهـــی 
اوراق مشـــارکت نصیـــب  فـــروش  ماننـــد 
دلیـــل  به همیـــن  و  شـــد  نخواهـــد  نفـــت 
بایـــد بهره منـــدی از ســـرمایه های خارجـــی 

ــد. ــر باشـ مدنظـ

ــه  ــت بـ ــه نفـ ــد روزانـ ــش تولیـ افزایـ
٤ میلیـــون بشـــکه در پایـــان دولـــت 

یازدهـــم
ـــش  ـــه افزای ـــاره برنام ـــت درب ـــر نف ـــاون وزی مع
تولیـــد نفت خـــام می گویـــد:" امیدواریـــم بـــا 
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ـــه  ـــد روزان ـــکه ای تولی ـــزار بش ـــش 150 ه افزای
ـــان  ـــا پای ـــر ت ـــا حداکث ـــان امســـال ی ـــا پای نفـــت ت
ــار  ــه چهـ ــت بـ ــد نفـ ــم، تولیـ ــت یازدهـ دولـ

ـــد." ـــکه در روز برس ـــون بش میلی
خاصـــی  سیاســـی  مي گوید:"تمرکـــز  وی 
ــا  روی بازارهـــای شـــرق وجـــود نـــدارد، امـ
همانطـــور کـــه کشـــورهای شـــرقی در دوران 
ـــد،  ـــا بودن ـــت م ـــداران نف ـــده خری ـــم عم تحری
ایـــن رونـــد ادامـــه دارد و البتـــه ســـهمیه 
ــال افزایـــش  ــم در حـ ــی هـ ــورهای غربـ کشـ
میـــان  تعادلـــی  اســـت و فکـــر می کنیـــم 
ـــای شـــرق و غـــرب ایجـــاد می شـــود". بازاره

همکاری های بین المللی ادامه می یابد
کاردر دربـــاره صـــادرات گاز بـــه عمـــان 
زمینـــه  ایـــن  در  "مذاکـــرات  می گویـــد: 
ـــم گاز  ـــه حج ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــه دارد و ب ادام
مدنظـــر بیـــش از ظرفیـــت ال ان جـــی عمـــان 
اســـت، قـــرار نیســـت گاز تنهـــا از طریـــق 

ــود." ــادر شـ ــی صـ ال ان جـ
وی معتقـــد اســـت شـــرکت ملـــی نفـــت 
ایـــران محدودیتـــی بـــرای همـــکاری بـــا 
نکـــرده  تعییـــن  خارجـــی  شـــرکت های 
اســـت و از همـــکاری بـــا همـــه شـــرکت های 

می کنـــد. اســـتقبال  فنـــاوری  صاحـــب 
مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران 
تصریـــح می کنـــد: "پیـــش از ایـــن ایـــران 
بـــا روســـیه در حـــوزه باالدســـت همـــکاری 
نداشـــته اســـت و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
ــت  ــش باالدسـ ــی در بخـ ــرکت های روسـ شـ
ــاد  ــوزه ازدیـ ــژه در حـ ــت به ویـ ــت نفـ صنعـ
برداشـــت توانمندی هـــای خوبـــی دارنـــد، 
ـــا  ـــن ظرفیت ه ـــران از ای ـــدی ای ـــکان بهره من ام

وجـــود دارد".
وی بـــا بیـــان اینکـــه برخـــی شـــرکت های 
چینـــی رتبه هـــای بـــاالی بین المللـــی دارنـــد 
و حتـــی یکـــی از ایـــن شـــرکت ها 15 هـــزار 
صنعـــت  باالدســـت  بخـــش  در  قـــرارداد 
ـــه  ـــی ک ـــم آمریکای ـــکا دارد، آن ه ـــت آمری نف
در آنجـــا فضـــای رقابتـــی حاکـــم اســـت، 

می گویـــد مـــا نیـــز بایـــد تـــالش کنیـــم 
به عنـــوان کارفرمـــا عملکـــرد خوبـــی داشـــته 
ــا در  ــد دنیـ ــای روزآمـ ــیم و از فناوری هـ باشـ

حـــد امـــکان بهره منـــد شـــویم.

تمـــدن جدیـــد نفتـــی در جاســـک 
می گیـــرد شـــکل 

مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران بـــا 
ــک  ــدر جاسـ ــعه بنـ ــث توسـ ــه بحـ ــاره بـ اشـ
راهبـــردی  طرح هـــای  از  یکـــی  به عنـــوان 
ــه  ــی کـ ــا فعالیت هایـ ــد: "بـ ــور می گویـ کشـ
در ایـــن منطقـــه در حـــال انجـــام اســـت، 
تمـــدن جدیـــد صنعتـــی در جاســـک شـــکل 

ــت". ــد گرفـ خواهـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــرای صـــادرات یـــک 
میلیـــون بشـــکه نفـــت از جاســـک طـــی 
شـــده  برنامه ریـــزی  آینـــده  ســـال  ســـه  
ــه ایـــن منظـــور  اســـت، تأکیـــد می کنـــد:" بـ
محـــل  از  لولـــه  خـــط  کیلومتـــر  هـــزار 
ســـرمایه گذاری شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران 
و 10 میلیـــون بشـــکه ظرفیـــت ذخیره ســـازی 
نفت خـــام در ایـــن منطقـــه ایجـــاد می شـــود، 
پتروشـــیمی توســـعه می یابـــد و پاالیشـــگاه 
300 هـــزار بشـــکه ای تأســـیس خواهـــد شـــد.
ــدن  ــن تم ــه ای ــرد ک ــدواری ک ــراز امی وی اب

صنعتــی تــا ســال ٩8 در جاســک شــکل گیــرد.
مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران بـــا 
بیـــان اینکـــه طـــرح هـــای توســـعه ای زیـــادی 
در دســـتور کار اســـت و الزم اســـت واحدهـــای 
ان جـــی ال نیـــز هم زمـــان بـــا ایـــن طرح  هـــای 
توســـعه ای آمـــاده شـــوند، می گویـــد: "از 
ــا  ــی، تـ ــع مالـ ــت منابـ ــه محدودیـ ــا کـ آنجـ
حـــدودی مانـــع ایـــن رونـــد شـــده اســـت، بـــرای 
ـــه  ـــی ال ب ـــای ان ج ـــاخت واحده ـــذاری س واگ
و  شـــده  برنامه ریـــزی  بخـــش خصوصـــی 
ــدام، گام بلنـــدی در  ــن اقـ ــا ایـ ــم بـ امیدواریـ
ــعل  ــای مشـ ــوختن گازهـ ــش سـ ــیر کاهـ مسـ

برداشـــته شـــود."
کاردر بـا بیـان اینکـه واگـذاری ان جی ال هـای 
تأکیـد  اسـت،  اولویـت  در   3200 و   3100
می کنـد: "ان جی ال هـای 1700، 1800 و 2100 
نیـز به تدریـج در آینـده واگـذار مـی شـود تـا 
از سـوزاندن گازهـای همراه جلوگیری شـود".
وی بـه برنامه هـای میان مـدت و امضـای چنـد 
نیـز  مشـعل  گازهـای  فـروش  بـرای  قـرارداد 
"اگرچـه فـروش  اشـاره می کنـد و می گویـد: 
مقطعـی،  به صـورت  می توانـد  گازهـا  ایـن 
امـا  دهـد  کاهـش  را  مشـکالت  از  بخشـی 
راهـکار قطعـی برای کنتـرل و کاهش گازهای 
مشـعل، اسـتفاده از واحدهای ان جی ال اسـت".


