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تأکید مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر توسعه همکاریهای بینالمللی،
ارتقای مسئولیتهای اجتماعی و ایجاد تمدن نفتی در جاسک
رضا میرمحرابی   شرکت ملی نفت ایران  

مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران
پیشبینــی میکنــد نخســتین مناقصــه
قراردادهــای جدیــد نفتــی مهرمــاه برگــزار
میشــود و احتمــال مــیرود از میــان
میدانهــای بــزرگ نفتــی ،آزادگان جنوبــی
نخســتین میدانــی باشــد کــه مناقصــه آن در
ایــن قالــب برگــزار میشــود.
علــی کاردر در نشســت خبــری خــود کــه بــه
مناســبت هفتــه دولــت برگــزار شــد ،اشــاره
کــرد کــه شــرکتهای داخلــی میتواننــد
راهبــری میدانهــای متوســط و کوچــک را
بــر عهــده گیرنــد و بــا همــکاری شــرکتهای
خارجــی ،فعالیتهــای موضــوع قــرارداد را
دنبــال کننــد.
وی تأکیــد میکنــد حاکمیــت و مالکیــت
ایــران در قراردادهــای جدیــد نفتــی حفــظ
میشــود و شــرکت ملــی نفــت ایــران
بهعنــوان کارفرمــا از ابتــدا تــا پایــان قــرارداد
حضــوری پررنــگ همــراه بــا نظــارت کافــی
خواهــد داشــت.
مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران
دربـــاره نحـــوه انتقـــال فنـــاوری در
قراردادهـــای جدیـــد نفتـــی ،ســـه ســـطح
انتقـــال فنـــاوری را مطـــرح میکنـــد کـــه
س ــطح نخس ــت ب ــه انتق ــال فن ــاوری در ح ــوزه
اکتشــاف و تولیــد و مهندســی مخــزن ،ســطح
دوم بـــه انتقـــال فنـــاوری بـــه شـــرکتهای
خدمـــات نفتـــی ایرانـــی و ســـطح ســـوم بـــه
انتقــال فنــاوری در بخــش ســاخت تجهیــزات
مرتبـــط میشـــود.
ب ــه گفت ــه کاردر ،انتق ــال فن ــاوری در بخ ــش
اکتشـــاف و تولیـــد و مهندســـی مخـــزن در
قراردادهـــای بیعمتقابـــل مدنظـــر نبـــود
و از ایـــنرو ،نقطـــه قـــوت مـــدل جدیـــد

قراردادهـــای نفتـــی بهشـــمار مـــیرود.
وی تأکیـــد میکنـــد در قراردادهـــای
جدیـــد نفتـــی ،شـــرکتهای ایرانـــی
صاح ــب صالحی ــت ب ــرای فعالی ــت در قال ــب
اکتشـــاف و تولیـــد از همـــان ابتـــدا در کنـــار
شـــرکت خارجـــی قـــرار میگیرنـــد و در
همـــه مراحـــل در کنـــار پیمانـــکار خارجـــی
قـــرار خواهنـــد داشـــت.

مســـتهلک و فرســـوده در مناطـــق نفتخیـــز
عنـــوان میکنـــد برخـــی تأسیســـات در
میدانهایـــی قـــرار دارنـــد کـــه روشهـــای
ازدیـــاد برداشـــت در قالـــب قراردادهـــای
پیـــشرو در آنهـــا اجـــرا خواهـــد شـــد و
بـــه ایـــن ترتیـــب ،بازســـازی یـــا نوســـازی
تأسیســـات نیـــز در فراینـــد توســـعه ایـــن
میدانهـــا دنبـــال میشـــود و بـــرای دیگـــر
تأسیســـات مســـتهلک نیـــز بایـــد بســـتههای
کاری مجزایـــی تعریـــف شـــود.

مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران در
تبییـــن سیاســـتهای کلـــی ایـــن شـــرکت
میگویـــد از ابتـــدای انقـــاب اســـامی
تاکنـــون ،همـــواره تولیـــد نفـــت و گاز
بـــا محوریـــت میدانهـــای مشـــترک و
افزایـــش صـــادرات ،محـــور فعالیتهـــا و
هدفگذاریهـــای شـــرکت ملـــی نفـــت
ایـــران بـــوده اســـت و ایـــن رونـــد همچنـــان
ادامـــه دارد.
کاردر دربـــاره بازســـازی تأسیســـات

برنامههـای صنعت نفـت در مسـیر اجرای
سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتی

غـرب کارون و پـارس جنوبـی ،همچنـان
در اولویـت کاری

وی ب ــه تبیی ــن اه ــداف صنع ــت نف ــت ب ــرای
اجـــرای سیاســـت هـــای اقتصـــاد اشـــاره
میکنـــد و میگویـــد" :بـــه حداکثـــر
رســـاندن تولیـــد گاز در پـــارس جنوبـــی و
براب ــری ب ــا قط ــر در برداش ــت روزان ــه گاز از
ای ــن می ــدان ،از جمل ــه اه ــداف پیشروس ــت
کـــه در ایـــن زمینـــه بـــا جدیـــت عمـــل
میکنیـــم و بـــرآن هســـتیم تولیـــد تجمعـــی
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ایـــران نی ــز بهتدری ــج ط ــی س ــالهایآین ــده
بـــا قطـــر برابـــر شـــود".
مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران،
توس ــعه میدانه ــای غ ــرب کارون را اولوی ــت
دوم ای ــن ش ــرکت در مس ــیر اقتص ــاد مقاومت ــی
عنـــوان میکنـــد و میگویـــد" :هفتـــم
شـــهریورماه بـــه ایـــن منظـــور ،بازدیـــدی از
مناط ــق عملیات ــی غ ــرب کارون داش ــتم و در
جلســههای مش ــترک ب ــا مدی ــران و مجری ــان
پروژههـــای توســـعهای آن منطقـــه ،تســـریع
در فعالیتهـــا مـــورد تأکیـــد قـــرار گرفـــت".
وی از توســـعه تعامـــل بـــا دانشـــگاهها و
موسســـههای پژوهشـــی بهعنـــوان رکـــن
دیگــر فعالیتهــای شــرکت ملــی نفــت ایــران
در ح ــوزه اقتص ــاد مقاومت ــی ی ــاد میکن ــد .در
ای ــن زمین ــه ،قراردادهای ــی در س ــال  ٩٣می ــان
ایـــن شـــرکت و دانشـــگاههای معتبـــر امضـــا
شـــد و از دانشـــگاهها و موسســـههای طـــرف
قـــرارداد خواســـته شـــد بـــا هـــدف بهبـــود
عملک ــرد ،ارتب ــاط خ ــود را ب ــا دانش ــگاههای
بینالمللـــی افزایـــش دهنـــد.
امضــای قراردادهــای طــرح بومیســازی
 ١٠گــروه کاالی نفــت تــا پایــان ســال

کاردر دربـــاره پـــروژه بومیســـازی ١٠

گـــروه کاالی صنعـــت نفـــت نیـــز بیـــان
م ـیدارد" :تاکنــون  ٥٢قــرارداد در ایــن زمینــه
امضـــا شـــده اســـت و پیشبینـــی میکنیـــم
ت ــا پای ــان س ــال ،هم ــه قرارداده ــای ای ــن ١٠
گـــروه کاال امضـــا شـــود".
مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران
بـــه فعالیتهـــای ایـــن شـــرکت در حـــوزه
مســـئولیتهای اجتماعـــی نیـــز بهعنـــوان
یکـــی از الزامهـــای کاری اشـــاره و تصریـــح
میکنـــد" :همـــواره رویکـــرد ایفـــای
مســـئولیت اجتماعـــی در مناطـــق عملیاتـــی
وجـــود داشـــته اســـت و بـــا تاکیـــد وزیـــر
نفـــت قـــرار اســـت ایـــن رویکـــرد جدیتـــر
پیگیـــری شـــود".
کاردر همچنیـــن اشـــاره مـــی کنـــد" :بـــا
توج ــه ب ــه اینک ــه ش ــرکت مل ــی نف ــت ای ــران
ب ــرای افزای ــش تولی ــد نف ــت از منطق ــه غ ــرب
کارون روزانـــه یـــک میلیـــون بشـــکه را
هدفگـــذاری کـــرده اســـت ،فعالیتهـــای
عامالمنفعـــه در ایـــن منطقـــه اهمیتـــی
بهســـزا دارد و بـــه ایـــن منظـــور ،بســـته
جامعـــی بـــه دولـــت فرســـتاده میشـــود .بـــا
وجـــود محدودیـــت منابـــع مالـــی ،صـــرف
 ٣٤٠میلیـــارد تومـــان اعتبـــار در حـــوزه
مســـئولیتهای اجتماعـــی در ســـال ٩٥

اســـت".

برنامهریـــزی شـــده
معــاون وزیــر نفــت دربــاره تأمیــن منابــع مالــی
شــرکت ملــی نفــت ایــران و چالشهــای
موجــود در ایــن مســیر معتقــد اســت بــرای
اجــرای طرحهــای مدنظــر ایــن شــرکت
در برنامــه ششــم توســعه ،بــه  ١٣٤میلیــارد
دالر اعتبــار نیــاز اســت و اگرچــه در غــرب
کارون و پارسجنوبــی بــا تهیــه بســتههای
مالــی مشــخص ،نگرانیهــای مالــی تــا حــدود
زیــادی برطــرف شــده اســت ،امــا بــرای
اجــرای دیگــر طرحهــا و پروژههــا و حتــی
بــرای نگهداشــت تولیــد در پارسجنوبــی
طــی ســالهای آینــده بــه جــذب ســرمایه
قابلتوجهــی نیــاز خواهــد بــود.
انواع مدلهای قراردادی استفاده میشود

مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران بـــا
اشـــاره دوبـــاره بـــه اســـتفاده ایـــن شـــرکت
از انـــواع مدلهـــای قـــراردادی در توســـعه
مخـــازن و جـــذب ســـرمایه از ایـــن طریـــق،
میگویـــد" :نخســـتین قـــرارداد مشـــارکت
س ــلف ریال ــی را ش ــرکت مل ــی نف ــت ای ــران
امض ــا ک ــرده اس ــت و ب ــا توج ــه ب ــه تج ــارب
ش ــرکت نف ــت ب ــرای تأمی ــن مناب ــع مال ــی از
روشه ــای مختل ــف ،ای ــن روشه ــا همچن ــان
در دســـتور کار قـــرار دارد".
کاردر معتقـــد اســـت چـــون رقـــم ســـرمایه
م ــورد نی ــاز بس ــیار کالن اس ــت و ب ــا در نظ ــر
گرفتـــن منابـــع موجـــود در کشـــور ،ســـرمایه
قابلتوجهـــی بـــا اتـــکا بـــه روشهایـــی
ماننـــد فـــروش اوراق مشـــارکت نصیـــب
نفـــت نخواهـــد شـــد و بههمیـــن دلیـــل
بایـــد بهرهمنـــدی از ســـرمایههای خارجـــی
مدنظـــر باشـــد.
افزایـــش تولیـــد روزانـــه نفـــت بـــه
 ٤میلیـــون بشـــکه در پایـــان دولـــت
یازدهـــم

مع ــاون وزی ــر نف ــت درب ــاره برنام ــه افزای ــش
تولیـــد نفتخـــام میگویـــد ":امیدواریـــم بـــا
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افزای ــش  ١٥٠ه ــزار بش ــکهای تولی ــد روزان ــه
نف ــت ت ــا پای ــان امس ــال ی ــا حداکث ــر ت ــا پای ــان
دولـــت یازدهـــم ،تولیـــد نفـــت بـــه چهـــار
میلی ــون بش ــکه در روز برس ــد".
وی ميگويد":تمرکـــز سیاســـی خاصـــی
روی بازارهـــای شـــرق وجـــود نـــدارد ،امـــا
همانطـــور کـــه کشـــورهای شـــرقی در دوران
تحری ــم عم ــده خری ــداران نف ــت م ــا بودن ــد،
ایـــن رونـــد ادامـــه دارد و البتـــه ســـهمیه
کشـــورهای غربـــی هـــم در حـــال افزایـــش
اســـت و فکـــر میکنیـــم تعادلـــی میـــان
بازاره ــای ش ــرق و غ ــرب ایج ــاد میش ــود".
همکاریهای بینالمللی ادامه مییابد

کاردر دربـــاره صـــادرات گاز بـــه عمـــان
میگویـــد" :مذاکـــرات در ایـــن زمینـــه
ادام ــه دارد و ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه حج ــم گاز
مدنظـــر بیـــش از ظرفیـــت الانجـــی عمـــان
اســـت ،قـــرار نیســـت گاز تنهـــا از طریـــق
الانجـــی صـــادر شـــود".
وی معتقـــد اســـت شـــرکت ملـــی نفـــت
ایـــران محدودیتـــی بـــرای همـــکاری بـــا
شـــرکتهای خارجـــی تعییـــن نکـــرده
اســـت و از همـــکاری بـــا همـــه شـــرکتهای
صاحـــب فنـــاوری اســـتقبال میکنـــد.
مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران
تصریـــح میکنـــد" :پیـــش از ایـــن ایـــران
بـــا روســـیه در حـــوزه باالدســـت همـــکاری
نداشـــته اســـت و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه
شـــرکتهای روســـی در بخـــش باالدســـت
صنعـــت نفـــت بهویـــژه در حـــوزه ازدیـــاد
برداشـــت توانمندیهـــای خوبـــی دارنـــد،
ام ــکان بهرهمن ــدی ای ــران از ای ــن ظرفیته ــا
وجـــود دارد".
وی بـــا بیـــان اینکـــه برخـــی شـــرکتهای
چینـــی رتبههـــای بـــاالی بینالمللـــی دارنـــد
و حتـــی یکـــی از ایـــن شـــرکتها  ١٥هـــزار
قـــرارداد در بخـــش باالدســـت صنعـــت
نف ــت آمری ــکا دارد ،آنه ــم آمریکای ــی ک ــه
در آنجـــا فضـــای رقابتـــی حاکـــم اســـت،

میگویـــد مـــا نیـــز بایـــد تـــاش کنیـــم
بهعنـــوان کارفرمـــا عملکـــرد خوبـــی داشـــته
باشـــیم و از فناوریهـــای روزآمـــد دنیـــا در
حـــد امـــکان بهرهمنـــد شـــویم.
تمـــدن جدیـــد نفتـــی در جاســـک
شـــکل میگیـــرد

مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران بـــا
اشـــاره بـــه بحـــث توســـعه بنـــدر جاســـک
بهعنـــوان یکـــی از طرحهـــای راهبـــردی
کشـــور میگویـــد" :بـــا فعالیتهایـــی کـــه
در ایـــن منطقـــه در حـــال انجـــام اســـت،
تمـــدن جدیـــد صنعتـــی در جاســـک شـــکل
خواهـــد گرفـــت".
وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــرای صـــادرات یـــک
میلیـــون بشـــکه نفـــت از جاســـک طـــی
ســـه ســـال آینـــده برنامهریـــزی شـــده
اســـت ،تأکیـــد میکنـــد ":بـــه ایـــن منظـــور
هـــزار کیلومتـــر خـــط لولـــه از محـــل
ســـرمایهگذاری شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران
و  ١٠میلیـــون بشـــکه ظرفیـــت ذخیرهســـازی
نفتخـــام در ایـــن منطقـــه ایجـــاد میشـــود،
پتروشـــیمی توســـعه مییابـــد و پاالیشـــگاه
 ٣٠٠ه ــزار بش ــکهای تأس ــیس خواه ــد ش ــد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن تمــدن

صنعتــی تــا ســال  ٩٨در جاســک شــکل گیــرد.
مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران بـــا
بی ــان اینک ــه ط ــرح ه ــای توس ــعهای زی ــادی
در دســتور کار اســت و الزم اســت واحدهــای
انجـــیال نیـــز همزمـــان بـــا ایـــن طرحهـــای
توســـعهای آمـــاده شـــوند ،میگویـــد" :از
آنجـــا کـــه محدودیـــت منابـــع مالـــی ،تـــا
حــدودی مانــع ایــن رونــد شــده اســت ،بــرای
واگ ــذاری س ــاخت واحده ــای انجــیال ب ــه
بخـــش خصوصـــی برنامهریـــزی شـــده و
امیدواریـــم بـــا ایـــن اقـــدام ،گام بلنـــدی در
مســـیر کاهـــش ســـوختن گازهـــای مشـــعل
برداشـــته شـــود".
کاردر بـا بیـان اینکـه واگـذاری انجیالهـای
 ٣١٠٠و  ٣٢٠٠در اولویـت اسـت ،تأکیـد
میکنـد" :انجیالهـای  ١٨٠٠ ،١٧٠٠و ٢١٠٠
نیـز بهتدریـج در آینـده واگـذار مـی شـود تـا
از سـوزاندن گازهـای همراه جلوگیری شـود".
وی بـه برنامههـای میانمـدت و امضـای چنـد
قـرارداد بـرای فـروش گازهـای مشـعل نیـز
اشـاره میکنـد و میگویـد" :اگرچـه فـروش
ایـن گازهـا میتوانـد بهصـورت مقطعـی،
بخشـی از مشـکالت را کاهـش دهـد امـا
راهـکار قطعـی برای کنتـرل و کاهش گازهای
مشـعل ،اسـتفاده از واحدهای انجیال اسـت".
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