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بخش خصوصی قوی با توان سرمایهگذاری و توسعه در بخش باالدستی در
انتظار صنعت نفت ایران
رضا میرمحرابی ،شرکت ملی نفت ایران  

شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت دانــا
انــرژی ،ســوم مهــر مــاه بــا هــدف مطالعــهی
توســعهی میادیــن ســپهر و جفیــر در ســالن
جلســات هیــأت مدیــره تفاهمنامــهی
همــکاری امضــاء کردنــد.
میــدان نفتــی ســپهر از میادیــن غــرب کارون
اســت کــه ذخایــر نفــت درجــای آن حــدود
 ۲میلیــارد بشــکه و مقــدار نفــت قابلبرداشــت
آن حــدود  200-۳۰۰میلیــون بشــکه تخمیــن
زده میشــود.
گفتنــی اســت کــه طــرح مطالعاتــی توســعهی
میــدان ســپهر  ۱۳بهمــن مــاه  ۱۳۹۵بــه شــرکت
گســترش انــرژی پاســارگاد ۳۰ ،فرودیــن مــاه
 ۱۳۹۶بــه شــرکت ســرمایهگذاری غدیــر و ۱۹
اردیبهشــت مــاه در حاشــیهی آخریــن روز از
بیســت و دومیــن نمایشــگاه صنعــت نفــت بــه
شــرکت مهندســی و ســاختمان صنایــع نفــت
(اویــک) ســپرده شــده اســت.
میــدان نفتــی جفیــر در جنوبغربــی کشــور
و در  ۵۰کیلومتــری اهــواز قــرار دارد .ایــن
میــدان در مجــاورت میادیــن آزادگان،
یــادآوران و آبتیمــور واقــع شــده اســت .در
 1354-۱۳۵۷چهــار حلقــه چــاه در ایــن میــدان
حفــاری شــده و تــا کنــون ســه مخــزن کــه
بهترتیــب عمــق عبارتنــد از ایــام ،ســروک و
گــدوان در ایــن میــدان شناســایی شــده اســت.
گفتنــی اســت قبــل از ایــن ،تفاهمنامــهی
همــکاری مطالعاتــی بــرای توســعهی میــدان
جفیــر  ۱۳بهمــن مــاه  ۱۳۹۵بــا شــرکت
گســترش انــرژی پاســارگاد و  ۳۰فروردیــن
مــاه  ۱۳۹۶بــا شــرکت ســرمایهگذاری غدیــر
منعقــد شــده اســت.
معــاون مدیــر عامــل شــرکت ملــی نفــت
ایــران در امــور مهندســی و توســعه بــا اشــاره

بــه ایجــاد دگرگونــی مثبــت در شــکلگیری
شــرکتهای ایرانــی گفــت :بــهزودی شــاهد
حضــور بخــش خصوصــی قــوی بــا تــوان
ســرمایهگذاری و توســعه در بخــش باالدســتی
نفــت خواهیــم بــود.
غالمرضــا منوچهــری در آییــن امضــاء
تفاهمنامــهی مطالعاتــی توســعهی میادیــن
ســپهر و جفیــر بــا شــرکت انــرژی دانــا ،ضمــن
ابــراز خرســندی از همــکاری بــا یــک شــرکت
ایرانــی گفــت :ایــران در بخــش باالدســتی و
بهطــور کلــی در بخــش نفــت در یــک
نقطــهی تحــول قــرار گرفتــه اســت .خیــزی
کــه هماکنــون وزارت نفــت بــرای ایجــاد
ایــن تحــول برداشــته ،نویــد بخــش آینــدهای
خــوب و پررونــق بــرای صنعــت نفــت کشــور
اســت.
منوچهــری بــا اشــاره بــه هــدف شــرکت
ملــی نفــت بــرای انجــام یــک حرکــت
اقتصــادی عمــده و بهویــژه ســرمایهگذاری
خارجــی در بخــش باالدســتی نفــت گفــت:

پیشبینــی میشــود کــه شــرکتهای بخــش
غیردولتــی و خصوصــی نیــز بهنســبت منطقــی
و قابلتحققــی بــرای نخســتین بــار در بخــش
نفــت و در قالــب برنامهی توســعهی باالدســت
ســرمایهگذاری کننــد .وی بــا اشــاره بــه
تشــکیل شــرکتهای ایرانــی باالدســتی و
تعامــات داخلــی ایــن شــرکتها بــا هــم
و بــا بدنــهی کارشناســی ،مهندســی مشــاور
و دانشــگاهی و همینطــور شــرکتهایی
نظیــر خدمــات بیرونــی و ســرویسکمپانیها
گفــت :ایــن بخــش نیــز هماکنــون در حــال
شــکلگیری و دگردیســی اســت .نتیجــه
اینکــه در آینــده یــک بخــش خصوصــی قــوی
بــا تــوان ســرمایهگذاری و توســعه در بخــش
باالدســتی نفــت خواهیــم داشــت.
ایــن مقــام مســئول بــر اهمیــت ازدیاد برداشــت
تاکیــد کــرد و بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه
ایــن موضــوع در حــال تبدیــل شــدن بــه
یــک خواســت عمومــی اســت ،یــادآور
شــد :مطالعاتــی کــه تاکنــون در قالــب
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تفاهمنامههــای همــکاری امضــا شــده بیــن
شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکتهای
داخلــی و خارجــی صــورت گرفتــه ،از
احتمــال افزایــش حجــم ذخایــر قابــل برداشــت
و وجــود تــوان افزایــش تولید روزانــه  ۳میلیون
بشــکه نفــت حکایــت دارد کــه تحقــق چنیــن
ارقامــی میتوانــد در ارتقــا جایــگاه ایــران در
ســطح بینالمللــی موثــر باشــد.
منوچهــری افــزود :هماکنــون یــک تحــول
فــنآوری نیــز در حــال شــکلگیری اســت
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کــه عامــل آن نیروهــای انســانی ،متخصصــان،
کارشناســان و مدیــران هســتند .ایــن خیــزش از
بخشهــای تصمیمگیــر دولتــی شــروع شــده
و طبیعت ـاً بــه بخــش خصوصــی ،شــرکتهای
پیمانــکاری ،خدماتــی و مشــاورین گســترش
مییابــد.
وی توضیــح داد :جــذب فــنآوری در واقــع
یــک برخــورد علمــی و مبتنــی بــر تحقیــق
و توســعه اســت کــه وزارت نفــت ســعی
کــرده در مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی
ایــن رونــد را مدیریــت و ســاماندهی کنــد.
منوچهــری بــا اشــاره بــه موضــوع ازدیــاد
برداشــت از مخــازن نفــت و گاز گفــت:
ازدیــاد برداشــت و افزایــش ضریــب بازیافــت
مخــازن نفتــی کشــور کــه بــه شــدت مــورد
تأکیــد وزیــر نفــت اســت ،در ســطح ملــی هــم
جاافتــاده؛ بهطــوری کــه میبینیــم در ســخنان
رئیسجمهــور و نماینــدگان مجلــس ایــن
مســأله بهعنــوان یــک خواســت عمومــی و
کارشناســی مطــرح میشــود.
وی افـزود :حضـور شـرکتهای بینالمللـی و
ورود آنهـا بـه امـر بهرهبـرداری نیـز میتوانـد
سـطح اسـتاندارد کار در صنعـت نفـت را
افزایـش دهـد .موضوع دیگـر مـورد تأکید نیز
کاهـش هزینههـای بخـش نفـت اسـت.
منوچهــری بــا بیــان اینکــه در ایــران ظرفیــت
عمــدهی رشــد اقتصــادی و صنعتــی بــر
محــور نفــت اســتوار اســت افــزود :ایــن امــر
مســتلزم تقویــت مدیریــت ،نیــروی انســانی،
شــرکتهای ذیربــط ،ســاختار فنــی و
مهندســی و پشــتیبانی صنعــت نفــت اســت.
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه شــرکت دانــا
انــرژی کــه از شــرکتهای پیشــروی بخــش
خصوصــی اســت بتوانــد بهطــور مســتقل وارد
بخــش باالدســتی شــود و در کنــار شــرکت
بینالمللــی هــم نقشآفرینــی کنــد.
مدیــر بخــش اکتشــاف و تولیــد شــرکت
انــرژی دانــا از تغییــر اســتراتژیهای ایــن
شــرکت در مســیر تبدیــل شــدن بــه یــک

شــرکت اکتشــاف و تولیــد اثرگــذار خبــر داد.
ســید مصطفــی خویــی در آییــن امضــاء
تفاهمنامــهی مطالعاتــی توســعهی میادیــن
ســپهر و جفیــر بــا بیــان اینکــه نقــش
شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد در جریــان
قراردادهــای جدیــد نفتــی بایــد نقشــی اثرگذار
باشــد گفــت :انــرژی دانــا بــا انجــام مطالعات و
کار کارشناســی ،مالک هــا و اســتراتژیهای
خــود را بهگونــهای تغییــر داده تــا بتوانــد
ایــن هــدف را محقــق کنــد و بهعنــوان یــک
شــرکت  E&Pفعــال و مؤثــر شــناخته شــود.
وی بــا اشــاره بــه اثرگــذاری شــرکت دانــا
انــرژی بهعنــوان یــک شــریک ایرانــی همــراه
بــا شــرکت خارجــی در طرحهــای مطالعاتــی
توســعهی میادیــن اظهــار امیــدواری کــرد
کــه ایــن شــرکت بتوانــد در امــر اجــرا هــم
اثرگــذار باشــد.
خویــی بــا اشــاره بــه انجــام طــرح مطالعــهی
توســعهی میــدان چنگولــه بــا شــریک خارجــی
گفــت :ایــن مطالع ـهی مشــترک ،افزایــش دو
برابــری ذخیــرهی نفــت درجــا و پیشبینــی
تولیــد ســه برابــری را یعنــی بیــش از آنچــه کــه
قب ـ ً
ا ذکــر میشــد را پیشبینــی کــرده اســت.
وی افــزود :شــرکت انــرژی دانا تا کنــون روی
طــرح مطالعاتــی شــش میــدان کارکــرده و بــا
چهــار شــرکت خارجــی همــکاری مشــترک
داشــته کــه بعضــی از ایــن میادیــن ماننــد پایدار
غــرب ،ســهراب و آبــان از جملــه میادیــن
مشــترک بــا عــراق بــوده اســت.
خویــی بــا اشــاره بــه اهمیــت توســعهی میادیــن
مشــترک در کوتاهتریــن زمــان ممکــن
گفــت :نتایــج مطالعــات نشــان میدهــد کــه
هــر روز تأخیــر در تصمیمگیــری توســعهی
میادیــن مشــترک تــا چــه حــد میتوانــد ســبب
کاهــش ذخیــرهی بخــش ایرانــی میــدان شــود.
از ایــنرو منطقــی اســت کــه در مذاکــرات
زمانبندیهــا رعایــت شــود تــا ســریعتر
نتیجــه حاصــل گــردد .ایــن امــر در نهایــت
خدمــت بزرگــی بــه منافــع ملــی اســت.

