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میزگرد تحلیلی بر روند توسعه میدان پارس جنوبی
مریم خرم، عباسعلی پرتقالی، احمد زارعي، پژوهش فن آوری شركت نفت و گاز پارس 

با توجه به اهمیت میدان گازي پارس جنوبي 
و همچنین رس��الت نشریه ي اکتشاف و تولید 
در راس��تاي ارتقاء ارتباط صنعت و دانشگاه، 
به درخواس��ت کارگروه دبیران و با همکاري 
پژوهش و فن آوري شرکت نفت و گاز پارس 
میزگردي با موضوع توس��عه ي میدان گازي 
پارس جنوبی با تمرکز بر وضعیت این میدان، 
فرآیندهاي تصمیم گیري در خصوص توسعه 
و همچنی��ن ارتباط این فرآیندها با پژوهش و 
فن آوري، در محل نشریه ي اکتشاف و تولید 

برگزار شد.
در ادامه گزارش میزگرد با حضور سرکار 
خان��م دکتر خرم، رئیس پژوهش و فن آوري 
ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس، آق��اي دکتر 
گرامي، رئیس پژوهشکده ي ازدیاد برداشت 
از مخازن نفت و گاز، آقاي مهندس مختاري، 
رئیس مطالعات مخازن ش��رکت نفت و گاز 
پارس، آقاي مهندس محمدشفیع، کارشناس 
ارزیاب��ي طرح ه��ا در مدیری��ت برنامه ریزي 
تلفیق��ي به اس��تحضار خوانندگان مي رس��د. 
ضم��ن اینکه به دلیل رعای��ت اختصار از ذکر 

عناوین افراد خودداری می شود:
خان�م خرم: با عرض س��الم و خیرمقدم از 
اینکه زحمت کش��یدید و تش��ریف آوردید 
جلس��ه ای که امروز در خدمتتان هس��تیم در 
خصوص تحلیل��ی بر توس��عه ی منابع گازی 
ب��ا تمرک��ز ب��ر می��دان پارس جنوبی اس��ت. 
این میزگرد در جلس��ه ی هی��أت تحریریه ی 
ماهنامه ی اکتش��اف و تولید برنامه ریزی شده 
بوده ت��ا در چند حوزه ی اصل��ی بحث انجام 
گیرد و به صورت گزارشی تحلیلی در ماهنامه 

چاپ شود.

در ای��ن میزگ��رد در خدم��ت نمایندگان 
به عن��وان  پ��ارس  گاز  و  نف��ت  ش��رکت 
توس��عه دهنده ی می��دان گازی پارس جنوبی، 
پژوهشکده ی ازدیاد برداشت از مخازن نفت 
و گاز به عن��وان مرکز ف��ن آوری که در کنار 
ش��رکت نفت و گاز پ��ارس فعالیت کرده اند 
و در قرارداده��ای IPC نی��ز حض��ور دارند 
و معاون��ت برنامه ریزی تلفیق��ی برنامه ریزی 
ش��رکت ملی نفت ایران به عن��وان برنامه ریز 

اصلی توسعه هستیم.
ضمن س��الم و تش��کر از همه ی همکاران 
باب��ت حض��ور در ای��ن میزگ��رد و همچنین 
روابط عمومي شرکت ملي نفت و ماهنامه ی 
اکتشاف و تولید، بابت برگزاري این میزگرد، 

بحث را از آقای محمدشفیع آغاز مي کنیم؛
 خانم خرم: لطفاً فرآیند تصویب طرح های 

توسعه ای را به طور خالصه تشریح بفرمایید.
آق�ای محمدش�فیع: ضمن عرض س��الم 
خدمت همکاران محترم، طرح هاي توسعه ی 
میادین نتیجه ی نهای��ي مطالعات جامع مخزن 
ی��ا مطالع��ات مهندس��ي مخ��ازن اس��ت که 
ش��رکت هاي متولي می��دان مانند نفت و گاز 
پ��ارس تهیه مي کنند. جهت انج��ام مطالعه ی 
جامع، ش��رکت ها درخواست مطالعه به همراه 
دالیل و ش��رح کار مطالعه را براي بررس��ي 
و تصویب ب��ه مدیریت برنامه ری��زي تلفیقي 
ارسال مي کنند که پس از بررسي، مجوزهاي 
الزم از مراجع ذیص��الح مثل هیأت مدیره ی 
شرکت ملي نفت اخذ مي شود و به شرکت ها 
ابالغ مي گردد. مطالعات جامع پس از اتمام، 
بررس��ي و تأیید در کارگروه ها و کمیته هاي 
فني ش��رکت ها به همراه طرح هاي توس��عه اي 

که عموماً منطبق بر سناریوهاي برتر مطالعات 
هس��تند، ب��راي بررس��ي و تأیی��د نهای��ي به 
مدیریت برنامه ریزي  تلفیقي ارسال مي شوند. 
این مطالعات مش��تمل ب��ر بخش هاي مختلف 
زمین شناس��ي،  پتروفیزی��ک،  ژئوفیزی��ک، 
حفاري،  بهره ب��رداري،  مخ��ازن،  مهندس��ي 
ف��رآورش و مباح��ث اقتص��ادي اس��ت که 
کارشناس��ان برنامه ریزي تلفیقي آنرا بررسي 
و در ص��ورت احس��اس نی��از از مش��ورت و 
دیدگاه هاي فني کمیته ی مش��اورین مدیریت 
مخازن نیز اس��تفاده مي کنند. پس از بررس��ي 
فن��ي نهای��ي و ارزیاب��ي اقتصادي بر اس��اس 
اولویت ه��اي توس��عه و منابع مال��ي موجود 
ش��رکت ملي نفت، طرح اولویت بندي ش��ده 
و گزارش��ي جهت طرح، بررسي و تصویب 
آن در هیأت مدیره ی شرکت ملي نفت ایران 
ارائه مي ش��ود. پ��س از تأیید هی��أت مدیره، 
مدیرعامل شرکت ملي نفت طرح مصوب را 
جهت انجام اقدام الزم براي اجرا به ش��رکت 
نماین��ده ی کارفرما  به عنوان  تابعه ی ذیرب��ط 

ابالغ می کند.
خان�م خ�رم: آی��ا تفاوتی می��ان طرح های 
توس��عه ای میادین نفت��ی و گازی وجود دارد 
؟ اولویت بندی بر اس��اس چ��ه عواملی انجام 
می ش��ود و توس��عه ی میدان پارس جنوبي چه 
اولویت و جایگاهي براي شرکت نفت دارد؟

اولویت بندی  آق�ای محمدش�فیع: طبع��اً 
توس��عه ی مخ��ازن نفتی و گازی ب��ا توجه به 
مقاصد مصرفي و همچنین سیستم توزیع آنها 
تفاوت هایي با یکدیگر دارند. اما به طور کلي 
اولویت بندي بر اس��اس سیاس��ت هاي کالن 
ابالغ��ي از وزارت نف��ت و همچنین با درنظر 
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گرفتن مشترک یا غیرمشترک بودن میادین، 
می��زان مص��رف داخلي  ش��بکه هاي توزیع، 
به صورت کلي و منطق��ه اي، تأمین خوراک 
واحده��اي صنعت��ي از قبیل پاالیش��گاه ها و 
مقاص��د صادرات��ي، حج��م  پتروش��یمي ها، 
س��رمایه گذاري مورد نیاز و دیگر متغیرهایي 
از این دس��ت انجام مي گردد. مسلماً با توجه 
به اهمیت تسریع در توسعه و تولید از میادین 
مشترک، اولویت توسعه ی میادین در شرکت 
ملي نفت ایران با این دس��ته میادین است که 
البته با توجه به حجم ذخایر میادین مشترک، 
ای��ن میادین نیز خود ب��ه اولویت هاي اولیه و 
ثانویه تقس��یم مي ش��وند. البته گاهي با وجود 
مطال��ب مطرح ش��ده در خص��وص اولویت 
میادین مش��ترک، در برخی موارد با توجه به 
نیازهای منطقه ای ب��رای منابع نفتی یا گازی، 
محدودیت های ش��بکه ی توزی��ع یا تعهدات 
انجام شده توس��ط شرکت ملي نفت، میادین 
مستقل نیز در اولویت های توسعه قرار خواهند 
گرف��ت. در حال حاضر با توجه به مش��ترک 
بودن و حجم زیاد ذخایر هیدروکربني میدان 
پارس جنوب��ي، این می��دان از اولویت باالیي 
در توس��عه برخوردار اس��ت که اولویت آن 
در ابالغی��ه ی وزی��ر محترم نفت نی��ز عنوان 
شده اس��ت. پارس جنوبی میدان گازی بسیار 
عظیمی اس��ت که حتی چن��د درصد افزایش 
تولید و ضریب بازیافت در آن منجر به تولید 
حجم بس��یار زیادی گاز خواهد ش��د که این 
افزای��ش، از حج��م گاز درجاي بس��یاري از 
میادین گازي دیگر بیشتر است. به همین دلیل 
سیاس��ت ش��رکت ملی نفت ایران توس��عه ی 
س��ریع تر و حداکثر برداش��ت از ای��ن میدان 
اس��ت. مدیریت برنامه ریزی تلفیقی به عنوان 
بازو و مش��اور فنی هیأت مدی��ره با همکاری 
ش��رکت نف��ت و گاز پارس ت��الش مي کند 
طرح های توسعه ای طوری تعریف گردند که 
برداشت حداکثری از میدان محقق شود. البته 

این موض��وع نیز باید درنظر گرفته ش��ود که 
نگهداش��ت توان تولید میادین توسعه یافته که 
در ح��ال حاضر بخش زیادي از تولید نفت و 
گاز کشور را نیز شامل مي شود اهمیت زیادي 
دارد و باید توازن توسعه و نگهداشت رعایت 

گردد.
خان�م خرم: آقای مختاری با توجه به اینکه 
پارس جنوب��ی جزء میادین حوزه ی ش��رکت 
نفت و گاز پارس اس��ت و توس��عه و تولید از 
میدان در ح��وزه ی مدیریت مهندس��ی نفت 
و گاز ای��ن ش��رکت ق��رار دارد لطفاً توضیح 
مختص��ری در خصوص این می��دان بفرمایید 
و سیاست ش��رکت برای توسعه ی آنرا شرح 

دهید.
آقای مختاری: ضمن عرض سالم خدمت 
هم��ه ی حضار، اکث��ر فعاالن ح��وزه ی نفت 
وگاز با میدان پارس جنوبی در کش��ور آش��نا 
هس��تند. این میدان با گسترشی که در طرف 
قط��ری دارد و در آن بخ��ش ب��ه اس��م گنبد 
ش��مالی )North Dome( ش��ناخته می شود، 
بزرگ تری��ن می��دان گازی جهان اس��ت که 
8-6 درص��د منابع گازی جه��ان را در خود 
جای داده اس��ت. طبق آنچه تا کنون می دانیم 
حدود یک س��وم می��دان در بخ��ش ایرانی و 
دوسوم در بخش قطری قرار دارد. این مخزن 
مش��ابه اکثر میادی��ن گازی ای��ران به ویژه در 
ح��وزه ی خلیج فارس، س��ازندهای کنگان و 
داالن باالیی را ش��امل مي ش��ود که هرکدام 
از ای��ن س��ازندها نیز از دو زیر الیه تش��کیل 
ش��ده اند و در مجم��وع چهار الی��ه یK1  تا 
K4 ای��ن مخزن را ش��کل داده اند. هرچند در 

برخی مخ��ازن دیگر حوزه ی خلیج فارس که 
از س��ازندهای مشابهی تشکیل شده اند ممکن 
اس��ت الیه های داالن پایینی و حتی فراقان و 
زاکین نیز جزء س��ازندهای مخزنی باشند. اما 
در این میدان هنوز ذخایر اثبات ش��ده در این 
س��ازندها نداش��ته ایم و در حال حاضر تولید 

تنها از سازندهای کنگان و داالن باالیی انجام 
مي ش��ود. البته طی این س��ال ها همیشه بحث 
ارزیابی سازندهای فراقان و زاکین در دستور 
کار بوده و پروژه های��ی مطالعاتی نیز در این 

خصوص تعریف و اجرایی شده است.
در خص��وص سیاس��ت های ش��رکت در 
توسعه ی میدان، طبعاً مشابه هر میدان مشترک 
دیگ��ر ، اولویت اول جلوگی��ری از مهاجرت 
منابع به س��مت بخش دیگر اس��ت و با توجه 
به وس��عت فوق العاده زیاد، این میدان نیازمند 
سرمایه گذاری قابل توجهي برای توسعه است. 
همچنین در مقاطع مختلف زماني راهبردهای 
متفاوتي براي توس��عه ی میدان در دستور کار 

بوده است.
شاید بد نباش��د به این نکته اشاره شود که 
قطری ها در دهه ی هفت��اد میالدی این میدان 
را کش��ف کردن��د و ما در اوای��ل دهه ی نود 
میالدی اولی��ن چاه توصیف��ی را در آن حفر 
کردیم. اما توسعه میدان در دهه ی نود میالدی 
و توس��ط طرف قطري آغاز ش��د که البته در 
مراحل ابتدایی توس��عه، می��زان تولید طرف 
قطري بس��یار مح��دود بود و توس��عه و تولید 
گس��ترده ی قطری ها از اوایل هزاره ی جدید 
آغاز ش��د. شرکت ملي نفت ایران هم متقاباًل 
اقدام به ارائه ی م��دل بیع متقابل کرد تا هم از 
س��رمایه و هم از تجربه ی شرکت های بزرگ 
نفتی )نظیر توتال، اِنی، اس��تات اویل و ...( در 
توس��عه ی این میدان اس��تفاده کند. این اتفاق 
برای فازهاي 2 تا 8 رخ داد )توس��عه ی فاز-1 
توسط شرکت پتروپارس با مشارکت شرکت 
ملی نفت ایران انجام ش��د(. توسعه ی فاز های 
9 به بعد از طریق سرمایه ی داخلی در دستور 
کار قرار گرفت و با توجه به اینکه متولی کار 
ش��رکت ملی نفت ایران بود، تمرکز ویژه ای 
روی فازه��ای مجاور مرز با هدف جلوگیری 
از مهاج��رت گاز در اولوی��ت ق��رار گرفت. 
مثاًل در این مرحله حتی جابجایی پیمانکاران 
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قوی ت��ر برای فازه��ای مرزی نیز انجام ش��د. 
بدین ترتیب شرکت نفت مصمم بود سرمایه 
و نی��روی اجرای��ی را به گون��ه ای مدیری��ت 
کند که توس��عه ی فازهای مرزی تسریع و از 

مهاجرت گاز جلوگیری شود.
خ��وب اس��ت در ای��ن زمینه ب��ه وضعیت 
الیه هاي نفتی میدان پارس جنوبی نیز اش��اره 
کنیم. مسؤلیت توس��عه ی الیه هاي نفتی پس 
از چندی��ن ب��ار جابجایي دوباره به ش��رکت 
نف��ت و گاز پارس واگذار ش��ده اس��ت. در 
خصوص الیه هاي نفتی، با توجه به اطالعات 
موجود به نظر می رسد که این الیه ها در طرف 
ایراني از نظر وس��عت، خصوصیات مخزني و 
ترکیبات س��یال، ش��رایط متفاوتي نس��بت به 
طرف قطري داشته باش��ند. بنابراین به سختی 
می توان انتظار تولید مش��ابه با قطر را از الیه ها 
داش��ت و توقع نداریم تولید ما از این الیه ها 
در س��طح تولید قطر ق��رار بگی��رد. در حال 
حاضر تنها یک س��کوی تولیدی در الیه هاي 
نفتی کش��ورما در حال تولید است و به لطف 
 FPSO خدا چالش های در بخش فرآورش و
مرتفع شده و از اوایل امسال تولید از الیه هاي 
نفت��ی پارس جنوب��ی در حال انجام اس��ت. با 
این وجود بر اس��اس مطالعات به نظر مي رسد 
عالوه ب��ر موقعیت فعل��ي اثبات ش��ده براي 
الیه هاي نفتي، تجمع��ات پراکنده ای از نفت 
در بخش هاي دیگر میدان نیز قابل شناس��ایی 
باش��د و جستجو برای چنین وضعیت هایی در 
دستور کار قرار دارد. همان طور که اشاره شد 
الیه ی گازی در س��ازندهاي کنگان و داالن 
و در عم��ق ح��دوداً 3000 متری هس��تند. در 
حالی که الیه های نفتی که ش��امل سازندهای 
داریان باالیی، داری��ان پایینی، مادود و حتی 
قسمت هایی از ماسه سنگ هاي کژدمی است 
در عمق ح��دوداً 1500 متری هس��تند. بدین 
ترتیب در حف��ر چاه های تولیدی و تولیدی-

س��کوهای  عم��ودی  )چاه ه��ای  توصیف��ی 

تولیدی( با اینکه هدف اصلی س��ازند گازی 
می��دان پارس جنوب��ی بوده س��عی ش��ده طی 
حفر چ��اه حداکثر اطالع��ات از الیه ی نفتی 
نیز کسب ش��ود. بر اس��اس اطالعات چاه ها 
در قس��مت هایی بس��یار دورت��ر از م��رز، که 
در گذش��ته انتظار گس��ترش الی��ه ی نفتی تا 
آن مناط��ق وج��ود نداش��ت، نش��انه هایي از 
نفت در چاه پیمایی مش��اهده می ش��ود. طبق 
اکتشافی جامعی  همین مش��اهدات مطالعه ی 
برای ش��ناخت بهتر این نواح��ی احتمالی در 

دستورکار آینده قرار گرفته است.
خانم خرم: آقای گرامی با توجه به حضور 
شما در شورای عالی مخازن، آیا در این شورا 
حساس��یت های مذکور جه��ت اولویت بندی 

توسعه ی میادین درنظر گرفته می شود؟
ابت��دا الزم مي دان��م  در  آق�ای گرام�ی: 
از هم��ه ی همکاران��ي ک��ه این میزگ��رد را 
ترتیب دادند تش��کر کن��م. در اهمیت میدان 
پارس جنوب��ی همین بس که ح��دود نیمی از 
گاز کشور از طریق آن تأمین می شود. اما در 
پاسخ سؤال شما باید عرض کنم که این شورا 
به تصویب هیأت وزیران رسیده و عالي ترین 
مرجع تخصصي در س��طح صنعت نفت براي 
ارائه ی مش��اوره فني-مهندس��ي در خصوص 
مخازن نفت و گاز کشور و طرح هاي مربوط 
به نگهداش��ت تولی��د از مخازن ی��ا افزایش 
بازیافت از آنهاس��ت. بر اس��اس این مصوبه 
وظایف این شورا در پنج بند اصلي و به شرح 

زیر است:
 بررس��ي و اظهار نظر مشورتي فني در مورد 
طرح ها و راهکارهاي پیشنهادي براي بهبود و 
افزایش برداشت از مخازن نفت و گاز کشور

 بررس��ي و اظه��ار نظ��ر مش��ورتي فني در 
خص��وص برنامه ه��اي پیش��نهادي مربوط به 
س��اماندهي توس��عه ی دانش فني و نیز انتقال 
فن آوري در امور مرتبط با مهندسي مخازن و 

زمین شناسي نفت و دیگر موارد مرتبط

 ارزیابي اقدامات IOR/EOR انجام شده در 
مخازن کش��ور و اظهار نظر مشورتي فني در 

خصوص آنها
مخ��ازن  تخلی��ه ی  پای��ه ی  خ��ط  تأیی��د   
قرارداده��اي  در   )Depletion Base Line(

جدید نفت��ي در حوزه ی باالدس��ت یا همان 
IPC

 به عنوان شورایی مشورتی برای وزیر محترم 
نف��ت در خصوص موارد ارجاع��ي مرتبط با 

مهندسي مخازن
اعضای شورا از مسئوالن رده باالي صنعت 
نفت،  متخصصان صنعت و همچنین اعضاي 
هیأت علمي دانش��گاه انتخاب ش��ده اند. این 
ش��ورا از س��ه کارگ��روه دائمي ب��ا عناوین 
کارگروه  ف��ن آوري،  توس��عه ی  کارگ��روه 
افزای��ش برداش��ت از مخ��ازن و کارگ��روه 
مشاوره ی فني مخازن جهت ایفاي مسئولیت 
خود بهره مي برد. مس��ئولیت دبیرخانه ی این 
ش��ورا بر عه��ده ی معاونت نظارت ب��ر منابع 
هیدروکربن��ي وزارت نف��ت اس��ت. از نظر 
فرآیند کار، هر طرح قبل از تصمیم گیري در 
شورا برای اعضای ارسال شده و کارگروه ها 
در راستاي شرح وظایف آنرا بررسي مي کند. 
بنابراین در پاس��خ به س��ؤال شما طبیعي است 
که این شورا بر اساس شرح وظایف مصوب 
خ��ود مي توان��د ب��ه مقول��ه ی اولویت بندي 

توسعه ی مخازن کشور ورود کند.
خان�م خرم: آقای گرامی به نقش ش��ورای 
عالی مخازن در قراردادهای جدید IPC اشاره 
کردند و به نظر می رس��د سیاست گذاری های 
انجام شده تمرکز خاصی بر این نوع قرادادها 
داش��ته باش��د. آق��ای محمدش��فیع، آی��ا در 
مدیریت برنامه ریزی تلفیقی برای مدل جدید 
ق��راردادی روال خاصی درنظر گرفته ش��ده 
اس��ت؟ نقش مدیریت برنامه ریزی تلفیقی در 

این قراردادها چیست؟
جدی��د  نس��ل  در  محمدش�فیع:  آق�ای 
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قرارداده��اي نفتي، فرآیند طرح های توس��عه 
مقداری متفاوت اس��ت. در ای��ن قراردادها، 
شرکت هاي E&P بین المللي متقاضي توسعه ی 
میادین مدارک خ��ود را جهت ارزیابي هاي 
فني-مالي به کمیته ی فني-بازرگاني شرکت 
مل��ی نفت ارائ��ه مي کند. در ص��ورت تأیید 
توانایي ای��ن ش��رکت ها در کمیته ی مذکور 
امکان انعقاد یادداشت تفاهم )MOU( با آنها 
فراه��م مي گردد. همچنین با توجه به الزامات 
درنظر گرفته ش��ده در قرارداد، جهت تسهیل 
در انتق��ال دانش و فن آوری به کش��ور، این 
 E&P ش��رکت ها موظفند از بین شرکت هاي
توانمند داخلي که به تأیید معاونت مهندسي، 
پژوهش��ي و فن آوري وزارت نفت رسیده اند 
یک یا چند ش��رکت را تا پایان مدت قرارداد 
به عنوان همکار انتخ��اب کنند. پس از انعقاد 
یادداش��ت تفاه��م و تواف��ق محرمانگي بین 
کنسریسوم توس��عه دهنده )متشکل از شرکت 
بین المللي و ش��رکاي ایراني( و شرکت ملي 
نفت ای��ران، اطالعات می��دان در اختیار آنها 
قرار داده می ش��ود. کنسرسیوم موظف است 
در م��دت تعیین ش��ده در یادداش��ت تفاهم 
)عموماً 9-6 ماه(  طرح توسعه را تهیه و به تیم 
فني کارگ��روه مذاکراتي ارائه کند تا پس از 
بررسي و ارزیابي طرح، اصالحات الزم مورد 
نظر شرکت ملي نفت به طرف مقابل اعالم و 
مذاکره جهت حصول نتیجه در دس��تور کار 
ق��رار  گیرد. در مرحله ی بعد طرح توس��عه ی 
نهایي براي بررس��ي و همچنین اولویت بندي 
پیشنهادهاي ارائه شده به مدیریت برنامه ریزي 
تلفیقي ارائه مي گردد. گاهي ممکن است چند 
کنسرسیوم به طور همزمان در حال مذاکره و 
بررسی طرح توس��عه برای یک میدان باشند. 
در ای��ن مرحل��ه طرح ه��ای توس��عه در این 
مدیری��ت با مش��ورت و هم��کاري کمیته ی 
مش��اورین مدیریت مخازن با هم مقایس��ه و 
اولویت بندی می شوند و در نهایت یک طرح 

توس��عه به عنوان طرح توسعه ی نهایی پیشنهاد 
می گ��ردد. در ص��ورت تأیید کلی��ات طرح 
توسعه توس��ط مدیریت برنامه ریزي تلفیقي و 
کمیته ی مش��اورین، طرح توسعه جهت تأیید 
نهایي خط پایه ی تخلیه ی مخزن به ش��وراي 

عالي مخازن ارسال مي گردد.
خانم خرم: ب��ا توجه به اینکه اولین قرارداد 
IPC برای فاز-11 پارس جنوبی با کنسرسیوم 

توتال پتروپارس CNPC منعقد شده لطفاً در 
خصوص این قرارداد بیشتر توضیح دهید.

آق�ای مخت�اری: در خص��وص بحث فنی 
ق��رارداد ف��از-11 باید گفت که ب��ا توجه به 
موقعیت مرزی، این ف��از همواره در اولویت 
کاری م��ا ب��وده اس��ت. فاز-11 در قس��مت 
جنوب شرقی میدان و در مجاورت مرز ایران 
با قطر قرار دارد. در قرارداد، الگوی کلی حفر 
چاه ه��ا کمی متفاوت با فازهای فعلی اس��ت. 
درس��ت اس��ت که توتال در ف��از-2 نیز فعال 
بوده اما در حال حاض��ر با توجه به اطالعات 
و تجربی��ات تکمیلی که وارد قرارداد ش��ده 
احس��اس کردیم که توت��ال در برنامه هایش 
در زمین��ه ی آرایش چاه ه��ا، نحوه ی تکمیل، 
جم��ع آوری اطالعات و برنامه های ارزیابی و 
تولیدی تغییراتی ایجاد ک��رده که امیدواریم 
طبق صحبت های فنی منجر به برداش��ت بهتر 
از ناحیه ی بلوک مخزنی فاز-11 شود. عمده 
تغییری ک��ه امیدواریم به خوبی انجام ش��ود. 
استفاده از ایستگا ه های تقویت فشار در شرح 
کار پیمانکار گنجانده شده است. در زمینه ی 
ازدی��اد برداش��ت ، اگر بح��ث در خصوص 
محیط متخلخل یا س��نگ مخزن باش��د طبق 
دالیلی س��نگ نمی تواند این س��یال را تولید 
کند و هدف ازدیاد برداشت کمک به جریان 
یافتن سیال در این محیط است. زمانی نیز مثل 
مخزن پارس جنوبی، محدودیت اصلی مبحث 
انرژی الزم برای انتقال سیال به خشکی است. 
درست است که پارس جنوبی از منظر خواص 

مخزن��ی، بس��یار فوق العاده نیس��ت اما مخزن 
ضعیفی هم محسوب نمی شود. مشکل اصلی 
ما تأمین فش��ار الزم برای انتقال گاز تولیدی 
به خش��کی اس��ت. در نبود ایس��تگاه تقویت 
فش��ار، با وجود اینکه مخ��زن توان تولید گاز 
را دارد اما به دلیل عدم وجود فشار الزم برای 
انتقال گاز به پاالیش��گاه طبع��اً تولید کاهش 
خواهد یافت. بنابراین اس��تفاده از کمپرسور 
برای تأمین فشار جهت انتقال گاز به خشکی 
در ش��رح کار گنجانده ش��ده اس��ت. عالوه 
بر این، حف��ر چاه های infill نی��ز جزء برنامه 
اس��ت. در برنام��ه ی کوتاه مدت، قرار اس��ت 
ع��الوه بر آرایش ارائه ش��ده، قب��ل از نصب 
 infill کمپرسور، با اس��تفاده از حفر چاه های
س��طح تولید تعهد شده حفظ گردد و پس از 
آن وارد فاز اس��تفاده از کمپرس��ور و تقویت 
فش��ار شویم. الزم به توضیح است که با توجه 
به مشخص بودن محدودیت های تولید، لزوم 
و نیاز به اس��تفاده از کمپرس��ور در سکوهاي 
میدان پارس جنوبی از ابتدا احس��اس می شده 
و قرار بوده پس از پایان دوره ی تولید پایدار 
چاه ه��ا )منظور دوره ی تولی��د با نرخ تعریف 
شده ی یک میلیارد فوت مکعب در روزبرای 
اکثر سکوهای اصلی است( کمپرسور نصب 
ش��ود. در مجموعه ی ش��رکت نف��ت و گاز 
پارس نیز حتی قبل از ق��رارداد توتال نیز این 
مطالع��ه را آغاز کرده بودی��م و الزامات این 
موضوع، چه از منظر س��طح االرضی )ش��امل 
مش��خصات کمپرسور، نحوه ی نصب و ...( و 
چه از منظ��ر تحت االرضی )جانمایي و تعیین 
اولویت نصب کمپرسور( در مرحله ی بررسی 
و به موازات آن در حال پیگیری اس��ت. البته 
در ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس همه ی این 
مطالع��ات در قالب طرح کالن تری به اس��م 
طرح جامع حفظ و نگهداش��ت دیده شده و 
در حال انجام است. این طرح طیف وسیعی از 
موضوعات را دربر می گیرد؛ از جمله مسائل 
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 ،infill تحت االرض��ی مانن��د حفر چاه ه��ای
 Remedial ،توس��عه ی نواحی توس��عه نیافته
action در چاه های مشکل دار، مسائل مربوط 

به بهره برداری )مانند کاهش فش��ار کمینه ی 
س��رچاهی( و حتی روش های بازگردانی گاز 
خش��ک که در مخ��ازن گازمیعان��ی در دنیا 
مرس��وم اس��ت. ما اعتقاد داریم نمی توان این 
س��ناریوها به تفکیک دید و همه ی سناریوها 
به هم مرتبط هستند. مثاًل نصب کمپرسور روی 
سناریوي infill اثر می گذارد یا برعکس اگر 
چ��اه infill حفر ش��ود روی ارزش افزوده ی 
بنابراین  سناریوي کمپرس��ور اثرگذار است. 
یادآوری می ش��ود که همه ی این موضوعات 
باید به ص��ورت یکپارچه دیده و پیوس��ته نیز 

به روزرسانی شوند.
خان�م خ�رم: همان گونه که آق��ای گرامی 
اش��اره کردن��د ش��ورای عال��ی مخ��ازن در 
قرارداده��ای جدی��د IPC تمرک��ز وی��ژه ای 
ب��ر فن آوری داش��ته تا جایی ک��ه در جریان 
هس��تیم در ای��ن قراردادها ش��ریک خارجی 
برای تحقیق و توس��عه در میادی��ن خود باید 
یک ش��ریک پژوهش��ی داخلی معرفی کنند 
تا مطالعات میادین به صورت مش��ترک انجام 
ش��ود. همچنی��ن وزارت نف��ت قراردادهایی 
پژوهش��ی ارائه کرده که مطالعات مخازن را 
به دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی برتر بسپارد. 
م��ا هم در نف��ت و گاز پارس ب��رای مباحث 
پژوهش��ی طرحی بلندمدت با پژوهش��کده ی 
ازدیاد برداشت داشتیم تا جهت رفع نیازهای 
پژوهشی در میدان پارس جنوبی بستری برای 
پژوهش مهیا کنیم. ش��ما ارتب��اط تمامی این 
مدل ه��ای هم��کاری که همگ��ی در جهت 
اس��تفاده از توانمندی داخل��ی برای مطالعات 

میادین است را چگونه ارزیابی می کنید؟
 آقای گرامی: اجازه دهید قبل از پرداختن 
به ارتباط تمامي این مدل هاي همکاري سؤال 
شما را به سه بخش تقسیم کنم و ضمن توضیح 

مختص��ري در مورد هر کدام ب��ه ارتباط آنها 
بپردازم. ابتدا طرح پژوهشي مشترکی با عنوان 
طرح جامع بهینه سازی تولید و عملکرد میدان 
گازی پارس جنوبی با الگوی مدیریت پویای 
مخزن که بین ش��رکت نف��ت و گاز پارس و 
کنسرسیومی مشترک از پژوهشکده ی ازدیاد 
برداش��ت و پارک ف��ن آوري پردیس برقرار 
بود. سپس قراردادهای طوالني مدت شرکت 
ملي نفت با دانش��گاه ها و مؤسسات پژوهشي 
داخل براي تعدادي از میادین از جمله میدان 
پارس جنوب��ی و در نهایت مبح��ث مرتبط با 
 IPC شریک تحقیق و توسعه در قراردادهای

با تمرکز ویژه بر فاز-11 پارس جنوبی.
در خص��وص طرح پژوهش��ي باید عرض 
کنم که طرحی پنج س��اله بود ک��ه برای رفع 
نیازهای پژوهش��ی شرکت نفت و گاز پارس 
در حوزه ی باالدستی و به ویژه مخزن تعریف 
شد و در واقع بخشي از یک طرح ملي مصوب 
شوراي عتف )شوراي عالي علوم، تحقیقات 
و فن آوري( در خصوص میدان پارس جنوبی 
بود. آقای مختاری به لزوم ارتباط بخش های 
مختلف در مطالعات مخزن اشاره کردند؛ این 
ارتباط روح مدیریت مخزن اس��ت. در عنوان 
طرح، واژه ی الگ��وی مدیریت پویای مخزن 
واژه ای کلیدي اس��ت. مدیریت پویای مخزن 
بدان معناست که فرآیند توسعه ی یک مخزن 
از زم��ان تولید تا ترک، ارتب��اط تنگاتنگی با 
ارزیابی ه��ای مخزنی دارد و بر اس��اس نتایج 
این ارزیابي ها مرتباً روزآمد مي شود. همچنین 
هدف نهای��ي مدیریت مخزن ارائه ی برنامه ی 
بهینه ی فني و اقتصادي جهت شتاب در تولید 
جهت رسیدن به سقف تولید پایدار، افزایش 
قابلیت سطح تولید پایدار، تداوم تولید پایدار، 
کاهش ش��یب افت تولی��د و بهبود تولید پس 
از آغاز افت اس��ت. این برنامه با نگاه به س��ه 
مؤلفه ی مخزن، چاه و تأسیس��ات سطحی در 
قالب طرح توسعه ی میدان ارائه مي شود. حال 

اگر قرار اس��ت طرح توس��عه ی میدان به نحو 
مناسبي ارائه ش��ود باید فعالیت هاي توسعه با 
مالحظ��ات مدیریت داده، مشخصه س��ازی و 
توصی��ف مخزن، برنامه ریزی، پیاده س��ازی و 
در نهایت بهینه س��ازی تولید انجام شود. اینها 
فعالیت هایی هستند که به طور معمول وظایف 
بخش ه��اي مختل��ف در مدیریت ه��اي نفت 
و گاز ش��رکت هاي توس��عه دهنده را تشکیل 
مي دهند. بدیهي اس��ت که اجراي درست هر 
بخش از این فعالیت ها نیازمند انجام پژوهش 
و استفاده از فن آوري هاي مناسب و روزآمد 
اس��ت. در تعری��ف طرح پژوهش��ي فرض بر 
آن بود که مدیریت مهندس��ی نفت و گاز در 
جایگاه مدیریت مخزن ق��رار گرفته و واحد 
ه��ای مختلفی نظی��ر حفاري، زمین شناس��ي، 
بهره برداری،  پتروفیزیک، مطالعات مخ��زن، 
فرآورش و پژوهش و ف��ن آوري را به عنوان 

بازوهاي توسعه ی میدان در کنار خود دارد.
تأکی��د می ش��ود که در طرح پژوهش��ي 
مذکور ق��رار نیس��ت یک پژوهش��کده و 
واحد پژوهش��ی به تنهایی کار بهینه س��ازي 
تولی��د و ازدیاد برداش��ت را انج��ام دهد، 
بلکه مدیریت مهندس��ی نف��ت و گاز با در 
اختیار داش��تن این واحد پژوهشي در کنار 
س��ایر واحدها و در قالب ساختاری منسجم 
فعالیت ه��اي مدیری��ت مخ��زن را با هدف 
بهینه س��ازي تولید از میدان به پیش خواهد 
برد. با ای��ن نگاه یک کمیت��ه ی تخصصی 
متش��کل از متخصصان مدیریت مهندس��ي 
نفت و گاز و پژوهشکده ی ازدیاد برداشت 
تشکیل گردید. تمامي پروژه هاي این طرح 
بر اس��اس نیازمندي مدیریت مهندسي نفت 
و گاز در س��ه ح��وزه ی مشخصه س��ازي و 
توصیف مخزن، ارتقاء مدل هاي شبیه سازي 
و ازدی��اد برداش��ت گاز و میعانات گازي 
مطرح و اولویت بندي ش��د. وجود کمیته ی 
تخصص��ي، تضمیني بود بر اثربخش��ي این 
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طرح؛ چراک��ه نیازمندي هاي پژوهش��ي بر 
اس��اس نیاز مدیریت مهندس��ي نفت و گاز 
و اولویت ه��اي ای��ن می��دان ارائه ش��دند. 
الزم اس��ت بدین موضوع اش��اره شود که 
اثربخش��ي یک پروژه در باالدست صنعت 
نف��ت لزوماً ب��ه تولید ی��ک محصول ختم 
نمي ش��ود. بس��یاري از تصمیم گیري ه��اي 
مدیریت��ي در حوزه ی توس��عه ی میادین بر 
پایه ی اطالعاتي است که ارائه ی آنها فقط 
با استفاده از شبیه س��ازي امکان پذیر است. 
بدیهي است کاهش عدم قطعیت در ورودي 
شبیه س��از و سایر ابزارهاي مورد استفاده در 
مدیریت مخزن به افزایش دقت پیش بیني ها 
و کاه��ش ریس��ک تصمیم گی��ري منج��ر 
خواهد ش��د و این یعني اثربخش��ي. افزون 
ب��ر کمیته ی تخصصي، کمیت��ه ای با عنوان 
کمیته ی راهبري در س��طح کالن مدیریتي 
دو مجموعه جهت حمای��ت از تصمیمات 

فني و اجراي صحیح طرح شکل گرفت.
یکي از نکات برجس��ته ی این طرح، ایجاد 
ش��بکه ای دانش��گاهي جهت اجراي پروژه ها 
بود. شرکت نفت و گاز پارس تأکید خاصي 
داش��ت که در اجراي این طرح پژوهش��ي از 
تمامی پتانس��یل علمي کشور اس��تفاده شود. 
به همین دلیل یکی از فعالیت هاي پژوهشکده، 
شبکه س��ازی علمی در قالب ای��ن طرح بود. 
نزدی��ک به نیمی از فعالیت ه��اي این طرح با 
اس��تفاده از قابلیت ه��اي این ش��بکه ی علمی 
انجام شد. به طور خاص در اجراي این طرح با 
دانشگاه های صنعتي شریف، صنعتي امیرکبیر، 
بوش��هر، جهاد دانشگاهی شهید  خلیج فارس 
بهش��تي و مرکز تحقیق��ات تکنولوژي جهاد 
دانش��گاهي اهواز قرارداد پژوهشي بسته شد. 
همچنین در مسیر اجراي این طرح به صورت 
مستقل از اساتید صاحب نظر سایر دانشگاه ها 
و متخصصان صنعت نیز اس��تفاده گردید. در 
حال حاضر این ط��رح فرآیند خاتمه قرارداد 

را طي مي کند.
بخش دوم س��ؤال ش��ما به قراردادهای 
ب��ا  نف��ت  مل��ي  ش��رکت  طوالني م��دت 
دانش��گاه ها و مؤسس��ات پژوهش��ي داخل 
اش��اره داشت. این قراردادها ده ساله هستند 
و ب��ا هدف پژوهش و توس��عه ی فن آوري 
در جه��ت ازدی��اد برداش��ت تع��دادي از 
مخازن کش��ورمنعقد ش��ده یا خواهد شد. 
بر اس��اس برنامه ریزي ه��اي کالن وزارت 
نف��ت حداقل دو میدان ب��ه هرکدام از این 
دانش��گاه ها و مؤسس��ات پژوهشي کشور 
اختصاص یافته است. مثاًل مخازن آسماري 
و بنگس��تان میدان بي بي حکیمه و الیه هاي 
گازي و نفت��ي می��دان پارس جنوب��ی ب��ه 
پژوهش��کده ی ازدیاد برداش��ت اختصاص 
داده شده است. شروع به کار قراداد میدان 
بي بي حکیم��ه ابالغ ش��ده و منتظ��ر ابالغ 
قرارداد میدان پارس جنوبی هستیم. نکته ی 
جالب قراردادهاي پژوهشي ده ساله وجود 
کمیته هاي تخصصي و راهبري در ساختار 
مدیریتي طرح است که قباًل تجربه ی عملي 
آنرا در طرح پژوهش��ي پنج ساله با شرکت 

نفت و گاز پارس داشتیم.
فن آوران��ه ی  و  پژوهش��ي  قرارداده��اي 
ده س��اله از پن��ج ف��از معم��ول در اج��راي 
طرح هاي ازدیاد برداشت تشکیل شده است. 
در ف��از اول غربال گري روش ه��اي ازدیاد 
برداشت با مالحظات فني و اقتصادي انجام 
می ش��ود. در فاز دوم شبیه سازي روش هاي 
منتخ��ب ب��ر اس��اس نتای��ج غربال گري در 
ف��از اول انجام می ش��ود. فاز س��وم پایلوت 
آزمایش��گاهي روش ی��ا روش هاي منتخب 
است. در فاز چهارم ارتقاء مدل شبیه سازي 
میدان با ه��دف شبیه س��ازي میداني روش 
منتخ��ب مورد توجه قرار گرفته و فاز نهائي 
به اجراي پایل��وت میداني، پایش و ارزیابي 

نتایج مربوط می شود.

مبحث آخر در س��ؤال ش��ما در خصوص 
ش��ریک تحقی��ق و توس��عه در قراردادهای 
IPC با تمرکز ویژه ب��ر فاز-11 پارس جنوبی 

اس��ت؛ همان طور که قباًل هم اش��اره ش��د بر 
اساس برنامه ریزي هاي وزارت نفت وظیفه ی 
فعالیت هاي پژوهش��ي و فن آورانه ی مرتبط با 
ازدیاد  به پژوهش��کده ی  پارس جنوبی  میدان 
برداش��ت اختص��اص یافته اس��ت. ب��ر همین 
اساس در قرارداد فاز-11 میدان پارس جنوبی 
ازدیاد  توت��ال، پژوهش��کده ی  ب��ا ش��رکت 
برداش��ت به عنوان ش��ریک تحقیق و توسعه 
معرفي شده و محورهاي این مشارکت ممکن 
اس��ت مواردي مثل تش��کیل تیم ها و هدایت 

پروژه هاي مشترک تحقیقاتي را شامل شود.
در این ارتب��اط کارگروهی جهت تدوین 
در  توت��ال  ش��رکت  توافق نام��ه ی  پیوس��ت 
پژوهش��کده تش��کیل ش��د. در ح��ال حاضر 
نس��خه ی اولیه برنامه هاي پژوهش��کده جهت 
اجرایي شدن مفاد این توافق نامه به مدیرعامل 
ش��رکت ملي نفت ایران ارائه ش��ده اس��ت. 
همچنین نماینده ی پژوهش��کده  به طور منظم 
و مس��تمر در جلس��ات کارگ��روه مرتب��ط با 
فعالیت ه��اي ف��از-11 پارس جنوب��ی حضور 

فعال دارد.
در کل پاس��خ سؤال اصلي ش��ما در مورد 
ارتب��اط تمام��ي ای��ن مدل هاي هم��کاري با 
یکدیگ��ر بدی��ن ترتیب اس��ت که ق��رارداد 
آتي ده ساله ی پژوهش��ي در خصوص میدان 
پارس جنوب��ی ش��کل تکامل یافت��ه اي از قرار 
داد پنج س��اله ی قبلي است و همان اهداف را 
در قال��ب مدیریت پویاي مخ��زن، با تمرکز 
و انس��جام بیش��تري دنب��ال خواهد ک��رد. از 
ی��اد نبری��م در هر مرحل��ه از توس��عه ی این 
می��دان فعالیت های��ي نظی��ر مدیری��ت داده، 
مشخصه سازي و توصیف مخزن، برنامه ریزي، 
پیاده س��ازي و بهینه سازي بي نیاز از پژوهش و 
به کارگی��ري فن آوري هاي روز نخواهد بود. 
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ع��الوه بر اینکه انتخاب پژوهش��کده به عنوان 
  IPC ش��ریک تحقی��ق و توس��عه ی ق��رارداد
فاز-11 پارس جنوبی فرصتی اس��تثنایي جهت 
بهره گیري از قابلیت هاي خارج از کشور براي 
اجراي بهتر قرارداد ده ساله خواهد بود. به طور 
خ��اص، این قرارداد موج��ب ارتقاء وضعیت 
ش��بکه ی علمي و تجهیزات س��خت افزاري و 
نرم افزاري پژوهش��کده برای این میدان عظیم 

گازي خواهد شد.
خان�م خرم: آقای محمدشفیع، آیا مدیریت 
برنامه ری��زي تلفیقي نیز در خص��وص انتقال 
فن آوري در قراردادهاي IPC الزاماتي مدنظر 

دارد؟
و  دان��ش  انتق��ال  محمدش�فیع:  آق�ای 
ف��ن آوري یک��ي از راهکاره��اي توس��عه و 
پیشرفت کشورهاي در حال توسعه و کاهش 
فاصله ي این کشورها با کشورهاي توسعه یافته 
است. از این رو از س��ال هاي قبل انتقال دانش 
و ف��ن آوري ج��زء دغدغه هاي ش��رکت ملي 
نف��ت ای��ران ب��وده و در ه��ر دوره ي زماني 
رویکردهایي براي دس��ت یافت��ن به این مهم 
اتخاذ ش��ده اس��ت. همان گونه که اشاره شد 
در نسل جدید قراردادهاي نفتي، انتقال دانش 
و ف��ن آوري مورد توجه ویژه اي واقع ش��ده؛ 
به طوري که ضمیمه اي مس��تقل با عنوان طرح 
انتقال و توسعه ي تکنولوژي به این قراردادها 
الحاق شده است. مسلماً مهم ترین رویکرد در 
این زمینه تالش براي ارتقاء هرچه بیشتر دانش 
و ت��وان ش��رکت هاي E&P ایران��ي از طریق 
 E&P انتقال دانش و فن آوري از شرکت هاي
 E&P بین الملل��ي اس��ت. الزام ش��رکت هاي
بین الملل��ي ب��ه انتخاب یک یا چند ش��رکت 
E&P ایراني به عنوان همکار و تش��کیل یک 

کنسرسیوم توسعه دهنده در کل مدت قرارداد 
نیز در راستاي همین سیاست برنامه ریزي شده 

است.
خان�م خرم: آقای مختاری اگر شما در مورد 

فن آوری های ازدیاد برداشت صحبت خاصی 
دارید بفرمایید؟

آق�ای مخت�اری: به دلیل فش��ار کم، خواص 
مخزن��ي ضعیف و خ��واص س��یال نه چندان 
مطلوب از جمل��ه گرانروي زیاد، الیه ي نفتي 
پارس جنوب��ی از هم��ان ابت��دا پرچالش ترین 
بخ��ش این مخزن برای تولید بوده اس��ت. در 
بخش قطری ش��رکت مرس��ک از همان ابتدا 
در برنامه ي توس��عه، حفر چاه های بسیار زیاد 
به صورت افقی و طوالن��ی را به همراه تکمیل 
خاص چ��اه درنظ��ر گرفته و تزری��ق آب را 
از هم��ان ابتدای تولید درنظر داش��ته اس��ت. 
برخالف بس��یاري از میادین ک��ه بعد از تولید 
طبیعی ب��ه فکر روش ه��ای ازدیاد برداش��ت 
هس��تند، با توجه به ماهیت الیه ي نفتی باید از 
همان ابتدا روش های ازدیاد برداش��ت مدنظر 
ق��رار گیرد. عالوه ب��ر اینها نخس��تین گام در 
بخ��ش ایرانی در تنها س��کوی الی��ه ی نفتی، 
نصب پمپ ه��ای درون چاهی بوده که انجام 

شده است.
ب��ا توجه به ل��زوم درنظ��ر گرفت��ن ازدیاد 
برداش��ت از ابت��داي کار در الیه های نفتی و 
ب��ا توجه ب��ه پیوند مباحث ازدیاد برداش��ت و 
پژوهش، قس��متی از مطالعات الی��ه ي نفتی، 
خدم��ت آق��ای گرام��ی و همکارانش��ان در 
پژوهش��کده ي ازدیاد برداش��ت انجام ش��ده 
در   IPC قرارداده��ای  در  همچنی��ن  اس��ت. 
الیه ه��ای نفتی بای��د مبحث ازدیاد برداش��ت 

جایگاه ویژه اي داشته باشد.
در م��ورد الی��ه ي گازی ه��م همان ط��ور 
که اش��اره ش��د بحث اصلی در بخش ایرانی 
کمپرس��ور ها هس��تند و جدا از پیشبرد کارها، 
قب��اًل نیز هم ب��ا توتال برای ف��از-11 و هم در 
مجموعه ي خودمان، پروژه اي پژوهشي توسط 
پژوهشکده ي ازدیاد برداشت انجام شده است.

محم�د ش�فیع: همان طور که اش��اره ش��د 
پارس جنوب��ی میدان��ي عظیم ب��ا حجم گاز 

بس��یار زیاد است که حجم گاز ناشي از یک 
درصد افزایش تولید این میدان، حتی از کل 
گاز تولیدي بس��یاري از میادین مستقل بیشتر 
اس��ت. به همین دلیل سیاس��ت ش��رکت ملی 
نفت حداکثرس��ازي برداشت از این میدان تا 
حد ممکن اس��ت. با علم به اینکه در میادین 
مشترک همیشه برداشت و توسعه ي یکپارچه 
میدان توس��ط همه ي ذینفع��ان بهترین روش 
اس��ت، اما متأس��فانه این قضیه بس��یار وابسته 
ب��ه ش��رایط سیاس��ی و رابطه ي کش��ورهای 
همسایه است که باعث می شود این کشورها 
به س��مت تولید حداکثری برون��د و طبیعتاً ما 
هم از این قضیه مس��تثنی نیستیم.در مدیریت 
برنامه ری��زی تلفیقی به عنوان ب��ازوی فنی و 
مشاور فنی هیأت مدیره با همکاری همکاران 
در ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس، موظ��ف 
هس��تیم طرح ه��ای توس��عه ای را به گونه اي 
پی��ش ببریم تا برداش��ت حداکث��ری محقق 
ش��ود. در مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، برای 
پایش تمام میادین مش��ترک کمیته ای را زیر 
نظر معاونت هیدروکربنی تشکیل داده ایم تا 
میادین راهبری ش��ده و برداش��ت حداکثری 
محقق ش��ود. امیدوارم مباحث مطرح ش��ده 
توس��ط آقای مختاری در م��ورد طرح جامع 
حف��ظ و نگهداش��ت تولید به زودي توس��ط 
همکاران نهایی ش��ود تا تولید را به حداکثر 

ممکن برسانیم.
 خان�م خرم: ما ه��م امیدواریم رابطه ي بین 
پژوه��ش و بخش ه��اي فن��ي ش��رکت مانند 
گذشته تنگاتنگ باشد و پژوهش بستر مناسب 
را جهت ح��ل مش��کالت و تنگناهاي واقعي 

شرکت فراهم آورد.
ضم��ن تش��کر از هم��ه ي هم��کاران بابت 
حضور در میزگرد، امیدواریم مباحث مطرح 
ش��ده براي خوانندگان محت��رم ماهنامه مفید 
ب��وده و موجبات رضایت خاطر آنها را فراهم 

کرده باشد.


