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

با توجه به اهميت ميدان گازي پارسجنوبي
و همچنين رس��الت نشريهي اكتشاف و توليد
در راس��تاي ارتقاء ارتباط صنعت و دانشگاه،
بهدرخواس��ت كارگروه دبيران و با همكاري
پژوهش و فنآوري شركت نفت و گاز پارس
ميزگردي با موضوع توس��عهي ميدان گازي
پارسجنوبی با تمركز بر وضعيت اين ميدان،
فرآيندهاي تصميمگيري در خصوص توسعه
و همچني��ن ارتباط اين فرآيندها با پژوهش و
فنآوري ،در محل نشريهي اكتشاف و توليد
برگزار شد.
در ادامه گزارش ميزگرد با حضور سركار
خان��م دكتر خرم ،رئيس پژوهش و فنآوري
ش��ركت نف��ت و گاز پ��ارس ،آق��اي دكتر
گرامي ،رئيس پژوهشكدهي ازدياد برداشت
از مخازن نفت و گاز ،آقاي مهندس مختاري،
رئيس مطالعات مخازن ش��ركت نفت و گاز
پارس ،آقاي مهندس محمدشفيع ،كارشناس
ارزياب��ي طرحه��ا در مديري��ت برنامهريزي
تلفيق��ي به اس��تحضار خوانندگان ميرس��د.
ضم��ن اینکه بهدلیل رعای��ت اختصار از ذکر
عناوین افراد خودداری میشود:
خان�م خرم :با عرض س�لام و خیرمقدم از
اینکه زحمت کش��یدید و تش��ریف آوردید
جلس��های که امروز در خدمتتان هس��تیم در
خصوص تحلیل��ی بر توس��عهی منابع گازی
ب��ا تمرک��ز ب��ر می��دان پارسجنوبی اس��ت.
این میزگرد در جلس��هی هی��أت تحریریهی
ماهنامهی اکتش��اف و تولید برنامهریزی شده
بوده ت��ا در چند حوزهی اصل��ی بحث انجام
گیرد و بهصورت گزارشی تحلیلی در ماهنامه
چاپ شود.

در اي��ن ميزگ��رد در خدم��ت نمايندگان
ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس بهعن��وان
توس��عهدهندهی می��دان گازی پارسجنوبی،
پژوهشکدهی ازدیاد برداشت از مخازن نفت
و گاز بهعن��وان مرکز ف��نآوری که در کنار
ش��رکت نفت و گاز پ��ارس فعالیت کردهاند
و در قرارداده��ای  IPCنی��ز حض��ور دارند
و معاون��ت برنامهریزی تلفیق��ی برنامهریزی
ش��رکت ملی نفت ایران بهعن��وان برنامهریز
اصلی توسعه هستیم.
ضمن س�لام و تش��كر از همهی همكاران
باب��ت حض��ور در اي��ن ميزگ��رد و همچنين
روابط عمومي شركت ملي نفت و ماهنامهی
اكتشاف و توليد ،بابت برگزاري اين ميزگرد،
بحث را از آقای محمدشفیع آغاز ميکنیم؛
خانم خرم :لطفاً فرآیند تصویب طرحهای
توسعهای را بهطور خالصه تشریح بفرمایید.
آق�ای محمدش�فیع :ضمن عرض س�لام
خدمت همکاران محترم ،طرحهاي توسعهی
ميادين نتيجهی نهاي��ي مطالعات جامع مخزن
ي��ا مطالع��ات مهندس��ي مخ��ازن اس��ت كه
ش��ركتهاي متولي مي��دان مانند نفت و گاز
پ��ارس تهيه ميكنند .جهت انج��ام مطالعهی
جامع ،ش��ركتها درخواست مطالعه بههمراه
داليل و ش��رح كار مطالعه را براي بررس��ي
و تصويب ب��ه مديريت برنامهري��زي تلفيقي
ارسال ميكنند كه پس از بررسي ،مجوزهاي
الزم از مراجع ذيص�لاح مثل هيأت مديرهی
شركت ملي نفت اخذ ميشود و به شركتها
ابالغ ميگردد .مطالعات جامع پس از اتمام،
بررس��ي و تأييد در كارگروهها و كميتههاي
فني ش��ركتها بههمراه طرحهاي توس��عهاي

كه عموماً منطبق بر سناريوهاي برتر مطالعات
هس��تند ،ب��راي بررس��ي و تأيي��د نهاي��ي به
مديريت برنامهريزي تلفيقي ارسال ميشوند.
اين مطالعات مش��تمل ب��ر بخشهاي مختلف
ژئوفيزي��ك ،پتروفيزي��ك ،زمينشناس��ي،
مهندس��ي مخ��ازن ،بهرهب��رداري ،حفاري،
ف��رآورش و مباح��ث اقتص��ادي اس��ت كه
كارشناس��ان برنامهريزي تلفيقي آنرا بررسي
و در ص��ورت احس��اس ني��از از مش��ورت و
ديدگاههاي فني كميتهی مش��اورين مديريت
مخازن نيز اس��تفاده ميكنند .پس از بررس��ي
فن��ي نهاي��ي و ارزياب��ي اقتصادي بر اس��اس
اولويته��اي توس��عه و منابع مال��ي موجود
ش��ركت ملي نفت ،طرح اولويتبندي ش��ده
و گزارش��ي جهت طرح ،بررسي و تصويب
آن در هيأت مديرهی شركت ملي نفت ايران
ارائه ميش��ود .پ��س از تأييد هي��أت مديره،
مديرعامل شركت ملي نفت طرح مصوب را
جهت انجام اقدام الزم براي اجرا به ش��ركت
تابعهی ذيرب��ط بهعنوان نماين��دهی كارفرما
ابالغ میکند.
خان�م خ�رم :آی��ا تفاوتی می��ان طرحهای
توس��عهای میادین نفت��ی و گازی وجود دارد
؟ اولويتبندی بر اس��اس چ��ه عواملی انجام
میش��ود و توس��عهی ميدان پارسجنوبي چه
اولويت و جايگاهي براي شركت نفت دارد؟
آق�ای محمدش�فیع :طبع��اً اولویتبندی
توس��عهی مخ��ازن نفتی و گازی ب��ا توجه به
مقاصد مصرفي و همچنين سیستم توزیع آنها
تفاوتهايي با يكديگر دارند .اما بهطور كلي
اولويتبندي بر اس��اس سياس��تهاي كالن
ابالغ��ي از وزارت نف��ت و همچنين با درنظر
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گرفتن مشترك يا غيرمشترك بودن ميادين،
ش��بكههاي توزيع ،مي��زان مص��رف داخلي
بهصورت كلي و منطق��هاي ،تأمين خوراك
واحده��اي صنعت��ي از قبيل پااليش��گاهها و
پتروش��يميها ،مقاص��د صادرات��ي ،حج��م
س��رمايهگذاري مورد نياز و ديگر متغیرهايي
از اين دس��ت انجام ميگردد .مسلماً با توجه
به اهميت تسريع در توسعه و توليد از ميادين
مشترك ،اولويت توسعهی ميادين در شركت
ملي نفت ايران با اين دس��ته ميادين است كه
البته با توجه به حجم ذخاير ميادين مشترك،
اي��ن ميادين نيز خود ب��ه اولويتهاي اوليه و
ثانويه تقس��يم ميش��وند .البته گاهي با وجود
مطال��ب مطرح ش��ده در خص��وص اولویت
میادین مش��ترک ،در برخی موارد با توجه به
نیازهای منطقهای ب��رای منابع نفتی يا گازی،
محدودیتهای ش��بکهی توزی��ع یا تعهدات
انجام شده توس��ط شركت ملي نفت ،میادین
مستقل نیز در اولویتهای توسعه قرار خواهند
گرف��ت .در حال حاضر با توجه به مش��ترك
بودن و حجم زیاد ذخاير هيدروكربني ميدان
پارسجنوب��ي ،اين مي��دان از اولويت بااليي
در توس��عه برخوردار اس��ت که اولويت آن
در ابالغي��هی وزي��ر محترم نفت ني��ز عنوان
شده اس��ت .پارسجنوبی میدان گازی بسیار
عظیمی اس��ت که حتی چن��د درصد افزایش
تولید و ضريب بازيافت در آن منجر به توليد
حجم بس��يار زيادی گاز خواهد ش��د که این
افزای��ش ،از حج��م گاز درجاي بس��ياري از
میادین گازي ديگر بیشتر است .بههمین دلیل
سیاس��ت ش��رکت ملی نفت ايران توس��عهی
س��ريعتر و حداکثر برداش��ت از ای��ن میدان
اس��ت .مدیریت برنامهریزی تلفیقی بهعنوان
بازو و مش��اور فنی هیأت مدی��ره با همکاری
ش��رکت نف��ت و گاز پارس ت�لاش ميکند
طرحهای توسعهای طوری تعريف گردند که
برداشت حداکثری از ميدان محقق شود .البته
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اين موض��وع نيز بايد درنظر گرفته ش��ود كه
نگهداش��ت توان توليد ميادين توسعهيافته كه
در ح��ال حاضر بخش زيادي از توليد نفت و
گاز كشور را نيز شامل ميشود اهميت زيادي
دارد و باید توازن توسعه و نگهداشت رعايت
گردد.
خان�م خرم :آقای مختاری با توجه به اینکه
پارسجنوب��ی جزء میادین حوزهی ش��رکت
نفت و گاز پارس اس��ت و توس��عه و تولید از
میدان در ح��وزهی مدیریت مهندس��ی نفت
و گاز اي��ن ش��ركت ق��رار دارد لطفاً توضیح
مختص��ری در خصوص این می��دان بفرمایید
و سیاست ش��رکت برای توسعهی آنرا شرح
دهید.
آقای مختاری :ضمن عرض سالم خدمت
هم��هی حضار ،اکث��ر فعاالن ح��وزهی نفت
وگاز با میدان پارسجنوبی 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 Domeش��ناخته می شود،
بزرگتری��ن می��دان گازی جهان اس��ت که
 6-8درص��د منابع گازی جه��ان را در خود
جای داده اس��ت .طبق آنچه تا کنون میدانیم
حدود یکس��وم می��دان در بخ��ش ایرانی و
دوسوم در بخش قطری قرار دارد .این مخزن
مش��ابه اکثر میادی��ن گازی ای��ران بهویژه در
ح��وزهی خلیجفارس ،س��ازندهای کنگان و
داالن باالیی را ش��امل ميش��ود که هرکدام
از ای��ن س��ازندها نیز از دو زیر الیه تش��کیل
ش��دهاند و در مجم��وع چهار الی��هی K1تا
 K4ای��ن مخزن را ش��کل دادهاند .هرچند در
برخی مخ��ازن دیگر حوزهی خلیجفارس که
از س��ازندهای مشابهی تشکیل شدهاند ممکن
اس��ت الیههای 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��تهایم و در حال حاضر تولید

تنها از سازندهای کنگان و داالن باالیی انجام
ميش��ود .البته طی این س��الها همیشه بحث
ارزیابی سازندهای فراقان و زاکین در دستور
کار بوده و پروژههای��ی مطالعاتی نیز در این
خصوص تعریف و اجرایی شده است.
در خص��وص سیاس��تهای ش��رکت در
توسعهی میدان ،طبعاً مشابه هر میدان مشترک
دیگ��ر ،اولویت اول جلوگی��ری از مهاجرت
منابع بهس��مت بخش دیگر اس��ت و با توجه
به وس��عت فوقالعاده زیاد ،این میدان نیازمند
سرمایهگذاری قابلتوجهي برای توسعه است.
همچنين در مقاطع مختلف زماني راهبردهای
متفاوتي براي توس��عهی ميدان در دستور كار
بوده است.
شاید بد نباش��د به این نکته اشاره شود که
قطریها در دههی هفت��اد میالدی این میدان
را کش��ف کردن��د و ما در اوای��ل دههی نود
میالدی اولی��ن چاه توصیف��ی را در آن حفر
کردیم .اما توسعه ميدان در دههی نود میالدی
و توس��ط طرف قطري آغاز ش��د كه البته در
مراحل ابتدایی توس��عه ،مي��زان توليد طرف
قطري بس��یار مح��دود بود و توس��عه و تولید
گس��تردهی قطریها از اوایل هزارهی جدید
آغاز ش��د .شركت ملي نفت ايران هم متقاب ً
ال
اقدام به ارائهی م��دل بیعمتقابل کرد تا هم از
س��رمایه و هم از تجربهی شرکتهای بزرگ
نفتی (نظیر توتال ،اِنی ،اس��تات اويل و  )...در
توس��عهی این میدان اس��تفاده کند .این اتفاق
برای فازهاي  2تا  8رخ داد (توس��عهی فاز1-
توسط شرکت پتروپارس با مشارکت شرکت
ملی نفت ایران انجام ش��د) .توسعهی فازهای
 9به بعد از طریق سرمایهی داخلی در دستور
کار قرار گرفت و با توجه به اینکه متولی کار
ش��رکت ملی نفت ایران بود ،تمرکز ویژهای
روی فازه��ای مجاور مرز با هدف جلوگیری
از مهاج��رت گاز در اولوی��ت ق��رار گرفت.
مث ً
ال در این مرحله حتی جابجایی پیمانکاران
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قویت��ر برای فازه��ای مرزی نیز انجام ش��د.
بدین ترتیب شرکت نفت مصمم بود سرمایه
و نی��روی اجرای��ی را بهگون��ه ای مدیری��ت
کند که توس��عهی فازهای مرزی تسریع و از
مهاجرت گاز جلوگیری شود.
خ��وب اس��ت در ای��ن زمینه ب��ه وضعیت
الیههاي نفتی ميدان پارسجنوبی نیز اش��اره
کنیم .مسؤليت توس��عهی الیههاي نفتی پس
از چندی��ن ب��ار جابجايي دوباره به ش��رکت
نف��ت و گاز پارس واگذار ش��ده اس��ت .در
خصوص الیههاي نفتی ،با توجه به اطالعات
موجود بهنظر میرسد که اين الیهها در طرف
ايراني از نظر وس��عت ،خصوصيات مخزني و
تركيبات س��يال ،ش��رايط متفاوتي نس��بت به
طرف قطري داشته باش��ند .بنابراین به سختی
میتوان انتظار تولید مش��ابه با قطر را از الیهها
داش��ت و توقع نداریم تولید ما از این الیهها
در س��طح تولید قطر ق��رار بگی��رد .در حال
حاضر تنها یک س��کوی تولیدی در الیههاي
نفتی کش��ورما در حال تولید است و بهلطف
خدا چالشهای در بخش فرآورش و FPSO
مرتفع شده و از اوایل امسال تولید از الیههاي
نفت��ی پارسجنوب��ی در حال انجام اس��ت .با
این وجود بر اس��اس مطالعات بهنظر ميرسد
عالوه ب��ر موقعيت فعل��ي اثبات ش��ده براي
اليههاي نفتي ،تجمع��ات پراکندهای از نفت
در بخشهاي ديگر ميدان نیز قابلشناس��ایی
باش��د و جستجو برای چنین وضعیتهایی در
دستور کار قرار دارد .همانطور که اشاره شد
الیهی گازی در س��ازندهاي کنگان و داالن
و در عم��ق ح��دودا ً  3000متری هس��تند .در
حالی که الیههای نفتی كه ش��امل سازندهای
داریان باالیی ،داری��ان پایینی ،مادود و حتی
قسمتهایی از ماسهسنگهاي كژدمی است
در عمق ح��دودا ً  1500متری هس��تند .بدین
ترتیب در حف��ر چاههای تولیدی و تولیدی-
توصیف��ی (چاهه��ای عم��ودی س��کوهای

تولیدی) با اینکه هدف اصلی س��ازند گازی
مي��دان پارسجنوب��ی بوده س��عی ش��ده طی
حفر چ��اه حداکثر اطالع��ات از الیهی نفتی
نیز کسب ش��ود .بر اس��اس اطالعات چاهها
در قس��متهایی بس��یار دورت��ر از م��رز ،که
در گذش��ته انتظار گس��ترش الی��هی نفتی تا
آن مناط��ق وج��ود نداش��ت ،نش��انههايي از
نفت در چاهپیمایی مش��اهده میش��ود .طبق
همین مش��اهدات مطالعهی اکتشافی جامعی
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��یتهای مذکور جه��ت اولویتبندی
توسعهی میادین درنظر گرفته میشود؟
آق�ای گرام�ی :در ابت��دا الزم ميدان��م
از هم��هی همكاران��ي ك��ه اين میزگ��رد را
ترتیب دادند تش��كر کن��م .در اهميت ميدان
پارسجنوب��ی همين بس كه ح��دود نیمی از
گاز کشور از طريق آن تأمین میشود .اما در
پاسخ سؤال شما باید عرض کنم که این شورا
به تصويب هيأت وزيران رسيده و عاليترين
مرجع تخصصي در س��طح صنعت نفت براي
ارائهی مش��اوره فني-مهندس��ي در خصوص
مخازن نفت و گاز كشور و طرحهاي مربوط
به نگهداش��ت تولي��د از مخازن ي��ا افزايش
بازيافت از آنهاس��ت .بر اس��اس اين مصوبه
وظايف اين شورا در پنج بند اصلي و به شرح
زیر است:
بررس��ي و اظهار نظر مشورتي فني در مورد
طرحها و راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود و
افزايش برداشت از مخازن نفت و گاز كشور
بررس��ي و اظه��ار نظ��ر مش��ورتي فني در
خص��وص برنامهه��اي پيش��نهادي مربوط به
س��اماندهي توس��عهی دانش فني و نيز انتقال
فنآوري در امور مرتبط با مهندسي مخازن و
زمينشناسي نفت و ديگر موارد مرتبط

ارزيابي اقدامات  IOR/EORانجام شده در
مخازن كش��ور و اظهار نظر مشورتي فني در
خصوص آنها
تأيي��د خ��ط پاي��هی تخلي��هی مخ��ازن
( )Depletion Base Lineدر قرارداده��اي
جديد نفت��ي در حوزهی باالدس��ت يا همان
IPC

بهعنوان 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 همچنين اعضاي
هيأت علمي دانش��گاه انتخاب ش��دهاند .اين
ش��ورا از س��ه كارگ��روه دائمي ب��ا عناوين
كارگ��روه توس��عهی ف��نآوري ،كارگروه
افزاي��ش برداش��ت از مخ��ازن و كارگ��روه
مشاورهی فني مخازن جهت ايفاي مسئوليت
خود بهره ميبرد .مس��ئوليت دبيرخانهی اين
ش��ورا بر عه��دهی معاونت نظارت ب��ر منابع
هيدروكربن��ي وزارت نف��ت اس��ت .از نظر
فرآيند كار ،هر طرح قبل از تصميمگيري در
شورا برای اعضای ارسال شده و کارگروهها
در راستاي شرح وظايف آنرا بررسي ميکند.
بنابراین در پاس��خ به س��ؤال شما طبيعي است
كه اين شورا بر اساس شرح وظايف مصوب
خ��ود ميتوان��د ب��ه مقول��هی اولويتبندي
توسعهی مخازن كشور ورود کند.
خان�م خرم :آقای گرامی به نقش ش��ورای
عالی مخازن در قراردادهای جدید  IPCاشاره
کردند و بهنظر میرس��د سیاستگذاریهای
انجام شده تمرکز خاصی بر این نوع قرادادها
داش��ته باش��د .آق��ای محمدش��فیع ،آی��ا در
مدیریت برنامهریزی تلفیقی برای مدل جدید
ق��راردادی روال خاصی درنظر گرفته ش��ده
اس��ت؟ نقش مدیریت برنامهریزی تلفیقی در
این قراردادها چیست؟
آق�ای محمدش�فیع :در نس��ل جدي��د
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گزارش

قرارداده��اي نفتي ،فرآیند طرحهای توس��عه
مقداری متفاوت اس��ت .در اي��ن قراردادها،
شركتهاي  E&Pبينالمللي متقاضي توسعهی
ميادين مدارك خ��ود را جهت ارزيابيهاي
فني-مالي به كميتهی فني-بازرگاني شركت
مل��ی نفت ارائ��ه ميکند .در ص��ورت تأیيد
توانايي اي��ن ش��ركتها در كميتهی مذكور
امكان انعقاد يادداشت تفاهم ( )MOUبا آنها
فراه��م ميگردد .همچنین با توجه به الزامات
درنظر گرفته ش��ده در قرارداد ،جهت تسهیل
در انتق��ال دانش و فنآوری به كش��ور ،این
ش��رکتها موظفند از بين شركتهاي E&P
توانمند داخلي كه به تأييد معاونت مهندسي،
پژوهش��ي و فنآوري وزارت نفت رسيدهاند
یک یا چند ش��ركت را تا پايان مدت قرارداد
بهعنوان همكار انتخ��اب کنند .پس از انعقاد
يادداش��ت تفاه��م و تواف��ق محرمانگي بين
كنسريسوم توس��عهدهنده (متشكل از شركت
بينالمللي و ش��ركاي ايراني) و شركت ملي
نفت اي��ران ،اطالعات مي��دان در اختیار آنها
قرار داده میش��ود .كنسرسيوم موظف است
در م��دت تعيین ش��ده در يادداش��ت تفاهم
(عموماً  6-9ماه) طرح توسعه را تهيه و به تيم
فني كارگ��روه مذاكراتي ارائه کند تا پس از
بررسي و ارزيابي طرح ،اصالحات الزم مورد
نظر شركت ملي نفت به طرف مقابل اعالم و
مذاكره جهت حصول نتيجه در دس��تور كار
ق��رارگيرد .در مرحلهی بعد طرح توس��عهی
نهايي براي بررس��ي و همچنين اولويتبندي
پيشنهادهاي ارائه شده به مديريت برنامهريزي
تلفيقي ارائه ميگردد .گاهي ممکن است چند
كنسرسيوم بهطور همزمان در حال مذاکره و
بررسی طرح توس��عه برای یک میدان باشند.
در ای��ن مرحل��ه طرحه��ای توس��عه در اين
مديري��ت با مش��ورت و هم��كاري كميتهی
مش��اورين مديريت مخازن با هم مقایس��ه و
اولویتبندی میشوند و در نهایت یک طرح
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توس��عه بهعنوان طرح توسعهی نهایی پيشنهاد
میگ��ردد .در ص��ورت تأييد كلي��ات طرح
توسعه توس��ط مديريت برنامهريزي تلفيقي و
كميتهی مش��اورين ،طرح توسعه جهت تأييد
نهايي خط پايهی تخليهی مخزن به ش��وراي
عالي مخازن ارسال ميگردد.
خانم خرم :ب��ا توجه به اینکه اولین قرارداد
 IPCبرای فاز 11-پارسجنوبی با کنسرسیوم
توتال پتروپارس  CNPCمنعقد 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 ،اين ف��از همواره در اولويت
کاری م��ا ب��وده اس��ت .فاز 11-در قس��مت
جنوبشرقی میدان و در مجاورت مرز ایران
با قطر قرار دارد .در قرارداد ،الگوی کلی حفر
چاهه��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 برنامههایش
در زمین��هی آرایش چاهه��ا ،نحوهی تکمیل،
جم��عآوری اطالعات و برنامههای ارزیابی و
تولیدی تغییراتی ایجاد ک��رده که امیدواریم
طبق صحبتهای فنی منجر به برداش��ت بهتر
از ناحیهی بلوک مخزنی فاز 11-شود .عمده
تغییری ک��ه اميدواريم بهخوبی انجام ش��ود.
استفاده از ایستگاههای تقویت فشار در شرح
کار پيمانكار گنجانده شده است .در زمینهی
ازدی��اد برداش��ت ،اگر بح��ث در خصوص
محيط متخلخل یا س��نگ مخزن باش��د طبق
دالیلی س��نگ نمیتواند این س��یال را تولید
کند و هدف ازدیاد برداشت کمک به جریان
یافتن سیال در این محيط است .زمانی نیز مثل
مخزن پارسجنوبی ،محدودیت اصلی مبحث
انرژی الزم برای انتقال سیال به خشکی است.
درست است که پارسجنوبی از منظر خواص

مخزن��ی ،بس��یار فوقالعاده نیس��ت اما مخزن
ضعیفی هم محسوب نمیشود .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 بهدلیل 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 چاههای  infillنی��ز جزء برنامه
اس��ت .در برنام��هی کوتاهمدت ،قرار اس��ت
ع�لاوه بر آرایش ارائه ش��ده ،قب��ل از نصب
کمپرسور ،با اس��تفاده از حفر چاههای infill
س��طح تولید تعهد شده حفظ گردد و پس از
آن وارد فاز اس��تفاده از کمپرس��ور و تقویت
فش��ار شویم .الزم بهتوضیح است که با توجه
به مشخص بودن محدودیتهای تولید ،لزوم
و نیاز به اس��تفاده از کمپرس��ور در سكوهاي
ميدان پارسجنوبی از ابتدا احس��اس میشده
و قرار بوده پس از پایان دورهی تولید پایدار
چاهه��ا (منظور دورهی تولی��د با نرخ تعریف
شدهی یک میلیارد فوتمکعب در روزبرای
اکثر سکوهای اصلی است) کمپرسور نصب
ش��ود .در مجموعهی 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��طحاالرضی (ش��امل
مش��خصات کمپرسور ،نحوهی نصب و  )...و
چه از منظ��ر تحتاالرضی (جانمايي و تعيين
اولويت نصب كمپرسور) در مرحلهی بررسی
و بهموازات آن در حال پیگیری اس��ت .البته
در ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس همهی این
مطالع��ات در قالب طرح کالنتری به اس��م
طرح جامع حفظ و نگهداش��ت دیده شده و
در حال انجام است .این طرح طیف وسیعی از
موضوعات را دربر میگیرد؛ از جمله مسائل

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 150
ماهنامه 

تحتاالرض��ی مانن��د حفر چاهه��ای ،infill
توس��عهی نواحی توس��عه نیافتهRemedial ،

 actionدر چاههای مشكلدار ،مسائل مربوط
به بهرهبرداری (مانند کاهش فش��ار کمینهی
س��رچاهی) و حتی روشهای بازگردانی گاز
خش��ک که در مخ��ازن گازمیعان��ی در دنیا
مرس��وم اس��ت .ما اعتقاد داریم نمیتوان اين
س��ناریوها بهتفکیک دید و همهی سناریوها
بههم مرتبط هستند .مث ً
ال نصب کمپرسور روی
سناریوي  infillاثر میگذارد یا برعکس اگر
چ��اه  infillحفر ش��ود روی ارزش افزودهی
سناریوي کمپرس��ور اثرگذار است .بنابراین
یادآوری میش��ود که همهی این موضوعات
باید بهص��ورت یکپارچه دیده و پیوس��ته نیز
بهروزرسانی شوند.
خان�م خ�رم :همانگونه که آق��ای گرامی
اش��اره کردن��د ش��ورای عال��ی مخ��ازن در
قرارداده��ای جدی��د  IPCتمرک��ز وی��ژهای
ب��ر فنآوری 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 بهصورت مش��ترک انجام
ش��ود .همچنی��ن وزارت نف��ت قراردادهایی
پژوهش��ی ارائه کرده که مطالعات مخازن را
به دانش��گاهها و مراکز پژوهشی برتر بسپارد.
م��ا هم در نف��ت و گاز پارس ب��رای مباحث
پژوهش��ی طرحی بلندمدت با پژوهش��كدهی
ازدیاد برداشت داشتیم تا جهت رفع نیازهای
پژوهشی در میدان پارسجنوبی بستری برای
پژوهش مهیا کنیم .ش��ما ارتب��اط تمامی این
مدله��ای هم��کاری که همگ��ی در جهت
اس��تفاده از توانمندی داخل��ی برای مطالعات
میادین است را چگونه ارزیابی میکنید؟
آقای گرامی :اجازه دهید قبل از پرداختن
به ارتباط تمامي اين مدلهاي همكاري سؤال
شما را به سه بخش تقسیم کنم و ضمن توضيح

مختص��ري در مورد هر كدام ب��ه ارتباط آنها
بپردازم .ابتدا طرح پژوهشي مشتركی با عنوان
طرح جامع بهینهسازی تولید و عملکرد میدان
گازی پارسجنوبی با الگوی مدیریت پویای
مخزن که بین ش��رکت نف��ت و گاز پارس و
كنسرسيومی مشترك از پژوهشکدهی ازدیاد
برداش��ت و پارك ف��نآوري پرديس برقرار
بود .سپس قراردادهای طوالنيمدت شركت
ملي نفت با دانش��گاهها و مؤسسات پژوهشي
داخل براي تعدادي از ميادين از جمله ميدان
پارسجنوب��ی و در نهايت مبح��ث مرتبط با
شريك تحقيق و توسعه در قراردادهای IPC
با تمركز ويژه بر فاز 11-پارسجنوبی.
در خص��وص طرح پژوهش��ي بايد عرض
كنم که طرحی پنجس��اله بود ک��ه برای رفع
نیازهای پژوهش��ی شرکت نفت و گاز پارس
در حوزهی باالدستی و بهویژه مخزن تعریف
شد و در واقع بخشي از يك طرح ملي مصوب
شوراي عتف (شوراي عالي علوم ،تحقيقات
و فنآوري) در خصوص ميدان پارسجنوبی
بود .آقای مختاری به لزوم ارتباط بخشهای
مختلف در مطالعات مخزن اشاره کردند؛ اين
ارتباط روح مديريت مخزن اس��ت .در عنوان
طرح ،واژهی الگ��وی مدیریت پویای مخزن
واژهای كليدي اس��ت .مدیریت پویای مخزن
بدان معناست که فرآیند توسعهی یک مخزن
از زم��ان تولید تا ترک ،ارتب��اط تنگاتنگی با
ارزیابیه��ای مخزنی دارد و بر اس��اس نتايج
این ارزيابيها مرتباً روزآمد ميشود .همچنين
هدف نهای��ي مدیریت مخزن ارائهی برنامهی
بهينهی فني و اقتصادي جهت شتاب در تولید
جهت رسيدن به سقف توليد پايدار ،افزایش
قابليت سطح تولید پايدار ،تداوم تولید پايدار،
کاهش ش��یب افت تولي��د و بهبود توليد پس
از آغاز افت اس��ت .اين برنامه با نگاه به س��ه
مؤلفهی مخزن ،چاه و تأسیس��ات سطحی در
قالب طرح توسعهی ميدان ارائه ميشود .حال

اگر قرار اس��ت طرح توس��عهی ميدان بهنحو
مناسبي ارائه ش��ود باید فعاليتهاي توسعه با
مالحظ��ات مدیریت داده ،مشخصهس��ازی و
توصی��ف مخزن ،برنامهریزی ،پیادهس��ازی و
در نهایت بهینهس��ازی توليد انجام شود .اينها
فعاليتهایی هستند كه بهطور معمول وظايف
بخشه��اي مختل��ف در مديريته��اي نفت
و گاز ش��ركتهاي توس��عهدهنده را تشكيل
ميدهند .بديهي اس��ت که اجراي درست هر
بخش از اين فعاليتها نيازمند انجام پژوهش
و استفاده از فنآوريهاي مناسب و روزآمد
اس��ت .در تعري��ف طرح پژوهش��ي فرض بر
آن بود كه مدیريت مهندس��ی نفت و گاز در
جايگاه مديريت مخزن ق��رار گرفته و واحد
ه��ای مختلفی نظي��ر حفاري ،زمينشناس��ي،
پتروفيزيك ،مطالعات مخ��زن ،بهرهبرداری،
فرآورش و پژوهش و ف��نآوري را بهعنوان
بازوهاي توسعهی ميدان در كنار خود دارد.
تأكي��د میش��ود که در طرح پژوهش��ي
مذكور ق��رار نیس��ت يك پژوهش��کده و
واحد پژوهش��ی بهتنهايی كار بهينهس��ازي
تولي��د و ازدياد برداش��ت را انج��ام دهد،
بلکه مدیريت مهندس��ی نف��ت و گاز با در
اختيار داش��تن اين واحد پژوهشي در كنار
س��اير واحدها و در قالب ساختاری منسجم
فعاليته��اي مديري��ت مخ��زن را با هدف
بهينهس��ازي توليد از ميدان به پيش خواهد
برد .با اي��ن نگاه یک کمیت��هی تخصصی
متش��كل از متخصصان مديريت مهندس��ي
نفت و گاز و پژوهشكدهی ازدياد برداشت
تشكيل گرديد .تمامي پروژههاي اين طرح
بر اس��اس نيازمندي مديريت مهندسي نفت
و گاز در س��ه ح��وزهی مشخصهس��ازي و
توصيف مخزن ،ارتقاء مدلهاي شبيهسازي
و ازدي��اد برداش��ت گاز و ميعانات گازي
مطرح و اولويتبندي ش��د .وجود كميتهی
تخصص��ي ،تضميني بود بر اثربخش��ي اين
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طرح؛ چراک��ه نيازمنديهاي پژوهش��ي بر
اس��اس نياز مديريت مهندس��ي نفت و گاز
و اولويته��اي اي��ن مي��دان ارائه ش��دند.
الزم اس��ت بدين موضوع اش��اره شود كه
اثربخش��ي يك پروژه در باالدست صنعت
نف��ت لزوماً ب��ه توليد ي��ك محصول ختم
نميش��ود .بس��ياري از تصميمگيريه��اي
مديريت��ي در حوزهی توس��عهی ميادين بر
پايهی اطالعاتي است كه ارائهی آنها فقط
با استفاده از شبيهس��ازي امكانپذير است.
بديهي است كاهش عدمقطعيت در ورودي
شبيهس��از و ساير ابزارهاي مورد استفاده در
مديريت مخزن به افزايش دقت پيشبينيها
و كاه��ش ريس��ك تصميمگي��ري منج��ر
خواهد ش��د و اين يعني اثربخش��ي .افزون
ب��ر كميتهی تخصصي ،كميت��های با عنوان
كميتهی راهبري در س��طح كالن مديريتي
دو مجموعه جهت حماي��ت از تصميمات
فني و اجراي صحيح طرح شكل گرفت.
يكي از نكات برجس��تهی اين طرح ،ايجاد
ش��بكهای دانش��گاهي جهت اجراي پروژهها
بود .شرکت نفت و گاز پارس تأکید خاصي
داش��ت که در اجراي اين طرح پژوهش��ي از
تمامی پتانس��یل علمي کشور اس��تفاده شود.
بههمین دلیل یکی از فعاليتهاي پژوهشكده،
شبکهس��ازی علمی در قالب ای��ن طرح بود.
نزدي��ك به نیمی از فعاليته��اي اين طرح با
اس��تفاده از قابليته��اي اين ش��بکهی علمی
انجام شد .بهطور خاص در اجراي اين طرح با
دانشگاههای صنعتي شریف ،صنعتي امیرکبیر،
خلیجفارس بوش��هر ،جهاد دانشگاهی شهيد
بهش��تي و مركز تحقيق��ات تكنولوژي جهاد
دانش��گاهي اهواز قرارداد پژوهشي بسته شد.
همچنين در مسير اجراي اين طرح بهصورت
مستقل از اساتيد صاحبنظر ساير دانشگاهها
و متخصصان صنعت نیز اس��تفاده گرديد .در
حال حاضر اين ط��رح فرآيند خاتمه قرارداد
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را طي ميکند.
بخش دوم س��ؤال ش��ما به قراردادهای
طوالنيم��دت ش��ركت مل��ي نف��ت ب��ا
دانش��گاهها و مؤسس��ات پژوهش��ي داخل
اش��اره داشت .اين قراردادها دهساله هستند
و ب��ا هدف پژوهش و توس��عهی فنآوري
در جه��ت ازدي��اد برداش��ت تع��دادي از
مخازن كش��ورمنعقد ش��ده يا خواهد شد.
بر اس��اس برنامهريزي ه��اي كالن وزارت
نف��ت حداقل دو ميدان ب��ه هركدام از اين
دانش��گاهها و مؤسس��ات پژوهشي كشور
اختصاص يافته است .مث ً
ال مخازن آسماري
و بنگس��تان ميدان بيبيحكيمه و اليههاي
گازي و نفت��ي مي��دان پارسجنوب��ی ب��ه
پژوهش��كدهی ازدياد برداش��ت اختصاص
داده شده است .شروع به كار قراداد ميدان
بيبيحكيم��ه ابالغ ش��ده و منتظ��ر ابالغ
قرارداد ميدان پارسجنوبی هستیم .نكتهی
جالب قراردادهاي پژوهشي دهساله وجود
كميتههاي تخصصي و راهبري در ساختار
مديريتي طرح است كه قب ً
ال تجربهی عملي
آنرا در طرح پژوهش��ي پنجساله با شركت
نفت و گاز پارس داشتيم.
قرارداده��اي پژوهش��ي و فنآوران��هی
دهس��اله از پن��ج ف��از معم��ول در اج��راي
طرحهاي ازدياد برداشت تشكيل شده است.
در ف��از اول غربالگري روشه��اي ازدياد
برداشت با مالحظات فني و اقتصادي انجام
میش��ود .در فاز دوم شبيهسازي روشهاي
منتخ��ب ب��ر اس��اس نتاي��ج غربالگري در
ف��از اول انجام میش��ود .فاز س��وم پايلوت
آزمايش��گاهي روش ي��ا روشهاي منتخب
است .در فاز چهارم ارتقاء مدل شبيهسازي
ميدان با ه��دف شبيهس��ازي ميداني روش
منتخ��ب مورد توجه قرار گرفته و فاز نهائي
به اجراي پايل��وت ميداني ،پايش و ارزيابي
نتايج مربوط میشود.

مبحث آخر در س��ؤال ش��ما در خصوص
ش��ريك تحقي��ق و توس��عه در قراردادهای
 IPCبا تمركز ويژه ب��ر فاز 11-پارسجنوبی
اس��ت؛ همانطور كه قب ً
ال هم اش��اره ش��د بر
اساس برنامهريزيهاي وزارت نفت وظيفهی
فعاليتهاي پژوهش��ي و فنآورانهی مرتبط با
ميدان پارسجنوبی به پژوهش��كدهی ازدياد
برداش��ت اختص��اص يافته اس��ت .ب��ر همين
اساس در قرارداد فاز 11-ميدان پارسجنوبی
ب��ا ش��ركت توت��ال ،پژوهش��كدهی ازدياد
برداش��ت بهعنوان ش��ريك تحقيق و توسعه
معرفي شده و محورهاي اين مشاركت ممكن
اس��ت مواردي مثل تش��كيل تيمها و هدايت
پروژههاي مشترك تحقيقاتي را شامل شود.
در اين ارتب��اط كارگروهی جهت تدوين
پيوس��ت توافقنام��هی ش��ركت توت��ال در
پژوهش��كده تش��كيل ش��د .در ح��ال حاضر
نس��خهی اوليه برنامههاي پژوهش��كده جهت
اجرایي شدن مفاد اين توافقنامه به مديرعامل
ش��ركت ملي نفت ايران ارائه ش��ده اس��ت.
همچنين نمايندهی پژوهش��كده بهطور منظم
و مس��تمر در جلس��ات كارگ��روه مرتب��ط با
فعاليته��اي ف��از 11-پارسجنوب��ی حضور
فعال دارد.
در کل پاس��خ سؤال اصلي ش��ما در مورد
ارتب��اط تمام��ي اي��ن مدلهاي هم��كاري با
یکدیگ��ر بدی��ن ترتیب اس��ت که ق��رارداد
آتي دهسالهی پژوهش��ي در خصوص ميدان
پارسجنوب��ی ش��كل تكامليافت��هاي از قرار
داد پنجس��الهی قبلي است و همان اهداف را
در قال��ب مديريت پوياي مخ��زن ،با تمركز
و انس��جام بيش��تري دنب��ال خواهد ک��رد .از
ي��اد نبري��م در هر مرحل��ه از توس��عهی اين
مي��دان فعاليتهای��ي نظي��ر مديري��ت داده،
مشخصهسازي و توصيف مخزن ،برنامهريزي،
پيادهس��ازي و بهينهسازي بينياز از پژوهش و
بهكارگي��ري فنآوريهاي روز نخواهد بود.
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ع�لاوه بر اینکه انتخاب پژوهش��كده بهعنوان
ش��ريك تحقي��ق و توس��عهی ق��رارداد IPC
فاز 11-پارسجنوبی فرصتی اس��تثنایي جهت
بهرهگيري از قابليتهاي خارج از كشور براي
اجراي بهتر قرارداد دهساله خواهد بود .بهطور
خ��اص ،اين قرارداد موج��ب ارتقاء وضعيت
ش��بكهی علمي و تجهيزات س��ختافزاري و
نرمافزاري پژوهش��كده برای اين ميدان عظيم
گازي خواهد شد.
خان�م خرم :آقای محمدشفيع ،آيا مديريت
برنامهري��زي تلفيقي نيز در خص��وص انتقال
فنآوري در قراردادهاي  IPCالزاماتي مدنظر
دارد؟
آق�ای محمدش�فیع :انتق��ال دان��ش و
ف��نآوري يك��ي از راهكاره��اي توس��عه و
پيشرفت كشورهاي در حال توسعه و كاهش
فاصلهي اين كشورها با كشورهاي توسعهيافته
است .از اينرو از س��الهاي قبل انتقال دانش
و ف��نآوري ج��زء دغدغههاي ش��ركت ملي
نف��ت اي��ران ب��وده و در ه��ر دورهي زماني
رويكردهايي براي دس��ت يافت��ن به اين مهم
اتخاذ ش��ده اس��ت .همانگونه كه اشاره شد
در نسل جديد قراردادهاي نفتي ،انتقال دانش
و ف��نآوري مورد توجه ويژهاي واقع ش��ده؛
بهطوري كه ضميمهاي مس��تقل با عنوان طرح
انتقال و توسعهي تكنولوژي به اين قراردادها
الحاق شده است .مسلماً مهمترين رويكرد در
اين زمينه تالش براي ارتقاء هرچه بيشتر دانش
و ت��وان ش��ركتهاي  E&Pايران��ي از طريق
انتقال دانش و فنآوري از شركتهاي E&P
بينالملل��ي اس��ت .الزام ش��ركتهاي E&P
بينالملل��ي ب��ه انتخاب يك يا چند ش��ركت
 E&Pايراني بهعنوان همكار و تش��كيل يك
كنسرسيوم توسعهدهنده در كل مدت قرارداد
نيز در راستاي همين سياست برنامهريزي شده
است.
خان�م خرم :آقای مختاری اگر شما در مورد

فنآوریهای ازدیاد برداشت صحبت خاصی
دارید بفرمایید؟
آق�ای مخت�اری :بهدليل فش��ار كم ،خواص
مخزن��ي ضعیف و خ��واص س��یال نهچندان
مطلوب از جمل��ه گرانروي زياد ،اليهي نفتي
پارسجنوب��ی از هم��ان ابت��دا پرچالشترین
بخ��ش اين مخزن برای تولید بوده اس��ت .در
بخش قطری ش��رکت مرس��ک از همان ابتدا
در برنامهي توس��عه ،حفر چاههای بسیار زیاد
بهصورت افقی و طوالن��ی را بههمراه تکمیل
خاص چ��اه درنظ��ر گرفته و تزری��ق آب را
از هم��ان ابتدای تولید درنظر داش��ته اس��ت.
برخالف بس��ياري از میادین ک��ه بعد از تولید
طبیعی ب��ه فکر روشه��ای ازدیاد برداش��ت
هس��تند ،با توجه به ماهیت الیهي نفتی باید از
همان ابتدا روشهای ازدیاد برداش��ت مدنظر
ق��رار گیرد .عالوه ب��ر اینها نخس��تين گام در
بخ��ش ایرانی در تنها س��کوی الی��هی نفتی،
نصب پمپه��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 الیههای نفتی و
ب��ا توجه ب��ه پیوند مباحث ازدیاد برداش��ت و
پژوهش ،قس��متی از مطالعات الی��هي نفتی،
خدم��ت آق��ای گرام��ی و همکارانش��ان در
پژوهش��کدهي ازدیاد برداش��ت انجام ش��ده
اس��ت .همچني��ن در قرارداده��ای  IPCدر
الیهه��ای نفتی بای��د مبحث ازدیاد برداش��ت
جایگاه ويژهاي داشته باشد.
در م��ورد الی��هي گازی ه��م همانط��ور
که اش��اره ش��د بحث اصلی در بخش ایرانی
کمپرس��ورها هس��تند و جدا از پيشبرد کارها،
قب� ً
لا نيز هم ب��ا توتال برای ف��از 11-و هم در
مجموعهي خودمان ،پروژهاي پژوهشي توسط
پژوهشكدهي ازدياد برداشت انجام شده است.
محم�د ش�فیع :همانطور که اش��اره ش��د
پارسجنوب��ی میدان��ي عظیم ب��ا حجم گاز

بس��یار زياد است كه حجم گاز ناشي از یک
درصد افزایش تولید این میدان ،حتی از كل
گاز توليدي بس��ياري از میادین مستقل بیشتر
اس��ت .بههمین دلیل سیاس��ت ش��رکت ملی
نفت حداكثرس��ازي برداشت از این میدان تا
حد ممكن اس��ت .با علم به اينكه در میادین
مشترک همیشه برداشت و توسعهي یکپارچه
ميدان توس��ط همهي ذینفع��ان بهترین روش
اس��ت ،اما متأس��فانه این قضیه بس��يار وابسته
ب��ه ش��رایط سیاس��ی و رابطهي کش��ورهای
همسایه است که باعث میشود این کشورها
بهس��مت تولید حداکثری برون��د و طبيعتاً ما
هم از این قضیه مس��تثنی نیستیم.در مديريت
برنامهری��زی تلفیقی بهعنوان ب��ازوی فنی و
مشاور فنی هیأت مدیره با همکاری همکاران
در ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس ،موظ��ف
هس��تيم طرحه��ای توس��عهای را بهگونهاي
پی��ش ببریم تا برداش��ت حداکث��ری محقق
ش��ود .در مديريت برنامهریزی تلفیقی ،برای
پایش تمام میادین مش��ترک کمیتهای را زیر
نظر معاونت هیدروکربنی تشکیل دادهایم 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 بهزودي توس��ط
همکاران نهایی ش��ود تا تولید را به حداکثر
ممکن برسانیم.
خان�م خرم :ما ه��م اميدواريم رابطهي بين
پژوه��ش و بخشه��اي فن��ي ش��ركت مانند
گذشته تنگاتنگ باشد و پژوهش بستر مناسب
را جهت ح��ل مش��كالت و تنگناهاي واقعي
شركت فراهم آورد.
ضم��ن تش��كر از هم��هي هم��كاران بابت
حضور در ميزگرد ،اميدواريم مباحث مطرح
ش��ده براي خوانندگان محت��رم ماهنامه مفيد
ب��وده و موجبات رضايت خاطر آنها را فراهم
كرده باشد.
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