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پایان خوش سال با امضای قرارداد توسعه چهار میدان نفتی

شرکتهای ایرانی در اجرای قراردادهای جدید نفتی فعال میشوند
رضا محرابی

قرارداد توس��عه چهار میدان در واپسین روزهای
زمس��تان به امضا رسید تا س��ال  1396که روزهای
پرتالش با دستاوردهای متعدد برای صنعت نفت را
به همراه داشت ،پایان خوش��ی داشته باشد .در این
دو قرارداد ،توس��عه میدانهای آبان و پایدار غرب
به ش��رکتهای زاروبژنفت روس��یه و دانا انرژی و
توسعه یکپارچه میدانهای سپهر و جفیر به شرکت
گسترش انرژی پاسارگاد واگذار شد.
قرارداد توسعه میدانهای آبان و پایدار غرب 23
اسفند  1396بین ش��رکت ملی نفت ایران ،شرکت
زاروبژنفت روسیه و دانا انرژی امضا شد .این قرارداد
پس از قرارداد توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی با شرکت
توتال فرانس��ه ،دومی��ن قرارداد توس��عه میدانهای
مشترک کش��ور در قالب مدل جدید قراردادهای
نفتی موس��وم به  IPCاس��ت .تفاهمنام��ه مطالعاتی
میدانهای مشترک پایدارغرب و آبان ۲۲ ،تیرماه ماه
سال  1395میان شرکت ملی نفت ایران و زاروبژنفت
روسیه با هدف اجرای طرح بهبود بازیافت و افزایش
تولید و بهرهبرداری از این دو میدان منعقد شده بود.
هدف از این قرارداد ،دس��تیابی ب��ه تولید روزانه
حداکث��ر  ۴۸ه��زار بش��که در روز و تولید تجمعی
اضافی حدود  ۶۷میلیون بش��که طی  ۱۰سال آینده
اس��ت .همچنین این قرارداد به م��دت حداکثر ۱۰
سال و با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود .سهم
مشارکت شرکت روسی در این قرارداد  ۸۰درصد و
سهم شریک ایرانی  ۲۰درصد است .اهم شرح کار
نهایی این قرارداد ش��امل انجام مطالعات مهندسی،
تعمیر و تجهی��ز چاهها به پمپه��ای درونچاهی،
بازسازی ،تعمیر و نوسازی تاسیسات موجود ،نصب
تفکیکگر ،نصب جریانس��نج چند فازی ،تبدیل
یک حلقه چاه تولیدی به چاه تزریق پساب و  ...در
فاز نخست و خرید و نصب واحد انتقال نفت و گاز
و آب ،حفاری  ۸حلقه چاه توصیفی/تولیدی ،خرید
و نصب پمپهای درونچاهی ،نصب و راهاندازی
تفکیکگر دائم ،انجام لرزهنگاری  ۳بعدی ،حفاری
کنار گذر و ...در فاز دوم در هر دو میدان است.
هزینههای س��رمایهای طرح توس��عه میدانهای
آبان و پایدار غرب معادل  ۶۷۴میلیون دالر (ش��امل
هزینهه��ای مس��تقیم س��رمایهای و هزین��ه تعمیر و
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ی پمپه��ای درونچاه��ی) و هزینههای
جایگزین 
غیرمس��تقیم معادل  ۶۸میلیون دالر برآورد میشود.
با اجرای این طرح ،زمینه اش��تغال فنی گس��تردهای
در اس��تان ایالم به وجود آمده و کارگاههای تعمیر
و بازس��ازی پمپهای درونچاهی برای نخس��تین
بار در این منطقه ایجاد میش��ود .همچنین شرکت
زاروبژنفت تکنولوژی خود در افزایش بازیافت نفت
را در ای��ن میدانها پی��اده خواهد کرد و طرفهای
ایران��ی با این تکنول��وژی و کاربرد آن آش��نایی و
آموزش میبینند.
میدان مش��ترک آب��ان در  ۳۸کیلومتری جنوب
غرب شهرس��تان دهلران و میدان پای��دار غرب در
 ۱۵۰کیلومتری ش��مال غرب اهواز و  ۳۵کیلومتری
مرکز فرآورشی چشمه خوش در استان ایالم و مرز
مشترک ایران و عراق قرار دارد .تولید نفت فعلی این
دو میدان در مجموع  ۳۶هزار بشکه در روز است.
بیژن زنگنه ،وزیر نفت در این مراسم گفت :اگر
قرارداد توس��عه میدانهای آبان و پایدار غرب امضا
نمیش��د ،تولید تجمعی از این  ۲میدا ن در  ۱۰سال
آینده تنها به رقم  ۳۸میلیون بش��که میرس��ید ،در
حال��ی که با اجرای این قرارداد ،در  ۱۰س��ال آینده
 ۶۷میلیون بشکه به تولید تجمعی اضافه میشود و به
تولید تجمعی  ۱۰۵میلیون بشکه خواهد رسید.
وی با اش��اره به اینکه افزایش تجمعی  ۶۷میلیون
بش��که نفت از ای��ن میدانها با قیمته��ای کنونی
نفت ح��دود  ۴میلیارد دالر برای کش��ور درآمد به
همراه خواهد داشت ،اظهار کرد :دوره این قرارداد
 ۱۰س��اله اس��ت و امیدواری��م در این  ۱۰س��ال به
راهحلهای جدیدتری برای افزایش بازیافت تولید
از میدان دست یابیم .زنگنه با تاکید بر اینکه در این
قرارداد بخش س��اخت داخل بسیار پررنگ خواهد
بود و ش��رکتهای ایرانی در بخش حفاری و سایر
قسمتها ،افزون بر حضور  ۲۰درصدی شرکت دانا
انرژی ،نقش پررنگی خواهند داشت ،افزود :امضای
این قراردادها برای صنعت نفت بنیادین است ،البته
ریسک هم دارد که باید بپذیریم.
غالمرضا منوچهری ،معاون توس��عه و مهندسی
ش��رکت ملی نفت ایران در این مراسم با بیان اینکه
طرفین ایرانی و روس��ی مذاکرات فشردهای را طی

دو ماه و نیم گذش��ته داشتهاند ،گفت :تمامی اسناد
این قرارداد به صورت کامال ش��فاف تهیه و تدوین
شده است.
وی با اش��اره به اینکه شرکت دانا انرژی از سوی
شرکت زاروبژنفت برگزیده شده است و مستندات
قرارداد برای انتقال تکنولوژی ساخت داخل و غیره
از نظم و انضباط خوبی برخوردار است ،اظهار کرد:
همکاری نزدیک میان طرفین میتواند برای روسها
مفی��د باش��د .چرا که ب��ا مفهوم دقیق م��دل جدید
قراردادهای نفتی آشنا شدهاند.
منوچه��ری ضمن یادآور ش��دن تکمیل اس��ناد
مناقص��ه حدود  ۳۰ق��رارداد  EPCبه منظور اجرای
طرحهای نگهداش��ت و افزایش تولید نفت ،عنوان
کرد :نخس��تین مناقصهها برگزار شده است و سال
 ،97پیشبینی میشود س��الی پررونق برای صنعت
نفت باشد.
محمد ایروانی ،مدیرعامل شرکت دانا انرژی نیز
در این مراس��م گفت :وزارت نفت در مدل جدید
قراردادهای نفتی به دنبال فعال کردن ش��رکتهای
اکتش��اف و تولی��د ایران��ی ب��رای حض��ور در این
قراردادها اس��ت .وی با بیان اینکه میدانهای پایدار
غرب و آبان جز میادین مشترک هستند و رفته رفته
دس��تخوش تغییر در میزان تولید میشوند ،افزود :با
توجه به کاهش تولید این میادین ،تصمیمگیری به
موقع از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرعامل ش��رکت زاروپژنفت نیز در حاش��یه
مراس��م امضای قرارداد توسعه میدانهای مشترک
آبان و پایدار غرب ،در جمع خبرنگاران در پاس��خ
به این پرسش که موضع این شرکت در قبال خروج
احتمالی ایاالت متحده از برجام چیست و وضعیت
این ق��رارداد به چه ص��ورت خواهد ب��ود ،گفت:
ریس��کپذیری عامل مهمی اس��ت ک��ه در اغلب
قراردادهای بینالمللی در جوانب مختلف سیاسی،
اقتص��ادی ،و مالی وج��ود دارد و باید با وجود تمام
شرایط کار را با جدیت جلو برد.
توسعه سپهر و جفیر به یک شرکت ایرانی سپرده شد

قرارداد توسعه یکپارچه میدانهای سپهر و جفیر
ب��ه عنوان س��ومین ق��رارداد در قالب م��دل جدید
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قراردادهای نفتی ،یکش��نبه 27 ،اس��فندماه  1397با
حض��ور بیژن زنگنه -وزیر نف��ت -بین علی کاردر
مدیرعامل ش��رکت مل��ی نفت ای��ران -و مهدیمیرمع��زی -مدیرعامل ش��رکت گس��ترش انرژی
پاسارگاد -امضا ش��د .هدف از انعقاد این قرارداد،
اجرای عملیات توسعه و بهرهبرداری یکپارچه از دو
میدان سپهر و جفیر در یک دوره  ۲۰ساله است.
در این قرارداد دس��تیابی به تولید روزانه حداکثر
 ۱۱۰هزار بشکه و تولید تجمعی حدود  ۵۱۲میلیون
بشکه طی مدت  ۲۰سال آینده با برآورد هزینههای
سرمایهای مستقیم معادل  ۲میلیارد و  ۴۲۷میلیون دالر
و هزینههای غیرمس��تقیم معادل  ۴۱۳میلیون دالر را
برنامهریزی شده اس��ت .مهمترین بخشهای شرح
کار این قرارداد شامل مطالعه و تهیه سناریوی توسعه
بهینه میدان ،تعمیر چاههای موجود ،نصب پمپهای
درون چاهی ،حف��اری چاههای عمودی و افقی در
الیههای مخزنی فهلیان و ایالم (در مجموع  ۱۲۶حلقه
چاه) و  ۴حلقه چاه پساب ،انجام عملیات شکافت،
تزری��ق آب و گاز به منظور بهبود ضریب بازیافت
این میادین و اجرای خطوطلوله جمعآوری و انتقال
نفت و ش��بکه انتقال برق است .با اجرای کامل این
طرح ،ضمن افزایش ظرفیت تولید نفتخام کشور
در منطقه پر پتانسیل غرب کارون ،زمینههای اشتغال
گسترده در اس��تان خوزستان نیز فراهم شده و بازار
کار مناسبی به ویژه برای ایجاد و توسعه کارگاههای
تعمیر و بازس��ازی پمپهای درونچاهی و س��ایر
تجهیزات مربوطه به وجود خواهد آمد.
بیژن زنگنه ،وزیر نفت در این مراس��م با اش��اره
به اینکه این نخس��تین قراردادی است که در قالب
الگ��وی جدی��د قراردادهای نفتی با یک ش��رکت
اکتش��اف و تولید ایرانی بهصورت مس��تقیم امضا
میشود ،گفت :یکی از ارکان اصلی الگوی جدید
قراردادهای نفتی ،تش��کیل ش��رکتهای اکتشاف
و تولید ایرانی بوده اس��ت .ضمن آن که ایجاد این
شرکتها جزو سیاس��تهای کلی نظام بوده تا این
ش��رکتها بتوانند بدون مالکیت بر مخزن تشکیل
شوند.
وی با اش��اره به اینکه قرار گرفتن ش��رکتهای
ایران��ی اکتش��اف و تولی��د در کنار ش��رکتهای
خارجی در اجرای پروژهها به منظور یاد گرفتن کار
و استفاده از تجربیات شرکتهای خارجی یکی از
اصلهای وزارت نفت در الگوی جدید قراردادهای
نفتی است ،تصریح کرد :به واقع ما در بحث اجرای
طرحه��ا و طراحی و نظارت بر اج��را به تجربه نیاز

داریم و این تجربیات چیزی نیس��ت که در کالس
درس آموزش داده شود .شرکتهایی هستند که در
این کار تجربه بیشتری از ما دارند و میتوان از تجربه
این شرکتها استفاده کرد.
زنگنه با بیان اینکه با اجرای این طرح ۱۱۰ ،هزار
بشکه در روز به ظرفیت تولید نفتخام کشور افزوده
و در طول  ۲۰س��ال اج��رای قرارداد بی��ش از ۵۰۰
میلیون بشکه نفتخام تولید میشود ،افزود :افزون
بر فعالیته��ای متعارف حفاری افقی در این طرح،
بای��د از روشهای  IORو  EORکه کار پیچیدهای
است ،استفاده شود.
وی به قرارداد توسعه میدانهای دهلران و پایدار
غرب اشاره کرد و گفت:درباره امضای این قرارداد
رسانههای خارجی شیطنت کردند و گفتند که ۸۰
درصد منافع توس��عه این میدان سهم روسها و ۲۰
درصد آن سهم شرکتهای ایرانی است .در حالی
که براساس قرارداد ،سودی که در طول  ۲۰سال از
محل توسعه میدانها عاید شرکتها میشود تنها ۵
درصد اس��ت و از این س��ود  ۲۰درصد سهم ایرانی
و  ۸۰درصد س��هم ش��رکت روس است .نه آن که
 ۸۰درصد منافع توسعه میدان از آن شرکت روسی
باش��د .در واق��ع این هم ش��یطنت عم��دی بود که
انجام ش��د .در این پروژه هم حداکث��ر  ۳درصد از
منافع توس��عه میادین در طول  ۲۰سال عاید شرکت
پاس��ارگاد میش��ود که بعد از آن هم تولید میادین
میتواند  ۲۰تا  ۳۰سال دیگر ادامه یابد.
زنگنه با بیان این که در الگوی جدید قراردادهای
نفتی ال��زام داریم که ش��رکتهای ایرانی در کنار
شرکتهای خارجی حضور داش��ته باشند ،افزود:
تصمیم داریم به شرکتهای ایرانی هم کار واگذار
کنیم و به امید خدا ش��اهد واگ��ذاری قراردادهای
مس��تقیم به ش��رکتهای ایرانی خواهی��م بود .وی
همچنین به دیگر برنامه وزارت نفت برای واگذاری
پروژه به شرکتهای ایرانی به روش  EPCو EPD
اش��اره و تصریح کرد :در ای��ن روشها که با تامین
مالی شرکت ملی نفت ایران از طریق بانکها انجام
میش��ود ،کار مهم��ی انجام دادهایم و در س��ال 97
حدود  6میلیارد دالر قرارداد با ش��رکتهای ایرانی
اکتشاف و تولید ،پیمانکار حفاری و  EPCقراردارد
منعقد خواهیم کرد و به امید خدا از این طریق شاهد
تحرک بزرگی چه در اشتغال و چه بهبود و باال بردن
ظرفیت تولید صنعت نفت خواهیم بود.
غالمرضا منوچهری ،معاون توس��عه و مهندسی
شرکت ملی نفت ایران با اش��اره به سرمایهگذاری

مس��تقیم  2/4میلیارد دالری برای توسعه میدانهای
س��پهر و جفیر گفت :هدف توس��عه این دو میدان
تولید  ۱۱۰هزار بشکه در روز نفتخام است که ۵۰
درصد از تولید در قالب افزایش بازیافت و طرحهای
 IORو  EORمحقق میشود .منوچهری با بیان اینکه
قرار است  ۱۲۶حلقه چاه در این دو میدان حفر شود،
افزود ۴۰ :تا  ۵۰هزار بش��که تزریق آب و  ۸۰تا ۱۰۰
میلیون فوت مکعب تزریق گاز روزانه برنامهریزی
شده اس��ت .وی با بیان اینکه برآورد درآمد میدان
با قیمتهای فعلی نفتخام ۳۱ ،میلیارد دالر اس��ت
که البته س��هم پیمانکار  ۳درصد یعنی  ۹۷۰میلیون
دالر محاسبه شده است ،افزود :باید تاکید شود که
سهم پیمانکار از اجرای قرارداد با سهم از درآمدهای
حاصل از طرح کامال متفاوت است که در روزهای
گذشته مشاهده کردیم ،برخی این دو را به درستی از
هم تشخیص ندادند .ضریب بازیافت این دو میدان
در انتهای دوره ق��رارداد به  ۱۰تا  ۱۵درصد خواهد
رس��ید که برای انجام آن باید انتقال و به کارگیری
جدی تکنولوژی با کمکهای داخلی و مش��اوران
بین المللی انجام شود.
مهدی میرمعزی ،مدیر عامل ش��رکت گسترش
انرژی پاس��ارگاد نیز در این مراس��م الگوی جدید
قراردادهای نفت��ی را حاصل نگاهی نو در باالترین
س��طح وزارت نف��ت ،همگام با مدله��ای جهانی
کس��بو کار و الزام برای بهکارگیری فناوری در
دوره طوالنی توسعه و تولید از میدانهای نفت و گاز
و همزمان تقویت ظرفیتهای ایرانی دانست .وی با
بیان این که طرح توسعه این  ۲میدان به تایید شورای
عالی مخازن و مدیریتهای ذیربط رسیده است،
اظهار کرد :توس��عه یکپارچه این میدانها میتواند،
پاس��خگوی ض��رورت باال ب��ردن ظرفی��ت تولید
نفتخام کش��ور و همچنین بهرهگیری از فنآوری
برتر موجود جهان و انتقال فنآوری به همراه جذب
سرمایه مورد نیاز باشد .میرمعزی ،مهمترین شرح کار
در اجرای این پروژه را از دید فنآوری نو ،حفاری
چاهه��ای افقی -طوالنیتر از حفاری چاههای افقی
موجود در ایران -دانست و انجام عملیاتشکافت
الیه و استفاده از پمپهای درون چاهی را به عنوان
اصلیترین فعالیتهای ازدیاد برداشت اعالم کرد.
به گفته وی ،برای به نتیجه رساندن تولید صیانتی در
طول مدت  ۲۰س��ال از روشهای تزریق آب و گاز
استفاده خواهد شد ،ضمن این که منافع توسعه این
میدانها تا چند دهه پس از تحویل نصیب ش��رکت
ملی نفت ایران خواهد شد.
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