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تبلور اعتماد و حمایت شرکت نفت از شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی با امضای
قرارداد طرح توسعه میدانهای پارسی و پرنج
رضا میر محرابی ،شرکت ملی نفت ایران

قرارداد طرح بهبود بازیافت ،افزایش تولید
و بهرهب��رداری از میدانه��ای پارس��ی و
پرنج 19 ،بهمنم��اه  1398با حضور وزیر
نفت ،مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران و
مدیرعامل گروه مپنا امضا شد.
اين قرارداد ب��ه ارزش بیش از یک میلیارد
و  ۳۸۰میلی��ون دالر میان احمد محمدی،
مدیرعامل ش��رکت مل��ی مناطق نفتخیز
جن��وب به نمایندگی از ش��رکت ملی نفت
ایران و عباس علیآبادی ،مدیر گروه مپنا،
در محل سالن همایشهای شهید بهشتی
وزارت نفت امضا شد.
در این مراسم مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایران ،قرارداد امضا شده را نتیجه اعتماد و
حمایت شركت نفت از شرکتهای اکتشاف
و تولید ایرانی خواند.
مسعود کرباس��یان با اشاره به حمایتهای

جدی شرکت ملی نفت ایران از سازندگان
و تولیدکنن��دگان داخلی ،اف��زود« :از این
پس ش��اهد ی��ک جهش در اج��رای طرح
نگهداشت و افزایش تولید نفت خواهیم بود،
زیرا در اجرای این طرح عمدتا بحث تجهیز
امکانات و منابع مطرح بود که خوشبختانه
هماکن��ون افزون بر  ۸۰درصد از تجهیزات
مورد نیاز از داخل تامین میشود».
وزیر نفت نیز در این مراس��م با بیان اینکه
خوش��بختانه ایدهای که درباره شرکتهای
اکتش��اف و تولی��د ( )E&Pداش��تیم ،جا
افتاده اس��ت ،تصری��ح کرد« :در ش��رایط
تحریم باید بهطور حتم بتوانیم شرکتهای
ایرانی را در قراردادهای باالدس��تی صنعت
نفت فعال کنیم ».وي افزود« :این پنجمین
ق��راردادی اس��ت که از ن��وع الگوی جدید
قراردادهای نفتی در این سالها امضا شده

اس��ت؛ نخس��تین قرارداد ،ف��از  ۱۱پارس
جنوبی ،دومین قرارداد ،آبان و پایدار غرب،
س��ومین قرارداد سپهر و جفیر و چهارمین
قرارداد پایدار شرق ،چشمهخوش و دالپری
بوده اس��ت .ای��ن ق��رارداد از ن��وع الگوی
جدی��د قراردادهای نفتی اس��ت و مقداری
هم خوزس��تانی شده اس��ت ،اما ماهیت و
محت��وای این قرارداد هم��ان الگوی جدید
قراردادهای نفت��ی و مصوبه هیأت وزیران
است».
بیژن زنگنه با اش��اره ب��ه اینکه بحثهای
حقوقی ،مهندس��ی و ق��راردادی زیادی در
این مس��یر انجام ش��ده و نهایت��ا به نتیجه
رسیده اس��ت ،تصریح کرد« :نکته مهم در
ای��ن قرارداد پ��س از موضوع فن��اوری ،به
دلیل پیچیدگی میدان ،س��رمایهگذاری و
تامین مالی اس��ت .در طول مدت قرارداد،
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 ۱۲۱میلیون بش��که افزایش برداش��ت از
میدان پرنج و پارس��ی انجام خواهد ش��د،
این رقم بزرگی است ،یعنی بهطور ناخالص
 ۶میلی��ارد دالر با قیم��ت  ۵۰دالری (هر
بشکه نفت) درآمد یا ثروت در کشور ایجاد
خواهد شد».
زنگن��ه مدت ق��رارداد میدانهای پارس��ی
و پرن��ج را  ۱۰س��ال عنوان ک��رد و با بیان
اینک��ه پیمان��کار در اجرای ای��ن پروژه به
نحوی از بهرهبرداری پش��تیبانی میکند و
در بهرهبرداری حضور مستقیم ندارد ،اظهار
کرد« :یک��ی از تفاوتهای ای��ن قرارداد با
بقیه قراردادهای آیپیسی همین موضوع
است».
وزیر نفت با بیان اینکه حجم سرمایهگذاری
مستقیم در این طرح ۸۷۰ ،میلیون دالر و
به معنای اجرای کار در داخل کشور است،
افزود« :شرکت مپنا باید بهعنوان پیمانکار
اصل��ی این پروژه به م��وازات تولید نفت به
اس��تفاده از ظرفیت داخلی و اس��تفاده از
کاالی ایران��ی توجه خاص داش��ته باش��د.
امی��دوارم ش��رکت ملی مناط��ق نفتخیز
جنوب و ش��رکت مل��ی نفت ای��ران برای
گرفتن مجوزه��ای الزم این قرارداد تالش
کنن��د ت��ا هر چه س��ریعتر تنفیذ ش��ود و
ش��رکت مپن��ا تا زمان��ی که این ق��رارداد
مراحلش تمام ش��ود ،معطل تنفیذ نش��ود.
خیل��ی از کارها همانند برگزاری مناقصه را
میتواند انجام دهد .اگر ریسکی هم بود ما
ریسک آن را میپذیریم».
شايان ذكر اس��ت با توجه به سیاستهای
کالن وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران

اكتشاف و تولید ایرانی و ارتقای توانمندی
آنها ،مقرر ش��ده در برخ��ی از میدانهای
کشور از جمله پارسی و پرنج ،شرکتهای
 E&Pتایی��د صالحی��ت ش��ده ایرانی به
عنوان پیمانکار اصلی (اپراتور) در توس��عه
و بهرهب��رداری ای��ن میدانه��ا و در قالب
قرارداده��ای جدی��د نفتی م��دل مناطق
نفتخیز جنوب ،ایفای نقش کنند.
با ه��دف مطالعه طرح توس��عه میدانهای
پارس��ی و پرنج ،اس��فندماه  ۱۳۹۵شرکت
مل��ی مناطق نفتخیز جنوب به نمایندگی
از ش��رکت ملی نف��ت ایران با گ��روه مپنا
تفاهمنام��ه و س��پس در مردادماه ۱۳۹۷
توافقنام��ه رئوس قراردادی ( )HOAامضا
ک��رد که پس از دریاف��ت نتایج مطالعات و
مدل فنی و مالی و انجام بررس��یهای الزم
در بخشهای مختلف ،پیش��نهاد ش��رکت
مپنا برای توسعه این دو میدان مورد تایید
ش��رکت ملی نفت ایران قرار گرفت .سپس
مذاکرات قراردادی بر اس��اس مدل جدید
قراردادهای نفتی مناطق نفتخیز جنوب با
این شرکت آغاز و پس از مذاکرات فشرده،
نهایی شد.
در نتیج��ه این مذاک��رات و بر مبنای طرح
م��ورد توافق ب��رای توس��عه و بهرهبرداری
یکپارچه از دو میدان پرنج و پارسی ،شرکت
ملی مناط��ق نفتخیز جنوب و گروه مپنا،
 19بهمنماه قراردادی  ۱۰س��اله با هدف
دس��تیابی به تولید روزانه حداکثر  ۸۵هزار
بش��که نفت و تولید تجمعی اضافی حدود
 ۱۲۱میلیون بش��كه با ب��رآورد هزینههای
سرمایهای مستقیم معادل  ۸۷۶.۵میلیون

 ۲۳۵.۳میلی��ون دالر ب��ه امضا رس��اندند.
هزینه بهرهب��رداری در قرارداد مزبور ۲۶۹
میلیون دالر برآورد شده است.
ش��رح كار این قرارداد ش��امل بهس��ازی و
اح��داث تاسیس��ات س��طحاالرضی (واحد
بهرهب��رداری ،نمكزدای��ی ،تاسیس��ات
جمعآوری و تقویت فش��ار گاز ،تاسیسات
تزری��ق گاز ،خطوط لول��ه جریانی و انتقال
و سایر تاسیسات مرتبط) ،حفاری چاههای
جدید و تعمیر چاهه��ای موجود ،عملیات
الیه شكافی ،فرازآوری مصنوعی (فرازآوری
ب��ا گاز و پمپه��ای درون چاه��ی) ،انجام
مطالعات مخزنی و ازدیاد برداش��ت ،اجرای
پایلوت ط��رح ازدی��اد برداش��ت ،آموزش
نیروی انسانی ،انتقال تكنولوژی و پژوهش
و توسعه است.
با اج��رای کامل این ط��رح ضمن افزایش
ظرفیت تولید نفتخام کش��ور ،زمینههای
اشتغال گسترده در استان خوزستان ایجاد
شده و فرصت های شغلی قابل مالحظهای
ایجاد خواهد ش��د ،با اجرای کامل قرارداد،
ش��رکت مپنا میتواند با اعم��ال مدیریت
مناس��ب پ��روژه ،زمینه جذب س��رمایه و
تكنولوژیه��ای الزم در بخشهای افزایش
بازیافت ،ش��یوهی نوین حفاری و همچنین
س��ایر بخشهای ذیرب��ط را فراه��م و در
راستای پیادهسازی آن تالش کند.
می��دان نفت��ی پارس��ی در فاصل��ه ۱۲۵
كیلومتری اهواز واقع ش��ده اس��ت .میدان
پرنج نیز در بین میدانهای كرنج و پارسی
و در امت��داد جنوب ش��رق  -ش��مالغرب
در  ۷۵كیلومت��ری ش��هر بهبه��ان و ۴۰

در راستای استفاده از ظرفیت شرکتهای دالر و هزینهه��ای غیرمس��تقیم مع��ادل كیلومتری شهر رامهرمز قرار دارد.
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