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نگاهي به نخستين كنفرانس بين المللي نفت ايران در شيراز 

نخس��تين كنفران��س بين المللی نف��ت ايران با حضور كارشناس��انی 
از ش��ركت های توتال، ش��ل، اس��تات اويل و غيره از تاريخ 12 تا 16 

ارديبهشت در شيراز برگزار شد. 
موسسه بين المللی مهندسی زمين شناسی اروپا )EAGE( كه خود از 
س��ازمان های معتبر بين المللی در زمينه صنايع باالدستی نفت است، 
عه��ده دار برنامه ريزی و دعوت بي��ش از 60 نفر از افراد صاحب نظر 
و سرش��ناس علمي  بين المللی در حوزه باالدس��تی نفت شد كه برای 

نخستين بار درايران حضور يافتند.
بيش از 250 مقاله از 21 كشور دريافت شد كه از ميان آنها 80 مقاله 
به ش��كل سخنرانی و 60 مقاله به شكل پوس��تر در اين نشست ارائه 
شد. در كنار شركت كنندگان بين المللی در اين همايش تعداد زيادی 
از مديران و كارشناس��ان بخش های دولت��ی و خصوصی صنعت نفت 
ايران و همچنين جمعي از روس��ا، اساتيد و دانشجويان دانشگاه هايی 
كه زيرمجموعه های مربوط به نفت دارند حضور يافتند. اين كنفرانس 
فرصت بس��يار مناس��بی برای تعامل افكار و تبادل نظر و اس��تفاده از 

بهتري��ن تجارب فراهم نمود كه در ارتقاء و كيفيت حوزه باالدس��تی 
صنع��ت نفت نق��ش مهمي ايفا خواهد ك��رد و هم��كاری بين اركان 

تخصصی بين المللی را بهبود خواهد داد.
با توجه به مذاكره ها و توافق های وزير نفت در نشس��ت كنگره جهانی 
نفت در مادريد با جرارد ويگرينك )Gerard Wieggcrink( از مديران 
مؤسسه هلندی EAGE و با نظارت مديريت پژوهش و فناوری شركت 
مل��ی نفت ايران، مؤسس��ه EAGE تمام مراح��ل برنامه ريزی اجرای 
برگزاری اين همايش بين المللی با مضمون مطالعات زمين شناس��ی، 
توصيف مخازن، مهندسی نفت، لرزه نگاری، حفاری و مباحث مربوطه 

به ازياد برداشت از مخازن هيدروكربوری را به انجام رساند. 
 الزم به ذكر اس��ت ك��ه در اين همايش وزير نف��ت در پيامي  ضمن 
قدردانی از متوليان برگزاری اين كنفرانس، به ويژه موسسه بين المللی 
مهندسی زمين شناسی اروپا، درخصوص اهداف صنعت نفت در بخش 
باالدستی گفتند: از جمله اهداف صنعت نفت ايران ارتقای پيشرفت 
و كاربرد علم زمين شناس�ی و موضوع های مرتبط مهندس�ی است 
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كه  مي توان از آن به عنوان هدفی مش�ترک با موسس�ه بين المللی 
مهندسی زمين شناسی اروپا ياد كرد.

وی ي��ادآور ش��د: به عالوه ارتق��ای نوآوری و پيش��رفت فنی و بهبود 
ارتباطات، دوس��تی و همكاری ميان همه كس��انی كه در زمينه های 
گوناگ��ون مرتبط با صنعت نف��ت و گاز ايران فعاليت  مي كنند، هدف 

مشترك ما با موسسه بين المللی زمين شناسی اروپاست.
مهن��دس نوذری در بخش ديگري از پي��ام خود عنوان كرد: از زمانی 
كه موض��وع اصلی اين كنفرانس تب��ادل جديدترين يافته های علمي 
 در زمينه زمين شناس��ی قرار گرفت و از آنجاكه موسس��ه بين المللی 
مهندس��ی زمين شناس��ی اروپا، موسس��ه تخصصی در زمينه زمين 
شناسی و مهندسی است، اميدوارم سخنان حاضران در كنفرانس، به 

پيشرفت دانش در اين زمينه علمي كمك كند.
 همچنين معاون وزير نفت و مدير عامل ش��ركت ملی نفت ايران در 
ادامه با ايراد سخنرانی گفتند:  برای رسيدن به اهداف سند چشم انداز 
بيست ساله و اينكه تا سال 1404 ايران به عنوان دومين توليد كننده 
نفت اوپك مطرح شود نياز به سرمايه گذاری بسيار گسترده در بخش 
نفت و گاز داريم . و برای رسيدن به اين موضوع و تحقق اهداف سند 
چش��م انداز بايد ساالنه بين 25 تا 30 ميليارد دالر سرمايه گذاری در 

اين بخش ها صورت گيرد .  
وی با بيان اينكه روش های سرمايه گذاری كه تا كنون استفاده  مي شد 
قابل قبول نيست گفت : بايد كارشناسان اقتصادی و دانشگاهی كشور 
دنبال راهكارهای جديد برای توس��عه سرمايه گذاری باشند و در اين 
زمينه بايد ظرفيت های مهم در اين بخش را تقويت كرد و بايد بخشی 
از س��رمايه گذاری از منابع داخلی و بخش عمده آن از منابع خارجی 

تامين شود . 
وی با بيان اينكه در سال گذشته كه بهترين شرايط فروش نفت بود 
و74 ميليارد دالر در آمد نصيب كشور شد افزود : در سال گذشته 
حدود 10 ميليارد دالر در بخش نفت و گاز سرمايه گزاری شده است 
كه اين ميزان در 30 س�ال گذش�ته يك ركورد محسوب  مي شود 
ام�ا اين كمتر از 50 درصد از نيازهای ما در بخش س�رمايه گذاری 

بوده است.

وی اضافه كرد : از 10 ميليارد دالر س��رمايه گذاری حدود 9 ميليارد 
دالر از منابع داخلی و مابقی توسط منابع خارجی سرمايه گذاری شده 
اس��ت كه اين آمار بيانگر اين اس��ت كه استفاده از منابع داخلی برای 
سرمايه گذاری پاسخگو نيست و بايد دنبال جذب سرمايه گذاری های 

خارجی باشيم .
معاون وزير نفت در ادامه ريس��ك باالی اكتش��اف در ميادين نفتی را 
از چالش��های مهم در بخش نفت كشور بيان كرد و گفت : بخش های 
زيادی از حوزه رس�وبی زاگرس كه بيشترين استعداد را برای ذخاير 
نفتی داش�ته اس�ت مورد شناس�ايی و اكتش�اف قرار گرفت�ه اما در 
بخش�های ايران مركزی – ش�مال ايران و دريای خزر هنوز بخشهای 
ناشناخته زيادی وجود دارد كه نياز به اكتشاف است و در اين زمينه 
ني�از ب�ه روش ها و مباح�ث جديد اكتش�اف در اين حوزه ها بيش�تر 

احساس  مي شود.
وی بهره برداری از نفت س��نگين ميدان هايی مانند گلشن و فردوسي 
با نفت درجای 35 ميليارد بش��كه و وجود تركيباتی مانند آب، نمك، 
هيدروژن و س��ولفور در نفت ميدان هايی كه نيم��ه دوم عمر خود را  
مي گذرانند را از ديگر مش��كالت ش��ركت ملی نفت برشمرد و گفت: 
ميدان ه��ای نفتی زيادی از نوع نفت س��نگين با درج��ه API باال در 
كشور وجود دارند كه هنوز برنامه توسعه و بهره برداری منظمي  برای 
آنها تدوين نشده است؛ از اين رو ايران بايد از تجربه ها و فناوری های 

كشورهايی كه دارای ميدان های نفت سنگين هستند، بهره گيرد.
مهندس جش��ن س��از همچنين ب��ر تزريق گاز دی اكس��يد كربن و 
هي��دروژن به مخازن نفت��ی تاكيد كرد و گفت: ب��ا توجه به اين كه 
ام��روزه گاز طبيعی به عن��وان يكی از پاك تري��ن و اقتصادی ترين 
منابع انرژی در جهان به ش��مار  مي آيد، الزم اس��ت روی طرح های 
تزريق دی اكسيد كربن و هيدروژن به مخازن نفتی فعاليت بيشتری 

صورت گيرد.
الزم بذكر اس��ت دانشگاه ش��يراز به همراه شركت بهره برداری نفت و 

گاز زاگرس جنوبی ميزباني اين همايش را عهده دار بودند.


