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نخستینتفاهمنامهیخدماتنوسازیپسازبرجامامضاءشد؛
ژاپنیهادرمسیرنوسازیتأسیساتدریاییایران

 رضامیرمحرابی،شركت ملی نفت ایران  

نوســازی  خدمــات  تفاهم نامــه ی  نخســتین 
ــات و  ــازی تأسیس ــرای نوس ــام ب ــس از برج پ
ــدان ســلمان امضــاء  ــد گاز از می ــش تولی افزای
 1396 مــاه  تیــر   26 تفاهم نامــه  ایــن  شــد. 
معــاون  منوچهــری؛  غالمرضــا  حضــور  بــا 
مدیرعامــل شــرکت  توســعه ی  و  مهندســی 
ملــی نفــت ایــران، هیروشــی ســاتو؛  مدیــر 
تجــاری بخــش انــرژی شــرکت مهندســی 
ــرکت  ــل ش ــری؛ مدیرعام ــد اکب ــو و حمی توی
پتروپــارس در محــل ســالن هیــأت مدیــره 
ــه امضــاء رســید. ــران ب ــی نفــت ای شــرکت مل
ــت  ــرار اس ــه ق ــن تفاهم نام ــای ای ــس از امض پ
 HoA ــب ــی در قال ــرارداد نهای ــوب ق چهارچ
بــه امضــاء برســد. بــرای اجــرای ایــن قــرارداد 
ــی  ــن مال ــه تأمی ــارس موظــف ب شــرکت پتروپ
ــن  ــو ژاپ ــرکت توی ــده و ش ــی ش ــاز مطالعات ف
اقــدام  بــرای تأمیــن مالــی اجــرای پــروژه 
ســکوی  تولیــدی  گاز  از  بخشــی  می کنــد. 
گازی ســلمان بــرای افزایــش تولیــد از ســکوی 
نفتــی ســلمان بــه ایــن میــدان تزریــق مــی شــود 
و بخــش دیگــر آن به ســمت ســیری مــی رود.

شــرکت مهندســی تویــو ژاپــن کــه در زمینــه ی 
تــدارکات و ســاخت تأسیســات هیدروکربنــی 
و پتروشــیمیایی فعالیــت بین المللــی دارد در 
1961 میــالدی تأســیس شــده اســت. ایــن 
و  تحقیــق  زمینــه ی  در  همچنیــن  شــرکت 
توســعه، طراحــی، مهندســی، تأمیــن تجهیزات، 
ســاخت، عملیات هــای آزمایشــی و راهنمایــی 
پتروشــیمی،  شــیمیایی،  تأسیســات  در  فنــی 
ــرق، هســته ای،  ــش نفــت، گاز طبیعــی، ب پاالی
توزیــع،  تولیــدی،  پیشــرفته ی  سیســتم های 
ــط  ــوژی و محی ــکی، بیوتکنول ــزات پزش تجهی
زیســت در تمامــی مراحــل ســاخت،  تأمیــن و 
توســعه و همچنیــن فــروش خدمــات مهندســی 

و دیگــر نرم افزارهــا فعالیــت دارد. بیشــترین 
ــای  ــی از فعالیت ه ــرکت ژاپن ــن ش ــد ای درآم
بین المللــی در خــارج از ایــن کشــور بــوده 
چیــن،  هنــد،  در  اغلــب  آن  فعالیت هــای  و 
اندونــزی، ایــران و روســیه متمرکــز شــده 
اســت. ایــن شــرکت از دهــه ی 80 میــالدی در 
ــه ی  ــه هم ــته ک ــی داش ــای نفت ــران فعالیت ه ای
ایــن فعالیت هــا در بخــش خشــکی بــوده و 
ــرکت  ــن ش ــاحل ای ــت فراس ــن فعالی ــن اولی ای

در ایــران به شــمار مــی رود.
شــرکت  انــرژی  بخــش  تجــاری  مدیــر 
ــوان  ــه ی ت ــری هم ــن از به کارگی ــوی ژاپ توی
ــدان  ــد از می ــرای افزایــش تولی ایــن شــرکت ب

ســلمان خبــر داد.
هیروشــی ســاتو؛ مدیــر تجــاری بخــش انــرژی 
تویــو در ایــن نشســت ضمــن ابــراز خرســندی 
از همــکاری بــا شــرکت ملــی نفــت و شــرکت 
ــت مــا در  ــتین فعالی ــت:  نخس پتروپــارس گف
ــت  ــالدی اس ــه ی 80 می ــه ده ــوط ب ــران مرب ای
کــه در آن زمــان تجــارب درخشــانی نداشــتیم  
ــرکت های  ــا ش ــی ب ــس از همکاری های ــا پ ام
ــه  ــف از جمل ــورهای مختل ــی در کش بین الملل

ــده ای  ــارب ارزن ــر تج ــال حاض ــران، در ح ای
ــم. داری

حمیــد اکبــری؛ مدیرعامــل شــرکت پتروپارس 
نیــز بــه ســابقه ی شــرکت تویــو اشــاره کــرد و 
گفــت: همکاری هــای گذشــته ی دو شــرکت 
نتایــج خوبــی بــرای شــرکت ملــی نفــت ایــران 

به همــراه داشــته اســت.
در  شــرکت  ایــن  خــوب  ســابقه ی  از  وی 
ــت:   ــرد و گف ــاد ک ــت ی ــت و پایین دس باالدس
دو  هــر  تویــو  و  پتروپــارس  شــرکت های 
در حــوزه ی باالدســت ایــران فعالیت هایــی 

درخشــان بــا نتایــج مثبــت داشــته اند.
و  مهندســی  معــاون  منوچهــری؛  غالمرضــا 
نفــت  ملــی  توســعه ی مدیرعامــل شــرکت 
ایــران بــا بیــان اینکــه در شــرکت نفــت فــالت 
نیــازی  نوســازی  پروژه هــای  اجــرای  قــاره 
ــن  ــرای ای ــت : ب ضــروری به نظــر می رســد گف
ــروژه ی نوســازی و توســعه را  منظــور شــش پ

ــم. ــم کرده ای ــرکت تنظی ــن ش ــرای ای ب
ــاره  ــا اش ــم ب ــن مراس ــاز ای ــری در آغ منوچه
انعقــاد  بــرای  ماهــه  چهــار  مذاکــرات  بــه 
ــن  ــاء ای ــس از امض ــت: پ ــه گف ــن تفاهم نام ای



9 

146

ــک  ــل، ی ــام مراح ــورت انج ــه در ص تفاهم نام
ــه  ــرارداد ب ــوب ق ــن چهارچ ــرای تعیی HoA ب

می رســد. امضــاء 
معـاون توسـعه و مهندسـی مدیرعامل شـرکت 
شـرکت های  بـا  همـکاری  ایـران  نفـت  ملـی 
ژاپنـی را از اولویت هـای شـرکت ملـی نفـت 
ایـران برشـمرد و گفت: دولت نیـز بر همکاری 
و تعامـل بـا شـرکت های آسـیایی اصـرار دارد 
و از آنجاکـه شـرکت های ژاپنـی سـطح فنـی 
باالیـی دارنـد و از لحـاظ اسـتانداردهای کمی 
و کیفـی و همچنیـن قیمت تمام شـده نسـبت به 
سـایرین برتـری دارنـد بـرای مـا قابل بررسـی و 

هسـتند. اعتماد 
ــش  ــت بخ ــتین فعالی ــروژه را نخس ــن پ وی ای
ــران  ــو در ای باالدســتی فراســاحل شــرکت توی
ــد  ــروژه در چن ــن پ ــت: ای ــرد و گف ــوان ک عن
فــاز اجرایــی می شــود و در بخــش مطالعــات، 
تأمین کننــده ی  بایــد  پتروپــارس  شــرکت 
ــی  ــش اجرای ــس از آن در بخ ــد. پ ــی باش مال
دو شــرکت تویــو و پتروپــارس به صــورت 
مشــترک بــا تأمیــن مالــی شــرکت ژاپنــی 
فعالیــت اجرایــی را انجــام می دهنــد و در ایــن 
ــه ای  ــران هزین ــت ای ــی نف ــرکت مل ــه ش مرحل

نمی کنــد. پرداخــت 
تأسیسـات  وضعیـت  مـورد  در  منوچهـری 
و  دریـا  در  هـم  قـاره گفـت:  فـالت  شـرکت 
هـم در خشـکی تأسیسـات مسـتهلکی داریـم 

کـه بایـد بـرای ارتقـاء و نوسـازی آن اقداماتی 
از جملـه مطالعـات مخزنـی،  بازسـازی و حتـی 
حفـر چاه هـای جدید انجام شـود. وی بـه الزام 
انجـام پروژه هـای EOR و IOR اشـاره کـرد و 
گفـت: چـه بـرای جلوگیـری از افـت تولیـد و 
چـه بـرای افزایـش تولیـد در این شـرکت باید 

ایـن پروژه هـا را انجـام دهیـم.
معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران 
ــد نوســازی و  ــروژه ی جدی ــم شــش پ ــه تنظی ب
ــاره اشــاره  توســعه در شــرکت نفــت فــالت ق
کــرد و گفــت:  عمــده ی ایــن پروژه هــا در 
قالــب EPCF اســت و خوشــبختانه همــه ی 
ــی هــم می شــود.  آنهــا شــامل مطالعــات مخزن
را  پــروژه  ایــن  مثبــت  نکتــه ی  منوچهــری 

همــکاری شــرکت تویــو و پتروپــارس دانســت 
ــه ی  ــد تجرب ــکاری می توان ــن هم ــت:  ای و گف
ــا  ــش دهــد و ب ــارس را افزای ــه ی پتروپ اندوخت
توجــه بــه ســابقه ی ایــن همــکاری، امیدواریــم 

ــیم. ــدی باش ــه ی مفی ــاهد تجرب ــده ش در آین
ــه  ــه نتیج ــرای ب ــدواری ب ــراز امی ــن اب وی ضم
ــت  ــا حمای ــت:  ب ــکاری گف ــن هم ــیدن ای رس
ــارس  ــاره و همــکاری پتروپ شــرکت فــالت ق
بایــد شــاهد افزایــش تولیــد به ویــژه در میــدان 
مــرزی ســلمان باشــیم و بتوانیــم بــه حفــظ 
و ارتقــاء تأسیســات کمــک کنیــم. معــاون 
توســعه ی مدیرعامــل شــرکت  مهندســی و 
ملــی نفــت ایــران بــا بیــان آنکــه ایــن همــکاری 
می دهــد  افزایــش  را  کشــور  دو  تعامــالت 
می توانــد  همکاری هایــی  چنیــن  گفــت:  
ســطح دانــش کشــور را ارتقــاء داده و جایــگاه 
صنعــت نفــت ایــران را در جهــان تثبیــت کنــد.
وی ایجــاد فضــای رقابتــی را یکــی از مزایــای 
حضــور شــرکت های مختلــف بــرای همکاری 
در صنعــت نفــت برشــمرد و گفــت: بــرای 
توســعه و نوســازی بــا شــرکت های بســیاری از 
جملــه شــرکت های چینــی، ژاپنــی، کــره ای و 
اروپایــی در حــال مذاکــره هســتیم کــه ایــن امر 
می توانــد بــه ایجــاد فضــای رقابتــی و افزایــش 
بیانجامــد و ظرفیــت  مــا  قــدرت چانه زنــی 

ــی کشــور را افزایــش دهــد. مدیریت


