نخستین تفاهمنامهی خدمات نوسازی پس از برجام امضاء شد؛
ژاپنیها در مسیر نوسازی تأسیسات دریایی ایران
رضا میرمحرابی  ،شرکت ملی نفت ایران  

نخســتین تفاهمنامــهی خدمــات نوســازی
پــس از برجــام بــرای نوســازی تأسیســات و
افزایــش تولیــد گاز از میــدان ســلمان امضــاء
شــد .ایــن تفاهمنامــه  ۲۶تیــر مــاه ۱۳۹۶
بــا حضــور غالمرضــا منوچهــری؛ معــاون
مهندســی و توســعهی مدیرعامــل شــرکت
ملــی نفــت ایــران ،هیروشــی ســاتو؛ مدیــر
تجــاری بخــش انــرژی شــرکت مهندســی
تویــو و حمیــد اکبــری؛ مدیرعامــل شــرکت
پتروپــارس در محــل ســالن هیــأت مدیــره
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه امضــاء رســید.
پــس از امضــای ایــن تفاهمنامــه قــرار اســت
چهارچــوب قــرارداد نهایــی در قالــب HoA
بــه امضــاء برســد .بــرای اجــرای ایــن قــرارداد
شــرکت پتروپــارس موظــف بــه تأمیــن مالــی
فــاز مطالعاتــی شــده و شــرکت تویــو ژاپــن
بــرای تأمیــن مالــی اجــرای پــروژه اقــدام
میکنــد .بخشــی از گاز تولیــدی ســکوی
گازی ســلمان بــرای افزایــش تولیــد از ســکوی
نفتــی ســلمان بــه ایــن میــدان تزریــق مــی شــود
و بخــش دیگــر آن بهســمت ســیری مــی رود.
شــرکت مهندســی تویــو ژاپــن کــه در زمینـهی
تــدارکات و ســاخت تأسیســات هیدروکربنــی
و پتروشــیمیایی فعالیــت بینالمللــی دارد در
 ۱۹۶۱میــادی تأســیس شــده اســت .ایــن
شــرکت همچنیــن در زمینــهی تحقیــق و
توســعه ،طراحــی ،مهندســی ،تأمیــن تجهیزات،
ســاخت ،عملیاتهــای آزمایشــی و راهنمایــی
فنــی در تأسیســات شــیمیایی ،پتروشــیمی،
پاالیــش نفــت ،گاز طبیعــی ،بــرق ،هســتهای،
سیســتمهای پیشــرفتهی تولیــدی ،توزیــع،
تجهیــزات پزشــکی ،بیوتکنولــوژی و محیــط
زیســت در تمامــی مراحــل ســاخت  ،تأمیــن و
توســعه و همچنیــن فــروش خدمــات مهندســی
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و دیگــر نرمافزارهــا فعالیــت دارد .بیشــترین
درآمــد ایــن شــرکت ژاپنــی از فعالیتهــای
بینالمللــی در خــارج از ایــن کشــور بــوده
و فعالیتهــای آن اغلــب در چیــن ،هنــد،
اندونــزی ،ایــران و روســیه متمرکــز شــده
اســت .ایــن شــرکت از دهـهی  80میــادی در
ایــران فعالیتهــای نفتــی داشــته کــه همــهی
ایــن فعالیتهــا در بخــش خشــکی بــوده و
ایــن اولیــن فعالیــت فراســاحل ایــن شــرکت
در ایــران بهشــمار مــیرود.
مدیــر تجــاری بخــش انــرژی شــرکت
تویــوی ژاپــن از بهکارگیــری همــهی تــوان
ایــن شــرکت بــرای افزایــش تولیــد از میــدان
ســلمان خبــر داد.
هیروشــی ســاتو؛ مدیــر تجــاری بخــش انــرژی
تویــو در ایــن نشســت ضمــن ابــراز خرســندی
از همــکاری بــا شــرکت ملــی نفــت و شــرکت
پتروپــارس گفــت :نخســتین فعالیــت مــا در
ایــران مربــوط بــه دهــهی  80میــادی اســت
کــه در آن زمــان تجــارب درخشــانی نداشــتیم
امــا پــس از همکاریهایــی بــا شــرکتهای
بینالمللــی در کشــورهای مختلــف از جملــه

ایــران ،در حــال حاضــر تجــارب ارزنــدهای
داریــم.
حمیــد اکبــری؛ مدیرعامــل شــرکت پتروپارس
نیــز بــه ســابقهی شــرکت تویــو اشــاره کــرد و
گفــت :همکاریهــای گذشــتهی دو شــرکت
نتایــج خوبــی بــرای شــرکت ملــی نفــت ایــران
بههمــراه داشــته اســت.
وی از ســابقهی خــوب ایــن شــرکت در
باالدســت و پاییندســت یــاد کــرد و گفــت:
شــرکتهای پتروپــارس و تویــو هــر دو
در حــوزهی باالدســت ایــران فعالیتهایــی
درخشــان بــا نتایــج مثبــت داشــتهاند.
غالمرضــا منوچهــری؛ معــاون مهندســی و
توســعهی مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت
ایــران بــا بیــان اینکــه در شــرکت نفــت فــات
قــاره اجــرای پروژههــای نوســازی نیــازی
ضــروری بهنظــر میرســد گف ـت :بــرای ایــن
منظــور شــش پــروژهی نوســازی و توســعه را
بــرای ایــن شــرکت تنظیــم کردهایــم.
منوچهــری در آغــاز ایــن مراســم بــا اشــاره
بــه مذاکــرات چهــار ماهــه بــرای انعقــاد
ایــن تفاهمنامــه گفــت :پــس از امضــاء ایــن
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تفاهمنامــه در صــورت انجــام مراحــل ،یــک
 HoAبــرای تعییــن چهارچــوب قــرارداد بــه
امضــاء میرســد.
معـاون توسـعه و مهندسـی مدیرعامل شـرکت
ملـی نفـت ایـران همـکاری بـا شـرکتهای
ژاپنـی را از اولویتهـای شـرکت ملـی نفـت
ایـران برشـمرد و گفت :دولت نیـز بر همکاری
و تعامـل بـا شـرکتهای آسـیایی اصـرار دارد
و از آنجاکـه شـرکتهای ژاپنـی سـطح فنـی
باالیـی دارنـد و از لحـاظ اسـتانداردهای کمی
و کیفـی و همچنیـن قیمت تمامشـده نسـبت به
سـایرین برتـری دارنـد بـرای مـا قابلبررسـی و
اعتماد هسـتند.
وی ایــن پــروژه را نخســتین فعالیــت بخــش
باالدســتی فراســاحل شــرکت تویــو در ایــران
عنــوان کــرد و گفــت :ایــن پــروژه در چنــد
فــاز اجرایــی میشــود و در بخــش مطالعــات،
شــرکت پتروپــارس بایــد تأمینکننــدهی
مالــی باشــد .پــس از آن در بخــش اجرایــی
دو شــرکت تویــو و پتروپــارس بهصــورت
مشــترک بــا تأمیــن مالــی شــرکت ژاپنــی
فعالیــت اجرایــی را انجــام میدهنــد و در ایــن
مرحلــه شــرکت ملــی نفــت ایــران هزینــهای
پرداخــت نمیکنــد.
منوچهـری در مـورد وضعیـت تأسیسـات
شـرکت فلات قـاره گفـت :هـم در دریـا و
هـم در خشـکی تأسیسـات مسـتهلکی داریـم

کـه بایـد بـرای ارتقـاء و نوسـازی آن اقداماتی
از جملـه مطالعـات مخزنـی ،بازسـازی و حتـی
حفـر چاههـای جدید انجام شـود .وی بـه الزام
انجـام پروژههـای  EORو  IORاشـاره 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
بــه تنظیــم شــش پــروژه ی جدیــد نوســازی و
توســعه در شــرکت نفــت فــات قــاره اشــاره
کــرد و گفــت :عمــدهی ایــن پروژههــا در
قالــب  EPCFاســت و خوشــبختانه همــهی
آنهــا شــامل مطالعــات مخزنــی هــم میشــود.
منوچهــری نکتــهی مثبــت ایــن پــروژه را

همــکاری شــرکت تویــو و پتروپــارس دانســت
و گفــت :ایــن همــکاری میتوانــد تجربــهی
اندوخت ـهی پتروپــارس را افزایــش دهــد و بــا
توجــه بــه ســابقهی ایــن همــکاری ،امیدواریــم
در آینــده شــاهد تجربــهی مفیــدی باشــیم.
وی ضمــن ابــراز امیــدواری بــرای بــه نتیجــه
رســیدن ایــن همــکاری گفــت :بــا حمایــت
شــرکت فــات قــاره و همــکاری پتروپــارس
بایــد شــاهد افزایــش تولیــد بهویــژه در میــدان
مــرزی ســلمان باشــیم و بتوانیــم بــه حفــظ
و ارتقــاء تأسیســات کمــک کنیــم .معــاون
مهندســی و توســعه ی مدیرعامــل شــرکت
ملــی نفــت ایــران بــا بیــان آنکــه ایــن همــکاری
تعامــات دو کشــور را افزایــش میدهــد
گفــت :چنیــن همکاریهایــی می توانــد
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 شــرکتهای مختلــف بــرای همکاری
در صنعــت نفــت برشــمرد و گفــت :بــرای
توســعه و نوســازی بــا شــرکتهای بســیاری از
جملــه شــرکتهای چینــی ،ژاپنــی ،کــرهای و
اروپایــی در حــال مذاکــره هســتیم کــه ایــن امر
میتوانــد بــه ایجــاد فضــای رقابتــی و افزایــش
قــدرت چانهزنــی مــا بیانجامــد و ظرفیــت
مدیریتــی کشــور را افزایــش دهــد.
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