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بخشخصوصیقویباتوانسرمایهگذاریوتوسعهدربخشباالدستیدر
انتظارصنعتنفتایران
 رضامیرمحرابی،شرکت ملی نفت ایران  

شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت دانــا 
ــه ی  ــدف مطالع ــا ه ــاه ب ــر م ــوم مه ــرژی، س ان
توســعه ی میادیــن ســپهر و جفیــر در ســالن 
تفاهم نامــه ی  مدیــره  هیــأت  جلســات 

کردنــد. امضــاء  همــکاری 
ــرب کارون  ــن غ ــپهر از میادی ــی س ــدان نفت می
ــدود  ــای آن ح ــت درج ــر نف ــه ذخای ــت ک اس
2 میلیــارد بشــکه و مقــدار نفــت قابل برداشــت 
ــن  ــکه تخمی ــون بش ــدود 300-200 میلی آن ح

می شــود. زده 
گفتنــی اســت کــه طــرح مطالعاتــی توســعه ی 
میــدان ســپهر 13 بهمــن مــاه 1395 بــه شــرکت 
گســترش انــرژی پاســارگاد، 30 فرودیــن مــاه 
1396 بــه شــرکت ســرمایه گذاری غدیــر و 19 
ــن روز از  ــاه در حاشــیه ی آخری اردیبهشــت م
ــه  ــن نمایشــگاه صنعــت نفــت ب بیســت و دومی
ــت  ــع نف ــاختمان صنای ــی و س ــرکت مهندس ش

)اویــک( ســپرده شــده اســت.
ــور  ــی کش ــر در جنوب غرب ــی جفی ــدان نفت می
و در 50 کیلومتــری اهــواز قــرار دارد. ایــن 
آزادگان،  میادیــن  مجــاورت  در  میــدان 
یــادآوران و آب تیمــور واقــع شــده اســت. در 
1357-1354 چهــار حلقــه چــاه در ایــن میــدان 
ــه  ــزن ک ــه مخ ــون س ــا کن ــده و ت ــاری ش حف
به ترتیــب عمــق عبارتنــد از ایــالم، ســروک و 
گــدوان در ایــن میــدان شناســایی شــده اســت. 
تفاهم نامــه ی  ایــن،  از  قبــل  اســت  گفتنــی 
ــدان  ــعه ی می ــرای توس ــی ب ــکاری مطالعات هم
شــرکت  بــا   1395 مــاه  بهمــن   13 جفیــر 
ــرژی پاســارگاد و 30 فروردیــن  گســترش ان
ــر  ــا شــرکت ســرمایه گذاری غدی ــاه 1396 ب م

ــت. ــده اس ــد ش منعق
نفــت  معــاون مدیــر عامــل شــرکت ملــی 
ــا اشــاره  ــور مهندســی و توســعه ب ــران در ام ای

ــکل گیری  ــت در ش ــی مثب ــاد دگرگون ــه ایج ب
ــاهد  ــه زودی ش ــت: ب ــی گف ــرکت های ایران ش
حضــور بخــش خصوصــی قــوی بــا تــوان 
ســرمایه گذاری و توســعه در بخــش باالدســتی 

ــود. ــم ب ــت خواهی نف
امضــاء  آییــن  در  منوچهــری  غالمرضــا 
میادیــن  توســعه ی  مطالعاتــی  تفاهم نامــه ی 
ســپهر و جفیــر بــا شــرکت انــرژی دانــا، ضمــن 
ابــراز خرســندی از همــکاری بــا یــک شــرکت 
ــتی و  ــش باالدس ــران در بخ ــت: ای ــی گف ایران
یــک  در  نفــت  بخــش  در  کلــی  به طــور 
ــزی  ــت. خی ــه اس ــرار گرفت ــول ق ــه ی تح نقط
کــه هم اکنــون وزارت نفــت بــرای ایجــاد 
ــده ای  ــد بخــش آین ــن تحــول برداشــته، نوی ای
خــوب و پررونــق بــرای صنعــت نفــت کشــور 

ــت. اس
بــه هــدف شــرکت  اشــاره  بــا  منوچهــری 
حرکــت  یــک  انجــام  بــرای  نفــت  ملــی 
اقتصــادی عمــده و به ویــژه ســرمایه گذاری 
ــت:  ــت گف ــتی نف ــش باالدس ــی در بخ خارج

ــش  ــرکت های بخ ــه ش ــود ک ــی می ش پیش بین
غیردولتــی و خصوصــی نیــز به نســبت منطقــی 
ــش  ــار در بخ ــتین ب ــرای نخس ــی ب و قابل تحقق
نفــت و در  قالــب برنامه ی توســعه ی باالدســت 
بــه  اشــاره  بــا  وی  کننــد.  ســرمایه گذاری 
و  باالدســتی  ایرانــی  شــرکت های  تشــکیل 
تعامــالت داخلــی ایــن شــرکت ها بــا هــم 
و بــا بدنــه ی کارشناســی، مهندســی مشــاور 
شــرکت هایی  همین طــور  و  دانشــگاهی  و 
ــرویس کمپانی ها  ــی و س ــات بیرون ــر خدم نظی
ــال  ــون در ح ــز هم اکن ــش نی ــن بخ ــت: ای گف
نتیجــه  اســت.  دگردیســی  و  شــکل گیری 
اینکــه در آینــده یــک بخــش خصوصــی قــوی 
ــش  ــعه در بخ ــرمایه گذاری و توس ــوان س ــا ت ب

ــت. ــم داش ــت خواهی ــتی نف باالدس
ایــن مقــام مســئول بــر اهمیــت ازدیاد برداشــت 
ــبختانه  ــه خوش ــان این ک ــا بی ــرد و ب ــد ک تاکی
بــه  تبدیــل شــدن  ایــن موضــوع در حــال 
یــادآور  اســت،  عمومــی  خواســت  یــک 
قالــب  در  تاکنــون  کــه  مطالعاتــی  شــد: 
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تفاهمنامه هــای همــکاری امضــا شــده بیــن 
شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت های 
از  گرفتــه،  صــورت  خارجــی  و  داخلــی 
احتمــال افزایــش حجــم ذخایــر قابــل برداشــت 
و وجــود تــوان افزایــش تولید روزانــه 3 میلیون 
بشــکه نفــت حکایــت دارد کــه تحقــق چنیــن 
ــران در  ــگاه ای ــد در ارتقــا جای ارقامــی می توان

ســطح بین المللــی موثــر باشــد.
منوچهــری افــزود: هم اکنــون یــک تحــول 
فــن آوری نیــز در حــال شــکل گیری اســت 

کــه عامــل آن نیروهــای انســانی، متخصصــان، 
کارشناســان و مدیــران هســتند. ایــن خیــزش از 
ــده  ــروع ش ــی ش ــر دولت ــای تصمیم گی بخش ه
ــه بخــش خصوصــی، شــرکت های  ــاً ب و طبیعت
ــترش  ــاورین گس ــی و مش ــکاری، خدمات پیمان

می یابــد.
ــع  ــن آوری در واق ــذب ف ــح داد: ج وی توضی
یــک برخــورد علمــی و مبتنــی بــر تحقیــق 
ســعی  نفــت  وزارت  کــه  اســت  توســعه  و 
کــرده در مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی 
ــد.  ــامان دهی کن ــت و س ــد را مدیری ــن رون ای
منوچهــری بــا اشــاره بــه موضــوع ازدیــاد 
گفــت:  گاز  و  نفــت  مخــازن  از  برداشــت 
ازدیــاد برداشــت و افزایــش ضریــب بازیافــت 
ــورد  ــدت م ــه ش ــه ب ــور ک ــی کش ــازن نفت مخ
تأکیــد وزیــر نفــت اســت، در ســطح ملــی هــم 
ــم در ســخنان  ــاده؛ به طــوری کــه می بینی جاافت
ایــن  مجلــس  نماینــدگان  و  رئیس جمهــور 
مســأله به عنــوان یــک خواســت عمومــی و 

می شــود. مطــرح  کارشناســی 
وی افـزود: حضـور شـرکت های بین المللـی و 
ورود آنهـا بـه امـر بهره بـرداری نیـز می توانـد 
را  نفـت  صنعـت  در  کار  اسـتاندارد  سـطح 
افزایـش دهـد. موضوع دیگـر مـورد تأکید نیز 

کاهـش هزینه هـای بخـش نفـت اسـت.
ــران  ظرفیــت  ــان اینکــه در ای ــا بی منوچهــری ب
بــر  صنعتــی  و  اقتصــادی  رشــد  عمــده ی 
ــر  ــن ام ــزود: ای ــت اف ــتوار اس ــت اس ــور نف مح
ــانی،  ــروی انس ــت، نی ــت مدیری ــتلزم تقوی مس
و  فنــی  ســاختار  ذیربــط،  شــرکت های 
مهندســی و پشــتیبانی صنعــت نفــت اســت.
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه شــرکت دانــا 
ــش  ــروی بخ ــرکت های پیش ــه از ش ــرژی ک ان
ــد به طــور مســتقل وارد  خصوصــی اســت بتوان
ــرکت  ــار ش ــود و در کن ــتی ش ــش باالدس بخ

بین المللــی هــم نقش آفرینــی کنــد.
شــرکت  تولیــد  و  اکتشــاف  بخــش  مدیــر 
ایــن  اســتراتژی های  تغییــر  از  دانــا  انــرژی 
شــرکت در مســیر تبدیــل شــدن بــه یــک 

شــرکت اکتشــاف و تولیــد اثرگــذار خبــر داد.
امضــاء  آییــن  در  خویــی  مصطفــی  ســید 
میادیــن  توســعه ی  مطالعاتــی  تفاهم نامــه ی 
نقــش  اینکــه  بیــان  بــا  جفیــر  و  ســپهر 
شــرکت های اکتشــاف و تولیــد در جریــان 
قراردادهــای جدیــد نفتــی بایــد نقشــی اثرگذار 
باشــد گفــت: انــرژی دانــا بــا انجــام مطالعات و 
ــتراتژی های  ــا و اس ــی، مالک ه کار کارشناس
بتوانــد  تــا  داده  تغییــر  به گونــه ای  را  خــود 
ــک  ــوان ی ــد و به عن ــق کن ــن هــدف را محق ای
ــود. ــناخته ش ــر ش ــال و مؤث ــرکت E&P فع ش

وی بــا اشــاره بــه اثرگــذاری شــرکت دانــا 
انــرژی به عنــوان یــک شــریک ایرانــی همــراه 
ــا شــرکت خارجــی در طرح هــای مطالعاتــی  ب
امیــدواری کــرد  توســعه ی میادیــن اظهــار 
ــم  ــرا ه ــر اج ــد در ام ــرکت بتوان ــن ش ــه ای ک

ــد. ــذار باش اثرگ
ــه ی  ــرح مطالع ــام ط ــه انج ــاره ب ــا اش ــی ب خوی
توســعه ی میــدان چنگولــه بــا شــریک خارجــی 
گفــت: ایــن مطالعــه ی مشــترک، افزایــش دو 
برابــری ذخیــره ی نفــت درجــا و پیش بینــی 
تولیــد ســه برابــری را یعنــی بیــش از آنچــه کــه 
قبــاًل ذکــر می شــد را پیش بینــی کــرده اســت.
وی افــزود: شــرکت انــرژی دانا تا کنــون روی 
طــرح مطالعاتــی شــش میــدان کارکــرده و بــا 
ــار شــرکت خارجــی همــکاری مشــترک  چه
داشــته کــه بعضــی از ایــن میادیــن ماننــد پایدار 
غــرب، ســهراب و آبــان از جملــه میادیــن 

ــوده اســت. ــا عــراق ب مشــترک ب
خویــی بــا اشــاره بــه اهمیــت توســعه ی میادیــن 
ممکــن  زمــان  کوتاهتریــن  در  مشــترک 
ــه  ــد ک ــان می ده ــات نش ــج مطالع ــت: نتای گف
هــر روز تأخیــر در تصمیم گیــری توســعه ی 
میادیــن مشــترک تــا چــه حــد می توانــد ســبب 
کاهــش ذخیــره ی بخــش ایرانــی میــدان شــود. 
ــرات  ــه در مذاک ــت ک ــی اس ــن رو منطق از ای
ســریع تر  تــا  شــود  رعایــت  زمان بندی هــا 
ــت  ــر در نهای ــن ام ــردد. ای ــل گ ــه حاص نتیج

ــت. ــی اس ــع مل ــه مناف ــی ب ــت بزرگ خدم


