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راهبردهايتوسعهیدرصنعتنفت

 مجتبيكریمي،پژوهشگاه صنعت نفت 

راهبردهايتوسعهیمخازن/میادیننفتي
ارشـد وزارت  اخیـر، مدیـران  طـي هفته هـاي 
در  کاري  اولویت هـاي  و  برنامه هـا  نفـت، 
بخش هـاي  در  به خصـوص  نفـت  صنعـت 
برنامه هـا  ایـن  کرده انـد.  تبییـن  را  باالدسـتي 
عمومـاً جنبـه ی راهبردي و اسـتراتژیک دارند.
از مهم تریــن ایــن راهبردهــا توســعه ی مخــازن 
اســت کــه مــاه گذشــته وزیــر نفــت ایــن 
ــه از  ــن ابالغی ــرد. ای ــالغ ک ــي را اب ــط مش خ
ــز اهمیــت اســت. اول آنکــه  چنــد جهــت حائ
فرآینــد توســعه ی میادیــن را نظام منــد کــرده ؛ 
ــن  ــک از میادی ــر ی ــراي ه ــه ب ــا ک ــن معن بدی
توســعه نیافته و میادیــن در حــال تولیــد شــرایط 
ــت. ــه اس ــر گرفت ــود را درنظ ــوص به خ مخص

در این ابالغیه آمده است:
ــزن  ــر میدان/مخ ــعه ای ه ــات توس ــف( عملی ال
قالــب  در  یــا   )Green Field( توســعه نیافته 
ــا در  ــد ی ــد ش ــام خواه ــای IPC انج قرارداده
غیــر این صــورت حتمــاً قبــل از شــروع بــه 
ــات الزم  ــد مطالع ــزن بای ــی در مخ ــر اقدام ه
جهــت ارائــه ی طــرح توســعه ی میدان/مخــزن 
توســط مشــاور معتبــر ذیصــالح انجــام شــده و 
ــعه ی  ــرای توس ــی را ب ــاور، گزینه های ــن مش ای

ــد. ــنهاد کن ــدان پیش می
ب( در میدان هـای در حـال بهره بـرداری، بایـد 
ابتـدا بـا انتخـاب مهندسـان مشـاور ذیصـالح، 
مطالعـات   انجـام و طرح هایـی بـرای نحـوه ی 
بهـره بـرداری صیانتی/توسـعه ی میدان/مخـزن 

توسـط ایشـان ارائـه گردد.
ج( در همـه ی مـوارد موضـوع ذیل بنـد »الف« 
و بنـد »ب« باید طرح های پیشـنهادی مهندسـان 
مشـاور طرف قـرارداد، پس از بررسـی و تأیید 
ابتدایـی کمیته ی مشـاوران مدیریت مخازن در 
شـرکت ملـی نفت ایـران جهت تأییـد نهایی از 
طریـق وزیـر به شـورای عالی مهندسـی مخازن 

نفـت و گاز ارجاع شـود.
نکتـه ی قابل توجـه، دسـتور العملـي اسـت کـه 

در ایـن ابالغیـه در خصـوص میادین/مخـازن 
در حـال تولیـد و بهره بـرداري ارائـه شـده کـه 
خـود مشـتمل بـر 14 بنـد اسـت. ایـن ابالغیـه 
بـر حضـور مشـاوران داخلـي صالحیـت دار و 
همچنیـن مشـاوران خارجـي تأکید ویـژه دارد. 
موضـوع  مشـاور  مهندسـان  خدمـات  شـرح 
ایـن ابالغیـه، بـر مهندسـی و مدیریـت مخـزن 
مـورد مطالعـه متمرکـز اسـت. در صـورت نیاز 
تأسیسـات  بـه  مربـوط  یافته هـای  و  اطالعـات 
خواهـد  قـرار  مشـاور  اختیـار  در  روسـطحی 
گرفـت، امـا مطالعـه ی بخـش روسـطحی جزء 
تنهـا  و مشـاور  نبـوده  مشـاور  شـرح خدمـات 
ظرفیت هـا  الزامـات،  بیـان  و  ارائـه  بـه  بایـد 
رفـع  و  نیـاز  مـورد  روسـطحی  تأسیسـات  و 
کـردن  اجرایـی  بـرای  احتمالـی  تنگناهـای 
گزینه هـای ارائـه شـده اقـدام نمایـد. همچنیـن 
گزارش هـای  تأییـد  و  ارزیابـی  بررسـی، 
مرحلـه ای مشـاوران بـا کارگروه/کارگروه هـا 
مـورد  حسـب  تولیـدی  شـرکت های  توسـط 

تشـکیل خواهـد شـد.
طـي  نفـت  وزارت  ارشـد  مدیـران  دیگـر 
و  اولویت هـا  دربـاره ی  اخیـر  هفته هـاي 
گفته انـد.  سـخن  نفـت  وزارت  برنامه هـاي 
مهندسـی،  امـور  معـاون  بیطـرف؛  مهنـدس 
مهم تریـن  نفـت  وزیـر  فـن آوری  و  پژوهـش 
 96 سـال  در  نفـت  وزارت  کاری  اولویـت 
جهـت  قـرارداد  ده  امضـای  بـرای  تـالش  را 
افزایـش  و  گاز  و  نفـت  میادیـن  توسـعه ی 
ضریـب بازیافـت نفـت عنـوان کـرد و افـزود: 
مذاکـرات بـا شـرکت های صاحـب صالحیت 
داخلـی و خارجـی برای توسـعه ی میادین نفتی 

دارد. مناسـبی  پیشـرفت 
وي ادامـه داد: اقـدام مهـم دیگـری که امسـال 
وزرات نفـت و شـرکت ملـی نفـت به مـوازات 
امضـای قراردادهـای بین المللی در حـال دنبال 
کردن آن هسـتند، تعریـف و ارائه ی طرح های 
زمینـه ی  در  سـرمایه گذاری  کوچـک 

نگهداشـت و افزایـش تولیـد از میادین در حال 
دوره ی  طـول  افـزود:  بیطـرف  اسـت.  تولیـد 
اجـرای ایـن پروژه ها حداکثر دو سـال و بیشـتر 
شـامل تعمیـر و ترمیـم چاه هـا و رفـع تنگناها و 
مشـکالت تاسیسـات روسـطحی اسـت. وی بـا 
بیـان اینکـه مجموعـه ی سـرمایه گذاری مـورد 
دالر  میلیـارد  پنـج  حـدود  طرح هـا  ایـن  نیـاز 
بـرآورد شـده، تصریـح کـرد: درنظـر گرفتـه 
شـده که طی سـه سـال پـس از پایـان و تکمیل 
از محـل  انجـام شـده،  هـر طـرح، هزینه هـای 

همـان طـرح بازپرداخـت شـود.
فـن آوری  و  پژوهـش  امورمهندسـی،  معـاون 
پروژه هـا،  ایـن  در  داد:  توضیـح  نفـت  وزیـر 
طـرح  مجـری  به عنـوان  داخلـی  شـرکت های 
البتـه  و  خواهندکـرد  شـرکت  مناقصـات  در 
می تواننـد بـا شـرکت های صاحـب صالحیـت 

کننـد. همـکاری  بین المللـی 

تولید و اكتشاف شـــركتهای توسعهی
نی ا یر ا

معـاون وزیـر نفـت افزود: بـا توجه بـه رویکرد 
در  سـرمایه گذاری  انجـام  و  میدان محـوری 
شـرکت ملی نفـت با درنظـر گرفتـن پرتفلیوی 
در  حاکمیتـی  تحـوالت  مختلـف،  طرح هـای 
شـرکت ملـی نفـت دنبـال مي شـود. وی ادامـه 
داد: همسـو بـا ایـن موضـوع، بـه شـرکت های 
بـا  تـا  شـد  توصیـه  ایرانـی  تولیـد  و  اکتشـاف 
الگوبـرداری از شـرکت های بیـن المللـی کـه 
فعالیت هـای خـود را در سـه محـور مدیریـت 
مخـزن، مدیریت پـروژه و تأمیـن مالی متمرکز 
کرده انـد، الگـوی کسـب و کار خـود را تغییـر 

دهند.
در ایـن خصـوص، کاردر؛ مدیرعامل شـرکت 
شـدن  میدان محـور  بـر  ایـران  نفـت  ملـی 
فعالیت هـا در این شـرکت تأکید کرد و گفت: 
بـرآورد خروجی هـا و تنظیـم پرتفولیـو به طـور 
مشـخص از ویژگی هـای عملکـرد میدان محور 
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اسـت کـه قراردادهـای جدیـد نفتـی و دیگـر 
قالب هـای قـراردادی جهـت توسـعه ی میادیـن 
در همیـن مسـیر اجرایـی می شـوند. کاردر از 
بـرای  ایـران  نفـت  برنامه ریـزی شـرکت ملـی 
ایرانـی  بهره بـردار  شـرکت های  از  اسـتفاده 
و  داد  میادیـن غـرب کارون خبـر  به ویـژه در 
افـزود: بدیـن منظـور بهتر اسـت شـرکت هایی 
در  تخصصـی  به طـور  حتـی  و  شـوند  ایجـاد 
هـم  تاکنـون  کـه  کننـد  فعالیـت  حـوزه  ایـن 

شـده اند. فعـال  زمینـه  ایـن  در  شـرکت هایی 
وی بـا یـادآوری اینکه شـرکت های بین المللی 
نفـت )IOC( روی مدیریـت مخـزن، مدیریـت 
پـروژه در ابعـاد کالن و اداره ی فرآینـد تأمیـن 
ایـن  منابـع مالـی تمرکـز کرده انـد ادامـه داد: 
در حالـی اسـت کـه شـرکت های اکتشـاف و 
تولیـد ایرانـی همچنـان بـه حـوزه ی مهندسـی، 
خریـد و سـاخت )EPC( چسـبندگی دارنـد و 

بایـد تغییـر وضـع دهند.

میلیارد 21 اعتبـــاری خطوط تخصیص
دالری

منابـع  تأمیـن  راهکارهـاي  دربـاره ی  کاردر 
اقتصـادی،  ثبـات  بـه  توجـه  گفـت:  مالـي 
جلـب  بـرای  قانونـی  ضوابـط  و  سیاسـی 
صنـدوق  تشـکیل  سـرمایه گذاران،  اعتمـاد 
سـرمایه گذاری بـا مشـارکت دولـت و بخـش 
پوشـش  امـکان  کـردن  فراهـم  خصوصـی، 
ریسـک ارزی بـرای سـرمایه گذاران خارجـی، 
طراحـی  اقلیـت،  سـهام  از  حمایـت  بهبـود 
اولویت بنـدی  بـرای  مشـخص  چارچـوب 
اقتصـادی  مختلـف  بخش هـای  و  پروژه هـا 
منابـع،  از  بهینـه  و  مؤثـر  اسـتفاده ی  جهـت 
مالـی  بازارهـای  از  گسـترده  اسـتفاده ی 
تجـارت،  قانـون  اصـالح سـاختار  بین المللـی، 
نظـارت مؤثـر بانک هـا بر مصـارف منابـع مالی 
ایـن  جملـه ی  از  کشـور  خـارج  از  دریافتـی 

هسـتند. راهکارهـا 

تعامالتشـركتملينفتباشـركتهاي
خارجي

بیطـرف در خصـوص از نوع تعامالت شـرکت 
گفـت:  خارجـي  شـرکت هاي  بـا  نفـت  ملـي 

شـرکت های  از  نفـت  ملـی  شـرکت  انتظـار 
ایجـاد  مالـی،  تأمیـن  بـر  افـزون  خارجـی 
بتـوان  کـه  به نحـوی  اسـت؛  برد-بـرد  تعاملـی 
در حداقـل زمـان بـه اهـداف تولیـدی مدنظـر 
دسـت یافـت. وی بـا بیـان آنکه انتظـار می رود 
فن آوری هـای  تازه تریـن  از  شـرکت ها  ایـن 
پیشـرفته در جهـان بـرای توسـعه ی میدان هـای 
نفتـی کشـور اسـتفاده کننـد تصریـح کـرد: در 
همیـن زمینـه میدان هـای مشـترک، میدان هـای 
بـه  تاکنـون  کـه  مخزنـی  الیه هـای  و  بـزرگ 
دلیـل مذکـور و عمق زیاد توسـعه نیافتـه اند از 
اولویت هـای واگـذاری توسـعه ی میادین نفتی 

کشـور هسـتند.
بیطـرف افـزود: دسـتیابی بـه این اهداف بیشـتر 
نفتـی  قراردادهـای  جدیـد  الگـوی  طریـق  از 
دنبـال خواهـد شـد. البتـه از دیگـر ظرفیت های 
ممکـن نظیـر EPCF هم در این مسـیر اسـتفاده 
خواهـد شـد. معـاون وزیـر نفـت بـا اشـاره بـه 
بررسـی  نشسـت ها  ایـن  موضـوع گاز کـه در 
شـد گفـت: انتظـار مـی رود بتـوان بـا اقدامـات 
مربـوط بـه ازدیـاد برداشـت، ضریـب بازیافـت 
میادیـن گازی را از حـدود 70 تـا حداقـل 85 

درصـد افزایـش داد.
دیگـر معـاون وزیـر نفـت نیـز شـرایط کنونـي 
شـرکت ملي نفـت ایران را در حوزه ی بخشـي 
از اولویـت هـاي شـرکت ملـي نفت را تشـریح 
کـرد. علـی کاردر وضع منابـع هیدروکربوری 
ایـران را ممتـاز توصیـف نمـود و بـا اشـاره بـه 
ظرفیـت تولیـد روزانـه 6 میلیـون بشـکه نفـت 
در مقطعـی در قبـل از انقـالب اسـالمی گفت: 
اگرچـه عـده ای خیلـی موافـق بازگشـت ایـن 
میـزان تولیـد نبودند، اما خوشـبختانه با رویکرد 
اتخـاذ شـده در دو سـال اخیـر و بـا تکیـه بـر 
مباحـث ازدیـاد برداشـت و بازخوردهایـی کـه 
در ایـن زمینـه دریافـت کردیـم، بـه ایـن نتیجه 
رسـیده ایم کـه رسـیدن بـه ایـن ظرفیـت تولیـد 
سـرمایه ی  بهینـه،  مدیریـت  از  بهره منـدی  بـا 
دنیـا  روزآمـد  فن آوری هـای  و  خارجـی 
امکان پذیـر اسـت. وی بـا بیـان اینکـه امـکان 
دسـتیابی بـه ایـن ظرفیـت تولیـد، از سـال دوم 
از  می شـود،  فراهـم  توسـعه  هفتـم  برنامـه ی 
میلیـون   4/5-5 ایجـاد  بـرای  برنامه ریـزی 

بشـکه ظرفیـت تولیـد روزانـه ی نفـت در پایان 
برنامـه ی ششـم خبـر داد. وی به فرآیند توسـعه 
در پـارس جنوبـی اشـاره کـرد و گفـت: کار 
توسـعه در ایـن میـدان مشـترک به جـز بخـش 

فشـارافزایی، در سـال 97 پایـان می یابـد.

انتشـاراوراقمشـاركتباپایهیارزیدر
آینـدهاینزدیك

توضیحاتـی  بـه  ادامـه  در  نفـت  وزیـر  معـاون 
مالـی  منابـع  تأمیـن  راهکارهـای  دربـاره ی 
بـرای  کـه  کـرد  اعـالم  و  پرداخـت  پروژه هـا 
نخسـتین بـار در صنعت نفت، اوراق مشـارکت 
عرضـه  ارزی  پایـه ی  بـا  و  ریالـی  به صـورت 
آنـرا  ارزی  )هجینـگ(  ریسـک  و  می شـود 

می کنـد. تقبـل  نفـت  ملـی  شـرکت 
هماهنگی هـای  راسـتا،  ایـن  در  گفـت:  وی 
انجـام شـده و در حـال اخـذ  بـورس  بـا  الزم 

هسـتیم. نیـاز  مـورد  مجوزهـای 
به شـیوه ی  مشـارکت  اوراق  انتشـار  کاردر، 
سـابق، اسـتفاده از منابع صندوق توسـعه ی ملی 
و منابـع بانکـی را از دیگـر راهکارهـای تأمیـن 
منابـع از داخل کشـور عنوان کـرد و افزود: در 
فرآینـد توسـعه ی میادین در قالـب EPC   نیز با 
اتصـال بـه مـاده ی-12 قانون رفـع موانـع تولید 
محـل  از  سـرمایه  بازپرداخـت  و  رقابت پذیـر 
تولیـدات میـدان، می تـوان کار را به پیـش بـرد.

قـرارداد  امسـال 10  داریـم  وی گفـت: قصـد 
دربـاره ی  کاردر  برسـانیم.  سـرانجام  بـه  را 
نتایـج مطالعـات دریافت شـده از شـرکت های 
ایـن  خوشـبختانه  کـرد:  عنـوان  خارجـی 
ازدیـاد  اهمیـت  بـر  مبنـی  مـا  پیـام  شـرکت ها 
برداشـت را بـه خوبـی دریافته انـد و در تمامـی 
از  بهره منـدی  شـده،  ارائـه  مطالعاتـی  نتایـج 
قـرار  مدنظـر  را   IOR و   EOR روش هـای 

داده انـد.
کاردر یــادآور شــد: در ایــن مرحلــه، تنهــا 
پیشــنهادهای فنــی بررســی می شــود و اگــر 
ــه ی  ــه الی ــل در س ــور کام ــه ط ــی ب ــث فن بح
کارگــروه فنــی، مشــاوران مخــازن و مشــاوران 
گــردد،  تأییــد  و  بررســی  مخــازن  عالــی 
ــراردادی در دســتور  مذاکــرات اقتصــادی و ق

کار قــرار می گیــرد.


