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امضای قرارداد توسعهی دو میدان مشترک در تیرماه نفتی
رضا میر محرابی ،شرکت ملی نفت ایران

تیرماه  1399با امضای دو قــرارداد مهم برای
صنعت نفت کشورمان همراه بود.
امضای قرارداد طرح توسعهی میدان نفتی یاران
و همچنیــن امضای قرارداد تکمیل توســعهی
میــدان آزادگانجنوبی و احــداث کارخانهی
فرآورش مرکزی از جمله قراردادهایی بودند که
تیرماه امســال بین شرکت ملی نفت ایران و دو
شرکت ایرانی به امضا رسیدند.
قرارداد عملیات توسعه و بهرهبرداری یکپارچهی
میدان مشــترک یاران در ادامهی توافقنامهی
اصولی ( )HOAمطالعهی این میدان که پیش
از این امضا شده بود۲۱ ،تیرماه با حضور بیژن زنگنه،
وزیر نفت و مسعود کرباسیان ،مدیرعامل شرکت
ملی نفت ایران ،بین رضا دهقان معاون توسعه و
مهندسی شرکت ملی نفت و سیدجعفر حجازی،
مدیرعامل شــرکت توســعه صنعت نفت و گاز
پرشیا امضا شد.
این قرارداد که با هــدف بهرهمندی حداکثری
از تــوان و ظرفیــت شــرکتهای اکتشــاف و
تولید ایرانی به امضا رســید ،دستیابی به تولید
تجمعــی اضافی حدود ۳۹.۵میلیون بشــکه را
طی ۱۰ســال هدفگذاری کرده و هزینههای
سرمایهای مستقیم آن معادل ۲۲۷میلیون دالر
و هزینههای بهرهبرداری از تاسیســات در طول
مدت قرارداد (شــامل تولید خط پایه و اضافی)
معادل ۲۳۶میلیون دالر برآورد شــده اســت.
پیمانکار موظف است تمام منابع مالی الزم برای
اجرای طرح را تامین کند.
شرح کار این قرارداد مشتمل بر حفاری ۶حلقه
چاه جدید (3حلقه در یارانشمالی و 3حلقه در
یارانجنوبی) ،حفاری یک حلقه چاه توصیفی،
حفاری یک حلقه چاه تزریق آب موجود ،تعمیر
5حلقه چاه ،تجهیز ۲۷حلقه چاه تولیدی الیهی
ســروک به پمپ درونچاهی ( ،)ESPاحداث
و بهروزرسانی تاسیسات ســطحاالرضی ،انجام
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مطالعات آزمایشــگاهی و طراحی روش ازدیاد
برداشت ( )EORاست.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این مراسم
با اشاره به اینکه درآمد دولت از محل توسعهی
میدان نفتی یاران ۲میلیــارد دالر خواهد بود،
گفت« :قــرارداد یاران ،ششــمین قــرارداد از
الگوی جدید قراردادهای نفتی اســت که مدت
آن ۱۰ســال است و افزون بر دستیابی به تولید
تجمعی ۳۹.۵میلیون بشــکه نفت ،درآمدزایی
مناســبی نیز برای دولت و پیمانــکار بههمراه
خواهد داشت».
کرباســیان با اعــام اینکه اولویت توســعهی
میدانهای مشــترک با وجود تحریم ،مشکالت
مالی و تامین نقدینگی و همچنین بحران کرونا
در کشــور در حال انجام اســت ،ابراز امیدواری
کرد قراردادهای مربوط به این میدانها تا پایان
دولت دوازدهم به سرانجام برسد.
وزیر نفت نیز در این مراســم با تاکید بر اینکه
میدانهای مشــترک همواره برای صنعت نفت
یک ضــرورت و اصل بوده اســت ،اظهار کرد:
«خوشبختانه در پارسجنوبی با حداکثر امکان
تولید یعنی برداشــت از ۲۷فاز در حال فعالیت
هستیم .توســعهی 2فاز بهدلیل تحریمها عقب
افتاد کــه پتروپارس آنها را دنبال میکند .البته
قرارداد جدیدی با پتروپارس امضا نشــد ،بلکه
پس از کنارهگیری دو شرکت فرانسوی و چینی
از توســعهی فاز ،۱۱ســهم آنها به طرف ایرانی
پروژه یعنی پتروپارس منتقل شد .دو پاالیشگاه،
ی مانده که یک واحد امسال تکمیل و دیگری
باق 
نیز سال آینده تکمیل میشود».
زنگنــه با بیان اینکه از همهی انــواع قراردادها
اســتفاده میکنیم ،تصریح کرد« :صنعت نفت
کشور را نمیتوان با روشهای سال پیش اداره
کرد .بایــد روشهای نو را در اجــرای پروژهها
مدنظر قــرار داد .اکنون در دنیا شــرکتهای

اکتشــاف و تولید کار میکنند و بههمین دلیل
ما نیز تصمیم گرفتیم شــرکتهای ایرانی را در
این بخــش فعال کنیم ،همانطور که در بخش
بازرگانی نفت نیز چنین رویکردی دنبال شــده
و شــرکتهای ایرانی در حال فعالیت هستند،
اگرچه کمکشان میکنیم ،اما میتوانند پس از
تحریم بسیار موثر باشند».
اما 30تیرماه امسال نیز یک قرارداد مهم دیگر به
امضا رسید .قراردادهای تکمیل توسعهی میدان
آزادگانجنوبــی و احــداث کارخانهی فرآورش
مرکزی ( ،)CTEPمیان شــرکت مهندســی و
توسعه نفت و شرکت پتروپارس امضا شد.
ایــن قرارداد بــا هدف افزایــش ظرفیت تولید
روزانهی میدان آزادگانجنوبی به ۳۲۰هزار بشکه
نفتخام طی ۳۰ماه و در سقف مبلغ قراردادی به
ارزش ۹۶۱میلیون دالر و ۱۱۸۳میلیارد تومان،
میان تورج دهقانی ،مدیرعامل شرکت مهندسی
و توســعه نفت (متن) و حمیدرضا مســعودی،
مدیرعامل پتروپارس بهعنوان پیمانکار عمومی
( )GCطرح امضا شد.
شرح کار این قرارداد شامل حفاری ۳۵حلقه چاه،
نصب ۵۰عدد پمپ درونچاهی ( ،)ESPتکمیل
8عدد چندراهــه ،تکمیــل 2مجتمع تفکیک
میانی ،احداث ۳۲۸کیلومتر خط لولهی جریانی،
۴۵کیلومتر خــط لولهی ارتباطی و ۶۵کیلومتر
خط لولــهی ارســال گاز و نفتخــام از واحد
فرآورش و بهرهبرداری مرکزی به تلمبهخانهی
غرب کارون و انجیال ۳۲۰۰است.
دو طرف ،همچنین قرارداد حدود ۳۰۰میلیون
دالری احداث کارخانــهی فرآورش مرکزی (با
ظرفیت فرآورش روزانه ۳۲۰هزار بشکه) را امضا
کردنــد .این واحد بزرگترین واحد فرآورشــی
نفت و گاز کشور است که مقرر شده طی مدت
۳۰ماه ساختهشود.
به این ترتیــب ،ارزش مجموع قراردادهایی که
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میان متن و پتروپارس امضا شد۱۲۶۱ ،میلیون
دالر و ۱۱۸۳میلیارد تومان اســت و با تکمیل
توســعهی میــدان آزادگانجنوبــی و تکمیل
همزمان واحد فرآورش مرکزی ،در این مرحله،
توســعهی میدان با حفــاری ۲۰۶حلقه چاه با
ظرفیت تولید روزانه ۳۲۰هزار بشــکه نفتخام
و ۲۰۰میلیــون فوتمکعب گاز به پایان خواهد
رسید.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این مراسم
با اشــاره به اینکه میــدان آزادگان بزرگترین
میدان مشــترک نفتی ایران است ،نفت درجای
این میدان را بیش از ۳۳میلیارد بشــکه عنوان
کرد و گفت« :بخش عمدهی این نفت یعنی بالغ
بر ۲۷میلیارد بشــکه در میدان آزادگانجنوبی
قرار دارد».
کرباســیان از انجام مذاکرات قــراردادی طرح
توســعهی میدان آزادگان با شرکتهای E&P
ایرانــی خبر داد و گفت« :این مذاکرات با هدف
دســتیابی به تولید ۶۰۰هزار بشکه نفت از این
میدان در جریان است».
وی با اشــاره بــه نتایج امیدبخــش حاصل از
مطالعات فناورانهی دانشــگاه تهران در میدان
نفتــی آزادگان ،گفت« :در ادامهی این روند و با

امضای قراردادهایی جدید ،مطالعات فناورانهی
۱۲میــدان نفــت و گاز به دانشــگاهها واگذار
میشود .با امضا شــدن این قراردادها میتوان
ادعا کرد هیچ میــدان بزرگ هیدروکربوری در
کشور وجود ندارد که توسعهی آن بدون قرارداد
همکاری مشــترک با دانشگاهها و مراکز علمی
معتبر در کشور دنبال شود».
کرباســیان با اشــاره به امضــای قراردادهای
مطالعهی فناورانهی ۹میدان نفتی با 8دانشگاه
و مرکز تحقیقاتی کشور (دولت یازدهم) ،ارزش
ایــن قراردادها را حــدود ۲۹۲میلیارد تومان و
۱۹میلیــون یورو عنوان کــرد و گفت« :با ابالغ
وزیر نفت به چهار شــرکت اصلی مبنی بر الزام
انجام فعالیتهای علمی و تحقیقاتی با همکاری
دانشــگاهها و مراکز علمی کشور ،شرکت ملی
نفت ایران این قراردادهای پژوهشی را امضا کرد
که نتایج خوبی نیز در بر داشته است».
وزیر نفت نیز در این مراسم با بیان اینکه افزایش
بازیافت نفت در میدان آزادگان فوقالعاده مهم
و حیاتی است ،تصریح کرد« :این قرارداد با یکی
از نمادهای فناوری ملی یعنی شرکت پتروپارس
امضا میشود».
زنگنه از میدانهای مشــترک غــرب کارون و

پارسجنوبی بهعنوان شــاخص در میدانهای
مشــترک نام برد و گفت« :همهی میدانهای
مشترک کشــور تا پایان دورهی فعالیت دولت
دوازدهم سروسامان میگیرند ،میدان مشترک
گازی فرزاد یکی از آنهاســت که قــرارداد آن
بهزودی امضا میشود».
وزیــر نفت به موضوع افزایــش ضریب بازیافت
از مخازن نفتی نیز اشــاره کرد و با بیان اینکه
هماکنــون مردم و مجلس شــورای اســامی
دربارهی میدانهای مشــترک بســیار حساس
هســتند که حساســیت بحق و بجایی است،
تصریح کرد« :باید کاری کرد که مردم ،مجلس
و مســئوالن به همان اندازه نســبت به افزایش
ضریب بازیافت و برداشــت از میدان حســاس
باشند».
بر اســاس این گزارش ،امضــای این دو قرارداد
نفتی را میتوان در مسیر استفادهی حداکثری
از توان و ظرفیت شــرکتهای اکتشاف و تولید
ایرانــی بــرای افزایش برداشــت از میدانهای
مشترک و اســتراتژیک غرب کارون دانست .در
این مسیر نیز اشتغال و توسعهی جوامع محلی
بیش از پیش مدنظر قرار دارد.
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