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| مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، درباره مذاکرات 
قراردادی با شرکت های بین المللی، اولویت های باالدستی و 
تالش های این شرکت در مسیر توسعه، با نشریه اویل اند گس 
یر گفت وگو کرده است.به گزارش کائنات و به نقل از شانا، متن 

این گفت وگو با علی کاردر به شرح ذیل است:
 پیشرفت شــرکت ملی نفت ایران در مذاکره با 
شرکت های اکتشاف و تولید چگونه بوده است و معرفی 
راهبردهای ازدیاد برداشــت، چه جایگاهی در این 

مذاکرات دارد؟
شــرکت ملی نفت کار خود را با امضای تفاهم نامه با چند 
شرکت با هدف به اشتراک گذاشتن اطالعات درباره فرصت های 
موجود در بخش هیدروکربــوری ایران آغاز کرد. اطالعات در 
قالب توافق همکاری به این شرکت ها ارائه شد. این شرکت ها 
پیشنهاد توسعه خود را بر اساس بررسی های فنی شان، ارائه 
کردند.شرکت ملی نفت، اهمیت راهکارهای ازدیاد برداشت را 
به شرکت های عالقه مند توسعه میدان هایی که ازدیاد برداشت 
برای آنها راهبردی تشــخیص داده شده، منتقل کرده است. 
بیشتر پیشنهادهای فنی که ثبت شده اند، بعد ازدیاد برداشت 
را در بر داشته اند. این راهکارها فرصتی مهم برای افزایش تولید 
ایران است.پس از تأیید پیشــنهاد فنی شرکت ها برای طرح 
توسعه میدان ها، شرکت های منتخب وارد مرحله بعد می شوند 
که شامل مذاکره و نهایی کردن قراردادهای نفتی ایران است. 
مرحله سوم و نهایی، جنبه تجاری خواهد بود که شاهد امضای 

قرارداد از طریق مناقصه یا مذاکره مستقیم می شود.
 آیا قرارداد امضا شــده با توتال به عنوان نقطه 
استناد برای شرکت ملی نفت و شرکت های بین المللی 

به کار گرفته خواهد شد؟
چارچــوب توافق با توتال امکان درک بهتــر بین المللی را 
از رویکرد کشور نســبت به همکاری و راهبردهایی که ایران 
می تواند به همه پیشنهاد و ارائه کند، فراهم کرده است. آنها 
همچنین کارگروه هایی برگزار و از شــرکت های بین المللی 
برای حضور در آنها دعوت کرده اند. این راهبردهای توســعه 
و فرآیندهای واگــذاری، به  ویژه اهــداف قراردادهای نفتی 
ایران )قراردادهای جدید نفتی( را برای همه روشــن تر کرد. 
شرایط کلی، ســاخت و الگوی قراردادهای باالدستی ایران 
برای نفت و گاز، همچنین از ســوی هیئــت وزیران تصویب 
شده که انتظارهای ما را در زمینه های تولید داخلی، حمایت 
از شرکت های اکتشاف و تولید و EPC داخلی و روش های 
انتقال فناوری به مؤسسه های پژوهشی و دانشگاه های ایران 

شفاف می کند.
 مزیت  قراردادهــای EPCF صنعت نفت ایران 

چیست؟
قراردادهای جدید نفتی، قراردادهایی بلندمدت هستند و 
این پروژه ها ممکن اســت برای توسعه و عملیات تولید تا ۲۰ 
سال ادامه داشته باشند. به غیر از میدان های انتخاب شده برای 
قراردادهای جدید نفتی، طرح های کوتاه مدتی نیز وجود دارند 

که حداکثر دو تا سه ســال برای اجرا به زمان نیاز دارند و در 
قالب قراردادهای EPCF، برای توسعه ارائه شده اند.مناقصه 
 EPC برای این قراردادها در آینده نزدیک برای پیمانکاران
داخلی برگزار می شود که این طرح ها را در قالب کنسرسیوم 
مشترک با شریکانی که ممکن است خارجی باشند، در دستور 
کار قرار می دهد. با این همه، تنها شرکت های ایرانی می توانند 
هدایت این کنسرسیوم های مشترک را در اختیار داشته باشند، 
زیرا هیچ فناوری خاصی در این چارچوب الزم نیست و بررسی 
مخزن و مهندسی از سوی شــرکت ملی نفت ارائه می شود، 
در حالی که پیمانکار مســئول اجرای بازسازی و فرآیندهای 
عملیاتی همچون حفاری، لوله گذاری، بازســازی واحدهای 
تولید و نمکزدایی خواهد بود.بسته های طرح نیز آماده هستند 
و ارزش آنها حداکثــر ۲۰۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون دالر برای 
هر پروژه خواهد بــود. برای این طرح ها، شــرکت ملی نفت 
دریافت همه مجوزهای الزم از شورای اقتصاد را در برنامه دارد. 
پیمانکاران با هیچ ریسکی در زمینه بازپرداخت رو به رو نیستند، 
زیرا پرداخت ها به طور کامل از سوی شرکت ملی نفت تضمین 
شده است. ما برای تأمین مالی این طرح ها به طور عمده از راه 
منابع مالی ارائه شده از ســوی بانک ها و صندوق توسعه ملی 
تالش کرده ایم و بقیه از سوی پیمانکار تأمین خواهد شد که 
در دو تا سه ســال برگردانده می شود.هر طرح به چند مرحله 
ساخت تقسیم شده و هر گاه هر مرحله تکمیل شود، بخشی از 
هزینه های آن بالفاصله به پیمانکار پرداخت و باقی مانده طی 
دو یا سه سال به پیمانکار پرداخت می شود. همانگونه که اشاره 
کردم، بسته ها آماده هســتند و پس از اخذ مجوزهای قانونی، 

مناقصه ها به طور رسمی در آینده نزدیک اعالم می شوند.
ایران ۲۲ میدان مشترک با هفت کشور همسایه 
دارد. از میان این ها، 1۷ میدان نفتی هســتند. کدام 

میدان ها اولویت دولت هستند؟
میدان های مشترک در مجموع اولویت هستند. این طرح ها 
تجربه ای مطلوب خواهند بود، به ویژه برای شرکت های خارجی 
تا دربــاره ظرفیت تولید ایران و فرصت های ســرمایه گذاری 
اطالعات به دست آورند.آزادگان، یادآوران، یاران، آذر، چنگوله، 
ســهراب و پایدار غرب، از جمله مهم ترین میدان ها هستند 
که آزادگان، یــادآوران، آذر و چنگوله میدان های بزرگ تری 
هستند. اینها میدان های مشترک با عراق هستند و در غرب 
رودخانه کارون واقع شــده اند و در قالب قرارداد جدید نفتی 
توسعه می یابند. پس از آن، میدان های آب تیمور و منصوری 
در شرق کارون هستند. سپس ما برای توسعه در میدان های 

بزرگ تر تالش خواهیم کرد.
پیشرفت مذاکرات در میدان آزادگان چطور است؟
چند شرکت شناخته شده اروپایی و آسیایی به این میدان 
عالقه دارند و پیشنهادهای فنی خود را ارائه داده اند. برخی از 
این پیشنهادها از سوی شرکت ملی نفت رد شده اند که در آنها 
ایرادها مشخص شده و در حال بازبینی است.شرکت ملی نفت 
بسیار امیدوار است که مرحله تجاری این طرح هر چه زودتر 

آغاز و مناقصه برگزار شود. بسته های مالی نیز آماده خواهند شد 
و بخشی از ویژگی های فنی قرارداد خواهند بود.الگوهایی آماده 
شد تا توازنی مناسب میان بسته های مالی و فنی برقرار شود. 
بهترین الگو، برنده خواهد شد. مشاوران بین المللی این الگوها 

را بررسی و پایداری و جنبه های فنی آنها را تحلیل کرده اند.
ویژگی های مالی اصلی در مذاکرات این قرارداد 

چه هستند؟
ما بر اساس همه دانسته های خود درباره جنبه های فنی و 
سرمایه گذاری، مذاکره می کنیم. سازوکار بسیار روشن است. 
ما تنها ارقام مربوط به قیمت، هزینه های بانکی و برخی موارد 
دیگر را می خواهیم. آنها تنها دو یا سه رقم هستند و مشخص 
کردن آنها برای شــرکت های بین المللی بسیار آسان است، 
زیرا آنهــا مذاکره کرده اند و می دانند ما کدام پیشــنهادهای 
فنی را پذیرفته ایم و برآورد ســرمایه گذاری را نیز می دانند. 
آنها می توانند با فرمول ما، بازگشت سرمایه را از دیدگاه فنی 
به راحتی محاسبه کنند و با آگاهی از این که ما می توانیم با 
فرمول خود درباره جنبه های فنی به راحتی ارزیابی داشــته 
باشیم، می توانند ارقام مربوط به قیمت را ارائه کنند.از جنبه 
فنی، ما به مجموع تولید مدنظر در دوران حیات ۲۰ ساله طرح 

نگاه می کنیم که پیش از مناقصه روشن است.
ظرفیت تولید میدان آزادگان چقدر است؟

اکنون ضریب بازیافت میدان حدود ۶ درصد است، اما برنامه 
داریم که آن را به ۲۰ درصد برسانیم. با فناوری ازدیاد برداشت 
ظرفیت تولید این میدان می تواند به ۶۰۰ هزار بشکه در روز 
برسد. با فناوری کنونی می توانیم به ضریب برداشت ۱۰ تا ۱۲ 
درصد دست یابیم و در آینده با فناوری های بهتر می توانیم به 

رقم های باالتر برسیم.

اســتفاده از فناوری ازدیاد برداشــت در کدام 
میدان ها برای شرکت ملی نفت اولویت دارد؟

پــس از آزادگان و یادآوران، میدان هــای منصوری، اهواز، 
مارون و کوپال اولویت دارند. هم اکنون عملیات جاری افزایش 
برداشت در میدان های مارون و آغاجاری در جریان است که 
در آنها گاز تزریق می کنیم. اکنون ما از تزریق گاز اســتفاده 
می کنیم، زیرا گاز کافی داریم، اما باید تزریق آب را نیز توسعه 
دهیم. ما در حال بررسی گزینه های انتقال آب از خلیج فارس 
به خشکی هســتیم.برخی میدان ها گزینه های بسیار خوبی 
برای تزریق آب هستند. برای نمونه، در میدان اهواز ما اکنون 
از روش های سنتی تولید اســتفاده می کنیم، تزریق آب در 
الیه بنگستان این میدان گزینه خوبی است. همچنین برای 
نمونه، در حال انتقــال گاز پارس جنوبی، به میدان آغاجاری 

برای تزریق هستیم.
شرکت ملی نفت برای تنوع بخشی به فعالیت های 
خود در زنجیره ارزش نفت و گاز چگونه اقدام می کند؟

ما تمایل داریــم به اقدام های خود تنوع بخشــیم. به طور 
مثال در پروژه جاســک، ما مناقصه ای بــرای احداث مخازن 
ذخیره ســازی به ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه در قالب قرارداد 
ســاخت-بهره برداری-انتقال )بی اواو( برای ســرمایه گذاری 
مســتقیم برگزار کرده ایم. این پروژه همچنین شامل برخی 
تأسیسات فراســاحلی )SPM( می شــود.برای پروژه ایران 
ال ان جی در حال مذاکره با شــرکت های اروپایی و آســیایی 
هســتیم. برخی از آنها برای سرمایه گذاری مستقیم در طرح 
 EPCF تمایل دارند و دیگران قصد دارنــد در قراردادهای
مشــارکت کنند و بعضی می خواهند توافق های برداشــت 

)آفتیک( امضا کنند. 

اولویت های باالدستی صنعت نفت ایران
مدیرعامل شرکت ملی نفت در گفت وگو با نشریه Oil & Gas مطرح کرد؛

 راه اندازی آزمایشی ۲ ردیف از فازهای
در حال تکمیل پارس جنوبی تا پایان ۹۶

| مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از 
راه اندازی آزمایشی۲ ردیف از فازهای در حال 

تکمیل پارس جنوبی تا پایان امسال خبر داد.
محمد مشکین فام اظهار کرد: یک ردیف از 
فاز ۱۳ پارس جنوبی و یک ردیف از فازهای ۲۲ 
تا ۲۴ پارس جنوبی تا پایان امســال به صورت 
آزمایشــی وارد مدار تولید می شود.به گزارش 

کائنات و به نقل از شــانا ؛ وی با بیان این که راه اندازی نخستین ردیف 
پاالیشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی و فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با گاز 
دریافتی از خط آی گت ۵ انجام می شــود، تصریح کرد: پیشرفت بخش 

خشکی این فازها  از ۹۰ درصد عبور کرده است.
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس با اشــاره به این که ساخت پنج 
سکوی پارس جنوبی که شامل ۲ سکو برای فازهای ۲۲ تا ۲۴، ۲ سکو 
برای فازهای ۱۳ و یک ســکو برای فاز ۱۴ پارس جنوبی می شــود هم 
اکنون از پیشــرفت باالی ۹۰ درصد برخوردار است، گفت: سه سکوی 
پارس جنوبی تا پایان امســال در موقعیت خــود در خلیج فارس نصب 

می شود.
فاز ۱۳ که از سوی کنسرســیومی متشکل از شرکت های پتروپایدار، 
مپنا و صدرا راهبری می شود برای استخراج روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب 
گاز ترش از میدان مشــترک پارس جنوبی و تولید روزانه ۵۰ میلیون 
مترمکعب گاز شــیرین، ۲۹۰۰ تن گاز مایع، ۲۷۵۰ تن اتان، ۷۵ هزار 
بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد در استان بوشهر درحال اجراست.
طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با هدف تولید روزانه ۵۶,۶ 
میلیون مترمکعب گاز ترش، ۷۵ هزار بشــکه میعانات گازی، ۴۰۰ تن 
گوگرد، ۲ هزار و ٨۷۰ تن ال پی جی و ۲ هزار و ۷۴۰ تن اتان از ســوی 
شرکت پتروسینا آریا و شــرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( در حال 

انجام است.

آمادگی غول های خودروسازی برای 
ساخت خودروهای پایه  گازسوز در ایران

| پنج خودروســاز جهانــی از جمله 
بنز و فولکس واگن برای ســاخت خودروهای 
سی ان جی سوز متناسب با سوخت ایران، اعالم 
آمادگی کرده اند.به گزارش کائنات و به نقل از 
شانا، حمید قاسمی دهچشمه، مدیر طرح های 
سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
در نشست با اصحاب رسانه گفت: هم اکنون ۲ 

هزار و ۴۲۵ جایگاه عرضه ســی ان جی با ظرفیت ۲٨۰۰ مترمکعب بر 
ساعت در حال خدمات دهی اســت.وی با بیان این که فعالیت در زمینه 
ایجاد و توسعه سوخت سی ان جی در سبد انرژی کشور از سال ٨۰ آغاز 
شد، ادامه داد: در همه این ســال ها سیاست های توسعه سی ان جی در 
کشور به طور مســتمر پیگیری شــده، به طوری که هم اکنون روزانه 
۲۱ میلیون مترمکعب )معادل ۲۱ میلیون لیتر بنزین( ســی ان جی در 
کشور مصرف می شود.مدیر طرح های ســی ان جی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتــی با بیان این که هم اکنون ۱۰۵ جایگاه ســی ان جی 
مراحل اجرا را می گذرانند، گفت: ســال آینده ۵۰ جایگاه جدید عرضه 

سی ان جی به بهره برداری می رسد.

| یاراحمدی مجری طرح توسعه میدان مشترک آذر در شرکت متن گفت: پیشرفت فیزیکی طرح توسعه این میدان از 
۷٨ درصد عبور کرد و با ادامه روند موجود، ظرفیت تولید روزانه نفت میدان آذر در سال آینده به ۶۰ هزار بشکه می رسد.به گزارش 
کائنات و به نقل از شانا،وی افزود: ردیف اول نفتی تاسیسات دائم میدان آذر، سال آینده به مدار می آید.

دکل

پیشرفت فیزیکی طرح توسعه میدان آذر از ۷۸ درصد گذشت

چهار شنبه    ۲5 بهمن 1396
۲۷ جماد  ی االول 1439    14 فوریه ۲018    شماره 31۲۲


