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ـپیشگفتا ر

شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) در سال  ۱۳۷۳با هدف مدیریت و نظارت بر روند اجرای پروژههای عظیم نفت
و گاز تاسیس شد و از آن زمان تاکنون ،به عنوان بازوی توسعهای شرکت ملی نفت ایران ایفای نقش میکند .در
حال حاضر بالغ بر هزار نفر از پرسنل فنی و مدیریتی کارآمد
در شرکت متن مشغول بهکار هستند و این شرکت با اجرای
طرحهای توسعهای به ویژه در منطقه غرب کارون ،گام بزرگی
در مسیر اشتغالزایی برای جوانان بومی کشور برداشته است.
شرکت متن برای اجرای طرحها و پروژههای خود در خشکی
و دریا ،با شرکتهای پیمانکاری و مهندسی گوناگون در داخل
و خارج از کشور همکاری دارد تا از این رهگذر ،بستر انتقال
فناوریهای نوین را که در دنیای امروز بیش از پیش حائز
اهمیت است ،فراهم و از آن به شکل بهینه در پیشبرد اهداف
خود استفاده کند.
نگرش حقوقی شرکت متن ،فعالیت بهعنوان شرکتی توانمند،
خودساخته و پویا در سطح شرکت ملی نفت ایران است و
رسالت حقوقی این شرکت ایجاب میکند اجرای ایمن و بهموقع
پروژهها را در قالب بودجه مصوب مدنظر قرار دهد؛ کیفیت و
تعادل اکولوژیکی را با اتخاذ تصمیمات درست در روند اجرای
طرحها حفظ کند؛ در اجرای پروژهها به ضرورت بهرهبرداری نسل حاضر و نسلهای آینده از منابع زیرزمینی توجه
داشته باشد و راهکارهای مناسبی را برای اجرای پروژهها در چارچوب استانداردهای ملی و بینالمللی در دستور
کار قرار دهد.
تالش برای ارتقاء کیفیت و استانداردهای کاری ،بذل توجه به نوآوری بهعنوان اصل بنیادین پیشرفت ،ترویج
درستی ،صداقت و یکپارچگی در فرایندهای کاری و برقراری تعامل مناسب با پیمانکاران مختلف پروژهها برای
حصول بهترین نتایج از ارزشهای سازمانی شرکت مهندسی و توسعه نفت به شمار میآید.
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جاـيگاه منت در صنعت ـنفت

در تبیین اهمیت جایگاه شرکت مهندسی و توسعه نفت همین بس که این شرکت توسعه میدانهای مشترک غرب
کارون با حدود  67میلیارد بشکه نفت خام درجا را در دستور کار دارد؛ میدانهایی که اهمیت توسعه آن در تمام
هدفگذاریهای ملی و اسناد چشمانداز کشور مورد تاکید قرار گرفته است و هر جا سخن از اولویتهای صنعت
نفت است ،نام این میادین در راس اولویتبندیها خودنمایی میکند .ميادين مشترك در احکام دائمی بودجههای
سنواتی و برنامههای توسعه کشور همواره مدنظر است؛ وزارت نفت به اولویت برداشت نفت از این میدانها مکلف
شده و این امر در قانون بودجه سال  ۹۶نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
توسعه میدانهای مشترک غرب کارون به دلیل اشتراک منابع هیدروکربوری با کشور عراق ،یکی از اهداف مهم
توسعهای شرکت ملی نفت ایران است که ظرفیت تولید نفت خام کشور را به طور چشمگیری افزایش میدهد و
موجب تقویت جایگاه کشور در بازارهای بینالمللی انرژی میشود.
در بستههای رونق تولید و اشتغال در حوزه نفت و گاز که در آخرین روزهای فروردین امسال از سوی معاون اول
رئیس جمهوری ابالغ شد ،وزارت نفت مکلف شد برنامه اجرایی افزایش ظرفیت تولید نفت خام تا چهار میلیون
و  700هزار بشکه در روز در افق  ۱۴۰۰را با تمرکز بر میدانهای مشترک و با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع به
نحوی تنظیم کند که تولید نفت خام تا پایان سال  1396به چهار میلیون بشکه در روز افزایش یابد .در این بسته
ابالغی ،به صراحت و به صورت مجزا به ضرورت تحقق برنامه اجرایی افزایش تولید میدانهای مشترک غرب کارون
(آزادگان شمالی ،آزادگان جنوبی ،یادآوران ،یاران شمالی و جنوبی) اشاره شده است.
افزون بر این ،وزیر نفت با صدور احکام جداگانهای ،مجریان برنامهها و پروژههای اولویتدار سال  1396صنعت
نفت را منصوب و دراین احکام ،اولویتهای هر بخش را مشخص کرده که در سطح شرکت ملی نفت ایران ،افزایش
ظرفیت تولید نفت خام تا میزان چهار میلیون و  ۷۰۰هزار بشکه در روز در افق  ۱۴۰۰با تمرکز بر میادین مشترک و
تاکید بر برداشت صیانتی و تولید روزانه چهار میلیون بشکه در پایان سال  1396به عنوان نخستین اولویت مورد
تاکید قرار گرفته است.
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پرواضح است میادین مشترک غرب کارون در تحقق این هدف سهم بسزایی خواهند داشت و این سهم به قدری
تاثیرگذار است که در بند پنجم همین ابالغیه ،به طور مجزا به ضرورت توسعه میادین مشترک غرب کارون
اشاره و تاکید شده است« :ظرفیت تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون (آزادگان شمالی ،آزادگان جنوبی،
یادآوران ،یاران شمالی و یاران جنوبی) تا پایان سال  1396به  ۳۵۰هزار بشکه در روز برسد».
به عبارت دیگر ،اهمیت نقشآفرینی شرکت متن در قامت شرکتی توسعه دهنده ،با مدنظر قرار دادن برنامه توسعه
میادین مشترک به ویژه میادین مشترک غرب کارون دوچندان شده است و زمانی که اجرای طرحهایی مانند
طرح احداث مخازن استراتژیک نفت خام ،طرح احداث تلمبه خانه غرب کارون ،طرح احداث خط لوله انتقال نفت
گوره به جاسک ،فاز دوم طرح زیستمحیطی جمعآوری گازهای همراه آماک و طرحهایی از این دست در شرکت
متن مرور شود ،بیش از پیش میتوان به ماهیت مسئولیت خطیر و سنگین این شرکت توسعهای به عنوان یکی از
شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران پی برد.
شرکت متن که در همه عرصههای اولویتدار صنعت نفت حضوری فعال دارد ،حتی از غافله قراردادهای پژوهشی
میدانمحور شرکت ملی نفت ایران نیز عقب نمانده است و اتفاقا به واسطه برقراری تعامل مناسب شرکت متن با
انستیتو نفت دانشگاه تهران و فعالیت خوب ویکپارچه در مسیر اجرا ،قرارداد میدانمحور آزادگان از پیشروترین
قراردادهای پژوهشی در سطح باالدست به شمار میرود.
شرکت متن که برای اجرای طرحها و پروژه های خود در مجموع به  ۳۶میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد ،هم اکنون
بالغ بر  ۲۱.۵میلیارد دالر و پنج هزار میلیارد تومان پروژه را به پایان رسانده و یا در دستور کار دارد.
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حرکت در مسری اقتصاد مقاومیت

سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری در  ۲۹بهمن ماه سال  ۹۲با تاکید بر  ۲۴محور
ابالغ شد تا راهگشای چالشهای پیش روی اقتصاد ایران باشد و بتواند الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسالم
را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقشآفرینی مردم و فعاالن اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی
کشور فراهم کند.
سیاستهای اقتصاد مقاومتی تکالیف متعددی را متوجه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران کرده است که در
راس آن میتوان به بند  14این سیاستها اشاره کرد« :افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری
در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز ،بهویژه در میدانهای مشترک».
بر اساس این ابالغیه ،وزارت نفت مکلف شد تمام نیروها و امکانات خود را برای افزایش ذخایر نفت و گاز و توسعه
و تولید بیشتر بسیج کند و به همین دلیل بود که طرحها و پروژههای صنعت نفت اولویتبندی شد و با اتخاذ
رویکردی درست و بجا ،توسعه میادین مشترک با محوریت غرب کارون و پارس جنوبی در سطر نخست اولویتها
قرار گرفت.
میادین مشترک غرب کارون شامل آزادگان شمالی ،آزادگان جنوبی ،یاران شمالی ،یاران جنوبی و یادآوران میشود
که نگاهی بر عملکرد صنعت نفت در دولت یازدهم در میادین نامبرده ،حاکی از آن است که وزارت نفت راه را به
درستی انتخاب کرده و اولویتبخشی به غرب کارون بیپاسخ نمانده است.
آبان ماه سال  1395بود که فاز نخست طرح توسعه میدان آزادگان شمالی ،فاز نخست طرح توسعه میدان یادآوران
و طرح توسعه میدان یاران شمالی به بهرهبرداری کامل رسید و ظرفیت تولید نفت غرب کارون از حدود  70هزار
بشکه در روز در زمان پایان کار دولت دهم ،به بیش از  270هزار بشکه افزایش یافت و ریاست محترم جمهور که
در مراسم افتتاحیه حضور داشت ،از تالش صنعتگران نفت قدردانی کرد.
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شرکت مهندسی و توسعه نفت با هدف اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،همچنان در مسیر تولید و توسعه
هرچه بیشتر در غرب کارون از هیچ تالشی دریغ نمیکند و بر آن است ظرفیت تولید در این منطقه را بیش از پیش
افزایش دهد تا از این رهگذر ،از منافع ملت ایران در میدانهای مشترک صیانت کند.
افزون بر تولید و توسعه ،شرکت مهندسی و توسعه نفت در سالی که به نام سال «اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال»
نامگذاری شده است ،بر تداوم رویکرد خود مبنی بر اشتغالزایی به ویژه برای جوانان بومی تاکید دارد و استفاده
حداکثری این شرکت از نیروهای بومی در طرحهای توسعهای گواهی بر این مدعاست .شرکت متن مطابق با منویات
مقام معظم رهبری در سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی ،حمایت از توانمندیهای داخلی را نیز سرلوحه کار خود
قرار داده و تالش بر آن است تا حتیاالمکان از ظرفیتهای پیمانکاران داخلی و همچنین تجهیزات و قطعات تولید
داخل استفاده شود.
تکیه بر توان داخلی ،زمینهساز رشد و شکوفایی نیروهای داخلی اعم از مهندسان مشاور ،پیمانکاران و سازندگان
تجهیزات است و کار در میدان آزادگان جنوبی را میتوان از مصادیق بارز اتکای شرکت متن به توان داخلی عنوان
کرد .در طرح آزادگان جنوبی بعد از خلع ید پیمانکار چینی ،کلیه مطالعات مهندسی ،حفاری ،خرید کاال و تجهیزات
و اجرای طرح بر عهده مشاوران ،پیمانکاران و سازندگان ایرانی قرار گرفت و این اعتماد به توان داخلی ،موجبات
افزایش خرید از شرکتهای سازنده تجهیزات داخلی را فراهم و زمینه رونق و اشتغال پایدار را در این شرکتها
ایجاد کرده است.
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منت ریو رـیل ـتولید

راهبرد وزارت نفت مبنی بر اولویت توسعه میادین مشترک همانگونه که در پارس جنوبی جواب داد و بهرهبرداری
از  ۱۱فاز این میدان گازی را در کارنامه دولت یازدهم ثبت کرد ،در غرب کارون هم منتهی به نتایج قابل قبولی
شد؛ بهطوریکه هماکنون ظرفیت تولید میدانهای آزادگان جنوبی ،آزادگان شمالی ،یادآوران و یاران شمالی
(میدانهای مشترک غرب کارون) در مجموع به حدود  ۳۰۰هزار بشکه در روز رسیده و کمی آن طرفتر ،شمارش
معکوس برای برداشت نفت از میدان یاران جنوبی هم آغاز شده است.
فاز نخست طرح توسعه میدان آزادگان شمالی ،فاز نخست طرح توسعه میدان یادآوران و طرح توسعه میدان یاران
شمالی ،آبانماه پارسال به طور رسمی با حضور رئیس جمهوری افتتاح شد و هم اکنون روزانه از این میادین به
ترتیب حدود  ۱۱۵ ،۷۵و  ۳۰هزار بشکه نفت برداشت میشود که در این میان ،توسعه فاز نخست یادآوران با سه
میلیارد دالر سرمایهگذاری در دستور کار شرکت ساینوپک چین قرار داشته؛ توسعه فاز نخست آزادگان شمالی با
 2میلیارد و  550میلیون دالر با راهبری شرکت ملی نفت چین ( )CNPCبه سرانجام رسیده و میدان یاران شمالی
هم با رقمی کمتر از  600میلیون دالر از سوی شرکت نفت و گاز پرشیا توسعه داده شده است.
میدان آزادگان جنوبی نیز که طی سالهای متمادی و در بهترین حالت ،تولیدی بیش از  ۵۰هزار بشکه در روز را
تجربه نکرده بود ،دردولت یازدهم با استفاده از منابع داخلی و با اتکا به مدیریت صحیح مجموعه مهندسی و توسعه
نفت و تالش بیوقفه کارکنان جهادگر صنعت نفت ،اخیرا تولید روزانه  ۸۰هزار بشکه نفت را نیز پشت سر گذاشته
است.
این در حالی است که بر اساس اعالم برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران ،بیش از  ٥٠درصد پیشرفت فاز
نخست طرح توسعه میدان آزادگان شمالی ،حدود  ٢٣درصد پیشرفت فاز نخست طرح توسعه میدان یادآوران و
بیش از  ٩٠درصد پیشرفت طرح توسعه میدان یاران شمالی در دولت یازدهم حاصل شده است.
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ظرفیت تولید میدان آزادگان جنوبی نیز اگرچه هم اکنون از مرز  ۸۰هزار بشکه در روز گذشته است ،اما روند
توسعه آن با جدیت ادامه دارد و برآوردها حاکی است ظرفیت تولید این میدان تا پایان امسال به  140هزار بشکه
در روز افزایش خواهد یافت .به این افتخارات میتوان آغاز تولید نفت در میدان مشترک آذر در استان ایالم را نیز
اضافه کرد؛ میدانی که برداشت از آن اسفندماه سال  1395آغاز شد و هماکنون ظرفیت تولید روزانهاش به  30هزار
بشکه نفت رسیده است.
تولید تجمعی میدان مشترک یادآوران به  ۶۵میلیون
بشکه رسیده است و این میدان تاکنون بالغ بر  ۳,۴میلیارد
دالر درآمدزایی برای کشور به همراه داشته است .تولید
تجمعی میدان آذر از  2.2میلیون بشکه در روز گذشته و
تولید تجمعی میدان مشترک یاران شمالی نیز حدود هفت
میلیون بشکه و درآمدزایی آن تاکنون حدود  ۴۰۰میلیون
دالر برآورد شده است.
پیشبینی میشود طرح آزادگان جنوبی نیز امسال بیش
از  ۱,۲میلیارد دالر برای کشور درآمدزایی کند .این
در حالیست که آزادگان شمالی نیز تاکنون بیش از ۱,۵
میلیارد دالر برای کشور درآمدزایی کرده است.
اگرچه شرکت متن طبق برنامه خود را مکلف میداند
ظرفیت تولید میادین غرب کارون را تا پایان سال 1396
به  350هزار بشکه در روز برساند ،اما برآوردها حاکی از
آن است که عالوه بر تحقق این هدف ،دستیابی به ظرفیت
تولید روزانه  368هزار بشکه نفت در پایان سال امکانپذیر
است که غالب این افزایش ظرفیت از محل افزایش تولید
میدان آزادگان جنوبی و به تولید رسیدن میدان یاران
جنوبی تامین خواهد شد.
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یاران جنوبی تنها میدان مشترک غرب کارون است که هنوز برداشت از آن آغاز نشده و پیشبینی میشود تا
شهریورماه امسال تولید زودهنگام این میدان به میزان  10هزار بشکه در روز آغاز شود و تا پایان سال به  25هزار
بشکه در روز برسد.
در برنامه تولید و تزریق سال  ۹۶شرکت ملی نفت ایران
که در هیئت مدیره این شرکت به تصویب رسیده است،
برنامه بخشهای مختلف اعم از تولید و توزیع نفت خام،
گاز غنی ،گاز سبک ،مایعات و میعانات گازی و نفتا و
همچنین تزریق گاز طبیعی و آب به میدانهای نفتی
مشخص شده است که بر پایه آن ،شرکت ملی نفت ایران
تا پایان امسال ،هشت درصد در نفت خام ١٧ ،درصد در
گاز غنی و  ۲۹درصد در مایعات و میعانات گازی و نفتای
خود افزایش تولید خواهد داشت .در این برنامه ،از افزایش
تولید میدانهای غرب کارون (آزادگان جنوبی ،آزادگان
شمالی ،یادآوران ،یاران شمالی و یاران جنوبی) و میدان
آذر به عنوان یکی از مهمترین اجزای برنامه تولید نفت
خام کشور یاد و تاکید شده است که با تکمیل واحدهای
فرآورشی و انتقال ،برداشت حداکثری از این میدانهای
مشترک ممکن شود.
البته غرب کارون تا افزایش ظرفیت تولید به  700هزار
بشکه در پایان سال  1397و در نهایت تحقق هدف تولید
روزانه یک میلیون و  330هزار بشکه ،راه درازی در پیش
دارد که امید است امضای قراردادهای جدید نفتی مسیر
تحقق این اهداف را هموار سازد.
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فرجام ـبرجام در منت

اگرچه مدیریت درست طرحها و پروژهها ،تعامل خوب کارفرما و پیمانکار و برنامهریزی و تالش صنعتگران نفت،
الفبای موفقیت در طرحهای توسعهای است ،اما نمیتوان نقش توافق برجام را در تسریع فرایند توسعه در شرکت
ملی نفت ایران نادیده گرفت.
رفع توقیف بسیاری از قطعات مصرفی و امکانپذیر شدن تامین دیگر تجهیزات و قطعات مورد نیاز و کاهش قیمت
خدمات به واسطه افزایش رقابتپذیری از مواردی است که به طور مستقیم ،آثار مطلوبی بر روی طرحها داشته
است .با اجرای برجام و تکیه بر توان داخلی ،هزینه سرمایهگذاری تولید هر بشکه نفت خام و هزینه حفاری یک
حلقه چاه بهطور قابل توجهی کاهش یافت و اگر به طور نمونه ،برای حفاری یک حلقه چاه در دوران تحریم بالغ بر
 12میلیون دالر هزینه میشد ،با اجرای برجام ،این رقم به حدود  ۷,۵میلیون دالر رسیده است.
عالوه بر کاهش نیاز به سرمایه و سرعتبخشی به کار ،ایجاد بستر تعامل مجدد با شرکتهای بینالمللی از دیگر
دستاوردهای برجام برای صنعت نفت است .این صنعت همانند دیگر صنایع ،نیازمند استفاده از دانش و فناوریهای
روز دنیاست و این نیاز جز در سایه تعامل سازنده و عزتمند با دیگر کشورها تامین نخواهد شد.
پس از حصول توافق برجام ،تعامل ایران با جهانیان به ویژه در عرصه اقتصادی افزایش یافته و امضای تفاهمنامههای
همکاری برای مطالعه میادین نفت و گاز و آمادهسازی مقدمات برای همکاری بلندمدت با شرکتهای بینالمللی
توانمند در مسیر توسعه میادین از دستاوردهای این توافق تاریخی به شمار میرود.
امروز شرکت ملی نفت ایران میتواند برای پیشبرد اهداف پروژههای خود ،در یک فضای رقابتی نسبت به انتخاب
بهترین و توانمندترین شرکتهای بینالمللی اقدام کند و ناگزیر به واگذاری طرحها به شرکتهایی محدود نیست.
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اینکه امروز انی ایتالیا برای توسعه فاز سوم دارخوین ،شرکت انگلیسی_هلندی شل برای توسعه میدان گازی
کیش و معتبرترین شرکتهای بینالمللی نفتی برای شرکت در مناقصه میدان نفتی آزادگان قدم برداشتهاند ،نماد
روشنی از رفع محدودیتها و توسعه تعامل با جهانیان است.
بدون تردید ،تعامل بهینه با صاحبان علم و فناوری در دنیا ،فرصتی مغتنم برای صنعت نفت ایران است و شرکت
مهندسی و توسعه نفت که تاکنون نیز از دستاوردهای برجام بهرهمند شده است ،میتواند در ادامه از این فرصت
در قالب تعامل با شرکتهای بینالمللی در مسیر اجرای پروژهها بهرهمند شود.
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ـتوسعه در قالب قراردادهای جدید ـنفتـی

وزارت نفت در دولت یازدهم ،تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی را موسوم به قراردادهای بیع متقابل پیشرفته
با هدف تسریع در توسعه میادین نفت و گاز و پیادهسازی روشهای ازدیاد برداشت در این میادین در دستور کار
قرار داد و به تصویب هیئت دولت رساند .اگرچه نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی با محوریت
توسعه بخش فراساحل فاز  11میدان گازی پارس جنوبی امضا شده است ،اما بررسیها نشان میدهد میدانهای
تحت توسعه شرکت متن کاندیداهای بعدی و کلیدی توسعه در قالب این مدل قراردادی به شمار میروند.
پس از توافق ایران با گروه  1+5و آغاز دوران پسابرجام در کشورمان ،شرکتهای بینالمللی برای مذاکره در
بخشهای مختلف به دیدار مدیران ارشد صنعت نفت ایران آمدند که بسیاری از این مذاکرات در بخش باالدست
صنعت نفت با موضوعیت همکاری در قالب قراردادهای جدید نفتی دنبال شده است.
شرکت ملی نفت ایران تاکنون برای مطالعه یکپارچه میدان آزادگان (شمالی و جنوبی) ،با شرکتهای بینالملی
شل ،توتال ،پتروناس ،اینپکس و شرکتهای ایرانی تنکو و نفت و گاز پرشیا تفاهمنامه همکاری امضا کرده است
که از این میان ،به جز شرکتهای ایرانی ،دیگر شرکتها نتایج مطالعات خود را ارائه دادهاند و مقدمات برگزاری
مناقصه آزادگان فراهم شده است.
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بناراین همانطور که پیداست ،در آزادگان جنوبی به شرکتهای خارجی بسنده نشد و از شرکتهای داخلی هم دعوت
بهعمل آمد تا در صورتی که توان تامین سرمایه و فناوریهای مورد نیاز را با همکاری شرکت های معتبر بینالمللی در
خود میبینند ،به میدان بیایند.
میدان آزادگان با حدود  34میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا ،بزرگترین میدان مشترک نفتی ایران به شمار میرود و
توسعه اصولی و بهینه آن میتواند منافع سرشاری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
در طرح جامع توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی  ۲فاز تعریف شده است که برمبنای آن ،تولید در فاز نخست توسعه به
 ۳۲۰هزار بشکه در روز و در فاز دوم توسعه به  ۶۰۰هزار بشکه در روز افزایش مییابد .در آزادگان شمالی نیز برای تحقق
 2فاز توسعهای هر یک به ظرفیت تولید  75هزار بشکه نفت در روز برنامهریزی شده است که فاز نخست آن سال  95به
بهرهبرداری رسمی رسیده است.
شرکت ملی نفت ایران برای مطالعه میدان یاران ،توافقنامهای با شرکت نفت و گاز پرشیا به امضا رسانده و به دنبال آن،
نتایج مطالعات را از این شرکت اکتشاف و تولید ایرانی دریافت کرده است .به این ترتیب پیشبینی میشود در آینده
نزدیک ،قرارداد توسعه یکپارچه میدان یاران (شمالی و جنوبی) به کنسرسیومی به راهبری شرکت توسعه نفت و گاز
پرشیا واگذار شود .این شرکت پیش از این ،میدان یاران شمالی را توسعه داده و بر آن است که در قالب مدل جدید
قراردادهای نفتی ،امکان عملیاتی شدن فازهای بعدی توسعه در یاران شمالی را بسنجد و با همکاری شریک خارجی خود
به فعالیتهای توسعهای در بخشهای شمالی و جنوبی میدان ادامه دهد.
یاران با  ۲میلیارد بشکه نفت درجا از میدانهای مشترک نفتی ایران با عراق است که توسعه آن با تحریمهای سختگیرانه
علیه صنعت نفت ایران همزمان شد و به همین دلیل ،توسعه با اتکا به توان شرکتهای داخلی پیش رفته است .این میدان
به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است.
میدان دارخوین که  2فاز توسعهای آن با موفقیت به پایان رسیده است ،توسعه فاز سوم خود را در قالب مدل جدید
قراردادهای نفتی دنبال میکند که به این منظور ،تاکنون تفاهمنامههای همکاری بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت انی
ایتالیا ،شرکت ملی نفت فیلیپین و شرکت ایرانی سرمایهگذاری غدیر امضا شده است .هم اکنون از محل فازهای یکم و
دوم توسعه این میدان مجموعا  ۱۶۰هزار بشکه در روز تولید می شود و طبق برنامه ،امکان تولید روزانه  ۶۰هزار بشکه از
میدان دارخوین در فاز سوم توسعه وجود دارد .مساحت این میدان حدود  ۲۰۰کیلومتر مربع ،نفت درجای آن  ۲,۶میلیارد
بشکه و  APIنفت تولیدی این میدان در بخش فهلیان  ۳۹و در بخش سروک و ایالم میان  ۲۲تا  ۲۷است.
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میدان گازی کیش دیگر میدانی است که در صف توسعه در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی قرار دارد و تاکنون
شرکت انگلیسی-هلندی شل ،انی ایتالیا و شرکتهای ایرانی سرمایهگذاری غدیر و صانع برای توسعه آن ابراز تمایل
کرده و تفاهمنامههای همکاری مشترکی را با هدف مطالعه میدان امضا کردهاند .میدان کیش ،میدان بزرگی است که
توسعه آن در قالب چند فاز اجرایی خواهد شد.
این میدان در زیر جزیره کیش (واقع در آبهای خلیج فارس) در جنوب غربی بندرلنگه تا شمال غربی جزیره
سیری ،در نزدیکی جزایر هندورابی و در شرق جزیره الوان قرار دارد و پس از میدان پارس جنوبی ،بزرگترین میدان
گازی خلیج فارس به شمار میرود .هم اکنون فعالیتهای طرح در فاز یک توسعه آن جهت تولید یک هزار میلیون
فوت مکعب گاز در روز در بخشهای حفاری و احداث خطوط لوله در جریان است.
میدان چنگوله از میادین مشترک نفتی است که قرابت زیادی با میدان آذر دارد و تاکنون با محوریت مطالعه این
میدان ،سه تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپرومنفت روسیه ،شرکت ملی نفت تایلند ()PTTEP
و شرکت دیاناو ( )DNOنروژ امضا شده است .این میدان یکی از میدانهای هیدروکربوری موجود در ساختمان
زمین شناسی بلوک اناران است که در دماغه کوههای زاگرس ،در امتداد مرز ایران و عراق و در قسمت جنوب غربی
استان ایالم میان دو شهر مهران و دهلران واقع شده است .در برنامه فعلی توسعه چنگوله  ۲فاز تعریف شده که در
فاز نخست ،اجرای  ۶حلقه چاه در نظر گرفته شده است و  ۲حلقه چاه تعمیری و چهار حلقه چاه تولیدی جدید با
هدف تولید روزانه  15هزار بشکه نفت حفاری میشود.
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تفاهمنامه مطالعاتی میدان عظیم یادآوران نیز بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت انگلیسی-هلندی شل امضا
شده است و پیشبینی میشود یادآوران بعد از آزادگان ،دومین میدانی باشد که برای توسعه در قالب مدل جدید
قراردادهای نفتی به مناقصه میرود .این میدان در  ۷۰کیلومتری جنوب غرب اهواز و شمال خرمشهر در منطقه
(کوشک – حسینیه) قرار دارد و فاز نخست توسعه آن با
ظرفیت تولید روزانه  85هزار بشکه نفت ،آبان ماه پارسال
رسم ًا به بهرهبرداری رسید.
شرکت اواموی ( )OMVاتریش هم با شرکت ملی نفت
ایران برای مطالعه میدان بندکرخه تفاهمنامهای امضا
کرده که نتایج آن را نیز ارائه داده است؛ میدانی که در
 20کیلومتری شمال غربی اهواز در بلوک مهر واقع شده
و پیش بینی میشود با تخمین دقیق ذخایر نفت درجای
الیههای ایالم و سروک ،میزان این ذخایر و حتی ابعاد این
میدان تغییر کند و گستردهتر شود.
از سوی دیگر ،میدان آذر ،میدانی مشترک و بسیار پیچیده
که این روزها با ظرفیت تولید  30هزار بشکه نفت در روز
در مدار است ،قرار است ادامه فرایند توسعه خود را در
قالب مدل جدید قراردادهای نفتی و از سوی کنسرسیومی
به رهبری پیمانکار کنونی (شرکت توسعه سروک و آذر و
صندوق بازنشستگی نفت) طی کند.
هدف نهایی در توسعه میدان آذر ،حصول ظرفیت تولید 65
هزار بشکه نفت در روز در سال  97بوده است که با تاکید وزیر نفت بر ضرورت بهرهمندی بیشتر از ظرفیتهای این
میدان ،برای افزایش تولید تا  100هزار بشکه نیز برنامهریزی شده است.
از شواهد امر پیداست در صورت تسریع روند امضای قراردادهای جدید نفتی و تعیین تکلیف توسعه برخی میادین،
شرکت مهندسی و توسعه نفت روزهای پرکارتری را در پیش رو دارد.
14

طرحهای ـتوسعهای ـبا محوریت میادـین غرب کارون

شرکت مهندسی و توسعه نفت در حال حاضر افزون بر توسعه میادین ،طرح احداث تلمبهخانه غرب کارون ،طرح
احداث نیروگاه غرب کارون و تاسیسات جانبی ،طرح احداث مخازن استراتژیک نفت خام ،طرح احداث خط لوله
انتقال نفت گوره به جاسک و پایانه جاسک را نیز در دست اجرا دارد.
اما محور اصلی فعالیتهای شرکت مهندسی و توسعه نفت بر توسعه میادین به ویژه میادین مشترک غرب کارون
(طرح توسعه میدانهای آزادگان شمالی ،آزادگان جنوبی ،یادآوران ،یاران شمالی ،یاران جنوبی) متمرکز است و از
این رو ،معرفی اجمالی این میادین خالی از لطف نیست:

آزادگان

میدانهای آزادگان جنوبی و شمالی قرار است به صورت یکپارچه در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی توسعه
یابند .حاال شمارش معکوس برای برگزاری مناقصه آزادگان آغاز شده است و امید میرود این میدان به نقطه عطفی
برای انتقال فناوریهای ازدیاد برداشت به داخل کشور بدل شود.
کشف میدان آزادگان به سال  ۱۳۵۶بر
میگردد .حفاری نخستین چاه آن در سال
 ۱۳۵۷آغاز و با وقوع جنگ تحمیلی در
عمق  ۸۸۱متری متروکه شد .با این حال
در سال  ۱۳۷۴عملیات لرزه نگاری تکمیلی
انجام و در سال  ۱۳۷۷وجود نفت در این
میدان اثبات شد.
قرارداد توسعه میدان آزادگان در سال ۱۳۸۲
با اینپکس امضا و سرانجام این شرکت ژاپنی
در سال  ۱۳۸۵از توسعه میدان کنار گذاشته
شد .پس از آن در سال  ۱۳۸۶هیئت مدیره
شرکت ملی نفت ایران تصمیم گرفت تا بخش شمالی میدان را به صورت بیع متقابل توسعه دهد.
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در حالی که تحریمها علیه ایران هر روز سختتر میشد ،شرکتهای بین المللی تمایل چندانی به سرمایهگذاری
در ایران داشتند؛ با این حال چینیها خارج از قواعد بینالمللی خواستار توسعه میدان آزادگان شدند و شرکت
 CNPCIهم برای توسعه بخش شمالی و جنوبی آزادگان با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره و سپس قرارداد شد.
آزادگان جنوبی از جمله میدانهای مشترک نفتی ایران در غرب کارون است که در نزدیکی مرز عراق در ٨٠
کیلومتری غرب اهواز قرار دارد؛ مهرماه سال  ،١٣٨٨قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی در قالب بیع متقابل بین
شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت چین امضا شد و با توجه به تغییرهای اعمال شده در طرح جامع توسعه
میدان ( ،)MDPعملیات اجرایی این طرح از شهریورماه سال  ١٣٩١کلید خورد .اما این قرارداد به نتیجه نرسید و
وقت کشی چینیها کار را به جایی رساند که  ۹اردیبهشت ماه سال  ۹۳حکم خلع ید  CNPCIاز طرح توسعه میدان
نفتی آزادگان جنوبی بهطور رسمی به این شرکت ابالغ و تصمیم گرفته شد پیمانکاران ایرانی فعالیتهای توسعهای
این میدان در دست گیرند.
اکنون در حالی که حدود سه سال از حضور پررنگ شرکتهای داخلی در این طرح توسعهای عظیم میگذرد،
آزادگان جنوبی تولید روزانه بیش از  80هزار بشکه نفت را تجربه میکند؛ میدانی که طی تمام سالهایی که از
تولیدی شدن آن میگذشت ،هیچگاه تولیدش از  50هزار بشکه نفت در روز تجاوز نکرده بود .هدفگذاری تولید
زودهنگام میدان آزادگان جنوبی 110 ،هزار بشکه در روز است و بر اساس برنامهریزی انجام شده در شرکت متن ،نه
تنها این میزان تولید طی ماههای آتی محقق میشود بلکه افزایش ظرفیت تولید این میدان تا  140هزار بشکه در
روز در پایان سال  96نیز امکانپذیر است.
در طرح جامع توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی  ۲فاز تعریف شده است که برمبنای آن ،تولید در فاز نخست
توسعه به  ۳۲۰هزار بشکه در روز و در فاز دوم توسعه به  ۶۰۰هزار بشکه در روز افزایش مییابد.
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تاکنون شرکت ملی نفت ایران با شرکتهای بینالمللی و داخلی متعددی برای مطالعه این میدان مشترک نفتی،
تفاهمنامه همکاری امضا کرده است و با توجه به ارائه نتایج مطالعاتی از سوی شرکتهای بینالمللی ،هماکنون این
نتایج به منظور سنجش شاخصهای فنی ارائه شده در حال بررسی است .شرکتهای مطالعه کننده موظفند به طور
مستند در طرحهای پیشنهادی خود برآورد کنند با پیادهسازی روش های ازدیاد برداشت ،چه میزان برداشت ثانویه
از این میدان ممکن خواهد شد.
در حال حاضر ،ضریب بازیافت نفت در الیه سروک آزادگان جنوبی حدود پنج درصد است و کارشناسان بر این باورند
با استفاده از فناوری و دانش روز ،امکان افزایش این رقم حداقل تا  15درصد وجود دارد.
توجه به آثار و تبعات اقتصادی فراوان حاصل از ازدیاد برداشت نفت و به تبع آن ریسکهای همراه با این پروسه
بسیار حائز اهمیت است .در فعالیتهای سطح االرضی ،صحبت چند میلیارد دالر هزینه است اما در ازدیاد برداشت،
هزینهها و ریسک کار به شدت افزایش پیدا میکند و متقابال یک درصد افزایش ضریب بازیافت میتواند صدها
میلیارد دالر درآمدزایی به همراه داشته باشد.
این موضوع ،نشان دهنده حساسیت و اهمیت کار است؛ به ویژه در میدانهای غرب کارون ایران که بر عکس میدان
های شرق کارون ،از پیچیدگیهای مخزنی بسیاری برخوردارند و پیمانکار باید ریسک فعالیت در چنین میدان هایی
را تقبل کند .عاملی که میتواند در چنین شرایطی به موفقیت در اجرای چنین پروژه بینجامد ،فناوری است.
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اما میدان آزادگان شمالی در حدود  ١٢٠کیلومتری غرب اهواز (غرب رودخانه کارون) و بیشتر در تاالب هورالهویزه
قرار گرفته و با میدان مجنون عراق مشترک است .قرارداد توسعه میدان آزادگان شمالی  ۱۵تیرماه سال  ۱۳۸۸در
قالب بیع متقابل به ارزش  ۲میلیارد و  ۵۵۰میلیون دالر بین طرفین تنفیذ شد.
ظرفیت روزانه تولید نفت میدان آزادگان شمالی با افتتاح رسمی فاز نخست این طرح در آبان ماه سال  ،95به 75
هزار بشکه در روز رسید.
توسعه میدان آزادگان شمالی که در قالب قرارداد بیع متقابل به شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین ()CNPCI
واگذار شده بود با روی کار آمدن دولت یازدهم و گشایشهای برجام سرعت بیشتری گرفت تا سرانجام و پس از
هفت سال ،برداشت روزانه  ۷۵هزار بشکه از این میدان محقق شد.
میدان نفتی آزادگان شمالی که با میدان مجنون عراق مشترک است ،در  ۲فاز با حفاری  ۵۸حلقه چاه توسعه
مییابد .در فاز نخست تولید میدان باید به  ۷۵هزار بشکه در روز میرسید که محقق شد و در فاز دوم نیز تولید
روزانه  ۷۵هزار بشکه پیش بینی شده است .به این ترتیب با توسعه فاز دوم این میدان ،ایران روزانه  ۱۵۰هزار بشکه
نفت از آزادگان شمالی برداشت میکند.
برآوردهای اولیه از میزان ذخایر درجای نفت این میدان 5.68 ،میلیارد بشکه است و ضریب برداشت آن هم  ۶عنوان
شده است .سازندهای گدوان و گژدمی حدود سه درصد از نفت درجای میدان آزادگان را در خود جای دادهاند که
نفت آنها سبک و درجه  APIبین  ۳۰تا  ۳۴درصد است .سازند سروک این میدان هم  ۹۷درصد از نفت درجای
میدان را در خود جای داده و از نوع سنگین با درجه  ۱۷ APIتا  ۲۰درصد است.
شروع توسعه آزادگان شمالی همزمان با تشدید تحریمها علیه صنعت نفت بود ،از سوی دیگر سازمان حفاظت محیط
زیست برای صدور مجوزهای الزم ،مدتی اجرای پروژه را متوقف کرد .اما با همه تاخیرها و محدودیتها ،جلسههای
پی در پی با پیمانکاران موثر واقع شد و سرانجام کمتر از سه سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم ،فروردین ماه
 ،۱۳۹۵ایران توانست روزانه  ۷۵هزار بشکه نفت از آزادگان شمالی برداشت کند .این طرح در آبان ماه همان سال
به طور رسمی بهرهبرداری شد.
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مطالعات انجامشده درباره توسعه فاز دوم میدان آزادگان شمالی حاکی از این است که نفت درجای این میدان
 ٣٠درصد بیش از برآوردهای اولیه انجامشده در مطالعات اولیه برنامه جامع توسعه میدان ( )MDPدر سال ٨٧
است .این مطالعات حجم ذخایر نهایی میدان را حدود  ۶,۳میلیارد بشکه نشان می دهد .بی تردید متناسب با افزایش
ذخایر نفت درجا ،هدفگذاریهای تولید از این میدان نیز تغییر خواهد کرد.
در فاز نخست این طرح توسعهای ٦٧ ،درصد قراردادهای حفاری به شرکتهای ایرانی و بهویژه به شرکت ملی حفاری
ایران واگذار شد در صورتی که الزام بر  ۵۱درصد بود .همچنین همه قراردادهای مربوط به اجرای پروژه در بخش
تحتاالرضی ،شامل قراردادهای خدماتی ،سرویسدهی به چاهها و ...هم با رعایت سهم شرکتهای ایرانی ،امضا و
همزمان با حفاری اجرا شدند.
طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی با ایجاد صنایع نفت و گاز در منطقه دشت آزادگان ،افزون بر ایجاد زمینه
مناسب برای فعالیت پیمانکاران و شرکتهای ایرانی ،شرایط جذب و اشتغال تعداد زیادی از نیروهای داخلی را نیز
فراهم کرده است .حدود سه هزار نفر به طور مستقیم در مراحل اجرائی در منطقه مشغول به کار بودهاند و در مدت
اجرای هر مرحله ،از حداکثر توان نیروهای بومی بهرهبرداری شده است.
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ـیادآوران

عملیات لرزهنگاری در میدان یادآوران در سال  ۷۵آغاز و نخستین چاه اکتشافی در میدان کوشک حفر شد.
 1۳تیرماه سال  ،۱۳۸۳بیژن زنگنه ،وزیر نفت دولت هشتم از کشف یادآوران خبر داد؛ میدانی که یادآوران نام
نهاده شد تا همواره یادآور جانفشانیهای دالورد مردان سالهای دفاع مقدس در خطه مرزی مشترک با عراق باشد.
این میدان در  ۷۰کیلومتری جنوب غربی اهواز و شمال خرمشهر قرار دارد و با سندباد عراق مشترک است.
مطالعات اولیه میدان یادآوران ،نفت درجای آن را  ۱۷میلیارد بشکه برآورد کرده بود اما اکنون برآوردها رقمی
بیش از  34میلیارد بشکه را نشان میدهد.
توسعه این میدان مشترک برای دولت هشتم از اهمیت باالیی برخوردار بود و بالفاصله مذاکره با شرکتهای
خارجی شروع شد .آبان ماه  ۸۳هم تفاهمنامهای میان ایران و چین به منظور گسترش همکاریها در زمینه انرژی
امضا و مذاکره با شرکت سینوپک چین برای توسعه میدان یادآوران آغاز شد.
ایران همان زمان عالقهمند بود تا هرچه سریعتر توسعه میدان را آغاز کند؛ روند مذاکرات هم به نحوی بود که
انتظار می رفت قرارداد در سال  ۸۴نهایی شود .اما عمر امضای قرارداد یادآوران به دولت هشتم نرسید و دولت نهم
ادامه دهنده مذاکرات توسعه این میدان شد .سرانجام پس از سه سال مذاکرات طوالنی ،شرکت ملی نفت ایران و
سینوپک چین  ۱۸آذرماه  ۱۳۸۶قرارداد توسعه میدان را در قالب بیع متقابل امضا کردند و قرارداد در  ۱۸مردادماه
 ۱۳۸۷تنفیذ شد.
توسعه میدان یادآوران بر اساس مطالعات انجام شده در سه فاز پیش بینی شد و مذاکرات هم بر این مبنا ادامه
یافت .در فاز نخست تولید میدان باید به  ۸۵هزار بشکه در روز ،فاز دوم سقف تولید باید به  ۱۸۰هزار بشکه در روز
و در فاز سوم تولید میدان باید به  ۳۰۰هزار بشکه در روز برسد .مطالعات انجام شده حاکی از این بود که ضریب
برداشت اولیه از الیه سروک  ۶درصد و از الیه فهلیان  ۱۴درصد است.
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تحریمها علیه صنعت نفت از سال  ۸۹که با هدف ضربه به ایران تشدید شده بود؛ سبب شد تا کارها سرعت باالیی
نداشته باشد ،چینیها تحریمها را مهمترین عامل تاخیرها می دانستند؛ ایران همچنان از آنان میخواست تا به
قرارداد پایبند باشند و فاز نخست را اجرایی کنند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم ،بیژن زنگنه ،وزیر نفت بیش از پیش بر برداشت هرچه سریعتر از میدانهای مشترک
تاکید کرد و از پیمانکار چینی خواست تا به کارها سرعت باالتری بدهد.
به موازات موفقیتهای ایران در دیپلماسی هستهای و اصرار وزیر نفت بر تسریع توسعه میدانهای مشترک ،سرعت
کار در یادآوران هم بیشتر شد .مذاکرات هستهای و اجرای برجام ،ورود تجهیزات مورد نیاز توسعه میدان یادآوران
را سرعت بخشید.
در سالهای  ۹۲و  ۹۳ایران روزانه  ۲۵هزار بشکه نفت از میدان یادآوران برداشت میکرد و در سال  ۹۴برداشت
نفت از این میدان به  ۵۵هزار بشکه در روز رسید .سرانجام هم در فروردین ماه  ۱۳۹۵فاز نخست توسعه این میدان
با برداشت  ۸۵هزار بشکه نفت در روز محقق شد تا وعده دولت در برداشت نفت در غرب کارون محقق شود .البته
این طرح به طور رسمی در آبان ماه سال  95بهرهبرداری شد و از همان زمان ظرفیت تولید روزانه میدان به  ۱۱۵هزار
بشکه نفت رسید.
یادآوران دومین میدان مشترک غرب کارون است که نام آن در فهرست مناقصههای نفتی برای توسعه در قالب مدل
جدید قراردادهای نفتی قرار دارد و انتظار میرود مناقصه این میدان بالفاصله پس از تعیین تکلیف توسعه میدان
آزادگان آغاز شود.
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ـیاران

یاران نیز همانند آزادگان به دو میدان یاران شمالی و یاران جنوبی تقسیم شده است که بر اساس برنامهریزیها
قرار است توسعه این میدان به طور یکپارچه در قالب قراردادهای جدید نفتی دنبال شود.
میدان یاران شمالی را می توان نخستین میدان مشترک نفتی قلمداد کرد که در قالب قرارداد بیع متقابل با پیمانکاران
ایرانی به سرانجام رسیده است .در میان میدانهای مشترک
غرب کارون ،میدان یاران شمالی به لحاظ حجم ذخایر نفت
درجا کوچکترین میدان به شمار می رود؛ اما کوچک بودن
این میدان سبب نشد که وزارت نفت طرح توسعه آن را از
اولویتهای خود خارج کند؛ توسعه این میدان از همان ابتدای
دولت یازدهم در اولویت بود و این طرح در آبان ماه سال 95
با ظرفیت تولید  30هزار بشکه نفت در روز به بهرهبرداری
رسید.
موافقتنامه اصولی ( )HOAطرح توسعه میدان یاران شمالی
ابتدا آذرماه  ۱۳۹۰میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت
و گاز پرشیا امضا شد و سپس این موافقتنامه به قرارداد
بیع متقابل بدل شد .شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)،
کارفرمای توسعه این میدان نفتی به نمایندگی از شرکت ملی
نفت ایران ،با استفاده از منابع داخلی خود توسعه این پروژه
را برعهده گرفت.
بر اساس قرارداد امضا شده که میان شرکت متن و شرکت
نفت و گاز پرشیا امضا شد ،برداشت نفت از یاران شمالی باید به  ۳۰هزار بشکه در روز ميرسيد API .نفت تولیدی
هم  ۱۶تا  ۱۸برآورد و ضریب برداشت آن هم  ۶درصد اعالم شد.
از آنجا که شرکت نفت و گاز پرشیا ،نخستین تجربه خود را در قالب پیمانکار اصلی توسعه یک میدان مشترک
بر عهده داشت ،تولید زودهنگام از میدان هم در برنامه گنجانده شد تا پیش از بهرهبرداری از فاز نخست میدان،
برداشت نفت از آن آغاز شود.
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اگرچه پروژه در ابتدا مقداری تاخیر داشت و در ادامه راه هم به دلیل تحریمها ،مشکالت فراوانی در نقل و انتقال پول
و کاال به وجود آمد ،با این حال یاران شمالی نسبت به پروژههای غرب کارون در دولت یازدهم پیشرفت خوبی داشت
و حتی در مواردی هم از برنامه جلوتر بود به طوريكه طرح توسعه این میدان از نظر زمان و سرعت حفاری در غرب
کارون رکورد دار عنوان شده است.
به این ترتیب از بهمن ماه  ۱۳۹۱برداشت نفت به صورت محدود از یاران شمالی شروع شد؛ تا این که در آبان ماه
 ۱۳۹۵فاز نخست پروژه با هدف برداشت  ۳۰هزار بشکه نفت با حفاری  ۲۰حلقه چاه وارد مرحله عملیاتي شد.
بیش از  ۷۰درصد از کاالهای تامین شده در اجرای این پروژه از سازندگان داخلی تامین شده است و تنها کاالهایی
از خارج خریداری شده که توان تولید آنها در داخل وجود نداشت.
حدود هزار و  ۴۰۰نفر در طرح توسعه یاران شمالی فعالیت کردند که  ۸۷درصد از این افراد بومی منطقه بودند؛
موضوعی که وزارت نفت طی سالهای اخیر تالش کرده بیش از گذشته بر آن تمرکز کند و به موازات توسعه میدان،
سبب اشتغالزایی مردم منطقه شود.
از سوي ديگر ،یاران جنوبي ،آخرين ميدان مشترك غرب كارون خواهد بود كه به توليد نفت ميرسد .طبق مصوبه
اولیه ،هدف از توسعه یاران جنوبی تولید  ۵۰تا  ۶۰هزار بشکه نفت در روز و  ۶۰میلیون فوت مکعب گاز با حفاری
 ۳۰حلقه چاه بود؛ این در حالی است که روزآمد کردن اطالعات این میدان در سال  ۹۴نشان داد الیه فهلیان یاران
جنوبی ظرفیت مناسبی برای تولید ندارد.
بر این اساس ،میزان تولید نفت هدفگذاری شده در میدان یاران جنوبی به  ۲۵هزار بشکه در روز کاهش یافت و با
اطالعات جدید به دست آمده ،برنامهریزیهای توسعه میدان نیز تغییر کرد .پیش از این همه برنامهها بر اساس تولید
روزانه  ۵۰تا  ۶۰هزار بشکه تدوین شده بود و بستههای کاری و حفاریها هم براین اساس بود.
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از آنجا که یاران جنوبی با منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران توسعه می یابد ،در ابتدا با مشکل تامین مالی مواجه
بود اما این مشکل رفع شد .نداشتن اطالعات دقیق از مخزن و تغییر در برنامهریزی نیز از دیگر دالیل تاخیر در
فرایند توسعه این میدان عنوان شده است.
برداشت زودهنگام نفت از میدان یاران جنوبی نيمه امسال شروع ميشود و سپس فرايند افزايش ظرفيت توليد با
سرعت تا  25هزار بشكه در روز ادامه مييابد.
در ادامه 13 ،مهرماه سال  95نخستین موافقتنامه اصولی ( )HOAدر قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی میان
شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پرشیا برای توسعه میدان یاران امضا شد و بر اساس آخرين تصميمگيريها
قرار است اين ميدان مشترك از سوي شركت نفت و گاز پرشيا توسعه داده شود.
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همکایر صنعت و داـنشگاه

اواخر سال  93قراردادهایی بین شرکت ملی نفت ایران و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی منتخب کشور امضا شد
تا از این طریق ،هم به آرزوی پیوند واقعی صنعت و دانشگاه جامه عمل پوشانده شود و هم از این رهگذر ،صنعت
نفت بتواند از ظرفیتهای جامعه علمی و دانشگاهی کشور برای مطالعه فناورانه مخازن و یافتن راهکارهای افزایش
ضریب بازیافت منتفع شود.
به این ترتیب ،در قالب یکی از این قراردادها مقرر شد انستیتو نفت دانشگاه تهران با همکاری شرکت مهندسی و
توسعه نفت ،توسعه فناورانه میدان آزادگان را در دستور کار قرار دهد .قراردادی که به زعم صاحبنظران ،تاکنون
موفق ترین قرارداد پژوهشی باالدست صنعت نفت بوده است و به واسطه تعامل مناسب بین شرکت متن و دانشگاه
تهران ،نتایج مقدماتی حاصل شده است .به طور کلی ،در میدانهای در حال توسعه منطقه غرب کارون  ۶۷میلیارد
بشکه نفت درجا برآورد شده است که یک درصد افزایش ضریب بازیافت از این میدانها به معنای اضافه شدن
حدود  ۶۷۰میلیون بشکه نفت به دارایی ملی ایران خواهد بود و با در نظرگرفتن قیمت جهانی نفت ،این میزان تولید
بیش از  33میلیارد دالر برای کشور درآمدزایی میکند.
اهمیت افزایش ضریب بازیافت در میدان آزادگان زمانی آشکارتر میشود که به این مهم توجه کنیم که اکنون
ضریب بازیافت نفت از الیه سروک این میدان تنها حدود پنج درصد است و قابلیتهای بسیاری برای افزایش این
ضریب وجود دارد .در این مسیر ،تاکنون دانشگاه تهران با حمایتها و راهنماییهای شرکت مهندسی و توسعه
نفت ،اطالعات میدان را در اختیار گرفته و انستیتو نفت خود را تجهیز کرده است .همچنین با این دانشگاه با
موسسات علمی و تحقیقاتی بینالمللی متعددی مذاکراتی را داشته است که از این میان همکاری با  IFPفرانسه
را بهطور رسمی آغاز کرده است و با همکاری شریک علمی فرانسوی خود ،مطالعه مقدماتی از میدان آزادگان را
آماده و به شرکت متن ارائه داده است.
پس از برگزاری مناقصه توسعه میدان آزادگان و تعیین کنسرسیوم توسعه دهنده این میدان ،دانشگاه تهران و
شرکای خارجی این دانشگاه به عنوان مشاور پژوهشی شرکت مهندسی و توسعه نفت در مطالعه روشهای ازدیاد
برداشت میدان به همکاری خود ادامه میدهند و به نظر میرسد با شکلگیری مثلثی مشتمل بر شرکت متن،
کنسرسیوم توسعه دهنده و دانشگاههای مشاور ،آینده خوبی در انتظار این میدان عظیم و راهبردی باشد.
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ـبکارگریی فناویرهای ـنوـین

شرکت مهندسی و توسعه نفت افزون بر ارتباط و تعامل هدفمند با دانشگاه ،در برخی فعالیتهای توسعهای خود
با اتخاذ تصمیمات راهبردی و فناورانه ،چالشهای متعددی را از پیش رو برداشته است .به طور نمونه میتوان به
استفاده این شرکت از دستگاههای فرآورش سیار نفت اشاره کرد.
بهطور معمول در پروژههای توسعه میدانها مرسوم بوده است که عملیات برداشت پایدار نفت را به تاسیس و آماده
بودن واحدهای بزرگ فراورش نفت همان
میدان مرتبط میکردند و چه بسا در گذشته،
برخی میدانهای نفتی ایران به دلیل تاخیر
در ساخت و تکمیل واحدهای فراورش نفت
با تاخیر به مرحله تولید رسیدند اما در دولت
یازدهم از آنجا که بحث تولید از میادین
مشترک به یک «اولویت» و ضرورت کلیدی
تبدیل شد ،روشهای گوناگونی برای مدیریت
روند تولید در نظر گرفته شد .در برخی موارد
در توسعه میدانهای غرب کارون و سایر
میادینی که شرکت متن مسئولیت توسعه آنها را بر عهده داشت ،از ظرفیت خالی برخی واحدهای فرآورشی مجاور
استفاده شد و یا در جدیدترین رویکرد استفاده از دستگاه های فرآورش سیار نفت در دستور کار قرار گرفته است.
ظرفیت تولید میدان آزادگان جنوبی قرار است تا پایان امسال به حدود  140هزار بشکه در روز و تا پایان سال ۹۷
که زمان اتمام فاز نخست توسعه آن است به  ۳۲۰هزار بشکه در روز برسد که با توجه به فقدان ظرفیت فرآورش
نفت این میدان ،با ابتکار شرکت متن قرار است از دستگاه های فرآورش سیار نفت استفاده شود.
یونیتهای فرآورش سیار نفت که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله عربستان ،الجزایر ،تونس و
امارات در حال استفاده است به عنوان یک شیوه جدید در کمک به سرعت یافتن توسعه میادین مطرح است .این
واحدهای سیار در ظرفیتهای  ۱۰هزار بشکهای و همگام با افزایش تولید میدان آزادگان جنوبی به تدریج افزوده
میشوند و این روند تا زمان تکمیل واحد فرآورش بزرگ نفت این میدان ادامه خواهد یافت.
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بکارگیری فناوریهای نوین و روزآمد در صنعت نفت به تسهیل و تسریع روند بسیاری از فرایندهای کاری منتهی
میشود و صنایع نفت و گاز در تمام دنیا با مدنظر قرار دادن این واقعیت ،همواره تالش کردهاند از دستیابی به
آخرین فناوریهای مطرح جهان غفلت نکنند.
شرکت مهندسی و توسعه نفت اگرچه به فناوریهایی مانند فرازآوری با گاز دسترسی دارد و از مزایایی مانند هزینه
نازل نگهداری این سیستم ،نصب آسان تجهیزات ،سازگاری با چاههای تولیدکننده شن و ارائه عملکرد مناسب
در چاههای انحرافی برخوردار است و یا از فناوریهایی مانند سیستم های سیال سورفكتانت ويسكواالستيك
( )VESبرای شکاف زنی هیدرولیک برای افزایش راندمان سیال استفاده میکند ،اما همچنان برای رفع چالشها
در بخشهای مختلف مانند حفاری ،مخزن و  ...به بهرهمندی از فناوریهای نوین نیاز دارد.

مجیر طرح های ـنفت و گاز در خشکـی و درـیا

27

فعالیتهای زـیستمحیطی؛ از آماک ـتا هورالعظیم

اجرای فاز دوم طرح جمعآوری گازهای همراه نفت آماک ،از بزرگترین دستاوردهای صنعت نفت ایران در دولت
یازدهم به شمار میرود؛ طرحی که به دالیلی از جمله مواجهه با تحریمها از حدود  10سال قدمت برخوردار
بود و سرانجام در دولت یازدهم نهایی و هوای بهتری سهم مردم خوزستان شد .با راهاندازی فاز اول این طرح
زیستمحیطی در سال  ،۸۸روزانه از سوزاندن  ۲۴۱میلیون فوت مکعب گازهای همراه میادین آب تیمور ،منصوری،
مارون ،کوپال و اهواز جلوگیری شد و با بهرهبرداری از فاز دوم این طرح در سال  ،1395روزانه تا حداکثر  ۱۸میلیون
فوت مکعب گازهای اسیدی نیز جمع آوری و به پتروشیمی رازی منتقل می شود.
سرمایهگذاری مستقیم این طرح حدود  ۳۲۰میلیون دالر بوده که با حساب هزینههای بانکی و سود پیمانکار به
حدود  ۵۰۰میلیون دالر بالغ شده است و در مقابل درآمدزایی اجرای این طرح روزانه  ۲میلیون دالر و ساالنه حدود
 ۷۲۰میلیون دالر برآورد میشود.
تاالب هورالعظیم به عنوان نماد زیستمحیطی غرب کارون که در دولت قبل خشک و اکوسیستم آن دستخوش
تغییرات بسیاری شده بود ،در دولت یازدهم با همکاری وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست و با صرف
میلیاردها تومان اعتبار احیا شد به طوریکه هماکنون بیش از  75درصد این تاالب آبگیری شده است .خشک
کردن هورالعظیم در دولت گذشته برای حفاری چاهها و نصب تاسیسات سرچاهی ،افزون بر خسارات فراوان زیست
محیطی ،سبب تشدید بخشی از گرد و غبار منطقه نیز شده بود .با استقرار دولت جدید ،شعار «توسعه با حفظ
محیط زیست» مد نظر شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.
حوزه تاالبی هورالعظیم به پنج حوضچه تقسیم میشود که طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی در حوضچ ه
۱و  ۲و آزادگان جنوبی در حوضچه  ۴ ،۳و  ۵واقع شده است ،میدان نفتی یاران شمالی در نوار مرزی ایران و عراق
در حوضچه شماره ۴و یاران جنوبی در حوضچه شماره  ۵مشغول فعالیت هستند.
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شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) که مجری این طرحهای توسعهای است ،به منظور ارائه راهکارهای کوتاهمدت
و بلندمدت برای جلوگیری از بهوجود آمدن هرگونه خسارت و پیامد درباره آبگیری حوضچههای منطقه هورالعظیم
و تحت تاثیر قرار گرفتن طرحهای منطقه غرب کارون از مدتها پیش کمیته بحرانی تشکیل داد که در آن مسائلی
مانند احداث جادههای دسترسی به پروژههای غرب کارون با ارتفاعی باالتر از سطح زمین ،تشکیل تیم واکنش در
شرایط اضطرار به منظور جلوگیری از خطر نشتی لولههای جریانی در هورالعظیم ،مبارزه با تبعات زیست محیطی،
خرید تجهیزات مورد استفاده در شرایط بحران و نگهداری در پروژه یاران شمالی مورد توجه قرار دارد.
مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست شرکت متن ،مسئولیت نظارت دقیق از صفر تا صد بر الزامهای
زیستمحیطی حوضچههای حوزه تاالبی هورالعظیم از طراحی تا اجرا و ساخت را بر عهده دارد و همچنین مطالعات
ارزیابی آثار زیست محیطی ( ،)EIAبازرسی و کنترل ،اندازهگیری آالیندههای زیست محیطی و پایش مستمر وضع
تاالب از دیگر فعالیتهای شرکت متن در حوزه تاالبی هورالعظیم است .البته این نکته را نیز نباید از نظر دور
داشت که تاالب هورالعظیم در غرب استان خوزستان در انتهای رود کرخه در منطقه مرزی دشت آزادگان میان
 ٢کشور ایران و عراق واقع شده است و یک سوم آن در سمت ایران قرار دارد ،از این رو احیای کامل آن به همکاری
این کشور همسایه نیز بستگی دارد و رفع مشکالت فعلی به همکاریهای بینالمللی و منطقهای نیازمند است.
ایجاد  ۲۲۴دهانه کالورت در زیر جادههای دسترسی آنتنی درون تاالب در منطقه آزادگان شمالی و مسیر ورودی
به طرح یاران جهت پایدار ماندن تاالب و ایجاد ارتباط آب و جلوگیری از تشکیل مانداب ،احداث  ۴۴کالورت بزرگ
و پل چنددهانه جدید به منظور افزایش تبادل آبی تاالب در مسیرهای دسترسی به چاه ها و محلهای مورد نظر
اداره کل محیط زیست استان خوزستان در منطقه آزادگان شمالی و احداث  ۵۴کالورت زیرجاده ای در منطقه یاران
از جمله اقدامات انجام شده از سوی نفت در منطقه هورالعظیم است.
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به این اقدامات می توان فعالیت های دیگری مانند احداث  ۱۲کالورت باکسی در بخش شمالی منطقه یاران ،تعمیر
و نگهداری کالورت ها در هر بار پاکسازی کالورت های موجود ،برقراری سیستم مدیریت و پایش مستمر تاالب
هورالعظیم ،تسطیح و ترمیم محلهای برداشت قرضه در عرصه تاالب و برنامهریزی جهت راهاندازی و بهرهبرداری
از سیستم تصفیه پساب بهداشتی ،توسعه فضای سبز و استقرار هسته محیط زیست را نیز اضافه کرد.
شرکت متن عالوه بر مدیریت زیستبوم ( )Ecological Managementدر هورالعظیم حین اجرای عملیات
احداث و سلرهای حفاری و همچنین حفاری خوشهای در یک پد مشترک در این منطقه ،اقداماتی مانند اجرای
مطالعات  EIA/EBSو  ESHIAرا برای مدیریت زیست محیطی تمام طرحهای توسعهای در برنامه دارد.
عملیات حفاری با رعایت میزان آلودگی صفر درصد ،تعمیر ،احداث و پاکسازی  320آبراهه و احداث پل قایقرو،
طراحی و ساخت تاسیسات فراورش نفت و گاز بدون عوارض تخریبی زیست محیطی و آلودگی و همچنین ایجاد
هفت هزار هکتار فضای سبز و کاشت  64هزار درخت و درختچه ،بخش دیگری از فعالیتهای زیستمحیطی این
شرکت توسعهای به شمار میرود.
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مسئولیت اجتماعـی ( )CSR

شرکتهای بزرگ که نسبت به اجرای طرحها در زمینههای مختلف اقدام میکنند ،باید با اجرای طرحها و پروژههای
مسئولیت اجتماعی ،همسو با خدماترسانی به پاسخگویی به نیازهای مردم مناطق اجرای طرحهای مربوطه اقدام
کنند تا مردم تصور نکنند که اجرای این طرحها قرار است فقط برای آنها مزاحمت داشته باشد ،بلکه باور کنند
قرار است آنان هم از مواهب اجرای طرحهای بزرگ صنعتی بهرهمند شوند.
بنابراین گذشته از تولید نفت و گاز و برنامهریزی برای امضای قراردادهای جدید ،وزارت نفت بستههای کاری
مجزایی هم برای فعالیتهای ( CSRمسئولیت اجتماعی) در پارس جنوبی و غرب کارون تعریف کرده و در تالش
است با بضاعت اندکی که دارد ،از اجرای مسئولیتهای اجتماعی خود به ویژه در این دو منطقه غفلت نکند.
تیرماه امسال ،درخواست وزارت نفت مبنی بر تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرحها و پروژههای مسئولیت
اجتماعی و فرهنگی صنعت نفت در حوزه فعالیتهای توسع ه فرهنگی و اجتماعی مناطق غرب کارون و پارس
جنوبی ،در جلسه شورای اقتصاد تصویب شد .این طرح با توجه به ضرورت انجام تکالیف و مسئولیتهای اجتماعی
و فرهنگی صنعت نفت در محیطهای پیرامونی اجرای طرحهای بزرگ این صنعت و جبران بخشی از زیانهای
اجتماعی و اقتصادی وارد شده به زیرساختها در مناطق مربوطه اجرا خواهد شد.
بر اساس این مصوبه ،شرکت ملی نفت ایران مکلف است معادل ریالی حداکثر  ۳درصد مبلغ قراردادهای مربوطه را
از محل صرفه جویی در هزینههای طرحهای مذکور و یا از محل منابع داخلی خود برای اجرای طرحها و پروژههای
مسئولیت اجتماعی و فرهنگی در مناطق عملیاتی مربوطه هزینه کند .خوشبختانه غرب کارون ،منطقه عملیاتی
جوانی است و فرصت کافی برای ایجاد تمدنی ساختاریافته در این منطقه وجود دارد.
تا به حال در قالب مسئولیتهای اجتماعی ،اقداماتی از جمله ساخت هنرستان صنعتی سوسنگرد ،احداث چند
واحد دبیرستان در روستاهای هویزه و سوسنگرد ،تکمیل فاز یک بیمارستان دشت آزادگان و احداث فضای
سبز در دستور کار قرار گرفته و درحوزه راهسازی ،بازسازی و تعریض و آسفالت جاده زهیریه ،ساخت و احداث
جادههای سیدخلف و بهسازی و روسازی جاده شهیدهمت اجرایی شده است .تعریض جاده اهواز به خرمشهر،
احداث پل و اصالح جاده ورودی هویزه و مینروبی  140میلیون مترمربع مشتمل بر خنثی سازی  70هزار مین از
دیگر اقداماتی بوده که در مسیر ایفای مسئولیتهای اجتماعی توسط شرکت مهندسی و توسعه نفت در منطقه
غرب کارون انجام شده است.
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در این راستا ،طرحی موسوم به طرح اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریتی و زیستمحیطی مناطق نفتی غرب کارون با
هدف دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در این منطقه نیز در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت .در این طرح ،از
تنگه چذابه تا خرمشهر ،همه روستاها و شهرها مطالعه میشوند و سپس پیشنهادهایی که بتواند در بهبود وضع
اجتماعی ،رفاهی ،فرهنگی و زیست محیطی مردم منطقه اثربخش باشد ،در برنامه اجرایی قرار میگیرد.
مطالعات اولیه از نیازهای رفاهی منطقه غرب کارون نشان میدهد در مجموع باید در مناطق دشت آزادگان و
هویزه ٥٧ ،مدرسه ٢١ ،مرکز درمانی ٧٤ ،مجتمع ورزشی ٨٦ ،راه شهری و روستایی و  ٧٤آبرسانی روستایی ساخته
شود و حتی در طرح مطالعاتی کنونی ،ساخت مرکز آموزشهای فنی و حرفهای و مراکز کارآفرینی دیده شده است.
در حال حاضر ،ظرفیت تولید روزانه  300هزار بشکه نفت در منطقه غرب کارون وجود دارد و چنین طرحهایی نشان
میدهد وزارت نفت بر آن است این فرآیند توسعه با آبادانی منطقه نیز همراه شود.
از سوی دیگر ،طرح مطالعاتی-کاربردی غرب کارون در وزارت نفت ،تببینکننده شاخصهای اجتماعی موجود
در غرب کارون نیز بوده است بطوریکه این مطالعات نشان میدهد بیگانگی اجتماعی بین صنعت نفت و مردم
ساکن در مناطق همجوار با حوزه عملیاتی غرب کارون ،از معضالت گریبانگیر نفت است که البته برای کاهش آن
برنامهریزیهایی صورت گرفته است.
این مطالعات نشان داده است ،غرب کارون جمعیت جوانی دارد و مدرک تحصیلی غالب این جمعیت جوان دیپلم
و باالتر از آن است؛ بطوریکه تنها در هویزه  250جوان با مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر زندگی میکنند.
همچنین نتایج بررسیها از میزان درآمدهای مردم ساکن در منطقه نشان میدهد بیش از نیمی از آنان یعنی حدود
 53درصد در سطح فقر 41 ،درصد در سطح میانی و تنها  6درصد در سطح رفاهی باال زندگی میکنند.
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«مشکالت ناشی از سطح درآمد ،بیکاری و  ...به طور طبیعی بر میزان امید به زندگی مردم این منطقه نیز تاثیر
گذاشته است به طوریکه متوسط امید به زندگی مردم مناطق شهری  71سال و روستاها  68سال است .میزان
باروری در فاصله سالهای  85تا  ،90از  2.3به  2.1کاهش یافته است
البته نکته قابل توجه آن است که فعالیتهای زیست محیطی و اشتغالزایی برای مردم بومی مناطق ،خود از
مصادیق بارز ایفای مسئولیتهای اجتماعی است و شرکت مهندسی و توسعه نفت با نقشآفرینی در این حوزهها
نشان داده فعالیتهای  CSRرا سرلوحه امور قرار داده است.
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سرماـیه اـنساین و اشتغالزاـیی

در شرکت مهندسی و توسعه نفت در حال حاضر بالغ بر هزار نفر از پرسنل فنی و مدیریتی کارآمد مشغول بهکار
هستند و بُعد مهمتر فعالیتهای مرتبط با سرمایه انسانی در این شرکت ،به اشتغالزایی در مناطق عملیاتی به ویژه
برای جوانان بومی مربوط میشود .شرکت متن ،تکریم نیروی انسانی و اشتغالزایی برای مردم بومی مناطق عملیاتی
را  2اصل راهبردی فعالیتهای توسعهای خود میداند و بر این باور است که کارکنان ،سنگ بنای اصلی فعالیتهای
شرکت هستند.
تنها در طرح توسعه آزادگان جنوبی ،هماکنون حدود پنج هزار نفر مشغول فعالیت هستند که غالب آنان را
نیروهای بومی تشکیل میدهند .آزادگان شمالی که فاز نخست آن آبان ماه به بهرهبرداری رسید ،برای حدود پنج
هزار نفر اشتغالزایی کرد و اکنون هم که فعالیتهای توسعهای فاز نخست به پایان رسیده ،بالغ بر  800نفر در این
طرح مشغول فعالیت هستند و از این تعداد  600نفر بومیاند.
در حال حاضر سه هزار نفر در طرح توسعه میدان نفتی آذر فعالیت میکنند که از این میان ۴۵ ،درصد نیروهای
بومی هستند و شرکت متن در تالش است سهم نیروهای بومی را به  50درصد برساند.
برآورد کلی از تعداد افراد شاغل در مناطق عملیاتی غرب کارون نشان میدهد هماکنون حدود  12هزار نفر در
طرحها و پروژههای شرکت متن در این منطقه راهبردی صنعت نفت مشغول کار هستند که در این میان ،بومیها
سهم بسزایی دارند.
شرکت مهندسی و توسعه نفت به اشتغالزایی برای حدود  12هزار نفر در منطقه عملیاتی غرب کارون که حداقل
نیمی از آنان را نیروهای بومی تشکیل میدهند ،آن هم در سال «اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال» ،به خود میبالد
و مصمم است بتواند از دریچه تدبیر و امید که قرار است در دولت دوازدهم نیز به روی صنعت نفت گشوده باشد،
در مسیر تولید ،توسعه و اشتغالزایی هر چه بیشتر برای ملت شریف و عزیز ایران گام بردارد.

34

PEDEC

TOP EXECUTIVE IN ON SHORE
&
OFF SHORE OIL & GAS PROJECTS

