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شركت مهندسی و توسعه نفت )متن( در سال 13۷3 با هدف مديريت و نظارت بر روند اجرای پروژه های عظيم نفت 
و گاز تاسيس شد و از آن زمان تاكنون، به عنوان بازوی توسعه ای شركت ملی نفت ايران ايفای نقش می كند. در 

حال حاضر بالغ بر هزار نفر از پرسنل فنی و مديريتی كارآمد 
با اجرای  در شركت متن مشغول به كار هستند و اين شركت 
طرح های توسعه ای به ويژه در منطقه غرب كارون، گام بزرگی 

در مسير اشتغالزايی برای جوانان بومی كشور برداشته است.
شركت متن برای اجرای طرح ها و پروژه های خود در خشكی 
و دريا، با شركت های پيمانكاری و مهندسی گوناگون در داخل 
و خارج از كشور همكاری دارد تا از اين رهگذر، بستر انتقال 
حائز  پيش  از  بيش  امروز  دنيای  در  كه  را  نوين  فناوری های 
اهميت است، فراهم و از آن به شكل بهينه در پيشبرد اهداف 

خود استفاده كند. 
نگرش حقوقی شركت متن، فعاليت به عنوان شركتی توانمند، 
و  است  ايران  نفت  ملی  شركت  سطح  در  پويا  و  خودساخته 
رسالت حقوقی اين شركت ايجاب می كند اجرای ايمن و به موقع 
پروژه ها را در قالب بودجه مصوب مدنظر قرار دهد؛ كيفيت و 
تعادل اكولوژيكی را با اتخاذ تصميمات درست در روند اجرای 

طرح ها حفظ كند؛ در اجرای پروژه ها به ضرورت بهره برداری نسل حاضر و نسل های آينده از منابع زيرزمينی توجه 
داشته باشد و راهكارهای مناسبی را برای اجرای پروژه ها در چارچوب استانداردهای ملی و بين المللی در دستور 

كار قرار دهد.
ترويج  پيشرفت،  بنيادين  اصل  به عنوان  نوآوری  به  توجه  بذل  كاری،  استانداردهای  و  كيفيت  ارتقاء  برای  تالش 
درستی، صداقت و يكپارچگی در فرايندهای كاری و برقراری تعامل مناسب با پيمانكاران مختلف پروژه ها برای 

حصول بهترين نتايج از ارزش های سازمانی شركت مهندسی و توسعه نفت به شمار می آيد.

ر ـپیشگفتا
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در تبيين اهميت جايگاه شركت مهندسی و توسعه نفت همين بس كه اين شركت توسعه ميدان های مشترک غرب 
كارون با حدود 6۷ ميليارد بشكه نفت خام درجا را در دستور كار دارد؛ ميدان هايی كه اهميت توسعه آن در تمام 
هدفگذاری های ملی و اسناد چشم انداز كشور مورد تاكيد قرار گرفته است و هر جا سخن از اولويت های صنعت 
نفت است، نام اين ميادين در راس اولويت بندی ها خودنمايی می كند. ميادين مشترک در احكام دائمی بودجه های 
سنواتی و برنامه های توسعه كشور همواره مدنظر است؛ وزارت نفت به اولويت برداشت نفت از اين ميدان ها مكلف 

شده و اين امر در قانون بودجه سال 96 نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.
توسعه ميدان های مشترک غرب كارون به دليل اشتراک منابع هيدروكربوری با كشور عراق، يكی از اهداف مهم 
توسعه ای شركت ملی نفت ايران است كه ظرفيت توليد نفت خام كشور را به طور چشمگيری افزايش می دهد و 

موجب تقويت جايگاه كشور در بازارهای بين المللی انرژی می شود. 
در بسته های رونق توليد و اشتغال در حوزه نفت و گاز كه در آخرين روزهای فروردين امسال از سوی معاون اول 
رئيس جمهوری ابالغ شد، وزارت نفت مكلف شد برنامه اجرايی افزايش ظرفيت توليد نفت خام تا چهار ميليون 
و ۷۰۰ هزار بشكه در روز در افق 14۰۰ را با تمركز بر ميدان های مشترک و با تاكيد بر برداشت صيانتی از منابع به 
نحوی تنظيم كند كه توليد نفت خام تا پايان سال 1396 به چهار ميليون بشكه در روز افزايش يابد. در اين بسته 
ابالغی، به صراحت و به صورت مجزا به ضرورت تحقق برنامه اجرايی افزايش توليد ميدان های مشترک غرب كارون 

)آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، يادآوران، ياران شمالی و جنوبی( اشاره شده است. 
اولويت دار سال 1396 صنعت  برنامه ها و پروژه های  با صدور احكام جداگانه ای، مجريان  بر اين، وزير نفت  افزون 
نفت را منصوب و دراين احكام، اولويت های هر بخش را مشخص كرده كه در سطح شركت ملی نفت ايران، افزايش 
ظرفيت توليد نفت خام تا ميزان چهار ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه در روز در افق 14۰۰ با تمركز بر ميادين مشترک و 
تاكيد بر برداشت صيانتی و توليد روزانه چهار ميليون بشكه در پايان سال 1396 به عنوان نخستين اولويت مورد 

تاكيد قرار گرفته است. 

ـنفت صنعت  ر  د منت  ه  ـيگا جا
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پرواضح است ميادين مشترک غرب كارون در تحقق اين هدف سهم بسزايی خواهند داشت و اين سهم به قدری 
كارون  غرب  مشترک  ميادين  توسعه  ضرورت  به  مجزا  طور  به  ابالغيه،  همين  پنجم  بند  در  كه  است  تاثيرگذار 
اشاره و تاكيد شده است: »ظرفيت توليد نفت خام ميادين مشترک غرب كارون )آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، 

يادآوران، ياران شمالی و ياران جنوبی( تا پايان سال 1396 به 35۰ هزار بشكه در روز برسد«.  
به عبارت ديگر، اهميت نقش آفرينی شركت متن در قامت شركتی توسعه دهنده، با مدنظر قرار دادن برنامه توسعه 
مانند  اجرای طرح هايی  كه  زمانی  و  است  كارون دوچندان شده  ميادين مشترک غرب  ويژه  به  ميادين مشترک 
طرح احداث مخازن استراتژيک نفت خام، طرح احداث تلمبه خانه غرب كارون، طرح احداث خط لوله انتقال نفت 
گوره به جاسک، فاز دوم طرح زيست محيطی جمع آوری گازهای همراه آماک و طرح هايی از اين دست در شركت 
متن مرور شود، بيش از پيش می توان به ماهيت مسئوليت خطير و سنگين اين شركت توسعه ای به عنوان يكی از 

شركت های زيرمجموعه شركت ملی نفت ايران پی برد. 
شركت متن كه در همه عرصه های اولويت دار صنعت نفت حضوری فعال دارد، حتی از غافله قراردادهای پژوهشی 
ميدان محور شركت ملی نفت ايران نيز عقب نمانده است و اتفاقا به واسطه برقراری تعامل مناسب شركت متن با 
انستيتو نفت دانشگاه تهران و فعاليت خوب ويكپارچه در مسير اجرا، قرارداد ميدان محور آزادگان از پيشروترين 

قراردادهای پژوهشی در سطح باالدست به شمار می رود. 
شركت متن كه برای اجرای طرح ها و پروژه های خود در مجموع به 36 ميليارد دالر سرمايه نياز دارد، هم اكنون 

بالغ بر 21.5 ميليارد دالر و پنج هزار ميليارد تومان پروژه را به پايان رسانده و يا در دستور كار دارد. 
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سياست های كلی »اقتصاد مقاومتی« از سوی مقام معظم رهبری در 29 بهمن ماه سال 92 با تاكيد بر 24 محور 
ابالغ شد تا راهگشای چالش های پيش روی اقتصاد ايران باشد و بتواند الگويی الهام بخش از نظام اقتصادی اسالم 
را عينيت بخشد و زمينه و فرصت مناسب را برای نقش آفرينی مردم و فعاالن اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی 

كشور فراهم كند. 
سياست های اقتصاد مقاومتی تكاليف متعددی را متوجه وزارت نفت و شركت ملی نفت ايران كرده است كه در 
راس آن می توان به بند 14 اين سياست ها اشاره كرد: »افزايش ذخاير راهبردی نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاری 

در بازار جهانی نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت های توليد نفت و گاز، به ويژه در ميدان های مشترک«.
بر اساس اين ابالغيه، وزارت نفت مكلف شد تمام نيروها و امكانات خود را برای افزايش ذخاير نفت و گاز و توسعه 
اتخاذ  با  و  اولويت بندی شد  نفت  پروژه های صنعت  و  بود كه طرح ها  دليل  به همين  و  بيشتر بسيج كند  توليد  و 
رويكردی درست و بجا، توسعه ميادين مشترک با محوريت غرب كارون و پارس جنوبی در سطر نخست اولويت ها 

قرار گرفت. 
ميادين مشترک غرب كارون شامل آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، ياران شمالی، ياران جنوبی و يادآوران می شود 
كه نگاهی بر عملكرد صنعت نفت در دولت يازدهم در ميادين نامبرده، حاكی از آن است كه وزارت نفت راه را به 

درستی انتخاب كرده و اولويت بخشی به غرب كارون بی پاسخ نمانده است. 
آبان ماه سال 1395 بود كه فاز نخست طرح توسعه ميدان آزادگان شمالی، فاز نخست طرح توسعه ميدان يادآوران 
و طرح توسعه ميدان ياران شمالی به بهره برداری كامل رسيد و ظرفيت توليد نفت غرب كارون از حدود ۷۰ هزار 
بشكه در روز در زمان پايان كار دولت دهم، به بيش از 2۷۰ هزار بشكه افزايش يافت و رياست محترم جمهور كه 

در مراسم افتتاحيه حضور داشت، از تالش صنعتگران نفت  قدردانی كرد. 

میت و مقا د  قتصا ا مسري  ر  د حرکت 
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توليد و توسعه  اقتصاد مقاومتی، همچنان در مسير  با هدف اجرای سياست های  شركت مهندسی و توسعه نفت 
هرچه بيشتر در غرب كارون از هيچ تالشی دريغ نمی كند و بر آن است ظرفيت توليد در اين منطقه را بيش از پيش 

افزايش دهد تا از اين رهگذر، از منافع ملت ايران در ميدان های مشترک صيانت كند. 
افزون بر توليد و توسعه، شركت مهندسی و توسعه نفت در سالی كه به نام سال »اقتصاد مقاومتی، توليد و اشتغال« 
نامگذاری شده است، بر تداوم رويكرد خود مبنی بر اشتغالزايی به ويژه برای جوانان بومی تاكيد دارد و استفاده 
حداكثری اين شركت از نيروهای بومی در طرح های توسعه ای گواهی بر اين مدعاست. شركت متن مطابق با منويات 
مقام معظم رهبری در سياست های ابالغی اقتصاد مقاومتی، حمايت از توانمندی های داخلی را نيز سرلوحه كار خود 
قرار داده و تالش بر آن است تا حتی االمكان از ظرفيت های پيمانكاران داخلی و همچنين تجهيزات و قطعات توليد 

داخل استفاده شود.
تكيه بر توان داخلی، زمينه ساز رشد و شكوفايی نيروهای داخلی اعم از مهندسان مشاور، پيمانكاران و سازندگان 
تجهيزات است و كار در ميدان آزادگان جنوبی را می توان از مصاديق بارز اتكای شركت متن به توان داخلی عنوان 
كرد. در طرح آزادگان جنوبی بعد از خلع يد پيمانكار چينی، كليه مطالعات مهندسی، حفاری، خريد كاال و تجهيزات 
و اجرای طرح بر عهده مشاوران، پيمانكاران و سازندگان ايرانی قرار گرفت و اين اعتماد به توان داخلی، موجبات 
افزايش خريد از شركت های سازنده تجهيزات داخلی را فراهم و زمينه رونق و اشتغال پايدار را در اين شركت ها 

ايجاد كرده است.
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راهبرد وزارت نفت مبنی بر اولويت توسعه ميادين مشترک همان گونه كه در پارس جنوبی جواب داد و بهره برداری 
از 11 فاز اين ميدان گازی را در كارنامه دولت يازدهم ثبت كرد، در غرب كارون هم منتهی به نتايج قابل قبولی 
شمالی  ياران  و  يادآوران  شمالی،  آزادگان  جنوبی،  آزادگان  ميدان های  توليد  ظرفيت  هم اكنون  به طوری كه  شد؛ 
)ميدان های مشترک غرب كارون( در مجموع به حدود 3۰۰ هزار بشكه در روز رسيده و كمی آن طرف تر، شمارش 

معكوس برای برداشت نفت از ميدان ياران جنوبی هم آغاز شده است. 
فاز نخست طرح توسعه ميدان آزادگان شمالی، فاز نخست طرح توسعه ميدان يادآوران و طرح توسعه ميدان ياران 
شمالی، آبان ماه پارسال به طور رسمی با حضور رئيس جمهوری افتتاح شد و هم اكنون روزانه از اين ميادين به 
ترتيب حدود ۷5، 115 و 3۰ هزار بشكه نفت برداشت می شود كه در اين ميان، توسعه فاز نخست يادآوران با سه 
ميليارد دالر سرمايه گذاری در دستور كار شركت ساينوپک چين قرار داشته؛ توسعه فاز نخست آزادگان شمالی با 
2 ميليارد و 55۰ ميليون دالر با راهبری شركت ملی نفت چين )CNPC( به سرانجام رسيده و ميدان ياران شمالی 

هم با رقمی كمتر از 6۰۰ ميليون دالر از سوی شركت نفت و گاز پرشيا توسعه داده شده است. 
ميدان آزادگان جنوبی نيز كه طی سال های متمادی و در بهترين حالت، توليدی بيش از 5۰ هزار بشكه در روز را 
تجربه نكرده بود، دردولت يازدهم با استفاده از منابع داخلی و با اتكا به مديريت صحيح مجموعه مهندسی و توسعه 
نفت و تالش بی وقفه كاركنان جهادگر صنعت نفت، اخيرا توليد روزانه 8۰ هزار بشكه نفت را نيز پشت سر گذاشته 

است.   
اين در حالی  است كه بر اساس اعالم برنامه ريزی تلفيقی شركت ملی نفت ايران، بيش از 5۰ درصد پيشرفت فاز 
نخست طرح توسعه ميدان آزادگان شمالی، حدود 23 درصد پيشرفت فاز نخست طرح توسعه ميدان يادآوران و 

بيش از 9۰ درصد پيشرفت طرح توسعه ميدان ياران شمالی در دولت يازدهم حاصل شده است.

لید ـتو ـيل  ر یو  ر منت 



ـیا ر د و  خشکـی  ر  د ز  گا و  ـنفت  ی  ها ح  طر ۷مجیر 

اما روند  از مرز 8۰ هزار بشكه در روز گذشته است،  اكنون  اگرچه هم  نيز  ظرفيت توليد ميدان آزادگان جنوبی 
توسعه آن با جديت ادامه دارد و برآوردها حاكی است ظرفيت توليد اين ميدان تا پايان امسال  به 14۰ هزار بشكه 
در روز افزايش خواهد يافت. به اين افتخارات می توان آغاز توليد نفت در ميدان مشترک آذر در استان ايالم را نيز 
اضافه كرد؛ ميدانی كه برداشت از آن اسفندماه سال 1395 آغاز شد و هم اكنون ظرفيت توليد روزانه اش به 3۰ هزار 

بشكه نفت رسيده است.  
ميليون   65 به  يادآوران  مشترک  ميدان  تجمعی  توليد 
بشكه رسيده است و اين ميدان تاكنون بالغ بر 3,4 ميليارد 
توليد  به همراه داشته است.  برای كشور  دالر درآمدزايی 
تجمعی ميدان آذر از 2,2 ميليون بشكه در روز گذشته و 
توليد تجمعی ميدان مشترک ياران شمالی نيز حدود هفت 
ميليون بشكه و درآمدزايی آن تاكنون حدود 4۰۰ ميليون 

دالر برآورد شده است. 
بيش  امسال  نيز  آزادگان جنوبی  می شود طرح  پيش بينی 
اين  كند.  درآمدزايی  كشور  برای  دالر  ميليارد   1,2 از 
 1,5 از  بيش  تاكنون  نيز  شمالی  آزادگان  كه  حاليست  در 

ميليارد دالر برای كشور درآمدزايی كرده است.
می داند  مكلف  را  خود  برنامه  طبق  متن  شركت  اگرچه 
ظرفيت توليد ميادين غرب كارون را تا پايان سال 1396 
از  اما برآوردها حاكی  به 35۰ هزار بشكه در روز برساند، 
آن است كه عالوه بر تحقق اين هدف، دستيابی به ظرفيت 
توليد روزانه 368 هزار بشكه نفت در پايان سال امكانپذير 
است كه غالب اين افزايش ظرفيت از محل افزايش توليد 
ياران  ميدان  رسيدن  توليد  به  و  جنوبی  آزادگان  ميدان 

جنوبی تامين خواهد شد. 
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از آن آغاز نشده و پيش بينی می شود تا  ياران جنوبی تنها ميدان مشترک غرب كارون است كه هنوز برداشت 
شهريورماه امسال توليد زودهنگام اين ميدان به ميزان 1۰ هزار بشكه در روز آغاز شود و تا پايان سال به 25 هزار 

بشكه در روز برسد. 
در برنامه توليد و تزريق سال 96 شركت ملی نفت ايران 
كه در هيئت مديره اين شركت به تصويب رسيده است، 
برنامه بخش های مختلف اعم از توليد و توزيع نفت خام، 
و  نفتا  و  گازی  ميعانات  و  مايعات  سبک،  گاز  غنی،  گاز 
نفتی  ميدان های  به  آب  و  طبيعی  گاز  تزريق  همچنين 
مشخص شده است كه بر پايه آن، شركت ملی نفت ايران 
تا پايان امسال، هشت درصد در نفت خام، 1۷ درصد در 
گاز غنی و 29 درصد در مايعات و ميعانات گازی و نفتای 
خود افزايش توليد خواهد داشت. در اين برنامه، از افزايش 
)آزادگان جنوبی، آزادگان  توليد ميدان های غرب كارون 
شمالی، يادآوران، ياران شمالی و ياران جنوبی( و ميدان 
برنامه توليد نفت  از مهمترين اجزای  آذر به عنوان يكی 
خام كشور ياد و تاكيد شده است كه با تكميل واحدهای 
فرآورشی و انتقال، برداشت حداكثری از اين ميدان های 

مشترک ممكن شود.
هزار   ۷۰۰ به  توليد  افزايش ظرفيت  تا  كارون  غرب  البته 
بشكه در پايان سال 139۷ و در نهايت تحقق هدف توليد 
روزانه يک ميليون و 33۰ هزار بشكه، راه درازی در پيش 
دارد كه اميد است امضای قراردادهای جديد نفتی مسير 

تحقق اين اهداف را هموار سازد. 
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اگرچه مديريت درست طرح ها و پروژه ها، تعامل خوب كارفرما و پيمانكار و برنامه ريزی و تالش صنعتگران نفت، 
الفبای موفقيت در طرح های توسعه ای است، اما نمی توان نقش توافق برجام را در تسريع فرايند توسعه در شركت 

ملی نفت ايران ناديده گرفت.
رفع توقيف بسياری از قطعات مصرفی و امكانپذير شدن تامين ديگر تجهيزات و قطعات مورد نياز و كاهش قيمت 
خدمات به واسطه افزايش رقابت پذيری از مواردی است كه به طور مستقيم، آثار مطلوبی بر روی طرح ها داشته 
است. با اجرای برجام و تكيه بر توان داخلی، هزينه سرمايه گذاری توليد هر بشكه نفت خام و هزينه حفاری يک 
حلقه چاه به طور قابل توجهی كاهش يافت و اگر به طور نمونه، برای حفاری يک حلقه چاه در دوران تحريم بالغ بر 

12 ميليون دالر هزينه می شد، با اجرای برجام، اين رقم به حدود ۷,5 ميليون دالر رسيده است.  
عالوه بر كاهش نياز به سرمايه و سرعت بخشی به كار، ايجاد بستر تعامل مجدد با شركت های بين المللی از ديگر 
دستاوردهای برجام برای صنعت نفت است. اين صنعت همانند ديگر صنايع، نيازمند استفاده از دانش و فناوری های 

روز دنياست و اين نياز جز در سايه تعامل سازنده و عزتمند با ديگر كشورها تامين نخواهد شد. 
پس از حصول توافق برجام، تعامل ايران با جهانيان به ويژه در عرصه اقتصادی افزايش يافته و امضای تفاهمنامه های 
همكاری برای مطالعه ميادين نفت و گاز و آماده سازی مقدمات برای همكاری بلندمدت با شركت های بين المللی 

توانمند در مسير  توسعه ميادين از دستاوردهای اين توافق تاريخی به شمار می رود. 
امروز شركت ملی نفت ايران می تواند برای پيشبرد اهداف پروژه های خود، در يک فضای رقابتی نسبت به انتخاب 
بهترين و توانمندترين شركت های بين المللی اقدام كند و ناگزير به واگذاری طرح ها به شركت هايی محدود نيست. 

منت ر  د م  ـبرجا م   فرجا
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گازی  ميدان  توسعه  برای  انگليسی_هلندی شل  دارخوين، شركت  فاز سوم  توسعه  برای  ايتاليا  انی  امروز  اينكه 
كيش و معتبرترين شركت های بين المللی نفتی برای شركت در مناقصه ميدان نفتی آزادگان قدم برداشته اند، نماد 

روشنی از رفع محدوديت ها و توسعه تعامل با جهانيان است.
بدون ترديد، تعامل بهينه با صاحبان علم و فناوری در دنيا، فرصتی مغتنم برای صنعت نفت ايران است و شركت 
مهندسی و توسعه نفت كه تاكنون نيز از دستاوردهای برجام بهره مند شده است، می تواند در ادامه از اين فرصت 

در قالب تعامل با شركت های بين المللی در مسير اجرای پروژه ها بهره مند شود. 
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وزارت نفت در دولت يازدهم، تدوين الگوی جديد قراردادهای نفتی را موسوم به قراردادهای بيع متقابل پيشرفته 
با هدف تسريع در توسعه ميادين نفت و گاز و پياده سازی روش های ازدياد برداشت در اين ميادين در دستور كار 
قرار داد و به تصويب هيئت دولت رساند. اگرچه نخستين قرارداد در قالب مدل جديد قراردادهای نفتی با محوريت 
توسعه بخش فراساحل فاز 11 ميدان گازی پارس جنوبی امضا شده است، اما بررسی ها نشان می دهد ميدان های 

تحت توسعه شركت متن كانديداهای بعدی و كليدی توسعه در قالب اين مدل قراردادی به شمار می روند. 
در  مذاكره  برای  بين المللی  شركت های  كشورمان،  در  پسابرجام  دوران  آغاز  و   1+5 گروه  با  ايران  توافق  از  پس 
بخش های مختلف به ديدار مديران ارشد صنعت نفت ايران آمدند كه بسياری از اين مذاكرات در بخش باالدست 

صنعت نفت با موضوعيت همكاری در قالب قراردادهای جديد نفتی دنبال شده است. 
شركت ملی نفت ايران تاكنون برای مطالعه يكپارچه ميدان آزادگان )شمالی و جنوبی(، با شركت های بين الملی 
شل، توتال، پتروناس، اينپكس و شركت های ايرانی تنكو و نفت و گاز پرشيا تفاهمنامه همكاری امضا كرده است 
كه از اين ميان، به جز شركت های ايرانی، ديگر شركت ها نتايج مطالعات خود را ارائه داده اند و مقدمات برگزاری 

مناقصه آزادگان فراهم شده است.

ـنفتـی ید  جد ی  ها د ا رد قرا لب  قا ر  د سعه  ـتو
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بناراين همانطور كه پيداست، در آزادگان جنوبی به شركت های خارجی بسنده نشد و از شركت های داخلی هم دعوت 
به عمل آمد تا در صورتی كه توان تامين سرمايه و فناوری های مورد نياز را با همكاری شركت های معتبر بين المللی در 

خود می بينند، به ميدان بيايند.
ايران به شمار می رود و  با حدود 34 ميليارد بشكه ذخيره نفت درجا، بزرگترين ميدان مشترک نفتی  ميدان آزادگان 

توسعه اصولی و بهينه آن می تواند منافع سرشاری برای اقتصاد ايران به همراه داشته باشد. 
در طرح جامع توسعه ميدان نفتی آزادگان جنوبی 2 فاز تعريف شده است كه برمبنای آن، توليد در فاز نخست توسعه به 
32۰ هزار بشكه در روز و در فاز دوم توسعه به 6۰۰ هزار بشكه در روز افزايش می يابد. در آزادگان شمالی نيز برای تحقق 
2 فاز توسعه ای هر يک به ظرفيت توليد ۷5 هزار بشكه نفت در روز برنامه ريزی شده است كه فاز نخست آن سال 95 به 

بهره برداری رسمی رسيده است.  
شركت ملی نفت ايران برای مطالعه ميدان ياران، توافقنامه ای با شركت نفت و گاز پرشيا به امضا رسانده و به دنبال آن، 
نتايج مطالعات را از اين شركت اكتشاف و توليد ايرانی دريافت كرده است. به اين ترتيب پيش بينی می شود در آينده 
نزديک، قرارداد توسعه يكپارچه ميدان ياران )شمالی و جنوبی( به كنسرسيومی به راهبری شركت توسعه نفت و گاز 
پرشيا واگذار شود. اين شركت پيش از اين، ميدان ياران شمالی را توسعه داده و بر آن است كه در قالب مدل جديد 
قراردادهای نفتی، امكان عملياتی شدن فازهای بعدی توسعه در ياران شمالی را بسنجد و با همكاری شريک خارجی خود 

به فعاليت های توسعه ای در بخش های شمالی و جنوبی ميدان ادامه دهد. 
ياران با 2 ميليارد بشكه نفت درجا از ميدان های مشترک نفتی ايران با عراق است كه توسعه آن با تحريم های سختگيرانه 
عليه صنعت نفت ايران همزمان شد و به همين دليل، توسعه با اتكا به توان شركت های داخلی پيش رفته است. اين ميدان 

به دو بخش شمالی و جنوبی تقسيم شده است.
ميدان دارخوين كه 2 فاز توسعه ای آن با موفقيت به پايان رسيده است، توسعه فاز سوم خود را در قالب مدل جديد 
قراردادهای نفتی دنبال می كند كه به اين منظور، تاكنون تفاهمنامه های همكاری بين شركت ملی نفت ايران با شركت انی 
ايتاليا، شركت ملی نفت فيليپين و شركت ايرانی سرمايه گذاری غدير امضا شده است. هم اكنون از محل فازهای يكم و 
دوم توسعه اين ميدان مجموعا 16۰ هزار بشكه در روز توليد می شود و طبق برنامه، امكان توليد روزانه 6۰ هزار بشكه از 
ميدان دارخوين در فاز سوم توسعه وجود دارد. مساحت اين ميدان حدود 2۰۰ كيلومتر مربع، نفت درجای آن 2,6 ميليارد 

بشكه و API نفت توليدی اين ميدان در بخش فهليان 39 و در بخش سروک و ايالم ميان 22 تا 2۷ است.
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ميدان گازی كيش ديگر ميدانی است كه در صف توسعه در قالب مدل جديد قراردادهای نفتی قرار دارد و تاكنون 
شركت  انگليسی-هلندی شل، انی ايتاليا و شركت های ايرانی سرمايه گذاری غدير و صانع برای توسعه آن ابراز تمايل 
كرده و تفاهمنامه های همكاری مشتركی را با هدف مطالعه ميدان امضا كرده اند. ميدان كيش، ميدان بزرگی است كه 

توسعه آن در قالب چند فاز اجرايی خواهد شد. 
تا شمال غربی جزيره  بندرلنگه  فارس( در جنوب غربی  )واقع در آب های خليج  زير جزيره كيش  در  ميدان  اين 
سيری، در نزديكی جزاير هندورابی و در شرق جزيره الوان قرار دارد و پس از ميدان پارس جنوبی، بزرگترين ميدان 
گازی خليج فارس به شمار می رود. هم اكنون فعاليت های طرح در فاز يک توسعه آن جهت توليد يک هزار ميليون 

فوت مكعب گاز در روز در بخش های حفاری و احداث خطوط لوله در جريان است.
ميدان چنگوله از ميادين مشترک نفتی است كه قرابت زيادی با ميدان آذر دارد و تاكنون با محوريت مطالعه اين 
 )PTTEP( ميدان، سه تفاهمنامه بين شركت ملی نفت ايران و شركت گازپروم نفت روسيه، شركت ملی نفت تايلند
و شركت دی ان او )DNO( نروژ امضا شده است. اين ميدان يكی از ميدان های هيدروكربوری موجود در ساختمان 
زمين شناسی بلوک اناران است كه در دماغه كوه های زاگرس ، در امتداد مرز ايران و عراق و در قسمت جنوب غربی 
استان ايالم ميان دو شهر مهران و دهلران واقع شده است. در برنامه فعلی توسعه چنگوله 2 فاز تعريف شده كه در 
فاز نخست، اجرای 6 حلقه چاه در نظر گرفته شده است و 2 حلقه چاه تعميری و چهار حلقه چاه توليدی جديد با 

هدف توليد روزانه 15 هزار بشكه نفت حفاری می شود. 
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امضا  انگليسی-هلندی شل  ايران و شركت  نفت  بين شركت ملی  نيز  يادآوران  تفاهمنامه مطالعاتی ميدان عظيم 
شده است و پيش بينی می شود يادآوران بعد از آزادگان، دومين ميدانی باشد كه برای توسعه در قالب مدل جديد 
قراردادهای نفتی به مناقصه می رود. اين ميدان در ۷۰ كيلومتری جنوب غرب اهواز و شمال خرمشهر در منطقه 

با  حسينيه( قرار دارد و فاز نخست توسعه آن   – )كوشک 
ظرفيت توليد روزانه 85 هزار بشكه نفت، آبان ماه پارسال 

رسمًا به بهره برداری رسيد. 
نفت  ملی  شركت  با  هم  اتريش   )OMV( او ام وی  شركت 
امضا  تفاهمنامه ای  بندكرخه  ميدان  مطالعه  برای  ايران 
در  كه  ميدانی  است؛  داده  ارائه  نيز  را  آن  نتايج  كه  كرده 
واقع شده  مهر  بلوک  در  اهواز  غربی  كيلومتری شمال   2۰
درجای  نفت  ذخاير  دقيق  تخمين  با  ميشود  بينی  پيش  و 
اليه های ايالم و سروک، ميزان اين ذخاير و حتی ابعاد اين 

ميدان تغيير كند و گسترده تر شود.
از سوی ديگر، ميدان آذر، ميدانی مشترک و بسيار پيچيده 
كه اين روزها با ظرفيت توليد 3۰ هزار بشكه نفت در روز 
در  را  خود  توسعه  فرايند  ادامه  است  قرار  است،  مدار  در 
قالب مدل جديد قراردادهای نفتی و از سوی كنسرسيومی 
به رهبری پيمانكار كنونی )شركت توسعه سروک و آذر و 

صندوق بازنشستگی نفت( طی كند. 
هدف نهايی در توسعه ميدان آذر، حصول ظرفيت توليد 65 

هزار بشكه نفت در روز در سال 9۷ بوده است كه با تاكيد وزير نفت بر ضرورت بهره مندی بيشتر از ظرفيت های اين 
ميدان، برای افزايش توليد تا 1۰۰ هزار بشكه نيز برنامه ريزی شده است. 

 از شواهد امر پيداست در صورت تسريع روند امضای قراردادهای جديد نفتی و تعيين تكليف توسعه برخی ميادين، 
شركت مهندسی و توسعه نفت روزهای پركارتری را در پيش رو دارد. 
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شركت مهندسی و توسعه نفت در حال حاضر افزون بر توسعه ميادين، طرح احداث تلمبه خانه غرب كارون، طرح 
احداث نيروگاه غرب كارون و تاسيسات جانبی، طرح احداث مخازن استراتژيک نفت خام، طرح احداث خط لوله 

انتقال نفت گوره به جاسک و پايانه جاسک را نيز در دست اجرا دارد.
اما محور اصلی فعاليت های شركت مهندسی و توسعه نفت بر توسعه ميادين به ويژه ميادين مشترک غرب كارون 
)طرح توسعه ميدان های آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، يادآوران، ياران شمالی، ياران جنوبی( متمركز است و از 

اين رو، معرفی اجمالی اين ميادين خالی از لطف نيست:

ميدان های آزادگان جنوبی و شمالی قرار است به صورت يكپارچه در قالب مدل جديد قراردادهای نفتی توسعه 
يابند. حاال شمارش معكوس برای برگزاری مناقصه آزادگان آغاز شده است و اميد می رود اين ميدان به نقطه عطفی 

برای انتقال فناوری های ازدياد برداشت به داخل كشور بدل شود.
بر   1356 سال  به  آزادگان  ميدان  كشف 
می گردد. حفاری نخستين چاه آن در سال 
در  تحميلی  جنگ  وقوع  با  و  آغاز   135۷
حال  اين  با  شد.  متروكه  متری    881 عمق 
در سال 13۷4 عمليات لرزه نگاری تكميلی 
اين  در  نفت  وجود   13۷۷ سال  در  و  انجام 

ميدان اثبات شد. 
قرارداد توسعه ميدان آزادگان در سال 1382 
با اينپكس امضا و سرانجام اين شركت ژاپنی 
در سال 1385 از توسعه ميدان كنار گذاشته 
شد. پس از آن در سال 1386 هيئت مديره 

شركت ملی نفت ايران تصميم گرفت تا بخش شمالی ميدان را به صورت بيع متقابل توسعه دهد.

ن رو کا ب  غر ـين  د میا یت  ر محو ـبا  ی  سعه ا ـتو ی  ح ها طر

ن دگا زا آ
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در حالی كه تحريم ها عليه ايران هر روز سخت تر می شد، شركت های بين المللی تمايل چندانی به سرمايه گذاری 
با اين حال چينی ها خارج از قواعد بين المللی خواستار توسعه ميدان آزادگان شدند و شركت  در ايران داشتند؛ 
CNPCI  هم برای توسعه بخش شمالی و جنوبی آزادگان با شركت ملی نفت ايران وارد مذاكره و سپس قرارداد شد. 
 8۰ در  عراق  مرز  نزديكی  در  كه  است  كارون  غرب  در  ايران  نفتی  مشترک  ميدان های  جمله  از  جنوبی  آزادگان 
كيلومتری غرب اهواز قرار دارد؛ مهرماه سال 1388، قرارداد توسعه ميدان آزادگان جنوبی در قالب بيع متقابل بين 
شركت ملی نفت ايران و شركت ملی نفت چين امضا شد و با توجه به تغييرهای اعمال شده در طرح جامع توسعه 
ميدان  )MDP(، عمليات اجرايی اين طرح از شهريورماه سال 1391 كليد خورد. اما اين قرارداد به نتيجه نرسيد و 
وقت كشی چينی ها كار را به جايی رساند كه 9 ارديبهشت ماه سال 93 حكم خلع يد CNPCI از طرح توسعه ميدان 
نفتی آزادگان جنوبی به طور رسمی به اين شركت ابالغ و تصميم گرفته شد پيمانكاران ايرانی فعاليت های توسعه ای 

اين ميدان در دست گيرند. 
می گذرد،  عظيم  توسعه ای  طرح  اين  در  داخلی  شركت های  پررنگ  حضور  از  سال  سه  حدود  كه  حالی  در  اكنون 
از  را تجربه می كند؛ ميدانی كه طی تمام سال هايی كه  نفت  از 8۰ هزار بشكه  توليد روزانه بيش  آزادگان جنوبی 
توليدی شدن آن می گذشت، هيچگاه توليدش از 5۰ هزار بشكه نفت در روز تجاوز نكرده بود. هدفگذاری توليد 
زودهنگام ميدان آزادگان جنوبی، 11۰ هزار بشكه در روز است و بر اساس برنامه ريزی انجام شده در شركت متن، نه 
تنها اين ميزان توليد طی ماه های آتی محقق می شود بلكه افزايش ظرفيت توليد اين ميدان تا 14۰ هزار بشكه در 

روز در پايان سال 96 نيز امكانپذير است. 
در طرح جامع توسعه ميدان نفتی آزادگان جنوبی 2 فاز تعريف شده است كه برمبنای آن، توليد در فاز نخست 

توسعه به 32۰ هزار بشكه در روز و در فاز دوم توسعه به 6۰۰ هزار بشكه در روز افزايش می يابد.
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اين ميدان مشترک نفتی،  با شركت های بين المللی و داخلی متعددی برای مطالعه  ايران  تاكنون شركت ملی نفت 
تفاهمنامه همكاری امضا كرده است و با توجه به ارائه نتايج مطالعاتی از سوی شركت های بين المللی، هم اكنون اين 
نتايج به منظور سنجش شاخص های فنی ارائه شده در حال بررسی است. شركت های مطالعه كننده موظفند به طور 
مستند در طرح های پيشنهادی خود برآورد كنند با پياده سازی روش های ازدياد برداشت، چه ميزان برداشت ثانويه 

از اين ميدان ممكن خواهد شد. 
در حال حاضر، ضريب بازيافت نفت در اليه سروک آزادگان جنوبی حدود پنج درصد است و كارشناسان بر اين باورند 

با استفاده از فناوری و دانش روز، امكان افزايش اين رقم حداقل تا 15 درصد وجود دارد. 
توجه به آثار و تبعات اقتصادی فراوان حاصل از ازدياد برداشت نفت و به تبع آن ريسک های همراه با اين پروسه 
بسيار حائز اهميت است. در فعاليت  های سطح االرضی، صحبت چند ميليارد دالر هزينه است اما در ازدياد برداشت، 
بازيافت می تواند صدها  افزايش ضريب  متقابال يک درصد  و  پيدا می كند  افزايش  به شدت  كار  و ريسک  هزينه ها 

ميليارد دالر درآمدزايی به همراه داشته باشد. 
اين موضوع، نشان دهنده حساسيت و اهميت كار است؛ به ويژه در ميدان های غرب كارون ايران كه بر عكس ميدان 
های شرق كارون، از پيچيدگی های مخزنی بسياری برخوردارند و پيمانكار بايد ريسک فعاليت در چنين ميدان هايی 

را تقبل كند. عاملی كه می تواند در چنين شرايطی به موفقيت در اجرای چنين پروژه بينجامد، فناوری است. 
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اما ميدان آزادگان شمالی در حدود 12۰ كيلومتری غرب اهواز )غرب رودخانه كارون( و بيشتر در تاالب هورالهويزه 
قرار گرفته و با ميدان مجنون عراق مشترک است. قرارداد توسعه ميدان آزادگان شمالی 15 تيرماه سال 1388 در 

قالب بيع متقابل به ارزش 2 ميليارد و 55۰ ميليون دالر بين طرفين تنفيذ شد.
 ظرفيت روزانه توليد نفت ميدان آزادگان شمالی با افتتاح رسمی فاز نخست اين طرح در آبان ماه سال 95، به ۷5 

هزار بشكه در روز رسيد. 
 )CNPCI( توسعه ميدان آزادگان شمالی كه در قالب قرارداد بيع متقابل به شاخه بين المللی شركت ملی نفت چين
واگذار شده بود با روی كار آمدن دولت يازدهم و گشايش های برجام سرعت بيشتری گرفت تا سرانجام و پس از 

هفت سال، برداشت روزانه ۷5 هزار بشكه  از اين ميدان محقق شد.
توسعه  چاه  با حفاری 58 حلقه  فاز   2 در  است،  عراق مشترک  مجنون  ميدان  با  كه  آزادگان شمالی  نفتی  ميدان 
می يابد. در فاز نخست توليد ميدان بايد به ۷5 هزار بشكه در روز می رسيد كه محقق شد و در فاز دوم نيز توليد 
روزانه ۷5 هزار بشكه پيش بينی شده است. به اين ترتيب با توسعه فاز دوم اين ميدان، ايران روزانه 15۰ هزار بشكه 

نفت از آزادگان شمالی برداشت می كند. 
برآوردهای اوليه از ميزان ذخاير درجای نفت اين ميدان، 5,68 ميليارد بشكه است و ضريب برداشت آن هم 6 عنوان 
شده است. سازندهای گدوان و گژدمی حدود سه درصد از نفت درجای ميدان آزادگان را در خود جای داده اند كه 
نفت آنها سبک و درجه API بين 3۰ تا 34 درصد است. سازند سروک اين ميدان هم 9۷ درصد از نفت درجای 

ميدان را در خود جای داده و از نوع سنگين با درجه API  1۷ تا 2۰ درصد است.
شروع توسعه آزادگان شمالی همزمان با تشديد تحريم ها عليه صنعت نفت بود، از سوی ديگر سازمان حفاظت محيط 
زيست برای صدور مجوزهای الزم، مدتی اجرای پروژه را متوقف كرد. اما  با همه تاخيرها و محدوديت ها، جلسه های 
پی در پی با پيمانكاران موثر واقع شد و سرانجام كمتر از سه سال پس از روی كار آمدن دولت يازدهم، فروردين ماه 
1395، ايران توانست روزانه ۷5 هزار بشكه نفت از آزادگان شمالی برداشت كند. اين طرح در آبان ماه همان سال 

به طور رسمی بهره برداری شد. 
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ميدان            اين  درجای  نفت  كه  است  اين  از  حاكی  شمالی  آزادگان  ميدان  دوم  فاز  توسعه  درباره  انجام شده  مطالعات 
)MDP( در سال 8۷  برنامه جامع توسعه ميدان  اوليه  انجام شده در مطالعات  اوليه  برآوردهای  از  بيش  3۰ درصد 
است. اين مطالعات حجم ذخاير نهايی ميدان را حدود 6,3 ميليارد بشكه نشان می دهد. بی ترديد متناسب با افزايش 

ذخاير نفت درجا، هدفگذاری های توليد از اين ميدان نيز تغيير خواهد كرد. 
در فاز نخست اين طرح توسعه ای، 6۷ درصد قراردادهای حفاری به شركت های ايرانی و به  ويژه به شركت ملی حفاری  
ايران واگذار شد در صورتی كه الزام بر 51 درصد بود. همچنين همه قراردادهای مربوط به اجرای پروژه در بخش 
تحت االرضی، شامل قراردادهای خدماتی، سرويس دهی به چاه ها و... هم با رعايت سهم شركت های ايرانی، امضا و 

هم زمان با حفاری اجرا شدند.
طرح توسعه ميدان نفتی آزادگان شمالی با ايجاد صنايع نفت و گاز در منطقه دشت آزادگان، افزون بر ايجاد زمينه 
مناسب برای فعاليت پيمانكاران و شركت های ايرانی، شرايط جذب و اشتغال تعداد زيادی از نيروهای داخلی را نيز 
فراهم كرده است. حدود سه هزار  نفر به طور مستقيم در مراحل اجرائی در منطقه مشغول به كار بوده  اند و در مدت 

اجرای هر مرحله، از حداكثر توان نيروهای بومی بهره برداری شده است.
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ميدان كوشک حفر شد.          در  اكتشافی  نخستين چاه  و  آغاز  در سال ۷5  يادآوران  ميدان  در  لرزه نگاری  عمليات 
13 تيرماه سال 1383، بيژن زنگنه، وزير نفت دولت هشتم از كشف يادآوران خبر داد؛ ميدانی كه يادآوران نام 
نهاده شد تا همواره يادآور جانفشانی های دالورد مردان سال های دفاع مقدس در خطه مرزی مشترک با عراق باشد.
است.  مشترک  عراق  سندباد  با  و  دارد  قرار  خرمشهر  شمال  و  اهواز  غربی  جنوب  كيلومتری   ۷۰ در  ميدان  اين 
مطالعات اوليه ميدان يادآوران،  نفت درجای آن را 1۷ ميليارد بشكه برآورد كرده بود اما اكنون برآوردها رقمی 

بيش از 34 ميليارد بشكه را نشان می دهد.    
شركت های  با  مذاكره  بالفاصله  و  بود  برخوردار  بااليی  اهميت  از  هشتم  دولت  برای  مشترک  ميدان  اين  توسعه 
خارجی شروع شد. آبان ماه 83 هم تفاهمنامه ای ميان ايران و چين به منظور گسترش همكاری ها در زمينه انرژی 

امضا و مذاكره با شركت سينوپک چين برای توسعه ميدان يادآوران آغاز شد. 
ايران همان زمان عالقه مند بود تا هرچه سريع تر توسعه ميدان را آغاز كند؛ روند مذاكرات هم به نحوی بود كه 
انتظار می رفت قرارداد در سال 84 نهايی شود. اما عمر امضای قرارداد يادآوران به دولت هشتم نرسيد و دولت نهم 
ادامه دهنده مذاكرات توسعه اين ميدان شد. سرانجام پس از سه سال مذاكرات طوالنی، شركت ملی نفت ايران و 
سينوپک چين 18 آذرماه 1386 قرارداد توسعه ميدان را در قالب بيع متقابل امضا كردند و قرارداد در 18 مردادماه 

138۷ تنفيذ شد.
توسعه ميدان يادآوران بر اساس مطالعات انجام شده در سه فاز پيش بينی شد و مذاكرات هم بر اين مبنا ادامه 
يافت. در فاز نخست توليد ميدان بايد به 85 هزار بشكه در روز، فاز دوم سقف توليد بايد به 18۰ هزار بشكه در روز 
و در فاز سوم توليد ميدان بايد به 3۰۰ هزار بشكه در روز برسد. مطالعات انجام شده حاكی از اين بود كه ضريب 

برداشت اوليه از اليه سروک 6 درصد و از اليه فهليان 14 درصد است.

ن را و آ د ـيا
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 تحريم ها عليه صنعت نفت از سال 89 كه با هدف ضربه به ايران تشديد شده بود؛ سبب شد تا كارها سرعت بااليی 
به  تا  آنان می خواست  از  ايران همچنان  دانستند؛  تاخيرها می  را مهمترين عامل  باشد، چينی ها تحريم ها  نداشته 

قرارداد پايبند باشند و فاز نخست را اجرايی كنند. 
با روی كار آمدن دولت يازدهم، بيژن زنگنه، وزير نفت بيش از پيش بر برداشت هرچه سريع تر از ميدان های مشترک 

تاكيد كرد و از پيمانكار چينی خواست تا به كارها سرعت باالتری بدهد. 
به موازات موفقيت های ايران در ديپلماسی هسته ای و اصرار وزير نفت بر تسريع توسعه ميدان های مشترک، سرعت 
كار در يادآوران هم بيشتر شد. مذاكرات هسته ای و اجرای برجام، ورود تجهيزات مورد نياز توسعه ميدان يادآوران 

را سرعت بخشيد. 
در سال های 92 و 93 ايران روزانه 25 هزار بشكه نفت از ميدان يادآوران برداشت می  كرد و در  سال 94 برداشت 
نفت از اين ميدان به 55 هزار بشكه در روز رسيد. سرانجام هم در فروردين ماه  1395 فاز نخست توسعه اين ميدان 
با برداشت 85 هزار بشكه نفت در روز محقق شد تا وعده دولت در برداشت نفت در غرب كارون محقق شود. البته 
اين طرح به طور رسمی در آبان ماه سال 95 بهره برداری شد  و از همان زمان ظرفيت توليد روزانه ميدان به 115 هزار 

بشكه نفت رسيد.
يادآوران دومين ميدان مشترک غرب كارون است كه نام آن در فهرست مناقصه های نفتی برای توسعه در قالب مدل 
جديد قراردادهای نفتی قرار دارد و انتظار می رود مناقصه اين ميدان بالفاصله پس از تعيين تكليف توسعه ميدان 

آزادگان آغاز شود. 
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ياران نيز همانند آزادگان به دو ميدان ياران شمالی و ياران جنوبی تقسيم شده است كه بر اساس برنامه ريزی ها 
قرار است توسعه اين ميدان به طور يكپارچه در قالب قراردادهای جديد نفتی دنبال شود. 

ميدان ياران شمالی را می توان نخستين ميدان مشترک نفتی قلمداد كرد كه در قالب قرارداد بيع متقابل با پيمانكاران 
ايرانی به سرانجام رسيده است. در ميان ميدان های مشترک 
نفت  به لحاظ حجم ذخاير  ياران شمالی  غرب كارون، ميدان 
بودن  كوچک  اما  رود؛  می  شمار  به  ميدان  كوچكترين  درجا 
از  را  آن  توسعه  نفت طرح  وزارت  كه  نشد  ميدان سبب  اين 
اولويت های خود خارج كند؛ توسعه اين ميدان از همان ابتدای 
دولت يازدهم در اولويت بود و اين طرح در آبان ماه سال 95 
بهره برداری  به  روز  در  نفت  بشكه  هزار   3۰ توليد  ظرفيت  با 

رسيد.
موافقتنامه اصولی )HOA( طرح توسعه ميدان ياران شمالی 
ابتدا آذرماه 139۰ ميان شركت ملی نفت ايران و شركت نفت 
قرارداد  به  موافقتنامه  اين  سپس  و  شد  امضا  پرشيا  گاز  و 
بيع متقابل بدل شد. شركت مهندسی و توسعه نفت )متن(، 
كارفرمای توسعه اين ميدان نفتی به نمايندگی از شركت ملی 
نفت ايران، با استفاده از منابع داخلی خود توسعه اين پروژه 

را برعهده گرفت.
شركت  و  متن  شركت  ميان  كه  شده  امضا  قرارداد  اساس  بر 

نفت و گاز پرشيا امضا شد، برداشت نفت از ياران شمالی بايد به 3۰ هزار بشكه در روز مي رسيد. API نفت توليدی 
هم 16 تا 18 برآورد و ضريب برداشت آن هم 6 درصد اعالم شد. 

از آنجا كه شركت نفت و گاز پرشيا، نخستين تجربه خود را در قالب پيمانكار اصلی توسعه يک ميدان مشترک 
بر عهده داشت، توليد زودهنگام از ميدان هم در برنامه گنجانده شد تا پيش از بهره برداری از فاز نخست ميدان، 

برداشت نفت از آن آغاز شود. 

ن را ـيا
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اگرچه پروژه در ابتدا مقداری تاخير داشت و در ادامه راه هم به دليل تحريم ها، مشكالت فراوانی در نقل و انتقال پول 
و كاال به وجود آمد، با اين حال ياران شمالی نسبت به پروژه های غرب كارون در دولت يازدهم پيشرفت خوبی داشت 
و حتی در مواردی هم از برنامه جلوتر بود به طوريكه طرح توسعه اين ميدان از نظر زمان و سرعت حفاری در غرب 

كارون ركورد دار عنوان شده است. 
 به اين ترتيب از بهمن ماه 1391 برداشت نفت به صورت محدود از ياران شمالی شروع شد؛ تا اين كه در آبان ماه 

1395 فاز نخست پروژه با هدف برداشت 3۰ هزار بشكه نفت با حفاری 2۰ حلقه چاه وارد مرحله عملياتي شد.
بيش از ۷۰ درصد از كاالهای تامين شده در اجرای اين پروژه از سازندگان داخلی تامين شده است و تنها كاالهايی 

از خارج خريداری شده كه توان توليد آنها در داخل وجود نداشت.
بودند؛  بومی منطقه  افراد  اين  از  فعاليت كردند كه 8۷ درصد  ياران شمالی  نفر در طرح توسعه  و 4۰۰  حدود هزار 
موضوعی كه وزارت نفت طی سال های اخير تالش كرده بيش از گذشته بر آن تمركز كند و به موازات توسعه ميدان، 

سبب اشتغال زايی مردم منطقه شود.
از سوي ديگر، ياران جنوبي، آخرين ميدان مشترک غرب كارون خواهد بود كه به توليد نفت مي رسد. طبق مصوبه 
اوليه، هدف از توسعه ياران جنوبی توليد 5۰ تا 6۰ هزار بشكه نفت در روز و 6۰ ميليون فوت مكعب گاز با حفاری 
3۰ حلقه چاه بود؛ اين در حالی است كه روزآمد كردن اطالعات اين ميدان در سال 94 نشان داد اليه فهليان ياران 

جنوبی ظرفيت مناسبی برای توليد ندارد.
بر اين اساس، ميزان توليد نفت هدفگذاری شده در ميدان ياران جنوبی به 25 هزار بشكه در روز كاهش يافت و با 
اطالعات جديد به دست آمده، برنامه ريزی های توسعه ميدان نيز تغيير كرد. پيش از اين همه برنامه ها بر اساس توليد 

روزانه 5۰ تا 6۰ هزار بشكه تدوين شده بود و بسته های كاری و حفاری ها هم براين اساس بود. 
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از آنجا كه ياران جنوبی با منابع داخلی شركت ملی نفت ايران توسعه می يابد، در ابتدا با مشكل تامين مالی مواجه 
بود اما اين مشكل رفع شد. نداشتن اطالعات دقيق از مخزن و تغيير در برنامه ريزی نيز از ديگر داليل تاخير در 

فرايند توسعه اين ميدان عنوان شده است. 
برداشت زودهنگام نفت از ميدان ياران جنوبی نيمه امسال شروع مي شود و سپس فرايند افزايش ظرفيت توليد با 

سرعت تا 25 هزار بشكه در روز ادامه مي يابد. 
در ادامه، 13 مهرماه سال 95  نخستين موافقتنامه اصولی )HOA( در قالب الگوی جديد قراردادهای نفتی ميان 
شركت ملی نفت ايران و شركت نفت و گاز پرشيا برای توسعه ميدان ياران امضا شد و بر اساس آخرين تصميم گيري ها 

قرار است اين ميدان مشترک از سوي شركت نفت و گاز پرشيا توسعه داده شود. 
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اواخر سال 93 قراردادهايی بين شركت ملی نفت ايران و دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتی منتخب كشور امضا شد 
تا از اين طريق، هم به آرزوی پيوند واقعی صنعت و دانشگاه جامه عمل پوشانده شود و هم از اين رهگذر، صنعت 
نفت بتواند از ظرفيت های جامعه علمی و دانشگاهی كشور برای مطالعه فناورانه مخازن و يافتن راهكارهای افزايش 

ضريب بازيافت منتفع شود. 
به اين ترتيب، در قالب يكی از اين قراردادها مقرر شد انستيتو نفت دانشگاه تهران با همكاری شركت مهندسی و 
توسعه نفت، توسعه فناورانه ميدان آزادگان را در دستور كار قرار دهد. قراردادی كه به زعم صاحبنظران، تاكنون 
موفق ترين قرارداد پژوهشی باالدست صنعت نفت بوده است و به واسطه تعامل مناسب بين شركت متن و دانشگاه 
تهران، نتايج مقدماتی حاصل شده است.  به طور كلی، در ميدان های در حال توسعه منطقه غرب كارون 6۷ ميليارد 
بشكه نفت درجا برآورد شده است كه يک درصد افزايش ضريب بازيافت از اين ميدان ها به معنای اضافه شدن 
حدود 6۷۰ ميليون بشكه نفت به دارايی ملی ايران خواهد بود و با در نظرگرفتن قيمت جهانی نفت، اين ميزان توليد 

بيش از 33 ميليارد دالر برای كشور درآمدزايی می كند. 
بازيافت در ميدان آزادگان زمانی آشكارتر می شود كه به اين مهم توجه كنيم كه اكنون  اهميت افزايش ضريب 
ضريب بازيافت نفت از اليه سروک اين ميدان تنها حدود پنج درصد است و قابليت های بسياری برای افزايش اين 
ضريب وجود دارد. در اين مسير، تاكنون دانشگاه تهران با حمايت ها و راهنمايی های شركت مهندسی و توسعه 
با  دانشگاه  اين  با  را تجهيز كرده است. همچنين  نفت خود  انستيتو  و  اختيار گرفته  را در  ميدان  اطالعات  نفت، 
موسسات علمی و تحقيقاتی بين المللی متعددی مذاكراتی را داشته است كه از اين ميان همكاری با IFP فرانسه 
را به طور رسمی آغاز كرده است و با همكاری شريک علمی فرانسوی خود، مطالعه مقدماتی از ميدان آزادگان را 

آماده و به شركت متن ارائه داده است. 
پس از برگزاری مناقصه توسعه ميدان آزادگان و تعيين كنسرسيوم توسعه دهنده اين ميدان، دانشگاه تهران و 
شركای خارجی اين دانشگاه به عنوان مشاور پژوهشی شركت مهندسی و توسعه نفت در مطالعه روش های ازدياد 
متن،  بر شركت  مثلثی مشتمل  با شكل گيری  نظر می رسد  به  و  ادامه می دهند  به همكاری خود  ميدان  برداشت 

كنسرسيوم توسعه دهنده و دانشگاه های مشاور، آينده خوبی در انتظار اين ميدان عظيم و راهبردی باشد. 

ه ـنشگا ا د و  صنعت  یر  همکا  
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شركت مهندسی و توسعه نفت افزون بر ارتباط و تعامل هدفمند با دانشگاه، در برخی فعاليت های توسعه ای خود 
با اتخاذ تصميمات راهبردی و فناورانه، چالش های متعددی را از پيش رو برداشته است. به طور نمونه می توان به 

استفاده اين شركت از دستگاه های فرآورش سيار نفت اشاره كرد. 
به طور معمول در پروژه های توسعه ميدان ها مرسوم بوده است كه عمليات برداشت پايدار نفت را به تاسيس و آماده 

همان  نفت  فراورش  بزرگ  واحدهای  بودن 
ميدان مرتبط می كردند و چه بسا در گذشته، 
به دليل تاخير  ايران  نفتی  برخی ميدان های 
نفت  در ساخت و تكميل واحدهای فراورش 
با تاخير به مرحله توليد رسيدند اما در دولت 
ميادين  از  توليد  بحث  كه  آنجا  از  يازدهم 
مشترک به يک »اولويت« و ضرورت كليدی 
تبديل شد، روش های گوناگونی برای مديريت 
روند توليد در نظر گرفته شد. در برخی موارد 
ساير  و  كارون  غرب  ميدان های  توسعه  در 

ميادينی كه شركت متن مسئوليت توسعه آنها را بر عهده داشت، از ظرفيت خالی برخی واحدهای فرآورشی مجاور 
استفاده شد و يا در جديدترين رويكرد استفاده از دستگاه های فرآورش سيار نفت در دستور كار قرار گرفته است. 
ظرفيت توليد ميدان آزادگان جنوبی قرار است تا پايان امسال به حدود 14۰ هزار بشكه در روز و تا پايان سال 9۷ 
كه زمان اتمام فاز نخست توسعه آن است به 32۰ هزار بشكه در روز برسد كه با توجه به فقدان ظرفيت فرآورش 

نفت اين ميدان، با ابتكار شركت متن قرار است از دستگاه های فرآورش سيار نفت استفاده شود.
و  تونس  الجزاير،  عربستان،  جمله  از  جهان  كشورهای  از  بسياری  در  امروزه  كه  نفت  سيار  فرآورش  يونيت های 
امارات در حال استفاده است به عنوان يک شيوه جديد در كمک به سرعت يافتن توسعه ميادين مطرح است. اين 
واحدهای سيار در ظرفيت های 1۰ هزار بشكه ای و همگام با افزايش توليد ميدان آزادگان جنوبی به تدريج افزوده 

می شوند و اين روند تا زمان تكميل واحد فرآورش بزرگ نفت اين ميدان ادامه خواهد يافت.

ـين ـنو ی  یر ها و فنا ی  رگري ـبکا
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بكارگيری فناوری های نوين و روزآمد در صنعت نفت به تسهيل و تسريع روند بسياری از فرايندهای كاری منتهی 
با مدنظر قرار دادن اين واقعيت، همواره تالش كرده اند از دستيابی به  می شود و صنايع نفت و گاز در تمام دنيا 

آخرين فناوری های مطرح جهان غفلت نكنند. 
شركت مهندسی و توسعه نفت اگرچه به فناوری هايی مانند فرازآوری با گاز دسترسی دارد و از مزايايی مانند هزينه 
نازل نگهداری اين سيستم، نصب آسان تجهيزات، سازگاری با چاه های توليدكننده شن و ارائه عملكرد مناسب 
مانند سيستم های سيال سورفكتانت ويسكواالستيک  فناوری هايی  از  يا  و  برخوردار است  انحرافی  در چاه های 
)VES( برای شكاف زنی هيدروليک برای افزايش راندمان سيال استفاده می كند، اما همچنان برای رفع چالش ها 

در بخش های مختلف مانند حفاری، مخزن و ... به بهره مندی از فناوری های نوين نياز دارد. 
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اجرای فاز دوم طرح جمع آوری گازهای همراه نفت آماک، از بزرگترين دستاوردهای صنعت نفت ايران در دولت 
برخوردار  قدمت  سال   1۰ حدود  از  تحريم ها  با  مواجهه  جمله  از  داليلی  به  كه  طرحی  می رود؛  شمار  به  يازدهم 
اين طرح  اول  با  راه اندازی فاز  نهايی و هوای بهتری سهم مردم خوزستان شد.  بود و سرانجام در دولت يازدهم 
زيست محيطی در سال 88، روزانه از سوزاندن 241 ميليون فوت مكعب گازهای همراه ميادين آب تيمور، منصوری، 
مارون، كوپال و اهواز جلوگيری شد و با بهره برداری از فاز دوم اين طرح در سال 1395، روزانه تا حداكثر 18 ميليون 

فوت مكعب گازهای اسيدی نيز جمع آوری و به پتروشيمی رازی منتقل می شود.
سرمايه گذاری مستقيم اين طرح حدود 32۰ ميليون دالر بوده كه با حساب هزينه های بانكی و سود پيمانكار به 
حدود 5۰۰ ميليون دالر بالغ شده است و در مقابل درآمدزايی اجرای اين طرح روزانه 2 ميليون دالر و ساالنه حدود 

۷2۰ ميليون دالر برآورد می شود.
تاالب هورالعظيم به عنوان نماد زيست محيطی غرب كارون كه در دولت قبل خشک و اكوسيستم آن دستخوش 
با صرف  با همكاری وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست و  تغييرات بسياری شده بود، در دولت يازدهم 
آبگيری شده است. خشک  تاالب  اين  از ۷5 درصد  بيش  به طوريكه هم اكنون  احيا شد  اعتبار  تومان  ميلياردها 
كردن هورالعظيم در دولت گذشته برای حفاری چاه ها و نصب تاسيسات سرچاهی، افزون بر خسارات فراوان زيست 
محيطی، سبب تشديد بخشی از گرد و غبار منطقه نيز شده بود. با استقرار دولت جديد، شعار »توسعه با حفظ 

محيط زيست« مد نظر شركت ملی نفت ايران قرار گرفت.  
 حوزه  تاالبی هورالعظيم به پنج حوضچه تقسيم می شود كه طرح توسعه ميدان نفتی آزادگان شمالی در حوضچه  
1و 2 و آزادگان جنوبی در حوضچه 3، 4 و 5 واقع شده است، ميدان نفتی ياران شمالی در نوار مرزی ايران و عراق 

در حوضچه شماره  4 و ياران جنوبی در حوضچه شماره 5 مشغول فعاليت هستند.

لعظیم  را هو ـتا  ک  آما ز  ا ؛  ـيست محیطی ز ی  لیت ها فعا
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شركت مهندسی و توسعه نفت )متن( كه مجری اين طرح های توسعه ای است، به منظور ارائه راهكارهای كوتاه مدت 
و بلندمدت برای جلوگيری از به وجود آمدن هرگونه خسارت و پيامد در باره آبگيری حوضچه های منطقه هورالعظيم 
و تحت تاثير قرار گرفتن طرح های منطقه غرب كارون از مدت ها پيش كميته بحرانی تشكيل داد كه در آن مسائلی 
مانند احداث جاده های دسترسی به پروژه های غرب كارون با ارتفاعی باالتر از سطح زمين، تشكيل تيم واكنش در 
شرايط اضطرار به منظور جلوگيری از خطر نشتی لوله های جريانی در هورالعظيم، مبارزه با تبعات زيست محيطی، 

خريد تجهيزات مورد استفاده در شرايط بحران و نگهداری در پروژه ياران شمالی مورد توجه قرار دارد.
الزام های  بر  صد  تا  صفر  از  دقيق  نظارت  مسئوليت  متن،  شركت  زيست  محيط  و  بهداشت  ايمنی،  مديريت 
زيست محيطی حوضچه های حوزه تاالبی هورالعظيم از طراحی تا اجرا و ساخت را بر عهده دارد و همچنين مطالعات 
ارزيابی آثار زيست محيطی )EIA(، بازرسی و كنترل، اندازه گيری آالينده های زيست محيطی و پايش مستمر وضع 
البته اين نكته را نيز نبايد از نظر دور  تاالب از ديگر فعاليت های شركت متن در حوزه تاالبی هورالعظيم است.  
داشت كه تاالب هورالعظيم در غرب استان خوزستان در انتهای رود كرخه در منطقه مرزی دشت آزادگان ميان            
2 كشور ايران و عراق واقع شده است و يک سوم آن در سمت ايران قرار دارد، از اين رو احيای كامل آن به همكاری 

اين كشور همسايه نيز بستگی دارد و رفع مشكالت فعلی به همكاری های بين المللی و منطقه ای نيازمند است.
ايجاد 224 دهانه كالورت در زير جاده های دسترسی آنتنی درون تاالب در منطقه آزادگان شمالی و مسير ورودی 
به طرح ياران جهت پايدار ماندن تاالب و ايجاد ارتباط آب و جلوگيری از تشكيل مانداب، احداث 44 كالورت بزرگ 
و پل چنددهانه جديد به منظور افزايش تبادل آبی تاالب در مسيرهای دسترسی به چاه ها و محل های مورد نظر 
اداره كل محيط زيست استان خوزستان در منطقه آزادگان شمالی و احداث 54 كالورت زيرجاده ای در منطقه ياران 

از جمله اقدامات انجام شده از سوی نفت در منطقه هورالعظيم است.
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به اين اقدامات می توان فعاليت های ديگری مانند احداث 12 كالورت باكسی در بخش شمالی منطقه ياران، تعمير 
و نگهداری كالورت ها در هر بار پاكسازی كالورت های موجود، برقراری سيستم مديريت و پايش مستمر تاالب 
هورالعظيم، تسطيح و ترميم محل های برداشت قرضه در عرصه تاالب و برنامه ريزی جهت راه اندازی و بهره برداری 

از سيستم تصفيه پساب بهداشتی، توسعه فضای سبز و استقرار هسته محيط زيست را نيز اضافه كرد.
عمليات  اجرای  حين  هورالعظيم  در   )Ecological Management( زيست بوم  مديريت  بر  عالوه  متن  شركت 
احداث و سلرهای حفاری و همچنين حفاری خوشه ای در يک پد مشترک در اين منطقه، اقداماتی مانند اجرای 

مطالعات EIA/EBS و ESHIA را برای مديريت زيست محيطی تمام طرح های توسعه ای در برنامه دارد. 
عمليات حفاری با رعايت ميزان آلودگی صفر درصد، تعمير، احداث و پاكسازی 32۰ آبراهه و احداث پل قايق رو، 
طراحی و ساخت تاسيسات فراورش نفت و گاز بدون عوارض تخريبی زيست محيطی و آلودگی و همچنين ايجاد 
هفت هزار هكتار فضای سبز و كاشت 64 هزار درخت و درختچه، بخش ديگری از فعاليت های زيست محيطی اين 

شركت توسعه ای به شمار می رود. 
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شركت های بزرگ كه نسبت به اجرای طرح ها در زمينه های مختلف اقدام می كنند، بايد با اجرای طرح ها و پروژه های 
مسئوليت اجتماعی، همسو با خدمات رسانی به پاسخگويی به نيازهای مردم مناطق اجرای طرح های مربوطه اقدام 
كنند تا مردم تصور نكنند كه اجرای اين طرح ها قرار است فقط برای آن ها مزاحمت داشته باشد، بلكه باور كنند 

قرار است آنان هم از مواهب اجرای طرح های بزرگ صنعتی بهره مند شوند. 
كاری  بسته های  نفت  وزارت  قراردادهای جديد،  امضای  برای  برنامه ريزی  و  گاز  و  نفت  توليد  از  گذشته  بنابراين 
مجزايی هم برای فعاليت های CSR )مسئوليت اجتماعی( در پارس جنوبی و غرب كارون تعريف كرده و در تالش 

است با بضاعت اندكی كه دارد، از اجرای مسئوليت  های اجتماعی خود به ويژه در اين دو منطقه غفلت نكند. 
تيرماه امسال، درخواست وزارت نفت مبنی بر تامين اعتبار مورد نياز برای اجرای طرح ها و پروژه های مسئوليت 
پارس  و  كارون  مناطق غرب  اجتماعی  و  فرهنگی  توسعه   فعاليت های  در حوزه  نفت  فرهنگی صنعت  و  اجتماعی 
جنوبی، در جلسه شورای اقتصاد تصويب شد. اين طرح با توجه به ضرورت انجام تكاليف و مسئوليت های اجتماعی 
زيان های  از  بخشی  و جبران  اين صنعت  بزرگ  اجرای طرح های  پيرامونی  در محيط های  نفت  فرهنگی صنعت  و 

اجتماعی و اقتصادی وارد شده به زيرساخت ها در مناطق مربوطه اجرا خواهد شد. 
بر اساس اين مصوبه، شركت ملی نفت ايران مكلف است معادل ريالی حداكثر 3 درصد مبلغ قراردادهای مربوطه را 
از محل صرفه جويی در هزينه های طرح های مذكور و يا از محل منابع داخلی خود برای اجرای طرح ها و پروژه های 
مسئوليت اجتماعی و فرهنگی در مناطق عملياتی مربوطه هزينه كند. خوشبختانه غرب كارون، منطقه  عملياتی 

جوانی است و فرصت كافی برای ايجاد تمدنی ساختاريافته  در اين منطقه وجود دارد.
تا به حال در قالب مسئوليت های اجتماعی، اقداماتی از جمله ساخت هنرستان صنعتی سوسنگرد، احداث چند 
فضای  احداث  و  آزادگان  دشت  بيمارستان  يک  فاز  تكميل  سوسنگرد،  و  هويزه  روستاهای  در  دبيرستان  واحد 
سبز در دستور كار قرار گرفته و درحوزه راهسازی، بازسازی و تعريض و آسفالت جاده زهيريه، ساخت و احداث 
به خرمشهر،  اهواز  جاده های سيدخلف و بهسازی و روسازی جاده شهيدهمت اجرايی شده است. تعريض جاده 
احداث پل و اصالح جاده ورودی هويزه و مين روبی 14۰ ميليون مترمربع مشتمل بر خنثی سازی ۷۰ هزار مين از 
ديگر اقداماتی بوده كه در مسير ايفای مسئوليت های اجتماعی توسط شركت مهندسی و توسعه نفت در منطقه 

غرب كارون انجام شده است.

)CSR( عـی  جتما ا لیت  مسئو



32

در اين راستا، طرحی موسوم به طرح اجتماعی، اقتصادی، مديريتی و زيست محيطی مناطق نفتی غرب كارون با 
هدف دستيابی به توسعه پايدار و متوازن در اين منطقه نيز در دستور كار وزارت نفت قرار گرفت. در اين طرح، از 
تنگه چذابه تا خرمشهر، همه روستاها و شهرها مطالعه می شوند و سپس پيشنهادهايی كه بتواند در بهبود وضع 

اجتماعی، رفاهی، فرهنگی و زيست محيطی مردم منطقه اثربخش باشد، در برنامه اجرايی قرار می گيرد.
و  آزادگان  مناطق دشت  در  بايد  در مجموع  نشان می دهد  كارون  منطقه غرب  رفاهی  نيازهای  از  اوليه  مطالعات 
هويزه، 5۷ مدرسه، 21 مركز درمانی، ۷4 مجتمع ورزشی، 86 راه شهری و روستايی و ۷4 آبرسانی روستايی ساخته 
شود و حتی در طرح مطالعاتی كنونی، ساخت مركز آموزش های فنی و حرفه ای و مراكز كارآفرينی ديده شده است.
در حال حاضر، ظرفيت توليد روزانه 3۰۰ هزار بشكه نفت در منطقه غرب كارون وجود دارد و چنين طرح هايی نشان 

می دهد وزارت نفت بر آن است اين فرآيند توسعه با آبادانی منطقه نيز همراه شود.
موجود  اجتماعی  تببين كننده شاخص های  نفت،  وزارت  در  كارون  مطالعاتی-كاربردی غرب  ديگر، طرح  از سوی 
و مردم  نفت  بين صنعت  اجتماعی  بيگانگی  نشان می دهد  مطالعات  اين  بطوريكه  بوده است  نيز  كارون  در غرب 
ساكن در مناطق همجوار با حوزه عملياتی غرب كارون، از معضالت گريبانگير نفت است كه البته برای كاهش آن 

برنامه ريزی هايی صورت گرفته است.
 اين مطالعات نشان داده است، غرب كارون جمعيت جوانی دارد و مدرک تحصيلی غالب اين جمعيت جوان ديپلم 

و باالتر از آن است؛ بطوريكه تنها در هويزه 25۰ جوان با مدرک تحصيلی ليسانس و باالتر زندگی می كنند.
همچنين نتايج بررسی ها از ميزان درآمدهای مردم ساكن در منطقه نشان می دهد بيش از نيمی از آنان يعنی حدود 

53 درصد در سطح فقر، 41 درصد در سطح ميانی و تنها 6 درصد در سطح رفاهی باال زندگی می كنند.
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»مشكالت ناشی از سطح درآمد، بيكاری و ... به طور طبيعی بر ميزان اميد به زندگی مردم اين منطقه نيز تاثير 
به زندگی مردم مناطق شهری ۷1 سال و روستاها 68 سال است. ميزان  اميد  گذاشته است به طوريكه متوسط 

باروری در فاصله سال های 85 تا 9۰، از 2,3 به 2,1 كاهش يافته است 
از  خود  مناطق،  بومی  مردم  برای  اشتغالزايی  و  محيطی  زيست  فعاليت های  كه  است  آن  توجه  قابل  نكته  البته   
مصاديق بارز ايفای مسئوليت  های اجتماعی است و شركت مهندسی و توسعه نفت با نقش آفرينی در اين حوزه ها 

نشان داده فعاليت های CSR را سرلوحه امور قرار داده است. 
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در شركت مهندسی و توسعه نفت در حال حاضر بالغ بر هزار نفر از پرسنل فنی و مديريتی كارآمد مشغول به كار 
هستند و بُعد مهمتر فعاليت های مرتبط با سرمايه انسانی در اين شركت، به اشتغالزايی در مناطق عملياتی به ويژه 
برای جوانان بومی مربوط می شود. شركت متن، تكريم نيروی انسانی و اشتغالزايی برای مردم بومی مناطق عملياتی 
را 2 اصل راهبردی فعاليت های توسعه ای خود می داند و بر اين باور است كه كاركنان، سنگ بنای اصلی فعاليت های 

شركت هستند.
را  آنان  غالب  كه  هستند  فعاليت  مشغول  نفر  هزار  پنج  حدود  هم اكنون  جنوبی،  آزادگان  توسعه  طرح  در  تنها 
نيروهای بومی تشكيل می دهند. آزادگان شمالی كه فاز نخست آن آبان ماه به بهره برداری رسيد، برای حدود پنج 
هزار نفر اشتغالزايی كرد و اكنون هم كه فعاليت های توسعه ای فاز نخست به پايان رسيده، بالغ بر 8۰۰ نفر در اين 

طرح مشغول فعاليت هستند و از اين تعداد 6۰۰ نفر بومی اند. 
در حال حاضر سه هزار نفر در طرح توسعه ميدان نفتی آذر فعاليت می كنند كه از اين ميان، 45 درصد نيروهای 

بومی هستند و شركت متن در تالش است سهم نيروهای بومی را به 5۰ درصد برساند. 
برآورد كلی از تعداد افراد شاغل در مناطق عملياتی غرب كارون نشان می دهد هم اكنون حدود 12 هزار نفر در 
طرح ها و پروژه های شركت متن در اين منطقه راهبردی صنعت نفت مشغول كار هستند كه در اين ميان، بومی ها 

سهم بسزايی دارند. 
شركت مهندسی و توسعه نفت به اشتغالزايی برای حدود 12 هزار نفر در منطقه عملياتی غرب كارون كه حداقل 
نيمی از آنان را نيروهای بومی تشكيل می دهند، آن هم در سال »اقتصاد مقاومتی، توليد و اشتغال«، به خود می بالد 
و مصمم است بتواند از دريچه تدبير و اميد كه قرار است در دولت دوازدهم نيز به روی صنعت نفت گشوده باشد، 

در مسير توليد، توسعه و اشتغالزايی هر چه بيشتر برای ملت شريف و عزيز ايران گام بردارد. 

ـيی لزا شتغا ا و  ین  ـنسا ا ـيه  سرما
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