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اخبار
مدیرعامل شرکت نفت خزر:

اکتشاف ،تولید و توسعه در خزر از
زوایای مختلف در حال بررسی است

مدیرعامل شرکت نفت خزر گفت :مقوله اکتشاف ،تولید و
توسعه در خزر از زوایای مختلف در حال بررسی است و با نظر
مساعد وزیر نفت ،مذاکره با شرکتهای بینالمللی به منظور
جذب سرمایهگذاران خارجی به طور جدی در دستور کار است.
محسن دالویز روز سه شنبه ۲۱ ،شهریورماه در مراسم تودیع
و معارفه رؤسای سابق و جدید هیئت مدیره شرکت نفت خزر،
با بیان این مطلب افزود :بررسی راهکارهای مختلف جذب
سرمایه خارجی و استفاده از انواع روشهای قراردادی به منظور
انجام فعالیتهای اکتشافی ،تولیدی و توسع های در خزر با توجه
به ویژگیها و پیچیدگیهای خاص این بخش در دستور کار
است و مقام عالی وزارت نسبت به این حوزه نگاه ویژهای دارند.
وی گفت :با توجه به تغییر رویکردها و پیگیریهای انجام شده،
کارکنان شرکت نفت خزر با عزمی راسخ و همسو با اهداف و
برنامههای این شرکت برای دستیابی به اهداف ترسیم شده در
تالشند .دالویز از نقش مهندس هندی ،رئیس سابق هیئت
مدیره شرکت نفت خزر در بهبود فرآیند فعالیتها در این
شرکت قدردانی کرد .بر اساس این گزارش ،مراسم تودیع و
معارفه روسای سابق و جدید هیئت مدیره شرکت نفت خزر،
دیروز (سه شنبه ۲۱ ،شهریورماه) برگزار و سید عبدالجلیل
رضوی ،جایگزین سیدصالح هندی در این سمت شد.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران:

رویکرد نسبت به توسعه در خزر تغییر
کرده است

عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران از تغییر
رویکرد نسبت به فعالیتهای توسعهای در خزر خبر داد و
گفت :در آیندهای نزدیک ،شاهد رویدادهای مهمی در این
حوزه خواهیم بود .سیدصالح هندی که پیشتر ریاست هیئت
مدیره شرکت نفت خزر را بر عهده داشت ،در مراسم تودیع
خود که دیروز (سه شنبه ۲۱ ،شهریورماه) در این شرکت
برگزار شد ،به رویکرد مثبت مدیریت جدید شرکت نفت خزر
و تالشهای مجموعه همکاران در این شرکت اشاره کرد و
گفت :نگاه ویژه به فرصتهای جذب سرمایه خارجی و حاکم
شدن فضای همکاری و توسعه مناسبات بینالمللی در شرکت
نفت خزر از نتایج تالشهای صورت گرفته در این مجموعه
است .وی گسترش همکاریها و پیشبرد مذاکرات سازنده را با
شرکتهای داخلی و خارجی فعال در صنعت نفت ،از عوامل
مهم تغییر فضای کاری حاکم بر نفت خزر دانست و با اشاره
به صرفهجوییهای صورت گرفته در این شرکت طی ماههای
اخیر ،از محسن دالویز ،مدیرعامل شرکت نفت خزر قدردانی
کرد .بر اساس اعلام شرکت نفت خزر ،طی ماههای اخیر بالغ بر
 ۵,۵میلیون دالر ۲۴،میلیون یورو و ۷۰میلیارد ریال در هزینههای
این شرکت صرفهجویی شده است .سید عبدالجلیل رضوی ،رئیس
جدید هیئت مدیره شرکت نفت خزر نیز در این مراسم از زحمات
سیدصالح هندی در این سمت قدردانی کرد و گفت :حوزه خزر از
حیث موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار حائز اهمیت است و حضور یک
فرد مطلع به مسائل خزر و فرصتها و چالشهای موجود در هیئت
مدیره شرکت ملی نفت ایران میتواند به پیشبرد بهتر فعالیتهای
اجرایی و توسعهای در خزر کمک کند.

به میزبانی شرکت اویک ؛

نشست مجمع شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید برگزار شد

نشست نمایندگان مجمع شرکتهای
ایرانی اکتشاف و تولید ( )E&Pبه میزبانی
شرکت اویک برگزار شد.
نشست مجمع شرکتهای اکتشاف
و تولید ( ،)E&Pدیروز (چهارشنبه۲۲ ،
شهریورماه) در شرکت اویک برگزار شد
و در جریان این نشست ،اعضای کارگروه
بررسی حقوقی مدل جدید قراردادهای
نفتی و کارگروه بررسی روشهای همکاری
شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی به
منظور پوشش خطرهای مشارکت ،از بین
نمایندگان شرکتهای حاضر انتخاب شدند.
بر این اساس ،نمایندگانی از شرکتهای
اویک (هماهنگ کننده) ،پتروپارس ،ایدرو،
نفت و گاز پرشیا و داناانرژی به عنوان
اعضای کارگروه بررسی حقوقی مدل جدید
قراردادهای نفتی و نمایندگانی از شرکتهای
پتروپارس (هماهنگ کننده) ،اویک ،مپنا،
پتروایران ،انرژی دانا ،ایدرو و تنکو به عنوان
اعضای کارگروه بررسی روشهای همکاری
شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی به
منظور پوشش خطرهای مشارکت انتخاب
شدند.

مروری بر عملکرد شرکت اویک در طرح
توسعه میدان نفتی آذر و تجربیاتی که در این
فرایند حاصل شده است ،از محورهای نشست
امروز بود که این موارد با ارائه توضیحاتی از
سوی بهزاد محمدی ،مدیرعامل اویک ،فرزاد
حاجیوند ،معاون باالدستی این شرکت و
مجید حبیبی ،مدیرعامل شرکت سروک آذر
برای حاضران تشریح شد.
گفتوگو درباره روشهای همکاری

تولید تجمعی میدان آذر به مرز  ۴میلیون بشکه رسید

مدیرعامل شرکت اویک اعالم کرد :تولید تجمعی نفت در میدان مشترک آذر به حدود
چهار میلیون بشکه رسیده است.
بهزاد محمدی دیروز (چهارشنبه ۲۲ ،شهریور ماه) در نشست نمایندگان مجمع
شرکتهای اکتشاف و تولید ( )E&Pایرانی که به میزبانی شرکت اویک برگزار شد ،از
افزایش میزان تولید تجمعی نفت میدان آذر به حدود چهار میلیون بشکه خبر داد و گفت:
ظرفیت تولید روزانه  ۳۰هزار بشکه نفت در این میدان تثبیت شده است.
وی با اشاره به افزایش ذخایر نفت درجای میدان آذر به حدود چهار میلیارد بشکه،
افزود :با توجه به افزایش حجم ذخایر نفت درجا و تاکید وزیر محترم نفت بر برنامهریزی
برای برداشت نفت بیشتر از این میدان ،افزون بر هدفگذاری تولید روزانه  ۶۵هزار بشکه
نفت در پایان فاز نخست توسعه ،مقرر شده است که فرآیند توسعه در فاز دوم و تا تحقق
تولید روزانه  ۱۰۰هزار بشکه نفت از این میدان ادامه یابد.
محمدی به پیچیدگیهای کار در میدان آذر اشاره و ابراز امیدواری کرد که فرآیند
توسعه این میدان مشترک در قالب قراردادهای جدید نفتی تسریع شود.
میدان نفتی آذر یکی از سختترین و پیچیدهترین میدانهای هیدروکربوری ایران و
جهان است که در بلوک اناران ،در دماغه کوههای زاگرس و در امتداد مرز ایران و عراق (در
قسمت جنوب غربی ایالم) میان شهرهای مهران و دهلران قرار گرفته است.
طرح توسعه این میدان مشترک در سال  ۱۳۹۰از سوی وزارت نفت به کنسرسیومی
شامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت ( )OPICو شرکت اویک
واگذار و در اسفندماه سال  ،۱۳۹۵برداشت زودهنگام نفت از این میدان به میزان روزانه
 ۱۵هزار بشکه آغاز شد .ظرفیت تولید نفت در میدان آذر ،در اواخر اردیبهشت ماه امسال
به  ۳۰هزار بشکه در روز رسید و به گفته مدیرعامل شرکت اویک ،تاکنون بالغ بر چهار
میلیون بشکه نفت از این میدان مشترک برداشت شده است.
شرکت اویک در فهرست شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی قرار دارد و در مسیر
توسعه همکاریهای جهانی خود و به منظور فعالیت در قالب الگوی جدید قراردادهای
نفتی ،مردادماه امسال با شرکت گازپرومنفت روسیه تفاهمنامه همکاری امضا کرد.

شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی در
اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی و
همینطور بررسی راه های تامین مالی برای
پیشبرد اهداف پیش روی شرکتهای
اکتشاف و تولید ایرانی نیز از دیگر محورهای
نشست بود.
مهدی میرمعزی ،رئیس مجمع
شرکتهای اکتشاف و تولید در این نشست
عنوان کرد :صندوقهای سپرده ارزی میتواند

در تامین منابع مالی مورد نیاز طرحها و
پروژهها به این شرکتها کمک کند.
وی با بیان اینکه شرکتهای تامین
سرمایه باید گام نخست را در این مسیر
بردارند ،بر ضرورت حمایت وزارت نفت،
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک
مرکزی به منظور اثربخشی فعالیت چنین
صندوقهایی تاکید کرد.
عبدالرضا حاجیحسیننژاد ،مدیرعامل
شرکت اکتشاف و تولید غدیر نیز از تامین
منابع مالی به عنوان مهمترین چالش پیش
روی شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی یاد
کرد و گفت :با توجه به سرمایه هنگفت مورد
نیاز برای توسعه مخازن نفت و گاز و موانع
متعدد موجود در مسیر تامین آن از جمله
محدودیت و ضعف شبکه بانکی کشور در ارائه
تسهیالت کالن ،استفاده از راه های جدید
و متفاوت برای تامین سرمایه بسیار حائز
اهمیت است.
نشست بعدی مجمع شرکتهای
اکتشاف و تولید ایرانی ،مهر ماه امسال به
میزبانی شرکت اکتشاف و تولید غدیر برگزار
میشود.

جکتجدیدسکوی ۱۳Aپارسجنوبیدرموقعیتخودنصبشد

مجری طرح توسعه فاز  ۱۳پارس جنوبی از انجام پیچیدهترین عملیات نصب جکت
سرچاهی در پارس جنوبی ،با انجام عملیات ( )Dockingجکت جدید سکوی  ۱۳Aتوسط
شرکت تأسیسات دریایی و شناور اوشنیک  ۵۰۰۰خبر داد .به گزارش روابط عمومی شرکت نفت
و گاز پارس ،پیام معتمد با اشاره به اینکه عملیات بارگیری و انتقال این سازه  ۱۵۰۰تنی به
موقعیت فراساحلی اوایل شهریورماه پایان یافت ،گفت :عملیات حساس و پیچیده داکینگ این
جکت روی چهار پایه به جا مانده از سکوی تخریب شده پیشین و در مجاورت  ۱۱حلقه چاه از
پیش حفاری شده ،طی هشت ساعت کار دقیق و مهندسی شده با موفقیت کامل انجام پذیرفت.
وی ،عملیات نصب جکت جدید فاز  ۱۳را از دو منظر منحصر به فرد دانست و تأکید کرد :به
واسطه وجود  ۱۱کنداکتور چاه در محل و همچنین ساختار ویژه این سازه به دلیل استفاده از
مادمت و پایههای جکت پیشین به عنوان تکیهگاههای موقت نصب تا پیش از پایان عملیات
پایلکوبی ،نصب این سازه پیچیدگیهای منحصربهفردی داشت .مجری طرح توسعه فاز  ۱۳با
اشاره به حادثه پیشآمده در موقعیت سکوی  SPD۱۳Aعنوان کرد :بخش حفاری این طرح
که اکنون به پیشرفت  ۸۰درصدی رسیده ،در دوم فروردینماه سال  ۱۳۹۴شاهد یکی از حوادث
نادر در سکوی  SPD۱۳Aبود ،این سکو با هشت چاه حفاری شده که چاه شماره  ۵آن تکمیل
و به گاز رسیده بود ،پیشروترین سکو بین فازهای  ۳۵ماهه محسوب میشد و در شرایطی که
همه فرایندهای استاندارد و جهانی ترک موقعیت توسط سکوی حفاری رعایت شده بود ،بر اثر
بیاحتیاطی کاپیتان کشتی  ۴۶هزار تنی آلپاین اترنیتی که حاوی  ۴۰هزار تن سوخت جت
بود ،دچار سانحهای شدید شد .معتمد تأکید کرد :شدت این تصادف به حدی بود که افزون بر
آسیب جدی به کشتی ،موقعیت یادشده را بهطور کامل تخریب کرد و کنداکتور همه چاههای
حفاری شده به همراه تجهیزات سرچاهی را به عمق  ۴۰متری آب کشاند .این مقام مسئول در
شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه پس از بررسیهای جهانی و پذیرش تقصیر از سوی بیمه،
چاههای این سکو با یک برنامه حسابشده در دو مرحله کنترل شد ،افزود :همچنین عملیات
آواربرداری که با زمانبندی چهارماهه از شهریور ماه سال  ۱۳۹۵آغاز شده بود ،به دلیل ایجاد
نشتی در چاهها که حاصل استرسهای نهفته تصادف در سازه جکت بود به طول انجامید که
خوشبختانه با رعایت کامل مسائل ایمنی و زیستمحیطی در ماه گذشته با موفقیت پایان یافت.
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خبر کوتاه

چگونگی حضور پیمانکاران فرعی در
قرارداد توسعه فاز  ۱۱تشریح شد

کارگاه توجیهی طرح توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی
برای سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات صبح دیروز
(چهارشنبه ۲۲ ،شهریورماه) با حضور نمایندگان شرکت
فرانسوی توتال در سالن همایشهای تخصصی شرکت ملی
نفت (کوشک) برگزار شد.
در این نشست رضا دهقان ،مدیر هماهنگی امور
قراردادهای باالدستی نفت و گاز معاونت توسعه مهندسی
شرکت ملی نفت ایران ضمن تشریح قراردادهای باالدستی
صنعت نفت ،درباره حضور شرکتهای اکتشاف و تولید
ایرانی ،انتقال فناوری و باالبردن سهم پیمانکاران فرعی در
اجرای این قراردادها توضیحاتی ارائه داد.
وی یکی از اهداف قراردادهای باالدستی صنعت نفت
را ازدیاد برداشت از میدانهای نفت و گاز با نگاه ویژه به
میدانهای مشترک عنوان کرد و گفت :در این مسیر باید
انتقال فناوری به کارفرما ،پیمانکاران ،مشاوران ،سازندگان
تجهیزات و دانشگاههای ایرانی ،انتقال مدیریت کالن پروژه
و فناوری به شرکتهای اکتشاف و تولید به عنوان شریک
ایرانی ،تقویت و افزایش ساخت داخل و مشارکت حداکثری
شرکتهای ایرانی در پیاده سازی اجزای فعالیتها مورد
توجه قرار گیرد.
دهقان ،ضمن تشریح روابط قراردادی ذینفعان در
قراردادهای باالدستی اظهار کرد :مسئولیت مجری طرح
( )Operatorتنها مدیریت و مهندسی مخزن ،مدیریت
کلی پروژه ،تامین مالی و تعهد عملکرد تولید میدان مطابق
قرارداد است .وی ادامه داد :پیمانکاران اصلی برای انجام
عملیات اجرایی موضوع قرارداد باید با برگزاری مناقصه
نسبت به انتخاب پیمانکاران دست دوم از جمله شرکتهای
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری ﻃﺮاﺣﻲ ،ﺗﺪارک و ﺳﺎﺧﺖ ( ،)EPCپیمانکاران
عمومی( ،)GCشرکتهای خدمات نفتی ( )OSCاقدام
کنند .این رویه فرصتهای عمده ای را برای شرکتهای
ایرانی فراهم میکند .دهقان ،از انتقال فناوری به
شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی به عنوان یکی دیگر
از مزیتهای قراردادهای باالدستی صنعت نفت نام برد و
گفت :توانمندسازی در سطح جهانی در زمینه مدیریت و
مهندسی مخزن ( ، )EOR , IORمدیریت پروژه ،تامین
مالی و تولید و بهره برداری در برنامه انتقال فناوری به
شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی لحاظ شده است.
وی به امضای قرارداد طرح توسعه فاز  ۱۱پارس
جنوبی با کنسرسیوم توتال ،سی ان پی سی آی و پتروپارس
در تیرماه امسال اشاره کرد و گفت :شرایط این قرارداد به
گونهای تعیین شده است که یک شرکت ایرانی می تواند
صفر تا صد یک مناقصه را به عهده گیرد؛ اما اگر مشخص
شود که این شرکت توانایی انجام آن را ندارد باید از شریک
خارجی استفاده کند .مدیر هماهنگی امور قراردادهای
باالدستی نفت و گاز معاونت توسعه مهندسی شرکت
ملی نفت درباره ضوابط تشویقی باالبردن سهم ایرانیها
در قراردادهای  GC، EPCو  OSCهم توضیح داد:
پیمانکارانی که در پیشنهاد مناقصه خود درصد مشارکت
پیمانکار ایرانی بیشتر و نیز درصد تامین کاالی ساخت
داخلی بیشتری را پیشنهاد دهند ،طی فرمول مشخصی
امتیاز بیشتری در مناقصه دریافت می کنند.

