سخن نخست

موافقتنامههاي همكاري در خصوص ازدياد برداشت
اي��ران بيش از  10درص��د ّ
كل ذخایر نفتی
جه��ان و  17درصد ّ
كل ذخای��ر گازي دنيا را
در خود جاي داده اس��ت .اين موضوع سبب
ش��ده صنايع وابس��ته به نفت و گاز در اقتصاد
كشور مهمترین صنایع محسوب شوند .يكي
از ضرورتهاي اساس��ي در بخ��ش انرژي و
اقتصاد كالن كش��ور ،مديري��ت يكپارچهی
مخازن نفت و گاز با هدف افزايش بازيافت،
سودآوري حداكثري آنها و كاهش هزينههاي
تولي��د اس��ت .در همی��ن راس��تا ض��رورت
بهرهمندي از فنآوری روز دنيا و اس��تفاده از
نيروي انس��اني متخصص با هدف فائق آمدن
بر مش��كالت موجود ،بيش از پيش احس��اس
ميش��ود .افزايش قيمت جهان��ي نفتخام و
نياز روزافزون جهاني به اين مادهی ارزشمند،
متخصصان نفتي را مجبور كرده با بهکارگیری
ش��يوههاي مناس��ب و صرف كمترين هزينه،
تولي��د حداکث��ری از مخ��ازن را مدنظر قرار
دهند .بديهي است با مطالعه و انجام روشهاي
عمليات��ي مختل��ف ازدياد برداش��ت ميتوان
ضريب بازيافت از مخازن را افزايش داد.
بر اس��اس مادهی  130قانون برنامهی پنجم
توس��عهی كش��ور ،وزارت نف��ت موظف به
افزايش يك درص��دی ضريب بازيافت نفت
از مخازن در طول برنامه میباش��د و ضروری
اس��ت این وزاتخانه برنام��هی جامع صيانتي و
ازدياد برداش��ت از مخ��ازن هيدروكربني را
با رعايت اولويتبندي مخ��ازن و بهتفكيك
مناطق خشكي و دريایي تهيه کرده و اقدامات
الزم جهت حسن اجراي آن را بهعمل آورد.
اما متأسفانه با وجود گذشت بيش از يك قرن
از آغار فعاليت صنعت نف��ت در ایران و انجام
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مطالعات پراكنده و تعريف پروژههاي مختلف
ازدياد برداشت ،نتايج مدنظر حاصل نشده است.
بدي��ن منظور و با هدف تمرك��ز فعاليتها ،در
مهرماه سال جاري موافقتنامههایی بین شرکت
ملی نفت ایران و  9دانش��گاه و مرکز پژوهشی
منعقد شد .مهندس جوادی و روسای دانشگاهها
و مراکز پژوهشی طرف قرارداد در روز دوشنبه
چهاردهم مهرماه موافقتنامههاي مذکور را كه
در  9ماده و با ه��دف مطالعهی  54مخزن ميان
شركت ملي نفت و هشت مركز پژوهشي تنظيم
شده بود امضاء کردند.
این هش��ت مرکز پژوهش��ي ش��امل ش��ش
دانشگاه (دانشگاه صنعتي ش��ريف با  5ميدان،
دانش��گاه صنعتي اميركبير با  6ميدان ،دانشگاه
صنعتي سهند تبریز با  3ميدان ،دانشگاه صنعت
نفت با  5ميدان ،دانش��گاه ش��يراز با  3ميدان و
انستيتو نفت دانش��كدهی فني دانشگاه تهران با
 6ميدان) و دو پژوهش��گاه (پژوهشگاه صنعت
نفت با  5ميدان و پژوهشكدهی ازدياد برداشت
با  4ميدان) است که بهعنوان مشاوران پژوهشي
در خص��وص اج��راي طرحه��اي تحقيقاتي-
توس��عهاي حوزههاي نفتي با معاونت پژوهش
و ف��نآوري وزارت نفت (بهعنوان ناظر عالي)
هم��كاري ميكنند .الزم به توضيح اس��ت که
موافقتنامهی جداگانهاي نيز جهت واگذاري
دو ميدان ديگر ،بین ش��رکت ملی نفت ایران و
دانش��گاه آزاد اس�لامي به امضاء رسیده است.
در اين موافقتنامهها ،از آغاز تا پایان مطالعهی
ي��ك مخزن به دانش��گاهها يا پژوهش��گاههاي
داخلي واگذار شده و براي مطالعهی هر مخزن،
دانش��گاههاي یاد ش��ده بهعنوان مش��اور عالي
فنآوري در توسعهی ميدان و افزايش بازيافت

تعيين ش��دهاند كه بايد جهت رفع مش��كالت
عملياتي ميادين تالش کنند .مدت زمان اجراي
توافقنامه ده س��اله ،حداق��ل بودجهی آن براي
سال جاري  30ميليارد تومان و سقف بودجهای
آن نامحدود عنوان شده است .این موافقتنامه
در راس��تاي تحق��ق سياس��تهاي رهبر معظم
انقالب در حوزهی علم و فنآوري ،سياس��ت
اقتص��اد مقاومتي ،تقاضامح��وري ،جلوگيري
از پراكندگي ام��ور و ايجاد رقابت ميان مراكز
دانشگاهي و تحقيقاتي معتبر كشور بوده و هدف
آن افزايش بهرهوري مخازن نفت و گاز با اتکا
بر فنآوري روز است .با توجه به اينكه افزايش
يك درصدی بازيافت نفت س��بب سودآوری
 700ميليارد دالري و توليد  700ميليون بش��كه
نفت خواهد شد این امر نشاندهندهی اقتصادي
بودن هزينههای مذکور است.
ضم��ن اینکه ضروري اس��ت قب��ل از اجرایي
ش��دن این ط��رح ،با نگاه��ي به س��وابق كارهاي
مش��ابه انجام ش��ده ،نقاط قوت و ضع��ف آنها و
همچنين اس��تفاده از تجارب س��اير كش��ورها و
ش��ركتهاي بزرگ نفت��ي بينالمللي ،از دیدگاه
تقويت س��اختار اجرائي ،سازماني ،نيروي انساني
و توان فني و بسترس��ازيهاي الزم در اين مراكز
انجام ش��ود تا بهترين نتيجه ممكن حاصل گردد.
البت��ه اين موضوع نيازمند تعام��ل با متخصصان و
صاحبنظران رشتههاي مختلف باالدستي صنعت
نفت و شركتهاي فعال در اين زمينه است.
اميد اس��ت با انعق��اد اي��ن موافقتنامهها ،در
آيندهي نزديك ش��اهد عملياتي شدن طرحهاي
ازدي��اد برداش��ت و در نهايت افزاي��ش توليد از
مخازن هيدروكربني كشور باشيم.
مدیرمسئول

