گزارش

"پژوهش و فنآوری وزارت نفت" در بيان معاون محترم وزير نفت مصاحبه ماهنامه
اكتشاف و توليد با مهندس بیطرف معاون مهندسی ،پژوهش و فنآوری وزارت نفت
مجتبي كريمي ،ميراحمد حسيني ،محمود حاجيان

مقدمه

موضوع پژوهش و ف��نآوری در وزارت
نف��ت باالخص در حوزه باالدس��تی صنعت
نفت ،یک��ی از مهمترین موضوعات صنعت
ب��ه وی��ژه در بخش توس��عه اس��ت .مباحث
مهمي چ��ون جایگاه کنون��ی و آتي بخش
باالدس��تی به لحاظ فنآوری ،اس��تراتژي و
برنامههاي مطلوب اين بخش ،تجارب موفق
در اي��ن ح��وزه از جمله مواردي اس��ت كه
مطالع��ه و تحقيق درباره آنها ،ش��ناخت بهتر
و دقيقتر مس��ير توس��عه را هموارتر ميكند.
در شمارههای پیشین نشریه در قالب ميزگرد
برخ��ي از جنبهه��اي ف��نآوری و مديريت
فنآوری پوشش داده شد كه نظر به اهميت
موضوع ،در این ش��ماره ماهنامه اكتشاف و
تولي��د ،مصاحبهاي ب��ا معاون محت��رم وزير
نفت در امور مهندسي ،پژوهش و فنآوری
در خص��وص جایگاه پژوه��ش و فنآوری
در قال��ب قرارداده��ای جدید نفتی و س��ایر
حوزهه��ای پژوه��ش انجام ش��د ک��ه با هم
میخوانیم.
ماهنامه اكتش�اف و توليد :با توجه به سياست
وزارت نف�ت در خصوص واگذاري عملیات
توس�عه ميادي�ن نفتي در قال�ب قراردادهاي
جديد نفتي ايران و الزام قانوني برای انتقال
ف�نآوری در اين ن�وع قرارداده�ا ،برنامه و
سياس�ت اجرايي معاونت مهندس�ي ،پژوهش
و فنآوری جهت نيل به این هدف چيست؟

انتق��ال ف��نآوری در قراردادهای جدید
نفتی در یک مدل  5س��طحی م��د نظر قرار
گرفته اس��ت که هری��ک از ارکان پنج گانه
به شرح زیر در جذب َو انتقال فنآوریهاي
مرتب��ط با ح��وزه خود نق��ش موث��ری ایفا
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زمینهه��اي مهندس��ی و مدیری��ت مخ��زن،
میکند:
 -1ش��رکتهاي اکتش��اف و تولی��د ایرانی مدیریت پ��روژه ،مدیریت داراییها و تامین
مالی به روش��نی در توافقنامه فیمابین تعیین
()E&P
-2ش��رکتهاي پیمان��کاری عموم��ی و تکلیف میشود .شرکت ملی نفت ایران ،بر
ارائهدهن��دگان خدمات نفت��ی  OSC-GC-اجرای مفاد قرارداد میان اعضای مش��ارکت
نظارت کامل خواهد داشت.
EPC
 -3س��ازندگان و تامینکنن��دگان کاال و -2ش�رکتهاي پیمان�کاری عموم�ی و
ارائهدهندگان خدمات نفتی OSC-EPC-GC
تجهیزات.
کنسرس��یوم طرف ق��رارداد در واگذاری
 -4دانشگاهها و مراکز پژوهشی.
بخشه��اي مختل��ف فعالیته��اي اجرایی
 -5کارفرما.
 -1ش�رکتهاي اکتش�اف و تولی�د داخل�ی توس��عه و بهرهبرداری از میدان نفت و گاز،
موظف ب��ه برگ��زاری مناقص��ات و اجرای
E&P
ش��رکتهاي ایران��ی  E&Pمیتوانن��د با قان��ون حداکثر اس��تفاده از ت��وان تولیدی و
اس��تفاده از فرصتهاي همکاری مش��ترک خدماتی در تامین نیازهای کش��ور و تقویت
( )JVب��ا همت��ای خارج��ی و بهرهگیری از ش��رکتهای ایرانی با ش��ریک ایرانی خود
س��ازوکارهای انتق��ال فنآوری ،نس��بت به با فرمول تش��ویقی ک��ه در مناقصات در نظر
دس��تیابی به فنآوریهاي نوین صنعت نفت گرفته شده میباشد.
بخص��وص در بخش باالدس��تی اقدام کنند-3 .سازندگان کاال و تامینکنندگان
تمام پیمانکاران دسته دوم OSC-EPC-GC
اص��ول و چگونگ��ی ارتق��ا توان ش��ریک
داخلی و راهکارهای مورد نیاز برای ارتقای ک��ه درمناقصات ش��رکت میکنند ،موظف به
ظرفیته��ا و قابلیته��اي ط��رف ایرانی در استفاده از حداقل درصد کاال و خدمات ایرانی
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هس��تند که میزان آن برای هر بسته در پیوست
قرارداد تعیین شده است.

 -4دانشگاهها و مراکز پژوهشی

مراک��ز تحقیقات��ی و دانش��گاهی داخلی
ب��ا معرف��ی ش��رکت مل��ی نف��ت ای��ران از
فرصته��اي دورههاي آموزش��ی حرفهای
اج��رای پروژهه��اي تحقیقاتی مش��ترک و
توس��عه آزمایش��گاههاي تحقیقاتی و تبادل
نی��رو در چارچ��وب توافقات ش��رکت ملی
نفت ایران استفاده خواهند کرد.
-5کارفرما

طرف اول قرارداد مطابق با متن و ش��رایط
ق��رارداد ،ب��ا هم��کاری ط��رف خارجی از
دورههاي آموزشی افزایش توانمندی نیروی
انسانی استفاده خواهد کرد.
ماهنامه اكتش�اف و تولي�د :اگر بخواهیم یک
طراح�ی مفهوم�ی از مدل توس�عه فنآوری
(يا انتقال فنآوری) در بخش باالدستی ارائه
کنیم ب�ه چ�ه مولفههایی باید توج�ه کنیم و
پیشنهاد شما در این بخش چیست؟

در معماری نظام جدید پژوهش و فنآوری
وزارت نفت که در دس��تور کار این معاونت
ق��رار دارد ،مرک��ز تحقیقات سیاس��تهاي
علمی کشور به عنوان مش��اور و با همکاری
و تعامل با مدیریتهاي پژوهش و فنآوری
شرکتهاي اصلی و همچنین مراکز پژوهشی
درون صنع��ت (از قبیل پژوهش��گاه صنعت
نفت ،پژوهش��کده ازدیاد برداش��ت ،موسسه
مطالعات بینالمللی انرژی و دانشگاه صنعت
نف��ت و )...در ح��ال جم��عآوری اطالعات
ش��ناخت وضعیت فعل��ی و طراحی وضعیت
مطلوب هس��تند ت��ا در قال��ب آن ،مدلهاي
مختل��ف مفهومی انتقال و توس��عه فنآوری
بررس��ی و ارزیابی و باتوجه به مؤلفههاي زیر
مدلهاي مناسب تعریف شود.
 -بازیگران و نقشآفرینان در فرآیند توسعه

زیرس��اختهاي الزم ایج��اد و زمینه انجام
فعالیتهاي پژوهش��ی در دانشگاهها فراهم
ش��ده و حال زمان آن رسیده که دانشگاهها
ب��ه فنآوریهاي مورد نیاز صنعت دس��ت
پیدا کنن��د .اکنون صنعت متقاضی دریافت
ف��نآوری و ن��ه پژوهش ص��رف و بنیادی
است.

فنآوری در صنعت.
 کارکرده��ا و وظایف هریک از بازیگراندر فرآیند شناس��ایی ،کس��ب ،نگهداری و
توسعه فنآوری.
 روابط بین بازیگران و کارکردها (طراحیساختاری).
 بسترهای حقوقی و قراردادی برای تحقیقو توسعه فنآوری و تضامین الزم.
هماکنون نیز مدل انتقال و توسعه فنآوری ماهنام�ه اكتش�اف و توليد :برآورد کلی ش�ما
برای س��اخت داخل  10گروه اقالم کاالیی از آین�ده واحده�ای پژوهش�ی (باتوج�ه به
قطع��ات و تجهیزات صنعت نف��ت در حال تغیی�ر از رویک�رد هزینهای ب�ه رویکرد نوین
اجرا اس��ت .این مدل در قالب انعقاد قرارداد درآمدزایی) چیست؟
مس��لما ارزش اف��زوده ناش��ی از انج��ام
خرید ب��ه همراه انتقال فنآوری س��اخت از
یک س��ازنده معتبر بینالمللی تعریف ش��ده پروژهه��اي پژوهش��ی-کاربردی ،به مراتب
اس��ت و نمون��ه مه��م آن ق��رارداد خرید و بی��ش از هزینههاي پژوهش خواهد بود و در
توس��عه فنآوری هم همینامر صادق است.
ساخت داخل لولههاي  CRAاست.
ام��روز این یک باور قطع��ی در بین صاحب
ماهنام�ه اكتش�اف و تولي�د :مهمتری�ن تغیی�ر نظ��ران اقتص��ادی اس��ت که بدون توس��عه
رویک�رد درآین�ده سیاس�تهاي پژوه�ش و فنآوری ،ش��رکتها و بنگاه مسیر شکست
فنآوری در س�طح صنعت نفت چیس�ت و با و نابودی را پیش خواهند گرفت و هزینه در
توجه به سیاستهاي گذشته ،چه برنامهریزی توسعه فنآوری ،عامل بقا و پیشرفت خواهد
ب�رای بهروزرس�انی و ثمربخش�ی حداکثری بود.
تحقیق و توس�عه در سطح صنعت نفت انجام
شده است؟

اکنون بعد از گذش��ت بیش از  16س��ال
از ایجاد واحدهای پژوهش و فنآوری در
صنعت نفت ،زمان آن رسیده که بازنگری
و تغییر رویکردی در فعالیتهاي پژوهشی
و فنآوری داش��ته باش��یم .ه��ر چند عمر
واحدهای پژوهش و فنآوری در مقایسه با
صنعت نفت که بیش ازیک قرن از فعالیت
آن میگذرد ،بسیار کوتاه است .اما وزارت
نفت در این مدت توانس��ته دس��تاوردهای
خوب��ی در مجموعه فعالیتهاي پژوهش��ی
چهار شرکت اصلی داشته باشد .هر چند ما
به این راضی نیستیم و سعی در هرچه بهتر و
پربارتر کردن آن داریم .در طی این مدت

ماهنامه اكتش�اف و توليد :نقش مجموعههاي
پژوه�ش و ف�نآوری ش�رکت مل�ي نف�ت و
ش�رکتهاي تابع�ه در ای�ن زمینه چیس�ت و
آی�ا یک ش�رح کار مش�خص و تعریف ش�ده
وج�ود دارد؟ نقش مجموعهه�اي آکادمیک
و پژوهش�ی چگونه است؟ رابطه شرکتهاي
س�ازنده قطعات ،تجهیزات و نرمافزار و ارائه
خدمات باالدستی با صنعت نفت خواهد بود؟

از منظ��ر سیس��تمی قطعاً هم��ه بازیگرانی
که نام بردی��د ،میتوانند به رفع مش��کالت
و نقای��ص کم��ک کنند .اما نق��ش اصلی و
پر رنگ را مجموعههاي س��تادی که وظیفه
ساماندهی و مدیریت یکپارچه از آنها انتظار
م��ی رود ،بر عهده دارن��د .چنانچه اقدامات
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گزارش

در الیه سیاس��تگذاری ب��ه خوبی تعریف
و اجرا ش��ود .مجموعههاي تحقیق و توسعه
ش��رکتهاي اصلی میتوانند شکس��ت کار
منطقی و روش��نی را در شرکتهاي تابعه و
مجموعهه��اي آکادمیک و مجریان صورت
دهن��د .در جمعبندی موض��وع ،برای ایجاد
مدیریت هماهن��گ ،یکپارچه و کارآمد در
مدیریت و توسعه فنآوری ،باید موارد ذیل
مورد توجه قرار گیرد.
• طراح��ی ،تعری��ف و تبیی��ن کارکردها و
وظایف.
• تخصی��ص کارکرده��ا و وظایف فوق به
بازیگران ذیربط و ذیصالح به همراه رعایت
اصل مسئولیت و اختیار.
• طراحی ،تعریف و تبیین سطوح و جایگاه
نقش آفرینی هریک از بازیگران.
• طراح��ی ،تعری��ف تبیی��ن ارتباط��ات و
تعامالت بین بازیگران و سطوح.
• تش��ریح فرآیندها و تدوی��ن آیین نامهها،
دستورالعملها و شیوه نامههاي مرتبط.
ضمن��اً به نقش پژوهش��گاه صنعت نفت و
س��ایر مراکز ارائهدهنده خدمات پژوهش��ی
وزارت نفت نی��ز در بازنگ��ری مجدد نظام
نامه توجه ش��ده و در جلس��ات از مدیران و
کارشناسان توانمند پژوهشگاه و سایر مراکز
دعوت شده است .همچنین کلیه شرکتهاي
سازنده قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع
نف��ت ،گاز ،پاالی��ش و پتروش��یمی در چتر
حمایتی وزارت نفت قرار دارند و هماکنون
با ارزیابی توانمندی آنها در سیس��تم سامانه
 ،EPدر تولی��د قطع��ات و تجهی��زات در
فهرس��ت  AVLنفت قرار خواهند گرفت و
در زمان مناقصات از آنها دعوت میش��ود.
در مورد ش��رکتهاي ارائه دهنده خدمات
حوزه باالدس��تی هم همی��ن فرآیند در حال
اجرا اس��ت و این شرکتها تحت پوشش و
چت��ر حمایتی وزارت نفت ق��رار دارند و در
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ردیف

میدان /مخزن حوزه فعالیت

مشاورپژوهشی

1

منصوری (آسماری و بنگستان)

دانشگاه شیراز

2

اهواز (آسماری -و بنگستان)

پژوهشگاه صنعت نفت

3

گچساران (آسماری و بنگستان)

دانشگاه صنعت نفت

4

کرنج (آسماری و پابده)

دانشگاه آزاد اسالمی

5

کوپال (آسماری و بنگستان)

دانشگاه صنعتی شریف

6

سروش (برگن آ و ب)

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

7

دارخوین ( فهلیان)

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

8

آزادگان (سروک ،فهلیان ،کژدمی ،گدوان)

انستیتو نفت دانشگاه تهران

9

بی بی حکیمه (آسماری و بنگستان)

پژوهشکده ازدیاد برداشت

مناقصات خدمات پیمانکاری از شرکتهاي
دارای صالحیت دعوت میشود.
ماهنام�ه اكتش�اف و توليد :در رابط�ه با تغییر
رویکرد در سیاس�تهاي قراردادهای میدان
محور با دانشگاهها ،نقش پژوهش و فنآوری
ش�رکت ملی نفت ایران و ش�رکتهاي تابعه
چیست؟ آیا تغییر رویکردی در نقش پژوهش
و فنآوری در صنعت نفت دنبال میشود؟

موافقتنام��ه ب��ا مراک��ز تحقیقات��ی و
دانش��گاهی منتخب کش��ور با ه��دف انجام
تحقیقات توس��عهای فنآوریه��اي ازدیاد
برداش��ت از  52مخ��زن در  20میدان نفت و
گاز مه��م و ( 13میدان خش��کی و  7میدان
دریای��ی) در برنامه ق��رار دارد که در مرحله
اول ق��رارداد  9میدان (جدول) منعقد ش��ده
است.
این اقدام نه تنه��ا در بخش نفت ،بلکه در
تمام س��اختار جدید پژوهش دانش��گاهی و
تولید فنآوری در کشور اثرگذار خواهد بود
و درکنار آن به تقویت و توسعه شرکتهاي
داخلی کم��ک موثری خواهد ک��رد .برای

تولی��د ف��نآوری درای��ن بخش ،س��ازمان
حرفهای متناسب با فضا و کار دانشگاهی در
قالب انیس��تیتوها ایجاد خواهد شد .همچنین
هم��کاری با ش��ریکهاي خارج��ی دراین
طرحها پیش بینی ش��ده که برای توس��عه و
اجرای طرحهاي توس��عهای در این میدانها
انتخاب میش��وند که ازجمله دستاوردهای
آن ،تجهیز مراکز پژوهشی و همکاری موثر
با بهترین ظرفیتها و ش��رکتهاي خارجی
اس��ت .فعالیتهاي اصل��ی در این طرح در
قالب ش��ش مرحله زیر و در مدت ده س��ال
انجام میشود.
رویکرد اوليه انجام فعالیتهاي پیشبینی
شده در قراردادهای میدان محور ،رویکرد
فرآیند محور ب��ود .يعني طرفین قرارداد در
م��ورد هری��ک از فعالیته��ا ،فرآیندهای
اجرای��ی را تعری��ف و تواف��ق میکردن��د
و پیش��رفت کار و پرداخته��ا ،براس��اس
گزارشه��اي دورهای کنت��رل و انج��ام
ميشد .اما با پیش��نهاد دانشگاهها مبنیبر در
نظر گرفت��ن ماهیت فعالیتهاي پژوهش��ی
و غیرقاب��ل پیشبین��ی ب��ودن برخ��ی از
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فرآینده��ا و موافقت وزارت نفت ،رویکرد
فرآیندمحور به برونداد محور تغییر کرد و
در نس��خه جدید قرارداد ،کنترل پیش��رفت
کار و پرداخته��اي ق��راردادی براس��اس
برونداده��ای فعالیتها انجام خواهد ش��د.
تاکن��ون نیز برای انج��ام مراحل اول و دوم
ق��رارداد با دانش��گاهها و مراکز پژوهش��ی
منتخ��ب ،اعتبار  42/5میلی��ارد ریال و یک
میلیون ی��ورو به ازای هر ق��راداد (مجموعا
 382/5میلیارد ریال و  9میلیون یورو) برای
مدت  3سال اول قرارداد در نظر گرفته شده
است.
ماهنام�ه اكتش�اف و تولي�د :نق�ش پژوهش و
ف�نآوری در ش�رکتها و مدیریته�اي
خ�ارج از قراداده�ای می�دان مح�ور و ب�ا
دانش�گاهها و مراکز تحقیقاتی چگونه خواهد
ب�ود؟ برنامهه�اي اجرایی برنامهریزی ش�ده
دراین زمینه چیست؟

در شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي
فرعی تابعه ،فعالیتهاي پژوهشی و فنآورانه
منحصر به قراردادهای میدان محور نیست و
چهار ش��رکت فرعی تابعه شركت ملي نفت
ايران (ش��رکت ملی مناط��ق نفتخیز جنوب،
ش��ركت نفت فالت ق��اره ايران ،ش��ركت
نفت و گاز اروندان و ش��ركت مهندس��ی و
توس��عه نفت) در قرارداده��ای میدان محور
حضور دارند .عالوهبراین قراردادها ،س��ایر
شرکتهاي فرعی تابعه فعالیتهاي پژوهشی
و فن آورانه خود را مطابق با برنامهها و نیازها
تعري��ف ميكنند .هر ش��رکت دارای برنامه
اجرایی است و مطابق با آن ساالنه پروژههاي
پژوهشی و بطور کلی سبد پژوهشی خود را
از طریق مدیریته��اي پژوهش و فنآوری
شرکتهاي اصلی و شرکتهاي فرعی تابعه
اجرا ميكند.
ماهنام�ه اكتش�اف و توليد :با توج�ه به حجم

ب�االی درخواس�ت پروژهه�اي دانش�جویی قالب انجام فرصتهاي مطالعاتی اس��اتید
در کش�ور و باالرفتن تعداد دانش�جویان ،آیا و دانش��جویان دکتری در صنعت نفت در
قرارداد یا طرحهاي کاربردی و کارآفرینی دس��تور کار اس��ت که امیدوارم در آینده
در این موضوع تعریف شده است؟
نزدیک عملیاتی شود.
ب��اال رفت��ن تع��داد و احتم��االً کیفیت
پروژههاي دانشجویی ،فرصت خوبی برای ماهنام�ه اكتش�اف و تولي�د :ب�ه نظ�ر ش�ما،
بخشهاي صنعتی کشور است تا برخی از خصوصیس�ازی موسس�ات پژوهش�ی ت�ا چه
پژوهشه��اي کاربردی خ��ود را با هزینه می�زان میتواند ،برای ایجاد رقابت بیش�تر و
بس��یار کم به انجام رس��انند .طبق آماری تولید کاربردیتر محصوالت موثر باشد؟
که در اختیار دارم ،وزارت نفت از طریق
همان ط��ور ک��ه میدانید ،سياس��ت اصلی
ش��رکتهاي تابعه خود ب��ا پرداخت  108دولت برمبن��ای کوچک نم��ودن بدنه دولت
میلیارد ریال از انج��ام حدود  3000پایان از طریق خصوصیس��ازی و اج��رای اصل 44
نامه کارشناسی ارش��د و دکتری حمایت قانون اساس��ی کشور اس��ت .بر کسی پوشیده
مالی کرده اس��ت .به تازگی نیز بخش��نامه نیست که خصوصیسازی موسسات پژوهشی
جدی��دی صادر و س��قف مبل��غ حمایت حتما در ایجاد رقابت بیش��تر و افزایش توانایی
از پای��ان نامهها در مقط��ع دکتری تا  120این موسس��ات موثر خواهد بود .به شرط آنکه
میلیون ریال و در مقطع کارشناس��ی ارشد ب��ه موزات ،تقاضا ب��رای دریافت خدمات این
تا  80میلیون ریال افزایش یافت .نکته مهم موسس��ات در بخش صنعت افزایش یابد .البته
آن اس��ت که از این ظرفی��ت نه تنها برای باید توجه کنیم که بخش توس��عه و فنآوری
شناس��ایی نیازهای واقع��ی صنعت نفت )R&D( ،شرکتهاي تولیدی و صنعتی ،جزیی
بلکه ب��رای ورود موث��ر دانشآموختگان از بدنه شرکت است و در حوزه ارتقاء کیفیت
به ب��ازار کار میت��وان اس��تفاده کرد که محص��ول و افزایش متن��وع محصوالت ،نقش
نیازمن��د ارتباط هرچه نزدیکتر و حضور بس��یار کلی��دی دارد و به عنوان ج��زء جدایی
دانش��جویان و اس��اتید در عرصه عملیات ناپذی��ر واح��د صنعت��ی در بس��تر خصوصی/
صنعت نفت اس��ت .البته اقدامات دیگری عمومی یا دولتی فعالیت میکند.
نیز ب��رای گس��ترش ای��ن همکاریها در
ردیف

شرح فعالیت

1

غربالگری کلیه روشهاي ازدیاد برداشت /بهینهسازی تولید

2

مدلسازی و شبیهسازی مخازن بر مبنای نتایج غربالگری

3

طراحی و اجرای پایلوت آزمایشگاهی روشهاي منتخب ازدیاد برداشت و ارتقاء تولید

4

اصالح مدل شبیهساز مخزن بر مبنای نتایج آزمایشگاه

5

طراحی و اجرای پایلوت میدانی و پایش نتایج

6

اجرای کامل سناریوی ازدیاد برداشت منتخب در میدان

11

