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ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  180  مروری

رضا میر محرابی ، شرکت ملی نفت ایران 

امضای قراردادهای کالن پژوهشی نفت با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور

تعــداد 13 قــرارداد کالن پژوهشــی ازدیاد 
برداشــت نفت و گاز در مجموع به ارزش 35 
میلیــون یــورو و 716 میلیارد تومــان، میان 
شــرکت ملی نفت ایران و 13 دانشگاه و مرکز 

تحقیقاتی کشور امضا شد.
بــا حضور بیــژن زنگنه، وزیر نفت و مســعود 
کرباســیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، 
31 شــهریورماه امســال 13 قــرارداد کالن 
پژوهشــی در حوزه ی ازدیاد برداشــت، میان 
شــرکت ملی نفت ایران و دانشگاه های: تهران، 
صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، سهند تبریز، 
شــیراز، صنعت نفت، آزاد اســالمی، فردوسی 
مشــهد، علم وصنعت، شــهید چمــران اهواز، 
صنعتی اصفهــان، خلیج فارس و پژوهشــگاه 

صنعت نفت امضا شد.
ایــن قراردادها در ادامه ی مســیر توســعه ی 
فناورانــه ی مخــازن نفتی که از ســال 93 با 

همــکاری میان شــرکت ملی نفــت ایران و 
دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتی کشــور برای 
بررســی راهکارهای ازدیاد برداشت 9 میدان 
نفتــی کلید خورده بود، امضا شــدند و به این 
ترتیب مطالعات ازدیاد برداشت 22 میدان، به 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور واگذار شده 

است.
وزیر نفت در این مراســم ضمن تشریح چهار 
محور توســعه ی فناوری در صنعت نفت گفت: 
»دانشگاه و صنعت، باید با هم کار کنند و الزم و 
ملزوم یکدیگر هستند، آنها بدون هم نمی توانند 
زنده بماننــد. 13 قرارداد امروز نتیجه ی پیوند 
دانشگاه و صنعت نفت است که در کنار افزایش 
بازیافت و بهبود تولید دســتاورد بزرگی است. 
ما هــم اگر بخواهیم دیگــر نمی توانیم نفت و 

دانشگاه را از  هم جدا کنیم.«
زنگنه چهــار رکن را برای توســعه ی فناوری 

در بخــش باالدســتی صنعت نفــت عنوان 
کــرد و بــا بیان اینکــه مهمتریــن موضوع 
در بخش باالدســتی صنعــت نفت، افزایش 
برداشــت  بهبود ضریب  و  بازیافــت  ضریب 
نفــت )EOR & IOR(  اســت، توضیــح 
داد: »نخســتین رکن برای توسعه ی فناوری، 
ظرفیت نیروی انســانی متخصص است. اکنون 
دانشــگاه های ما در بخش باالدســتی نفت با 
تالش هایی که از ســال 77 آغاز شد، وضعیت 
خوبی دارند. دومین رکن توسعه ی فناوری در 
بخش باالدست، پژوهش است که خوشبختانه 
در این بخش پیشــرفت خوبی حاصل شده و 
به سمتی حرکت می کنیم که دانشگاه های ما 
می توانند ادعا کنند که مطالعات برای نمونه ی 
افزایــش ضریــب بازیافــت مخــازن را انجام 
می دهند و این موضوع برای ما بســیار بسیار 

مهم است.«
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وزیــر نفت از ظرفیت های حرفــه ای، به عنوان 
رکن سوم توسعه ی فناوری در بخش باالدستی 
نام برد و گفــت: »ظرفیت هــای حرفه ای در 
دنیای امروز، ظرفیت هایی هستند که توسعه ی 
فناوری را ســامان می دهند. امروز اگر کســی 
بخواهد کاالیی را بفروشد یا خدماتی ارائه دهد 
اگر نتواند روزبه روز کیفیت کاال و خدماتش را 
باال ببرد و قیمتش را رقابتی کند، از دور رقابت 
خارج می شود. چهارمین رکن توسعه ی فناوری 
در بخش باالدستی صنعت نفت نیز "مدیریت، 
سیستم ها و نظام اجرا" است، معتقدم این رکن 
مهمترین اســت. مدیریت پیشرفته، محصول 
فناوری اســت و باالترین تأثیر را در توسعه ی 
فناوری دارد، یعنی هم فرزند فناوری اســت و 
هم خــودش می تواند فناوری را توســعه دهد 
و این خیلی مهم اســت. بعضــی از روش های 
اجرا ســبب می شــود ما به طور طبیعی زمینه 
را برای توسعه ی فناوری فراهم کنیم و بعضی 
از روش های اجرا توســعه ی فنــاوری را دچار 

مشکل می کند.«
زنگنه افزود: »درهای صنعت نفت امروز به روی 
همه ی محققان و پژوهشگران باز است. شهرک 
نفت به طور حتم باید بشود، پارک فناوری را که 
مجوز آن را گرفته ایم، فعال می کنیم، صندوق 
پژوهش و فناوری کارش را شــروع می کند، از 
اســتارت آپ ها، دانش بنیان ها و شتاب دهنده ها 
کامل حمایــت می کنیم، همچنیــن از ایجاد 
مراکز نوآوری جنب دانشــگاه ها کامال حمایت 

و در آنها سرمایه گذاری می کنیم.«
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران نیز در این 
نشســت با بیان اینکه استفاده ی حداكثری از 
توان علمی دانشــگاه ها، اولویت این شــرکت 

اســت، گفت: »شناســایی راهكارهای علمی 
و عملــی بــرای افزایــش ضریــب بازیافت از 
دســتاوردهای مهم قراردادهای امروز اســت. 
ایجاد رابطه ی هدفمند و مســتمر با دانشگاه ها 
در سال 1394 از سوی وزیر نفت مطرح شد و 
در همان سال نیز طی قراردادهایی، مطالعه ی 
روش های ازدیاد برداشت ٩ میدان نفتی كشور 

به دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی واگذار شد.«
مسعود کرباســیان اظهار کرد: »عملكرد خوب 
دانشــگاه ها در خصــوص مطالعه ی روش های 
ازدیاد برداشــت از ٩ میدان نفتی، ســبب شد 
كه با استمرار چنین قراردادهایی امروز شاهد 
امضای قرادادهای مطالعاتی ١٣ میدان نفتی و 

گازی دیگر باشیم.«
در این نشســت همچنین علــی آقامحمدی، 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام بیان 
 )E&P( کرد: »شــرکت های اکتشاف و تولید
ایرانــی کــه حاصل تدویــن الگــوی جدید 
قراردادهای نفتی هســتند با قدرت و قوت در 
چند کنسرســیوم با هم توافق کردند تا اسناد 
همکاری تولید روزانه یک میلیون بشکه جدید 

نفت را امضا و به قرارداد تبدیل کنند.« 
آقا محمدی با بیان اینکه باعث خوشحالی است 
که امروز دانشگاه های ما با سرعت قابل قبول و 
به نوعی زیرپوستی، توسعه یافته اند و پیشرفت 
کرده اند، افزود: »اگر در گذشته عنوان می شد 
قرار است بین دانشگاه و صنعت نفت قراردادی 
هزار میلیارد تومانی امضا شــود بسیاری آن را 
امکان ناپذیر می دانســتند، امــا اکنون این کار 
انجام می شــود. این تحوالت به عنوان همکاری 
گسترده و آغازی بزرگ و تحول آفرین که منشأ 
خیر و برکت برای همه باشد، انجام می شود.«

در ادامه ی این نشست، نایب رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: »بدون شک 
مجلس به ویژه کمیسیون انرژی، آماده ی کمک 
به گســترش همکاری بین صنعت و دانشگاه 

است و از آن حمایت خواهد کرد.« 
احمــد مرادی گفــت: »امروز شــاهد تحولی 
بزرگ در حوزه ی علمی، آن هم در بخش نفت 
هســتیم. به پاس این تحــول عظیم، از طرف 
همه ی اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی از وزیر نفت و همکاران پرتالش وی 
بی نهایت سپاسگزارم. خوشبختانه نگاه مثبتی 
در وزارت نفت وجود دارد که معتقد است اگر 
بنا باشد ما پیشرفتی داشــته باشیم، یا کاری 
انجــام دهیم باید در چارچــوب آمایش علمی 

انجام شود.«
بــر پایــه ی قراردادهایی کــه در آخرین روز 
شهریورماه 99 امضا شــد، میدان یادآوران به 
دانشگاه تهران، میدان پارس جنوبی به دانشگاه 
صنعتی شریف، میدان الوند به دانشگاه صنعتی 
امیرکبیــر، میدان رگ ســفید به پژوهشــگاه 
صنعت نفت، میدان مسجدسلیمان به دانشگاه 
ســهند تبریز، میدان اسفند به دانشگاه شیراز، 
میدان فروزان به دانشگاه صنعت نفت، میدان 
خشت به دانشــگاه آزاد اسالمی )واحد علوم و 
تحقیقات(، میدان بینک به دانشــگاه فردوسی 
مشــهد، میدان دورود به دانشگاه علم وصنعت، 
میدان تنگ بیجار به دانشــگاه شــهید چمران 
اهواز، میدان مارون به دانشگاه صنعتی اصفهان 
و میدان نوروز به دانشــگاه خلیج فارس واگذار 

شده است.


