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مروریفنی

وزی��ر نف��ت 16 تیر م��اه در گفت و گوی ویژه ی 
خبری شبکه ی دو حاضر شد و در مورد موضوعات 
روز صنع��ت نفت س��خن گف��ت. آنچ��ه در ادامه 
می خوانید بخشی از س��خنان زنگنه در این برنامه 
تلویزیونی اس��ت: »اکن��ون میانگین برداش��ت از 
الیه ی س��روک می��دان آزادگان جنوبی کمتر از 6 
درصد اس��ت؛ یعنی بیش از 90 درصد نفت در آن 
مخزن باقی می ماند. چه کس��ی جواب این موضوع 
را به نسل های آینده می دهد؟ نفت همانجا می ماند 
و نمی توانیم آنرا برداشت کنیم. فن آوری در بخش 
باالدس��ت نفت یعنی فراهم کردن امکان برداشت 
بیش��تر نفت از ذخایر. اینکه ما فقط ش��عار بدهیم 
و بگویی��م بلدیم! بله؛ ما در این حد که برداش��ت 
می کنی��م اکنون از ع��راق جلوتریم. ظرفیت تولید 
ای��ران در میادین نفتی غرب کارون به طور تقریبی 
300 ه��زار بش��که در روز اس��ت، ام��ا در نگاهی 

درازمدت به فن آوری های نو نیاز داریم.«
او در ادام��ه می گوی��د: »عراقی ه��ا از بهترین 
پیمانکاران آمریکایی و اروپایی اس��تفاده می کنند 
و موظف نیس��تند با م��ا کار کنند. آنها برداش��ت 
می کنن��د و اگ��ر ما دیر بجنبیم س��هم م��ا را هم 
برداشت می کنند. در این باره دیگر برادری مطرح 
نیست؛ آنها کار خودشان را می کنند و به هیچ وجه 
ج��واب هم نمی دهند؛ زیرا س��واره هس��تند. دنیا، 
دنی��ای موازن��ه ی قدرت اس��ت و خ��دا نکند آدم 

ضعیف شود.«
زنگن��ه در بخش��ی دیگ��ر از ای��ن گفت وگو 
می گوی��د: »در مورد فاز-11 پ��ارس جنوبی دو 
موضوع مطرح اس��ت؛ نخس��ت آنکه 5 میلیارد و 
600 میلیون دالر برای س��رمایه گذاری فاز-11 
الزم اس��ت. اف��زون بر این م��ا توانایی فنی الزم 
برای حفظ فش��ار گاز مخزن را نداریم. هنوز یک 
مورد نیز در ایران و منطقه اجرا نش��ده که وقتی 
فشار گاز در مخزن کاسته می شود کاری کنیم تا 
فش��ار گاز در سر چاه نیافتد و بتوانیم تولید را با 

همان مقدار )مثاًل روزانه 28 میلیون مترمکعب( 
در یک فاز ادامه دهیم.«

اینها تنها بخ��ش کوتاهی از گفت و گوی مفصل 
و پرتیتر وزیر نفت در برنامه ی تلویزیونی شبکه ی 
دو ب��ود. این روزها که تحریم های بین المللی بیش 
از گذش��ته صنعت نفت را هدف گرفته متخصصان 
توانمند ایرانی با پشتیبانی دانش و تخصص، فرمان 
توس��عه در نفت را به دس��ت گرفته اند و حمایت از 
شرکت های داخلی می تواند آنها را به ادامه ی مسیر 
پ��ر پیچ و خم توس��عه در صنعت نفت دلگرم کند. 
ام��ا در این مس��یر بدون تردید نباید از دس��تیابی 
به ف��ن آوری روز و دانش تخصصی برای س��رعت 
بخش��یدن به روند توس��عه به خص��وص در بخش 

باالدستی غافل شد.
در شرایط فعلی که کشورهای همسایه از میادین 
مش��ترک برداش��ت حداکثری دارند، متخصصان 
نفتی با تالش و همت مثال زدنی در سال های اخیر 
به روند توسعه ی این میادین سرعت بخشیدند. اما 
در برخی موارد نیاز به فن آوری روز برای برداش��ت 
بیشتر از این میادین مشترک بیش از پیش مطرح 
می شود و وقتی پای میلیاردها دالر منافع و ثروت 
ملی به میان می آید باید احساس تکلیف بیشتری 

کرد و آنرا در رأس برنامه ها و امور قرار داد.
انتقال فن آوری به کش��وری مانن��د ایران که در 
معرض تحریم ها قرار دارد نیز در شرایط سخت تری 
محقق می ش��ود. ش��رکت های صاحب فن آوری به 
آس��انی آنرا در اختیار دیگر کشورها قرار نمی دهند 
و از طرف��ی تحریم ه��ای بین الملل��ی اس��تفاده از 

فن آوری ها را با محدودیت هایی مواجه می سازد.
ایج��اد س��اختار و برنامه ری��زی مناس��ب برای 
اس��تفاده ی بهینه از ظرفیت ه��ای داخلی صنعت 
نفت باید در بخش هایی مانند تولید کاال و قطعات 
و همچنین توس��عه ی فعالیت ه��ای دانش بنیان و 
ارتقاء سطح خدمات فنی رویکرد اصلی در صنعت 
نف��ت اتفاق بیافت��د و در صحبت ه��ای وزیر نفت 

این نکته نیز ب��ه میان آمد. زنگنه در این برنامه ی 
تلویزیون��ی گفت: »کاری که چند ماه اس��ت آغاز 
کرده ای��م و من بس��یار ب��ه آن امی��دوارم حمایت 
ویژه از اس��تارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنیان 
اس��ت. وزارت نفت تصمیم گرفته حدود 17 هکتار 
زمی��ن و س��اختمان را در انبار نف��ت ری که قبل 
از این پژوهش��گاه صنع��ت نفت بود، به اس��تقرار 
اس��تارت آپ های حوزه ی نف��ت اختصاص دهد که 
ای��ن کار ب��ه زودی انجام خواهد ش��د و موضوعی 
بسیار مهم برای آینده ی استارت آپ هاست و بنده 
معاون خود در امور مهندس��ی، پژوهش و فن آوری 
را به ط��ور ویژه مأمور پیگیری این موضوع کرده ام. 
معاون امور مهندس��ی، پژوهش و فن آوری وزارت 
نفت ه��م انگیزه ی این کار را دارد و خود ایش��ان 
در ابتدا پیش��نهاد را ارائه کرد. البته ابتدا پیشنهاد 
مناطق کوچک ت��ر مثل فضاه��ای 500 یا 1000 
متری مطرح شده بود اما به ذهنم رسید که فضایی 
17 هکتاری را در ری داریم و بیشتر هم می توانیم 
ب��ه این زمینه اختصاص دهی��م که به نظر من این 
کار یک تحول را در کنار تهران ایجاد خواهد کرد.
زنگنه از ایجاد تش��کیالت و سازماندهی برای 
تحق��ق این هدف خبر می دهد و می گوید: »من 
نمی خواه��م خیلی بزرگ نمای��ی کنم اما تحقق 
این هدف سبب دگرگونی حوزه ی نفت می شود. 
ای��ن منطقه در جای بس��یار مناس��بی نزدیک 
تهران واقع شده و ما برای آینده ی استارت آپ ها 
جدی هستیم و برای این کار قرار سرمایه گذاری 
گذاش��ته ایم، زی��را اقدام بس��یار مهمی اس��ت. 
شرکت دانش بنیان تنها به اسم نیست و شرکتی 
ک��ه کاالیی تولید می کند که جنس تولیدی اش 
دانش بنیان است نیز دانش بنیان به شمار می آید 
و فرق��ی ن��دارد. قراردادهای��ی که ب��رای اقالم 
یادش��ده داری��م کارهایی متعارف هس��تند اما 
به نظر من ش��رکت های دانش بنی��ان می توانند 

کارهای زیادی انجام دهند.«

رضا میرمحرابی، شرکت ملی نفت ایران  

نفت و فن آوری روز؛ پای میلیاردها دالر ثروت ملی در میان است


