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شــرکت ملی نفت ایران و جهاد دانشــگاهی 
در حضور جــواد اوجی، وزیر نفت، محســن 
خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
و حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشــگاهی، 
ششم دی ماه امسال، چهار تفاهم نامه و قرارداد 

همکاری امضا کردند. 
ایــن تفاهم نامه هــای همــکاری و قراردادها 
و  توانمندی هــا  نمایشــگاه  حاشــیه ی  در 
دســتاوردهای جهاد دانشــگاهی بــه امضای 
رئیس جهاد دانشــگاهی و شرکت های تابعه ی 

شرکت ملی نفت رسید. 
بر این اســاس، تفاهم نامه ی امکان ســنجی و 
برنامه ریزی بازســازی و تعمیرات اساســی و 
تامین تجهیزات بر اساس شرایط دستگاه های 
حفــاری و اعالم نیاز شــرکت ملــی حفاری 
ایران بین شــرکت ملی حفاری ایران و جهاد 
دانشــگاهی و تفاهم نامــه ی انجــام خدمات 

مشــاوره ی تصفیه ی پســاب صنعتــی واحد 
بهره برداری نفت قشــم برای تخلیه به محیط 
پذیرنده بر اساس اســتانداردهای ملی کشور 
با اســتفاده از روش های ترکیبی و بیولوژیکی 
بین شــرکت نفــت فالت قاره  ایــران و جهاد 

دانشگاهی امضا شد.
در همین حال، ابالغ قــرارداد خرید خدمات 
فــرآورش نفت خام بــا اســتفاده از تجهیزات 
فرآورش ســریع احــداث کارخانه ای به روش 
ســاخت، مالکیت و بهره برداری بین شــرکت 
مهندســی و توســعه نفــت )متــن( و جهاد 
دانشــگاهی با مبلغ حدود ۷1 میلیون دالر و 
قرارداد تولیــد و تامین 59 رول کالف لوله ی 
مغزی ســیار میان مدیریت پشتیبانی ساخت 
و تامین کاال و جهاد دانشگاهی با مبلغ حدود 
5 میلیون یورو امضا شــد، مدت زمان قرارداد 
نخست 4 سال و سه ماه و قرارداد دوم 2 سال 

تعیین شده است.
جــواد اوجی، وزیــر نفت در حاشــیه ی این 
بازدید و امضای تفاهم نامه ها با اشاره به اینکه 
برنامه ی تــازه ی وزارت نفت برای توســعه ی 
میدان های نفــت و گاز، چاه محور خواهد بود، 
تاکید کرد: »اعتقاد داریم می توان با اســتفاده 
از توان دانش بنیان ها بیش از ۷00 حلقه از این 
چاه ها را در زمانــی کمتر به بازده و بهره وری 

باالیی رساند.«
اوجی یکی از راه های اشــتغال زایی را استفاده 
از تــوان نخبگان کشــور به  ویــژه در مناطق 
کم برخــوردار دانســت و ادامــه داد: »امروز 
الحمدهلل عزم صنعت نفت بر این اســت که از 

این نخبگان استفاده کند.«
وی درباره ی پیشــتازی اقتصــاد دانش بنیان 
و افزایش صــادرات در سیاســت های ابالغی 
اقتصاد مقاومتی از ســوی مقام معظم رهبری 

تحقق اهداف صنعت نفت با افزايش مشارکت های فناورانه
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گفت: »در کشــور حدود 50درصد از صادرات 
ما، به  صورت محصوالت خام یا نیمه خام است 
که ضعف بزرگی برای کشــور به شمار می آید، 
بنابرایــن اســتفاده از دانش بنیان هــا در این 
زمینه می تواند افــزون بر تولید ارزش افزوده، 
اشــتغال زایی و ارزآوری مطلوبی برای کشور 

داشته باشد.«
اوجی با بیان اینکه صنعت نفت امروز نیازمند 
دانش بنیان ها و فناوری های نو اســت، تصریح 
کرد: »بیش از 115 ســال از اکتشاف نفت در 
ایران می گذرد، اما متاســفانه امروز در بخش 
زیادی از روش های تولیدی هم در بخش های 
باالدســت و پایین دست صنعت نفت، روش ها 

سنتی است.«
وزیــر نفت بــه بازدیــد از توانمنــدی باالی 
دانش بنیان ها در چند هفته ی گذشــته اشاره 
دانش بنیانی  »شــرکت های  افــزود:  و  کــرد 
هســتند که با ابتکارهــا و روش های مطلوبی 
تــوان تولیــد چاه ها را افزایــش می دهند. در 
بحث قراردادهای نفت یا گاز برای توســعه ی 
میدان ها، میدانی به شرکت داخلی یا خارجی 
با هزینه ی ســنگینی برای حفظ و نگهداشت 

یا افزایش تولید واگذار می شــود، در برنامه ی 
جدیدی که صنعــت نفت مدنظر دارد، جدا از 
بحث توســعه ی مخزن محور، نــگاه چاه محور 

خواهد بود.«
وی بــا اشــاره به وجــود بیــش از 5 هزار و 
500 حلقــه چاه نفــت و گاز در 400 میدان 
نفت و گاز کشــور، گفت: »با استفاده از توان 
شرکت های دانش بنیان، بی شک قادر خواهیم 
بود که ظرفیت تولید ساالنه شاید بیش از 80 
میلیون بشــکه نفت را از این چاه های کم بهره 
و کم بازده با کمترین سرمایه و ریسک داشته 

باشیم.«
وزیــر نفت ادامه داد: »هر حلقــه چاه نفت یا 
گازی که در خشــکی یا دریا حفاری می شود 
حدود 10 تا 12 میلیون دالر هزینه ی حفاری، 
تاسیســات درون چاهی و روسطحی دارد که 
یک تا یک ســال و نیم هم زمــان می برد. با 
برنامه ریزی مطلوب شــرکت ملی نفت ایران و 
با استفاده از توان دانش بنیان ها، اعتقاد داریم 
بیــش از ۷00 حلقه از این چاه ها را در زمانی 

کمتر به بازده و بهره وری باالیی برسانیم.«
محسن خجســته مهر، مدیرعامل شرکت ملی 

نفت ایران نیز در این مراسم با اشاره به ارزش 
بیش از 2۷5 میلیون دالری و 16 میلیارد تومانی 
4 قرارداد و یادداشت تفاهم با جهاد دانشگاهی، 
گفــت: »جامعه ی علمی و پژوهشــی کشــور 
منتظر خبرهای خــوب در خصوص فراخوان 
با مجموعه ی شرکت  فناورانه  مشــارکت های 

ملی نفت ایران باشد.«
وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران عزمی 
به کارگیری پژوهش های راهبردی  راســخ در 
در صنایع باالدســتی نفت دارد و از این مهم 
غفلــت نخواهد کرد، گفــت: »جامعه ی علمی 
و پژوهشی کشــور منتظر خبرهای خوبی در 
خصوص فراخــوان مشــارکت های فناورانه با 

مجموعه ی شرکت ملی نفت ایران باشند.«
معاون وزیر نفت اظهار کرد: »به زودی فراخوان 
مربــوط به اســتفاده از تمامــی ظرفیت های 
پژوهشــی و علمی وزارت نفــت اعم از پارک 
علمی و فناوری، پژوهشــگاه و دانشگاه صنعت 
نفت در راســتای مشــارکت با دیگر نهادهای 

علمی منتشر خواهد شد.«
وی همچنیــن از آغاز مطالعات فناورانه جهت 
اجرای طرح بزرگ استحصال هلیوم از میدان 
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مشــترک پارس جنوبــی خبــر داد و گفــت: 
»مقدمــات مربوط به این مهم انجام شــده و 
مقرر شده است تا از ظرفیت علمی شرکت های 

فناورانه در این خصوص استفاده کنیم.«
خجســته مهر اســتفاده از توان شــرکت های 
فناورانــه در فعال کــردن چاه های کم بازده را 
به عنوان یکی از راهبردهای مطالعاتی شرکت 
ملی نفت ایران عنوان کرد و افزود: »مقرر شده 
اســت تا هزینه های مربوط بــه این قرارداد از 
محل افزایش تولید همیــن چاه ها و در قالب 

قراردادی با بستر مناسب پرداخت شود.«
کرامت اله افخمی، مدیر پشــتیبانی ساخت و 
تامین کاالی شرکت ملی نفت ایران نیز اعالم 
کرد: »در اجرای برنامــه ی راهبردی مدیریت 
زنجیره ی تامین کاال در این شرکت با رویکرد 
اقتصــاد مقاومتی و به منظور قطع وابســتگی 
به خارج از کشــور، با ســاخت داخلی تجهیز 
کالف لوله ی مغزی ســیار، ایران در خاورمیانه 
به عنوان نخستین و در آسیا به عنوان دومین 
کشور دارنده ی این تکنولوژی شناخته خواهد 

شد.«
وی گفت: »به واسطه ی تفاهم نامه ی همکاری 
برای ســاخت داخل 59 رشــته کالف لوله ی 
مغزی سیار که ششــم دی ماه به همت جهاد 
دانشگاهی و حمایت و پشــتیبانی مقام عالی 
وزارت نفت و تدبیر ویژه ی مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران به امضا رسید، بخش عمده ای 
از نیازمندی های صنعت نفــت به این تجهیز 

راهبردی مرتفع خواهد شد.«
به گفته ی افخمی، بومی ســازی کالف لوله ی 
مغزی ســیار کــه کاربرد ویــژه ای در صنعت 
حفــاری و حفر چاه هــای نفــت و گاز دارد، 
می تواند ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور 
و تامین نیاز داخل، ظرفیت خالی لوله ســازان 
داخلی را با بهینه ســازی خط تولید و منطبق 
کردن با الزامات تولید لوله های مغزی ســیار 
مورد استفاده قرار دهد و منجر به اشتغال زایی 
مستقیم و غیرمســتقیم در خط تولید کالف 

شود.«
علیرضــا مهدی زاده، مدیرعامل شــرکت نفت 

فالت قاره ایــران نیز دربــاره ی تفاهم نامه ی 
"انجام خدمات مشــاوره ی تصفیه ی پســاب 
صنعتــی واحــد بهره بــرداری نفــت قشــم 
جهــت تخلیه بــه محیط پذیرنده بر اســاس 
اســتانداردهای ملــی کشــور با اســتفاده از 
روش های ترکیبــی و بیولوژیکی" که بین این 
شــرکت و جهاد دانشــگاهی امضا شد، گفت: 
»از تکنولــوژی جدید جهاد دانشــگاهی برای 
منطقه ی  در  پســاب های صنعتــی  تصفیه ی 
عملیاتی قشم استفاده می شود و اگر این طرح 
با موفقیت انجام شــود، می توان برای ســایر 
مناطق عملیاتی فالت قاره نیز از آن اســتفاده 

کرد.«
وی افــزود: »یکــی از موضوعــات مهمی که 
در صنعــت نفت وجــود دارد، بحث تصفیه ی 
پســاب های صنعتی اســت و در این خصوص 
تاکنون از سیســتم های مختلفــی در مناطق 

عملیاتی استفاده شده است. 
جهــاد دانشــگاهی در این حــوزه تکنولوژی 
جدیــدی را ارائه کرده اســت کــه عالوه بر 
از فناوری های شــیمیایی و فیزیکی  استفاده 
بخش بیولوژیکی را هــم به این فرآیند اضافه 

کرده است.«
مهدی زاده تصریح کرد: »همکاران ما نمونه ی 
اجرایی این تکنولوژی که برای یک بشکه بود 
را بررسی و تایید کردند و مقرر شده است که 
در منطقه ی قشــم این تکنولوژی برای 400 
بشکه اجرا شــود، اگر نتیجه رضایت بخش بود 
قــراردادی با جهاد دانشــگاهی در این زمینه 

امضا خواهد شد.«
حمیدرضــا گلپایگانــی، مدیرعامل شــرکت 
ملــی حفاری ایــران نیز با اشــاره به امضای 
برنامه ریــزی  امکان ســنجی،  تفاهم نامــه ی 
بازسازی و تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
دســتگاه های حفاری که بین این شــرکت و 
جهاد دانشــگاهی امضا شد، گفت: »تخصص و 
توان جهاد دانشــگاهی برای افزایش پایداری 
و استانداردســازی دکل های حفاری به میدان 
می آید. جهاد دانشگاهی پیش از این با شرکت 
ایــران قراردادهایی در خصوص  ملی حفاری 

ساخت موتورهای درون چاهی و... داشته است 
و اکنون نیز در حوزه ی بازســازی و نوســازی 
دکل های حفــاری تفاهم نامه ی همکاری امضا 

شده است.«
به گفتــه ی وی بر اســاس تفاهم نامه ی امضا 
شده، نوسازی و بازسازی 30 دکل به مدت 5 
ســال با اعتباری معادل 100 میلیون یورو به 

جهاد دانشگاهی واگذار شده است.«
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران تصریح 
کــرد: »به طــور قطع خروجی ایــن قرارداد، 
ایمنی  پایــداری و ضریب  افزایــش  می تواند 
دکل های حفاری، افزایش توان و آماده به کار 
گواهینامه های  اخذ  امکان  دســتگاه ها،  بودن 
بین المللی برای حضور در بازارهای بین المللی 
و داخلی، کاهش میزان مصرف قطعات یدکی، 
کاهش هزینه های تعمیراتی، زمان های انتظار 
و تعمیرات اساســی، فعال سازی دستگاه های 
غیرفعــال، به روزرســانی و استانداردســازی 
دســتگاه های حفــاری و در نهایــت افزایش 
رضایت مندی کارفرمایان را به همراه داشــته 

باشد.«
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