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سخن نخست

صیانــــت از ذخایــر نفت خــام کشــــور به 
عنوان ثروت امــروز و ميراث آينــدگان، يكي 
از ضرورت هــاي مهم و اســتراتژيك در بخش 
انرژي و اقتصاد كالن كشــور است. به كارگيري 
فناوري هاي به روز و كارآمد جهاني و بهره مندي 
از نيروي انســاني متخصص و مجرب به عنوان 
ظرفيت پژوهشــي ـ دانشي كشــور به منظور 
حداكثرسازي سودآوري مخازن، بيشينه کردن 
برداشت نفت از آنها و حداقل کردن هزينه هاي 
توليد، زيرســاخت اصلي مديريــت صيانتي و 
تقويت اقتصاد توليد نفت اســت و در اين راستا 
پژوهــش، توليــد و انتقال فنــاوري به منظور 
بهينه ســازي و افزايش توليــد در صنعت نفت 
با دورنماي توليد ارزش افــزوده ی آتي اهميت 

بسزايي دارد. 
ساالنه درصدي از چاه هاي توليدي شركت ملي 
نفت ايران به عنــوان چاه هاي غيرفعال از مدار 
توليد خارج مي شــوند. در حــال حاضر حدود 
بیــش از 700 حلقــه چاه به عنــوان چاه هاي 
كم بازده دسته بندي شده و از مدار توليد خارج 
شــده اند. با توجه به اينكه چاه هاي مورد اشاره 
براي سال هاي متمادي خارج از سرويس و فاقد 
توليــد اقتصادي بوده، ســرمايه گذاري فناورانه 
در راســتاي احياي اين چاه ها عالوه بر افزايش 
توليــد و عوايد حاصل از ميادين نفتي كشــور، 
بستر مناسبي براي انجام فعاليت هاي اقتصادي 
دانش محور توســط واحدهاي فناور در زمينه ی 
خلق و اجراي فناوري هاي نوين ايجاد مي کند. 

طــرح احیای چاه های کم بــازده در برنامه هاي 
راهبردي شــركت ملي نفت ايران در راســتای 
اجــرای بندهای 14 و 15 سياســت هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي كــه بر دو اصل افزايش ذخاير 
نفت و گاز كشور و توسعه ی ظرفيت هاي توليد و 
برداشت صيانتي از منابع تاكيد دارد و همچنين 
به استناد ماده ی48 قانون برنامه ی پنجم و ششم 
توسعه ی كشور كه در آن وزارت نفت موظف به 
ارائه ی برنامه ی جامع صيانتي و ازدياد برداشت 
از مخــازن هيدروكربــوري به منظــور ارتقای 
ضريب بازيافت مخازن كشــور است، همچنين 

ماده ی12 قانــون رفع موانع توليد رقابت پذير و 
با هدف تقويــت درون زايي و رونق توليد داخل 
از طريق توســعه ی طرح هاي فناورانه و حمايت 
از شــركت هاي دانش بنيان و فناور، زنده كردن 
چاه های كم بازده كشور با استفاده از روش هاي 
فناورانــه یكی از فعالیت هــای مهم در حوزه ی 
باالدستی در راستاي اجراي راهبرد ابالغي مقام 
معظم رهبري در قالب شعار سال جاري مبني بر 
توليد، پشتيباني و مانع زدايي و عينيت بخشيدن 
بــه اقتصاد مقاومتي و تحقق ارتقا و توســعه ی 

فناوري در صنعت نفت به شمار مي رود. 
مطابق نقشه ی جامع علمي كشور، فناوري هاي 
نفــت و گاز در رده ی "الف" اولويت هاي فناوري 
قرار داشــته و نيز بر اساس ســند سياست ها و 
اولويت هاي پژوهش و فناوري مصوب شــوراي 
عالي علوم، تحقيقات و فناوري، فناوري هاي بهبود 
ضريب بازيافت چاه هاي توليدي كه استخراج از 
آنها متوقف شــده، در اولويت  فناوري هاي مورد 

نياز كشور در زمينه ی انرژي مي باشند. 
بر اين اســاس موضوع ارتقای ضریب بازیافت از 
مخازن كم بازده کشــور با استفاده از طرح های 
فناورانه ی احياي چاه هاي كم بازده از مهم ترین 
رويكردهاي شــركت ملي نفت ايران به منظور 

تحقق اقتصاد دانش بنيان محسوب مي شود. 
شرح كار طرح عبارت اســت از: انجام عمليات 
احياي بیش از 700 حلقــه چاه  كم بازده نفتي 
)كه به داليــل مختلف مخزنــي از مدار توليد 
خارج شــده اند( با استفاده از روش هاي فناورانه 
به منظور توليد فناوري احياي چاه ها و افزايش 
توليد از چاه هاي مورد اشــاره بــه  گونه اي كه 

توليد از چاه، اقتصادي و مقرون به صرفه باشد. 
در چارچــوب اين طــرح، واحدهــاي فناور و 
شــركت هاي تامين كننده ی خدمــات چاه ها با 
مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم نهادهاي مالي 
مانند صنــدوق نوآوري و شــكوفايي، صندوق 
پژوهش و فناوري صنعت نفت و بانك ها نسبت 

به تامين  مالي و اجراي طرح اقدام  مي کنند. 
با توجه به مشــترك و مرتبط بودن تاسيسات 
ســطح االرضي چاه هاي ميادين نفتي و راهبري 

عمليــات بهره برداري چاه هــاي فعال و زنده ی 
ميادين نفتي توســط شــركت ملي نفت ايران، 
بديهي اســت عمليات بهره برداري در خصوص 
چاه هــاي كم بازده نيز به عهده ی شــركت ملي 

نفت ايران خواهد بود. 

مزايا و ويژگي هاي طرح 
 كسب درآمد و ارزش افزوده از چاه هاي متروكه 

و خارج از مدار توليد 
 تعيين تكليــف وضعيت بیــش از 700 چاه  

غيرفعال و كم بازده شركت ملي نفت ايران
 محوريــت واحدهاي فنــاور و دانش بنيان در 
طول اجراي قرارداد كه منجر به توانمندســازي 
اين شركت ها در راستاي تبديل به شركت فناور 

در سطح بين المللي خواهند شد 
 انجام عمليات بهره برداري توسط شركت ملي 

نفت ايران 
 امكان ســرمايه گذاري مســتقيم شركت هاي 

دانش بنيان، استارت آپ ها و شتاب دهنده ها
 امكان اخذ تســهيالت و مشــاركت نهادهاي 
مالي مانند صندوق نوآوري و شكوفايي، صندوق 
پژوهش و فناوري صنعت نفت و بانك ها نسبت 

به تامين  مالي و اجراي طرح
 كاهش ريســك عمليــات احيــاي چاه ها با 
استفاده از شــركت هاي خدمات فني چاه و نيز 
انتقال مهارت هــا و تجربيات عملياتي ـ اجرايي 

به واحدهاي فناور و دانش بنيان از اين طريق
از این رو، بر اســاس اساســنامه ی شرکت ملی 
نفت ایران با هدف اشــتغال زایی، تحقق اقتصاد 
دانش بنیــان و نیز بهره گیری از تــوان جوانان 
متعهد و نخبه، احیای چاه های بسته و کم بازده 
نفت با استفاده از روش های فناورانه در دستور 
کار جدی قرار گرفته اســت و در همین راستا 
چارچوب واگذاری و جزئیات این طرح از سوی 
مدیریت سرمایه گذاری و کسب وکار شرکت ملی 
نفت ایران به صورت عمومی اطالع رسانی شده و 

در حال پیگیری است.

به کارگیری فناوری روز در طرح احیای چاه های کم بازده و  ضرورت توجه و 
غیرفعال نفت

حجت ربیعی پورسلیمی، جانشین مدیرمسئول 
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