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مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با اشاره به 
شــعار سال 14۰1، "ســال تولید، دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین" کــه از ســوی رهبر معظم 
انقــالب مطرح شــد، گفت: »اتــکا به صنعت 
نفت دانش بنیان، ارتقای بهره وری را به همراه 

خواهد داشت.«
محســن خجســته مهر با حضــور در برنامه ی 
گفتگوی ویژه ی خبــری جمعه، 12 فروردین 
شبکه ی اول ســیما، گفت: »نفت و گاز، انفال 
اســت و دولت و بــه تبــع آن وزارت نفت از 
طرف حکومت اسالمی نماینده است و باید به 
شــکلی از این دارایی های زیرزمینی استفاده و 
امانتــداری و صیانت کند کــه بتواند آن را به 

حداکثر دارایی روزمینی تبدیل کند.«
مدیرعامــل شــرکت ملی نفت ایــران با بیان 
اینکــه ظرفیت تولید نفت بــه میزان پیش از 
تحریم ها رســیده اســت، گفت: »این مهم در 
شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی رخ داده 
اســت. با آغاز به کار دولت ســیزدهم از جمله 
اولویت هایی که وزیر نفت به شرکت ملی نفت 
ایــران تکلیف کرد این بود که مکلف شــدیم 
در مدت شــش مــاه، در 15 اســفند ظرفیت 
کاهش داده شده و از دست رفته را به پیش از 

تحریم ها بازگردانیم.«
 او ادامه داد: »بیــش از 18۰۰ اقدام عملیاتی 
در چاه های نفتی توســط متخصصان شرکت 

ملی نفت ایران انجام شــد و بیش از 25۰ کار 
مربوط به تعمیرات اساسی از جمله تاسیسات 
سرچاهی و تعمیرات اساسی مربوط به تاسیسات 
سطح االرضی انجام و حدود 5۰۰ میلیون دالر 
در این زمینه هزینه شد، بخش قابل توجهی از 
این هزینه ها صرف نگهداشــت توان تولید شد. 
همچنین افزایش ظرفیت جدید داشــتیم، از 
جمله تولید از میدان مشترک آزادگان جنوبی 
و موفق شدیم در مدت این شش ماه حدود 1۳ 

حلقه چاه جدید را به تولید بیاوریم.«
معــاون وزیر نفت با اشــاره بــه اینکه همه ی 
نیازهای صنعت نفت فناورانه است، افزود: »اگر 
می خواهیم تولید پایدار و مستمر داشته باشیم 
و بهره وری را باال ببریــم و هزینه ها را کاهش 
دهیم چاره ای نداریم جز این که اقتصاد نفت و 

گاز را دانش بنیان کنیم.«
 خجســته مهر با بیان اینکــه 85درصد کاال و 
تجهیزات و مواد مورد نیاز صنعت نفت کشورمان 
داخلی اســت و به واردات نیازی نداریم، ادامه 
داد: »برای 15درصد دیگر که بیشتر آن فناور 
و دانش بنیان اســت بایــد برنامه های مدون، 
ســنگین و هدفمندی را تعریف کنیم. صنعت 
نفت و نیازهای فناورانه ی آن به اندازه ای بزرگ 
اســت که بنا به فرمایش مقــام معظم رهبری 
نیاز داریم که ظرفیت شــرکت های فناور را به 

دو برابر افزایش دهیم.«

 او با بیان اینکه وزارت نفت در نیمه ی دوم سال 
گذشته چند اقدام مهم در زمینه ی به کارگیری 
شرکت های فناور و استفاده از محصوالت، کاال 
و مــواد و تجهیزات فناورانــه انجام داد، افزود: 
»حدود 27۰ میلیون دالر قــرارداد فناورانه با 
جهاد دانشگاهی بستیم. حدود 75۰ حلقه چاه 
کم بازده و یا متوقف داریم که به علت مشکالت 
فنی و عملیاتی امکان تولید از آنها را نداریم.«

 مدیرعامــل شــرکت ملی نفت ایــران گفت: 
»وزارت نفت در یک اقدام جهادی برای احیای 
این تعداد چاه که ارزش سرمایه گذاری حدود 
7۰۰ میلیــون دالری دارد، فراخــوان داد و از 
همه ی شــرکت های دانش بنیان و فناور دعوت 
به عمل آمد که ایده های فناورانه ی خود را برای 
احیای این چاه های نفتی ارائه کنند و بیش از 
5۰ شــرکت فناور در این فراخوان حضور پیدا 
کردنــد و اکنون در مرحله ی ممیزی و ارزیابی 
هســتیم و امیدواریم بــه زودی این ظرفیت 

فناورانه در اختیار این شرکت ها قرار گیرد.«
وی با اشــاره بــه اینکــه یکــی از مهم ترین 
منابــع تولیــدی گاز هلیوم در میــدان گازی 
پارس جنوبی است، ادامه داد: »برای نخستین 
بــار تولید گاز هلیوم را از طریق انجام فراخوان 
توســط شــرکت های فناور انجام دادیم که به 

زودی این موضوع تعیین تکلیف می شود.«
خجســته مهر اضافه کــرد: »ســتاد تحول و 
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پیشــرفت فناوری های دانش بنیان در شرکت 
ملی نفت ایران تشکیل شده است و می خواهیم 
در این ســتاد نقشــه ی راه دانش بنیان کردن 
صنعت نفت را ترسیم کنیم و اقدامات متعددی 

را در برنامه داریم.«
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران درباره ی 
پیامدهای سیاسی و اقتصادی بازگشت ظرفیت 
تولید به میزان پیش از تحریم ها گفت: »صنعت 
نفت به علت نقــش بزرگی که در اقتصاد دارد 
از این صنعت به عنوان پیشــران اقتصاد کشور 
یاد می کنیم و با باال بردن ظرفیت تولید نفت، 
چند اتفــاق خواهد افتاد. باال بــردن ظرفیت 
تولید نفت در راســتای دانش بنیان کردن این 
صنعــت و ایجــاد ارزش افزوده و در راســتای 

کاهش خام فروشی و رشد اقتصادی است.«
خجســته مهر گفت: »اگر ظرفیت پاالیشگاهی 
و ظرفیت واحدهای پتروشــیمی افزایش یابد 
یعنی ما می توانیــم از ظرفیت تولید نفت خام 
و یــا گاز همراه و یا میعانــات و مایعات گازی 
بــرای تخصیص به عنوان خــوراک واحدهای 
پاالیشگاهی و پتروشیمی استفاده کنیم و این 

به معنای رشد اقتصادی کشور است.«
او افزود: »افزایش ظرفیت تولید نفت کشــور 
یعنــی اکنون قادریم صادرات کشــور را به دو 
برابــر افزایش دهیم و این بــه معنی درآمد و 
تولید ثروت برای کشــور اســت و این از نظر 
امنیت انرژی یعنی این که جمهوری اســالمی 
قادر اســت پایــداری و ثبــات را در عرصه ی 

بین المللی به ارمغان بیاورد.«
مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایــران افزود: 
»ملت ایران همیشــه نشان داد که بزرگ ترین 
موفقیت هایشان را در ســخت ترین شرایط به 
دست آورده و این نخستین تجربه ی ملت ایران 
نیست بلکه وقتی اراده و ایمان باشد و جهادی 

عمل کنیم هر ناممکنی ممکن می شود.«
خجســته مهر ادامــه داد: »در حالــی مقدار 
صادرات را 4۰درصد افزایش دادیم و در حالتی 
ارزش صادرات را بیش از تعهدمان در بودجه ی 
ســنواتی محقق کردیم که نــه تنها تحریم  ها 
کــم نشــد بلکه بــه مراتب ســختگیری های 

متعددی داشــتیم و در خریدارها و واسطه ها 
و سیســتم های ناوبری کشتیرانی حامل نفت، 

اختالل ایجاد می کردند.«
او گفــت: »بازارهای جدیــد و مقاصد جدید 
شناسایی شــد و میعانات گازی را در مقایسه 
با مرداد 14۰۰ حدود ســه برابر افزایش دادیم 
و این نشــان می دهد مشتری جدیدی را پیدا 
کردیم. از شــیوه های مدرن در قراردادها و از 
سیستم لجستیک و حمل ونقل جدید استفاده 

کردیم.«
خجســته مهر اضافه کرد: »از عوامل دیگر این 
اســت که کل شــبکه ی مالی، پولــی و بانکی 
کشور پشــتیبان احراز وصول درآمدهای نفتی 

بود.«
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران همچنین 
در روزهای ابتدایی فروردین امسال در بازدید 
از مناطق نفت خیز جنوب گفت: »رهبر معظم 
انقالب در پیام نوروزی و ســخنرانی روز بعد، 
دریچه ی جدیــدی از اقتصاد را مطرح کردند، 
جان کالم ســخنان رهبری این بود که اقتصاد 
مــواد و تولیــد ثروت آفرین محقق نمی شــود 
مگر اینکه از مســیر دانش بنیــان بودن عبور 
کند و تولیدی زیبنده ی  ملت ایران اســت که 

دانش بنیان باشد.«
وی بــا بیان اینکه شــرکت ملی نفــت ایران 
و بخــش باالدســتی صنعــت نفت، بخشــی 
فناورمحور، ســرمایه بر و درآمدزا است، افزود: 
»اگر می خواهیــم کاهش قیمت تمام شــده 
داشــته باشــیم و هزینه هــا را کاهش دهیم 
همان طور که رهبر انقالب فرمودند باید اقتصاد 
دانش بنیان داشــته باشــیم. در 7 سال آینده 
16۰ میلیارد دالر پروژه های توســعه ای داریم 
که ۹۰ میلیــارد دالر آن در بخش نفت و 7۰ 
میلیارد دالر آن در بخش توسعه ی میدان های 

گازی خواهد بود.«
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در اواخر سال 
گذشته ســتاد تحول فناوری های دانش بنیان 
در شــرکت ملی نفــت ایران راه اندازی شــد، 
گفت: »رهبر انقــالب در آن روزها بر فعالیت 
دانش بنیان در صنایع بــزرگ به ویژه صنعت 

نفــت تاکید کردند و ما در شــرکت ملی نفت 
ایران به سرعت این بخش را راه اندازی و فعال 
کردیم و نقشــه ی راه بخش باالدستی نفت در 

این ستاد طراحی خواهد شد.«
وی افــزود: »در تمام قراردادهای توســعه ای، 
دانش بنیان کردن اقتصاد نفت و گاز را در نظر 

خواهیم گرفت.«
خجســته مهر تصریح کرد: »اقدام دیگری که 
باید انجام دهیم، کوشــش متفاوت و جهادی 
برای ساخت داخل کاالها و تجهیزات مورد نیاز 
صنعت نفت اســت که در دســتور کار ما قرار 
دارد، چون صنعت نفت فناورمحور است و اگر 
می خواهیم تحریم ها را خنثی کنیم حتما باید 

در این مسیر گام برداریم.«
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران دیگر اقدام 
ملی و راهبردی را در زمینه ی بهبود تولید نفت 
و گاز و ازدیاد برداشــت دانســت و گفت: »در 
این زمینه شاهد گســترش فعالیت ها در ابعاد 
مختلــف خواهیم بود و در شــرکت ملی نفت 
مراکز ازدیاد برداشت را گسترش خواهیم داد.«

معاون وزیر نفــت افــزود: »همچنین ما یک 
سرمایه گذاری 2۰ میلیارد دالری در سال های 
آینده در مناطــق نفت خیز جنــوب خواهیم 
داشت که پیوست فناوری هم خواهد داشت.«

خجســته مهر تصریح کرد: »انشااهلل بتوانیم با 
برنامه ریزی و اقدامات جهادی فرمایشات مقام 
معظم رهبری را به منصه ی ظهور برســانیم و 
بدون شــک این یک تکلیف در صنعت نفت به 
عنوان پیشــتاز جهاد اقتصادی و یک ماموریت 
ملی و اولویت اساســی ما در شرکت ملی نفت 

ایران است.«

مروری
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