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بگرديد آن فكر نو را پيدا كنيد ...
الزمه ورود به دهة چهارم انقالب ،بر طرف كردن كمبودها و حركت باشتابي بيشتر از
حد متعارف براي جبران عقب ماندگي هاي تاريخي و رس�يدن به اهداف و آرمانهاي
تعيين شده است.

«مقام معظم رهبري»

ارتقاي فناوري ملي و انتقال فناوري
(در آستانة دهة چهارم انقالب)

2
نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

اين نهادها شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراكز پژوهشي،
مهندسان مشاور ،پيمانكاران عمومي و پيمانكاران ساخت و نصب
و در مرحله آخر سازندگان كاالها و تجهيزات است.
در مقول��ه ارتق��ا و انتقال فن��اوري ملي ،توجه ب��ه نهادهاي
نرمافزاري به طور قطع بايد به نس��بت توجه به سخت افزارها در
اولويت قرار گيرد.
در بخش نرم افزاري نيز بايد مديريت را به حق ،پيچيدهترين
و با ارزشترين بخش فناوري در هر زمينه دانس��ت .براين اساس
تربي��ت مدي��ر و تقويت نهاده��اي مديريت ،فراگي��ري تدريجي
مديريت نوين همراه با ايجاد زير س��اختها و س��اختارهاي الزم
براي اعمال مديريت نوين را بايد از ضروريترين مقولههاي مورد
توجه براي ارتقاي فناوري ملي دانست.
در مورد مراكز پژوهش��ي نيز طي اين سالها ،وزارت نفت به
طور جدي به تقويت مراكز پژوهش��ي چه در درون صنعت و چه
ب��ا عقد قرارداد با مراكز پژوهش��ي در بيرون اين صنعت پرداخته
است.
تصويب پرداخت يك درصد از بودجه جاري كليه شركتهاي
تابعه به امرپژوهش و تشكيل شوراي عالي پژوهش در هر شركت
و در س��طح وزارتخانه ،به بياني ديگر ايجاد ساختار مناسب براي
حمايت از پژوهش از مقولهها و دغدغههاي مهم شركت ملي نفت
طي اين سالها بوده است كه در بحث پژوهش بدانها اشاره شد.
در چارچوب نگرش��ي كه بدان اشاره ش��د ،اقدامات زير طي اين
س��الها در جهت ارتقاي فناوري ملي در بخش نفت به انجام رس��يده
است.
شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (اويك) نيز از جمله
ش��ركتهايي است كه پا به همين عرصه گذارده است .اميدواريم
با بازش��دن بيشتر فضاي كاري و تالش ،شركتهاي خصوصي ما
نيز بتوانند با قدرت در اين فعاليتها وارد ش��ده و به ايفاي نقش
به عنوان پيمانكار عمومي بپردازند.

قائ��م مقام وزي��ر نفت و مدير عامل ش��ركت ملي نفت ايران
در سي امين س��الروز پر بركت انقالب اسالمي ايران با عنايت به
دس��تاوردهاي صنعت نفت در س��الهاي پس از پيروزي ،با اشاره
به اجراي برنامه هاي توس��عه وتحريم اقتصادي ونيز قابليتهاي
نيروي انس��اني در ارتقاء فناوري ملي گفت :دس��تيابي به دانش
بومي ش��ده و فعاليتهاي مختلف زنجيره بخش باالدس��تي نفت
و گاز (اكتش��اف ،حفاري ،توسعه ،توليد و تزريق) به همراه كسب
علوم گوناگون مرتبط با مخازن ازجمله دس��تاوردهاي مهم پس
از پيروزي انقالب اس�لامي به ش��مار ميرود.مهندس جشن ساز
با اش��اره به مديريت بخش باالدس��تي صنعت نفت و رسيدن به
خودب��اوري در اداره اين صنعت عظيم،ع�لاوه برتوليد صيانتي از
مخازن ،مهمترين تحول پس از پيروزي انقالب اسالمي را معطوف
به توسعه شگرف ساختوساز داخلي اعم از كاالو تاسيسات عنوان
كردن��د و گفت :طي س��الهاي پس از پيروزي انقالب اس�لامي،
پيچيدهتري��ن تجهيزات مثل واحدهاي به��ره برداري ،واحدهاي
پااليشگاهي ،سكوها و سازه هاي دريايي ،احداث خطوط لوله و..
در داخل كشور ساخته شده و به بهره برداري رسيده است .مدير
عامل ش��ركت ملي نفت ايران ضمن بيان عملكرد و پيشرفتهاي
منحصر بفرد در عرصه هاي اكتشاف ،حفاري و توليد نفت و گاز،
تالش صنعتگران ش��ركت ملي نفت ايران را طي سه دهة گذشته
س��تود و در عين حال ب��ر ضرورت ارتقاء فن��اوري ملي و انتقال
فناوري در آستانه دهة چهارم انقالب تأكيد كرد.
به همين منظور تبيين موضوع فوق الذكر از اهميت ويژهاي
در مديري��ت صنعت نفت ايران طي دهة چهارم انقالب اس�لامي
به شمار ميرود.
مسأله توانمندسازي كش��ور براي مطالعه واجراي طرحهاي
عظي��م صنعت نف��ت ونيز به��ره ب��رداري مطل��وب و روزآمد از
تأسيس��ات موجود ،همواره از دغدغ��ه هاي مديريت صنعت نفت
در اين سالها بوده است.
اگر فن��اوري را نه از جنس ابزار بلكه ازجنس توانايي(مبتني
بردانايي) بدانيم آنگاه مش��خص ميشود كه اين موضوع تنها» با
الف :مشاركت و همكاري با شركتهاي درجه اول بينالمللي
پرداخت پول قابل دستيابي نيست.
يادآور ميشود از شروط مهم انتقال و ارتقاي فناوري ،برونگرايي
به نظر ميرس��د كه نخستين شرط براي ارتقاي فناوري ملي و تعامل با پيشروان فناوري در جهان در مقولهها مورد نظر است.
ونيز انتقال آن ،ايجاد بسترهاي مناسب ملي براي كسب فناوري
اس��تفاده از دان��ش و تجارب ش��ركتهاي نفت��ي درجه اول
اس��ت و اين مهم جز با تقويت و تربيت نيروي انس��اني مناس��ب جه��ان در زمينهه��اي مديريت ،مطالعه و اج��راي طرحها بويژه
درگام نخس��ت و نيز تش��كيل وتقويت نهاده��اي ملي فرهيخته در بخش باالدس��تي نفت و گاز با تاكي��د برافزايش بازيافت نفت
درگام دوم ،ميسر نميشود.
يك��ي از انگيزههاي مهم ايجاد رابطه و عقد قرارداد با اين اينگونه

ش��ركتها در سالهاي اخير بوده اس��ت و چندي پيش در اكثر
موارد تالش شده كه تجارب اين شركتها به طرفهاي ايراني در
قالب مشاركتهاي حقوقي آنان با شركتهاي پيمانكاري عمومي
با سرمايه ايراني نظير شركت پتروپارس انتقال يابد .نمونه خوب
اين ايده را ميتوان در طرحهاي توسعه فازهاي 4و 5و نيز توسعه
فازه��اي  6و 7و 8پارسجنوب��ي و نيز توس��عه ميدان دارخوين
مشاهده كرد كه يك شركت نفتي بينالمللي با مشاركت شركاي
ايران��ي خود ،ب��ه فعاليت پرداخت .ش��ايان ذكر اس��ت كه اخيرا ً
توسعه ميادين يادآوران ،آزادگان جنوبي ،آزادگان شمالي ،جفير،
چنگوله ،آذر و بندكرخه به اين اقدامات اضافه شدهاند.
ب  :ارتقاي فناوري درمقوله افزايش بازيافت نفت

از مهمترين فناوريهاي مورد نياز در بخش باالدستي نفت ،
فن آوري مطالعه مخازن نفتي و ارائه طرح توسعه جامع ()MDP
از يك ميدان اس��ت انجام اين مطالعات پيش از شروع توليد ،در
حين توليد و پس از ش��روع توليد متناسب با تاريخچه آن امري
ضروري و اجتناب ناپذير است.
امروز مهندس��ان و متخصصان بخش هاي باالدس��تي نفت و
گاز و بطور كلي مديريت مهندس��ي مخ��زن در جهان ،بهمنظور
غلبه بر چالشهاي افزايش توليد از ميادين هيدروكربوري (بويژه
مخازن نفتي) با تكيه بر فناوريهاي روز دنيا و آخرين يافتههاي
علمي .طرحها و برنامههايي ( ) IOR/EORكه منجربه بيش��ترين
ميزان بازيافت نفت و كمترين آس��يب ديدگي به مخزن اس��ت،
ارائه مي دهند.
مديريت مهندسي مخازن در شركت ملي نفت ايران به لحاظ
انج��ام مطالعات مخازن در بين ش��ركتهاي بزرگ بين المللي در
زمره پيشكسوتان اين عرصه علمي و عملياتي است.
بطوريك��ه حتي در زمان ش��رايط س��خت جن��گ تحميلي
و محدودي��ت ه��اي تبعي ناش��ي از آن و علي رغ��م تحريمهاي
بينالمللي ،جهت اعمال مديريت مطلوب بر منابع هيدروكربوري
و تولي��د صيانت��ي و بهينه از مخازن نفت و گاز كش��ور مطالعات

مهندس��ي مخازن اعم از مقدماتي؛ مدلس��ازي ساده و مدلسازي
پيشرفته با تكيه بر شبيه ساز هاي تحت االرضي و سطح االرضي
منطبق با اس��تانداردهاي شناخته شده انجام شده است بطوريكه
دستاوردها ونتايج آن مطالعات در بعضي مواقع؛ در قالب مقاالت
علمي در مجامع معتبر جهاني به ثبت رسيده است.
رويكرد جديد ش��ركت ملي نفت اي��ران در خصوص ارتقاي
فناوري ،روزآوري مطالعات گذش��ته بر اس��اس اطالعات جديد و
انجام مطالعات جامع ش��بيه س��ازي مخازن با بكار گيري شبيه
سازهاي نوين در سطح گسترده است.
در توانمندي انجام مطالعات مخازن و توس��عه نرم افزارهاي
ش��بيه س��از در ش��ركت ملي نفت ايران همين بس كه بسياري
از ش��ركتهاي بين المللي نفتي از جمله ش��ركتهاي Frenlap
 Bacip، Geo guestو.......جهت توسعه نرم افزارهاي خود متقاضي
مشاركتهاي جدي شركتملينفت ايران ميباشند.
درسال  1376شايد به زحمت ميشد مشاوري ايراني را يافت
كه در بخش باالدستي نفت حضور داشته و يا ايفاي نقش كند.
در ح��ال حاض��ر بواس��طه اين جه��ش نوين و ش��گرف در
عرصههاي ارتقاي فن آوري و صدور خدمات ش��ركتهاي متعدد
مش��اور ايراني در طرح هاي باالدس��تي نفت و گاز فعال هستند
كه اكثر آنها همراه با ش��ركت هاي صاحب صالحيت خارجي به
مطالعه مخازن نفت و گاز كشور مشغول مي باشند.
به طور قطع در سالهاي آتي با تقويت اين ظرفيتها ،كشور
ش��اهد وجود ظرفيته��اي توانمند داخلي در بخ��ش مطالعات
باالدستي مخازن خواهد بود.
س��ازماندهي مركز افزايش برداشت نفت درقالب پژوهشكده
ازدياد برداش��ت نفت و همچنين تقويت پژوهش��كده اكتشاف و
توليد نفت در پژوهشگاه صنعت نفت و نيز ايجاد مركز تحقيقات
و مطالع��ات مخازن نف��ت و همينطور مرك��ز تحقيقات فناوري
حفاري نفت در قالب اين پژوهش��گاه نيز از ديگر اقدامات در اين
زمينه است.
مدير مسئول
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