سخنراني مدير عامل شركت ملي نفت ايران،
در مراسم بزرگداشت سالروز تأسيس شركت ملي حفاري ايران
 مديريت برنامهريزي تلفيقي*

مقدمه:
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نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

آيين س�يامين سالروز تأس�يس ش�ركت ملي حفاري ايران با پيام
مهندس غالمحس�ين نوذري ،وزير محترم نفت در اهواز برگزار ش�د .در
اين مراس�م نايب رئيس و تع�دادي از اعضاي كميس�يون انرژي مجلس
ش�وراي اسلامي ،نماينده ولي فقيه در اس�تان خوزس�تان ،اس�تاندار،
مديرعامل ش�ركت ملي حفاري اي�ران و جمعي از مديران و كاركنان اين
شركت حضور داشتند.

مهندس س��يفا ...جشنس��از ،در مراس��م بزرگداشت سالروز
تأسیس شرکت ملی حفاری ایران به فرمان حضرت امام خمینی(ره)
در تاريخ يكش��نبه اول دیماه ،ب��ه بيان برنامهها و مصوبات هيئت
مديره ش��ركت ملي نفت ايران در م��ورد صنعت حفاري پرداختند
كه در اين ارتباط به خريد  20دس��تگاه دکل س��نگین خشکی و
 8دس��تگاه دكل دريايي و اختص��اص  110میلیون دالر اعتبار به
منظور تعمیر  8دستگاه دکل حفاری ملکی اشاره نمودند.
مدیرعام��ل محترم ش��رکت ملی نف��ت ایران اضاف��ه نمودند:
مصوبات خري��د دكلهاي مذكور در چارچوب تصمیم وزارت نفت
مبنیبر خرید دستگاههای حفاری ملکی برای شرکتهای تابعه از
جمله ش��رکت ملی حفاری ایران و شرکت حفاری شمال ميباشد.
ایش��ان در ادامه خرید و تجهیز ماش��ینآالت خدمات فنی جانبی
حفاری با اعتبار  100میلیون دالر را از دیگر مصوبات هیئتمدیره
این ش��رکت برای تجهیز ناوگان حفاری برشمردند و گفتند كه در
بخش تأمین دکلهای س��بك ،ش��رکتهای ملی مناطق نفتخیز
جنوب و ش��رکت مل��ی حفاری ایران موظف ش��دند هر یک چهار
دستگاه دکل خش��کی خریداری کنند و شرکت نفت و گاز پارس
نیز پنج دس��تگاه دکل حفاری دریایی را از طریق خرید یا ساخت،
تأمین نمايد.
* مهدي تديني  /گردآوري و تدوين

معاون وزير نفت در ارتباط با تاريخچه فعاليت اين ش��ركت،
اظهار داش��تند :ش��ركت ملي حفاري ايران كار خود را در ديماه
سال  1358با هشت دستگاه حفاري آغاز كرد و سپس فعاليتهاي
اين شركت در مقطع جنگ در كشور آرامآرام رشد يافت تا جايي
كه امروز با  75دس��تگاه دكل حف��اري به فعاليت ميپردازد ،اين
درحالي اس��ت كه بيش��ترين تعداد دكل در دنيا متعلق به كشور
آمريكا با  2هزار و  85دكل ميباشد.
مهندس جشنس��از ،همچني��ن با تبریک ای��ن روز به کارکنان
صنعت نفت کشور بهویژه کارکنان سختکوش شرکت ملی حفاری،
به بیان نقش و اهمیت حفاری در صنعت نفت پرداختند و افزودند:
صنعت حفاري يكي از صنايع كليدي در بخش نفت و گاز كش�ور
اس�ت و در واق�ع دروازه ورود ب�ه مخ�ازن نف�ت و گاز از اين صنعت
ميگذرد و امكان ندارد يك كش�ور كه داراي ذخاير عظيم نفت و گاز
اس�ت بتواند ادعاي خودكفايي و استقالل در اين صنعت داشته باشد
بدون اينكه در بخش حفاري حرفي براي گفتن داشته باشد.

اختصاص  1700ميليون دالر

براي خريد  28دستگاه دكل حفاري
در بخش خشكي و دريايي

مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران یادآور ش��دند :اکتش��اف
مناب��ع هیدروکربوری جدید ،توس��عه مخازن نف��ت و گاز ،تعمیر
و نگهداری چاههای موج��ود و خدمات فنی چاهها بدون حفاری
امکانپذیر نیست.
ايش��ان در مقایسه حفاری ایران با کشورهای نفتخیز جهان
گفتند :هماکنون هر دکل حفاری خشکی در ایران ساالنه بهطور
متوسط  3/5حلقه چاه و هر دکل حفاری دریایی  4حلقه چاه را
حفاری میکند و اين در حاليس��ت كه شركت ملي حفاري ايران
توانس��ته اس��ت  208حلقه چاه را از س��ال  58تاكنون حفر و يا
تعمير كند.

مديرعامل ش��ركت ملي نفت ايران با توجه به برنامه حفاري
در آينده اظهارداشت:
از ابتداي س��ال جاري تا پايان سال  1393طبق برنامه توليد
بايد يك هزار و  332چاه جديد حفاري ش��ود و  953حلقه چاه
موج��ود تحت عمليات تعمير قرار گيرد كه تحقق اين برنامه نياز
به  94دستگاه حفاري دارد و ادامه دادند :بايد در بخش دريا 670
حلقه چاه جدي��د حفر و  626چاه موجود مورد تعمير قرار گيرد
كه براي تحقق اين برنامه به  34دستگاه حفاري نياز داريم و اين
در حالي است كه هماكنون تنها  14دستگاه موجود است.
مهندس جشنس��از با تأکی��د بر حمایت از س��ازندگان
داخلی ب��رای تأمین قطعات
و تجهیزات حفاری کش��ور،
اقدامات شرکت ملی حفاری
ایران در این زمینه را تحسین
برانگیز خواند و افزودند:
شركتهاي بزرگ آمريكايي
و غيرآمريكايي عنوان ميكردند
كه هرك�س بتوان�د در ايران به
عملي�ات حف�اري بپ�ردازد در
ديگ�ر نقاط دني�ا ني�ز ميتواند
حف�اري كن�د ك�ه عل�ت آن
تنوع فش�ار در اليهه�ا و اعماق
مخازن نفت و گاز كش�ور است.

البته ايش��ان تصريح نمودند:
اقدامات صورتگرفته تاكنون
قانعکننده نیس��ت و باید این
روند گستردهتر شود.
مديرعامل ش��ركت ملي
نفت اي��ران در ادام��ه عنوان
كردند :ما در گذشته در بخش
س��ختافزار كام� ً
لا وابس��ته
بوديم ولي در طول  30س��ال
گذش��ته فعاليتهاي فراواني
صورت گرفته بهطوري كه در
طول يك س��ال گذشته 350
هزار مت��ر حفاري كرديم و به
س��اخت قطعات مورد نياز در
داخل كش��ور روي آوردهايم،
اي��ن اقدامات عالوهب��ر اينكه
موجب تأمين قطعات مورد نياز ش��ركت ش��ده اس��ت ،منجر به
ايجاد اش��تغال نيزگرديده اس��ت .در حال حاض��ر هزينه خارجي
خريد محصوالت حدود 200ميليون دالر اس��ت كه خواس��تاريم
اين رقم س��الي 10ميليون دالر كاهش و خريد آن از شركتهاي
داخلي صورت گيرد ،در نتيجه نياز به صنعت حفاري در داخل
كش��ور به صورت روزافزون افزايش يافته و هر چه پيش ميرويم
نياز به اين صنعت بيش��تر احس��اس ميشود و اين ما را به سمت
بوميس��ازي صنعت و س��رمايهگذاري در اين بخش سوق خواهد
داد و به این منظور باید ش��هرکهای صنعتی به ویژه در اس��تان
خوزستان ،خاستگاه ش��رکت ملی حفاری ایران ،تجهیز و توسعه
داده شوند.
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