مـذاکـرهمـلیحفـاری
بـا«آجـیپ»و«شلـمـبرژه»
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به
مذاکره این شرکت با شرکتهای آجیپ و شلمبرژه
گفت:دنبال همــکاری با شــرکتهای خارجی
هســتیم که پس از تحریم به صنعــت نفت ایران
ورود کرده ان د .
به گزارش خبرنگار مشــعل ،حیــدر بهمنی،
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه
عملیات خصوصیسازی در ملی حفاری تا تعیین
تکلیف آن فعال متوقف شــده اســت ،گفت :ملی
حفاری یکی از رقبای سر سخت شرکتهای بزرگ
خارجی است که توانمندی و تخصص کارکنان آن
در صنعت نفت ایران اثبات شــده است .وی با بیان
اینکه شرکت ملی حفاری ،بنیان صنعت حفاری در
کشور اســت ،افزود :مقوله حفاری در صنعت نفت
ایران اثرگذار و راهبردی اســت و اگر ملی حفاری
نبود ،امروز برای هــر دکل بای د روزی  50هزار دالر
پرداخت میکردیم  .بهمنی با بیان اینکه این شرکت
اکنون قدرت تعیین کننده نرخ حفاری در کشور و
خلیج فارس اســت ،افزود :صنعت حفاری ایران در
ترکمنســتان  ،لیبی (تا قبل از انقالب این کشور) و
در دریای شــمال فعالیت دارد .مدیرعامل شرکت
ملی حفاری با بیــان اینکه یکــی از اهداف اصلی
شرکت ملی حفاری ،بومی سازی صنعت حفاری در
کشوراست ،اعالم کرد 20 :هزار قطعه را در حفاری
ســاخت داخل کردیم و اکنــون در مرحله فروش
دانش فنی هستیم .به گفته وی ،حفاری در کشور
 100درص د بومی شده است .
وی با بیــان اینکــه ملی حفاری پــدر حفاری
درکشوراست ،افزود :سعی میکنیم که شرکتهای
خصوصی را در کشــور تقویت کنیم و ســهم بازار
خودمان را به بخش خصوصی بدهیم  .بهمنی تاکید
کرد :میخواهیم ملی حفــاری دربدنه دولت باقی
بماند تا قدرت ســازمانها و شرکتهای خصوصی
در زمینه حفاری رشــ د کند .مدیرعامل شــرکت
ملی حفاری با اعالم اینکه در  37سال اخیر  4هزارو
 200حلقه چاه از ســوی متخصصان شرکت ملی
حفاری در صنعت نفت ایران حفاری شده است ،به
توانمندی این شرکت در اجرای پروژهها اشاره کرد
و افزود :چند پروژه از جملــه فازهای  9و  17 ،10و
 18و  14پارس جنوبی را به صورت کلید دردســت
اجرا کردیم که این نشــان از توانمندی این شرکت
در اجرای پروژهها دارد  .مدیرعامل شــرکت ملی
حفاری ایران بــا بیان اینکه با توجــه به توانمندی
داخلی در صنعت حفاری نیازی به ورو د هیچ دکل
خارجی نیســت ،افزود 10 :تا  15شرکت خارجی

که قبل از تحریم در صنعت نفت ایران حضور
داشتند ،ایران را ترک کردن د و فعالیتهای آنها
را شــرکت ملی حفاری انجام دا د ؛ ضمن آنکه
دستیابی ایران به توان تولید  4میلیون بشکه
نیز با توانمندی موجو د ملی حفاری شکل گرفته
است  .حیدر بهمنی درباره چشمانداز آینده شرکت
ملی حفاری نیز گفت :چشــمانداز شرکت ما این
است که بخش عمده ای از حفاری در بخش توسعه
میدانهاکه از سوی خارجیها صورت میگیرد،
سهم شرکت ملی حفاری باشد و بخش دیگر آن
از سوی شــرکتهای خصوصی داخلی صورت
گیرد  .وی با بیان اینکــه امریکاییها معتقدند
پیچیده ترین مخازن نفتی در ایران وجو د دارد.
و هر شرکتی که در حفاری میدانهای نفتی و
گازی ایران را فعالیت کند ،توانمندی حضور
در بازار جهانی حفاری را دارد ،گفت :با توجه
به این توانمندی اکنــون  60حلقه چاه در
میدان آزادگان حفاری کردیم .وی درباره
ساخت داخل دکلهای حفاری نیز گفت:
در هیچ کجای دنیا همه قطعات در کشور
ساخته نمیشود ،ســاخت داخل برخی
کاالها برای ما صرفه اقتصادی ندارد و ما
قطعات حساس و راهبردی یک دکل
را با توانمندی شرکتهای داخلی
در کشور بومی کردهایم .وی
درخصوص افزایش ناوگان
شــرکت ملی حفاری
نیــز گفت :بر اســاس
بر نا مهر یز یهــا ی
صــو ر ت گر فتــه
قــرار اســت  5دکل
از داخــل کشــور به
ناوگان شــرکت ملی
حفــاری اضافه شــود .
وی همچنیــن درخصوص
ورود به بازارعــراق گفت :ما
مشــکلی برای ورود به بازار
عــراق نداریم؛ بــرای ورود
به آن کشــوربرنامه داریم .
بهمنی تسهیل مقررات و
رفع قوانین دست و پاگیر
را عاملــی مهم در جهت
رشد فعالیتهای ملی
حفاری در کشوراعالم
کر د .

بهمنی:

مقوله حفاری در صنعت نفت
ایران اثرگذار و راهبردی است و
اگر ملی حفاری نبود ،امروز برای
د روزی  50هزار دالر
هر دکل بای 
پرداخت میکردیم  .این شرکت
اکنون قدرت تعیین کننده نرخ
حفاری در کشور و خلیج فارس
است و صنعت حفاری ایران در
ترکمنستان  ،لیبی (تا قبل از انقالب
این کشور) و در دریای شمال
فعالیت دارد
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