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نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 900

با همکاری دانشگاه صنعتی شیراز و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

میدان نفتی منصوری در آستانه

تحـولی فناورانه

مشعل -قراردادهاي ميدان محور با دانشگاهها نقطه
عطف همکاري مشترک صنعت نفت با دانشگاهها
است که از سال  93کليد خورده و در حال حاضر 9
ميدان نفتي فعال صنعت نفت در جريان اين پروژه
پژوهشي با هدف ازدياد برداشت قرار دارند .در
سالهاي گذشته به شکلي انفرادي دانشگاهها در
پروژههاي صنعتي همراه بودند ،اما در قالب اين
قرارداد باالدستي ،دانشگاهها به عنوان يکي از
بالهاي تحقق اهداف در نظر گرفته شدهاند که
ميتوانند اهداف پژوهشي و فناورانه خود را هم
پيش ببرند .در قرارداد مطالعه فناورانه  9ميدان
نفتي کشور مطالعه ميدان آزادگان جنوبي به
انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران ،ميدان نفتي
دارخوين به دانشگاه اميرکبير ،ميدان نفتي سروش
به دانشگاه سهند تبريز ،ميدان اهواز به پژوهشگاه
صنعت نفت ،ميدان کرنج به دانشگاه آزاد اسالمي،
ميدان کوپال به دانشگاه صنعتي شريف ،ميدان
منصوري به دانشگاه شيراز ،ميدان گچساران
به دانشگاه صنعت نفت و ميدان
بيبي حکيمه به پژوهشکده ازدياد
برداشت واگذار شد .در اين
گفتو گو آ خر ين و ضعيت
پيشرفت پروژه در دست دانشگاه
شيراز را از مهدي اسکروچي،
مدیر پروژه ميدان
در
منصو ر ي
د ا نشگا ه شير ا ز
جويا شديم.

14
14

اسکروچي با اعالم اينکه فعالیت دانشگاه شیراز در جهت مطالعه پژوهشی
میدان منصوری به عنوان يکي از پروژههاي ميدان محور از سال  93شروع
شد ،گفت :در واقع در ابتدا این ایده به صورت کنسرسیوم ازدیاد برداشت بر
اساس رونمایی از دستگاه ازدیاد برداشت میکروبی دانشگاه شیراز در
نمایشگاه هفته پژوهش شکل گرفت و بعدا به صورت فعلی ارتقا پیدا کرد.
قرارداد بين دانشگاه شيراز و وزارت نفت در سال  93منعقد شد و از همان
زمانباحضورهمهجانبهمسئوالندانشگاهوهمکاريشرکت ملیمناطق
نفتخيز جنوب به عنوان طرف قرارداد برنامهريزيها آغاز شد.

توقفناگهانیداشتیماماناامیدنشدیم

وي با اعالم اينکه 19عنوان اولويت بر اساس نيازهاي ذاتي ميدان منصوري
تعيين شد که از ميان سه اولویت از سوی کارفرما تعیین و یکی از آنها
جامع سازی و منجر به قرارداد شد ،افزود :اقداماتي در اين فاصله انجام شد،
اما در سال 95قرارداد با تغيير رويکردها اصالح شد .البته اين تغيير براي ما
خوب نبود و درست در زماني اتفاق افتاد که پروژه در فاز اول تمام شده بود
و همين تغييرات رويکردي کار قبلي را متوقف کرد .وي افزود :تغيير و توقف
ناگهانيقراردادوتغييررويکردهابرنامهريزيهاراتغييردادومحتوايقرارداد
پیشین در رویکرد جدید به فاز سوم (حداقل چهار سال بعد) منتقل شد.
تالش ما اين بود که در رويکرد جديد انگيزهها را بيشتر کنيم .در قرارداد
جدید شرح کار و جزئیات آن و مبلغ قرارداد از ابتدای کار مشخص نبود و
هنوز هم تعیین نشده است در حالی که عمال از زمان ابالغ قرارداد بیش از
 16ماه گذشته و بسته کار اول قراردادباید تا پایان سال جاری تکمیل شود.
این بالتکلیفی مهمترین نقطه ضعف پروژه محسوب می شود .با وجود این
از روند کار و همکاری های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب راضی
هستیم و تالش می کنیم از این فرصت مغتنم ملی در جهت تحقق اهداف
کالن کشور در این زمینه نقش آفرینی داشته باشیم اما انتظار داریم سایر
ارکانپروژهنیزدراینمسیرباجدیتوسرعتبیشترمحتوایکارراتصویب
کرده و مانع از تاخیر در حصول نتیجه پروژه شوند .مدیر پروژه ميدان نفتي
منصوري در دانشگاه شيراز تاکيد دارد که در مسير اجراي اين پروژه بايد
افرادي که به امر پژوهش اعتقاد کامل دارند ،قرار گيرند و افزود :مسئله
مهم ما اين است که بخش اندکی از افراد نقش آفرين در اين کار
تفاوتي بين پژوهش و توسعه فناوري و اثر بلند مدت اين کار بر
اقتصاد کشور را با کار يک شرکت مطالعه مخزن معمولي قائل

نميشوند .اين توجه و حساسيت در ميان مديران عالي رتبه و کارشناسان
توانمند و متخصصین شرکت ملی نفت وجود دارد و آنها اعتقاد بااليي به
انجام اين کار دارند اما گاه در ميان مديران سطوح پايين تر افرادي با نقش
آفرينيمهموکلیدیهستندکهزمینهاجرایکاررامحدودکردهوخالقیت
را که مهمترین بستر الزم برای به نتیجه رسیدن پروژه های پژوهشی است
 ،با اصرار تبدیل به شرح کار پروژه به سازو کار های رایج و قدیمی مطالعات
 ،از بین می برند ،در حالي که فرهنگ توسعه فناوري بايد در هر دو طرف
قراردادباشد .اسکروچيبا اشارهبههمکاريهمه جانبه شرکت ملی مناطق
نفتخيز جنوب در اين پروژه اظهار کرد :اين همکاري خوب از همان ابتدا
شروع شد و همه دادههاي مورد نياز را در اختيار دانشگاه شيراز قرار دادند.
در اين مدت فهم مشترک خوبي از اين پروژه داشتهايم و از اين جهت
ميتوانگفتتنهاتغييراتحاشيهايتغييرقرارداداصليبرايمامسئلهساز
بود .وي افزود :آبروی فني خوب و اعتماد ارزشمندی از دانشگاه شيراز در
مناطق نفتخيز جنوب وجود دارد و اين اعتماد از ارتباط دانشي قبلي بين
ما حاصل شده است .در اين مدت جلسات مشترک زيادي داشتيم و سوابق
ميدان از روز اول با توجه به ماهیت محرمانه آن در اختيار ما قرار گرفت.
اگرچه کمبودهاي اطالعاتي و عدم قطعيت وجود دارد و هر دو طرف به اين
نواقص واقف هستند ،اما به خوبي از آنها آگاه هستيم و ميدانيم که به چه
دليلي و چه زماني به وجود آمده است .مدیر پروژه ميدان نفتي منصوري
در دانشگاه شيراز يادآور شد :شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب از ابتدا تا
همين امروز هر تغيير و اقدام جديد که در روند کار موثر است را بالفاصله با
مکاتبهاي کوتاه به ما اعالم ميکنند .اين شرايط هم حاصل درک مشترک
از کار يکديگر است و آنها ميدانند کار ما براي آنها ارزش آفرين است.

تغییرات مدیریتی مانع اجرای پروژه نشد

وي با بيان اينکه دانشگاه شيراز از زمان شروع اين پروژه تاکنون تحوالت
زيادي داشته و سه رئيس دانشگاه و سه معاون پژوهشي و دو مدیر پروژه
راتجربهکردهاست،افزود:اينتغييراتزمانگيروهمراهباتغييراتحاشيهاي
بوده است اما خوشبختانه همه روساي دانشگاه موافق اين پروژه و همکاري
مشترک بودهاند و اين کار را يکي از مسئوليتهاي دانشگاه در مقابل کشور
ميدانند .رئيس دانشگاه شيراز مستقيما در جلسات مربوط به اين پروژه
حضور دارد و پروژه فارغ از تغييرات مديريتي ادامه دارد .وي افزود :دانشگاه
شيراز به غير از ميدان نفتي منصوري ،دو پروژه ديگر و مهم خود يعني

«توسعه دانش فني
را هم در دست برر
شيراز در حوزه نفت
مهندسي شيمي خ
مهندسيشيمياز
از دانشگاه سابقه
تحقيقاتي مهندس
برداشت از همان س
برداشت شد .وي گ
با قسمتهاي مخت
سابقه اين همکاري
نمونه قراردادي براي
ملي مناطق نفتخ
در دانشگاه شيراز با
تفاوت دارد و شامل
دانشگاهشيرازبخش
می رود با مطالعه یک
زيادي از مشکالت
چاه است دستاورده
پروژه بايد به شکل
انجام شود و مناطق
از کار روي اين بخش
عنوان بخش پايين
اسکروچي با اعالم
پديدههاي کم شد
افزود :بیش از 100چ
بازيافت در بخش بن
درصد و بخش آسم
ضريب بازيافت جد
ميشود ،چقدر از نظ
اجرا دارد .وي با بيان
توليد داشته و اين تو
به دنبال تاثيرگذار
شناخت مخزن مو
اساس موارد مشابه
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اسکروچي افزود :پی
است که اگر مورد تا
وآنجااگرموردقبول

