اخبار فناوری

پنج فاز پارسجنوبی تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه در دولــت تدبیــر
و امیــد یــازده فــاز جدیــد پارسجنوبــی بــه
بهرهبــرداری رســیده و یــا خواهــد رســید
گفــت :قــرار اســت فازهــای ٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧
و  ٢١تــا پایــان ســالجاری بــه بهرهبــرداری
برســد .زنگنــه افــزود :در بخــش افزایــش
تولیــد نفــت بهخصــوص در میادیــن مشــترک
پروژه هــای خوبــی انجــام شــده و در آزادگان

در غــرب کارون کار در حــال انجــام اســت و
تــا آخــر امســال ظرفیــت تولیــد از ایــن میــدان
افزایــش مییابــد.
ویافــزود :در جهــت اقتصــاد مقاومتــی ده
قلــم کاالی اصلــی صنعــت نفــت مشــخص
و بــرای خودکفایــی در عرص ـهی داخلــی بــه
صنعتگــران داخلــی عرضــه شــده و در ایــن
زمینــه موفقیتهــای خوبــی داشــتهایم .وزیــر

نفــت از همــکاری بــا دانشــگاهها بهخصــوص
در زمینــهی فــنآوری دانشبنیــان نفــت،
طــرح مطالعــات میادیــن مشــترک و رســیدن
بــه دانــش و فــنآوری تولیــد روز دنیــا خبــر
داد و گفــت :در ایــن زمینــه پــارهای از
محصــوالت مهــم در بخــش پاییندســتی
صنایــع نفــت بــا همــکاری دانشــگاهها در
حــال ســاخت اســت.

روند تأیید صالحیت چهل شرکت ایرانی و خارجی
برای حضور در مناقصههای نفتی
شــرکت ملــی نفــت ایــران قبــل از بررســی
صالحیــت شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد
خارجــی بــرای حضــور در مناقصــهی
باالدســتی صنعــت نفــت ایــران بــا اعــام
فراخوانــی از شــرکتهای ایرانــی عالقمنــد
بــه فعالیــت در قالــب شــرکتهای اکتشــاف
و تولیــد دعــوت بهعمــل آورده بــود کــه پیــرو
فراخــوان معاونــت امــور مهندســی ،پژوهــش و
فــنآوری وزارت نفــت در  ٢٨اردیبهشــت
مــاه امســال ٤٩ ،شــرکت بــرای حضــور در
ایــن فراخــوان اعــام آمادگــی و ســرانجام ٣٧
شــرکت ثبتنــام کردنــد کــه از میــان آنهــا
 8شــرکت صالحیــت حضــور در مناقصــهی
باالدســتی صنعــت نفــت را در قالــب شــرکت
اکتشــاف و تولیــد بهدســت آوردنــد کــه
اســامی ایــن شــرکتها  ١٣تیــر مــاه امســال
توســط معاونــت امــور مهندســی ،پژوهــش و
فــنآوری وزارت نفــت اعــام شــد.
شــرکتهای پتروپــارس ،مهندســی و
ســاختمان صنایــع نفــت ( ،)OIECانــرژی دانــا،
توســعهی پتــرو ایــران ،گــروه مپنــا (شــرکت
نفــت و گاز مپنــا) ،قــرارگاه ســازندگی
خاتماالنبیــا ،ســازمان گســترش و نوســازی
صنایــع ایــران (شــرکت مدیریــت طرحهــای
صنعتــی ایــران) و ســتاد اجرایــی فرمــان امــام
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(ره) (شــرکت توســعهی نفــت و گاز پرشــیا)،
شــرکتهایی هســتند کــه توانســتهاند
حدنصابهــای الزم را در ارزیابیهــای
انجــام شــده کســب کننــد.
امـا بررسـی صالحیـت شـرکتهای ایرانـی
بههمیـن  8شـرکت ختـم نشـد و بـا بررسـی
بعـدی 3 ،شـرکت سـرمایهگذاری غدیـر،
شـرکت گسـترش انـرژی پاسـارگاد و
شـرکت پتروگوهـر فراسـاحل کیـش نیـز در
ارزیابیهـای وزارت نفـت صاحـب صالحیت
تشـخیص داده شـدند تا فهرسـت شـرکتهای
ایرانـی بـرای فعالیـت در قالـب شـرکتهای
اکتشـاف و تولیـد بـه عـدد  ١١برسـد.
بــا مشــخص شــدن ایــن شــرکتها ،شــرکت
ملــی نفــت ایــران بــه ســراغ شــرکتهای
متقاضــی خارجــی رفــت .اســناد ارزیابــی
صالحیــت و اطالعــات مربوطــه ماننــد
شــیوهها ،معیارهــا و رویههــای ارزیابــی
از  ۲۶مهــر مــاه  ١٧( ۱۳۹۵اکتبــر )۲۰۱۶
در تارنمــای رســمی شــرکت ملــی نفــت
ایــران قــرار گرفــت و متقاضیــان فرصــت
داشــتند یــک نســخه از مــدارک مــورد نیــاز
و اطالعــات مربوطــه را بههمــراه فایلهــای
الکترونیکــی تــا  ۱۴آذرمــاه ( ٤دســامبر )۲۰۱۶
ارســال کننــد.

شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد خارجــی در
ادام ـهی اعــام حضــور خــود در مناقصههــای
باالدســتی ،مــدارک خــود را بــه ســامانهای
کــه توســط مدیریــت ف ـنآوری اطالعــات و
ارتباطــات شــرکت ملــی نفــت ایــران طراحــی
و روی تارنمــای رســمی ایــن شــرکت
بارگــذاری شــده بــود ارســال کردنــد .در
ضمــن شــرکتهای خارجــی در طــول ایــن
مــدت پرس ـشهای خــود را از طریــق آدرس
پســت الکترونیکــی مطــرح نموده انــد و
شــرکت ملــی نفــت ایــران در اســرع وقــت
پاســخگو بــوده اســت.
دبیرخانـــهی مناقصههـــای قراردادهـــای
باالدســـتی نفـــت و گاز پـــس از دریافـــت
اطالعـــات شـــرکتهای خارجـــی متقاضی
و ارزیابـــی مـــدارک و مســـتندات ،در
تاریـــخ  ١٣دیمـــاه اســـامی  ۲۹شـــرکت
تعیینصالحیتشـــدهی خارجـــی را اعـــام
کرد .بدیـــن ترتیـــب در کنار  11شـــرکت
ایرانـــی برای حضـــور در مناقصـــهی بخش
باالدســـتی صنعـــت نفـــت ٢٩ ،شـــرکت
خارجـــی نیز صاحـــب صالحیت شـــدند تا
مجمـــوع شـــرکتهای اکتشـــاف و تولید
ایرانی و خارجی بـــرای فعالیت در مناقصهی
باالدســـتی صنعـــت نفت به عدد  ٤٠برســـد.
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تحوالت عرصهی رقابت در صنايع باالدستي نفت و گاز در سطح جهاني
در سـالهاي نخسـتين صنعـت نفـت و گاز،
تعـداد اندكـي از شـركتها ،فعاليتهـاي
بخـش باالدسـتي را از ابتـدا تـا انتهـا بهتنهايـي
انجـام ميدادنـد؛ بهگونـهاي كـه طی سـالهای
 1920-1960ميلادي هفـت شـركت نفتـي
)I.O.C (International oil company

اصلـي شـامل اكسـون ،گالـف ،تكزاكـو،
موبيـل ،اسـتاندارد اويـل كاليفرنيـا ،بريتيـش
پتروليـوم و رويالداچ شـل تقريبـاً همـهی بازار
جهانـي صنعـت نفـت را در اختيـار داشـتند.
امـا امـروزه وضعيـت متفاوتـي بـر ايـن صنعت
حكمفرماسـت و موقعيـت شـركتهاي I.O.C
كـه پس از چنديـن ادغام و تحوالت گوناگون
در حـال حاضـر شـامل شـش شـركت بريتيش
پتروليـوم ،اكسـون موبيـل ،كونوكـو فيليپـس،
شـورون ،رويالداچشـل و توتـال اسـت دچـار
دگرگونـي بزرگـی شـده اسـت.
در رونـد تغييـرات در عرصـهي رقابـت در

صنايـع نفـت و گاز ،مديريـت پروژههـاي
بـزرگ برعهـدهی شـركتهاي كارفرماسـت.
كارفرماهـاي نفتـي مدتهاسـت كـه نقشـي
كليـدي را در ايـن عرصـه ايفـا کردهانـد
و بيشـترين سـهم را از سـود ايـن صنعـت
داشـتهاند؛ بنابرايـن در حـال حاضـر رقابـت
اصلـي بـر سـر رسـيدن بـه جايـگاه كارفرمايـي
در بخـش باالدسـتي اسـت .درگذشـته جايگاه
كارفرمايـي بهصـورت انحصـاري در اختيـار
شـركتهاي  I.O.Cبود و موانـع زيادي در راه
رسـيدن بـه ايـن جايـگاه بـراي سـايرين وجود
داشـت .ورود به فهرسـت محدود شركتهاي
كارفرمـا نيازمنـد چهـار عامـل دسترسـي بـه
منابـع نفـت و گاز ،توانمنديهـاي مديريتـي،
تـوان مالـي و توانمنـدي هـاي فنـي بـود.
در حاليكـه امـروزه سـهم شـركتهاي
 I.O.Cاز ذخايـر نفـت و گاز از  85درصـد
در  1970بـه كمتـر از  10درصـد كاهـش

يافتـه اسـت .از طرفـي شـركتهاي G.N.O.C

) (Global national oil companyماننـد
اسـتاتاويل ،سي.ان.پي.سـي و پتروبـراس
علاوه بـر دسـتيابي بـه منابـع هيدروكربنـي
فـراوان ،توانمنديهـاي مديريتـي و فنـي و
پشـتوانهی مالـي خـود را بهطـور قابلتوجهـي
ارتقـاء بخشـيدهاند .بنابرايـن در حـال حاضـر
نگرانيهـاي موجهـي در مـورد مدلهـاي
كسـب وكار شـركتهاي  I.O.Cوجـود دارد.
كاهـش قابلتوجـه منابـع نفـت و گاز ايـن
شـركتها و رشـد شـركتهاي G.N.O.C
نشـان ميدهـد كـه عرصـهی رقابـت در بخش
باالدسـتي صنعـت نفـت دچـار دگرگونـي
شـده و ايـن تحـوالت ميتوانـد پيامدهـاي
گسـتردهاي بـراي همـهی ذينفعان ايـن صنعت
داشـته باشـد؛ بنابراين شـركتهاي  I.O.Cبايد
مـدل كسـب و كار پيشـين خـود را دوبـاره
ارزيابـي کننـد.

درآمد نفتی کشور تا پایان سال به  ٤١میلیارد دالر میرسد
وزیـر نفـت بـا بیـان اینکـه برآوردهـا نشـان
می دهـد کـه تـا پایـان سـال فـروش نفـت و
میعانـات گازی بـه  ٤١میلیـارد دالر برسـد
گفـت :البتـه ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه مـا ٤١
میلیـارد دالر وصولی داریـم؛ زیرا وصولیهای
مـا بـا چنـد مـاه تأخیـر حاصـل میشـود.
زنگنـــه بـــا بیـــان اینکـــه امســـال در نـــه
ماه ــه ی گذش ــته  24/7میلی ــارد دالر وصول ــی
داش ــتهایم گف ــت :در چن ــد م ــاه باقیمان ــدهی
س ــال نی ــز وصول ــی خوب ــی خواهی ــم داش ــت
کـــه مطمئنـــاً بودجـــهی پیشبینـــی شـــدهی
دولـــت را تأمیـــن میکنـــد .وزيـــر نفـــت
ب ــا بی ــان اینک ــه قیم ــت ه ــر بش ــکه نف ــت در
بودجـــهی ســـال آینـــده  ٥٥دالر پیشبینـــی

ش ــده گف ــت :از اول ژانوی ــه  ٢٠١٧تعه ــدات
اوپـــک عملیاتـــی میشـــود کـــه بـــر اســـاس
آن کشـــورها قـــرار اســـت تولیـــد خـــود را
کاهـــش دهنـــد .زنگنـــه افـــزود :مطمئـــن
هس ــتیم ک ــه عم ــدهی کاه ــش تولی ــد اوپ ــک
و غیراوپـــک بـــر اســـاس تعهـــدات آنهـــا
عمل ــی خواه ــد ش ــد و ای ــن س ــبب میش ــود
بخشـــی از نفـــت مـــازاد از بـــازار خـــارج
شـــود ،بـــازار از وضعیـــت عـــدم تـــوازن
کنونـــی عرضـــه و تقاضـــا بـــه تـــوازن برســـد
و قیمتهـــا افزایـــش یابـــد.
وی گفـــت :در حـــال حاضـــر نیـــز وضـــع
قیمتهـــا رو بـــه باالســـت کـــه البتـــه بیشـــتر
آن آث ــار روان ــی تصمی ــم اوپـــک اســـت  .از

اول ژانویـــه آثـــار فیزیکـــی تصمیـــم اوپـــک
ه ــم در ب ــازار نم ــودار میش ــود و امیدواری ــم
ای ــن موض ــوع در تثبی ــت قیم ــت نف ــت مؤث ــر
باشـــد .وزیـــر نفـــت گفـــت :فکـــر میکنیـــم
شـــرایط پایـــدار اســـت و بهســـمت مناســـبی
پی ــش مــیرود .وی ب ــا بی ــان اینک ــه قیمته ــا
ب ــه س ــمت پایی ــن نیس ــت اف ــزود :حت ــی خ ــود
مصرفکننـــدگان نفـــت نیـــز مایـــل نیســـتند
ک ــه قیمته ــا چن ــدان کاه ــش یاب ــد .زنگن ــه
گفـــت :پـــس از ســـالها مصرفکننـــدگان
و تولیدکننـــدگان نفـــت بهطـــور هماهنـــگ
اعتقـــاد دارنـــد کـــه قیمتهـــای کـــم بهنفـــع
اقتص ــاد جهان ــی ،عرضــهی پای ــدار ان ــرژی و
حتـــی تولیـــد انرژیهـــای نـــو نیســـت.

23

اخبار فناوری

صنعت نفت ایران به  ١٠٨میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز دارد
رئیــس پیشــین انجمــن ســازندگان تجهیــزات
صنعــت نفــت بــا بیــان اینکــه بــرای
پروژههــای صنعــت نفــت بایــد  ١٠٨میلیــارد
دالر ســرمایهگذاری شــود گفــت :در ســال
نخســت بایــد  20-25میلیــارد دالر ســرمایه
جــذب کنیــم.
بــه گــزارش شــبكهی اطالعرســاني نفــت و
انــرژي ،رضــا پدیدار در حاشــیهی ســیزدهمین
دورهی نمایشــگاه بینالمللــی نفــت و انــرژی
کیــش بــا بیــان اینکــه حضــور شــرکتهای
خارجــی در ایــران یکــی از مســائل مهــم
اســت کــه بایــد بــر اســاس عالقهمندیهــا
و توانمندیهایــی کــه دارنــد آنهــا را از
هــم تفکیــک کــرد گفــت :از طرفهــای
داخلــی قراردادهــای نفتــی خواســته شــده
شــرکتهای خارجــی را در درجـهی نخســت
بــرای جــذب ســرمایه و در درجــهی دوم
بــرای انتقــال فــنآوری طرحهــای باالدســتی
بــه کشــور دعــوت کننــد؛ زیــرا هیچکــدام از
شــرکتهای ایرانــی توانایــی ســرمایهگذاری
اقتصــادی میلیــارد دالری را ندارنــد.
وی افـــزود :ایـــران از ســـال  ٩٠بهمـــدت
نالمللی
پنـــج ســـال از چنیـــن ارتباطـــات بی 
و بســـترهای ســـرمایهگذاری محـــروم بوده
و در همیـــن راســـتا دانش نـــو در حوزهی
اجـــرای طرحهای توســـعهای اکتشـــاف و
تولیـــد ( )E&Pوارد ایـــران نشـــده اســـت؛
زیرا هنـــوز نتوانســـتهایم ضریب برداشـــت

ً
کامـــا
را افزایـــش دهیـــم و در حفـــاری
بـــه فنآوریهـــای نو دســـت یابیـــم بلکه
همچنـــان از فنآوریهـــای  ١٥ســـال پیش
اســـتفاده میکنیـــم.
رئیــس پیشــین انجمــن ســازندگان تجهیــزات
صنعــت نفــت دانــش فنــی مناســب و فـنآوری
ی شــرکتهای
روزآمــد را از توانمندی هــا 
خارجــی دانســت و اظهــار کــرد :ایــن مــوارد
میتوانــد بــه داخــل کشــور انتقــال یابــد.
شــرکتهای ایرانــی در ایــن صنعــت بــه
ســه دســتهی پیمانــکاران ،ســازندگان و
مشــاوران تقســیم میشــوند و در جمــع
شــرکتهای پیمانــکاری ایــن صنعــت تنهــا
 ٤٩شــرکت آمادگــی خــود را بــرای حضــور
در قراردادهــای جدیــد و بــزرگ نفتــی
اعــام کردنــد .پدیــدار اضافــه کــرد :کار
ارزیابــی ،توانســنجی و بررســی صالحیــت
ایــن شــرکتها انجــام شــد کــه در مرحل ـهی
نخســت هشــت شــرکت بــه تأییــد رســید و
در مراحــل بعــدی بررســی ،ســرانجام شــانزده
شــرکت توانســتند صالحیــت الزم را بــرای
مشــارکت در اجــرای قراردادهــای جدیــد
نفتــی بهدســت بیاورنــد.
وی بــا اشــاره بــه معضــات شــرکتهای
ایرانــی فعــال در ایــن حــوزه گفــت :معضــل
شــرکتهای پیمانــکاری ایــن اســت کــه
از  ٤٩شــرکت کــه بــرای اجــرای طرحهــای
توســعهای صنعــت نفــت اعــام آمادگــی

کردهانــد کمتــر از یکســوم آنهــا امتیــاز
تأییــد صالحیــت دریافــت کردهانــد .در میــان
 ٧٠٠شــرکت ســازندهی تجهیــزات صنعــت
نفــت تولیــدات حــدود پنجــاه شــرکت در
ســطح اســتانداردهای بینالمللــی اســت و ٦٥٠
شــرکت خــارج از ایــن اســتانداردها هســتند.
رئیــس پیشــین انجمــن ســازندگان تجهیــزات
صنعــت نفــت ،تصریــح کــرد :در ایــن راســتا
بــه شــرکتهای تأییــد شــده توصیــه شــد
بــا حــدود پانــزده شــرکت مشــاورهای مــورد
تأییــد در ایــن حــوزه ،شــرکتی مشــترک
راهانــدازی کننــد یــا مشــارکتنامهای
بهعنــوان کنسرســیوم پیمانــکاران ،ســازندگان
و مشــاوران بــا یکدیگــر امضــاء کننــد تــا
بتواننــد در مذاکــره بــا شــرکتهای خارجــی
تــوان خــود را بهصــورت تجمی ـ ع شــده ارائــه
نماینــد.
پدیــدار بــا بیــان اینکــه مســألهی اصلــی،
ســرمایهگذاری در اجــرای طرحهــای صنعــت
نفــت اســت گفــت :در ایــن زمینــه دولــت
و بخــش خصوصــی بــا محدودیتهــای
بســیاری روبــرو هســتند .از ســوی دیگــر قصــد
داریــم در راســتای طرحهــای توســعهای در
صنعــت نفــت  ٥٣پــروژه اجــرا کنیــم کــه بــه
 ١٠٨میلیــارد دالر بودجــه و اعتبــار نیــاز دارد و
بــر اســاس ایــن برنامــه در ســال نخســت بایــد
 20-25میلیــارد دالر پــول جــذب کنیــم کــه
تاکنــون کســی اعــام آمادگــی نکــرده اســت.

سيستم توليد  ،LEAPتحولي نوين در توليد از چاه هاي غيرمتعارف
شـركت بيكرهيـوز نتايـج اوليـن آزمايـش
عملـي سيسـتم توليـد  LEAPرا اعلام كـرد.
ايـن سيسـتم در  12دسـامبر  2015در عمـق
 2500فوتـي اليـهی آهكـي ميسيسـيپي در
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كانتـريوود ايالـت اوكالهامـا بـراي شـركت
سـندريج انـرژي نصـب شـد .اسـتفاده از ايـن
سيسـتم منجـر به افزايـش  300درصـدي توليد
نفـت و  200درصـدي توليـد گاز طبيعـي

نسـبت بـه حالـت اسـتفاده از روش فـرازآوري
مصنوعـي شـده اسـت .ايـن سيسـتم در ابتـداي
انحـراف چـاه نصـب شـده و تاكنـون توليـد به
ايـن روش بـا مشـكلي مواجـه نشـده اسـت.

140

ً
كاملا
طراحـي سيسـتم  LEAPيـك طراحـي
جديد از سيسـتم فرازآوري مصنوعي است كه
بيشـتر منطبـق بـر پروفايـل توليـدي از چاههاي
غيرمتعارفـي اسـت .ويـد ولبورن معـاون بخش
سيسـتمهاي فـرازآوري مصنوعـي شـركت
بيكرهيـوز ميگويـد :تاكنـون توليدكننـدگان
مجبـور به اسـتفاده از فـنآوری بـا قدمت 100
سـال بـراي توليـد از چاهها بودنـد در حالي كه
ايـن سيسـتم قديمـي در چاههـاي عميـق ،افقي
يـا چاههـاي غيرمتعارفـي ،غيرقابلاسـتفاده

اسـت .از سيسـتم توليـد تطبيقـي
ميتـوان بهعنـوان اوليـن طراحـي منحصـر
بهفـرد مخصـوص اينگونـه چاههـا در زمينهی
فـرازآوري مصنوعـي يـاد كـرد .او همچنيـن
عنـوان كـرد كـه اسـتفاده از ايـن سيسـتم نهتنها
باعـث افزايـش توليـد از چاههـا شـده بلكـه در
زمينـهی آسيبرسـاني كمتـر به محيط زيسـت
و ايمنـي چاههـا هنـگام توليـد نيـز بـه شـركت
بيكرهيـوز كمـك كـرده اسـت.
طبق نوشتهی بولتن ازدياد برداشت ،شركت
LEAP

بيكرهيوز در سال  2013با توجه به اين نكته كه
روشهاي قديمي فرازآوري مصنوعي ديگر
جوابگوي توليد از چاههاي غيرمتعارفي
نيستند ،گروهي روي مطالعات سيستم توليد
جديد متمركز كرد .هجده ماه پس از تأييد
نهايي ،سيستم توليد  LEAPبراي شركت
سندريج انرژي استفاده شد كه در واقع
آخرين نمونه از استراتژي شركت بيكرهيوز
در زمينهی بهبود بهرهوري چاهها ،بهينهسازي
توليد و افزايش بازيافت نهايي است.

نوآوری و روشهاي ايجاد خالقيت در سازمان
تعريف نوآوري:

نـوآوری اداری :تغییـر در سـاختار سـازمان
و فرآیندهـای اداری مثـل ارائـهی ایدههـای
جدیـد بـرای سیاسـت تـازه ،تخصیـص منابع و
سـاختار وظایـف و ...
نـوآوری تولیـد :جایگزینـی محصـوالت در
حـال تولیـد ،توسـعهی نـوع محصـول و ...
نـوآوری فرآینـد :بهبود انعطافپذیـری تولید،
هزینههـای کمتـر تولید و ...
نـوآوری فنآورانـه :تلفیقـی از نـوآوری تولید
و فرآینـدی اسـت بهعبـارت دیگر:
نوآوری فرآیند  +نوآوری تولید = نوآوری فنآورانه

نقش مدیر در پرورش خالقیت

در مجموعههایــی کــه خالقیــت و نــوآوری
از ضروریــات و عامــل اصلــی بقــاء ســازمان
اســت نقــش مدیریــت بســیار مهــم و حســاس
اســت .زیــرا مدیریــت میتوانــد توانایــی و
اســتعداد خالقیــت و نــوآوری را در افــراد
ایجــاد ،ترویــج و تشــویق کنــد یــا اینکــه
رفتــار و عملکــرد او مانــع از بــروز خالقیــت
و نــوآوری در ســازمان گــردد .مدیــران
میتواننــد هــر ســه مؤلفــهی خالقیــت یعنــی
تخصــص ،مهارتهــای تفکــر خــاق و
انگیــزش را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد .امــا

واقعیــت آنســت کــه تأثیرگــذاری بــر دو
مؤلفــهی اول بســیار دشــوارتر و وقتگیرتــر
از انگیــزش اســت.
روشهای نوین خالقیت و نوآوری

بــرای ایجــاد و پــرورش خالقیــت در ســازمان
بایــد فنــون و روشهایــی رعایــت شــود کــه
مهمتریــن آنهــا در ایــن بخــش بررســی
میگــردد:
 -١یورش فکری یا طوفان مغزی (BRAIN
)STORMING

ایـن روش را نخسـتین بـار دکتـر الکـس.
اس.اسـبورن مطرح کرد و چنان مورد اسـتفاده
و اسـتقبال مـردم و سـازمانها در کشـورهای
غربـی قـرار گرفتـه کـه جزئـی از زندگـی آنها
شـده اسـت .یـورش فکـری در واژهنامـهی
بینالمللـی وبسـتر چنیـن تعریـف شـده اسـت:
اجــرای یــک روش گردهمایــی کــه از طریــق
آن گروهــی میکوشــند بــا انباشــتن تمــام
ایدههایــی کــه توســط اعضــاء ارائــه میشــود
راهحلــی بــرای یــک مســألهی بهخصــوص
بیابنــد .یعنــی هیــچ انتقـــادی از هیــچ ایــدهای
جایــز نیســت .بههــر ایــدهی هرچنــد نامربــوط،
خوشــامد گفتــه میشــود.

در ایــن روش مســألهای بــه یــک گــروه
کوچــک ارائــه شــده و از آنــان خواســته
میشــود فیالبداهــه و بهســرعت نســبت بــه
آن واکنــش نشــان داده ،بــرای آن پاســخی
بیابنــد و پاســخها روی تابلویــی نوشــته
میشــود؛ بهطــوری کــه تمامــی اعضــای
جلســه میتواننــد آنهــا را ببیننــد .ایــن امــر
باعــث میشــود ذهــن اعضــاء فعالیــت
بیشــتری کــرده و جرقــهای از یــک ذهــن
باعــث روشــنی ذهــن دیگــری گــردد .اولیــن
دلیــل اثربخشــی تحــرک مغــزی افزایــش
قــدرت خالقیــت در گــروه اســت .افــراد در
حالــت گروهــی بیــش از حالــت انفــرادی،
قــدرت تصــور خــاق بــروز میدهنــد.
 -٢الگوبرداری از طبیعت ()BIONICS

یکــی از روشهــای خالقیــت و نــوآوری
کــه در ابداعــات فنــی کاربــرد گســترده و
موفقــی داشــته روش تقلیــد و الگوبــرداری از
طبیعــت اســت .ابداعاتــی کــه در زمینـهی علــم
ارتباطــات و کنتــرل در دهههــای اخیــر شــکل
گرفتــه (مثــل برنامهریزیهــای رایانــهای و
هــوش مصنوعــی) همــه بــا الگوبــرداری و
تقلیــد از فعالیتهــای مغــز آدمــی انجــام شــده
و رونــد فعالیتهــا بهگونــهای اســت کــه در
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آینــده بــا ادامـهی ایــن کار ،فنــون و ابزارهــای
بدیــع و جدیــدی ســاخته خواهــد شــد.
 -٣روش گـــروه اســـمی (NOMINAL
)GROUPING

گـروه اسـمی نام روشـی اسـت که تـا حدودی
در صنعـت رواج یافتـه اسـت .در ایـن روش
فرآینـد تصمیمگیـری متشـکل از پنـج مرحلـه
است:
اعضـای گـروه در یـک میـز جمـع شـده،
موضـوع تصمیمگیـری بهصـورت کتبـی بههر
یـک از اعضاء داده میشـود و آنهـا چگونگی
حـل مسـأله را مینویسـند؛
هریـک از اعضـاء بـه نوبـت ،یـک عقیـده را
بـه گـروه ارائـه می دهـد؛
عقایـد ثبـت شـده در گروه به بحث گذاشـته
میشـود تـا مفاهیـم بـرای ارزیابـی روشـنتر و
کاملتر شـود؛
هـر یـک از اعضاء بهطـور مسـتقل و مخفیانه
عقایـد را درجهبنـدی میکنند؛
تصمیـم گروهـی تصمیمـی خواهـد بـود کـه
در مجمـوع بیشـترین امتیـاز را بهدسـت آورده
باشد.
 -٤روش خالقیت شش کاله تفکر

ادوارد دوبونـــو پـــدر تفکـــر خـــاق در
کت ــاب ش ــش کاله تفک ــر ،روش خالقانــهای
ارائـــه میکنـــد و از طریـــق آن میکوشـــد
نشســـت افـــراد بـــه دور یکدیگـــر را بـــه
اقدامـــی ثمربخـــش و کارا تبدیـــل نمایـــد.
دوبونـــو ســـعی میکنـــد بـــه کســـانی کـــه
دور هـــم جمـــع میشـــوند بیامـــوزد کـــه بـــه
تفکـــر خـــود نظـــم دهنـــد و در ایـــن میـــان
بـــه راههـــای خالقانـــه بیاندیشـــند و بـــا یـــک
هماهنگـــی مدبرانـــه نتایـــج را طبقهبنـــدی و
اولویتبنـــدی کـــرده و در تصمیمگیریهـــا
از آن اســـتفاده کننـــد.
اگــر شــما میخواهیــد بــا روش شــش کاله
تفکــر در جلســات قــدم بگذاریــد بهتــر اســت
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ایــن بخــش را بخوانیــد و آن گاه عمــل کنیــد:
کاله آبــی :تصــور کنیــد بــه جلســهای قــدم
گذاشــتهاید و مســئول نظمدهــی ،هدایــت و
نتیجهگیــری از آن جلســه هســتید .در اینجــا
کاله آبــی را بــر ســر شــما خواهنــد گذاشــت؛
کســی کــه کاله آبــی را بــر ســر دارد بایــد بــه
مــوارد زیــر دقــت کنــد .رنــگ آبــی نمــاد
آســمان اســت کــه چتــر آن بــر همهجــا
گســترده شــده اســت .کاله آبــی مثــل یــک
نرمافــزار اســت کــه تــاش میکنــد بــه
تفکــر جمعــی ،جهــت داده و آنــرا به ســرانجام
برســاند ،گویــی مثــل یــک کارگــردان تفکــر
افــراد را هدایــت میکنــد .بــا کاله آبــی
اولویتهــا و محدودیتهــا تعییــن میشــود.
کاله ســفید :روی صندلــی خــود بنشــینید و
موضــوع یــا مشــکل مــورد بحــث را بــر روی
تختــه ســیاه بنویســید .در نخســتین اقــدام و بــا
هدایــت شــما همــه اعضــاء بایــد کاله ســفید
را بــر ســر بگذارنــد و در مــورد موضــوع بیــان
شــده بیاندیشــند .هنگامــی کــه کاله ســفید را
بــر ســر میگذاریــد ،نبایــد بــه چیزهایــی مثــل
الهامــات ،قضاوتهــای متکــی بــه تجــارب
گذشــته ،عواطــف ،احساســات و عقایــد
توجــه کنیــد و بایــد مثــل یــک رایانــه ،فقــط
اطالعــات ارائــه کنیــد .حــال بایــد اطالعــات
حاصــل از حاضریــن در جلســه کــه در اثــر
تفکــر بــا کاله ســفید ارائــه شــده را جمعبنــدی
کــرده و اعضــای جلســه را وارد مرحلـهی بعــد
کنیــد تــا بــا گذاشــتن کاله قرمــز بــر ســر،
شــروع بــه تفکــر کننــد.
کاله قرمــز :هنگامــی کــه حاضــران
میخواهنــد بــا کاله قرمــز در مــورد موضــوع
مــورد نظــر تفکــر کننــد بایــد بــه نــکات زیــر
توجــه داشــته باشــند :اجــازه دهیــد احساســات
و عواطــف بــر وجــود شــما حاکــم شــده و
بهزبــان بیاینــد و هــر کســی میتوانــد از
الهامــات و دریافتهــای ناگهانــی خویــش

ســخن گویــد و دیگــر نیــازی بــه اســتدالل
نیســت .اگــر بــه احساســات اجــازهی بــروز
ندهیــم ،بــدون شــک ناخواســته و بــدون
دقتنظــر ،در تصمیمگیریهــا وارد شــده
و چــه بســا ســبب بــروز مشــکالتی بــرای مــا
شــوند.
کاله ســیاه :بــا گذاشــتن ایــن کاله بــر ســر
نبایــد احساســات منفــی بــدون منطــق بیــان
شــوند ،بلکــه فــرد بایــد دیدگاههــای منفــی
خــود را در خصــوص مشــکل یــا موضــوع
مــورد بحــث بهصــورت منطقــی بیــان کنــد.
بــدون شــک اگــر از ایــن کاله بــه خوبــی
اســتفاده شــود میتوانــد مــا را از مخاطراتــی
کــه در آینــده از چشــم دور میمانــد آگاه
کنــد .بــه گفتـهی دوبونــو تفکــر منفــی جــذاب
اســت ،زیــرا میتــوان دســتاوردهای آنــرا بــه
فوریــت مشــاهده کــرد.
کاله زرد :اجــازه دهیــد حاضــران کاله زرد
را بــر ســر بگذارنــد و شــروع بــه تفکــر کننــد.
زرد نمــاد آفتــاب اســت و آفتــاب ،شــروعی
بــرای ســازندگی ،شــادابی و خوشبینــی
اســت .گویــی هرجــا ســراغ از خورشــید
گرفتــه میشــود گرمــی زندگــی و زایشــی
دیگــر در میــان اســت و تفکــر مثبــت بایــد
بههمــراه کنجــکاوی ،شــادمانی ،ســرور و
تــاش بــرای درســت شــدن کارهــا باشــد.
فــرد بــا گذاشــتن کاله زرد تــاش میکنــد
بــه نــکات ارزشــمند و مثبــت موضــوع بنگــرد.
اصــوالً افــکار ســازنده بهســوی مثبتگرایــی
تمایــل دارنــد .یکــی از تمریناتــی کــه
فــرد میتوانــد بــا کاله زرد انجــام دهــد
بهرهگیــری از تجربیــات ارزشــمند گذشــته
اســت .کاله زرد در ابتــدا درصــدد کشــف
فوایــد موجــود در موضــوع مــورد بحــث
اســت و هرچــه مــیکاود را بیــان میکنــد.
اکنــون بــار دیگــر نظــرات حاصــل از اثــر بــر
ســر گذاشــتن کاله زرد را جمعبنــدی کنیــد.
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کاله ســـبز :حاضـــران باید کاله ســـبز را بر
ســـر بگذارنـــد .کاله ســـبز ،کاله خالقیت
اســـت هنگامیکه افراد کاله ســـبز را بر سر
میگذارنـــد ،باید بـــه راههای نو بیاندیشـــند
کـــه میتوانـــد در موضـــوع مـــورد نظـــر
اثرگـــذار بوده و منجر بـــه تصمیمگیریهای
خالقانه شـــود.
هنگام ــی ک ــه حاض ــران کاله س ــبز را ب ــر س ــر
میگذارنـــد ،فرصتـــی مییابنـــد کـــه بـــه
جســـتجوی مســـائل کشـــف نشـــده هدایـــت
گردن ــد .ح ــال فرصت ــی ب ــه حاض ــران بدهی ــد
ت ــا ایدهه ــای ن ــو ارائ ــه کنن ــد و س ــپس ای ــن
ایدههـــا را ثبـــت و نظـــرات را جمعبنـــدی
کنیـــد .بیشـــک بـــرای خالقانـــه اندیشـــیدن
بای ــد فرهن ــگ خالقی ــت را ب ــر فض ــای جلس ــه
حاک ــم کنی ــد.
جمعبنــدی :اکنــون شــما بایــد تــاش کنیــد
کــه بــا کاله آبــی کــه بــر ســر گذاشــتهاید
نتایــج را ارزیابــی کــرده ،بــه یــک جمعبنــدی
مناســب برســید و در نهایــت جهــت حــل
مشــکل یــا پیگیــری مــورد نظــر تصمیــم نهایــی
را بگیریــد .بیشــک هــر یــک از اعضــاء
میتواننــد کاله آبــی را بــه امانــت گرفتــه،
بــا آن تفکــر کننــد و در اتخــاذ تصمیمــات
بهشــما کمــک نماینــد .در پایــان درمییابیــد
هنگامیکــه جلســه را اینگونــه مدیریــت
میکنیــد دیگــر فقــط شــاهد آن نخواهیــد
بــود کــه یــک فــرد تنهــا بــا کاله ســیاه بــه
جلســه قــدم بگــذارد یــا فــرد دیگــری تنهــا بــا
کاله قرمــز تفکــر کنــد؛ بلکــه همــه مجبورنــد
بــا شــش کاله مذکــور تفکــر کــرده و
اندیشــههای ذهــن خــود را ارائــه کننــد.
 -٥گردش تخیلی (تهییج ذهنی یا روش
گوردون)

تهییــج ذهنــی یــا روش گــوردون روشــی
بســیار مناســب جهــت یافتــن راهحلهــای
جدیــد بــرای مســأله و نیــز بــرای اکتشــافات

علمــی و فنــی اســت .ایــن روش فرآینــدی
خــاص و منحصربهفــرد و در عیــن حــال
مؤثــر دارد .واژهی  Synecticsواژهای یونانــی
بهمعنــای پیونــد اجــزای متفــاوت و ظاهــرا ً
بیارتبــاط بــه یکدیگــر اســت.
فرآینـد بهکارگیـری ایـن رویکـرد عبـارت
اسـت از:
شناسـایی و تجزیـه و تحلیـل مشـکل جهـت
رسـیدن بـه ماهیـت و جوهـرهی آن
کشـف راهحلهایـی بـرای آن جوهـره از
طریـق دیـدگاه غیرمرتبـط بـا موضـوع
تلاش بـرای تبدیـل راهحلهـای حاصـل بـه
راهحـل نهایی
در جلســاتی کــه ایــن روش بــهکار مــیرود
فقــط رهبــر گــروه از اصــل موضــوع اطــاع
دارد و موضوعــی کــه مطــرح میشــود
دقیق ـاً اصــل موضــوع نیســت بلکــه موضوعــی
نزدیــک بــه آنســت.
 -٦فکر موازی

واضـــع ایـــن شـــیوه ادوارد دوبونـــو ،روش
معمـــول تفکـــر را شـــبیه بـــه حفـــر گودالـــی
توصیـــف میکنـــد کـــه بـــا افزایـــش
اطالعـــات فـــرد همـــان گـــودال را عمیقتـــر
میســـازد و از دیـــدن جاهـــای دیگـــر
بـــرای حفـــر بازمیمانـــد؛ در حالیکـــه
تفکـــر مـــوازی نـــگاه فـــرد را بـــه نقـــاط
جدیـــد معطـــوف میکنـــد و اطالعـــات و
تجربههـــای جدیـــد تنهـــا بـــه اندیشـــههای
قبلـــی افـــزوده نمیشـــود ،بلکـــه آنهـــا را
تغیی ــر داده ،الگ ــو و س ــاختاری جدی ــد ایج ــاد
میکنـــد .یکـــی از راههـــای تحقـــق تفکـــر
مــوازی ،ایجــاد اندیش ـهای واســطه غیرممکــن
اس ــت .ای ــن اندیش ــه موج ــب طی ــران فک ــر و
ذهـــن شـــده و بـــا تعدیـــل آن میتـــوان بـــه
اندیشـــهی نـــو و عملـــی دســـت یافـــت.
راه دیگــر در تفکــر مــوازی پیونــد تصادفــی
اســت .فــرض کنیــد کتــاب فرهنــگ لغــت را
بــاز کــرده لغاتــی را میخوانیــد و میکوشــید

تــا آنهــا را بــا موضــوع مــورد نظــر پیونــد داده
و بــه نتیجــهای برســید .در ایــن کار شــما از
روش پیونــد تصادفــی اســتفاده کردهایــد.
 -٧ارتباط اجباری

از دیگـر شـیوههای آشـکار کـردن خالقیتها
و ظاهـر کـردن توانایـی آفرینندگـی موجـود
در افـراد ،شـیوهی ارتبـاط اجبـاری اسـت .در
ایـن شـیوه همانطـور کـه از نامـش مشـخص
اسـت بایـد بین دو گـروه از پدیدههـا ،ارتباطی
اجبـاری ایجـاد کـرد.
 -٨تریز ()TRIZ

گنریــش آلتشــولر کــه بــه پــدر  TRIZشــهره
اســت در  ١٩٢٦در روســیه متولــد شــد .وی
کــه از همــان دوران نوجوانــی نســبت بــه
ابداعــات و اختراعــات کنجــکاوی و عالقـهی
خاصــی داشــت و اولیــن اختــراع خــود را در
ســن چهــارده ســالگی انجــام داد و در ادارهی
ثبــت اختراعــات مشــغول به کار شــد .آلتشــولر
بیــش از  ۲۰۰هــزار اختــراع ثبــت شــده (پتنت)
را بررســی کــرد تــا متوجــه شــود اختراعــات
بهعنــوان مســائل ابداعــی (یعنــی مســائلی کــه
راهحــل آنهــا مشــخص نیســت و بایــد آنــرا بــا
روشهــای خــاق و ابداعــی کشــف کــرد)
چگونــه حــل شــدهاند .از بیــن ایــن تعــداد
آلتشــولر چهــل هــزار اختــراع مهــم و برجســته
و بهعبارتــی راهحلهــای خــاق و ابداعــی
اصلــی را مــورد مطالعــه عمیقتــر قــرار داد.
بـــر اســـاس نتایـــج ایـــن مطالعـــه
خالقیتشناســـی تحلیلـــی ،آلتشـــولر بـــه
کش ــفیات بس ــیار مهم ــی دس ــت یاف ــت .او از
طری ــق بررس ــی و اس ــتخراج و خالصهس ــازی
اص ــول علم ــی اس ــتفاده ش ــده در اختراع ــات
ذکـــر شـــده و چهارچوببنـــدی آنهـــا
در قالـــب چهـــل الگـــو ،توانســـت اصـــول،
مفاهیـــم و روشهایـــی را بهعنـــوان یـــک
روش خالقیـــت نظامیافتـــه بـــه جهـــان ارائـــه
کنـــد.
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ازدياد برداشت الكترومغناطيسي از مخازن نفتي
روش گرمايش الكترومغناطيسي چاههاي نفتي
از جمله روشهاي ازدياد برداشتی است كه
منبع انرژي آن ،برقي است كه از سطح زمين
تأمين ميشود و توسط سيم يا آنتنهاي فلزي
به درون چاه منتقل ميشود .انرژي گرمايي
حاصل از نيروهاي الكترومغناطيسي از طريق
كاهش گرانروي نفت سنگين ،خيلي سنگين
يا بيتومنها سبب افزايش توليد اين محصوالت
ميشوند .در كانادا ،ونزوئال ،آمريكا و چين
بهدليل وجود منابع عظيم نفت سنگين اين
روش ازدياد برداشت بسيار مورد توجه قرار
گرفته است.
معرفي روشهاي ازدياد برداشت الكتريكي
()EEOR

اســـاس عملكـــرد روشهـــاي ،EEOR
افزايـــش تحركپذيـــري نفـــت از طريـــق
كاهـــش گرانروي آن اســـت .ايـــن تغيير در
گرانـــروي باعـــث حركت آســـانتر نفت به
ســـمت چاههاي توليـــدي ميشـــود .انرژي
الكتريكـــي اعمـــال شـــده به مخزن ســـبب
افزايش انـــرژي جنبشـــي مولكولهاي نفت
و در نتیجـــه افزايش دما ميگـــردد .با توجه
به مقـــدار فركانســـي موج انرژي ارســـالي،
اين نوع ازدياد برداشـــت را ميتوان به ســـه
دســـتهی اصلي تقســـيم كرد:
جريان الكتريكي با فركانس كوتاه
جريـان الكتركـي بـا فركانـس بلنـد امـواج
ماكروويـو
گرمايش القايي
در ايــن مطالعــه روش جريــان الكتريكــي بــا

فركانــس بلنــد يــا همــان امــواج ماكروويــو
معرفــي ميشــود.
گرمايش با استفاده از امواج ماكروويو

ماكروويــو جــزء امــواج بــا فركانــس بــاال
( )300-300000 MHZو طــول مــوج كــم
اســت .بهطــور كلــي ايــن نــوع مــوج روي
مولكولهــاي آب كــه طبيعتــي قطبــي
دارنــد اثــر بهســزايي دارد .وقتــي امــواج
ماكروويــو بــه مولكولهــاي قطبــي آب
برخــورد ميكنــد آنهــا را مجبــور بــه حركــت
چرخشــي كــرده و در اثــر ايــن چرخــش،
مولكولهــا بههــم برخــورد ميكننــد .شــدت
برخــورد مولكولهــا بــا شــدت تابــش امــواج
ماكروويــو برابــر اســت .شــدت چرخــش
مولكولهــا ســبب آزاد شــدن انــرژي
گرمايــي و در نتيجــه گــرم شــدن ناحيــهی
مدنظــر ميشــود .بهدنبــال گــرم شــدن
ایــن ناحيــه گرانــروي نفــت كاهــش یافتــه و
نفــت شــروع بــه حركــت ميكنــد .اســتفاده
از امــواج ماكروويــو بهدليــل اتــاف كمتــر
گرمــا ،نســبت بــه ســاير روشهــاي الكتريكــي
برتــري ويــژهاي دارنــد.
مقايسهی روشهاي ازدياد برداشت معمولي
و ازدياد برداشت الكتريكي

روشهـاي  EEORنسـبت بـه روشهـاي
معمولـي ازديـاد برداشـت مزيتهـاي بيشـتري
دارنـد .در روشهـاي معمولي ازدياد برداشـت
يک مـادهی خارجي مثل مواد شـيميايي ،گاز،
بخـار يـا آب درون مخـزن تزريـق ميشـود اما

در روشهـاي  EEORولتاژ برق نقشـی كليدي
ايفـا ميكنـد؛ در نتيجـه ايـن روشهـا بسـيار
كمهزينهتـر از روشهـاي معمولـي هسـتند.
زمـان انتظـار بـراي مشـاهدهی نتيجـهی روش
ازديـاد برداشـت اسـتفاده شـده در روشهـاي
الكتريكـي بسـيار كمتـر از روشهـاي معمولي
است.
در روشهـاي الكتريكـي ميتـوان از
فاصلههـاي بسـيار نزديـک بـه نقطـهی
هـدف عمـل كـرد و بنابرايـن نتايـج بسـيار
بهتـري نسـبت بـه روشهـاي معمولـي كسـب
ميشـود .در اسـتفاده از روشهـاي ،EEOR
زمينشناسـي يـا خصوصيـات مخـزن از
متغیرهـاي چالشبرانگيـز محسـوب نميشـود.
در روشهـاي الكتريكـي چالـش تهيـه يـا
نگهـداري مـواد شـيميايي (يا سـاير مـواد الزم
بـراي  )EORوجـود نـدارد .بههميـن دليـل
ميتـوان از ايـن روشهـا هم در دريـا و هم در
خشـكي اسـتفاده كـرد.
روشهـاي الكتريكـي روشهايـي سـازگار بـا
محيـط زيسـت هسـتند؛ چراكه اين نـوع انرژي
زبالـه تولیـد نميکند.
استفاده از روشهاي  EEORمحدوديتهايي
نيز دارد؛ مث ً
ال ممكن است بيشتر تمركز
گرمايش روي ناحيهی دهانهی چاه باشد.
همچنين بعضي از روشهاي  EEORتنها
زماني قابل استفاده اند كه در محيط هدف،
آبنمک وجود داشه باشد .ايجاد خوردگي
در الكترودهاي توليدكنندهی جريان برق از
ديگر محدوديتهاي اين روش است.

انرژی خورشیدی در مسیر توسعه
رشـــد جوامـــع صنعتـــی و نیـــاز روزافـــزون
بـــه انـــرژی از یـــک ســـو و محدودیـــت و
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پراکندگـــی ناهمگـــن منابـــع فســـیلی (نفـــت،
گاز ،زغالســـنگ) انـــرژی در جهـــان از

ســـوی دیگـــر ،همـــگام بـــا نگرانیهـــای
زیســـتمحیطی ناشـــی از مصـــرف بیـــش
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از حـــد انرژیهـــای فســـیلی از قبیـــل
آثـــار گازهـــای گلخانـــهای حاصـــل از
احتـــراق ســـوخت ،ســـبب شـــده بشـــر بـــه
فکـــر انرژیهـــای جایگزیـــن باشـــد کـــه
مهمتریـــن ویژگـــی ایـــن جایگزینـــی،
پاکـــی ،در دســـترس بـــودن و تجدیدپذیـــر
ب ــودن اس ــت .از ایــنرو انرژیه ــای حاص ــل
از بـــاد ،خورشـــید ،زیســـت تـــوده ،زمیـــن
گرمایـــی و همچنیـــن آب (بـــرق آبـــی یـــا
امـــواج دریـــا) در رأس برنامهریزیهـــای
بشـــر بـــرای انرژیهـــای جایگزیـــن قـــرار
گرفتـــه اســـت .از ســـوی دیگـــر امـــکان
کســـب ارزش افـــزوده از منابعـــی چـــون گاز
طبیعـــی ،جوامـــع صنعتـــی را بـــه ایـــن فکـــر
واداش ــته ت ــا از ای ــن م ــاده ب ــرای مص ــارف ب ــا
ارزش اف ــزودهی بیش ــتر نس ــبت ب ــه س ــوزاندن
آن در آینـــده اســـتفاده کننـــد؛ از ایـــنرو
سیس ــتمهای جدی ــد ان ــرژی بای ــد متک ــی ب ــه
تغیی ــرات س ــاختاری و بنی ــادی باش ــند ک ــه در
آن مناب ــع ان ــرژی ب ــدون کرب ــن نظی ــر ان ــرژی
خورشـــیدی و بـــادی و زمیـــن گرمایـــی و
کرب ــن خنث ــی مانن ــد بیوم ــس اس ــتفاده ش ــوند.
پیشبینـــی میشـــود ســـهم انرژیهـــای نـــو
در تأمی ــن نی ــاز بش ــر ،ط ــی دههه ــای آین ــده
افزای ــش یاب ــد؛ بهط ــوری ک ــه طب ــق ب ــرآورد
آژانـــس بینالمللـــی انـــرژی ( )EIAدر ســـال
 ٢٠٣٠حداق ــل  11/4درص ــد از تولی ــد ان ــرژی
اولیـــهی جهـــان از طریـــق انرژیهـــای بـــاد،
زمیـــن گرمایـــی ،خورشـــید و زیســـت تـــوده
تأمی ــن خواه ــد ش ــد.
ســرمایهگذاریهای بســیاری در طــول
ســالها بــرای پیشــرفت فــنآوری انجــام
شــده کــه بــر هزینــهی تولیــد انرژیهــای
تجدیدپذیــر بســیار مؤثــر بــوده اســت.
پیشبینیهــا نشــان میدهــد کــه تنهــا
تعــدادی از کشــورها هســتند کــه تولیــد
انرژیهــای تجدیدپذیــر آنهــا تــا ســال ٢٠١٧
بــه بیــش از  ١٠٠مــگاوات خواهــد رســید.
بـــا توجـــه بـــه اثـــرات جانبـــی منفـــی و
برگشـــتناپذیر تولیـــد انرژیهـــای فســـیلی
و ضـــروری اســـت بـــه ارتقـــاء و توســـعه ی
انرژیهـــای تجدیدپذیـــر در آینـــده

توجـــه شـــود .فـــنآوری تولیـــد اینگونـــه
انرژیهـــا بهمراتـــب باالتـــر از هزینـــهی
تولیـــد انرژیهـــای معمولـــی اســـت .اثـــرات
جانبـــی ماننـــد اثـــرات زیســـتمحیطی و
اجتماعـــی اینگونـــه هزینههـــا را پوشـــش
میده ــد .همچنی ــن بای ــد توج ــه داش ــت ک ــه
اقتص ــاد مقی ــاس میتوان ــد نق ــش کلی ــدی در
کاه ــش هزین ــه ی تولی ــد ه ــر واح ــد ان ــرژی
بـــازی کنـــد.
در گـــزارش مؤسســـهی مککنـــزی در
س ــال  ٢٠١٦ادع ــا ش ــده ک ــه اش ــکال ان ــرژی
تجديدپذيـــر در ایـــن ســـالها رشـــد داشـــته
و از ســـوی دیگـــر ظرفیـــت تولیـــد بـــرق
انرژیه ــای ب ــادی و خورش ــیدی ب ــه حداکث ــر
رس ــیده اس ــت .در واق ــع اقتص ــاد انرژیه ــای
تجدیدپذیـــر رو بـــه بهبـــود اســـت .در ســـال
 ٢٠١١ســـرمایهگذاری جهانـــی ســـالیانه در
انرژیهـــای تجدیدپذیـــر بـــه اوج خـــود
یعنـــی  ٢٧٩میلیـــارد دالر بـــرای تولیـــد ٧٠
گی ــگاوات نص ــب ان ــرژی رس ــید و در س ــال
 ٢٠١٤تقریب ـاً  ٤٠درصــد بیشــتر در حــدود ٩٥
گیـــگاوات بـــا ســـرمایهگذاری  ٢٧٠میلیـــارد
دالر بـــوده اســـت .در ایـــاالت متحـــده،
آزمایشـــگاه ملـــی انرژیهـــای تجدیدپذیـــر
( )NRELدر ســـال  ٢٠١٤اعـــام کـــرد
کـــه هزینههـــای خورشـــیدی فتوولتاییـــک
مس ــکونی و تج ــاری سیس ــتم ( )PVب ــه ط ــور
میانگیـــن  6-7درصـــد در فاصلههـــای ســـال
 1998-2013کاهـــش یافـــت (بســـته بـــه
انـــدازه) و  12-15درصـــد نیـــز در فاصلـــه ی
س ــالهای  2012 -2013کاه ــش یافت ــه اس ــت.
بهدلیـــل سیاســـتگذاری عمومـــی ،افزایـــش
تقاضـــای انرژیهـــای تجدیدپذیـــر مبنایـــی
بـــرای دولتهاســـت تـــا بتواننـــد خـــود را بـــا
ً
مثـــا در
تعهـــدات بینالمللـــی وفـــق دهنـــد.
اجـــاس پاریـــس در  ٢٠١٥دولتهـــا ســـعی
کردنـــد از انتشـــار گازهـــای گلخانـــهای
بکاهنـــد .برخـــی کشـــورها ماننـــد هنـــد
انرژیهـــای تجدیدپذیـــر را راهـــی بـــرای
کاه ــش آلودگ ــی ه ــوا میدانن ــد .چی ــن نی ــز
در حـــال کاهـــش اســـتفاده از زغـــال ســـنگ
اســـت .در کشـــورهای در حـــال توســـعهی

آفریقای ــی ک ــه بس ــیاری از م ــردم ب ــه ش ــبکهی
بـــرق عمومـــی دسترســـی ندارنـــد ،به دنبـــال
تســـریع در عملیاتـــی کـــردن پروژههـــای
خورشـــیدی هســـتند تـــا هزینههـــای کمتـــری
متحم ــل ش ــوند .کش ــورهای ثروتمندت ــر نی ــز
از انـــرژی خورشـــیدی بـــرای شـــبکههای
بـــرق کوچـــک اســـتفاده میکننـــد تـــا
بتواننـــد هنـــگام بـــروز تندبـــاد و طوفـــان،
روشـــنایی را حفـــظ کننـــد.
پـــس شـــاید بتـــوان گفـــت نفـــت و
انرژیهـــای تجدیدپذیـــر بـــر یکدیگـــر
اثـــری ندارنـــد .بلومبـــرگ نیـــز در گزارشـــی
بـــا اشـــاره بـــه ایـــن موضـــوع مینویســـد:
نفـــت بـــه وســـایل نقلیـــه اختصـــاص دارد،
امـــا از انرژیهـــای تجدیدپذیـــر بـــرای
تولیـــد بـــرق اســـتفاده میشـــود .ایـــن دو بـــا
یکدیگـــر رقابتـــی ندارنـــد .اســـتفاده از نفـــت
بـــرای تولیـــد بـــرق بســـیار گـــران اســـت؛
حتـــی اگـــر قیمـــت نفـــت بـــه کمتـــر از ٣٠
دالر بـــهازای هـــر بشـــکه برســـد .در مقابـــل
انـــرژی خورشـــیدی بـــا زغالســـنگ ،گاز
طبیعـــی ،آب و انـــرژی هســـتهای رقابـــت
میکن ــد .ان ــرژی خورش ــیدی ک ــه تازهتری ــن
عضـــو ایـــن گـــروه اســـت کمتـــر از یـــک
درصـــد بـــازار تولیـــد الکتریســـیته را بهخـــود
اختصـــاص میدهـــد .امـــا بـــر اســـاس
گـــزارش ادارهی اطالعـــات انـــرژی آمریـــکا
پیشبینـــی میشـــود انـــرژی خورشـــیدی تـــا
 ٢٠٥٠می ــادی ب ــه بزرگتری ــن منب ــع تولی ــد
بـــرق در دنیـــا تبدیـــل شـــود .بـــه عقیـــدهی
تحلیلگـــران مؤسســـهی بلومبـــرگ ،بـــرق
ارزان خطرناکتـــر از نفـــت ارزان اســـت و
میتوانـــد تیشـــه بـــه ریشـــهی انرژیهـــای
تجدیدپذیـــر بزنـــد.
مهــم اینســت کــه جریــان مــداوم
ســرمایهگذاری جهانــی در انرژیهــای
پــاک در حــال گســترش اســت و بــر اســاس
آمــار مؤسســهی  BNEFســرمایهگذاری در
انرژیهــای تجدیدپذیــر در ســطح جهانــی
 ١٦درصــد نســبت بــه ســال  ٢٠١٤افزایــش
یافتــه و در ســال  ٢٠١٥بــه  ٣١٠میلیــارد دالر
رســیده اســت.
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برنامهریزی برای کاهش زمان حفاری در میدان آزادگان جنوبی
قائممقـام مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری
ایـران از برنامهریـزی ایـن شـرکت بـرای
کاهـش تعـداد روزهـای حفـاری در میـدان
آزادگان جنوبـی خبـر داد.
محمدرضـا تاکایدی در حاشـیهی چهاردهمین
نمایشـگاه سـاخت تجهیـزات صنعـت حفـاری
در جمـع خبرنـگاران گفـت :بهدنبـال کاهـش
هزینـهی حفـاری ،در حفـاری  ٢٠حلقـه
چـاه جدیـد آزادگان جنوبـی هسـتیم .وی بـا
اشـاره بـه حضـور ایـن شـرکت در مناقصـهی
حفـاری کشـورهای عـراق ،عمان ،ارمنسـتان و
کویـت افـزودً :
فعلا در ایـن مناقصههـا برنـده
نشـده ایم .بـا ایـن حـال مذاکـره بـرای حضـور

در کشـورهای منطقـه ادامـه دارد.
تاکایدی دربارهی امضای تفاهمنامهی
همکاری با شرکتهای آجیپ ،سایپم و
دیریلمک ایتالیا گفت :بر اساس تفاهمنامهی
امضاء شده ،مذاکره برای تأمین نیازهای فنی
و فاینانس ادامه دارد که امیدواریم به امضای
قرارداد منتهی شود .قائممقام شرکت ملی
حفاری ایران با اشاره به نیاز صنعت حفاری
برای ورود فنآوری جدید گفت :بهدلیل
تحریمها نتوانستیم از فنآوریهای روز
حفاری بهرهمند شویم اما در فضای بهوجود
آمدهی پسابرجام استفاده از فنآوری در این
صنعت ضروری است .وی با اشاره به کاهش

هزینهی حفاری این شرکت در میدان آزادگان
جنوبی یادآور شد :هنگامی که حفاری ٤٠
حلقه چاه آزادگان جنوبی را آغاز کردیم
حفاری هر چاه  ١٢میلیون و  ٤٠٠هزار دالر
هزینه داشت که در حال حاضر این هزینه به
 7میلیون و  ٥٠٠هزار دالر کاهش یافته است.
تاکایدی با اشاره به برنده شدن این شرکت
برای حفاری  ٢٠حلقه چاه آزادگان جنوبی
تصریح کرد :درنظر داریم متراژ حفاری در
آزادگان جنوبی را از  5به  ١٠متر در ساعت
افزایش دهیم که این موضوع سبب کاهش
زمان حفاری و در نتیجه کاهش هزینهی
حفاری خواهد شد.

پيشبيني نرخ رشد ساليانه در بازار ازدياد برداشت نفت تا سال 2019
عوامــل اصلــي هدايتكننــدهی رشــد بــازار
ازديــاد برداشــت نفــت ،تقاضــاي بــازار و
برطــرف كــردن موانــع توليــد از مياديني اســت
كــه نيمهعمــر خــود را طــي كردهانــد .ايــن
همــان چيــزي اســت كــه تحقيقــات بــازار در
حــوزهی صنعــت ازديــاد برداشــت نفــت بــراي
ســالهاي  2015-2019مشــخص کــرده
اســت.
گزارشهــای كامــل منتشــر شــده در
خصــوص بــازار ازديــاد برداشــت نفــت شــامل
گزارشــي  62صفحـهاي اســت كــه بــا اســتفاده
از  23داده ،عملكــرد پنــج شــركت مطــرح
نفتــي در ايــن زمينــه را تحليــل ميکنــد.
گزارشهــای بــازار عمومــي ازديــاد برداشــت
نفــت  2015-2019بــر اســاس يــك آناليــز
عميــق بــا دادههــاي اخــذ شــده از متخصصــان
صاحبنظــر آمــاده شــده كــه در آن عوامــل
محــرك و چالشهــا مطــرح و بحــث شــدهاند.
در ايــن گــزارش شــركتهاي اكســون
موبيــل ،شــل ،شــورون ،بيپــي و توتــال آناليــز
شــدهاند .همچنيــن برخــي از شــركتهاي
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همــكار آنــان نيــز در ايــن گــزارش بهچشــم
مي خورنــد.
بــر اســاس گــزارش راه ازديــاد برداشــت  ،بــر
مبنــاي ايــن تحليــل بــازار كــه در ســال 2015
انجــام شــده مصــرف عمومــي نفــت و گاز
بهطــور پيوســته در حــال افزايــش اســت كــه
دليــل آن بــه افزايــش جمعيــت و همچنيــن
درآمــد میانگیــن افــراد در جوامــع مختلــف
نســبت داده ميشــود .ايــن نيــاز روبهرشــد
از يكســو و احتمــال رفــع موانــع ازديــاد
برداشــت از مخــازن بــا نيمهعمــر طــي شــده
از ســوي ديگــر عوامــل محــرك در بــازار
عمومــي روشهــاي ازديــاد برداشــت نفــت
هســتند .روشهــاي ازديــاد برداشــت نفــت
ميتواننــد نقشــی كليــدي در پاســخ بــه
تقاضــاي فزاينــدهی بــازار مصــرف داشــته
باشــند.
گاز دياكســيدكربن ،گازی گلخانـهاي اســت
كــه مخاطــرات زيــادي بــراي محيــط زيســت
در پــی دارد .جمــعآوري ايــن گاز از منابــع
مختلــف و ذخيرهســازي آن در ســازندهاي

زيرزمينــي عميــق بــراي مــدت زمــان طوالنــي
روشــی مطلــوب اســت .بــازار ازديــاد برداشــت
نفــت يكــي از جذابتريــن روشهــاي
ذخيرهســازي ايــن گاز اســت؛ زيــرا نهتنهــا
مخــازن زيرزمينــي نفــت و گاز گزينــهی
مناســبی بــراي تزريــق دیاکســیدکربن
هســتند بلكــه هزينههــاي عملياتــي نيــز از
طريــق افزايــش برداشــت در اثــر تزريــق آن
جبــران ميشــود .گــزارش مذكــور اشــاره
ميکنــد كــه يكــي از چالشهــاي توســعهی
روشهــاي ازديــاد برداشــت نفــت ،نيــاز بــه
ســرمايهگذاری هنگفــت بــراي توســعهی
مياديــن در ايــن قالــب اســت كــه خــود
ميتوانــد عاملــی بــا تأثيــر منفــي بــر بــازار
آن باشــد؛ بهخصــوص در حــال حاضــر كــه
قيمــت نفــت در سراشــيبي قــرار دارد.
بـا توجـه بـه تمركـز شـركتهاي بهرهبـردار
ملـي و بينالمللـي بـر ايـن بـازار ،بهنظـر
ميرسـد توسـعهی توافقنامههـا ،قراردادهـاي
اجرايـي و همـكاري مشـترك در ايـن زمينـه
ميتوانـد راهگشـا باشـد.

