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اخبار فناوری

روسیه و اوپک توافق جهانی کاهش تولید نفت خام را تمدید می کنند

به گزارش رویترز، پاتریک پویان، مدیر عامل 
سازمان  کرد:  اعالم  توتال  فرانسوی  شرکت 
و دیگر  )اوپک(  نفت  کشورهای صادرکننده 
زیاد  احتمال  به  نفت  عمده  تولیدکنندگان 

توافق جهانی کاهش تولید نفت خام را تمدید 
درباره  روسیه  و  عربستان  که  چرا  می کنند. 
لزوم حمایت از بازار توافق دارند. وی افزود: 
برای  راهبرد  این  به  واقعاً  روسیه  و  عربستان 

حمایت از بازار متعهد شده اند و دیدار پادشاه 
عربستان از مسکو نشانه ای آشکار از این است 
که حمایت از بازار به سود هر دو کشور است؛ 

من از تمدید این توافق متعجب نخواهم شد.

افزایش 3 میلیون بشکه ای ظرفیت تولید نفت ایران بشرط فناوری، سرمایه گذاری و مدیریت

رشد مطلوب تقاضای جهانی نفت خام تا سال 2022 میالدی

نفت  ملی  شرکت  مهندسی  و  توسعه  نفت معاون  مخازن  تمامی  اینکه  اعالم  با  مطالعه ایران  نفت  وزیر  دستور  با  کشور  گاز  و 

بـه گـزارش بلومبـرگ، محمد بارکینـدو اعالم 
انرژی هـای  برخـورداری  وجـود  بـا  کـرد، 
تجدیدپذیـر از سـریع ترین نـرخ رشـد در میان 
دیگـر منابـع انـرژی، تقاضـای جهانـی نفت نیز 
خواهـد  مطلوبـی  رشـد  آینـده  سـال  پنـج  در 
داشـت و تقاضـای روزانـه نفـت تا سـال 2٠22 
میالدی سـاالنه یک میلیون و 2٠٠ هزار بشـکه 
افزایـش می یابـد و از سـال های 2٠3٥ تا 2٠4٠ 
رشـد تقاضـای روزانـه آن بـه 3٠٠ هزار بشـکه 

در سـال کاهـش خواهـد یافـت.
سهم  افزود:  همچنین  اوپک  دبیرکل 
در  جهان  انرژی  سبد  از  فسیلی  سوخت های 
درصد   8٠ از  کمتر  به  میالدی   2٠2٠ سال 
خواهد رسید و تا سال 2٠4٠ سهم آن به حدود 
میان  دورنمای  اما  می یابد.  کاهش  درصد   7٥
سال  تا  نفت  تقاضای  می دهد،  نشان  مدت 
خواهد  خیره کننده  رشدی  میالدی   2٠22
 2٠4٠ سال  تا  می شود  پیش بینی  و  داشت 
جایگاه  همچنان  فسیلی  سوخت های  میالدی 
برتر را حفظ کنند. اما در مجموع سهم آنها از 
انرژی جهان کمی کاهش خواهد یافت.  سبد 
وی با اشاره به رشد اقتصاد جهانی و پیش بینی 
بشکه ای  هزار   4٥٠ و  میلیون  یک  افزایش 
میالدی،  جاری  سال  در  نفت  روزانه  تقاضای 
اضافه کرد، شاخص های بازار نفت به سرعت 

در حال بهبود بوده و سطح ذخیره سازی نفت 
جاری  سال  آغاز  در  صنعتی  کشورهای  در 
میانگین  از  باالتر  بشکه  میلیون   338 میالدی 
پنج ساله بود، اما در پایان ماه اوت این رقم به 
1٥9 میلیون بشکه رسید. دبیرکل اوپک گفت: 
حفظ استمرار در ثبات بازار پس از سال 2٠18 
کافی  سرمایه گذاری  تضمین  برای  میالدی 
ضروری  آینده،  در  نفت  تقاضای  تأمین  برای 
اوپک  دبیرکل  پیش بینی  درکنار  اما  است. 
درباره افزایش تقاضا تا 2٠22، گزارش جدید 
از  حکایت   ،)EIA( آمریکا  انرژی  اطالعات 
تا  دالر   6٠ از  کمتر  قیمت  پیش بینی  تداوم 
پایان سال 2٠18 میالدی دارد. از سوی دیگر 
ماهانه  گزارش  در  انرژی  بین المللی  آژانس 
نفت  جهانی  تقاضای  که  کرد  پیش بینی  خود 
و  میلیون  یک  روزانه  میالدی   2٠17 سال  در 
6٠٠ هزار بشکه و در سال 2٠18 میالدی یک 
میلیون و 4٠٠ هزار بشکه افزایش می یابد. این 
نهاد اعالم کرد: در صورت تداوم روند کنونی 
کشورهای  سازمان  اعضای  نفت خام  تولید 
جوی  شرایط  و  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
نفت در  بازار  است که  پیش بینی  قابل  پایدار، 
 2٠18 سال  دوره  چهار  از  ماهه  سه  دوره  سه 
این  در  داشت.  خواهد  نسبی  توازن  میالدی، 
گزارش آمده است: در سال 2٠18 میالدی در 

مجموع تقاضای نفت و تولید نفت کشورهای 
غیر عضو اوپک رشدی برابر خواهد داشت و 
قیمت  رشد  به  امیدواری ها  کنونی  دورنمای 
برآوردهای  براساس  می کند.  محدود  را  نفت 
اوپک  نفت  تولید  انرژی،  المللی  بین  آژانس 
هزار   6٥٠ و  میلیون   32 امسال  سپتامبر  ماه  در 
بشکه در روز بود که نسبت به پارسال روزانه 
می دهد  نشان  و  است  کمتر  بشکه  هزار   4٠٠
پایبندی این سازمان به محدودیت تعیین شده 
دوره  در  عرضه،  کاهش  جهانی  توافق  در 
نهاد  این  است.  بوده  درصد   88 بررسی  مورد 
تولید  افزایش  که  کرد  پیش بینی   همچنین 
سال  در  اوپک  عضو  غیر  کشورهای  نفت 
بوده  جاری میالدی، 7٠٠ هزار بشکه در روز 
این  نفت  عرضه  نیز  میالدی   2٠18 سال  در  و 
تولیدکنندگان با افزایش روزانه یک میلیون و 
٥٠٠ هزار بشکه به ٥9 میلیون و 6٠٠ هزار بشکه 

در روز می رسد.
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حداکثرسازی بازدهی تولید با نرم افزار جدید شبیه سازی مخازن

ـــی  ـــاندن بازده ـــر رس ـــدف حداکث ـــا ه ـــون ب امرس
شــــبیه سازی  نرم افـــزار  نفت خـــام،  تولیـــد 
مخــــازن را گســــترش می دهد. شرکت امـرسون
)Solutions Emerson Automation( آخرین 
مخزن- مدیریت  نرم افزار  مجموعه  از  نسخه 
کرد  راه  اندازی  را   ،Roxar Tempest 8/1
برای  کارآمد  و  قوی  عددی  راه حل های  تا 
حداکثر سازی  در  مخزن  مهندسین  به  کمک 
جدید  نسخه  دهد.این  ارائه  تولید  بازدهی 
عدم  تحلیل  برای  را  قوی تری  امکانات 
در  تاریخچه"  "تطابق  همچنین  و  قطعیت 
همچنین  است.  داده  قرار  استفاده  معرض 
برای شبیه سازی حرکت  ابزارهای جدیدی را 
برای  را  پیشنهاداتی  و  شکستگی ها  در  سیال 

شبیه  سازی  با  لرزه نگاری  داده های  ارتباطات 
در یک فرایند تصمیم سازی ارائه کرده است. 
ویژگی دیگر جدید این نرم افزار، ارتباط چاه 
قالب  در  که  است  مرتبط  شکستگی های  با 
  Tempest MORE مخزن  شبیه سازی  ماژول 
شرایط  و  است  شده  ارایه   ،Tempest 8/1 در 
چند  جریان  و  چاه  با  شکستگی ها  ارتباط 
می کند. مدیریت  را  شکستگی  درون  فازی 
برای  کار  این  انجام  برای  ماژول  این  توانایی 
اجرای  زمان  با  مطالعات کامل  در  صدها چاه 
ایجاد  همچنین  است.  فرد  به  منحصر  مناسب، 
کاربر  شکستگی ها  جزئیات  ارائه  امکانات 
پسند، و تجزیه و تحلیل نتایج ساده است. این 
باال  کیفیت  با  تصویربرداری  قابلیت  افزار  نرم 

اثر  از  ترسیم، درک سریع و روشن  قابلیت  و 
مشخص  برای  شور  آب  ردیابی  و  شکستگی 
کردن شوری آب و مدل سازی اثرات آن در 
نسخه  این  می کند.  ارائه  را  شبیه سازی  طول 
تحلیل  پیشرفته  قابلیت های  با  همچنین  جدید 
تطابق  و  آن  مدیریت  همراه  به  قطعیت  عدم 

تاریخچه ارائه شده است. 

کشور  مخازن  تمامی  مطالعه  افزود:  می شود، 
و بهره مندی از مشاوران داخلی و خارجی در 
این مسیر، زمینه مناسبی برای جهش توسعه در 
به  مسیر  این  در  می آورد.  فراهم  نفت  صنعت 
مناطق  سنگین  و  عظیم  میدان های  سراغ  ویژه 
سال ها  طی  میادین  این  می رویم.  جنوب 
بهره برداری، به طور طبیعی تخلیه شده اند و جا 
دارد ضریب بازیافت آنها ارتقا یابد. منوچهری 
نشان  خارجی  شرکت های  مطالعات  افزود: 
بشکه ای  میلیون  سه  افزایش  امکان  می دهد 
ظرفیت تولید نفت خام در کشور وجود دارد. 
اصلی  گرایش  تکنولوژی،  و  مالی  تامین 
ماست و انتظار داریم شرکت های خارجی در 
توسعه میدان های نفت و گاز کشور، در دوره 
کوتاهی سرمایه گذاری های الزم را انجام دهند 
تا در حداقل زمان به سطوح تولید طراحی شده 
مخازن  پیچیدگی های  به  اشاره  با  وی  برسیم. 
امیدواری  ابراز  باال،  فناوری  به  نیاز  و  ایران 
تازه ترین  از  خارجی  شرکت های  که  کرد 

دهه   2 در  که  دنیا  فناوری های  و  دستاوردها 
مخازن  توسعه  برای  است  شده  حاصل  اخیر 
و  تجمعی  تولید  که  چرا  کنند.  استفاده  ایران 
پایان  در  بازیافت  ضریب  حداکثر  به  رسیدن 
و  است  اهمیت  حائز  بسیار  قرارداد  دوره 
است،  تاکید  مورد  و  مهم  مسیر  این  در  آنچه 
کاهش هزینه ها است. وی درباره اولویت های 
گفت:  ایران  نفت  ملی  شرکت  توسعه ای 
طبیعتاً میدان های مشترک، به ویژه میدان های 
دارند  هیدروکربور  فرار  امکان  که  مشترکی 
میدان های  بنابراین  هستند؛  اهمیت  حائز  بسیار 
قرار  اهمیت  نخست  درجه  در  پرفشار  گازی 
از  که  هستند  مخازنی  دوم،  اولویت  دارند. 
لحاظ زمین شناسی پیچیده تر و ضریب بازیافت 
پایینی دارند. معاون توسعه و مهندسی شرکت 
افزود: میدان های بزرگ که تمرکز  ملی نفت 
اولویت است،  میدان ها در  این  مدیریت روی 
و  بیشتر  سرمایه گذاری  بیشتر،  تولید  حجم 

اشتغال بیشتر به همراه دارند. 

فناوری های  از  استفاده  بر ضرورت  منوچهری 
ایجاد  نیازمند  افزود:  و  کرد  تاکید  مبتکرانه 
باید  و  هستیم  حفاری  بخش  در  تحول 
را  شیوه های حفاری و مدل های حفاری خود 
با وجود ذخایر  نظر می رسد  به  توسعه دهیم. 
انرژی های  رشد  جهان،  در  غیرمتعارف  عمده 
تولید و مصرف  منحنی  بررسی  و  تجدیدپذیر 
باید  پنج سال آینده  تا  نفت، در حداقل چهار 
و  کنیم  حساب  دالری   6٠ تا   4٠ نفت  روی 
خود  بهره برداری  اقتصاد  و  نفت  اقتصاد  باید 
گفت:  منوچهری  دهیم.  تطبیق  رقم  این  با  را 
و  نفت  ملی  شرکت  به  وابسته  شرکت های 
شرکت های توسعه ای باید هزینه ها را کم کنند 
و بر هزینه کردها کنترل بیشتری داشته باشند تا 
یابد.  افزایش  و درآمدزایی کشور  سودآوری 
وسیع  بسیار  و  بوروکراتیک  ساختار  با  وی 
شرکت ملی نفت افزود: این شرکت باید برای 
کارفرمایی طرح های بزرگ، خود را بیش از 

پیش آماده سازد.

 NIOC تحقق عملکرد تولید در مناطق نفتخیز جنوب مطابق با برنامه های

جنوب  نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  این مدیرعامل  تابع  شرکت های  عملکرد  بررسی  شرکت، در نیمه نخست امسال نشان می دهد، گفت: 
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ایجاد سامانه پیشرفته فناوری اطالعات باهدف آنالیز داده های لرزه نگاری 

شرکت شورن، برنامه اکتشافی در سواحل استرالیا را کنار گذاشت

گرفتـه  تصمیـم  شـورن  آمریکایـی  شـرکت 
برنامـه  نفـت،  پاییـن  قیمت هـای  دلیـل  بـه 
در  را  خـود  دالری  میلیـون   ٥٠٠ اکتشـاف 
حوالی سـواحل جنوب اسـترالیا کنـار بگذارد. 
ایـن شـرکت معتقـد اسـت، تـداوم قیمت هـای 
پاییـن جهانـی نفـت، شـرایط را بـرای هرگونـه 
ریسـک در حـوزه اکتشـاف خصوصـا در دریا 
سـخت کـرده اسـت. همچنین این شـرکت در 
توضیـح ایـن اقـدام خـود گفتـه اسـت کـه در 
شـرایط کنونـی قیمـت، حضور فعـال در دیگر 
اسـت  سـرمایه گذاری هایی  از  بهتـر  پروژه هـا 

کـه شـورون بـرای اکتشـاف در منطقـه مـرزی 
آمریکایـی  غـول  ایـن  دهـد.  اختصـاص  بایـد 
کـه  اسـت  نفت خـام  بـزرگ  بازیگـر  دومیـن 
اسـترالیا  سـواحل  اکتشـافی  برنامـه  از  اکنـون 

خـارج شـده اسـت.
ــی-آمریکایی  ــرکت انگلیس ــته ش ــال گذش س
در  را  خــود  اکتشــافی  برنامه هــای  نیــز   BP
ــا  ــی ب ــی پ ــرکت ب ــرد. ش ــا ک ــه ره ــن منطق ای
مخالفت هــای زیســت محیطــی و فشــارهای 
مقامــات محلــی مواجــه شــد و اکنــون خــروج 
شــورن از ایــن منطقــه، بــه عنــوان یــک اتقــاق 

ناخوشــایند بــرای صنعــت نفــت اســترالیا تلقــی 
رویتــرز،  ارزیابی هــای  براســاس  می شــود. 
ــا  ــات اکتشــاف در اســترالیا، هــم در دری عملی
و هــم در خشــکی در 3٠ ســال گذشــته بســیار 

ــوده اســت. کــم ب

"گازپروم نفت" با هدف ایجاد نخستین ساختار 
یکپارچه )Platform( فناوری اطالعات روسیه 

برای اطالعات لرزه ای وارد فعالیت می شود.
گازپروم  فناوری  و  علم  مرکز  متخصصین 
Yan� با دو شرکت روسی در همکاری   نفت 
 Pangea و   dex Terra )LLC Seysmotek(
فناوری  و  فیزیک  موسسه  همچنین  و    PJSC
مسکو )MIPT( در حال توسعه اولین ساختار 
تفسیر  و  پردازش  برای  روسیه  یکپارچه 
سیکل  کل  از  حمایت  و  لرزه ای  داده های 
بررسی لرزه ای از ابتدا تا انتهای پروژه هستند. 
غیر  برنامه های  ارائه  در  چندگانه  برنامه های 
گروهی، در تحقیقات لرزه ای مورد نیاز است 
تطبیق  و  آپلود  در  توجهی  قابل  هزینه های  و 

داده ها برای نسخه های مختلف نرم افزار وجود 
برای  جهانی  سیستم  یک  آنکه  نتیجه  دارد. 
مدیریت داده های لرزه ای در یک محیط داده 
انتظار  است.  غیرممکن  تقریبا   )IT( معمولی 
و  ماژول ها  جدید،  پیشرفت  این  با  می رود 
الگوریتم های )در حال حاضر فردی( در حال 
و  – جمع آوری  پروژه  ها  از  یک  هر  در  اجرا 
به روزرسانی داده ها، کنترل پردازش، تفسیر و 
نتایج و پیش بینی ویژگی های  تجزیه و تحلیل 
مشارکتی،  مجتمع  پالتفرم  یک  به   - داده ها 
همکاری  با  گازپروم  شرکت  شوند.  متصل 
نرم افزارهایی  توسعه  دو شرکت فوق در حال 
هستند که بتواند از طیف وسیعی از وظایف، از 
انتخاب سایت های جمع آوری کننده و تفسیر 

مدل سازی  برای  پیشنهادی  ایده های  تا  داده ها 
نهایت،  در  اولیه،  نمونه  کند.  استفاده  لرزه ای 
"داده های بزرگ" و  پردازش  الگوریتم های  با 

برای تصمیم گیری تکمیل می شود.
ایـن سـاختار یکپارچـه اجـازه خواهـد داد کـه 
شـرایط زمین شناسـی و لـرزه ای مناطق مختلف 
در سراسـر روسـیه مـورد تجزیـه و تحلیـل قرار 
گیرد. توسـعه محصوالت جدیـد نرم افزاری به 
عنـوان بخشـی از اسـتراتژی شـرکت گازپـروم 
الکترونیـک"  دارایی هـای  "توسـعه  عنـوان  بـا 
موسـوم بـه)ERA(  اسـت که تمـام فعالیت های 
کلیدی شـرکت شـامل زمین شناسـی، حفاری، 
شـامل  را  و...  توسـعه  و  تولیـد  و  اکتشـاف 

می شـود. 

تولید در سطح قابل قبولی است و توانسته ایم به 
تعهد خود مطابق با برنامه ابالغی شرکت ملی 
نفت ایران عمل کنیم. بیژن عالیپور در نشست 
نفت،  چاه های  بهره دهی  پنج ساله  پیش بینی 
تولید، توزیع و تزریق گاز شرکت بهره برداری 
افزود:  مطلب  این  بیان  با  مارون،  گاز  و  نفت 
نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  کارکنان  همت  با 

جنوب و بکارگیری دانش روزآمد و تجارب 
عملیاتی، افقی درخشان پیش روی این شرکت 
بهره دهی  پیش بینی  جلسات  برگزاری  و  است 
چاه ها و تصمیم هایی که در آن اتخاذ می شود، 
می تواند راهگشای پیشرفت در این مسیر باشد. 
پیش بینی  نشست  در  نیز  این  از  پیش  عالیپور 
پنج ساله بهره دهی چاه های نفت، تولید، توزیع 

و تزریق گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز 
تولید  خوشبختانه  بود:  گفته  مسجدسلیمان 
ملی  راهبری شرکت  مخازن تحت  از  صیانتی 
مطلوبی  شرایط  در  جنوب  خیز  نفت  مناطق 
طرح  شدن  اجرایی  با  امیدواریم  و  دارد  قرار 
آینده شاهد دستاوردهای  در  میدان ها،  توسعه 

بزرگتری در این حوزه باشیم.


