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مهمترين دغدغه شركت ملي نفت ايران در سال 97
مدیرعام��ل ش��رکت ملی نف��ت ای��ران رفع
تنگناهای مالی را مهمترین دغدغه این ش��رکت
در سال  97برش��مرد و بهترین رویداد را امضای
چند قرارداد نفتی در سال جدید و پیشبرد اهداف
توس��عهای در قالب الگوی جدید ق��راردادی به
منظور رفع بخشی از مشکالت باالدست صنعت
نفت در زمینه تامین سرمایه عنوان کرد.
عل��ی کاردر همچنین بر ضرورت تامین منابع
مالی برای اجرایی ش��دن سایر الزامهای صنعت
نفت از جمله بازس��ازی و نوس��ازی تاسیس��ات
قدیمی تاکید ک��رد و گفت :این صنعت با بیش
از  ۱۰۰س��ال قدم��ت ،در بس��یاری از بخشها با
فرسودگی و استهالک تاسیسات مواجه است که
این معضل میتواند آس��یبهای جبرانناپذیری

به همراه داشته باش��د .امیدواریم بتوانیم براساس
ابالغیه وزیر نفت ،امسال به این بخش نیز به طور
جدیتر ورود کنیم.
توانمندسازی هرچه بیشتر شرکتهای ایرانی
فع��ال در صنعت نف��ت ،از دیگ��ر موضوعهای
مورد تاکید مدیرعامل ش��رکت مل��ی نفت بود.
به گفته وی ،اثرگذاری مطل��وب و بلندمدت بر
شاخصهای اقتصادی کشور بهویژه افزایش تولید
ناخالص داخلی ( ،)GDPتنه��ا از طریق افزایش
تولید نفت و گاز محقق نمیش��ود ،بلکه باید در
کنار آن ،عمقبخشی به توانمندیها و ظرفیتهای
داخلی نیز مدنظر قرار گیرد؛ الزامی که همچنان در
سال جدید در شرکت ملی نفت مورد توجه است.
کاردر از تنگناه��ای مال��ی میگوی��د؛ از

محدودیتهای مالی در صنعتی که همچنان نقش
پررنگی در تامین درآمدهای کشور ایفا میکند.
نفت تشنه سرمایه است ،شرکت ملی نفت ایران
که روزگاری نفت  ۱۴۰دالری میفروخت ،حاال
در روزهای��ی که حتی اعض��ای اوپک ،به دلیل
شرایط حاکم بر بازار بر حفظ قیمت در محدوده
 ۶۰دالر تاکید دارند ،این شرکت همچنان با سهم
 14/5درصد از فروش نفتخام اداره میش��ود.
در حالیکه بدهی عظیمی به نظام بانکی کش��ور
دارد .واقعیت آن است که امکانات و منابع مالی
داخلی شرکت ملی نفت پاسخگوی پروژههای
کالن نفتی نیس��ت و چالش مالی این ش��رکت
دغدغهای اس��ت که باید برای رفع آن تمهیدات
اساسی اندیشید.

همکاری برای توسعه نوآوری و فنآوری در بخش نفت و گاز زير دريا
دركنارهمهپيشرفتهايفنآوریدرتوسعهمنابع
هيدروكربوري زير دريا ،شركتAker Solutions
به دنبال سرمايهگذاري قابل توجه بر فنآوری چند
شاخه و درختي عمودي زير دريا است .این شرکت
در حال توس��عه پیش��نهادات درختی (چندشاخه)
عمودی و سرمایهگذاری در فنآوریهای دیجیتال
برای بهبود محصوالت و گسترش صالحیتها در
این حوزه است.
س��يگارد دال -مدی��ر مهندس��ی راهحلهای اين
شركت -اجرای چندين پروژه از جمله پروژه یوهان
کاستبرگ و ترول و تغییر رویکرد به توسعه ساختار
درختی عمودی را نشانه تمرکز شرکت بر تغییرات
نیازهای صنعت دانس��ت و گفت :درختان عمودی
فنآوری اس��ت که در سالهای اخیر شاهد ایجاد و
گسترش آن بودهایم و آن را ميتوان به دلیل تمايل
صنعت برای کاهش زمان راهاندازی و صرفهجویی
در هزینههای توس��عه دانس��ت .جدیدترین سیستم
درخ��ت عمودی این ش��رکت و ابزارهای مرتبط با

آن برای برآورده ساختن نیازهای صنعت و افزایش
ایمن��ی و بهرهوری هزینهه��ا در اولویت قرار گرفته
است .دال در ادامه گفت :ما عملیات انبارها را بررسی
و بهینهس��ازی کردیم که در نتیج��ه وزن محصول
و هزینههای حمل و نق��ل را کاهش دادیم و تعمیر
و نگه��داری ایمنت��ری را فراه��م کردیم .طراحی
جدی��د نتیجه یک تالش طوالنی در زمینه توس��عه

فنآوریهای پایه است و به طور کلی در چگونگی
ورود سیستم زیردریایی به برنامه توسعه میدانهای
بزرگ سواالت مهمي را مطرح کرده است .مانند،
چگونه در این درخت رفتار کنیم؟ چگونه بهترینها
را نصب کنیم؟ و چگونه بهترین اس��تفاده از آنها را
پیشنهاد کنیم؟ اين پرسشها اين شركت را در بهبود
و توسعه اين فنآوری كمك خواهد كرد.
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نقش انکارناپذیر پژوهش و فنآوری در توسعه صنعت نفت
معاون مهندس��ی ،پژوهش و فنآوری وزير
نفت با اش��اره ب��ه نقش فنآوریه��ای نوین و
دیجیت��ال در عص��ر کنونی ،توس��عه فنآوری
در فرآین��د توس��عه و ارتق��اء صنع��ت نفت را
بس��یار مهم و تاثیرگذار دانس��ت ک��ه نباید از
آن غافل ش��د .حبیباله بیطرف ب��ه برگزاری
جش��نواره پژوه��ش و ف��نآوری وزارت نفت
در س��ال  ۹۶اش��اره و اظه��ار کرد :جش��نواره
امس��ال با چن��د نوآوری برگزار ش��د که مورد
استقبال و رضایتمندی پژوهشگران ،فناوران،

برگزی��دگان و مدیران س��تادی ق��رار گرفت.
وی ب��ا اش��اره به ارای��ه یک س��امانه جدید در
این جش��نواره ادامه داد :این س��امانه که مورد
اس��تقبال خیرهکننده پژوهشگران قرار گرفته به
عنوان یک زیرس��اخت در مجموعه پژوهش و
فنآوری وزارت نفت ماندگار خواهد شد.
معاون وزی��ر به تجمی��ع چند روی��داد مهم
فنآوری در حاشیه برگزاری جشنواره امسال نیز
اش��اره کرد و افزود :هرچه بتوانیم همایشهای
مرتب��ط را تجمیع کنی��م ،بازدهی بیش��تری از

برگزاری ای��ن همایشها ش��اهد خواهیم بود.
برگزاری جش��نواره امسال پژوهش و فنآوری
وزارت نف��ت در منطقه وی��ژه اقتصادی انرژی
پارس ب��ه عنوان کانون صنعتی گاز کش��ور از
جمل��ه نقاط قوت برگ��زاری جش��نواره بود و
امیدواری��م این جش��نواره به عن��وان مهمترین
رخداد حوزه پژوهش و ف��نآوری در صنعت
نفت ،هر س��ال بهت��ر ،فراگیرتر و ب��ا نوآوری
بیشتری برگزار شود و نتایج آن در صنعت نفت
مورد استفاده قرار گیرد.

توسعه فنآوری حفاري با هدف كاهش آسيب به محيطزيست
شرکت توس��عه پتروشیمی س��لیم ( )SPDکه
یک شرکت همکار با ش��رکت روسی گازپروم
و ش��رکت نفت و گاز هلندی  -بریتانیایی رویال
داچ ش��ل اس��ت ،یک مدل حفاری بدون گودال
دف��ن ضایعات ( )Pitlessرا در میدان نفتی س��لیم
در روسیه آزمایش کرد .استفاده از این تکنولوژی
در صنعت حفاری باعث کاهش اثرات نامطلوب
محیطزیس��ت و بهینهس��ازی هزینههای ساخت و
ساز از طریق کاهش سطح زمین حفاری و حجم
ضایعات میشود .نتایج بدست آمده از آزمایشها
نش��ان داد که میتوان اندازه محوطه حفاری را تا
یک س��وم و حج��م کل ضایعات ت��ا  30درصد
کاه��ش مییابد و با اس��تفاده از این فنآوری در
صنع��ت حف��اری بی��ش از  50درص��د کاه��ش
هزینههای گل حفاری را شاهد خواهیم بود.
در روش حف��اری س��نتی در هن��گام حف��ر
یافت که میتوان به مدیریت موفق پس��ماندهای
چ��اه ،پس��ماندهای گل و کندهه��ای حفاری در جدید حفاری بکار میرود.
گودالهای ویژهای در اطراف چاه دفن میشود.
ش��رکت توسعه پتروشیمی س��لیم ویژگیهای حفاری براس��اس ن��وع ضایعات اش��اره کرد .در
اما در مدل حفاری بدون گ��ودال ضایعات ،این فن��ی این فنآوری جدید حف��اری مانند راندمان مدت انجام آزمایشها ،بیش از  1600مترمکعب
پس��ماندها جمعآوری و تفکیک شده و به عنوان اقتص��ادی و ایمنی عملکرد آن را مورد بررس��ی از پس��ماندهای حف��اری برای اس��تفاده مجدد به
مصالح س��اخت و س��از در س��اخت محوطههای و مطالعه قرار داد و به نتایج قابل توجهی دس��ت مصالح ساختمانی تبدیل شد.
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نقش سرمايه انساني در رشد شركت ملي نفت ابوظبي
ش��ركت ملي نفت ابوظبي به منظور پيش��برد
مطالعات روشهاي ازدياد برداش��ت و افزايش
عمر مخ��ازن نفتي خ��ود ،توافقنام��ه همكاري
جديدي با مركز مطالعات جامع نفت ،در دانشگاه
برگن نروژ امضاء كرد .براس��اس اين توافقنامه،
چه��ار نف��ر از كارشناس��ان دكتراي ش��اغل در
ش��ركت ملي نفت ابوظبي در مطالعات صنعتي
و ب��ه روز مركز مطالعات جامع نفت مش��اركت
خواهن��د كرد .زمين��ه همكاري این ش��رکت و
دانش��گاه ،كاربرد روشهاي ازدياد برداش��ت با
رويكرد كاهش ريس��ك فنآوریهاي مختلف
ب��رای اس��تفاده بهتر ازآنه��ا در توس��عه ميادين
مختلف در آينده است .اين توافقنامه بخشي از
مطالعات اس��تراتژيك شركت ملي نفت ابوظبي
در راس��تاي تضمين توس��عه پايدار و س��ودآور
تولي��د نفت در بلند مدت اس��ت .به اعتقاد مدير
معاونت باالدس��تي ش��ركت ملي نفت ابوظبي،
ستون اصلي رشد هوش��مند اين شركت تربيت
نيروي كار در سطح بينالمللي است.
به نوش��ته بولتن راه ازدياد برداشت ،شركت
مل��ي نفت ابوظب��ي از س��ال  1996ميالدي به
س��مت مطالعات ازدياد برداش��ت گام برداشته
اس��ت .در حال حاض��ر با اج��راي پروژههاي

س��يالبزني با آب ،به بازياف��ت  50درصدي
از مخ��ازن هيدروكرب��وري خود دس��ت یافته
اس��ت كه اين ميزان از مقدار متوسط بازيافت
 30تا  35درصدي جهان بس��يار باالتر اس��ت.
ب��ا این حال،اين به معنای باق��ی ماندن نيمي از
منابع نفتي در درون مخزن اس��ت .اين شركت
در پي آن اس��ت كه با اس��تفاده از فنآوریها
و روشهاي جديد بهرهبرداري ،س��طح توليد
نفت را باال ببرد .طرح ازدياد برداشت الرياده،
نمونهاي بس��يار خوب از اين رويكرد اس��ت.

ش��ركت ملي نفت ابوظبي اولين ش��ركت ملي
نفتي بود كه در س��ال  2009مي�لادي پايلوت
تزريق دي اكس��يدكربن را اجرايي كرد .طرح
الري��اده ب��ا تمركز ب��ر جذب و ذخيرهس��ازي
دي اكس��يدكربن بويژه از خروجي تأسيسات
صنع��ت ف��والد در مصفا ،موفقي��ت بزرگي را
براي امارات متحده عربي كسب كرد .در اين
طرح ساالنه  800هزار تن گاز دي اكسيدكربن
ج��ذب و از طريق خطلول��ه  43كيلومتري به
ميدانهاي باب و روميثه منتقل ميشود.

توقف صدور مجوزهاي نفت و گاز كشور نيوزيلند
نخست وزير نیوزیلند از عدم صدور مجوز
جدید برای فعاليتهاي اكتشاف و استخراج
نف��ت و گاز دریایی در این کش��ور خبر داد.
ام��ری که به نظر میرس��د ،س��رمایهگذاری
خارج��ي را تحری��ک و صنع��ت را غافلگیر
خواهد کرد.

وي همچني��ن اع�لام ک��رد ،ای��ن تصميم
ب��ر  22مج��وز اکتش��افی كه پيشت��ر صادر
ش��ده تاثیرگذار نخواهد ب��ود و فعالیتهای
اكتشاف و استخراج قبلی كماكان ميتوانند
ب��ه كار خود تا پاي��ان عملي��ات ادامه دهند.
اقدام دولت اين كش��ور با هدف جلوگيري

از تغيي��رات آب و هواي��ي و همچنين بهبود
شرايطزيس��ت محيطي انجام میشود كه از
جمل��ه برنامههاي انتخابات��ي حزب پيروز در
این کش��ور بوده اس��ت .دولت اين كش��ور
اميدوار اس��ت ،جهان را به سمت توجه بيشتر
به خطرات كربن سوق دهد.
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