مهندس منصور الری خبر داد:

ایجاد سامانه پیشرفته اطالعات باالدستی در صنعت نفت
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نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

مدیر س��امانه اطالعات باالدس��تی ش��رکت ملی نفت ایران از
تهیه س��امانه پیشرفته اطالعات مربوط به اکتشاف تا تولید نفت در
آیندهای نزدیک خبر داد.
مهن��دس منص��ور الری در گف��ت و گ��و ب��ا خبرن��گار پایگاه
اطالعرس��انی ش��رکت ملی نفت ایران ( ،)nioc.irبا اشاره به حجم
ب��االی این اطالعات گفت :این س��امانه که تمام اطالعات از مرحله
اکتشاف تا تولید را دربرمیگیرد ،میتواند ضمن کمک به مطالعات
مهندس��ی ،مبنایی مناس��ب برای عملیاتهای ج��اری و طرحهای
توسعهای در آینده باشد.
الری اف��زود :تمام اطالعات یکصد س��اله نفت در این س��امانه
جمعآوری ش��ده و با ثبت تمامی فعالیتهای جاری و سازماندهی
مناس��ب آنها ،دس��تیابی به اطالعات مورد نیاز در کوتاهترین زمان
امکانپذیر خواهد بود ضمن آنکه میتوان این اطالعات را در سامانه
جدید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
مدیر س��امانه اطالعات باالدستی ش��رکت ملی نفت ایران ،دیگر
مزایای این س��امانه را گردآوری روزانه اطالعات و ذخیرهس��ازی آنها،
امنیت باالی اطالعات  ،بهبود شرایط تحلیل اطالعات و امکان استفاده
از ش��یوههای جدید بر مبنای  work flowبرش��مرد و افزود :ش��یوه
قدیمی نگهداری اطالعات که به صورت مستندات کاغذی و تقریبا به
قدمت صنعت نفت است در دنیای امروز دیگر جوابگو نیست.
وی ب��ا بیان اینکه نگه��داری از اطالعات ارزش��مند به صورت
مستندات کاغذی می تواند همواره با خطراتی رو بهرو باشد گفت:
دسترس��ی مطمئن و مناسب به این اطالعات اولین هدف این طرح
به شمار می رود ضمن آنکه تجزیه و تحلیل آنها از طریق برنامههای
نرمافزاری ،دقیقتر و سریعتر خواهد بود .از این رو در نخستین گام
موفق شدیم طی سالهای گذشته تمام اطالعات باالدستی نفت در
یکصد سال گذشته را به محیط این سامانه تغذیه کنیم و در مرحله
بع��دی از آخرین روشها و برنامههای موجود برای س��ازماندهی و
تجزیه و تحلیل آنها بهرهمند شویم.

مدیر س��امانه اطالعات باالدستی شرکت ملی نفت ایران افزود:
هم اکنون این طرح در شرکت ملی نفت ایران به وسیله متخصصان
بوم��ی مراحل نهایی را طی میکند و س��ال آین��ده به بهرهبرداری
خواهد رس��ید که به این ترتیب مرجع تمام��ی تصمیمگیریها و
طرحهای آتی صنعت نفت خواهد بود.
مهندس الری اظهار داش��ت :س��امانه اطالعات باالدس��تی در
 7بخش اصلی ش��امل مهندسی زمینشناس��ی ،مهندسی حفاری،
پترو فیزیک ،ژئوفیزیک ،مهندس��ی بهرهبرداری ،مهندس��ی مخازن
و س��طحاالرض گردآوری ش��ده که در ویرایش جدید گزارشهای
می��انکاری ب��ه ای��ن سیس��تمها اضاف��ه میش��ود ،همچنی��ن از
پیش��رفتهترین ابزار امنیتی و نقل و انتقال دادهها در آن اس��تفاده
خواهد شد.
وی ب��ا بیان اینک��ه با راهاندازی این س��امانه کام�لا بومی که
در مراح��ل پایانی ق��رار دارد به یکی از بزرگترین دس��تاوردهای
نرمافزاری در صنعت دس��ت خواهیم یاف��ت گفت :از این رو امکان
هرگونه تغیی��ر در آن ممکن خواهد بود ضمن آنکه هزینه بس��یار
کمتری نسب به نمونههای مشابه خارجی میپردازیم.
الری توضی��ح داد :برای  10درصد این اطالعات در س��ال 80
مبلغی حدود  6/5میلیون دالر میپرداختیم و شرکت فروشنده هر
س��ال مبلغی معادل بیست درصد هزینه اولیه را برای به روزرسانی
آن دریافت میکرد اما خوش��بختانه ای��ن طرح هماکنون در داخل
کش��ور انجام شده و برای پیادهس��ازی آن خودمان قادر به آموزش
نیروها و حمایتهای بعدی هستیم که مبلغ چشمگیری صرفهجویی
را به دنبال دارد.
مدی��ر س��امانه اطالعات باالدس��تی ش��رکت ملی نف��ت ایران
تصریحکرد :ایجاد س��امانه پیش��رفته اطالعات باالدستی در صنعت
نفت ،نش��ان دهنده خودباوری جوانان ما است که پس از انقالب با
جس��ارت و ش��جاعت و با وجود موانع بسیار به آن دست یافتهاند و
توانمندیهای حیرتآوری را بروز دادهاند.

