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ابالغاولویتهايوزارتنفتتوسطرئیسجمهور

بازآراییساختاریدرپژوهشوفنآوریشركتملینفتایران

ــه  ــا اســتناد ب ــر ب ــی پیش ت ــر حســن روحان دکت
اصــول 87 و 133 قانــون اساســی و پس از رأی 
ــا صــدور  اعتمــاد مجلــس شــورای اســالمی، ب
ــه ی دوازدهــم دولــت  ــران کابین احکامــی وزی
ــود و مقــرر شــد ضمایــم  را منصــوب کــرده ب
ایــن احــکام کــه شــامل برخــی دســتورالعمل ها 
ــالغ  ــا اب ــه آنه ــز ب ــت نی ــن اولویت هاس و تعیی
وزرا  احــکام،  ضمایــم  اســاس  بــر  شــود. 
وزارتخانــه ی  برنامه هــای  شــده اند  موظــف 
ــه  ــق ب ــا توجــه دقی ــت خــود را ب تحــت مدیری
مطرح شــده  اولویت هــای  و  جهت گیری هــا 
تنظیــم کــرده و برنامه هــای اجرایــی را ظــرف 
دو مــاه بــه دفتــر رئیــس جمهــور ارائــه کننــد.
بودجـه ی کشـور  و  برنامـه   سـازمان  همچنیـن 
موظـف شـده هـر شـش مـاه یک بـار گـزارش 
مقایسـه ای از پیشـرفت و تحقق برنامه درباره ی 
اولویت هـای ابالغـی را بـه دفتـر رئیس جمهور 
ارائـه کنـد تـا عملکـرد و چگونگـی پیشـرفت 
برنامه هـا ارزیابـی شـود. اولویت هـای ابالغـی 

و  عمومـی  بخـش  دو  در  نفـت  بخـش  در 
تخصصـی اسـت کـه  مـوارد تخصصـی بخش 

نفـت و گاز بدیـن شـرح اسـت:
■ ایجـــاد تحـــول در بخش باالدســـتی نفت 
از طریـــق توســـعه ی ســـرمایه گذاری به ویژه 
ســـرمایه گذاری خارجـــی جهت توســـعه ی 
میادین نفـــت و افزایش ضریـــب بازیافت از 

نو به کارگیـــری فن آوری هـــای  طریـــق 
■ اقـدام ات الزم بـرای بهره بـرداری کامـل از 

تمامـی میادیـن مشـترک نفـت و گاز کشـور
■ تحـول در بخـش پایین دسـتی گاز و نیـل بـه 
ارزش  افـزوده و مشـارکت حداکثـری بخـش 

خصوصـی
و  خصوصـی  بخـش  مشـارکت  جلـب   ■
پتروشـیمی ها در  خارجـی  سـرمایه گذاران 

■ نوسـازی صنعـت نفـت و گاز و بازطراحـی 
پایـه ی  بـر  شـرکتی  و  حاکمیتـی  سـاختار 
اقتضائـات و روندهـای جهانی با هدف افزایش 
بـازده صنعـت در چارچوب سیاسـت های کلی 

اصـل 44 قانـون اساسـی
■ مشـــارکت در برنامه هـــای مهـــار رشـــد 
مصـــرف گاز از طریق افزایـــش بهره وری با 
هدف تقویـــِت نقش ایران در بـــازار جهانی 

گاز
■ همـکاری و هماهنگـی با صنعـت برق جهت 
اسـتفاده ی هرچـه کاراتر از منابـع در زنجیره ی 

ارزش تولید انرژی کشـور
■ مشـارکت مؤثـر در تهیـه ی برنامـه ی کنتـرل 
حامل هـای  مصـرف  رشـد  بهینه سـازی  و 
انـرژی جهـت صیانـت از سـرمایه های کشـور 
تخریـب  و  منابـع  هدررفـت  از  جلوگیـری  و 

زیسـت محیـط 
■ جلوگیری از سـوزاندن گازهـای همراه نفت 

مشعل ها در 
■ فعـال شـدن بنـدر جاسـک بـرای صـادرات 

نفت
■ تـالش بـرای ایفـای نقـش در بـازار جهانـی  

LNG

فن آوری  و  پژوهش  مدیریت  سرپرست 
حضور  تقویت  به  اشاره  با  نفت  ملی  شرکت 
نفت  صنعت  مجموعه ی  کنار  در  دانشگاه ها 
گفت: دانشگاه ها در حکم مشاوران این صنعت 
هستند. ابراهیم طالقانی با بیان این مطلب افزود: 
در سال های اخیر با هدف جلوگیری از انجام 
مسائل  روی  را  دانشگاه ها  پراکنده،  کارهای 
خاصی متمرکز کرده ایم که از آن جمله طرح 
واگذاری مطالعه ی فن آورانه ی نُه مخزن نفتی 

به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور است.
فرآیندمحـوری  به جـای  نتیجه محـوری  وی 
نقـاط تمایـز قراردادهـای شـرکت ملـی  از  را 
دیگـر  بـه  نسـبت  دانشـگاه ها  بـا  ایـران  نفـت 
قراردادهـای پژوهشـی در سـطح کشـور عنوان 

اختیاراتـی کـه  بـا  کـرد و گفـت: دانشـگاه ها 
دارنـد بایـد نتیجـه ی کار را در زمان بندی هـای 
مشـخص بـه شـرکت ملـی نفـت ارائـه دهنـد.

ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه جایــگاه خاص 
ــت های کالن  ــن آوری در سیاس ــش و ف پژوه
کشــور ادامــه داد: در مدیریــت پژوهــش و 
فــن آوری یــازده حــوزه ی فــن آوری به عنــوان 
حوزه هــای هــدف مشــخص شــده اند کــه 
می تــوان آنهــا را در ســه بخــش طبقه بنــدی 
ــی  ــای اصل ــامل حوزه ه ــش اول ش ــرد. بخ ک
ماننــد ازدیــاد برداشــت. بخــش دوم شــامل 
منابــع  ماننــد  پشــتیبانی کننده  حوزه هــای 
بخــش ســوم شــامل حوزه هــای  و  انســانی 
ــی پژوهــش  ــد سیاســت های آت ــردی مانن راهب

ــت. ــن آوری اس و ف
در  شـده  انجـام  بازآرایـی  بـه  اشـاره  بـا  وی 
فـن آوری  و  پژوهـش  مدیریـت  سـاختار 
شـرکت ملـی نفـت عنـوان کـرد: در سـاختار 
بخـش  دو  افـراد،  تعـداد  حفـظ  بـا  جدیـد 
تجاری سـازی  و  آینده پژوهـی  مطالعـات 
اضافـه شـده اسـت. بخـش تعریـف، نظـارت و 
اجرایی سـازی پروژه هـا هـم کـه از قبـل وجود 
داشـته و در سـاختار جدیـد حفظ شـده اسـت. 
طالقانـی بحـث همـکاری فن آورانـه را یکـی 
مدیریـت  ایـن  مهـم  ماموریت هـای  از  دیگـر 
برشـمرد و گفـت: هماهنگ سـازی تجربه هـای 
ظرفیت هـای  بـا  بین المللـی  فـن آوری  مـدون 

داریـم. کار  دسـتور  در  را  کشـور  داخلـی 
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اخبار فناوری

عمانوبرنامهریزیبرایدستیابیبهقطبازدیادبرداشت

اخباریازبازارتولیدوصادراتنفت

ــزارش  ــکا، گ ــرژی آمری ــات ان اداره ی اطالع
خــود را دربــاره ی انــرژی عمــان بــه روز کــرده 
اســت. در بخشــی از ایــن گــزارش به نقــل 
از اقتصــاد و نفــت دربــاره عمــان این گونــه 

ــده اســت: آم
نفت  تولید  افزایـــش  بـــرای  توانایـــی عمان 
و گاز شـــدیداً بـــه فن آوری هـــای نوآورانه 
به دلیل  اســـت.  وابســـته  برداشـــت  ازدیـــاد 
این  تولید، دولـــت  زیـــاد  نســـبتاً  هزینـــه ی 

شـــرکت های  بـــه  مشـــوق هایی  کشـــور 
گـــزارش  می دهـــد.  ارائـــه  بین المللـــی 
مذکور، مفاد قراردادهای ارائه شـــده توســـط 
عمان را ســـخاوتمندانه دانســـته اســـت. در 
پیچیده و  قراردادهـــا، فن آوری هـــای  ایـــن 
رفته  اند.  بـــه کار  خصوصی  بخـــش  تجربه ی 
قراردادهـــای عمـــان از اغلـــب قراردادهای 
در  هســـتند.  جذاب تر  منطقـــه  در  موجـــود 
بلوک شـــش عمـــان، همزمان چهـــار روش 

EOR بـــه کار مـــی رود کـــه از آن جملـــه 
 Polymer، Miscible ،Steam می تـــوان بـــه
و Solar اشـــاره کـــرد. بـــا وجود شـــرایط 
به مراتـــب بهتر عمان از لحاظ محیط کســـب  
و کار، ریســـک های سیاســـی و اقتصادی و 
کشـــور  این  بین المللـــی،  محدودیت هـــای 
منابع،  از  بهره بـــرداری حداکثـــری  جهـــت 
از قراردادهـــای جذاب مشـــارکت در تولید 

اســـت. گرفته  بهره 

احتمـالموفقیـتروسـیهبـاتمدیـدتوافـق
كاهـشجهانـیتولیـدنفـت

ــن  ــرد ممک ــالم ک ــیه اع ــور روس ــس جمه رئی
اســت توافــق جهانــی کاهــش تولیــد نفــت تــا 

ــد شــود. ــالدی تمدی ــده  ی می ــان ســال آین پای
بلومبــرگ،  خبــری  شــبکه ی  گــزارش  بــه 
والدمیــر پوتیــن؛ رئیــس جمهــور روســیه، 
ــکو  ــرد: مس ــالم ک ــاه اع ــنبه 12 مهرم چهارش
جهانــی  توافــق  تمدیــد  بــا  اســت  ممکــن 
کاهــش تولیــد نفــت تــا پایــان ســال 2018 
ــود وی  ــن وج ــا ای ــد. ب ــت کن ــالدی موافق می
ــی  ــری نهای ــرای تصمیم گی ــد کــرد کــه ب تأکی
بایــد تــا نزدیــک پایــان مهلــت توافــق کنونــی 
ــس جمهــور روســیه گفــت:  ــد. رئی منتظــر مان
مــا بــر اســاس واقعیت هــا در مــاه مــارس ســال 
ــم،  ــود را می گیری ــم خ ــالدی، تصمی 2018 می
ــم.  ــق را رد نمی کن ــد تواف ــال تمدی ــا احتم ام
پوتیــن افــزود: اگــر دربــاره ی تمدیــد احتمالــی 
صحبــت کنیــم دســت کم بایــد تــا پایــان ســال 

ــد. ــالدی باش 2018 می

اصلیترینمقاصدصادراتنفتایران
طبــق گــزارش پالتــس، در مــاه گذشــته ی 

میــالدی )آگوســت(، مجمــوع صــادرات نفت 
ایــران بــه فرانســه و ایتالیــا، بیــش از صــادرات 
بــه هنــد بــود. جزئیــات مقــدار صــادرات کامل 
ــن،  ــه، چی ــورهای ترکی ــه کش ــت ایــران ب نف
ــکل  ــا در ش ــد و ایتالی ــی، هن ــن، کره جنوب ژاپ

قابل مشــاهده اســت.

امیـدواريعربسـتاندربـارهیآینـده ابـراز
توافـقجهانـيكاهـشعرضـهینفـت

ــد  ــرز، خالـ ــزاری رویتـ ــزارش خبرگـ ــه گـ بـ
الفالـــح؛ وزیـــر انـــرژی عربســـتان، جمعـــه 
14 مهـــر مـــاه ابـــراز امیـــدواری کـــرد قبـــل 
ــال،  ــر امسـ ــاه نوامبـ از نشســـت اوپـــک در مـ
دربـــاره ی آینـــده ی توافـــق جهانـــی کاهـــش 
تولیـــد نفـــت بـــا روســـیه بـــه توافـــق دســـت 

یابـــد.
وی قبـــل از آن نیز در واکنـــش به گمانه زنی 
روســـیه،  جمهور  رئیـــس  پوتین؛  والدمیـــر 
دربـــاره ی احتمـــال تمدیـــد توافـــق جهانی 
کاهـــش تولیـــد نفت تـــا پایان ســـال 2018 
درباره ی  هنوز  عربســـتان  کرد  اعالم  میالدی 
تمدیـــد توافـــق متعهد نشـــده امـــا درباره ی 

است.  انعطاف پذیر  روســـیه،  پیشـــنهاد 

وزیــر نفــت عربســتان در نشســت بــا الکســاندر 
نــواک، وزیــر انــرژی روســیه گفــت: مــن 
بــرای دســتیابی بــه توافــق مشــتاق هســتم و 
ــاه  ــت م ــل از نشس ــده قب ــه ی آین ــد هفت در چن
نوامبــر ســازمان کشــورهای صادرکننــده ی 

ــم. ــکاری می کن ــما هم ــا ش ــت، ب نف
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نرمافزارRESXجهتتلفیقیكپارچهیدادههادرفرآیندمدلسازيمخزن

روندفنآورانهینوظهوردرصنعتنفتجهان

قابل اعتمــاد  مخزنــي  به مدل هــاي  دســتیابي 
ــورد  ــاي م ــي داده ه ــتفاده از تمام ــتلزم اس مس
ــرف  ــت. از ط ــخص اس ــه ی مش ــا روی ــاز ب نی
بخش هــاي  داده هــاي  یکپارچگــي  دیگــر 
ــا  ــر دری ــروه زی ــات گ ــد اطالع ــف مانن مختل
ــات  ــي( و اطالع ــن دریای ــات میادی )در مطالع
زیــادي  اهمیــت  از  سنگ شناســي  گــروه 
برخــوردار اســت. در کنــار حفــظ یکپارچگــي 
مــدل ســاخته شــده بایــد عدم قطعیت هــا را 
ــاي  ــاي روش ه ــر مبن ــرار داد. ب ــر ق ــز مدنظ نی
بایــد  شبیه ســازي  گــروه  یــک  متــداول، 
ماه هــا و بلکــه چندیــن ســال، زمــان بــراي 
مبنــا  به عنــوان  واحــد  مــدل  یــک  ایجــاد 
اختصــاص مــي داد. بــه گــزارش بولتــن راه 
ــه ســپري شــدن  ــا توجــه ب ــاد برداشــت، ب ازدی
زمــان ممکــن بــود مــدل ایجــاد شــده بــا 
ــج  ــه داشــته و نتای ــي مخــزن فاصل شــرایط فعل
پیش بینــي آن قابل توجــه نباشــد و متعاقــب 
ــات  ــش تصمیم ــا چال ــزن ب ــت مخ آن مدیری
ناصحیــح و عــدم تخصیــص کافــي منابــع 

ــود. ــه ش مواج

چالشهايمدلسازيمخزن
بزرگ تریـن چالش هـاي شبیه سـازي  از  یکـي 
مخـزن، تلفیق یکپارچه ی داده هاي اسـتاتیک و 
دینامیـک اسـت؛ معموالً ایـن مدل هـا در قالب 
فعالیت هـاي مجـزا تهیـه مي شـوند. بنابرایـن بـا 
تعامـل  بـه محدودیت هـاي موجـود در  توجـه 
گروه هـاي مختلـف ممکـن اسـت مدل سـاخته 
شـده از مـدل واقعي مخزن فاصله داشـته باشـد. 
کّمي سـازي عدم قطعیـت در میـدان نیـز یکـي 
دیگـر از چالش هـاي شبیه سـازي اسـت. چنیـن 

مطالعاتـي بیشـتر در خصـوص داده هـاي مـدل 
اسـتاتیک میـدان انجـام مي شـوند و داده هـاي 
در  نمي گیرنـد.  درنظـر  آنـرا  دینامیـک  مـدل 
نتیجـه ي وجـود چنیـن چالش هایـي و بـا وجود 
فرآینـد  بـار  هـزاران  بلکـه  و  صدهـا  اجـراي 
شبیه سـازي، دقـت پیش بیني هـا مناسـب نیسـت 
و تصمیم گیـري بـر مبنـاي مـدل نهایـي ممکـن 
اسـت بـا خطـاي 30-20 درصـدی همراه باشـد 
کـه متعاقـب آن ریسـک موفقیـت عملیـات در 

چنیـن میادینـي نیـز افزایـش مي یابـد.

بـراي دادههـا یكپارچـهی بهكارگیـري
مدلسـازي انجـام

توســعه ي  بــه  موفــق  رســوپتیما  شــرکت 
نرم افــزاري به نــام ResX شــده اســت. ایــن 
ــا  ــازي داده ه ــراي آماده س ــزاري ب ــزار اب نرم اف
به طــور  کــه  اســت  مخــزن  مدل ســازي  و 
چالش هــاي  توانســته  موفقیت آمیــزي 
ــر  ــي دیگ ــد. یک ــت نمای ــازي را مدیری شبیه س
اســتفاده  نرم افــزار  ایــن  ویژگي هــاي  از 
تمامــی  در  موجــود  داده هــاي  تمامــی  از 
بخش هــاي مطالعاتــي اســت. ایــن ویژگــي 
مهــم  متغیرهــاي  همــه ی  مي شــود  باعــث 
مخــزن  عدم قطعیــت  تــا  شــوند  مطالعــه 
کاهــش یابــد. به عــالوه هنــگام پیاده ســازي 
ــن  ــزن، ای ــک مخ ــازي دینامی ــد شبیه س فرآین
نرم افــزار قــادر اســت برخــي از متغیرهــاي 
بــه کار رفتــه در توصیــف مــدل را هــر بــار 
بــا  کلــي  به طــور  نمایــد.  به روزرســاني 
و  شبیه ســازي  نرم افــزار،  ایــن  از  اســتفاده 
ــام  ــه انج ــک مرحل ــا در ی ــازي داده ه آماده س
پیشــگیري  موجــب  امــر  همیــن  مي شــود. 

شبیه ســازي  چالش هــاي  برخــي  ایجــاد  از 
ــي  ــزار توانای ــن نرم اف ــالوه، ای ــردد. به ع مي گ
ــي  ــت در تمام ــه ي عدم قطعی ــي و مطالع ردیاب
مراحــل شبیه ســازي را داراســت و مي توانــد 
پــروژه  اقتصــادي  تصمیم گیري هــاي  در 

نقــش مؤثــري داشــته باشــد.

مطالعهیموردي:میدانگولیات
ایــن میــدان در حــوزه ي فراســاحلي بارنتــز در 
ــروژ  ــور ن ــدوده ي کش ــمال در مح ــاي ش دری
ــرار دارد و شــامل هشــت الگــوي زیرســطح  ق
ــه  ــا ســی و دو حلقــه چــاه اســت کــه ب ــا ب دری
ــا  ــطح دری ــر س ــق ب ــدي معل ــد تولی ــک واح ی
ــزن  ــدان از دو مخ ــن می ــوند. ای ــل مي ش متص
تشــکیل شــده و از ســال 2016 در مــدار تولیــد 
ایــن  از  بهره بــرداري  اســت.  گرفتــه  قــرار 
میــدان به عهــده ی شــرکت انــي اســت. در 
ــه ی  ــاي چرخ ــب طرح ه ــر در قال ــال حاض ح
تلفیقــي مدل ســازي مخــزن، تزریــق  کاري 
از  اســتفاده  بــا  میــدان  ایــن  در  گاز  و  آب 
نرم افــزار RESX پیاده ســازي شــده کــه شــامل 
ارزیابــي عدم قطعیــت در هــر دو بخــش مــدل 
ــر اســاس  ــدان اســت. ب ــاي می اســتاتیک و پوی
ــر  ــن به روزرســاني ب ــروژه، چندی ــن پ ــج ای نتای
ــام  ــه انج ــد ب ــدي جدی ــاي تولی ــاي داده ه مبن
رســیده اســت. آنچــه اهمیــت دارد اینســت کــه 
ــر ســاختار در برخــي از  ــن تغیی ــا وجــود چندی ب
بلوک هــاي شبیه ســازي )بــا هــدف رفــع برخــي 
ــات  ــا فرضی ــد ب ــاي جدی ــن داده ه ــات بی تناقض
ــري نکــرده  ــي تغیی ــي(، چرخــه ی کاري کل قبل
کــه ایــن امــر باعــث انجــام فرآینــد به روزرســاني 

ــود. ــاد مي ش ــي زی ــا کارآی ــدل ب م

کار نیســـت و طرح هـــای جدید هـــم به دلیل نفـــت هنـــوز طرح هـــای زیادی در دســـتور در صنعتـــی که به دلیـــل افت شـــدید قیمت 
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اخبار فناوری

توافق نامـه ي  یـک  نفـت  گازپـروم  شـرکت 
همـکاری بـا شـرکت آرامکـو )شـرکت ملـی 
مشـارکت  تـا  کـرده  امضـاء  عربسـتان(  نفـت 
خـود در صنعـت نفت و گاز را گسـترش دهد. 
یوکـو  الکسـاندر  سـند  ایـن  امضاءکننـدگان 
گازپـروم  شـرکت  عامـل  مدیـر   ،)Dyukov(
مدیرعامـل  و  رئیـس  ناصـر،  امیـن  و  نفـت 

بوده انـد. آرامکـو  شـرکت 
آرامکـوي  و  نفـت  گازپـروم  بیـن  همـکاری 
عربسـتان همـکاری در زمینه هـای مختلـف از 
جملـه حفـاری و فن آوری هـای نویـن تعمیـر 
پمپـاژ  سیسـتم های  بهبـود  چـاه،  تکمیـل  و 
مقیـاس  در  غیرفلـزی  لوله هـای  توسـعه ي  و 
همچنیـن  شـرکت  دو  ایـن  اسـت.  بـزرگ 
دربـاره ي  گفتگـو  و  بحـث  دارنـد  قصـد 
توسـعه و  دیدگاه هـای همـکاری در تحقیـق، 
کارهـای مهندسـی، فرآیندهاي آزمایشـگاهی 
از  اسـتفاده  بـرای  گزینه هایـی  همچنیـن  و 
راه حل هـای نوآورانـه جهت طیف گسـترده ای 
دهنـد.  ادامـه  را  تکنولوژیـک  چالش هـای  از 
می توانـد  دوجانبـه  همـکاري  و  توافـق  ایـن 

آمـوزش کارکنـان در هـر دو شـرکت تولیدی 
را نیـز شـامل شـود.

امضـاء شـده، دو  ایـن، طبـق سـند  بـر  عـالوه 
طـرف می تواننـد در فرآیندهـاي افزایش تولید 
نفـت و گاز در روسـیه یـا عربسـتان سـعودی و 
تولیـد تجهیـزات جهـت توسـعه ي میـدان نفت 

و گاز همـکاری کننـد.
اظهـار  نفـت  گازپـروم  شـرکت  مدیرعامـل 

داشـت: بـا توجه بـه عدم اطمینـان اقتصاد کالن 
در حـال حاضر، مهم اسـت کـه تولیدکنندگان 
عمـده ي نفـت فعالیت های خود را بـرای بهبود 
ثبـات در بـازار جهانـی نفـت و گاز هماهنـگ 
بـه  ایـن تعامـل، تـالش در  کننـد. جـزء مهـم 
و  پیشـرفته  فن آوری هـای  اشـتراک گذاری 
همـکاری بـا یکدیگـر جهـت بهبود بهـره وری 

در تولیـد و پاالیـش نفـت اسـت.

همكاريشركتگازپرومنفتباعربستانسعودیدرتوسعهيفنآوریهاینفتی

لحاظ کـــردن مســـائلی از جملـــه بهره وری 
و ســـودآوری، بـــا فشـــار زیادی از ســـوی 
ســـهامداران روبه رو است، فن آوری اطالعات 
یکـــی از راه هـــای برون رفـــت از بحران های 
در  گاز  و  نفـــت  شـــرکت های  پیـــش روی 

پروژه هـــای باالدســـتی به شـــمار می آیـــد.
حرکــت به ســوی دیجیتالــی شــدن در صنعــت 
نفــت و گاز، یکــی از راه هایــی اســت کــه 

شــرکت های بــزرگ و کوچــک فعــال در 
ــرمایه ی  ــا س ــد ب ــت و گاز می توانن ــع نف صنای
در  و  را  بیشــتری  کارهــای  کمتــر،  انســانی 
زمــان کمتــری انجــام دهنــد. هیگــی رولدســن 
رئیــس مرکــز نفــت و گاز اکســلنس مهمتریــن 
روندهــای فن آورانــه را در ســال 2017 بــه 

ــد: ــی می کن ــر معرف ــرار زی ق
■ خــروج مدل هــای ســنتی کســب و کار و 

ورود مدل هــای مالــی هوشــمند بــر پایــه ی 
ــات ــه ی خدم ارائ

■ دوراهــی دارایی هــا و تأسیســات قدیمــی؛ 
ــا امحــاء ــداری ی نگه

موجــود:  منابــع  از  بهــره وری  افزایــش   ■
می آینــد به کمــک  جدیــد  فن آوری هــای 

■ صنعتــی پویاتــر در مقابــل بــازار انرژی هــای 
تجدیدپذیر

جدیدتریناخبارحوزهیاكتشافنفتوگازایران

ســـازمان  اعـــالم  آخریـــن  اســـاس  بـــر 
ایـــران   ،)USGS( آمریـــکا  زمین شناســـی 

ظرفیت هـــای  از  برخـــورداری  حیـــث  از 
عـــراق و روســـیه در  از  پـــس  اکتشـــافی، 

رتبـــه ی ســـوم دنیـــا قـــرار دارد. 
ــرکت  ــاف ش ــر اکتش ــدی، مدی ــیدصالح هن س
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رونماییازچهارقلمكاالیراهبردیدرنمایشگاهتجهیزاتصنعتنفتخوزستان

چهــار قلــم کاالی اساســی ســاخت داخــل 
بــا حضــور  نفــت  نیــاز در صنعــت  مــورد 
حبیــب اهلل بیطــرف معــاون مهندســی پژوهــش 

و فــن آوری وزیــر نفــت رونمایــی شــد. 
ملـی  شـرکت  حمایـت  بـا  کـه  کاالهـا  ایـن 
مناطـق نفت خیـز جنوب بـرای نخسـتین بار در 
کشورسـاخته شـده اند، در نخسـتین روز نهمین 

نمایشـگاه تخصصـی سـاخت داخـل تجهیزات 
صنعـت نفـت خوزسـتان رونمایـی شـد.

ســوالر  گازی  کمپرســور  کامــل  روتــور 
16C  بــا گشــتاور 22500 دور در دقیقــه، تــوان 
ــار،  4 هــزار اســب بخــار و فشــار کاری 207 ب
پمــپ میلــه ای مکشــی SRP بــا طــول کــورس 
7 متــر، تــوان موتــور 45 کیلــو وات و میانگیــن 

ظرفیــت 800 بشــکه در روز، روتــور کامــل 
ــق آب  ــرد تزری ــا کارب ــراون ب ــد ب ــپ دیوی پم
روز  در  بشــکه  هــزار   30 ظرفیــت  و  زائــد 
و پمــپ 3BB  بــا گنجایــش 96 مترمکعــب 
برســاعت، ارتفــاع 270 متــر و قــدرت 132 
کیلــو وات، تجهیزاتــی بودنــد کــه در ایــن 

ــد. ــی ش ــا رونمای ــگاه از آنه نمایش

ــرف  ــه مص ــت: اگرچ ــران گف ــت ای ــی نف مل
نفــت در جهــان رو بــه کاهــش و مصــرف 
گاز رو بــه افزایــش اســت، امــا در مجمــوع در 
آینــده، تقاضــای نفــت و گاز بــر عرضــه ی آن 
ــدگان  ــه ی تولیدکنن ــرد و وظیف ــی می گی پیش
ــن  ــع ای ــیر رف ــه در مس ــت ک ــت و گاز اس نف
را  انــرژی  امنیــت  و  بردارنــد  گام  دغدغــه 
ــرد  ــوب و برد- ب ــه ی خ ــد. رابط ــن کنن تضمی
تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان در ایــن 

ــری دارد. ــش مؤث ــه نق زمین
چنیــن  در  کــه  ســؤال  ایــن  طــرح  بــا  وی 
شــرایطی تولیدکننــدگان نفــت و گاز چگونــه 
ــای  ــرای ایف ــه داد:  ب ــد، ادام ــل کنن ــد عم بای
فاصلــه ی  مســیر و کاهــش  ایــن  در  نقــش 
عرضــه و تقاضــای انــرژی در ســال های آتــی، 
میدان هــای  کنیــم،  اکتشــاف  بیشــتر  بایــد 
ــعه  ــتری توس ــرعت بیش ــا س ــده را ب ــف ش کش
دهیــم و نســبت بــه افزایــش ضریــب بازیافــت 
در میدان هــای در حــال بهره بــرداری اقــدام 

ــم. کنی
وی بـــه ظرفیـــت خـــوب ذخایـــر نفـــت و گاز در 
جنوب غـــرب ایـــران اشـــاره کـــرد و گفـــت: 
همچنیـــن ظرفیت هـــای هیدروکربـــوری در 
ـــم  ـــدار کمـــی ه ـــرق( و مق ـــه داغ )شـــمال ش کپ
در شـــمال غـــرب کشـــور وجـــود دارد. هنـــدی 
ــی  ــای بین المللـ ــه گزارش هـ ــان این کـ ــا بیـ بـ
ظرفیت هـــای  از  ایـــران  اســـت  حاکـــی 
اســـت،  برخـــوردار  بســـیاری  اکتشـــافی 

 ،USGS  عنـــوان کـــرد: بـــر اســـاس بـــرآورد
ایـــران از حیـــث برخـــورداری از ظرفیـــت 
اکتشـــافی، پـــس از عـــراق و روســـیه در رتبـــه ی 
ســـوم جهـــان قـــرار دارد. وی بـــا یـــادآوری 
هیدروکربـــوری  ظرفیت هـــای  این کـــه 
ـــت  ـــارف نیس ـــر متع ـــه ذخای ـــدود ب ـــران مح ای
نفتـــی  و  گازی  شـــیل های  حـــوزه ی  در  و 
ـــی در کشـــور وجـــود دارد،  ـــم پتانســـیل خوب ه
ــاًل در  ــارف فعـ ــر نامتعـ ــه ذخایـ ــزود: البتـ افـ
ـــی  ـــر زمان ـــا اگ ـــد ام ـــرار ندارن ـــا ق ـــت م اولوی
ـــم  ـــر ه ـــن ذخای ـــت از ای ـــرای برداش ـــرایط ب ش
ــز  ــه نیـ ــن زمینـ ــران در ایـ ــد، ایـ ــم باشـ فراهـ

دارد.  زیـــادی  قابلیت هـــای 
ــران  ــت ای ــی نف ــرکت مل ــاف ش ــر اکتش مدی
دربــاره ی ســرعت جایگزینی اکتشــاف نســبت 
بــه نفــت و گاز تولیــد شــده در ایــران طــی 20 
ســال گذشــته توضیــح داد: در ایــن مــدت 
ــدی  ــر 100 واح ــه ازای ه ــوزه ی گاز، ب در ح
کــه تولیــد شــده، 180 واحــد جایگزیــن شــده 
اســت؛ همچنیــن 70 درصــد نفــت تولیــد شــده 
در ایــن 20 ســال هــم بــا اکتشــافات جایگزیــن 
شــده اســت.  وی بــا بیــان این کــه از بیــن 
ــده، کار 10  ــف ش ــافی تعری ــوک اکتش 14 بل
ــا  ــان رســیده اســت ادامــه داد: ب ــه پای بلــوک ب
ــته ایم  ــرمایه توانس ــارد دالر س ــذب 1/2 میلی ج
1/6 میلیــارد بشــکه نفــت و TCF  16/6 گاز بــه 
ــه  ــور اضاف ــت و گاز کش ــای نف ــر درج ذخای

کنیــم. 

بلــوک  تعریــف 14  بــه  اشــاره  بــا  هنــدی 
ــدواری کــرد کــه  ــراز امی ــد اکتشــافی، اب جدی
ــه  ــز ب ــا نی ــن بلوک ه ــه ای ــوط ب ــات مرب مناقص
ترتیــب برگــزار شــود گفــت: عــالوه بــر ایــن، 
ــا شــرکت های خارجــی  مطالعــات مشــترکی ب
در حــوزه ی اکتشــاف در دســتور کار داریــم.

ظرفیت هــای  بهتــر  تبییــن  بــرای  هنــدی 
حــوزه ی نفــت و گاز کشــور، بــه عنــوان نمونه 
ــت: از  ــرد و گف ــاره ک ــور اش ــدان آبتیم ــه می ب
ســال 1991 تاکنــون از مخــزن آســماری ایــن 
ــرد و  ــورت می گی ــت ص ــت نف ــدان برداش می
ــی  ــد تجمع ــکه تولی ــون بش ــون 300 میلی تاکن
ــه ثبــت رســیده کــه معــادل تنهــا 2/2  در آن ب
نفــت درجــای مخــزن اســتحصال شــده اســت. 
وی تولیــد فعلــی میــدان آبتیمــور را 55 هــزار 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــت در روز عن ــکه نف بش
ایــن میــزان نفــت از 42 چــاه فعــال ایــن میــدان 

ــود.  ــت می ش برداش
بـه گفته ی ایـن مقام مسـئول، نتیجـه ی یکی از 
مطالعـات انجـام شـده روی ایـن میـدان نشـان 
می دهـد امـکان افزایـش ایـن میـزان تولیـد بـه 
بـا  می تـوان  و  دارد  وجـود  بشـکه  هـزار   450
فن آوری هـای خـاص، ضریـب بازیافـت ایـن 
ایـن  داد.  افزایـش  درصـد   25 تـا  را  میـدان 
موضـوع بیانگـر ظرفیت های بی شـماری اسـت 
کـه در میدان هـای قدیمـی ایـران وجـود دارد 
برداشـت  ازدیـاد  روش هـای  از  اسـتفاده  بـا  و 

را شـکوفا کـرد. ایـن ظرفیت هـا  می تـوان 


