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نخستین رویداد نوآوری وزارت نفت

تدوین نرم افزار عملیات اسیدکاری در صنعت نفت ایران

نخس��تین رویداد نوآوری وزارت نفت با عنوان 
»پترولی��وم تیکاف« با محوریت به هم رس��انی 
حوزه های فناوری در بخش عرضه و تقاضا و با 
حضور ش��رکت های فعال در حوزه های نفت، 
گاز، پاالیش و پتروش��یمی، با اهدافی مشتمل 
بر توس��عه، یادگیری، کارآمدسازی، انتخاب و 
فرصت س��ازی با همکاری پژوهش��گاه صنعت 
نفت برگزار می ش��ود.  با توجه به تأکید مقام 
عال��ی وزارت ب��ر شناس��ایی و آشکارس��ازی 
چالش ها و نیازهای نوآورانه شرکت های تابعه 
وزارت نف��ت، ای��ن روی��داد به عن��وان عامل 
انگیزشی جهت تشکیل کارگروه های جوان و 
ایده های نوپا یا اس��تارت آپی و با هدف ایجاد 
فرصت مناس��ب برای ورود نخبگان کشور به 
عرصه های کسب و کار فناورانه در زیست بوم 
نوآوری تعریف شده است. این رویداد از چهار 
بخ��ش اصلی و یک بخش جانبی مش��تمل بر 
نمایشگاه عرضه فناوری )با حضور شرکت های 
دانش بنیان و نوپا(، نمایشگاه تقاضای فناوری 

)ب��ا حضور ش��رکت های تابع��ه وزارت نفت(، 
روی��داد »هر چالش-یک راه��کار« )با حضور 
کارگروه ه��ای ش��رکت های نوپ��ا و نخبگان(، 

رویداد دانش��جویی »پتروتست« و اجرای تور 
فن��اوری ویژه مدیران ارش��د بخ��ش عملیات 

صنعت نفت تشکیل شده است.

طرح تدوین »نرم افزار جامع طراحی«، تحلیل و 
ارزیابی متداول و هوشمند عملیات اسیدکاری 
چاه در ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

تصویب شد. 
»احم��د محمدی«، مدیرعامل این ش��رکت، 
در سومین نشسِت شورای پژوهش و فناوری 
این شرکت اظهار داش��ت: نرم افزار هوشمند 
عملیات اس��یدکاری چاه از لحاظ جامع بودن 
کم نظی��ر و کام��اًل بومی اس��ت، به طوری که 
مقادیر عددی یا پارامترها ي س��نگ و س��یال 
بر اس��اس الگوهای مخ��ازن مناطق نفت خیز 

جن��وب در آن تعریف ش��ده و ای��ن نرم افزار 
می تواند براساس نتایج و ارزیابی آنها، خود را 

برای سال های آینده روزآمد کند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه عملی��ات اس��یدکاری 
متداول ترین روش برای کاهش آس��یب های 
اطراف چاه است، افزود: این نرم افزار با در نظر 
گرفت��ن ویژگی ه��ای مخزن و ش��رایط چاه، 
بهترین پیش��نهاد برای عملیات اس��یدکاری 
است و توان تامین طرح عملکرد پمپ تزریق، 
می��زان بهینه و حداکثر فش��ار و دبی تزریق 
س��یال را داراس��ت. مدیرعامل ش��رکت ملی 

مناط��ق نفت خیز جنوب آغ��از تدوین پروژه 
پژوه��ش و فناوری محوِر نرم افزار هوش��مند 
عملی��ات اس��یدکاری چاه با ت��وان داخلی را 
نویدبخش همکاری سازنده و رفع نیاز سازمان 
از دان��ش و فناوری خارجی دانس��ت و عنوان 
کرد: »حمایت از طرح های سازنده و آینده نگر 
را ک��ه می تواند در دیگ��ر بخش های صنعت 
نفت نیز بومی س��ازی ش��ود یک وظیفه مهم 
می دانم و امیدوارم در آینده نزدیک و براساس 
برنام��ه زمان بن��دی از ای��ن نرم اف��زار مهم و 

راهبردی رونمایی کنیم«.
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فنی

معرفی شرکت »اکوینوور« به عنوان شریک راهبردی جدید »ِتک ایکس« 

قرارداد »ادنوک« با »توتال« برای انجام لرزه نگاری با کمک پهباد

بخش انرژی، دوره ای از تحوالت سریع و دگرگونی، 
که حاصل نوآوری اس��ت، را پش��ت سر می گذا رد. 
رون��د اتفاقات در بخش ان��رژی، فعاالن این عرصه 
را وادار کرده تا از الگوی تجاری س��نتی خود دور 
ش��ده و به سمت رویکردی پیش��رفته تر با فناوری 
روز حرک��ت کنند. برنامه ی »تِک ایکس« نمونه ای 
متناس��ب برای ایجاد تغییر و پش��تیبانی از طریق 
رفتارهای کارآفرینانه در صنعت اس��ت. این برنامه 
از موارد اجرایی مرکز فناوری نفت و گاز برای رشد 
و توس��عه ی شرکت های نوپا است. در همین رابطه 
ش��رکت »اکوین��وور« به عنوان ش��ریک راهبردی 
جدید »تک ایکس« در کنار ش��رکت های موجود 
مثل »بی.پی«  و »کی. پی. ام. جی« معرفی شد. 

»مرکز فناوری نفت و گاز« با اعالم ش��ریک جدید 
صنعت، با نام »اکوینوور«، س��ومین سال از برنامه 
ش��تاب دهن��ده خود، »ت��ِک ایک��س«، را به طور 

رسمی آغاز کرد. 
برنام��ه ی »تِ��ک پایونیی��ر« که معن��ی لفظی آن 

»پیش��رو در فن��اوری«  اس��ت- به نوعی ش��تاب 
دهن��ده و انکوباتور فن آوری ب��وده- و به ایده های 
نوپا و نوآوِر بلندپرواز کمک می کند تا راه حل های 
خود را س��ریع تر به بازار انرژی ارائه دهند. تاکنون، 
21 ش��رکت در ح��ال ف��ارغ التحصیل ش��دن از 
برنام��ه ی جوایز برنده، توس��عه ی فن آوری هایی از 
جمله ارائ��ه چیپ هایی با رویک��ردی جدید تحت 
عنوان  »آزمایش��گاه روی تراشه«   توسط شرکت 
تحقیق و توس��عه ی »َرب میکروفلوئید« ، نرم افزار 
تصویربرداری لرزه ای »یادگیری ماشین«  و فناوری 

نظارت کامل چاه نفتی هستند.
تنها در دو سال، 2/8 میلیون پوند با سرمایه گذاری 
س��رمایه گذاری  پیش��گام  ش��رکت های  ای��ن  در 
ش��ده اس��ت و یک میلی��ون پوند دیگ��ر نیز برای 
 تأمی��ن اعتب��ار پ��س از ف��ارغ التحصیل��ی ای��ن 

برنامه تأمین می شود. 
»دیوید میلر«، مدیر شرکت فناور »تِک ایکس« در 
»مرکز فناوری نفت و گاز«، درباره همکاری جدید 
خود اظهار داش��ت: ما مفتخریم که با »اکوینوور« 
همکاری کنیم، تا از اش��تیاق، کارآفرینی و نوآوری 
فنی در آموزش گروه بعدی پیش��گامان اس��تفاده 
کنی��م.  وی ادامه داد: »در حالی ک��ه آنها قباًل از 
برنامه ی »ت��ک ایکس« در مرحله اعتبار س��نجی 
مشتری پشتیبانی کرده اند، این همکاری راهبردی 
هم چنین به ما امکان می دهد تا تمرکز خود را بر 
روی اکوسیس��تم نروژ گس��ترده تر کنیم، شرکت 
های نوپا و کارآفرینان مس��تقر در انگلستان را در 
مع��رض بازار مه��م صادراتی خارج از کش��ور قرار 
دهی��م و راه را ب��رای فن آوری ه��ای »کربن صفر 

خالص« هموار کنیم«.

ش��رکت نفت ابوظب��ی )ادنوک(  با توت��ال قرارداد 
همکاری سامانه ی »برداشت داده های لرزه نگاری«   
خ��ودکار را امضا کرد. در پروژه پایلوت، سیس��تم 
 Metis® یکپارچه فن��اوری اکتش��افی توتال-ی��ا
ب��ا اس��تفاده از پهبادهای الکتریک��ی و گروهی از 
ماش��ین های بدون سرنشین -بدون نیاز به دخالت 
انسان-می تواند کار برداش��ِت داده را انجام داده و 
نهایت��اً با قیمت کمتر عملیات برداش��ت داده های 
لرزه ن��گاری را اج��را کن��د. این پروژه در سراس��ر 
ابوظبی برای انجام اکتشاف در خشکی و چاه های 

در حال ارزیابی،  برای اولین بار انجام می گیرد.
 ای��ن قرارداد پس از انجام موفقیت آمیز نس��خه ی 
آزمایش��ِی ®Metis در انته��ای س��ال 2017 در 
»کتاب رکورد گینس«  به ثبت رس��ید و قرار است 

در پهنه ی 36 کیلومتر مربعی در صحرای ابوظبی 
اجرایی ش��ود. آنچه در این سیستم اتفاق می افتد 
آن اس��ت که سنس��ورهای لرزه نگاری توسط شش 

پهب��اد جاگیر ش��ده و س��پس توس��ط گروهی از 
ماش��ین های ب��دون سرنش��ین داده ها برداش��ت 

می شوند.

کوتاه

Review
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تدوین نقشه راه توسعه مدیریت صنعت نفت

طرح توسعه و ارتقای دانش اعضای کمیسیون ها 
و کمیته ه��ای مرتبط با برگ��زاری مناقصه ها در 
صنع��ت نفت، 29 مهرماه امس��ال ب��ا برگزاری 
نخستین دوره در مرکز توسعه مدیریت صنعت 
نفت کلید خورد و پیش بینی می ش��ود این دوره 
تا پای��ان بهمن ماه برای 700 نفر برگزار ش��ود؛ 
چرا که بر اس��اس ابالغیه وزیر نفت، عضویت در 
کمیس��یون های مناقصات در سطح صنعت نفت 
از تاریخ یکم اس��فندماه امس��ال تنها منوط به 
دریافت گواهینامه صالحی��ت حرفه ای از مرکز 

توسعه مدیریت صنعت نفت خواهد بود.
ماموری��ت اصلی مرکز توس��عه مدیریت صنعت 
نف��ت، پ��رورش و معرفی مس��تمر نس��لی نو از 

مدیران متخصص، کارآمد و شایس��ته است و به 
این منظور، ارزیابی  ظرفیت های بالقوه و توسعه 
قابلیت ها براساس نتایج ارزیابی ها در دستور کار 
مرکز قرار دارد. در کنار این هدف اصلی، حسب 
ضرورت برخی طرح ها نی��ز در این مرکز دنبال 
می ش��ود ک��ه مبتنی ب��ر سیاس��ت های ویژه و 
موردی هستند که طرح توسعه و ارتقای دانش 
اعض��ای کمیس��یون ها و کمیته ه��ای مرتبط با 
برگزاری مناقصات صنعت نفت هم از جمله این 
طرح هاس��ت.  بر اس��اس ابالغیه وزی��ر نفت، از 
تاری��خ یک��م اس��فندماه امس��ال عضوی��ت در 
کمیس��یون های مناقص��ات در صنع��ت نفت و 
کمیته های مرتبط، منوط به دریافت گواهینامه 

صالحیت حرفه ای از مرک��ز خواهد بود. به این 
ترتیب اعضای کمیسیون مناقصات، کمیته های 
فن��ی و بازرگانی و هیآت های انتخاب مش��اور و 
ترک تش��ریفات مناقصات بای��د برای حضور در 
این کمیسیون ها و کمیته ها به طور حتم گواهی 
صالحی��ت حرف��ه ای دریافت کنند. ریش��ه این 
اق��دام هم تاثیر مثبت و قاطِع اش��راف کافی بر 
قان��ون مناقصه ها در کاهش دع��اوی علیه نفت 
اس��ت. به این منظور دوره ه��ای مربوطه از 29 
مهرماه امس��ال آغاز ش��ده و به منظ��ور اجرای 
ابالغی��ه وزیر، دوره ه��ا باید تا پای��ان بهمن ماه 
برگزار و گواهی صالحی��ت حرفه ای افراد صادر 

شود.

نشست اوپک و تصمیم کاهش مجدد تولید نفت

یکصدوهفتادوهفتمین نشست وزیران کشورهای 
عضو اوپک تصویب کرد که مجموع تولید روزانه 
این سازمان و متحدانش 500 هزار بشکه دیگر 

کاهش یابد.
یکصدوهفتادوهفتمی��ن  مصوب��ه ی  براس��اس 
نشست وزیران اوپک، 500 هزار بشکه در روز به 
رقم کاهش تولید تصویب شده در نشست 175 
اوپک و پنجمین نشس��ت وزی��ران اوپک و غیر 
اوپک، اضافه ش��د. طبق بیانیه ی پایانی نشست 
177 اوپ��ک، این کاهش تولید از آغاز ماه ژانویه 
سال 2020 میالدی الزام آور و مستلزم پایبندی 
کامل همه کشورهای عضو توافق جهانی کاهش 

تولید نفت است.
در این نشست هم چنین »محمد عرقاب«، وزیر 
ان��رژی الجزایر، به عنوان رئیس دوره ای اجالس 
اوپک در سال آینده میالدی و »دیامانتینو پدرو  
آزودو«، وزی��ر مناب��ع معدنی و نف��ت آنگوال به 
عنوان نایب رئیس این اجالس برگزیده شدند. 

 ای��ن نشس��ت هم چنین دکتر »حس��ین کاظم 
پور اردبیل��ی«، نماینده ای��ران در هیآت عامل 
اوپک، را به عنوان رئیس علی البدل این هیآت، 
انتخاب کرد. هم چنین مقرر ش��د نشست آینده 
کمیته ی وزارتی نظ��ارت اوپک و غیر اوپک در 
هفته نخس��ت ماه مارس سال 2020 میالدی و 

سپس نشست فوق العاده اوپک در پنجم مارس 
در وین، پایتخت اتریش، برگزار شود.

هم چنین نشس��ت عادی بع��دی اوپک در نهم 
ژوئن س��ال 2020 میالدی برگزار می شود و در 
ماه سپتامبر، ش��صتمین سالگرد تأسیس اوپک 

فرا می رسد.
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