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طرح تولید 1میلیون بشکه ای شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی

طرح تولی��د یک میلیون بش��که نفت از 
طریق شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی 
که از س��وی گروه اقتص��ادی دفتر مقام 
معظم رهبری پیش��نهاد ش��ده است، از 
س��وی مجمع این شرکت ها و با همراهی 
وزارت نفت در حال پیگیری اس��ت و در 
مسیر فراهم ش��دن مقدمات اجرای این 
طرح، توافق هایی بین ش��رکت ملی نفت 
ای��ران و ش��رکت های اکتش��اف و تولید 

ایرانی حاصل شده است.
IPC تغییر در قراردادهای

مجم��ع  رئی��س  میرمع��زی،  مه��دی 
ش��رکت های اکتش��اف و تولید ایرانی در 
این ب��اره گف��ت: به منظ��ور فراهم کردن 
مقدمات اج��رای طرح تولید یک میلیون 
بش��که نفت در روز از طریق شرکت های 
اکتش��اف و تولی��د ایران��ی، ب��ا همکاری 
شرکت ملی نفت ایران چند موضوع را در 
دس��ت اقدام قرار داده ایم؛ از جمله اعمال 
تغییراتی در مدل قراردادی IPC به منظور 
پشتیبانی بیشتر از شرکت های ایرانی در 
حین اجرای قرارداد، درخواس��ت اصالح 
مف��ادی از قانون بودج��ه و بهره مندی از 
ظرفیت های صندوق توسعه ملی به عنوان 

اعطاکننده یا تضمین کننده تسهیالت.
وی با بیان اینکه در این طرح و به منظور 
افزایش ی��ک میلیون بش��که ای ظرفیت 
تولید نفت کش��ور، برای توس��عه هشت 
میدان توس��ط ش��رکت های اکتش��اف و 
تولید ایرانی برنامه ریزی شده اس��ت، ابراز 
امیدواری کرد با تصویب هدف گذاری های 
اولیه در باب بهره من��دی از ظرفیت های 
صندوق توس��عه ملی، در یک سال آینده 
قراردادهای توسعه ای برای تعدادی از این 

میدان ه��ا امضا و کار ب��ا جدیت پیگیری 
شود.

میرمعزی از تشکیل کنسرسیوم هایی در 
میان شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی 
نیز خب��ر داد و افزود: به منظور اس��تفاده 
بهینه ت��ر از توانمندی ه��ای مش��ترک و 
ش��رکت ها  موجود  ظرفیت های  تقوی��ت 
برای حضور در میدان های بزرگ تر، چند 
کنسرسیوم از این شرکت ها تشکیل شده 
اس��ت و البته برخی شرکت ها نیز تمایل 
داشته اند به صورت مستقل فعالیت کنند.

ایده تش��کیل کنسرس��یوم هایی متشکل 
از ش��رکت های اکتش��اف و تولید ایرانی 
اس��تراتژی های  بررس��ی  نشس��ت  در 
در  ای��ن ش��رکت ها  نوی��ن کس��ب وکار 
اردیبهشت ماه امس��ال مطرح شد. معاون 
توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران 
در آن نشست عنوان کرده بود »پیشنهاد 
ما تشکیل کنسرس��یومی از شرکت های 
اکتش��اف و تولید ایرانی اس��ت تا بتوانند 
هم در تامی��ن مالی و هم اجرای پروژه ها 
عملکرد بهتری داشته باشند« و امروز در 
مجمع اعالم شد این کنسرسیوم ها شکل 

گرفته اند.
میرمعزی مجموعه فعالیت های در دست 
اقدام مجمع شرکت های اکتشاف و تولید 
ایرانی را نش��انگر ظرفیت های قابل توجه 
مجم��ع برای همفک��ری و دس��تیابی به 
هدف گذاری ه��ای مدنظ��ر خواند و ادامه 
داد: یک��ی دیگ��ر از م��واردی که مجمع 
باید به آن توجه داش��ته باش��د، ساختن 
مدل ه��ای ق��راردادی برای هم��کاری با 
وزارت نف��ت در پروژه ه��ای نگه��داری و 
بهره ب��رداری )O&M( اس��ت. میرمعزی 

این را هم گف��ت که ثبت حقوقی مجمع 
ش��رکت های اکتش��اف و تولید ایرانی در 

دست پیگیری است.
رضا دهقان، معاون توس��عه و مهندس��ی 
ش��رکت ملی نفت ایران نی��ز بر همراهی 
همه جانب��ه این ش��رکت با ش��رکت های 
اکتش��اف و تولی��د ایرانی تاکی��د کرد و 
گفت: اگرچه منابع صندوق توس��عه ملی 
می تواند در پیشبرد بخشی از فعالیت های 
توسعه ای هدف گذاری شده موثر باشد، اما 
راهکار بلندمدت برای تامین منابع مالی، 
افزایش جذابیت پروژه ها به منظور جذب 

سرمایه های داخلی و خارجی است.
 غالمرض��ا منوچه��ری، مدیرعامل اویک 
نیز بر ضرورت تس��ریع در روند توس��عه 
بخ��ش باالدس��ت صنع��ت نف��ت تاکید 
ک��رد. وی یادآوری کرد که در 40 س��ال 
آینده، همچنان فرصت تولید نفت وجود 
ندارد و برداش��ت بهینه و بیش��تر ذخایر 
متعارف نفت و گاز کش��ور، الزامی اس��ت 
ک��ه دس��تیابی به آن، در گ��رو حاکمیت 
مناس��بات و پارادایم ه��ای جدی��دی بر 

صنعت نفت است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه برخورداری کش��ور از 
ذخای��ر هیدروکربوری فراوان و س��رمایه 
انسانی مجرب، ادامه داد: با وجود مواهب 
فراوان، در بعد تامین منابع مالی به ویژه 
تامین منابع خارجی با مشکالت بسیاری 
مواجهی��م و با توجه ب��ه محدودیت های 
باالدس��ت صنعت نفت در برخورداری از 
فناوری ه��ای روز نیز بهتر اس��ت فعال بر 
برداش��ت طبیعی )نه روش های ثانویه و 
ثالثی��ه( از ذخایر متعارف کش��ور تمرکز 

شود.

کوتاه
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فناوری های تحول آفرین در صنعت نفت و انرژی

با توس��عۀ س��ریع فناوری های��ی مانن��د اینترنت 
 اش��یاء، ه��وش مصنوعی، بالک چی��ن، رایانش مه 
)fog computing( و اینترنت نسل پنجم، پارادایم 

فعالیت در صنایع مختلف در حال تغییر است.
طبق نظرسنجی مؤسس��ۀ دیلویت، صنعت نفت و 
گاز در بی��ن تمامی صنایع از لحاظ بلوغ دیجیتالی 
در رتبۀ آخر قرار دارد. طبق مطالعۀ این مؤسس��ه 
صنع��ت نفت و گاز در نتیج��ۀ اینکه به طور کامل 
نتوانس��ته دیجیتالی شود حدود 1,6 تریلیارد دالر 
درآمد را ازدست داده است. با این حال شرکت های 
فع��ال در حوز ه ی نف��ت و گاز در حال تالش برای 
افزایش ردپای تجهیزات دیجیتالی در فعالیت های 
خود هس��تند. طبق گزارش مؤسس��ه ی ارنست و 
یانگ، 70 درصد از ش��رکت های نفتی و گاز قصد 
دارند در س��ال آینده از اینترنت اش��یاء اس��تفاده 
کنند.  ش��رکت تکناویو اعتق��اد دارد بازار جهانی 
تحول دیجیتالی در بخش نفت و گاز بین سال های 
2019 ت��ا 2023 ح��دود 34 میلیارد دالر رش��د 
خواهد کرد که عمده رش��د آن در حوزه اکتش��اف 
خواه��د بود. برای مثال، داده های بیش��تری که از 
محیط زیس��ت، تجهیزات و فعالیت های لرزه ای، از 
طریق سنس��ورها و اینترنت اش��یاء بدست می آید 
با همراهی فن��اوری هوش مصنوع��ی و یادگیری 
ماش��ین به ش��رکت های حفاری کمک می کند تا 
فعالیت ه��ای خ��ود را بهینه ک��رده و تحلیل هایی 

واقعی زمان ارائه دهند.
طبق تحقیقی که توس��ط مؤسس��ۀ برگ اینسایت 
انجام ش��ده اس��ت، حدود 1,3 میلیون دس��تگاه 
بی س��یم مرتبط با اینترنت اش��یاء در سال 2018 

در صنعت نفت و گاز اس��تفاه  شده است که نسبت 
به س��ال قبل از آن 6,8 درصد رش��د داشته است. 
معمول تری��ن کاربرد این دس��تگاه ها در کنترل از 
راه دور مخ��ازن ذخیره، خط��وط لوله و تجهیزات 
صنعتی در بخش های میان دس��تی و پایین دستی 
اس��ت. نشت سوخت از خطوط لوله )که در آمریکا 
س��االنه 10 میلیارد دالر ضرر مالی دارد( و دزدی 
از دیگ��ر حوزه هایی هس��تند که می ت��وان از این 

فناوری ها استفاده کرد.
در گزارشی که توس��ط شرکت PwC منتشر شد 
تخمین زده شده است که دیجیتال کردن فعالیت ها 

می تواند هزینه های عملیاتی بخش پایین دستی را 
ت��ا 20 درصد کاه��ش و بازدهی مجموعه را تا 12 
درص��د افزایش ده��د. در متن این گ��زارش آمده 
اس��ت: "دیجیتال کردن یک ضرورت است نه یک 
فرصت". بنابر گزارش مرکز پایش تحوالت انرژی، 
در گ��زارش دیگری که توس��ط مؤسس��ۀ دیلویت 
منتشر ش��د اشاره شده اس��ت که انجام تعمیرات 
مؤث��ر و کارآمد از طری��ق دیجیتال کردن می تواند 
تعطیلی های غیرمترقبه ی پاالیشگاه ها که حدود ۵ 
درصد از تولید س��االنه ی این صنعت را تحت تأثیر 

قرار می دهد را به حداقل برساند.

شکایت ایالت کالیفرنیا از برنامه های حفاری دولت ترامپ

به گ��زارش خبرگ��زاری رویت��رز، ایالت 
کالیفرنی��ای آمری��کا به دلی��ل ارائه چند 
میلیون هکت��ار از زمین ه��ای دولتی در 

منطق��ه گلدن اس��تیت ای��ن ایالت برای 
حفاری نفت و گاز، از دولت ترامپ شکایت 
ک��رد. ش��کایت اخیر که سی وشش��مین 

از سیاست های  ایالت کالیفرنیا  ش��کایت 
زیس��ت محیطی دولت ترامپ به ش��مار 
می آید، ادعا می کند اداره مدیریت اراضی 
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لزوم ترویج فرهنگ هوشمندسازی در صنعت نفت

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ضمن ثمربخش 
دانس��تن ترویج فرهنگ هوشمندس��ازی در 
صنع��ت نفت، ب��ر حضور فعال ش��رکت های 

خصوصی در این زمینه تاکید کرد.
س��یدصالح هن��دی در نخس��تین همای��ش 
چش��م انداز تحول دیجیتال در صنعت نفت با 
اشاره به این که شرکت های خصوصی نیز باید 
در این گونه همایش ها حضور داش��ته باشند، 
تصریح کرد: اف��زون بر بخش خصوصی، بهتر 
است دانشگاه ها نیز در این برنامه ها حضوری 
فعال داش��ته باشند و خروجی این همایش ها 
باید به ص��ورت قطعنامه و س��ند درآید و به 

صنعت ارسال شود.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت افزود: همواره 

باید به دنبال راه حل مناس��ب برای معضالت 
و چالش ه��ای صنع��ت باش��یم به صورتی که 
از تصمیم گیری ه��ا و جهت گیری ه��ای ای��ن 
همایش راه حل های اجرایی مناسبی استخراج 
ش��ود که بتوان آن ها را ب��ه مرحله عملیاتی 
رساند. در همین حال، ابراهیم علوی طالقانی، 
مدی��ر پژوه��ش و فناوری ش��رکت ملی نفت 
گف��ت: م��ا در ح��وزه صنع��ت نف��ت باید از 
داده های خود به صورت دیجیتالی اس��تفاده 
کنی��م زیرا در دنیای پیش رو حجم داده های 
تولی��دی از عملی��ات نفتی به ان��دازه ای زیاد 
می ش��ود که یافتن راه حل و تصمیم مناسب 
از بین خیل عظیم داده ها دشوار خواهد شد. 
وی ادامه داد: روبه رو شدن با داده های فراوان، 

مدیریت زمان را با مش��کل روبه رو می کند، از 
این رو الزم است که به دیجتالی شدن داده ها 

اهمیت دهیم.
طالقانی با تاکید بر این که پژوهش��گاه صنعت 
نفت در این زمینه به خوبی ورود کرده اس��ت، 
گفت: پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت نیز 
از ماه گذش��ته بر این موض��وع تاکید کرده و 
قراردادی را نیز با یکی از ش��رکت های دانش 
بنیان با هدف داده کاوی تنظیم کرده اس��ت 
و امیدواری��م که خروجی ای��ن پروژه از منظر 
اقتصادی و علمی نش��ان دهد که استفاده از 
فرآینده��ای دیجیتالی می تواند در س��رعت 
در  اف��زوده  ارزش  ایج��اد  و  تصمیم گی��ری 

مجموعه نفت مهم و حیاتی باشد.

تداوم رکوردشکنی تولید نفت آمریکا در اکتبر 2019

دول��ت آمریکا اع��الم ک��رد تولید نف��ت این 
کش��ور در ماه اکتبر س��ال گذشته میالدی به 
رقم بی س��ابقه 12 میلیون و 660 هزار بش��که 
در روز رس��ید. به گ��زارش خبرگزاری رویترز، 
اداره اطالع��ات ان��رژی آمریکا اع��الم کرد که 
تولید روزانه نفت این کش��ور از 12 میلیون و 

480 هزار بش��که در سپتامبر 2019 به روزانه 
12 میلیون و 660 هزار بش��که در اکتبر سال 
گذش��ته میالدی رسید. این در حالی است که 
گزارش های هفتگی تولید نفت آمریکا نش��ان 
داده ان��د تولی��د نفت ای��ن کش��ور از مرز 13 
میلیون بش��که در روز نیز فراتر رفته اس��ت. با 

این همه، گزارش ه��ای هفتگی اعتبار کمتری 
از گزارش های ماهان��ه دارند. به دلیل افزایش 
تولید نفت شیل در پی پیشرفت های فناوری، 
آمری��کا به بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده نفت در 
جهان و همچنین به یک صادرکننده پیش��تاز 

تبدیل شده است.

پیامده��ای منف��ی حفاری را ب��ر مردم و 
محیط زیست هش��ت شهرستان در این 
ایالت، به شکل کافی در نظر نگرفته است. 
مسئوالن اداره مدیریت اراضی درباره این 
خبر اظهار نظری نکردند. اداره یادش��ده 
در جری��ان یک چالش حقوقی در س��ال 
2016 می��الدی، تعهد ک��رده بود پیش 
از تکمیل برخ��ی تحلیل ها، مجوز جدید 

برای حفاری در این مناطق صادر نکند.

کوتاه


