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مهندس منصور الری خبر داد: 

ايجاد سامانه پيشرفته اطالعات باالدستی در صنعت نفت 

مدير س��امانه اطالعات باالدس��تی ش��ركت ملی نفت ايران از 
تهيه س��امانه پيشرفته اطالعات مربوط به اكتشاف تا توليد نفت در 

آينده ای نزديك خبر داد.  
مهن��دس منص��ور الری در گف��ت و گ��و ب��ا خبرن��گار پايگاه 
اطالع رس��انی ش��ركت ملی نفت ايران )nioc.ir(، با اشاره به حجم 
ب��االی اين اطالعات گفت: اين س��امانه كه تمام اطالعات از مرحله 
اكتشاف تا توليد را دربرمی گيرد، می تواند ضمن كمك به مطالعات 
مهندس��ی، مبنايی مناس��ب برای عمليات های ج��اری و طرح های 

توسعه ای در آينده باشد. 
الری اف��زود: تمام اطالعات يكصد س��اله نفت در اين س��امانه 
جمع آوری ش��ده و با ثبت تمامی فعاليت های جاری و سازماندهی 
مناس��ب آنها، دس��تيابی به اطالعات مورد نياز در كوتاه ترين زمان 
امكان پذير خواهد بود ضمن آنكه می توان اين اطالعات را در سامانه 

جديد مورد تجزيه و تحليل قرار داد.
مدير س��امانه اطالعات باالدستی ش��ركت ملی نفت ايران، ديگر 
مزايای اين س��امانه را گردآوری روزانه اطالعات و ذخيره س��ازی آنها، 
امنيت باالی اطالعات ، بهبود شرايط تحليل اطالعات و امكان استفاده 
از ش��يوه های جديد بر مبنای work flow برش��مرد و افزود: ش��يوه 
قديمی نگهداری اطالعات كه به صورت مستندات كاغذی و تقريبا به 

قدمت صنعت نفت است در دنيای امروز ديگر جوابگو نيست.
وی ب��ا بيان اينكه نگه��داری از اطالعات ارزش��مند به صورت 
مستندات كاغذی می تواند همواره با خطراتی رو به  رو باشد گفت: 
دسترس��ی مطمئن و مناسب به اين اطالعات اولين هدف اين طرح 
به شمار می رود ضمن آنكه تجزيه و تحليل آنها از طريق برنامه های 
نرم افزاری، دقيق تر و سريع تر خواهد بود. از اين رو در نخستين گام 
موفق شديم طی سال های گذشته تمام اطالعات باالدستی نفت در 
يكصد سال گذشته را به محيط اين سامانه تغذيه كنيم و در مرحله 
بع��دی از آخرين روش ها و برنامه های موجود برای س��ازماندهی و 

تجزيه و تحليل آنها بهره مند شويم. 

مدير س��امانه اطالعات باالدستی شركت ملی نفت ايران افزود: 
هم اكنون اين طرح در شركت ملی نفت ايران به وسيله متخصصان 
بوم��ی مراحل نهايی را طی می كند و س��ال آين��ده به بهره برداری 
خواهد رس��يد كه به اين ترتيب مرجع تمام��ی تصميم  گيری ها و 

طرح های آتی صنعت نفت خواهد بود.
مهندس الری اظهار داش��ت: س��امانه اطالعات باالدس��تی در 
7 بخش اصلی ش��امل مهندسی زمين شناس��ی، مهندسی حفاری، 
پترو فيزيك، ژئوفيزيك، مهندس��ی بهره برداری، مهندس��ی مخازن 
و س��طح االرض گردآوری ش��ده كه در ويرايش جديد گزارش های 
مي��ان كاری ب��ه اي��ن سيس��تم ها اضاف��ه می ش��ود، همچني��ن از 
پيش��رفته ترين ابزار امنيتی و نقل و انتقال داده ها در آن اس��تفاده 

خواهد شد.
وی ب��ا بيان اينك��ه با راه اندازی اين س��امانه كام��ال بومی كه 
در مراح��ل پايانی ق��رار دارد به يكی از بزرگ ترين دس��تاوردهای 
نرم افزاری در صنعت دس��ت خواهيم ياف��ت گفت: از اين رو امكان 
هرگونه تغيي��ر در آن ممكن خواهد بود ضمن آنكه هزينه بس��يار 

كمتری نسب به نمونه های مشابه خارجی می پردازيم.
الری توضي��ح داد: برای 10 درصد اين اطالعات در س��ال 80  
مبلغی حدود 6/5 ميليون دالر می پرداختيم و شركت فروشنده هر 
س��ال مبلغی معادل بيست درصد هزينه اوليه را برای به روزرسانی 
آن دريافت می كرد اما خوش��بختانه اي��ن طرح هم اكنون در داخل 
كش��ور انجام شده و برای پياده س��ازی آن خودمان قادر به آموزش 
نيروها و حمايت های بعدی هستيم كه مبلغ چشمگيری صرفه جويی 

را به دنبال دارد.
مدي��ر س��امانه اطالعات باالدس��تی ش��ركت ملی نف��ت ايران 
تصريح كرد: ايجاد س��امانه پيش��رفته اطالعات باالدستی در صنعت 
نفت، نش��ان دهنده خودباوری جوانان ما است كه پس از انقالب با 
جس��ارت و ش��جاعت و با وجود موانع بسيار به آن دست يافته اند و 

توانمندی های حيرت آوری را بروز داده اند.


