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در دوراني كه بررســي اقتصادي اكثر پروژه ها 
بر مبناي قيمت 50 دالر براي هر بشكه است، همه 
شركت هاي توليد كننده نفت به دنبال صرفه جويي 
اقتصادي هستند. آســان ترين شيوه براي مقابله با 
اين بحران، كاهش تعداد يا قطع حفاري چاه  هاي 
جديد است ولي كامًال روشن است كه اين شيوه 
در دراز مدت به صنعت نفت آســيب جدي وارد 
خواهد نمود زيرا كه توليد انرژي به مرور كاهش 
يافته و كشفيات جديدي صورت نخواهد گرفت.

از ديدگاهــي ديگــر، كاهــش قيمــت نفت 
مي توانــد فرصــت مغتنمــي تلقي شــود چرا كه 
دســت اندركاران اين صنعت را به سمت افزايش 
كارآيي ســوق مي دهد و آن ها را مجبورمي كند 
تا با صرف هزينه كمتر، ارزش افزوده ي بيشتري 

را خلق نمايند.
يكي از هزينه برترين فعاليت ها در صنعت نفت، 
حفــاري در فالت قاره و آب هاي عميق اســت. 
بنابراين، انجــام اقداماتي در جهت كاهش هزينه 
در اين حوزه ها مي توانــد صرفه جويي زيادي را 

به دنبال داشته باشد.
حتي اگــر نــرخ روزانه ي دكل هــاي دريايي 
كاهش يابد، هنوز بخش عمده اي از هزينه ي چاه 

متعلق به كرايه دكل ها خواهد بود.
ابر دكل هاي دريايي به گونه اي طراحي شده اند 
كه از پِس كليــه نيازهاي حفاري چــاه به خوبي 
برآينــد ولي اغلب اوقات در طول حفارِي چاه ها 
از همه قابليت هاي اين دكل ها استفاده نمي شود. 
بنابراين، اگر بتوانيم فعاليت هــاي مورد نياز براي 
حفاري چاه ها را تقســيم بندي نموده و آن بخش 
از كارهايــي كه فقط اين دكل ها مي توانند انجام 
دهند را به آن ها بسپاريم و بقيه فعاليت ها را با ساير 
دكل هاي ارزان يا شــناورهاي ديگر انجام دهيم، 

در زمان و هزينه صرفه جويي كرده ايم.

راهكار ديگر،تكميل چاه ها به طريقه كاراتري 
اســت؛ به عنوان مثال، برخي از دكل هاي موجود 
فقط به عمليــات تكميل چاه هــا اختصاص داده 
شــوند تا از ايــن طريق، نيروي ورزيــده اي براي 
تكميــل چــاه تربيت شــود و با يادگيــري از راه 
تكــرار، خطاها به حداقل رســد. به ويژه، تكميل 
چاه هايي كــه چالش برانگيز اســت به جاي تكيه 
بر افراد بايد توســط تيم هاي توانمند خبره انجام 
پذيرد. ايــن تيم ها بايد روش ســاختار يافته براي 
برنامه ريزي، تشــخيص خطرات، حل مســئله و 
يادگيري داشــته باشــند. ايجاد و بهبــود بهترين 
روش انجــام كار به مرور زمــان، تنها راه ارتقاي 

مستمر سازمان مي باشد.
همچنين، استاندارد سازيِ  تجهيزات و روش ها 
نيــز مي تواند كمــك موثــري در جلوگيري از 

به وجود آمدن مشكالت نمايد.
نكته حائز اهميت اينكه گاهي ممكن است ياد 
گرفتن از مشــكالتي كه بــراي خودمان به وجود 
مي آيد، كافي نباشد؛ بسياري از تيم هاي حفاري 
در طول ســال به آن اندازه كه بتوان تجربه كافي 
اندوخت، عمليات حفاري ندارند. بنابراين، تيم ها 
بايد اين قابليت را داشــته باشند كه چه در سطح 
شــركت و چه از ســاير شــركت هاي داخلي و 
بين المللي، كسب تجربه كنند. اين، مؤثرترين راه 

براي پيش گيري از مشكالت، شناسايي چالش ها 
و مقابله با آن هاست.

ايــن نكته نيز نبايد فراموش شــود كه عمليات 
حفــارِي ايمــن و مؤثر بــا طراحي مناســِب چاه 
آغاز مي شــود؛ به عبارت ديگر، طراحي چاه بايد 
حتي االمــكان خالــي از اِشــكال و در عين حال، 
تــا حــدودي انعطاف پذيــر باشــد تــا بتوانــد با 
عدم قطعيت هــا ي احتمالي مقابله كنــد. چرا كه 
علــت عمده ي ايجاد وقفــه در عمليات حفاري، 
وجود عدم قطعيت در پارامترهايي همچون فشار 

سازند واستحكام سازند است.
نيــازي بــه توضيــح نــدارد كــه اســتفاده از 
فن آوري هاي جديد نيزمي تواند در انجام ايمن و 
مؤثر كارها موثر باشد و مثال هاي آن در عمليات 

مختلف حفاري مشهود است.
سخن آخر آنكه، بهره وري، يك شبه حاصل 
نمي شــود و اســتقرار آن نيازمند تالش همگاني 
اســت. شــركت هاي توليد كننده، شــركت هاي 
داراي دكل و شــركت هاي خدماتي همگي بايد 
با يك زباِن مشترك با يكديگر همكاري نمايند 
تا ارزش توليد شده با هزينه ي كمتر محقق شود.

منبع خبر:
http://www.epmag.com/how-can-we-
contribute-less-spending-779666

آرگوس(ســوم مارس)- به نظر مى رســد كه 
شــركت هاى نفت خصوصى و فعــال در چين 
با توجه به تســهيالت و شرايطى كه دولت قرار 

اســت براى آن ها در واردات نفت لحاظ نمايد، 
به تدريج نسبت به انجام سرمايه گذارِى خود در 
خارج از مرزها بكاهند زيرا ســود آورى خود را 

در به كارگيرى از اين روش، مطمئن تر مى دانند. 
در فاصله ماه هاى نوامبر ســال گذشــته تا فوريه 
ســال جارى، 1/6 ميليارد دالر توسط نه شركت 

تغيير استراتژي عمليات توليد در زمان پايين بودن قيمت نفت

كاهش سرمايه گذارى شركت هاى نفتى خصوصى چين در خارج از كشور
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اخبار

گزارش هاي  مــارس 2015)-  آرگــوس(13 
دريافتى از دســت اندركاران صنعت حفارى در 
  Baker Hughes  هفته هاى اخير از جمله شركت
حاكى از آن اســت كه در هفته منتهى به 13 ماه 
مارس سال جارى، تعداد دكل هاى حفارى فعال 
در اياالت متحده آمريكا با 67 دســتگاه كاهش 
در مقايســه با هفته قبــل از آن و همانند 14 هفته 
اخيــر به روند نزولى خود ادامه داده و به كمترين 
تعــداد معــادل 1125 واحد رســيده كه از ســال 
2009 تاكنون بى ســابقه بوده است. بديهى است 
نحوه فعاليت دكل هــاى حفارى در صنعت نفت 
به ويــژه در آمريــكا كه از ابتداى ســال، كاهش 
686 واحدى(38 درصد) را داشته وضعيت روند 
عرضه نفت و گاز در آينده را نشــان خواهد داد، 
همان طور كه ذخيره ســازِى باالى نفت موجبات 
كاهش قيمت را براى آن به دنبال خواهد داشت. 

البتــه تداوم روند نزولى قيمــت نفت از ماه ژوئن 
گذشــته تاكنون و تا ميــزان 50 درصد، موجب 
گرديــده تا شــركت هاى نفتى در اوليــن اقدام، 
بودجه و نيروي انســانِي خود در بخش باالدستى 
و در ادامــه، تعداد دكل هاى حفــارِى فعاِل خود 
را كاهــش دهند. از مجموع تعــداد دكل هاى از 
كارافتــاده در بــاال، 56 دكل در رابطه با حفارى 
چاه هاى نفت بوده و رقم آن به 866 واحد كاهش 
يافته و 11 دستگاه حفارى مربوط به چاه هاى گاز 
بوده كه تعداد آن به 257 واحد در هفته منتهى به 
13 مارس كاهش داشــته است. در اين خصوص 
نيز تعداد دكل هاى حفارى در بخش خشــكى با 
64 واحــد كاهش بــه 1069 و در بخش دريا با 3 
دستگاه كاهش به 48 واحد رسيده است. مجموع 
دكل هاى فعال در بخش حفارِى افقى و عمودى 
نيز به ترتيب با كاهش 46 و 11 واحدى به 849 و 

166 دستگاه كاهش يافته است.
از طرفــى، اطالعات دريافتــى از EIA نيز بر 
كاهش توليد 7 شركت مهم توليد كننده شيل اويل 
در آمريكا به رقم 5/61 ميليون بشــكه در روز در 
ماه آوريل داللت دارد كه در مقايســه با برآورد 
انجام شــده در ماه مارس، فقط بــا يك افزايش 
1000 بشــكه در روز همراه خواهد بــود؛ اين 7 
شركت حدود 95 درصد رشد توليد شيل اويل را 
در فاصله سال هاى 2013-2011 به خود اختصاص 
داده اند.در اين خصوص، پيش بينى مى شــود كه 
توليد Eagle Ford  با كاهش 10000 بشــكه در 
روز به 1/723 ميليون بشــكه در روز، Bakken  با 
كاهش 8000 بشكه در روز به 1/32 ميليون بشكه 
در روز و Permian  با كاهش 21000 بشــكه در 
روز به 1/982 ميليون بشكه در روز در ماه آوريل 

نسبت به ماه مارس روبه رو شوند.

كاهش  به دليل  مــارس)-  آرگوس (ســوم 
قيمت نفت در سال 2014، شركت لوك اويل 
با 36 درصد كاهش در ســود روبه رو گرديد. 
اين شــركت طى اين دوره درآمــدى معادل 
144/1 ميليارد دالر داشته كه سود ناشى از آن 
معادل 4/75 ميليارد دالر بوده و در سال 2014 
فقط از يك افزايش سود 1/9 درصدى نسبت 
ســال قبل از آن برخــوردار بوده اســت. البته 
توانسته اســت با ورود در بازار معامالت آتى 
نفــت، به ميزان 1/89 ميليارد دالر از زيان خود 

را پوشش دهد. بيشترين خسارت وارد شده به 
لوك اويل مربوط به پروژه اى در غرِب آفريقا 
و كشور غنا مى باشــد كه در آن مبلغى معادل 
794 ميليــون دالر را ســرمايه گذارى كــرده 
اســت. زيرا اكثــر چاه هاى حفر شــده در اين 
منطقه يا عميق بوده و يا خشــك و تعدادى با 
ارزش اقتصادى كم در حال توليد است. زيان 
ديگر به اين شــركت مربوط بــه فعاليت هاى 
انجام شــده در درياى خزر است كه اطمينان 
زيادى در مــورد گاز توليــدى از ميادين آن 

وجود نداشــته و توسعه اين ميادين را با ترديد 
روبه رو ساخته است. شركت لوك اويل دومين 
شــركت نفتى بزرگ روسيه است كه در سال 
2014 با كاهش ســود روبه رو گرديده است. 
شــركت گاز پروم به عنوان چهارمين شــركت 
بزرگ نفتى در اين كشــور نيز در گزارش ماه 
مارس خود اشــاره به كاهش 31 درصدى در 
سود داشته كه در نتيجه ي كاهش قيمت نفت 
و كاهــش ارزش روبل در مقابل دالر متحمل 

شده است.

كاهش تعداد دكل هاى حفارى به كمترين مقدار در 5 سال گذشته

كاهش 39 در صدى سود شركت لوك اويل روسيه در سال 2014

نفتى براى سرمايه گذارى در خارج از چين مورد 
توافق قرار گرفته كه با در نظر گرفتن 2/3 ميليارد 
دالر ســرمايه گذارى قبلى توسط هشت شركت 
ديگر در فاصله ماه هاى ژوئن تا اكتبر گذشــته، 
در مجموع 3/9 ميليارد دالر توسط شركت هاى 
نفتِى خصوصِى چين در اين زمينه سرمايه گذارى 
شده اســت. شــركت هاى خصوصِى چينى در 
تالش هســتند تــا با هــدِف ســود آورِى هرچه 

بيش تر و تأميــن نفت مورد نياز خود، در ســاير 
مناطق ســرمايه گزارى كنند كــه در اين ميان، با 
اجراى مشــاركت در توليد نفت در قزاقســتان، 
 Eagle قرقيزســتان، شــيل اويل آمريكا(ناحيــه
Ford ) و ميانمار(برمــه ســابق) اقداماتى را به 
مرحله اجرا گذارده اند. از طرفى، اين شركت ها 
در تالش هستند تا به دليل توانايى بالقوه ي تأمين 
نفت از آسيا، سرمايه گذارى هاى خود را به اين 

منطقه و به ويژه آسياى مركزى انتقال دهند. زيرا 
در مقايسه با آمريكاى شــمالى(كانادا و اياالت 
متحده آمريكا) از هزينــه كمترى برخوردارند. 
اگرچــه با ادامه كاهش قيمت نفت در بازارهاى 
جهانى، اين شــركت ها نيز نســبت بــه آينده ي 
ســرمايه گذارى هاى خــود بــا شــك و ترديد 
نگريســته و در برخى مناطق و يا پروژه ها، اقدام 

به كاهش نرخ مشاركت خود نموده اند.


