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از محل بند-ق به طــور قطعى انجام و مراحل 
قانونــى آن طــى شــده و به طور حتــم براى 
باقيمانــده ى اين مبلغ نيــز مراحل اجرايى طى 

خواهد شد.
وى بــا بيــان اينكــه در دولــت و مجلس 
پيش بينى هــاى خوبــى بــراى تأميــن اعتبــار 
پروژه هاى نفت انجام شــده اما ساختار روابط 
نفــت و بانك ها و ســاير ارگان هــاى دولتى 
بســيار ســخت، پيچيده و زمان بر است افزود: 
تمام تالش خــود را جهت اجراى پروژه هاى 
تأمين اعتبار شــده در سال 93 از محل بند-ق 

خواهيم كرد.
مديرعامل شــركت ملى نفت ايران گفت: 
پيش بينى ســرمايه گذارى در نفت طى ســال 
گذشــته 21 ميليارد دالر بوده كه پنج ميليارد 
دالر آن داخلى بود. اين رقم در سال جارى به 
22 ميليارد دالر افزايش يافته كه هيچ بخشــي 
از آن داخلى نيســت و با توجه به افت قيمت 
جهانــى نفت خام و دشــوارى شــرايط تأمين 
داخلى، امكان سرمايه گذارى در نفت وجود 

ندارد.

هــ) اميدوارى در خصوص توليد روزانه ى 
35 هزار بشـكه نفت از فاز نخست اليه ى نفتى 

پارس جنوبى
مهندس جوادى اظهــار اميدوارى كرد كه 
توليد روزانه ى اليه ى نفتــى پارس جنوبى در 
فاز نخســت طى ســال 95، به 35 هزار بشكه 
در روز رســيده و بر اســاس برنامه ى ششــم 
توســعه، توليد فازهاى دوم و سوم اين ميدان 

نيز بالفاصله آغاز شود.
وى در ادامــه از اجرايــى شــدن عمليات 
توســعه ي چند ميــدان گازى ديگــر از جمله 
فــرزاد-A و فــرزاد-B در آينــده خبر داد و 

گفت: امســال با تدابير انديشــيده شــده طبق 
برنامه ى ششــم توســعه، برنامــه ى توليد يك 
ميليــون و 300 هــزار مترمكعبــى گاز محقق 

خواهد شد.
معاون وزير نفت همچنين درباره ى تقويت 
آموزش هاى مبتنى بر نياز، مديريت پروژه در 
ســطوح مختلف و نيز برنامه هاى آتى در اين 
خصوص توضيح داد: متأســفانه طى سال هاى 
گذشــته آيين نامه ها، روش ها و مقررات نفت 
دچار فطرت شده و ضرورى است اين موارد 
به روز شــوند تا زمينه ى تسهيل كار و اصالح 

فرآيندها فراهم گردد.

تعييـن  خصـوص  در  اميـدوارى  ابـراز  و) 
تكليـف مزايـده ى فروش گازهـاى همراه در 

سه ميدان
جوادى با اشــاره بــه برگــزارى مزايده ى 
فروش گازهاى همراه نفت از ســال گذشــته 
گفــت: پيشــنهادهاى مناســبى را بــه بخش 
خصوصى ارائه داده ايم كه تا كنون 9 شركت 
پيشــنهادهاى خود را ارائــه كردند. هم اكنون 
ارزيابى هاى فنى به پايان رسيده و اميدواريم تا 
اوايل خرداد سه ميدان در شركت هاى مناطق 
نفت خيز جنوب، مناطق مركزى و فالت قاره 

تعيين تكليف شوند.
وى با بيان اينكه يكى از موارد پيشــگيري 
از گازســوزى مربوط به پارس جنوبى است و 
اينكه در فازهاى نخست اين ميدان برنامه ريزى 
گفــت:  نشــده  انجــام  خصــوص  ايــن  در 
قــرارداد پروژه ي پيشــگيري از گازســوزى 
تجربــه ى  و  مى خــورد  كليــد  امســال  نيــز 
ايــن پــروژه در فازهــاى بعــدى نيــز تكرار 

خواهد شد.
واقعيت آن اســت كه در فازهاى نخســت 

پارس جنوبــى تفكيك گوگرد بــر مبناى 97 
درصد پيش بينى شــده بود و باقيمانده ى گاز 
ســوزانده مي شــد. اما در فازهاى جديد اين 
تفكيك بر مبناى 99/6 پيش بينى شده و ديگر 

مشكل قبلى وجود ندارد.

از  خـزر  دريـاي  در  اكتشـاف  تكميـل  ز) 
الويت هاى سال 94 است

جوادى يكى ديگر از اولويت هاى سال 94 
را تكميل اكتشاف در درياي خزر اعالم كرد 
و گفت: پيش از اين، اكتشــاف در بلوك  
انجام شده و در نيمه ى دوم امسال نيز كارهاى 
اكتشافى پس از سرويس كامل سكوى ايران 

اميركبير آغاز مى شود.
وى اعــالم كرد ايــن اكتشــاف در بخش 
ديگرى از خزر انجام خواهد شد كه عمدتاً از 
موارد اختالفى است. اما نمى توان محل دقيق 

آنرا اعالم كرد.

ح) مشـاركت بخش خصوصـى و دولتى در 
ساخت پايانه ى نفتى جاسك

جوادى همچنين از مطالعه ى پايانه ى جديد 
صادراتــى نفت خام در جاســك خبــر داد و 
گفت: مطالعه ى اين پروژه امســال آغاز شده 
و اميدواريم با پيگيرى هاى دولت عمليات آن 
در سال آينده اجرايى گردد. اين پروژه نيز از 
جمله مواردى اســت كه با همكارى مشترك 
دولــت و بخــش خصوصى اجرا مى شــود و 
براى يك ميليون بشكه در روز پيش بينى شده 

است.
وى همچنيــن از اجراى پروژه ى ســاخت 
10 گروه كااليى ســاخت داخل صنعت نفت 
خبر داد و گفت: سال گذشته ساخت مته هاى 
حفارى قطعى شده و قرارداد آن تا ارديبهشت 
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امســال به امضاء خواهد رســيد. اميدواريم تا 
پايان سال جاري ســاخت 6 يا 7 كاالى ديگر 

نيز قطعى شده و قرارداد آنها امضاء گردد.
مديرعامل شــركت ملى نفت ايران در عين 
حال از تكميــل 10 پروژه ى بيمارســتانى در 
سال جارى خبر داد و گفت: اميدواريم امسال 
فوق تخصصى  بيمارســتان  ســاخت  كلنــگ 
مركــزى نفت زده شــود و برنامه ريزى انجام 

شده اجرايى گردد.

ط) مقـدار ذخيره سـازى نفت خـام ايـران 
روى دريا زياد نيست 

جــوادى دربــاره ى مقــدار توليــد كنونى 
نفت خــام كشــور و ذخيره ســازى آن روى 
دريــا گفــت: توليد ايــران همان رقــم اعالم 
شــده توسط اوپك اســت كه البته گاهى كم 
و زياد مى شــود. ضمن اينكــه در حال حاضر 
حجم نفت خام ذخيره شده روى دريا در حد 

عملياتى است.
وى همچنيــن در خصوص تعهــد افزايش 
توليد طبق تأكيد مقام عالــى وزارت و اينكه 
اين افزايش از كدام ميادين تأمين خواهد شد 
گفت: تمامــى اين افزايــش از غرب كارون 
اســت و طبق تعهد در سال 96 بايد اين منطقه 
حدود 700 هزار بشــكه در روز توليد داشــته 
باشــد. بخشــى از قراردادهاى غــرب كارون 
به صــورت بيع متقابــل بوده و بخشــى از آنها 
سرمايه گذارى مستقيم و تأمين مالى از طريق 

بند-ق اســت كه مبلغ آن به حدود 20 ميليارد 
دالر مى رسد.

جــوادى در خصــوص پرداخــت يارانــه 
از محــل درآمدهــاى نفت و فشــارى كه به 
مجموعه ي نفت وارد شــده توضيح داد: پيش 
از اين مجموعه ى نفــت پول خود را از محل 
صادرات برمى داشــت و باقيمانده را به خزانه 
واريــز مى كــرد. پــس از آن طي ســال هايى 
پــول به خزانه واريــز و تأمين مالى متناســب 
با نيــاز مجموعه ى نفت انجام مى شــد كه در 
اين شــرايط نحوه ى فــروش نفت خام تأثيرى 
بر روابــط وزارت نفت نداشــت. اما از زمان 
اجراى قانون هدف منــدى يارانه ها، بودجه ى 
مجموعه ى نفــت تنها همــان 14/5 درصدى 
واريــزي از محل صــادرات نفت اســت كه 
ايــن مبلغ بدون تحقق ســاير درآمدهاى نفتي 

به هيچ وجه كافى نيست.
وى تصريح كرد: متأسفانه نگاه بودجه ريزى 
براى نفت اشــكال دارد و همــه فكر مى كنند 
درآمدهاى نفت درآمدهاى صادرات اســت. 
اما در شــرايطى كه صادرات نفت به كمتر از 
2/2 ميليون بشــكه كاهش يافتــه و قيمت آن 
نيز افت كرده، صنعت نفت با مشــكل روبرو 
شده است. ضمن اينكه تعهد مجموعه ى نفت 
براى تأمين پااليشگاه ها در داخل و ساير منابع 

داخلى نيز درنظر گرفته نمى شود.
جوادى افــزود: در واقــع مجموعه ى نفت 
معادل هفت ميليون بشــكه نفت خام را به بازار 

مصرف داخل و خارج عرضه مى كند؛ اما تنها 
همان 14/5 درصد را دريافت مى نمايد. ضمن 
اينكه بايد درنظر داشــت كه اين رقم در زمان 
صادراِت حدود 2/5 ميليون بشكه اى و قيمت 
نفت خام 100 دالرى چه ميزان بوده و اكنون 

چقدر است؟
جــوادى تأكيد كرد به دليــل همين كمبود 
منابع مالى، در بخش نگهداشــت و نوســازى 
با مشــكالت جدى و اساســى روبرو هستيم. 
و  توليــد  چرخــه ى  از  بخش هايــى  حتــى 
بهره بردارى نفت به بازســازى كامل نياز دارد 
كه به دليل كمبود منابــع مالى اين گونه موارد 

متوقف شده است.

ى) آماده ي از سـرگيرى سـوآپ نفت خام 
هستيم

جــوادى در خصــوص هدف گــذارى از 
سرگيرى سوآپ گفت: آمادگى از سرگيرى 
ســوآپ را داريم. اما به دليل محدوديت ناشي 
از تحريــم، موانعــى قابل توجه پيــش رو قرار 
دارد. ضمــن اينكه مجموعــه ي نفت يك بار 
نامناســبي  به طرز  بين المللى  قراردادهــاى  در 
به تعهــدات خود عمل كــرده و اين موضوع 

شرايط را دشوار خواهد كرد.
وى در مــورد حداقــل قيمت ســوآپ نيز 
گفت: بايد ديد مســير سوآپ از كجا خواهد 
بــود و در حال حاضر نمى تــوان قيمتى اعالم 

كرد.

مديرعامــل شــركت نفــت و گاز پــارس 
از تحقــق برنامه ى توليــد روزانــه 6 ميليارد 
فوت مكعبى گاز از هفت فاز اولويت نخست 
پارس جنوبى تا پايان ســال خبر داد. على اكبر 

شــعبان پور اظهار كــرد: اولويت بندى انجام 
شــده براى فازهاى نيمه كاره ى پارس جنوبى 
شرايط اجرايى را بهبود بخشيده و توانسته ايم 
با تمركز بر پروژه ها پيشــرفت خوبى داشــته 

باشيم.
وى بــا بيان اينكــه در ســال هاى 92 و 93 
تمركــز اصلى بــر فازهاى اولويت نخســت 
پارس جنوبى بوده ، گفــت: با همين تمركز و 

تا پايان سال 94 محقق مى شود؛
توليد 6 ميليارد فوت مكعبى گاز از فازهاى اولويت  نخست پارس جنوبى
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تالش توانستيم پروژه ى فاز 12 پارس جنوبى 
را كه معادل ســه فاز اســتاندارد است تكميل 
كرده و پروژه هاى فازهاى 15 و 16 و فازهاى 
17 و 18 را نيــز براى افتتاح و بهره بردارى در 

سال 94 آماده كنيم.
مديرعامــل نفت و گاز پــارس تأكيد كرد 
كه بــا توليد روزانه ى 36 ميليــون مترمكعب 
گاز از فازهــاى 15 و 16 و فازهاى 17 و 18 
و در مدار قرار گرفتن بخش هايى از فازهاى 
19 تا 21، امســال افزايــش توليد 100 ميليون 
مترمكعبى گاز براى زمســتان محقق خواهد 
شــد. وى افــزود: هميــن برنامه ريزى ســال 
گذشــته نيز به نتيجه رســيد و توانســتيم 125 
ميليون مترمكعب گاز را براى زمســتان 93 به 

مدار توليد اضافه كنيم.
شــعبان پور تصريح كرد: پيشرفت برنامه ى 
توليــد فازهــاى 15 و 16 بــدون مشــكل در 
جريان اســت اما حفــارى يكى از بخش هاى 
فازهاى 17 و 18 كمى از برنامه عقب اســت 
كه اميدواريــم اين تأخيــر در ماه هاى آينده 

جبران شود.
وى با اشــاره به اينكه در مجموع 6 ميليارد 
فوت مكعــب از هفــت فاز اولويت نخســت 
پارس جنوبى تأمين خواهد شد، افزود: عالوه 
بر اين امسال بخش هايى از فازهاى 19، 20 و 

21 نيز به بهره بردارى مى رسد.
مديرعامل شــركت نفــت و گاز پارس با 
اشــاره به مشــكالت و محدوديت هاى مالى 
موجــود در جريــان اجــراى پروژه ها گفت: 

اميدواريم امســال محدوديت هاى مالى و اثر 
آن بر پروژه ها كمتر شود.

مديرعامــل شــركت نفــت و گاز پــارس 
بــا اشــاره بــه افزايــش توليــد 120 ميليون 
مترمكعبــى گاز از محــل فازهــاى اولويت 
نخســت پارس جنوبى در سال 93 اظهار كرد: 
امســال نيز از محل به ظرفيت اسمى رساندن 
ايــن فازها و نيــز فازهاى 19 تــا 21، بيش از 
80 ميليون مترمكعــب ديگر به ظرفيت توليد 
كشــور افزوده مى شود و شــاهد تحقق قول 
200 ميليون مترمكعبى توليد گاز در سال هاى 

93 و 94 خواهيم بود.
وى بــا يــادآورى اينكه قرار بــود فاز 11 
پارس جنوبــى به عنوان پروژه اى مســتقل در 
كنفرانس لندن مطرح شــود گفــت: با توجه 
به مــرزى بودن اين ميــدان و اعالم آمادگى 
شــركت هاى داخلــى بــراى توســعه ى آن، 
هم اكنون برنامه ريزى جهت توسعه و مذاكره 
با شــركت هاى داخلى براى اين فاز در حال 

انجام است.
شــعبان پور ادامــه داد: پيش بينى مى شــود 
تا اواخر خرداد ماه امســال قــرارداد حفارى 
چاه هاى فاز 11 با شــركت هاى داخلى امضا 
شــود. مديرعامل شــركت نفت و گاز پارس 
دربــاره ى افــت فشــار احتمالــى در فازهاى 
كرد:  تصريح  پارس جنوبى  نخســت  اولويت 
به طــور معمول افــت فشــار در چاه هاى تازه 
حفارى شــده پس از يك سال آغاز مى شود 
كه اين مشــكل با انجام عمليات اســيدكارى 

چاه ها قابل رفع اســت؛ به عنوان مثال در حال 
حاضر اســيدكارى چاه هاى فازهاى 15 و 16 

آغاز شده است.
شعبان پور با اشاره به استفاده ى فازهاى 20 
تا 24 و فاز 13 پارس جنوبى از منابع صندوق 
توسعه ى ملى گفت: چندى پيش با همكارى 
بانك مركــزى و بانك عامــل، جذب منابع 

مالى براى فاز 13 آغاز شده است.
وى به 18 ميليارد دالر منابع مالى اختصاص 
يافته به پروژه هاى پارس جنوبى از محل بند-ق 
خبر داد و گفت: بر اساس تصميم گيرى هاى 
مجلــس 4/8 ميليــارد دالر بــراى توســعه ى 
ميادين مشترك درنظر گرفته شده كه حداقل 
دو ميليارد دالر آن به پروژه هاى پارس جنوبى 

اختصاص داده مى شود.
وى دربــاره ى وضعيت حفــارى چاه هاى 
ســكوى B-17 و B-18 اظهار كرد: پيش بينى 
مى شود حفارى در اين سكوها به ترتيب آذر 
ماه و اســفند ماه امســال به اتمام برسد. بهمنى 
در مــورد احتمال به كارگيرى شــركت هاى 
خارجى پس از لغــو تحريم ها در پروژه هاى 
پارس جنوبى گفــت: هم اكنــون در فازهاى 
اولويت دوم پارس جنوبى به جز فاز 14 شاهد 
پيشــرفت بيش از 75 درصدى هســتيم و در 
ســال هاى گذشــته بدون اتكا به شركت هاى 
خارجى به اين دســتاورد رســيده ايم. هرچند 
نبايد اين موضوع مانع اســتفاده از فن آورى و 
دانش روز شركت هاى خارجى در اين زمينه 

گردد.

 470 توليــد  بــه  اشــاره  بــا  شــعبان پور 
ميليــون مترمكعبــى گاز تــا پايان ســال 94 
از مخــزن مشــترك پارس جنوبــى گفــت: 
در صــورت تأميــن منابــع مالــى، بــا تحقق 
ايــن موضــوع اختــالف توليد ايــران با قطر 

وى  مى يابــد.  كاهــش  ميــدان  ايــن  در 
پيشــرفت فيزيكى، مــرزى بــودن و تكميل 
اولويــت  فازهــاى  در  توليــد  زنجيــره ى 
عوامــل  مهم تريــن  را  پارس جنوبــى  دوم 
و  نفــت  شــركت  تمركــز  و  انتخــاب 

گاز پــارس روى فازهــاى باقيمانــده اعالم 
برنامه ريــزى  اســاس  بــر  گفــت:  و  كــرد 
انجام شــده امســال بيش از 2 هــزار ميليارد 
تومان اوراق مشــاركت بــراى پارس جنوبى 

منتشر مى شود. 

توليد 470 ميليون مترمكعبى گاز از پارس جنوبى
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مدير اكتشــاف شــركت ملى نفت گفت: 
نداشــتن بانــك اطالعاتــى و عدم شــناخت 
ويژگى هــاى مخازن،  از چالش هاى پيش رو 
جهت توليد صيانتى است. هرمز قالوند با بيان 
اينكه در 20 سال گذشته موضوع ژئومكانيك 
در دنيــا مورد توجه قــرار گرفته و به صورت 
كاربردى در صنعت نفت استفاده شده ، اظهار 
كرد: با اســتفاده از ژئومكانيــك، چالش ها، 
مشــكالت و ريســك هاى مخازن و نحوه ى 
برداشت از آنها مشخص مى شود و اين همان 
خأليى است كه در صنعت نفت كشور با آن 
مواجهيم. در حالى كه ساير كشورها به خوبى 

در اين مسير حركت كرده اند.
مدير اكتشــاف شــركت ملى نفت با بيان 
اينكه در صنعت نفت ايران مهندســى ساختار 
و بهــره ورى موفق نبــوده، افــزود: موضوع 
مهندسى ساختار و ژئومكانيك در بخش هاى 

فنى استفاده شده و شكلى كلى داشته است.
وى با بيان اينكه در ســال 75 در دانشــگاه 
شــاهرود و مجموعه ى شــركت ملى مناطق 
نفت خيز جنوب با موضوع ژئومكانيك آشنا 
شده، افزود: در اين سال ها اگرچه محدوديت 
داشتيم اما كارهاى خوبى در مناطق نفت خيز 
جنوب به عنوان مهندسى نفت تعريف و اجرا 
شــد كه مى توان آنهــا را در ادامه ى كارهاى 

پژوهشى و توسعه اى ژئومكانيك دانست.
از  ژئومكانيــك  كــرد:  تأكيــد  قالونــد 
شناســايى ويژگى هــاى زميــن آغــاز شــده 
و تــا زمين شناســى و مهندســى نفــت ادامه 
دارد. اما متأســفانه تاكنون نتوانســته ايم وارد 
محدوده ى ژئومكانيك نفت شويم و هيچ گاه 
داده هايمان از شرايط مخزن و ساير مطالعات 
آن كافــى نبــوده اســت. معمــوالً داده هاى 
ورودى به آزمايشگاه ها كم و محدود است ؛ 
مثًال آزمايش هاى تك محور و سه محور روى 

مدل هاى مخزن انجام نمى شود.
وى بــا بيــان اينكه اطالعات مخــازن بايد 
كامــل و به مــرور در حــال تكميــل باشــد، 
گفــت: مخــزن موجودى زنده اســت و بايد 
در هــر مرحله اطالعات آن ارزيابى شــده و 
مقاومت ها و رفتارهاى آن شناسايى شود. در 
غير اين صورت اشتباهات زيادى در برخورد 

با مخازن بروز خواهد كرد.
مدير اكتشاف شــركت ملى نفت با اشاره 
به ضــرورت تهيه ى بانــك اطالعاتى ميادين 
گفــت: نداشــتن بانــك اطالعاتــى و عدم 
شــناخت ويژگى هاى مخــازن از چالش هاى 
اساســى در راســتاى توليــد صيانتى اســت. 
قالوند تأكيد كرد: بايد شناســنامه ى هريك 
از ميادين به ويژه ميدان هاى بزرگ به صورت 

مجــزا تهيــه شــده و رفتارهــاى آنهــا مورد 
ارزيابــى قرار گيرد. وى با اشــاره بــه اينكه 
اقدامات انجام شــده در ســال هاى اخير براى 
علم ژئومكانيك و مهندسى مخزن قابل قبول 
نبوده اما اميدواركننده اســت گفت: در واقع 
در كشــور ما هيچ ريلى براى حركت در اين 
مســير وجود ندارد. اما با دسترســى به بانك 
اطالعاتى مى توان برخــى پروژه ها را با مدل 
اســتاتيك مخزن تطبيق داده و مدل ديناميك 

بهترى به دست آورد.
قالوند با اشــاره به فقر اطالعاتى قابل توجه 
مخازن نفتى كشــور افزود: بايد شركت هاى 
مرتبــط بــا توليــد نفــت و گاز صنعت نفت 
مجموعــه ى خــود نســبت بــه ايجــاد واحد 
بــا  چراكــه  كننــد؛  همــت  ژئومكانيــك 
شــكل گيرى مجــزاى ايــن واحــد مى توان 
اميدوار بود كه بســيارى از مسائل و كمبودها 

برطرف شود.
مدير اكتشاف شركت ملى نفت در ادامه با 
اشاره به برخى اقدامات انجام شده در زمينه ى 
ژئومكانيك و استفاده از آن در صنعت نفت 
اظهار كرد: پروژه ى شناسايى شيل هاى گازى 
در استان لرستان با حدود 25 درصد پيشرفت 
در حــال مطالعه اســت كــه اميدواريم نتايج 

قابل قبولى داشته باشد.

بانك اطالعاتى و شناسايى ويژگى هاى مخازن، الزمه ى برداشت صيانتى است

پيشرفت فيزيكى اهداف اكتشافى مديريت 
اكتشاف در چهار سال نخست برنامه ى پنجم 
توســعه ى كشــور به 90 درصد رسيد. هرمز 
قالوند مدير اكتشاف شركت ملى نفت ايران 
گفت: بر اســاس برنامه ى ابالغــى مديريت 
برنامه ريزى تلفيقى و تأكيــد هيأت مديره ى 
شركت ملى نفت باهدف كشف ساالنه 400 
ميليون بشــكه نفت و 132 ميليون مترمكعب 

گاز، فعاليت هاى اكتشــافى اين شــركت بر 
اساس برنامه پيش مى رود.

وى با بيان اينكه پيشــرفت فيزيكى اهداف 
اكتشــافى مديريت اكتشــاف در چهار سال 
نخســت برنامه ى پنجم توســعه ى كشــور به 
90 درصــد رســيده  تصريح كــرد: مديريت 
اكتشــاف بيشــترين موفقيت را در رسيدن به 

اهداف خود داشته است.

حــوزه ى  در  فعاليــت  همچنيــن  قالونــد 
اكتشــاف منابــع هيدروكربنــى نامتعارف را 
از جملــه برنامه هاى ســال 94 ايــن مديريت 
اعالم كرد و افزود: بر اين اساس برنامه ريزى 
مديريت اكتشــاف شــركت ملى نفت ايران 
جهت اكتشاف منابع هيدروكربنى نامتعارف 
در حوزه ى هيدرات هاى گازى، نفت و گاز 

شيل خواهد بود.

مدير اكتشاف شركت ملى نفت ايران خبر داد:
پيشرفت 90 درصدى اهداف اكتشافى در چهار سال نخست برنامه ى پنجم
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مــورد،   24 در  تفاهم نامــه  ايــن  طــي 
اجــرا  به مرحلــه ي  و  طراحــى  همــكارى، 
درخواهــد آمــد و دو طرف براى گســترش 
توان ملى جهت حل مشــكالت و معضالت 
ايــن  موضــوع  بــا  علمى-تحقيقاتــى 
تفاهم نامــه و نيل بــه خوداتكايى ملى  تالش 

خواهند كرد.
مدت اين تفاهم نامــه از تاريخ امضاى آن 
ســه ســال اســت كه با توافق دو طرف قابل 
تمديــد خواهد بود و پــس از انقضاى مدت 
آن، پژوهشــگاه ملــزم بــه تكميــل طرح ها 
و پروژه هــاى در دســت اجــرا و نيمه تمــام 

خواهد بود.
تأسيسات  بررســى  و  شبيه ســازى  مطالعه، 
ســطح االرضى و رفــع تنگناهــاى عملياتى، 
و  طراحــى  فنــى،  دانــش  بــه  دســت يابى 
قبيل  از  ســطح االرضى  تجهيــزات  ســاخت 
جريان ســنج هاى چندفــازى، نمك زداهــا و 

ســاخت  و  طراحى  درون چاهى،  پمپ هــاى 
واحدهــاى نيمه صنعتى تصفيه و پاك ســازى 
پسآب واحدهاى نمك زدايى جهت مصارف 
صنعتى و كشاورزى با استفاده از فن آورى هاى 
نو و درنظر گرفتن الزامات زيســت محيطى، 
توســعه ي نرم افزارهاى مهندسى و اتوماسيون 
صنعتــى در صورت نياز، توليد و به كارگيرى 
مواد شيميايى و پليمرى جهت رفع مشكالت 
فرآيندهاى توليد و بهره بردارى و تهيه ي بانك 
و  همــراه  گازهــاى  نفت خــام،  اطالعاتــى 
ميعانــات گازى از مــوارد همــكارى ايــن 

تفاهم نامه است.
همچنين ارزيابى نفت خــام، گاز، ميعانات 
گازى و رســوبات نفتــى و انجــام خدمات 
مشــاوره اى، تدوين و ايجاد زيرســاخت هاى 
الزم براى مديريت خوردگى، بهره گيرى از 
روش هاى نوين بازرسى فنى به منظور مديريت 
يك پارچــه ي خطــوط لولــه و تأسيســات، 

تهيــه ي نرم افزارهــاى مــورد نيــاز مربوط به 
بازرســى فنى و خوردگــى، تدوين و بازبينى 
سامانه هاى پوششى مناســب براى وضع آب 
و هوا در مناطق مختلف، بازبينى سيســتم هاى 
پايــش خوردگى و اعالم نظــرات اصالحى 
با رويكرد اســتفاده از ســامانه هاى موجود و 
حفاظت  سامانه ي  بررسى  خوردگى،  كاهش 
كاتدى موجود در مناطــق مختلف، ارزيابى 
سامانه هاى پوششــى و حفاظتى، پاك سازى 
خاك هاى آلوده به نفت و استخرهاى هرزآب 
حفارى (نمونه ي پاك ســازى شده: چاه-58 
و  صنعتى  پســماندهاى  مديريت  خانگيران)، 
كنترل آفات صنعتى، شناســايى، اندازه گيرى 
و مدل ســازى آالينده هــاى زيســت محيطى 
هــوا  و  خــاك  آب،  محيط هــاى  در 
بر اســاس الزامات و اســتانداردهاى سازمان 
در  بهينه ســازى  و  محيط زيســت  حفاظــت 
حــوزه ي انــرژى نيــز از ديگر بندهــاى اين 

امضاء تفاهم نامه  ميان پژوهشگاه صنعت نفت و شركت نفت مناطق مركزى
جهت مطالعه و بهينه سازى و رفع تنگناهاى واحد هاى توليدى، تفاهم نامه ي همكارى ميان پژوهشگاه صنعت نفت و شركت نفت 

مناطق مركزى امضاء شد.

معاون زمين شناســى گسترشــى شــركت 
ملى مناطق نفت خيــز جنوب گفت: منطقه ي 
بى بى  حكيمــه از نظــر جغرافيايى جزء مناطق 
شــركت  اين  عملياتى  حوزه ي  ســخت گذر 
به شــمار مى رود كه وســعت ايــن منطقه بر 

دشواري كار لرزه نگارى افزوده است.
فــرخ ناصــرى كريمونــد گفــت: در اين 
پروژه عالوه بر ميــدان بى بى حكيمه، ميادين 
كيلــور كريم و ســياهمكان با وســعت بيش 
از يك هــزار و 600 كيلومتــر مربع نيز تحت 

پوشــش عمليات لرزه نگارى ســه بعدى قرار 
مى گيرند.

وى افــزود: اين پروژه كــه از بزرگ ترين 
پروژه هاى لرزه نگارى كشور به شمار مى آيد 
و در گســتره ي فعاليت شــركت بهره بردارى 
نفــت و گاز گچســاران قــرار دارد با هدف 
ارزيابــى دقيق موقعيت مخازن يادشــده اجرا 

مى گردد.
ناصــرى كريمونــد اظهار كــرد: عمليات 
لرزه نــگارى مقدمه ي شــناخت كامل مخزن 

به شــمار مى رود و براى انجام مطالعات دقيق 
جهت توســعه ي ميدان و نگهداشت دقيق تر 

مخزن بسيار ضرورى و مهم تلقي مي شود.
ميــدان  ســه بعدى  لرزه نــگارى  قــرارداد 
بى بى حكيمــه، كيلــور كريم و ســياهمكان 
اواخــر ســال 1391 بين شــركت ملى مناطق 
نفت خيــز جنوب و شــركت ژئوفيزيك دانا 
امضــاء شــد. اعتبار ايــن پــروژه يك هزار و 
550 ميليارد ريــال و مدت اجراى آن 34 ماه 

پيش بينى شده است. 

  پيشرفت 95 درصدى لرزه نگارى ميدان نفتى بى بى حكيمه
پروژه ي بزرگ لرزه نگارى سه بعدى ميدان نفتى بى بى حكيمه با 95 درصد پيشرفت به مراحل پاياني نزديك مى شود.



73

ماهنامه  علمى- ترويجى اكتشاف و توليد نفت و گاز/ شماره ى 122 / ارديبهشت ماه 1394

 معــاون برنامه ريزى تلفيقى شــركت ملى 
نفت ايران نگهداشــت، اســتمرار توان توليد 
و كشــف ذخايــر هيدروكربنــى را به عنوان 

اهداف اين شركت در سال 94 اعالم كرد.
از ديــدگاه تأميــن نيازهاى انرژى كشــور 
و تأميــن منابــع ارزى مورد نيــاز در نتيجه ي 
صــادرات منابع هيدروكربنى، نگهداشــت و 
استمرار توان توليد ميادين نفت و گاز موجود 
بســيار حائز اهميت اســت. همچنين كشــف 
ذخايــر هيدروكربنــى جديد ضمــن ارتقاء 
نقش كشــور در تأمين نيازهاى انرژى جهان، 
امــكان افزايــش صــادرات ايــن منابــع را 

فراهم مى كند.
بر اساس بررسى انجام شده توسط معاونت 
بررسى امكان سنجى اقتصادى و مالى طرح ها، 
با هدف نگهداشت و استمرار توليد و كشف 
ذخاير هيدروكربنى جديد در كشور، حفارى 
256 حلقه چاه توســعه اى، تعميرى، اكتشافى 
و توصيفى در خشــكى و دريــا و نيز حفارى 
181 حلقه چاه جديد توسعه اى در طرح هاى 
پيش بينــى  گاز  و  نفــت  مياديــن  توســعه ي 

شده است.
بر همين اســاس مديريت، راهبرى و تأمين 
مالــى 120 دســتگاه دكل حفارى خشــكى 

و دريايــى و آغاز عمليــات اجرايى حفارى 
اكتشافى در بلوك جديد  درياى خزر نيز 
برخى ديگر از اهداف اين ســرفصل در سال 

94 اعالم شده است.
همچنيــن تعميــرات اساســى، نوســازى، 
بهســازى تأسيســات صنعتى و كارخانه هاى 
بهره بردارى، خطوط لوله، اسكله ها، پايانه ها، 
مخازن ذخيره ســازى و سكوهاى دريايى، از 
ديگر اهداف مربوط به نگهداشت و استمرار 
تــوان توليد و كشــف ذخايــر هيدروكربنى 
شركت ملى نفت ايران در سال 1394 عنوان 

شده است.

توســعه ي دوازده مخــزن گازى جديد با 
هدف توليد روزانه ي يك ميليارد فوت مكعب 
گاز ســبك و 120 هزار بشكه مايعات گازى 
در شــركت ملي مناطــق نفت خيز جنوب در 

دست اجراست.
مدير برنامه ريزى تلفيقى اين شركت با بيان 
ايــن مطلب، اظهار كرد: به اين منظور شــش 
پروژه با بــرآورد اعتبار دو هزار ميليارد ريال 
تعريف شده است. غالمحسين بابادى افزود: 
هــدف از اجراى اين پروژه ها تأمين بخشــى 
از گاز مــورد نيــاز تزريق به مخــازن نفتى و 

استحصال مايعات گازى است.

وى همچنيــن از اجــراى طــرح احــداث 
كارخانه هاى جديد گاز و گاز مايع در مناطق 
نفت خيز جنوب خبــر داد و گفت: اين طرح 
به منظــور اســتحصال حداكثــري تركيبات 
سنگين تر از اتان، تأمين اتان مورد نياز صنايع 
پتروشــيمى و تأمين منابع جديد گازي جهت 

تحقق برنامه هاى تزريق اجرا خواهد شد.
بابــادى با بيــان اينكه اعتبــار اين طرح 28 
هــزار و 505 ميليــارد ريــال برآورد شــده، 
در خصــوص طرح پيشــگيرى از ســوزاندن 
گازهاى همراه نفت نيــز توضيح داد: در اين 
زمينــه 22 پــروژه ي فعال با اعتبــار 8 هزار و 

150 ميليــارد ريال تعريف شــده كه تعدادى 
از پروژه ها انجام شــده و بخشــى از آنها در 

مراحل اجرا قرار دارد.
مديــر برنامه ريــزى تلفيقى شــركت ملى 
مناطــق نفت خيــز جنوب اظهار كــرد: طرح 
پيشــگيرى از ســوزاندن گازهاى همراه نفت 
(NO FLARING) در راســتاى ممانعــت از 

ســوزاندن حدود 98 درصــد گازهاى همراه 
نفت، تأمين بخشــى از گاز مــورد نياز جهت 
تزريــق در مياديــن نفتــى و همچنين رعايت 
الزامــات زيســت محيطى توليد نفــت و گاز 

به اجرا گذاشته شده است.

معاون برنامه ريزى تلفيقى شركت ملى نفت ايران اعالم كرد:
اهداف سال جاري نگهداشت و استمرار توان توليد و كشف ذخاير هيدروكربنى است

با توسعه ي دوازده مخزن گازى؛
توليد روزانه ي يك ميليارد فوت مكعب گاز سبك در مناطق نفت خيز جنوب محقق مى شود

تفاهم نامه است.
طرفيــن  توافــق  مــورد  مــوارد  ســاير  از 
مى توان به توســعه ي اكوسيســتم فضاى سبز 
مناســب بــا ويژگى هــاى مناطــق عملياتــى 
گياهــى،  مناســب  گونه هــاى  انتخــاب  و 

انجــام مطالعــه ي EBS و EIA، اندازه گيرى 
نظــارت  كار،  محيــط  زيــان آور  عوامــل 
پروژه هــا،  زيســت محيطى  بازرســى  و 
فرآيندهــاى جــذب ســطحى و فرآيندهاى 
شيرين ســازى  در  بيوتكنولــوژى  غشــايى، 

گاز، نفــت و نمك زدايــى گاز، افزايه هــاى 
گل و ســيمان حفــارى و ازديــاد برداشــت 
از طريــق مــواد نانــو ســاختار و بيابان زدايى 
محيط زيســت  ســازگار  روش هاى  طريق  از 

اشاره كرد.
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آرگــوس (مــارس 2015) - به نظر مى رســد با 
توجه به تســهيالت و شــرايطى كه قرار اســت 
دولت چيــن بــراى واردات نفت لحــاظ كند 
به تدريج شــركت هاى نفت خصوصى فعال اين 
كشور ســرمايه گذارى خود در خارج از مرزها 
را كاهش دهند؛ چراكه سودآورى از اين روش 
مطمئن تر خواهد بود. در فاصله ى ماه هاى نوامبر 
ســال گذشته تا فوريه ى ســال جارى 9 شركت 
نفتــى چينى جهت ســرمايه گذارى 1/6 ميليارد 
دالرى در خــارج از چين توافــق كردند كه با 
درنظر گرفتن 2/3 ميليارد دالر ســرمايه گذارى 
قبلى كــه در فاصلــه ى ماه هاى ژوئن تــا اكتبر 
توســط 8 شركت ديگر انجام شده بود مجموعاً 

3/9 ميليــارد دالر در اين زمينه ســرمايه گذارى 
شــده اســت. تا كنون شــركت هاى خصوصى 
چينــى در تــالش بودنــد با هدف ســودآورى 
هرچه بيشــتر و تأمين نفت مــورد نياز خود، در 
ســاير مناطق جهان ســرمايه گذارى كنند كه با 
قرارداد مشــاركت در توليد نفت در قزاقستان، 
(ناحيــه ى  آمريــكا  شــيل اويل  و  قرقيزســتان 
Eagle Ford) و ميانمار (برمه ى سابق) اقداماتى 
انجام دادند. از طرفى اين شــركت ها در تالش 
هســتند تا به دليل توانايى بالقوه ى تأمين نفت از 
آسيا ســرمايه گذارى هاى خود را به اين منطقه 
و به ويژه آســياى مركزى انتقــال دهند؛ چراكه 
در مقايســه با آمريكاى شمالى (كانادا و اياالت 

متحده) هزينه ى كمتــرى دارد. با ادامه ى روند 
كاهش قيمــت نفت در بازارهــاى جهانى، اين 
شــركت ها نيز به آينده ى ســرمايه گذارى هاى 
خود در خارج از مرزهاى چين شــك و ترديد 
بيشــترى دارنــد و در برخى مناطق يــا پروژه ها 
اقدام به كاهش نرخ مشاركت كرده اند. در حال 
حاضر نيز كه دولت تسهيالتى را براى واردات 
نفت در اختيار اين شركت هاى خصوصى قرار 
داده، آنها متمايل بــه بازدهى زودتر منابع مالى 
خود هســتند؛ به طورى كه با خريد مستقيم نفت 
و مصرف آن در مراكز پااليشــى خود اقدام به 
كاهش ريسك در بخش باالدستى در خارج از 

كشور كرده اند.

آرگــوس (مــارس 2015) - به دليــل كاهــش 
قيمت نفت در ســال 2014، شركت لوك اويل 
با كاهش 36 درصدى ســود مشاركت خود در 
پروژه هاى باالدستى روبرو شد. اين شركت طى 
دوره ى مذكور درآمــدى معادل 144/1 ميليارد 
دالر با سود 4/75 ميليارد دالر داشته كه افزايش 
ســود آن نسبت به ســال 2013 تنها 1/9 درصد 
بوده اســت. البته لوك اويل توانســته با ورود به 
بازار معامالت آتى نفــت، 1/89 ميليارد دالر از 

زيان خود را پوشش دهد. بيشترين خسارت اين 
شــركت مربوط به پروژه اى در كشــور غناست 
كــه 794 ميليــون دالر در آن ســرمايه گذارى 
كرده بــود. بدين ترتيب كه اغلب چاه هاى حفر 
شــده در اين منطقه يا بســيار عميقند يا خشك 
و تعــدادى از آنها نيز بــا ارزش اقتصادى كمى 
در حال توليد هســتند. ديگر زيــان وارده به اين 
شــركت مربــوط بــه فعاليت هاى دريــاى خزر 
اســت كه اطمينان چندانــى از گاز توليدى اين 

ميادين وجود ندارد و همين امر توسعه ى ميادين 
مذكور را با ترديد روبرو كرده اســت. شركت 
لوك اويل دومين شــركت نفتى بزرگ روســيه 
اســت كه در 2014 كاهش ســود داشته است. 
شــركت گازپــروم به عنوان چهارمين شــركت 
بزرگ نفتى اين كشور در گزارش مارس 2015 
نيز به كاهش 31 درصدى سود خود اشاره كرده 
كه اين كاهش ناشــى از كاهــش قيمت نفت و 

كاهش ارزش روبل در مقابل دالر است.

گزارش هــاى   -  (2015 آرگوس(مــارس 
دريافتــى از دســت اندركاران صنعت حفارى 
چاه هاى نفت و گاز در هفته هاى اخير از جمله 
شــركت  Baker Hughes حاكى از آن است 
كه در هفته ى منتهى به 13 مارس امسال تعداد 
دكل هاى حفــارى فعال در ايــاالت متحده ى 
آمريــكا با 67 دســتگاه كاهش در مقايســه با 
هفته ى قبل از آن و شــبيه بــه 14 هفته ى اخير 
به رونــد نزولى خود ادامــه داده و به كمترين 
تعداد يعنى 1125 عدد رســيده كه از 2009 تا 
كنون بى سابقه بوده است. بديهى است نحوه ى 

فعاليــت دكل هــاى حفــارى در صنعت نفت 
به ويژه در آمريكا كه از ابتداى امســال كاهش 
686 واحدى (معادل 38 در صد) داشته، روند 
عرضه ى نفت يا گاز در آينده را نشــان خواهد 
داد؛ ضمن اينكه ذخيره سازى مقادير زياد نفت 
نيز موجب كاهش قيمت خواهد شــد. از كل 
اين دكل هاى از كار افتــاده، 56 دكل مربوط 
به حفــارى چاه هاى نفتى بــوده كه رقم آن به 
866 عدد كاهش يافته اســت. تعداد 11 دكل 
حفارى نيز مربــوط به چاه هاى گازى بوده كه 
در هفتــه ى منتهى به 13 مارس تعــداد آنها به 

257 عدد كاهش يافته است. در اين خصوص 
نيز تعداد دكل هاى حفارى خشــكى با كاهش 
64 دكل بــه 1069 عــدد و تعــداد دكل هاى 
حفــارى دريايى با كاهــش 3 دكل به 48 عدد 
رســيده اســت. مجمــوع دكل هاى فعــال در 
حفــارى افقى و عمودى نيز به ترتيب با كاهش 
46 و 11 واحدى به 849 و 166 عدد رسيده اند.

همان طــور كــه عوامــل مؤثــر بر بــازار نفت 
در ماه هــاى اخير نشــان داده اند، تــداوم روند 
نزولــى قيمت نفــت از ژوئن تا مــارس تا حد 
50 درصــد موجب شــده شــركت هاى نفتى 

كاهش سرمايه گذارى شركت هاى نفتى خصوصى چينى در خارج از كشور

كاهش 39 درصدى سود شركت لوك اويل روسيه در سال 2014

كاهش دكل هاى حفارى به كمترين تعداد در پنج سال گذشته
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آرگــوس (مارس 2015)- شــل به دليل ادامه ى 
روند كاهشى تقاضا و مصرف انواع فرآورده هاى 
نفتــى در اروپا، اخيراً اقدام به فروش بخشــى از 
دارايى هاى خود به ويژه تأسيســات باالدستى در 
اروپــا كرده؛ به طورى كــه در ماه مارس نيز اين 
شــركت مصمم به فروش بخش ديگرى از اين 
دارايى هــاى خود به يك شــركت كانادايى در 
نقــاط مختلف از جمله دانمارك شــده اســت. 
اين تأسيسات شامل ايســتگاه هاى خرده فروشى 
فرآورده هــاى نفتى، تأسيســات ذخيره ســازى، 
نفتكش هاى حمل و نقل دريايى منطقه و ... بوده 

كــه البته براى اين اقدام بايــد مجوزهاى قانونى 
الزم را داشــته باشد. شل در سال هاى اخير اقدام 
به فروش تأسيســات پايين دســتى خود در اروپا 
كرده بود كــه از جمله ى آنها مى توان به فروش 
ســهم عمده اى از اين دارايى ها در بخش فروش 
فرآورده در ايتاليا و همچنين ســهام اين شركت 
در دو مركز پااليشــى در جمهــورى چك در 
ســال گذشته اشاره كرد. شــركت شل همچنين 
تصميم گرفته نسبت به فروش تأسيسات مشابهى 
از جملــه يــك پايانــه ى نفتى فروش ســوخت 
همچنيــن  و  نــروژ  در   (Bunker) نفت كــش 

پااليشــگاه Fredericia بــا ظرفيت روزانه ى 70 
هزار بشــكه در روز در دانمــارك اقدام نمايد. 
مجموع ظرفيت پااليشــى شل از 2010 تا كنون 
از 1/5 ميليون بشكه به يك ميليون بشكه در روز 
كاهش يافته اســت. اين شــركت تالش مى كند 
فعاليت خــود را روى تأسيســات پااليشــى در 
هلنــد و آلمان  متمركز كند كــه مهم ترين آنها 
پااليشــگاه Pernis با ظرفيت 420 هزار بشــكه 
در روز در هلند و دو پااليشــگاه Wesseling و 
Godford به ترتيــب با ظرفيت 140 و 170 هزار 

بشكه در روز در آلمان است.

بخــش  رئيــس  آرگــوس (آوريــل 2015) - 
توليد و اكتشــاف توتال اعالم كرد اين شركت 
قصــد دارد به منظــور خلق دارايى هــاى جديد 
بخش هــاى  در  مجــدد  ســرمايه گذارى هاى  و 
ارزش افزا، حجــم زيــادى از دارايى هاى فعلى 
را كه براى آن شــركت جذابيــت كمترى دارد 
در معرض فــروش قرار دهــد. وى كه در يك 
كنفرانس نفت و گاز در پاريس سخن مى گفت 
افزود: شركت توتال طى پنج سال اخير مالكيت 

حــدود يك چهــارم از دارايى هــاى موجود در 
سبد ســرمايه گذارى خود را از طريق واگذارى 
حــق مالكيت و فــروش به غيــر، تغييــر داده و 
در حــال حاضر بــا آگاهى و اشــراف كامل به 
شــرايط موجود درصدد تجديد سرمايه گذارى 
و دارايى هــاى خــود در بخش هــاى جذاب تر 
اســت. به عقيــده ى Breuillac در بــازار پويا و 
فعال امروز تغيير دارايى و ســرمايه گذارى هاى 
جديــد در بخش هــاى متنــوع و جذاب بســيار 

دشــوار شــده اســت. وى از اين اقدام شركت 
توتال به عنوان راهكارى براى واكنش به كاهش 
ســطح قيمت هاى نفت ياد كــرد. به گفته ى وى 
اين شركت قصد دارد جهت سرمايه گذارى در 
بخش هاى جديد در سال 2015 حدود 5 ميليارد 
دالر بــه دارايى هاى خود بيافزايــد كه اين رقم 
نســبت به آنچه در برنامه ريزى هاى مقامات اين 
شركت براى سال هاى 2015 تا 2017 تعيين شده 

بود فاصله ى زيادى (10 ميليارد دالر) دارد.

آرگــوس (آوريــل 2015) - شــركت دولتى 
نفــت ونزوئــال (PDV) درصدد اســت تا در 
نيمه ى دوم سال 2015 نيز حداقل چهار ميليون 
بشكه نفت خام سبك وارد كند. گفته مى شود 

فوق سنگين  نفت خام  اســتخراج  براى  ونزوئال 
معموالً نفتا يا نفت خام ســبك بــه اين ميادين 
تزريــق كرده و با سبك ســازى نفــت اقدام به 
استخراج آن مى كند. اما از آنجا كه قرار است 

تعميرات تأسيسات و واحدهاى مخلوط سازى 
نفتاى مورد استفاده براى تزريق در نيمه ى دوم 
سال آغاز شــود از هم اكنون برنامه ى خريد و 
تأمين حالل مورد نياز در پروژه هاى استخراج 

شركت شل و فروش دارايى هاى پايين دستى در دانمارك

شركت توتال و فروش بخش ديگرى از دارايى ها

واردات نفت خام سبك توسط ونزوئال

در نخســتين اقدام نســبت به كاهش بودجه و 
كارمندان خود در بخش باالدســتى و باألخره 
تعداد دكل هاى حفارى فعال اقدام نمايند. البته 
برخى كارشناســان بر اين اعتقادند كه كاهش 
دكل هــاى حفارى در يك منطقــه تنها به دليل 
كاهش توليد نفت نيســت؛ چراكــه با افزايش 
كارآيى ساير دكل ها در ديگر نواحى (به ويژه 
از نــوع پربازده) از كاهش روند توليد نفت نيز 
استفاده مى شود؛ اخبارى نيز از اين روش اعالم 

شده است.

از طرفى اطالعــات دريافتى اداره ى اطالعات 
انرژى آمريكا (EIA) نيز نشان دهنده ى كاهش 
توليد 7 شــركت مهم توليدكننده ى شيل اويل 
در آمريكا به رقم 5/61 ميليون بشــكه در روز 
در ماه آوريل اســت كه در مقايســه با برآورد 
انجام شــده در مارس تنها افزايش هزار بشكه 
در روز داشــته اســت؛ به عبارتى افزايش توليد 
آوريل نســبت به مارس حداقلى بوده اســت. 
اين 7 شــركت حدود 95 درصد رشــد توليد 
شــيل اويل را در فاصلــه ى ســال هاى 2013-

2011 به خــود اختصــاص داده انــد. پيش بينى 
مى شــود در آوريل نسبت به مارس توليد نفت 
ميدان Eagle Ford با 10 هزار بشــكه كاهش 
بــه 1/723 ميليون بشــكه در روز، توليد ميدان 
Bakken بــا 8 هزار بشــكه كاهش بــه 1/32 
 Permian ميليون بشــكه در روز و توليد ميدان
با 21 هــزار بشــكه كاهش بــه 1/982 ميليون 
بشــكه در روز برســد. 4 شــركت ديگر مهم 
 Niobrara ،Utica توليدكننده ى اويل شيل نيز

Haynesville، و Marcellus هستند.
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اخبار

رويتــرز (آوريــل 2015) – شــركت دولتى نفت 
ونزوئال (PDVSA) و برخى از شــركاى خارجى 
آن در تالشــند تا توليــد نفت فوق ســنگين را از 
پروژه هــاى جديد ســرمايه گذارى مشــترك در 
كمربند اورينوكو تا 500 هزار بشكه در روز افزايش 
دهند. گفتنى اســت جهت توسعه ى كمربند نفتى 
اورينوكو كه يكى از مهم ترين و بزرگ ترين ذخاير 
نفتى ونزوئال محســوب مى شود 144 ميليارد دالر 
 PDVSA اختصاص داده شده اســت. به گزارش

قــرار اســت از مجموع هفــت پــروژه ى جديد 
ســرمايه گذارى مشترك روى كمربند اورينوكو، 
توليد نفتــى معــادل 2/49 ميليون بشــكه در روز 
حاصل شود. البته اجراى اين پروژه ها نيز به برنامه  ى 
اصلى افزايش توليد نفت از سطح فعلى 85//2 به 6 
ميليون بشكه در روز تا ســال 2019 مربوط است. 
PDVSA همچنيــن اعالم كرده به منظــور انجام 
عمليات تعمير و نگهدارى پااليشگاه هاى خود در 
نظر دارد با استفاده از ارتقاءدهنده ى نفت سنگين، 

نفت خام هاى فوق ســنگين كمربند اورينوكو را به 
نفت خام هاى ســبك تر قابل پااليش در اين كشور 
تبديل كند. قابل ذكر اســت كه صــادرات نفت 
ونزوئال به چين در حال حاضــر حدود 550 هزار 
بشكه در روز اســت و توليد نفت خام هاى سبك 
 Santa معادل 30 و API با درجه ى Mesa آن نظير
Barbara بــا درجه ى API معادل 39 نيز از ميادين 
قديمى در بخش شــرقى اين كشور (كه با كاهش 

توليد مواجه شده اند) انجام مى شود.

آرگوس (آوريل2015) - هندوستان هم اكنون بيش 
از 80 درصــد نفت خام مورد نيــاز خود را از خارج 
تأمين مى كند كه به اين مقدار واردات نفت، خطر 
فراوانــى را براى صنعت انرژى اين كشــور به دنبال 
خواهد داشــت. از ايــن رو ضمن تغيير اســتراتژى 
در زمينه ى وابســتگى مطلق به نفــت و به ويژه بازار 
خليج فارس، در ســال هاى اخير هنــد تالش كرده 
بخشى از نفت خام مورد نياز خود را از ساير بازارهاى 
دوردست از جمله كشورهاى غرب آفريقا و حتى 
آمريكاى التين تأمين نمايد. به عالوه ضمن اجراى 
اين طرح هند از توسعه ى بخش باالدستى و قديمى 
خود و روند كاهشــى توليد نفت و گاز ميادين نيز 
غافل نشده است. البته دولت هند تالش هاى زيادى 
در اين راســتا انجــام داده، اما تاكنون امكان جذب 

سرمايه ى خارجى مناســب براى اين بخش كمتر 
مهيا شده است. طبق آمار و اطالعات منتشره توسط 
وزارت نفت هنــد توليد نفت خام مــاه مارس اين 
كشور 736 هزار بشكه در روز گزارش شده كه اين 
رقم نسبت به دوره ى مشابه سال گذشته 1/7 درصد 
افزايش يافته اما در مقايســه با سطح هدف گذارى 
شده توســط دولت هند 2/5 درصد كاهش دارد. 
گفتنى است هندوستان طى سال مالى 2014-2015 
كه در 31 ماه مارس خاتمه مى يابد 752 هزار بشكه 
در روز نفت خام توليد كرده كه اين مقدار نسبت به 
دوره ى مشــابه سال گذشته و همچنين سطح مورد 
نظر و تعيين شده توسط مقامات اين كشور، به ترتيب 
0/9 و 3/4 درصد كاهش داشــته اســت. قدمت و 
فرسودگى ميادين نفتى، بسته شدن چاه هاى نفتى، 

كمبود برق و همچنين ناتوانى شركت هاى دولتى 
و خصوصى فعال در بخش صنعت نفت اين كشور 
در افزايش توليد نفت مياديــن موجود (به ويژه در 
آبهاى عميق واقع در سواحل شرقى هند) از داليل 
عمــده ى كاهش توليد نفت خام هند عنوان شــده 
اســت. بر اساس گزارش مذكور، حجم توليد گاز 
طبيعى اين كشور در مارس 92/7 ميليون مترمكعب 
در روز بوده كه اين مقدار نســبت به دوره ى مشابه 
ســال گذشته 1/5 درصد كاهش يافته و در مقايسه 
با توليد هدف گذارى شــده توسط دولت هند نيز 
12 درصد كمتر است. با اين حال توليد گاز طبيعى 
هنــد در دوره ى مورد بررســى نســبت به فوريه ى 
ســال جارى (90/5 ميليــون مترمكعــب در روز) 

افزايش داشته است.

برنامه ى افزايش توليد نفت ونزوئال

چشم انداز نااميدكننده ى توليد نفت هند

نفت خام فوق ســنگين شــركت نفــت ونزوئال 
تنظيم شــده اســت. قــرار اســت محموله هاى 
نفت خام سبك مورد نظر از كشورهاى الجزاير 
يا نيجريــه وارد شــده و بــراى مخلوط كردن 
بــا نفت خام فوق ســنگين توليــدى از منطقه ى 
Orinoco (كــه معموالً با نفتا رقيق مى شــود) 
استفاده گردد. نفت خام حاصل در اين شرايط 
همان نفت خام Merey با درجه ى API معادل 
16 اســت كــه اصلى تريــن مقاصــد آن چين 
و هندوســتان مى باشــد. شــركت PDV بدون 
بهره گيرى از فرآورده هاى نفتى يا نفت خام هاى 
ســبك قادر به بهره بردارى از ميادين نفت خام 

ســنگين خود نبوده و در آن صــورت فعاليت 
چاه هاى توليدى اين ميادين نيز متوقف خواهد 
شد. مسؤالن عملياتى اين شركت اعالم كردند 
كه بــا به كارگيــرى نفت خام ســبك مخلوط 
Saharan (وارداتى از الجزاير) در رقيق ســازى 
نفت خام فوق سنگين استخراجى و صدور آن به 
بازارهاى جهانى در هر بشكه 10 تا 20 دالر در 
مقايسه با رقيق سازى نفت خام توليدى به كمك 
نفتا حق مرغوبيت بيشــترى براى PDV حاصل 
شده اســت. تأسيسات مخلوط ســازى منطقه ى 
 Jose در منطقــه اى صنعتــى به نام Sinovensa
در سواحل درياى كارائيب و در فاصله ى 200 

كيلومتــرى شــمال Junin در نزديكى ميدان 
نفتى (كمربندى) Orinoco واقع شــده كه به 
زبــان اســپانيايى Faja ناميده مى شــود و قرار 
اســت به دليل تعميرات، در مــاه اوت به مدت 
35-30 روز فعاليت آن متوقف شــود. ســهم 
PDV و شــركت دولتــى CNPC چين از اين 
تأسيسات به ترتيب 60 و 40 درصد است. البته 
معموالً در شــرايطى كه نفت خام هاى توليدى 
 Santa و Mesa از ميادين قديمى داخلى مانند
Barbara به ترتيب با درجــه ى API 30 و 39 
در دسترس نباشد اين شركت اقدام به واردات 

نفت سبك خواهد كرد.


