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اخبار داخلی و بین المللی

رکن الدین جوادي، مدیر عامل ش��رکت ملي نفت 
ایران پس از توافق هس��ته اي، نقطه نظرات و مس��ائل 
متع��ددي را ب��ه فراخور زمان مطرح کرده اس��ت که 

مروري بخشی از آنها خالي از لطف نیست.
وي در گف��ت و گویي که مدتي پیش در یکي از 
رسانه ها منتشر شد تاکید کرد: اصوال قرار نیست براي 
بعد از تحریم ها، سازمان جدیدي درست کنیم، بلکه 
باید س��ازمان هاي موجود را به گونه اي آماده کنیم تا 
بتوانند بعد از لغو تحریم ها ماموریت هایش��ان را براي 
ش��تاب بخشیدن به توسعه و تولید دنبال کنند. البته در 
بخش فني درص��دد ایجاد مدیریت مهندس��ي براي 
ساماندهي مباحث هماهنگ حرفه اي، اصول پایه اي و 
مفهومي مهندسي، مدیریت کیفیت و... هستیم تا بتواند 

این بخش را مدیریت کند.
رکن الدین جوادي مهم ترین ماموریت شرکت ملي 
نفت پس از لغو تحریم ه��ا را افزایش تولید نفت مي 
داند و مي گوید: سال گذشته براي بیشتر میادین نفتي 
مهم یک بار به صورت آزمایشي، برنامه افزایش تولید 
نفت را اجرا کردیم. امسال دستور اجراي برنامه افزایش 
تولید براي همه میادین نفتي صادر ش��ده است و این 

برنامه را براي همه میادین نفتي، تکرار خواهیم کرد.
وي درباره افزایش تولید نفت ایران در پس��اتحریم 
معتقد است: ارزیابي ما این است که متناسب با به دست 
آوردن بازاري که به واسطه تحریم ها از دست رفته است، 
مي توانیم تولید نفت را افزایش دهیم، ولي معتقدیم بازار 
نفت در کوتاه مدت، یعني فاصله یک تا دو ماهه پس 
از لغ��و تحریم ها، ظرفیت جذب بی��ش از 500 تا 600 
هزار بشکه اضافه تولید ایران را نخواهد داشت. بنابراین 
شرکت ملي نفت ایران مي تواند تولید نفتش را در کمتر 
از یک ماه به این ارقام افزایش دهد. ضمن اینکه برآورد 
مي کنیم به لحاظ بازار، بین ش��ش ماه تا یک سال طول 
خواهد کشید که ایران بتواند به حدود سهمیه تولید نفت 
قبل از تحریم ها در اوپک برسد. در این مدت ظرفیت 
فني و عملیاتي م��ان هم آماده خواهد ب��ود. البته براي 
حضور موثرتر، اثربخش و کوتاه کردن زمان ها، براي 
مدتي نیاز به مجوزها و اختیارات خاص خواهیم داشت. 
ظرفیت تولید میعانات گازي مان االن حدود 500 هزار 
بشکه در روز است که با توجه به پروژه هاي در دست 
اجراي پارس جنوبي به سرعت افزایش یافته و بالفاصله 

آماده ارائه به بازار خواهد شد.
مدیر عامل ش��رکت ملي نفت ایران درباره توسعه 
میادین نفتي نیز گفت: در میادین نفتي اعم از خشکي و 
دریا، با دو مقوله مواجه هستیم؛ یکي نگهداشت تولید 
فعلي و دیگري سرمایه گذاري براي توسعه آن میدان. 
به دلی��ل گران تر  بودن توس��عه میادین نفتي دریایي و 

محدودیت هاي مالي در دوره تحریم ها، به این پروژه ها 
کمتر پرداخته شده است. یکي از هدف گذاري هایمان 
در دوره بعد از تحریم قطعا تامین مالي و جذب نیروي 
کار براي پروژه هاي جدید است؛ از پارس شمالي گرفته 
تا سایر پروژه ها. شرکت ملي نفت همه این پروژه ها را 
در کنفرانس هاي آتي به همراه مدل قراردادهاي جدید 
نفتي معرفي خواهد کرد. حدود 50 پروژه در کنفرانس 
لندن ارائه خواهیم داد که هم شامل پروژه هاي جدید 
دریایي و خشکي است و هم پروژه هاي ازدیاد برداشت 
میادین موجود دریایي و خشکي و بعضا اکتشافي را  نیز 

شامل مي شود.
رکن الدین جوادي انتظارش از حضور خارجي ها در 
صنعت نفت ایران را این گونه بیان مي کند: مهم ترین 
انتظار من این است که شرکت هاي خارجي با خودشان 
تکنولوژي بیاورند و ما را با دانش هاي قدیمي مواجه 
نکنند. دوم اینکه سرمایه الزم را با خود به ایران بیاورند 
و س��وم آنکه از حداکثر ظرفیت شرکت هاي ایراني- 
که در این سال ها به خاطر فرصت تحریم ها خیلي رشد 
کرده اند - ب��راي انجام پروژه اس��تفاده کرده و زمینه 
آموزش و رشد نیروي کار ایراني و شرکت هاي ایراني 
را به خص��وص در زمینه هاي س��ازماندهي، مدیریت 
پروژه ها و ش��رکت ها فراهم کنند. اگر یک شرکت 
خارجي این چند نکته را داشته باشد، براي ما کفایت 

مي کند.
وي همچنی��ن از حض��ور ایراني ه��ا در صنعت 
نفت حمایت کرد و ادامه داد: س��عي ما این اس��ت 
در قراردادهایي که با ش��رکت هاي خارجي منعقد 
خواهیم کرد، جایگاه شرکت هاي ایراني را به شکل 
درست براي آنان مشخص کنیم. بنابراین پیمانکاران 
داخلي و سازندگان ایراني نه تنها نباید نگران باشند، 
بلک��ه این فرصت مي تواند مش��کل ش��رکت هاي 
ایراني را درخصوص تامین منابع مالي و دسترس��ي 
به تکنولوژي روز دنیا مرتفع کند. همین طور از این 
فرصت مي توانند براي کاهش فاصله تجربیاتش��ان 
با تجربه روز شرکت هاي بزرگ دنیا استفاده کنند. 
بنابراین معتقدیم شرکت هاي ایراني باید از فرصت 
حضور شرکت هاي معتبر خارجي استقبال کنند. باور 
ما این است که فرصت حضور شرکت هاي خارجي 
معتب��ر، به نفع اکثر پیمانکاران و س��ازندگان داخلي 
اس��ت که کار رقابتي و حرفه اي مي کنند. ما قاطعانه 
از حض��ور فعال و حرفه اي پیمانکاران، مش��اوران و 
س��ازندگان ایراني حمایت و مراقبت خواهیم کرد. 
اقتصاد مقاومت��ي با حضور حداکث��ري پیمانکار و 
صنعتگر داخلي در کارها معني پیدا مي کند و باید از 

این دستاورد به جّد حفاظت کرد.

رفع اشکاالت برنامه افزايش توليد با تدوين نقشه راه و 
تشکيل اتاق فکر

رکن الدین جوادی، مدیر عامل ش��رکت ملی نفت 
ای��ران در مورد نشس��ت تبادل نظر پیرامون بررس��ی 
سیاس��ت های کلی بهبود ازدیاد برداشت گفت: این 
جلسه پیرو سیاست گذاری است که توسط وزیر نفت 
در خرداد ماه ابالغ و در آن محورهایی برای برنامه ریزی 
امکان برداشت بیشتر از مخازن به روش های EOR و 

IOR )بهبود و افزایش تولید( مشخص شد.
وی افزود: این سیاست ها به واحدها و شرکت های 
زیرمجموعه ش��رکت ملی نفت ابالغ و توس��ط این 
ش��رکت ها بررس��ی اولیه روی آن انجام ش��د و این 
جلسه جهت تبادل نظر برای استخراج نقشه راه برنامه 
ششم توس��عه در زمینه بهبود و افزایش تولید تشکیل 
ش��ده است.  در نشست امروز اقداماتی که تاکنون در 
زمینه EOR و IOR انجام ش��ده اس��ت مورد بررسی 
قرار گرفت و میزان تحقق برنامه های گذشته و دالیل 
عقب ماندن از برخی برنامه ها مورد بحث واقع ش��د تا 
در برنامه ششم توس��عه راهبردهایی تعریف شود که 

مشکالت موجود را رفع کند.
معاون وزیر نفت افزود: در بخش تفضیلی نیز بحث 
روی مخازنی است که برای اعمال روش های EOR و 
IOR اولویت دارند و همین طور روش هایی در توسعه 
که مشخصا در بخش تهیه MDP و روش های حفاری 
مطرح هس��تند که می تواند زمینه ساز برداشت بهتر از 
مخازن و کارآمدتر ش��دن روش های بهبود و افزایش 

تولید در آینده برای آن مخازن باشد.
جوادی در ادامه با اش��اره به اینکه هنوز مش��خص 
نیس��ت کدام مخازن اولویت خواهند داشت، گفت: 
مخازنی در ش��رکت نفت فالت قاره که این روش ها 
اکن��ون در آنها در حال اجرا س��ت و مخازن بزرگی 
مانن��د اه��واز، آس��ماری و کارون که  در ش��رکت 
مناطق نفت خیز جن��وب قرار دارند ب��ه دلیل ظرفیت 
تولیدشان اولویت های اصلی خواهند بود.  در گذشته 
 EOR در مجموعه صنعت نفت فعالیت هایی در زمینه
و IOR انجام ش��ده اس��ت اما آنچه که همیشه با آن 
مواجه بوده ایم این اس��ت که در طرح ها فاصله ای بین 
آنچ��ه اتفاق می افتد با آنچه انتظار می رود وجود دارد 

که باید در آینده این فاصله کاهش یابد.
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران تاکید کرد: باید 
توجه داش��ت که غالبا EOR هایی که همگام با توس��عه 
بوده اند موفقیت بیشتری از EOR هایی داشته اند که همزمان 
با ازدیاد برداشت رخ داده اند. بنابراین نیازمند تلفیقی از اتاق 
فکر و مهندسی ارزش هستیم و باید در آینده جای خالی 

مهندسی ارزش در ازدیاد برداشت پر شود.

استراتژی های شركت ملی نفت ايران در پساتحريم
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محققان دانشگاه ماساچوس��ت آمریکا فن آوري 
جدی��دي جهت دس��ت یابي ب��ه نقش��ه ي راه براي 
استخراج نفت ارائه کرده اند. این فن آوري با استفاده 
از فشرده س��ازي عکس هاي دیجیتالي، نقش��ه هایي 
تولی��د مي کند ک��ه از توانایي بالق��وه اي در زمینه ي 
بازیافت به هنگام نف��ت برخوردارند. در این روش با 
استفاده از داده هاي جمع آوري شده از چاه هاي نفتي 
پراکنده، فشرده سازي JPEG با هدف ایجاد نقشه هاي 
زیرزمیني مخازن نفتي انجام شده است. با استفاده از 
این قابلیت تعداد بسیار زیادي پیکسل در یک تصویر 
به مقدار اندکي اطالعات تبدیل مي شود. پژوهشگران 
در این روش با بهره گیري از داده هاي نرخ تولیدي و 

فشار، نقشه ي زیرزمیني مخزن را به دست مي آورند.
به گفته ي دینس مک لوگلی��ن یکي از محققان 
این طرح، از یک س��و به تصویر کشیدن یک مخزن 
پیچیده، نیازمند تعداد بس��یار زیادي پیکس��ل است 
و از س��وي دیگر اطالعات لرزه ن��گاري و چاه هاي 
مشاهده اي براي تخمین این پیکسل ها بسیار محدود 
مي باش��د. در واقع در این روش جدی��د اگر داده ها 
بیانگر اطالعات توصیفي نسبتاً دقیقي از معابر جریاني 
زیرزمیني باش��ند، اطالع��ات بیش��تري از داده هاي 
اندازه گیري شده ي محدود موجود استخراج خواهد 
ش��د. ای��ن روش به عنوان مطالع��ه اي موردي جهت 
تخمین تصویرِي پروفایل اشباع سیال در یک مخزن 

انجام ش��د که پروفایل اشباع سیالي به دست آمده با 
اس��تفاده از داده هایي محدود )تنها از 23 چاه( تقریباً 
ش��بیه به آنچه ب��ود که از طریق م��دل اصلي مخزن 
حاصل مي ش��ود. دکتر جعفرپور، دیگر محقق این 
پروژه مي گوید که این روش مي تواند س��بب ارتقاء 
چشمگیر روش هاي توصیف مخزن و تخمین مقدار 

تولید گردد.
منبع:

JPT’s Editorial Board, “New technology 
promises a better map for oil extraction,” 
Journal of Petroleum and Technology (JPT) 
Mgazaine, 12 March 2009. 

واحد پژوهش و توسعه ي شرکت سعودي آرامکو 
ب��ا بهره گیري از ف��ن آوري لیزر، دس��تگاهي جهت 
شناس��ایي نوع نفت س��اخته که مي تواند کاربردهاي 
فراواني در زمینه هاي اکتش��اف و تولید داش��ته باشد. 
این دس��تگاه که لی��زر را در فرکانس هاي مورد نظر، 
ب��ه نمونه ي نف��ت مي تاباند در مدت بس��یار کوتاهي 
)حدود 5-2 نانوثانیه(، طیف فلوئورس��انس نمونه ي 
نفت را برانگیخته مي کند. دس��تگاه س��پس با تلفیق 
داده ه��اي فلوئورس��انس نمونه ي نف��ت، دو نمودار 
بدون بعد به عنوان مش��خصه ي نفت م��ورد نظر تولید 
مي نمای��د. این توانایي که در آن نوع نفت بر اس��اس 
طیف فلوئورسانس قابل تش��خیص است امکان تمیز 
دادن نمونه ه��اي مختلف نفت )ب��ا درجات متفاوت 

و از نظ��ر مالک هاي تج��اري( را از یکدیگر فراهم 
مي آورد. کاربردهاي بالقوه ي این دستگاه را مي توان 

به شرح بیان کرد:
 ارزیاب��ي پیوس��تگي زمین شناس��ي در زمین��ه ي 

اکتشاف در کنار سایر دستگاه هاي موجود
 اندازه گیري مق��دار آب موجود در نفت، عوف 
امولسیون، مقدار س��ولفور موجود در نفت )در حال 
حاض��ر جهت بررس��ي کارب��رد این دس��تگاه براي 
اندازه گیري مقادیر میکروس��کوپیک آب و سولفور 
در نفت پاالیش شده، تحقیقاتي در حال انجام است.(

 پایش مقدار نمک موجود در نفت
 تشخیص آسفالتین موجود در نفت

 پایش گرانروي در خطوط لوله

سرعت تقریبي دس��تگاه براي هر نمونه حدود 30 
ثانیه اس��ت. در حال حاضر این دستگاه قابل انتقال به 
میادین اس��ت و یک نوع کنترل از راه دور آن نیز در 
حال ساخت مي باشد که یکي از کاربردهاي مهم آن 
مي تواند تشخیص و شناسایي محل نشت نفت در آب 

از فواصل دور )مثاًل در بالگرد( باشد.
منابع:

[1]. JPT’s Editorial Board, “Laser-based 
technology pinpoints oil’s fingerprint,” 
Journal of Petroleum and Technology 
(JPT), 10 February 2010.
[2]. https://www.saudiaramco.com/irj/
portal

معرفي فن آوري جهت دست يابي به نقشه ي راه استخراج نفت

كاربرد فن آوري ليزر در تشخيص نوع نفت

ازدياد برداشت نفت با استفاده از آنزيم

تنها س��وخت هاي زیستي نیس��تند که جهت تولید 
انرژي از آنزیم استفاده مي کنند؛ بلکه روش هاي ازدیاد 
برداشت نفت نیز از مزیت هاي آنزیم ها بهره مي گیرند. 
آنزیم ها به عنوان گروه وسیعي از کاتالیزورهاي موجود 
در تمامي مواد زنده، براي افزایش سرعت واکنش هاي 
شیمیایي در صنایع مختلف استفاده مي شوند. به تازگي 
تولید سوخت هاي فسیلي توسط آنزیم ها توجه زیادي 
را به خ��ود جلب کرده که در آن از کاتالیزورها جهت 
ش��تاب دادن به یک تقس��یم بیولوژیکي )تبدیل مواد 
س��لولي به قندهاي مناسب تولید سوخت هاي زیستي( 

استفاده مي شود.
ای��ن ف��ن آوري، ازدی��اد برداش��ت نفت ب��ا آنزیم 
 )EEOR; Enzyme-enhanced oil recovery(
نام دارد. ش��رکت جامپ  استارت یک فن آوري سیال 

 Greenzyme آنزیم ارائه ک��رده که با نام تج��اري
به بازار مصرف عرضه مي ش��ود. این م��اده ي محلول 
در آب، به  ش��کل DNA تغییر یافت��ه ي پروتئین هاي 
استخراج شده از میکروب هاي نفت دوست در فرآیند 
 EOR نسبت به EEOR تخمیر اس��ت. مزیت اصلي
میکروبي، وجود خود آنزیم به عنوان موجودي غیرزنده 
است. آنزیم به پیش آماده س��ازي نیاز ندارد. در روش 
EEOR تنها محلول رقیق آنزیم به آب تزریقي اضافه 
مي شود و دیگر به مواد مغذي بعدي نیاز نیست و بدین 
ترتیب دامنه ي گس��ترده تري جهت عملیات روي چاه 
فراهم مي آید. بر اس��اس گزارش ه��ا این روش به طور 
ایده آل براي ماسه س��نگ ها، س��ازندهایي با مکانیسم 
آب��ران و API کمتر از 30، تخلخل بیش از 20 درصد 
و تراوایي بیش از 100 میلي دارس��ي قابل استفاده است 

و برای اس��تفاده در سایر موارد مثل سیالب زني با آب، 
دامنه ي گسترده تري هم دارد. استفاده از این روش در 
سازندهاي شکاف دار آهکي نیز موفقیت هایي به همراه 

داشته است.
مرک��ز  در   ،EEOR عملک��رد  توضی��ح  ب��راي 
فن آوري ِوس��تپورت اینترتی��ک آزمایش هایي جهت 
تش��خیص مکانیزم بهبود در برداش��ت نفت انجام شد. 
در ای��ن آزمایش ها براي شبیه س��ازي ش��رایط مخزن، 
از نمونه هاي نفت ب��ا API 30 با آنزیم و بدون آنزیم 
)Greenzyme با غلظت 10 درصد در آب( در فشار 

زیاد استفاده شد.
این باور وجود داش��ت که استفاده از آنزیم ها سبب 
شکسته ش��دن کاتالیزوري مولکول هاي بزرگ نفت 
به مولکول ه��اي کوچک تر و در نتیجه بهبود حرکت 
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اخبار داخلی و بین المللی

اداره ی اطالعات انرژی آمریکا )EIA( در گزارش 
اخی��ر خود ایران را با رش��د تولید روزان��ه ی 100 هزار 
بش��که نفت خ��ام در ماه های م��ه و ژوئن)اردیبهش��ت 
و خ��رداد(، در جایگاه س��ومین تولیدکنن��ده ی نفت و 
میعان��ات گازی اوپ��ک معرف��ی کرد. این نه��اد تولید 
نفت خام و میعانات گازی کشورمان را طي این دو ماه 3 
میلیون و 400 هزار بشکه در روز اعالم کرد که 2 میلیون 
 EIA .و 900 هزار بش��که از این مقدار نفت خام اس��ت
میانگین تولید نفت خام و میعانات گازی ایران در بازه ي 
زمانی 2014-2012 را 3 میلیون و 400 هزار بشکه اعالم 
ک��رده که طي دو ماه مذکور نیز در همان س��طح حفظ 
شده است. از سال 1391 و با آغاز تحریم های ظالمانه ي 
بین المللی در خرید نفت خام ایران، کشورمان به ناچار و 
ب��ا کاهش تولید نفت خام، موازنه ي تولید و صادرات را 
حفظ کرد. هرچند نمای بیرونی این امر، فش��ار به ایران 
در ف��روش نفت خام بود ام��ا در درون صنعت نفت و با 
استفاده از فرصت زمانی این کاهش تولید، بخش اعظم 
تعمیرات اساس��ی و اصالحات ضروري که در شرایط 

عادی نیازمند کاهش تولید نفت خام بود به انجام رسید و 
تأسیسات آمادگي الزم را جهت افزایش تولید به دست 
آوردن��د. چراکه انجام هرگون��ه تعمیرات با بار کاهش 
تولید نفت خ��ام، نیازمند هماهنگی و کس��ب موافقت 
تمامی ذینفعان زنجی��ره ي تولید، توزیع و صادرات بود 
ک��ه بعضاً به دلیل نیاز بازار مص��رف و صادرات، امکان 
انجام به موقع آنها میس��ر نمي ش��د. اما در فرصت زمانی 

کاهش تولید تقریباً تمامی این تعمیرات به پایان رسید.
وزی��ر محترم نف��ت نیز بر اس��اس همی��ن آمادگی 
تأسیس��ات تولیدي و صادراتي و همچنی��ن راه اندازی 
واحدهای فرآورشی میادین یادآوران و آزادگان شمالی 
در غ��رب کارون ط��ي نیم��ه ي دوم س��ال جاری، خبر 
افزایش 500 هزار بش��که در روز صادرات نفت خام را 
ظرف مدت یک هفته پس از اجرایی شدن برجام اعالم 
کرد. بر اساس برنامه، فاز نخست میدان آزادگان شمالی 
ب��ا تولید 75 هزار بش��که در روز و میدان ی��ادآوران با 
افزایش 30 هزار بشکه در روز به تنهایی تولید روزانه ي 
نفت خام کش��ور را 105 هزار بش��که افزایش می دهند. 

این میادین قبل از اجرایی ش��دن برجام، راه اندازی شده 
و به طور کامل در سرویس قرار خواهند گرفت. ضمن 
اینکه در دوره ي کاهش تولید نفت خام، ش��رکت ملی 
نفت با هدف حفظ سطح آمادگی جهت افزایش تولید 
و بازگش��ت به نرخ تولید قب��ل از اعمال تحریم ها، طي 
چندین نوبت اقدام به رکوردگیری س��قف تولید کرده 
و در ح��ال حاضر افزای��ش 400 هزار بش��که اي تولید 
روزان��ه ي نفت خام در کمتری��ن زمان و تنه��ا با انجام 
هماهنگی های اولیه میس��ر اس��ت. البته طبق نظر برخی 
مهندسان مخازن، کاهش تولید نفت خام طي سه ساله ي 
اخیر در برخی میادین که با مش��کالت تولید آسفالتین، 
رزی��ن و آب همراه روبرو بوده اند، افزایش تولید از این 
میادین را نیازمند تعمی��رات درون چاهی و صرف زمان 
و هزینه خواه��د کرد. وزیر نفت نیز ب��ا توجه به همین 
مطلب و با درنظر گرفتن زمان الزم برای جذب افزایش 
تولید نفت خام ایران در بازار، افزایش روزانه ي بیش از 
نیم میلیون بش��که اي نفت خام ایران را ظرف مدت شش 

ماه زمان بر دانسته است.

دبیری، مدیر تولید ش��رکت مل��ی مناطق نفت خیز 
جنوب از افزایش 63 درص��دی حجم تزریق گاز به 
میدان نرگسی در یک س��ال گذشته خبر داد و تداوم 
کارکرد کمپرس��ورهای گازی ایستگاه تقویت فشار 
و تزری��ق گاز ای��ن می��دان را نتیج��ه ي فعالیت های 
گس��ترده ي نیروهای عملیاتی، تعمیراتی و مهندس��ی 
این شرکت و ش��رکت بهره برداری گچساران عنوان 

کرد.
میدان نفتی نرگس��ی که در استان بوشهر و در 30 
کیلومتری شهرستان برازجان قرار دارد در سال 1351 
کشف ش��د و از س��ال 1376 مورد بهره برداری قرار 
گرفت. به دلیل نزدیکی به پایانه ي صادراتی خارگ، 
نفت س��بک تولیدی این میدان بخشی از نفت سبک 
صارداتی کشور را تش��کیل می دهد. بُعد مسافت بین 
واح��د بهره برداری می��دان نرگس��ي و نزدیک ترین 
مرکز جمع آوری گازهای همراه ش��رکت گچساران 
سبب ش��ده بود بیش از یک دهه، گاز همراه تولیدی 
این میدان سوزانده شود که با تعریف پروژه ي تزریق 

گاز، واحد تقویت فش��ار و تزریق در میدان نرگسی، 
جم��ع آوری و تزریق گاز همراه این میدان و رودک 

اجرا گردید.
این ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز که با چهار 
مرحله تراک��م، یک واحد آب زدای��ی گاز، خطوط 
لوله جهت ارسال گاز به چاه های تزریقی و تسهیالت 
سرچاهی براي حدود 19 میلیون فوت مکعب در روز، 
گاز را تا فش��ار 2900 پام جمع آوری و فش��ارافزایی 
می کند ب��ا اعتبار مصوب بی��ش از 650 میلیارد ریال 
از مح��ل اعتب��ارات پروژه های س��رمایه ای ش��رکت 
ملی مناط��ق نفت خیز جنوب اجرا و در س��ال 1391 

راه اندازی شد.
این پ��روژه ي ازدیاد برداش��ت ک��ه به دلیل ترش 
بودن گاز جمع آوری ش��ده و همچنین مش��کالت و 
موانع اجرایی ش��رایط تحریم، پیچیدگی های بسیاری 
داشت با همکاری و مش��ارکت بخش های عملیات، 
بهره برداری و مهندس��ی شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب و توسط متخصصان و مهندسان داخلی نهایی 

و راه اندازی گردید. با تداوم تزریق گاز، فشار مخزن 
آسماری تثبیت مي ش��ود و با امکان تولید صیانتی از 
ای��ن میدان، در بلندمدت 95 میلیون بش��که به ذخایر 
آن اضافه خواهد ش��د. ضمن اینکه این پروژه به دلیل 
جم��ع آوری روزان��ه ي 19 میلی��ون فوت مکعب گاز 
ترش ارسالی به مش��عل، تأثیر به سزایی نیز در کاهش 

آلودگی زیست محیطی منطقه داشته است.
ب��ر اس��اس نظ��ر کارشناس��ان، اج��رای این گونه 
پروژه ه��ای جم��ع آوری و تزری��ق گازه��ای همراه 
ارس��الی به مش��عل ضمن مزیت در ازدیاد برداشت و 
افزایش ذخایر نفتی کشور، می تواند از آلودگی های 
کش��ور  س��رمایه های  هدررف��ت  و  زیس��ت محیطی 
جلوگی��ری به عم��ل آورد. ام��ری ک��ه در ص��ورت 
پیگیری این طرح در قالب پیمان های زیس��ت محیطی 
بین الملل��ی )مثل پیم��ان کیوتو(، ضم��ن ثبت مقدار 
کاهش آالیندگی و امکان فروش اعتبار آن می تواند 
از محل کمک های بالع��وض و وام های بین المللی، 

بخشی از هزینه های طرح را نیز تأمین نماید.

ايران سومين توليدكننده ی نفت و ميعانات گازی در اوپک

افزايش تزريق گاز به ميدان نرگسی

نفت هاي سنگین مي شود. براي بررسي این فرض آنالیز 
 SARA (Saturates, Aromatics, Resins,
and Asphaltenes) انجام شد که فرضیه ي شکسته 
شدن را در قالب شکست مواد اشباع اثبات کرد. اشباع 
مواد نمونه هاي با آنزیم نسبت به نمونه هاي بدون آنزیم، 

5 درصد کمتر بود.
نتایج آنالیزه��اي کروماتوگرافي با گاز بیانگر آن 
است که در حالي که نمونه هاي بدون آنزیم )حداقل 
ت��ا C44(، از پیک هاي هیدروکربني بس��یار واضحي 
برخوردار بودند، نمونه هاي با آنزیم، پیک هاي بسیار 

کمت��ري )بیش از C30( داش��ته و پیک هیدروکربني 
قابل مش��اهده اي )بی��ش از C37( نداش��تند. کاه��ش 
پیک ه��ا در مولکول هایي با تع��داد کربن زیاد و در 
نتیجه کاهش اندازه ي مولکول ها، ناشي از تأثیر مثبت 

آنزیم ها بوده است.
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آرگوس )ژوئن( – اداره ي تنظیم مقررات 
نف��ت برزی��ل )ANP( اعالم کرد: ش��ورای 
سیاس��ت گذاری ان��رژی برزی��ل موس��وم به 
CNPE مجوز نهایی برگزاری سیزدهمین دور 

مزایده های نفتی بخش باالدس��تی این کشور 
را برای روزهای هفتم و هشتم اکتبر تصویب 
کرده اس��ت. گفتنی است برزیل برای جذب 
سرمایه گذاری در بخش باالدستی با مکزیک 
که نخس��تین مراحل برنامه ي صدور مجوز را 
تجرب��ه می کند رقابت خواهد ک��رد. یادآور 

می ش��ود دور جدید مزایده های برزیل شامل 
182 حوزه در میادین س��احلی و 84 حوزه ی 
نفتی در فالت قاره است. ANP در ابتدا 269 
حوزه را در معرض این مزایده گذاش��ته بود 
که نگرانی های زیست محیطی منجر به حذف 
س��ه حوزه ي نفتی فالت قاره گردید. ش��ایان 
ذکر اس��ت این دور از مزایده ه��ای برزیل با 
مدل امتیاز انحصاری برگزار خواهد ش��د که 
نقطه ي مقابل مدل مش��ارکت در تولید است. 
طرح هاي مش��ارکت در تولید برای برگزاری 

مزایده های مربوط به میادین نمکی اس��تفاده 
می ش��د. ANP همچنی��ن درنظ��ر دارد دور 
دوم مزایده های مربوط به میادین نمکی را نیز 
در اواخ��ر 2016 یا 2017 برگزار نماید. الزم 
به ذکر است در مدل امتیاز انحصاری، انتخاب 
برن��دگان مزایده ه��ا بر اس��اس حس��ن انجام 
فعالیت های گذش��ته، مقدار سرمایه گذاری ها 
و همچنی��ن محت��وای تعهدات محل��ی انجام 

مي شود. 

برزيل و صدور مجوز دور جديد برگزاری مزايده های نفتی

رویت��رز )ژوئ��ن( - ش��رکت دولت��ی انرژی 
آرژانتی��ن )YPF( روز گذش��ته اع��الم کرد: به 
ذخیره ي ش��یل گازی جدیدي در میدان بزرگ 
واکاموئرتا واقع در جنوب این کش��ور دس��ت 
پیدا کرده اس��ت. این اکتشاف در جنوب استان 
نیکوین انجام ش��ده و بنابر اع��الم YPF حجم 
ذخایر کشف ش��ده بس��یار فراتر از انتظار بوده 

 YPF اس��ت. بر اس��اس بیانیه ي منتش��ره توسط
نتایج اولیه نش��ان می دهد چاه الریبرایکس-1 با 
ضخامت 258 متر ظرفیت تولید روزانه 43 هزار 
مترمکعب گاز را دارد. گفتنی است ماه گذشته 
YPF از اکتش��اف ی��ک میدان نفت��ی متعارف 

در جنوب اس��تان ریونگرو با ذخای��ری بالغ بر 
حدود 40 میلیون بش��که نفت نیز خبر داده بود. 

بر اساس برآورد YPF، برداشت از ذخایر نفت 
و گاز شیل حوزه ي واکاموئر تا 10 سال آینده، 
نیازمند 200 میلیارد دالر س��رمایه اس��ت. خاطر 
نش��ان  می شود به علت کاهش س��رمایه گذاری 
در صنعت نفت آرژانتین، تولید نفت این کشور 
طی دهه ی اخیر از 855 به 550 هزار بش��که در 

روز کاهش یافته است.

اكتشاف جديد گازی آرژانتين

آرگوس )ژوئن( - سهیل المزروعی وزیر 
انرژی امارات متح��ده ي عربی خبر از تعویق 
اج��رای برنامه ه��ای افزایش ظرفی��ت تولید 
نفت خام کشور خود داد. امارات به دنبال آن 
بود که تا س��ال 2017 ظرفیت تولید نفت خام 
خ��ود را از 1/3 به 5/3 میلیون بش��که در روز 
افزایش ده��د. در حال حاض��ر زمان اجرای 
ای��ن برنامه به س��ال 2019 تغیی��ر یافته و قرار 
اس��ت تمامي س��ود حاصل، جه��ت افزایش 
ظرفیت استفاده شود. وی اضافه کرد امارات 
در مورد افزایش ظرفی��ت تولید تا این مقدار 
در س��ال 2017 صحبت خواه��د کرد اما این 
ب��دان معني نیس��ت که قص��د تولی��د همان 

مقدار را دارد. اخی��راً در این زمینه انتقادهای 
فراوان��ی مط��رح ش��ده؛ از جمل��ه اینکه چرا 
جه��ت توس��عه ي بخ��ش باالدس��تی صنعت 
ام��ارات س��رمایه گذاری های س��نگین  نفت 
انجام ش��ده اس��ت. دولتمردان این کشور نیز 
در پاس��خ، ب��ه برنامه های آماده س��ازی برای 
آینده اش��اره کرده اند. اما در ماه های اخیر و 
با چرخش ش��دید جهت بازار نفت، شرکت 
دولتی ADNOC نیز مثل س��ایر کش��ورهاي 
تولیدکنن��ده ي نف��ت به دلیل کاهش ش��دید 
قیمت، از هم اکنون خواستار کاهش 10-15 
بهره برداری شرکت های  درصدي هزینه های 
در  باالدس��تی  ح��وزه ي  در  فع��ال  تابع��ه ي 

س��ال جاری شده اس��ت. به همین دلیل برخی 
پروژه ه��ای امارات از جمله توس��عه ی میدان 
نفت��ی Umm Lulu واق��ع در س��واحل آبی 
این کش��ور ب��ا تولی��د فعلی 15 هزار بش��که 
نفت خ��ام در روز، ب��ا تأخی��ر روبرو ش��ده و 
به نظر نمی رسد با توجه به شرایط فعلی  بتواند 
به ه��دف خ��ود )تولید روزان��ه ي 105 هزار 
بش��که تا س��ال 2018( دس��ت یابد. همچنین 
 بعید اس��ت که پروژه ي توسعه ی میدان نفتی

 Satah al-Razboot ک��ه فعالی��ت حف��اری 
آن قباًل آغاز ش��ده، بتواند ب��ه ظرفیت تولید  
هدف گذاری شده )تولید روزانه ي 100 هزار 

بشکه تا سال 2017( دست یابد.

تعويق افزايش ظرفيت توليد نفت خام امارات متحده ي عربی
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آرگوس)ژوئن( - این احتمال وجود دارد 
که ش��رکت دولت��ی نفت ابوظبی موس��وم به 
مباداال )Mobadala( از پروژه ي نفتی بلوک 
N در بخش ق��زاق دریای خزر کناره گیری 
کن��د. عل��ت این امر ش��ک و ابه��ام ابوظبی 
نس��بت به موفقی��ت در پروژه های توس��عه ي 
میادین نفتی در س��واحل ای��ن منطقه با توجه 
ب��ه قیمت های کنون��ی نفت در ب��ازار عنوان 
 شده است. یک منبع آگاه در شرکت دولتی
 )Kasmunaigaz KMG) ک��ه در این پروژه 
شریک شرکت مباداالست اظهار داشت: این 
ش��رکت ب��اور دارد که هزینه های توس��عه ی 

 N میادین نواحی آبی دریای خزر در بلوک
بس��یار زیاد بوده و ذخایر نفتی آن کم است. 
پیش تر قرار بود بر اساس برنامه ی زمان بندی، 
تولی��د نف��ت بل��وک N از ژانوی��ه ی 2016 
آغاز ش��ود. ش��ایان ذکر اس��ت که نخستین 
فعالیت های اکتش��افی این گروه در ژانویه ی 
2011 و توس��ط شرکت KMG انجام شد که 
بر اس��اس این مطالعات ذخیره ی نفتی بلوک 
N ح��دود 3-1/5 میلیارد بش��که تخمین زده 

شد.
 KMG مقدار سهام هر یک از شرکت های
و مباداال به ترتیب 75/5 و 24/5 درصد است. 

البته در صورت خروج شرکت مباداال از این 
 Itochu پروژه ش��رکت های ژاپن��ی از جمله
عالقمند به ورود به پروژه های باالدس��تی این 
منطقه از جمله پروژه ی فوق هستند؛ به طوری 
ک��ه ای��ن ش��رکت در ماه م��ه نی��ز در همین 
خصوص مذاکراتی با ش��رکت KMG داشته 
است. شرکت Itochu معتقد است هم اکنون 
بهتری��ن زمان ب��رای خرید و مش��ارکت در 
پروژه های باالدستی اس��ت. البته این شرکت 
مایل نیس��ت مس��تقیماً وارد پروژه ی مذکور 
شود بلکه در تالش است بر اساس سهم خود، 

منابع مالی پروژه را تأمین کند.

ارزيابی كنونی ذخاير نفت دريای خزر

آرگوس )ژوئن( - مدیر اجرایی ش��رکت 
BP اع��الم ک��رد: اگر قیمت ه��ای نفت خام 
افزایش نیابد ش��رکت های فع��ال در زمینه ی 
تولید نفت ش��یل آمریکای ش��مالی و به ویژه 
ایاالت متحده ی آمریکا، رویه ی فعالیت های 
 خ��ود را تغیی��ر خواهن��د داد. ب��ه گفت��ه ی
Bob Dudley اگ��ر قیمت ها در س��طح فعلی 

حفظ ش��ود دارایی های صنع��ت تولید نفت 
ش��یل به مناطق دیگر منتقل می گردد. گفتنی 
اس�ت طی دو سه سال اخیر حدود 90 درصد 

از فعالیت های مربوط به مزیت رقابتی ادغام و 
تملک موس��وم به (M&A) در بخش انرژی 
آمریکای ش��مالی انج��ام ش��ده و به عقیده ی 
Dudley بازار فعال M&A می تواند در س��ال 

جاری در صنعت تولید نفت ش��یل آمریکای 
حضور داشته باشد. مدیر اجرایی BP تصریح 
کرد: تغییر وضعی��ت دارایی ها در این بخش 
مس��تقیماً ب��ه قیمت ه��ا و ش��رایط و همچنین 
تک تک ش��رکت های فع��ال در این صنعت 
بستگی دارد. ش��ایان ذکر است در حالی که 

برخی از ش��رکت ها در آمریکای ش��مالی در 
شرایط قیمت های فعلی نفت هم چنان قوی و 
فعال هستند برخی شرکت های دیگر با حجم 
وس��یعی از بدهی ها روبرو ش��ده اند که همین 
 M&A امر موج��ب روی آوردن آنها به بازار
شده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
ش��رکت BP به تملک دارایی های نفت شیل 
آمریکا تمایلی دارد یا خیر اظهار داش��ت: ما 
به دنبال فراهم کردن زمینه های مناس��ب برای 

سرمایه گذاری هستیم.

احتمال روی آوردن شركت ها به مزيت رقابتی ادغام و تملک در آمريکا

رویترز )ژوئن( - معامله گران نفتی برای حفظ 
 Midwest امنیت عرضه ی نفت خام در منطقه ی
ایاالت متحده، برای نخس��تین بار طی دو س��ال 
گذش��ته نفت خام ح��وزه ی Bakken داکوتای 
ش��مالی را با حق مرغوبیت عرض��ه کردند. این 
اقدام به دنبال افزایش بی سابقه ی فعالیت پاالیشی 
و نیز کاهش غیرمنتظره ی واردات از کانادا بود. 
برخ��ی معامله گ��ران نفتی نیز از تقویت ش��دید 

قیم��ت ای��ن نفت خام اب��راز ش��گفتی کرده اند. 
چراکه این امر بس��یار مه��م حکایت از کاهش 
تولید نفت خ��ام Bakken دارد ک��ه برای مدت 
طوالن��ی نقش قابل توجهی در تولید نفت ش��یل 
آمریکا داشته است. هفته ی گذشته این نفت خام 
تحویلی در مینه سوتا تنها 35 سنت کمتر از قیمت 
نفت خام WTI معامله شد که این رقم حداکثري 
از ژوئی��ه ی 2013 تاکن��ون پابرجاس��ت. گفتنی 

 ،Bakken اس��ت چهار ماه قبل قیم��ت نفت خام
 WTI 7/5 دالر در هر بش��که کمت��ر از نفت خام
بود اما سه ش��نبه ی گذشته قیمت آن به 75 سنت 
کمت��ر از قیمت نفت خام WTI رس��ید. افزایش 
ش��دید قیمت این نفت خام که نش��انگر کاهش 
س��ریع تر از پیش بینی تولید نفت این منطقه است 
سبب افزایش برآوردهای قیمت این نفت خام در 

شش ماه دوم سال جاری شده است.

كاهش قابل توجه توليد نفت خام شيل منطقه ی Bakken در آمريکا
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آرگوس )ژوئ��ن( - آژانس بین المللی انرژی 
)IEA( مجدداً به عدم تعادل در صنعت پاالیش 
جهانی اش��اره ک��رد و اظهار داش��ت: به منظور 
جبران ع��دم تع��ادل، فعالیت های پاالیش��ی در 
مناطق OECD در حال افزایش اس��ت. IEA در 
 COMR آخری��ن گزارش ماهیانه ی ب��ازار نفت
عنوان ک��رده: تأخیره��ا و مش��کالت برخی از 
پروژه های توس��عه ی پاالیش��گاه در کشورهای 
غیرعض��و OECD، ای��ن مناط��ق را از افزایش 
تقاضای محصوالت پاالیش��ی بازداشته که این 

امر تا حدودی سبب افزایش فعالیت های پاالیشی 
در کشورهای عضو OECD شده است. تأخیر و 
مش��کالت پروژه های جدید ش��امل پاالیش��گاه 
 Ruwais در عربستان سعودی، پاالیشگاه Yanbu

 Paradip در امارات متحده ی عربی، پاالیش��گاه
در هند و پاالیش��گاه Abreue در برزیل س��بب 
کمبود ظرفیت کل پاالیشی به میزان 5/1 میلیون 
بشکه در روز شده اس��ت. همچنین مجموعه ای 
از مشکالت در پاالیش��گاه های آمریکا و انجام 
تعمی��رات و نگهداری برنامه ریزی ش��ده، منجر 

به افزایش فعالیت های پاالیش��گاهی در منطقه ی 
OECD و به وی��ژه در اروپ��ا ش��ده اس��ت. در 

آوری��ل مجموع عملکرد پاالیش��ی جهان 77/9 
میلیون بش��که در روز بوده ک��ه این مقدار، 1/7 
میلیون بش��که در روز بیش از س��ال 2014 بوده 
است. مقدار خوراک پاالیشی نیز در سه ماهه ی 
نخس��ت سال 78/2 میلیون بش��که در روز؛ یعنی 
1/4 میلی��ون بش��که در روز بی��ش از س��ال قبل 
ب��وده که س��هم زیادی از این افزای��ش متعلق به 

کشورهای OECD است.

OECD افزايش فعاليت های پااليشی در منطقه

آرگ��وس )ژوئ��ن( - تقاض��ای ظاهری نفت 
چین در ماه مه 16 درصد نسبت به ماه قبل از آن 
و 6 درصد نس��بت به سال قبل کاهش یافت و به 
9/66 میلیون بش��که در روز رسید. طبق گزارش 
دفتر ملی آمار چین تولید نفت این کشور نیز در 
همی��ن ماه 4/21 میلیون بش��که در روز گزارش 
شد که نسبت به ماه آوریل ثابت مانده اما نسبت 
به س��ال گذش��ته کاهش دو درصدی را نش��ان 
می دهد. اما بر اساس آمار اداره ی گمرک چین، 
واردات خال��ص نفت خام این کش��ور با کاهش 
11 و 25 درصدی به ترتیب نس��بت به سال قبل و 
ماه آوریل به 5/45 میلیون بش��که در روز رسیده 
اس��ت. دفت��ر ملی آم��ار چین اف��زود: خوراک 
پاالیش��گاه های این کش��ور در ماه م��ه 10/39 

میلیون بشکه در روز بوده که یک درصد کمتر 
از ماه قبل و 10 درصد بیشتر از سال گذشته بوده 
اس��ت. از آنجا که س��ه ماهه ی دوم سال به عنوان 
فص��ل تعمیرات اساس��ی پاالیش��ی محس��وب 
می ش��ود، در ماه مه نی��ز این برنام��ه در چین به 
اوج خود رس��یده و در حدود 1/6 میلیون بشکه 
در روز از ظرفیت پاالیش��گاه های این کشور از 
مدار فعالیت خارج گردید که روزانه 611 هزار 
بش��که بیش��تر از ماه آوریل گزارش شده است. 
تقاضای فرآورده های نفتی به ویژه برای سوخت 
دیزل بس��یار ضعیف اس��ت؛ به طوری که قیمت 
آن برای محموله های آن��ی نفت گاز در نقطه ی 
خروجی پاالیش��گاه های مس��تقل ش��مال غرب 
چی��ن بیش از 1000 ی��وان در هر تن )161 دالر 

در هر تن( می باش��دکه کمتر از قیمت س��وخت 
دی��زل 500PPM کمیس��یون بهبود و توس��عه ی 
ملی چین اس��ت. این مطلب بیانگر افت تقاضای 
محصوالت و فرآورده های تولیدی پایین دس��تی 
 CNPC ش��رکت  مقام��ات  به گفت��ه ی  اس��ت. 
موجودی فرآورده ها از ماه قبل بسیار زیاد است. 
البت��ه در این زمینه آمار رس��می وج��ود ندارد. 
انتظار می رود که تعمیرات پاالیشگاه ها در ژوئن 
کاهش یابد که این امر فش��ار بیشتری را بر بازار 
فرآورده وارد خواهد ک��رد. همچنین خوراک 
پاالیش��گاه ها 723 هزار بش��که در روز بیش از 
مجموع تولید و واردات خالص نفت اس��ت که 
نشان می دهد چین نفت ذخیره شده در مخازن را 

به سمت پاالیشگاه ها روانه می کند.

كاهش تقاضای ظاهری نفت چين در ماه مه 2015

آرگوس )ژوئن( - چین با هدف امنیت بیشتر 
عرض��ه ی انرژی م��ورد نیاز خ��ود به ویژه نفت، 
توس��ط یک کنسرس��یوم چینی پیش��نهاد تأمین 
مالی 30 میلی��ارد دالری جهت اجرای پروژه ی 
توسعه ی میادین فالت قاره ی نفت و گاز ونزوئال 
 )PDV( را به ش��رکت دولتی نفت این کش��ور
ارائه ک��رد. رئیس بخش فالت قاره ی ش��رکت 

PDV بدون ذکر نام این ش��رکت ها گفت: آنان 

پیش��نهاد تأمی��ن مالی 30 میلی��ارد دالری جهت 
اج��رای پروژه ه��ای نف��ت وگاز فالت ق��اره ی 
ونزوئ��ال را ارائه کرده اند که از خلیج ونزوئال تا 
قس��مت شرق هم مرز با گویان را شامل می شود. 
این میدان که گفته می شود پتانسیل بسیار باالیی 
دارد بخش��ی از بلوکی اس��ت که ش��رکت های 

رپس��ول اس��پانیا و انی ایتالیا 32/5 درصد سهام 
آنرا در اختیار دارند. ای��ن میادین فالت قاره در 
نزدیکی م��رز کلمبیا با ترینی��داد و توباگو قرار 
دارند. مدی��ر بخش فالت ق��اره ی PDV انتظار 
دارد ک��ه به دلی��ل بازدهی مناس��ب ای��ن میدان 
شرکت های خارجی بس��یاری برای همکاری با 

PDV در این پروژه اعالم آمادگی کنند.

پيشنهاد همکاری نفتی چين به ونزوئال
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رویترز )ژوئن( - شرکت دولتی نفت مکزیک 
(PEMEX) روز گذشته اعالم کرد که در آبهای 

عمیق جنوب خلیج مکزیک به میدانی نفتی دست 
پی��دا کرده که ق��ادر به تولید روزان��ه 200 هزار 
بش��که نفت خام اس��ت. Lozoya معاون شرکت 
دولت��ی نف��ت مکزیک ط��ی کنفرانس��ی اظهار 
داش��ت: ذخایر نفت اثبات شده ی این میدان بالغ 
بر 350 میلیون بش��که معادل نفت است. شرکت 

PEMEX ط��ی بیانی��ه ای اعالم کرد: اکتش��اف 

اخی��ر از بزرگ ترین موفقیت های این ش��رکت 
 طی پنج سال گذش��ته و پس از اکتشاف میادین 
Tsimin-Xux، Ayatsil و سایر میادین در جنوب 

خلیج مکزی��ک بوده اس��ت. پیش بینی می ش��ود 
تولی��د گاز این میدان نیز ب��ه روزانه 170 میلیون 
فوت مکعب برسد. این در حالی است که در حال 
حاضر تولید نفت PEMEX از 4/3 میلیون بشکه 

در روز در س��ال 2004 ب��ه کمت��ر از 2/4 میلیون 
بش��که در روز کاهش یافته اس��ت. خاطر نش��ان 
می شود به دنبال اصالحات قانون انرژی مکزیک 
و نهایی ش��دن آن توس��ط کنگره ی این کشور، 
 PEMEX انحصار 75 ساله ی تولید نفت شرکت
پایان یافته و امکان س��رمایه گذاری شرکت های 
بزرگ نفتی و نیز شرکت های خصوصی در این 

کشور فراهم خواهد آمد.

انتظار افزايش شديد توليد نفت مکزيک

پالت��س )ژوئ��ن( - وزی��ر نف��ت ع��راق 
اع��الم ک��رد کش��ور وی در ت��الش ب��رای 
نهایی کردن برنامه های بازس��ازی و گسترش 
زیرس��اخت های حمل و نقل نفت در جنوب 
عراق است. منابع آگاه از اوضاع این پروژه ها، 
نوسازی زیرساخت های قدیمی پایانه ی نفت 
بص��ره BOT را یکی از ای��ن پروژه ها عنوان 
کرده ان��د. بدی��ن منظ��ور مناقصه ای توس��ط 
دولت عراق برگزار ش��ده که ش��رکت های 
عالقمند به این موضوع سه شرکت مهندسی 

 Foster Wheeler ، Matt Mac ب��ه نام ه��اي
Donald و SNC lavalin بوده اند. زمان بندی 

پروژه هنوز مش��خص نشده اما طبق مطالعات 
مفهومی انجام ش��ده توس��ط ش��رکت ژاپنی 
Toyo Engineering carp، قرارب��وده  ای��ن 

پروژه در س��ال 2014 انجام شود. هزینه های 
اولی��ه جهت آغ��از پروژه بالغ ب��ر 10 میلیارد 
دالر ارزیاب��ی ش��ده ک��ه قرار اس��ت صرف 
بازس��ازی زیرس��اخت های انتقال و صادرات 
نفت خام در جنوب عراق شود. پیشنهادهایی 

ب��رای س��اخت خطوط لول��ه ی جدید،  نی��ز 
سیستم های کنترلی و تأسیسات ذخیره سازی، 
ساخت ایستگاه های تقویت فشار و تلمبه خانه 
 ب��رای ارائه ی تس��هیالت الزم جهت افزایش 
و  نفت خ��ام  ش��ده ی  برنامه ری��زی   تولی��د 
 ص��ادرات در پای��ان ده��ه ی ج��اری ارائ��ه 

شده است.
شایان ذکر است پایانه ی نفتی بصره که در 
دهه ی 70 میالدي ساخته ش��ده چهار اسکله 

جهت پذیرش نفتکش های VLCC دارد.

بازسازی تأسيسات صادرات نفت خام عراق

آرگ��وس )ژوئ��ن( - مدی��ر عام��ل آژانس 
بین الملل��ی ان��رژی (IEA) در گفتگوی��ی ب��ا 
آرگ��وس اظه��ار داش��ت: حت��ی ب��ا افزایش 
قیمت های نفت خام و رونق مس��تمر اقتصادی، 
ب��از هم صنع��ت نفت ش��یل آمری��کا نخواهد 
توانست متخصصان کافی را جهت بازگرداندن 
دکل های حف��اری غیرفعال به مدار تولید بیابد. 
وی ادام��ه داد: صدها دکل حفاری از چرخه ی 

تولید کنار گذاش��ته شده اند و این سؤال مطرح 
می ش��ود ک��ه افزایش تولی��د طی چ��ه مدتی 
امکان پذیر است و آیا نیروی انسانی کافی برای 
این اقدام وجود دارد؟ تا کنون آن طور که باید 
و شاید به این مقوله پرداخته نشده است. شایان 
ذکر اس��ت ک��ه در صنعت نفت و گاز ش��مال 
آمریکا از نوامبر س��ال گذش��ته تا پایان آوریل 
س��ال جاری بیش از 40 هزار نفر ش��غل خود را 

از دست داده اند. Robert Rooney معاون مدیر 
عامل ش��رکت نفت��ی Talisman که در بخش 
باالدس��تی فعالیت می کند معتقد اس��ت که در 
شرایط فعلی جذب جوانان مستعد دشوار است. 
Fatih Birol اقتصاددان ارش��د IEA نیز در این 

زمین��ه به آرگ��وس گفت: در ص��ورت تثبیت 
قیمت های کنونی نفت خام، روند رش��د تولید 

نفت شیل آمریکا نزولی خواهد بود.

هشدار IEA درباره آينده صنعت شيل آمريکا

آرگوس )ژوئ��ن( - میدان قرنی غربی-2 در 
جن��وب عراق که توس��ط ش��رکت لوک اویل 
اداره می ش��ود ب��ه حداکثر تولید خ��ود در فاز 
اول )450 ه��زار بش��که در روز( دس��ت یافت. 
مدی��ر عام��ل لوک اویل ب��ا اعالم ای��ن مطلب 

افزود: مقدار تولید در ادامه ی س��ال جاری ثابت 
خواهد بود و این شرکت امیدوار است فاز دوم 
توس��عه ی میدان مذکور را از اکتبر آغاز نماید. 
شرکت لوک اویل درنظر داشت به علت کاهش 
قیمت نفت، رقم س��رمایه گذاری در این پروژه 

را ت��ا دو میلیارد دالر کاه��ش دهد. اما در حال 
حاضر تصمیم گرفته هزینه های خود را تنها 1/5 
میلی��ارد دالر کاهش ده��د. در این حال دولت 
خودمختار کردس��تان عراق )KRG( تحرکاتی 
انجام داد تا بازاریابی نفت خام خود را نسبت به 

افزايش توليد نفت ميدان قرنی غربی عراق



11

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 124 / تیرماه 1394

آرگوس )ژوئ��ن( - دیپلمات ه��ای اتحادیه ی 
اروپا به علت اعمال خشونت روسیه در زمینه ی حق 
حاکمیت ارض��ی اوکراین بر نواحی خود، تحریم 
بر ضد این کشور را تا پایان ژانویه ی 2016 تمدید 
کردند. اعمال اقدامات پیش��گیرانه بر ضد روس��یه 
از ژوئی��ه ی 2014 آغ��از ش��ده و در صورت عدم 
تصویب تمدی��د این تحریم از جان��ب اتحادیه ی 
اروپا، پس از یک س��ال به پایان می رس��د. آثار این 
تحریم ها در روس��یه به بازارهای س��رمایه، دفاعی، 

کاالهای مصرفی دومنظوره و فن آوری های بخش 
انرژی این کشور )مورد استفاده در اکتشافات بخش 
فراس��احلی و نواحی قطبی( رسیده است. همچنین 
در اثر تحریم های اتحادی��ه ی اروپا، فن آوری های 
مورد اس��تفاده جهت اس��تخراج گاز محقق نشده 
اس��ت. عالوه بر آن بازار مش��تقات مورد اس��تفاده 
ب��رای هجینگ در بازار ان��رژی نیز تحت تأثیر قرار 
گرفته اس��ت. اقدامات پیش��گیرانه بر ضد روس��یه 
به طور ویژه برخی از شرکت های دولتی این کشور 

از جمله ش��رکت خط لوله ي نف��ت Transneft و 
شرکت های دولتی گازپروم و روسنفت که بیش از 
50 درصد سهام آنان در اختیار دولت روسیه است 
را دربر می گیرد. هدف اتحادی��ه ی اروپا از اعمال 
محدودیت بر ضد روس��یه مح��دود کردن امنیت 
انتقال پذی��ری و به کارگی��ری ابزاره��ای بازارهای 
س��رمایه برای صورت حس��اب های ش��رکت های 
مذکور در صورت طوالنی ش��دن موعد سررسید 

پرداخت تا بیش از 30 روز است.

تمديد تحريم روسيه توسط اتحاديه اروپا

اظه��ارات  طب��ق   - )ژوئ��ن(  آرگ��وس 
مقام��ات محل��ی مطلع از مذاکرات قرار اس��ت 
ش��رکت دولت��ی ONGC Videsh هند، جهت 
س��رمایه گذاری مش��ترکی به منظ��ور تقویت و 
افزایش تولید نفت خام با شرکت PDV ونزوئال، 
یک میلی��ارد دالر وام اختصاص دهد. البته این 
پرداخت زمانی انجام می ش��ود که حدود 540 
میلیون دالر آن از محل س��ود سهاِم توزیع نشده 
آم��اده ي پرداخت باش��د. ش��رکت PDV این 

وام را ص��رف پرداخت س��هم س��رمایه گذاری 
توسعه ی پروژه ي میدان San Cristo bal خواهد 
ک��رد. این پ��روژه به ص��ورت س��رمایه گذاری 
 Jhfui PDV و شرکت ONGC مش��ترک میان
در ح��ال   Petrolera Indovenezolanaیعن��ی
 انجام اس��ت. 60 درصد س��هام این ش��رکت به 
آن  مابق��ی  و   Petrolera  indovenezolana

ب��ه ONGC تعل��ق دارد و PDV روزانه حدود 
27 ه��زار بش��که نفت خ��ام س��نگین از میدان 

 Monagas منطق��ه ي  در   San Cristobal

تولید می کند. ش��رکت PDV مدعی اس��ت که 
نمی تواند ب��دون دریافت قس��ط اول وام مورد 
نیاز برای افزایش تولید نفت از میدان یاد ش��ده، 
س��ود سهام ONGC را آزاد و قابل استفاده کند. 
 ،PDV طبق گزارش س��االنه ی منتش��ره توسط
روند تولید می��دان San Cristobal نزولی بوده 
و نسبت به مقدار گزارش شده ی 40 هزار بشکه 

در روز در سال 2010، کاهش یافته است.

San Cristobal سرمايه گذاری مشترک هند و ونزوئال جهت افزايش توليد از ميدان

)آرگ��وس ژوئن( - هن��د در نظر دارد پس 
از چند مرحله تأخیر ناش��ی از بی ثباتی سیستم 
تقس��یم درآمد، دور آتی واگ��ذاری امتیاز در 
بخش باالدستی خود را تا مارس 2016 برگزار 
نماید. بر اس��اس گزارش آرگ��وس، دهلی نو 
در دهمی��ن دور برنامه ی سیاس��ت واگذاری 
امتیازات اکتش��افی ح��دود 52 بلوک نفت و 
گاز را پیشنهاد خواهد داد. خاطر نشان می شود 
آخرین دور این برنامه در س��ال 2012 به انجام 
رسید. انتظار می رود با اجرای مکانیزیم جدید 

تقس��یم درآمد، مقدار واگ��ذاری نفت و گاز 
اس��تخراجی و سهم دولت این کشور مشخص 
ش��ود. این قراردادها با سیستم سابق مشارکت 
در تولید (PSC(، بیش��ترین مق��دار کار را در 
این منطقه برای ش��رکت های متقاضی تضمین 
می کرد. گفتنی اس��ت در سیستم مشارکت در 
تولید، ش��رکت های فعال در بخش باالدستی 
قادر خواهند بود قبل از تقس��یم سود با دولت، 
تمامی هزینه ها را دریافت کنند. هند همچنین 
درنظر دارد سیستم جدید یکپارچه ای را برای 

امتی��از در بخش باالدس��تی ارائ��ه نماید که بر 
اس��اس آن می توان نف��ت، گاز طبیعی و متان 
را از یک میدان اس��تخراج کرد. در حالی که 
قب��اًل بابت هر ی��ک از این فرآورده ه��ا امتیاز 
جداگانه ای واگذار می کرد. هندوستان به دلیل 
فرسودگی میادین نفتی و گازی و در راستای 
کاهش ات��کای خود به نف��ت و گاز وارداتی 
و حف��ظ س��طح تولی��د م��واد هیدروکربنی، 
تالش هایی را جهت اکتشاف و استخراج نفت 

و گاز آغاز کرده است.

دور جديد واگذاری امتيازات نفتی در هندوستان

)SOMO(  حجم قراردادی که با شرکت سومو
منعقد کرده در الویت بیشتری قرار دهد. دولت 
کردس��تان اعالم کرد که در فاصله ي ژانویه تا 

ماه مه تنه��ا 2300 میلیارد دین��ار عراق )معادل 
1/93 میلی��ارد دالر( دریافت کرده اس��ت. این 
مبلغ بس��یار کمت��ر از 6600 میلیارد دینار بدهی 

دولت عراق اس��ت که سبب شده در ماه جاری 
تحویل نفت خام از مخازن دولت کردستان در 

جیحان به مخازن سومو متوقف شود.


