اخبار داخلی و بین المللی
استراتژی های شرکت ملی نفت ایران در پساتحریم
ركنالدينجوادي ،مدير عامل ش��ركت ملي نفت
ايران پس از توافق هس��تهاي ،نقطه نظرات و مس��ائل
متع��ددي را ب��ه فراخور زمان مطرح كرده اس��ت كه
مروري بخشی از آنها خالي از لطف نيست.
وي در گف��ت و گويي كه مدتي پيش در يكي از
رسانهها منتشر شد تاكيد كرد :اصوال قرار نيست براي
بعد از تحريمها ،سازمان جديدي درست کنيم ،بلکه
بايد س��ازمانهاي موجود را بهگونهاي آماده کنيم تا
بتوانند بعد از لغو تحريمها ماموريتهايش��ان را براي
ش��تاب بخشيدن به توسعه و توليد دنبال کنند .البته در
بخش فني درص��دد ايجاد مديريت مهندس��ي براي
ساماندهي مباحث هماهنگ حرفهاي ،اصولپايه اي و
مفهومي مهندسي ،مديريت کيفيت و ...هستيم تا بتواند
اين بخش را مديريت کند.
ركنالدينجوادي مهمترين ماموريت شركت ملي
نفت پس از لغو تحريمه��ا را افزايش توليد نفت مي
داند و ميگويد :سال گذشته براي بيشتر ميادين نفتي
مهم يکبار به صورت آزمايشي ،برنامه افزايش توليد
نفت را اجرا کرديم .امسال دستور اجراي برنامه افزايش
توليد براي همه ميادين نفتي صادر ش��ده است و اين
برنامه را براي همه ميادين نفتي ،تکرار خواهيم کرد.
وي درباره افزايش توليد نفت ايران در پس��اتحريم
معتقد است :ارزيابي ما اين است که متناسب با بهدست
آوردنبازاريکهبهواسطهتحريمهاازدسترفتهاست،
ميتوانيمتوليدنفتراافزايشدهيم،وليمعتقديمبازار
نفت در کوتاهمدت ،يعني فاصله يک تا دو ماهه پس
از لغ��و تحريمها ،ظرفيت جذب بي��ش از  ٥٠٠تا ٦٠٠
هزار بشکه اضافه توليد ايران را نخواهد داشت .بنابراين
شرکت ملي نفت ايران ميتواند توليد نفتش را در کمتر
از يک ماه به اين ارقام افزايش دهد .ضمن اينکه برآورد
ميکنيم بهلحاظ بازار ،بين ش��ش ماه تا يکسال طول
خواهدکشيدکهايرانبتواندبهحدودسهميهتوليدنفت
قبل از تحريمها در اوپك برسد .در اين مدت ظرفيت
فني و عملياتيم��ان هم آماده خواهد ب��ود .البته براي
حضور موثرتر ،اثربخش و کوتاه کردن زمانها ،براي
مدتي نياز به مجوزها و اختيارات خاص خواهيم داشت.
ظرفيت توليد ميعانات گازيمان االن حدود  ٥٠٠هزار
بشکه در روز است که با توجه به پروژههاي در دست
اجراي پارس جنوبي بهسرعت افزايش يافته و بالفاصله
آماده ارائه به بازار خواهد شد.
مدير عامل ش��ركت ملي نفت ايران درباره توسعه
ميادين نفتي نيز گفت :در ميادين نفتي اعم از خشکي و
دريا ،با دو مقوله مواجه هستيم؛ يکي نگهداشت توليد
فعلي و ديگري سرمايهگذاري براي توسعه آن ميدان.
بهدلي��ل گرانتر بودن توس��عه ميادين نفتي دريايي و
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محدوديتهاي مالي در دوره تحريمها ،به اين پروژهها
کمتر پرداخته شده است .يکي از هدفگذاريهايمان
در دوره بعد از تحريم قطعا تامين مالي و جذب نيروي
کاربرايپروژههايجديداست؛ازپارسشماليگرفته
تا سایر پروژهها .شرکت ملي نفت همه اينپروژه ها را
در کنفرانسهاي آتي به همراهمدل قراردادهاي جديد
نفتي معرفي خواهد کرد .حدود ٥٠پروژه در کنفرانس
لندن ارائه خواهيم داد که هم شامل پروژههاي جديد
دريايي و خشکي است و هم پروژههاي ازدياد برداشت
ميادين موجود دريايي و خشکي و بعضا اکتشافي را نیز
شاملميشود.
ركنالدينجواديانتظارشازحضورخارجيهادر
صنعت نفت ايران را اينگونه بيان مي كند :مهمترين
انتظار من اين است که شرکتهاي خارجي با خودشان
تکنولوژي بياورند و ما را با دانشهاي قديمي مواجه
نکنند .دوم اينکه سرمايه الزم را با خود به ايران بياورند
و س��وم آنکه از حداکثر ظرفيت شرکتهاي ايراني-
که در اين سالها بهخاطر فرصت تحريمها خيلي رشد
کردهاند  -ب��راي انجام پروژه اس��تفاده کرده و زمينه
آموزش و رشد نيروي کار ايراني و شرکتهاي ايراني
را بهخص��وص در زمينههاي س��ازماندهي ،مديريت
پروژهها و ش��رکتها فراهم کنند .اگر يک شرکت
خارجي اين چند نکته را داشته باشد ،براي ما کفايت
ميکند.
وي همچني��ن از حض��ور ايرانيه��ا در صنعت
نفت حمايت کرد و ادامه داد :س��عي ما اين اس��ت
در قراردادهايي که با ش��رکتهاي خارجي منعقد
خواهيم کرد ،جايگاه شرکتهاي ايراني را بهشکل
درست براي آنان مشخص کنيم .بنابراين پيمانکاران
داخلي و سازندگان ايراني نهتنها نبايد نگران باشند،
بلک��ه اين فرصت ميتواند مش��کل ش��رکتهاي
ايراني را درخصوص تامين منابع مالي و دسترس��ي
به تکنولوژي روز دنيا مرتفع کند .همينطور از اين
فرصت ميتوانند براي کاهش فاصله تجربياتش��ان
با تجربه روز شرکتهاي بزرگ دنيا استفاده کنند.
بنابراين معتقديم شرکتهاي ايراني بايد از فرصت
حضور شرکتهاي معتبر خارجي استقبال کنند .باور
ما اين است که فرصت حضور شرکتهاي خارجي
معتب��ر ،بهنفع اکثر پيمانکاران و س��ازندگان داخلي
اس��ت که کار رقابتي و حرفهاي ميکنند .ما قاطعانه
از حض��ور فعال و حرفهاي پيمانکاران ،مش��اوران و
س��ازندگان ايراني حمايت و مراقبت خواهيم کرد.
اقتصاد مقاومت��ي با حضور حداکث��ري پيمانکار و
صنعتگر داخلي در کارها معني پيدا ميکند و بايد از
اين دستاورد بهج ّد حفاظت کرد.

رفع اشکاالت برنامه افزایش تولید با تدوین نقشه راه و
تشکیل اتاق فکر

رکنالدینجوادی ،مدیر عامل ش��رکت ملی نفت
ای��ران در مورد نشس��ت تبادل نظر پیرامون بررس��ی
سیاس��تهای کلی بهبود ازدیاد برداشت گفت :این
جلسه پیرو سیاستگذاری است که توسط وزیر نفت
در خرداد ماه ابالغ و در آن محورهایی برای برنامهریزی
امکان برداشت بیشتر از مخازن به روشهای  EORو
( IORبهبود و افزایش تولید) مشخص شد.
وی افزود :این سیاستها به واحدها و شرکتهای
زیرمجموعه ش��رکت ملی نفت ابالغ و توس��ط این
ش��رکتها 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  EORو  IORانجام ش��ده اس��ت مورد بررسی
قرار گرفت و میزان تحقق برنامه های گذشته و دالیل
عقبماندن از برخی برنامهها 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 روشهای  EORو
 IORاولویت دارند و همینطور روشهایی در توسعه
که مشخصا در بخش تهیه  MDPو روشهای حفاری
مطرح هس��تند که میتواند زمینه سازبرداشت بهتر از
مخازن و کارآمدتر ش��دن روشهای 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 روشها
اکن��ون در آنها در حال اجرا س��ت و مخازن بزرگی
مانن��د اه��واز ،آس��ماری و کارون که در ش��رکت
مناطقنفتخیز جن��وب قرار دارند ب��ه دلیل ظرفیت
تولیدشان اولویتهای اصلی خواهند بود .در گذشته
در مجموعه صنعت نفت فعالیتهایی در زمینه EOR
و  IORانجام ش��ده اس��ت اما آنچه که همیشه با آن
مواجه بودهایم این اس��ت که در طرحها فاصلهای بین
آنچ��ه اتفاق میافتد با آنچه انتظار میرود وجود دارد
که باید در آینده این فاصله کاهش یابد.
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران تاکید کرد :باید
توجه داش��ت که غالبا EORهایی که همگام با توس��عه
بودهاندموفقیتبیشتریازEORهاییداشتهاندکههمزمان
با ازدیاد برداشت رخدادهاند .بنابراین نیازمند تلفیقی از اتاق
فکر و مهندسی ارزش هستیم و باید در آینده جای خالی
مهندسی ارزش در ازدیاد برداشت پر شود.
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معرفي فنآوري جهت دستيابي به نقشهي راه استخراج نفت
محققان دانشگاه ماساچوس��ت آمريكا فنآوري
جدي��دي جهت دس��تيابي ب��ه نقش��هي راه براي
استخراج نفت ارائه كردهاند .اين فنآوري با استفاده
از فشردهس��ازي عكسهاي ديجيتالي ،نقش��ههايي
تولي��د ميكند ك��ه از توانايي بالق��وهاي در زمينهي
بازيافت بههنگام نف��ت برخوردارند .در اين روش با
استفاده از دادههاي جمعآوري شده از چاههاي نفتي
پراكنده ،فشردهسازي JPEGبا هدف ايجاد نقشههاي
زيرزميني مخازن نفتي انجام شده است .با استفاده از
اين قابليت تعداد بسيار زيادي پيكسل در يك تصوير
به مقدار اندكي اطالعات تبديل ميشود .پژوهشگران
در اين روش با بهرهگيري از دادههاي نرخ توليدي و

فشار ،نقشهي زيرزميني مخزن را بهدست ميآورند.
به گفتهي دينس مك لوگلي��ن يكي از محققان
اين طرح ،از يكس��و به تصوير كشيدن يك مخزن
پيچيده ،نيازمند تعداد بس��يار زيادي پيكس��ل است
و از س��وي ديگر اطالعات لرزهن��گاري و چاههاي
مشاهدهاي براي تخمين اين پيكسلها بسيار محدود
ميباش��د .در واقع در اين روش جدي��د اگر دادهها
بيانگر اطالعات توصيفي نسبتاً دقيقي از معابر جرياني
زيرزميني باش��ند ،اطالع��ات بيش��تري از دادههاي JPT’s Editorial Board, “New technology
اندازهگيري شدهي محدود موجود استخراج خواهد ”promises a better map for oil extraction,
ش��د .ای��ن روش بهعنوان مطالع��هاي موردي جهت )Journal of Petroleum and Technology (JPT
ِ
Mgazaine, 12 March 2009.
تصويري پروفايل اشباع سيال در يك مخزن
تخمين

انجام ش��د كه پروفايل اشباع سيالي بهدست آمده با
اس��تفاده از دادههايي محدود (تنها از  23چاه) تقريباً
ش��بيه به آنچه ب��ود كه از طريق م��دل اصلي مخزن
حاصل ميش��ود .دكتر جعفرپور ،ديگر محقق اين
پروژه ميگويد كه اين روش ميتواند س��بب ارتقاء
چشمگير روشهاي توصيف مخزن و تخمين مقدار
توليدگردد.
منبع:

کاربرد فنآوري ليزر در تشخيص نوع نفت
واحد پژوهش و توسعهي شرکت سعودي آرامکو
ب��ا بهرهگيري از ف��نآوري ليزر ،دس��تگاهي جهت
شناس��ايي نوع نفت س��اخته که ميتواند کاربردهاي
فراواني در زمينههاي اکتش��اف و توليد داش��ته باشد.
اين دس��تگاه که لي��زر را در فرکانسهاي مورد نظر،
ب��ه نمونهي نف��ت ميتاباند در مدت بس��يار کوتاهي
(حدود  2-5نانوثانيه) ،طيف فلوئورس��انس نمونهي
نفت را برانگيخته ميکند .دس��تگاه س��پس با تلفيق
دادهه��اي فلوئورس��انس نمونهي نف��ت ،دو نمودار
بدونبعد بهعنوان مش��خصهي نفت م��ورد نظر توليد
مينماي��د .اين توانايي که در آن نوع نفت بر اس��اس
طيف فلوئورسانس قابلتش��خيص است امکان تميز
دادن نمونهه��اي مختلف نفت (ب��ا درجات متفاوت

و از نظ��ر مالکهاي تج��اري) را از يكديگر فراهم
ميآورد .کاربردهاي بالقوهي اين دستگاه را ميتوان
بهشرح بيان كرد:
ارزياب��ي پيوس��تگي زمينشناس��ي در زمين��هي
اکتشاف در کنار ساير دستگاههاي موجود
اندازهگيري مق��دار آب موجود در نفت ،عوف
امولسيون ،مقدار س��ولفور موجود در نفت (در حال
حاض��ر جهت بررس��ي کارب��رد اين دس��تگاه براي
اندازهگيري مقادير ميکروس��کوپيک آب و سولفور
در نفت پااليش شده ،تحقيقاتي در حال انجام است).
پايش مقدار نمک موجود در نفت
تشخيص آسفالتين موجود در نفت
پايش گرانروي در خطوط لوله

سرعت تقريبي دس��تگاه براي هر نمونه حدود 30
ثانيه اس��ت .در حال حاضر اين دستگاه قابلانتقال به
ميادين اس��ت و يک نوع کنترل از راه دور آن نيز در
حال ساخت ميباشد که يکي از کاربردهاي مهم آن
ميتواند تشخيص و شناسايي محل نشت نفت در آب
از فواصل دور (مث ً
ال 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

ازدياد برداشت نفت با استفاده از آنزیم
تنها س��وختهاي زيستي نيس��تند که جهت توليد
انرژي از آنزيم استفاده ميکنند؛ بلكه روشهاي ازدياد
برداشت نفت نيز از مزيتهاي آنزيمها بهره ميگيرند.
آنزيمها بهعنوان گروه وسيعي از کاتاليزورهاي موجود
در تمامي مواد زنده ،براي افزايش سرعت واکنشهاي
شيميايي در صنايع مختلف استفاده ميشوند .بهتازگي
توليد سوختهاي فسيلي توسط آنزيمها توجه زيادي
را بهخ��ود جلب کرده که در آن از کاتاليزورها جهت
ش��تاب دادن به يك تقس��يم بيولوژيکي (تبديل مواد
س��لولي به قندهاي مناسب توليد سوختهاي زيستي)
استفاده ميشود.
اي��ن ف��نآوري ،ازدي��اد برداش��ت نفت ب��ا آنزيم
()EEOR; Enzyme-enhanced oil recovery
نام دارد .ش��رکت جامپاستارت يک فنآوري سيال

آنزيم ارائه ک��رده که با نام تج��اري Greenzyme

به بازار مصرف عرضه ميش��ود .اين م��ادهي محلول
در آب ،بهش��كل  DNAتغيير يافت��هي پروتئينهاي
استخراج شده از ميکروبهاي نفتدوست در فرآيند
تخمير اس��ت .مزيت اصلي  EEORنسبت به EOR
ميکروبي ،وجود خود آنزيم بهعنوان موجودي غيرزنده
است .آنزیم به پيشآمادهس��ازي نياز ندارد .در روش
 EEORتنها محلول رقيق آنزيم به آب تزريقي اضافه
ميشود و ديگر به مواد مغذي بعدي نياز نيست و بدين
ترتيب دامنهي گس��تردهتري جهت عمليات روي چاه
فراهم ميآيد .بر اس��اس گزارشه��ا اين روش بهطور
ايدهآل براي ماسهس��نگها ،س��ازندهايي با مکانيسم
آب��ران و  APIكمتر از  ،30تخلخل بيش از  20درصد
و تراوايي بيش از  100ميليدارس��ي قابلاستفاده است

و برای اس��تفاده در ساير موارد مثل سيالبزني با آب،
دامنهي گستردهتري هم دارد .استفاده از این روش در
سازندهاي شکافدار آهکي نيز موفقيتهايي بههمراه
داشته است.
ب��راي توضي��ح عملک��رد  ،EEORدر مرک��ز
فنآوري ِوس��تپورت اینترتی��ک آزمايشهايي جهت
تش��خيص مکانيزم بهبود در برداش��ت نفت انجام شد.
در اي��ن آزمايشها براي شبيهس��ازي ش��رايط مخزن،
از نمونههاي نفت ب��ا  30 APIبا آنزیم و بدون آنزيم
( Greenzymeبا غلظت  10درصد در آب) در فشار
زياد استفاده شد.
این باور وجود داش��ت که استفاده از آنزيمها سبب
شکسته ش��دن کاتاليزوري مولکولهاي بزرگ نفت
به مولکوله��اي کوچکتر و در نتيجه بهبود حرکت
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نفتهاي سنگين ميشود .براي بررسي اين فرض آناليز

SARA (Saturates, Aromatics, Resins,

 )and Asphaltenesانجام شد که فرضيهي شکسته
شدن را در قالب شکست مواد اشباع اثبات کرد .اشباع
مواد نمونههاي با آنزيم نسبت به نمونههاي بدون آنزيم،

 5درصد کمتر بود.
نتايج آناليزه��اي کروماتوگرافي با گاز بيانگر آن
است كه در حاليکه نمونههاي بدون آنزيم (حداقل
ت��ا  ،)C44از پيکهاي هيدروکربني بس��يار واضحي
برخوردار بودند ،نمونههاي با آنزيم ،پيکهاي بسيار

کمت��ري (بيش از  )C30داش��ته و پيک هيدروکربني
قابلمش��اهدهاي (بي��ش از  )C37نداش��تند .کاه��ش
پيکه��ا در مولکولهايي با تع��داد کربن زياد و در
نتيجه کاهش اندازهي مولکولها ،ناشي از تأثير مثبت
آنزيمها بوده است.

ایران سومین تولیدکنندهی نفت و میعانات گازی در اوپک
ادارهی اطالعات انرژی آمریکا ( )EIAدر گزارش
اخی��ر خود ایران را با رش��د تولید روزان��هی  100هزار
بش��که نفتخ��ام در ماههای م��ه و ژوئن(اردیبهش��ت
و خ��رداد) ،در جایگاه س��ومین تولیدکنن��دهی نفت و
میعان��ات گازی اوپ��ک معرف��ی کرد .این نه��اد تولید
نفتخام و میعانات گازی کشورمان را طي این دو ماه 3
میلیون و  400هزار بشکه در روز اعالم کرد که  2میلیون
و  900هزار بش��که از این مقدار نفتخام اس��تEIA .
میانگین تولید نفتخام و میعانات گازی ایران در بازهي
زمانی  2012-2014را  3میلیون و  400هزار بشکه اعالم
ک��رده که طي دو ماه مذكور نیز در همان س��طح حفظ
شده است .از سال  1391و با آغاز تحریمهای ظالمانهي
بینالمللی در خرید نفتخام ایران ،کشورمان بهناچار و
ب��ا کاهش تولید نفتخام ،موازنهي تولید و صادرات را
حفظ كرد .هرچند نمای بيرونی این امر ،فش��ار به ایران
در ف��روش نفتخام بود ام��ا در درون صنعت نفت و با
استفاده از فرصت زمانی اين کاهش تولید ،بخش اعظم
تعمیرات اساس��ی و اصالحات ضروري که در شرایط

عادی نيازمند کاهش تولید نفتخام بود به انجام رسيد و
تأسیسات آمادگي الزم را جهت افزایش تولید بهدست
آوردن��د .چراکه انجام هرگون��ه تعمیرات با بار کاهش
تولید نفتخ��ام ،نیازمند هماهنگی و کس��ب موافقت
تمامی ذینفعان زنجی��رهي تولید ،توزیع و صادرات بود
ک��ه بعضاً بهدليل نیاز بازار مص��رف و صادرات ،امکان
انجام بهموقع آنها میس��ر نميش��د .اما در فرصت زمانی
کاهش تولید تقریباً تمامی این تعمیرات بهپايان رسيد.
وزی��ر محترم نف��ت نیز بر اس��اس همی��ن آمادگی
تأسیس��ات تولیدي و صادراتي و همچني��ن راهاندازی
واحدهای فرآورشی میادین یادآوران و آزادگانشمالی
در غ��رب کارون ط��ي نیم��هي دوم س��الجاری ،خبر
افزایش  500هزار بش��که در روز صادرات نفتخام را
ظرف مدت یک هفته پس از اجرایی شدن برجام اعالم
كرد .بر اساس برنامه ،فاز نخست میدان آزادگانشمالی
ب��ا تولید  75هزار بش��که در روز و میدان ی��ادآوران با
افزایش  30هزار بشکه در روز بهتنهایی تولید روزانهي
نفتخام كش��ور را  105هزار بش��که افزایش میدهند.

این میادین قبل از اجرایی ش��دن برجام ،راهاندازی شده
و بهطور کامل در سرویس قرار خواهند گرفت .ضمن
اينكه در دورهي کاهش تولید نفتخام ،ش��رکت ملی
نفت با هدف حفظ سطح آمادگی جهت افزایش تولید
و بازگش��ت به نرخ تولید قب��ل از اعمال تحریمها ،طي
چندین نوبت اقدام به رکوردگیری س��قف تولید کرده
و در ح��ال حاضر افزای��ش  400هزار بش��کهاي تولید
روزان��هي نفتخام در کمتری��ن زمان و تنه��ا با انجام
هماهنگیهای اولیه میس��ر اس��ت .البته طبق نظر برخی
مهندسان مخازن ،کاهش تولید نفتخام طي سهسالهي
اخیر در برخی میادین که با مش��کالت تولید آسفالتین،
رزی��ن و آب همراه روبرو بودهاند ،افزایش تولید از اين
ميادين را نیازمند تعمی��رات درونچاهی و صرف زمان
و هزینه خواه��د كرد .وزیر نفت نیز ب��ا توجه به همين
مطلب و با درنظر گرفتن زمان الزم برای جذب افزایش
تولید نفتخام ایران در بازار ،افزایش روزانهي بیش از
نیممیلیون بش��کهاي نفتخام ایران را ظرف مدت شش
ماه زمانبر دانسته است.

افزایش تزریق گاز به میدان نرگسی
دبیری ،مدیر تولید ش��رکت مل��ی مناطق نفتخیز
جنوب از افزایش  63درص��دی حجم تزریق گاز به
میدان نرگسی در یکس��ال گذشته خبر داد و تداوم
کارکرد کمپرس��ورهای گازی ایستگاه تقویت فشار
و تزری��ق گاز اي��ن مي��دان را نتیج��هي فعالیتهای
گس��تردهي نیروهای عملیاتی ،تعمیراتی و مهندس��ی
این شرکت و ش��رکت بهرهبرداری گچساران عنوان
كرد.
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  1376مورد بهرهبرداری قرار
گرفت .بهدليل نزدیکی به پایانهي صادراتی خارگ،
نفت س��بک تولیدی اين ميدان بخشی از نفت سبک
صارداتی كشور را تش��کیل میدهد .بُعد مسافت بين
واح��د بهرهبرداری می��دان نرگس��ي و نزدیکترین
مرکز جمعآوری گازهای همراه ش��رکت گچساران
سبب ش��ده بود بیش از یکدهه ،گاز همراه تولیدی
اين میدان سوزانده شود که با تعریف پروژهي تزریق
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گاز ،واحد تقویت فش��ار و تزریق در میدان نرگسی،
جم��عآوری و تزریق گاز همراه اين میدان و رودک
اجرا گرديد.
این ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز که با چهار
مرحله تراک��م ،یک واحد آبزدای��ی گاز ،خطوط
لوله جهت ارسال گاز به چاههای تزریقی و تسهیالت
سرچاهی براي حدود  19میلیون فوتمکعب در روز،
گاز را تا فش��ار  2900پام جمعآوری و فش��ارافزایی
میکند ب��ا اعتبار مصوب بی��ش از  650میلیارد ریال
از مح��ل اعتب��ارات پروژههای س��رمایهای ش��رکت
ملی مناط��ق نفتخیز جنوب اجرا و در س��ال 1391
راهاندازی شد.
این پ��روژهي ازدیاد برداش��ت ک��ه بهدليل ترش
بودن گاز جمعآوری ش��ده و همچنین مش��کالت و
موانع اجرایی ش��رایط تحریم ،پیچیدگیهای بسیاری
داشت با همکاری و مش��ارکت بخشهای عملیات،
بهرهبرداری و مهندس��ی شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب و توسط متخصصان و مهندسان داخلی نهایی

و راهاندازی گرديد .با تداوم تزریق گاز ،فشار مخزن
آسماری تثبیت ميش��ود و با امكان تولید صیانتی از
اي��ن میدان ،در بلندمدت  95میلیون بش��که به ذخایر
آن اضافه خواهد ش��د .ضمن اینکه اين پروژه بهدليل
جم��عآوری روزان��هي  19میلی��ون فوتمکعب گاز
ترش ارسالی به مش��عل ،تأثیر بهسزایی نيز در کاهش
آلودگی زیستمحیطی منطقه داشته است.
ب��ر اس��اس نظ��ر کارشناس��ان ،اج��رای اينگونه
پروژهه��ای جم��عآوری و تزری��ق گازه��ای همراه
ارس��الی به مش��عل ضمن مزيت در ازدیاد برداشت و
افزایش ذخایر نفتی کشور ،میتواند از آلودگیهای
زیس��تمحیطی و هدررف��ت س��رمایههای کش��ور
جلوگی��ری بهعم��ل آورد .ام��ری ک��ه در ص��ورت
پیگیری اين طرح در قالب پیمانهای زیس��تمحیطی
بینالملل��ی (مثل پيم��ان کیوتو) ،ضم��ن ثبت مقدار
کاهش آالیندگی و امکان فروش اعتبار آن میتواند
از محل کمکهای بالع��وض و وامهای بینالمللی،
بخشی از هزینههای طرح را نیز تأمین نمايد.
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برزیل و صدور مجوز دور جدید برگزاری مزایدههای نفتی
آرگوس (ژوئن) – ادارهي تنظیم مقررات
نف��ت برزی��ل ( )ANPاعالم کرد :ش��ورای
سیاس��تگذاری ان��رژی برزی��ل موس��وم به
 CNPEمجوز نهایی برگزاری سیزدهمین دور
مزایدههای نفتی بخش باالدس��تی این کشور
را برای روزهای هفتم و هشتم اکتبر تصویب
كرده اس��ت .گفتنی است برزیل برای جذب
سرمایهگذاری در بخش باالدستی با مکزیک
که نخس��تین مراحل برنامهي صدور مجوز را
تجرب��ه میكند رقابت خواهد ک��رد .یادآور

میش��ود دور جدید مزایدههای برزیل شامل
 ۱۸۲حوزه در میادین س��احلی و  ۸۴حوزه ی
نفتی در فالتقاره است ANP .در ابتدا ۲۶۹
حوزه را در معرض این مزایده گذاش��ته بود
كه نگرانیهای زیستمحیطی منجر به حذف
س��ه حوزهي نفتی فالتقاره گردید .ش��ایان
ذکر اس��ت این دور از مزایدهه��ای برزیل با
مدل امتیاز انحصاری برگزار خواهد ش��د که
نقطهي مقابل مدل مش��ارکت در تولید است.
طرحهاي مش��ارکت در تولید برای برگزاری

مزایدههای مربوط به میادین نمکی اس��تفاده
میش��د ANP .همچنی��ن درنظ��ر دارد دور
دوم مزایدههای مربوط به میادین نمکی را نیز
در اواخ��ر  ۲۰۱۶یا  ۲۰۱۷برگزار نماید .الزم
بهذکر است در مدل امتیاز انحصاری ،انتخاب
برن��دگان مزایدهه��ا بر اس��اس حس��ن انجام
فعالیتهای گذش��ته ،مقدار سرمایهگذاریها
و همچنی��ن محت��وای تعهدات محل��ی انجام
ميشود.

تعویق افزایش ظرفیت تولید نفتخام امارات متحدهي عربی
آرگوس (ژوئن)  -سهیل المزروعی وزیر
انرژی امارات متح��دهي عربی خبر از تعویق
اج��رای برنامهه��ای افزایش ظرفی��ت تولید
نفتخام کشور خود داد .امارات بهدنبال آن
بود كه تا س��ال  ۲۰۱۷ظرفیت تولید نفتخام
خ��ود را از  1/3به  5/3میلیون بش��که در روز
افزایش ده��د .در حال حاض��ر زمان اجرای
اي��ن برنامه به س��ال  ۲۰۱۹تغیی��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  ۲۰۱۷صحبت خواه��د كرد اما اين
ب��دان معني نیس��ت که قص��د تولی��د همان

مقدار را دارد .اخی��را ً در این زمینه انتقادهای
فراوان��ی مط��رح ش��ده؛ از جمل��ه اینکه چرا
جه��ت توس��عهي بخ��ش باالدس��تی صنعت
نفت ام��ارات س��رمایهگذاریهای س��نگین
انجام ش��ده اس��ت .دولتمردان اين کشور نیز
در پاس��خ ،ب��ه برنامههای آمادهس��ازی برای
آینده اش��اره كردهاند .اما در ماههای اخیر و
با چرخش ش��دید جهت بازار نفت ،شرکت
دولتی  ADNOCنیز مثل س��ایر کش��ورهاي
تولیدکنن��دهي نف��ت بهدلیل کاهش ش��دید
قیمت ،از هماکنون خواستار کاهش ۱۰-۱۵
درصدي هزینههای بهرهبرداری شرکتهای
تابع��هي فع��ال در ح��وزهي باالدس��تی در

س��الجاری شده اس��ت .بههمین دلیل برخی
پروژهه��ای امارات از جمله توس��عهی میدان
نفت��ی  Umm Luluواق��ع در س��واحل آبی
این کش��ور ب��ا تولی��د فعلی  ۱۵هزار بش��که
نفتخ��ام در روز ،ب��ا تأخی��ر روبرو ش��ده و
بهنظر نمیرسد با توجه به شرایط فعلی بتواند
به ه��دف خ��ود (تولید روزان��هي  ۱۰۵هزار
بش��که تا س��ال  )۲۰۱۸دس��ت یابد .همچنين
بعيد اس��ت كه پروژهي توسعهی میدان نفتی
 Satah al-Razbootک��ه فعالی��ت حف��اری
آن قب ً
ال آغاز ش��ده ،بتواند ب��ه ظرفیت تولید
هدف گذاری شده (تولید روزانهي  ۱۰۰هزار
بشکه تا سال  )۲۰۱۷دست یابد.

اکتشاف جدید گازی آرژانتین
رویت��رز (ژوئ��ن)  -ش��رکت دولت��ی انرژی
آرژانتی��ن ( )YPFروز گذش��ته اع�لام کرد :به
ذخیرهي 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�لام  YPFحجم

اس��ت .بر اس��اس بیانیهي منتش��ره توسط YPF

نتایج اولیه نش��ان میدهد چاه الریبرایکس 1-با
ضخامت  ۲۵۸متر ظرفیت تولید روزانه  ۴۳هزار
مترمکعب گاز را دارد .گفتنی است ماه گذشته
 YPFاز اکتش��اف ی��ک میدان نفت��ی متعارف

در جنوب اس��تان ریونگرو با ذخای��ری بالغ بر
ذخایر کشف ش��ده بس��یار فراتر از انتظار بوده حدود  ۴۰میلیون بش��که نفت نیز خبر داده بود.

بر اساس برآورد  ،YPFبرداشت از ذخایر نفت
و گاز شیل حوزهي واکاموئر تا  ۱۰سال آینده،
نیازمند  ۲۰۰میلیارد دالر س��رمایه اس��ت .خاطر
نش��ان می شود بهعلت کاهش س��رمایهگذاری
در صنعت نفت آرژانتین ،تولید نفت این کشور
طی دههی اخیر از  ۸۵۵به  ۵۵۰هزار بش��که در
روز کاهش یافته است.
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ارزیابی کنونی ذخایر نفت دریای خزر
آرگوس(ژوئن)  -این احتمال وجود دارد
که ش��رکت دولت��ی نفت ابوظبی موس��وم به
مباداال ( )Mobadalaاز پروژهي نفتی بلوک
 Nدر بخش ق��زاق دریای خزر کنارهگیری
كن��د .عل��ت این امر ش��ک و ابه��ام ابوظبی
نس��بت به موفقی��ت در پروژههای توس��عهي
میادین نفتی در س��واحل ای��ن منطقه با توجه
ب��ه قیمتهای کنون��ی نفت در ب��ازار عنوان
شده است .یک منبع آگاه در شرکت دولتی
( )Kasmunaigaz KMGك��ه در اين پروژه
شریک شرکت مباداالست اظهار داشت :این
ش��رکت ب��اور دارد که هزینههای توس��عهی

میادین نواحی آبی دریای خزر در بلوک N
بس��یار زیاد بوده و ذخایر نفتی آن کم است.
پیشتر قرار بود بر اساس برنامهی زمانبندی،
تولی��د نف��ت بل��وک  Nاز ژانوی��هی ۲۰۱۶
آغاز ش��ود .ش��ایان ذکر اس��ت که نخستین
فعالیتهای اکتش��افی این گروه در ژانویهی
 ۲۰۱۱و توس��ط شرکت  KMGانجام شد که
بر اس��اس این مطالعات ذخیرهی نفتی بلوک
 Nح��دود  1/5-3میلیارد بش��که تخمین زده
شد.
مقدار سهام هر یک از شرکتهای KMG

و مباداال بهترتیب  75/5و  24/5درصد است.

البته در صورت خروج شرکت مباداال از این
پروژه ش��رکتهای ژاپن��ی از جمله Itochu
عالقمند به ورود به پروژههای باالدس��تی این
منطقه از جمله پروژهی فوق هستند؛ بهطوری
ک��ه ای��ن ش��رکت در ماه م��ه نی��ز در همین
خصوص مذاکراتی با ش��رکت  KMGداشته
است .شرکت  Itochuمعتقد است هماکنون
بهتری��ن زمان ب��رای خرید و مش��ارکت در
پروژههای باالدستی اس��ت .البته این شرکت
مایل نیس��ت مس��تقیماً وارد پروژهی مذکور
شود بلکه در تالش است بر اساس سهم خود،
منابع مالی پروژه را تأمین کند.

احتمال رویآوردن شرکتها به مزیت رقابتی ادغام و تملک در آمریکا
آرگوس (ژوئن)  -مدیر اجرایی ش��رکت
 BPاع�لام ک��رد :اگر قیمته��ای نفتخام
افزایش نیابد ش��رکتهای فع��ال در زمینهی
تولید نفت ش��یل آمریکایش��مالی و بهویژه
ایاالت متحدهی آمریکا ،رویهی فعالیتهای
خ��ود را تغیی��ر خواهن��د داد .ب��ه گفت��هی
 Bob Dudleyاگ��ر قیمتها در س��طح فعلی
حفظ ش��ود داراییهای صنع��ت تولید نفت
ش��یل به مناطق دیگر منتقل میگردد .گفتنی
اسـت طی دو سه سال اخیر حدود  ۹۰درصد

از فعالیتهای مربوط به مزیت رقابتی ادغام و
تملک موس��وم به ( )M&Aدر بخش انرژی
آمریکایش��مالی انج��ام ش��ده و بهعقیدهی
 Dudleyبازار فعال  M&Aمیتواند در س��ال
جاری در صنعت تولید نفت ش��یل آمریکای
حضور داشته باشد .مدیر اجرایی  BPتصریح
کرد :تغییر وضعی��ت داراییها در این بخش
مس��تقیماً ب��ه قیمته��ا و ش��رایط و همچنین
تکتک ش��رکتهای فع��ال در این صنعت
بستگی دارد .ش��ایان ذکر است در حالی که

برخی از ش��رکتها در آمریکایش��مالی در
شرایط قیمتهای فعلی نفت همچنان قوی و
فعال هستند برخی شرکتهای دیگر با حجم
وس��یعی از بدهیها روبرو ش��دهاند که همین
امر موج��ب رویآوردن آنها به بازار M&A
شده است .وی در پاسخ به این پرسش که آیا
ش��رکت  BPبه تملک داراییهای نفت شیل
آمریکا تمایلی دارد یا خیر اظهار داش��ت :ما
بهدنبال فراهم کردن زمینههای مناس��ب برای
سرمایهگذاری هستیم.

کاهش قابلتوجه تولید نفتخام شیل منطقهی  Bakkenدر آمریکا
رویترز (ژوئن)  -معاملهگران نفتی برای حفظ

قیم��ت ای��ن نفتخام اب��راز ش��گفتی کردهاند.

اس��ت چهار ماه قبل قیم��ت نفتخام ،Bakken

ایاالت متحده ،برای نخس��تین بار طی دو س��ال

تولید نفتخ��ام  Bakkenدارد ک��ه برای مدت

بود اما سهش��نبهی گذشته قیمت آن به  ۷۵سنت

امنیت عرضهی نفتخام در منطقهی Midwest

گذش��ته نفتخام ح��وزهی  Bakkenداکوتای

ش��مالی را با حق مرغوبیت عرض��ه کردند .این

چراکه این امر بس��یار مه��م حکایت از کاهش

طوالن��ی نقش قابلتوجهی در تولید نفت ش��یل
آمریکا داشته است .هفتهی گذشته این نفتخام

اقدام بهدنبال افزایش بیسابقهی فعالیت پاالیشی تحویلی در مینهسوتا تنها  ۳۵سنت کمتر از قیمت

 ۷/۵دالر در هر بش��که کمت��ر از نفتخام WTI

کمت��ر از قیمت نفتخام  WTIرس��ید .افزایش

ش��دید قیمت این نفتخام كه نش��انگر کاهش

س��ریعتر از پیشبینی تولید نفت این منطقه است

و نیز کاهش غیرمنتظرهی واردات از کانادا بود .نفتخام  WTIمعامله شد که این رقم حداكثري سبب افزایش برآوردهای قیمت این نفتخام در
برخ��ی معاملهگ��ران نفتی نیز از تقویت ش��دید
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افزایش فعالیتهای پاالیشی در منطقه OECD
آرگوس (ژوئ��ن)  -آژانس بینالمللی انرژی
( )IEAمجددا ً به عدم تعادل در صنعت پاالیش
جهانی اش��اره ک��رد و اظهار داش��ت :بهمنظور
جبران ع��دم تع��ادل ،فعالیتهای پاالیش��ی در
مناطق  OECDدر حال افزایش اس��ت IEA .در
آخری��ن گزارش ماهیانهی ب��ازار نفت COMR
عنوان ک��رده :تأخیره��ا و مش��کالت برخی از
پروژههای توس��عهی پاالیش��گاه در کشورهای
غیرعض��و  ،OECDای��ن مناط��ق را از افزایش
تقاضای محصوالت پاالیش��ی بازداشته که این

امر تا حدودی سبب افزایش فعالیتهای پاالیشی
در کشورهای عضو  OECDشده است .تأخیر و
مش��کالت پروژههای جدید ش��امل پاالیش��گاه
 Yanbuدر عربستان سعودی ،پاالیشگاه Ruwais
در امارات متحدهی عربی ،پاالیش��گاه Paradip
در هند و پاالیش��گاه  Abreueدر برزیل س��بب
کمبود ظرفیت کل پاالیشی بهمیزان  ۵/۱میلیون
بشکه در روز شده اس��ت .همچنین مجموعه ای
از مشکالت در پاالیش��گاههای آمریکا و انجام
تعمی��رات و نگهداری برنامهریزی ش��ده ،منجر

به افزایش فعالیتهای پاالیش��گاهی در منطقهی
 OECDو بهوی��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 مقدار1/7 ،
میلیون بش��که در روز بیش از س��ال  ۲۰۱۴بوده
است .مقدار خوراک پاالیشی نیز در سه ماههی
نخس��ت سال  78/2میلیون بش��که در روز؛ یعنی
 1/4میلی��ون بش��که در روز بی��ش از س��ال قبل
ب��وده که س��هم زیادی از این افزای��ش متعلق به
کشورهای  OECDاست.

کاهش تقاضای ظاهری نفت چین در ماه مه 2015
آرگ��وس (ژوئ��ن)  -تقاض��ای ظاهری نفت میلیون بشکه در روز بوده که یک درصد کمتر
چین در ماه مه  ۱۶درصد نسبت به ماه قبل از آن از ماه قبل و  ۱۰درصد بیشتر از سال گذشته بوده
و  ۶درصد نس��بت به سال قبل کاهش یافت و به اس��ت .از آنجا که س��هماههی دوم سال بهعنوان
 9/66میلیون بش��که در روز رسید .طبق گزارش فص��ل تعمیرات اساس��ی پاالیش��ی محس��وب
دفتر ملی آمار چین تولید نفت این کشور نیز در میش��ود ،در ماه مه نی��ز این برنام��ه در چین به
همی��ن ماه  4/21میلیون بش��که در روز گزارش اوج خود رس��یده و در حدود  1/6میلیون بشکه
شد که نسبت به ماه آوریل ثابت مانده اما نسبت در روز از ظرفیت پاالیش��گاههای این کشور از
به س��ال گذش��ته کاهش دو درصدی را نش��ان مدار فعالیت خارج گردید که روزانه  ۶۱۱هزار
میدهد .اما بر اساس آمار ادارهی گمرک چین ،بش��که بیش��تر از ماه آوریل گزارش شده است.
واردات خال��ص نفتخام این کش��ور با کاهش تقاضای فرآوردههای نفتی بهویژه برای سوخت
 ۱۱و  ۲۵درصدی بهترتیب نس��بت به سال قبل و دیزل بس��یار ضعیف اس��ت؛ به طوریکه قیمت
ماه آوریل به  ۵/45میلیون بش��که در روز رسیده آن برای محمولههای آن��ی نفتگاز در نقطهی
اس��ت .دفت��ر ملی آم��ار چین اف��زود :خوراک خروجی پاالیش��گاههای مس��تقل ش��مالغرب
پاالیش��گاههای این کش��ور در ماه م��ه  10/39چی��ن بیش از  ۱۰۰۰ی��وان در هر تن ( ۱۶۱دالر

در هر تن) می باش��دکه کمتر از قیمت س��وخت
دی��زل  ۵۰۰PPMکمیس��یون بهبود و توس��عهی
ملی چین اس��ت .این مطلب بیانگر افت تقاضای
محصوالت و فرآوردههای تولیدی پاییندس��تی
اس��ت .بهگفت��هی مقام��ات ش��رکت CNPC
موجودی فرآوردهها از ماه قبل بسیار زیاد است.
البت��ه در این زمینه آمار رس��می وج��ود ندارد.
انتظار میرود که تعمیرات پاالیشگاهها در ژوئن
کاهش یابد که این امر فش��ار بیشتری را بر بازار
فرآورده وارد خواهد ک��رد .همچنین خوراک
پاالیش��گاهها  ۷۲۳هزار بش��که در روز بیش از
مجموع تولید و واردات خالص نفت اس��ت که
نشان میدهد چین نفت ذخیرهشده در مخازن را
بهسمت پاالیشگاهها روانه میکند.

پیشنهاد همکاری نفتی چین به ونزوئال
آرگوس (ژوئن)  -چین با هدف امنیت بیشتر
عرض��هی انرژی م��ورد نیاز خ��ود بهویژه نفت،
توس��ط یک کنسرس��یوم چینی پیش��نهاد تأمین
مالی  ۳۰میلی��ارد دالری جهت اجرای پروژهی
توسعهی میادین فالتقارهی نفت و گاز ونزوئال
را به ش��رکت دولتی نفت این کش��ور ()PDV
ارائه ک��رد .رئیس بخش فالتقارهی ش��رکت

 PDVبدون ذکر نام این ش��رکتها گفت :آنان

پیش��نهاد تأمی��ن مالی  ۳۰میلی��ارد دالری جهت
اج��رای پروژهه��ای نف��ت وگاز فالتق��ارهی
ونزوئ�لا را ارائه کردهاند که از خلیج ونزوئال تا
قس��مت شرق هممرز با گویان را شامل میشود.
این میدان که گفته میشود پتانسیل بسیار باالیی
دارد بخش��ی از بلوکی اس��ت که ش��رکتهای

رپس��ول اس��پانیا و انی ایتالیا  32/5درصد سهام
آنرا در اختیار دارند .ای��ن میادین فالتقاره در
نزدیکی م��رز کلمبیا با ترینی��داد و توباگو قرار
دارند .مدی��ر بخش فالتق��ارهی  PDVانتظار
دارد ک��ه بهدلی��ل بازدهی مناس��ب ای��ن میدان
شرکتهای خارجی بس��یاری برای همکاری با
 PDVدر این پروژه اعالم آمادگی کنند.
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انتظار افزایش شدید تولید نفت مکزیک
رویترز (ژوئن)  -شرکت دولتی نفت مکزیک
( )PEMEXروز گذشته اعالم کرد که در آبهای
عمیق جنوب خلیجمکزیک به میدانی نفتی دست
پی��دا کرده که ق��ادر به تولید روزان��ه  ۲۰۰هزار
بش��که نفتخام اس��ت Lozoya .معاون شرکت
دولت��ی نف��ت مکزیک ط��ی کنفرانس��ی اظهار
داش��ت :ذخایر نفت اثباتشدهی این میدان بالغ
بر  ۳۵۰میلیون بش��که معادل نفت است .شرکت

 PEMEXط��ی بیانی��های اعالم کرد :اکتش��اف
اخی��ر از بزرگترین موفقیتهای این ش��رکت
طی پنج سال گذش��ته و پس از اکتشاف میادین
 Tsimin-Xux، Ayatsilو سایر میادین در جنوب
خلیجمکزی��ک بوده اس��ت .پیشبینی میش��ود
تولی��د گاز اين میدان نیز ب��ه روزانه  ۱۷۰میلیون
فوتمکعب برسد .این در حالی است که در حال
حاضر تولید نفت  PEMEXاز  ۴/۳میلیون بشکه

در روز در س��ال  ۲۰۰۴ب��ه کمت��ر از  2/4میلیون
بش��که در روز کاهش یافته اس��ت .خاطر نش��ان
میشود بهدنبال اصالحات قانون انرژی مکزیک
و نهایی ش��دن آن توس��ط کنگرهی این کشور،
انحصار  ۷۵سالهی تولید نفت شرکت PEMEX
پایان یافته و امکان س��رمایهگذاری شرکتهای
بزرگ نفتی و نیز شرکتهای خصوصی در این
کشور فراهم خواهد آمد.

بازسازی تأسیسات صادرات نفتخام عراق
پالت��س (ژوئ��ن)  -وزی��ر نف��ت ع��راق
اع�لام ک��رد کش��ور وی در ت�لاش ب��رای
نهاییکردن برنامههای بازس��ازی و گسترش
زیرس��اختهای حمل و نقل نفت در جنوب
عراق است .منابع آگاه از اوضاع اين پروژهها،
نوسازی زیرساختهای قدیمی پایانهی نفت
بص��ره  BOTرا یکی از ای��ن پروژهها عنوان

ب��ه نامه��اي Foster Wheeler ، Matt Mac

 Donaldو  SNC lavalinبودهاند .زمانبندی

پروژه هنوز مش��خص نشده اما طبق مطالعات
مفهومی انجام ش��ده توس��ط ش��رکت ژاپنی
 ،Toyo Engineering carpقرارب��وده ای��ن
پروژه در س��ال  ۲۰۱۴انجام شود .هزینههای
اولی��ه جهت آغ��از پروژه بالغ ب��ر  ۱۰میلیارد
كردهان��د .بدی��ن منظ��ور مناقصهای توس��ط دالر ارزیاب��ی ش��ده ک��ه قرار اس��ت صرف
دولت عراق برگزار ش��ده كه ش��رکتهای بازس��ازی زیرس��اختهای انتقال و صادرات
عالقمند به اين موضوع سه شرکت مهندسی نفتخام در جنوب عراق شود .پیشنهادهایی

نی��ز ب��رای س��اخت خطوطلول��هی جدید،
سیستمهای کنترلی و تأسیسات ذخیرهسازی،
ساخت ایستگاههای تقویت فشار و تلمبهخانه
ب��رای ارائهی تس��هیالت الزم جهت افزایش
تولی��د برنامهری��زی ش��دهی نفتخ��ام و
ص��ادرات در پای��ان ده��هی ج��اری ارائ��ه
شده است.
شایان ذکر است پایانهی نفتی بصره که در
دههی  70ميالدي ساخته ش��ده چهار اسکله
جهت پذیرش نفتکشهای  VLCCدارد.

هشدار  IEAدرباره آینده صنعت شیل آمریکا
آرگ��وس (ژوئ��ن)  -مدی��ر عام��ل آژانس
بینالملل��ی ان��رژی ( )IEAدر گفتگوی��ی ب��ا
آرگ��وس اظه��ار داش��ت :حت��ی ب��ا افزایش
قیمتهای نفتخام و رونق مس��تمر اقتصادی،
ب��از هم صنع��ت نفت ش��یل آمری��کا نخواهد
توانست متخصصان کافی را جهت بازگرداندن
دکلهای حف��اری غیرفعال به مدار تولید بیابد.
وی ادام��ه داد :صدها دکل حفاری از چرخهی

تولید کنار گذاش��ته شدهاند و این سؤال مطرح
میش��ود ک��ه افزایش تولی��د طی چ��ه مدتی
امکانپذیر است و آیا نیروی انسانی کافی برای
این اقدام وجود دارد؟ تا كنون آنطور كه بايد
و شايد به این مقوله پرداخته نشده است .شایان
ذکر اس��ت ك��ه در صنعت نفت و گاز ش��مال
آمریکا از نوامبر س��ال گذش��ته تا پایان آوریل
س��الجاری بیش از  ۴۰هزار نفر ش��غل خود را

از دست دادهاند Robert Rooney .معاون مدیر
عامل ش��رکت نفت��ی  Talismanکه در بخش
باالدس��تی فعالیت میکند معتقد اس��ت که در
شرایط فعلی جذب جوانان مستعد دشوار است.
 Fatih Birolاقتصاددان ارش��د  IEAنیز در این
زمین��ه به آرگ��وس گفت :در ص��ورت تثبیت
قیمتهای کنونی نفتخام ،روند رش��د تولید
نفت شیل آمریکا نزولی خواهد بود.

افزایش تولید نفت میدان قرنی غربی عراق
آرگوس (ژوئ��ن)  -میدان قرنی غربی 2-در
جن��وب عراق که توس��ط ش��رکت لوکاویل
اداره میش��ود ب��ه حداکثر تولید خ��ود در فاز
اول ( ۴۵۰ه��زار بش��که در روز) دس��ت یافت.
مدی��ر عام��ل لوکاویل ب��ا اعالم ای��ن مطلب
10

افزود :مقدار تولید در ادامهی س��الجاری ثابت
خواهد بود و این شرکت امیدوار است فاز دوم
توس��عهی میدان مذكور را از اکتبر آغاز نماید.
شرکت لوکاویل درنظر داشت بهعلت کاهش
قیمت نفت ،رقم س��رمایهگذاری در این پروژه

را ت��ا دو میلیارد دالر کاه��ش دهد .اما در حال
حاضر تصمیم گرفته هزینههای خود را تنها 1/5
میلی��ارد دالر کاهش ده��د .در این حال دولت
خودمختار کردس��تان عراق ( )KRGتحرکاتی
انجام داد تا بازاریابی نفتخام خود را نسبت به
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حجم قراردادی که با شرکت سومو ()SOMO
منعقد کرده در الویت بیشتری قرار دهد .دولت
کردس��تان اعالم کرد که در فاصلهي ژانویه تا

ماه مه تنه��ا  ۲۳۰۰میلیارد دین��ار عراق (معادل
 1/93میلی��ارد دالر) دریافت کرده اس��ت .این
مبلغ بس��یار کمت��ر از  ۶۶۰۰میلیارد دینار بدهی

دولت عراق اس��ت که سبب شده در ماه جاری
تحویل نفتخام از مخازن دولت کردستان در
جیحان به مخازن سومو متوقف شود.

تمدید تحریم روسیه توسط اتحادیه اروپا
آرگوس (ژوئ��ن)  -دیپلماته��ای اتحادیهی کاالهای مصرفی دومنظوره و فنآوریهای بخش
اروپا بهعلت اعمال خشونت روسیه در زمینهی حق انرژی این کشور (مورد استفاده در اکتشافات بخش
حاکمیت ارض��ی اوکراین بر نواحی خود ،تحریم فراس��احلی و نواحی قطبی) رسیده است .همچنين
بر ضد این کشور را تا پایان ژانویهی  ۲۰۱۶تمدید در اثر تحریمهای اتحادی��هی اروپا ،فنآوریهای
کردند .اعمال اقدامات پیش��گیرانه بر ضد روس��یه مورد اس��تفاده جهت اس��تخراج گاز محقق نشده
از ژوئی��هی  ۲۰۱۴آغ��از ش��ده و در صورت عدم اس��ت .عالوه بر آن بازار مش��تقات مورد اس��تفاده
تصویب تمدی��د اين تحریم از جان��ب اتحادیهی ب��رای هجینگ در بازار ان��رژی نیز تحتتأثیر قرار
اروپا ،پس از یک س��ال بهپایان میرس��د .آثار اين گرفته اس��ت .اقدامات پیش��گیرانه بر ضد روس��یه
تحريمها در روس��یه به بازارهای س��رمایه ،دفاعی ،بهطور ویژه برخی از شرکتهای دولتی اين كشور

از جمله ش��رکت خطلولهي نف��ت  Transneftو
شرکتهای دولتی گازپروم و روسنفت که بیش از
 ۵۰درصد سهام آنان در اختیار دولت روسیه است
را دربر میگیرد .هدف اتحادی��هی اروپا از اعمال
محدودیت بر ضد روس��یه مح��دود کردن امنیت
انتقالپذی��ری و بهکارگی��ری ابزاره��ای بازارهای
س��رمایه برای صورتحس��ابهای ش��رکتهای
مذکور در صورت طوالنی ش��دن موعد سررسید
پرداخت تا بیش از  ۳۰روز است.

سرمایهگذاری مشترک هند و ونزوئال جهت افزایش تولید از میدان San Cristobal
آرگ��وس (ژوئ��ن)  -طب��ق اظه��ارات
مقام��ات محل��ی مطلع از مذاکرات قرار اس��ت
ش��رکت دولت��ی  ONGC Videshهند ،جهت

س��رمایهگذاری مش��ترکی بهمنظ��ور تقویت و
افزایش تولید نفتخام با شرکت  PDVونزوئال،
یک میلی��ارد دالر وام اختصاص دهد .البته این
پرداخت زمانی انجام میش��ود که حدود ۵۴۰
میلیون دالر آن از محل س��ود سها ِم توزیع نشده
آم��ادهي پرداخت باش��د .ش��رکت  PDVاين

وام را ص��رف پرداخت س��هم س��رمایهگذاری
توسعهی پروژهي میدان  San Cristo balخواهد
ک��رد .این پ��روژه بهص��ورت س��رمایهگذاری
مش��ترک میان  ONGCو شرکت Jhfui PDV
یعن��ی Petrolera Indovenezolanaدر ح��ال
انجام اس��ت ۶۰ .درصد س��هام این ش��رکت به
 Petrolera indovenezolanaو مابق��ی آن
ب��ه  ONGCتعل��ق دارد و  PDVروزانه حدود
 ۲۷ه��زار بش��که نفتخ��ام س��نگین از میدان

 San Cristobalدر منطق��هي
توليد میکند .ش��رکت  PDVمدعی اس��ت که
نمیتواند ب��دون دریافت قس��ط اول وام مورد
نیاز برای افزایش تولید نفت از میدان یاد ش��ده،
س��ود سهام  ONGCرا آزاد و قابلاستفاده کند.
طبق گزارش س��االنهی منتش��ره توسط ،PDV
روند تولید می��دان  San Cristobalنزولی بوده
و نسبت به مقدار گزارش شدهی  ۴۰هزار بشکه
در روز در سال  ،۲۰۱0کاهش یافته است.
Monagas

دور جدید واگذاری امتیازات نفتی در هندوستان
(آرگ��وس ژوئن)  -هن��د در نظر دارد پس
از چند مرحله تأخیر ناش��ی از بیثباتی سیستم
تقس��یم درآمد ،دور آتی واگ��ذاری امتیاز در
بخش باالدستی خود را تا مارس  ۲۰۱۶برگزار
نماید .بر اس��اس گزارش آرگ��وس ،دهلینو
در دهمی��ن دور برنامهی سیاس��ت واگذاری
امتیازات اکتش��افی ح��دود  ۵۲بلوک نفت و
گاز را پیشنهاد خواهد داد .خاطر نشان میشود
آخرین دور این برنامه در س��ال  ۲۰۱۲به انجام
رسید .انتظار میرود 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 ( ،)PSCبیش��ترین مق��دار کار را در
این منطقه برای ش��رکتهای متقاضی تضمین
میکرد .گفتنی اس��ت در سیستم مشارکت در
تولید ،ش��رکتهای فعال در بخش باالدستی
قادر خواهند بود قبل از تقس��یم سود با دولت،
تمامی هزینهها را دریافت کنند .هند همچنین
درنظر دارد سیستم جدید یکپارچهای را برای

امتی��از در بخش باالدس��تی ارائ��ه نماید که بر
اس��اس آن میتوان نف��ت ،گاز طبیعی و متان
را از یک میدان اس��تخراج کرد .در حالی که
قب� ً
لا بابت هر ی��ک از این فرآوردهه��ا امتیاز
جداگانهای واگذار میکرد .هندوستان بهدلیل
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،
تالشهایی را جهت اکتشاف و استخراج نفت
و گاز آغاز کرده است.
11

