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وضعیت صنعت نفت ایران در پساتحریم از زبان مدیرعامل شرکت ملی نفت
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران در نخستین
گفتگ��و پس از رف��ع تحریمها با بی��ان اینکه هیچ
محدودیت فنیای برای افزایش  ۵۰۰هزار بشکهای
تولید روزانهی نفت ایران وجود ندارد بیان کرد :با
طی شدن فرآیند رسمی لغو تحریم بانکی ،افزایش
تولید نفت ایران وارد بازار میشود.
رکنالدین جوادی ضمن تبریک به دولت تدبیر
و امید در به سرانجام رساندن مذاکرات هستهای و با
استقبال از لغو تحریمها و اعمال محدودیتها علیه
صنعت نف��ت ایران گفت :از ام��روز فرصتی برای
شتاب توسعه در کشور بوجود آمده و بدون شک
این مقوله در صنعت نفت هم آثار شگرفی به همراه
خواهد داشت.
مع��اون وزیر نفت با اش��اره ب��ه پیامدهای مثبت
برچیده ش��دن تحریمها در صنع��ت نفت تصریح
کرد :افزایش صادرات نفتخام ،دریافت مطالبات
و فراه��م کردن زمینهی توس��عهی ام��ور عمرانی
با جذب س��رمایه و ف��نآوری از ب��ازار جهانی از
مهمترین برنامههای ش��رکت ملی نف��ت ایران در
دوران پساتحریم است.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در خصوص
افزایش  ۵۰۰هزار بش��کهای تولی��د نفتخام ایران
در مرحلهی نخس��ت دوران پساتحریم اظهار کرد:
هماکنون در حال رصد کردن مشکالت پیش روی
بانکها هستیم؛ چرا که ممکن است روند آن چند
هفته طول بکشد و در صورتی که مسائل مربوط به
آن حل شود شرکت ملی نفت ایران آمادگی الزم
را برای افزایش تولید و صادرات نفت دارد.
وی با یادآوری اینکه در برنامهی افزایش تولید
 ۵۰۰هزار بشکهای هیچ مشکل فنیای از جمله در
بخشهای قدیمی خطوط لوله و تأسیسات صنعت
نفت وجود ندارد با اشاره به نزدیکترین زمان امضاء
قرارداد در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی گفت:
با توجه به برچیده شدن تحریمها و بررسیهای انجام
شده پیشبینی میشود تا اواسط سال آینده نخستین
قرارداد در این حوزه به امضاء برسد.
جوادی تأکید کرد :این پیام را به ش��رکتهای
بینالمللی میدهیم که در پیگی��ری این قراردادها
صریحتر ،جدیتر و روشنتر عمل کنند.
معاون وزی��ر نفت همچنی��ن در توصی��های به
کارکنان شرکت ملی نفت ایران خاطر نشان کرد:

ب��ا توجه به رف��ع تحریمها باید ب��ا آمادگی کامل
از فرصت��ی که ایجاد ش��ده در جه��ت رفع هرچه
سریعترعقب افتادگیها بهره برد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین مشکل
بازار نفت ،دو میلیون بشکهی مازاد است که سبب
کاه��ش قیمت نفت ش��ده ،افزود :البت��ه جنبههای
سیاس��ی و تصمیمهای دولتهای بزرگ و برخی
تولیدکنندگان عمدهی عضو و غیرعضو س��ازمان
کشورهای صادرکنندهی نفت (اوپک) در کاهش
قیمت نفت بیتأثیر نبوده است.
جوادی با اشاره به اینکه اگر قرار بر کاهش تولید
نفت باش��د باید این کاهش به تناسب اتفاق بیافتد،
افزود :اگر ای��ران تولید نفت خود را افزایش ندهد
ممکن اس��ت ظرف ش��ش ماه تا یک سال آینده
کشورهای همسایه افزایش تولید داشته باشند و سهم
ایران را بگیرند.
ایران سهمش را از بازار پس میگیرد

معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه ایران باید سهم
خود را از بازارهای جهانی نفت بهدست آورد و پس
از آن کش��ورهای عضو و غیرعضو اوپک تصمیم
بگیرند ظرفیت خود را متناسب با بازار کاهش دهند،
در پاسخ به این س��ؤال که پیشبینی شما از قیمت
نفت چیس��ت ،تصریح کرد :اگ��ر عرضهی نفت
بهشیوهی کنونی ادامه یابد بیشتر تحلیلها پیشبینی
میکنند که قیمت نفت برای حداقل یک سال آینده
در همین حدود باش��د؛ مگر اینکه تولیدکنندگان
اصلی منافع ملی را بر درآمد زودگذر ارجح بدانند.

وی با بیان اینکه سهم ایران در اوج تولید بازارهای
جهانی نفت چهار درصد است ،افزود :این مقدار در
مقابل کش��وری که  10-١5درصد سهم بازار را در
اختیار دارد زیاد نیس��ت؛ از اینرو باید بازار نفت با
تصمیم و اجماعی عاقالنه مدیریت شود.
جوادی در پاسخ به این سؤال که چقدر به اجماع
تولیدکنندگان در این زمینه امیدوار هستید ،گفت:
فکر میکنم ناچار شوند به اجماع برسند؛ کشورهای
ثروتمندی که فریب این بازی را خوردند و قیمت
نفت را کاهش دادند هماکنون دچار بحران شدند
و بهناچ��ار باید برای بهبود قیمت نفت تالش کنند
که امیدواریم این اتفاق بیافتد و اواخر سال میالدی
قیمت نفت افزایش یابد.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران دربارهی لغو
تحریمها نیز گفت :م��ا پس از تحریمها کارمان را
سریعتر و ارزانتر انجام میدهیم و بنابراین پول مردم
جهت توسعه و س��رمایهگذاری با قیمت و کیفیت
بهتری صرف میشود.
معاون وزی��ر نفت درب��ارهی مهمترین مباحث
مطرح شده در دیدار با معاون اول رئیس جمهور نیز
گفت :در این جلسه گزارشی از پیشرفت پروژههای
اصلی شرکت ملی نفت ایران ارائه شد و برنامهها و
هدفگذاریهای قبل از تحریم و تغییراتی که پس
از تحریم رخ خواهد داد بررسی شد.
وی اف��زود :در این دیدار گزارشهایی دربارهی
صادرات نفت ،افزایش برداشت نفت ،فعالیتهای
دانشبنیان و س��اخت ده گروه کاالیی در صنعت
نفت ارائه شد.
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درسآموزهاي افتتاح فازهاي  15و  16پارس جنوبي؛

از تحقق شعار ما ميتوانيم تا توانمندسازي جهت صدور خدمات پيمانكاري
دوش��نبه  ٢١دیم��اه  1394فازه��ای  ١٥و ١٦
بهعن��وان ایرانیتری��ن فازهای پ��روژهی پارس
جنوبی ب��ا حضور رئیس جمه��ور محترم افتتاح
ف از توس��عهی این فازها ،تولید روزانه
شد .هد 
ب گاز طبیع��ی ٧٥ ،هزار
 56/6میلی��و ن مترمکع 
ن گوگرد و ساالنه
ت گازی ٤٠٠ ،ت 
بش��ک ه میعانا 
ن گاز مایع ( )LPGشامل پروپان و
 1/05میلیو ن ت 
ن خوراک
ن اتا ن برای تأمی 
بوتان) و یک میلیو ن ت 
ی اس��ت .با افتتاح این فازها
ی پتروش��یم 
واحدها 
پس از ن ُه س��ال ،روزانه  ٢٠میلیون دالر به درآمد
ارزی کشور اضافه میشود .درآمدزایی فازهای
 ١٥و  ١٦با احتس��اب نف��ت  ٤٠دالری و گاز ٢٠
س��نتی ،س��االنه  2/6میلی��ارد دالر و معادل یک
درصد تولید ناخالص ملی اس��ت ک��ه با برآورد
انجام ش��ده طي مدت کمتر از دو سال بازگشت
سرمایهی این طرح محقق خواهد شد.
دكت��ر روحاني؛ رئيس جمه��ور با حضور در
مراسم افتتاح فازهای  ١٥و  ،١٦بهرهبرداری از این
دو فاز میدان پارس جنوبی را حرکتی ارزش��مند
و ب��رگ زری��ن دیگ��ری در تاریخ پ��ر افتخار
تواناییهای جوانان ایران اسالمی خواند و تأکید
ک��رد :پارس جنوبی مظه��ر ارادهی ملی و کار و
تالش در زمینهی دستیابی مردم به حقوق خود از
یک میدان مشترک است .وي همچنين در دفتر
يادبود آئين گشايش رسمي بهرهبرداري نوشت:
قرارگاه س��ازندگی خاتماالنبي��اء (ص) با تالش
شبانهروزی در س��الهای تحریم توانست لبخند
نشاط را بر چهرهی مردم غیور ایران عزیز بنشاند
و در مس��یر خوداتکایی در زمینهی انرژی پاک
و قدرت اقتصادی کش��ور و کمک به ش��رایط
زیستمحیطی گام بزرگی بردارد.
استفاده از  ١٠٠هزار تن تجهیزات در پاالیشگاه
فازهای  ١٥و ١٦

طب��ق آنچه مهندس زنگن��ه وزیر محترم نفت
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دربارهی افتتاح فازه��ای  ١٥و  ١٦پارس جنوبی
بيان كرده قرارداد توس��عهی اين دو فاز در س��ال
 ٨٥امض��اء ش��د .در آن زم��ان کنسرس��یومی به
رهبری ق��رارگاه س��ازندگی خاتماالنبیاء (ص)
کار توس��عهی ای��ن فازه��ا را بر عه��ده گرفت،
کارهای مرب��وط به تأسیس��ات دریای��ی پروژه
توسط ش��رکتهای ایزو ایکو و صف انجام شد
و شرکت تأسیس��ات دریایی در بخش لولههای
دریایی پ��روژه فعال بود .همچنین حفاری چاهها
توسط ش��رکت حفاری دانا انجام شد .بودجهی
توس��عهی اين دو فاز حدود  ٦میلیارد دالر است
که ب��ا بهرهب��رداری از این فازه��ا ،روزانه 56/6
میلیون مترمکعب گاز و  75هزار بش��که میعانات
گازی تولید میشود .همچنین تولید یک میلیون
تن ات��ان که بالفاصل��ه خوراک پتروش��یمیها
ن گاز مایع
میش��ود و تولید حدود یک میلیو ن ت 
( )LPGاز دیگر دستاوردهای این پروژه است.
به اعتق��اد وزير محترم نفت ب��ا وجود تمامی
س��ختیها و هم��هی ش��رایطی که علیه م��ا بود،
تحریمها را پشت سر گذاشتیم و طرح توسعهی
فازهای  ١٥و  ١٦به سرانجام رسيد .توسعهی این
فازه��ا بار دیگر ش��عار ما میتوانی��م را به اثبات
رساند.
يكي از مش��كالت پيشروي توس��عهی اين
طرح ملي ،مش��کل تأمین تجهیزات بوده اس��ت.
براي نمونه میت��وان به توقيف کمپرس��ورهای

اصلی ای��ن طرح در یکی از کش��ورها و صرف
هزينه و زمان قابلتوجه��ی براي خرید دوبارهی
تجهیزات اش��اره کرد که طبيعت��اً خرید مجدد و
تطبیق سیستم با اجناس جدید ،زمانبر و پرهزینه
است.
افتتاح شش فاز پارس جنوبی در سال ٩٥

وزیر نفت نسبت به افتتاح شش فاز در سال ٩٥
ابراز امیدواری کرد و افزود :تا اواس��ط سال ،٩٦
نیم��ی از فاز  ١٤نیز در م��دار تولید قرار میگیرد
و تقریباً هم��هی فازهای پ��ارس جنوبی تکمیل
خواهد شد .زمانی که دولت یازدهم آغاز به کار
ک��رد ده فاز پارس جنوبی در م��دار تولید بود و
طی دو سال اخیر هفت فاز دیگر وارد مدار تولید
شده که از این میان پنج فاز افتتاح گردیده است.
همچنین هفت فاز به ظرفیت پاالیشگاهی و شش
فاز به ظرفی��ت تولید گاز کش��ور از دریا اضافه
ش��ده است .در اثر تالشهای انجام شده ظرفیت
پاالیشی گاز کشور حدود  ٢٠٠میلیون مترمکعب
افزایش یافته است.
الزم بهذكر اس��ت توليد کنونی قطر از میدان
پارس جنوبی ح��دود  ٧٠٠میلیون مترمکعب در
روز اس��ت که ب��ا برنامهریزیهای انجام ش��ده،
تا اواس��ط س��ال  ٩٦تولید ايران نیز از این میدان
مشترک به  ٧٠٠میلیون مترمکعب در روز خواهد
رسيد.
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رونمایی از سه قرارداد جدید مطالعات اکتشافی با سه کشور اروپایی در دوران پساتحریم
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ضمن اعالم خبر
امضای قرارداد جدید اکتشافی با شرکت لوکاویل روسیه
بیان کرد :ارزش این قرارداد حدود  ۶میلیون دالر بوده که
قراراست هزینههای آن توسط شرکت روسی تأمین شود.
هرمز قالوند در تشریح مهمترین دستاوردهای مدیریت
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران یادآور شد :در حال حاضر
انجاممطالعاتمشترکزمینشناسیوژئوفیزیکیاکتشافی
در حوضههای رس��وبی با پتانس��یلهای مستعد اکتشافی
با مش��ارکت دانشگاهها و ش��رکتهای مطرح اروپایی و
آس��یایی از مهمترین برنامههای در دست اجراست .مدیر
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اعالم این مزیت مطالعات
مش��ترک که دانش��گاهها و ش��رکتهای خارجی ،خود
هزینهی سرمایهگذاری در انجام مطالعات اکتشافی را تقبل
کردهاند و شرکت ملی نفت ایران هیچ هزینهای نمیپردازد،

تصریح کرد :این مسأله از اهمیت فراوانی برخوردار است.
وی از امضای سه قرارداد جدید با دانشگاههای معتبر جهان
خبر داد و افزود :بر این اس��اس حجم سرمایهگذاری برای
اجرای این س��ه پروژهی حدود  ۱۳میلیون دالر است .این
مقام مس��ئول با یادآوری اینکه از دو سال گذشته تا کنون
با وجود تش��دید تحریمها علیه ایران ،مدیریت اکتش��اف
با هماهنگی با ش��رکت ملی نفت ای��ران مذاکرات زیادی
با  ۲۵ش��رکت خارجی و دانشگاههای خارجی در زمینهی
س��رمایهگذاری داش��ته ،بیان کرد :بر این اس��اس نتیجهی
مذاکرات انجام شده در فضای تحریم ،در نهایت منجر به
امضای سه قرارداد مطالعات مشترک با دانشگاههای معتبر
ی که تا کنون یک
صاحب صنعت و دانش فنی شده؛ بهطور 
قرارداد با شرکت لوکاویل روسیه منعقد شده است .قالوند
با تأکید بر اینکه بر اساس تأکیدات مدیر عامل شرکت ملی

نفت ایران مصوبهی طرحهای اکتشاف نفت و گاز کشور
با اولویت انتق��ال دانش و فنآوریهای مدرن جهان ابالغ
شده ،بیان کرد :در این مصوبات به انتقال دانش و فنآوری
که مهمترین رکن این مطالعات مشترک بوده اشاره شده؛
بهطوری ک��ه در قراردادهای مربوطه تأکید بر این اس��ت
که بهمنظور انتقال دانش و فنآوری ،در تمامی پروژههای
اکتش��افی ،ارتباط دانش��گاهها و ش��رکتهای خارجی با
مدیریت پژوهش و فنآوری شرکت ملی نفت ایران برقرار
گردد .به گفتهی وی تالش مدیریت اکتشاف شرکت ملی
نفت ایران در راستای انتقال دانش و فنآری بر این است که
در برخی از فازهای پروژهها مثل فاز عملیات صحرایی ،با
هماهنگی مدیریت پژوهش و فنآوری شرکت ملی نفت
ایران از تجارب عملیاتی برخی اساتید مجرب دانشگاههای
کشوراستفادهکند.

جزئیات قرارداد جدید اکتشافی با شرکت لوکاویل روسیه
مدیر اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ایران در تش��ریح
جزئی��ات ق��رارداد مطالعهی مش��ترک زمینشناس��ی و
ژئوفیزیکی اکتشافی با ش��رکت لوکاویل روسیه تبیین
ک��رد :چگونگی وضعیت نفتگیره��ای هیدروکربنی و
ساختارهای زمینشناسی زیرس��طحی در غرب کارون و
دش��ت آبادان یکی از موضوعات بسیار مهم و اولویتدار
ش��رکت ملی نفت ایران اس��ت که به مدیریت اکتشاف
تکلیف شده است .قالوند یادآوری کرد که در این راستا

بهمنظور تبیین وضعیت ساختارهای منطقهی دشت آبادان
و بخش شمالی خلیجفارس بهویژه تلههای چینهای ضمن
مذاکره با ش��رکت روس��ی لوکاویل ،پیشنهاد مطالعهی
مش��ترک توس��ط این ش��رکت بررس��ی و بهلحاظ فنی
تصویب ش��د .وی با بیان اینک��ه لوکاویل در خصوص
تهیهی مدلهای اس��تاتیک و دینامیک مخزن با اس��تفاده
از فنآوریهای نوین ژئوفیزیکی بس��یار کارآمد اس��ت،
گفت :از اینرو پس از تش��کیل جلس��ات کارشناس��ی و

تدوین پیشنویس قرارداد مربوطه توس��ط امور حقوقی و
قراردادهای ش��رکت ملی نفت ای��ران و طرح موضوع در
جلس��هی هیأت مدیره ،مصوبهی مربوطه اخذ و عم ً
ال این
شرکت کار خود را در سالجاری آغاز کرد.
قالوند ارزش قرارداد جدید اکتش��افی امضاء ش��ده را
حدود  ۶میلیون دالر اعالم کرد و یادآور ش��د :قرار است
هزینهی اجرای این پروژه توس��ط ش��رکت روسی تأمین
گردد.

همکاری جدید نفتی ایران با دانشگاه بارسلونای اسپانیا
قالوند با اش��اره به امضای قرارداد مطالعهی مش��ترک
زمینشناسی و ژئوفیزیکی اکتشافی بین شرکت ملی نفت
ایران و دانش��گاه بارسلونای اس��پانیا گفت :منطقهی مورد
مطالعه در بخشهای جنوبی حوضهی رسوبی زاگرس و
در استان هرمزگان قرار دارد.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اعالم استفاده
از روشهای جدید تفسیرهای زمینشناسی و ژئوفیزیکی
در این مطالعه بهمنظور تبیین وضعیت نفتگیرهای چینهای

و س��اختمانی پیچیدهی مجاور گنبدهای نمکی ،تصریح
کرد :در نهایت تلههای هیدروکربنی نفتی و گازی مرتبط
با گنبدهای نمکی در منطقه شناسایی و مشخص میشوند
و سپس موقعیتهای مناس��ب جهت انجام عملیاتهای
تکمیل��ی ژئوفیزیکی نظی��ر لرزهنگاریه��ای دوبعدی و
س��هبعدی و متعاقباً حفاریهای آتی اکتشافی مشخص و
پیشنهاد خواهند ش��د .وی افزود :این متدولوژی اکتشافی
و فنآوری پیجویی ذخایر هیدروکربنی مجاور گنبدهای

نمکی در حال حاض��ر در ایران وجود ندارد و منحصر به
برخی از ش��رکتهای نفتی بزرگ جهان است که برای
نخستین بار در ایران استفاده خواهد شد.
به گفتهی این مقام مس��ئول قرارداد مذکور در نیمهی
نخست سال  ۱۳۹۳آغاز شد و پیشرفت فیزیکی مطالعهی
مشترک با دانشگاه بارس��لونا  ۵۵درصد است .هزینههای
انجام این طرح حدود  ۲میلیون یورو است که توسط طرف
خارجی تأمین میگردد.

همکاری مطالعاتی با دانشگاه ناپل ایتالیا
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به امضای
ق��رارداد مطالعهی مش��ترک زمینشناس��ی و ژئوفیزیکی
اکتش��افی دانش��گاه ناپل ایتالیا گفت :موضوع استفاده از
جدیدتری��ن روشهای تفس��یر اطالعات زمینشناس��ی و
ژئوفیزیکیاکتشافیدرمنطقهیمرزیغرباستانکرمانشاه
پس از تشکیل جلسات کارشناسی با تیم خارجی و اکتشاف
و تیم امور حقوقی و قراردادهای ش��رکت ملی نفت ایران

موضوع در هیأت مدیرهی شرکت ملی نفت ایران مطرح
شد و مصوبهی مربوطه اخذ و برای اجرایی شدن در اختیار
مدیریت اکتشاف ش��رکت ملی نفت قرار گرفت .قالوند
با یادآوری این نکته که بر اس��اس مفاد قرارداد مقرر شده
تمامیتاقدیسهایسطحاالرضیباکمکتفسیراطالعات
ژئوفیزیکی موجود بررس��ی زمینشناسی و ژئوشیمیایی و
ژئوفیزیکی میش��ود تأکید کرد :پس از تهیهی نقشههای

دقیقعمقی،اهدافاصلیطرحشاملپیشنهادموقعیتهای
مناس��ب برای انج��ام حفاریهای اکتش��افی ب��ا تأکید بر
س��اختارهای مرزی و مشترک خواهد بود .مدیر اکتشاف
ش��رکت ملی نفت ایران ارزش این قرارداد را در حدود ۴
میلیون دالر عنوان کرد و یادآور ش��د :این قرارداد دیماه
سالجاری امضاء شده و تمامی هزینههای آن توسط طرف
خارجی تأمین خواهد شد.
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برنامهريزي براي تأسيس سه صندوق پژوهش و فنآوری غیردولتی در صنعت نفت
انجم��ن نفت ايران برنامهاي ب��راي ايجاد صندوقهاي
پژوهش و فنآوري غيردولتي در نفت درنظر گرفته است.
نظر دكتر مقدم (معاون وزي��ر نفت و عضو انجمن نفت)
دربارهی اين انجمن آنس��ت كه در شرایطی که نهادهای
مالی سنتی مانند بانکها به سرمایهگذاری در فنآوریها
(بهویژه فنآوریهای نو و ریس��کپذیر) تمایلی ندارند،
ایجاد صندوقهای پژوهش و فنآوری میتواند به جبران
خأل ناشی از فقدان ادبیات مشترک میان بانکها ،محققان
و نوآوران دربارهی مس��ائل مربوط ب��ه دانش فنی ،ایجاد
کس��ب و کارهای جدید در حوزههای مختلف فنآوری
و راهبری تخصصی پروژههای دانشبنیان تا تجاریسازی
یافتههای پژوهشی کمک کند.
از س��وی دیگ��ر ایج��اد ای��ن صندوقه��ا جه��ت
ارائهی مش��اورهی مالی و س��رمایهگذاری برای تش��ویق
س��رمایهگذاران در حوزههای مختلف فنآوری یا ارائهی
ابزارهای مناسب برای کمک به ترویج فنآوریها با ایجاد
و توس��عهی ش��رکتهای دانشبنیان و کاهش ریسک و
تش��ویق نهادهای مالی برای سرمایهگذاری در حوزههای
مختلف پژوهش و فنآوری ضرورت دارد.
همچنين با توجه ب��ه اینکه بخشهای مختلف صنعت

نفت در اقتصاد کشور بهویژه درآمدزایی ،توسعهی پایدار،
بومی کردن فنآوریها و ایجاد اشتغال نقشی بهسزا دارند،
برای حمایت از فعالیتهای علمی ،پژوهش��ی ،فنآوری،
بومیسازی فنآوری و حمایت از ساخت داخل تجهیزات
ای��ن صنعت ،موضوع تش��کیل صندوقه��ای پژوهش و
ف��نآوری در دس��تور کار قرار گرفت .ضم��ن آنکه این
صندوقها بهعنوان کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی
و به پشتوانهی کارشناسان و مش��اوران با تجربهی خود با
رویکرد انجام عملیات ماتریسی ،توانایی همزمان ارزیابی
طرحه��ا ،نظارت بر حس��ن انجام آنه��ا و پرداخت مبالغ
تصویبی را دارند.
صندوقهای پژوهش و فنآوری غیردولتی میتوانند
خدمات مالی و تس��هیالتی را بهصورت یارانه به اشخاص
حقیقی و حقوقی ارائه دهند .ارائهی تسهیالت کوتاهمدت
و بلندمدت ،پرداخت همه یا بخش��ی از سود تسهیالت و
جرایم متعلقه ،ارائهی خدمات ضمانتنامهای برای اجرای
طرحهای پژوهش��ی ،فنآوری ،نوآوری ،تجاریس��ازی
نتای��ج پژوهشها ،ج��ذب و هدایت منابع مال��ی دولتی،
بانکها و س��ایر صندوقها نیز در مسیر اهداف و وظایف
تعریف ش��ده از عمده فعالیتهای این صندوقهاس��ت.

این صندوقها میتوانند در ایجاد ،توسعه و توانمندسازی
شرکتهای پژوهشی و فنآوری دانشبنیان مشارکت و
س��رمایهگذاری کنند یا در تدوین سیاستها و اولویتها
و مقررات مربوط به اهداف صندوق در کش��ور و ارائهی
خدمات ارزیابی و امکانسنجی طرحهای کسب و کار و
نظارت یا ارزشگ��ذاری پروژهها و طرحهای پژوهش و
فنآوری و مشارکت داشته باشند.
دربارهی مديريت س��رمايهگذاري این صندوقها بايد
گف��ت بهعنوان یک نه��اد عمومی ،ش��خصیت حقوقی
غیردولتی و استقالل مالی دارند ،بر اساس قانون تجارت و
در چارچوب اساسنامهای خاص اداره میشوند و مدیریت
سرمایهگذاری آنها نیز بر عهدهی بخش خصوصی است.
نكتهی ديگر آنكه با توجه به ماهیت خصوصی بودن این
صندوقها ،دول��ت بهمنظور ارتقاء ،توس��عهی فنآوری
و گس��ترش نوآوری در صنایع نفت کش��ور میتواند از
طریق ایجاد زمینههای مش��ارکت و سرمایهگذاری بخش
خصوصی و غیردولتی و کمک به کاهش ریس��کهای
احتمال��ی ،تا  ٤٩درصد در این صندوقها س��هام داش��ته
باشد .وزارت نفت نیز میتواند تا درصد مشخصی در این
سرمایهگذاریمشارکتکند.

بهكارگيري و انتقال فنآوريهاي نوين در قراردادهاي جديد نفت و گاز
يكي از موضوعاتي كه همواره وزارت نفت بهعنوان
نقطهی ق��وت قراردادهاي جديد نفتي بي��ان کرده لزوم
استفاده از فنآوریهای پيشرفته و ضرورت انتقال دانش
فني به شركتهاي ايراني توسط شركتهاي بينالمللي
نفت و گاز اس��ت .يكي از ن��كات مثبت در مدل جديد
قراردادهاي نفتي آنست كه از آنجا كه فعاليت پيمانكار
عالوه بر تأمين مالي در مرحلهی توليد و بهرهبرداري نيز

ادامه خواهد داش��ت و حقالزحمهی پيمانكار متناسب با
توليد مخزن درنظر گرفته خواهد شد ميتوان اميدوار بود
كه فنآوری پيشنهاد شده توسط پيمانكار منافع درازمدت
طرفين را در بهرهبرداري از مخزن تأمين خواهد كرد.
دوم آنك��ه در مدل قرارداده��اي جديد جهت انتقال
دانش مديريتي و فنآوري از ش��ركتهاي بينالمللي به
ش��ركتهاي ايراني ،جهت انجام كار ،بر نقش پررنگ

شركت عملياتي مش��ترك (بهعنوان مشاركت شركت
نفتي بينالمللي با شركتهاي صاحب صالحيت ايراني)
تأكيد ش��ده اس��ت .ديگر آنكه بخش��ي از مدل جديد
قرارداده��اي نفتي براي انج��ام برنامههای آموزش��ی و
تحقيقاتی از جمله ارتقاء و بهروزرسانی مراکز تحقيقاتی
موج��ود و ایجاد مراک��ز تحقيقاتی مش��ترک يا اجرای
طرحهای تحقيقاتی مشترک اختصاص يافته است.

وزیر نفت :ایران به دنبال فنآوریهای جدید است
وزیر نفت در مراس��م امض��اء موافقتنامهی همکاری
انجام طرحه��ای اولویتدار بخش پاییندس��تی صنعت
نفت با دانشگاههای برگزیده گفت :پس از امضاء قرارداد
با دانش��گاهها در بخش باالدس��تی صنعت نف��ت ،اکنون
طرحهای بخش پاییندس��تی امضاء میش��ود .وی تأكيد
كرد :دانش��گاههای داخلی باید با صاحبان فنآوریهای
پیش��رفته در دنیا تعامل داش��ته باش��ند؛ زیرا ای��ران در پی
بهرهگیری از فنآوریهای جدید است.
زنگن��ه اضافه ک��رد :بس��یاری از فنآوریهای بخش
پاییندس��تی و پتروش��یمی در س��الهای گذشته بهدست
آمدهان��د و بنابراین نباید به س��راغ آنها رف��ت؛ بلکه باید
فنآوریهای جدید کس��ب گردد .وزی��ر نفت ادامه داد:
فنآوریهای جدید نیاز به سرمایهگذاریهای کالن دارد
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و ایران با وجود داش��تن تجربهی بیش از یکصد ساله در
صنعت نفت ،هنوز نتوانس��ته در برخ��ی از بخشهای این
صنعت توس��عه پیدا کند .وزیر نف��ت با بیان اینکه معموالً
تحقیقات دانشگاهی شامل یک استاد و دانشجو است و با
این شیوه کار راه نمیافتد به سالها حضور خود در دانشگاه
اش��اره کرد و گفت :بهطور معمول در دانشگاهها استادان
کاری با یکدیگر ندارند که از نگاه بنده این یک مش��کل
ساختاری است.
زنگنه با تأکید بر اینکه کارهای بزرگ با یک اس��تاد
و دانش��جو انجام نمیش��ود و به اساتیدی با تخصصهای
مختل��ف نی��از دارد اظهار کرد :در کنار ه��م قرار گرفتن
اساتید مختلف میتواند منجر به ارائهی کار صحیح شود.
همانگونه که طرحهای باالدس��تی صنعت نفت به تعداد

زیادی استاد سپرده شد .وزیر نفت با اشاره به اینکه با وجود
فعالیت سالیان س��ال صنعت نفت در بخش پاییندستی و
همچنین قدمت بیش از  ١٠٧س��الهی این صنعت ،در هیچ
فرآیندی حرفی برای گفتن نداریم اظهار کرد :منظور این
اس��ت که ما در هیچ فرآیندی صاحب دانش فنی نیستیم.
وی تأکید کرد :در پایهی فرآیندهای اصلی صنعت مشکل
وجود دارد؛ اگرچه س��عی کردهایم روی جزئیات خوب
کار کنیم.
زنگنه با اشاره به اینکه بر اساس اصل  ٤٤دیگر دولت
نمیتواند در بخش پاییندستی نفت سرمایهگذاری کند،
سرمایهگذاری در این بخش برعهدهی بخش خصوصی
اس��ت و باید ارتباط پژوهش و صنعت را جهت استفاده
در آینده س��اماندهی کرد یادآور شد :مث ً
ال ممکن است
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بخش خصوصی برای بهدس��ت آوردن یک دانش فنی
 500-600میلیون دالر س��رمایهگذاری کند که باید این
س��رمایهگذاری با پشتوانه انجام شود تا در ادامه مشکلی
ایج��اد نگردد .وی با بیان اینکه دانش��گاهیان باید تالش

کنند کارهای مطالعاتی در کنار تولید و اقتصاد قرارگیرد
تأکی��د کرد :دانش��گاهها برای وارد ش��دن ب��ه حوزهی
کسب و کار باید تالش کنند با دانشگاههای برتر دنیا و
همچنین صاحبان فنآوری روز در جهان ارتباط برقرار

نماین��د .وزیر نفت تصریح کرد :ارتباط با دانش��گاهها و
ش��رکتهای صاحب ف��نآوری باید روزآمد باش��د تا
محصول��ی که تولید میش��ود خریدار دیگ��ری غیر از
خودمان نیز داشته باشد.

راهاندازي نخستین پروژهی نیمهصنعتی جمعآوري و ذخیرهسازي دياکسیدکربن جهت ازدیاد برداشت توسط شرکت آرامکوی عربستان
آرامک��و اخی��را ً بزرگتری��ن پ��روژهی نیمهصنعتی
جداسازي و ذخیرهسازي دياکسیدکربن در خاورمیانه را با
هدف ازدیاد برداشت نفت و کاهش انتشار دياکسیدکربن
راهان��دازي کرده اس��ت .این ش��رکت درصدد اس��ت با
جمعآوري چهل میلیون فوتمکعب اس��تاندارد در روز
دياکسیدکربن از کارخانهی بازیابی گازها یا انتقال آن از
طریق  85کیلومتر خط لوله به میدان عثمانیه ،امكان تزريق
اين گاز را با فشار زیاد ،با هدف ازدیاد برداشت و همچنين
كاهش گازهاي گلخانهاي فراهم كند.
در حال حاضر مرکز تحقیقات پیش��رفتهی ش��رکت
آرامک��و جه��ت کاهش انتش��ار دياکس��یدکربن روي

روشهاي مختل��ف ازدیاد برداش��ت از جمله پروژههاي
ازدیاد برداشت به کمک دياکسیدکربن مطالعه میکند.
احمد الکویتر رئیس واحد فنآوري آرامکو در حاشیهی
کنفرانسی در دبی گفت :در حال حاضر نیازي به بازیافت
با استفاده از دياکسیدکربن نداریم و دلیل سرمایهگذاري
م��ا در این فنآوري ویژگیهاي جالب توجه آن از جمله
افزای��ش بازیافت و همچنین فرصتی ب��راي جمعآوري و
ذخیرهی دياکس��یدکربن در احجام زی��اد و براي مدت
طوالنی است.
در بخش��ی از ای��ن پ��روژه ،ش��رکت آرامکو جهت
اندازهگی��ري مق��دار دياکس��یدکربن حبس ش��ده در

مخزن بهازاي هشتصد هزار تن دياکسیدکربن تزریقی
در سال ،دو حلقه چاه مش��اهدهاي درنظر گرفت .انتظار
میرود حدود چهل درصد از دياکس��یدکربن تزریقی
بهط��ور دائم در زیرزمین حبس گردد .عالوه بر چاههاي
مش��اهدهاي ،با اس��تفاده از روشهایی مثل مانیتورینگ
لرزهاي ،بررسی الکترومغناطیسی و آزمایش ردیاب بین
چاهها ،برنامههاي نظارتی دیگري نیز اجرا خواهد ش��د.
این پ��روژهی نیمهصنعتی براي یک دورهی س��ه تا پنج
س��اله مطالعه خواهد ش��د و تجارب آن در میادین دیگر
در سراسر عربستان نیز استفاده خواهد شد (تخليص از راه
ازدياد برداشت و .)SPE

همکاری ایران و روسیه در ساخت دکلهای نفتی
شرکت مجتمع کشتیس��ازی و صنایع فراساحل ایران
(ای��زو ایک��و) از امضای ق��رارداد س��اخت دكل و انتقال
فنآوري با يك ش��ركت روسي خبر داد.حمید رضائیان،
مدیر عامل این ش��رکت گف��ت :ایزو ایکو ب��ا این توافق
میتواند از تأسیس��ات شرکت روسی برای ساخت برخی
تجهیزات خاص استفاده کند .الکساندر ایلیجف ،مدیر
عامل ش��رکت کراس��نی باریکادی بهعنوان طرف ديگر
قرارداد گفت :به مدد حمایت مالی و بیمهای دولت روسیه
آمادهی ارائهی تجهیزات الزم به شرکت ایزو ایکو هستیم.
این قرارداد اوایل ماه جاری میالدی در تهران امضاء شد و

نمایندگان  ٨٠شرکت مهم روسی محصوالت خود را در
بز رگترین نمایش��گاه خارجی برگزار شده در این حوزه
در ایران به معرض نمایش گذاش��تند .بر اساس این توافق
دو طرف بهطور مش��ترک دکلهایی را برای اکتشاف و
تولید نفت و گاز در آبهای خلیج فارس خواهند ساخت.
ایلیجف به رس��انههای روس��یه گفت :چرخهی احداث
یکس��اله نخواهد بود بلکه برای چن��د دهه درنظر گرفته
شده است .وی افزود :ایران همچنین عالقهمند به سفارش
نفتکشه��ای جدید برای فعالیت در دریای خزر اس��ت.
رضائیان پیشتر اع�لام کرده بود که ایزو ایکو منتظر لغو

تحریمها برای رونمایی از پروژههایی بزرگ در همکاری
باشرکتهایبزرگکشتیسازیجهاناست.اینگفتگوها
برای اجرای پروژههای مش��ترک با شرکتهایی از کرهی
جنوبی ،ایتالیا ،چین ،آلمان و ترکمنستان انجام شده است.
رضائیان گفت :توافقهای اولیه با صنایع س��نگین هیوندای
کرهی جنوبی حاصل شده و یادداشت تفاهمی نیز با شرکت
نوردیکیادرزویسماربزرگترینشرکتکشتیرانیآلمان
انجام شده است .ایران صنایع کشتیسازی گستردهای دارد
که بیشتر در زمینهی احداث نفتکش و کشتیهای حمل و
نقل و سازههای فراساحلی فعالیت میکنند.

رونمایی از سه تجهیز دکلهای حفاری و عملیات درونچاهی
در س��ومین نمایش��گاه تخصصی ساخت تجهیزات
صنعت نفت خوزستان از سه تجهیز مربوط به دکلهای
حف��اری و عملیات درونچاهی رونمایی ش��د .مهدی
مهران معاون مدیر پژوهش ،فنآوری و مهندسی ساخت
شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به رونمایی از این سه
تجهیز ،در این باره گفت :تراکش��ن موتور ١١٠٠DC
و درام ترم��ز برقی از تجهیزات مهم مورد اس��تفاده در
صنعت حفاری بهش��مار میآیند .وي افزود :تراکش��ن

موتور از تجهیزات مهم و اساس��ی در Draw Works
(نیروی محرکهی دکل) جهت تأمین برق دکل حفاری
و ترمز برقی است .این دو مجموعه به سفارش مدیریت
پژوهش ،فنآوری و مهندس��ی س��اخت شرکت ملی
حفاری ایران و با نظارت کارشناسان این بخش نخستین
بار در کش��ور از سوی یک ش��رکت داخلی طراحی و
ساخته شده است.
مهران گفت :همچنی��ن  RTTSاز تجهیزات مورد

اینچ
استفاده در عملیات درونچاهی است که نوع
آن نخس��تین بار در صنعت حفاری کشور با همکاری
ش��رکت مل��ی حفاری ای��ران و یک ش��رکت داخلی
طراحی و ساخته ش��د .معاون مدیر پژوهش ،فنآوری
و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری افزود :تاکنون
و
تولید داخل  RTTSدر اندازههای ، ،٧ ،٥
اینچ
 ٢٠اینچ انجام ش��ده و طراحی و ساخت نوع
آن نیز بهطور کامل در داخل انجام گردیده است.

انجام موفقيتآميز آزمايش ميداني سيال مناسب جهت كنترل هرزروي
متصديان و فعاالن حوزهی انرژي همواره اين انتظار را از
شركتهاي نفتي و گازي داشتهاند که با ساخت تجهيزات
و ارائهی طرحهايي بتوانند مش��کالت حفاري در مناطق

عملياتي را بهطور كام��ل از بین ببرند يا آنها را به حداقل
ممکن برسانند .در اين راستا در اواخر سال  1392قرارداد
پروژهی پژوهش��ي مطالعه ،طراحي و فرموالسيون سيال

مناس��بی جهت كنترل هرزروي و انجام آزمايش ميداني
در يكي از چاههاي مديريت اكتش��اف توس��ط مديريت
پژوهش و فنآوري ش��ركت ملي نف��ت ايران تعريف و
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جهت اجرا به پژوهشگاه صنعت نفت (مجري پروژه) ابالغ
شد .اين پروژه بر اساس اعالم نياز ادارهی حفاري مديريت
اكتش��اف تعريف ش��ده بود .ورود همه يا بخشي از گل
حفاري يا دوغاب مورد نياز جهت سيمانكاري به درون
سازند را هرزروي گویند که ممکن است جزئي یا كامل
باشد .سطح گل در فضاي آنولوس ممکن است بهشکلی
كه مقدار آن مشخص نشود پايين آمده و به فشاری متعادل
با فشار سازند برسد .هرزروي گل زماني رخ ميدهد كه
تراوايي سازند به اندازهی كافي زياد باشد يا حفرهها چنان
بزرگ باشند كه توسط مواد جامد موجود در گل مسدود
نش��وند .مقدار هرزروي ممکن است از كم تا خيلي زياد
متغير باشد .در اثر مشکالتي از اين قبيل ،هزينههاي اضافي
س��اليانه و اتالف وقت دكل حفاري بالغ بر ميليونها دالر
خواه��د بود .اي��ن پديده معموالً در بس��ترهاي غارمانند،
نواحي با نفوذپذي��ري زیاد و تركدار رخ میدهد .وقوع
هرزروي در هنگام حفاري ميادين مختلف همواره يكي از
عوامل مهم كاهش سرعت حفاري ،افزايش زمان حفاري
(دكل روز) ،گي��ر کردن لولهه��ا ،ماندهگذاري ،کاهش

كيفيت نمونهها ( )Cuttingو بعضاً از دست دادن محل
دقيق نقاط جدارهگذاري ميش��ود .اين پديده در حفاري
تمام حفرهها مش��اهده ميگردد ام��ا در حفرات " و
" شایعتر است؛ از اينرو اجراي تحقيق مذكور بسيار
حائز اهميت تشخيص داده شد .هدف این طرح ،مطالعهی
تعيين فش��ار خلل و فرج س��ازندهاي سطحي و همچنين
ب��االي پوشس��نگ (س��ازند گچس��اران) و تعيين رژيم
ه��رزروي در ميدان هدف اس��ت .از آنجا كه روشهاي
قديمي كارآي��ي الزم را جهت كنترل هرزروي ندارند و
س��بب افزايش هزينهها و زمان حفاري ميشوند ،ارائهی
راهحلهاي مناس��ب در بهكارگيري مواد و فنآوریهاي
جديد جهت كنترل هرزروي و ايزوالسيون در ميدان مورد
مطالعه قرار گرفت.
از آنجا که هرزروي مش��کل مش��ترک اکثر چاههاي
کشور است طراحي چندين فرموالس��يون در رژيمهاي
مختل��ف ب��ه دو ص��ورت پيل و س��يال ب��ا ان��واع مواد
کنترلکنن��دهی هرزروي انجام ش��د .در همين راس��تا با
توجه بهنظر کارفرما مبني بر ارائهی روش��ي جهت کنترل

هرزروي بدون خروج متهی حفاري ،سيستم پيل سيليکات
کلسيم پيشنهاد گرديد .همچنين استفاده از يک L.C.M
نیز جهت استفاده در گل حفاري بررسي شد که نتايج آن
در گزارشهاي موجود منعکس شده است.
در ادامهی آمادهس��ازي و كنترل كيفي مواد و ارزيابي
نهايي فرموالسيون ،سیالی جهت آزمایش ميداني پيشنهاد
ش��د و آزمایش ميداني سيال پيش��نهادي در چاه چارك
مديريت اكتشاف با موفقيت اجرا گرديد.
با توجه به ن��وع هرزرويها در زم��ان انجام آزمایش
ميداني و هماهنگي بهعمل آمده با ناظر ارش��د عمليات،
مقرر شد در مرحلهی اول جهت ساخت  100بشکه پيل،
 20-25پون��د م��ادهی  RIPI-LQCب��ه گل HiVis
اضافه گ��ردد .در ادامه ب��ا توجه ب��ه آزمايشهاي انجام
ش��ده و بهعلت کاهش مقاومت ژل��هاي گل و جدايش
سريع  LCMهاي استفاده ش��ده ،زانتان به فرموالسيون
گل اضاف��ه ش��د .در ادامه  650بش��كه گل ه��رزروي از
 RIPI LQCدر چندين مرحله در چاه تزريق گرديد كه
در كنترل هرزروي شديد مؤثر بود.

سودآوری پاالیشگران مستقل چینی از نفت ارزان
پاالیش��گاههای مس��تقل و کوچ��ک چین��ی
( )teapotsاز اینکه قیم��ت نفت به کمترین مقدار
خود در یازده س��ال گذشته رسیده و همچنین قیمت
فرآوردههای نفتی در کش��ور ثابت مانده ،توانستهاند
حاشیهی سود خود را تا حد مطلوبی افزایش دهند و
همین امر س��بب شده به واردات نفت مورد نیاز خود
از بازاره��ای بینالملل��ی ادامه دهند .ب��ا وجود آنکه
تا کنون قیمت نفتخام ش��اخص برن��ت در بازار به
کمترین مقدار در یازده س��ال گذش��ته کاهش یافته
چی��ن هنوز اقدام به کاهش قیم��ت فرآوردهی نفتی
از جمله بنزین و نفتگاز نکرده اس��ت .یکی از این
پاالیش��گاهها مرکز پاالیشی/پتروشیمی  Luqingبا

ظرفیت پاالیش س��االنه  ۳میلیون تن نفتخام اس��ت
که اوایل ماه دسامبر مجوز واردات مستقیم نفتخام
از خ��ارج را ب��ا مق��داری مع��ادل  2/58میلیون تن
کس��ب کرده و هفتهی جاری نیز نخستین محمولهی
 ۱۰۰هزارتن��ی نف��ت  ESPOمورد نی��از خود را در
بن��در  Longkouدریاف��ت نم��ود .یک��ی دیگر از
این پاالیش��گاهها بهن��ام مرکز پتروشیمی/پاالیش��ی
 Chambroadنیز محمولهای  ۱۰۰هزار تنی نفتخام
 Vasconiaرا در بندر  Qingdaoاز کلمبیا دریافت
کرد .این پاالیش��گر مجوز واردات س��االنهی 3/31
میلیون تن نفتخام را دارد .پاالیش��گاه Tianhong
با ظرفیت  5میلیون تن در سال نیز نخستین محمولهی

خ��ود را از غرب آفریقا خریداری ک��رد که در ماه
آین��ده در بن��در  Dongyingآن��را دریافت خواهد
نمود .در ابتدای هفته چهار پاالیشگر کوچک دیگر
نیز مجموعاً برای واردات س��االنه  14/47میلیون تن
نفت اقدام کردهاند که س��ه واحد از آنها در اس��تان
 Shandongدر ش��رق واقع ش��ده و چهارمی نیز از
اس��تان  Henanدر مرکز کش��ور است .مجموع این
چهار واحد پاالیشی/پتروش��یمی ظرفیت پاالیش��ی
معادل  15/6میلیون تن نفتخام در س��ال دارند .البته
سه واحد پاالیش��ی کوچک دیگر نیز در انتظار اخذ
مجوز واردات مس��تقل و بیواس��طهی نفت هس��تند
(پالتس؛  ۳۱دسامبر).

افزایش  WSو کاهش نرخ پایهی حمل در سال ۲۰۱۶
بر اساس بررسی س��االنهی بازار نفتکشها در سال
 ۲۰۱۵ک��ه بهعنوان ش��اخص هزینهی حمل در س��ال
 ۲۰۱۶مورد توجه قرار میگیرد پیشبینی میش��ود در
س��ال آینده ن��رخ  WSروندی افزایش��ی و در مقابل،
ن��رخ پای��هی حم��ل ( )Flat Rareکاهش��ی ش��دید
داش��ته باش��د .بهعبارت دیگر ،بهدلیل کاهش ش��دید
قیمت س��وخت ،نرخ  WSدر حال تغییر اس��ت .طبق
مطالعهی دس��تاندرکاران صنعت حمل و نقل دریایی
بهدلیل ارزانی ش��دید سوخت کشتی (نفت کوره 380
سانتیاس��توک) ،در س��ال جاری نرخ پایهی حمل در
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بیش��تر مس��یرها در مقایسه با س��ال  ۲۰۱۵کمتر خواهد
بود .گفته میش��ود قیمت سوخت کش��تی در دورهی
اول اکتبر  ۲۰۱۴تا  ۳۰س��پتامبر ( ۲۰۱۵بهعنوان دورهی
مورد محاس��به برای نرخ پایهی حم��ل) ،بهمیزان 40/2
درصد در مقایس��ه ب��ا اول اکتبر  ۲۰۱3تا  ۳۰س��پتامبر
 ۲۰۱4کاه��ش یافت��ه و از  614/81به  ۳۶۷/55دالر در
هر تن رسیده است .بههمین دلیل نیز پیشبینی میشود
نرخ پایهی حمل در سال  ۲۰۱۶در مقایسه با سال ۲۰۱۵
حدود  20-25درصد کاهش یابد و در اثر کاهش نرخ
پای��هی حمل به مفهوم افزایش ن��رخ  WSخواهد بود.

در حقیق��ت افزایش  ،WSکاهش ن��رخ پایه را جبران
خواهد کرد .البته وقتی نرخ پایهی جدید اعالم میشود
زمان کوتاهی نیاز است تا بازار بتواند خود را به شرایط
تعادل برساند .مث ً
ال در آخر هر سال مالکان نفتکشها و
مؤسس��ات اجارهکننده طی مذاکراتی به نرخی توافقی
دست مییابند اما در این میان دورهی بارگیری بهعنوان
کنترلکننده بس��یار مهم است .معموالً نرخ پایهی سال
 ۲۰۱۵ت��ا آخر دس��امبر و حت��ی اوایل ژانویه اس��تفاده
میشود اما در این دورهی کوتاه انتقال ،هر توافق مورد
به مورد ،شرایط خاصی دارد (پالتس؛  ۳۰دسامبر).
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افزایش تولید نفت در خلیج آمریکا
تولی��د نفت س��واحل خلیج آمریکا در س��پتامبر به
 1/7میلی��ون بش��که در روز افزایش یافت که با وجود
ادامهی روند کاهش قیمتهای نفت به کمترین مقدار
از سال  ۲۰۰۹تا کنون ،بیشترین مقدار تولید در منطقه
در پنج س��ال گذشته است .این افزایش تولید نتیجهی
ت��داوم اجرای پروژههای توس��عهای یا جدید افزایش
تولید نفت در این منطقه با وجود کاهش قیمتها طی

یکسال اخیر بوده است .بهعبارت دیگر تولید نفت در
خلیج آمریکا در سپتامبر به  1/69میلیون بشکه در روز
رسید که حدود  ۲۷۵هزار بشکه در روز بیشتر از شش
ماه قبل از آن و بیش��ترین مق��دار تولید نفت در منطقه
از فوریه  ۲۰۱۰تا کنون اس��ت .در حقیقت از آنجا که
زمان اجرای عملیات اکتشاف و تولید نفت در مناطق
فالت قاره یا آبهای عمیق طوالنیتر از نواحی خشکی

است ،تغییرات قیمت بازار کمتر بر آن تأثیر میگذارد.
بنابراین انتظار میرود پروژههای دیگری که قرار است
تولید آنها در سال  ۲۰۱۶آغاز شود نیز بهکار خود ادامه
دهند .ب��ا این تفاوت که تصمیمگی��ری در خصوص
س��رمایهگذاری نهایی برای ادام��هی کار در آینده با
احتیاط بیش��تری مورد توجه قرار میگیرد (آرگوس؛
 ۲۳دسامبر).

مکزیک و واگذاری ده بلوک اکتشافی دیگر
وزارت انرژی مکزیک اعالم کرده در نظر دارد
تعداد ده بلوک نفتی در آبهای عمیق خلیج مکزیک
که ذخی��رهی نفتی و گازی آن براب��ر  10/5میلیارد
بشکه معادل نفت برآورد میش��ود را در مناقصهی
بعدی خود برای همکاری به ش��رکتهای عالقمند
اع�لام نماید .ناحیهی تحت پوش��ش ای��ن مناقصه
شامل ش��ش بلوک در حوزهی  Salinaدر جنوب
س��واحل آبی خلیج مکزیک اس��ت که مس��احتی
مع��ادل  ۱۵۶۰۰کیلومت��ر مرب��ع را پوش��ش داده و

تخمین زده میش��ود حجمی بالغ بر  ۷میلیارد بشکه
معادل نفت منابع هیدروکربن��ی در خود جای داده
باش��د .چهار بلوک پیشنهادی دیگر نیز در منطقهی
کمربن��دی  Perdido Foldدر م��رز آب��ی جنوبی
مکزیک با ایاالت متحدهی آمریکا و در مس��احتی
به وس��عت  ۸۲۱۸کیلومتر مربع قرار گرفته و برآورد
میشود حجمی بالغ بر  3/6میلیارد بشکه معادل نفت
ذخیره داشته باشند .اعالم این پروژههای اکتشافی در
حقیقت چهارمین دور از اعالم اعطای امتیازات نفتی

از س��ال  ۲۰۱۳یا زمانی است که شرکت ملی نفت
مکزی��ک ( )PEMEXدر یک برنامهی اصالحات
ساختاری انحصار خود را در بخش باالدستی صنعت
نفت کش��ورش از دست داد .صنعت نفت مکزیک
طی ده سال اخیر بهدلیل عدم دسترسی به منابع مالی
الزم توان پیشگیری از کاهش تولید نفت را نداشته و
بههمین دلیل با اجرای اصالحات ساختاری ،مجبور
به قبول سرمایهگذاران بینالمللی در بخش باالدستی
خود شده است (پی.آی.دبلیو؛  ۲۸دسامبر).

کاهش اغلب سرمایهگذاریها در بخش باالدستی
ش��رکتهای مهم بینالمللی نفتی بار دیگر بر
ناتوان��ی خ��ود را در تأمین تراز مال��ی ،پرداخت
بدهیه��ا و توزیع س��ود س��هامداران در صورت
ادام��هی کاهش قیمت نفت ت��ا کمتر از  ۴۰دالر
در ه��ر بش��که و همچنی��ن ع��دم کاهش بیش��تر
هزینهها و فروش داراییهای خود در س��ال آتی
تأکید کردن��د .در این میان ش��رکتهای  BPو
 Totalامی��دوار بودند تا س��ال  ۲۰۱۷هزینههای
سرمایهگذاری خود را از طریق منابع مالی جاری
و ب��ا قیمت  ۶۰دالر بهازای هر بش��که نفت برنت
دریای شمال پوش��ش دهند .شرکت شورون نیز
برنامهای مش��ابه دارد اما این ش��رکتها در حالی

وارد س��ال جدید میالدی میش��وند که هر بشکه
نفتخام برنت در بازار کمتر از  ۴۰دالر است که
 ۱۰دالر/بش��که کمتر از قیمتهای اواخر اکتبر و
 ۲۰دالر/بشکه کمتر از قیمتهای بازار در اواخر
سال گذشته است .گفته میشود با کاهش قیمت
 ۱۰دالر در هر بشکه ،سود شرکتهای مهم نفتی
در بخش باالدس��تی  2-3/5میلیارد دالر کاهش
خواهد یافت .شرکت ش��ل نیز که اخیرا ً شرکت
گاز انگلس��تان ( )BGرا خری��داری کرده ،ادعا
نموده که اگرچه از کاهش قیمتها زیان خواهد
دید اما با ادغام فعالیتهای خود با  BGمیتواند
تا حدود زیادی مشکالت را تحمل کند .از طرفی

این ش��رکت در مقایس��ه ب��ا برنام��هی قبلی خود
هزینههای سرمایهگذاری در سال  ۲۰۱۶را حدود
 ۲میلی��ارد دالر کاه��ش داده و تنه��ا  ۳۳میلیون
دالر در بخش باالدستی س��رمایهگذاری خواهد
نم��ود .البته ش��ل ادعا ک��رده پ��س از در اختیار
گرفتن  BGاقداماتی نیز در راستای فروش بیشتر
بخش��ی از داراییهای خود انجام خواهد داد؛ به
ط��وری که رقم آن��را برای س��الهای 2016-18
حدود  ۳۰میلیارد دالر برآورد کرده اس��ت .این
ش��رکت تالش میکند در سال  ۲۰۱۶هزینههای
عملیات��ی خ��ود را ت��ا  3میلی��ارد دالر بکاه��د
(آرگوس؛  ۲۹دسامبر).

خروج کونوکوفیلیپس از آخرین پروژهی نفتی مشترک با روسیه
به گفتهی س��خنگوی ش��رکت کونوکوفیلیپس
این ش��رکت آمریکایی تولیدکنن��دهی نفت و گاز
طبیع��ی س��هام  ۵۰درصدی خ��ود در یک پروژهی
س��رمایهگذاری مش��ترک با ش��رکت دولتی نفت
روس��یه (روس��نفت) را به فروش رس��انده است .به

گزارش خبرگزاری فرانس��ه از واشنگتن بنا بر اعالم
کریس ساوا سخنگوی کونوکوفیلیپس ،این شرکت
نیم��ی از داراییه��ای پ��روژهی مش��ترک Polar
 Lightsبا روس��یه را که در مالکیت خود داشت به
ش��رکت  Trisonnery Assetکه در قبرس به ثبت

رسیده واگذار کرده است .البته روسنفت نیز هفتهی
گذشته س��هم خود از پروژهی مش��ترک فوق را به
ارزش ح��دود  150-200میلی��ون دالر فروخت .به
گفتهی سخنگوی کونوکوفیلیپس این آخرین سهام
آن ش��رکت در روس��یه بود .بدین ترتیب ش��رکت
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آمریکایی کونوکوفیلیپس به مشارکت خود در این
طرح برای بهرهبرداری از میادین نفتی قطب شمال که
از  ۱۹۹۲آغاز شده بود ،خاتمه داد .این شرکت هیچ
اش��ارهای به علل خروج از این پروژه نکرده است.
اما با توجه به تحریمهای غرب علیه مس��کو به دلیل

بحران اوکراین ،از ش��رکتهای نفت��ی آمریکایی
درخواس��ت ش��ده فعالیتهای نفتی خود در فالت
قارهی روسیه ،دریای سیاه و قطب شمال و هر گونه
فعالیت س��احلی در غرب سیبری را متوقف سازند.
گفتنی اس��ت در سال گذش��ته تمامی تولید میدان

 Polar Lightsبه  ۸۲۰۰بش��که در روز رس��ید که
ای��ن رقم حدود  0/5درص��د کل تولید  1/5میلیون
بش��که مع��ادل نف��ت در روز اعالم ش��ده توس��ط
کونوکوفیلیپ��س را ش��امل میش��ود (رویترز؛ ۲۳
دسامبر).

تکمیل خط لولهی گاز شرق-غرب در ترکمنستان
دول��ت ترکمس��تان بهمنظ��ور افزای��ش ت��وان
صدور گاز خود ب��ه بازارهای مصرف در نواحی
غربی بهویژه کش��ورهای اروپایی ،ش��بکهی خط
لولهی صادرات گاز از ش��رق به غرب کش��ور را
تکمی��ل نمود .این پروژه قادر خواهد بود س��االنه
تا  ۳۰میلیارد مترمکعب گاز را از ش��رق (منطقهی
 )Shatlykب��ه غرب (منطق��هی  )Belekانتقال
ده��د .ب��ا اج��رای این پ��روژه ت��وان صنعت گاز
ترکمنس��تان برای تأمین گاز م��ورد نیاز داخلی یا
صادرات��ی افزایش خواهد یاف��ت .در حال حاضر
تولید گاز ترکمنستان بالغ بر  ۷۰میلیارد مترمکعب

در سال اس��ت که یکسوم آن در داخل مصرف
میشود و دوسوم بقیه برای صدور (بهویژه به چین)
تولید میشود .اما ترکمنستان با اجرای پروژههای
دیگر از جمله تولی��د گاز از میدان Galkynysh
درصدد حداکثر کردن ت��وان خود در تولید گاز
و دس��تیابی به بازارهای جدید مصرف است و در
اوایل م��اه جاری نیز فعالیت خ��ود را در برنامهی
بلندم��دت احداث خط لول��هی صادراتی گاز در
مسیر کشورهای ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان و
هندوس��تان ( )TAPIمتمرکز نمود که گاز میدان
 Galkynyshرا به بازار تش��نهی گاز در آسیا نیز

متصل میکند .پیشبینی میش��ود در سال ۲۰۱۹
انتقال گاز از این خ��ط آغاز گردد؛ به طوری که
ترکمنستان امیدوار است با اجرای این پروژه نقش
فعالت��ری در بازار جهان��ی گاز ایفا کند .در حال
حاضر مجموع ذخایر گاز ترکمس��تان حدود ۱۷
هزار میلیارد مترمکعب اس��ت که انتظار میرود با
توس��عهی فعالیتهای اکتشافی تا  ۲۵هزار میلیارد
مترمکعب نیزافزایش یابد .از جمله اینکه مقامات
گاز ترکمنستان در مقاسیه با رقم جاری ،ذخیرهی
گازی بیشتری برای میدان  Galkynyshمتصورند
(پالتس؛  ۲۳دسامبر).

کاهش تولید نفت در دریای شمال
انتظار میرود بهدلیل کاهش سرمایهگذاریهای
انجام ش��ده در دریای شمال کاهش بلندمدت تولید
نف��ت در ای��ن منطقه از س��ال  ۲۰۱۶مجددا ً از س��ر
گرفته شود .در س��ال  ۲۰۱۴روند نزولی تولید نفت
در منطقه متوقف شد اما در س��ال  ۲۰۱۵دوباره این
روند معکوس گردید .هماکنون نیز اعالم ش��ده که
کاهش قیمت نفت از اواسط  ۲۰۱۴موجب کاهش
منابع مالی الزم و کاهش س��رمایهگذاریهای الزم
برای توس��عه یا کشف میادین جدید در منطقه شده
و بنابرای��ن از نیم��هی دوم س��ال  ۲۰۱۶دوباره تولید
نفت منطقه روندی نزولی به خود خواهد گرفت .در
سال  ۲۰۱۵مجموع نفت تولیدی منطقه که متعلق به

کشورهای س��احلی آن (نروژ ،انگلستان ،دانمارک
و آلمان) اس��ت رقمی بالغ بر  2/7میلیون بش��که در
روز میباش��د که در س��ال  ۲۰۱۴مق��دار آن 2/58
میلیون بش��که در روز بود .تولید نفت منطقه در سال
 ۲۰۱۴روندی کاهش��ی (حدود  ۱۰درصد) داشت و
پس از آن در س��الجاری شروع به افزایش کرد که
در نتیج��هی فعالیتهای س��رمایهگذاریهای انجام
شده در طول س��الهای  2009-14و دوران تقویت
قیمتهای نفت بوده که امکانات مالی الزم را برای
ادامهی سرمایهگذاری فراهم کرده بود؛ به طوری که
مقدار افزایش بازیافت از برخی میادین نفتی بیش از
انتظار بوده است .در سال جاری میادین جدید حدود

 ۴۲هزار بشکه در روز نفت تولید کردهاند که انتظار
م��یرود تا آخر  ۲۰۱۶نیز حجم��ی بالغ بر  ۱۷۰هزار
بشکه نفت در روز از میادین جدید وارد مدار تولید
ش��ود .اما با این حال پیشبینی شده تعداد بشکههای
جدید تولیدی در مقایسه با نرخ کاهش تولید از سایر
میادین در منطقه کافی نخواهد بود .بنابراین در سال
 ۲۰۱۶تولید منطقه تا حد  5درصد نزولی خواهد بود.
همین امر س��بب خواهد ش��د که تولید نفت دریای
ش��مال در  ۲۰۱۶ب��ه مقداری کمت��ر از مقدار تولید
 ۲۰۱۴کاهش یابد که تا ( ۲۰۱۹آغاز تولید از میدان
عظیم  )Johan Sverdrupادامه خواهد داش��ت
(آرگوس؛  ۲۳دسامبر).

آزمایش نفت اکتشافی در برزیل
شرکت دولتی نفت برزیل (پتروبراس) اعالم کرد
که نتایج حاصل از آزمایش نفت اکتشافی در الیهی
نمکی منطق��هی  Carcaraحاک��ی از وجود یک
میدان نفت غنی اس��ت که میتوان��د با نفت میدان
ح��وزهی  Santosرقابت کند .پیشبینی میش��ود
با حفر چاههای بیش��تر در این میدان در آینده تولید
نفت آن تا  ۴۰هزار بش��که در روز نیز افزایش یابد.
چاهه��ای نفتی میدان که در نزدیکی میادین بزرگ
نمک��ی  Lulaو  Saphinoaقرار دارند روزانه -36
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 28هزار بش��که تولید دارند .میدان نفتی Carcara

یکی از میادین مهم نفتی اکتشافی در برزیل شناخته
شده و گفته میشود ذخیرهی نفتی آن معادل 8-12
میلیارد بشکه است .چاههای آزمایشی حفر شده در
یک س��تون  ۳۲۰متری نیز حاک��ی از وجود نفت با
درجهی  APIبرابر  ۳۱اس��ت .انتظار میرفت تولید
نخستین چاه نفت این میدان از سال  ۲۰۱۸آغاز شود
اما بهدلیل طوالنی شدن فعالیتهای اکتشافی ،زمان
آن به  ۲۰۲۰موکول گردید .پتروبراس برای دورهی

 2015-19یک برنامهی کاری  ۱۱۹میلیارد دالری
را طرحریزی کرده بود .اما بهدلیل بدهیهای ناشی
از کاه��ش قیمت نفت هزینههای س��رمایهگذاری
خود را کاهش داده است .سهم پتروبراس در میدان
 Carcaraبراب��ر  ۶۶درص��د اس��ت ۱۴ ،درصد آن
به ش��رکت پرتقالی گالپ تعلق دارد و دو شرکت
مستقل برزیلی  Barra Energiaو  QGEPنیز هر
ی��ک  ۱۰درصد آنرا در اختیار دارند (آرگوس؛ ۲۳
دسامبر).
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چین بزرگترین خریدار نفت روسیه در ماه نوامبر
روسیه طی ماه گذش��تهی میالدی برای
سومین بار گوی سبقت را از عربستان ربود
و در جایگاه نخستین عرضهکنندهی بزرگ
نفت ب��ه چین ق��رار گرفت .آمار منتش��ره
توس��ط ادارهی گم��رک چی��ن حاکی از
آنست که واردات نفتخام چین از روسیه
در ماه نوامبر به حدود  ۹۵۰هزار بش��که در
روز رس��ید؛ در حال��ی که ط��ی این دوره
واردات نفتخام این کش��ور از عربس��تان
حدودا ً برابر  ۸۸۷هزار بش��که در روز بود.
الزم به ذکر است طی یازده ماه نخست سال

 2015میالدی ،میانگین صادرات نفتخام
عربس��تان به چی��ن (بهعن��وان بزرگترین
تأمینکنن��دهی نفتخ��ام این کش��ور) به
 46/08میلی��ون تن یا ح��دود  1/01میلیون
بشکه در روز رسید که این رقم  2/1درصد
بیشتر از دورهی مشابه س��ال قبل بود .طبق
این گزارش ،میانگین ص��ادرات نفتخام
روس��یه به چین طی دورهی یادش��ده با ۲۸
درصد افزایش نس��بت به یازده ماه نخست
سال گذشته به  37/62میلیون تن یا 2/882
ه��زار بش��که در روز رس��ید .بهع�لاوه از

ابتدای ماه ژوئیه چین به بیش از ده شرکت
خصوصی خود اجازهی واردات نفتخام
داده که این امر سبب افزایش سطح ذخایر
اس��تراتژیک نفتی این کش��ور شده است.
همچنین بیش از دوسوم نفتخام ESPO
صادراتی روس��یه نیز که در بندر کوزمینو
در شرق روسیه انباشته شده بود در ماههای
نوامبر و دسامبر توسط چین خریداری شده
که در مقایسه با  ۴۰درصد در سال گذشته
از افزایش قابلمالحظهای برخوردار است
(رویترز؛  ۲۲دسامبر).

قرار داد بلندمدت تحویل  LNGاسترالیا توسط شورون به چین
شرکت شورون اعالم کرد که بر اساس انعقاد
موافقتنام��هی تج��اری مهمی با ش��رکت چینی
 Huadian Green Energyس��االنه یک میلیون
تن  LNGتولیدی خود در اس��ترالیا را برای مدت
ده س��ال به آن ش��رکت تحویل خواهد داد .قرار
است این قرارداد از س��ال  ۲۰۲۰اجرایی شود؛ از
آنجا که ش��رکت ش��ورون در مسیر فعالیت یکی
از بزرگتری��ن ش��رکتهای فع��ال در عرضهی
 LNGق��رار گرفته ،قرارداد ب��اال نیز مورد توجه
واقع ش��ده و اشاره داشته که عالقهی زیادی برای
تجارت انرژی و بهویژه  LNGبا چین دارد .البته

ش��ایان ذکر اس��ت که این قرارداد امکان توسعه
و انج��ام همکاری بیش��تری بین طرفی��ن را دارد.
مس��ئوالن ش��ورون معتقدند حال که این شرکت
در آسیا-اقیانوس��یه و بهویژه اس��ترالیا پروژههای
گازی زیادی دارد بهدنبال توس��عهی روابط خود
با مصرفکنندگان گاز در منطقه و مشتریانش نیز
هست .ش��رکت  Huadian Green Energyاز
شرکتهای زیرمجموعهی گروه  Huadianچین
است که یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی
تولیدکنندهی برق در چین بهشمار میرود و نقش
مهم و عمدهای در مصرف گاز جهت تولید برق

در این کشور دارد .شرکت ش��ورون انتظار دارد
با تکمی��ل فعالیتهای تولی��دی گاز از منطقهی
 Gorgonکه بهکمک ش��عبهای از این ش��رکت
در اس��ترالیا (با س��هم  47/3درصد) و با مشارکت
ش��رکتهای اکس��ون ب��ا  ۲۵درصد ،ش��ل با ۲۵
درصد ،شرکت گاز  Osakaژاپن با  ۲۵/۱درصد،
ش��رکت گاز توکیو با یک درصد و شرکت برق
 Chubaب��ا  0/417درصد فعالی��ت میکند ،گاز
تولی��دی را ب��ه بازارهای مقص��د در منطقه صادر

نماید (پالتس؛  ۲۱دسامبر).

کنگرهی آمریکا رأی به صدور نفت آمریکا داد
باألخ��ره پ��س از کش��مکشهای ف��راوان،
کنگ��رهی آمریکا بع��د از  40س��ال رأی مثبت
خود را ب��رای صادرات نفت این کش��ور اعالم
کرد .کنگ��ره تصویب بودجهی س��ال  2016با
این شرط که دولت بخشی از مالیات دریافتی را
صرف تشویق تولید سوختهای جدید از جمله
انرژیهای بادی و خورشیدی نماید محدودیت
بلندمدت صادرات نفت این کش��ور را لغو کرد.
اوباما هنگام امضاء بودجه ش��رایطی فراهم آورد
تا آمریکا بتواند برای نخس��تین بار پس از ۱۹۷۵
اقدام به صدور نف��ت نماید .در آن زمان ایاالت
متحده بهدلیل مقابله با تحریم کش��ورهای عربی
حوزهی خلیج ف��ارس در خصوص صدور نفت
به غرب و آمریکا و با هدف تأمین هرچه بیش��تر
نف��ت مورد نیاز داخل ،صادرات نفت را متوقف

کرد .بهدنبال آن نی��ز موضوع مهم امنیت انرژی
آمریکا مطرح شد و کش��ور برای اجرای آن از
کمکهای وس��یع دولتی نیز برخوردار گردید.
اما با آغاز انقالب نفتی ش��یل ب��ه یکباره تولید
نفت ایاالت متحده از  ۵/۵میلیون بش��که در روز
در سال  ۲۰۱۰به  9/3میلیون بشکه در سال ۲۰۱۵
افزای��ش یافت و ش��رایط عرضهی نف��ت تولید
داخل به جایی رسید که نمایندگان کاخ سفید با
فشار تولیدکنندگان داخلی و با رأی  ۳۱۶به ۱۱۳
نفر ،نظر مثبت خود را جهت صادرات نفت مازاد
اعالم کردند .پس از آن سنای آمریکا با تصویب
الیحهای ،مراتب را جهت امضاء اوباما در اختیار
رئیس جمه��ور ق��رار داد .البته تع��داد کمی از
نمایندگان انتظار داش��تند تا قبل از رفتن اوباما از
کاخ س��فید این الیحه توسط وی تأیید شود .اما

نمایندگان به این ش��رط ک��ه تأیید بودجه منوط
به صدور نفت آمریکا نی��ز خواهد بود بر تالش
مداوم خود پش��ت درهای بسته کنگره افزودند؛
به طوری که باألخ��ره نظر جمهوریخواهان در
اتخاذ سیاستهای کمک به تولید انرژیهای نو
و تمیز (جهت حفظ امنی��ت عرضهی انرژی در
آمریکا) ،بر سیاست دموکراتها در عدم صدور
نفت به خارج (جهت ارائهی نفت ارزان داخلی)
غلبه کرد .ادارهی اطالعات انرژی آمریکا اخیرا ً
ب��رآورد کرده که بهدلیل وج��ود نفت ارزان در
تمامی بازارهای نفتی در اث��ر اقدام فوق ،قیمت
بنزی��ن نیز در آمری��کا چندان افزای��ش نخواهد
یاف��ت و افزایش تنها در حد یک س��نت (0/01
دالر) در ه��ر گالن خواهد ب��ود (آرگوس؛ ۱۸
دسامبر).
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کسب امتیاز اکتشاف نفت و گاز شیل در آرژانتین توسط اکسون موبیل
شرکت اکسون موبیل برای اکتشاف نفت و گاز
ش��یل در آرژانتین از دولت این کش��ور چراغ سبز
دریافت کرد .در این موافقتنامه مقرر شده اکسون
برنامهی س��رمایهگذاری خود را جهت توس��عهی
منابع ش��یل در بلوکهای  bajo el Choiqueو
 La Invernadaاج��را کرده و در این خصوص
با ش��رکت دولتی آرژانتینی (Gas Y Petroleo
 del Neuquen (GyPهمکاری نماید .همچنین
مقرر ش��ده در ابتدای کار اکس��ون جهت شناخت
و مطالع��هی بلوکهای فوق س��رمایهگذاری ۲۲۹
میلی��ون دالری (ش��امل حف��اری پنج حلق��ه چاه
افقی ت��ا عمق  ۲۵۰۰مت��ری و  ۲۵مرحله ش��کاف

در نواح��ی حف��اری) انجام دهد .این دو ش��رکت
همچنین برنامهی س��اخت تأسیس��ات جانبی شامل
جداسازی نفت و ذخیرهس��ازی آن و احداث خط
لول��هی گاز طبیعی را دنبال خواهن��د کرد .پس از
این مراحل اولیه ،دو شرکت فوق با سرمایهگذاری
 13/8میلی��ارد دالری اقدام به توس��عه و گس��ترش
وس��یع این بلوکها با حفاری  ۵۵۶حلقه چاه افقی
خواهند کرد .در این قرار داد همکاری ۹۰ ،درصد
س��هام مربوط به شرکت اکس��ون و  ۱۰درصد بقیه
در اختیار ش��رکت  GyPاس��ت .همچنین اکسون
امتی��از  ۳۵س��الهای برای توس��عهی ای��ن بلوکها
خواهد داش��ت .این ش��رکت قب ً
ال توس��ط شرکت

زیرمجموع��هی خ��ود ( )XTOک��ه در زمین��هی
اکتش��اف و تولید نفت و گاز غیرمتعارف تخصص
دارد  ۲۰۰میلیون دالر س��رمایهگذاری کرده بود و
از ابتدای سال  ۲۰۱۵نیز بهجای اکسون موبیل روی
این بلوکها در آرژانتین فعالیت میکرد .از شواهد
امر چنین برمیآید که اکسون از نتایج کار روی این
بلوکها به نتایج خوبی دست یافته است .آرژانتین
 ۲۷میلیارد بش��که نفت ش��یل و  ۸۰۲ه��زار میلیارد
فوتمکعب ذخیرهی گاز شیل دارد که بسیار بیشتر
از  2/5میلیارد بش��که ذخی��رهی نفتی متعارف و ۱۲
هزار میلیارد فوتمکع��ب ذخیرهی گازی متعارف
این کشور است (پالتس؛  ۱۵دسامبر).

پردهبرداری بيپي از فنآوري جدید ازدياد برداشت با استفاده از تزريق آب با شوري کم
صنعت باالدس��تی نفت و گاز بهطور پیوس��ته
ب��ه دنبال فنآوريه��اي جدید ازدیاد برداش��ت
ب��راي تولی��د از میادین نفتی اس��ت .يكي از اين
فنآوريها در زمینهی تزريق آب با ش��وري كم
اس��ت كه ش��ركت بیپ��ی از آن رونمايي كرده
و قص��د دارد در س��ال جاري ف��نآوري ازدیاد
برداشت با ش��وري کم را در مقیاس اقتصادي به
اجرا درآورد.
 LoSalف��نآوري تزریق آب با ش��وري کم
است که در مقایس��ه با روشهاي معمولی تزریق
آب دریا ،س��بب افزاي��ش قابلتوجه تولید میدان
میشود .شرکت بیپی برای رفع مشکالت ایجاد
ش��ده هنگام تزریق آب ش��ور و آب معمولی در
مخزن ،راهکاري س��اده ارائه کرده؛ بدین ترتیب
که با کاهش ش��وري آب این مش��کالت را حل

نم��وده و بازدهی تزریق آب را به مراتب افزایش
داده است.
این فنآوری که بهصورت آزمایشی در میدان
ایندیکات آالسکا اجرا ش��ده موفقیتآمیز بوده
اس��ت .در این میدان آب با ش��وري کم در یک
چاه تزریق ش��ده و افزایش تولی��د در چاه دیگر
مش��اهده میش��ود .نکتهی قابلمالحظهی دیگر
آنكه اصوالً در میادینی که با مش��کل افت تولید
مواجه ش��دهاند تمامی روشهاي ازدیاد برداشت
اجرا میگ��ردد اما بيپي قصد دارد اين فنآوري
خاص را روي می��دان جدید کلیرریج در دریاي
ش��مال که در س��ال  2017به بهرهبرداري خواهد
رس��ید آزمایش کن��د .این ش��رکت اعتقاد دارد
که استفاده از  LoSalس��بب افزایش حدود 40
میلیون بش��کهای تولی��د این میدان در مقایس��ه با

ت��وان تولید طبیعی در دوران عم��ر تولیدي خود
خواهد ش��د .میدان نفتی کلیرری��ج در  45مایلی
غرب ش��تلند واقع ش��ده و انتظار میرود تا س��ال
 ،2050حدود  65میلیون بشکه تولید داشته باشد.
توس��عهی این میدان در ح��دود  7/2ميليارد دالر
س��رمايه الزم دارد ك��ه در ح��دود  120میلی��ون
دالر آن صرف تجهی��زات نمکزدایی آب دریا
براي کاهش ش��وري آب جهت اس��تفاده از اين
فنآوري خواهد ش��د .بیپی تصمیم دارد در فاز
دوم پ��روژهی  Mad Dogدر خلیج مکزیک از
این فنآوري نیز اس��تفاده کند .تجهیزات موجود
در این پروژه میتواند در حدود  250هزار بشکه
در روز آب با ش��وري ک��م در میدان تزریق کند
(منبع :تخليص از راه ازدياد برداش��ت و نشريهی
الكترونيكي .)rigzone

رشد ناامیدکنندهی اقتصاد جهان در سال 2016
بر اس��اس پیشبینی رئیس صن��دوق بینالمللی
پول ( )IMFرشد اقتصادی جهان در سال آیندهی
میالدی ناامیدکننده خواهد بود .کریس��تین الگارد
اظه��ار داش��ت چش��مانداز افزایش ن��رخ بهره در
ایاالت متحدهی آمریکا و روند کند رشد اقتصادی
چی��ن ب��ر بیثباتی و ریس��ک زیاد آس��یبپذیری
اقتصاد سراس��ر جهان تأثیر بهسزایی گذاشته است.
ع�لاوه بر این ،آهنگ نرخ رش��د تج��ارت جهان
نیز کندتر ش��ده و افت قیمته��ای مواد خام برای
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اقتصادهای وابس��ته به صادرات مش��کالتی ایجاد
کرده اس��ت .در حالی که در بس��یاری از کشورها
هنوز در بخش مالی ضعیف بوده و ریس��ک مالی
در اقتصادهای نوظهور روند افزایشی بهخود گرفته
است .کریس��تین الگارد با بیان اینکه تمامی موارد
ذکر ش��ده در س��ال  ۲۰۱۶موجب یأس و ناامیدی
خواهد ش��د افزود :سالمند ش��دن جمعیت مردم و
آثار بح��ران مالی جهان مانع رش��د اقتصاد جهانی
خواهد شد .شایان ذکر است بانک مرکزی آمریکا

(فدرال رزرو) برای نخستین بار طی دههی گذشته،
اوایل ماه جاری میالدی نرخ بهره را در این کشور
افزایش داد و این اقدام را سرآغاز دورهی افزایش
تدریج��ی نرخها عن��وان کرد .وی اظهار داش��ت:
در حالی که برخی از کش��ورها نس��بت به گذشته
آمادگی بیش��تری برای افزایش نرخ بهرهی آمریکا
دارند او همچنان نگران توانایی این کشورها برای
تحمل شوکهای ناشی از این اقدام است (رویترز؛
 ۳۰دسامبر).

