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تأكید  مد يرعامل شركت ملی نفت بر ضرورت توجه به محیط زيست به موازات تولید  نفت و گاز

مل��ی  ش��رکت  مدیرعام��ل  تأکی��د 
نف��ت ب��ر ض��رورت توجه ب��ه محیط 
زیس��ت به م��وازات تولید نف��ت و گاز

نف��ت  مل��ی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
نمایش��گاه  از  بازدی��د  در  ای��ران 
بین الملل��ی محیط زیس��ت بر ضرورت 
زیس��ت محیطی  مس��ائل  ب��ه  توج��ه 
و  تولی��دی  فعالیت ه��ای  ب��ا  هم��گام 
توس��عه ای صنع��ت نفت تأکی��د کرد.

رکن الدی��ن ج��وادی در بازدی��د از 
بین الملل��ی محیط زیس��ت  نمایش��گاه 
نکاتي را در این خصوص مطرح نمود.

وي معتقد است: با توسعه ي صنعت و 
پیشرفت فن آوری فرصتی ایجاد شده تا 
افزون بر توجه به تولید، توجه به محیط 
پیرامون را نیز از ارکان توس��عه بدانیم.

مع��اون وزی��ر نف��ت گف��ت: اگر با 
توسعه ي صنعت، سالمت محیط زیست 
به مخاطره بیافتد اصل اساسِی رفاه انسان 
زیر مي رود بدین منظور، تیم توانمندی 
را در مدیریت HSE ش��رکت ملی نفت 
ایران مستقر ش��ده تا همگام با توجه به 
توس��عه ي صنعت، فعالیت های شرکت 
در حوزه ي محیط زیست نیز بهبود یابد.

ج��وادی اعتق��اد دارد ش��کل غرفه، 
مباحث��ی  و  بروش��ورها  محتوی��ات 
ک��ه در ای��ن نمایش��گاه مطرح ش��ده 
نش��ان می ده��د این ب��اور در همکاران 
ش��رکت ملي نفت ایجاد شده که باید 
رویک��رد ایمن��ی، بهداش��ت و محیط 
زیس��ت بیش از پی��ش تقویت ش��ود.

نف��ت  مل��ي  ش��رکت  مدیرعام��ل 

ایران اضاف��ه کرد: برای پیش��ی گرفتن 
در ح��وزه ي محی��ط زیس��ت، رقابتی 
بی��ن ش��رکت ها ایجاد ش��ده  ناگفت��ه 
و ت��ا زماني ک��ه فرهن��گ و ب��اور ب��ه 
محیط زیس��ت و س��المت انسان ایجاد 
نش��ود، ای��ده ي HSE تحق��ق نمی یابد.

جوادی به مباحث مربوط به مسئولیت 
اجتماع��ی صنع��ت نفت در ش��رکت 
ملی نفت ایران اش��اره ک��رد و گفت: 
این ش��رکت، توس��عه، ارتقاء اقتصاد و 
ثروت در کش��ور را برای ایجاد اشتغال 
و زمینه سازي شکوفایی اقتصادي دنبال 
می کند و در کنار این مس��أله، سالمت 
م��ردم و محی��ط زیس��ت نی��ز به عنوان 
دارایی بزرگ کشور مدنظر قرار دارد.

مع��اون وزیر نف��ت ادام��ه داد: برای 
آبادانی منطقه ی نفت خیز کشور، تولید 
پول و ثروت به تنهایی مالک نیس��ت؛ 
بلک��ه آبادانی در کنار س��المت، حفظ 

محیط زیس��ت و آسایش زندگی افراد 
معني می شود. وي توجه به شاخص های 
HSE را از مهم تری��ن عوام��ل ارزیابی 

ش��رکت ها توصی��ف ک��رد و گف��ت: 
یکی از ش��اخص های مهم در ارزیابی 
ش��رکت های تولی��دی، توج��ه ویژه به 
مس��أله ي محیط زیست است که افزون 
بر وظای��ف کّمی، حض��ور و تعامل با 
مردم و محیط زیست را در بر می گیرد.

ای��ن مقام مس��ئول به سیس��تم پایش 
آنالین��ي ک��ه در نمایش��گاه بین المللی 
مدیری��ت  توس��ط  زیس��ت  محی��ط 
بهداش��ت، ایمن��ی و محی��ط زیس��ت 
ش��رکت ملی نفت ایران رونمایی ش��د 
اش��اره ک��رد و گف��ت: سیس��تم پایش 
آنالی��ن به نحوی عم��ل می کند که در 
زمان خطر، هش��دار الزم داده می شود.

جوادی در پایان تأکید کرد: عملکرد 
ش��رکت ملی نف��ت ایران باید س��بب 
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 Bakken تمرکز تولید کنند گان نفت شیل آمریکا بر منطقه ی

 مقد ار تولید  نفت شیل د اکوتای شمالی د ر 
نوامبر ثابت بود ه است؛ چراکه تولید کنند گان 
فعالیت ه��ای خ��ود  را بر تولی��د  از منطقه ی 
Bakken که بازد هی بیشتری د ارد  متمرکز 
کرد ه بود ن��د . تولید  نفت ای��ن منطقه نوامبر 
روزانه معاد ل 1/18 میلیون بشکه د ر روز بود  
که نس��بت به اکتبر از افزایشی معاد ل 5200 
بش��که د ر روز برخورد ار ب��ود  و تولید  گاز 
طبیعی نیز با یک د رصد  افزایش به 47 میلیون 
مترمکعب افزایش یافت. از طرفی مجوزهای 
حفاری د ر د س��امبر به 95 فقره رسید  که 30 
م��ورد  کمتر از مجوزهای ص��اد ره د ر نوامبر 
بود ه؛ این مقد ار کاهش از سال 2010 تا کنون 
بی س��ابقه بود ه اس��ت. د ر اکتبر 2012 تعد اد  

مجوزها به بیشترین رقم خود  یعنی 370 مورد  
رس��ید ه بود . کاهش تعد اد  مجوزها نشانه ی 
عد م خوش بینی د ر خصوص قیمت های نفت 
د ر کوتاه مد ت اس��ت که بیشتر شرکت های 
فعال د ر این زمینه آنرا برای سال 2016 مورد  
توجه قرار د اد ه اند . به گفته ی د ست اند رکاران 
نفت شیل د ر د اکوتا، د ر حال حاضر به د لیل 
افزای��ش موجود ی ه��ا و ع��د م اطمین��ان از 
تقاض��ای آتی ب��ازار به ویژه از س��وی چین، 
قیم��ت نفت روند ی نزول��ی به خود  گرفته و 
هر بش��که نفت WTI به کمت��ر از 30 د الر 
نیز رس��ید ه که د ر این شرایط تولید کنند گان 
نفت شیل د ر د اکوتا قاد ر نیستند  سطح تولید  
فعلی خود  را حفظ کنند . اخیراً د و ش��رکت 

تولید ی د ر منطقه اعالم ورشکستگی کرد ند  
و ش��رکت س��وم نیز احتماالً هفت��ه ی آیند ه 
ب��ه همی��ن وضعیت د چ��ار خواهد  ش��د . از 
طرفی مقامات ایالتی اعالم کرد ند  که بیش��تر 
ش��رکت ها مش��کلی ند ارند ؛ چراک��ه انتظار 
م��ی رود  د ر بلند مد ت قیمت ها بهب��ود  یابد  
و حت��ی کمک های��ی نیز از جمل��ه اجازه ی 
یک ساله برای عد م تکمیل چاه هایی که هنوز 
کامل نشد ه اند  به برخی شرکت ها اعطا شد ه 
است. د ر حال حاضر تعد اد  د کل های حفاری 
فعال د ر ایالت د اکوتا 49 د ستگاه است که از 
اوت 2009 کمترین تعد اد  د ر منطقه می باشد . 
بیش��ترین د کل های حفاری فع��ال نیز د ر مه 

2012 و برابر 218 واحد  بود .

ارتق��اء عزت کش��ور گ��ردد؛ یعنی در 
آن مصالح کش��ور درنظر گرفته ش��ود 
و چارچ��وب قوانی��ن رعای��ت گردد؛ 
از همکاران مي خواهیم  به همین منظور 
که اهمی��ت محیط زیس��ت را به عنوان 
اساس توس��عه ي پایدار کش��ور، کمتر 
از اهمی��ت تولی��د نف��ت و گاز ندانند.

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط 
زیس��ت 10 اس��فند ماه 94 ب��ا حضور 
رئیس جمهور  مع��اون  ابتکار؛  معصومه 
زیس��ت،  محی��ط  س��ازمان  رئی��س  و 
کش��ورهای  زیس��ت  محی��ط  وزرای 
فنالند و اتری��ش، قائم مقام وزیر محیط 
زیس��ت ژاپ��ن و چن��د کش��ور دیگر 
آغ��از ب��ه کار ک��رد. در نخس��تین روز 
برگ��زاری نمایش��گاه بین المللی محیط 
زیس��ت، معاون رئیس جمهور و رئیس 
س��ازمان محیط زیس��ت ب��ا حضور در 

غرف��ه ي بهداش��ت، ایمن��ی و محی��ط 
زیس��ت ش��رکت مل��ی نفت ای��ران از 
زحم��ات و تالش ه��ای این ش��رکت 
زیس��ت محیطی  وضعی��ت  ارتق��اء  در 
ک��رد. قدردان��ی  نفت خی��ز  مناط��ق 

در این نمایش��گاه تالش شد اقدامات 
بس��یار مؤثری که در ح��وزه ي محیط 
زیس��ت در س��طح ش��رکت ملی نفت 
و ش��رکت های تابعه انجام ش��ده برای 
متخصص��ان و مخاطب��ان ارائ��ه گردد. 
همچنین تأکید ش��د که اهتمام شرکت 
ملی نفت برای درنظ��ر گرفتن الزامات 
HSE نکته ای جدی و ضروری است و در 

این زمینه شعار »اچ اس ای؛ کلیدواژه ي 
ش��رکت ملی نفت ایران« ک��ه همواره 
توسط مدیر عامل شرکت ملی نفت بیان 
شده مورد اش��اره و تأکید قرار گرفت.

الزم به ذکر است که در روز نخست 

نمایش��گاه از ی��ک سیس��تم پای��ش و 
اندازه گی��ری آنالین رونمایی ش��د که 
به عن��وان مثال مي تواند متغیرهای هوای 
عس��لویه را نش��ان دهد. این سیستم در 
آین��ده در تمام��ی ش��رکت های تابعه 
راه ان��دازی خواه��د ش��د تا ع��الوه بر 
دسترس��ی آنالی��ن به داده ه��ای واقعی 
در م��ورد متغیره��ای زیس��ت محیطی، 
هم��واره بتوان��د برنامه ها را بر اس��اس 
اطالع��ات دریافت��ی از سیس��تم، تنظیم 
کن��د. کنت��رل  آن��را  اثربخش��ی  و 

پانزدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی محیط 
زیست با شعار اقتصاد سبز دوران پساتحریم 
و با حضور صنایع، ش��رکت ها، سازمان ها، 
محی��ط  مردم��ی  تش��کل های  و  نهاده��ا 
زیس��تی و همچنین حض��ور فعال و پررنگ 
ش��رکت ملی نف��ت ایران در مح��ل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهر ان برگزار شد.
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ش��رکت  بزرگ تری��ن  گاز  توکی��و 
خرد ه فروش��ی گاز د ر ژاپ��ن بر اث��ر اد امه ی 
رون��د  کاهش قیمت های نفت و گاز ش��یل و 
د ر نتیجه ی کاهش ارزش س��هام آن شرکت 
 Barnett د ر پروژه ی تولید  گاز شیل حوضه ی
د ر تگزاس آمریکا مجبور به تحمل خساراتی 
حد ود  90 میلیون د الر ش��د . ای��ن د ومین بار 
است که این اتفاق د امنگیر شرکت فوق شد ه؛ 
توکیو گاز د ر س��ال مالی 15-2014 منتهی به 

31 مارس نیز متحمل 31 میلیارد  ین خسارات 
ش��د  که 24 میلیارد  ین آن بابت فعالیت روی 
همی��ن پروژه ب��ود . این ش��رکت د ر 2013 با 
هد ف توس��عه ی فعالیت های خود  د ر خارج 
از ژاپن ب��ا پرد اخت 485 میلی��ون د الر اقد ام 
ب��ه خرید  25 د رصد  س��هام پ��روژه ی گازی 
Barnett با تولید  275 میلیون فوت مکعب گاز 

د ر روز نمود . توکیو گاز قباًل پیش بینی کرد ه 
بود  که د ر س��ال مالی 16-2015 از س��ود ی 

122 میلیارد  ینی برخورد ار خواهد  شد  که د ر 
مقایسه با س��ال قبل از آن 27 د رصد  نیز رشد  
خواهد  د اش��ت. اما هم اکنون د ر حال بررسی 
نتایج خسارات اخیر است. البته باید  اشاره کرد  
که کاهش قیمت نفت و گاز سبب شد ه ارزش 
س��هام و د ر نتیجه ارزش مناب��ع و د ارایی های 
شرکت های ژاپنی فعال د ر زمینه ی نفت و گاز 
کاه��ش یابد ؛ به طوری ک��ه فعالیت های مالی 

آنها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد  د اد .

اد امه ی زیان شرکت توکیو گاز ژاپن با تولید  گاز شیل 

 گروهی از بانک های ژاپنی موافقت کرد ه اند  
به شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) مبلغی 
مع��اد ل 3/3 میلی��ارد  د الر وام پرد اخت کنند . 
پرد اخت این وام توس��ط ژاپنی ها د ر راس��تای 
تقویت هرچه بیشتر روابط استراتژیک تجاری 
د و کش��ور، به ویژه ایجاد  امنیت و اطمینان د ر 
اد ام��ه ی روند  صاد رات نف��ت ابوظبی به ژاپن 
و بر اس��اس تجد ید  امتیاز قبلی است که ژاپن 
نیز د ر آن س��هم د ارد . ب��رای تأمین وجه فوق 
بان��ک د ولتی ژاپن (JBIC) مبل��غ 2/1 میلیارد  
د الر به عن��وان وام تس��هیالت ارائ��ه می کن��د  

که با مش��ارکت بانک ه��ای بخش خصوصی 
از جمله بانک های میتسوبیش��ی، میتس��ویی و 
میزوهو بانک صورت می گیرد . موافقت نامه ی 
پرد اخت این وام چهارمین موافقت نامه  از نوع 
فوق اس��ت که از 2007 تا کنون ژاپن با هد ف 
امنیت عرضه ی نفت توسط د ولت ابوظبی به آن 
شیخ نش��ین پرد اخت می کند . امارات متحد ه ی 
عربی پس از عربس��تان د ومین عرضه کنند ه ی 
نفت به ژاپن است که د ر سال مالی 2014-15 
منته��ی به مارس روزانه 840 هزار بش��که نفت 
به شمال شرق آس��یا صاد ر کرد ه است. د ولت 

ژاپن از شرکت های نفتی خود  خواسته با انجام 
تالش بیشتر برای سرمایه گذاری د ر پروژه های 
نف��ت و گاز د ر مناطق و کش��ورهای صاحب 
ای��ن مناب��ع بتوانند  تا س��ال 2030 ح��د ود  40 
د رصد  نف��ت و گاز مورد  نیاز خود  را از محل 
تولید اتش��ان د ر خارج از کشور تأمین نمایند . 
د ر سال مالی 15-2014 سهم تولید ات نفت و 
گاز ژاپن از منابع و د ارایی های خود  د ر خارج 
از کش��ور معاد ل 1/32 میلیون بش��که د ر روز 
بود ه که 24/7 د رصد  مجموع نیاز این کش��ور 

را تأمین می کند . 

پرد اخت وام 3/3 میلیارد  د الری ژاپن به ابوظبی

 د ولت چین به عنوان بخشی از برنامه ی ملی 
هوای پاک، مهلتی د و س��اله را برای اجرای 
مرحل��ه ی پنج��م استاند ارد س��ازی مصرف 
سوخت بر مبنای یورو-5 د ر این کشور اعالم 
کرد . وزیر حفظ محیط زیس��ت چین اعالم 
کرد  ک��ه از اول آوریل تمام��ی خوروهای 
جد ید  وارد اتی، تولید  د اخل و آنهایی که د ر 
استان ساحلی کشور شماره گذاری می شوند  
باید  ش��رایط خود  را با استاند ارد های تد وین 
ش��د ه ی کش��ور د ر خصوص ه��وای پاک 

مطابقت د هند . این خود روها ش��امل بنزینی 
سبک، مس��افربری با سوخت د یزل سبک و 
خود روهای مصرف کنند ه ی س��وخت د یزل 
)اتوبوس های عموم��ی و کامیون(  س��نگین 
اس��ت. این قانون که مصرف س��وخت های 
فوق را تا 10PPM س��ولفور مجاز می د اند  از 
اول ژانویه ی 2017 ب��رای انواع خود روهای 
جد ی��د  و د ر تمام��ی اس��تان های چین اجرا 
خواهد  ش��د . ضمن آنکه چی��ن از ژانویه ی 
2016 مصرف بنزین با استاند ارد  یورو-5 را 

د ر تمامی سطح کشور اجرا می کند . رعایت 
استاند ارد  س��وخت د یزل س��نگین جد ید  و 
همچنین اس��تاند ارد  مربوط به مصرف بنزین 
سبک جد ید  )برای خود روهای غیرمسافربر( 
نیز قرار اس��ت به ترتی��ب از ژانویه ی 2017 و 
ژانویه ی 2018 اجرایی ش��ود . د ر سال 2015 
تعد اد  24/6 میلیون خود رو د ر چین )به عنوان 
بازار خود روی جهان( به فروش  بزرگ ترین 
رس��ید  که نسبت به س��ال 2014 رشد  4/71 

د رصد ی د اشت.

ضرب العجل چین برای کاهش آلود گی هوا
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 ش��رکت گازپروم نفت از س��ال 2013 و 
د ر اد امه ی اهد اف شرکت های نفتی روسی 
برای د س��تیابی به سهم بیشتری از بازار نفت 
د ر شرق د ور و د اشتن سهمی از ظرفیت های 
ای��ن منطق��ه، مذاکرات��ی را  پاالیش��ی د ر 
س��رانجام  و  ک��رد   آغ��از  پتروویتن��ام  ب��ا 
 مج��وز خرید  49 د رصد  س��هام پاالیش��گاه 
Dung Quat ب��ا ظرفی��ت 140 هزار بش��که 

د ر روز را کس��ب ک��رد . به د نبال این مجوز 
گازپروم نفت ق��رارد اد ی نیز برای عرضه ی 
روزانه ی 120 هزار بشکه د ر روز نفت اسپو 

از کازمین��و ب��ا پتروویتنام منعق��د  کرد ؛ د ر 
حالی که عالقه ی زیاد ی برای خرید  س��هام 
پاالیشگاه و مشارکت د ر نوسازی و افزایش 
ظرفیت آن )تا 170 هزار بش��که د ر روز( با 
هزینه ی 1/5 میلیارد  د الر از خود  نشان ند اد . 
چراکه گازپروم نفت معتقد  است مالیاتی که 
د ولت ویتنام بر فرآورد ه های نفتی وارد اتی 
اقتصاد ی نوس��ازی  اعمال می کند  صرفه ی 
پاالیش��گاه را تحت تأثیر ق��رار می د هد . از 
طرف��ی به نظر می رس��د  با اد ام��ه ی کاهش 
قیم��ت نفت، اعمال تحریم توس��ط غرب و 

کمبود  منابع مالی، گازپروم نفت حتی برای 
اجرای پروژه های خود  د ر د اخل روسیه نیز 
با مش��کل روبرو شد ه و ظاهراً پتروویتنام نیز 
د ریافت نفت از ش��رکت روسی را منوط به 
همکاری و مشارکت د ر نوسازی پاالیشگاه 
فوق کرد ه بود . پتروویتن��ام این موضوع را 
TNK-BP قباًل نیز به شرکت های روسنفت و 

 پیش��نهاد  د اد ه ب��ود  ام��ا آنها قب��ول نکرد ه 
بود ند . هرچند  گازپروم نفت معتقد  اس��ت با 
بهبود  قیمت نف��ت، امکان همکاری د ر این 

پروژه محتمل تر خواهد  بود .

ب��زرگ  ش��رکت  د ومی��ن  لوک اوی��ل   
تولید کنند ه ی نفت و گاز د ر روس��یه به د لیل 
کاهش د رآمد  ناش��ی از کاه��ش قیمت های 
نفت د ر بیش از یک س��ال اخیر مجبور ش��د ه 
هزینه های سرمایه گذاری خود  د ر سال 2016 
را ح��د ود  1/5 میلی��ارد  د الر کاهش د هد  که 
این رقم 17 د رصد  کمتر از س��رمایه گذاری 9 
میلیارد  د الری د ر س��ال 2015 است. به عالوه 

این ش��رکت برای پرهیز از قبول ریس��ک و 
هزینه ی کمتر، اقد ام به تنظیم سناریوهایی د ر 
مورد  قیمت نفت بر اس��اس هر بشکه 20 ،30 
و 40 د الر کرد ه اس��ت. د ر ای��ن برنامه ریزی 
س��ناریوی مبنا با قیمت 30 د الر د ر هر بشکه 
د رنظر گرفته شد ه که کاهش سرمایه گذاری 
1/5 میلی��ارد  د الری د ر س��ال 2016 را برای 
لوک اویل امکان پذیر خواهد  کرد . این شرکت 

د ر اواسط د سامبر گذشته بر اساس قیمت 50 
د الر برای هر بشکه نفت، سرمایه گذاری های 
خود  برای سال های 2017 و 2018 را به ترتیب 
9 و 10 میلی��ارد  د الر برنامه ری��زی کرد ه بود . 
ضم��ن آنکه بود جه ی هر یک از این س��ال ها 
نیز پس سه ماهه ی نخست و با مشخص شد ن 
نتای��ج اوضاع و فعالیت ش��رکت، بررس��ی و 

تجد ید  نظر خواهد  شد .

خروج گازپروم نفت از همکاری د ر پروژه ی پاالیشگاهی د ر ویتنام

کاهش سرمایه گذاری شرکت لوک اویل روسیه

 ب��ر اس��اس گ��زارش تحقیقات��ِی بانک 
بارکل��ی، ش��رکت های فع��ال د ر نف��ت و 
گاز آمریکای ش��مالی د ر ص��ورت ثبات 
د الر   30 مح��د ود ه ی  د ر  نف��ت  قیم��ت 
به ازای هر بش��که امکان کاهش هزینه های 
سرمایه گذاری باالد ستِی خود  تا 50 د رصد  
را خواهند  د اش��ت. شرکت های آمریکایی 
ب��رای س��ال ج��اری و با ف��رض قیمت 45 
 )WTI د الر ب��ه ازای هر بش��که )نفت خام
کاه��ش س��رمایه گذاری 27 د رص��د ی را 

مد نظ��ر قرار د اد ه اند  اما ب��ا اد امه ی کاهش 
قیمت ها ب��ه ح��د ود  30 د الر، اجرای این 
برنامه نیز مش��کل به نظر می رس��د . بنابراین 
د ر ماه های آیند ه اخب��ار مربوط به کاهش 
بیش��تر س��رمایه گذاری اعالم خواهد  شد . 
زیرا ب��ا توجه به وابس��تگی زی��اد  این نوع 
فعالیت ها به مناب��ع مالِی نقد ی، قیمت نفت 
و رون��د  آن د ر اد ام��ه ی فعالیت ها بس��یار 
مؤثر اس��ت. بانک بارکلی همچنین اش��اره 
کرد ه که انتظار می رود  هزینه های خد ماتی 

شرکت های فعال د ر آمریکا و کاناد ا عالوه 
بر کاهش 30 د رصد ی د ر سال گذشته، د ر 
سال جاری نیز تا بیش از 20 د رصد  کاهش 
یابد . د ر س��ال گذش��ته تع��د اد  د کل های 
حف��اری آمریکا نیز به ش��د ت کاهش یافته 
و د ر اوایل ژانویه ی سال جاری به کمترین 
د کل(   664( اخی��ر  س��ال   16 د ر  تع��د اد  
رس��ید . از طرف��ی اد امه ی کاه��ش تعد اد  
د کل های حفاری هم��راه با کاهش قیمت 
گاز س��بب ش��د ه بزرگ ترین شرکت های 

کاهش 5۰ د رصد ی سرمایه گذاری د ر آمریکای شمالی
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 مقامات نفتی کلمبیا بر این اعتقاد ند  
که د ر صورت افت قیمت هر بش��که 
نف��ت ب��ه کمت��ر از 30 د الر، تولی��د  
نفت این کش��ور بر اساس اهد اف از 
قبل تعیین ش��د ه )به میزان یک میلیون 
بش��که د ر روز د ر سال 2016( محقق 
نخواه��د  ش��د . نظام مالیاتی کش��ور، 
قیمت ه��ای ک��م نفت و مش��کالت 
عملیاتی، بزرگ ترین موانع پیش روی 
د وام و بقای صنعت نفت کلمبیا ست. 
شرکت های عملیاتی فعال د ر صنعت 
نف��ت کلمبی��ا به د لیل کاه��ش قیمت 
هر بش��که نفت به کمت��ر از 30 د الر، 
پروژه ه��ای نفت��ی و خد ماتی خود  را 
تعطیل کرد ه اند ؛ به ویژه آنکه فعالیت 

تع��د اد ی از این پروژه ه��ا د ر نواحی 
 Middle Magdalena Valley،Aruca نفتی
Putumayu ، و ش��رق Lianos، بسیار بر 

صنعت نف��ت این کش��ور تأثیرگذار 
اس��ت. د ر س��ال 2015 تولی��د  نفت 
کلمبی��ا یک میلیون بش��که د ر روز و 
تقریب��اً منطبق بر اه��د اف د ولت بود . 
مقام��ات کلمبی��ا معتقد ند  که س��ال 
2016 س��الی مهم و تعیین کنند ه برای 
ب��ازار نفت اس��ت و اگر نت��وان این 
د وره ی بحرانی را ب��ه فرصت تبد یل 
کرد ، بازگشت به ش��رایط قبل بسیار 
س��خت خواهد  بود . د ر س��ال 2015 
ش��رکت های نفتی حد ود  650-700 
میلیون د الر برای اکتش��اف نفت د ر 

کلمبی��ا س��رمایه گذاری کرد ن��د  که 
تقریباً حد ود  50 د رصد  آن د ر س��ال 
2014 بود ه و اگر شرکت های مذکور 
بخواهند  این فعالیت ها به نتیجه برسد  
باید  د ر س��ال جاری نی��ز حد ود  700 
میلی��ون د الر د یگر هزین��ه کنند . اما 
از آنج��ا که د ول��ت کلمبی��ا مالیاتی 
70 د رصد ی از س��ود  شرکت ها اخذ 
می کند  این شرکت ها با شرایط فعلی 
همکاری  ب��رای  چند ان��ی  عالق��ه ی 
با کلمبی��ا نخواهند  د اش��ت. بنابراین 
ش��رکت های مذک��ور از د ولت این 
مالیات  کرد ه اند   د رخواس��ت  کشور 
د ریافتی را تا حد ود ی تعد یل کند  تا 

اد امه ی فعالیت امکان پذیر باشد .

مشکالت کلمبیا د ر رویارویی با قیمت کم نفت

 (Pemex) ش��رکت ملی نفت مکزی��ک 
با هد ف توس��عه ی بخش باالد ستی خود  د و 
موافقت نام��ه ی جد ید  هم��کاری به ارزش 4 
میلی��ارد  د الر را با ش��رکت های نفتی امارات 
متحد ه ی عربی امضاء نمود . این موافقت نامه ها 
با هد ف توسعه ی عملیات بخش باالد ستی و 
زیرس��اخت های بخش میانی د ر مکزیک، با 
شرکت سرمایه گذاری Mubadala و شرکت 
د ولت��ی Andoc واقع د ر ابوظبی انجام ش��د ه 
اس��ت. Pemex عن��وان کرد ه ک��ه همکاری 
با ش��رکت Mubadala بس��یار ک��م خواهد  

بود ؛ چراک��ه Pemex بیش��تر نیازمند  اجرای 
پروژه هایی برای کاهش هزینه های عملیاتی، 
اجرایی و بازاریابی و فروش خود  اس��ت. اما 
به د لی��ل تجربه و تخصص های فنی ش��رکت 
Andoc همکاریش با این شرکت بسیار مهم 

و ضروری خواهد  بود . ش��ایان ذکر است که 
تالش مکزیک بیشتر جهت اجرای پروژه های 
 Salina مهم و زیرساختی به ویژه د ر نزد یکی
Cruz د ر س��واحل اقیانوس اطلس اس��ت که 

ش��رکت Pemex د ر آن منطقه پاالیشگاهی 
با ظرفی��ت 330 ه��زار بش��که د ر روز د ارد . 

البته تالش د یگ��ر Pemex اجرای پروژه های 
توس��عه ی میاد ین نفتی، حد اکثرسازی تولید  
نفت آنها و همچنین ایجاد  تأسیسات و مخازن 
بهینه س��ازی کیفیت  به منظور  ذخیره س��ازی 
نفت خام های تولید ی اس��ت. مد ت د ه س��ال 
است که تولید  نفت مکزیک روند ی نزولی 
د اش��ته و د ر حال حاضر با اف��ت قیمت های 
نفت ب��ه کمترین مقد ار، این کش��ور به فکر 
س��رمایه گذاری برای افزای��ش و بهبود  روند  
تولید  نفت خ��ود  افتاد ه که معم��والً نیازمند  

سرمایه گذاری و هزینه ی فراوانی است.

همکاری شرکت نفت مکزیک با امارات متحد ه ی عربی

تولید کنن��د ه ی گاز د ر آمری��کا بود جه ی 
بخش باالد س��تی خود  د ر سال جاری را د ر 
مقایسه با کاهش 27 د رصد ی سال گذشته 
تا 53 د رص��د  کاهش د هند . انتظار می رود  

با اد امه ی روند  نزولی قیمت نفت،  مجموع 
هزینه های سرمایه گذاری جهان که د ر سال 
2015 بر اس��اس قیمت 50 د الر به ازای هر 
بش��که نفت خام برنت تا 23   د رصد  کاهش 

یافت��ه بود  د ر س��ال 2016 نی��ز 15 د رصد  
کاه��ش یابد . ام��ا اگر قیمت ه��ا به حد ود  
40 د الر یا کمتر برس��د  ای��ن کاهش تا 20 

د رصد  خواهد  رسید .
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یک شرکت نروژی تجهیزات بزرگ ترین 

پروژه ی گاز د ر د ریای خزر را تأمین 

می کند 

نروژی س��ازند ه ی تجهیزات  شرکت 
زیرد ری��ا؛ آگیلیتی (ASF) ب��رای تأمین 
تجهی��زات مختل��ف فاز د وم توس��عه ی 
آذربایج��ان  ش��اه د نیز  گازی  می��د ان 
 FMC Kongsberg ب��ا  را  ق��رارد اد ی 
امض��اء کرد ه اس��ت. این ق��رارد اد  که 
ارزش آن حد ود  49 میلیون د الر اس��ت 
زیرد ریا  تأمی��ن چند راهه ه��ای  ش��امل 
برای آذربایجان اس��ت. د ر حال حاضر 
س��اخت و تهی��ه ی تجهی��زات )به وزن 
تقریب��ی 3600 ت��ن( آغاز ش��د ه و طبق 
ق��رارد اد ، زم��ان آخرین تحوی��ل آنها 
برای تابس��تان 2019 برنامه ریزی ش��د ه 
اس��ت. د ر فاز د وم پروژه ی شاه د نیز د و 
س��کوی د ریایی نصب و بیش از بیست 
حلقه چاه زیر د ریا حفر خواهد  ش��د  تا 
گاز تولی��د ی این می��د ان افزایش یابد . 
همچنین با گس��ترش خ��ط لوله ی گاز 
قفقاز جنوبی و س��اخت ترانس آناتولی 
 ،(TAP) و ترانس آد ریاتیک (TANAP)

گاز ب��ه ترکی��ه و اروپا ص��اد ر خواهد  
ش��د . قرارد اد  توس��عه ی مید ان د ریایی 
ش��اه د نیز د ر تاریخ 4 ژوئن 1996 امضاء 
ش��د . س��هامد اران این قرارد اد  عبارتند  
 از بریتی��ش پترلی��وم به عن��وان اپرات��ور 
)28/8 د رص��د (، ش��رکت د ولتی نفت 

 SGC ،) آذربایجان س��وکار )10 د رصد
باالد ستی )6/7 د رصد (، پتروناس )15/5 
د رص��د (،   10( لوک اوی��ل  د رص��د (، 
ش��رکت ملی نفت ایران )10 د رصد ( و 

TPAO )19 د رصد (.

حد اکثر تولید  مید ان شاه د نیز بین 

سال های 2۰28-2۰22 خواهد  بود 

ارش��د   مع��اون  خوش��بخت؛  آق��ای 
زمین شناس��ی،  د ر  س��وکار  ش��رکت 
ژئوفیزی��ک و توس��عه گف��ت: انتظ��ار 
م��ی رود  حد اکث��ر تولید گاز ب��ه میزان 

 س��االنه 25 میلی��ارد  مترمکعب از مید ان 
ش��اه د نیز د ر فاصله ی  سال های 2028-

2022 محقق شود . او اد امه د اد : برنامه ی 
اولیه ی آذربایجان صد ور س��االنه ی 10 
میلیارد  مترمکعب گاز به اروپاس��ت که 
د ر مرحل��ه ی د وم این رقم به 20 میلیارد  

مترمکعب خواهد  رسید .

ایجاد  اشتغال جد ید  با توسعه ی فاز د وم 

مید ان شاه د نیز

با اجرای فاز د وم پروژه ی توس��عه ی 
گاز و میعان��ات گازی مید ان ش��اه د نیز 

آخرين اخبار نفت و گاز مید ان شاه د نیز

5 
 

  دنيزسكوي آلفا روي ميدان شاه



19

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 130

د ر بخ��ش آذربایجان��ی د ری��ای خ��زر 
بیش از پانزد ه هزار ش��غل د ر این کشور 
ایجاد  ش��د ه است. د ر حال حاضر 2900 
شهروند  آذربایجانی د ر شرکت بریتیش 
پترلی��وم (BP) ک��ه اپرات��ور پروژه هایی 
شاه د نیز  آذری-چراغ-گونش��لی،  مانند  
و باکو-تفلیس-جیهان است اشتغال د ارند .

د رآمد  11۰ میلیارد  د الری صند وق ملی 

نفت آذربایجان از مید ان شاه د نیز

س��وفاز؛ صند وق ملی نفت آذربایجان 
اع��الم کرد  که از س��ال 2001 تاکنون با 
توس��عه ی پروژه ی عظی��م نفتی و گازی 
مید ان  د ر  آذری-چراغ-گانشلی  بلوک 
ش��اه د نیز د ر بخ��ش آذربایجانی د ریای 
خزر توانس��ته 115 میلی��ارد  د الر د رآمد  
کس��ب کند . بهره ب��رد اری از این بلوک 
نفتی و گازی از س��ال 1997 آغاز ش��د ه 
و تولی��د  اولیه ی آن نیز از منطقه ی چراغ 
انجام گرد ید ه اس��ت. از س��ال 2007 تا 
کنون با اجرای پروژه ی توسعه ی میعانات 
گازی ش��اه د نیز د ر د ریای خزر، س��ود  
سوفاز حد ود  د و میلیارد  د الر بود ه است. 
س��وفاز که د ر سال 1999 با سرمایه ای به 
ارزش 271 میلی��ون د الر تأس��یس ش��د  
نهاد ی اس��ت که د رآمد های نفت و گاز 

آذربایجان را مد یریت می کند .

 شرکت نروژی د ی ان وی جی ال 

)DNV GL( برند ه ی قرارد اد  فاز د وم 

پروژه ی شاه د نیز شد 

د ی ان وی ج��ی ال  ن��روژی  ش��رکت 
قرارد اد  ارائه ی گارانتی د ریایی، عملیات 
و خد مات مش��اوره برای پ��روژه ی فاز 
بریتیش  اپراتوری  د وم ش��اه د نیز )تحت 
پترلیوم( را از آن خود  کرد . قرار اس��ت 
این شرکت، اپراتور )بریتیش پترلیوم( را 
د ر حم��ل و نقل تجهیزات و تأسیس��ات 
پروژه، د س��تورالعمل ها، اس��تاند ارد ها و 
الزامات د اخلی پش��تیبانی کند . پروژه ی 
فاز د وم توس��عه ی ش��اه د نیز یا توسعه ی 
کامل مید ان )FFD( یکی از بزرگ ترین 
تح��والت گاز جهان اس��ت ک��ه برای 
نخس��تین بار با آورد ن منابع گاز د ریای 
خزر به بازارهای اروپا، کمک شایانی به 
افزایش امنیت انرژی اروپا خواهد  کرد . 
این پروژه نیاز به تأکید ی قوی بر تحویل 
مد یریت پروژه با کیفیت مناس��ب د ارد  
ک��ه تمرکز آن، پش��تیبانی از اپراتور د ر 
تحویل امن این پروژه ی فش��رد ه است. 
تأکید  این ش��رکت بر توسعه و آموزش 
پرس��نل محلی جهت حف��ظ مهارت ها، 
و  طوالنی م��د ت  هزینه ه��ای  کاه��ش 
ثبات صنعت محلی و جامعه اس��ت. این 
شرکت نروژی مد یریت یکپارچه ی فاز 
اول شاه د نیز را نیز طی د ه سال گذشته بر 

عهد ه د اشته است.

 د ریافت قطعات منحصر به فرد  کشتی برای 
فاز د وم پروژه ی شاه د نیز

شرکت د انمارکی حمل و نقل کشتی 
بلوواتر، حمل و نقل د و بخش از بد نه ی 

کشتی د ر حال ساخت را به عنوان بخشی 
از توسعه ی فاز د وم میعانات گازی مید ان 
د ریایی ش��اه د نیز آذربایجان آغاز کرد ه 
اس��ت. د ر اوایل س��ال جاری، شرکت 
بلوواتر جهت پوش��ش حم��ل و نقل د و 
بخ��ش از بد ن��ه ی کش��تی خان کن��د ی 
با  را  تد ارکاتی  قرارد اد ی   (Khankendi)

کشتی س��ازی باکو امضاء کرد . د ر حال 
حاضر این د و بخ��ش بد نه جمعاً به وزن 
10800 تن، سنگاپور را به مقصد  د ریای 

خزر ترک کرد ه اند .

شرکت د انمارکی مرسک قرارد اد ش را با 

د کل نیمه شناور آذربایجان تمد ید  کرد 

شرکت د انمارکی مرس��ک، قرارد اد  
پنج ساله ی حفاری به ارزش 523 میلیون 
د الر را ب��رای د کل نیمه ش��ناور آذری 
حید ر عل��ی اف د ر بخ��ش آذربایجانی 
مید ان ش��اه د نیز ب��ا اپراتور ای��ن مید ان 
این  پترلی��وم( تمد ید  ک��رد .  )بریتی��ش 
د کل فعالیت خود  د ر بخش آذربایجانی 
د ریای خزر را به منظور توس��عه ی مید ان 
ش��اه د نیز اد امه خواهد  د اد . د کل حید ر 
علی اف )که قباًل به نام مرسک اکسپلورر 
شناخته می شد ( د ر سال 2003 برای انجام 
عملیات د ر عمق 1000-40 متر طراحی 
شد ه است. ناوگان مد رن مرسک شامل 
22 د کل حف��اری از جمله کش��تی های 
آبهای  نیمه ش��ناور  د کل ه��ای  حفاری، 
عمیق و ش��ناورهای حف��اری خود باالبر 
)جک آپ( است. این شرکت د ر حال 
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س��اخت د کل حفاری شرایط سخت نیز 
هس��ت. د ر این ش��رکت که سود  سال 
2014 آن 478 میلیون د الر اعالم ش��د ه 
4500 پرسنل بین المللی مشغول به کارند .

د رآمد  113 میلیارد  د الری صند وق ملی 

نفت آذربایجان از مید ان شاه د نیز

س��وفاز (SOFAZ)؛ صند وق ملی نفت 
آذربایجان اعالم کرد  که از سال 2001 
تا کنون توانسته با توسعه ی پروژه مید ان 
عظی��م نفت��ی و گازی آذری-چ��راغ-

گونشلی )ACG( د ر بخش آذربایجانی 
د ریای خزر بی��ش از  113 میلیارد  د الر 
د رآمد  کس��ب کند . بهره برد اری از این 
بلوک نفتی و گازی از 1997 آغاز شد ه 
است. تولید  اولیه ی این بلوک از منطقه 
چراغ آغاز گرد ید  و بخش آبهای عمیق 
گونش��لی د ر آوری��ل 2008 راه اند ازی 
ش��د . س��وفاز همچنی��ن از د رآمد  2/2 
میلی��ارد  د الری خ��ود  از پ��روژه ی گاز 
مایع مید ان ش��اه د نیز د ر د ریای خزر از 

سال 2007 تاکنون خبر د اد .
مد یریت مید ان گازی شاه د نیز که د ر 
سال 1999 کش��ف شد  بر عهد ه ی نفت 
و گاز آذربایج��ان اس��ت. هد ف اصلی 
ای��ن صند وق عب��ارت اس��ت از تجمیع 
از  د رآم��د ، س��رمایه گذاری د ر خارج 
کش��ور برای حد اقل کرد ن اثرات منفی 
بر اقتصاد ، پیشگیری از بیماری هلند ی، 
پس اند از برای نس��ل های آیند ه و حفظ 
اس��تاند ارد های اجتماع��ی و اقتص��اد ی 
 کنون��ی د ر کش��ور )بیم��اری هلند ی یا 

Dutch Disease مفهومی اقتصاد ی است 

که رابطه ی بی��ن بهره برد اری بی رویه از 
مناب��ع طبیعی و رک��ود  بخش صنعت را 

توضیح می د هد (.

کنسرسیوم شاه د نیز قرارد اد های جد ید  را 

اعطا کرد 

کنسرسیوم شاه د نیز به عنوان بخشی از 
پیش��رفت کلی فاز د وم توسعه ی مید ان 
بزرگ ش��اه د نیز آذربایجان د و قرارد اد  
جد ید  ب��ه ارزش 363 میلی��ون د الر را 
د ر بخ��ش آذربایجان��ی د ری��ای خزر 
اعطا کرد ه اس��ت. پروژه های توسعه ی 
فاز د وم ش��اه د نیز و خط لول��ه ی قفقاز 
جنوبی (SCPX) د ر سراس��ر سایت های 
پیشرفت های  گرجس��تان  و  آذربایجان 
قابل توجهی د ارند . به عنوان بخش��ی از 
این تحوالت، اخیراً شاه د نیز د ر حمایت 
از توس��عه ی این پروژه ه��ا د و قرارد اد  
قرارد اد های جد ید   منعقد  کرد ه است. 
عبارتن��د  از قرارد اد  297 میلیون د الری 
برای عرضه ی سیستم سخت افزار تولید  
زیرد ری��ا (SPS) و ق��رارد اد  66 میلیون 
د الری برای د کل های د ریایی تولید ی 
و کمکی های آن جهت توسعه ی کامل 
 مید ان. نخس��تین قرارد اد  که به شرکت 
 FMC Kongsberg Subsea AS

واگذار ش��د  ش��امل تأمی��ن تجهیزات 
 5 و   4  ،3 تولی��د   خوش��ه های  ب��رای 
زیرد ری��ا،  چند راهه ه��ای  از  متش��کل 
اتص��ال  کنت��رل هم��راه و تجهی��زات 
اس��ت. تحویل تجهی��زات طی مراحلی 

 2016-2021 س��ال های  فاصل��ه ی  د ر 
انج��ام می ش��ود . د ومی��ن ق��رارد اد  نیز 
 OneSubsea (UK) Ltd ش��رکت   ب��ه 
واگذار شد  که آن هم طی مراحلی د ر 
فاصله ی س��ال های 2021-2016 انجام 
خواهد  ش��د . ش��اه د نیز از بزرگ ترین 
میاد ین میعانات گازی جهان اس��ت که 
د ر 1999 کشف ش��د . این مید ان ثابت 
ک��رد ه که منبع ام��ن و قابل اعتماد ی از 
گاز برای آذربایجان، گرجستان، ترکیه 
و اروپاس��ت. گازی که قرار اس��ت د ر 
مرحله ی د وم توس��عه ی مید ان شاه د نیز 
تولید  ش��ود  منبع اصل��ی کرید ور گاز 
جنوبی اس��ت که گاز د ریای خزر را به 

بازارهای اروپایی انتقال می د هد .

رکورد  جد ید  تولید  گاز د ر سال 2۰15

بررس��ی مختصری نش��ان می د هد  که 
برای نخس��تین ب��ار تولی��د  گاز تجاری 
جمه��وری آذربایجان د ر س��ال 2015 
ب��ه 18/9 میلیارد  مترمکع��ب )یعنی 0/2 
میلیارد  مترمکعب بیش از س��ال گذشته( 
رس��ید ه اس��ت. د لی��ل این افزای��ش نیز 
افزایش تولید  گاز تجاری هر د و مید ان 
ش��اه د نیز و آذری-چراغ-گونش��لی )با 

اپراتوری بریتیش پترلیوم( است.
د ر س��ال  مص��رف گاز آذربایج��ان 
2014 حد ود  11/654 میلیارد  مترمکعب 
ب��ود ه؛ د ر حالی ک��ه هد ررفت گاز د ر 
اثر فرس��ود گی خطوط لوله و تجهیزات 
د ر ش��بکه سراس��ری گاز 943 میلی��ون 

مترمکعب گاز بود ه است.


