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خودکفایی ایران در ساخت تجهیزات  Wellheadو BHA

تعامـل ایجـاد شـده ميـان شـركت ملـي نفـت
و سـازندگان داخلـی سـبب شـده تـا در زمینـه
سـاخت تجهیـزات درونچاهـی ،رشـتههای
تکمیلـی و مجموعـه تجهيـزات سـرچاهي
( )Well Headبهطـور کامـل خودکفـا شـویم.
در جریـان بازدیـد اصحـاب رسـانه از کارگاه
مرکـزی منطقـه عملیاتـی داالن ،يـك مقـام
مسـئول بـا اشـاره بـه سـابقه  ۱۰سـاله فعالیـت
اداره خدمـات فنـی چاههـا ،گفـت :ایـن اداره
بهمنظـور اسـتمرار تولیـد و کاهـش هزینههـا
از سـال  ۱۳۸۴تاکنـون ،خدمترسـانی بـه
بخشهـای درونچاهـی و سـرچاهی را در
دسـتور کار خـود قـرارداده اسـت و در ایـن
زمینـه موفـق بـه طراحـی و سـاخت بسـیاری از
تجهیـزات کاربـردی شـده اسـت.
وي از همـکاری و تعامـل نزدیـک بـا
شـرکتهای سـازنده داخلـی خبـر داد و
گفـت :ایـن اداره در زمـان تحریـم بـرای
تأمیـن برخـی ادوات و قطعـات مـورد نیـاز
دسـتگاهها و تجهیـزات بـه مشـکل برخـورده
بـود امـا در مـدت زمـان کوتاهـی بـا اراده
قـوی متخصصـان صنعـت نفـت و کارکنـان
ایـن مجموعـه و بـا همـکاری نزدیـک بـا

سـازندگان داخـل این مشـکل مرتفع شـد .وی
توضیـح داد :مدیریـت نفـت مناطـق مرکـزی
در سـالهای تحریـم کارگروهـی بـا عنـوان
"کارگـروه استانداردسـازی لـوازم و تجهیرات
درونچاهـی و سـرچاهی" تشـکیل داده بـود
کـه همـکاران ایـن مجموعـه بـا حضـور فعـال
درجلسـات ،نقـش مهمـی را درانتقـال مباحـث
فنـی عملیاتـی بـه کارگـروه و از آن بـه
سـازندگان داخـل بـر عهـده داشـتند.
دهخـدا افـزود :تعامـل ایجـاد شـده میـان
کارکنـان مجموعـه اداره خدمـات فنـی چاهها
و سـازندگان داخلـی سـبب شـد تـا در زمینـه
سـاخت تجهیـزات درونچاهـی ،رشـتههای
تکمیلـی و مجموعـه ِولهـد ()Well Head
بهطـور کامـل خودکفـا و مسـتقل شـویم
بهطـوری کـه نیـاز بـه خریـد ایـن تجهیـرات
از خـارج کشـور بهطـور کامـل مرتفـع شـود.
وی همچنیـن از خودکفایـی در زمینـه سـاخت
نشـتبندها و آببندهـا خبـر داد و گفـت:
ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن مجبـور
بـه واردات ایـن تجهیـزات از خـارج کشـور
بودیـم .دهخـدا ادامـه داد :همچنیـن بـه همـت
متخصصـان شـرکت بهرهبـرداری نفـت و گاز

زاگـرس جنوبی ،با طراحی و سـاخت مجموعه
چندراهـه سـرچاهی( )Choke Manifoldدر
کمتـر از دو مـاه موفـق بـه صرفهجویـی  ۲۵۰تا
 ۳۰۰میلیـون تومانـی شـديم.
وی بـا بیـان اینکـه از چندراهـه سـرچاهی برای
آزمایـش چـاه پـس از تـرک دکل حفـاری
اسـتفاده میشـود ،افـزود :بـا سـاخت چهـار
نمونـه از ایـن دسـتگاه بـه همـت متخصصـان
داخلی و با اسـتفاده از قطعات موجود در انبار،
بیـش از یـک میلیـارد تومـان در هزینههای این
شـرکت صرفهجویـی شـد.

امضای  ۱۱میلیارد دالر قرارداد نفتی در جهان طی ماه میالدی گذشته
بـا ترمیم قیمت نفت ،قراردادهـای چند میلیارد
دالری نفت و گاز مجددا ً در حال منعقد شـدن
هسـتند .موسسـه وود مکنـزی اعلام کـرد ،در
حالـی کـه ترمیـم قیمت نفـت موجـب افزایش
امیدهـا نسـبت بـه تثبیت بـازار انرژی شـده ،در
مـاه جـوالی بیـش از  ١١میلیـارد دالر قـرارداد
در حـوزه نفـت و گاز بسـته شـده اسـت .ایـن
رقـم باالتریـن رقـم قـرارداد ماهیانه ثبت شـده
در سـال جـاری میلادی اسـت و مجمـوع
قراردادهـای امضـا شـده از مـاه مـی را بـه ٣٢
میلیـارد دالر مـی رسـاند .ایـن رقـم  ٣برابـر ٣
ماهـهي قبلـی اسـت .بـه گفتـه ایـن موسسـه

مشـورتی ،بـا تثبیـت قیمتهـا ،رونـد انعقـاد
قراردادهـا همچنـان سـرعت خواهـد گرفـت.
شـرکتهای اکسـونموبیل و اسـتاتاویل از
جملـه شـرکتهایی هسـتند کـه پـس از ترمیم
نسـبی قیمتهـا و افزایـش اعتمـاد ،اقـدام بـه
خریـد کردهانـد .در حالـی کـه صنعـت انرژی
بـا کاهـش یـک تریلیـون دالری هزینههـا
مواجـه شـده ،ایـن خریدها به شـرکتها اجازه
خواهـد داد تـا رشـد تولیـد خـود را در ماهها و
سـالهای آینـده تضمیـن کننـد.
بـه گـزارش شـانا ،گریـگ آیتکـن ،تحلیلگـر
موسسـه وودمکنـزی گفت« :آشـفتگی شـدید

قیمتهـا در سـهماهه نخسـت سـال موجـب
ایجـاد بالتکلیفـی زیـادی شـده بـود .بـا
بازگشـت اعتمـاد بـه بـازار فعالیتهـا دوبـاره
افزایـش یافـت و شـرکتها دوبـاره بـه جـای
تمرکـز بـر چگونگـی ادامـه حیـات خـود ،بـه
فکـر افزایـش تولیـد خـود در آینـده افتادنـد».
اکســونموبیل ،بزرگتریــن تولیدکننــده نفــت
جهــان از نظــر ارزش بــازاری ،مــاه گذشــته
قــراردادی بــه ارزش  ٣,٦میلیــارد دالر بــرای
خریــد شــرکت اکتشــاف گاز اینتراویــل منعقد
کــرد تــا اکتشــاف گاز خــود در گینهنــو پاپــوا
را افزایــش دهــد .ایــن شــرکت همچنیــن در
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حــال مذاکــره بــا شــرکت انــی ایتالیــا بــرای
خریــد بخشــی از ســهام منابــع گازی ایــن
شــرکت در موزامبیــک اســت.

اســـتات اویل ،بزرگتریـــن تولیدکننده نفت
نـــروژ ،ماه گذشـــته قـــراردادی  ٢,٥میلیارد
دالری بـــرای خریـــد یک بلـــوک نفتی در

نزدیکی ســـواحل برزیـــل منعقـــد کرد که
بزرگترین خرید این شـــرکت از ســـال ٢٠١١
تاکنون اســـت.

تأثير تداوم كاهش قيمت نفت بر پروژههاي ازدياد برداشت
قيمـــت نفت (مشـــابه وقايع ســـالهاي اخير)
در ســـالهاي  1980تـــا  1990بـــه طـــرز
چشـــمگيري كاهـــش يافـــت و در نتيجـــه،
ســـرمايهگذاري در پروژههـــاي ازديـــاد
برداشـــت كم شـــدند .آيا انتظار ميرود در
ســـال  2016نيز چنيـــن اتفاقـــي بيفتد؟
برخــي كارشناســان اعتقــاد دارنــد كــه
پروژههــاي ازديــاد برداشــت كمــاكان بــه
حيــات خــود ادامــه ميدهنــد ،بــا ايــن تفــاوت
كــه انــواع فناوريهــاي بالغتــر كــه كاربــرد
آنهــا ريســك كمتــري دارنــد ،شــانس بقــاي
بيشــتري خواهنــد داشــت و پروژههايــي كــه
ريســك بااليــي دارنــد يــا ارزش افــزوده كمي
دارنــد ،حــذف خواهنــد شــد .منشــاء ايــن

ريســك ممكــن اســت فناوريهــاي ازديــاد
برداشــت و يــا پيچيدگيهــاي مخــزن هــدف
باشــد.
بهعنـــوان مثـــال ،اگر هزينههاي ســـرمايهاي
يـــك پـــروژه تزريـــق دياكســـيدكربن يا
نيتـــروژن ،در ازاي  25تـــا  35دالر هزينهي
تزريق بـــراي هر بشـــكه ازدياد برداشـــت،
با در نظـــر گرفتن نرخ بازگشـــت ســـرمايه
بيـــش از ده درصـــد و نفت بشـــكهاي پنجاه
دالر ميتوانـــد پاســـخگوي اجـــراي پروژه
باشـــد ،اما الزم اســـت با مطالعـــات دقيقتر
مخـــزن و مديريت صحيحتر چاهها ريســـك
و هزينه هـــاي اجرايـــي را تـــا حـــد ممكن
كاهـــش داد .البته انجام ايـــن مطالعات دقيق

خود مســـتلزم صرف هزينه بيشـــتر مي باشد.
در ايـــن زمينه بولتـــن راه ازدياد برداشـــت
نوشـــت :بـــر ايـــن اســـاس مخازنـــي كه
پيچيدگـــي كمتـــري دارنـــد ،اجـــراي
پروژه هـــاي ازديـــاد برداشـــت در آنهـــا
ريســـك كمتري دارد و لذا شـــانس عملياتي
شـــدن اين پروژههـــا در آنها باالتر اســـت.
در مـــواردي ،بقاي يـــك ميدان وابســـته به
انجـــام روشهاي خـــاص ازديادبرداشـــت
اســـت ،در اين صورت ممكن اســـت پروژه
حتي با ضرر آغاز شـــود ،اما شـــركتهايي
كه جريـــان مالـــي بااليي دارنـــد ،ميتوانند
پاســـخگوي ايـــن مخارج باشـــند.
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حفاری با لیزر؛ انقالبی در صنعت حفاری
امـــروزه روشهـــای متعـــددی بـــرای
جایگزینـــی بـــا حفـــاری دورانـــی پیشـــنهاد
ش ــده اس ــت ک ــه از جملــهي آنه ــا میت ــوان
ب ــه حف ــاری ب ــا لی ــزر اش ــاره ک ــرد .حف ــاری
بـــا لیـــزر یکـــی از راهکارهـــای موثـــر و
مناس ــب جه ــت حف ــاری و عملی ــات مش ــبک
کاری ســـازندهای ســـخت و متراکـــم بـــا
عم ــق زی ــاد اس ــت زی ــرا اس ــتفاده از فن ــاوري
لیـــزر در حفـــاری ســـنگها میتوانـــد در
عیـــن افزایـــش ســـرعت حفـــاری و کاهـــش
مدتزمـــان حفـــاری ،همزمـــان هزینههـــای
حفـــاری و آلودگـــی زیســـتمحیطی را
کاهـــش دهـــد .در حفـــاری بـــا لیـــزر بـــه
جهـــت تمـــاس نداشـــتن بـــا ســـطح ســـنگ
در حیـــن حفـــاری و جلوگیـــری از توقـــف
حف ــاری ب ــرای تعوی ــض مت ــه ،در مدتزم ــان
12

حفـــاری صرفهجویـــی عمـــدهای صـــورت
خواه ــد گرف ــت .همچنی ــن از دیگ ــر مزای ــای
اســـتفاده از لیـــزر در حفاریهـــای چاههـــای
نفـــت عبارتنـــداز:
ایجــاد جــداری ســرامیکی بــر روی دیــواره
چــاه بهدلیــل ذوب شــدن ســنگ ،کاهــش
روزهــای کاری دکل حفــاری و مدتزمــان
توقــف حفــاری ،ایجــاد قطــر یکســان از
ســطح تــا تــه ،کاهــش احتمــال گیــر لولههــای
حفــاری ،کاهــش چشــمگیر هزینههــای
حفــاری ،اســتفاده از لولههــای ســبک و
جایگزینــی برخــی لولههــای حفــاری،
کاهــش چشــمگیر هزینههــای حفــاری،
اســتفاده از لولههــای ســبک و جایگزینــی
برخــی لولههــای ســنگین بــا فیبرهــای نــوری،
کاهــش آلودگیهــای زیســتمحیطی و

مدیریــت مطلــوب محیطزیســت و افزایــش
ســرعت حفــاری بــه  ١٠تــا  ١٠٠برابــر مقــدار
حاضــر.
بــر اســاس بررس ـیهای انجــام شــده مشــخص
شــد حفــاری بــا لیــزر جایگزیــن مناســب و
مقــرون بهصرفــهای در مقايســه بــا حفــاری
دورانــی محســوب میشــود .عالوهبــر ایــن،
عملیــات ماندهیابــی درون چاههــای نفــت
و گاز را بــا بهرهگیــری از ایــن فنــاوري
میتــوان تســریع کــرد؛ چراکــه ایــن امــکان
فراهــم اســت تــا ماندههــا را در همــان مــکان
ذوب کــرده و عملیــات حفــاری را ادامــه داد.
همچنیــن بهبــود مشــبک کاری چاههــای
نفــت و گاز بــا اســتفاده از لیــزر ،موضوعــات
ی دیگــری از ســوی مهندســان نفــت
پژوهشــ 
بهشــمار مــيرود.
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بازنگري هند در قراردادهای نفتی
دور جدیـد مناقصـه میادیـن نفـت و گاز
هندوسـتان اعلام شـد .ایـن دور جدیـد
مناقصـه شـامل  46منطقـه قـراردادی متشـکل
از  67میـدان کوچـک نفت وگاز در خشـکی،
آبهـای کمعمـق و آبهـای عمیـق خواهـد بود.
طبـق بـراورد وزارت نفـت هند در ایـن میادین
 625میلیـون بشـکه نفـت یـا معـادل آن گاز
در جـا موجـود میباشـد .وزیـر نفـت و گاز
طبیعـی هند اعلام کرده اسـت :ایـن مناقصات
آغـاز سیاسـتهای جدیـد تولیـد هیدروکربنی
ایـن کشـور محسـوب خواهـد شـد .بـا توجـه
بـه شـرایط حاکـم بـر بـازار نفـت و بهمنظـور
ترغیـب بیشـتر شـرکتهای نفتـی بـرای

سـرمایهگذاری در میادیـن نفـت و گاز هنـد،
دولـت ایـن کشـور تجدیـد نظـر اساسـی در
سیاسـتهای قبلـی کـه در زمـان خـود نیـز در
صنعـت نفـت جهـان متعـارف بـود را صـورت
داده اسـت .با توجـه به کاهش سـرمایهگذاری
در صنعـت نفـت ایـن کشـور طـی چنـد سـال
اخیـر ،سیاسـت نفتـی جدیـد هنـد تصویـب
شـده اسـت .در چارچـوب ایـن سیاسـت ،مدل
جدیـد قـراردادی در قالـب "مشـارکت در
درآمـد" ( )Revenue Sharing Contractبـه
شـرکتهای نفتی پیشـنهاد شـده اسـت .در اين
نسـل جديـد قـراردادي دوره قرارداد  20سـاله
بـوده کـه بـا توافق طرفیـن برای  10سـال دیگر

قابـل تمدیـد خواهـد بـود.
همچنيـــن یـــک مجوز بـــرای اکتشـــاف و
اســـتخراج از میادین متعـــارف و غیرمتعارف
هیدروکربنـــی تـــوأم صادر خواهد شـــد كه
هیچگونـــه محدودیتی برای اکتشـــاف طی
دوره قـــرارداد اعمال نخواهد شـــد .همچنين
اهداف سیاســـتهای جدید هند بر اســـاس
اصول ذیل اعالم شـــده اســـت :
 -1افزایش تولید
 -2جذب سرمایه گذاری
 -3ایجاد اشتغال
 -4شفافیت
 -5کاهش تصمیم گیریهای اداری

توسعه و بهكارگيري فناوريهاي ازدياد برداشت در ميدان نفتي الشاهين قطر
بـر اسـاس قـرارداد پژوهشـي منعقـد شـده
ميـان شـركت نفـت قطـر و دانشـگاه كپنهـاگ
بـا مركـز پژوهـش و فنـاوري ،Maersk oil
روشهـاي ازدياد برداشـت در ميدان الشـاهين
قطـر مـورد مطالعـه قـرار خواهـد گرفـت.
ايـن مركـز پژوهشـي از سـال  2010بـر روي
پروژههـاي تزريـق گاز ،آب و مـواد شـيميايي
در چاههـاي ايـن ميـدان فعاليـت داشـته اسـت.
بهدليـل پيچيدگيهـاي ايـن مخـزن نفتـي و
وجـود اليههـاي نـازك ،فنـاوري چاههـاي
افقـي بهمنظـور افزايـش سـطح تمـاس و

برداشـت نفـت ،موضـوع ديگـر پروژههـاي
پژوهشـي اسـت .نتايج بررسيها نشـان ميدهد
حفـاري چاههـاي افقـي پتانسـيل برداشـت از
ايـن ميـدان را بـه ميـزان چشـمگيري افزايـش
خواهـد داد .ايـن مركـز پژوهشـي جهـت
اجـراي اين طرح  10سـاله مبلغ يكصـد ميليون
دالر سـرمايهگذاري كـرده اسـت .ميـدان نفتي
الشـاهين بخشـي از ميـدان گاز شـمالي قطـر
ميباشـد و جـزو مياديـن مشـترك بـا ايـران
محسـوب ميگـردد (در امتـداد اليههـاي نفتي
پـارس جنوبـي اسـت).

طبـق گـزارش بولتن ازدياد برداشـت ،در سـال
گذشـته توليـد تجمعـي از آن  1.5ميليـارد
بشـكه گـزارش شـده اسـت .ايـن مخـزن 45
درصـد توليـد نفـت قطـر را شـامل ميشـود و
بـا  2214كيلومتر مربع ،سـومين مخـزن كربناته
بزرگ دنيا محسـوب ميشـود .ميدان الشـاهين
در مجموع داراي  33سـكوي توليدي اسـت و
حداكثـر توليد روزانه آن در سـال 300 ،2014
هـزار بشـكه در روز گـزارش شـده اسـت.
مـنـــــبـعThe Oil and Gas Year Journal - :
December 2015

آزمايش ميداني موفق سه افزايه سيمان حفاري در ايران
ب ــه هم ــت متخصص ــان و کارشناس ــان گ ــروه
پژوهـــش و فناوریهـــای حفـــاری و تکمیـــل
چ ــاه پژوهش ــگاه صنع ــت نف ــت ،بومیس ــازی
ده قل ــم از افزودنیه ــای س ــیمان حف ــاری در
مقی ــاس آزمایش ــگاهی نتیج ــه داد و س ــه قل ــم
از ایـــن افزودنیهـــا شـــامل ریتـــار در دمـــا

پایی ــن و متوس ــط و پراکندهس ــاز آب ش ــیرین،
در مـــرداد مـــاه ســـال جـــاری بـــا موفقیـــت
آزمای ــش میدان ــی ش ــد.
ســـیمان کاری چاههـــای نفـــت و گاز یکـــی
از مهمتری ــن بخشه ــای تکمی ــل چ ــاه ب ــوده
کـــه در صـــورت نامطلـــوب بـــودن و عـــدم

توفیـــق در آن ،خســـارات جبـــران ناپذیـــری
بـــر منابـــع هیدروکربـــوری وارد خواهـــد
شـــد و نبـــود افزایههـــای فـــوق بـــا کیفیـــت
و میـــزان مناســـب ،عملیـــات تولیـــد صیانتـــی
و در نتیج ــه ص ــادرات مناب ــع هیدروکرب ــوری
را بـــه مخاطـــره میافکنـــد .صنعـــت حفـــاری
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کشـــورمان وابســـتگی باالیـــی نســـبت بـــه
واردات افزایههـــای موردنیـــاز در عملیـــات
حفـــاری دارد از ایـــنرو متخصصـــان و
کارشناســـان گـــروه پژوهـــش و فناوریهـــای
حف ــاری و تکمی ــل چ ــاه پژوهش ــگاه ،س ــاخت
و تولیـــد افزایههـــای پرمصـــرف در صنعـــت
حف ــاری را در دس ــتور کار خ ــود ق ــرار دادن ــد.
از اهـــداف مـــورد توجـــه در ایـــن پـــروژه
میتـــوان بـــه تکمیـــل و انگیـــزش چـــاه
بهمنظ ــور دس ــتیابی ب ــه خودکفای ــی و تولی ــد
دانـــش فنـــی ،بررســـی ســـازگاری مـــواد
افزودنـــی بـــا یکدیگـــر جهـــت باالبـــردن
ق ــدرت عملک ــرد آنه ــا در ش ــرایط چاهه ــای
ای ــران و تولی ــد آنه ــا در مقی ــاس نیمهصنعت ــی

اش ــاره ک ــرد .طراح ــی فراین ــد تولی ــد بهین ــه و
تدویــن بســته دانــش فنــی بــرای واگــذاری بــا
اســـتفاده از توانايیهـــای موجـــود در کشـــور
بـــا جلـــب همـــکاری موسســـات دانشبنیـــان
و تولیدکننـــدگان و توســـعهدهندگان بخـــش
خصوصـــی از دیگـــر اهـــداف ایـــن پـــروژه
مهـــم بـــوده اســـت.
در آزمایـــش میدانـــی محصـــوالت جدیـــد
بومـــی ،دوغـــاب ســـیمان طراحـــی شـــده در
چـــاه  22چشـــمه خـــوش (لولـــه جـــداری
 13 3/8اینـــچ) کـــه یکـــی از حســـاسترین
و ســـختترین مناطـــق عملیاتـــی اســـت ،در
حض ــور نماین ــده کارفرم ــا ،ناظری ــن پ ــروژه،
رئی ــس ناحی ــه و ناظ ــر ش ــرکت نف ــت مناط ــق

مرکـــزی اجـــرا و براســـاس آزمایشهـــای
کنتـــرل کیفـــی اســـتانداردهای بینالمللـــی و
ش ــرکت نف ــت مناط ــق مرک ــزی ای ــران ،نتای ــج
ً
کامـــا رضایتبخـــش و
بهدســـت آمـــده
موفـــق گـــزارش شـــده اســـت.
در پــی ایــن توفیــق بــزرگ ،کارفرمــای پــروژه
درخواســت انجــام عملیــات ســیمانکاری لولــه
جــداری  9 5/8اینــچ همیــن چــاه بــا اســتفاده
از ســه قلــم از افزودنیهــای دیگــر شــامل:
ریتــار در دمــاي بــاال ،پراکندهســاز آب شــور
و افزودنــی جلوگیریکننــده از نفــوذ گاز
بومیســازی شــده را بــه پژوهشــگاه پیشــنهاد
داده اســت کــه در آینــده نزدیــک انجــام
خواهــد شــد.

برند غولهاي نفتي جهان چقدر مي ارزد؟
یکــی از مباحــث مهــم دربــاره شــرکتها در
جهــان ،ارزش آنهــا در بــازار بهشــمار میآیــد.
شــاخصهای متعــددی در تعییــن ارزش یــک
شــرکت تأثیرگــذار اســت کــه یکــی از ایــن
شــاخصها عالمــت تجــاری (برنــد) بهعنــوان
یکــی از حقــوق دارایــی فکــری ثبــت شــده و
تحــت حمایــت قانونــی اســت.
در صنعـــت نفـــت جهـــان ،توجه بـــه برند
و افزایـــش ارزش آن مـــورد توجـــه جـــدی
شـــرکتهای نفتی اســـت زیرا در چارچوب
فعالیـــت شـــرکت هـــا منطبـــق بـــا «اصول
بازرگانـــی» ،موضوعهـــای محـــوری بـــه
جنبههـــای فنـــی از قبیل میـــزان ذخایر مخزن
و اکتشاف ،توســـعه ،تولید و  ...محدود نشده
و همـــه جنبههـــای تأثیرگـــذار بـــر افزایش
کارایـــی و ســـوددهی ازجمله برند شـــرکت
مـــورد توجه جـــدی بـــوده اســـت و حتی
بهعنـــوان خـــط قرمـــز تلقی میشـــود.
هماکنـــون میـــان شـــرکتهای فعـــال
در صنعـــت نفـــت و گاز ،برنـــد شـــرکت
انگلیســـی-هلندی شـــل بـــا ارزش  ٣٢میلیـــارد
دالر ،بـــا ارزشتریـــن برنـــد شـــرکت نفتـــی
بـــه شـــمار میآیـــد .پـــس از شـــل ،برنـــد
شـــرکتهای پتروچاینـــا بـــا ارزش ٢٠میلیـــارد
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دالر ،ســـینوپک بـــا ارزش ٢٠میلیـــارد دالر،
اکس ــون موبی ــل آمری ــکا ب ــا ارزش ١٩میلی ــارد
دالر ،شـــورون آمریـــکا بـــا ارزش ١٨میلیـــارد
دالر ،بیپـــی انگلیـــس بـــا ارزش ١٧میلیـــارد
دالر ،توتـــال فرانســـه بـــا ارزش  ١٥میلیـــارد
دالر ،پترونـــاس مالـــزی بـــا ارزش ١٠میلیـــارد
دالر ،اِنـــی ایتالیـــا بـــا ارزش ٩میلیـــارد دالر
و اســـتات اویـــل بـــا ارزش هفـــت میلیـــارد
دالر رتبههـــای دوم تـــا دهـــم ارزشـــمندترین
برنده ــای تج ــاری ش ــرکتهای نفت ــی جه ــان
را در اختیـــار دارنـــد.
از ارق ــام و رتبهه ــای ی ــاد ش ــده چن ــد نتیج ــه
میتـــوان گرفـــت:
 -1رویکـــرد شـــرکتهای نفتـــی چینـــی
در قبـــال «برنـــد» و جایـــگاه آنهـــا در ایـــن
رتبهبنـــدی حائـــز اهمیـــت اســـت.
طبـــق گـــزارش شـــانا ،ارزش برنـــد شـــرکت
پتروچاینـــا میـــان  ٥٠٠شـــرکت جهـــان
(شـــامل همـــه حوزههـــای تجـــاری) در ســـال
 ،٢٠٠٩در رتبـــه  ٢٠٩قـــرار داشـــت کـــه بـــا
هدفگـــذاری و برنامهریـــزی ایـــن رتبـــه در
س ــال  ٢٠١٦ب ــه رتب ــه  ٤٢در کل ش ــرکتها و
رتبـــه دوم در کل شـــرکتهای نفتـــی جهـــان
ارتقـــا یافتـــه اســـت .شـــرکت دیگـــر چینـــی،

س ــینوپک نی ــز همی ــن مس ــیر جهش ــی را ادام ــه
داده اســـت .ارزش برنـــد شـــرکت ســـینوپک
میـــان  ٥٠٠شـــرکت جهـــان (شـــامل همـــه
حوزههـــای تجـــاری) در ســـال  ،٢٠٠٩در
رتب ــه  ١٨٦ق ــرار داش ــت ،ام ــا ش ــرکت یادش ــده
ب ــا جه ــش خیرهکنن ــده ،ارزش برن ــد خ ــود را
ظـــرف کمتـــر از  ٦ســـال در ســـال  ٢٠١٦بـــه
رتبـــه  ٤٢در کل شـــرکتها و رتبـــه ســـوم در
ش ــرکتهای نفت ــی جه ــان ارتق ــا داده اس ــت.
توج ــه فوقالع ــاده ش ــرکتهای نفت ــی چین ــی
ب ــه افزای ــش ارزش برن ــد خ ــود در بازاره ــای
جهان ــی همس ــو ب ــا سیاس ــت کل ــی اقتص ــادی
ای ــن کش ــور سوسیالیس ــت ب ــا قواع ــد تج ــارت
بینالملـــل اســـت.
 -2حضــور شــرکتهای نفتــی از کشــورهای
چیــن ،مالــزی ،روســیه و هنــد در فهرســت
شــرکتهای دارای برنــد ارزشگــذاری
شــده ،نمایانگــر فراگیــری ایــن رویــه در اداره
شــرکتهای نفتــی در جهــان بــوده و توجــه
ایــن گــروه از شــرکتها تنهــا بــه مباحــث
فنــی و تولیــدی و ...محــدود نشــده اســت،
بلکــه مباحــث بازرگانــی نیــز جایــگاه مهمــی
در حیطــه فعالیتهــای شــرکتهای بــزرگ
و حتــی متوســط نفتــی دارد.
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اجراي سيستم نوين مديريت هوشمند توليد
شـركت خدماتـي شـلمبرژر بـا همـكاري
شـركت آرامكـو عربسـتان سيسـتم تكميـل
چاهـي را توسـعه دادهاند كه بـا كنترل همزمان
ناحيههـاي چندگانـه از چاههـاي چند بخشـي،
افزايـش بازيافـت از مخزن را موجب ميشـود
در حالـي كـه هزينههـاي تداخل و فـرازآوري
را كاهـش ميدهـد.
سيسـتم مديريـت مخـزن و توليـد مانـارا كـه از
فنـاوري كوپلـر القايـي اسـتفاده ميكنـد ،در
چاههـاي معمولـي ،چاههـاي گسـترش يافتـه
در دو يـا چنـد بخـش و يـا در تعـداد نامحدود
شـاخههاي جانبـي چـاه كاربـردي ميباشـد.
مانـارا شـامل ايسـتگاههاي متراكمـي اسـت كه

در نواحـي هـر بخـش از چـاه قـرار ميگيـرد و
توانايـي اندازهگيـري ميـزان بـرش آب ،نـرخ
جريـان سـيال ،فشـار و دمـا در زمـان واقعـي را
داراسـت .ايسـتگاههاي چندگانـه در هر شـاخه
جانبـي چـاه قـرار ميگيـرد تـا كنترلـي دقيـق
و منطقـهاي را از توليـد و افـت فشـار داشـته
باشـد و مراحـل كاري كـه در سـه تـا شـش
مـاه قابـل انجـام بـوده اسـت را در يـك روز
انجـام ميدهد .حسـگرهاي موجـود در جريان
بااليـي ايسـتگاهها ،توليـد از ناحيههـاي مرتبط
را آناليـز ميكنـد .درحاليكه تمامـي دادههاي
تهچاهـي سيسـتم مانـارا بهصـورت همزمـان
روي سـطح زميـن قابـل مشـاهده اسـت.

براسـاس نوشـته بولتـن راه ازديـاد برداشـت،
زمانـي كـه در يـك ناحيـه ويـژه ،ميانشـكني
آب رخ ميدهـد ،سيسـتم مانـارا ميتوانـد شـير
الكتريكـي كنتـرل جريـان را بهگونـهاي تنظيم
كنـد كـه مانع از توليـد آب شـود در حالي كه
بقيـه نواحـي بـدون توقف بـه توليد خـود ادامه
دهنـد .سيسـتم مانـارا بـر روي چهـار حلقه چاه
در خاورميانـه نصـب شـده اسـت .در يكـي از
موارد شـش ايسـتگاه و چهار كوپلـر القايي در
سـه شـاخه از چاه نصب شـده اسـت كه پايش
روزانـه چـاه و مديريـت مخـزن و كنتـرل افت
فشـار در هـر ناحيـه را فراهـم ميكنـد.
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انجام سه اقدام ضروري در دوره نفت ارزان
کشـــورها و شـــرکتهای نفتـــی بـــرای
مدیریـــت دورههـــاي نفـــت ارزان،
رویکردهـــای متفاوتـــی را در پیـــش
گرفتهانـــد کـــه مهمتریـــن آنهـــا را بایـــد در
ســـه ســـطح طبقهبنـــدی کـــرد:
 -١اصـــاح قوانیـــن  -٢اصـــاح شـــرایط
قـــراردادی  -٣اصـــاح ســـاختار اجرايـــی
 -١اصـــاح قوانیـــن :در ایـــن بخـــش در
ســـالهای اخیـــر برخـــی کشـــورها بـــرای
جـــذب ســـرمایههای خارجـــی در صنعـــت
نفـــت ،تحـــوالت اساســـی ایجـــاد کردهانـــد؛
از کشـــور ترکیـــه تـــا مکزیـــک همگـــي
تغییـــرات اساســـی را در قوانیـــن ناظـــر بـــر
صنعـــت نفـــت خـــود بـــا هـــدف جـــذب
ســـرمایهي بیشـــتر بهوجـــود آوردهانـــد .ایـــن
اقـــدام در مکزیـــک تـــا جایـــی پیـــش رفـــت
کـــه بـــه انقـــاب نفتـــی شـــهرت یافـــت.
 -٢اصـــاح شـــرایط قـــراردادی :کشـــورهای
میزبـــان و صاحـــب ذخایـــر نفتـــی تحولـــی
اساســـی در چارچـــوب شـــرایط قـــراردادی
خـــود ایجـــاد کردهانـــد کـــه مهمتریـــن
آن ،مـــاه جـــاری در هنـــد رخ داده اســـت؛

ایـــن کشـــور بـــرای جذابیـــت بیشـــتر ،يـــك
چارچ ــوب قرارداده ــای نفت ــی ايج ــاد ك ــرده
و از ق ــرارداد مش ــارکت در تولی ــد ب ــه س ــمت
مش ــارکت در درآم ــد حرك ــت ك ــرده اس ــت.
در ایـــن چارچـــوب قـــرار اســـت ،هنـــد
مناقصـــهای بـــرای طرحهـــای نفـــت و گاز
خـــود برگـــزار کنـــد.
 -٣اصـــاح ســـاختار اجرایـــی :کشـــورها و
شـــرکتهای نفتـــی اعـــم از شـــرکت ملـــی
نفـــت و شـــرکتهای بینالمللـــی بســـیاری
از شـــرکتهای نفتـــی در حـــال ادغـــام بـــا
هـــم بـــوده و حتـــی شـــرکتهایی همچـــون
بیپـــی در ســـالهای اخیـــر بـــا هـــدف
کاهـــش هزینـــه و افزایـــش کارآیـــی و
ارتقـــای تـــوان رقابـــت ،ســـاختار اجرایـــی
خـــود را اصـــاح کردنـــد.
بــه گــزارش شــانا ،بهعنــوان نمونــه اکنــون
شــرکتهای بــزرگ دنیــا از جملــه ،شــل،
توتــال کــه در اقصــی نقــاط جهــان فعالیتــی
گســترده دارنــد ،ســاختار اجرایــی کارآمــدی
دارنــد؛ بهعنــوان نمونــه شــرکت توتــال بــا
 ١٠٠هــزار نیــروی انســانی در  ١٣٠کشــور

جهــان طرحهــای اجرایــی را انجــام میدهــد.
بیپ ــی ک ــه در  ٨٠کش ــور جه ــان طرحه ــای
در حـــال اجـــرا دارد شـــمار کارکنانـــش بـــه
 ٨٤ه ــزار ت ــن میرس ــد؛ ش ــرکت انگلیس ــی-
هلنـــدی شـــل در  ٧٠کشـــور جهـــان فعالیـــت
داشـــته و  ٩٤هـــزار تـــن نیـــروی انســـانی
دارد .شـــرکت ســـعودی آرامکـــو بهعنـــوان
بزرگتریـــن تولیدکننـــده نفـــت جهـــان بـــا
بی ــش از  ١٠میلی ــون بش ــکه در روز ٦٠ ،ه ــزار
نیـــروی انســـانی دارد.
م ــوارد ب ــاال بیانگ ــر آن اس ــت ک ــه کش ــورها
و شـــرکتهای نفتـــی بایـــد ســـه عامـــل
اص ــاح قوانی ــن ،اص ــاح ش ــرایط ق ــراردادی
و اصـــاح ســـاختار اجرایـــی را موردتوجـــه
قـــرار دهنـــد؛ در غیـــر ایـــن صـــورت در
دوره نف ــت ارزان ب ــا بح ــران و ورشکس ــتگی
اقتصـــادی همـــراه خواهنـــد شـــد.
بهنظـــر ميرســـد صنعـــت نفـــت ایـــران نیـــز
بایـــد ســـه شـــاخص را در دوره نفـــت ارزان
م ــورد توج ــه ق ــرار ده ــد و ب ــا تقوی ــت ای ــن
ارکان ســـبب تقویـــت و شـــتاب توســـعه
صنعـــت نفـــت در کشـــور شـــود.
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برزیل پیشرو صنعت نفت و گاز فراساحلی جهان میشود
بررسـیها نشـان میدهـد برزیل پیشـرو صنعت
جهانـی نفـت و گاز فراسـاحلی خواهـد بـود.
بـه گـزارش "آفشـور فنـاوري" ،برزیـل کـه
بـا سـرمایهگذاری  ١١٦میلیـارد دالر از سـال
 ٢٠١٦تـا  ٢٠٢٥باالتریـن سـرمایهگذاری را
در صنعـت فراسـاحل دارد ،پیشـرو این صنعت
در آینـده خواهـد بـود .براسـاس گزارشـی که
"گلوبـال دیتـا" تهیـه کـرده اسـت ،دو پـروژه
فراسـاحل بـه اسـمهای لیبـرا و ایتاپو بـه تنهايی
 ١٥,٨میلیـارد دالر از ایـن سـرمایهگذاری را

بـه خـود اختصـاص میدهنـد .ایـن گـزارش
نشـان میدهـد در میـان شـرکتهایی کـه
در حـوزه صنایـع فراسـاحل سـرمایهگذاری
میکننـد ،شـرکت نفـت پترولیـو برازیلیـو در
صـدر جـدول خواهـد بـود و ظـرف  ١٠سـال
آینـده بیـش از  ٩٠,٩میلیـارد دالر در این زمینه
سـرمایهگذاری خواهـد کرد .در جهـان ،انتظار
مـیرود سـرمایهگذاری بالـغ بـر  ٨٧١میلیـارد
دالر در پروژههـای کلیـدی تولید از فراسـاحل
انجـام گیـرد .از این میـزان  ٥٠٠میلیارد دالر از

سـال  ٢٠١٦تـا  ٢٠٢٥انجـام خواهـد شـد.
رشـد فـوق سـریع عرضـه نفـت از سـوی
میادیـن نفتشـیل آمریـکا باعـث شـد سـقوط
شـدید قیمـت نفـت در اواسـط سـال ٢٠١٤
کلیـد بخـورد ،ایـن بـار برخلاف دهـه ،١٩٨٠
تولیدکننـدگان نفـت اوپـک تصمیـم گرفتنـد
تولیـد نفت خـود را بـدون تغییر حفـظ کنند تا
از سـهم بـازار اعضای این سـازمان دفـاع کنند
و ایـن موضـوع را به کاهـش تولید بـرای دفاع
از قیمتهـا ترجیـح دادنـد.

فناوري جديد ارزيابي تكميل چاه
شـــركت "ميكـــرو ســـايزميک" مجموعـــه
جديـــد ارزيابـــي تكميـــل چـــاه را با هدف
پيشبينـــي ناحيـــه تخليه و ميـــزان بهرهوري
چـــاه معرفي كرد .ايـــن خدمـــات ،فناوري
ارزيابـــي تكميـــل چاههاي غيـــر متعارف را
فراتـــر از رويكرد مبتني بر مدلســـازي ميبرد
و بر رويكردي مبتني بر مشـــاهدات اســـتوار
اســـت .اين روش ،آناليز پيشـــرفتهاي است از
دادههـــاي جديدي كه بهصورت مســـتقيم از
مخـــزن گرفته شـــدهاند .در اين نـــوع آناليز،
با حذف تأثير شـــكاف هيدروليكي ،تخمين
بســـيار دقيقـــي از توليد تجمعـــي و بازيافت
نهايـــي مخزن بهدســـت خواهـــد آمد.
اين ســـرويس ايـــن امـــكان را بـــه اپراتور
ميدهـــد كه بـــا پيشبينـــي دقيقتـــر ناحيه

تخليـــه چاهها ،بهرهوري هر چـــاه و كاركرد
هر مرحله از تكميل (شـــامل مشـــبکكاري
جديـــد ،تغييـــر نواحـــي توليـــدي ،ايجـــاد
شـــكاف هيدروليكـــي و غيـــره) ،تنها چند
هفتـــه بعد از انجـــام آن ،برنامه توســـعهاي با
بـــازده باالتـــري را طراحي كنـــد .همچنين
موجب بهبـــود طراحـــي ايجاد شـــكاف و
ســـاير عمليات مـــورد نياز در طول توســـعه
ميدان ميشـــود.
ســـرويس يا همان خدماتي كـــه در تخمين
ميـــزان بهـــرهوري چاههـــا كمـــک ميكند
 PIindexناميـــده ميشـــود .از نتايج حاصل
از ايـــن خدمـــات ميتوان بهعنـــوان معياري
براي مقايســـه چاهها اســـتفاده كرد.
همچنيـــن ايـــن ســـرويس ديد ســـريعي از

اســـتراتژي كلي تكميـــل چاههـــاي ميدان
در اختيـــار توســـعهدهندگان قـــرار ميدهد.
ســـرويس يا خدمـــات دوم ايـــن مجموعه
 DIindexمشـــخصكننده ناحيـــه زهكشـــي
چاههاي مخـــزن و الگوي تخليه چاه اســـت.
نتايـــج اين ســـرويس بهصورت نقشـــهاي از
شـــعاع تخليه مخزن اســـت كه نشـــاندهنده
افت فشـــار چـــاه و همچنين تأثيـــر چاههاي
مجـــاور روي آن ميباشـــد و ايـــن امكان را
ميدهـــد تـــا برنامهريـــزي ايدهآلـــي براي
تعييـــن فاصلـــه بين چاههـــا در زمـــان مورد
نظر از توليد داشـــته باشـــيم.
منبعMay 2016 -www.microseismic.com :
(تخليص از راه ازدياد برداشت)

امضاي قرارداد ساخت پنج دکل حفاری دریایی
قرارداد ساخت پنج دکل حفاری دریایی
جکاپ میان مدیران عامل شرکت تسدید و
کشتیسازی کراسنای باریکادی ( )kbsروسیه
به ارزش یک میلیارد دالر امضا شد .تفاهمنامه
ساخت این دکلها آوریل  ٢٠١٦بین گروه
صنعتی تسدید و شرکت کشتیسازی کراسنای
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باریکادی روسیه در بندر آستارا خان امضا شد
که براساس آن ،قرار شد شرکت تسدید با
کمک شرکت روسی در بخش تأمین مالی و
ساخت و خرید به ساخت پنج دکل حفاری
دریایی اقدام کند.
ارزش ساخت این دکلها حدود یک میلیارد

دالر بوده که با سهم  ٤٢درصد روسی و
 ٥٨درصد ایرانی ساخت داخل است که در
خلیجفارس بهکار گرفته خواهد شد .پس از
امضای قرارداد ،نخستین دکل در بازه زمانی
 ٢٢ماه ساخته میشود که باید انتقال فناوري
هم صورت گیرد.

