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اخبار فناوری

دستاوردهاي مهم صنعت نفت در حوزه ی اقتصاد مقاومتي در بخش باالدستي

ــه  ــه س ــت ک ــی اس ــا ارگان ــت تنه ــت نف صنع
بنــد مســتقل از سیاســت های کلــی اقتصــاد 
اســت.  یافتــه  اختصــاص  آن  بــه  مقاومتــی 
 13۹2 مــاه  بهمــن   3۰ کــه  سیاســت هایی 
ــه گانه ی  ــوای س ــه ق ــالب ب ــر انق ــط رهب توس
کشــور ابــالغ شــد. در بنــد ســیزدهم ایــن 
ــا ضربه پذیــری  ــه ب ــه مقابل سیاســت ها دولــت ب
ــت و گاز از  ــادرات نف ــل از ص ــد حاص درآم
طــرق زیــر مکلــف شــده: الــف( انتخــاب 
در  تنــوع  ایجــاد  ب(  راهبــردی  مشــتریان 
مشــارکت دادن  ج(  فــروش  روش هــای 
افزایــش  د(  فــروش  در  خصوصــی  بخــش 
صــادرات  افزایــش  ه(  گاز  صــادرات 
پتروشــیمی ز(  افزایــش صــادرات  و(  بــرق 
نفتــی.  فرآورده هــای  صــادرات  افزایــش 
ابالغیــه ی سیاســت های  بنــد چهاردهــم  در 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی هــم وزارت نفــت 
بــه افزایــش ذخایــر راهبــردی نفــت و گاز 
ــی  ــازار جهان ــذاری در ب ــت اثرگ ــور جه کش
ــعه ی  ــظ و توس ــر حف ــد ب ــت و گاز و تأکی نف
به ویــژه  گاز،  و  نفــت  تولیــد  ظرفیت هــای 
در میادیــن مشــترک مکلــف شــده اســت. 
ــاد  ــی اقتص ــت های کل ــم سیاس ــد پانزده در بن
ــزوده  ــز آمــده: »افزایــش ارزش  اف ــی نی مقاومت
از طریــق تکمیــل زنجیــره ی ارزش صنعــت 
نفــت و گاز، توســعه ی تولیــد کاالهــای دارای 
ــدت  ــاخص ش ــاس ش ــر اس ــه )ب ــی بهین بازده
مصــرف انــرژی( و بــاال بــردن صــادرات بــرق، 
فرآورده هــای  و  پتروشــیمی  محصــوالت 
از  برداشــت صیانتــی  بــر  تأکیــد  بــا  نفتــی 
مهــم صنعــت  اقدامــات  از  برخــی  منابــع«. 
نفــت در بخــش باالدســتی در راســتای اقتصــاد 

مقاومتــی بدیــن شــرح اســت:

قراردادهای جدید نفتی
ــي  ــاد مقاومت ــاي اقتص ــم پروژه ه ــد شش در بن
اصــالح  آمــده:  چنیــن  نفــت  صنعــت 
بــرای  جدیــد  نفتــی  قراردادهــای  ســاختار 
ــرد  ــرای راهب ــدف اج ــا ه ــن آوری ب ــال ف انتق

معاوضــه ی بــازار کشــور در حوزه هــای نفتــی 
و گازی بــا دانــش فنــی عملیاتــی و بنیادیــن از 
 )E&P( طریــق شــرکت های اکتشــاف و تولیــد
ــرای بخــش  باالدســت. وزارت نفــت جهــت  ب
اقتصــادی  پروژه هــای  ششــم  بنــد  تحقــق 
مقاومتــی صنعــت نفــت، گام هایــي برداشــته و 
ایــن مدل هــا در مســیر اجرایــي  شــدن هســتند. 
مــدل جدیــد قراردادهــای جدیــد نفتــی نهایــی 
شــده و 2۵ تفاهم نامــه هــم بــرای مطالعــه ی 
داخلــی  شــرکت های  بــا  نفتــی  میادیــن 
و خارجــی امضــاء شــده کــه قــرار اســت 
بــه زودي ایــن قراردادهــا در روســیه بــرای 

شــرکت های روســی تشــریح شــوند.

عملکـرد قابل قبـول در افزایـش تولیـد از 
غـرب کارون

مقاومتــی  اقتصــاد  پروژه هــای  هفتــم  بنــد 
مکلــف  را  نفــت  وزارت  جــاری  ســال  در 
کــرده بــا اســتفاده از ظرفیــت بیــع متقابــل، 
ــرب  ــترک غ ــن مش ــام در میادی ــد نفت خ تولی
کارون را ۹۰  هــزار بشــکه در روز افزایــش 
کارون  غــرب  میادیــن  بزرگ تریــن  دهــد. 
عبارتنــد از: آزادگان جنوبــی و شــمالی، یــاران 
»برداشــت  یــادآوران.  و  و جنوبــی  شــمالی 
کارون  غــرب  مشــترک  میادیــن  از  ایــران 
ــه ۶۰   ــد روزان ــر و امی ــت تدبی ــدای دول در ابت
ــه را معــاون اول  ــود«. ایــن جمل هــزار بشــکه ب
رئیــس جمهــور گفتــه اســت. اواخــر ســال ۹۵ 
ــای  ــت و پروژه ه ــتان رف ــه خوزس ــی ب روحان
ــاران شــمالی  ــادآوران و ی آزادگان شــمالی، ی
را افتتــاح کــرد. قبــل از ایــن تولیــد زودهنــگام 
میــدان نفتــی آزادگان جنوبــی هــم آغــاز شــده 
بــود. رئیــس ســتاد اقتصــاد مقاومتــی دربــاره ی 
کارون  غــرب  میادیــن  از  نفــت  تولیــد 
ــدان  ــزان برداشــت از می ــروز می ــد: »ام می گوی
ــه 28۰  هــزار بشــکه  مشــترک غــرب کارون ب
رســیده اســت«. میــدان  آزادگان شــمالی بــا 7۵  
ــزار  ــا 8۵  ه ــادآوران ب ــکه در روز، ی ــزار بش ه
ــکه  ــزار بش ــا 3۰  ه ــمالی ب ــاران ش ــکه و ی بش

امســال افتتــاح شــدند. تولیــد میــدان یــادآوران 
ــت.  ــیده اس ــکه در روز رس ــزار بش ــه 11۵ ه ب
اگــر ایــن ارقــام را بــا تولیــد۶۰  هــزار بشــکه ای 
میــدان آزادگان جنوبــی جمــع کنیــم رقــم 
تولیــدی 28۰  هــزار بشــکه ای از غــرب کارون، 
جمهــور  رئیــس  اول  معــاون  توســط  کــه 
عملکــرد  می گــردد.  شــده حاصــل  اعــالم 
وزارت نفــت در افزایــش تولیــد نفــت کامــاًل 
موفقیت آمیــز بــوده اســت. بنابرایــن وزارت 
نفــت توانســته بــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــی در 

ــد. ــت یاب ــاری دس ــال ج س

برداشـت روزانـه 550  میلیـون مترمکعـب 
گاز از پـارس جنوبـی

طبـق بنـد هشـتم پروژه هـای اقتصـاد مقاومتـی 
در  گاز  تولیـد  افزایـش  بـه  جـاری  سـال  در 
اختصـاص  جنوبـی  پـارس  مشـترک  میـدان 
تولیـد  سـطح  افزایـش  متقابـل  »بیـع  داشـت: 
بـه  جنوبـی  پـارس  مشـترک  میـدان  در  گاز 
از  ایـران  روز«.  در  مترمکعـب  میلیـون    ۵۶7
سـال 1381 تـا کنـون در مجمـوع نزدیـک بـه 
هزار میلیـارد مترمکعـب گاز از پـارس جنوبـی 
برداشـت  هم اکنـون  اسـت.  کـرده  برداشـت 
گاز از میـدان مشـترک پـارس جنوبـی حـدود 
کـه  اسـت  روز  در  مترمکعـب  میلیـون    ۵۵۰
اقتصـاد  ابالغیـه ی  در  شـده  ذکـر  هـدف  بـا 
حـال  در  نـدارد.  چندانـي  تفـاوت  مقاومتـی 
جنوبـی  پـارس  میـدان  از  قطـر  تولیـد  حاضـر 
حـدود ۶۰۰  میلیـون مترمکعـب در روز اسـت 
 ،14 فازهـای  افتتـاح  بـا  می شـود  پیش بینـی  و 
22، 23 و 24 سـال آینـده تولیـد ایـران از قطـر 
پیشـی بگیرد. ایـن فازها می تواننـد روزانه 1۵۰  
میلیـون مترمکعـب گاز وارد مـدار تولید کنند. 
پـارس  در  نفـت  وزارت  سیاسـت  مهم تریـن 
جنوبـی اولویت دارکـردن فازهـا بـود. فازهایی 
کـه بخش هایـی از هـر کدامشـان انجـام شـده 
امـا پیشـبرد آنهـا با دشـواری همـراه شـده بود. 
فازهـای  توسـعه ی  نفـت در  عملکـرد وزارت 

می گیـرد. قبولـی  نمـره ی  جنوبـی  پـارس 
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جدیدترین اخبار و تحوالت تولید و صادرات نفت اوپک

اعضـای اوپـک به دنبـال قیمـت نفـت 60 
دالر هسـتند

ــت ۶۰  ــت نف ــت قیم ــراق و کوی ــتان، ع عربس
ــد.  ــوب می دانن ــکه را مطل ــر بش ــرای ه دالر ب
ــال،  ــتریت ژورن ــه وال اس ــزارش روزنام ــه گ ب
ــی  ــه برخ ــد ک ــالم کردن ــک اع ــئوالن اوپ مس
ایــن  در  نفــت  عمــده ی  تولیدکننــدگان 
ــی  ــون در پ ــتان، اکن ــه عربس ــازمان، از جمل س
قیمــت نفــت ۶۰ دالر بــرای هــر بشــکه هســتند 
کــه نشــان دهنده ی احتمــال تمدیــد توافــق 
ــئوالن  ــه ی مس ــه گفت ــت. ب ــد اس ــش تولی کاه
ــاور  ــت ب ــراق و کوی ــتان، ع ــده، عربس ــاد ش ی
بــه  نفــت ۶۰ دالری می توانــد  دارنــد کــه 
اقتصــاد آنهــا کمــک کــرده، امــکان افزایــش 
را  آنهــا  انــرژی  بخــش  در  ســرمایه گذاری 
ــد  ــان ســبب جهــش تولی ــد و همزم فراهــم کن
نفــت آمریــکا نیــز نشــود. ایــن کشــورها قبــاًل 
ــار  ــد. جب در پــی قیمــت نفــت ۵۵ دالری بودن
اللعیبــی، وزیــر نفــت عــراق گفــت: عــراق 
ــه ۶۰ دالر افزایــش  می خواهــد قیمــت نفــت ب
یابــد؛ ایــن هــدف ماســت. برخــی افــراد آشــنا 
بــا سیاســت های نفتــی عربســتان و کویــت 
ــون  ــز اکن ــد کــه ایــن کشــورها نی ــد کردن تأیی
بــرای هــر  نفــت ۶۰ دالر  خواهــان قیمــت 

ــتند. ــکه هس بش
یـک فـرد مطلع از سیاسـت های نفتی عربسـتان 
سـهام  واگـذاری  بـرای  سـعودی ها  گفـت: 
سـعودی آرامکـو، بـه قیمت نفـت ۶۰ دالر نیاز 
دارنـد. طبـق اعـالم برخـی از مسـئوالن اوپک 
قیمـت  در  کـه  رسـیده اند  نتیجـه  بدیـن  آنهـا 
نفـت ۶۰ دالر همـه ی فعـاالن بـازار می تواننـد 
مسـئوالن  از  یکـی  باشـند.  داشـته  همزیسـتی 

قیمـت  سـطح  ایـن  مـا  به نظـر  گفـت:  اوپـک 
امـا  می شـود  سـرمایه گذاری  تشـویق  موجـب 
افزایـش  بـرای  را  شـیل  نفـت  تولیدکننـدگاِن 

نمی کنـد. تشـویق  تولیـد،  شـدید 

صـادرات روزانـه ی نفت خـام و میعانـات 
گازی ایـران بـه 3 میلیـون بشـکه رسـید

ــه 3  ــادرات روزان ــوع ص ــت از مجم ــر نف وزی
میلیــون بشــکه نفت خــام و میعانــات گازی 
بیــژن  داد.  خبــر   ۹۵ ســال  مــاه  اســفند  در 
ــه  ــت ک ــد نف ــوزه ی تولی ــت: در ح ــه گف زنگن
ــتین  ــال ۹۵ نخس ــت، س ــث ماس ــن بح مهم تری
ــدون  ــال، ب ــد س ــس از چن ــه پ ــود ک ــالی ب س
ــتیم  ــبختانه توانس ــدیم و خوش ــم وارد ش تحری
ــش از  ــران را بی ــام ای ــه ی نفت خ ــد روزان تولی

ــم. ــش دهی ــکه افزای ــون بش ــک میلی ی
وزیــر نفــت عنــوان کــرد: صــادرات نفت خــام 
ــکه  ــون بش ــه 2/3 میلی ــاه ۹۵ ب ــران در آذرم ای
در روز رســید کــه ایــن مقــدار نســبت بــه پنــج 
مــاه نخســت ســال ۹2 حــدوداً 2/4 برابــر شــد. 
ــام  ــادرات نفت خ ــوع ص ــت: مجم ــه گف زنگن
و میعانــات گازی ایــران در اســفند مــاه ۹۵ 
ــکه در  ــون بش ــه 3 میلی ــک ب ــورد نزدی ــه رک ب
روز رســید. وی افــزود: میانگیــن صــادرات 
نفــت و میعانــات گازی ایــران در ماه هــای 
پایانــی ســال ۹۵ بیــش از دو میلیــون و 8۰۰ 
هــزار بشــکه در روز بــوده اســت. وزیــر نفــت 
تصریــح کــرد: ســرعت رونــد افزایــش تولیــد 
ــران اعجــاب ناظــران  و صــادرات نفت خــام ای
ــان  ــی کــه آن ــر انگیخــت؛ در حال ــی را ب جهان
فکــر نمی کردنــد ایــران ظــرف ســه تــا چهــار 

مــاه پــس از لغــو تحریم هــا، روزانــه یــک 
میلیــون بشــکه بــه تولیــد نفــت خــود بیافزایــد. 
ــن  ــتیم ای ــس از آن توانس ــه داد: پ ــه ادام زنگن
ــوری  ــق جمه ــوان ح ــه عن ــد را ب ــدار تولی مق
کشــورهای  ســازمان  در  ایــران  اســالمی 
ــم و  ــت کنی ــک( تثبی ــت )اوپ ــده نف صادرکنن
ســهمیه ی کشــورمان تــا حــد زیــادی بــه ارقــام 

ــد. ــک ش ــا نزدی ــل از تحریم ه قب

عرضـه ی روزانـه ی نفـت عربسـتان حدود 
10 میلیـون بشـکه باقـی می ماند

برخـی منابـع صنعتـی اعـالم کردنـد: عربسـتان 
خـود  نفـت  روزانـه  عرضـه ی  کـه  دارد  بنـا 
را در چنـد مـاه آینـده تـا حـدود روزانـه 1۰ 
در  امـر  ایـن  کـه  کنـد  تثبیـت  بشـکه  میلیـون 
چارچـوب سـهمیه ی تعییـن شـده بـرای آن در 
قالـب توافق کاهش تولید سـازمان کشـورهای 
صادرکننـده نفـت )اوپـک( اسـت. بـه گفته ی 
یـک منبـع مسـتقر در عربسـتان، ممکـن اسـت 
در مـارس یـا آوریـل عرضـه ی نفت عربسـتان 
از تولیـد واقعـی ایـن کشـور پیشـی بگیـرد. از 
سـوی دیگر، یکـی از مسـئوالن وزارت انرژی 
ایـن  نفـت  صـادرات  کـرد:  اعـالم  عربسـتان 
کشـور در مـارس امسـال نسـبت بـه فوریه 3۰۰ 

هـزار بشـکه کاهـش می یابـد.
 

اوپـک و غیراوپـک بـه احیای ثبـات بازار 
نفـت متعهد هسـتند

توافـق  تـداوم  اسـت  معتقـد  اوپـک  دبیـرکل 
و  اوپـک  نفت خـام  عرضـه ی  کاهـش 
بـازار  بـه  را  ثبـات  غیراوپـک  تولیدکننـدگان 

می گردانـد. بـاز  نفـت  جهانـی 
بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، محمــد 
ــی  ــت: تولیدکنندگان ــدو گف ــی بارکین سانوس
عرضــه  کاهــش  برنامــه ی  در  کــه 
حجــم  شــده اند  متعهــد  کردنــد  شــرکت 
ذخیره ســازی ها را بــه میــزان میانگیــن پنــج 
ایــن صنعــت برســانند و  ســال گذشــته در 
ثبــات را بــرای بــازار نفــت بــه ارمغــان آورنــد. 
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وی افــزود: اطالعــات مربــوط بــه پایبنــدی 
تولیدکننــدگان در مــاه مــارس نشــان می دهــد 
کــه تولیدکننــدگان نســبت بــه مــاه قبــل از 
ــتری در  ــی بیش ــه همگرای ــاه فوری ــی م آن یعن
تولیدکننــدگان  داشــته اند.  نفــت  عرضــه ی 
از  اوپــک  غیرعضــو  و  عضــو  نفت خــام 
ــن  ــه بزرگ تری ــتان ک ــیه و عربس ــه روس جمل
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان نفت خــام 
جهــان محســوب می شــوند، در دســامبر توافــق 
کردنــد عرضــه ی نفــت را بــرای شــش مــاه در 
ــزار  ــون و 8۰۰ ه ــک میلی ــدود ی ــوع ح مجم
ــر  ــت ه ــا قیم ــد ت ــش دهن ــکه در روز کاه بش
ــر  ــرای ه ــه ۵۵ دالر ب ــازار ب ــت در ب ــکه نف بش
ــای  ــت اعض ــرار اس ــود. ق ــک ش ــکه نزدی بش
ســازمان در نشســت 2۵ مــاه مــه خــود در ویــن 
ــن  ــی شــدن ای ــرور دســتاوردهای عملیات ــه م ب
تصمیــم بپردازنــد. بارکینــدوا راجــع بــه تمدیــد 
مــدت ایــن توافــق در آینــده ظهارنظــر نکــرد.

کاهـش صـادرات نفـت عربسـتان در پـی 
اوپک توافـق  اجـرای 

ـــه ی  ـــش عرض ـــه ی کاه ـــرای برنام ـــال اج به دنب
اوپـــک،  کشـــورهای عضـــو و غیرعضـــو 
در فوریـــه صـــادرات نفت خـــام عربســـتان 
ــال  ــه ی سـ ــود از نیمـ ــد خـ ــن حـ ــه کمتریـ بـ
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری  2۰1۵ رســـید. 
ـــق  ـــی تواف ـــاق در پ ـــن اتف ـــی ای ـــرز از دوب رویت
ـــو  ـــو و غیرعض ـــام عض ـــدگان نفت خ تولیدکنن
ــت  ــده ی نفـ ــورهای صادرکننـ ــازمان کشـ سـ
بـــر اســـاس داده هـــای  )اوپـــک( رخ داد. 
مؤسســـه ی جـــودی )JODI(، عربســـتان در 
ـــود را  ــادرات خ ــال 2۰17، صـ ــه ی سـ فوریـ
از روزانـــه 7 میلیـــون و 713 هـــزار بشـــکه در 

ــزار  ــون و ۹۵7 هـ ــه ۶ میلیـ ــه بـ روز در ژانویـ
ــی اســـت  ــن در حالـ ــکه کاهـــش داد. ایـ بشـ
کـــه صـــادرات عربســـتان در مـــاه مـــه ســـال 
ـــکه  ـــزار بش ـــون و ۹3۵ ه ـــدود ۶ میلی 2۰1۵ ح
ـــه  ـــش یافت ـــان افزای ـــه آن زم ـــود کـــه نســـبت ب ب
اســـت. در نوامبـــر ســـال 2۰1۶ صـــادرات 
نفت خـــام ایـــن کشـــور بـــه روزانـــه هشـــت 
ــود.  ــیده بـ ــکه رسـ ــزار بشـ ــون و 2۵8 هـ میلیـ
ـــون  ـــه 1۰ میلی ـــه 2۰17 روزان عربســـتان در فوری
و 11 هـــزار بشـــکه تولیـــد داشـــت در حالـــی 
کـــه تولیـــد نفت خـــام ایـــن کشـــور در مـــاه 
قبـــل از آن ۹ میلیـــون و 748 هـــزار بشـــکه 

بـــود.

اعضـای اوپـک دربـاره ی ثبـات در بـازار 
نفـت توافق نظـر دارنـد

وزیـر انرژی عربسـتان معتقد اسـت که اعضای 
اوپـک دربـاره ی برقـراری ثبـات در بازارهای 

جهانـی نفت خـام توافق نظـر دارند.
ریـاض،  از  رویتـرز  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
شـبکه  ی  بـا  مصاحبـه ای  در  الفالـح  خالـد 
همـکاری  سـطح  گفـت:  العربیـه  تلویزیونـی 
غیرعضـو  و  عضـو  نفت خـام  تولیدکننـدگان 
نفـت  صادرکننـده  ی  کشـورهای  سـازمان 
)اوپـک(، بسـیار خـوب و حتـی بیـش از 1۰۰ 
درصد اسـت. امـا برای تصمیم گیـری درباره ی 
ادامـه ی توافـق برنامـه ی کاهـش عرضـه نفـت 
حاشـیه ی  در  کـه  وی  می آیـد.  به نظـر  زود 
یـک کنفرانـس راجـع بـه سـرمایه گذاری در 
می کـرد،  صحبـت  تجدیدپذیـر  انرژی هـای 
گفـت: در بیـن اعضـای اوپـک بـرای برقراری 
ثابـت در بـازار نفـت همگرایـی وجـود دارد و 
تولیدکننـدگان بـرای رسـیدن بـه هـدف خـود 

یعنـی پایـداری ثبـات در بازار، هـر کاری الزم 
شـش  اگـر  حتـی  داد؛  خواهنـد  انجـام  باشـد 
مـاه یـا بیشـتر به طـول بیانجامـد. وزیـر انـرژی 
عربسـتان گفـت: تولیدکننـدگان بـرای اتخـاذ 
چنیـن تصمیمـی بـه پیش بینی های بـازار در دو 

سـال آینـده رجـوع خواهنـد کـرد.

اوپـک با سـطح کنونـی تولید نفـت ایران 
موافقـت می کند

وزیــر نفــت کویــت از همــکاری مطلــوب 
ایــران در برنامــه ی کاهــش عرضــه ی اعضــای 
نفــت  صادرکننــده ی  کشــورهای  ســازمان 
صــورت  در  گفــت:  و  داد  خبــر  )اوپــک( 
نفت خــام،  توافــق کاهــش عرضــه  تمدیــد 
ایــران اجــازه داده شــود  بــه  احتمــال دارد 
ســطح تولیــد کنونــی خــود را حفــظ کنــد. بــه 
ــرگ، عصــام  ــری بلومب گــزارش شــبکه ی خب
ــی  ــزاری کنفرانس ــیه ی برگ المــرزوق در حاش
ــی  ــر تصمیم ــت: اگ ــارات گف ــی ام در ابوظب
ــه ی  ــش عرض ــق کاه ــد تواف ــر تمدی ــی ب مبن
 2۰17 ســال  دوم  نیمــه ی  بــرای  نفت خــام 
ــازه  ــران اج ــه ای ــال دارد ب ــود، احتم ــه ش گرفت
داده شــود ســطح تولیــد خــود را بــدون تغییــر 
ــم  ــر می کن ــن فک ــزود: م ــد. وی اف ــظ کن حف
کاهــش  برنامــه ی  اوپــک  اعضــای  اگــر 
عرضــه ی نفــت را تمدیــد کننــد ســطح تولیــد 
کویــت  کــرد.  خواهنــد  حفــظ  را  کنونــی 
ــد  ــود کــه خواهــان تمدی نخســتین کشــوری ب
ــش  ــرای ش ــام ب ــد نفت خ ــش تولی ــق کاه تواف

ــد. ــر ش ــاه دیگ م
توافـق  در  ایـران  کـرد:  تصریـح  المـرزوق 
اوپـک همـکاری خوبی داشـته و کاهش تولید 
نداشـته اسـت. اما نسـبت به آنچه دربـاره ی آن 
توافـق شـد تولید خـود را افزایش نداده اسـت. 
 24( آوریـل   13 انـرژی  المللـی  بیـن  آژانـس 
فروردیـن مـاه( اعـالم کـرد: پایبنـدی اعضـای 
عرضـه ی  کاهـش  بـرای  توافـق  بـه  اوپـک 
نفت خـام در مـاه مـارس به 1۰4 درصد رسـید. 
در حالـی کـه ایـن رقـم در فوریـه ۹۰ درصـد 
بـود و میـزان پای بنـدی کشـورهای غیرعضـو 
درصـد   ۶4 بـه   38 از  مـاه  دو  هـر  در  اوپـک 

رسـیده اسـت.
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افتتاح قطب جدید تحقیقاتی شرکت شل

صنعـــت نفـــت ذاتـــاً صنعتـــی دانش بنیـــان 
ــرمایه گذاری  ــه سـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــت کـ اسـ
ــاد اجـــرای  ــادی زیـ ســـنگین و ارزش اقتصـ
پروژه هـــا، تحقیقـــات کاربـــردی همـــواره 
مطـــرح  پیش نیـــاز  یـــک  به عنـــوان 
مراحـــل  در  تحقیقاتـــی  مراکـــز  و  بـــوده 
پشـــتیبانی  نفتـــی  پروژه هـــای  از  اجـــرا، 
می کننـــد. بـــرای نمونـــه اوایـــل مـــاه مـــارس 
ســـال جاری شـــرکت ســـینوپک چیـــن در 
مجـــاورت پـــروژه ی شـــیل گاز Fuling کـــه 
بزرگ تریـــن پـــروژه ی شـــیل گازی ایـــن 
ـــه ی 4۹  ـــا هزین ـــردد ب ـــوب می گ ـــور محس کش
ـــتقر  ـــی مس ـــز تحقیقات ـــک مرک ـــون دالر، ی میلی
کـــرده اســـت. رویکـــرد ایجـــاد کانون هـــای 
تحقیقاتـــی جدیـــد بـــرای پشـــتیبانی و حتـــی 
ـــات نفتـــی، مختـــص کشـــورهای  هدایـــت عملی

ـــن  ـــه ی ای ـــد در عرص ـــعه و جدی ـــال توس در ح
ـــا  ـــورهایی ب ـــی کش ـــه حت ـــت؛ بلک ـــت نیس صنع
ـــز  ـــه ی اداره ی مراک ـــی در زمین ـــابقه ی طوالن س
در  کمـــاکان  نیـــز  بین المللـــی  تحقیقاتـــی 
حـــال گســـترش و ایجـــاد مراکـــز تحقیقاتـــی 

جدیـــد هســـتند.
ـــت  ـــن آوری نف ـــز ف ـــه مرک ـــاه فوری ـــط م اواس
 OGTC Oil & Gas Technology( گاز  و 
ـــاح  ـــکاتلند افتت ـــن اس ـــهر آبردی Center( در ش
ــد  ــز جدیـ ــن مرکـ ــیس ایـ ــرای تأسـ ــد. بـ شـ
ــده  ــه شـ ــون دالر هزینـ ــی 22۵ میلیـ تحقیقاتـ
ــز،  ــن مرکـ ــاح ایـ ــا افتتـ ــان بـ ــت. همزمـ اسـ
چنـــد  مشـــارکت  جهـــت  توافق نامـــه ای 
ــگاه  ــا دانشـ ــور بـ ــز مزبـ ــون دالری مرکـ میلیـ
ــزی  ــیس مرکـ ــرای تأسـ ــوردن بـ ــرت گـ رابـ
 Centre of Excellence for به نـــام  دیگـــر 

  Field Life Extension and Decommissioning
در آبردیـــن امضـــاء گردیـــد. هـــدف از تأســـیس 
ـــت  ـــت نف ـــی صنع ـــتیبانی علم ـــز پش ـــن مرک ای
ـــوان  ـــورها عن ـــایر کش ـــتان و س و گاز در انگلس
شـــده اســـت. طبـــق گـــزارش حقـــوق و 
توســـعه،  رئیـــس ایـــن مرکـــز بـــا اشـــاره بـــه 
وجـــود معـــادل 2۰ میلیـــارد بشـــکه نفـــت 
درجـــا در فـــالت قـــاره ی انگلســـتان، بـــه 
ضـــرورت فعالیـــت ایـــن مرکـــز در حـــوزه ی 
توســـعه ی فـــن آوری و به کارگیـــری تأکیـــد 
داشـــته اســـت. مأموریـــت ایـــن مرکـــز پیشـــرفته 
ـــت : ـــده اس ـــرح ش ـــن مط ـــه ای این چنی در بیانی
به کارگیـــری  و  فن آوری هـــا  "توســـعه ی 
آنهـــا جهـــت بهبـــود کارآیـــی، افزایـــش 
قطـــب  بـــه  شـــدن  تبدیـــل  و  بهـــره وری 

جهانـــی" فـــن آوری 

ــی  ــی خصوصـ ــی بین المللـ ــرکت های نفتـ شـ
ـــف  ـــعه واق ـــق و توس ـــرورت تحقی ـــه ض ـــز ب نی
پیش نیـــاز  به عنـــوان  آنـــرا  و  هســـتند 
محســـوب  خـــود  عملیاتـــی  برنامه هـــای 
نفتـــی  شـــرکت  آن  نمونـــه ی  می کننـــد. 
شـــل اســـت بـــا شـــبکه ای از مراکـــز تحقیـــق 
ـــا  ـــه ب ـــان ک ـــف جه ـــاط مختل ـــعه در نق و توس
4۰۰۰ نفـــر شـــاغل زیـــر پوشـــش دو قطـــب 
ـــت دارد.  ـــد فعالی ـــکا و هلن ـــن آوری در آمری ف
ـــی  ـــای جهان ـــتره ی فعالیت ه ـــه گس ـــه ب ـــا توج ب
و شـــاید متناســـب بـــا محیـــط فرهنگـــی، 
ـــز  ـــرای تمرک ـــل ب ـــرکت ش ـــی و ... ش جغرافیای
نفتـــی  فعالیت هـــای  توســـعه ی  و  تحقیـــق 
ــاب  ــد را انتخـ ــور هنـ ــیا، کشـ ــود در آسـ خـ
کـــرده اســـت. اواخـــر مـــارس ایـــن شـــرکت 
 Shell ــام ــود به نـ ــن آوری خـ ــوم فـ قطـــب سـ
 Technology Center Bangalore -STCB
افتتـــاح  هندوســـتان  بنگلـــور  شـــهر  در  را 

ــا  کـــرد. پیش بینـــی شـــده در ایـــن مرکـــز تـ
1۵۰۰ نفـــر فعالیـــت داشـــته باشـــند. قـــرار 
ـــعه ی  ـــق و توس ـــای تحقی ـــی نیروه ـــت تمام اس
ــف  ــق مختلـ ــه در مناطـ ــور کـ ــرکت مزبـ شـ
ــز  ــن مرکـ ــد در ایـ ــت می کردنـ ــیا فعالیـ آسـ

ــوند. ــز شـ متمرکـ
ـــا  ـــرای کشـــور م ـــده ب ـــدی و آموزن ـــکات کلی ن

ـــد از: ـــن مرکـــز عبارتن از فلســـفه ی ایجـــاد ای
الـف( یکـی از خالءهـای صنعـت ملـی نفـت 
کشـور،" فقـدان رابطه ی دوسـویه ی واحدهای 
لـزوم  اسـت.  عملیاتـی"  واحدهـای  بـا  علمـی 
نوآوری هـا،  و  تحقیقـات  شـدن  کاربـردی 
کشـور،  صنعتـی  توسـعه  ی  در  بـزرگ  خـالء 
و  تحقیقاتـی  مراکـز  جزیـره ای  فعالیت هـای 

اسـت. عملیاتـی  واحدهـای 
واحدهـــای عملیاتـــی بایـــد به جـــای اصـــرار 
ــاز از  ــن نیـ ــا تأمیـ ــنتی یـ ــای سـ ــر روش هـ بـ
مراکـــز  بـــه  را  خـــود  نیازهـــای  خـــارج، 

ـــد  ـــفارش دهن ـــور س ـــف کش ـــی مختل تحقیقات
ـــاًل مرکـــز تحقیقاتـــی نیـــز بایـــد خـــود را  و متقاب
ـــرد  ـــد کارب ـــری و فاق ـــات نظ ـــار مطالع از حص
در حـــوزه ی کســـب و کار خـــارج کننـــد. 
افـــت ســـنگین کیفیـــت محصـــوالت مراکـــز 
تحقیقاتـــی کشـــور یکـــی از آســـیب های 
نهفتـــه ی صنعـــت نفـــت کشـــور اســـت کـــه 
جـــدی  چاره اندیشـــی  آن  بـــرای  بایـــد 

ــرد. ــورت گیـ صـ
هدفـی  بهـره وری،  و  کارآیـی  ارتقـاء  ب( 
مختـص کشـورهای توسـعه نیافتـه نبـوده؛ بلکه 
کشـورهای توسـعه یافتـه ی صنعتـی نیـز به طور 

مسـتمر بـر ایـن اصـل تأکیـد دارنـد.
ــی در  ــز تحقیقاتـ ــودن مراکـ ــرا بـ ج( برون گـ
ــان و  ــادی شـــدن محصوالتشـ ــتای اقتصـ راسـ
شناســـایی نیازهـــای بازارهـــای بین المللـــی 
ـــه  ـــی این گون ـــادی و کیفیت ـــش م ـــب جه موج

مراکـــز خواهـــد شـــد.
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اخبار فناوری

بازنگري نظام جامع راهبری پژوهش و فن آوری وزارت نفت

معرفي ابزار جدید نمونه گیري ته چاهي سیال

برنامه ی استراتژیک صنعت نفت روسیه

و  فـن آوری  پژوهـش،  راهبـری  جامـع  نظـام 
نـوآوری وزارت نفـت با هدف کارآمدسـازی 
پروژه هـای  و  طرح هـا  اجـرای  در  تسـهیل  و 
بازنگـری و اصـالح  ایـن حـوزه،  اولویـت دار 

می شـود.
فـن آوری  و  پژوهـش  مهندسـی،  معاونـت 
وزارت نفـت، اصـالح و بازنگـری نظـام جامع 
راهبـری پژوهـش، فـن آوری و نـوآوری ایـن 
امـور  کل  اداره ی  طریـق  از  را  وزارتخانـه 

پژوهـش خـود دنبـال می کنـد و در ایـن زمینه، 
فرآینـد  تسـریع  هـدف  بـا  نخسـت  گام  در 
و  پژوهـش  پروژه هـای  تصویـب  و  تعریـف 
فن آوری، تفویض اختیار اصالح دسـتورالعمل 
و  شـاخص ها  تصویب خواهـی،  فرآینـد 
پروژه هـای  تصویـب  و  تعریـف  الزامـات 
پژوهـش و فـن آوری صنعـت نفـت بـه زودی 
وزارت  تابعـه ی  و  اصلـی  شـرکت های  بـه 
نفـت ابـالغ می شـود. بـر اسـاس ایـن گـزارش 

نظـام  اصـالح  و  بازنگـری  همزمـان،  به طـور 
جامـع راهبری پژوهـش، فـن آوری و نوآوری 
وزارت نفـت با اسـتفاده از مشـاوری متخصص 
و همچنیـن مشـارکت همه ی ذینفعـان و ارکان 
قـرار  اقـدام  پژوهـش و فـن آوری، در دسـت 
اصـالح  فرآینـد  می شـود  پیش بینـی  دارد. 
پژوهـش،  راهبـری  جامـع  نظـام  بازنگـری  و 
فـن آوری و نـوآوری وزارت نفـت، شـهریور 

امسـال پایـان یابـد.

 Compact( ابـزار نمونه گیـر کامپکـت سـازند
Formation Sample(، یـک ابـزار نمونه گیـري 
ته چاهـي بـا قطـر و وزن کـم اسـت کـه قابلیت 
تهیـه ی سـه نمونه سـیال بـا حجم7۰۰  سي سـي 

را دارد. 
نمونه هاي ســـیال را  قادر اســـت  ابـــزار  این 
از محدوده ی وســـیعي از شـــعاع چاه )14- 3 
اینـــچ( تهیـــه کند. عـــالوه بـــر آن مي تواند 

به صـــورت اتوماتیـــک در مرکز چـــاه قرار 
گیـــرد که ایـــن قابلیت، خطـــر گیرافتادگي 

مي دهد.  کاهـــش  را  چاه  در  دســـتگاه 
بـه  ابـزار مي تـوان  ایـن  توانایي هـاي  از دیگـر 
اتصـال سـریع و کارآمـد بـا الیـه  ی هـدف و 
Motoca-( موتوکابـل در  اسـتقرار   همچنیـن 
ble( و هپتاکابِل )Heptacable(  مورد اسـتفاده 
ابـزار  ایـن  کـرد.  اشـاره  دریایـي  مخـازن  در 

فشـارهاي سـازند در زمان واقعي را ثبت کرده 
و در محاسـبه ی دقیق گرادیان فشـاري سـازند، 
سـطح تماس سـیاالت و همچنیـن اندازه گیري 
تحرک پذیري سـیال بـه کاربر کمـک خواهد 
بـه  نمونه گیـري  ابـزاِر  ایـن  قابلیت هـاي  کـرد. 
کاربـر امکان دسـتیابي به نمونه ی سـیال واقعي 
و معـرف مخـزن بـا روش سـاده تر و کـم خطر 

مي دهـد. را 

طبـق گـزارش مؤسسـه ی GlobalData دولت 
روسـیه بـرای سـرمایه گذاری بـه ارزش بیـش 
و  نفـت  پروژه هـای  در  دالر  میلیـارد   113 از 
گاز ایـن کشـور تـا سـال 2۰2۵  برنامه ریـزی 
کـرده اسـت. هـدف پروژه های مزبـور افزایش 
روزانـه 8۰۰ هـزار بشـکه نفـت و 11/۹ میلیارد 
تولیـدی  ظرفیت هـای  بـه  گاز  فوت مکعـب 

فعلـی ایـن کشـور اسـت.
 شـــش پـــروژه متعلق بـــه گس پـــروم، پنج 
پـــروژه متعلـــق بـــه شـــرکت ســـورگوت 
نفت گـــس و دو پـــروژه متعلق به روســـنفت 
اســـت. تنها ســـه پـــروژه ی گس پـــروم در 
منطقه ی ســـاخالین، بیـــش از 1۰ میلیارد دالر 

ســـرمایه گذاری را جـــذب خواهـــد کرد. به 
گزارش حقوق و توســـعه، ســـه نکته ی زیر 

اســـت: اهمیت  حائز 
صنعـت  توسـعه ی  بـه  روسـیه  دولـت  نـگاه   ■
نفـت و گاز خـود صرفـاً از دریچـه ی اقتصادی 
نیسـت؛ بلکـه رهبـر روسـیه بسـیار هوشـمندانه 
از ایـن صنعـت به عنـوان یک ابـزار دیپلماسـی 
انـرژی برای هدایـت راهبردهای سیاسـی خود 
اسـتفاده کـرده اسـت. وابسـتگی شـدید اروپـا 
بـه انـرژی روسـی، موجـب تعدیـل بسـیاری از 
تقابـل  در  اروپایـی  قدرت هـای  واکنش هـای 
سیاسـی بـا روسـیه شـده اسـت. همیـن رویکرد 
نیـز در ارتبـاط بـا همکاری های انـرژی چین با 

روسـیه دنبـال می گـردد.
■ دولـــت روســـیه بـــرای ایـــن حجـــم از 
ســـرمایه گذاری  جذب  بر  ســـرمایه گذاری، 
خارجـــی از همه ی نقـــاط دنیا تأکیـــد دارد. 
اســـتراتژی روســـیه در این خصوص حضور 
و  فرانســـوی، چینی  انگلیسی،  شـــرکت های 
اجازه ی  )در صورت  اســـت  آمریکایی  حتی 
دولـــت آمریـــکا(. قطر نیز ســـال گذشـــته 
1۹/۵ درصد از ســـهام شـــرکت روســـنفت 
را بـــه مبلـــغ 1۰/8 میلیـــارد دالر خریداری 
کـــرد؛ گرچه ایـــن مواضع شـــدیداً موجب 
نگرانـــی غرب قرار گرفـــت. چندي پیش در 
حاشـــیه ی اجالس ســـرمایه گذاری در لندن، 
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142

تزریق آب کشور در ازدیاد برداشت در مخازن کربناته

ارزش قراردادهای طرح بومی سازی کاالهای نفت بیش از 1/3 میلیارد دالر است

مخــازن  در  کم شــور  نمــک  آب  تزریــق 
ترشــوندگي  تغییــر  هــدف  بــا  کربناتــه 
ــاي  ــي از روش ه ــوان یک ــزن به عن ــنگ مخ س
ــر  ــت. تغیی ــرح اس ــت مط ــت نف ــاد برداش ازدی
ترشــوندگي یکــي از مؤثرتریــن مکانیســم هاي 
ــه  ــازن کربنات ــت در مخ ــت نف ــش بازیاف افزای
اســت. اعمــال تغییــرات زیــر در ترکیــب آب 
ــر ترشــوندگي ســنگ  ــه تغیی تزریقــي منجــر ب
نتیجــه  به ســمت آب دوســت و در  کربناتــه 

افزایــش تولیــد نفــت مي شــود:
برهمکنــش  یون هــاي  غلظــت  افزایــش   ■
ــا فســفات  ــورات ی ســطحي ماننــد ســولفات، ب

در آب نمــک تزریقــي
■ کاهش استحکام یوني آب نمک تزریقي

جهـــت بررســـي اثـــر ترکیـــب آب کم شـــور 
بـــر رفتـــار ترشـــوندگي، روي نمونه هـــاي 
ــام  مختلـــف ســـنگ کربناتـــه آزمایـــش آشـ
ــه  ــن مطالعـ ــج ایـ ــت. نتایـ ــده اسـ ــام شـ انجـ

ــوندگي  ــالح ترشـ ــه اصـ ــد کـ ــان مي دهـ نشـ
آب دوســـت  به ســـمت  کربناتـــه  ســـنگ 
عمدتـــاً بـــه دلیـــل کاهـــش اســـتحکام یونـــي 
بیشـــتر  غلظـــت  و  تزریقـــي  نمـــک  آب 
ســـولفات در آبســـت. بـــر اســـاس نتایـــج 
ایـــن مطالعـــه بیشـــترین بازیافـــت مربـــوط 
ــک  ــه آب نمـ ــوده کـ ــي بـ ــه آزمایش هایـ بـ
ــت.  ــته اسـ ــتري داشـ ــولفات بیشـ ــت سـ غلظـ
ــاي  ــج آزمایش هـ ــاس نتایـ ــر اسـ ــن بـ همچنیـ
آشـــام، میـــزان بازیافـــت نفـــت2۰-4 درصـــد 
میـــزان نفـــت درجـــاي اولیـــه اســـت. دلیـــل 
پراکندگـــي میـــزان بازیافـــت نفـــت در ایـــن 
نمونـــه ســـنگ ها عـــالوه بـــر تنـــوع شـــرایط 
آزمایشـــگاهي، تنـــوع در نمونـــه ي ســـنگ 
ــاختار،  ــي، سـ ــوع کانـ ــاظ نـ ــه از لحـ کربناتـ

ــت. ــز هسـ ــي و ... نیـ تراوایـ
بررســـي اثربخشـــي روش ســـیالب زني آب 
نیازمنـــد اطالعـــات تراوایـــي نســـبي آب و 
نفـــت، قبـــل و بعـــد از اصـــالح ترشـــوندگي 

ـــان  ـــاي جری ـــد آزمایش ه ـــن بای ـــت. بنابرای اس
ــار  ــاي فشـ ــرل نمودارهـ ــامل کنتـ ــزه )شـ مغـ
و اشـــباع درجـــا( انجـــام شـــود. تزریـــق آب 
ــه  ــي کـ ــاد در مخزنـ ــولفات زیـ ــا سـ ــا بـ دریـ
ــیم  ــم و استرانسـ ــاوي باریـ ــازندي حـ آب سـ
داشـــته باشـــند پتانســـیل تشـــکیل رســـوب را در 
لوله هـــاي تولیـــد افزایـــش داده و منجـــر بـــه 
بســـته شـــدن منافـــذ ســـنگ مخـــزن اطـــراف 
چـــاه مي گـــردد کـــه ایـــن مســـأله از معایـــب 
وجـــود زیـــاد ســـولفات در آب تزریقـــي 
اســـت. الزم به ذکـــر اســـت هنـــوز مکانیســـم 
تغییـــر ترشـــوندگي ســـنگ کربناتـــه در اثـــر 
کامـــل  به طـــور  کم شـــور  آب  تزریـــق 
شـــناخته نشـــده و نیازمنـــد انجـــام تحقیقـــات 
بیشـــتري، جهـــت فهـــم بهتـــر مکانیســـم هاي 
فیزیکـــي و شـــیمیایي در حـــال انجـــام در 
تزریـــق آب کم شـــور و همچنیـــن تعییـــن 
عوامـــل مؤثـــر در واکنش  هـــاي ســـنگ /

نفـــت/ آب نمـــک اســـت.

بـــا امضـــاء دو قـــرارداد جدیـــد در هفته هـــای 
آتـــی، ارزش مجمـــوع قراردادهـــای امضـــاء 
گـــروه  ده  بومی ســـازی  طـــرح  در  شـــده 
خانـــواده ي کاالهـــای پرمصـــرف صنعـــت 
نفـــت بـــه یـــک میلیـــارد و 343 میلیـــون 
بیطـــرف،  بالـــغ می شـــود. حبیب الـــه  دالر 
معـــاون وزیـــر نفـــت در امـــور مهندســـی، 
ـــد از یکـــی از  ـــن آوری، در بازدی پژوهـــش و ف
ــزات  ــازنده ي تجهیـ ــی سـ ــرکت های ایرانـ شـ

صنعـــت نفـــت، بـــه تشـــریح آخریـــن وضـــع 
گـــروه کاالهـــای  ده  بومی ســـازی  طـــرح 
ایـــن صنعـــت پرداخـــت و گفـــت: تاکنـــون 
میلیـــون دالر  ارزش 343  بـــه  قـــرارداد   ۵2
بـــا ســـازندگان داخلـــی امضـــاء شـــده و بـــا 
امضـــاء دو قـــرارداد جدیـــد بـــه ارزش یـــک 
میلیـــارد دالر در حـــوزه ي ســـاخت لولـــه 
مجمـــوع  ارزش  نزدیـــک،  آینـــده ای  در 
فراتـــر  دالر  میلیـــارد   1/3 از  قراردادهـــا 

ظرفیت هـــای  توســـعه ي  وی  مـــی رود. 
داخلـــی و بهره منـــدی حداکثـــری از آنـــرا 
یکـــی از سیاســـت های اصلـــی وزارت نفـــت 
خوانـــد و گفـــت: به همیـــن منظـــور از ســـال 
۹3 طـــرح بومی ســـازی ده گـــروه کاالهـــای 
ــتور کار  ــاز صنعـــت نفـــت در دسـ ــورد نیـ مـ
قـــرار گرفـــت. بیطـــرف بـــا بیـــان اینکـــه در 
ــروه کاال،  ــن ده گـ ــای ایـ ــرای قراردادهـ اجـ
شـــرکت های ســـازنده ی داخلـــی بـــا معرفـــی 

رویترز ســـرمایه گذاری قطر در روســـنفت را 
مورد تشـــکیک قرار داد کـــه رئیس صندوق 
ذخیـــره ی ارزی دولـــت قطـــر بـــا قطعیت 
اطمینـــان خـــود از ایـــن ســـرمایه گذاری را 
ابراز داشـــت. کشـــور پهناور روســـیه که از 

جمله  از  متعددی  جمهوری های خودمختـــار 
تاتارســـتان تشکیل  جمهوری مسلمان نشـــین 
و  اقتصـــادی  فـــراوان  ظرفیت هـــای  شـــده 
صنعتـــی از جمله در حـــوزه ی صنعت نفت و 
انـــرژی دار. اما با وجـــود اراده ی دولت های 

طرفیـــن، برخـــی عوامل در بدنـــه ی اجرایی 
مانـــع از اســـتفاده از این ظرفیت ها شـــده اند.
نیــز  ایــران  اقتصــادی  بین الملــل  روابــط   ■
بایــد ســمت و ســوی مشــابهی را تجربــه کنــد. 
ــتند. ــال هس ــیار فع ــا بس ــم و رقب ــا ک فرصت ه
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شـــرکای توانمنـــد خارجـــی بـــه فرآینـــد 
انتقـــال فـــن آوری در حـــوزه ي ســـاخت داخـــل 
کمـــک می کننـــد ادامـــه داد: امیدواریـــم 
ـــی در حـــوزه ي ســـاخت  ـــع داخل حضـــور صنای
تجهیـــزات صنعـــت نفـــت پررنگ تـــر شـــود.
ـــرورت  ـــت و ض ـــر اهمی ـــت ب ـــر نف ـــاون وزی مع
ـــورد اســـتفاده  ـــات م ـــزات و قطع ـــت تجهی کیفی
ــت:  ــرد و گفـ ــد کـ ــت تأکیـ ــت نفـ در صنعـ
ــن  ــیت های کار در ایـ ــه حساسـ ــه بـ ــا توجـ بـ
در  حـــوادث  وقـــوع  احتمـــال  و  صنعـــت 
ــب،  ــزات نامناسـ ــتفاده از تجهیـ ــورت اسـ صـ

تطابـــق محصـــوالت بـــا اســـتانداردها الزامـــی 
اســـت. ضمـــن اینکـــه ســـامانه های بازرســـی 
وزارت نفـــت نیـــز در ایـــن زمینـــه بســـیار 
ســـخت گیرانه عمـــل می کننـــد. بـــه گفتـــه ي 
ایـــن مقـــام مســـئول، ســـازندگان داخلـــی 
افزایـــش  را  خـــود  رقابت پذیـــری  بایـــد 
ــا در  ــرکت های کارفرمـ ــه شـ ــد؛ چراکـ دهنـ
ــان  ــه کیفیـــت، قیمـــت، زمـ ــفارش کاال بـ سـ
تحویـــل، ضمانت هـــا و خدمـــات پـــس از 
شـــرکت های  توســـط  قابل ارائـــه  فـــروش 
گاهـــی  و  می کننـــد  توجـــه  ســـازنده 

ممکـــن اســـت ســـازندگان داخلـــی نتواننـــد 
تمامـــي ایـــن ضوابط هـــا را مدنظـــر قـــرار 
دهنـــد. بیطـــرف ادامـــه داد: بایـــد امـــکان 
صـــدور گواهینامه هـــای بین المللـــی بـــرای 
ــه در  ــود کـ ــم شـ ــی فراهـ ــازندگان داخلـ سـ
ایـــن زمینـــه نیـــز اقدام هایـــی در دســـتور کار 
ـــال  ـــذاری امس ـــه نام گ ـــاره ب ـــا اش ـــت. وی ب اس
به عنـــوان »ســـال اقتصـــاد مقاومتـــی، تولیـــد و 
ـــعه ي  ـــا توس ـــرد ب ـــدواری ک ـــراز امی ـــتغال« اب اش
ـــتغال  ـــد و اش ـــور، تولی ـــل در کش ـــاخت داخ س

بیـــش از پیـــش گســـترش یابـــد.

تحوالت ساختاری در نفت خاورمیانه

جداسازي بهینه ي سیاالت تولیدي مخازن با استفاده از امولسیون شکن جدید

بنابرگـــزارش Economicsand Oil، بلومبرگ 
از آغـــاز بازآرایـــی ســـاختاری در برخـــی 
ـــت.  ـــه اس ـــه گفت ـــت خاورمیان ـــرکت های نف ش
ایـــن بازآرایـــی ســـاختاری در کشـــورهای 
ــام  ــون انجـ ــکل های گوناگـ ــه شـ مختلـــف بـ
ــاً در  مي شـــود و البتـــه برخـــی از آنهـــا صرفـ

حـــد یـــک ایـــده اســـت:
حـــال  در  شـــرکت  ایـــن  آرامکـــو: 
عمومـــی  عرضـــه ي  بـــرای  برنامه ریـــزی 
ــه ی  ــق گفتـ ــه طبـ ــت کـ ــه ي )IPO( اسـ اولیـ

دولـــت، ممکـــن اســـت بـــه جـــذب 1۰۰ 
بیانجامـــد. دالر  میلیـــارد 

قطـــر پترولیـــوم: ایـــن شـــرکت ادغـــام دو 
ــای  ــا نام هـ ــود را بـ ــه ي LNG خـ زیرمجموعـ
دارد.  قطـــرگاز و راس گاز در دســـتور کار 
ـــش  ـــن کار را کاه ـــدف از ای ـــع ه ـــی مناب برخ

هزینـــه عنـــوان کرده انـــد.
شـــرکت نفـــت عمـــان: ایـــن شـــرکت در 
بانک هـــا  از  مشـــاوره  دریافـــت  حـــال 
بـــرای گزینه هـــای اســـتراتژیک در حـــوزه 

کســـب و کار خـــود اســـت و از آنهـــا بـــرای 
برنامه ریـــزی پورتفولیـــوی خـــود کمـــک 
ـــت  ـــن اس ـــرکت ممک ـــن ش ـــت. ای ـــته اس خواس
دارایی هـــا را بفروشـــد یـــا برخـــی از کســـب 
بـــورس عرضـــه  و کارهـــای خـــود را در 
 MOL ـــه در ـــان البت ـــت عم ـــرکت نف ـــد. ش کن
 Oiltanking،مجارســـتان، شـــرکت گاز عمـــان
ـــهام دارد  ـــندم س ـــرق مس ـــروگاه ب Odjfell  و نی
ـــت  ـــز مدیری ـــر را نی ـــای دیگ ـــب و کاره و کس

می کنـــد.

ـــن آوري  ـــک ف ـــراً ی ـــوز اخی ـــر هی ـــرکت بیک ش
 Tretolite ـــوان ــا عن ــیاالت بـ ــازي سـ جداسـ
Snap را در مقیـــاس صنعتـــي بـــه صنعـــت 
ـــن آوري  ـــن ف ـــت. ای ـــرده اس ـــه ک ـــت عرض نف
ـــه  ـــت ک ـــیمیایي اس ـــاده ی ش ـــک م ـــع ی در واق
ــوان  ــدي به  عنـ ــیاالت تولیـ ــازي سـ در جداسـ
شـــفاف کننده ي  و  امولسیون شـــکن  عامـــل 
ایـــن  از  اســـتفاده  اســـتفاده مي شـــود.  آب 
ـــد  ـــود عملکـــرد فرآین ـــه بهب ـــن آوري منجـــر ب ف
ـــدي  ـــاي تولی ـــیاالت در محیط ه ـــازي س جداس
ایجـــاد  بـــدون  و  مي شـــود  چالـــش  پـــر 

ـــود  ـــدان، س ـــد می ـــت تولی ـــي در ظرفی محدودیت
نهایـــي را افزایـــش مي دهـــد. ایـــن مـــاده در 
پروژه هایـــي کـــه بـــا تولیـــد و فـــرآورش 
ـــوط  ـــات مرب ـــر تأسیس ـــازي نظی ـــیاالت چندف س
ــزش  ــک ریـ ــار به کمـ ــق بخـ ــه روش تزریـ بـ
 Steam Assisted Gravity Drainage:( ثقلـــي
ـــش  ـــر بخ ـــیار اث ـــد بس SAGD( ســـر و کار دارن
ـــاد برداشـــت  و ســـودآور اســـت. در روش ازدی
ـــادي  ـــت زی ـــیاالت اهمی ـــازي س SAGD جداس
دارد؛ چراکـــه آب مـــورد نیـــاز بـــراي تولیـــد 
ـــت  ـــا کیفی ـــي ب ـــداز ه ي کاف ـــه ان ـــد ب ـــار بای بخ

از  امولسیون شـــکن  ایـــن  باشـــد.  تمیـــز  و 
ـــوبات  ـــت و رس ـــش نف ـــه کاه ـــر ب ـــي منج طرف
در آب مي شـــود و از ســـوي دیگـــر افزایـــش 
ــازي  ــاي جداسـ ــش هزینه هـ ــي و کاهـ بازدهـ
را در پـــي دارد. بـــه گـــزارش راه ازدیـــاد 
یکـــي  در  مذکـــور  فـــن آوري  برداشـــت، 
SAGD در کشـــور کانـــادا  پروژه هـــاي  از 
ـــیاالت  ـــازي س ـــین جداس ـــن روش پیش جایگزی
شـــده اســـت. بـــر اســـاس ارزیابي هـــا ســـود 
حاصـــل از کاربـــرد ایـــن فـــن آوري حـــدود 

3/8 میلیـــون دالر اســـت.


