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اخبار فناوری

جدیدترین اخبار و تحوالت از بازار عرضه و تقاضای نفت 

1-کاهـش مـازاد عرضـه نفـت در مـاه مه 
ی د میال

مــازاد  اوپــك،  جدیــد  گــزارش  براســاس 
مــاه  در  کــه  بازارهــا  در  نفت خــام  عرضــه 
هــزار  )فروردین-اردیبهشــت( 330  آوریــل 
ــه 219 هــزار  ــود در مــاه مــه ب بشــکه در روز ب
براســاس  یافــت.  کاهــش  روز  در  بشــکه 
گــزارش مــاه ژوئــن اوپــك، تولیــد نفــت 
 58 معــادل   2017 ســال  در  غیراوپکی هــا 
میلیــون و 140 هــزار بشــکه در روز پیش بینــی 
شــده کــه نســبت بــه گــزارش مــاه مــه اندکــی 
کاهــش دارد. بنــا بــه پیش بینــی اوپــك در 
و  روســیه  در  تولیــد  کاهــش   2017 ســال 
آمریــکای التیــن، افزایــش تولیــد در آمریــکا 
ــزارش  ــك در گ ــرد. اوپ ــد ک ــی خواه را خنث
ــت در  ــی نف ــای جهان ــود، تقاض ــاه خ ــن م ای
ســال 2017 را 96.38 میلیــون بشــکه در روز 
ــی  ــا پیش بین ــی کــرد کــه در مقایســه ب پیش بین
اوپــك  نــدارد.  تغییــری  آن  گذشــته  مــاه 
را   2016 ســال  در  نفــت  جهانــی  تقاضــای 
95.12 میلیــون بشــکه در روز تخمیــن زد کــه 
1.53 درصــد نســبت بــه ســال 2015 رشــد 
دارد .بنــا بــه پیش بینــی ایــن مــاه اوپــك، 
ــال 2017  ــازمان س ــن س ــت ای ــبد نف ــت س قیم
معــادل 51 دالر و 25 ســنت خواهــد بــود کــه 
از پیش بینــی مــاه گذشــته 56 ســنت کمتــر 

ــت. اس
ژوئــن  مــاه  گــزارش  در  همچنیــن  اوپــك 
ــت  ــته اش از قیم ــاه گذش ــی م ــود، پیش بین خ
نفت خــام برنــت و نفت خــام وســت تگزاس 
بــه  را  ســال 2017  در  آمریــکا  اینترمدیــت 
ترتیــب 65 و 66 ســنت کاهــش داد. براســاس 
ایــن گــزارش در ســال 2017 قیمــت هر بشــکه 
نفــت برنــت دریــای شــمال معــادل 51 دالر و 
ــت تگزاس  ــت وس ــکه نف ــر بش ــنت و ه 25 س
 92 و  دالر   50 معــادل  آمریــکا  اینترمدیــت 
ــی،  ــن پیش بین ــه ای ــا ب ــود .بن ــد ب ــنت خواه س
قیمــت نفت خــام ایــران در ســال 2017 معــادل 
51 دالر و یــك ســنت اســت. در ســال 2016 

قیمــت هــر بشــکه ســبد نفــت اوپــك 34 دالر 
و 35 ســنت، نفــت برنــت 38 دالر و 17 ســنت، 
اینترمدیــت 37 دالر و  نفــت وســت تگزاس 
ــران 32 دالر و 76 ســنت  62 ســنت و نفــت ای

بــود. 
 

2-آمریکایی هـا مقصـر اصلی افـت قیمت 
نفت هسـتند 

تازه تریــن  در  نفــت  بــازار  کارشناســان 
کــه  کردنــد  اعــالم  خــود  تحلیل هــای 
بــر  آمریکایــی  شــرکت های  پافشــاری 
افزایــش بی رویــه تولیــد، مهمتریــن عامــل 
ــای  ــت در هفته ه ــت نف ــت قیم ــتمرار اف در اس

اســت.  اخیــر 
انتشــار  رویتــرز،  بــه گــزارش خبرگــزاری 
حفــاری  خدمــات  شــرکت  گــزارش 
بیکر هیــوز مبنــی بــر افزایــش شــمار دکل هــای 
نفــت در آمریــکا ســبب شــد در  حفــاری 
معامــالت دیــروز )جمعــه، دوم خردادمــاه( 
ــار دیگــر قیمــت نفــت آســیب ببینــد. جیمــز  ب
ویلیامــز، رئیــس مؤسســه آمریکایــی دبلیــو 
تی آر جــی، گفــت: افزایــش شــمار دکل هــای 
حفــاری آمریــکا در ایــن هفتــه، بازتاب دهنــده 
تصمیم هایــی اســت کــه چنــد مــاه پیــش و در 
زمــان افزایــش قیمــت نفــت اتخــاذ شــده بــود. 

وی پیش بینــی کــرد کــه افــت کنونــی قیمــت 
نفــت ســبب می شــود کــه در یــك یــا دو مــاه 
آینــده، شــمار دکل هــای حفــاری در آمریــکا 

ــذارد. ــش بگ ــه کاه رو ب
ــو  ــك س ــکا از ی ــت آمری ــد نف ــش تولی افزای
و رشــد تولیــد نیجریــه و لیبــی، دو عضــو 
نفــت  صادرکننــده  کشــورهای  ســازمان 
ــد نفــت  ــق کاهــش تولی ــك( کــه از تواف )اوپ
ــده  ــبب ش ــده اند، س ــاف ش ــازمان مع ــن س ای
اســت تالش هــای اخیــر اوپــك بــرای کاهــش 
ــش  ــازی بی ــه ذخیره س ــان دادن ب ــه و پای عرض
از حــد نفــت در بازارهــای جهانــی، بــا چالــش 

ــود. ــه رو ش رو ب
بــه دلیــل افزایــش فعالیــت تولیدکننــدگان 
در  آمریــکا  نفــت  تولیــد  شــیل،  نفــت 
ــد  ــش از 10 درص ــا بی ــته ب ــال گذش ــك س ی
افزایــش بــه 9 میلیــون و 350 هــزار بشــکه 
ــت. کارشناســان مؤسســه  در روز رســیده اس
اعــالم  گزارشــی  در  سنکس ســکیوریتیز 
آمریــکا  نفــت  تولیــد  افزایــش  کردنــد: 
همچنــان بــازار را دچــار تنــش می کنــد و 
کــه  می دهنــد  نشــان  افــزون  روز  شــواهد 
ارتقــای بهــره وری و فنــاوری ســبب شــده 
ــر 40  ــد نفــت شــیل، در قیمــت زی اســت تولی
دالر نیــز ســودآور باشــد. در پایــان معامــالت 

مقایسه تولید نفت خام و گاز آسیا و ایاالت متحده1
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مطالعات شل و پتروناس بر روی میدان مشترک آزادگان

"شرکت های پتروناس و شل، گزارش مقدماتی 
حاصل از مطالعه میدان آزادگان را به شرکت 
زودی  به  و  داده اند  تحویل  ایران  نفت  ملی 
می دهند".   ارائه  را  خود  مطالعات  نهایی  نتایج 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت این 
خبر را اعالم کرده و افزوده است: شرکت های 
نتایج  این،  از  پیش  نیز  اینپکس  و  توتال 
مطالعات خود در این میدان را به شرکت ملی 
نفت ایران ارائه داده اند. بر اساس این گزارش، 
میدان آزادگان بزرگترین میدان مشترک نفتی 
کشور است که قرار است به صورت یکپارچه 
)شمالی و جنوبی( در قالب قراردادهای جدید 
منظور، آماده سازی  این  به  یابد و  نفتی توسعه 
کار  دستور  در  مناقصه  برگزاری  مقدمات 
ژاپن،  اینپکس  فرانسه،  توتال  است)شکل-3(. 
پتروناس مالزی، شرکت انگلیسی-هلندی شل 
شرکت هایی  جمله  از  تنکو  ایرانی  شرکت  و 

هستند که با هدف مطالعه این میدان مشترک، 
ایران  نفت  ملی  با شرکت  تفاهمنامه  همکاری 

امضا کرده اند.
میدان آزادگان هم اکنون ظرفیت تولید روزانه 

و  داراست  را  نفت  بشکه  هزار   150 از  بیش 
بهره مندی  و  میدان  این  توسعه  با  است  امید 
این  بازیافت  ضریب  روزآمد،  فناوری های  از 

میدان افزایش یابد. 

ــالدی،  ــاری می ــاه ج ــته در م ــد روز گذش چن
ــت در ســطح  قیمــت هــر بشــکه نفت خــام برن
45 دالر و 54 ســنت و قیمــت شــاخص دبیلیــو 
تــی آی آمریــکا در ســطح 43 دالر و یــك 
ــته،  ــه گذش ــان هفت ــد. در پای ــت ش ــنت تثبی س
قیمــت نفــت 3/9 درصــد کاهــش داشــت کــه 
ــمار  ــت به ش ــت قیم ــی اف ــه پیاپ ــن هفت پنجمی

می آیــد.

پژوهشـی  موسسـه  یـک  3-پیش بینـی 
دربـاره آینـده تولیـد نفت و گاز در آسـیا

طبــق گــزارش وود مکنــزی، تولیــد نفــت و 
 2026 تــا   2017 ســال های  طــی  آســیا  گاز 
بــا کاهــش روبــه رو خواهــد شــد و شــاهد 
افزایــش تولیــد ایــاالت متحــده امریــکا بــا 
uncon-) نامتعــارف مخــازن  از   اســتخراج 
شــکل-1،  بــود.  خواهیــم   (ventional oil
پیش بینــی  از  دقیق تــری  و  جزیی تــر  آمــار 
ــم  ــورهای مه ــد در کش ــه از تولی ــن موسس ای
ــع  ــه مناب ــش قابل توج ــل افزای ــیا را در مقاب آس

می دهــد. نشــان  آمریــکا  غیرمتعــارف 
 

4-درآمد اعضای اوپک از فروش نفت
 )EIA( امریــکا  انــرژی  اطالعــات  اداره 

درآمــد اعضــای اوپــك حاصــل از صــادرات 
ــارد دالر  نفت خــام در ســال 2016 را 433 میلی
ــدار 15 درصــد از  ــن مق ــرآورد کــرد کــه ای ب

ســال 2015 کمتــر است)شــکل-2(.

درآمد کشورهاي عضو اوپك ناشي از صادرات نفت خام2
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اخبار فناوری

سند همسان قراردادهای EPC صنعت نفت تدوین و ابالغ شد

اختصاصی   EPC قراردادهای  همسان  سند 
معیارهای  به  دستیابی  هدف  با  نفت  صنعت 
به  اجرا  برای  و  تدوین  پروژه  موفقیت 

شرکت های تابعه وزارت نفت ابالغ شد. 
و  پژوهش  مهندسی،  معاونت  اعالم  اساس  بر 
فناوری وزارت نفت، سند همسان قراردادهای 
EPC اختصاصی صنعت نفت با هدف دستیابی 
از  پروژه  موفقیت  معیارهای  به  بهتر  هرچه 
روند  تسهیل  ریسك،  عادالنه  توزیع  طریق 
ارتباطات  کردن  کارآمدتر  پروژه،  اجرایی 
با  مطابق  پروژه ها  و  طرح ها  کلیدی  ذینفعان 
مبنای  بر  نفت  صنعت  خاص  پیچیدگی های 
نظرات  اخذ  و  جهانی  تجارب  بهترین  بررسی 
علمی  متدلوژی  با  دانشگاه  و  خبرگان صنعت 
در  محتوا  تحلیل  و  ساختار  ارزیابی  بر  مبتنی 
اداره کل نظام فنی و اجرایی ارزشیابی طرح ها 
گزارش،  این  اساس  بر  است.  شده  تدوین 
مطالعه و بررسی تجارب جهانی درباره اجرای 
روش های  می دهد،  نشان  صنعتی  پروژه های 
مبتنی بر تمرکز هرچه بیشتر مسئولیت ها با هدف 
توزیع  طریق  از  عملیاتی  نتایج  بهینه تر  کنترل 

اقبال زیادی روبه روست و  با  متعارف ریسك 
در این طیف، روش های خرید توامان خدمات 
طراحی و مهندسی و اجرا و نصب و همچنین 
مهندسی،  به  موسوم  تجهیزات  و  کاالها 
صورت  به   )EPC( ساخت  و  تدارکات 
گسترده ای توسط سازمان ها و نهادهای ذیربط 
توسعه یافته و استاندارد شده اند. ضوابط اجرای 
صنعتی،  پروژه های  در  ساخت  و  طرح  روش 
و  فنی  نظام  کل  اداره  توسط  که   5490 نشریه 
اجرایی و ارزشیابی طرح های معاونت مهندسی، 
توسط  و  تهیه  نفت  فناوری وزارت  و  پژوهش 
سازمان برنامه و بودجه در سال 1381 ابالغ شده 
است، اولین سند از این نوع و همچنین تنها سند 
به کارهای صنعتی در کشور محسوب  مربوط 
می شود که از اهمیت بسیار زیادی در پروژه های 
گزارش  این  است.  برخوردار  نفت  صنعت 
در  موجود  کاستی های  به  توجه  با  می افزاید: 
این سند، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری 
درخواست های  وزارت،  عالی  مقام  دستور  به 
مستمر شرکت های تابعه و به استناد جزء 6 بند 
»ب« ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت 

بر کنترل عملکرد  نظارت  اعمال  بر  مبنی  نفت 
فنی،  مالی،  زمینه های  در  تابعه  شرکت های 
اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادی 
و سایر امور و ماده 6 نظام فنی و اجرایی طرح ها 
و پروژه های صنعت نفت، اقدام به تدوین سند 
همسان EPC اختصاصی صنعت نفت بر مبنای 
»ضوابط  عنوان  با   5490 نشریه  بازطراحی 
پروژه های  در  ساخت  و  طرح  روش  اجرای 
شرایط  اجمالی  بررسی  است.   کرده  صنعتی« 
اجرای  عنوان ضوابط  به  نشریه 5490  عمومی 
صنعتی  پروژه های  در  ساخت  و  طرح  روش 
نشان می دهد در بسیاری از مواد این قرارداد، 
تعهدات و مسئولیت ها به صورت یکجانبه در 
نظر گرفته شده است. بنابراین بازنگری الگوی 
این  در  طرفین  تعهدات  و  مسئولیت ها  توزیع 
قرارداد ضروری به نظر می رسید چراکه توزیع 
بهره وری  کاهش  باعث  مسئولیت ها  نامناسب 
شروع  و  پیمانکاران  عملکرد  در  اختالل  و 
مشاجرات در پروژه و سبب می شود روند اخذ 
مطالبات طرفین با پیچیدگی های زیادی همراه 

شود. 

34 شرکت خارجی صالحیت دار برای حضور در پروژه های نفت و گاز ایران

به تازگـــی  ایـــران  نفـــت  ملـــی  شـــرکت 
لیســـت جدیـــد و بـــه روز شـــده شـــرکت های 
اکتشـــاف و تولیـــد خارجـــی واجـــد صالحیـــت 
ــای  ــات و پروژه هـ ــور در مناقصـ ــرای حضـ بـ
نفـــت و گاز ایـــران را منتشـــر کـــرده اســـت. 
پیشـــتر تنهـــا 29 شـــرکت واجـــد صالحیـــت 
تشـــخیص داده شـــده بودنـــد کـــه در لیســـت 
ـــرکت  ـــه 34 ش ـــداد ب ـــن تع ـــه روز ای ـــد و ب جدی

رســـیده اســـت.
اســـامی ایـــن شـــرکت ها در شـــکل-4 آمـــده 

ـــت. اس
تارنمای شرکت نفت و گاز پارس4
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میلیاردها دالر سرمایه گذاری شرکت های نفتی در بخش تحقیق و توسعه

تولیـد  بـه  نسـبت  توسـعه  و  تحقیـق  بودجـه 
ناخالـص کشـورهای مختلف از صفـر تا چهار 
ایـران،  امـا سـهم پژوهـش در  درصـد اسـت، 
حـدود هشـت دهـم درصـد مي باشـد. آمارهـا 
نشـان می دهـد بیشـترین حجـم سـرمایه گذاری 
آمریکاسـت  بـه  متعلـق  پژوهـش  بخـش  در 
بعـدی  رده هـای  در  آلمـان  و  ژاپـن  چیـن،  و 
قـرار دارنـد. همچنیـن در بخـش نفـت و گاز، 
شـرکت های نفتـی بـه سـه گـروه شـرکت های 
بین المللـی، ملـی و خدماتـی تقسـیم می شـوند 
کـه ایـن شـرکت ها بـه طـور میانگیـن سـاالنه 
توسـعه  و  تحقیـق  در  دالر  میلیـارد  یـك 

می کننـد. سـرمایه گذاری 
 به عنـوان نمونـه ي مشـخص و همانطـور که در 
شـکل-5 آمـده اسـت، بودجـه سـاالنه تحقیـق 

بزرگ تریـن  شـالمبرژر،  شـرکت  توسـعه  و 
حفـاری  خدمـات  ارائه دهنـده  شـرکت 
جهـان، در سـال های اخیـر و حتـی زمانـی کـه 

قیمت هـای نفـت بـه کمتـر از 50 دالر در هـر 
بشـکه رسـیده اسـت، بیش از یك میلیارد دالر 

بـوده اسـت.

وضعیت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت آمریکا و کانادا

بزرگ  کانون های  از  یکی  شمالی  آمریکای 
که  شده  محسوب  جهان  گاز  و  نفت  صنعت 
تحوالت آن تأثیر مستقیم بر قیمت های جهانی 
سرمایه گذاری ها  جریان  همچنین  و  نفت 
وضعیت   Firmex گزارش  اخیراً  است.  داشته 
سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز 
دو کشور کانادا و آمریکا را تحلیل کرده است. 
توسعه، طی 5 سال گذشته،  به نوشته ي حقوق 
خارجی  سرمایه گذاری  قرارداد  مورد   191
آمریکا جمعاً  گاز  و  نفت  باالدستی  در حوزه 
رسیده  امضاء  به  دالر  میلیارد   44/2 ارزش  به 
است. طی همین دوره ، تعداد 61 مورد معامله 
در حوزه باالدستی نفت و گاز کانادا جمعاً به 
شرکت های  توسط  دالر  میلیارد   58/6 ارزش 
خارجی صورت گرفته که اگرچه از نظر تعداد 
کمتر از آمریکا بوده ولی از نظر ارزش ، کشور 
سرمایه گذاران  برای  بیشتری  جذابیت  کانادا 

خارجی داشته است.  یکی از معامالت بزرگ 
Tran- کانادا ترانس  قرارداد  کانادا،  در   اخیر 

sCanada به ارزش 13 میلیارد دالر بوده است. 
خارجی  شرکت های  توسط  معامله  بزرگترین 
با  سال گذشته،   5 کانادا طی  نفت  در صنعت 
 17/7 ارزش  به    Nexen Inc شرکت  خرید 
میلیارد دالر توسط شرکت ملی نفت فراساحل 
صورت   2012 سال  در   )CNOOC( چین 

گرفته است. 
شـرکت های  توسـط  معاملـه  بزرگتریـن 
خارجـی در صنعـت نفـت ایـاالت متحـده طی 
 Spectra بـا خریـد شـرکت  5 سـال گذشـته، 
میلیـارد دالر  ارزش 41/5  بـه   Energy Corp
 Enbridge Inc کانادایـی  شـرکت  توسـط 
بزرگتریـن  ایجـاد  در سـپتامبر سـال جـاری و 
آمریـکای  انـرژی  زیرسـاخت های  شـرکت 
شـمالی و یکـی از بزرگتریـن در دنیـا با ارزش 

گرفـت.  صـورت  دالر  میلیـارد   127
اگرچه تولید از شیل در آمریکا جذابیت هایی 
در  نفت  قیمت  کاهش  ولی  داشته،  به دنبال 
برای  اراضی، عاملی  تملك  باالی  کنار هزینه 
کاهش اقبال برای سرمایه گذاری های خارجی 
 18 طی  خصوصاً  شیل  پروژه های  در  جدید 
گزارش،  این  در  می شود.  محسوب  اخیر  ماه 
یکی دیگر از علل پیشی  گرفتن کشور کانادا 
حوزه  در  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  در 
نفت و گاز، منعطف تر بودن قوانین این کشور 
خصوصاً  خارجی  سرمایه گذاری  به  نسبت 
علل  از  یکی  است.  شده  بیان  چینی ها  توسط 
محدودکننده  ي جذب سرمایه گذاری خارجی 
در صنعت نفت آمریکا، محدودیت های کمیته 
در  متحده  ایاالت  در  خارجی  سرمایه گذاری 
از  برخی  توسط  سرمایه گذاری  حجم  مورد 

شرکت های خارجی است.

بودجه ساالنه تحقیق و توسعه شرکت شالمبرژر5


