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خبر ويژه

نوس��انات قيمت نفت در روزهای س��ال 2008 ميالدی به طرز محسوس��ی 
معنادار بود. در روز آغاز س��ال يك بورس ب��از امريكايی برای ثبت نامش در 
تاري��خ دنيا اقدام به خريد هر بش��كه نفت با قيمت 100 دالر و فروش آن با 
قيم��ت پايين تر كرد. يك ماه بعد از اي��ن تاريخ قيمت نفت بين 90 تا 100 
دالر در نوسان بود تا اينكه در روز 12 مارس سال 2008 ميالدی هر بشكه 

نفت با قيمت 110 دالر آمريكا مبادله شد.
س��ير رش��د قيمت نفت ادامه داش��ت تا اينكه در روز 5 ماه مه  قيمت نفت 
با شكس��ت ركورد تازه ای به 120/36دالر آمريكا رس��يد. اصلی ترين داليل 
اين رش��د حمل��ه تركيه به كردهای ع��راق و درگي��ری در نيجريه بود. اين 

روند افزايش��ی ادامه داش��ت تا اينكه در روز 26 
ژوئن سال 2008 ميالدی برای اولين بار در تاريخ 
صنع��ت نفت دنيا هر بش��كه نفت به قيمت 140 

دالر رسيد. 
در اي��ن زم��ان اوپك كه دليل رش��د قيمت نفت 
را عوامل غير بازاری می دانس��ته است تصميم به 
كاهش توليد گرفت. اوپك پيش بينی كرده بود با 
ش��رايط حاكم بر بازار و اقتصاد رشد قيمت نفت 
در عرصه جهانی ادامه دارد. ليبی هم تهديد كرده 
ب��ود كه در صورت ادامه  اين رون��د توليد خود را 
كاه��ش می دهد. ام��ا هيچ يك از اي��ن تهديد ها 

كارس��از نشد و در روز يازده جوالی همين سال نفت ركورد 147/27دالری 
را شكس��ت. از آن پس قيمت نفت در دنيا تنزل پيدا كرد و در روزهای آخر 
س��ال به كمتر از 40 دالر رسيد. س��ير كاهش قيمت نفت در ماههای اخير 
س��ال كش��ورهای نفت خيز خاورميانه و كش��ورهای عضو اوپك را با شرايط 
تازه ای مواجه كرد. اين كش��ورها كه در س��ال 2008 ميالدی 972 ميليارد 
دالر از فروش نفت به دست آورده بودند به يك باره شاهد از بين رفتن اين 
درآمد بودند. به همين دليل بارها و بارها طرح كاهش توليد اوپك را مطرح 
كردند با اين اميد كه مانع از كمتر ش��دن قيمت نفت شوند. ولی اجرای اين 

طرح تاثير معنا داری در بازار نداشت.
 عبداهلل س��الم البدری دبير كل اوپك در پاسخ به اين سوال كه چرا تاكنون 
كاهش توليد نفت تاثير چش��مگيری روی بازار نداشته است ،گفت: از زمانی 
ك��ه اوپك برای اولين بار ميزان توليد خود را كاهش داد بيش��تر از يك ماه 

می گذرد و هنوز برای مشاهده تاثير اين سياست بسيار زود است. 
در جلس��ه ای كه سازمان اوپك در ماه س��پتامبر سال 2008 ميالدی برگزار 
كرد، بازار نفت به طور كامل مورد بررسی قرار گرفت. در آن زمان ما متوجه 
شديم كه بازار با مازاد عرضه روبرو است. در آن زمان تصميم گرفتيم توليد 
را روزان��ه 500 هزار بش��كه كاهش دهيم. در ماه اكتبر ه��م ما بازار نفت را 
به طور كامل مورد بررس��ی قرار داديم و متوجه ش��ديم كه بازار همچنان با 

اضاف��ه عرضه روبرو اس��ت. بنابراين ما تصميم گرفتي��م توليد را 1/5ميليون 
بش��كه در روز ك��م كني��م و تمامی نفت م��ازاد در ب��ازار را از چرخه خارج 
كنيم. در اين ماه ها با وجود كاهش توليد در اوپك باز هم قيمت نفت س��ير 
كاهش��ی داش��ت. به همين دليل جلسه ای در ماه دس��امبر تشكيل داديم و 
بعد از بررس��ی ش��رايط بازار، توليد را 2/2ميليون بش��كه در روز كم كرديم. 
بنابراين ميزان كاهش توليد از س��پتامبر سال 2008 ميالدی تا انتهای سال 
به 4/2ميليون بشكه در روز رسيد ولی به نظر می رسد تا اواسط مارس سال 
جاری نمی توانيم تاثير كامل اين كاهش را مش��اهده كنيم. به خصوص تاثير 
كاهش 2/2ميليون بش��كه ای كه در ماه دس��امبر اتفاق افتاد به اين زودی ها 
قابل مش��اهده نيست. به هر حال در نيمه دوم ماه 
مارس ك��ه تاثير اين كاهش تولي��د كامال نمايان 
شد، كارشناس��ان اين س��ازمان مطالعات ديگری 
روی بازار انج��ام می دهند و در صورتی كه نتيجه 
اين مطالعات وجود مازاد عرضه در بازار باش��د، در 
جلس��ه ماه مارس س��ال 2009 ميالدی در مورد 
كاهش بعدی توليد تصميم گيری خواهد ش��د. اما 
در حال حاضر نمی توان در مورد تصميم آتی اين 
س��ازمان يا تاثير كاهش توليد اوپك تصميم گيری 

كرد.
البدری تاكيد كرد، برای تاثيرگذاری سياست های 
اوپك در بازار بايد كش��ورهای نفت خيز غيرعضو نيز با اين س��ازمان همراه 

شوند.
الب��دری افزود: كش��ورهای غيرعضو در س��ازمان اوپك از قبيل كش��ورهای 
روس��يه، مكزيك، نروژ و ديگر كش��ورهای توليدكننده نفت بايد توليد خود 
را كاه��ش دهن��د و اطمينان يابند كه ب��ازار با مازاد عرضه مواجه نيس��ت. 
زيرا مازاد عرضه س��بب كاهش قيمت نفت می ش��ود كه ب��رای هيچ يك از 
فروش��ندگان نفت مطلوب نيس��ت. مازاد عرضه و كاهش قيمت نفت سبب 
تنزل س��ر مايه گذاری در پروژه های باالدستی و پايين دستی می شود. كاهش 
سرمايه گذاری زمينه س��از تنزل سطح توليد در سال های آتی و به دنبال آن 

افزايش بيمارگونه قيمت نفت می شود.
قرار است در سمينار بعدي اين سازمان در مورد راهكار های بازگرداندن ثبات 
به بازار نفت و فرآورده های نفتی بحث ش��ود و به همين دليل می تواند نقش 
بس��زايی در بازار جهانی داشته باش��د. ما بر اين باوريم تنها از طريق توسعه 
تعامالت كالمی و افزايش س��طح مذاكرات بين كش��ورهای توليدكننده، 
مصرف كننده، دولت ها، س��ازمان های بين المللی و ارگانهای ديگر اس��ت 
كه می توان بازاری ش��فاف داشت و آينده ای روشن برای بازار نفت جهان 

متصور شد. 

http://www.den.ir

دبير	كل	اوپك	از	بازار	نفت	مي	گويد	
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 اخبـار داخلـي

مهندس	جشن	ساز	در	پيام	نوروزي:	

اميدواريم	در	سال	جديد	بتوانيم	همچنان	اقتصاد	كشور	را	به	سمت	تكامل	و	شكوفايي	پيش	ببريم

س��يف ال�ه  مهن�دس 
جشن س��از مدير عامل 
ش��ركت ملي نفت ايران 
در پي��ام ن��وروزي خود 
فرا رس��يدن 29 اسفند 
ماه س��الگرد ملی شدن 
صنع��ت نف��ت اي��ران و 
سال جديد را به تمامی 
كاركنان تالشگر صنعت 
خانواده ه��ای  و  نف��ت 
آن��ان تبري��ك گفت��ه و 
اميدواريم  داشت:  اظهار 
بتوانيم  در س��ال جديد 
همچنان اقتصاد كش��ور 
را ب��ه س��مت تكامل و 

شكوفايی پيش ببريم. 

وي همچني��ن در اين پيام افزود : صنعت نفت در عمر يكصد س��اله خويش 
فراز و نش��يب های فراوانی را پش��ت سر نهاده اس��ت، پس از پيروزی انقالب 
ش��كوهمند اسالمی كه كاركنان غيرتمند و ايثارگر صنعت نفت در آن نقش 
كليدی داشتند، مستشاران بيگانه اخراج شدند و اداره اين صنعت عظيم در 

دستان فرزندان برومند اين آب و خاك قرار گرفت.
وي تأكي��د كرد : كاركنان صنعت نفت به ويژه ش��ركت ملی نفت ايران طی 
س��ی س��ال بالندگی انقالب اسالمی نش��ان دادند كه می توانند با خالقيت، 
هوش��مندی و تالش مس��تمر خود چرخ های صنعت مادر كشور را با دقت و 
س��رعت به حركت در آورند و ازآن صيانت كنند و پيش��رفته ترين تجهيزات 
و فناوری را به كارگيرند و صنعت نفت را در باالترين س��طح و پيوس��ته در 

مدار توليد نگهدارند.
جش��ن ساز اظهار داش��ت : طی دوران دفاع مقدس كاركنان صنعت نفت با 
از خود گذش��تگی، اين صنعت را كه پيوسته زير آتش بود بالفاصله بازسازی 
م��ی كردند، به طوری كه حتی برای يك روز صادارت نفت قطع نش��د و در 
حال حاضر اين صنعت نقشی بی چون و چرا در تمامی ابعاد زندگی ما دارد، 
بخش اعظم ارز مورد نياز ما با صدور نفت خام حاصل می ش��ود و افزايش و 

كاهش توليد ما در بازار جهانی نفت تاثيرگذار است.
مدير عامل شركت ملي نفت ايران ضمن اعالم موفقيت در سال گذشته بيان 
كرد: اميدوارم در سال 1388 اين صنعت مانند سال گذشته كه از سوی مقام 
معظم رهبری س��ال ش��كوفايی و نوآوری نام گرفت در عرصه های گوناگون 
مانند اكتشاف و توليد، توسعه و راه اندازی واحدهای توليدی، حفاری دريا و 

خشكی، توسعه و بالندگی بيشتری داشته باشد.
وي افزود : در س��ال گذشته همچنين مناسبت يكصدسالگی نفت را داشتيم 
و اين تقارن با دستاوردهای چشمگيري همراه بود، از جمله : فازهای 6، 7 و 
8 پارس جنوبی توس��عه ميدان نفتی آزادگان و ميدان نفتی و گازی سلمان، 
تكميل طرح جمع آوری گازهای همراه و همچنين ش��ركت ملی نفت ايران 
در ادامه اج��رای برنامه های دولت نهم در زمينه عم��ران، محروميت زدايی 
و برق��راری عدالت اجتماعی پروژه های بس��ياری را در 19 اس��تان به انجام 

رسانده است.
مع��اون وزير و مدير عامل ش��ركت مل��ي نفت ايران در پايان ب��ه روان امام 
شهيدان و شهدا درود فرستاد و ياد و خاطره ايثارگران صنعت نفت را گرامی 
داش��ت و همچني��ن مراتب قدردانی خ��ود را از زحمات ش��بانه روزی كليه 
كاركنان صنعت نفت به ويژه ش��ركت ملی نفت ايران اعالم كرد و برای آنان 
و خانواده های گرانقدرش��ان موفقيت روز افزون، بركات فراوان، ش��ادكامی و 

سالمت را از پيشگاه حضرت باری تعالی خواستار شد.

وزارت ارتباط��ات ونزوئال با انتش��ار بيانيه ای 
از حض��ور ش��ركت دولتی نفت اين كش��ور 
»پترولئوس دو ونزوئال« )پی.دی.وی.اس.ای( 

در 17 ميدان نفتی ايران خبر داد. 

بلومب��رگ،وزارت  از خبرگ��زاری  نق��ل  ب��ه 
ارتباطات و اطالعات ونزوئال با انتش��ار بيانيه 
ای اعالم ك��رد ك��ه »پ��ی.دی.وی.اس.ای« 
يادداش��ت تفاهم��ی را برای حض��ور در 17 

ميدان نفتی ايران امضا كرده است.

اين توافقنامه در مدت سفر هوگو چاوز، رئيس جمهوری ونزوئال به تهران 
امضا ش��ده است. ش��ركت دولتی نفت ونزوئال همچنين برای حضور در 

توسعه بيشتر ميدان گازی پارس جنوبی توافق كرده است.

بن��ا بر اين بيانيه، ونزوئال و ايران بر اجرای طرح مطالعاتی مش��ترك در 
مورد يك ميدان نفتی ونزوئال نيز توافق كردند.

مديرعامل شركت پتروپارس روز گذشته با بيان 
اين كه احتمال دارد توس��عه يك يا دو ميدان 
از 17 مي��دان كوچ��ك جديد نفت��ی و گازی 
ش��ركت نفت مناطق مركزی ايران با همكاری 
ش��ركت ملی نفت ونزوئال و شركت پتروپارس 
بررس��ی شود، افزود: به احتمال فراوان، يك تا 
دو مي��دان نفتی و گازی از مجموع ميدان های 
ياد شده به صورت مشترك ميان شركت ملی 
نفت ونزوئال و ش��ركت پتروپارس برای توسعه 

به قرارداد خواهد رفت.
منوچهری همچنين از حضور اين ش��ركت برای مشاركت در توسعه فاز 
12 پ��ارس جنوبی خبر داد و گفت: ش��ركت ملی نف��ت ونزوئال با كمك 
اطالعات اوليه ش��ركت پتروپارس از مخزن ف��از 12 ميدان گازی پارس 
جنوبی، مش��اركت در توسعه اين بخش از ميدان گازی پارس جنوبی را 

بررسی می كند.

حضور	شركت	نفت	ونزوئال	در	توسعه	17	ميدان	نفتی	ايران
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مديرعامل ش��ركت ملی نفت اي��ران از امضای قرارداد 
حدود 5 ميليارد دالری با ش��ركت نفتی توتال فرانسه 

تا پايان سال خبر داد. 
س��يف اهلل جش��ن س��از با بيان اينكه توت��ال هيچگاه 
مذاك��ره و ارتباط��ش را با ما قطع نك��رده بود، گفت : 
عمده اين مذاكرات روی فاز 11 پارس جنوبی بوده كه 

هم اكنون در حال به نتيجه رسيدن است.
وی با بيان اينكه اين مذاكرات تا پايان س��ال تبديل به 
قرارداد می ش��ود، افزود: بر اساس اين قرارداد شركت 
نفتی توتال فرانس��ه در بخش باالدستی توسعه فاز 11 
پارس جنوبی و در بخش پايين دستی ساخت كارخانه 
ال ان جی ) توليد گاز طبيعی مايع شده ( را به عهده 

خواهد گرفت.
مدي��ر عامل ش��ركت ملی نف��ت ايران با بي��ان اينكه 
شركت های هلندی-انگليسی شل و رپسول اسپانيا نيز 

ب��رای مذاكره جديد با ايران پا پيش گذاش��ته اند گفت: هم اكنون ش��ركت 
نفت��ی ان��ی )ENI( ايتاليا در حال مذاكره فعال بر س��ر ف��از 3 ميدان نفتی 

دارخوين است.
جش��ن س��از افزود: مذاكره با انی تا پايان سال يا اوايل سال آينده تبديل به 

قرار داد خواهد شد.
وی همچنين از آغاز مذاكرات گازی با ش��ركت ای اون آلمان ) e.ON( خبر 
داد و افزود: اين ش��ركت يكی از غول های تجارت گاز در قاره س��بز و دارنده 

رتبه نخست در سال گذشته است.

جش��ن ساز گفت: هدف نخست شركت ای اون آلمان 
س��رمايه گذاری در طرح اي��ران ال ان جی )توليد گاز 
طبيعی مايع ش��ده( و بعد س��رمايه گذاری در س��اير 

ميادين گازی ايران است.
وی ب��ا بيان اينكه ش��ركت آلمانی به دنبال يك منبع 
گازی مطمئ��ن برای اروپاس��ت گفت : با مس��ئوالن 
اي��ن ش��ركت در اين باره جلس��ه ای داش��تيم و آنها 
از تاسيس��ات مي��دان عظيم گازی پ��ارس جنوبی در 

عسلويه بازديد می كنند.
مدير عامل ش��ركت ملی نفت اي��ران درباره خط لوله 
نوباك��و )صادرات گاز قفق��از و خاورميانه به اروپا( نيز 
گف��ت : دع��وت نكردن اي��ران به نشس��ت نوباكو در 

بوداپست مجارستان يك كار سياسی بود.
جش��ن س��از هرگونه طرح صادرات گاز به اروپا بدون 
حضور ايران را محكوم به شكست عنوان كرد و گفت: 
اگر هم طرح نوباكو بدون ما اجرايی ش��ود، هيچ لطمه ای به مس��ير رش��د 

صنعت گاز ايران و حضور در بازارهای بين المللی وارد نخواهد شد.
وی درباره كرس��نت ) ص��ادرات گاز ايران به امارات ( اف��زود : همانطور كه 
بارها گفته ايم جمهوری اس��المی ايران خواستار اينست كه طرف اماراتی به 

تعهدات خود) همان شروط قرارداد و نه فقط قيمت ( عمل كند.

www.nioc.ir
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يك��ی  گف��ت: 
مهمتري��ن  از 
ط��رح  نتاي��ج 
جم��ع آوری و 
گازهای  دف��ع 
در  اس��يدی 
ی  ها ند ز س��ا
زمين شناس��ی، تخمين ميزان حجم گاز اس��يدی توليدی كش��ور و تعيين 

پتانسيل ها و مخازن موجود جهت دفع آنها است. 
دكت��ر عل��ی عمادی افزود: مطالعه جامع و بررس��ی ام��كان پذيری، مزايا و 
معايب تزريق گازهای اس��يدی )س��ولفيد هيدروژن و دی اكسيد كربن( در 
اليه های زمين شناس��ی به منظ��ور كاهش اثرات مخرب زيس��ت محيطی 
ناشی از انتش��ار اين نوع از گازها و كاهش هزينه های گوگردزدايی، ارزيابی 
پتانس��يل های موجود در ايران جهت جمع آوری و دفع گازهای اس��يدی از 
اه��داف طرح مطالعاتی جمع آوری و دفع گازهای اس��يدی در س��ازندهای 

زمين شناسی است.
وی ادامه داد: كش��ور ما يكی از ده كش��ور عمده تولي��د كننده گاز طبيعی 
است و توليد، فرآورش و شيرين سازی حجم باالی گاز، باعث تصاعد ميزان 
زيادی از گازهای اسيدی و در نتيجه بروز مشكالت زيست محيطی خواهد 

شد.
دكتر عمادی گفت: افزايش چشمگير گاز دی اكسيد كربن در جو كره زمين 

باعث بروز مشكالت متعددی همچون افزايش دمای كره زمين، خشكسالی 
و تغييرات ناگهانی آب و هوا ش��ده است كه پيش بينی می شود در صورت 
عدم جلوگيری از انتش��ار گاز دی اكس��يد كربن خطر بزرگی كره زمين را 

تحديد كند. 
مدير پژوهش و فناوری شركت ملی نفت ايران گفت: تزريق گازهای اسيدی 
در زيرزمي��ن م��ی تواند يك گزينه موثر و ايمن در كاهش انتش��ار گازهای 
گلخانه ای از واحدهای ش��يرين س��ازی گاز طبيعی ايران باشد و در نتيجه 
باعث كاهش اثرات مخرب زيست محيطی اين نوع از گازها شده و به توسعه 

پايدار صنايع نفت و گاز كشور كمك می كند.
وی اظهار داشت: دفع گازها در سازندهای زمين شناسی در اعماق زمين در 
سطح دنيا در حال انجام است و به عنوان يك گزينه محتمل جهت كاهش 
گازهای گلخانه ای و حذف هزينه های گوگرد زدايی از گازهای اس��يدی در 

سطح دنيا مطرح است.
دكتر عمادی با بيان اين كه توسعه تكنولوژی تزريق و ذخيره سازی گازهای 
اسيدی در كشور و برنامه ريزی جهت توسعه پايدار صنايع نفت و گاز از ديگر 
نتاي��ج بزرگ اجرای طرح مطالعاتی جمع آوری و دفع گازهای اس��يدی در 
س��ازندهای زمين شناسی است، گفت: پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن 
نف��ت و گاز و مديريت پژوهش و فناوری ش��ركت ملی نف��ت ايران در نظر 
دارند با توجه به اهميت روز افزون مبحث ازدياد برداش��ت از منابع موجود 
نفت و گاز و نياز مبرم به برقراری و تقويت تعامل سازنده مابين شركت های 
تابعه عملياتی و مراكز پژوهش��ی و دانش��گاهی فعال در اين زمينه، اقدام به 
برپايی مجموعه ای از نشست های علمی � تخصصی با حضور كارشناسان و 

پژوهشگران صاحب نظر در اين مقوله كند.
http://shana.ir

قرارداد	5	ميليارد	دالری	ايران	– توتال

با	هدف	جلوگيری	از	آلودگی	محيط	زيست	صورت	می	گيرد
مطالعه	طرح	جمع	آوری	و	دفع	گازهای	اسيدی	در	سازندهای	زمين	شناسی

 اخبـار داخلـي
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مديرعامل ش��ركت ملی مناطق نفت خيز جن��وب تصريح كرد: افزايش توان 
تولي��د نف��ت در حوزه ه��ای مختلف عمليات��ی مناطق نفت خي��ز جنوب از 
بزرگترين دستاوردها و افتخار برجسته كاركنان صنعت نفت جنوب در سال 

گذشته نسبت به سالهای پيش بود. 
مهندس غالمرضا حسن بيگلو افزود: اين موفقيت بزرگ در مناطق نفت خيز 
جنوب در حالی حاصل ش��ده اس��ت كه كاركنان صنعت نفت در حوزه های 
عملياتی پنجگانه شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب با تالش شبانه روزی 
و با وجود سختی های كار، سطح توليد نفت را با وجود كاهش طبيعی ميزان 

توليد، ثابت نگه داشتند.

وی ادامه داد: در طول س��ال گذش��ته روزانه حدود سه ميليون و 200 هزار 
بشكه نفت در مناطق نفت خيز جنوب توليد شده است كه اين ميزان توليد 
مطابق برنامه های مهندس��ی با توجه به مطالعات مهندس��ی مخازن و انجام 

تعميرات اساسی محقق شده است.

مديرعامل ش��ركت ملی مناطق نفت خيز جن��وب همچنين در پيام نوروزی 
خود خطاب به كاركنان صنعت نفت جنوب تصريح كرد: سی سال پر افتخار 
گذشته به يقين مهم ترين دوره تاريخ صنعت نفت بوده كه در اين ميان تالش و 
استقامت و از جان گذشتگی شما عزيزان و خانواده های گراميتان در اعتصابات 
دوره انقالب اسالمی و اس��تمرار توليد در زير بمباران های جنگ تحميلی و 

بازس��ازی تاسيس��ات، از 
نقاط روش��ن تاريخ ايران 
زمين است كه اين حماسه 
ب��زرگ در چهارمين دهه 
انقالب با تالش فن آوران 
نفت  مناطق  ملی  شركت 
خواهد  ادامه  جنوب  خيز 

يافت.

بيگلو تصريح كرد:  حسن 
در طول س��ال گذش��ته همچنين 35/2 ميليون متر مكع��ب گاز گنبدی از 
ميادي��ن مناطق نفت خيز جنوب ش��امل ميادين اهواز، م��ارون، آغاجاری، 
گچس��اران، پارس��ی و كرنج، پازنان، منصوری، رگ سفيد، بی بی حكيمه و 

ساير ميادين نفتی و گازی توليد شده است.

وی اقزود: همچنين در طول س��ال گذش��ته روزانه 69/9 ميليون متر مكعب 
گاز همراه و 4/09 ميليون متر مكعب گاز از افق ژوراسيك ميدان های مناطق 

نفت خيز جنوب توليد شده است.

http://shana.ir

مدير	عامل	شركت	ملي	مناطق	نفت	خيز	جنوب	:	

افزايش	توان	توليد	نفت،	افتخار	بزرگ	كاركنان	صنعت	نفت	در	سال	87	است

 اخبـار داخلـي

فوران گاز در ميدان ابوذر به دليل ابهام و عوامل پيدايش بحران و نيز پيچيدگی 
عملي��ات مهار، حادثه ای بی نظير در تاريخ صنعت نفت دريايی كش��ورمان بوده 
اس��ت و بر همين اساس، حماس��ه ای كه در جريان مهار اين فوران رخ داد نيز، 

رويدادی ماندگار در حيات صنعت نفت ايران خواهد بود. 
ص��دری افق��ه، مدير تداركات و امور كاالی ش��ركت نفت فالت قاره و مس��ئول 
پشتيبانی ستاد بحران فوران سكوی ابوذر افزود: حوادثی نظير بحران فوران گاز 
در مناطق دريايی توليد نفت، به علت محدوديت های فراوانی كه ماهيت دريايی 
محيط و نيز ش��رايط خاص جغرافيايی ايجاد می كند، هرگز با موارد مش��ابه در 

حوزه خشكی قابل مقايسه نيست.
وی در باره اين كه عمده ترين مش��خصه تفاوت عملي��ات مهار فوران در دريا با 
محدوده های خش��كی، دش��واری نظام تداركات كاال و مواد و پشتيبانی عمليات 
اس��ت، گفت: با توجه به اهميت نظام پش��تيبانی و زنجيره مهم در سرنوش��ت 
عمليات مهار فوران س��كوی ابوذر، اداره تداركات شركت نفت فالت قاره نسبت 
به ترس��يم س��ازمانی ماتريسی با هدف تمركز بر پش��تيبانی مطلوب از عمليات 

اقدام كرد.
افقه ادامه داد: بر اس��اس اين س��ازمان ماتريس��ی ويژه، به جز س��تاد مديريت 

تداركات و پشتيبانی در تهران، شش كانون تداركاتی در بوشهر، خارگ، بهرگان، 
شيراز، كيش و س��كوی ابوذر برای تامين سريع و مطلوب نيازمندی های كاال و 
م��واد عمليات مهار بس��يج ش��دند و حداقل 90 نفر از كاركن��ان اداره تداركات 
ش��ركت نفت فالت قاره به ص��ورت ويژه در مدار پش��تيبانی عمليات مهار قرار 

گرفتند.
مدير تداركات و امور كاالی شركت نفت فالت قاره تصريح كرد: از آنجا كه سرعت 
تهي��ه و كيفيت مطلوب، دو عامل تعيين كننده در زنجيره تامين نيازمندی های 
عمليات مهار فوران سكوی ابوذر بود، به سازندگان داخلی اعتماد و بخش عمده 

كاال و مواد را از داخل كشور تهيه كرديم.
وی گفت: در مجموع ثابت شد كه به نيروها و توانمندی های داخلی به ويژه در 
زمان هايی كه ش��رايط بحرانی پديد می آيد، بس��يار بيشتر از خارجی ها می توان 

اتكا و اعتماد كرد.
مدي��ر تداركات و امور كاالی ش��ركت نفت فالت قاره  افزود: به دليل اس��تفاده 
از توانمندی ه��ای داخلی در جريان تداركات و تامين كاال و مواد عمليات مهار، 
عالوه بر ش��تاب بخش��ی در روند تهيه نيازها، صرفه جويی چش��مگيری نيز در 

هزينه های مربوط ايجاد شد.
افق��ه گفت: هزينه ای كه ص��رف تداركات و تامين نيازهای عمليات مهار ش��د، 

حداقل يك دهم هزينه ای بود كه در چنين عملياتی مرسوم است.
مدير تداركات و امور كاالی ش��ركت نفت فالت قاره اظهار داش��ت: در زنجيره 
پش��تيبانی كاال و مواد عمليات مهار فوران س��كوی ابوذر، تامين 6 هزار و پانصد 
تن سيمان، 2 هزار و پانصد تن نمك، هزار تن كلسيم كلرايد و 3 هزار و پانصد 
تن باريت پيش بينی ش��ده بود كه همه موارد ياد ش��ده با سرعت و در حداكثر 

كيفيت تامين شد.
وی اف��زود: عمليات پش��تيبانی و ت��داركات مهار فوران س��كوی ابوذر تجربه ای 
ارزش��مند برای صنعت نفت ايران بود و اكنون دانش حرفه ای لجس��تيك كاال و 
مواد حوادث مشابه و صدور خدمات پشتيبانی و مهندسی در شركت نفت فالت 

قاره پديد آمده است.
منبع: روابط عمومی شركت نفت فالت قاره ايران

فوران	گاز	در	ميدان	ابوذر	با	يك	دهم	هزينه	پيش	بينی	شده	مهار	شد
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پكن و رياض به منظور توسعه همكاری ها در بخش انرژی ميان شركت های 
ملی نفت دو كشور، توافقنامه امضا كردند. 

اي��ن توافق كه در پی ديدار اخير هو جينتا، رئيس جمهوری چين، از رياض 
صورت گرفت، س��رآغاز همكاری ها ميان شركت ملی نفت آرامكو عربستان و 

شركت »چاينا پتروليوم اند كميكال« خواهد بود. 
بر اس��اس اين توافقنامه كه در فوريه 2009 به امضا رس��يده است، شركت 
پتروليوم چين موس��وم به »سينوپك«، به عنوان بزرگ ترين پااليشگر نفت 

خام درآسيا و آرامكو عربستان، راه را برای سرمايه گذاری مشتركی در بخش 
ترانزيت نفت خام و خدمات پااليشی هموار خواهد كرد.

بر اس��اس توافق ياد شده، سينوپك خدمات مهندسی و فنی را در اختيار دو 
شركت پااليشی در عربستان سعودی قرار خواهد داد. 

هيچ گونه س��همی در تاسيسات عربستانی به ش��ركت چينی تعلق نخواهد 
گرفت.

http://pe.rian.ru

چين	و	عربستان	توافقنامه	انرژي	امضا	كردند	

وزير نفت عراق خواس��تار افزايش 500 هزار بش��كه ای توليد نفت خام اين 
كشور شد. 

به نقل از رويترز، حس��ين الشهرستانی در همايشی با حضور جمع زيادی از 
مديران صنعت نف��ت عراق در بغداد اعالم كرد كه وی به هيئت وزيران اين 
كشور توصيه خواهد كرد تا شركتی با عنوان »شركت ملی نفت عراق« برای 
افزايش 500 هزار بشكه ای توليد نفت خام اين كشور ظرف دو سال آينده، 

تاسيس شود.
وزير نفت عراق تاكيد كرد: كه نتيجه اين همايش در بغداد اين بود كه ميزان 
افزايش توليد نفت خام عراق با در پيش گرفتن اقدام های عاجلی در دو سال 
آينده، بايد 500 هزار بشكه در روز افزايش يابد. اين در حالی است كه پيش 
از عراق قصد داش��ت ميزان كنونی توليد نفت خام خود را در مدت دو سال 

بين 300 تا 350 هزار بشكه در روز افزايش دهد.
تولي��د كنونی نفت خام عراق دو ميلي��ون و 300 تا دو ميليون و 400 هزار 

بشكه در روز است.
وزير نفت عراق اضافه كرد كه وی پيشنهاد ايجاد شورای مركزی نفت و گاز 
را نيز مطرح خواهد كرد و از ش��ركت های بي��ن المللی فعال در زمينه نفت 

خواهد خواست تا در مناقصه های ميادين نفتی عراق حضور يابند.
عراق دارای س��ومين ذخاير بزرگ نفتی جهان اس��ت. اين كش��ور به دليل 
كاهش بهای نفت، با كسری زيادی در بودجه سال 2009 ميالدی خود روبه 

رو است. 90 درصد از درآمدهای عراق متكی به صادرات نفت است.

http://shana.ir

عراق	براي	افزايش	توليد	نفت	خام	خود	تالش	مي	كند	

مديرعامل ش��ركت نفت و گاز پارس با اش��اره به امضاي تفاهم نامه تامين مالي 
فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي گفت: كنسرسيومي متشكل از سه كشور اروپائي 
و آسيائي براي سرمايه گذاري حدود 4 ميليارد يوروئي اين دو فاز اعالم آمادگي 

كرده اند. 
علي وكيلي در خصوص وضعيت فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي اظهار داش��ت: 
در ح��ال مذاكره با يك كنسرس��يوم خارجي هس��تيم و تفاهم نامه اوليه آن نيز 

امضاء شده است. 
وي افزود: بر اس��اس اين تفاهم نامه مقرر شد به ميزان سرمايه مورد نياز توسعه 

اين فازها، كنسرسيوم مذكور سرمايه گذاري آن را تامين كند. 
به گفته وي، تفاهم نامه مذكور چند ماه قبل به امضاي طرفين رسيده است. 

بنابراين گزارش ، كنسرسيومي متشكل از سه كشور آلمان_سوئيس_چين براي 
س��رمايه گذاري حدود 4 ميليارد يوروئ��ي اين دو فاز اعالم آمادگي كرده اند. اين 

حجم س��رمايه گذاري براي توس��عه بخش خش��كي و دريايي اين فازها در نظر 
گرفته شده است. 

توس��عه  فازهاي  17 و 18 ميدان  گازي  پارس  جنوبي  به  منظور توليد روزانه  50 
ميليون  متر مكعب  گاز طبيعي ، 80 هزار بشكه  ميعانات  گازي ، 400 تن  گوگرد، 
توليد س��اليانه  1 ميليون  تن  ات��ان  و 1.5 ميليون  تن  گاز مايع  )پروپان  و بوتان ( 

»LPG » طراحي شده است. 
تاسيس��ات  فرا س��احلي  اين  طرح  در فاصله  100 كيلومتري  از س��احل  عسلويه  
احداث  مي گردد. چهار س��كوي  حفاري  توليدي  ش��امل  44 حلقه  چاه ، دو رشته  
خ��ط  لوله  32 اين��چ  دريايي  انتق��ال  گاز، دو خط  لوله  4.5اين��چ  انتقال  محلول  

گاليكول ، تاسيسات  دريايي  اين  طرح  را شامل  مي شود. 

www.farsnews.com

كشورهاي	آلمان،	سوئيس	و	چين	براي	اجراي	2	فاز	پارس	جنوبي	اعالم	آمادگي	كردند

تكنولوژي	جديد	شركت	وسترن	جي	كو	در	زمينه	عمليات	لرزه	نگاري

شركت وسترن جي كو سيستم ژئوفيزيكي جديدي را راه اندازي كرده است 
كه در برداش��ت و پردازش يكپارچه داده هاي لرزه اي خشكي به روش نقطه 
- گيرنده بكار مي رود. ش��ركت شلمبرژه بكارگيري اين سيستم جديد را كه 

UniQ نام دارد اعالم كرده است. 
سيس��تم منحصر بفرد معرفي شده، تكنولوژي تعداد كانالهاي زياد در روش 
نقطه - گيرنده را با تكنيك پيشرفته نقاط فرستنده همزمان كه براي توليد 
باالي داده به كمك ويبراتورها در مناطق خش��كي استفاده مي شود، تركيب 

كرده و مورد بهره برداري قرار داده است. 
اين سيس��تم جديد به خاطر بهره گيري از سنس��ور شتاب سنج ژئوفون كه 
داراي پهناي باند گس��ترده مي باشد، قادر اس��ت تا 150000 كانال زنده در 
ب��ازه زماني با نرخ نمونه برداري دو ميلي ثانيه را پش��تيباني كند. همچنين 

به خاطر قابليتهاي باالي اين سيس��تم در ثبت پيوس��ته داده و نيز استفاده 
از تكنيك نقاط فرس��تنده همزمان، مي توان از آن در پروژه هاي با تراكم باال 
جهت تعيين خصوصيات مخزن و عمليات اكتشافي سريع به صورت برداشت 
پراكن��ده و كم تراكم، بهره برد. همچني��ن مي توان از آن در محيط هايي كه 
نوفه زيادي دارند و نيز مناطق با وضعيت زمين شناس��ي پيچيده ، اس��تفاده 

كرد . ا
UniQ سيستمي اس��ت كه جهت برداشت اطالعات به صورت آزيموت كامل 
طراحي شده و از كيفيت باالي روش نقطه - گيرنده بهره مي گيرد و قابليت 
ثب��ت اطالعات به صورت مداوم را نيز دارد، لذا با تمام روش هاي اس��تاندارد 

توليد باالي داده توسط ويبراتورها سازگار است.
www.westerngeco.com/UniQ :منبع
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مطالع��ات اوليه براي س��اخت مخازن زيردريايي ذخيره س��ازي نفت خام در 
خليج فارس و درياي عمان آغازشده است. مديرعامل شركت پايانه هاي نفتي 
ايران با بيان اين مطلب گفت: پس از انجام بررس��ي هاي اوليه و شناس��ايي 

نقاط بهينه، مطالعات تفصيلي اين طرح آغاز مي شود.
مهندس موسی سوری با اشـاره به اين كه اين نوع مخازن ذخيره سازي 
نفت خام از امنيت و ايمني باالتري در شرايط بحران برخوردار هستند، 
افـزود: تاكنون در كشـورهاي پيشـرفته اي مانند ژاپن، نـروژ و حتي 
عربسـتان سابقه سـاخت مخازن ذخيره سـازي نفت در زير بستر دريا 
وجود داشـته اسـت؛ به طوري كه ژاپن بيش از 60 ميليون بشـكه نفت 

خام را در عمق 42 متر زير بستر دريا ذخيره سازي كرده است.
وي با تاكيد بر اين كه هزينه هاي س��اخت مخازن ذخيره سازي زير بستر دريا 
حدود دو برابر بيشتر از مخازن رو زميني است، تصريح كرد: ولي هزينه هاي 
ثابت نگهداري مخازن زيردريايي بسيار كمتر از مخازن روي زمين است؛ به 
طوري كه طي مدت 10 سال هزينه هاي ساخت آن بازگشت داده مي شود.

ايش��ان با تاكيد بر اين كه مذاكراتي براي همكاري بين ش��ركت ملي نفت و 
دانش��گاه صنعتي كرمان براي انجام مطالعات احداث مخازن ذخيره س��ازي 
زير زمين آغاز ش��ده است، خاطرنشان كرد: پس از تكميل مطالعات و نتايج 
پژوهش��ي آن عمليات اجرايي براي س��اخت آغاز خواهد شد. در حال حاضر 
اين دانشگاه به دنبال تهيه نقشه و موقعيت سنجي ساخت مخازن زيرزميني 

در مناطقی از خليج فارس و دريای عمان است.
مديرعامل ش��ركت پايانه هاي نفتي ايران با اش��اره به اين كه هم اكنون 42 
مخزن نفت خام با ظرفيت عملياتي حدود 17.5 ميليون بشكه و يك مخزن 
ب��ا ظرفيت يك ميليون بش��كه مخت��ص گازويي��ل در روي زمين در جزيره 

خارك وج��ود دارد، توضي��ح داد: در حال حاضر ذخيره س��ازي گازوييل به 
ظرفيت 300 ميليون ليتر در خارگ انجام مي ش��ود كه از دموراژ كشتي ها و 

پرداخت هزينه بابت معطلي آنها جلوگيري مي كند.

احداث	مخازن	زيردريايي	نفت	خام	در	خليج	فارس	و	درياي	عمان

كاهش	نفت	ريزي	از	17318	بشكه	به	95	بشكه
حاصل	يك	ابتكار	در	تعميرات	خطوط	لوله	شركت	بهره	برداري	نفت	و	گاز	گچساران

طي يك عمليات ابتكاري ، نفت ريزي از خطوط لوله نفت صادراتي بيش از 
99/5 درصد كاهش يافت . 

مديرعمليات شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران با اعالم اين خبر گفت 
: همكاران اداره تعميرات خطوط لوله اين ش��ركت طي يك اقدام برجسته و 
س��تودني ، خطوط لوله 42 و 48 اينچ نف��ت صادراتي را كه در برخي نقاط 
دچ��ار خوردگي خارجي ش��ده بودند ، با روش��ي دقيق و ابت��كاري تعمير و 
بهسازي كردند كه حاصل آن كاهش نفت ريزي از 17318/5 بشكه در سال 

86 به 95 بشكه در نيمه اول سال 87 بود . 
مهن��دس غالمرضا پاك��دل افزود : اين خط��وط در دهه 40 و با روش��هاي 
اجراي��ي آن زمان بص��ورت زيرزميني احداث ش��ده اند كه ب��ه دليل قدمت 
طوالني و ش��رايط خاص جغرافيايي مس��ير و نوع خاك ، قسمتهايي از آنها 
دچار فرسودگي و خوردگيهاي خارجي شده بود و اين مشكل مكرراً موجب 

نشتي هاي متعددي مي گرديد . 
وي تصري��ح ك��رد : بدليل عدم امكان توقف نف��ت صادراتي ، اين خطوط به 
هنگام نشت بوسيله گيره هاي موقت رفع نشت مي شدند كه خود اين گيره ها 
بدليل عدم امكان جوشكاري و تقويت اطراف آنها و نيز عدم امكان نوارپيچي 
و پوشش روي گيره ها ، موجب تجمع آب مي شد و بدليل تماس مستقيم با 

خاك ، باعث ايجاد خوردگيهاي جديد در اطراف آنها مي شد. 
وي افزود : ادامه اين وضعيت باعث شده بود در سالهاي 85و86 اين خطوط 
به دفعات دچار نشتي شوند كه عالوه بر كاهش صادرات ، آلودگيهاي زيست 

محيطي را نيز بدنبال داشت . 
پاكدل افزود : پس از بحثهاي مفصلي كه درجلسات حفاظت فني مطرح شد، 
تصميم گرفتيم كه اداره تعميرات خطوط لوله  با پذيرش ريسك باال، در يك 
اق��دام منحصر به فرد و ابتكاري، گيره هاي مذكور را حذف و محل گيره ها را 
با وصله موقت جوشكاري كند و سپس محلهاي يادشده وساير محلهايي كه 
دچار كاهش ضخامت شده بودند، با استفاده از غالف كامل جوشكاري شوند 

و پس از تميزكاري و پوشش، مجدداً مدفون شوند. 

وي در تش��ريح انجام اين عمليات گفت : اين عمليات سنگين با همكاري و 
 HSE، دقت نظر ادارات بازرس��ي فني و خوردگي فل��زات ، خدمات عمليات
و به��ره برداري با موفقيت كامل انجام ش��د و درنتيجه آن 56 عدد گيره از 
روي خطوط مذكور حذف و 665 متر غالف كامل روي آنها جوش��كاري شد 

و 1650 متر نيز پس از سندبالست مجدداً پوشش داده شد . 
پاك��دل افزود : دراين عمليات كم نظير و برجس��ته كاره��اي ديگري نظير 
احداث جاده دسترس��ي ، احداث گرده ماهي ، احداث كانال و انحراف مسير 
آب ، ساخت ديواره سنگي و حوضچه بتني انجام شد و يكبار ديگر همكاران 
پرتالش و توانمند اين شركت توانستند كاري بزرگ و به ياد ماندني را بدون 

كوچكترين حادثه اي در حافظه تاريخ سراسر افتخار خود ثبت نمايند . 
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