اخبار داخلی و بین المللی

جزییاتی از مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با کره جنوبی و آلمان
در روزهای منتهی به برگزاری بیست و یکمین
نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
ایران ،مذاکراتی میان شرکت ملی نفت ایران و دو
شرکت مطرح حوزه انرژی کره جنوبی و آلمان در
تهرانبرگزارشد.
یادداشتتفاهمهمکاریمیانشرکتملینفتایران
وشرکتگازکرهجنوبی()KOGASامضــاشــد.
رکــنالــــدینجوادی،مدیرعاملشرکتملینفت
ایران و سونگ هونلی ،مدیر شرکت کوگس کره
جنوبییادداشتتفاهمیبرایگسترشهمکاریهای
آتی میان دو کشور به امضا رساندند .یکی از مهمترین
اهدافامضایاینتفاهمنامهمطالعهکرهایهابرروی
یکی از میدان های گازی ایران در خلیج فارس است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تجربه
شرکتکوگسدرزمینهباالدستوتوسعهقابلتوجه
آنها در سال های اخیر در بیش از  ۱۵کشور دنیا ،می
گوید:کرهایهامطالعهایرارویمیدانباللخواهند
داشتوپیشنهادهایشانرابرایتوسعهآتیبامادرمیان
خواهند گذاشت و از آن جایی که تولید این میدان
گازی است پس از مطالعه ،عالقه مندی خود را برای
مشارکت در ایران ال ان جی یا ال ان جی جدید به ما
اعالمخواهندکرد.بررسیوسرمایهگذاریدرتوسعه
باالدست در خلیج فارس و به تبع آن نحوه استفاده از
گاز که تبدیل به  LNGشود یا خیر و موارد دیگر در
ادامههمکاریهاقابلبررسیاست.
شرکت کوگس یکی از شرکت های بزرگ گازی
کره جنوبی است که در سال  ۱۹۸۳توسط دولت این
کشور تاسیس شده است و یکی از شرکتهای اصلی
واردکننده LNGدر جهان به شمار می رود.

همچنین تفاهمنامه سهجانبه شرکت ملی نفت ایران
با زیمنس و شرکت توربو کمپرسور نفت ()OTC
امضا شد .رکنالدین جوادی ،مدیرعامل شرکت ملی
نفت ایران ،زیگفرید روسورم ،مدیرفناوری زیمنسو
سعید مهتدی ،مدیرعامل شرکت توربوکمپرسور به
منظور نوسازی ماشین آالت دوار موجود در مناطق
عملیاتی ،پاالیشگاهها و مراکز و ساخت توربینهای با
ظرفیتجدیدیادداشتتفاهمامضاکردند.
شرکت زیمنس به چهار بخش اصلی انرژی ،صنعتی،
پزشکی و زیرساختهای شهری تقسیم میشود ،این
شرکت در  ۱۹۰کشور جهان اشتغال داشته و دفتر
مرکزی این شرکت در شهر مونیخ ،آلمان قرار دارد.
وزیر نفت پیش تر چند دور گفتگو با مدیران زیمنس
در تهران داشته است و در مالقاتی با یو کازر،
مدیرعامل زیمنس در اسفندماه پارسال اعالم کرده
بود :زیمنس یکی از بازیگران اصلی برق و ماشینهای
دوار در جهان است و ایران میتواند با همکاری با این

شرکت به قطب ساخت و صادرات تجهیزات بدل
شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره تفاهمنامه
امضا شده با شرکت زیمنس با اشاره به این که بیژن
زنگنه ،وزیر نفت پیشتر در دیدار با مدیرعامل این
شرکت در زمینه ساخت داخل یک نوع توربین
جدیدوکمپرسوربهتوافقرسیدهبودند،میگوید:در
حقیقت این یادداشت تفاهمی که امضا شد دو محور
دارد؛ نخست ،زمینههای حضور شرکت زیمنس در
ایران بررسی شود و دوم ،نوسازی ماشین آالت دوار
کهنه و سرمایه گذاری برای تامین ماشینهای دوار
پروژههای جدید در بخش باالدست و خطوط انتقال
نفت با هدف ساخت داخل انجام شود.
به گفته رکن الدین جوادی ،قرار است در این زمینه
شرکت او تی سی و زیمنس یک شرکت در ایران
ثبت کنند و این شرکت مسئول ساخت داخل این
توربینهایجدیدوتوربوکمپرسورهاباشد.

چشمانداز بازار جهاني  LNGدر افق بلندمدت
بازار  LNGطي يك دهه گذشته تحوالت
قابلتوجهي را شاهد بوده ،از جمله اينكه
هزينههاي زنجيره عرضه  LNGبهويژه در
بخش مايعسازي با افزايش بيسابقهاي مواجه
گرديده است .بهطوريكه اين هزينهها از حدود
 500دالر به ازاي هر تن ظرفيت مايعسازي در
حدود سالهاي  2005-2007تا بيش از 2500
دالر در هر تن ظرفيت و حتي در برخي از
پروژههاي خاص در استراليا تا بيش از 4000
دالر به ازاي هر تن ظرفيت مايعسازي در سال
14

 2015افزايش يافته است .لذا عرضهكنندگان
بالقوه  LNGدر بازار نظير كشورهايي كه
داراي واحدهاي در حال ساخت بوده و يا
برنامهريزيهايي را جهت احداث واحدهاي
توليد  LNGدر دست اقدام دارند ،ميبايد
ميزان رقابتپذيري  LNGتوليدي خود(به
لحاظ هزينه تمام شده) با صادركنندگان سنتي و
موجود در بازار را مورد توجه قرار دهند چراكه
در حال حاضر حتي برخي از پروژههاي در حال
ساخت مايعسازي  LNGبا توجه به افزايش

شديد هزينههاي سرمايهگذاري تأسيسات و
نيز كاهش قيمت فروش  LNGدر بسياري از
بازارها ،توجيه اقتصادي خود را از دست داده و
بهصورت تعليق درآمدهاند.
از سوي ديگر ،بهرغم عدم افزايش تقاضاي
 LNGمطابق با انتظارات خوشبينانهي سالهاي
گذشته ،ميزان پروژههاي مايع ِ
سازي برنامهريزي
شده و در حال ساخت در مناطق مختلف به
ميزان قابلتوجهي افزايش يافته و تحليلگران
بازار را با اين ترديد مواجه نموده است كه آيا در
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سالهاي آتي(ميانمدت و بلندمدت) تقاضاي
كافي جهت تضمين اين ميزان  LNGتوليدي
وجود خواهد داشت؟ لذا بر اين اساس ،جهت
شفافسازي وضعيت بازار  LNGدر سالهاي
آتي و بهمنظور تصميمگيري درست و منطقي،
وضعيت چشمانداز پروژههاي مايعسازي،
ترمينالهاي دريافت  LNGو نيز چشمانداز
تقاضاي  ، LNGمورد ارزيابيِ مختصر قرار
ميگيرد تا ميزان پتانسيل بازار جهت جذب
 LNGتوليدي جديد توسط كشورهايي نظير
جمهوري اسالمي ايران مشخص گردد.
در ابتدا خالصهاي از چشمانداز واحدهاي
مايعسازي ( LNGموجود  +در حال ساخت
 +برنامه ريزي شده) و نيز ترمينالهاي واردات
( LNGموجود  +در حال ساخت  +برنامهريزي
شده) مورد اشاره قرار گرفته و در ادامه،
چشمانداز عرضه و تقاضاي  LNGبر اساس
پيشبينيهاي معتبر بينالمللي مورد تجزيه و
تحليل قرار خواهد گرفت.
نتايج حاصل از ارزيابي وضعيت تأسيسات
مايعسازي  LNGدر جهان نشان ميدهد كه
در سال  2013مجموعاً بالغ بر  298ميليون
تن ظرفيت مايعسازي در حال بهرهبرداري و
فعاليت بودهاند .همچنين ظرفيتهاي در حال
ساخت در سطح جهان بيش از  135ميليون
تن در سال برآورد گرديده كه ميبايد تا سال
 2020تكميل شده و مورد بهرهبرداري قرار
گيرند .لذا مجموع ظرفيتهاي مايعسازي
موجود و در حال ساخت در حدود  433ميليون
تن در سال برآورد ميگردد .از سوي ديگر،
حجم وسيعي از پروژههاي مايعسازي LNG
جهت بهرهبرداري در افق بلندمدت برنامهريزي
و هدفگذاري شدهاند كه بر اساس گزارش
سال  2014مجمعجهاني گاز ،بالغ بر  657ميليون
تن تخمين زده شده است .بنابراين ،چشمانداز
ظرفيتهاي مايع سازي  LNGجهان در افق
بلندمدت ( )2025-2035بر اساس آمار منتشره
مجمع جهاني گاز -رقمي بيش از  1091ميليون
تن در سال پيشبيني ميگردد.
بهطور كلي بر اساس گزارش مجمع جهاني
گاز ،ظرفيت موجود ترمينالهاي دريافت LNG
جهان در سال  2013بيش از  688ميليون تن در
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ظرفيتهاي
موجود

ظرفيتهاي در
حال ساخت

مجموع
ظرفيتهاي
موجود و در حال
ساخت

ظرفيتهاي
برنامهريزي شده و
هدفگذاري شده
در افق بلندمدت

مجموع
ظرفيتهاي
مايعسازي در
افق بلندمدت

حوزه اقيانوس
اطلس

93

5/2

98/2

112/6

210/8

منطقه
خاورميانه

100/3

-

100/3

59

159/3

حوزه اقيانوس
آرام

105

130

235

486

721

مجموع

298/3

135/2

433/5

657/6

1091/1

سال تخمين زده ميشود .ظرفيت ترمينالهاي
در حال ساخت نيز در حدود  132ميليون تن
در سال ميباشد .همچنين كل ظرفيتهاي
برنامهريزي شده احداث ترمينالهاي دريافت
 LNGدر جهان بيش از  250ميليون تن
ميباشد كه در صورت بهرهبرداري از كل اين
ظرفيتها (در حال ساخت و برنامه ريزي شده)،
ظرفيت ترمينالهايدريافت  LNGجهان در
بلندمدت به بيش از  1071ميليونتن در سال
افزايشخواهديافت (يعني در حدود  4/5برابر
ميزان واردات  LNGجهان در سال .)2013
در واقع بر اساس برنامهريزيهاي صورت
گرفته ،جهت توسعه واحدهاي مايعسازي
و ترمينالهاي تبديل به گاز در دنيا ،ظرفيت
مايعسازي و واردات  LNGطي دو دهه آتي به
بيش از  1000ميليون تن در سال افزايش خواهد
يافت كه در مقايسه با رقم واقعي تجارت LNG
در سال  2014كه معادل  241ميليون تن بوده
است ،بيش از  4برابر خواهد بود .البته بهطور
قطعي نميتوان گفت كه چه ميزان از اين

ظرفيتها طي دو دهه آتي عملياتي خواهند شد.
بدينمنظور چشمانداز تقاضاي جهاني LNG
طي دو دهه آتي مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل
قرار گرفته و بر اساس  3سناريوهاي رشد باالي
تقاضا ،ادامه روند موجود و در نهايت رشد پايين
تقاضا ،ميزان عرضه موردنياز جهت پاسخگويي
و تأمين تقاضاي پيشبيني شده استخراج خواهد
شد.
در ارتباط با تقاضاي جهاني  LNGطي دو
دهه آتي ،بسياري از موسسات معتبر بين المللي
نظير آژانس بينالمللي انرژي ( ، )IEAاداره
اطالعات انرژي آمريكا ( ، )EIAموسسه
مطالعات انرژي كانادا ( ، )CERIموسسه Oil
 ، & Gasموسسه مطالعات اقتصاد انرژي ژاپن
( ، )IEEJموسسه ، Fact Global Energy
موسسه  Wood Mackenzieو موسسه مشاور
انرژي  PFCپيشبينيهايي را ارائه نمودهاند
كه تفاوت چنداني با يكديگر ندارند ،ولي
با توجه به اينكه مطالعه موسسه مشاور انرژي
 PFCبهصورت تفصيلي و براساس  3سناريوي
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ظرفيتهاي
موجود

ظرفيتهاي در
حال ساخت

مجموع
ظرفيتهاي
موجود و در حال
ساخت

ظرفيتهاي
برنامهريزيشده
در افق بلندمدت

مجموع
ظرفيتهاي
گازسازي در
افق بلندمدت

بازار اروپا

142/6

21

163/6

140

303/6

آمريكاي شمالي

156

30

186

10/6

196/6

آمريكاي التين

24/2

24/5

48/7

-

48/7

آسيا پاسفيك

357

40/3

397/3

100

497/3

خاورميانه

8/6

16/5

25/1

-

25/1

مجموع

688/4

132/3

821

250/6

1071

15
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 | 3چشم انداز تقاضاي جهاني  LNGطي دوره ( 2012-2045ميليون تن)

2012

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

آسيا

168

170

242

297

340

375

394

409

اروپا

48

62

83

89

92

93

92

92

آمريكا

20

21

29

32

36

40

43

46

خاورميانه و
آفريقا

3

4

12

15

18

20

22

25

كل (سناريوي
مرجع)

240

258

366

433

486

527

551

571

سناريوي
افزايش تقاضا

240

279

396

481

538

586

613

636

سناريوي
كاهش تقاضا

240

254

329

388

438

477

500

520

مختلف صورت پذيرفته است ،در اين بخش
از مطالعه مورد تجزيه و تحليل و استفاده قرار
ميگيرد.
بر اساس مطالعهاي كه توسط موسسه مشاور
انرژي  PFCدر سال  2013انجام گرفته است،
تقاضاي جهاني  LNGدر سناريوي مرجع از
حدود  240ميليون تن در سال  2012به بيش
از  366ميليون تن در سال  2020افزايش يافته
و بازار آسيا با اختصاص بيش از  66درصد
تقاضاي  ( LNGمعادل  242ميليون تن در
سال) همچنان اصليترين بازار خواهد بود .بر
اين اساس ،تقاضاي جهاني  LNGبا روندی
افزايشی در سال  2025به  433ميليون تن ،در

سال  2030به  486ميليون تن و در سال 2035
به  527ميليون تن فزايش خواهد يافت .با توجه
به رشد فزاينده تقاضاي  LNGدر بازارهاي
نوظهور آسيايي نظير چين و هند ،سهم تقاضاي
اين منطقه از كل تقاضاي جهاني  LNGتا سال
 2035به بيش از  71درصد افزايش خواهد
يافت.
قابل ذکر است ،وجود برخي نااطمينانيها
ميتواند سطوح مربوط به تقاضاي  LNGرا
درافق موردنظر تحتتأثير قرارداده و موجب
كاهش و يا افزايش آن شود .برخي از اين
عوامل عبارتند از :نقش انرژي هستهاي و منابع
تجديدپذير در توليد برق ،قيمتگذاري گاز

و ميزان توليد گاز در كشورهاي واردكننده
 .LNGدر سناريوي افزايش تقاضاي LNG
پيشبيني ميشود سطح تقاضا تا سال  2020به
بيش از  400ميليون تن نيز افزايش يابد .يكي
از عوامل اصلي موثر در اين افزايش تقاضا
ميتواند سهم كمتر انرژي هستهاي در توليد
برق مورد نياز كشورهاي ژاپن و كره باشد .ساير
عوامل تأثيرگذار در مسير اين افزايش ،شامل
رشد اقتصادي باال ،قيمتهاي پايين گاز طبيعي
و يا اولويت بيشتر مصرف گاز طبيعي بهدليل
انتشار كمتر گازهاي گلخانهاي در راستاي نيل
به اهداف "كاهش انتشار" ميباشد.
در سناريوي كاهش تقاضاي  LNGپيش بيني
ميشود سطح تقاضا تا سال  2020به حدود 330
ميليون تن كاهش يابد .يكي از عوامل موثر در
اين كاهش تقاضا ميتواند افزايش توليد داخلي
گاز طبيعي در كشورهاي واردكننده باشد .در
بلندمدت افزايش توليد گاز از منابع غيرمتعارف
در بازارهايي نظير چين و اروپا(لهستان)
و همچنين بهبود تكنولوژي انرژيهاي
تجديدپذير ،از عوامل محدودكننده تقاضاي
 LNGبهشمار ميروند .تأخير در بهرهبرداري و
يا تعليق ظرفيتهاي برنامهريزي شده تأسيسات
تبديل مجدد  LNGبه گاز نيز ميتواند از
عوامل كاهش تقاضا باشد.

 | 4چشمانداز موازنه عرضه و تقاضاي  LNGطي دوره ( 2015-2035ميليونتن در سال)

2012
آسيا
168

سناريوي
مرجع
تقاضا
سناريوي
رشد
باالي
تقاضا
سناريوي
رشد
پايين
تقاضا
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2015
در حال
بهرهبرداري

در حال
ساخت

برنامهريزي
شده

كل ظرفيت

2035

2040

2045

2045

تقاضاي
پيشبيني
شده

عرضه موردنياز با فرض نرخ
بهرهبرداري  85درصد

حداقل ظرفيت موردنياز از
ظرفيتهاي در حال ساخت
(درصد)

حداقل ظرفيت موردنياز از ظرفيتهاي
برنامهريزي شده

2020

298

135

657

1091

366

430

 100درصد

 0درصد

2025

298

135

657

1091

433

509

 100درصد

 76ميليون تن ( 11.5درصد)

2035

298

135

657

1091

527

620

 100درصد

 187ميليون تن ( 28.5درصد)

2045

298

135

657

1091

571

672

 100درصد

 239ميليون تن ( 36.4درصد)

2020

298

135

657

1091

396

466

 100درصد

 33ميليون تن ( 5درصد)

2025

298

135

657

1091

481

566

 100درصد

 133ميليون تن ( 20.2درصد)

2035

298

135

657

1091

586

689

 100درصد

 256ميليون تن ( 39درصد)

2045

298

135

657

1091

636

748

 100درصد

 315ميليون تن ( 48درصد)

2020

298

135

657

1091

329

387

 89درصد

 0درصد

2025

298

135

657

1091

388

456

 100درصد

 23ميليون تن ( 3.5درصد)

2035

298

135

657

1091

477

561

 100درصد

 128ميليون تن ( 19.5درصد)

2045

298

135

657

1091

520

612

 100درصد

 179ميليون تن ( 27.2درصد)
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نتيجهگيري

رشد تقاضاي  LNGدر بازارهاي جديد LNG

(عمدتاً چين و هند) در كنار بازارهاي سنتي
مانند كره ،ژاپن ،تايوان و همچنين بازار اروپا
كه بهمنظور جايگزين نمودن كاهش توليد خود
ناچار به واردات  LNGميباشند ،چشمانداز
تقاضاي جهاني  LNGرا اندكي اميدوار كننده
و قابل اتكاء نموده است.
بر اساس سناريوي مرج ِع مورد مطالعه ،تقاضاي
جهاني  LNGاز حدود  240ميليون تن به بيش
از  366ميليون تن تا سال  2020و حداكثر تا
سطح  433ميليون تن تا سال  2025و  527ميليون
تن تا سال  2035افزايش خواهد يافت .چنانچه
تقاضاي جهاني  LNGمطابق پيشبينيها
افزايش يابد ،به فرض نرخ بهرهبرداري 85
درصد در تأسيسات مايعسازي ،در اين صورت
در سال  2020فقط ظرفيتهاي در حال ساخت
مايعسازي جهت تأمين تقاضا موردنياز خواهد
بود .همچنين در سال  2025جهت تأمين افزايش
تقاضا بايد تمامي ظرفيتهاي  135ميليون تني
در حال ساخت  LNGو حدود  76ميليون تن
( 11/5درصد) از ظرفيتهاي پيشنهادي توليد
 LNGنيز مورد بهرهبرداري قرار گيرند تا
ظرفيت توليد را به حدود  509ميليون تن افزايش
دهند .در سال  2035جهت تأمين افزايش تقاضا
بايد تمامي ظرفيتهاي  135ميليون تني در حال
ساخت  LNGو حدود  187ميليون تن (28/5
درصد) از ظرفيتهاي پيشنهادي توليد LNG
نيز مورد بهرهبرداري قرار گيرند تا ظرفيت توليد
را به حدود  620ميليون تن افزايش دهند.
در صورت رشد پايين تقاضا ،حتي تا سال
 2025نيازي به ظرفيتهاي برنامهريزي
شدهي توليد  LNGنبوده و فقط بهرهبرداري
از ظرفيتهاي در حال ساخت پاسخگوي
افزايش تقاضاي جهاني  LNGخواهد بود .لذا
توصيه ميشود با توجه به چشمانداز نهچندان
مناسب تقاضاي  LNGطي دو دهه آتي و نيز
برنامهريزيهاي گسترده در كشورهاي مختلف
جهت سرمايهگذاري در اين حوزه (بهويژه
آمريكا ،كانادا و استراليا) ،تصميمات مربوط
به سرمايهگذاريها در اين صنعت با احتياط و
ارزيابيهاي دقيق كارشناسي صورت پذيرد.

كشور آمريكا برنامههاي بلند پروازانهاي را براي
صادرات  LNGبرنامهريزي نموده است .بر
اساس گزارش سال  2014مجمع جهاني گاز
( ،)IGUتأسيسات مايعسازي Sabine Pass
كه داراي  4واحد مايعسازي هر يك با ظرفيت
 4/5ميليون تن در سال ميباشد (در مجموع 18
ميليون تن در سال) در حال ساخت بوده و طي
دوره  2015-2017به بهرهبرداري خواهد رسيد.
بر اساس گزارش  ،IGUكشور آمريكا همچنين
 28پروژه مايعسازي با مجموع ظرفيت بيش از
 267ميليون تن برنامهريزي نموده است كه طي
دوره  2016-2024تكميل خواهند شد .در
واقع بر اساس گزارش مجمع جهاني گاز در
سال  ،2014مجموع ظرفيتهاي مايعسازي در
حال ساخت و برنامهريزي شده آمريكا كه تا
سال  2024به بهرهبرداري خواهند رسيد بيش
از  285ميليون تن در سال تخمين زده ميشود.
ي است كه بر اساس گزارش
اين در حال 
كمسيون قانونگذاري انرژي فدرال آمريكا ،
ميزان ظرفيتهاي مايعسازي در حال ساخت،
برنامهريزي شده و بالقوه آمريكا بيش از 310
ميليون تن در سال اعالم شده است كه 21
ميليون تن آن در حال ساخت اعالم و بيش از
 165ميليون تن (شامل  17پروژه) نيز ظرفيت
برنامهريزي شده ميباشد .همچنين بر اساس
گزارش مذكور در حدود  124ميليون تن
(شامل  12پروژه) ظرفيت بالقوه براي مايعسازي
در آمريكا هدفگذاري شده است.
البتهباتوجهبهمشكالتومحدوديتهايموجود
در مسير عملياتي شدن پروژههاي مذكور(شامل
مخــالفـــتهاي محـــلي ،محــــدوديتهاي
زيستمحيـــطي و محـــدوديتهاي ساختاري
و مقرراتي)  ،فقط در حدود  20درصد اين
پروژهها (حدود 60ميليون تن درسال) داراي
چشمانداز اميدواركنندهاي جهت بهرهبرداري
ميباشند.
كشور كانادا نيز برنامههاي متعددي را براي
مايعسازي  LNGبرنامهريزي و هدفگذاري
نموده است .بر اساس گزارش مجمع جهاني
گاز در سال  ،2014اين كشور  13پروژه
مايعسازي با مجموع ظرفيت بيش از  134ميليون
تن برنامهريزي نموده است كه ميبايد طي دوره
 2016-2022به بهرهبرداري برسد.

استراليا نيز در حال حاضر  14واحد مايعسازي
جديد در حال ساخت دارد كه تا سال 2017
به بهرهبرداري خواهند رسيد .كل ظرفيت
تأسيسات در حال ساخت مايعسازي استراليا در
حدود  62ميليون تن در سال برآورد ميشود.
عالوهبر پروژههاي در حال ساخت 4 ،پروژه
مايعسازي ديگر در استراليا برنامهريزي شدهاند
كه با بهرهبرداري از اين پروژهها در سالهاي
 2017و  2018بهميزان  23/3ميليون تن ،بهظرفيت
مايعسازي استراليا افزوده خواهد شد .همچنين
عالوهبر پروژههاي برنامهريزي شده ،استراليا 9
پروژه مايعسازي ديگر را هدفگذاري نموده
است كه در صورت بهرهبرداري (طي دوره
 )2016-2021به ميزان  46/8ميليون تن به
ظرفيت مايعسازي استراليا افزوده خواهد شد.
كل ظرفيت تأسيسات در حال ساخت (62
ميليون تن) ،برنامهريزي شده ( 23ميليون تن) و
هدفگذاري شده استراليا ( 47ميليون تن) بالغ
بر  132ميليون تن در سال است كه در صورت
تحقق و بهرهبرداري از اين تأسيسات ،ظرفيت
مايعسازي استراليا به بيش از  156ميليون تن در
سال افزايش خواهد يافت.
كشور ما ظرفيتهايي را جهت پيوستن به
جرگه صادركنندگان  LNGمنطقه خاورميانه
با اتكاء بر ذخاير عظيم گازي خود در ميدان
پارسجنوبي و توسعه ميادين پارس شمالي
و گلشن و فردوس ،در دست بررسي و
برنامهريزي دارد كه براساس برآوردها ،بيش
از  50ميليون تن در سال بوده و با بهرهبرداري
از واحدهاي  Iran LNG، North Parsو
 Golshan & Ferdousمحقق خواهد شد.
بازارهاي بالقوه صادراتي كشور ما جهت صدور
 ،LNGعمدتاً بازار آسيا پاسفيك خواهد بود.
لذا با توجه به اينكه بازار آسيا پاسفيك يكي از
بازارهاي مهم و تعيينكننده ،هم از جنبه توليد
و هم از جنبه تقاضاي  LNGتلقي ميشود،
ارزيابي پتانسيلهاي بالقوه اين بازار جهت
صدور  LNGو همچنين بررسي امكان ورود
به آن ،امري ضروري است.
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فناوری جدید شرکت جنرال الکتریک برای بهبود عملیات تولید نفت در فراساحل
منبعhttp://www.offshore-technology.com :

شرکت جنرال الکتریک( )GEاز فناوری
جدیدی رونمایی کرده است که توانایی
جداسازی سولفور از آب تزریقی در دریا
را دارد .این فناوری غشایی با فیلتراسیون
نانویی است و قادر است به سولفورزدایی
از آب تزریقی بپردازد.
با تجاری شدن فناوری غشای  SWSRدر
بازار نفت و گاز ،امکان کاهش مشکالت
رسوبهای معدنی و خوردگی در چاههای
تزریقی با حذف سولفورهای موجود در
آب و در نتیجه کمک به تولید بهتر نفت
و شرایط تولید چاه فراهم میشود .این
فناوری در واقع ،نسخه بهینه شده غشاهای
نانوفیلتری این شرکت است که با طراحی
سهالیه غشاء و سطحی نرم و یکنواخت
امکان شکست و خراب شدن آن را
کاهش میدهد .این فناوری جدید میتواند
مانع از تشکیل رسوبات سولفات باریم و

رسوبات سولفیدی دیگر(نظیر استرنسیوم)
در چاههای تزریقی شود همچنانکه مانع
از تخریب تجهیزات چاه بر اثر سولفور
میشود.
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن
ﻏﺸﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎرﯾﻢ و
اﺳﺘﺮاﻧﺴﯿﻢ در ﭼﺎه ﺗﺰرﯾﻘﯽ
• ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪﻻﯾﯽ ﻏﺸﺎﯾﯽ ﭘﺮدوام ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﮐﺎﻫﺶ زﺑﺮي و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ

• ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ
یکی از مدیران سیستمهای مهندسی و
فرایند این شرکت در اینباره میگوید" :در
سکوهای نفتی ،معموالً در یک مقطعی برای
تولید نفت ،از تزریق آب و یا سیالبزنی
جهت انجام فرایندهای ازدیاد برداشت
استفاده ميشود .در این مواقع اگر کیفیت
آب تزریقی ضعیف باشد و یا دارای امالح
و یونهای معدنی و سولفید باشد ،میتواند
باعث ایجاد رسوبات در گلوگاههای سنگ
مخزن و همچنین ایجاد خوردگی تجهیزات
شود .این فناوری جدید میتواند به شکل
فوقالعادهای یونهای مشکلساز سولفات
را دفع کند".

برگزاری رقابت "نوآوری باز" شرکت استاتاویل و جنرالالکتریک با موضوع راهحلهای "مدیریت آب"
منبعhttp://www.oilandgastechnology.net :

شرکت استاتاویل با همکاری شرکت
جنرالالکتریک ،برندگان چهارمین دوره
مسابقه نوآوری باز را با موضوع راهکارهای
کاهش تولید آب در برداشت شیل َ
گس و
شیلهای نفتی معرفی کرد.

شرکت جنرالالکتریک و استاتاویل یکی
از مهمترین و بزرگترین چالشهای كنوني
تولید نفت و گاز را مدیریت تولید آب
بهويژه در خشکی دانستهاند .در صنعت نفت
هزینههای مدیریت تولید آب در حدود
 10تا  30درصد برآورد شده است .از این
روی ،کاهش برداشت آب ،هم به کاهش
قابلتوجه هزینههای جداسازی و انتقال و...
کمک کرده و هم منافع زیستمحیطی و
اجتماعی مهمی را تأمین میکند.
مدیر ارشد اجرایی شرکت جنرالالکتریک
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میگوید" :تمرکز بر فناوری میتواند به
بازکردن قفل انقالب شیل کمک کند.
تمرکز شرکتها و صنعت نفت بر روی
نوآوریها و فناوریهای جدید در حوزه
برداشت شیلهای نفتی و گازی ،یکی از
پایدارترین و بهترین راهكارهاست".
دپارتمان فناوری شرکت استاتاویل نیازها
و چالشهای صنعت را با هدف خلق و
تجاریسازی فناوریها و مدلهای بهبود
تعیین و ارائه کرده است .مدیر بخش
فناوری استاتاویل ميگويد ":ما دانستیم که
بهتنهایی نمیتوانیم خأل فناوری را پُر کنیم.
از اینرو با همکاری شرکت جیایی دست
بهکار شدیم .چالش مدیریت آب یکی از
بهترین مث الها برای نوع همکاری شرکت ما
و جنرال الکتریک است که با برگزاری یک

نوآوری باز بتوانیم به بهرهگيري از نظرات
دانشگاهیان سراسر دنیا و اخذ راهحلها ،برای
ورود به آینده بهتر صنعت نفت و گاز مهیا
شویم .ما برای رسيدن به این هدف ،از همه
شرکتها ،دانشگاهها و افراد دعوت کردیم
تا پروپوزالها و پیشنهادهاي خود را درباره
راهحلهای کاهش تولید آب در فرایند
برداشت شیلهای نفت و گاز و همچنین
کاهش استفاده از آب(در فرایندهای نفتی)
و بالتبع بهبود بهرهوری ارائه کنند".

در پاسخ به فراخوان ،بیش از  100پیشنهاد از
سراسر جهان متشکل از  23کشور دریافت
شد که از این میان  4برنده بر اساس درجه
نوآوری ،امکانسنجی فناورانه و شرایط
تجاریسازی تعیین شدند و به هر برنده
مبلغ  25هزار دالر پرداخت شد .عالوهبر
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این ،مبلغ  375هزار دالر بودجه برای تعمیق
فعالیتهای توسعهای و بهبود فناورانهي
پروپوزالهای برتر در نظر گرفته شد.

یکی از برندگان به نام آنتونی دونگ كه
محقق یک موسسه تحقیقاتی است در اینباره
میگوید" :نوآوری باز به تقویت روابط بین
تمامی صنایع و موسسات تحقیقاتی کمک
میکند .ما شاهد بهرهمندیهای کالن
صنعت نفت و گاز از تجربیات مجموعههای
تحقیقاتی در بخشهای مختلف هستیم".
عناوین پروپوزالهای برتر مسابقه نوآوری
باز با موضوع "راه حل های مدیریت آب"

عبارتاند از:

 -1فناوری یکپارچه که ابتدا به رفع ترکیبات
اورگانیک پرداخته و سپس ،به جداسازی
ترکیبات باقیمانده با خلق کریستالهای
یخی میپردازد.
 -2ماده نانوی اسفنجی -مادهای ژلهای
از ذرات در مقیاس نانو -که شرایط برای
ِ
ذرات نمک و سایر مواد
کریستالیزه شد ِن
معدنی را از بین برده ،امکان آسیب به
تجهیزات را به حداقل میرساند.

 -3فناوری مکانیکی تبخیر(فشار کم-دمای
کم) که امکان خالصسازی آب از هر منبعی

را داراست.

 -4تکنیکی که با استفاده از لیزرهای قوی
شرایط را برای خروج آب از مکانهای
موردنظر فراهم میکند.

همکاری شرکتها که تعامل قدرتمندانه
نام گرفته است ،با هدف توسعه راهکارهای
اقتصادی ،زیستمحیطی و پایدا ِر انرژی،
الزم و ضروری است .این تعامل فناورانه
در حال حاضر به دنبال یافتن راهحلهایی
برای بزرگترین چالشهای کنونی انرژی
جهان شامل تولید دیاکسیدکربن ،گازهای
گلخانهای و مصرف آب است.

نرم افزار شبیه ساز  tNavigatorدر دانشگاه سلطان قابوس
منبعhttp://www.rfdyn.com :

ﺷﺮﮐﺖ آرافدي در اوایل سال جاری ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺮماﻓﺰار ﻓﻮق ﻣﺎﻧﻨﺪ Hyperthreading,
میالدی در دانشگاه سلطان قابوس مسقط ،را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺎزن  MPI/SMP hybridsﻧﺮماﻓﺰار ﻓﻮق از
NUMA،

به ارائه و آموزش نرمافزار توسعه داده
خود در زمینه شبیهسازی مخزن پرداخت.
لیسانس این نرمافزار بیش از  9/8میلیون
دالر قیمتگذاری شده و این شرکت
ضمن اعطای لیسانس به دانشگاه مذكور،
به آموزش این نرمافزار به دانشجویان مقطع
فوقلیسانس دانشگاه پرداخت.
 tNavigatorﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز
ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ طبق ادعای
شرکت آرافدی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ
و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺨﺎزن و

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز،
ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮ
ﺑﻪﺧﺼﻮص محاسبات عددی و افزایش
بازدهی محاسبات ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﺎوره
ﻣﯽدﻫﺪ.
شبیهساز ارائه شده ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزﻫﺎي
ﻣﻮازي داشته باشد .ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﻓﻮق ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن
 C++نوشته شده است ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﺮ روي
ﻟﭗﺗﺎپ و ﺳﺮور ﺧﻮﺷﻪاي را داراﺳﺖ .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ فناوريﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ است.
همچنين ،ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزﻫﺎي
ﺗﺠﺎري ،ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﯾﺎد ﺷﺪه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻪﻫﺎي ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻧﺮماﻓﺰار
ﻣﺬﮐﻮر ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺮا در ﺣﯿﻦ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي است بهطوريكه اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي را ﺑﺮرﺳﯽ ،ﭘﺎﯾﺶ و
در ِ
آﺧﺮ ،آن را ﻗﻄﻊ نمايند و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ
را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
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اخبار داخلی و بین المللی

توليد نفت از ميادين نمكي زير دريا در برزيل توسط شركت شل
شركت شل(  )Shellبعد از مالکیت ۵۳
ميليارد دالري شرکت گاز انگلیس(،)BG
عمليات خود در بهرهبرداري از منابع نفتي
در میادین نمكي زير دريا در برزيل را
گسترش داد .با انجام اين مالكيت ،شركت
شل با تقویت توان خود در این بخش،
جای پای خود را در صنعت نفت برزیل
نیز محکمتر نمود چراکه تبديل به دومين
شركت بزرگ توليدكننده نفت در برزيل
بعد از شركت دولتي  Petrobarasو
بزرگترين شركت خصوصي توليد نفت از
ميادين نمكي زير دريا در برزيل گرديد.
طبق اذعان مدير اجرايي شركت شل ،تغيير
در قانون فعلي كه شركت Petrobaras
را ملزم به مشارکت  ۳۰درصدي عمليات

در كليه پروژههاي ميادين نمكي زير دريا
ميكند ،ميتواند منافع زيادي براي شركت
شل داشته باشد .همچنين وي اظهار نمود
كه تصميم با طرفهاي برزيلي است تا
بهمنظور سرمايهگذاري و كاهش ريسك
از شركتهاي فعال در بخش آبهاي عميق
دعوت نمايند كه در اين صورت ،ما آماده
همكاري خواهيم بود .قيمتهاي پايين
نفتخام ميتواند انجام عمليات درحوزه
ميادين نمكي زير دريا در برزيل را زير
سوال ببرد ،با اين وجود مسئوالن شركت
شل ميگويند با توجه به كاهش شديد
هزينههاي استخراج در آبهاي عميق ،اين
پروژه ها جنبه رقابتي خود را حفظ نمودهاند.
شركت شل اظهار نمود كه قيمتهاي پايين

نفت ،سرمايهگذاري در ميادين نمكي زير
دريا را جذاب نموده و در وضعيت فعلي،
شركتهايي ميتوانند در بازار باقي بمانند
كه بهترين فناوري را داشته و عمليات را
با كمترين هزينه به انجام برسانند و اين
چيزي است كه در آبهاي عميق ما هم
اكنون قادر به انجام آن هستيم و اين مزيت
موجب گرديده تا سرمايهگذاري در ميادين
نمكي زير دريا براي ما مطلوب باشد .توسعه
ميادين نمكي در برزيل نظير  Libraكه
انتظار ميرود در سهماهه نخست سال ۲۰۱۷
مورد بهرهبرداري قرار گيرد ،ممكن است
سه يا چهار دهه به طول انجامد .با اين حال با
توجه به هزينههاي پايين توليد ،هنوز جذاب
بهنظر ميرسد(آرگوس  15فوریه).

ریسک باالی ورشکستگی برای یکسوم شرکتهای نفتی جهان
تقریباً یکسوم شرکتهای تولیدکننده نفت
با ریسک پُرمخاطره ورشکستگی روبهرو
هستند .پژوهشهای انجام شدهي مؤسسه
حسابرسی و مشاوره دلویت از هیوستن که
بیش از  ٥٠٠شرکت اکتشاف و تولید نفت
و گاز در سراسر جهان در آن مورد بررسی
قرار گرفتهاند ،نشان میدهد افت شدید
قیمت نفت و نیز روند نزولی سوددهی و
همچنین کاهش شدید سرمایهگذاری و

اخراج هزاران کارمند و کارگر ،صنعت
نفت را در جهان با بحران جدیدی مواجه
کرده است .تحقیقات این موسسه نشان
می دهد که حدود  ١٧٥شرکتی که در
معرض ورشکستگی هستند ،بالغ بر ١٥٠
میلیارد دالر بدهی دارند .طبق اعالم دلویت،
اگرچه  ٩٥درصد شرکتها میتوانند نفت
را با قیمت  ١٥دالر در هر بشکه تولید کنند،
اما این امر همچنان مشکلی را برای برخی

ازاین شرکتها حل نخواهد کرد .در سال
جاری نیز تولیدکنندگان در شرایطی قرار
دارند که باید از بودجه خود بکاهند و اعالم
میکنند که برای سودآوری در تولید نفت،
قیمتها باید افزایش بیشتری داشته باشد و
در نتیجه ،سال  ۲۰۱۶دوران بسیار سختی
برای این شرکتها بهشمار میرود(رویترز
 ۱۶فوریه).

نصب سکوی شناور جدید نفتی درآبهای عمیق برزیل
شرکت دولتی نفت برزیل(پتروبراس) با
نصب پنجمین سکوی شناور ،تولید نفت
و گاز از الیههای زیرین نمکی سواحل
سانتوس و کامپوس در میدان بزرگ نفتی
لوال را افزایش داده است .بهطور معمول
سواحل سانتوس و کامپوس تقریباً  ۳۵درصد
تولید نفت برزیل را در اختيار دارند .شرکت
پتروبراس اعالم کرد با نصب سکوهای شناور
جدید نفتی در میدان نفتی لوال میزان تولید
نفت این کشور افزایش خواهد یافت .بر پایه
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این گزارش ،ظرفیت تولید هيدروكربور در
ناحیه  Cidade de Maricaدر میدان نفتی
لوال ۱۵۰روزانه هزار بشکه نفتخام و شش
میلیون مترمکعب( ۲۱۲میلیون فوتمکعب)
گاز میباشد و در فاصله  ۲۷۰کیلومتری
از ساحل ریودژانیرو ،در عمق  ۲۱۲۰متری
قرار دارد .گفتنی است ،میزان تولید میدان
بزرگ نفتی لوال در دسامبر گذشته بهترتیب
معادل  ۴۴۲هزار بشکه در روز نفتخام و
 ۶/۲۰میلیون مترمکعب در روز گاز بوده

است .پتروبراس  ۶۵درصد از سهام بلوک
نفتی  S – BM-۱۱که میدان لوال در آن
واقع شده را در اختیار دارد .پتروبراس
همچنین در نظر دارد تا اواخر سال جاری
میالدی یک سکو در میدان لوال با ظرفیت
تولید  ۱۵۰هزار بشکه در روز نفت و یکی
دیگر با ظرفیت  ۱۰۰هزار بشکه در روز در
میدان الپا نصب و راهاندازی نماید(آرگوس
 ۱۶فوریه ).
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تعطیلی چهار میدان نفتی چین در سال جاری
شرکت دولتی نفت ساینوپک چین تصمیم
گرفته است که در سال جاری میالدی چهار
میدان نفتی خود را درمنطقه شنگلی واقع
در شرق استان شاندانگ بهعلت کاهش
قیمتهای نفتی و هزینهبر بودن تولید از
میادین قدیمی تعطیل نماید .خاطر نشان
میسازد ،میدان نفتی شنگلی که از سال
 ۱۹۷۴فعال میباشد در سال  ۲۰۱۵بهعلت
کاهش تولید نفت ،بالغ بر  ۹/۲میلیارد یوآن
معادل  ۱/۴۱میلیارد دالر متضرر شد که این
رقم در ژانویه سال جاری به  ۲/۹میلیارد

یوآن رسید .میزان تولید نفت چین بهعنوان
چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان
در سال  ۲۰۱۵معادل  ۳/۴میلیون بشکه
در روز بود که این رقم  ۱۷درصد بیشتر
از سال قبل از آن میباشد .این درحالی
است که از اواسط سال  ۲۰۱۴قیمتهای
جهانی نفت  ۷۰درصد کاهش پیدا کرده
است .کمیسیون برنامهریزی اقتصاد چین
اعالم کرد :در ژانویه سال جاری میانگین
هزینه تولید داخلی هر بشکه نفت بیش
از  ۴۰دالر بوده است .درحالیکه قیمت

نفتخام برنت در سطح حدود  ۳۲دالر در
هر بشکه قرار گرفت .به گزارش فوق میزان
واردات نفتخام چین در سال  ۲۰۱۵تقریباً
با  ۹درصد افزایش به  ۶/۷۱میلیون بشکه در
روز رسید .پیشبینی میشود میزان واردات
نفتخام چین طی سال جاری میالدی با
توجه به پایین بودن قیمتهای نفت و با
هدف افزایش سطح ذخایر استراتژیک نفتی
این کشور همچنان به روند صعودی خود
ادامه دهد(رویترز  ۱۸فوریه).

اكتشاف ذخاير نفتي جديد در برزيل
شركت نفت پتروباراس در برزيل اعالم نمود
كه توانسته است در ميدان فراساحلي نفتي
 Libraكه با ديگر ُشركاي خود در حال
توسعه آن است ،بهکمک حفر چاه چهارم
حوزههاي نمكي زير دريا در اين منطقه به
ذخاير نفتي جدید با ستونی بارتفاع ۲۷۰
متر دست يابد .اكتشاف نفت در اين حوزه
با حفر چاه در اكتبر  ۲۰۱۵انجام گرديد و
نتايج بعدي ،كيفيت نفت اين ذخاير و وجود
بهرهبرداري باال را تأييد نمود .این چاه كه به
ذخاير نفتي جدید دست پيدا كرده با ديگر

چاههايي كه در اين حوزه حفر گرديده
توانسته است برکارایی تولید نفت در منطقه
بهمیزان زیادی بیافزاید .آزمایشهای انجام
شده در اين ميدان حاكي از كيفيت باالي
نفت ميدان(  ۲۸درجه  )APIو بهرهبرداري
قابلتوجه از آن ميباشد .پتروباراس و
ديگر ُشركاي آن در حال حفر دو حلقه
چاه اضافي ديگر بهمنظور انجام ارزيابي
در ميدان نفتي  Libraهستند .اين گروه
برنامه بلندمدتي براي آزمايش چاهها در اين
ميدان در نيمه دوم سال جاري دارند .سطح

ذخاير قابلبرداشت اين ميدان در حدود
 8-12ميليارد بشكه ميباشد .در حال حاضر
پتروباراس  ۴۰درصد از سهام كنسرسيوم
 Libraرا در اختيار دارد كه تنها ۱۰درصد
ديگر مانده تا اين شركت را تحت قانون
مشاركت در توليد برزيل قرار دهد .شركت
شل و توتال نيز هركدام سهم  ۲۰درصدي و
شركت ملي نفت فالت قاره چین و شركت
ملي نفت چين نيز هركدام  ۱۰درصد ازسهام
اين كنسرسيوم را دارا ميباشند(پالتس۱۷
فوريه).

افزایش ظرفیت پاالیشی مازاد جهان
بر اساس اعالم آژانس بین المللی
انرژی( ،) IEAانتظار میرود تا سال ۲۰۲۱
ظرفیت مازاد پاالیشی جهان با 1/1میلیون
بشکه افزایش به  ۵/۳میلیون بشکه در روز
برسد که این مسئله در میانمدت فشار
مضاعفی بر حاشیه سود پاالیشی در جهان
ایجاد خواهد نمود .از طرفی ،با توجه به
اینکه پیشبینی میگردد در طول  ۵سال
آینده در حدود  ۸میلیون بشکه در روز به
ظرفیت پاالیشگاهها اضافه شود ،افزایش
حجم نفتخامهای فراورش نشده میتواند
فاصله  ۲میلیون بشکهای در روز بین افزایش

ظرفیت پاالیشی و تقاضا ایجاد نماید .انتظار
میرود تا سال  ،۲۰۲۱ظرفیت پاالیشی در
جهان با افزایش  ۷/۷میلیون بشکهای در روز
به  ۱۰۵میلیون بشکه برسد که تقریباً دوسوم
این ظرفیت پاالیشی مربوط به کشورهای
غیر عضو  OECDاست .از طرفی ،کاهش
قیمتهای نفت احتمال به تأخیر انداختن
پروژههای پاالیشگاهی و حفظ جریان وجوه
نقد را تقویت میکند .پیشبینی میشود
که بهطور متوسط تا سال  ۲۰۲۱روزانه ۱/۳
میلیون بشکه مازاد ظرفیت پاالیشی وجود
داشته باشد و  ۱/۷میلیون بشکه در روز نیز

حاصل بهتعویق افتادن پروژههای پاالیشی
به بعد از  ۲۰۲۱باشد IEA .اعالم نمود در
سال جاری بهدلیل پایین بودن قیمت انواع
فرآورده ظرفیت پاالیشی کمی به شرایط
موجود اضافه خواهد شد .آژانس همچنین
پیشبینی نموده که در  ۲۰۲۱یک ششم
تقاضای جهانی نفت شامل سوختهایی
است که در جمع تولیدات پاالیشگاهی
نیستند .از جمله :گاز طبیعی مایع و یا
سوختهای زیستی که این مسئله موجب
افزایش بیشتر ظرفیت مازاد پاالیشی خواهد
شد(پالتس ۲۲فوریه).
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به تعادل رسیدن بازار نفت در سال آینده
بر اساس پیشبینی IEAدر سال جاري
بازار نفت بعد از طی یک دوره طوالنی
که همراه با افت قیمتها میباشد ،به تعادل
خواهد رسید اما افزایش چشمگیر قیمتها
در کوتاهمدت بعید بهنظر میرسد .با
فرض جذب مناسب سرمایهگذاریها،
ایران ظرفیت تولیدی خود را تا سال
 ۲۰۲۱افزایش خواهد داد ولی احتماالً
قادر نخواهد بود به ظرفیت تولید خود
به قبل از تحریمها برسد .بهطور قطع
عرضه جدید نفت به بازار در آینده
شتاب افزایش قیمتها و مدتزمان آن

را تحت تأثیر قرار خواهد داد مگر آنکه
اتفاقات غیرمترقبه ژئوپولیتیکی رخ دهد
و یا اینکه تقاضا ناگهان افزایش یابد.
ثبات قیمتها در محدوده  ۳۰دالر در
هر بشکه ،از قبل سرمایهگذاریها را در
بسیاری از پروژههای مهم به تأخیر انداخته
است .با این حال با به تعادل رسیدن بازار،
قیمتها نیز به تعادل خواهند رسید .برای
به تعادل رسیدن قیمتها نباید منتظر نفت
 ۱۰۰دالری که در طول سالهای  ۲۰۱۱تا
اواسط  ۲۰۱۴آن را تجربه نمودیم ،باشیم
بلکه در حال حاضر باید به دنبال عرضه

نفت به بازار با کمترین هزینه ممکن
باشیم .انتظار میرود که تا پایان سال ۲۰۱۶
میالدی با کاهش ۶۰۰هزار بشکهای نفت
سبک آمریکا مجموع تولیدات غیراوپک
به  ۵۷/۱میلیون بشکه در روز برسد.
بهعالوه ،انتظار میرود تولید نفت سبک
آمریکا تا سال  ۲۰۱۸همراه با به تعادل
رسیدن قیمتها رشد خود را باز یابد و
تا سال  ۲۰۲۱با مجموع رشد  ۱/۳میلیون
بشکهای در روز در تولید نفت ،مقدار کل
تولید نفت آمریکا به  2/14میلیون بشکه در
روز برسد(آرگوس  ۲۲فوریه).

اوج شکوفایی تولید نفت شیل آمریکا در سال ۲۰۲۱
آژانس بینالمللی انرژی( )IEAاعالم کرد:
رشد و توسعه فناوری کمک موثری خواهد
بود به اینکه میزان تولید نفت ایاالت متحده
آمریکا تا سال  ۲۰۲۱به سطح بیسابقهای
افزایش یابد .در یک چشمانداز میانمدت
در بازار نفت ،پیشبینی میشود که بعد از
یک کاهش جزیی طی سال جاری و نیز
سال آینده میانگین تولید نفت آمریکا تا
سال  ۲۰۲۱به  ۱۴/۲میلیون بشکه در روز
افزایش یابد .بر پایه این گزارش میزان

تولید نفتشیل ایاالت متحده آمریکا پیش
از آنکه در سال  ۲۰۲۱به سطح  5میلیون
بشکه در روز برسد طی سال جاری یک
کاهش  ۶۰۰هزار بشکه در روز و در سال
 ۲۰۱۷نیز مجددا ً عالوهبر رقم قبلی ،کاهشی
بالغ بر  ۲۰۰هزار بشکه در روز را تجربه
خواهد کرد .در این گزارش آمده":رشد
فناوری طی سالهای اخیر موجب افزایش
تولید نفت و کاهش هزینههای آن شده
است .این در حالی است که کشورهای

تولیدکننده نفت اوپک با توجه به افزایش
میزان تولید نفتشیل سعی بر حفظ سهم
خود در بازار نفت دارند" .به گزارش
مزبور ،برخی از تولیدکنندگان نفت اوپک
نظیر ایران ،عربستان و عراق که هزینه
تولید نفت آنها در سطح پایینی قرار دارد،
بیشترین سهم افزایش میزان تولید نفت این
سازمان را طی سالهای آتی خواهند داشت
(رویترز ۲۳فوریه).

کاهش هزینه های توسعهای میادین نفتی عراق
عراق اعالم کرد :پس از مذاکرات انجام
شده ،هزینههای توسعهای شرکتهای
نفتی خارجی فعال در عراق را از سطح ۲۳
میلیارد دالر به  ۹میلیارد دالر کاهش داد.
اکثر شرکتهای خارجی نیز هزینههای
بازنگری شده را قبول نموده و ادعا کردند
که هیچ تأثیری در برنامههای تولید و
توسعه طرحهای نفتی آنها نخواهد داشت.
گفتنی است ،کاهش قیمتهای نفت
موجب کاهش درآمدهای دولت شده
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و این در حالی است که این کشور از
یکسو با بحران اقتصادی و افزایش
هزینهها روبهرو بوده و از سوی دیگر،
درگیر مبارزه با نیروهای داعش میباشد.
شرکتهای نفتی خارجی پیشبینی
کرده بودند که در سال  ۲۰۱۶هزینههای
عملیاتی آنها برابر با  ۲۳میلیارد دالر
خواهد شد .اما با تشریح شرایط فعلی به
 ۹میلیارد دالر کاهش پیدا کرد .عراق در
نظر دارد میزان تولید نفت خود را طی پنج

سال آینده به بیش از  7میلیون بشکه در
روز و میانگین صادرات نفت خود را به
شش میلیون بشکه در روز برساند .خاطر
نشان میسازد میانگین تولید نفت عراق در
ماه ژانویه به رکورد  ۴/۷۷۵میلیون بشکه
در روز رسید(رویترز ۲۳فوریه).
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کاهش رشد اقتصادی با کاهش قیمتهای نفتخام
بر اساس اعالم صندوق بینالمللی پول،
کاهش قیمتهای نفت با افزایش بیثباتی
در اقتصاد کشورهای صادرکننده آن و
تأثیری که میتواند بر تقاضای جهانی داشته
باشد ،ممكن است رشد اقتصاد جهانی را با
چالش مواجه سازد .کشورهای عضوG20
باید اقداماتی اساسی بهمنظور حمایت از
اقتصاد جهانی که بهشدت آسیبپذیر شده،
بهعمل آورند .در طول یکسال گذشته،
قیمتهای نفت با افت  ۵۰درصدی به حدود
 ۳۲دالر رسیده است .این درحالی است
که بسیاری از اقتصاددانان بهمنظور افزایش

رشد اقتصاد جهانی ،انتظار کاهش بیشتر در
قیمتهای نفت دارند که اين خود موجب
کاهش هزینههای انرژی مصرفی و تحریک
تقاضا میگردد .با این حال عوامل دیگری
نیز وجود دارند که تأثیر مثبت قیمتهای
پایین نفت را تعدیل میکنند .کشورهای
صادرکننده نفت با توجه به کاهش قیمتها
دچار مشکالت مالی عدیدهای شدهاند که
كاهش سطح تقاضای داخلی آنها را بهدنبال
خواهد داشت .صندوق بینالمللی پول از
کشورهای عضو  G20درخواست نموده
تا بهمنظور افزایش امنیت مالی جهانی برای

کشورهای صادرکننده کاال و بازارهای
نوظهور ،سیاست یکپارچه و هماهنگی
را اتخاذ نمایند و نسبت به شوکهای
بالقوهای همچون کاهش بیشتر قیمت
کاالهای تولیدی ،افزایش ریسکگریزی
سرمایهگذاران ،افزایش هزینههای اخذ وام
در اقتصادهای نوظهور که میتواند بازسازی
اقتصاد جهانی را با چالش روبهرو سازد،
هوشیار باشند .با توجه به قیمتهای پایین
نفت ،اقتصاد اروپا تقویت خواهد شد ولی
اقتصادهای نوظهور رشد پایینی را تجربه
خواهند نمود(آرگوس ۲۴فوریه).

همکاری بیشتر ژاپن و عراق در حوزه انرژی
ژاپن و عراق برای توسعه روابط اقتصادی
از طریق افزایش همکاری ژاپن در بخش
انرژی عراق به توافق دست یافتند .بغداد
امیدوار است که در آینده سرمایهگذاری
شرکتهای ژاپنی در عراق به منظور
حمایت و کمک به اقتصاد آن افزایش
یابد .دولت ژاپن اهمیت ارتباط با عراق
را که دارای ذخایر عظیم نفت بوده و
بهدنبال ثبات سیاسی و احیای اقتصاد خود
است به سود ژاپن میداند .ماتو وزیر

خارجه ژاپن گفت :امیدوار است که از
طریق افزایش تولید و توان صادراتی نفت
عراق بهکمک انتقال فناوري ژاپن و نیز
با استفاده از وامهای ارائه شده بهصورت
"یِن" ،مشارکت دو کشور افزایش یابد.
ژاپن از زمان برپایی کنفرانس اهدايي
کمک به عراق در مادرید در سال ۲۰۰۳
تاکنون بیش از  ۵۰۰میلیارد یِن وام به عراق
پرداخت نموده است .توکیو همچنین
متعهد گردیده که  ۵میلیارد دالر شامل

 ۱/۵میلیارد دالر بهصورت کمک مالی و
 ۳/۵میلیارد دالر بهصورت یِن برای کمک
به ساخت مجدد عراق پرداخت نماید .این
وامها و پرداختهای بالعوض کمک
کرد تا سرمایه موردنیاز برای نوسازی
پاالیشگاههای  ۳۰۰۰۰۰بشکه در روز در
بیجی و  ۲۱۰۰۰۰بشکه درروز بصره فراهم
شده و نیز ساخت تأسیسات جدید برای
صادرات نفت فراهم گردد(آرگوس۲۵
فوریه).

اعالم مناقصه اکتشاف نفت در چین
شرکت نفت  CNOOCچین در آخرین
دور مناقصات نفتی خود  ۱۸بلوک نفتی
را به مناقصه میگذارد .این بلوکهای
نفتی در بخش فالت قاره چین بوده و
در مجموع  52257کیلومتر مربع وسعت
دارد که بهعبارتی بیشتر دریای جنوبی
چین را در بر میگیرد CNOOC .سعی
دارد با تشویق سرمایهگذاری خارجی
در بلوکهای نفتی فالت قاره ،کمک
موثری در جهت کاهش هزینههای

بخش باالدستی نماید .گفتنی است ،بعد
از اعالم مناقصه  ۳۳بلوک نفتی توسط
 CNOOCدر سال  ۲۰۱۴هیچ بلوک نفتی
دیگری در سال گذشته جهت مشارکت و
سرمایهگذاری خارجی به مناقصه گذاشته
نشد .البته ناگفته نماند اخیرا ً CNOOC
یک قرارداد مشارکت در تولید با شرکت
کانادایی  Huskyبرای توسعه بلوک
 ۱۵/۳۳در دریای جنوبی چین به امضا
رساند که بخشی از آن در سال ۲۰۱۴

میالدی به مناقصه گذاشته شده بود .به
گزارش فوق  CNOOCدرصدد کاهش
هزینه های سرمایه ( )CAPEXخود طی
سال جاری میباشد و هدف تولید نفت و
گاز خود را در این سال ،رسیدن به سطح
 ۱/۲۹تا  ۱/۳میلیون بشکه در روز معادل
نفت قرار داده ،درحالیکه برآورد قبلی آن
 ۱/۳۶میلیون بشکه در روز معادل نفت بوده
است(رویترز ۲۵فوریه).
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کاهش بودجه سرمایهای شرکتهای نفتی در آمریکا
شرکتهای مستقل نفتی در آمریکا
مانندWhiting Petrolum ، :
Continntal Resourses، Apache
،Corp، Conocho Resourses
با کاهش شدید  ۳۵تا  ۸۰درصدی
بودجه سرمایهای خود برای سال ۲۰۱۶
به استقبال کاهش بیشتر قیمت نفت
رفتند که در این میان ،بیشترین کاهش
را شرکت Whiting Petrolum
پیشبینی نموده است .به گفته این
شرکتها ،آنها در نظر دارند تا
هزینههای سرمایهای فعالیتهای جاری

غیرمتمرکز خود را کاهش دهند و تا
زمانی که قیمت نفت زیر  ۳۰دالر باقی
بماند ،بودجه آنها افزایش نیابد .شرکت
 Whiting Petrolumبا کاهش ۲
میلیارد دالری در هزینههای خود ،این
مبلغ را برای سال  ،۲۰۱۶تا ۵۰۰میلیون
دالر پیشبینی نمود که بیشترین کاهش
را در بین این گروه نشان میدهد .برنامه
ریاضتی این شرکت موجب کاهش ۱۹
درصدی تولید نفت برای سال  ۲۰۱۶نیز
خواهد شد بهگونهای که مقدار تولید
آن را به حدود  ۱۳۳هزار بشکه معادل

نفتخام در روز کاهش خواهد داد.
شرکت بزرگ و مستقل نفتی()EOGs
نیز از بودجه  ۲/۵میلیارد دالری خود
پرده برداشت که در مجموع نسبت به
سال قبل  ۴۵تا  ۵۰درصد کمتر است.
با این حال انتظار میرود مجموع تولید
نفتخام و میعانات گازی آن نیز تنها
با  ۵درصد کاهش از  ۲۸۴هزار بشکه
در روز در سال  ۲۰۱۵به  ۲۷۰هزار
بشکه در روز در سال  ۲۰۱۶میالدی
برسد(پالتس۲۶فوریه).

رضایت شرکتهای بزرگ نفتی از محدوده قیمت  ۴۰دالر
در کمتر از یک سال گذشته،
تولیدکننده
بزرگ
شرکتهای
نفتشیل اعالم میکردند که برای تولید
بیشتر نیاز به قیمتهای نفت باالی ۶۰
دالر برای هر بشکه دارند درحالیکه
برخی از همان شرکتها بعد از سقوط
قیمتهای جهانی نفت اعالم داشتند که
چنانچه قیمتها به باالی  ۴۰دالر در
هر بشکه نیز برسد به فعالیتهای نفتی

خود ادامه خواهند داد .در همین راستا
شرکت Continental Resource
محدوده قیمت  ۴۰تا  ۵۰دالر در هر
بشکه را برای افزایش تولید و یا شرکت
نفتی  Rival Whitingبزرگترین
تولیدکننده نفتشیل در منطقه Bakken
 ،اعالم داشته در صورت افزایش قیمت
نفت تا سطح  ۴۰تا  ۴۵دالر برای هر
بشکه ،عملیات توسعه برخی از چاههای

جدید نفتی خود در این منطقه را تکمیل
خواهد کرد .این در حالی است که
کمتر از یک سال گذشته این شرکت
اعالم کرده بود چنانچه قیمت نفتخام
آمریکا به بشکه ای  ۷۰دالر برسد به
فعالیتهای نفتی خود و سرمایهگذاری
در این منطقه ادامه خواهد داد
(رویترز اول مارس) .

سرمایهگذاریهای جدید شرکت Sinopec
شرکت نفت دولتی چین( )Sinopecدر
نظر دارد تا دو قرارداد جدید را با ایالت
 Xinjiangدر قالب سرمایه گذاری
مشترک منعقد نماید .یکی از این
قراردادها در حوزه اکتشاف نفت و
گاز منعقد شده که جزئیات آن تاکنون
نهایی نشده است .شرکتهای نفتی
چینی اخیرا ً تغییراتی را در سطوح
مالکیتی خود بهوجود آوردهاند؛ برای
مثال ،شرکت  Sinopecدر سال
گذشته از فروش دارايیهای خود 4/17
24

میلیارد دالر بهدست آورد و شرکت
( Petrochinaرقیب  ،)Sinopecدر
سال  ۲۰۱۲با فروش خطوط لوله گاز
خود به دیگر شرکتهای دولتی بهمنظور
یکپارچهسازی و افزایش کارايی در
این صنعت ۵ ،میلیارد دالر بهدست
آورد .دولت چین انتظار دارد در سال
جاری شرکتهای بیشتری در روند
تجدید ساختار قرار گیرند .در این راستا
در سال  ۲۰۱۴در چین شش شرکت
بهطور آزمایشی این تجدید ساختار

را تجربه نمودند که تاکنون نتایجی
از آن منتشر نشده است .در این میان،
پکن بهدنبال یک تجدید ساختارکلی
است که در برگیرنده بخش باالدستی،
میانی و پاییندستی صنعت نفت چین
باشد(آرگوس چهارم مارس).
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تأخیر در توسعه میدان نفتی  Bressayدر نروژ
شرکت نفت دولتی  Statoilنروژ
توسعه میدان نفتی  Bressayواقع
در دریای شمال را به تأخیر انداخت.
ذخایر تخمینی این میدان در حدود ۳۰۰
 2۰۰میلیون بشکه و دارای نفتخامسنگین با درجه  APIبرابر 12-14/5
میباشد .شرکت  Statoilبهدنبال کسب
مجوزهای الزم بهمنظور افزایش توسعه
این میدان میباشد این در حالی است که
این شرکت قب ً
ال تأییدیه دولت بهمنظور
توسعه آن را در سال  ۲۰۱۳کسب کرده

بود .در جریان انتشار گزارش دوره
سهماهه چهارم سال  ۲۰۱۵توسط شرکت
فوق ،رئیس امور مالی این شرکت
اظهار داشت که هزینههای سرمایهای
شرکت در طول سالهای  ۲۰۱۶تا
 ۲۰۱۸با توجه به اولویتبندی پروژهها
و مالحظات مربوط به کاهش هزینهها
بین  5-7میلیارد دالر متغیر خواهد بود
که شامل میادین نفت ی �Johan Cast
 bergو  Bressayدر در دریای شمال
و همچنین پروژه  LNGدر تانزانیاست.

میدان نفتی  Bressayیکی از چند میدان
با نوع نفتخام سنگین در دریای شمال
است که به لحاظ مشخصات کیفی،
نفتخام موجود در آنها همردیف
میادین  Bentlyو Mariner، Kraken
میباشند که در این بین ،میادین Bently
و Krakenبهترتیب  ۲۵۷و  ۱۴۰میلیون
بشکه نفتخام سنگین را در خود جای
دادهاند(آرگوس چهارم مارس).

همکاری آمریکا و کانادا بهمنظور کاهش انتشار گاز متان
آمریکا و کانادا در حال تدوین و توسعه
قوانینی بهمنظور کاهش انتشار گاز متان
از منابع نفت و گاز به میزان ۴۰درصد تا
سال  ۲۰۲۵هستند .مقامات عالی این دو
کشوردر روز ۱۰مارس متعهد شدند تا در
راستای تالش برای پاسخگویی مناسب
به تغییرات آبوهوایی به اصالح،
بازبینی و توسعه قوانین مربوط به انتشار
گاز متان مبادرت ورزند .رئیسجمهور
آمریکا تأکید نمود که توافق میان دو
کشور میتواند منجر به تشکیل یک
چارچوب همکاری بینالمللی گردد.
اداره حفظ محیطزیست آمریکا()EPA
نیزسال گذشته در رابطه با انتشار گاز
متان از منابع جدید نفت و گاز قوانینی
را پیشنهاد نمود ولی تاکنون در رابطه با
شمولپذیری منابع نفت و گاز موجود

به قوانین فوق سخنی به میان نیاورده
است .مدیر  EPAگفت :مدارک موجود
این واقعیت را روشن میکند که ملل
مختلف باید به منابع انتشاردهنده گاز
متان توجه ویژه داشته باشند .شواهد
جدید نشان میدهد که انتشار گاز متان
از منابع نفتی و گازی موجود  ۱۵۷درصد
بیشتر از پیشبینی قبلی  EPAبوده است.
همچنین بر اساس پیشبینی این اداره،
خطرات ناشی از انتشار گاز متان در مورد
گرمایش زمین  ۲۰برابر بیشتر از انتشار
گاز  CO2است EPA .اعالم نمود که
قوانین مربوط به انتشار گاز متان از منابع
جدید تا چند ماه آینده نهایی خواهند
شد ولی بعید بهنظر می رسد که تا قبل از
شروع بهکار رئیسجمهور جدید آمریکا
(ژانویه  ،)۲۰۱۷نهایی شود .کانادا نیز با

کاهش  ۴۰تا  ۵۰درصدی انتشار گاز
متان که سال گذشته آمریکا مطرح کرد،
موافق است و در صدد است تا قوانین
مربوط به این موضوع را تا اوایل سال
 ۲۰۱۷به مرحله اجرا بگذارد .با این حال
گروههای فعال در صنعت نفت آمریکا
وضع چنین قوانینی را الزم نمیدانند زیرا
معتقدند همواره در تالشند تا سطح انتشار
گاز متان را کاهش دهند .انجمن مستقل
نفت آمریکا اذعان نموده که وضع چنین
قوانینی تهدیدی جدی برای  ۲۰درصد
تولید نفت آمریکا و  ۱۳درصد تولید گاز
این کشور محسوب میگردد(آرگوس
 10مارس).
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