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اخبار داخلی و بین المللی

مع��اون اول رییس جمه��ور با حضور در 
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس به منظور 
ارزیابي روند توسعه طرح هاي پارس جنوبي 
از فاز 19 این منطقه بازدید کرد و در جریان 
آخرین اقدامات انجام ش��ده در این حوزه 

قرار گرفت.
مهن��دس اس��حاق جهانگی��ري پ��س از 
بازدی��د از پروژه گازي فاز 19 با حضور در 
نشست مشترک با وزیر نفت و مدیران عامل 
پیمان��کاري  و  کارفرمای��ي  بخش ه��اي 
طرح هاي این میدان ضمن اش��اره به اهمیت 
توس��عه زودهنگام پروژه هاي پارس جنوبي 
گفت: دولت تدبی��ر و امید تمرکز و اهتمام 
ویژه اي به توسعه به هنگام پارس جنوبي دارد 
و از این نظر، تم��ام تالش خود را در حوزه 
صنعت نفت معطوف به تحقق اهداف تولید 

گاز در این میدان مشترک ساخته است.
ج��وادي  مهن��دس  نشس��ت،  ای��ن  در 
مدیرعامل ش��رکت ملي نفت ایران با ارائه 
گزارشي از روند طي ش��ده در این حوزه، 
رئ��وس کل��ي برنامه هاي س��ال ج��اري در 
زمینه توس��عه فازهاي مختلف این میدان را 
از حیث مس��ایل کالن مالي و پش��تیباني در 

حضور معاون اول رئیس جمهور ارائه داد.
مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت و گاز پارس 
نیز در این دیدار با طرح گزارش��ي تفصیلي 
از مجموع��ه اقدامات عملیاتي در توس��عه 
فازه��اي مختل��ف پارس جنوب��ي، مهندس 
جهانگی��ري را در جریان اه��م فعالیت هاي 
انج��ام ش��ده در هر ی��ک از پروژه هاي یاد 

شده قرار داد.
به گفته مجري طرح توسعه فاز 19 پارس 
جنوبي، براساس تعهدات طرح شده از سوي 
پیمانکاران این طرح، دو برنامه کوتاه مدت 
و میان مدت براي دس��تیابي ب��ه تولید مورد 
انتظار در این بخش از میدان مطرح گردید 
که براس��اس برنامه میان مدت، اولین مرحله 
از تولی��د این فاز به میزان یک میلیارد فوت 
 SPD2 19 وC مکعب از طریق س��کوهاي
تا زمستان سال جاري انجام خواهد شد. در 
برنامه کوتاه مدت نیز مقرر شده تا با توجه به 
آماده بودن خطوط انتقال دریایي، تولیدات 
گازي س��کوي SPD2 به میزان 500 میلیون 
فوت مکعب در روز تا اوایل آبان ماه امسال 
به پاالیش��گاه خش��کي انجام گرفت��ه تا در 

اختیار شبکه مصرف کشور قرار گیرد.

به گفته این مقام مس��ئول، ردیف س��وم 
تصفیه گاز پاالیش��گاه این پ��روژه به زودي 
آماده مي ش��ود که مطاب��ق برنامه ریزي هاي 
انج��ام ش��ده از اول مهرماه س��ال جاري با 
دریافت منابع مشخصي از تولیدات گازهاي 
ترش فازهاي 6 ، 7 و 8 پارس جنوبي،  عماًل 
پاالیشگاه این پروژه وارد مدار بهره برداري 
ق��رار خواهد گرف��ت. همچنین، براس��اس 
برنامه ری��زي ص��ورت گرفت��ه،  ردیف هاي 
اول و دوم این پاالیش��گاه طي ماه هاي آبان 
و آذر قرار است راه اندازي شود به گونه اي 
که ای��ن امکان فراهم ش��ود ت��ا هم زمان با 
پیاده س��ازي برنام��ه کوتاه م��دت تولی��د و 
برداش��ت از موقعی��ت مخزني ای��ن فاز در 
بخش دریای��ي، زنجی��ره واحدهاي مرتبط 
در بخش پاالیش��گاهي نیز آماده شده و در 
مدار بهره برداري قرار گیرد. طرح توس��عه 
فاز 19 پارس جنوبی ب��ا هدف تولید روزانه 
2 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی، 77 هزار 
بش��که میعانات گازی و تولید س��االنه یک 
میلیون تن ات��ان و 1/1 میلیون تن گاز مایع، 
در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار 

دارد.

اولین برداشت از فاز 19 در آبان ماه امسال

مدیرعامل ش��رکت ملی نف��ت ایران اظهار 
امیدواری کرد که ب��ه زودی و با هدف تأمین 
بخش��ی از مناب��ع مال��ی موردنی��از طرح های 
صنعت نفت، اوراق مشارکت از طریق سیستم 

بانکی منتشر خواهد شد.
رکن الدین جوادی با اعالم این خبر گفت: 
مبلغ این میزان اوراق مش��ارکت مطابق با رقم 

اعالم شده در قانون بودجه است.
در قانون بودجه س��ال 94 کل کشور اجازه 

انتش��ار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت 
با ه��دف تأمین بخش��ی از مناب��ع مالی مورد 
نیاز طرح های صنعت نفت داده ش��ده اس��ت. 
وی تصریح کرد: اوراق مش��ارکت مورد نظر 
ب��رای همه پروژه ه��ای نگهداش��ت و ازدیاد 
برداشت در کلیه ي مناطق عملیاتی با اولویت 
پارس جنوبی و مناط��ق نفتخیز جنوب خواهد 

بود.
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران با اعالم 

ای��ن که در س��ال 93 انتش��ار 5 ه��زار میلیارد 
تومان اوراق مش��ارکت در نظر گرفته ش��ده 
بود، اف��زود: به دلیل اینکه ش��رکت ملی نفت 
تعهدهای سررسید شده زیادی را به بانک های 
مختلف و بانک مرکزی از گذش��ته داش��ت، 
اجازه انتش��ار اوراق مش��ارکت داده نشد و 5 
ه��زار میلیارد توم��ان از منابع پیش بینی ش��ده 

شرکت ملی نفت ایران پارسال تحقق نیافت.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به 

انتشار اوراق مشارکت نفتی



5

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 123 / خرداد ماه 1394

همراهی مجلس شورای اسالمی برای استمهال 
دو س��اله اص��ل و ف��رع بدهی های ش��رکت 
مل��ی نفت ای��ران و کاهش فش��ار بدهی ها و 
نقدشوندگی بدهی ها از سوی بانک مرکزی و 

دیگر بانک های تجاری، گفت: با این شرایط 
امکان تأمین اوراق مشاکت در سال 94 فراهم 
شده اس��ت. انتشار اوراق مش��ارکت یکی از 
مکانیزم های پیش بینی ش��ده در قوانین بودجه 

ساالنه شرکت های تابعه صنعت نفت است که 
در س��ال های گذش��ته با توجه به قیمت باالی 
تأمین منابع از این طریق با اس��تقبال چندانی از 

سوی صنعت نفت مواجه نشده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به 
روند مطلوب طی شده در روند توسعه این میدان 
در سال گذشته گفت: با دستیابی به پیشرفت های 
قابل توج��ه در راه ان��دازی فازه��ای اولوی��ت دار 
پارس جنوبی، فازهای 15 و 16 و نیز 17 و 18 این 
میدان تا پایان سال جاری با حداکثر ظرفیت تعیین 
شده در مدار تولید و بهره برداری قرار می گیرند.

اولویت بن��دی  گف��ت:  ش��عبانپور  علی اکب��ر 
طرح های پارس جنوبی طی س��ال گذشته عالوه بر 
تجمیع ظرفیت های داخلی کشور، شرایط را برای 
دستیابی برداشت به موقع و تولید مورد انتظار گاز 
در این مخزن مش��ترک فراهم ساخت. مدیرعامل 
نف��ت و گاز پ��ارس تاکید کرد: ب��ا تولید روزانه 
36 میلی��ون مت��ر مکع��ب از فازه��ای 15 و 16 و 
17 و 18 و به م��دار آم��دن بخش هایی از فازهای 
19 ت��ا 21 این میدان ، تعهد تولی��د 80 میلیون متر 
مکعب و یا ظرفیت س��ازی برای تولید 100 میلون 
متر مکعب گاز در س��ال 1394 هم فراهم خواهد 
شد. وی با اش��اره به این که در هفت فاز اولویت 
نخس��ت پارس جنوبی، تولیدی مع��ادل 6 میلیارد 
فوت مکعب گاز ص��ورت خواهد گرفت، افزود: 
طی س��ال ج��اری بخش های��ی از فازه��ای 19 و 
20 -21 نی��ز به بهره برداری می رس��د. مدیرعامل 
ش��رکت نفت و گاز پارس با اش��اره ب��ه افزایش 
تولید 120 میلیون مترمکعبی گاز از محل فازهای 

اولویت نخس��ت پارس جنوبی در س��ال 93 اظهار 
کرد: امس��ال از مح��ل فازهای اولوی��ت دار و نیز 
توسعه فازهای 19 تا 21 پارس جنوبی شاهد محقق 
ش��دن قول 200 میلیون مترمکعب��ی تولید گاز در 
س��ال های 93 و 94 خواهیم بود. وی در خصوص 
طرح توسعه فاز 11 به عنوان آخرین پروژه گازی 
این میدان نیز گفت: ب��ا برنامه ریزی های صورت 
گرفته ب��ه زودی مراحل اج��رای عملیات حفاری 
این بخش از میدان آغاز خواهد شد. به گفته وی، 
این پروژه در کنفرانس لندن معرفی خواهد ش��د 
تا ش��رکت های عالقه مند به اجرای س��ایر مراحل 
توس��عه در قالب همکاری های مشترک کار خود 
را در ای��ن زمینه آغ��از کنن��د. وی همچنین، در 
خصوص س��رمایه گذاری های پیش بینی شده در 
پارس جنوبی، ب��ه اختصاص 18 میلیارد دالر منابع 
مالی جه��ت اجراي پروژه های این میدان از محل 
بند »ق« تبصره 2 قانون بودجه سال 93 کل کشور 
اش��اره کرد و گفت: بر اساس تصمیم مجلس در 
بن��د »ل« قانون، 4/8 میلیارد دالر نیز برای توس��عه 
میدان های مش��ترک در نظر گرفته شده که از این 
میزان، حداق��ل 2 میلیارد دالر آن ب��ه پروژه های 

پارس جنوبی اختصاص داده خواهد شد.
 وی درباره وضعیت حفاری چاه های س��کوی 
b 17 و b 18 اظه��ار ک��رد: پیش بین��ی می ش��ود 
حف��اری در ای��ن س��کوها ب��ه ترتی��ب آذرماه و 

اسفندماه امسال به اتمام برسد. مدیرعامل شرکت 
نف��ت و گاز پ��ارس در م��ورد آخری��ن وضعیت 
مذاک��رات ص��ورت گرفت��ه با ش��رکت صدرا و 
قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء در مورد تسریع 
در ساخت 10 سکوی فازهای 13، 22 تا 24 و 17 
و 18 اظهار داش��ت: از پارسال تاکنون مذاکراتی 
با این ش��رکت ها داشته ایم و پیش��نهادی مبنی بر 
به کارگیری توان ش��رکت های فع��ال در بخش 
فراس��احل برای تس��ریع در س��اخت این سکوها 
داده ش��ده اس��ت. وی ادام��ه داد: ش��رکت هایی 
مانند تأسیس��ات دریای��ی، ایزوایکو و صف برای 
همکاری با ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء در 
زمینه س��اخت س��کوهای پارس جنوبی همکاری 

خواهند داشت. 
بر اس��اس برنام��ه اعالم ش��ده، مقرر ش��د در 
س��ال های 93 و 94 تولید گاز از میدان مش��ترک 
پارس جنوبی ب��ه میزان 200 میلیون متر مکعب در 
روز افزایش یابد که با توجه به عملیاتی ش��دن فاز 
12 در سال گذش��ته و امکان تحقق افزایش تولید 
100 میلی��ون متر مکعب��ی و نیز، بهره ب��رداری از 
فازهای جدید 15-18 در س��ال جاري که آن هم 
افزایش تولی��د 100 میلیون متر مکعبي را به همراه 
خواهد داش��ت، در مجم��وع افزایش 200 میلیون 
متر مکعبي مطابق با برنامه اعالم ش��ده قابل تحقق 

مي باشد.

تولید قریب الوقوع 470 میلیون متر مکعب گاز از هفت فاز پارس جنوبی

باقیمان��ده  چاه ه��اي  عملی��ات  اتم��ام  ب��ا 
س��کوي نخس��ت فاز 18 و با توج��ه به وجود 
ظرفیت هاي پاالیش��ي جدی��د در فازهاي 15 و 

16 پارس جنوبي، تولی��دات این فاز به ظرفیت 
روزان��ه 500 میلی��ون فوت مکع��ب گاز پ��س 
از انتق��ال جهت شیرین س��ازي و ف��راورش به 

پاالیشگاه فازهاي 15 و 16 انتقال مي یابد. 
مج��ری ط��رح توس��عه فازه��ای 17 و 18 با 
اعالم این خبر گفت: به منظور حداکثرس��ازي 

آغاز تولید و برداشت گاز از سکوی فاز 18 جهت فرآورش در پاالیشگاه فازهای 15 و 16



6

اخبار داخلی و بین المللی

س��طح تولی��د گاز از ای��ن می��دان مش��ترک، 
پاالیش��گاه هایی ک��ه آمادگی بیش��تری برای 
دریاف��ت گاز از دری��ا دارن��د ب��ا اتص��ال ب��ه 
سکوهای تولیدی، منابع گازي الزم را دریافت 
می کنن��د. ب��ه گفت��ه ي وي در ح��ال حاضر، 
پاالیش��گاه فازهاي 15 و 16 آمادگی بیشتری 
برای دریافت گاز از س��کوی 18Aرا دارد و با 
ایجاد ارتباط میان خطوط انتقال گاِز این دو فاز 
از طریق اجراي خطوط لوله در حوزه خشکي 

عس��لویه، گاز تولیدی س��کو 18 جهت انجام 
فراورش و تولید محصوالت جانبی به فازهاي 
15 و 16 ارسال می شود. وی با اشاره به اجراي 
موفق این عملیات و آغاز تولید و برداشت گاز 

از این حوزه افزود: 
هم اکن��ون بخش��ي از منابع موج��ود در این 
بخ��ش از می��دان ب��ه فازه��اي 15 و 16 منتقل 
مي شود و میزان برداشت و تولید به 14 میلیون 
متر مکعب ) 500 میلیون فوت مکعب( افزایش 

خواهد یافت. مج��ری فازهاي 17 و 18 پارس 
جنوبي یادآور شد: 

هم اکن��ون دو ردی��ف شیرین س��ازي ای��ن 
پاالیش��گاه به ظرفیت تولی��د روزانه 20 میلیون 
متر مکعب گاز از طریق استفاده از منابع گازي 
فازه��اي 6 ، 7 و 8 در حال بهره برداري اس��ت 
که پیش بیني مي ش��ود در آین��ده اي نزدیک با 
 18A تکمیل تجهیزات دریافت، گاز س��کوی

و 17A به این پاالیشگاه منتقل شود.

مج��ری فازه��ای 15 و 16 می��دان مش��ترک 
پارس جنوبی از پیشرفت فیزیکی 96/18 درصدی 

این فازها خبر داد.
وي ب��ا تأکی��د بر این ک��ه 10 درص��د پایانی 
مگاپروژه های پارس جنوبی از نظر کاری زمان بر 
بوده و نیاز به فناوری باالیی دارد، گفت: هم اکنون 
بخش های نهایی در این پروژه همچون راه اندازی 
واحدهای اس. آر. یو، ال. پی. ج��ی، اتان زدایی و 
تکمیل عملیات حفاری چاه ه��ای باقی مانده در 
حال انجام اس��ت. وی پیش��رفت فیزیکی بخش 
پاالیش��گاه، خط لوله، سکوها و حفاری فازهای 
15 و 16 پارس جنوبی را به ترتیب 97/46، 98/53، 
97/8 و 92/55 درصد اعالم کرد. مجری فازهای 
15 و 16 می��دان پارس جنوب��ی با اش��اره به پایان 
عملیات اس��یدکاری چاه های این فاز تا اواس��ط 
تیرماه امس��ال گف��ت: بر اس��اس پیش بینی های 
صورت گرفته تا زمان یادشده تولید این فاز به1/7 

میلیارد فوت مکعب در روز می رسد. وي با اشاره 
به رقم 31 میلیون مترمکعبی شیرین سازی گاز در 
فازهای 15 و 16 میدان مش��ترک پارس جنوبی، 
گفت: هم اکنون عملیات اسیدکاری دو حلقه چاه 
این فاز پایان یافته و تا اواخر هفته عملیات دو حلقه 

چاه دیگر به پایان می رسد.
وی با تاکی��د بر این که ه��م اکنون عملیات 
اس��یدکاری چاه ه��ای گازی فازه��ای 15 و 16 
پارس جنوبی درحالی انجام می شود که سکوهای 
این فازها در حال تولید هستند، افزود: پیش بینی 
می ش��ود تا اواسط تیرماه امس��ال اسیدکاری دو 
حلقه چاه دیگر در فازهای 15 و 16 به پایان برسد.

ه��دف  از توس��عه  فازه��ای 15و 16، تولی��د 
روزانه 56/6 میلیون  مترمکع��ب  گاز طبیعی ، 75 
هزار بش��که  میعان��ات  گازی ،400 تن  گوگرد و 
تولید ساالنه  1/05 میلیون  تن  گاز مایع )پروپان و 
بوتان( و یک میلیون  تن  اتان  برای تأمین  خوراک  

واحدهای  پتروشیمی  است.
تأسیسات  دریایی  و ساحلی  این  فازها شامل، دو 
سکوی  حفاری  )هرکدام شامل  11 حلقه  چاه (، دو 
رشته  خط  لوله  32 اینچ  دریایی  انتقال  گاز به  طول  
تقریبی 115  کیلومت��ر، دو خط  لوله  4/5  اینچی  
انتقال  محل��ول  گالیکول  به  ط��ول  تقریبی  115 
کیلومتر، واحدهای  شیرین  سازی  گاز و خدمات 
وابسته  است. کنسرسیومی از شرکت های ایرانی، 
مجری توس��عه بخش های خشکی و دریایی این 
پروژه هس��تند. هم اکنون 72 درصد گاز مصرفی 
کش��ور)معادل روزانه 300 میلیون مترمکعب( از 
میدان گازی پارس جنوبی تولید می  شود. براساس 
پیش بیني های انجام ش��ده، تالش می شود امسال 
100 میلی��ون مترمکع��ب گاز ب��ه ظرفیت تولید 
پارس جنوبی افزوده ش��ود، ضمن اینکه حداکثر 
تا سال 96 توس��عه فازهای پارس جنوبی به پایان 

می رسد.

پیشرفت 96 درصدی فازهای 15 و 16 میدان پارس جنوبی

مدیرعامل س��ازمان منطقه وی��ژه اقتصادی 
پارس از آغاز پاالیش مس��تمر آلودگی آب 
دریا توس��ط س��ازمان منطقه وی��ژه اقتصادی 

پارس از ماه آینده خبر داد.
وي با اعالم این خبر، گفت: پایش آلودگی 
خاک در منطقه ویژه پارس آغاز ش��ده است 

و پایش مس��تمر آلودگی آب دریا نیز از ماه 
آینده آغاز می شود. همچنین، پایش آلودگی 
ه��وا در منطق��ه ویژه اقتصادی پ��ارس مدتي 
طوالنی است که برای اطمینان بخشی درباره 
وضع محیط زیس��ت، انجام می ش��ود. وی با 
بیان اینکه آلودگی هوا در منطقه ویژه پارس، 

به طور مستمر پاالیش می شود، گفت: آمارها 
پیش��رفت خوبی را از کاهش میزان آلودگی 
ثبت کرده اند به طوری که هم اکنون نسبت به 
سال 87 میزان س��وزاندن گازهای همراه 10 

فاز نخست به یک هشتم رسیده است.
مدیرعامل س��ازمان منطقه وی��ژه اقتصادی 

منطقه ویژه پارس از ماه آینده پایش مستمر آب دریا را آغاز می کند
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ب��ا انج��ام عملی��ات لوله گ��ذاري چ��اه 
55/2Sمیدان س��لمان و بهره برداري از این 
چاه، تولید نفت میدان سلمان، 3 هزار بشکه 

در روز افزایش یافت.
مع��اون س��کوی نفتی س��لمان ب��ا اعالم 
این خب��ر اف��زود: ای��ن عملیات ب��ا تالش 
خس��تگي ناپذیر کارکنان س��کوي س��لمان 
در کمترین زمان ممکن انجام و برداش��ت 
روزانه 3 هزار بش��که نفت باAPI 35 از این 

مخزن امکان پذیر شد.
وي گفت: عملی��ات لوله گذاري خطوط 
لوله بهره ب��رداري نفت و تزری��ق گاز چاه 
حف��اري ش��ده 55/2S میدان نفتي س��لمان 
پس از 10 روز فعالیت مستمر و شبانه روزي 

واحد تعمیرات س��کوي س��لمان ب��ه پایان 
رسید و در روز ش��نبه 26 اردیبهشت ماه در 
مدار تولید قرار داده ش��د. به گفته وي، در 
حال حاضر 3 دکل حف��اري در این میدان 
به منظ��ور بهره ب��رداري بیش ت��ر در ح��ال 
 work over حف��اري چاه ه��اي جدی��د و

چاه هاي قدیمي هستند.
گفتني اس��ت، با توجه ب��ه کمبود فضا بر 
روي س��کوهاي چاه ه��اي اقم��اري به دلیل 
افزایش تعداد چاه ها، نصب عرش��ه سکوي 
جدی��د ب��راي تع��داد 14 ع��دد از چاه هاي 
ح��ال  در  و  ش��ده  برنامه ری��زي  اقم��اري 
اجراست. طرح توسعه میدان نفتی سلمان در 
خلیج فارس با هدف افزای��ش تولید روزانه 

نفت به 50 هزار بش��که و افزایش تولید گاز 
به 500 میلیون فوت مکعب و 6 هزار بش��که 
مایعات گازی در برنامه ش��رکت ملی نفت 
فالت قاره ایران قرار دارد. در بخش افزایش 
تولید نفت، حفر 23 حلقه چاه تزریق آب و 
نفت، س��اخت و نصب س��کوی انتقال گاز، 
سکوی تولید، بازس��ازی و تعمیر تأسیسات 
سطح االرضی و تعمیرات سکوهای سه پایه 
س��رچاهی و در بخ��ش گازی حفر 9 حلقه 
چاه تولیدی، س��اخت لوله ه��ای انتقال گاز 
س��رچاهی، 2 سکوی سرچاهی گازی، یک 
سکوی اقامتی، یک سکوی فرآورش گاز و 
خط لوله 220 کیومتری به سیری و سکوی 

مبارک در برنامه این شرکت قرار دارد.

افزایش 3 هزار بشکه ای تولید نفت سلمان

عملیات بازس��ازی پایه ها و برس��ینگ های 
مش��عل س��کوی فروزان )BZ3( با موفقیت به 

پایان رسید.
منطق��ه  تعمی��رات  و  نوس��ازی  گ��روه 
مکانیک��ی  تعمی��رات  و  خارک )نوس��ازی 
خش��کی(، به ص��ورت ش��بانه روزی عملیات 
بازسازی پایه ها و برسینگ های مشعل سکوی 
فروزان را به دلیل پوس��یدگی و فرس��ودگی 
بیش از حد پایه های مش��عل ک��ه امکان بُروز 

حادثه را در حین کار افزایش داده بود، آغاز 
کردند.

در ای��ن عملیات که زیر نظر بازرس��ی فنی 
منطقه خارگ انجام شد، واحد تعمیرات زیِر 
آب )غواصی( منطقه به صورت ش��بانه روزی 
به هم��راه مس��ئوالن مجتمع نفتی ف��روزان و 
واحدهای تعمیرات و نوسازی منطقه خارگ، 
عملی��ات دریای��ی را در ش��رایط جزر کامل 

انجام دادند.

ب��ا توجه به پی��ام مدیرعامل ش��رکت نفت 
 ف��الت ق��اره مبن��ی ب��ر کاه��ش هزینه ها و 
مناط��ق  در  جه��ادی  کاره��ای   انج��ام 
تعمی��رات  و  نوس��ازی  گ��روه  عملیات��ی، 
 منطق��ه به دلی��ل ش��رایط بحران��ی و زم��ان 
مناس��ب به دلیل خاموش��ی کارخان��ه FZ، به 
دس��تور جانش��ین منطقه تصمیم بر بازسازی 
مش��عل  س��ازه  برس��ینگ های  و  پایه ه��ا 

فروزان)BZ3( گرفت.

بازسازی پایه ها و برسینگ های مشعل سکوی فروزان

پارس درب��اره بعض��ی از موضوع های مورد 
اشاره در نشست مش��ترک کمیسیون انرژی 

مجلس ش��ورای اسالمی و مس��ئوالن ارشد 
وزارت نف��ت، گف��ت: توس��عه 200 هکتار 

فضای س��بز در منطقه ویژه از برنامه های این 
سازمان است.

ب��ا توجه ب��ه انتخاب ش��رکت مل��ی مناطق 
نفت خی��ز جنوب به عن��وان ش��رکت معین در 
س��اخت دکل، اقدام های اجرایی برای این کار 

شروع شده است.
در نشس��ت مدی��ران ش��رکت مل��ی مناطق 
نفت خیز جنوب و جهاد دانش��گاهی کشور، بر 

توس��عه همکاری های مشترک در زمینه تدوین 
دانش فنی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت 

نفت تأکید شد.
در این نشست، مدیرعامل شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب با اشاره به برنامه های راهبردی 
این شرکت در بومی سازی تجهیزات، گفت: در 

این شرکت فرصت های زیادی برای همکاری 
ب��ا مراک��ز علمی و پژوهش��ی و ش��رکت های 
س��ازنده داخلی در خصوص س��اخت قطعات 
و تجهیزات از جمل��ه بخش های حفاری، مواد 
ش��یمیایی و نمک ُزدایی وجود دارد. وي با بیان 
اینکه این شرکت در سال های گذشته مناسبات 

اقدام های اجرایی برای ساخت دکل در مناطق نفت خیز آغاز شده است
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اخبار داخلی و بین المللی

رئیس پژوهش��کده مطالع��ات مخازن و 
توسعه میدان ها در پژوهشگاه صنعت نفت از 
آغاز تدوین نقشه راه توسعه پژوهش محور 
میدان مش��ترک یادآوران با هدف افزایش 

ضریب بازیافت میدان خبر داد.
وي با اش��اره ب��ه این که پ��س از تدوین 
نقش��ه راه توس��عه پژوهش محوِر س��ومین 
میدان ب��زرگ نفتی دنیا )اه��واز(، اولویت 
بعدی، توسعه پژوهش محور میدان مشترک 
یادآور ش��د: پژوهشگاه  یادآوران اس��ت، 
صنعت نفت در س��ال 82، میدان یادآوران 
را دو ب��ار مطالع��ه ک��رده و س��ناریوهای 

مختلف آن را نوش��ته است. وی با بیان این 
که تیمی بس��یار قوی در پژوهشگاه صنعت 
نفت برای توس��عه میدان یادآوران در حال 
تشکیل است، گفت: هدف پژوهشگاه ارائه 
راهکاری علمی برای این میدان اس��ت که 
همه این اقدام ها به افزایش ضریب بازیافت 
میدان مورد نظ��ر منتهی و در صورت لزوم، 
از مش��اوران بین الملل��ی نی��ز کمک گرفته 

می شود.
رئیس پژوهش��کده مطالع��ات مخازن و 
توس��عه میدان ها افزود: زیرس��اخت ها برای 
مطالع��ه می��دان ی��ادآوران آماده اس��ت و 

پژوهش��گاه صنعت نفت منتظر دستور آغاز 
کار از طرف شرکت ملی نفت است.

ب��رای ه��ر میدان باید نقش��ه راه توس��عه 
تدوین ش��ود ک��ه این نقش��ه راه باید مبتنی 
ب��ر محورهای اساس��ی مطالع��ات پایه ای، 
مدل سازی، س��اخت پایلوت و به کارگیری 

فناوری های نو باشد.
براساس سیاست ها و اولویت های وزارت 
نفت، توسعه پژوهش محور میدان ها به مراکز 
تحقیقاتی_پژوهش��ی واگذار شده است که 
پژوهش��گاه صنعت نفت مسئولیت دو میدان 

فوق عظیم اهواز و یادآوران را برعهده دارد.

مدیر امور فنی شرکت ملی  مناطق نفتخیز 
جنوب گفت: با حفاری و تکمیل س��ومین 
حلقه چ��اه در میدان رودک، تولید نفت از 

مخزن آسماری این میدان امکان پذیر شد.
وي در توضیح بیش��تر در این باره افزود: 
حفاری این چاه در مرداد سال 92 آغاز و با 
بررس��ی های فنی و تخصصی بسیار و انجام 
آزمایش ه��ای متع��دد، در الیه مناس��بی از 

سازند آسماری تکمیل شد.
مدی��ر ام��ور فنی ش��رکت مل��ی  مناطق 
نفتخیز جنوب ادامه داد: پس از چند مرحله 
عملیات اس��یدکاری و انگیزش چاه توسط 
کارشناس��ان مهندس��ی بهره برداری مناطق 
نفتخیز جن��وب و همکاری کارشناس��ان و 
مسئوالن ش��رکت بهره برداری نفت و گاز 
گچس��اران، این چ��اه هم اکن��ون به عنوان 

نخس��تین چاه تولیدی نفت مخزن آسماری 
رودک آماده بهره برداری شده است.

وي ب��ا بیان این که ظرفیت تولید این چاه 
یک هزار بشکه در روز است، اظهار کرد: با 
احداث خط لوله، برداشت نفت از این چاه 
آغاز می شود. ضمن آن که توسعه مخزن با 
حف��ر چاه های تازه نیز در دس��تور کار قرار 

دارد.
وی با اش��اره به این که وج��ود نفت در 
س��ازند آس��ماری میدان رودک با حفاری 
چ��اه توصیفی رودک - 2 در س��ال 1391 
به اثبات رس��ید، گفت: با حفاری این چاه و 
کسب اطالعات تازه مخزن، امکان محاسبه 
می��زان نفت درج��ا و برآورد ذخی��ره قابل 
بازیافت مخزن آس��ماری آن فراهم ش��د و 
پس از کس��ب اطالعات ضروری، حفاری 

چاه برای توصیف ساختار و به دست آمدن 
اطالعات مخزنی تا سازند سورمه در خامی 

ادامه یافت.
مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جن��وب افزود: بر مبنای اطالعات به دس��ت 
آمده از این چاه، مش��خص ش��د که مخزن 
س��ورمه ي میدان رودک ی��ک مخزن گاز 
میعانی با توان تولید مقادیر قابل توجهی گاز 
و میعانات گازی اس��ت. وي گفت: با توجه 
به اثبات وجود نفت در س��ازند آس��ماری 
در چ��اه رودک - 2، تالش جهت حفاری 
چاه تازه ای در همین س��ازند به منظور تولید 
نفت ب��ا ارائه یک موقعی��ت حفاری جدید 
ک��ه هدف گ��ذاری آن تولید نفت س��ازند 
آس��ماری باش��د، ادامه یافت. با استفاده از 
اطالعات کسب شده از نمودارهای مخزنی 

تدوین نقشه راه توسعه پژوهش محور میدان مشترک یادآوران آغاز می شود

امکان برداشت نفت از مخزن آسماری میدان رودک فراهم شد

خوبی با جهاد دانشگاهی داشته است، افزود: با 
توجه به برنامه وزارت نفت برای بومی س��ازی 

10 گروه کاالیی، شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب به عنوان شرکت معین در پروژه ساخت 

دکل انتخ��اب ش��ده و کارهای آن در دس��ت 
انجام است.
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 و آزمایش ه��ای تخصص��ی انج��ام ش��ده 
چ��اه  حف��اری   ،  2  - رودک  چ��اه   در 

رودک-3 آغ��از گردید ک��ه امکان تولید 
نفت و ادامه روند توس��عه می��دان با توجه 

به اثبات میلیون ها بش��که نفت در آن تداوم 
می یابد.

عملیات کش��ش از س��احل خط لوله )شور 
پولینگ( فازهای 20 و 21 از س��وی ش��رکت 
مهندسی و س��اخت تأسیس��ات دریایی ایران 
آ غاز ش��د. مدی��ر پ��روژه خط لوله ش��رکت 
مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران در 
فازهای 20 و 21 پارس جنوبی گفت: عملیات 
لوله گذاری فازهای 20 و 21 پارس جنوبی که 
از چندی پیش در این شرکت آ غاز شده بود، 
هم اکنون در مرحله کشش از ساحل خط لوله 
)ش��ور پولینگ( قرار دارد و در تالش هستیم 

در آینده ای نزدیک این مرحله نیز پایان یابد.
وی از پایان لوله  گ��ذاری فازهای 20 و 21 
ت��ا پایان آبان م��اه خبر داد و اف��زود: پیش بینی 
می کنیم پس از اس��تقرار س��کوی ف��از 21 در 
موقعی��ت خ��ود، روزان��ه یک میلی��ارد فوت 

مکعب گاز در این فاز تولید شود.
مدیر پروژه خط لوله ش��رکت مهندس��ی و 
س��اخت تأسیس��ات دریایی با بی��ان این که دو 
رش��ته خط لوله دریایی 32 اینچ به طول 100 

کیلومتر، گاز تولیدی را در سکوهای فازهای 
20 و 21 به خشکی انتقال خواهند داد، گفت: 
ساخت سکوهای فازهای 20 و 21 در شرکت 
تأسیسات دریایی در یارد خرمشهر در جریان 
اس��ت و پیش بین��ی می کنی��م تا پایان امس��ال 
سکوی فاز 21 در موقعیت این فاز برای تولید 

گاز استقرار یابد.
وي می��زان پیش��رفت س��اخت س��کوهای 
دریای��ی فازه��ای 20 و 21 را ب��ه ترتیب 64 و 
71 درص��د اع��الم کرد و اف��زود: از 11 حلقه 
چاهی که قرار اس��ت در فاز 21 حفاری شود، 
هم اکنون حفاری هش��ت حلقه چاه، پیشرفت 
70 درص��دی دارد و امیداوریم تا پایان تیرماه 

امسال حفاری این چاه ها به پایان برسد.
ه��دف از اجرای طرح توس��عه فازهای 20 
و 21 پارس جنوب��ی، حف��اری 22 حلق��ه چاه 
دریایی، طراحی، س��اخت، نصب و راه اندازی 
پاالیشگاه ساحلی با ظرفیت روزانه دو میلیارد 
فوت مکعب گاز و دو سکوی دریایی هرکدام 

به ظرفیت یک میلیارد فوت مکعب گاز است.
پیش بینی می ش��ود در صورت بهره برداری از 
طرح توس��عه فازه��ای 20 و 21 پارس جنوبی، 
روزان��ه 50 میلیون مترمکع��ب گاز، 75 هزار 
بش��که میعان��ات گازی، 400 ت��ن گوگرد و 
ساالنه 1/05 میلیون تن گاز مایع و یک میلیون 
تن اتان به ظرفیت تولید کش��ور افزوده ش��ود.

ساخت و نصب دو سکوی سرچاهی مجهز به 
تسهیالت جداسازی آب، سرویس های جانبی، 
پل ارتباطی و س��کوی مش��عل، حفر 22 حلقه 
چاه تولیدی، نصب دو رش��ته لوله دریایی 32 
اینچ و دو رشته لوله 4/5 اینچ انتقال گالیکول 
در مجموع به ط��ول تقریب��ی 212 کیلومتر و 
احداث پاالیشگاه مستقل تصفیه گاز در منطقه 
وی��ژه اقتصادی پارس س��ایت یک در حوالی 
بندرعس��لویه واقع در اس��تان بوش��هر و تأمین 
برق از نیروگاه مش��ترک طرح ها و تأسیسات 
زیربنایی مورد نیاز از جمله فعالیت هایی است 

که باید در فازهای 20 و 21 انجام شود.

عملیات کشش خط لوله فازهای ٢0 و ٢1 آغاز شد

عضو کمیت��ه تدوی��ن قراردادهای نفتی 
گفت: یک��ی از موارد مهم در قراردادهای 
جدی��د، ال��زام به کارگیری یک ش��رکت 
داخلی از سوی شرکت های خارجی است. 
مصطف��ی زین الدین، عض��و کمیته تدوین 
قرارداده��ای نفت��ی در نشس��ت تخصصِی 
»چالش ه��ای مالی، اعتب��اری و قراردادی 
بخ��ش باالدس��تی« در حاش��یه چهارمی��ن 
کنگره ملی مهندس��ی نفت در پژوهشگاه 
صنع��ت نف��ت، در تش��ریح م��دل تازه ي 
قراردادهای نفتی ایران )IPC( با تأکید بر 
این که هر مدل قراردادی متناسب با قوانین 

و سیاست های کالن کشور تنظیم می شود 
و متناس��ب با نیاز اصلی در هر دوره زمانی 
در نظر گرفته ش��ده است، گفت: این طور 
نیس��ت که چارچوب قراردادها متناسب با 
تفکرها و صالحدید مس��ئوالن هر دوره از 
یک مجموعه تنظیم ش��ود و باید الزام های 
قانون��ی در هر مدل ق��راردادی در اولویت 

قرار گیرد.
وی با اعالم اینکه در س��ال های گذشته 
بخش ه��ای  در  بیع متقاب��ل  ق��رارداد   34
مختلف صنعت نفت منعقد ش��ده اس��ت، 
گفت: در این سال ها و در حین اجرای این 

قرارداده��ا با چالش های��ی در اجرا مواجه 
ش��دیم که برخی از آن ها به دلیل الزامات 
قانونی و برخ��ی دیگر به دلیل نحوه اجرا و 
مف��اد قرارداد بوده اس��ت. وی تأکید کرد 
ک��ه یکی از م��وارد مه��م در قراردادهای 
جدی��د، ال��زام به کارگیری یک ش��رکت 
داخل��ی از س��وی ش��رکت های خارج��ی 
اس��ت و افزود: این ش��رکت های خارجی 
عالوه ب��ر به کارگیری این ش��ریک داخلی 
باید یک ش��رکت داخلی را نی��ز به عنوان 
اپراتور توسعه و تولید ایجاد کنند تا به این 
ترتی��ب، بخش قابل توجهی از انتقال دانش 

الزام شرکت های خارجی به داشتن شریک داخلی در قراردادهای جدید نفتی ایران 
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23 پروژه در سه بخش آب، هوا و خاک 
با برآورد چهار هزار و 50 میلیارد ریال برای 
صیانت و حفاظت از محیط زیست از سوی 
ش��رکت بهره ب��رداری نف��ت وگاز کارون 

برنامه ریزی شده و در دست اجراست.
مدیرعامل ش��رکت نف��ت و گاز کارون 
در این ب��اره گفت: این پروژه ها با همکاری 
شرکت ملی مناطق نفت خیز انجام می شود و 
تاکنون یکه��زار و 550 میلیارد ریال از مبلغ 
مصوب هزینه ش��ده اس��ت. وي با اشاره به 
تعامل این شرکت با سازمان حفاظت محیط 
زیست، افزود: شرکت نفت و گاز کارون به 
دلیل قرار گرفتن تأسیسات آن در مجاورت 
کالن ش��هر اهواز و مناطق حوم��ه، موقعیت 

جغرافیایی ویژه ای دارد.
در  کارون  ش��رکت  وي،  گفت��ه ي  ب��ه 
سال های گذشته با جاری  سازی مدل انجمن 
مدیریت س��بز ای��ران ک��ه دارای الزام های 
زیست  محیطی همه  جانبه و سخت گیرانه در 
حوزه  های خط مشی، راهبری، منابع انسانی، 
فرآینده��ا و حتی ش��رکای تجاری اس��ت، 
توانس��ته بدون حضور سازمان های نظارتی، 
تالش زی��ادی به منظور کاهش آالینده های 

زیست محیطی داشته باشد.
مدیرعامل ش��رکت نف��ت و گاز کارون 
اضافه کرد: برای حفظ محیط سالِم پیرامونی، 
با سازمان محیط زیس��ت هماهنگی سازنده 
و خوب��ی داری��م و عالوه ب��ر خوداظهاری، 
توصیه  های کارشناس��ان آن سازمان را برای 

کاهش آلودگی ها، اجرایی می  کنیم.
وي ب��ا اش��اره ب��ه به کارگیری دس��تگاه 
ف��رآورش س��یار نف��ت )MOT( ک��ه برای 
نخستین بار در حوزه عملیاتی این شرکت و 
از 15 س��ال پیش تاکنون به کار رفته، افزود: 
با کاربس��ت ای��ن دس��تگاه و پیش گیری از 
س��وزاندن بیش از ی��ک میلیون و 121 هزار 
بش��که نفت خام در این مدت، از انتشار 510 
هزار ت��ن گاز دی  اکس��یدکربن جلوگیری 

شده است.
وی در زمینه تزریق پس��اب کارخانه های 
نمک زدایی به چاه ه��ای دفعی، اظهار کرد: 
س��ال گذش��ته نی��ز طب��ق رواِل هر س��اله با 
جلوگیری از رهاس��ازی بیش از 20 میلیون 
و 800 ه��زار بش��که پس��آب و تزریق آن به 
چاه ه��ای دفع��ی، تالش ش��د آلودگی های 

زیست محیطی در حوزه نفت کاهش یابد.
در ادامه، مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز 
کارون اع��الم ک��رد، میزان گازس��وزی در 
ایس��تگاه های ط��رح جم��ع آوری گازهای 
همراه نفت میدان بنگستان اهواز )آماک( در 
10 سال گذش��ته از 45 میلیارد فوت مکعب 
ب��ه 508 میلیون ف��وت مکعب رس��یده و در 
ایس��تگاه های تقویت فش��ار گاز آس��ماری 
نی��ز در این مدت از ح��دود 5 میلیارد فوت 
مکع��ب ب��ه نزدی��ک یکصد میلی��ون فوت 
مکعب کاهش یافته اس��ت به نحوی که این 
ش��رکت بر اس��اس گزارش های منتشره از 
س��وی مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت 

ملی مناطق نفت خیز جنوب، دارای کمترین 
میزان گازسوزی است.

مدیرعامل ش��رکت بهره ب��رداری نفت و 
گاز کارون همکاری در خرید 13 ایس��تگاه 
س��نجش آلودگی هوا و تحویل آن به اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان 
ب��رای پاالیش هوای ش��هر اه��واز و دیگر 
شهرهای استان، اجرای طرح تثبیت شن های 
روان، طرح درخت��کاری اطراف و محوطه 
تأسیس��ات و بیابان ُزدایی حاشیه ي تأسیسات 
نفتی به مساحت 200 هزار هکتار با اعتباری 
افزون ب��ر 5 میلی��ارد ریال و ایج��اد فضای 
سبز و کاش��ت نهال در مساحتی بیش از 24 
هکتار را از دیگر اقدامات مهم این شرکت 
در راس��تاي اهتمام به مسائل زیست محیطی 

برشمرد.
از  یک��ی  کارون  وگاز  نف��ت  ش��رکت 
ش��رکت های بهره ب��رداری زی��ر مجموع��ه 
ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است 
که تولید روزانه نفت خام آن، افزون بر یک 
میلیون بش��که مي ش��ود. همکاری در ارتقاء 
اس��تانداردهای زیس��ت محیطی در مناط��ق 
نفت خی��ز جنوب کش��ور در دو س��ال اخیر 
به یک��ی از مهم ترین اولویت های ش��رکت 
مل��ی نفت ایران تبدیل ش��ده اس��ت. تالش 
برای کاهش آالینده های ه��وا و نیز احیای 
هورالعظی��م از مهم ترین اقدامات ش��رکت 
ملی نفت در راس��تای ارتقاء ش��اخص های 

زیست محیطی استان خوزستان مي باشد.

اعتبار 4 هزار میلیارد ریالی نفت و گاز کارون برای صیانت از محیط زیست

و فن��اوری در این میان رخ دهد. بازنگری 
در قراردادهای نفتی ایران به دس��تور وزیر 
نفت، ب��ا هدف رفع برخی اش��کاالت در 

قرارداده��ای بیع متقاب��ل قبل��ی، ج��ذاب 
ساختن سرمایه گذاری در بخش باالدستی 
صنع��ت نف��ت و نیز، توس��عه ظرفیت های 

تولید انجام شده و مدل جدید قراردادهای 
نفتی به زودی در کنفرانسی با همین عنوان 

ارائه خواهد شد.
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نخستین بار در کش��ور، لوله های جداری 
30 اینچ حفاری  براس��اس اس��تانداردهای 
جهان��ی، بومی س��ازی و در م��دار عملیات 

میدانی قرار گرفت.
مدیر پروژه حفاری می��دان نفتی آذر در 
شرکت ملی حفاری ایران در این باره گفت: 
س��اخت این لوله ه��ا با همکاری مش��ترک 
ش��رکت ملی حفاری و ش��رکت لوله سازی 

اهواز محقق شد.
وي افزود: این س��ایز لوله جداری پس از 
تولید در چاه ش��ماره-11 میدان نفتی آذر تا 
عم��ق 153 متری رانده و ب��ا موفقیت کامل 
نصب ش��د. ورق ای��ن لوله ها در ش��رکت 
فوالد اکس��ین اهواز تهیه و مراحل س��اخت 
لول��ه و اتصاالت آن با نظ��ارت متخصصان 
ش��رکت ملی حفاری ایران در شرکت لوله 
س��ازی اهواز ص��ورت گرف��ت. تولید لوله 
های جداری 30 اینچ در دو فاز مطالعاتی و 
طراحی مهندس��ی و عملیاتی در چند مرحله 

اجرا ش��د که نخس��ت، مطالع��ات در زمینه 
استاندارِد تولید و استفاده از لوله های درزدار، 
هم از نظر مواد و خواص متالورژیکی مورد 
نی��از و هم از نظر روش های س��اخت آن ها، 

انجام شد.
مدیر پ��روژه حف��اری می��دان نفتی آذر 
در ش��رکت ملی حف��اری ای��ران ادامه داد: 
پس از طراح��ی عناصر آلی��اژی و خواص 
متالورژیکی مورد نیاز برای ساخت ورق های 
فوالدی میکروآلیاژی، این ورق در شرکت 
فوالد اکسین تولید شد و در واحد شماره-4 
 SAWL شرکت لوله س��ازی اهواز به روش
با خط جوش مس��تقیم و روش جوش��کاری 
زیر پ��ودر )SAW( س��اخته و متعاقب آن، 
در چندی��ن مرحله تس��ت های غیر مخّرب و 
آزمای��ش فش��ار هایدرواس��تاتیک بر روی 

لوله های ساخته شده صورت پذیرفت.
وی همچنین، مطالعات و طراحی دنده های 
پی��ن و باکس ها، نح��وه مونت��اژ اتصاالت، 

جوش��کاری ها و انجام بازرس��ی های مداوم 
در حی��ن و پ��س از عملی��ات مونت��اژ را از 
دیگر کاره��ای انجام ش��ده در روند تولید 
این لوله ها برش��مرد. لوله ج��داری لوله ای 
اس��ت که با آن س��تون چاه از محیط مخزن 
عملی��ات،  ای��ن  در  می ش��ود.  جداس��ازی 
لوله ای که به روال معمول از فلز های مقاوم 
در براب��ر خوردگی اس��ت، ب��ه درون چاه 
رانده می ش��ود. مدیر پ��روژه حفاری میدان 
نفتی آذر در ش��رکت ملی حف��اری ایران، 
جلوگیری از ریزش دیواره چاه، جداسازی 
طبقات مختلف آب، نفت و گاز در مخزن، 
محافظت از ابزار درون چاهی لوله مغزی که 
پس از پایان حفاری کار گذاش��ته می شود، 
جلوگی��ری از ورود ش��ن از درون مخزن به 
درون چ��اه، جدا کردن الیه های کم فش��ار 
از پُر فش��ار و پیش گیری از ورود س��یاالت 
ناخواسته را به درون چاه از موارد کاربست 

لوله جداری در حفاری چاه ها عنوان کرد.

بومی سازی لوله های جداری 30 اینچ حفاری در کشور

گازی  می��دان   16 و   15 فازه��ای  مج��ری 
پارس جنوبی از راه اندازی موفقیت آمیز نخستین 
واحد ال پی جی ای��ن فاز خبر داد. وي با بیان این 
که تا پایان خردادماه امس��ال نخستین واحدهای 
اتان زدای��ی و اس آر یو پاالیش��گاه ف��از 15 و 16 
میدان مشترک پارس جنوبی وارد مدار می شود، 
گفت: هم اکنون با اس��تفاده از گاز سکوهای فاز 
15 و 16 و س��کوی A 18  روزان��ه بی��ش از 31 
میلیون مترمکعب گاز به ش��بکه سراسری کشور 

تزریق می شود.

مجری فازهای 15 و 16 با اشاره به تالش برای 
افزایش تولید گاز در دو سکو هر یک با ظرفیت 
یک میلیارد فوت مکع��ب گاز در فازهای 15 و 
16 پارس جنوبی گفت: هم اکنون در پاالیشگاهِ 
این فاز در حال تکمیل زنجیره تولید گاز هستیم.

هدف  از توسعه  فازهای 15و 16، تولید روزانه  
56/6  میلی��ون  متر مکع��ب  گاز طبیعی ، 75 هزار 
بش��که  میعانات  گازی ،400 ت��ن  گوگرد و تولید 
س��االنه   1/05 میلیون  تن  گاز مایع و یک میلیون  
تن  اتان  برای تامین  خوراک  واحدهای  پتروشیمی  

است.
تأسیسات  دریایی  و ساحلی  این  فازها شامل، 2 
سکوی  حفاری  )هرکدام شامل  11 حلقه  چاه (، 2 
رشته  خط  لوله  32 اینچ  دریایی  انتقال  گاز به  طول  
تقریب��ی 115  کیلومتر، دو خ��ط  لوله  4/5  اینچی  
انتق��ال  محلول  گالیک��ول  به  ط��ول  تقریبی  115 
کیلومتر، واحدهای  شیرین سازی  گاز و خدمات 
وابس��ته  است.کنسرسیومی از ش��رکتهای ایرانی 
مجری توس��عه بخشهای خش��کی و دریایی این 

پروژه هستند. 

نخستین واحد ال پی جی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی راه اندازی شد
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پالت��س- تولید کنن��دگان مس��تقل نفت 
و گاز ای��االت متح��ده آمری��کا در تالش 
هس��تند ت��ا زمانی که قیمت نفت در س��طح 
پایین کنونی قرار دارد، از س��رمایه گذاری 
زیاد ک��ه می تواند با ریس��ک بیش تری نیز 
همراه باش��د، پرهیز نمایند زی��را که در اثر 
کوچک ترین دش��واری در ش��رایط کار و 
کاهش بیش ت��ر قیمت، توانای��ی پرداخت 
داش��ت.  نخواهن��د  را  خ��ود  بدهی ه��ای 
به عبارت دیگ��ر، زمانی که قیمت های نفت 
نزدیک به سطح بشکه ای 100 دالر رسیده 
بود، بیش تر ب��ه افزایش تولی��د نفت توجه 

داش��تند تا از این طریق بتوانند درآمد خود 
را افزای��ش داده و بدهی ه��ای خ��ود را با 
اطمینان بیشتری پرداخت نمایند. اما در حال 
حاض��ر که قیمت نفت به حدود نصف رقم 
فوق کاهش یافته، این قضیه عکس ش��ده و 
به دنبال شرکت هایی هستند  سرمایه گذاران 
که جریان نقدینگی آن ها به گونه ای باش��د 
که بتوانند تمام هزینه های اصلی پروژه های 
نفتی آن ها را پوشش داده و با هیچ مشکلی 
مواجه نشوند. بعد از افت شدید قیمت های 
نفت از ژوئن س��ال 2014 میالدی تاکنون، 
جری��ان نقدینگ��ی به عنوان اب��زار اصلی و 

عامل مهم تولید کنندگانی ش��د که قادر به 
پرداخ��ت بدهی های خود و نیز دسترس��ی 
سهل و آسان به عایدات و درآمد حاصل از 
فعالیت نفتی خود بودند. ش��رکت خدمات 
س��رمایه گذاری Moddy پیش بینی کرده، 
اگر قیمت های نفت نسبت به وضعیت فعلی 
بهبود نیاب��د و یا حتی از س��طح کنونی نیز 
پایین تر رود، این امر موجب خواهد شد که 
به شرکت های سرمایه گذاری که رتبه آن ها 
نس��بت به قبل کاهش یافته، فش��ار بیشتری 
وارد گردی��ده و این ش��رکت ها نس��بت به 

سابق نیز به رتبه پایین تری تنزل یابند.

بلومب��رگ- صنع��ت ان��رژی کان��ادا با 
 )Sand Oil(داش��تن ذخایر ماس��ه های نفتی
شناخته ش��ده اس��ت. اما میدان جدید نفت 
شیل )Shale Oil( که در این کشور کشف 
شده، می تواند با پیش��ی گرفتن از ماسه های 
نفتی ب��ه بزرگ تری��ن ذخیره نفت��ی کانادا 
نی��ز مب��دل ش��ود. در حقیقت، ای��ن میداِن 
تازه کش��ف  ش��ده می توان��د از نظر حجم 
نفت قابل اس��تحصال برای میدان نفت شیل 
داکوت��ای  ایال��ت  در   )Bakken(باک��ن
شمالی، به یک رقیب تبدیل شود. موقعیت 
 British مکانی این حوزه در ش��مال ایالت
Columbia و ش��رق یوک��ون ق��رار دارد. 

گزارش ه��اي آمارِی اخیِر کمیس��یون ملی 
ان��رژی کانادا )NEB( و موسس��ه تحقیقاتی 
 Northwest Territories Geological

Survey نشان می دهد که حجم ذخایر این 

منطقه 200 میلیارد بشکه نفت شیل است که 

ای��ن میزان با 7/4 میلیارد بش��که نفت ش��یل 
موجود در حوزه باکن قابل مقایس��ه است. 
ب��ا این ح��ال، همه ذخایر نفت��ی موجود در 
کانادا لزوماً قابل استحصال نیستند اما حجم 
موجودی این نوع از نفت خام در حوزه های 
Canol و Bluefish در مجموع به 7 میلیارد 

بشکه می رسد که این ذخایر توجیه اقتصادی 
نیز دارن��د. بر اس��اس گزارش ه��اي فوق، 
ش��رکت های بزرگ نفتی برای مدتی فقط 
تا 150 کیلومتری جنوب مدار قطب شمال 
موس��وم به Mackenzi Plain به اکتش��اف 
نف��ت و گاز پرداخته ان��د و تولیدکنندگانی 
مانند هاسکی انرژی، امپریال اویل، شرکت 
انگلیس��ی-هلندی ش��ل و کونوکوفیلیپس 
آمریکا نی��ز در میدان Canol حفاری های 
اکتش��افی انج��ام داده اند. این می��دان 145 
میلی��ارد بش��که نف��ت دارد ک��ه ب��ا حوزه 
Permian تگ��زاس، ک��ه در ح��ال حاضر 

ح��دود س��ه درص��د از نفت در ج��ای آن 
برداشت می شود،  فعال  توسط شرکت های 
قابل مقایسه است. یادآور می شود، تاکنون 
Bluefish فعالیت های اکتش��افی  در میدان 
صورت نگرفته است اما تخمین زده می شود 
که حجم این می��دان می تواند تا 46 میلیارد 
بشکه نفت باش��د. با این وجود، توسعه این 
میدان ها می تواند بس��یار طوالنی مدت باشد 
زیرا عالوه بر مخالفت برخی از ساکنان این 
منطق��ه و همچنین، فعاالن محیط زیس��ت، 
مانع بزرگ تری که پیش روی توس��عه این 
میدان ها قرار دارد، مس��ئله زیرساخت های 
ای��ن منطقه و اس��تفاده از فناوري مناس��ب 
اس��ت. این منطقه ي دورافت��اده هم اکنون با 
کمبود جاده روبه روست. به عالوه، ساخت 
یک شبکه خط لوله برای انتقال نفت و گاز 
تولی��دی از آن ب��ه بازار نی��ز در این منطقه 

بسیار ضروری است.

کشف یک میدان نفتی شیل در کانادا

تأثیر جریان نقدینگی بر میزان فعالیت تولید کنندگان مستقل نفت و گاز آمریکا
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از سرگیری تولید نفت خام در میادین نفتی سودان جنوبی 
آرگ��وس- تولید نفت خ��ام در میادی��ن نفتی 
ایالت "نیل علیا" در س��ودان جنوبی از س��ر گرفته 
ش��د و کنترل این میادین به ط��ور کامل در اختیار 
نظامی��ان دولتی این کش��ور قرار گرف��ت. "فیلپ 
آرگو" س��خنگوی ارتش س��ودان جنوبی بااعالم 
ای��ن مطلب، اظهار داش��ت: در تاری��خ 19 ماه مه 
جاری میادین نفتی اطراف منطقه Palochاز وجود 
شورش��یان و خرابکاران پاکسازی شد. وی افزود: 

در حال حاضر، تولید نفت سودان جنوبی به منظور 
حفظ جان کارگران و کارکن��ان نفتی این منطقه 
متوقف ش��ده اس��ت اما به زودی ب��ه حالت عادی 
باز خواهد گش��ت. شایان ذکر اس��ت، بیش ترین 
میادین نفتی سودان جنوبی،در ایالت های نیل علیا 
متمرکز اس��ت. میزان تولید نفت سودان جنوبی از 
زم��ان آغاز درگیری های داخلی در س��ال 2012، 
از س��طح 250 هزار بش��که در روز به حدود 160 

هزار بشکه در روز کاهش یافته است. در حالی که 
ش��رکت های انرژی خارجی امی��دوار بودند تا با 
ب��ه نتیجه رس��یدن کنفرانس س��ه روزه ریاض که 
17 مه آغاز ش��ده بود و نیز، دس��تیابی به راه حلی 
برای خاتمه دادن به حمله عربستان به یمن، بتوانند 
ب��ه انج��ام معامالت نفتی خ��ود ادام��ه دهند، این 
ش��رکت ها همچنان منتظر ورود آرامش به منطقه 

خاورمیانه هستند.

سایه تحریم های غرب بر فعالیت شرکت های نفتی روسیه

آرگوس- اداره فدرال ضدانحصاری روس��یه 
)FAS( مالکی��ت 46 درصد از س��هام تولید نفت 

Russneftتوسط شرکت سوئیسی Glencore را 

تصویب کرده است. این قرارداد که در ماه مارس 
توس��ط بنیان گذار شرکت Russneft اعالم شد، 
راه های توسعه فعالیت های شرکت Glencoreرا 
در بخش باالدستی روسیه هموار خواهدساخت. 
Glencore شرکت ،FAS براساس اعالم مقامات

به  ج��ای مالکیت 49 درصد از س��هام تولید نفت 
Russneft ک��ه در ابت��دا برنامه ریزی ش��ده بود، 

تنها مالکی��ت 46 درصد آن را در اختیار خواهد 
داشت. بنابراین، قرارداد مذکورنیز نیازی به اخذ 

س��رمایه گذاری های خارجی  مجوز کمیس��یون 
روس��یه ندارد. قابل ذکر اس��ت که این شرکت 
سوئیسی، شریک شرکت Gutseriyev و یکی از 
طلبکاران عمده ش��رکت Russneft می باشد که 
کل حجم نفت خام تولیدی توس��ط این شرکت 
را خری��داری می نماید. در آخرین قرارداد امضا 
ش��ده، ش��رکت Glencore تع��داد کم��ی از 
س��هام خود درش��رکت هایUlyanovskneft و 
Varyeganneft )زیرمجموع��ه Russneft(را ب��ا 

سهام شرکت Russneftمعاوضه کرده است. الزم 
 Russneft به ذکر اس��ت، در سال 2013 شرکت
با فروش 10 مرکز تولید و بهره برداری نفت خام 

ب��ه ش��رکت Neftisa، مجوز صادرات مس��تقل 
نفت خ��ام تولی��دی از مراکز مذک��ور را به این 
شرکت واگذار نمود که به دلیل فروش بخشی از 
واحدهای تولیدِی عم��ده، حجم تولید نفت خام 
این ش��رکت اخیراً با کاهش توام بوده و در سال 
گذش��ته نیزبا 3 درصد کاهش به 8/6 میلیون تن 
رسیده است. یادآور می شود، قرارداد منعقد شده 
میان ش��رکت های Russneft و Glencore نمونه 
نادری از خرید دارایی های یک ش��رکت روسی 
توسط یک ش��رکت خارجی است که اخیراً در 
نتیج��ه تحریم ه��ای اروپا و آمریکا علیه روس��یه 

اتفاق افتاده است.

دولت��ی  نف��ت  آرگوس-ش��رکت 
امارات)Adnoc(، از شرکت های نفتی فعال در 
بخش باالدستِی صنعِت نفِت خود خواسته است 
تا به دلیل تداوم قیمت های پایین نفت،هزینه های 
عملیاتی خود را درس��ال جاری کاهش دهند.

معاون عملیات باالدس��تی اکتشاف و استخراج 
نفت در ش��رکت Adnoc،از شرکت های فعال 
در این بخش خواس��ت تا به  دلی��ل ادامه روند 
نزولی قیمت نفت در س��ال جاری، هزینه های 
خ��ود را 10 ت��ا 15 درص��د کاه��ش دهن��د.

درماه ه��ای اخی��ر، دولت مرداِن ام��ارات بارها 
ازع��دم تغییر در اج��رای پروژه های نفتی خود 

اش��اراتی داش��ته اند واقدام فوق، اولین عالئم 
نگرانی اظهار ش��ده از س��وی دست اندرکاران 
Adnocمی باشد که از زمان کاهش قیمت های 

نفت تا کنون صورت گرفته اس��ت. ش��رکت 
Adnoc از جمله کش��ورهای مهم عضو اوپک 

بود که از نظرات و تصمیمات عربستان مبنی بر 
حفظ س��قف تولید اوپک با تاکید برتولید 30 
میلیون بشکه نفت در روز حمایت می کرد. در 
حال حاضر، بیش تِر ش��رکت های ملی نفت در 
منطقه خلیج ف��ارس، در حال ایجاد تغییرات و 
آماده س��ازی خود در مقابله با قیمت های پایین 
نفت می باش��ند؛ شرکت KPC کویت در حال 

بازنگري نحوه مدیریت س��ازمان خود اس��ت. 
ش��رک دولتی نفت قطر QP نیز مراحل نهایی 
برنامه تغییر س��اختار ش��رکت خ��ود را دنبال 
می کند. عربس��تان نیز با تغییرات اخیر، در حال 
انتخاب شورای عالی جدید برای اداره شرکت 
آرامکو می باشد. از طرفی، دولت امارات برنامه 
تولید نفت تا میزان 3/5 میلیون بش��که در روز 
را تا س��ال 2017 مورد توجه قرار داده بود که 
به نظر می رسد با توجه به شرایط فوق و به دلیل 
 Umm( تأخی��ر در اجرای دو پروژه توس��عه ای
Lulu و Adma (، این هدف برای امارات قابل 

تحقق نباشد.

رویارویی امارات با قیمت های واقعی نفت
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اخبار داخلی و بین المللی

رویترز- ش��رکت نفت هند )IOC( به عنوان 
بزرگ ترین پاالیش گر نفتی این کشور، به دنبال 
توس��عه تجارت گاز و کاهش وابستگی به نفت 
و زغال س��نگ است. ش��ایان ذکر است سازمان 
بهداشت جهانی سال گذشته اعالم کرده بود که 
13 شهر از مجموع 20 شهر آلوده جهان در هند 
واقع شده و اینکه دهلی نو آلوده ترین شهر جهان 
می باشد. بی آشوک مدیر عامل IOC طی یک 

کنفران��س خب��ری اظه��ار داش��ت گاز مطمئناً 
به عنوان س��وخت آینده موردتوجه قرار خواهد 
گرف��ت و از ای��ن رو، باید توجه بیش��تری به آن 
ش��ود. در حال حاضر، IOC بزرگترین شرکت 
خرده فروش��ی س��وخت در هند ب��وده و حدود 
46/7 درصد از تقاضای س��وخت هند از طریق 
جایگاه ه��ای این ش��رکت تأمین می ش��ود. هند 
به عن��وان چهارمین مصرف کنن��ده بزرگ نفت 

جهان به دنبال توس��عه زیرس��اخت های واردات 
گاز و افزایش س��هم آن از هش��ت درصد فعلی 
 CNG در سبد انرژی خود می باشد. توزیع بیشتر
در کش��ور، خرید بیش تر گاز از منابع داخلی و 
از ش��رکت های پتروناس و میتسوبیشی و ورود 
 )Spot( بیش تِر هن��د به بازاره��ای تک محموله
گازLNG و... از برنامه های توس��عه ای IOC در 

این زمینه به شمار می  رود.

رویکرد مصرف انرژی در هند از نفت به گاز

رویترز - ش��رکت دولتی روس��نفِت روسیه 
در نظ��ر دارد میزان تولی��د نفت خام خود را در 
ونزوئال تا سال 2019 میالدی به 160 هزار بشکه 
در روز برساند. این شرکت طی سال های 2010 
ت��ا 2014، بالغ بر 1/8 میلیارد دالر دربخش باال 
دستی صنعت نفت ونزوئال سرمایه گذاری کرده 
است. خاطر نش��ان می گردد، روسنفت درسال 

2014 بالغ بر 1/6 میلیون تن )32 هزار بشکه در 
روز( نفت خام در ونزوئال تولید کرده است. در 
راس��تای برنامه افزایش س��رمایه گذاری روسیه 
در ونزوئ��ال، نیکوالس م��ادورو رئیس جمهور 
ونزوئ��ال و ایگور س��چین مدیرعامل ش��رکت 
روس��نفت ب��ا یکدیگ��ر در کاراکاس دیدار و 
گفت وگ��و کردند. ب��ه گفته مادو رو، کش��ور 

متبوعش و ش��رکت روس��نفت تواف��ق نمودند 
تا ح��دود 14 میلی��ارد دالر در بخ��ش نفت و 
گاز ونزوئال س��رمایه گذاری کنند. روس��نفت 
در نوامبر سال گذش��ته نیز یک قرارداد جدید 
برای عرضه 1/6 میلیون تن نفت و 9 میلیون تن 
فرآورده های نفتی ب��ه ونزوئال برای مدت پنج 

سال با روسیه به امضا رسانده بود.

رویترز - اندونزی به منظور جذب سرمایه گذاری 
در بخ��ش پاالیش داخلی و اکتش��اف نفت و گاز، 
مناقصه هایی را به اجرا گذاشت. هرچند احتمال دارد 
این مناقصه ها به علت ضعف فعلی بازاِر جهانی نفت 
با مش��کالتی در جذب س��رمایه مواجه شود. شایان 
ذکر اس��ت، اندون��زی تا پایان س��ال 2008 به عنوان 
یکی از کش��ورهای عضو اوپ��ک در تأمین نفت و 

گاز خودکفا بود اما پس از آن، سال هاست که برای 
جذب سرمایه به منظور متوقف کردن روند کاهش 
میزان تولید نفت خود در تالش می باشد. پیش بینی 
شده میزان درآمدهای نفت و گاز اندونزی طی سال 
ج��اری با توجه به کاه��ش 40 درصدی قیمت های 
نفت و نیز محدود شدن تولید نفت آن به علت افت 
تولید در میدان های قدیمی کش��ور، حداقل به یک 

س��وم کاهش یابد. در حال حاضر، ظرفیت پاالیش 
نفت ش��رکت دولتی نفت و گاز اندونزی )پرتامینا( 
یک میلیون بش��که در روز است که این شرکت در 
نظر دارد با ارتقا و نوسازی پاالیشگاه های خود، آن 
را به 2/3  میلیون بش��که در روز برساند. این کشور، 
همچنی��ن، به دنبال جل��ب موافقت ه��ای الزم برای 

پیوستن دوباره به اوپک است.

برنامه افزایش تولید نفت ونزوئال با سرمایه گذاری روسنفت

اندونزی به دنبال سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و پاالیش

پالت��س- با توجه ب��ه احتمال ادام��ه تحریم های 
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا علیه روسیه در 
آینده نزدیک، روسیه از سال گذشته به همکاری با 
کشورهای آسیایی توجه بیش تری نموده است. اما 
نکته حائز اهمیت آن است که روسیه تنها کشوری 
نیست که به بازارهای چین و دیگر کشورهای نیازمنِد 
نفت وگاز در آسیا نظر دارد. به همین دلیل این کشور 
باید خود را در مقایس��ه با عربس��تان سعودی، عراق 
و ایران، به عنوان یک ش��ریک مناسب و همچنین، 
یک عرضه کننده مطمئن به اثبات رس��انده و تالش 

نماید تا س��هم بازار مش��تریان آس��یایِی کشورهاي 
مذکور را جذب نماید. گفتنی است، در بازار گاز، 
عرضه کنندگان فعل��ی و همچنین، عرضه کنندگان 
جدید این س��وخت نیز همگی در تالش هس��تند تا 
روابط خود را با خریداران بازار آسیا که مرکز مهمی 
در رش��د مصرف گاز جهانی محسوب مي گردند، 
بیش از پیش مستحکم نمایند که این امر برای روسیه 
که سعی دارد نقش مهمی در بازار نفت و گاز آسیا 
ایفا کند، قابل اغماض نخواهد بود. یک کارشناس 
روسی دراین مورد اظهار داشت: روسیه از نقطه نظر 

سیاس��ی و تجاری به آس��یا نیاز ش��دیدی دارد. وی 
خاطر نشان کرد: افزایش مورد انتظار عرضه انرژی از 
مراکز و نقاط مختلف جهان به بازار آسیا این منطقه 
را بیش تر به یک بازار خریدار تبدیل خواهد کرد تا 
یک بازار فروش��نده. یادآور می شود، از آنجایي که 
آسیا و به ویژه چین دارای بازار رو به رشدی هستند، 
بنابراین متنوع س��ازی مبادی عرضه انرژِی مورد نیاز 
آن ه��ا نی��ز دور از ذهن نبوده و همی��ن امر می تواند 
چشم انداز روش��نی برای افزایش سطح همکاری ها 

میان آسیا و چین با روسیه ترسیم نماید.

رویارویی روسیه با رقبای انرژی در بازار آسیا


