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مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران در نخستین 
گفتگ��و پس از رف��ع تحریم ها با بی��ان اینكه هیچ 
محدودیت فنی ای برای افزایش 500 هزار بشكه ای 
تولید روزانه ی نفت ایران وجود ندارد بیان کرد: با 
طی شدن فرآیند رسمی لغو تحریم بانكی، افزایش 

تولید نفت ایران وارد بازار می شود.
رکن الدین جوادی ضمن تبریک به دولت تدبیر 
و امید در به سرانجام رساندن مذاکرات هسته ای و با 
استقبال از لغو تحریم ها و اعمال محدودیت ها علیه 
صنعت نف��ت ایران گفت: از ام��روز فرصتی برای 
شتاب توسعه در کشور بوجود آمده و بدون شک 
این مقوله در صنعت نفت هم آثار شگرفی به همراه 

خواهد داشت.
مع��اون وزیر نفت با اش��اره ب��ه پیامدهای مثبت 
برچیده ش��دن تحریم ها در صنع��ت نفت تصریح 
کرد: افزایش صادرات نفت خام، دریافت مطالبات 
و فراه��م کردن زمینه ی توس��عه ی ام��ور عمرانی 
با جذب س��رمایه و ف��ن آوری از ب��ازار جهانی از 
مهم ترین برنامه های ش��رکت ملی نف��ت ایران در 

دوران پساتحریم است.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در خصوص 
افزایش 500 هزار بش��كه ای تولی��د نفت خام ایران 
در مرحله ی نخس��ت دوران پساتحریم اظهار کرد: 
هم اکنون در حال رصد کردن مشكالت پیش روی 
بانک ها هستیم؛ چرا که ممكن است روند آن چند 
هفته طول بكشد و در صورتی که مسائل مربوط به 
آن حل شود شرکت ملی نفت ایران آمادگی الزم 

را برای افزایش تولید و صادرات نفت دارد.
وی با یادآوری اینكه در برنامه ی افزایش تولید 
500 هزار بشكه ای هیچ مشكل فنی ای از جمله در 
بخش های قدیمی خطوط لوله و تأسیسات صنعت 
نفت وجود ندارد با اشاره به نزدیک ترین زمان امضاء 
قرارداد در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: 
با توجه به برچیده شدن تحریم ها و بررسی های انجام 
شده پیش بینی می شود تا اواسط سال آینده نخستین 

قرارداد در این حوزه به امضاء برسد.
جوادی تأکید کرد: این پیام را به ش��رکت های 
بین المللی می دهیم که در پیگی��ری این قراردادها 

صریح تر، جدی تر و روشن تر عمل کنند.
معاون وزی��ر نفت همچنی��ن در توصی��ه ای به 
کارکنان شرکت ملی نفت ایران خاطر نشان کرد: 

ب��ا توجه به رف��ع تحریم ها باید ب��ا آمادگی کامل 
از فرصت��ی که ایجاد ش��ده در جه��ت رفع هرچه 

سریع ترعقب افتادگی ها بهره برد.
وی با بیان اینكه در حال حاضر مهم ترین مشكل 
بازار نفت، دو میلیون بشكه ی مازاد است که سبب 
کاه��ش قیمت نفت ش��ده، افزود: البت��ه جنبه های 
سیاس��ی و تصمیم های دولت های بزرگ و برخی 
تولیدکنندگان عمده ی عضو و غیرعضو س��ازمان 
کشورهای صادرکننده ی نفت )اوپک( در کاهش 

قیمت نفت بی تأثیر نبوده است.
جوادی با اشاره به اینكه اگر قرار بر کاهش تولید 
نفت باش��د باید این کاهش به تناسب اتفاق بیافتد، 
افزود: اگر ای��ران تولید نفت خود را افزایش ندهد 
ممكن اس��ت ظرف ش��ش ماه تا یک سال آینده 
کشورهای همسایه افزایش تولید داشته باشند و سهم 

ایران را بگیرند.

ايران سهمش را از بازار پس می گيرد
معاون وزیر نفت با تأکید بر اینكه ایران باید سهم 
خود را از بازارهای جهانی نفت به دست آورد و پس 
از آن کش��ورهای عضو و غیرعضو اوپک تصمیم 
بگیرند ظرفیت خود را متناسب با بازار کاهش دهند، 
در پاسخ به این س��ؤال که پیش بینی شما از قیمت 
نفت چیس��ت، تصریح کرد: اگ��ر عرضه ی نفت 
به شیوه ی کنونی ادامه یابد بیشتر تحلیل ها پیش بینی 
می کنند که قیمت نفت برای حداقل یک سال آینده 
در همین حدود باش��د؛ مگر اینكه تولیدکنندگان 
اصلی منافع ملی را بر درآمد زودگذر ارجح بدانند.

وی با بیان اینكه سهم ایران در اوج تولید بازارهای 
جهانی نفت چهار درصد است، افزود: این مقدار در 
مقابل کش��وری که 15-10 درصد سهم بازار را در 
اختیار دارد زیاد نیس��ت؛ از این رو باید بازار نفت با 

تصمیم و اجماعی عاقالنه مدیریت شود.
جوادی در پاسخ به این سؤال که چقدر به اجماع 
تولیدکنندگان در این زمینه امیدوار هستید، گفت: 
فكر می کنم ناچار شوند به اجماع برسند؛ کشورهای 
ثروتمندی که فریب این بازی را خوردند و قیمت 
نفت را کاهش دادند هم اکنون دچار بحران شدند 
و به ناچ��ار باید برای بهبود قیمت نفت تالش کنند 
که امیدواریم این اتفاق بیافتد و اواخر سال میالدی 

قیمت نفت افزایش یابد.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران درباره ی لغو 
تحریم ها نیز گفت: م��ا پس از تحریم ها کارمان را 
سریع تر و ارزان تر انجام می دهیم و بنابراین پول مردم 
جهت توسعه و س��رمایه گذاری با قیمت و کیفیت 

بهتری صرف می شود.
معاون وزی��ر نفت درب��اره ی مهم ترین مباحث 
مطرح شده در دیدار با معاون اول رئیس جمهور نیز 
گفت: در این جلسه گزارشی از پیشرفت پروژه های 
اصلی شرکت ملی نفت ایران ارائه شد و برنامه ها و 
هدف گذاری های قبل از تحریم و تغییراتی که پس 

از تحریم رخ خواهد داد بررسی شد.
وی اف��زود: در این دیدار گزارش هایی درباره ی 
صادرات نفت، افزایش برداشت نفت، فعالیت های 
دانش بنیان و س��اخت ده گروه کاالیی در صنعت 

نفت ارائه شد.

وضعیت صنعت نفت ايران در پساتحريم از زبان مديرعامل شركت ملی نفت
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اخبار داخلی و بین المللی

دوش��نبه 21 دی م��اه 1394 فازه��ای 15 و 16 
به عن��وان ایرانی تری��ن فازهای پ��روژه ی پارس 
جنوبی ب��ا حضور رئیس جمه��ور محترم افتتاح 
شد. هدف  از توس��عه  ی این فازها، تولید روزانه  
56/6 میلی��ون  مترمكعب  گاز طبیع��ی ، 75 هزار 
بش��كه  میعانات  گازی ، 400 تن  گوگرد و ساالنه  
1/05 میلیون  تن  گاز مایع )LPG( شامل پروپان و 
بوتان( و یک میلیون  تن  اتان  برای تأمین  خوراک  
واحدهای  پتروش��یمی  اس��ت. با افتتاح این فازها 
پس از نُه س��ال، روزانه 20 میلیون دالر به درآمد 
ارزی کشور اضافه می شود. درآمدزایی فازهای 
15 و 16 با احتس��اب نف��ت 40 دالری و گاز 20 
س��نتی، س��االنه 2/6 میلی��ارد دالر و معادل یک 
درصد تولید ناخالص ملی اس��ت ک��ه با برآورد 
انجام ش��ده طي مدت کمتر از دو سال بازگشت 

سرمایه ی این طرح محقق خواهد شد.
دکت��ر روحاني؛ رئیس جمه��ور با حضور در 
مراسم افتتاح فازهای 15 و 16، بهره برداری از این 
دو فاز میدان پارس جنوبی را حرکتی ارزش��مند 
و ب��رگ زری��ن دیگ��ری در تاریخ پ��ر افتخار 
توانایی های جوانان ایران اسالمی خواند و تأکید 
ک��رد: پارس جنوبی مظه��ر اراده ی ملی و کار و 
تالش در زمینه ی دستیابی مردم به حقوق خود از 
یک میدان مشترک است. وي همچنین در دفتر 
یادبود آئین گشایش رسمي بهره برداري نوشت: 
قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبی��اء )ص( با تالش 
شبانه روزی در س��ال های تحریم توانست لبخند 
نشاط را بر چهره ی مردم غیور ایران عزیز بنشاند 
و در مس��یر خوداتكایی در زمینه ی انرژی پاک 
و قدرت اقتصادی کش��ور و کمک به ش��رایط 

زیست محیطی گام بزرگی بردارد.

استفاده از 1٠٠ هزار تن تجهيزات در پااليشگاه 
فازهای 1٥ و 1٦

طب��ق آنچه مهندس زنگن��ه وزیر محترم نفت 

درباره ی افتتاح فازه��ای 15 و 16 پارس جنوبی 
بیان کرده قرارداد توس��عه ی این دو فاز در س��ال 
85 امض��اء ش��د. در آن زم��ان کنسرس��یومی به 
رهبری ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص( 
کار توس��عه ی ای��ن فازه��ا را بر عه��ده گرفت، 
کارهای مرب��وط به تأسیس��ات دریای��ی پروژه 
توسط ش��رکت های ایزو ایكو و صف انجام شد 
و شرکت تأسیس��ات دریایی در بخش لوله های 
دریایی پ��روژه فعال بود. همچنین حفاری چاه ها 
توسط ش��رکت حفاری دانا انجام شد. بودجه ی 
توس��عه ی این دو فاز حدود 6 میلیارد دالر است 
که ب��ا بهره ب��رداری از این فازه��ا، روزانه 56/6 
میلیون مترمكعب گاز و 75 هزار بش��كه میعانات 
گازی تولید می شود. همچنین تولید یک میلیون 
تن ات��ان که بالفاصل��ه خوراک پتروش��یمی ها 
می ش��ود و تولید حدود یک میلیون  تن  گاز مایع 

)LPG( از دیگر دستاوردهای این پروژه است.
به اعتق��اد وزیر محترم نفت ب��ا وجود تمامی 
س��ختی ها و هم��ه ی ش��رایطی که علیه م��ا بود، 
تحریم ها را پشت سر گذاشتیم و طرح توسعه ی 
فازهای 15 و 16 به سرانجام رسید. توسعه ی این 
فازه��ا بار دیگر ش��عار ما می توانی��م را به اثبات 

رساند.
یكي از مش��كالت پیش روي توس��عه ی این 
طرح ملي، مش��كل تأمین تجهیزات بوده اس��ت. 
براي نمونه می ت��وان به توقیف کمپرس��ورهای 

اصلی ای��ن طرح در یكی از کش��ورها و صرف 
هزینه و زمان قابل توجه��ی براي خرید دوباره ی 
تجهیزات اش��اره کرد که طبیعت��اً خرید مجدد و 
تطبیق سیستم با اجناس جدید، زمان بر و پرهزینه 

است.

افتتاح شش فاز پارس جنوبی در سال ٩٥
وزیر نفت نسبت به افتتاح شش فاز در سال 95 
ابراز امیدواری کرد و افزود: تا اواس��ط سال 96، 
نیم��ی از فاز 14 نیز در م��دار تولید قرار می گیرد 
و تقریباً هم��ه ی فازهای پ��ارس جنوبی تكمیل 
خواهد شد. زمانی که دولت یازدهم آغاز به کار 
ک��رد ده فاز پارس جنوبی در م��دار تولید بود و 
طی دو سال اخیر هفت فاز دیگر وارد مدار تولید 
شده که از این میان پنج فاز افتتاح گردیده است. 
همچنین هفت فاز به ظرفیت پاالیشگاهی و شش 
فاز به ظرفی��ت تولید گاز کش��ور از دریا اضافه 
ش��ده است. در اثر تالش های انجام شده ظرفیت 
پاالیشی گاز کشور حدود 200 میلیون مترمكعب 

افزایش یافته است.
الزم به ذکر اس��ت تولید کنونی قطر از میدان 
پارس جنوبی ح��دود 700 میلیون مترمكعب در 
روز اس��ت که ب��ا برنامه ریزی های انجام ش��ده، 
تا اواس��ط س��ال 96 تولید ایران نیز از این میدان 
مشترک به 700 میلیون مترمكعب در روز خواهد 

رسید.

درس آموزهاي افتتاح فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي؛

از تحقق شعار ما مي توانیم تا توانمندسازي جهت صدور خدمات پیمانكاري
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قالوند با اش��اره به امضای قرارداد مطالعه ی مش��ترک 
زمین شناسی و ژئوفیزیكی اکتشافی بین شرکت ملی نفت 
ایران و دانش��گاه بارسلونای اس��پانیا گفت: منطقه ی مورد 
مطالعه در بخش های جنوبی حوضه ی رسوبی زاگرس و 

در استان هرمزگان قرار دارد.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اعالم استفاده 
از روش های جدید تفسیرهای زمین شناسی و ژئوفیزیكی 
در این مطالعه به منظور تبیین وضعیت نفت گیرهای چینه ای 

و س��اختمانی پیچیده ی مجاور گنبدهای نمكی، تصریح 
کرد: در نهایت تله های هیدروکربنی نفتی و گازی مرتبط 
با گنبدهای نمكی در منطقه شناسایی و مشخص می شوند 
و سپس موقعیت های مناس��ب جهت انجام عملیات های 
تكمیل��ی ژئوفیزیكی نظی��ر لرزه نگاری ه��ای دوبعدی و 
س��ه بعدی و متعاقباً حفاری های آتی اکتشافی مشخص و 
پیشنهاد خواهند ش��د. وی افزود: این متدولوژی اکتشافی 
و فن آوری پی جویی ذخایر هیدروکربنی مجاور گنبدهای 

نمكی در حال حاض��ر در ایران وجود ندارد و منحصر به 
برخی از ش��رکت های نفتی بزرگ جهان است که برای 

نخستین بار در ایران استفاده خواهد شد.
به گفته ی این مقام مس��ئول قرارداد مذکور در نیمه ی 
نخست سال 1393 آغاز شد و پیشرفت فیزیكی مطالعه ی 
مشترک با دانشگاه بارس��لونا 55 درصد است. هزینه های 
انجام این طرح حدود 2 میلیون یورو است که توسط طرف 

خارجی تأمین می گردد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به امضای 
ق��رارداد مطالعه ی مش��ترک زمین شناس��ی و ژئوفیزیكی 
اکتش��افی دانش��گاه ناپل ایتالیا گفت: موضوع استفاده از 
جدیدتری��ن روش های تفس��یر اطالعات زمین شناس��ی و 
ژئوفیزیكی اکتشافی در منطقه ی مرزی غرب استان کرمانشاه 
پس از تشكیل جلسات کارشناسی با تیم خارجی و اکتشاف 
و تیم امور حقوقی و قراردادهای ش��رکت ملی نفت ایران 

موضوع در هیأت مدیره ی شرکت ملی نفت ایران مطرح 
شد و مصوبه ی مربوطه اخذ و برای اجرایی شدن در اختیار 
مدیریت اکتشاف ش��رکت ملی نفت قرار گرفت. قالوند 
با یادآوری این نكته که بر اس��اس مفاد قرارداد مقرر شده 
تمامی تاقدیس های سطح االرضی با کمک تفسیر اطالعات 
ژئوفیزیكی موجود بررس��ی زمین شناسی و ژئوشیمیایی و 
ژئوفیزیكی می ش��ود تأکید کرد: پس از تهیه ی نقشه های 

دقیق عمقی، اهداف اصلی طرح شامل پیشنهاد موقعیت های 
مناس��ب برای انج��ام حفاری های اکتش��افی ب��ا تأکید بر 
س��اختارهای مرزی و مشترک خواهد بود. مدیر اکتشاف 
ش��رکت ملی نفت ایران ارزش این قرارداد را در حدود 4 
میلیون دالر عنوان کرد و یادآور ش��د: این قرارداد دی ماه 
سال جاری امضاء شده و تمامی هزینه های آن توسط طرف 

خارجی تأمین خواهد شد.

مدیر اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ایران در تش��ریح 
جزئی��ات ق��رارداد مطالعه ی مش��ترک زمین شناس��ی و 
ژئوفیزیكی اکتشافی با ش��رکت لوک اویل روسیه تبیین 
ک��رد: چگونگی وضعیت نفت گیره��ای هیدروکربنی و 
ساختارهای زمین شناسی زیرس��طحی در غرب کارون و 
دش��ت آبادان یكی از موضوعات بسیار مهم و اولویت دار 
ش��رکت ملی نفت ایران اس��ت که به مدیریت اکتشاف 
تكلیف شده است. قالوند یادآوری کرد که در این راستا 

به منظور تبیین وضعیت ساختارهای منطقه ی دشت آبادان 
و بخش شمالی خلیج فارس به ویژه تله های چینه ای ضمن 
مذاکره با ش��رکت روس��ی لوک اویل، پیشنهاد مطالعه ی 
مش��ترک توس��ط این ش��رکت بررس��ی و به لحاظ فنی 
تصویب ش��د. وی با بیان اینك��ه لوک اویل در خصوص 
تهیه ی مدل های اس��تاتیک و دینامیک مخزن با اس��تفاده 
از فن آوری های نوین ژئوفیزیكی بس��یار کارآمد اس��ت، 
گفت: از این رو پس از تش��كیل جلس��ات کارشناس��ی و 

تدوین پیش نویس قرارداد مربوطه توس��ط امور حقوقی و 
قراردادهای ش��رکت ملی نفت ای��ران و طرح موضوع در 
جلس��ه ی هیأت مدیره، مصوبه ی مربوطه اخذ و عمالً این 

شرکت کار خود را در سال جاری آغاز کرد.
قالوند ارزش قرارداد جدید اکتش��افی امضاء ش��ده را 
حدود 6 میلیون دالر اعالم کرد و یادآور ش��د: قرار است 
هزینه ی اجرای این پروژه توس��ط ش��رکت روسی تأمین 

گردد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ضمن اعالم خبر 
امضای قرارداد جدید اکتشافی با شرکت لوک اویل روسیه 
بیان کرد: ارزش این قرارداد حدود 6 میلیون دالر بوده که 

قراراست هزینه های آن توسط شرکت روسی تأمین شود.
هرمز قالوند در تشریح مهم ترین دستاوردهای مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: در حال حاضر 
انجام مطالعات مشترک زمین شناسی و ژئوفیزیكی اکتشافی 
در حوضه های رس��وبی با پتانس��یل های مستعد اکتشافی 
با مش��ارکت دانشگاه ها و ش��رکت های مطرح اروپایی و 
آس��یایی از مهم ترین برنامه های در دست اجراست. مدیر 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اعالم این مزیت مطالعات 
مش��ترک که دانش��گاه ها و ش��رکت های خارجی، خود 
هزینه ی سرمایه گذاری در انجام مطالعات اکتشافی را تقبل 
کرده اند و شرکت ملی نفت ایران هیچ هزینه ای نمی پردازد، 

تصریح کرد: این مسأله از اهمیت فراوانی برخوردار است. 
وی از امضای سه قرارداد جدید با دانشگاه های معتبر جهان 
خبر داد و افزود: بر این اس��اس حجم سرمایه گذاری برای 
اجرای این س��ه پروژه ی حدود 13 میلیون دالر است. این 
مقام مس��ئول با یادآوری اینكه از دو سال گذشته تا کنون 
با وجود تش��دید تحریم ها علیه ایران، مدیریت اکتش��اف 
با هماهنگی با ش��رکت ملی نفت ای��ران مذاکرات زیادی 
با 25 ش��رکت خارجی و دانشگاه های خارجی در زمینه ی 
س��رمایه گذاری داش��ته، بیان کرد: بر این اس��اس نتیجه ی 
مذاکرات انجام شده در فضای تحریم، در نهایت منجر به 
امضای سه قرارداد مطالعات مشترک با دانشگاه های معتبر 
صاحب صنعت و دانش فنی شده؛ به طوری  که تا کنون یک 
قرارداد با شرکت لوک اویل روسیه منعقد شده است. قالوند 
با تأکید بر اینكه بر اساس تأکیدات مدیر عامل شرکت ملی 

نفت ایران مصوبه ی طرح های اکتشاف نفت و گاز کشور 
با اولویت انتق��ال دانش و فن آوری های مدرن جهان ابالغ 
شده، بیان کرد: در این مصوبات به انتقال دانش و فن آوری 
که مهم ترین رکن این مطالعات مشترک بوده اشاره شده؛ 
به طوری ک��ه در قراردادهای مربوطه تأکید بر این اس��ت 
که به منظور انتقال دانش و فن آوری، در تمامی پروژه های 
اکتش��افی، ارتباط دانش��گاه ها و ش��رکت های خارجی با 
مدیریت پژوهش و فن آوری شرکت ملی نفت ایران برقرار 
گردد. به گفته ی وی تالش مدیریت اکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران در راستای انتقال دانش و فن آری بر این است که 
در برخی از فازهای پروژه ها مثل فاز عملیات صحرایی، با 
هماهنگی مدیریت پژوهش و فن آوری شرکت ملی نفت 
ایران از تجارب عملیاتی برخی اساتید مجرب دانشگاه های 

کشور استفاده کند.

همکاری جديد نفتی ايران با دانشگاه بارسلونای اسپانيا

همکاری مطالعاتی با دانشگاه ناپل ايتاليا

جزئيات قرارداد جديد اكتشافی با شركت لوک اويل روسيه

رونمايی از سه قرارداد جديد مطالعات اكتشافی با سه كشور اروپايی در دوران پساتحريم
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انجم��ن نفت ایران برنامه اي ب��راي ایجاد صندوق هاي 
پژوهش و فن آوري غیردولتي در نفت درنظر گرفته است. 
نظر دکتر مقدم )معاون وزی��ر نفت و عضو انجمن نفت( 
درباره ی این انجمن آنس��ت که در شرایطی که نهادهای 
مالی سنتی مانند بانک ها به سرمایه گذاری در فن آوری ها 
)به ویژه فن آوری های نو و ریس��ک پذیر( تمایلی ندارند، 
ایجاد صندوق های پژوهش و فن آوری می تواند به جبران 
خأل ناشی از فقدان ادبیات مشترک میان بانک ها، محققان 
و نوآوران درباره ی مس��ائل مربوط ب��ه دانش فنی، ایجاد 
کس��ب و کارهای جدید در حوزه های مختلف فن آوری 
و راهبری تخصصی پروژه های دانش بنیان تا تجاری سازی 

یافته های پژوهشی کمک کند.
ای��ن صندوق ه��ا جه��ت  از س��وی دیگ��ر ایج��اد 
ارائه ی مش��اوره ی مالی و س��رمایه گذاری برای تش��ویق 
س��رمایه گذاران در حوزه های مختلف فن آوری یا ارائه ی 
ابزارهای مناسب برای کمک به ترویج فن آوری ها با ایجاد 
و توس��عه ی ش��رکت های دانش بنیان و کاهش ریسک و 
تش��ویق نهادهای مالی برای سرمایه گذاری در حوزه های 

مختلف پژوهش و فن آوری ضرورت دارد.
همچنین با توجه ب��ه اینكه بخش های مختلف صنعت 

نفت در اقتصاد کشور به ویژه درآمدزایی، توسعه ی پایدار، 
بومی کردن فن آوری ها و ایجاد اشتغال نقشی به سزا دارند، 
برای حمایت از فعالیت های علمی، پژوهش��ی، فن آوری، 
بومی سازی فن آوری و حمایت از ساخت داخل تجهیزات 
ای��ن صنعت، موضوع تش��كیل صندوق ه��ای پژوهش و 
ف��ن آوری در دس��تور کار قرار گرفت. ضم��ن آنكه این 
صندوق ها به عنوان کارگزار صندوق نوآوری و شكوفایی 
و به پشتوانه ی کارشناسان و مش��اوران با تجربه ی خود با 
رویكرد انجام عملیات ماتریسی، توانایی همزمان ارزیابی 
طرح ه��ا، نظارت بر حس��ن انجام آنه��ا و پرداخت مبالغ 

تصویبی را دارند.
صندوق های پژوهش و فن آوری غیردولتی می توانند 
خدمات مالی و تس��هیالتی را به صورت یارانه به اشخاص 
حقیقی و حقوقی ارائه دهند. ارائه ی تسهیالت کوتاه مدت 
و بلندمدت، پرداخت همه یا بخش��ی از سود تسهیالت و 
جرایم متعلقه، ارائه ی خدمات ضمانت نامه ای برای اجرای 
طرح های پژوهش��ی، فن آوری، نوآوری، تجاری س��ازی 
نتای��ج پژوهش ها، ج��ذب و هدایت منابع مال��ی دولتی، 
بانک ها و س��ایر صندوق ها نیز در مسیر اهداف و وظایف 
تعریف ش��ده از عمده فعالیت های این صندوق هاس��ت. 

این صندوق ها می توانند در ایجاد، توسعه و توانمندسازی 
شرکت های پژوهشی و فن آوری دانش بنیان مشارکت و 
س��رمایه گذاری کنند یا در تدوین سیاست ها و اولویت ها 
و مقررات مربوط به اهداف صندوق در کش��ور و ارائه ی 
خدمات ارزیابی و امكان سنجی طرح های کسب و کار و 
نظارت یا ارزش گ��ذاری پروژه ها و طرح های پژوهش و 

فن آوری و مشارکت داشته باشند.
درباره ی مدیریت س��رمایه گذاري این صندوق ها باید 
گف��ت به عنوان یک نه��اد عمومی، ش��خصیت حقوقی 
غیردولتی و استقالل مالی دارند، بر اساس قانون تجارت و 
در چارچوب اساس نامه ای خاص اداره می شوند و مدیریت 
سرمایه گذاری آنها نیز بر عهده ی بخش خصوصی است. 
نكته ی دیگر آنكه با توجه به ماهیت خصوصی بودن این 
صندوق ها، دول��ت به منظور ارتقاء، توس��عه  ی فن آوری 
و گس��ترش نوآوری در صنایع نفت کش��ور می تواند از 
طریق ایجاد زمینه های مش��ارکت و سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و غیردولتی و کمک به کاهش ریس��ک های 
احتمال��ی، تا 49 درصد در این صندوق ها س��هام داش��ته 
باشد. وزارت نفت نیز می تواند تا درصد مشخصی در این 

سرمایه گذاری مشارکت کند.

یكي از موضوعاتي که همواره وزارت نفت به عنوان 
نقطه ی ق��وت قراردادهاي جدید نفتي بی��ان کرده لزوم 
استفاده از فن آوری های پیشرفته و ضرورت انتقال دانش 
فني به شرکت هاي ایراني توسط شرکت هاي بین المللي 
نفت و گاز اس��ت. یكي از ن��كات مثبت در مدل جدید 
قراردادهاي نفتي آنست که از آنجا که فعالیت پیمانكار 
عالوه بر تأمین مالي در مرحله ی تولید و بهره برداري نیز 

ادامه خواهد داش��ت و حق الزحمه ی پیمانكار متناسب با 
تولید مخزن درنظر گرفته خواهد شد مي توان امیدوار بود 
که فن آوری پیشنهاد شده توسط پیمانكار منافع درازمدت 

طرفین را در بهره برداري از مخزن تأمین خواهد کرد.
دوم آنك��ه در مدل قرارداده��اي جدید جهت انتقال 
دانش مدیریتي و فن آوري از ش��رکت هاي بین المللي به 
ش��رکت هاي ایراني، جهت انجام کار، بر نقش پررنگ 

شرکت عملیاتي مش��ترک  )به عنوان مشارکت شرکت 
نفتي بین المللي با شرکت هاي صاحب صالحیت ایراني( 
تأکید ش��ده اس��ت. دیگر آنكه بخش��ي از مدل جدید 
قرارداده��اي نفتي براي انج��ام برنامه های آموزش��ی و 
تحقیقاتی از جمله ارتقاء و به روزرسانی مراکز تحقیقاتی 
موج��ود و ایجاد مراک��ز تحقیقاتی مش��ترک یا اجرای 

طرح های تحقیقاتی مشترک اختصاص یافته است.

وزیر نفت در مراس��م امض��اء موافقت نامه ی همكاری 
انجام طرح ه��ای اولویت دار بخش پایین دس��تی صنعت 
نفت با دانشگاه های برگزیده گفت: پس از امضاء قرارداد 
با دانش��گاه ها در بخش باالدس��تی صنعت نف��ت، اکنون 
طرح های بخش پایین دس��تی امضاء می ش��ود. وی تأکید 
کرد: دانش��گاه های داخلی باید با صاحبان فن آوری های 
پیش��رفته در دنیا تعامل داش��ته باش��ند؛ زیرا ای��ران در پی 

بهره گیری از فن آوری های جدید است.
زنگن��ه اضافه ک��رد: بس��یاری از فن آوری های بخش 
پایین دس��تی و پتروش��یمی در س��ال های گذشته به دست 
آمده ان��د و بنابراین نباید به س��راغ آنها رف��ت؛ بلكه باید 
فن آوری های جدید کس��ب گردد. وزی��ر نفت ادامه داد: 
فن آوری های جدید نیاز به سرمایه گذاری های کالن دارد 

و ایران با وجود داش��تن تجربه ی بیش از یک صد ساله در 
صنعت نفت، هنوز نتوانس��ته در برخ��ی از بخش های این 
صنعت توس��عه پیدا کند. وزیر نف��ت با بیان اینكه معموالً 
تحقیقات دانشگاهی شامل یک استاد و دانشجو است و با 
این شیوه کار راه نمی افتد به سال ها حضور خود در دانشگاه 
اش��اره کرد و گفت: به طور معمول در دانشگاه ها استادان 
کاری با یكدیگر ندارند که از نگاه بنده این یک مش��كل 

ساختاری است.
زنگنه با تأکید بر اینكه کارهای بزرگ با یک اس��تاد 
و دانش��جو انجام نمی ش��ود و به اساتیدی با تخصص های 
مختل��ف نی��از دارد اظهار کرد: در کنار ه��م قرار گرفتن 
اساتید مختلف می تواند منجر به ارائه ی کار صحیح شود. 
همان گونه که طرح های باالدس��تی صنعت نفت به تعداد 

زیادی استاد سپرده شد. وزیر نفت با اشاره به اینكه با وجود 
فعالیت سالیان س��ال صنعت نفت در بخش پایین دستی و 
همچنین قدمت بیش از 107 س��اله ی این صنعت، در هیچ 
فرآیندی حرفی برای گفتن نداریم اظهار کرد: منظور این 
اس��ت که ما در هیچ فرآیندی صاحب دانش فنی نیستیم. 
وی تأکید کرد: در پایه ی فرآیندهای اصلی صنعت مشكل 
وجود دارد؛ اگرچه س��عی کرده ایم روی جزئیات خوب 

کار کنیم.
زنگنه با اشاره به اینكه بر اساس اصل 44 دیگر دولت 
نمی تواند در بخش پایین دستی نفت سرمایه گذاری کند، 
سرمایه گذاری در این بخش برعهده ی بخش خصوصی 
اس��ت و باید ارتباط پژوهش و صنعت را جهت استفاده 
در آینده س��اماندهی کرد یادآور شد: مثالً ممكن است 

برنامه ريزي براي تأسيس سه صندوق پژوهش و فن آوری غيردولتی در صنعت نفت

به كارگيري و انتقال فن آوري هاي نوين در قراردادهاي جديد نفت و گاز

وزير نفت: ايران به دنبال فن آوری های جديد است



13

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 128 

آرامك��و اخی��راً بزرگ تری��ن پ��روژه ی نیمه صنعتی 
جداسازي و ذخیره سازي دي اکسیدکربن در خاورمیانه را با 
هدف ازدیاد برداشت نفت و کاهش انتشار دي اکسیدکربن 
راه ان��دازي کرده اس��ت. این ش��رکت درصدد اس��ت با 
جمع آوري چهل میلیون فوت مكعب اس��تاندارد در روز 
دي اکسیدکربن از کارخانه ی بازیابی گازها یا انتقال آن از 
طریق 85 کیلومتر خط لوله به میدان عثمانیه، امكان تزریق 
این گاز را با فشار زیاد، با هدف ازدیاد برداشت و همچنین 

کاهش گازهاي گلخانه اي فراهم کند.
در حال حاضر مرکز تحقیقات پیش��رفته ی ش��رکت 
آرامك��و جه��ت کاهش انتش��ار دي اکس��یدکربن روي 

روش هاي مختل��ف ازدیاد برداش��ت از جمله پروژه هاي 
ازدیاد برداشت به کمک دي اکسیدکربن مطالعه می کند. 
احمد الكویتر رئیس واحد فن آوري آرامكو در حاشیه ی 
کنفرانسی در دبی گفت: در حال حاضر نیازي به بازیافت 
با استفاده از دي اکسیدکربن نداریم و دلیل سرمایه گذاري 
م��ا در این فن آوري ویژگی هاي جالب توجه آن از جمله 
افزای��ش بازیافت و همچنین فرصتی ب��راي جمع آوري و 
ذخیره ی دي اکس��یدکربن در احجام زی��اد و براي مدت 

طوالنی است.
در بخش��ی از ای��ن پ��روژه، ش��رکت آرامكو جهت 
اندازه گی��ري مق��دار دي اکس��یدکربن حبس ش��ده در 

مخزن به ازاي هشتصد هزار تن دي اکسیدکربن تزریقی 
در سال، دو حلقه چاه مش��اهده اي درنظر گرفت. انتظار 
می رود حدود چهل درصد از دي اکس��یدکربن تزریقی 
به ط��ور دائم در زیرزمین حبس گردد. عالوه بر چاه هاي 
مش��اهده اي، با اس��تفاده از روش هایی مثل مانیتورینگ 
لرزه اي، بررسی الكترومغناطیسی و آزمایش ردیاب بین 
چاه ها، برنامه هاي نظارتی دیگري نیز اجرا خواهد ش��د. 
این پ��روژه ی نیمه صنعتی براي یک دوره ی س��ه تا پنج 
س��اله مطالعه خواهد ش��د و تجارب آن در میادین دیگر 
در سراسر عربستان نیز استفاده خواهد شد )تخلیص از راه 

.)SPE ازدیاد برداشت و

شرکت مجتمع کشتی س��ازی و صنایع فراساحل ایران 
)ای��زو ایك��و( از امضای ق��رارداد س��اخت دکل و انتقال 
فن آوري با یک ش��رکت روسي خبر داد.حمید رضائیان، 
مدیر عامل این ش��رکت گف��ت: ایزو ایكو ب��ا این توافق 
می تواند از تأسیس��ات شرکت روسی برای ساخت برخی 
تجهیزات خاص استفاده کند. الكساندر ایلی جف، مدیر 
عامل ش��رکت کراس��نی باریكادی به عنوان طرف دیگر 
قرارداد گفت: به مدد حمایت مالی و بیمه ای دولت روسیه 
آماده ی ارائه ی تجهیزات الزم به شرکت ایزو ایكو هستیم. 
این قرار داد اوایل ماه جاری میالدی در تهران امضاء شد و 

نمایندگان 80 شرکت مهم روسی محصوالت خود را در 
بزر گ ترین نمایش��گاه خارجی برگزار شده در این حوزه 
در ایران به معرض نمایش گذاش��تند. بر اساس این توافق 
دو طرف به طور مش��ترک دکل هایی را برای اکتشاف و 
تولید نفت و گاز در آبهای خلیج فارس خواهند ساخت. 
ایلی جف به رس��انه های روس��یه گفت: چرخه ی احداث 
یک س��اله نخواهد بود بلكه برای چن��د دهه درنظر گرفته 
شده است. وی افزود: ایران همچنین عالقه مند به سفارش 
نفتكش ه��ای جدید برای فعالیت در دریای خزر اس��ت. 
رضائیان پیش تر اع��الم کرده بود که ایزو ایكو منتظر لغو 

تحریم ها برای رونمایی از پروژه هایی بزرگ در همكاری 
با شرکت های بزرگ کشتی سازی جهان است. این گفتگوها 
برای اجرای پروژه های مش��ترک با شرکت هایی از کره ی 
جنوبی، ایتالیا، چین، آلمان و ترکمنستان انجام شده است. 
رضائیان گفت: توافق های اولیه با صنایع س��نگین هیوندای 
کره ی جنوبی حاصل شده و یادداشت تفاهمی نیز با شرکت 
نوردیک یادرز ویسمار بزرگ ترین شرکت کشتیرانی آلمان 
انجام شده است. ایران صنایع کشتی سازی گسترده ای دارد 
که بیشتر در زمینه ی احداث نفتكش و کشتی های حمل و 

نقل و سازه های فراساحلی فعالیت می کنند.

در س��ومین نمایش��گاه تخصصی ساخت تجهیزات 
صنعت نفت خوزستان از سه تجهیز مربوط به دکل های 
حف��اری و عملیات درون چاهی رونمایی ش��د. مهدی 
مهران معاون مدیر پژوهش، فن آوری و مهندسی ساخت 
شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به رونمایی از این سه 
 1100DC تجهیز، در این باره گفت: تراکش��ن موتور
و درام ترم��ز برقی از تجهیزات مهم مورد اس��تفاده در 
صنعت حفاری به ش��مار می آیند. وي افزود: تراکش��ن 

 Draw Works موتور از تجهیزات مهم و اساس��ی در
)نیروی محرکه ی دکل( جهت تأمین برق دکل حفاری 
و ترمز برقی است. این دو مجموعه به سفارش مدیریت 
پژوهش، فن آوری و مهندس��ی س��اخت شرکت ملی 
حفاری ایران و با نظارت کارشناسان این بخش نخستین 
بار در کش��ور از سوی یک ش��رکت داخلی طراحی و 

ساخته شده است.
مهران گفت: همچنی��ن RTTS از تجهیزات مورد 

استفاده در عملیات درون چاهی است که نوع   اینچ 
آن نخس��تین بار در صنعت حفاری کشور با همكاری 
ش��رکت مل��ی حفاری ای��ران و یک ش��رکت داخلی 
طراحی و ساخته ش��د. معاون مدیر پژوهش، فن آوری 
و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری افزود: تاکنون 
تولید داخل RTTS در اندازه های 5، 7،  ،  و 
20 اینچ انجام ش��ده و طراحی و ساخت نوع  اینچ 

آن نیز به طور کامل در داخل انجام گردیده است.

راه اندازي نخستين پروژه ی نيمه صنعتی جمع آوري و ذخيره سازي دي اكسيدكربن جهت ازدياد برداشت توسط شركت آرامکوی عربستان

همکاری ايران و روسيه در ساخت دكل های نفتی

رونمايی از سه تجهيز دكل های حفاری و عمليات درون چاهی

بخش خصوصی برای به دس��ت آوردن یک دانش فنی 
600-500 میلیون دالر س��رمایه گذاری کند که باید این 
س��رمایه گذاری با پشتوانه انجام شود تا در ادامه مشكلی 
ایج��اد نگردد. وی با بیان اینكه دانش��گاهیان باید تالش 

کنند کارهای مطالعاتی در کنار تولید و اقتصاد قرارگیرد 
تأکی��د کرد: دانش��گاه ها برای وارد ش��دن ب��ه حوزه ی 
کسب و کار باید تالش کنند با دانشگاه های برتر دنیا و 
همچنین صاحبان فن آوری روز در جهان ارتباط برقرار 

نماین��د. وزیر نفت تصریح کرد: ارتباط با دانش��گاه ها و 
ش��رکت های صاحب ف��ن آوری باید روزآمد باش��د تا 
محصول��ی که تولید می ش��ود خریدار دیگ��ری غیر از 

خودمان نیز داشته باشد.

متصدیان و فعاالن حوزه ی انرژي همواره این انتظار را از 
شرکت هاي نفتي و گازي داشته اند که با ساخت تجهیزات 
و ارائه ی طرح هایي بتوانند مش��كالت حفاري در مناطق 

عملیاتي را به طور کام��ل از بین ببرند یا آنها را به حداقل 
ممكن برسانند. در این راستا در اواخر سال 1392 قرارداد 
پروژه ی پژوهش��ي مطالعه، طراحي و فرموالسیون سیال 

مناس��بی جهت کنترل هرزروي و انجام آزمایش میداني 
در یكي از چاه هاي مدیریت اکتش��اف توس��ط مدیریت 
پژوهش و فن آوري ش��رکت ملي نف��ت ایران تعریف و 

انجام موفقيت آميز آزمايش ميداني سيال مناسب جهت كنترل هرزروي
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چین��ی  کوچ��ک  و  مس��تقل  پاالیش��گاه های 
)teapots( از اینكه قیم��ت نفت به کمترین مقدار 
خود در یازده س��ال گذشته رسیده و همچنین قیمت 
فرآورده های نفتی در کش��ور ثابت مانده، توانسته اند 
حاشیه ی سود خود را تا حد مطلوبی افزایش دهند و 
همین امر س��بب شده به واردات نفت مورد نیاز خود 
از بازاره��ای بین الملل��ی ادامه دهند. ب��ا وجود آنكه 
تا کنون قیمت نفت خام ش��اخص برن��ت در بازار به 
کمترین مقدار در یازده س��ال گذش��ته کاهش یافته 
چی��ن هنوز اقدام به کاهش قیم��ت فرآورده ی نفتی 
از جمله بنزین و نفت گاز نكرده اس��ت. یكی از این 
پاالیش��گاه ها مرکز پاالیشی/پتروشیمی Luqing با 

ظرفیت پاالیش س��االنه 3 میلیون تن نفت خام اس��ت 
که اوایل ماه دسامبر مجوز واردات مستقیم نفت خام 
از خ��ارج را ب��ا مق��داری مع��ادل 2/58 میلیون تن 
کس��ب کرده و هفته ی جاری نیز نخستین محموله ی 
100 هزارتن��ی نف��ت ESPO مورد نی��از خود را در 
بن��در Longkou دریاف��ت نم��ود. یك��ی دیگر از 
این پاالیش��گاه ها به ن��ام مرکز پتروشیمی/پاالیش��ی 
Chambroad نیز محموله ای 100 هزار تنی نفت خام 
Vasconia را در بندر Qingdao از کلمبیا دریافت 
کرد. این پاالیش��گر مجوز واردات س��االنه ی 3/31 
 Tianhong میلیون تن نفت خام را دارد. پاالیش��گاه
با ظرفیت 5 میلیون تن در سال نیز نخستین محموله ی 

خ��ود را از غرب آفریقا خریداری ک��رد که در ماه 
آین��ده در بن��در Dongying آن��را دریافت خواهد 
نمود. در ابتدای هفته چهار پاالیشگر کوچک دیگر 
نیز مجموعاً برای واردات س��االنه 14/47 میلیون تن 
نفت اقدام کرده اند که س��ه واحد از آنها در اس��تان 
Shandong در ش��رق واقع ش��ده و چهارمی نیز از 
اس��تان Henan در مرکز کش��ور است. مجموع این 
چهار واحد پاالیشی/پتروش��یمی ظرفیت پاالیش��ی 
معادل 15/6 میلیون تن نفت خام در س��ال دارند. البته 
سه واحد پاالیش��ی کوچک دیگر نیز در انتظار اخذ 
مجوز واردات مس��تقل و بی واس��طه ی نفت هس��تند 

)پالتس؛ 31 دسامبر(.

بر اساس بررسی س��االنه ی بازار نفتكش ها در سال 
2015 ک��ه به عنوان ش��اخص هزینه ی حمل در س��ال 
2016 مورد توجه قرار می گیرد پیش بینی می ش��ود در 
س��ال آینده ن��رخ WS روندی افزایش��ی و در مقابل، 
ن��رخ پای��ه ی حم��ل )Flat Rare( کاهش��ی ش��دید 
داش��ته باش��د. به عبارت دیگر، به دلیل کاهش ش��دید 
قیمت س��وخت، نرخ WS در حال تغییر اس��ت. طبق 
مطالعه ی دس��ت اندرکاران صنعت حمل و نقل دریایی 
به دلیل ارزانی ش��دید سوخت کشتی )نفت کوره 380 
سانتی اس��توک(، در س��ال جاری نرخ پایه ی حمل در 

بیش��تر مس��یرها در مقایسه با س��ال 2015 کمتر خواهد 
بود. گفته می ش��ود قیمت سوخت کش��تی در دوره ی 
اول اکتبر 2014 تا 30 س��پتامبر 2015 )به عنوان دوره ی 
مورد محاس��به برای نرخ پایه ی حم��ل(، به میزان 40/2 
درصد در مقایس��ه ب��ا اول اکتبر 2013 تا 30 س��پتامبر 
2014 کاه��ش یافت��ه و از 614/81 به 367/55 دالر در 
هر تن رسیده است. به همین دلیل نیز پیش بینی می شود 
نرخ پایه ی حمل در سال 2016 در مقایسه با سال 2015 
حدود 25-20 درصد کاهش یابد و در اثر کاهش نرخ 
پای��ه ی حمل به مفهوم افزایش ن��رخ WS خواهد بود. 

در حقیق��ت افزایش WS، کاهش ن��رخ پایه را جبران 
خواهد کرد. البته وقتی نرخ پایه ی جدید اعالم می شود 
زمان کوتاهی نیاز است تا بازار بتواند خود را به شرایط 
تعادل برساند. مثاًل در آخر هر سال مالكان نفتكش ها و 
مؤسس��ات اجاره کننده طی مذاکراتی به نرخی توافقی 
دست می یابند اما در این میان دوره ی بارگیری به عنوان 
کنترل کننده بس��یار مهم است. معموالً نرخ پایه ی سال 
2015 ت��ا آخر دس��امبر و حت��ی اوایل ژانویه اس��تفاده 
می شود اما در این دوره ی کوتاه انتقال، هر توافق مورد 

به مورد، شرایط خاصی دارد )پالتس؛ 30 دسامبر(.

سودآوری پااليشگران مستقل چينی از نفت ارزان

افزايش WS و كاهش نرخ پايه ی حمل در سال 2٠1٦

جهت اجرا به پژوهشگاه صنعت نفت )مجري پروژه( ابالغ 
شد. این پروژه بر اساس اعالم نیاز اداره ی حفاري مدیریت 
اکتش��اف تعریف ش��ده بود. ورود همه یا بخشي از گل 
حفاري یا دوغاب مورد نیاز جهت سیمان کاري به درون 
سازند را هرزروي گویند که ممكن است جزئي یا کامل 
باشد. سطح گل در فضاي آنولوس ممكن است به شكلی 
که مقدار آن مشخص نشود پایین آمده و به فشاری متعادل 
با فشار سازند برسد. هرزروي گل زماني رخ مي دهد که 
تراوایي سازند به اندازه ی کافي زیاد باشد یا حفره ها چنان 
بزرگ باشند که توسط مواد جامد موجود در گل مسدود 
نش��وند. مقدار هرزروي ممكن است از کم تا خیلي زیاد 
متغیر باشد. در اثر مشكالتي از این قبیل، هزینه هاي اضافي 
س��الیانه و اتالف وقت دکل حفاري بالغ بر میلیون ها دالر 
خواه��د بود. ای��ن پدیده معموالً در بس��ترهاي غارمانند، 
نواحي با نفوذپذی��ري زیاد و ترک دار رخ می دهد. وقوع 
هرزروي در هنگام حفاري میادین مختلف همواره یكي از 
عوامل مهم کاهش سرعت حفاري، افزایش زمان حفاري 
)دکل روز(، گی��ر کردن لوله ه��ا، مانده گذاري، کاهش 

کیفیت نمونه ها )Cutting( و بعضاً از دست دادن محل 
دقیق نقاط جداره گذاري مي ش��ود. این پدیده در حفاري 
 تمام حفره ها مش��اهده مي گردد ام��ا در حفرات " و

"  شایع تر است؛ از این رو اجراي تحقیق مذکور بسیار 
حائز اهمیت تشخیص داده شد. هدف این طرح، مطالعه ی 
تعیین فش��ار خلل و فرج س��ازندهاي سطحي و همچنین 
ب��االي پوش س��نگ )س��ازند گچس��اران( و تعیین رژیم 
ه��رزروي در میدان هدف اس��ت. از آنجا که روش هاي 
قدیمي کارآی��ي الزم را جهت کنترل هرزروي ندارند و 
س��بب افزایش هزینه ها و زمان حفاري مي شوند، ارائه ی 
راه حل هاي مناس��ب در به کارگیري مواد و فن آوری هاي 
جدید جهت کنترل هرزروي و ایزوالسیون در میدان مورد 

مطالعه قرار گرفت.
از آنجا که هرزروي مش��كل مش��ترک اکثر چاه هاي 
کشور است طراحي چندین فرموالس��یون در رژیم هاي 
مختل��ف ب��ه دو ص��ورت پیل و س��یال ب��ا ان��واع مواد 
کنترل کنن��ده ی هرزروي انجام ش��د. در همین راس��تا با 
توجه به نظر کارفرما مبني بر ارائه ی روش��ي جهت کنترل 

هرزروي بدون خروج مته ی حفاري، سیستم پیل سیلیكات 
  L.C.M کلسیم پیشنهاد گردید. همچنین استفاده از یک
نیز جهت استفاده در گل حفاري بررسي شد که نتایج آن 

در گزارش هاي موجود منعكس شده است.
در ادامه ی آماده س��ازي و کنترل کیفي مواد و ارزیابي 
نهایي فرموالسیون، سیالی جهت آزمایش میداني پیشنهاد 
ش��د و آزمایش میداني سیال پیش��نهادي در چاه چارک 

مدیریت اکتشاف با موفقیت اجرا گردید.
با توجه به ن��وع هرزروي ها در زم��ان انجام آزمایش 
میداني و هماهنگي به عمل آمده با ناظر ارش��د عملیات، 
مقرر شد در مرحله ی اول جهت ساخت 100 بشكه پیل، 
  HiVis ب��ه گل  RIPI-LQC 25-20 پون��د م��اده ی
اضافه گ��ردد. در ادامه ب��ا توجه ب��ه آزمایش هاي انجام 
ش��ده و به علت کاهش مقاومت ژل��ه اي گل و جدایش 
سریع LCM هاي استفاده ش��ده، زانتان به فرموالسیون 
 گل اضاف��ه ش��د. در ادامه 650 بش��كه گل ه��رزروي از

RIPI LQC در چندین مرحله در چاه تزریق گردید که 
در کنترل هرزروي شدید مؤثر بود.
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تولی��د نفت س��واحل خلیج آمریكا در س��پتامبر به 
1/7 میلی��ون بش��كه در روز افزایش یافت که با وجود 
ادامه ی روند کاهش قیمت های نفت به کمترین مقدار 
از سال 2009 تا کنون، بیشترین مقدار تولید در منطقه 
در پنج س��ال گذشته است. این افزایش تولید نتیجه ی 
ت��داوم اجرای پروژه های توس��عه ای یا جدید افزایش 
تولید نفت در این منطقه با وجود کاهش قیمت ها طی 

یک سال اخیر بوده است. به عبارت دیگر تولید نفت در 
خلیج آمریكا در سپتامبر به 1/69 میلیون بشكه در روز 
رسید که حدود 275 هزار بشكه در روز بیشتر از شش 
ماه قبل از آن و بیش��ترین مق��دار تولید نفت در منطقه 
از فوریه 2010 تا کنون اس��ت. در حقیقت از آنجا که 
زمان اجرای عملیات اکتشاف و تولید نفت در مناطق 
فالت قاره یا آبهای عمیق طوالنی تر از نواحی خشكی 

است، تغییرات قیمت بازار کمتر بر آن تأثیر می گذارد. 
بنابراین انتظار می رود پروژه های دیگری که قرار است 
تولید آنها در سال 2016 آغاز شود نیز به کار خود ادامه 
دهند. ب��ا این تفاوت که تصمیم گی��ری در خصوص 
س��رمایه گذاری نهایی برای ادام��ه ی کار در آینده با 
احتیاط بیش��تری مورد توجه قرار می گیرد )آرگوس؛ 

23 دسامبر(.

وزارت انرژی مكزیک اعالم کرده در نظر دارد 
تعداد ده بلوک نفتی در آبهای عمیق خلیج مكزیک 
که ذخی��ره ی نفتی و گازی آن براب��ر 10/5 میلیارد 
بشكه معادل نفت برآورد می ش��ود را در مناقصه ی 
بعدی خود برای همكاری به ش��رکت های عالقمند 
اع��الم نماید. ناحیه ی تحت پوش��ش ای��ن مناقصه 
شامل ش��ش بلوک در حوزه ی Salina در جنوب 
س��واحل آبی خلیج مكزیک اس��ت که مس��احتی 
مع��ادل 15600 کیلومت��ر مرب��ع را پوش��ش داده و 

تخمین زده می ش��ود حجمی بالغ بر 7 میلیارد بشكه 
معادل نفت منابع هیدروکربن��ی در خود جای داده 
باش��د. چهار بلوک پیشنهادی دیگر نیز در منطقه ی 
کمربن��دی Perdido Fold در م��رز آب��ی جنوبی 
مكزیک با ایاالت متحده ی آمریكا و در مس��احتی 
به وس��عت 8218 کیلومتر مربع قرار گرفته و برآورد 
می شود حجمی بالغ بر 3/6 میلیارد بشكه معادل نفت 
ذخیره داشته باشند. اعالم این پروژه های اکتشافی در 
حقیقت چهارمین دور از اعالم اعطای امتیازات نفتی 

از س��ال 2013 یا زمانی است که شرکت ملی نفت 
مكزی��ک )PEMEX( در یک برنامه ی اصالحات 
ساختاری انحصار خود را در بخش باالدستی صنعت 
نفت کش��ورش از دست داد. صنعت نفت مكزیک 
طی ده سال اخیر به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی 
الزم توان پیشگیری از کاهش تولید نفت را نداشته و 
به همین دلیل با اجرای اصالحات ساختاری، مجبور 
به قبول سرمایه گذاران بین المللی در بخش باالدستی 

خود شده است )پی.آی.دبلیو؛ 28 دسامبر(.

ش��رکت های مهم بین المللی نفتی بار دیگر بر 
ناتوان��ی خ��ود را در تأمین تراز مال��ی، پرداخت 
بدهی ه��ا و توزیع س��ود س��هامداران در صورت 
ادام��ه ی کاهش قیمت نفت ت��ا کمتر از 40 دالر 
در ه��ر بش��كه و همچنی��ن ع��دم کاهش بیش��تر 
هزینه ها و فروش دارایی های خود در س��ال آتی 
تأکید کردن��د. در این میان ش��رکت های BP و 
Total امی��دوار بودند تا س��ال 2017 هزینه های 
سرمایه گذاری خود را از طریق منابع مالی جاری 
و ب��ا قیمت 60 دالر به ازای هر بش��كه نفت برنت 
دریای شمال پوش��ش دهند. شرکت شورون نیز 
برنامه ای مش��ابه دارد اما این ش��رکت ها در حالی 

وارد س��ال جدید میالدی می ش��وند که هر بشكه 
نفت خام برنت در بازار کمتر از 40 دالر است که 
10 دالر/بش��كه کمتر از قیمت های اواخر اکتبر و 
20 دالر/بشكه کمتر از قیمت های بازار در اواخر 
سال گذشته است. گفته می شود با کاهش قیمت 
10 دالر در هر بشكه، سود شرکت های مهم نفتی 
در بخش باالدس��تی 3/5-2 میلیارد دالر کاهش 
خواهد یافت. شرکت ش��ل نیز که اخیراً شرکت 
گاز انگلس��تان )BG( را خری��داری کرده، ادعا 
نموده که اگرچه از کاهش قیمت ها زیان خواهد 
دید اما با ادغام فعالیت های خود با BG می تواند 
تا حدود زیادی مشكالت را تحمل کند. از طرفی 

این ش��رکت در مقایس��ه ب��ا برنام��ه ی قبلی خود 
هزینه های سرمایه گذاری در سال 2016 را حدود 
2 میلی��ارد دالر کاه��ش داده و تنه��ا 33 میلیون 
دالر در بخش باالدستی س��رمایه گذاری خواهد 
نم��ود. البته ش��ل ادعا ک��رده پ��س از در اختیار 
گرفتن BG اقداماتی نیز در راستای فروش بیشتر 
بخش��ی از دارایی های خود انجام خواهد داد؛ به 
ط��وری که رقم آن��را برای س��ال های 2016-18 
حدود 30 میلیارد دالر برآورد کرده اس��ت. این 
ش��رکت تالش می کند در سال 2016 هزینه های 
 عملیات��ی خ��ود را ت��ا 3 میلی��ارد دالر بكاه��د

 )آرگوس؛ 29 دسامبر(.

به گفته ی س��خنگوی ش��رکت کونوکوفیلیپس 
این ش��رکت آمریكایی تولیدکنن��ده ی نفت و گاز 
طبیع��ی س��هام 50 درصدی خ��ود در یک پروژه ی 
س��رمایه گذاری مش��ترک با ش��رکت دولتی نفت 
روس��یه )روس��نفت( را به فروش رس��انده است. به 

گزارش خبرگزاری فرانس��ه از واشنگتن بنا بر اعالم 
کریس ساوا سخنگوی کونوکوفیلیپس، این شرکت 
 Polar نیم��ی از دارایی ه��ای پ��روژه ی مش��ترک
Lights با روس��یه را که در مالكیت خود داشت به 
ش��رکت Trisonnery Asset که در قبرس به ثبت 

رسیده واگذار کرده است. البته روسنفت نیز هفته ی 
گذشته س��هم خود از پروژه ی مش��ترک فوق را به 
ارزش ح��دود 200-150 میلی��ون دالر فروخت. به 
گفته ی سخنگوی کونوکوفیلیپس این آخرین سهام 
آن ش��رکت در روس��یه بود. بدین ترتیب ش��رکت 

افزايش توليد نفت در خليج آمريکا

مکزيک و واگذاری ده بلوک اكتشافی ديگر

كاهش اغلب سرمايه گذاری ها در بخش باالدستی

خروج كونوكوفيليپس از آخرين پروژه ی نفتی مشترک با روسيه
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آمریكایی کونوکوفیلیپس به مشارکت خود در این 
طرح برای بهره برداری از میادین نفتی قطب شمال که 
از 1992 آغاز شده بود، خاتمه داد. این شرکت هیچ 
اش��اره ای به علل خروج از این پروژه نكرده است. 
اما با توجه به تحریم های غرب علیه مس��كو به دلیل 

بحران اوکراین، از ش��رکت های نفت��ی آمریكایی 
درخواس��ت ش��ده فعالیت های نفتی خود در فالت 
قاره ی روسیه، دریای سیاه و قطب شمال و هر گونه 
فعالیت س��احلی در غرب سیبری را متوقف سازند. 
 گفتنی اس��ت در سال گذش��ته تمامی تولید میدان

Polar Lights به 8200 بش��كه در روز رس��ید که 
ای��ن رقم حدود 0/5 درص��د کل تولید 1/5 میلیون 
بش��كه مع��ادل نف��ت در روز اعالم ش��ده توس��ط 
کونوکوفیلیپ��س را ش��امل می ش��ود )رویترز؛ 23 

دسامبر(.

دول��ت ترکمس��تان به منظ��ور افزای��ش ت��وان 
صدور گاز خود ب��ه بازارهای مصرف در نواحی 
غربی به ویژه کش��ورهای اروپایی، ش��بكه ی خط 
لوله ی صادرات گاز از ش��رق به غرب کش��ور را 
تكمی��ل نمود. این پروژه قادر خواهد بود س��االنه 
تا 30 میلیارد مترمكعب گاز را از ش��رق )منطقه ی 
Shatlyk( ب��ه غرب )منطق��ه ی Belek( انتقال 
ده��د. ب��ا اج��رای این پ��روژه ت��وان صنعت گاز 
ترکمنس��تان برای تأمین گاز م��ورد نیاز داخلی یا 
صادرات��ی افزایش خواهد یاف��ت. در حال حاضر 
تولید گاز ترکمنستان بالغ بر 70 میلیارد مترمكعب 

در سال اس��ت که یک سوم آن در داخل مصرف 
می شود و دوسوم بقیه برای صدور )به ویژه به چین( 
تولید می شود. اما ترکمنستان با اجرای پروژه های 
 Galkynysh دیگر از جمله تولی��د گاز از میدان
درصدد حداکثر کردن ت��وان خود در تولید گاز 
و دس��تیابی به بازارهای جدید مصرف است و در 
اوایل م��اه جاری نیز فعالیت خ��ود را در برنامه ی 
بلندم��دت احداث خط لول��ه ی صادراتی گاز در 
مسیر کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و 
هندوس��تان )TAPI( متمرکز نمود که گاز میدان 
Galkynysh را به بازار تش��نه ی گاز در آسیا نیز 

متصل می کند. پیش بینی می ش��ود در سال 2019 
انتقال گاز از این خ��ط آغاز گردد؛ به طوری که 
ترکمنستان امیدوار است با اجرای این پروژه نقش 
فعال ت��ری در بازار جهان��ی گاز ایفا کند. در حال 
حاضر مجموع ذخایر گاز ترکمس��تان حدود 17 
هزار میلیارد مترمكعب اس��ت که انتظار می رود با 
توس��عه ی فعالیت های اکتشافی تا 25 هزار میلیارد 
مترمكعب نیزافزایش یابد. از جمله اینكه مقامات 
گاز ترکمنستان در مقاسیه با رقم جاری، ذخیره ی 
گازی بیشتری برای میدان Galkynysh متصورند 

)پالتس؛ 23 دسامبر(.

انتظار می رود به دلیل کاهش سرمایه گذاری های 
انجام ش��ده در دریای شمال کاهش بلندمدت تولید 
نف��ت در ای��ن منطقه از س��ال 2016 مجدداً از س��ر 
گرفته شود. در س��ال 2014 روند نزولی تولید نفت 
در منطقه متوقف شد اما در س��ال 2015 دوباره این 
روند معكوس گردید. هم اکنون نیز اعالم ش��ده که 
کاهش قیمت نفت از اواسط 2014 موجب کاهش 
منابع مالی الزم و کاهش س��رمایه گذاری های الزم 
برای توس��عه یا کشف میادین جدید در منطقه شده 
و بنابرای��ن از نیم��ه ی دوم س��ال 2016 دوباره تولید 
نفت منطقه روندی نزولی به خود خواهد گرفت. در 
سال 2015 مجموع نفت تولیدی منطقه که متعلق به 

کشورهای س��احلی آن )نروژ، انگلستان، دانمارک 
و آلمان( اس��ت رقمی بالغ بر 2/7 میلیون بش��كه در 
روز می باش��د که در س��ال 2014 مق��دار آن 2/58 
میلیون بش��كه در روز بود. تولید نفت منطقه در سال 
2014 روندی کاهش��ی )حدود 10 درصد( داشت و 
پس از آن در س��ال جاری شروع به افزایش کرد که 
در نتیج��ه ی فعالیت های س��رمایه گذاری های انجام 
شده در طول س��ال های 14-2009 و دوران تقویت 
قیمت های نفت بوده که امكانات مالی الزم را برای 
ادامه ی سرمایه گذاری فراهم کرده بود؛ به طوری که 
مقدار افزایش بازیافت از برخی میادین نفتی بیش از 
انتظار بوده است. در سال جاری میادین جدید حدود 

42 هزار بشكه در روز نفت تولید کرده اند که انتظار 
م��ی رود تا آخر 2016 نیز حجم��ی بالغ بر 170 هزار 
بشكه نفت در روز از میادین جدید وارد مدار تولید 
ش��ود. اما با این حال پیش بینی شده تعداد بشكه های 
جدید تولیدی در مقایسه با نرخ کاهش تولید از سایر 
میادین در منطقه کافی نخواهد بود. بنابراین در سال 
2016 تولید منطقه تا حد 5 درصد نزولی خواهد بود. 
همین امر س��بب خواهد ش��د که تولید نفت دریای 
ش��مال در 2016 ب��ه مقداری کمت��ر از مقدار تولید 
2014 کاهش یابد که تا 2019 )آغاز تولید از میدان 
عظیم Johan Sverdrup( ادامه خواهد داش��ت 

)آرگوس؛ 23 دسامبر(.

شرکت دولتی نفت برزیل )پتروبراس( اعالم کرد 
که نتایج حاصل از آزمایش نفت اکتشافی در الیه ی 
نمكی منطق��ه ی Carcara حاک��ی از وجود یک 
میدان نفت غنی اس��ت که می توان��د با نفت میدان 
ح��وزه ی Santos رقابت کند. پیش بینی می ش��ود 
با حفر چاه های بیش��تر در این میدان در آینده تولید 
نفت آن تا 40 هزار بش��كه در روز نیز افزایش یابد. 
چاه ه��ای نفتی میدان که در نزدیكی میادین بزرگ 
نمك��ی Lula و Saphinoa قرار دارند روزانه 36-

 Carcara 28 هزار بش��كه تولید دارند. میدان نفتی
یكی از میادین مهم نفتی اکتشافی در برزیل شناخته 
شده و گفته می شود ذخیره ی نفتی آن معادل 8-12 
میلیارد بشكه است. چاه های آزمایشی حفر شده در 
یک س��تون 320 متری نیز حاک��ی از وجود نفت با 
درجه ی API برابر 31 اس��ت. انتظار می رفت تولید 
نخستین چاه نفت این میدان از سال 2018 آغاز شود 
اما به دلیل طوالنی شدن فعالیت های اکتشافی، زمان 
آن به 2020 موکول گردید. پتروبراس برای دوره ی 

19-2015 یک برنامه ی کاری 119 میلیارد دالری 
را طرح ریزی کرده بود. اما به دلیل بدهی های ناشی 
از کاه��ش قیمت نفت هزینه های س��رمایه گذاری 
خود را کاهش داده است. سهم پتروبراس در میدان 
Carcara براب��ر 66 درص��د اس��ت، 14 درصد آن 
به ش��رکت پرتقالی گالپ تعلق دارد و دو شرکت 
مستقل برزیلی Barra Energia و QGEP نیز هر 
ی��ک 10 درصد آنرا در اختیار دارند )آرگوس؛ 23 

دسامبر(.

تکميل خط لوله ی گاز شرق-غرب در تركمنستان

كاهش توليد نفت در دريای شمال

آزمايش نفت اكتشافی در برزيل
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شرکت شورون اعالم کرد که بر اساس انعقاد 
 موافقت نام��ه ی تج��اری مهمی با ش��رکت چینی

Huadian Green Energy س��االنه یک میلیون 
تن LNG تولیدی خود در اس��ترالیا را برای مدت 
ده س��ال به آن ش��رکت تحویل خواهد داد. قرار 
است این قرارداد از س��ال 2020 اجرایی شود؛ از 
آنجا که ش��رکت ش��ورون در مسیر فعالیت یكی 
از بزرگ تری��ن ش��رکت های فع��ال در عرضه ی 
LNG ق��رار گرفته، قرارداد ب��اال نیز مورد توجه 
واقع ش��ده و اشاره داشته که عالقه ی زیادی برای 
تجارت انرژی و به ویژه LNG با چین دارد. البته 

ش��ایان ذکر اس��ت که این قرارداد امكان توسعه 
و انج��ام همكاری بیش��تری بین طرفی��ن را دارد. 
مس��ئوالن ش��ورون معتقدند حال که این شرکت 
در آسیا-اقیانوس��یه و به ویژه اس��ترالیا پروژه های 
گازی زیادی دارد به دنبال توس��عه ی روابط خود 
با مصرف کنندگان گاز در منطقه و مشتریانش نیز 
هست. ش��رکت Huadian Green Energy از 
شرکت های زیرمجموعه ی گروه Huadian چین 
است که یكی از بزرگ ترین شرکت های دولتی 
تولیدکننده ی برق در چین به شمار می رود و نقش 
مهم و عمده ای در مصرف گاز جهت تولید برق 

در این کشور دارد. شرکت ش��ورون انتظار دارد 
با تكمی��ل فعالیت های تولی��دی گاز از منطقه ی 
Gorgon که به کمک ش��عبه ای از این ش��رکت 
در اس��ترالیا )با س��هم 47/3 درصد( و با مشارکت 
ش��رکت های اکس��ون ب��ا 25 درصد، ش��ل با 25 
درصد، شرکت گاز Osaka ژاپن با 25/1 درصد، 
ش��رکت گاز توکیو با یک درصد و شرکت برق 
Chuba ب��ا 0/417 درصد فعالی��ت می کند، گاز 

تولی��دی را ب��ه بازارهای مقص��د در منطقه صادر 
نماید )پالتس؛ 21 دسامبر(.

ف��راوان،  از کش��مكش های  پ��س  باألخ��ره 
کنگ��ره ی آمریكا بع��د از 40 س��ال رأی مثبت 
خود را ب��رای صادرات نفت این کش��ور اعالم 
کرد. کنگ��ره تصویب بودجه ی س��ال 2016 با 
این شرط که دولت بخشی از مالیات دریافتی را 
صرف تشویق تولید سوخت های جدید از جمله 
انرژی های بادی و خورشیدی نماید محدودیت 
بلندمدت صادرات نفت این کش��ور را لغو کرد. 
اوباما هنگام امضاء بودجه ش��رایطی فراهم آورد 
تا آمریكا بتواند برای نخس��تین بار پس از 1975 
اقدام به صدور نف��ت نماید. در آن زمان ایاالت 
متحده به دلیل مقابله با تحریم کش��ورهای عربی 
حوزه ی خلیج ف��ارس در خصوص صدور نفت 
به غرب و آمریكا و با هدف تأمین هرچه بیش��تر 
نف��ت مورد نیاز داخل، صادرات نفت را متوقف 

کرد. به دنبال آن نی��ز موضوع مهم امنیت انرژی 
آمریكا مطرح شد و کش��ور برای اجرای آن از 
کمک های وس��یع دولتی نیز برخوردار گردید. 
اما با آغاز انقالب نفتی ش��یل ب��ه یک باره تولید 
نفت ایاالت متحده از 5/5 میلیون بش��كه در روز 
در سال 2010 به 9/3 میلیون بشكه در سال 2015 
افزای��ش یافت و ش��رایط عرضه ی نف��ت تولید 
داخل به جایی رسید که نمایندگان کاخ سفید با 
فشار تولیدکنندگان داخلی و با رأی 316 به 113 
نفر، نظر مثبت خود را جهت صادرات نفت مازاد 
اعالم کردند. پس از آن سنای آمریكا با تصویب 
الیحه ای، مراتب را جهت امضاء اوباما در اختیار 
رئیس جمه��ور ق��رار داد. البته تع��داد کمی از 
نمایندگان انتظار داش��تند تا قبل از رفتن اوباما از 
کاخ س��فید این الیحه توسط وی تأیید شود. اما 

نمایندگان به این ش��رط ک��ه تأیید بودجه منوط 
به صدور نفت آمریكا نی��ز خواهد بود بر تالش 
مداوم خود پش��ت درهای بسته کنگره افزودند؛ 
به طوری که باألخ��ره نظر جمهوری خواهان در 
اتخاذ سیاست های کمک به تولید انرژی های نو 
و تمیز )جهت حفظ امنی��ت عرضه ی انرژی در 
آمریكا(، بر سیاست دموکرات ها در عدم صدور 
نفت به خارج )جهت ارائه ی نفت ارزان داخلی( 
غلبه کرد. اداره ی اطالعات انرژی آمریكا اخیراً 
ب��رآورد کرده که به دلیل وج��ود نفت ارزان در 
تمامی بازارهای نفتی در اث��ر اقدام فوق، قیمت 
بنزی��ن نیز در آمری��كا چندان افزای��ش نخواهد 
یاف��ت و افزایش تنها در حد یک س��نت )0/01 
دالر( در ه��ر گالن خواهد ب��ود )آرگوس؛ 18 

دسامبر(.

قرار داد بلندمدت تحويل LNG استراليا توسط شورون به چين

كنگره ی آمريکا رأی به صدور نفت آمريکا داد

روسیه طی ماه گذش��ته ی میالدی برای 
سومین بار گوی سبقت را از عربستان ربود 
و در جایگاه نخستین عرضه کننده ی بزرگ 
نفت ب��ه چین ق��رار گرفت. آمار منتش��ره 
توس��ط اداره ی گم��رک چی��ن حاکی از 
آنست که واردات نفت خام چین از روسیه 
در ماه نوامبر به حدود 950 هزار بش��كه در 
روز رس��ید؛ در حال��ی که ط��ی این دوره 
واردات نفت خام این کش��ور از عربس��تان 
حدوداً برابر 887 هزار بش��كه در روز بود. 
الزم به ذکر است طی یازده ماه نخست سال 

2015 میالدی، میانگین صادرات نفت خام 
عربس��تان به چی��ن )به عن��وان بزرگ ترین 
تأمین کنن��ده ی نفت خ��ام این کش��ور( به 
46/08 میلی��ون تن یا ح��دود 1/01 میلیون 
بشكه در روز رسید که این رقم 2/1 درصد 
بیشتر از دوره ی مشابه س��ال قبل بود. طبق 
این گزارش، میانگین ص��ادرات نفت خام 
روس��یه به چین طی دوره ی یادش��ده با 28 
درصد افزایش نس��بت به یازده ماه نخست 
سال گذشته به 37/62 میلیون تن یا 2/882 
ه��زار بش��كه در روز رس��ید. به ع��الوه از 

ابتدای ماه ژوئیه چین به بیش از ده شرکت 
اجازه ی واردات نفت خام  خصوصی خود 
داده که این امر سبب افزایش سطح ذخایر 
اس��تراتژیک نفتی این کش��ور شده است. 
 ESPO همچنین بیش از دوسوم نفت خام
صادراتی روس��یه نیز که در بندر کوزمینو 
در شرق روسیه انباشته شده بود در ماه های 
نوامبر و دسامبر توسط چین خریداری شده 
که در مقایسه با 40 درصد در سال گذشته 
از افزایش قابل مالحظه ای برخوردار است 

)رویترز؛ 22 دسامبر(.

چين بزرگ ترين خريدار نفت روسيه در ماه نوامبر
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اخبار داخلی و بین المللی

 شرکت اکسون موبیل برای اکتشاف نفت و گاز 
ش��یل در آرژانتین از دولت این کش��ور چراغ سبز 
دریافت کرد. در این موافقت نامه مقرر شده اکسون 
برنامه ی س��رمایه گذاری خود را جهت توس��عه ی 
منابع ش��یل در بلوک های bajo el Choique و 
La Invernada اج��را کرده و در این خصوص 
 Gas Y Petroleo( با ش��رکت دولتی آرژانتینی
del Neuquen )GyP همكاری نماید. همچنین 
مقرر ش��ده در ابتدای کار اکس��ون جهت شناخت 
و مطالع��ه ی بلوک های فوق س��رمایه گذاری 229 
میلی��ون دالری )ش��امل حف��اری پنج حلق��ه چاه 
افقی ت��ا عمق 2500 مت��ری و 25 مرحله ش��كاف 

در نواح��ی حف��اری( انجام دهد. این دو ش��رکت 
همچنین برنامه ی س��اخت تأسیس��ات جانبی شامل 
جداسازی نفت و ذخیره س��ازی آن و احداث خط 
لول��ه ی گاز طبیعی را دنبال خواهن��د کرد. پس از 
این مراحل اولیه، دو شرکت فوق با سرمایه گذاری 
13/8 میلی��ارد دالری اقدام به توس��عه و گس��ترش 
وس��یع این بلوک ها با حفاری 556 حلقه چاه افقی 
خواهند کرد. در این قرار داد همكاری، 90 درصد 
س��هام مربوط به شرکت اکس��ون و 10 درصد بقیه 
در اختیار ش��رکت GyP اس��ت. همچنین اکسون 
امتی��از 35 س��اله ای برای توس��عه ی ای��ن بلوک ها 
خواهد داش��ت. این ش��رکت قباًل توس��ط شرکت 

زیرمجموع��ه ی خ��ود )XTO( ک��ه در زمین��ه ی 
اکتش��اف و تولید نفت و گاز غیرمتعارف تخصص 
دارد 200 میلیون دالر س��رمایه گذاری کرده بود و 
از ابتدای سال 2015 نیز به جای اکسون موبیل روی 
این بلوک ها در آرژانتین فعالیت می کرد. از شواهد 
امر چنین برمی آید که اکسون از نتایج کار روی این 
بلوک ها به نتایج خوبی دست یافته است. آرژانتین 
27 میلیارد بش��كه نفت ش��یل و 802 ه��زار میلیارد 
فوت مكعب ذخیره ی گاز شیل دارد که بسیار بیشتر 
از 2/5 میلیارد بش��كه ذخی��ره ی نفتی متعارف و 12 
هزار میلیارد فوت مكع��ب ذخیره ی گازی متعارف 

این کشور است )پالتس؛ 15 دسامبر(.

كسب امتياز اكتشاف نفت و گاز شيل در آرژانتين توسط اكسون موبيل

صنعت باالدس��تی نفت و گاز به طور پیوس��ته 
ب��ه دنبال فن آوري ه��اي جدید ازدیاد برداش��ت 
ب��راي تولی��د از میادین نفتی اس��ت. یكي از این 
فن آوري ها در زمینه ی تزریق آب با ش��وري کم 
اس��ت که ش��رکت بی پ��ی از آن رونمایي کرده 
و قص��د دارد در س��ال جاري ف��ن آوري ازدیاد 
برداشت با ش��وري کم را در مقیاس اقتصادي به 

اجرا درآورد.
LoSal ف��ن آوري تزریق آب با ش��وري کم 
است که در مقایس��ه با روش هاي معمولی تزریق 
آب دریا، س��بب افزای��ش قابل توجه تولید میدان 
می شود. شرکت بی پی برای رفع مشكالت ایجاد 
ش��ده هنگام تزریق آب ش��ور و آب معمولی در 
مخزن، راهكاري س��اده ارائه کرده؛ بدین ترتیب 
که با کاهش ش��وري آب این مش��كالت را حل 

نم��وده و بازدهی تزریق آب را به مراتب افزایش 
داده است.

این فن آوری که به صورت آزمایشی در میدان 
ایندیكات آالسكا اجرا ش��ده موفقیت آمیز بوده 
اس��ت. در این میدان آب با ش��وري کم در یک 
چاه تزریق ش��ده و افزایش تولی��د در چاه دیگر 
مش��اهده می ش��ود. نكته ی قابل مالحظه ی دیگر 
آنكه اصوالً در میادینی که با مش��كل افت تولید 
مواجه ش��ده اند تمامی روش هاي ازدیاد برداشت 
اجرا می گ��ردد اما بي پي قصد دارد این فن آوري 
خاص را روي می��دان جدید کلیرریج در دریاي 
ش��مال که در س��ال 2017 به بهره برداري خواهد 
رس��ید آزمایش کن��د. این ش��رکت اعتقاد دارد 
که استفاده از LoSal  س��بب افزایش حدود 40 
میلیون بش��كه ای تولی��د این میدان در مقایس��ه با 

ت��وان تولید طبیعی در دوران عم��ر تولیدي خود 
خواهد ش��د. میدان نفتی کلیرری��ج در 45 مایلی 
غرب ش��تلند واقع ش��ده و انتظار می رود تا س��ال 
2050، حدود 65 میلیون بشكه تولید داشته باشد. 
توس��عه ی این میدان در ح��دود 7/2 میلیارد دالر 
س��رمایه الزم دارد ک��ه در ح��دود 120 میلی��ون 
دالر آن صرف تجهی��زات نمک زدایی آب دریا 
براي کاهش ش��وري آب جهت اس��تفاده از این 
فن آوري خواهد ش��د. بی پی تصمیم دارد در فاز 
دوم پ��روژه ی  Mad Dog در خلیج مكزیک از 
این فن آوري نیز اس��تفاده کند. تجهیزات موجود 
در این پروژه می تواند در حدود 250 هزار بشكه 
در روز آب با ش��وري ک��م در میدان تزریق کند 
)منبع: تخلیص از راه ازدیاد برداش��ت و نشریه ی 

.)rigzone الكترونیكي

بر اس��اس پیش بینی رئیس صن��دوق بین المللی 
پول )IMF( رشد اقتصادی جهان در سال آینده ی 
میالدی ناامیدکننده خواهد بود. کریس��تین الگارد 
اظه��ار داش��ت چش��م انداز افزایش ن��رخ بهره در 
ایاالت متحده ی آمریكا و روند کند رشد اقتصادی 
چی��ن ب��ر بی ثباتی و ریس��ک زیاد آس��یب پذیری 
اقتصاد سراس��ر جهان تأثیر به سزایی گذاشته است. 
ع��الوه بر این، آهنگ نرخ رش��د تج��ارت جهان 
نیز کندتر ش��ده و افت قیمت ه��ای مواد خام برای 

اقتصادهای وابس��ته به صادرات مش��كالتی ایجاد 
کرده اس��ت. در حالی که در بس��یاری از کشورها 
هنوز در بخش مالی ضعیف بوده و ریس��ک مالی 
در اقتصادهای نوظهور روند افزایشی به خود گرفته 
است. کریس��تین الگارد با بیان اینكه تمامی موارد 
ذکر ش��ده در س��ال 2016 موجب یأس و ناامیدی 
خواهد ش��د افزود: سالمند ش��دن جمعیت مردم و 
آثار بح��ران مالی جهان مانع رش��د اقتصاد جهانی 
خواهد شد. شایان ذکر است بانک مرکزی آمریكا 

)فدرال رزرو( برای نخستین بار طی دهه ی گذشته، 
اوایل ماه جاری میالدی نرخ بهره را در این کشور 
افزایش داد و این اقدام را سرآغاز دوره ی افزایش 
تدریج��ی نرخ ها عن��وان کرد. وی اظهار داش��ت: 
در حالی که برخی از کش��ورها نس��بت به گذشته 
آمادگی بیش��تری برای افزایش نرخ بهره ی آمریكا 
دارند او همچنان نگران توانایی این کشورها برای 
تحمل شوک های ناشی از این اقدام است )رویترز؛ 

30 دسامبر(.

پرده برداری بي پي از فن آوري جديد ازدياد برداشت با استفاده از تزريق آب با شوري كم

رشد نااميدكننده ی اقتصاد جهان در سال 2٠1٦


