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   ایران و روسیه برای سوآپ گاز توافق کردند

   اختصاص 3 درصد از درآمد فروش نفت برای توسعه پارس جنوبی در سال آینده
   قیمت نفت به زودی اوج می گیرد
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   تولید زودهنگام از میدان یادآوران آغاز شد
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   چین توسعه یك میدان نفتی را در عراق آغاز کرد

    عراق بانك نفتي تأسیس مي کند
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  نماين��ده ايران در هيئت عام��ل اوپك، با بيان 
اينكه در ح��ال حاضر نمی توان به طور قاطع دليل 
خاص��ي را برای كاهش ش��ديد قيم��ت نفت بيان 
كرد، گفت: بازار نفت و نوسانات قيمتی آن همواره 
به عوامل متعددی وابس��ته اس��ت و ب��ه طور كلی 
مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سياسی بر قيمت 

نفت تأثير مي گذارند. 
محمدعلی خطيبی افزود: مسائل اقتصادی، ميزان 
تقاضا برای مصرف، مقدار توليد اوپك و غيراوپك، 

اوضاع فصلی، روند ذخيره س��ازی و بسياری از موارد ديگر جزء عواملی 
هستند كه بازار نفت را متناسب با شرايط روز تحت تأثير قرار می دهند. 
وی اضاف��ه كرد: ب��ا توجه به ش��رايط فعلی به نظر می رس��د كه تقاضا 
برای مصرف نفت نس��بت به س��اير عوامل، نقش مهمتری ايفاء می كند 
ضم��ن اينكه مقدار عرضه نفت توس��ط اعضای اوپك نيز نقش بس��يار 
تعيين كننده ای دارد. خطيب��ی ادامه داد: با اين توضيح اگر عرضه نفت 
متناسب با تقاضا باشد قيمت ها هم متعادل خواهد شد يعنی اگر عرضه 
بيش��تر از تقاضای نفت باشد، به طور طبيعی قيمت نفت هم دچار افت 
ش��ديد می ش��ود و اين همان عامل مهم است كه اين روزها قيمت نفت 
را به س��طوح بسيار پايين كشانده اس��ت. وی يادآور شد: تاكنون اوپك 
كاهش توليد خود را متناسب با كاهش تقاضا، پايين نياورده است. برای 

مثال اگر تقاضا دو ميليون بش��كه در روز پايين 
آمده باش��د، اوپك س��قف توليد خود را  به يك 
ميليون بش��كه كاهش داده و همين امر موجب 
نامتعادل شدن بازار در جهت كاهش قيمت طی 

ماه های اخير بوده است. 
نماينده ايران در هيئت عامل اوپك در ادامه، ركود 
بازار نفت و كاه��ش قيمت ها را مقطعی خواند و 
برای بازار نفت آينده روش��نی را پيش بينی كرد 
و در اي��ن زمينه گفت: به ط��ور قطع قيمت های 
نفت به زودی افزايش خواهد يافت و بازار ش��اهد اوج گيری دوباره بهای 
نفت خواهد بود زيرا ما پيش از اين در س��ال های 86 و 98 ميالدی هم 
شاهد تك رقمی شدن قيمت نفت بوديم و مشاهده شد كه اين وضعيت 
بالفاصله با بهبودی اقتصاد و افزايش تقاضا تغيير كرده و قيمت های نفت 
را در بازارهای جهانی به سمت ارقام بسيار باال پيش برده است. خطيبی 
با بيان اينكه همواره كاهش شديد قيمت نفت در محدوده زمانی يك تا 
دو سال اتفاق افتاده ودوباره اوج گرفته است، خاطر نشان كرد: بر   همين 
اس��اس ما بايد بدانيم كاهش قيمت ها در دهه های اخير سابقه داشته و 

به عنوان يك پديده زودگذر و مقطعی عمل كرده است.

www.irpetro.com

قیمت نفت به زودی اوج می گیرد

اخبار داخلي 

 وزي��ر نفت از توافق كلی با روس��يه برای 
س��وآپ گاز طبيعی اين كشور از طريق خاك 

ايران خبر داد. 
غالمحسين نوذری با بيان اين مطالب كه برای 
شروع عمليات سوآپ گاز با مقامات روسيه به 
توافق های كلی دست پيدا كرده ايم، گفت: در 
صورت نهايی ش��دن اين طرح، گاز را از شمال 
دريافت كرده و در جنوب به خريداران تحويل 

خواهيم داد.
وزيرنفت با تأكيد بر اين موضوع كه چارچوب س��وآپ گاز هنوز بين دو 
كش��ور نهايی نش��ده، افزود: مذاكره ها در اين رابطه برای دست يافتن به 

توافق نهايی در حال انجام است.
نوذری همچنين افزود: عالوه بر روسيه با مقامات 
كشور تركيه هم برای ترانزيت گاز مذاكراتی انجام 
ش��ده كه با اين وجود برای حصول تفاهم كامل، 

مذاكرات بين دو طرف در حال انجام است.
يك��ی از برنامه های اي��ران برای افزايش س��هم 
خود در بازارهای جهانی گاز، س��وآپ 50 ميليون 
مترمكعب گاز كشورهای آسيای ميانه، مركزی و 
حوزه قفقاز است كه از اين رو برنامه ساخت خط 

لوله ای به نام سرخس به جاسك را دنبال می كند.
www.mehrnews.com

 3 درصد از درآمد فروش 
نفت به توسعه پارس جنوبي 
در س��ال آين��ده اختصاص 

داده شد. 
مديرعامل شركت ملی نفت 
ايرن در مورد كه اختصاص 3 
درصد از درآمد فروش نفت 
برای توس��عه پارس جنوبی 
در بودجه سال آينده، گفت: 
با توج��ه به كاه��ش قيمت 
نفت و نبود تكافو، اين ميزان 
بودج��ه برای توس��عه پارس 
جنوبی، تمهيدهای ويژه ای 

در نظر گرفته شده است. 

مهندس سيف اهلل جشن ساز افزود: اختصاص 3 درصد از درآمد حاصل 
از فروش نفت برای توس��عه پارس جنوبی در سال گذشته بسيار مؤثر و 
نتيجه بخش بوده و تالش ش��ده اس��ت تا در سال جاری نيز بودجه ياد 

شده به توسعه پارس جنوبی اختصاص يابد.
وی تصريح كرد: به دنبال افت ش��ديد قيمت نفت، به طور قطع مجموع 
درآمده��ای نفتی كش��ور در قياس با زمانی كه قيم��ت نفت نزديك به 
يكصد دالر و يا بيش از آن بوده، كاهش خواهد يافت، از اين رو سهم 3 
درصدی از بودجه نفت برای توسعه پارس جنوبی نيز كاهش می يابد.

جشن س��از اظهار داشت: ميزان اعتبار ياد شده برای توسعه طرح های 
پارس جنوبی كافی نخواهد بود، بنابراين شركت ملی نفت ضمن برگزاری 
جلسه ها و سمينارهای متعدد، تمهيدهای مختلفی را برای تأمين منابع 

مالی جديد به منظور توسعه پارس جنوبی در نظر گرفته است.

http://shana.ir

ایران و روسیه برای سوآپ گاز توافق كردند

اختصاص 3 درصد از درآمد فروش نفت برای 
توسعه پارس جنوبی در سال آینده
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تولید زودهنگام از میدان یادآوران آغاز شد 

 مذاكرات با شركت چيني ساينوپك براي توليد زودهنگام از ميدان 
يادآوران شروع شد. روند مذاكرات مطلوب است و به احتمال زياد تا دو 

ماه آينده توافق نهايي انجام خواهد شد. 
ناجي س��عدوني، مديرعامل شركت مهندس��ي و توسعه نفت )متن(، در 
زمينه ظرفيت توليد ميدان نوآوران گفت: ما مي توانيم ظرف 25 ماه،20 

تا 25 هزار بشكه نفت خام در روز از اين ميدان توليد كنيم. 
وي افزود: قرارداد توس��عه ميدان يادآوران از حدود پنج ماه پيش تنفيذ 
ش��ده و 100 درصد س��هم آن متعلق به شركت س��اينوپك چين است 
كه تاكن��ون طراحي پايه )BOD( اين طرح انج��ام و مطالعات تكميلي 
مهندس��ي پايه )feed( شروع شده اس��ت و طبق قرارداد وارد بحث هاي 

تعيين وندورليست شده ايم. 
 الزم به ذكر اس��ت قرارداد توس��عه  ميدان نفتي يادآوران در آذر س��ال 
1386 به امضاي شركت ملي نفت ايران و شركت ساينوپك چين رسيد. 
براساس اين قرارداد، توسعه  فاز اول ميدان يادآوران براي توليد  85 هزار 
بشكه و فاز دوم براي توليد  100 هزار بشكه )در مجموع  185هزار بشكه 

نفت در روز( به شركت چيني واگذار شد. 
براس��اس اين گ��زارش، پس از طوالني ش��دن مذاكرات ش��ركت ملي 
نفت ايران و ش��ركت س��اينوپك چين براي نهايي كردن قرارداد توسعه 

ميدان ي��ادآوران، دس��تور توليد 
زودهنگام روزانه 20 هزار بش��كه 
نفت از اين ميدان در ارديبهشت 
س��ال 1386ب��ه ش��ركت نفت و 
گاز ارون��دان ابالغ ش��ده بود كه 
براس��اس آن عملي��ات مين روبي 
در اين ميدان ش��روع ش��د و قرار 
بود با تكمي��ل عمليات حفاري و 
تأسيس��ات س��طح االرضي، توليد 
زودهنگام از آن آغاز ش��ود كه با 
امضاي قرارداد با ش��ركت چيني، 
طرح توس��عه زودهنگام توس��ط 

شركت ايراني معلق ماند. 
گفتني است، ميدان يادآوران با مجموع نفت خام درجاي بيش از 17/3ميليارد 
بش��كه در جنوب ميدان نفتي آزادگان در اس��تان خوزس��تان واقع شده كه 
حدود 3/2 ميليارد بش��كه نفت اين ميدان قابل استحصال و توليد روزانه آن 

نيز افزون بر 300 تا 400 هزار بشكه نفت خام پيش بيني شده است. 
www.isna.ir
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 فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي پيش از پايان س��ال جاري گش��ايش 
رسمي خواهد شد. 

مع��اون وزير نفت با اش��اره به تعويق راه ان��دازی فازهای 9 و 10 پارس 
جنوبی، از گش��ايش رس��می پااليش��گاه گاز اين دو فاز از سوی رييس 

جمهوری در اسفند ماه سال جاری خبر داد. 
جش��ن س��از يادآور ش��د: با توجه به اين كه هنوز واحد بازيافت گوگرد 
فازهای 9 و 10 پارس جنوبی به طور نهايی تكميل نشده است، همچنين 
با توجه به حجم زياد پروژه هايی كه در دهه فجر راه اندازی شدند. قرار 
ش��د مراسم گشايش رسمی اين پااليش��گاه به جاي ايام دهه فجر طی 

آيين ويژه ای با حضور رئيس جمهوری در اسفند ماه انجام شود.
وی فعاليت های پيمانكاران ايرانی طرح توس��عه فازهای 9 و 10 پارس 
جنوب��ی را رضايت بخش خواند و اعالم كرد: پيمان��كاران ايرانی حاضر 
در طرح با تكيه بر پش��تيبانی متوليان دولتی، ضمن قبول مس��ووليت 
مش��اركتی طرح، نزديك به 29 پيمانكار دست دوم داخلی را به صورت 
مستقيم در فرآيندهای مختلف طراحی و اجرای سازه ها و عمليات وارد 
كردند كه در تاريخ مديريت پروژه های صنعت نفت و گاز كش��ور نمونه 

كم نظيری است.

الزم به ذكر است با وجود يك طرف خارجی در اين طرح كه حدود 38 
درصد در اجرای پروژه س��هم دارد، به دليل محدود بودن وظيفه طرف 
خارج��ی به تأمين كاالهای مورد نياز ط��رح، در عرصه عملی می توان 
طرح توس��عه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی را پروژه ای كامال ايرانی به 
ش��مار آورد، به ط��وری كه عمليات اجرايی پروژه بخش خش��كی طرح 

توسعه، از سوی اويك و بخش دريا از سوی IOEC اجرا شده است.

http://shana.ir

گشایش رسمی از فازهای 9 و 10 پارس جنوبی پیش از پایان سال

 »غالمحسين نوذري« در مورد انتشار خبري 
در نش��ريه »بيزنس ويك« مبني بر ذخيره سازي 
نف��ت اي��ران در 7 نفتك��ش غول پيكر مس��تقر 
درخلي��ج فارس ب��ه اميد افزاي��ش قيمت، اظهار 
داشت: ذخيره سازي نفت خام بر روي نفتكش ها 

امري طبيعي است.
ب��ه اعتقاد وي، توليد كنن��دگان بزرگ نفت دنيا 

همواره بخشي از نفت خام خود را بر روي آب نگه مي دارند.
وزير نفت با تأكيد بر اين موضوع كه ذخيره سازي نفت در نفتكش ها 
در راس��تاي سياس��ت هاي كاهش سقف توليد س��ازمان كشورهاي 

صادركنن��ده نفت ب��وده، تصريح ك��رد: ايران به 
عن��وان دومين توليد كننده ب��زرگ نفت خام در 
اوپك عرض��ه نفت خام خود را ب��ه بازار كاهش 

داده است.
ن��وذري با يادآوري اين موض��وع كه بازار نفت در 
آينده از نظر قيمتي شرايط مطلوبي را پيدا خواهد 
كرد، خاطرنش��ان س��اخت ايران در قب��ال كليه 

تعهدات خود نسبت به تصميم گيري هاي اوپك پايبند خواهد بود.

www.BornaNews.ir

ذخیره سازي نفت در راستاي سیاست هاي كاهشي اوپک است
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 نش��ركت ملي نفت چين )CNPC( اج��راي طرحي در بخش نفت 
عراق را به ارزش س��ه ميليارد دالرآغاز كرد. به اين ترتيب شركت ملي 
نفت چين نخستين ش��ركت خارجي است كه از زمان اعالم ملي شدن 
صنع��ت نفت عراق در زمان حكومت صدام حس��ين در اين كش��ور به 

فعاليت مي پردازد.
هيأتي از ش��ركت ملي نفت چين به طور رس��مي فعاليت اين شركت را 
در ميدان نفتي األحدب در اس��تان واس��ط در ش��رق عراق افتتاح كرد. 
لطيف الطرفه اس��تاندار واس��ط درگفت وگو با رويترز گفت: اين رويداد 
مهم نش��ان دهنده نخس��تين مشاركت خارجي در توس��عه  ميدا ن هاي 
نفت عراق از س��ه دهه پيش تاكنون است. وي افزود: كل تجهيزات اين 

شركت به زودي وارد بندر بصره خواهد شد.
وي همچني��ن با تأكي��د بر آماده ب��ودن نيروهاي امنيت��ي عراق براي 
محافظت از نيروهاي چيني افزود، ما تالش خواهيم كرد تا نشان دهيم 

عراق براي فعاليت همه شركت هاي نفتي خارجي امن شده است. 
چيني ها ميدان نفتي األحدب را به موجب قرارداد خريد خدمات كه در 
اصل در زمان رژيم سابق عراق امضاء شده بود و دولت جديد عراق آن را 
با شرايط بهتري احيا كرد،  توسعه خواهند داد. پيش بيني مي شود روزانه 

110 تا 130 هزار بشكه نفت از اين ميدان توليد شود. 

بغداد تالش مي كند از اين طريق ش��ركت هاي خارجي و س��رمايه هاي 
خارجي را به منظور توس��عه س��ريع زيرس��اخت هاي صنعت نفت خود، 

جذب كند.
 الزم به ذكر اس��ت عراق صرفاً قراردادهايي براس��اس خريد خدمات با 
شركت هاي خارجي امضاء مي كند. بدين ترتيب  كل نفت استخراج شده 
متعلق به دولت عراق است و شركت هاي خارجي در برابر فعاليت هايشان 

دستمزد مي گيرند.
www.iribnews.ir

چین توسعه یک میدان نفتی را در عراق آغاز كرد

 مديرعامل شركت نفت فالت قاره از توليد زودهنگام نفت از ميدان 
مشترك هنگام با كشور عمان تا پايان امسال خبر داد. 

»محمود زيركچيان زاده« در م��ورد آخرين وضعيت طرح توليد نفت از 
ميدان مش��ترك نفتي هن��گام، گفت: همه عملي��ات مرتبط مانند خط 
لوله دريايي و خش��كي، تأسيسات، مخازن و خط انتقال نفت توليدي به 

پااليشگاه بندرعباس به پيمانكاران واگذار شده است. 
به گفته  وي، قرار اس��ت از اين ميدان روزانه 16 هزار بش��كه نفت خام 
س��بك با درجه »API » حدود 42 ، توليد ش��ود كه براين اساس تمام 
پروژه هاي اين طرح توس��ط ش��ركت هاي ايراني انجام مي ش��ود، ضمن 

اينكه امكان صادرات مستقيم اين خط لوله فراهم شده است. 
زيركچيان زاده با بيان اين مطلب كه خط لوله اي به طول 70 كيلومتر و 
قطر 16 اينچ به سمت پااليشگاه بندرعباس در برنامه توسعه اين ميدان 
گنجانده شده است، تصريح كرد: با ساخت اين خط انتقال نفت خام كه 
هم اكنون توس��ط كشتي به اين پااليشگاه انجام مي شود؛ براي اولين بار 

با هزينه كمتر و ايمني بيشتر با خط لوله منتقل خواهد شد. 
وي از آغ��از تولي��د زودهن��گام ميدان نفت��ي تا پايان س��ال خبر داد و 
اظهار داش��ت: مطالعات اخير نش��ان مي دهد، امكان توليد بيشتر از اين 
ميدان وجود دارد كه البته با تكميل مطالعات، نتيجه قطعي مش��خص 

مي شود. 
مديرعامل ش��ركت نفت فالت قاره ادام��ه داد: از آنجا كه ميدان هنگام، 
مش��ترك اس��ت، براي تسريع در ش��روع كار، يكي از دكل هاي حفاري 
ش��ركت  را ب��ه اين ميدان اختص��اص داديم و اميدواري��م در بهمن ماه، 
نخستين چاه توليدي در عمق 4 هزار و 730 متري كه يكي از چاه هاي 

عميق است به اتمام رسيده و حفر چاه دوم شروع شود. 

وي با اش��اره به ويژگي هاي خاص حفاري مي��دان هنگام، به عمق زياد 
چاه ها اشاره كرد و افزود: در تنگه هرمز به دليل كم شدن سطح، سرعت 
آب زيادتر شده و عمق آب حدود 70 تا 80 متر است كه اين امر شرايط 

كار را سخت تر مي كند. 
مديرعامل ش��ركت نفت فالت قاره اضافه كرد: ب��راي دكل دوم نياز به 
نصب جكت اس��ت كه  موجب ش��ده ابتدا برنامه ساخت و نصب جكت 
را مورد توجه قرار دهيم و س��پس طبق برنامه در س��ال جاري  توليد از 
ميدان هنگام آغاز شود و درسال آينده براساس نتيجه مطالعات جديد، 

توليد را به حداكثر ظرفيت برسانيم. 

 www.BornaNews.ir

آغاز تولید نفت از میدان مشترك ایران و عمان

اخبار خارجي 

اخبار داخلي 
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 رج��ب طي��ب اردوغان نخس��ت وزي��ر تركي��ه در گفت وگو با 
خبرنگاران ضمن اعالم خبر انتقال گاز عراق از طريق تركيه به اروپا 
گفت: روابط تركيه با عراق در همه زمينه ها رو به توس��عه است و به 
ويژه در زمينه انرژي دو كش��ور طرح هاي جديدي را براي توسعه و 

تعميق همكاري در دست تهيه دارند. 
نخس��ت وزير تركيه اف��زود: دكتر حلمي گولر وزي��ر انرژي و منابع 
طبيعي تركيه به زودي به عراق سفر خواهد كرد تا موضوع استخراج 
گاز در ش��مال عراق و هدايت آن به تركيه براي انتقال به اروپا را به 

تفصيل با همتاي عراقي خود بررسي كند. 
 الزم به ذكر است تركيه از مدت ها پيش مقدمات مشاركت شركت 
سهامي نفت اين كش��ور در فعاليت هاي اكتشاف و استخراج نفت و 
گاز در ش��مال عراق را آماده س��اخته و بس��تر حقوقي الزم در اين 

زمينه را نيز فراهم كرده است. 
تركيه همچنين بر مش��اركت عراق به عنوان يكي از مهم ترين منابع 

تأمين گاز براي طرح خط لوله نابوكو تأكيد مي كند. 
خط لوله نابوكو س��االنه حدود 31 ميليارد مترمكعب گاز طبيعی را 
به اروپا انتقال مي دهد. خط لوله نابوكو قرار است فعاليت خود را در 

سال 2012 آغاز كند.
ب��ر پايه اين گ��زارش تركيه هم اكنون نفت عراق را از طريق دو خط 

لول��ه موازي از كرك��وك به بندر جيهان در كن��اره درياي مديترانه 
منتقل مي كند. اين خطوط لوله هاي نفت، به رغم برخي مش��كالت 
امنيت��ي كه در جريان اش��غال ع��راق رخ داد، هم چن��ان به عنوان 
يك��ي از مجاري مهم صادرات نفت عراق به دنياي خارج محس��وب 

مي شوند. 
در صورت تحقق هدف تركيه در مش��اركت وسيع در طرح استخراج 
گاز در ش��مال عراق و احداث خط لوله از آن كشور به خاك تركيه، 
رش��ته ارتباط��ي راهبردي مهم ديگ��ري بين تركيه و ع��راق ايجاد 
خواهد ش��د كه اين امر مي تواند براي تبديل ش��دن تركيه به پايانه 

مهم انرژي منطقه كمك مهمي كند. 
www.irna.ir

 يكی از مقامات سابق شركت آرامكوی عربستان از احتمال افزايش 
ظرفيت توليد نفت اين كشور تا 15 ميليون بشكه در روز خبر داد. 

نانسن س��الری رئيس س��ابق بخش مديريت ذخاير ش��ركت آرامكوی 
عربس��تان گفت: ظرفيت توليد، تقريباً يك سوم بيشتر از ظرفيت فعلی 
خواهد ش��د. عربستان سعودی كه قادر اس��ت روزانه 10 ميليون و 800 
هزار بش��كه نفت توليد كند، ماه دس��امبر 8 ميليون و 400 هزار بش��كه 

نفت توليد كرد. 
اين مق��ام افزود پيش از افزايش ظرفيت تولي��د بايد از باال بودن ميزان 

تقاضا اطمينان حاصل كرد. 
http://pe.rian.ru

گاز عراق از طریق تركیه به اروپا منتقل خواهد شد

احتمال افزایش ظرفیت تولید نفت عربستان

اخبار خارجي 

 دولت عراق با هدف جذب سرمايه  در بخش نفت و گاز برای اولين 
بار بعد از اشغال اين كشور توسط آمريكا در سال 2003 يك بانك نفتی 

تأسيس می كند.
به نقل از نش��ريه اقتصادی ميد، »عبدالهادی الحس��انی« معاون كميته 
نف��ت و گاز ع��راق تصريح ك��رد: دولت عراق درصدد اس��ت بخش های 
عمده ای از س��ازمان های مرتبط ب��ا صنعت نفت و گاز خود را خصوصی 

كند.
الحس��انی اظهار داشت: كشور عراق به شدت به ايجاد يك بانك دولتی 
در صنعت نفت نيازمند است تا بدين  وسيله شركت های بين المللی برای 

سرمايه گذاری در عراق احساس امنيت كنند. 
وی اضافه كرد: عراق به سرمايه گذاران بزرگ و جديد نياز دارد به همين 

دليل تأسيس يك بانك بزرگ برای 
ج��ذب س��رمايه ها بس��يار ضروری 
است. در حقيقت يكی از راهكارهای 
توسعه و افزايش سرمايه گذاری های 
جدي��د ايج��اد سيس��تم های بانكی 

مرتبط با سرمايه گذاری است. 
وی در ادامه افزود: دولت عراق تنها 

در صورتی می تواند فرصت های سرمايه گذاری را فراهم كند كه به سمت 
خصوصی سازی حركت كند. 

www.econews.ir

عراق بانک نفتي تأسیس مي كند
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 نش��ريه اقتصادي ميس طي گزارش��ي با اش��اره به قديمي بودن 
فناوري احداث خطوط لوله نفت و گاز در خشكي از ورود فناوري هاي 

نوين در اين عرصه خبر داد.
به گ��زارش ميس، فناوري   در س��اخت و نگه��داري لوله هاي انتقال 
انرژي در بس��تر خش��كي اهميت بس��ياري دارد. در دنياي امروز كه 
اكتش��اف و استخراج نفت و گاز س��خت تر شده، فناوري خطوط لوله 
نقش خود را در پروژه ها پر رنگ تر كرده اس��ت . از س��وي ديگر سهم 
اجراي خطوط لوله در پروژه هاي باالدستي و پايين دستي نفت و گاز 

نيز بيشتر شده است. 
فريس از مهندس��ان سابق شركت بريتيش پتروليوم مي گويد در 30 
س��ال اخير پروژه هاي لوله گذاري روي زمين ، جايگاه مناس��بي براي 
پژوهش و نوآوري نبوده اند، در حالي كه فناوري اجرا و نصب خطوط 
لوله در پروژه هاي فراس��احل با پيشرفت و نوآوري هاي زيادي همراه 
بوده اس��ت  اما امروز تمرك��ز صنايع بر گس��ترش فناوري هاي مورد 
نياز براي بازار خط لوله در پروژه هاي خش��كي مي باشد . فناوري هاي 
مورد اس��تفاده در اين گونه پروژه ها مربوط به 60 يا 70 سال گذشته 
اس��ت و تنها برخي موارد جزيي براي بهبود بهره وري تغيير يافته اند. 
براساس فناوري هاي فعلي ، لوله هاي فوالدي 12 متري با كاميون به 
محل نصب ، حمل مي ش��وند و پس از اتصال و جوش داده ش��دن، با 

جرثقيل هاي مخصوص در محل تعبيه شده قرار مي گيرند. 
در اين ميان مي توان با استفاده از نوآوري ها و ابداعات مختلف ، روند 
انج��ام پروژه هاي خطوط لوله زميني را بهبود بخش��يد و عمر مفيد 

خطوط لوله را افزايش داد. 
محكم تر س��اختن لوله ها براي تحمل فشار بيشتر و ارسال گاز، يكي 
از حوزه هاي مناس��ب براي نوآوري در اين صنعت است. براي ساخت 

لوله ه��اي مقاوم تر به م��واد ديگري چون فيبره��اي كربن مورد نياز 
اس��ت. هر چند اين كار اندكي هزينه هاي س��اخت لول��ه را افزايش 
مي دهد اما امكان انتقال گاز با فش��ار بيش��تر، اين هزينه ها را جبران       
مي كند. هم اكنون 99 درصد يك لوله از فوالد ساخته مي شود اما با 
افزايش ش��ديد قيمت فوالد در 10 سال گذشته امكان بهره گيري از 

مواد ديگر براي ساخت لوله هاي انتقال گاز بيشتر شده است. 
جوشكاري ليزر هيبريد از ديگر حوزه هايي است كه مي توان در آن به 
ابتكار و نوآوري دست زد. با اين روش مي توان تا 60 درصد از پروسه 
جوش��كاري س��نتي با روش قوس الكتريكي را كاهش داد و از سوي 

ديگر كيفيت و استحكام آن را نيز بهتر كرد. 
معموالً خطوط لول��ه به 3 دليل عمده صدمه مي بينند: دخالت افراد 
به صورت خواسته يا ناخواس��ته، زنگ زدگي و حوادث طبيعي مانند 
زلزله و رانش زمين. هر چند مدت هاس��ت از فيبرهاي نوري استفاده 
مي شود، اما در استفاده از آ نها براي تشخيص نوع آسيب، مي توان در 

آن به نوآوري پرداخت.
 فريس مي گويد: به نظر من فرسودگي خطوط لوله بزرگترين تهديد 
عليه امنيت انرژي در غرب اس��ت. بيشتر گاز مورد نياز غرب از شرق 
مي آيد در حالي كه خطوط لوله آلمان و اروپاي ش��رقي در وضعيت 
مناس��بي قرار ندارند. تنها بروز اش��كال ناگهاني در دو يا سه رشته از 
اي��ن خطوط و توقف انتق��ال گاز از آنها، اقتصاد غ��رب را از هم فرو 

خواهد پاشيد. 
وي اف��زود: امروزه تقاضا براي فناوري هاي نوين و هوش��مند در اين 

بخش نيز بيشتر شده است. 

www.farsnews.com

ورود فناوري  هاي نوین در عرصه ساخت خطوط لوله 

خبر تكنولوژي
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 دكت��ر ف��رزاد حاتم��ي عضو هيئ��ت علمی پژوهش��گاه صنعت 
نفت درمورد توليد س��ازه هاي نفتي با اس��تفاده از نانوكربن ها گفت: 
محققان پژوهش��گاه صنعت نفت با اس��تفاده از نانوكربن ها موفق به 
طراحی سازه های مقاوم برای س��كوها و اسكله های نفتی شدند كه 

برای بازسازی و ساخت سازه های نفتی به كار برده می شود. 
دكت��ر ف��رزاد حاتم��ی مجری طرح همچنين  بهس��ازی، س��بك و 
مقاوم سازی سكوها و پااليشگاه های نفتی را از بخش های استراتژيك 
صنعت نفت نام برد و در اين زمينه اظهار داشت: محققان با استفاده 
از فناوری نانو و مواد كامپوزيتی درصدد توليد مصالح س��بك، ارزان 
و مقاوم هس��تند تا با استفاده از آنها، س��ازه های نفتی مقاوم توليد 

كنند.
وی افزود: در اين پژوهش س��عی ش��د با ش��ناخت دقيق رفتار مواد 
مرك��ب مانند الياف های پليمری، نانوكربن ه��ا و مواد كامپوزيتی به 
علم طراحی و س��اخت سازه های جديد دست يابيم كه ضمن حفظ 
اس��تقامت و پايداری الزم در س��ازه ها آنها را در برابر خطراتی چون 
خوردگی، فرس��ايش، ضربه، خس��تگی و حري��ق محافظت كرده تا 
موجب جذب بيشتر انرژی، افزايش سختی و كاهش وزن سازه های 

نفتی شود.
حاتمی اظهار داش��ت: در ادامه تحقيقات با اس��تفاده از فناوری نانو 
موفق به شناخت، طراحی و اجرای نوعی مصالح مقاوم و سبك شديم 
كه قادر است در برابر بارهای فوق العاده نظير زلزله، انفجار، حريق و 
خوردگی مقاوم باشد. در ضمن به دليل سبك بودن وزن آن می توان 

به راحتی در ساخت 
س��كوهای دريايی، 
مقاوم سازی مخازن 
مدف��ون و هوايی و 
از  نفتی  اسكله های 

آن استفاده كرد. 
مجری اين طرح با 
اشاره به ويژگی های 
تأكي��د  نانوكرب��ن 
از  مي ت��وان  ك��رد 

الياف ه��ای ساخته ش��ده از نانوكربن ها به دليل داراب��ودن مقاومت 
كششی باال حدود 8 تا 10 برابر  فوالد، در ساخت سكوها، پااليشگاه ها 
و ش��ريان های نفتی به منظور افزايش طول عمر و اس��تقامت آنها، 
استفاده كرد. كاربرد اين مواد موجب كاهش وزن سازه و به تبع آن 

كاهش هزينه ساخت می شود. 
وی با بيان اينكه اس��كله های موجود در كشور بيش از 60 سال عمر 
دارند و اكثر آنها فرس��وده شده و يا نيازمند بهسازی جدی هستند، 
گفت: با توجه به ويژگی های مصالح ساخته شده از نانوكربن می توان 
در مقاوم سازی، بهسازی، ساخت و ارتقای بهره وری سازه های نفتی 

از آن استفاده كرد.
www.mehrnews.com

 

 ش��ركت آلماني زيمنس با روش��ي كاماًل 
جديد موفق به استخراج مقرون به صرفه نفت 

از زمين هاي شني شد. 
كان��ادا يكي از بزرگترين ذخاير نفتي جهان را 
دارد. بس��ياري از منابع نفتي كانادا به ش��كل 
ش��ن هاي قيراندود موس��وم به بيتوم طبيعي 
هس��تند. آميختگ��ي نف��ت خام ب��ا خاك و 
شن س��بب تش��كيل چنين ماده اي مي شود. 
جداس��ازي نفت از اين تركي��ب از لحاظ فني 
بس��يار مشكل و پرهزينه اس��ت، زيرا پااليش 

نفت از خاك و شن به آب فراوان نياز دارد. 
شركت آلماني زيمنس با روشي جديد قادر به 

اس��تخراج و جداسازي آسان تر نفت از ش��ن هاي نفتي شده است. با 
وج��ود اينكه اين فناوري هنوز در حال تكميل و آزمايش هاي پاياني 
خود مي باش��د، اما به كارگيري آن در آينده نزديك، س��بب تس��ريع 

بهره برداري از منابع نفتي كانادا خواهد شد. 
در اي��ن روش بايد نخس��ت حرارت زمين را افزاي��ش داد. اين امر از 
طريق حفر كانال هاي افقي و قراردادن كابل هاي ويژه عملي مي شود 
و نكت��ه ت��ازه، گرماي��ش زمين از طري��ق ايجاد ميدان ه��اي الكترو 

مغناطيسي است. 
با گرم ش��دن زمين مي توان بيتوم مايع را استخراج كرد. اين ميدان 

بزرگ الكترو مغناطيسي به صورت اجاقي بزرگ 
عمل مي كند و مساحتي حدود يك كيلومترمربع 
را در بر مي گيرد. براي چنين مساحتي به شش 
كابل نياز است كه به فاصله 100 متر از يكديگر 

در كانال ها قرار مي گيرند. 
بنا به نظر كارشناسان زيمنس، اين روش جديد 
مصرف انرژي، آب و بخار براي استخراج نفت را 
كاهش مي دهد. روش ه��اي قديمي براي توليد 
بخ��ار نياز به مص��رف گاز دارن��د. در اين روش 
جديد نياز به اس��تفاده از گاز نيست و از طريق 

نيروي برق، بخار آب توليد مي شود.
 اين روش نه تنها س��بب تولي��د نفت با هزينه 

كمتر مي شود، بلكه به محيط زيست نيز آسيب كمتري مي رساند. 
براس��اس اين گزارش، به كارگيري اين فناوري جديد حتي در نقاط 
بسيار مسطح نيز امكان پذير است. در ميدان هاي مسطح با ضخامتي 
حدود 5 تا 10متر، تاكنون پيشرفته ترين روش ها نيز قادر به استخراج 

مقرون به صرفه نفت نبوده اند. 
بنا بر برآوردهاي شركت زيمنس، با روش جديد، مي توان توليد نفت 

را 20 درصد افزايش داد. 
www.irna.ir

سازه های نفتی با استفاده از نانوكربن ها تولید شد

ابداع روشي جدید در استخراج نفت

خبر تكنولوژي


