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نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 

برداشت بیش از سه میلیارد و 700 میلیون متر مکعب گاز 26
از پارس جنوبی در مهرماه امسال

 مدير عامل شركت ملی 
حفاری ايران از حفاری بيش 
از 251 هزار متر چاه های نفت 
و گاز كش��ور به وسيلة ناوگان 
حفاری آن ش��ركت از ابتدای 

سال  جاری خبر داد. 
گفتگو  در  بهمن��ی«،  »حيدر 
با خبرن��گار فارس در اهواز، با 
بيان اينکه در اين مدت 110 
حلقه چ��اه نفت و گاز حفاری 
تعداد  اف��زود:  اس��ت،  ش��ده 
چاه ه��ای حف��اری ش��ده در 

مقايسه با مدت مشابه سال گذشته هفت حلقه بيشتر شده است.
وی عملکرد ش��ركت ملی حفاری ايران را مورد توجه ش��ركت های 
خارجی دانس��ت و گفت: هم اكنون بس��ياری از شركت های سازنده 
دكل، عالقه من��د به س��اخت و واگذاری يا اجارة دكل های خش��کی 
و درياي��ی به ش��ركت ملی حفاری ايران هس��تند. وی تصريح كرد: 
س��اخت و راه اندازی پنج دس��تگاه حفاری خشکی )81 ، 82 ، 83 ، 

86 و 87 فتح ( تحولی عظيم در عرصة اس��تقالل و خودكفايی اين 
شركت محسوب می شود. 

با انجام تحقيقات و پژوهش های الزم و بهره گيری از س��ازندگان 
داخلی تاكنون پنج دس��تگاه حفاری خشکی ساخته و راه اندازی 

شده است.
بهمنی همچنين انعقاد قرارداد حفاری 50 حلقه چاه اكتشافی، انعقاد 
قرارداد ساخت سه دستگاه حفاری خشکی توسط شركت مهندسی 
و س��اخت تأسيس��ات دريايی ايران، ارتقای بازسازی و نوسازی سه 
دستگاه حفاری دريايی )ش��هيد رجاي��ی، ابوذر و مدرس(، انعقاد قرارداد 
ساخت دو دس��تگاه حفاری خشکی توسط »مجتمع صنعتی فجر« 
شيراز، توسعة ناوگان عملياتی از شش دستگاه حفاری به 53 دستگاه 
حف��اری و تأمين بخش عظيمی از قطع��ات و تجهيزات پر مصرف و 
مورد نياز صنعت حفاری توس��ط توليد كنندگان و سازندگان داخلی 
را از جمله ديگر دستاوردهای شركت ملی حفاری ايران در سال های 

اخير برشمرد.
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افزايش 20 هزار متری حفاری چاه هاي نفت و گاز

 سرپرست امور كنترل توليد و ارسال فرآوردة شركت »مجتمع 
گاز پارس جنوبی« از برداش��ت بيش از سه ميليارد و 700 ميليون متر 
مکع��ب گاز ترش در مهرماه امس��ال از مخزن گازی پارس جنوبی خبر 

داد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی منطقة ويژه، محمدرضا جواليی با اعالم 
اي��ن خبر اف��زود: از اين ميزان گاز پ��س از تصفي��ه در فازهای يك تا 
پنج پارس جنوبی، بيش از س��ه ميليارد و 400 ميليون متر مکعب گاز 

شيرين توليد شده و به شبکه سراسری گاز كشور تزريق شد.
وی اف��زود: در مهرماه امس��ال ح��دود پنج ميليون و 300 هزار بش��که 
ميعانات گازی، 15 هزار تن گوگرد و حدود 82 هزار تن LPG )گاز مايع 
بوتان و پروپان( در پااليش��گاه های اول تا سوم شركت مجتمع گاز پارس 

جنوبی توليد شده است.
سرپرست امور كنترل توليد و ارسال فرآوردة شركت مجتمع گاز پارس 
جنوبی ميزان اتان توليد ش��ده در مهرماه امسال در اين مجتمع را 31 
ه��زار و 500 ت��ن اعالم كرد و اف��زود: تمامی اتان تولي��دی مجتمع به 

شركت »پتروشيمی جم« ارسال شده است.
جوالي��ی اف��زود: در اين مدت 133 ميليون متر مکعب گاز ش��يرين به 
پتروش��يمی پارس و يك ميليون و 400 هزار بش��که ميعانات گازی به 

پتروشيمی نوری )برزويه( ارسال شده است.
ب��ه گفتة وی چهار ميليون و 200 هزار بش��که ميعانات گازی توس��ط 
نفتکش ها و 107 هزار تن LPG نيز در مهرماه امسال از شركت مجتمع 

گاز پارس جنوبی به خارج از كشور صادر شده است. 

www.naftnews.net :منبع
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استقرار 16 دكل حفاری دريايی در خلیج فارس به منظور تسريع در عملیات حفاری

 مديران س��تادی و ش��ركت های بهره بردار شركت ملی مناطق 
نفت خيز جنوب با بررسی وضعيت پروژه ها و طرح های گازی در مناطق 
نفت خيز جنوب، بر اجرای روند بهينه س��ازی تأسيسات فرآورش گاز در 

اين حوزه عملياتی تأكيد كردند. 
به گزارش خبرنگار »شانا« در مناطق نفت خيز جنوب، مديران ستادی و 
پنج شركت بهره برداری نفت و گاز كارون، آغاجاری، گچساران، مارون و 
مسجدسليمان، آبان ماه گذشته، در نشستی مشترك، وضعيت پروژه ها 
و طرح ه��ای گازی در ح��وزة عملياتی ش��ركت مل��ی مناطق نفت خيز 
جنوب را بررسی كردند. مديران مناطق نفت خيز جنوب در اين نشست 
به بررس��ی وضعيت تولي��د و تزريق گاز و گازهای هم��راه پرداختند و 
بر بهينه س��ازی تأسيس��ات ف��رآورش گاز تأكيد كردند. در اين جلس��ه 
كارشناس��ان مهندس��ی نفت ش��ركت ملی مناطق نفت خيز جنوب نيز 
طرح های مهم و اولويت دار اين ش��ركت را تشريح كردند و مديرعامل و 
مديران فنی و عمليات شركت های بهره بردار، گزارشی از وضعيت حوزة 

عملياتی خود ارائه دادند.
  ش��ركت ملی مناطق نفت خيز جنوب ب��ا بيش از پنجاه ميدان 
هيدروكرب��وری بزرگ و كوچك واقع در جن��وب غربی ايران، با 
توليد روزانه بيش از سه ميليون و 200 هزار بشکه نفت و حدود 
115 ميليون متر مکعب گاز غنی ش��ده، بزرگترين شركت تابع 

وزارت نفت محسوب می شود.
اين شركت با توسعه و راهبری 45 ميدان هيدروكربوری بزرگ و كوچك، 
وظيفة مديريت يکپارچه منابع هيدروكربوری، حفظ كيفيت نفت خام، 
تأمي��ن وضعي��ت ايمن نفت های صادراتی و پااليش��گاهی، اس��تحصال 
حداكثر مايعات گازی و تأمين اتان مورد نياز واحدهای پايين دس��تی و 

گاز مورد نياز تزريق، 
ب��رای  برنامه ري��زی 
حفظ حريم تأسيسات 
اق��دام  اس��تراتژيك، 
از  مؤثر در جلوگيری 
آلودگی محيط زيست، 
انجام حفاری چاه های 
و  نف��ت وگاز  جدي��د 
تعمير چاه های موجود 
و بهين����ه س����ازی 
فرآورش،  تأسيس�ات 
كنترل و ان�دازه گيری 

را به عهده دارد.

با به كارگيری 1390 حلقه چاه توليدی، 45 كارخانه بهره برداری 
و 18 كارخان��ه نمك زدايی نفت، روزانه از اين حوزة عملياتی، بيش 
از س��ه ميليون و 200 هزار بش��که نفت خام توليد و روزانه حدود 
يك ميليون و 800 هزار بشکه نفت به پايانة خارگ برای صادرات و 
روزانه حدود يك ميليون و 400 هزار بش��که نفت به پااليشگاه های 

داخل كشور ارسال می شود.

www.shana.ir : منبع

تأكید بر بهینه سازی تأسیسات فرآورش گاز در مناطق نفت خیز جنوب 
در نشست مديران مناطق نفت خیز

   ب��ه نقل از مديرعامل ش��ركت نفت فالت ق��اره ايران، هم  
اكن��ون اين ش��ركت 11 دكل حفاری درياي��ی در ميدان های نفتی 
خود در اختيار دارد و مناقصة اجارة پنج دكل ديگر به زودی برگزار 

خواهد شد. 
مديرعامل شركت نفت فالت قاره ايران در گفت وگو با خبرنگار شانا، 
تأكيد كرد: اجارة پنج دكل دريايی نهايی ش��ده و در اين مناقصه ها 
ش��ركت هايی كه توانايی تأمين پنج دكل را دارند انتخاب می شوند 

كه عمدتاً نيز شركت های ايرانی هستند.
مهندس زيركچيان زاده، همچنين در خصوص آخرين وضعيت روند 
توس��عة ميدان گازی الوان اظهار داش��ت: ماه گذش��ته طرح جامع 

توس��عة اين ميدان گازی به شركت ملی نفت ارائه شده و هم اكنون 
مراحل نهايی خود را طی می كند.

وی ب��ا بيان اينکه بر اس��اس برنامه ريزی های ص��ورت گرفته، گاز 
ميدان الوان پس از تبديل به ال.ان.جی به كشورهای اروپايی صادر 
خواهد ش��د، افزود: اين ميدان گازی، هش��ت ت��ا 12 تريليون فوت 
مکع��ب گاز درجا دارد و قرار اس��ت تأسيس��ات ال.ان.جی در الوان 

احداث گردد.
هم اكنون روزانه حدود 340 هزار بشکه در منطقة نفتی خارگ، 
96 هزار بش��که در منطقة سيری، 88 هزار بشکه در منطقة الوان و 
حدود 204 هزار بش��که در منطقة بهرگان نفت توليد می ش��ود، كه 
به اين ترتيب توليد نفت خام شركت نفت فالت قاره به حدود 728 

هزار بشکه رسيده است.
در يك س��ال اخي��ر، ذخاير نف��ت و گاز درجای تثبيت ش��ده 
ميدان های زير پوش��ش شركت نفت فالت قاره به 91 ميليارد بشکه 
و 173 تريليون فوت مکعب گاز رس��يده كه اي��ن موضوع زمينه را 
برای افزايش فعاليت اين شركت در خليج فارس فراهم كرده است.

در سال 86 اين شركت  با توليد بيش از 265 ميليون بشکه نفت از خليج 
فارس، حدود 25 ميليارد دالر برای كشور درآمدزايی داشته است. 
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افزايش به كارگیری تجهیزات داخلی در پروژه های صنعت نفت كشور

 مهندس سيف اهلل جشن ساز شرايط كنونی قرارداد صادرات گاز 
ايران به امارات را معلق توصيف كرد و افزود: شركت »كرسنت« به برخی 

تعهدهای خود در اين قرارداد عمل نكرده است. 
مديرعام��ل ش��ركت ملی نف��ت ايران به خبرنگار ش��انا گف��ت: قرارداد 
»كرسنت« از سال 2001 ميالدی مورد بحث شركت ملی نفت ايران و 
شركت »كرسنت« بوده و در اين قرار چند موضوع ديگر از جمله »قيمت 
قرارداد و تعهدهای ش��ركت كرس��نت پيش از اجرايی شدن قرارداد« از 

جمله مواردی است كه بايد دو طرف دربارة آنها به توافق برسند.
»جشن س��از«، قيمت كنونی قرارداد كرسنت را مورد تأييد شركت ملی 
نفت ايران ندانست و اضافه نمود كه بحث كنونی ما، قيمت اين قرارداد 
نيس��ت، بلکه پيش از رسيدن به حل موضوع قيمت قرارداد »كرسنت«، 

مسائل ديگری مطرح است.

مديرعامل ش�ركت ملی نفت ايران در توضيح گفت: پيش از نهايی ش�دن 
قيمت قرارداد، دو طرف بايد دربارة »ارائة ضمانت نامة معتبر و تغيير نقطة 
تحويل گاز« به توافق برس�ند، وی همچنين دربارة انتش��ار برخی اخبار، 
مبنی بر قيمت باالی قرارداد كرس��نت نسبت به قراردادهای منطقه در 

خليج فارس اظهار داشت: چنين چيزی صحت ندارد. 
وی دربارة تعيي��ن Dead line )ضرب االجل( ب��رای نهايی كردن قرارداد 
صادرات گاز ميدان س��لمان به امارات تصريح كرد: در حال حاضر هيچ 
ضرب االجل��ی برای نهايی كردن اين قرارداد در نظر نگرفته ايم و منتظر 

روشن شدن وضعيت قرارداد هستيم. 
معاون وزير نفت اظهار داش��ت: در قرارداد ف��روش گاز ايران به امارات 
تمهيداتی انديش��يده شده است كه هر زمان امارات به ميزان كمتری از 
اين گاز نياز داش��ته باشد، گاز ميدان سلمان با استفاده از شبکه داخلی 

)خط لولة سيری - عسلويه( به داخل كشور منتقل شود.
جشن ساز دربارة پيشرفت خط لولة انتقال گاز سيری - عسلويه گفت: 
خط لولة انتقال گاز سيری - عس��لويه يکی از پروژه های بسيار خوب 
شركت ملی نفت ايران محسوب می شود و با آماده شدن اين خط لوله، 
گاز ميدان س��لمان به منظور ارس��ال به خط لولة سراسری به عسلويه 

منتقل می شود.
جشن ساز از پيشرفت مطلوب اجرای خط لولة سيری - عسلويه خبر 
داد و افزود: اجرای اين خط لوله هم اكنون حدود 70 درصد پيشرفت 

فيزيکی دارد. 
به گزارش خبرنگار شانا، معلق بودن قرارداد صادرات گاز ايران به امارات 
در حالی مطرح می ش��ود كه روز گذشته برخی منابع خبری خارجی به 
نقل از مديرعامل شركت كرسنت اعالم كردند كه قرارداد واردات گاز از 

ايران به زودی اجرايی می شود.
قرارداد فروش گاز ايران به امارات با ش��ركت نفت »الهالل« موسوم 
به »كرس��نت پتروليوم« در س��ال 1381 امضا و به موجب آن مقرر 
شد از سال 2005 ميالدی به مدت 25 سال و به ميزان روزانه 600 
ميليون فوت مکعب گاز ميدان س��لمان از طري��ق خط لوله به اين 

كشور صادر شود.
موض��وع بازنگری در قيم��ت )Price Revision( و رس��يدن به فرمولی 
عادالن��ه در قيم��ت گاز صادراتی به امارات، از داليل نهايی نش��دن اين 
قرارداد تا كنون به شمار می آيد و تا رفع موانع قراردادی، امکان اجرايی 

شدن اين قرارداد وجود ندارد.
www.shana.ir : منبع

قرارداد »كرسنت« در تعلیق
جشن ساز: كرسنت به تعهدهای خود در قرارداد عمل نکرده است

 معاون انرژی دفتر فناوری رياس��ت جمه��وری با بيان اين كه 
هدف كنونی دولت اس��تفادة بيش��تر از تجهيزات داخلی است، گفت: با 
تغيير ش��رايط داخلی و بين المللی اس��تفادة بيش��تر از تجهيزات داخل 

مورد تأكيد دولت قرار دارد. 
»م��روی« در حاش��ية امضای تفاهم نامة س��ه جانبة انجمن س��ازندگان 
تجهي��زات صنعت نفت، ش��ركت نفت و گاز پ��ارس و دفتر فناوری های 
رياست جمهوری، اظهار داشت: اگر تا كنون استفاده از تجهيزات داخلی 
چش��مگير نبوده است به اين دليل اس��ت كه توليدكنندگان به شرايط 
الزم نرس��يده بودن��د اما هم اكنون س��اخت داخ��ل از وضعيت مطلوبی 

برخوردار است.
وی به استفاده از تجهيزات داخلی در صنعت نفت اشاره كرد و گفت: در 
بس��ياری از بخش ها از جمله بخش اكتشاف، انواع تجهيزات سر چاهی، 
انتقال و س��اخت كاتاليست ها و فرآيند های پااليش��گاهی از سازندگان 

داخلی حمايت شده است و اين روند ادامه خواهد يافت.
وی با بيان اينکه مشکل كنونی صنعت نفت تأمين برخی از تجهيزات از 

پيمانکاران خارجی است، 
از آنجا كه رهبری  گفت: 
را  پروژه ه��ا  از  بس��ياری 
خارج��ی  پيمان��کاران 
ب��ه عه��ده دارن��د، اي��ن 
را  تجهيزات  پيمان��کاران 
سازندگان خارجی  از  نيز 
تهيه می كنن��د. حال اگر 

رهبری پروژه ها به پيمانکاران داخلی س��پرده شود، استفاده از پتانسيل 
پيمانکاران داخلی در پروژه های داخل كشور ارتقاء می يابد.

معاون انرژی دفتر فناوری رياس��ت جمهوری با اشاره به اين كه قيمت 
كاال و كيفي��ت كاالی ايرانی مطلوب تر از بخش خارجی اس��ت، تصريح 
كرد: تفاهم نامة ياد ش��ده روند حضور ش��ركت های داخلی در پروژه های 

صنعت نفت را پر رنگ تر خواهد كرد.
    www.shana.ir : منبع
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 مدي��ر اجرايی »الهالل« گفت كه ش��ركت های »الهالل« و 
»دانا گاز« امارات در نظر دارند در خاورميانه و ش��مال آفريقا چهار 

شهر گازی را راه اندازی كنند.
به گزارش ايران پترو، ش��ركت نفتی »الهالل« امارات و ش��ركت دانا 
گاز ت��الش دارند تا چهار ش��هر گازی در خاورميانه و ش��مال آفريقا 

راه اندازی كنند.
»دانا گاز« از جمله ش��ركت های زيرمجموعة شركت نفتی »الهالل« 
اس��ت. »مجيد جعفر« مدي��ر اجرايی اله��الل به »رويت��رز« اعالم 
كرد كه ش��ركت »اله��الل« قصد دارد تا در زمينة زير س��اخت های 
اين ش��هر ها چندين ميليارد دالر س��رمايه گذاری كند. وی تصريح 
نمود: ما پيش��نهاد هايی را ارائه كرده ايم اما منطقة كردس��تان عراق 

توسعه يافته ترين منطقه برای توليد گاز است.
مدي��ر اجرايی »اله��الل« افزود: كه منطقة كردس��تان عراق يکی از 
چهار منطقه برای ايجاد ش��هر گازی است كه پيش از اين توليد گاز 

از آن را آغاز كرده ايم.
»مجيد جعفر« كه يکی از اعضای هيئت مديرة ش��ركت »دانا گاز« 
نيز هست با اشاره به اين مطلب افزود: ما همچنين به دنبال اجرای 
پروژه هايی در دو منطقة ديگر يعنی كش��ورهای ش��ورای همکاری 
خليج فارس و ش��مال آفريقا هس��تيم و اين مناط��ق ميزبان ايجاد 

شهرهای گازی به شمار می آيند.

بنابراين گزارش، شركت »الهالل« پس از اجرای اولين مرحله از يك 
پروژه 650 ميليون دالری، توليد گاز را در منطقة كردس��تان عراق 
آغاز كرده اس��ت. مدير اجرايی »الهالل« يادآور شد كه اين شركت 
توس��ط مقامات بخش های ديگر عراق برای تبديل شهرهای »انبار« 
و »بصره« به شهر نفتی نيز دعوت شده است، زيرا اين شهرها نيز از 

نظر اقتصادی دارای شرايط مساعدی هستند.

www.irpetro :منبع

 مديرعامل ش��ركت ملي مناطق نفت خيز جنوب با اعالم اينکه 
در ده مي��دان بزرگ نفت��ي مناطق نفت خيز تزريق گاز اجرا مي ش��ود، 
گفت: طي برنامة درازمدتي كه تنظيم ش��ده، حتي يك بشکة نفت خام 

نيز غير صيانتي توليد نخواهد شد.
عليرضا حس��ن بيگلو، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي فارس، با تشريح 
آخري��ن وضعيت ميدان نفت��ي آزادگان اظهارداش��ت: آزادگان يکي از 
بزرگترين مياديني اس��ت كه در 30 سال اخير كشف شده است. بخش 
زي��ادي از اي��ن پروژه مدتي متوقف ش��ده بود اما مدتي بعد توس��عه و 

بهره برداري زود هنگام آن به مناطق نفت خيز واگذار گرديد. 
وي تصريح كرد: شركت مناطق نفت خيز متعهد شد ظرف 6 ماه ميدان 
آزادگان را به توليد برس��اند كه بر اين اساس كارهاي تعميراتي 6 حلقه 
چاه را كه به عنوان چاه اكتش��افي حفاري ش��ده و در برنامة توليد قرار 

نداشتند، به انجام رساند.

بيگلو درادامه گفت: در اواسط بهمن 86 اين ميدان به توليد رسيد كه با 
16 هزار بشکه وارد مدار توليد شد و با توجه به توانمندي شركت مناطق 

نفت خيز جنوب، پروژه ديگري نيز به اين شركت واگذار گرديد. 
وي اف��زود: اي��ن پروژه با 11 زير پروژه فعال در دس��ت اجرا اس��ت كه 
اولين چاه آن وارد مدار توليد ش��ده و به زودی ش��ماره 9 نيز وارد مدار 

مي شود. 
بيگلو در پاس��خ به اين سئوال كه با فعال شدن اين چاه ها چه ميزان به 
توليد اضافه مي شود، گفت: از هر يك از اين چاه ها 2هزار و پانصد بشکه 
نفت توليد مي ش��ود و پس از كس��ب اطالعات ديناميکي مخزن و چاه 

ميزان توليد از چاه ها نيز تغيير خواهد كرد. 
وي با توجه به آسفالته شدن برخي از چاه هاي آزادگان گفت: تا هنگامي 
كه اين اطالعات از توليد ميدان به دست نيايد نمي توان راه مناسب آن 
را ارزيابي كرد. وي افزود: چاه شمارة 4 هم اكنون آسفالت توليد كرده و 

اين موضوع در دست بررسي است. 
عض��و هيئت مديرة ش��ركت ملي نفت دربارة تولي��د صيانتي از ميادين 
نفتي گفت: براي توليد صيانتي تعريف و نگرش خاص مهندس��ي وجود 
دارد كه در س��ر فصل برنامه هاي ش��ركت ملي مناطق نفت خيز جنوب 

لحاظ گرديده است. 
بيگلو تأكيد كرد: توليد صيانتي به معناي اس��تفاده از تزريق آب يا گاز 
براي ترميم فشار مخزن نفت است كه در ده ميدان بزرگ نفتي مناطق 

نفت خيز تزريق گاز اجرا مي شود. 

 www.farsnews.net :منبع

امارات 4 شهر گازی ايجاد می كند

توقف تولید غیرصیانتي نفت و آخرين وضعیت میدان نفتي آزادگان
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تاتارستان براي افزايش بازدهي معادن نفت به ايران كمک مي كند

روسیه به دنبال كشف گاز طبیعی در ونزوئال

 آژان��س بين الملل��ی 
ل��زوم  ب��ر   )IEA( ان��رژی 
در  عظي��م  س��رمايه گذاری 
صنع��ت نفت برای رفع بحران 
ان��رژی در 20 س��ال آين��ده 

تأكيد كرد. 
آژان��س بين الملل��ی انرژی در 
گزارش س��االنة خ��ود دربارة 
چش��م انداز انرژی جهانی اعالم كرد : خطر جدی در زمينة عرضة نفت، 
فقط نبود منابع كافی نيست بلکه نبود سرمايه گذاری نيز مطرح است.

 

اين س��ازمان اعالم كرد: مصرف نفت در س��طح جهانی تا س��ال 2030 
مي��الدی به 106 ميليون بش��که در روز افزايش می يابد كه اين به طور 

ميانگين نشانگر افزايش 45 درصدی است.
در اي��ن گزارش تأكيد ش��ده، كش��ورهای جهان ب��ه 26 تريليون دالر 

سرمايه گذاری در صنعت نفت در اين دورة زمانی نياز دارند.
س��رمايه گذاری عظي��م در صنعت نفت برای افزاي��ش ظرفيت توليد به 

منظور پاسخ گويی به تقاضای فزاينده ضروری است. 
نبود س��رمايه گذاری در اين صنعت موجب می شود در سال های 2008 
ت��ا 2030 ميالدی توليد نفت از حدود 800 ميدان نفتی، بيش از ده و 

نيم درصد كاهش يابد.

www.iea.org :منبع

سرمايه گذاری در صنعت نفت ضروري است

 »مينتيمر شايميف« 
تاتارستان در  رئيس جمهور 
جري��ان اولين جلس��ة گروه 
استراتژيکی »روسيه- جهان 
اس��الم« به خبرنگاران اعالم 
تاتارستانی  كرد: كارشناسان 
ب��ه اي��ران ب��رای افزاي��ش 
بازده��ی معادن نفتی كمك می كنند. به گفتة وی يادداش��ت همکاری 

ميان تاتارستان و ايران در اين زمينه امضاء شده است. 
وی گفت: در كنار عمليات اس��تخراج گاز و نفت از معادن اين س��ئوال 
پي��ش می آيد ك��ه بازدهی آنه��ا را چگونه بايد تأمين ك��رد، وی افزود: 

كارشناس��ان نفتی تاتارس��تان در اين زمينه تجارب بس��ياری دارند كه 
می تواند مورد نياز ديگركشورهای نفت خيز اسالمی نيز باشد.

»شايميف« توضيح داد: ما هم اكنون كار احيا و افزايش بازدهی چاه های 
نفت تركمنس��تان را آغاز ك��رده و اخيراً نيز ياداش��ت تفاهمی با ايران 

امضاء نموديم. 
وی در ادامه اش��اره كرد كه تاتارس��تان در مناقصة ميادين نفتی سوريه 
و ليبی پيروز ش��ده و در حال حاضر مقدمات حفاری های اكتشافاتی را 

آغاز نموده است. 

www.pe.rian.ru: منبع

 رئيس جمهور ونزوئال 
از تصمي��م »گازپ��روم« برای 
حفاری و اكتشاف گاز طبيعی 
در آب های عميق اين كش��ور 

خبر داد. 

به گ��زارش ش��انا ب��ه نقل از 
خبرگ��زاری »ريانووس��تی« از 
مکزيکوس��يتی، »هوگو چاوز« 
رئي��س جمه��ور ونزوئال اعالم 
كرد كه يك س��کوی ش��ناور 
»گازپ��روم«  نفت��ی  ش��ركت 
روس��يه حف��اری از چاه ه��ای 
آزمايش��ی در آب ه��ای عميق 
اكتش��اف  ب��رای  را  ونزوئ��ال 

ميادين گاز طبيعی آغاز خواهد كرد.
گازپ��روم همچني��ن در س��ال 2005، برندة قرارداد اكتش��اف و 
توس��عة بلوك های گاز طبيعی »آروماك��و 1« و »آروماكو2 » در 

خليج ونزوئال شد.
»چاوز« در مراس��م سخنرانی افتتاح نيروگاه برق در ايالت »فالکن« 
ونزوئال اع��الم كرد كه خليج ونزوئال دارای 100 ميليارد متر مکعب 
ذخاير گازی اس��ت. وی همچنين خطاب به كشورهای ديگر تأكيد 
كرد: كه در حفاری برای اكتش��اف گاز در آب های س��احلی ونزوئال 

حضور يابند.
بنابراين گزارش، ذخاير گاز طبيعی به اثبات رس��يدة ونزوئال در 
حدود چهار تريليون و يکصد ميليارد متر مکعب اس��ت. ونزوئال 
پس از آمريکا دارندة دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعی در نيمکرة 

غربی است.

    www.shana.ir: منبع
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 سياس��ت های 
به  ان��رژی دموكرات ها 
طور ع��ام و برنامه های 
به طور  »اوباما«  انرژی 
خاص، نش��ان می دهد 
كه »او« با هر كه باشد، 
صادركنندگان  ما«  »با 

نفت نيست. 
مردم آمريکا در انتخابات 
14 آبان، برای نخستين 
بار يك سياه پوست را به 
اين  جمهوری  رياس��ت 

كشور برگزيدند. 
»باراك اوباما« بر خالف رقيب جمهوری خواه خود، نشان داد كه در 

حوزة انرژی برنامة مفصل و سنجيده ای در نظر دارد.
   دموكرات ها در حوزة انرژی بيشتر به مديريت تقاضا می انديشند، 
در حالی ك��ه جمهوری خواهان بر مديريت عرض��ه تأكيد و اهتمام 
بيش��تری می ورزن��د؛ از اي��ن رو دموكرات ه��ا از كاه��ش مالي��ات 
ش��ركت های نفتی و پرداخت مش��وق به آنها خودداری و در مقابل 
از توس��عة انرژی های تجديدپذير حماي��ت می كنند و در عين حال 
كاهش ميزان آالينده های زيست محيطی نيز را هدف قرار می دهند. 
برای نمونه، افزايش س��رمايه گذاری در توسعة سوخت های جانشين 
همانند اتانول، برای كاس��تن از وابس��تگی به نفت وارداتی از اهداف 

اعالم شده »اوباما« است.

    آمري��کا با مصرف روزانه افزون بر 9 ميليون و 500 هزار بش��که 
بنزين، بيش از 40 درصد از مصرف بنزين جهان را به خود اختصاص 
داده اس��ت و در قياس با كشورهای توس��عه يافته، بيشترين مصرف 
سرانة بنزين را دارد و هنوز از نظر فنی امکان كاهش مصرف بنزين 
در اين كش��ور وجود دارد، اما نق��ش بنزين در زندگی روزمرة مردم 
آمريکا چنان پر رنگ اس��ت كه هيچ دولتی جسارت نمی كند ماليات 
بنزين را افزايش دهد، زيرا چنين اقدامی ممکن اس��ت بنياد دولت 

را براندازد. 
چندی پيش، افزايش قيمت بنزين به بيش از 3 دالر برای هر گالن 
نارضايتی فراوانی در مردم آمريکا به وجود آورد؛ از اين رو جانش��ين 
س��ازی اتانول با بنزين به يکی از سياست های مهم در بخش انرژی 

اين كشور تبديل شده است.
در فورية س��ال جاری مي��الدی، آمريکا به قصد گس��ترش مصرف 
س��وخت های زيس��تی، مقدار اجباری اتانول مخلوط در بنزين را از 
4/6 درصد ب��ه 7/76درصد افزايش داد، هر چند كه ميانگين مقدار 
اتانول مخلوط در بنزين، تا به حال از 6/3 درصد فراتر نرفته است.

در اين كش��ور روزانه 580 هزار بش��که اتانول به صورت مخلوط در 
بنزين به مصرف می رس��د كه با اجرای برنامه های مورد نظر دولت، 
مص��رف آن به ي��ك ميليون بش��که در روز افزاي��ش خواهد يافت. 

»اوباما« وعده داده است 
فنی  كه محدوديت های 
اجرای اين سياس��ت را 
هر چه سريع تر برطرف 
زمينه های گس��ترش  و 

آن را فراهم سازد.
  ذخاي��ر نف��ت آمريکا 
نزديك ب��ه 29 ميليارد 
يك  از  )كمت��ر  بش��که 
چه��ارم اي��ران( برآورد 
كه  در حالی  می ش��ود، 
مصرف روزانة اين كشور 
21 ميليون و توليد آن 

كمتر از 7 ميليون بش��که نفت اس��ت؛ از اين رو به نظر بس�ياری از 
سياس�ت گذاران و كارشناس�ان، تأمي�ن امنيت عرضة م�داوم انرژی 
و توس�عة پايدار، مهم تري�ن چالش پيش روی دولت آمريكا به ش�مار 

می آيد. 
» اوبام��ا « تأكيد كرده اس��ت: ما بايد به ش��کل بهينه تری از انرژی 
اس��تفاده كنيم، ب��ر منابع جدي��د تکي��ه و از انتش��ار آالينده های 
زيس��ت محيطی جلوگيری نماييم. وی در نظ��ر دارد كه هم بودجة 
بخش تحقيق و توس��عه را افزايش دهد و هم سياست هايی را به كار 
ببندد كه با ايجاد تحول در فناوری های نوين، زمينه های اس��تفاده 

هرچه بيشتر از انرژی های نو را فراهم سازد. 
 

او مدعی اس��ت ك��ه می تواند نرخ بهره وری ان��رژی را افزايش دهد، 
از انتشار آالينده های زيس��ت محيطی جلوگيری كند و از وابستگی 
كشور به نفت خاور ميانه بکاهد. »اوباما« برای تأمين اين هدف 150 
ميليارد دالر بودجه برای مص��رف در بخش تحقيقات انرژی های نو 
در ده س��ال پيش بينی كرده است تا از اين طريق توليد انرژی های 
جانش��ين و بهره وری انرژی در بخ��ش خانگی و تجاری را افزايش و 

مصرف نفت را كاهش دهد. 
از ق��رار معلوم »اوباما« برای كنت��رل عرضة نفت به حضور نيروهای 
نظام��ی كش��ورش در منطقة نفت خي��ز خاورميانه ني��ازی ندارد و 
می كوش��د از طري��ق مديريت تقاض��ا و افزايش تولي��د انرژی های 
تجديدپذير، كمبود منابع انرژی فسيلی را جبران كند؛ به اين ترتيب 
بزرگ ترين مصرف كنندة نفت جهان، به مصرف انرژی های جانشين 
روی خواه��د آورد و تقاض��ای بزرگترين منبع درآمدی كش��ورهاي 
نفت خي��ز منطقة خاورميانه را كاهش خواه��د داد. رويکرد اوباما به 
مسائل انرژی در قياس با روية جمهوری خواهان منطقی تر است اما، 
تغيير الگوی مصرف انرژی به س��ادگی و در ميان مدت قابل حصول 

نخواهد بود.

www.shana.ir:منبع

سیاست های انرژی اوباما، 
تغییر رويکرد در بازار مصرف

خبر ويژه )تحلیلي(
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2 - 4 Mar 2009 Security Wkshp Abu Dhabi, UAE Middle East 

2 - 5 Mar 2009 Facilities Workshop Wkshp Abu Dhabi, UAE Middle East 

2 - 5 Mar 2009

Surface Facilities -- Improving 
Efficiencies in Production, Energy 
Conservation, CO2 Reduction and 
Waste Management

Wkshp Dubai, UAE Middle East 

3 - 4 Mar 2009
SPE Research & Development 
Conference

Conf Lisbon, Portugal Europe 

8 - 11 Mar 2009

Maximizing the Value of Horizontal 
and Multilateral Wells: New 
Challenges, Technologies and 
Approaches

Wkshp Penang, Malaysia Asia Pacific 

9 - 11 Mar 2009 Real Time Decisions While Drilling Wkshp Madrid, Spain Europe 

9 - 12 Mar 2009
Doha Natural Gas Conference & 
Exhibition

Conf Doha , Qatar  Middle East 

10 - 11 Mar 2009
Petroleum Reserves Estimation 
Workshop: Sharing the Vision

Wkshp Rio de Janeiro, Brazil Latin America 

15 - 18 Mar 2009
Middle East Oil and Gas Show and 
Conference

Conf Bahrain, Bahrain Middle East 

17 - 19 Mar 2009
SPE/IADC Drilling Conference and 
Exhibition

Conf
Amsterdam, The 
Netherlands 

Europe 

23 - 25 Mar 2009
SPE Americas E&P Environmental 
and Safety Conference

Conf
San Antonio, Texas, 
United States 

US/Canada 

24 - 26 Mar 2009 SPE Western Regional Meeting Conf
San Jose, California, 
USA 

US/Canada 

30 Mar - 2 Apr 2009
Production Management Best 
Practices for CBM Fields 

Wkshp Queensland, Australia Asia Pacific 

31 Mar - 1 Apr 2009
SPE/ICoTA Coiled Tubing & Well 
Intervention Conference & Exhibition

Conf
The Woodlands, 
Texas, USA 

US/Canada 

31 Mar - 1 Apr 2009 Water Management Wkshp
Cooperstown, New 
York, USA 

US/Canada 

4 - 8 Apr 2009
SPE Production and Operations 
Symposium

Conf
Oklahoma City, 
Oklahoma, USA 

US/Canada 

براي اطالعات بيشتر به سايت www.spe-Iran.org .2   www.spe.org .1  مراجعه فرمائيد.




