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آرگوس - شرکت امریکایی Hess که 
در زمینه اکتش��اف و استخراج نفت خام و 
گاز طبیع��ی فعال اس��ت، برنام��ه تولیدی 
خود در س��ال جاری را ب��ه میزان 10 هزار 
بش��که در روز افزایش داده و علت آن را 
کاهش هزینه ها و به کارگیری فناوری های 
 ) Shale( پیش��رفته تر در تولید نفت ش��یل
اعالم کرده اس��ت. کاهش هزینه ها شامل 
هزینه های اس��تفاده از دکل های حفاری، 
مواد ش��یمیایی و نیروی انسانی با سرعتی 
بی��ش  از انتظار، ب��ه تولید کنندگانی مانند 
Hess و Anadarko اج��ازه داده تا فعالیت 

خ��ود را به منظور کس��ب درآمد، بیش تر 
کرده و از این طریق، نه تنها بدهی های خود 
را بازپرداخت نمایند بلکه در همین حال، 
وجوه مورد نیاز برای عملیات حفاری آتی 

را نیز فراهم کنند.
طبق انتظارات شرکت Hess، هزینه های 
تولید طی س��ال جاری به میزان 1/50 دالر 
در هر بش��که معادل نفت خام کاهش یافته 
و به س��طوح 16 الی 17 دالر در هر بشکه 
مع��ادل نفت خام می رس��د. برنامه تولیدی 
ش��رکت Hess، با افزایش 10 هزار بشکه 

معادل نفت خام در روز به 370 هزار بشکه 
مع��ادل نفت خ��ام در روز خواهد رس��ید 
و می��زان افزای��ش تولید عمدت��اً از منطقه 
Bakken در داکوت��ای ش��مالی صورت 

می گیرد. میزان تولید از منطقه مذکور در 
حدود 110 هزار بشکه معادل نفت خام در 
روز پیش بینی شده و شرکت درصدد است 
تا جهت ثابت نگه داش��تن میزان تولید در 
بلند مدت در سطح 100 هزار بشکه معادل 
نفت خام در روز، تعداد دکل های حفاری 
موجود در منطقه را )8 دستگاه( بدون تغییر 
و ثابت نگه دارد. ش��رکت اکس��ون موبیل 
نیز به دلی��ل کاهش هزینه ه��ای حفاری و 
افزایش کارایی، اقدام به در اختیار گرفتن 
بخش های دیگری از میادین نفت شیل در 
ح��وزه Permian در تگ��زاس برای تولید 
بیش تر نموده است. اکسون موبیل نیز معتقد 
است که این اقدام می تواند پیش درآمدی 
برای س��ایر تولیدکنندگان ب��ا منابع مالی 
باال باش��د تا با در اختیار گرفتن زمین های 
ارزان تر و تولید نف��ت، در هنگام کاهش 
قیمت ها میزان خس��ارت خود را تا حدود 

زیادی پوشش دهند.

رویترز- آژانس بین المللی انرژی )IEA( پیش بینی کرده است 
ک��ه احتمال دارد قیمت های نفت به علت م��ازاد عرضه با کاهش 
مواجه ش��ود زیرا رش��د تقاضای جهانی نفت از سطح 1/4 میلیون 
بشکه در روز در سال جارِی میالدی به 1/2 میلیون بشکه در روز در 
 IEA سال آینده کاهش خواهد یافت. در تازه ترین گزارش ماهانه
آمده است که با توجه به افت تقاضای جهانی نفت و نیز اشباع شدن 
بازار از نفت، قیمت های نفت در بازارهای جهانی تحت فشار قرار 

گرفته است. 
شایان ذکراست در ماه های اخیر قیمت های نفت در سطح 50 تا 
60 دالر در هر بشکه بوده و این در حالی است که طی سال گذشته، 
قیمت ها در س��طح بشکه ای 115 دالر نوس��ان مي کرد. به گزارش 
IEA، بیش ترین میزان رشد تقاضا با رقمی معادل 1/8 میلیون بشکه 
در روز مربوط به سه ماهه نخست س��ال 2015 بود اما این روند در 
باقیمانده سال جاری و همچنین سال آینده از سیر نزولی برخوردار 
خواهد شد. این بدین معناست که اوپک همچنان نیاز دارد که میزان 
تولید نفت خود را برای س��ال آینده در س��طح 3/30 میلیون بشکه 
در روز ن��گاه دارد که این رقم در واقع یک میلیون بش��که در روز 
بیش تر از سال 2015 می باشد. اما برعکس، ما شاهد آن هستیم که 
تولید کنندگان نفت خاورمیانه عضو اوپک به شدت در حال افزایش 

میزان تولید نفت خود هستند.

آرگ��وس - پاالیش��گران اروپایی از 
اس��پانیا تا یونان، آمادگی از س��رگیری 
خری��د نفت از ای��ران را دارن��د. این در 
حالی است که مذاکرات هسته ای ایران با 
کشورهای گروه 1+5 همچنان در جریان 
بوده اس��ت. شرکت ساراس ایتالیا عنوان 
داشته در صورت اتمام مذکرات، از ایران 
نفت خریداری خواه��د کرد. همچنین، 

شرکت هلینک پترولیوم یونان با استقبال 
از بازگش��ت نفت خام ایران ب��ه بازار آن 
را یک امتی��از مثبت برای پاالیش��گران 
اروپایی تلقی کرده اس��ت. س��خنگوی 
شرکت موتور اویل هالس یونان نیز اعالم 
کرد که این ش��رکت به خری��د نفت از 

ایران بسیار عالقه مند است. 
ش��ایان ذکر اس��ت با توجه ب��ه آمار 

پاالیشگران اروپایی در انتظار  نفت خام ایران

رشد کند تقاضای جهانی 
نفت در سال آینده

هزینه تولید نفت شیل و توان شرکت های 
نفتی برای تولید آن 



5

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 124 / تیرماه 1394

کاهش کارکنان 
Weatherford

 Weatherford خدمات��ی  ش��رکت  آرگ��وس- 
به منظور کاهش هزینه ه��ا و صرفه جویی های الزم و 
به دلی��ل فعالیت های حفاری، اق��دام به کاهش 1000 
نفر دیگ��ر از کارکنان خود خواهد نم��ود. به عالوه، 
این ش��رکت تصمیم گرفته اس��ت تا تعداد 30 مرکز 
خدمات فنی خود را نیز در آمریکای ش��مالی تعطیل 
نماید. شرکت فوق در نیمه اول سال جاری نیز مجبور 
به تعطیل نمودن تعداد 60 مرکز از این نوع ش��ده بود. 
این شرکت انتظار دارد تا با توقف فعالیت های فوق، به 
میزان 700 میلیون دالر  در هزینه های خود صرفه جویی 
نماید. کاهش قیمت های نفت در یک ساله ي اخیر و 
رس��یدن رقم آن به کمتر از پنج س��ال گذشته در سه 
ماهه اول س��ال جاری، تعداد زیادی از ش��رکت های 
ارائه دهنده خدمات حفاری و نفتی را وادار به کاهش 
حجم فعالیت های خود نم��وده به طوری که حتي در 
این خصوص از یکدیگر س��بقت می گیرند. قباًل نیز 
اخباری در مورد دو ش��رکت مع��روف هالیبرتون و 
ش��لمبرژه اعالم شده که به میزان 15 درصد از نیروی 
کار خود کاس��ته اند و به دنبال آن اعالم نموده اند که 
فقط در مناطقی که دارای بازگش��ت سرمایه مناسبی 
 Weatherford باش��د، فعالیت خواهند نمود. شرکت
برای س��ال جاری هزینه های س��رمایه ای خود را فقط 
100 میلی��ون دالر افزای��ش داده و آنرا به 750 میلیون 
دالر خواهد رساند. رقمی که در مقایسه با سال قبل 48 
درصد کمتر است. موسسه مشاوره نفتی وود مکنزی 
نیز در گزارش��ی اعالم کرد که به علت کاهش قیمت 
نف��ت در بازاره��ای جهانی، پروژه ه��ای نفت و گاز 
درآب های عمیق در سراسر دنیا با ارزشی بالغ بر 200 

میلیارد دالر متوقف و یا لغو شده اند.

 Reliance خصوص��ی  ش��رکت   - آرگ��وس 
Industries و BP فعالیت ه��ای اکتش��افی خود را در 
دو منطقه تحت بررس��ی واقع در س��واحل شرقی هند 
متوقف خواهند کرد. علت این امر نیز کوچک بودن 
ذخای��ر گازی در این مناطق عن��وان گردیده که انجام 
آزمایش هاي حین حفاری را برای آن ها غیراقتصادی 
می نمای��د. در حال حاضر هزینه انج��ام آزمایش هاي 
مذکور توسط دولت پرداخت می شود. پیش از این، دو 
شرکت موافقت کرده بودند تا آزمایش هاي مربوطه را 
برای دریافت مجوز توس��عه میدان انجام دهند. الزم به 
ذکر اس��ت، دولت هند در ماه مه سال جاری، سیاست 
انجام این گونه آزمایش ه��ا را به منظور تقویت بخش 
باالدستی مورد تصویب قرار داد. بر این اساس، توسعه 
میدان زمانی انجام خواهد شد که آزمایش هاي ساقه  مته 
)DST( با موفقیت به پایان برسد و یا شرکت های دست 
اندرکار خود هزینه DST را پرداخت نمایند و تنها در 
صورت به اثبات رس��یدن تجاری ب��ودن میزان ذخایر 

اکتشافی، دولت هند هزینه DST را به شرکت ها عودت 
خواهد داد. حداکثر میزان هزینه پرداختی دولت در این 

حالت، 15 میلیون دالر است. 
مدیرعام��ل ش��رکت BP در هفته گذش��ته، در 
جلس��ه ای با حضور نخس��ت وزیر و وزیر نفت هند 
خواس��تار قیمت های باالتر گاز شد. در ابتدای سال 
گذشته، مجلس پیشین هند قیمت های داخلی گاز 
طبیع��ی را دو براب��ر کرده و آن را به بی��ش از 8/40 
دالر در هر میلیون بی تی یو رساند. هدف از افزایش 
 LNG قیمت گاز نزدیک کردن قیمت آن به قیمت
وارداتی بوده، اما دولت کنونی هند قیمت گاز طبیعی 
را 5/60 دالر در هر میلی��ون بی تی یو اعالم کرده و 
در حال بررس��ی اعالم قیمت های باالتر گاز طبیعی 
استخراجی از میادین واقع در آب های عمیق است. 
گفتنی است اس��تخراج نفت خام از میادین واقع در 
آب های عمی��ق به دلیل ویژگی ه��ای خاص خود 

دارای هزینه های باالتر تولید می باشد.

آژانس بین المللي انرژی )IEA( س��ه کشور 
ایتالیا، اس��پاینا و یونان در سال 2011 میالدی 
قب��ل از اعمال تحریم های غرب، روزانه 456 
هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می کرده اند 
که به عبارت��ی، 78 درص��د از کل صادرات 
نفت خ��ام ایران به اروپا بوده اس��ت. به گفته 
احسان الحق، تحلیل گر ارش��د نفتی موسسه 
KBC، در دس��ترس ب��ودن نفت خ��ام ایران 

رقاب��ت میان ان��واع نفت خام های س��نگین و 
ترش منطق��ه خاورمیان��ه را افزایش می دهد 
و از س��وی دیگر، فش��ار نزولی و کاهنده بر 
روی قیمت ه��ای نفت خواهد داش��ت. وی 
افزود بازگش��ت نفت خام ایران خبری مثبت 
برای پاالیش��گرانی خواهد بود که نفت خام 
موردنی��از خود را با نف��ت گران قیمت اورال 

جایگزین کرده اند.

توقف فعالیت BP و RIL در میادین فراساحلی هند
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افزایش تحریم های 
روسیه توسط آمریکا

آمری��کا  وزارت  خزان��ه داری   – آرگ��وس 
فهرس��ت جدی��دی از ش��رکت ها و ش��هروندان 
روس مش��مول تحریم های آمریکا را منتشر کرد. 
ازجمله شرکت های روسی تحریم شده از جانب 
 IPP وزارت خانه ي مذکور، شرکت نفت روسی
Oil Products و شرکت های وابسته به شرکت 
روسنفت، در واکنش به دخالت در امور اوکراین 
اعالم ش��ده اس��ت. وزارت  خزانه داری، روز 30 
ژوئیه فهرس��ت ش��رکت ها و افراد آمریکایی که 
رابط��ه تجاری ب��ا مجموعه قبرس��ی IPP دارند، 

اعالم نمود.
براین اس��اس، از این به بعد تجارت و کسب و 
کار با ش��رکت IPP )که صادرات فرآورده های 
نفتی روس��یه را بر عهده دارد( و تحویل کاالها و 
تجهیزاِت مرب��وط به افزایش تولی��د نفت به این 
شرکت ممنوع است. شرکت IPP یک شرکت 
تجاری نفت و گاز و یکی از 8 شرکت وابسته به 
میلیاردر روسی در حوزه نفت و انرژی - "گنادی 
تیموشنکو" – است که سهام دار شرکت نوواتک 
محس��وب مي گردد. سایر ش��رکت های مرتبط با 
تیموش��نکو ش��امل Airfix Aviation Oy و 
مجموعه پتروش��یمی Oy می باشند. وی تا قبل از 
س��ال 2014 نیمی از س��هام هلدینگ قبرس را در 

اختیار داشت. 
دیگر شرکت های نفتی و گازی روسیه از جمله 
گازپروم، لوک اویل، ترانس نفت، گازپروم نفت و 
 )Sourgoutneftegaz( سورگوت نفت و گاز
ب��رای اولین بار در روز 28 ژوئی��ه 2015 در میان 
فهرس��ت تحریم از س��وی آمریکا قرار گرفتند. 
این اقدام در راس��تای حمایت آمریکا از اوکراین 
و اج��رای قانونی که به تازگی در مورد پش��تیبانی 
از این کش��ور در کنگره تصویب ش��ده، اعمال 
مي گردد. کش��ورهای غرب��ی و آمریکا در یک 
س��ال و نیم اخیر در رابطه با مس��أله اوکراین چند 
بسته تحریم ها ی مالی و اقتصادی در مورد روسیه 

و شهروندان آن به اجرا درآورده اند. 

آرگوس – کاهش قیمت های نفت در 
یک سال اخیر باعث گردیده تا روزبه روز 
از عالقه مندان فعالیت در پروژه های جدیِد 
باالدس��تی کاسته ش��ود و یا اینکه آنان از 
فعالیت در پروژه های جاری دست بکشند. 
به همین دلیل اس��ت که سیاس��ت گذاران 
بخ��ش نف��ت در کش��ورهای مکزیک و 
برزیل طی ماه آینده، نتایج تغییرات اعمال 
شده در روزهای اخیر در بخش باالدستی 
را به منظور جذب س��رمایه گذاران جدید 

بررسي خواهند نمود.
تاکن��ون برزیل ش��اهد برگ��زاری 12 
دوره مزای��ده بوده و مکزی��ک نیز اخیراً 
مهلت ش��رکت در مزایده را افزایش داده 
و انعطاف بیشتری در شرایط خود به وجود 
آورده است. عالوه بر این، احتمال می رود 
به دلیل آنکه هیچ نش��انه اي مبنی بر بهبود 
قیمت های نفت خام دیده نش��ده، تغییرات 

بیش تری در شرایط مزایده لحاظ گردد. 

در مزایده مکزیک، قرار است عملیات 
اکتش��اف 9 بلوک در آب های سطحی در 
قالب 5 پروژه ي مش��ارکت در تولید ارائه 
شود. مبلغ ضمانت نامه مالی به عنوان شرط 
حضور در مزایده نیز کاهش یافته و حداقل 
مبلغ بیمه نیز برای پوشش خطرات احتمالی 
در صنعت و یا نش��ت نفت خ��ام، برای هر 
قرارداد در حدود یک میلیارد دالر برآورد 
گردیده است. در س��یزدهمین دور مزایده 
برزیل نیز 266 منطقه اعم از مناطق خشکی، 
آب های سطحی و آب های عمیق در قالب 
20 پروژه اکتشافی ارائه شده که تاکنون 26 
شرکت برای حضور در مزایده ابراز تمایل 

نموده اند. 
کارشناس��ان اعالم کرده اند که به علت 
کاهش قیمت های نفت خام، میزان پاداش 
امضای ق��رارداد در ای��ن دور از مزایده ها، 
کمتری��ن مبلغ از س��ال 2007 تاکنون بوده 
است. به منظور افزایش تمایل برای حضور 

تسهیل شرایط قراردادهای باالدستی  در 
آمریکای التین
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اکتشاف نفت در غرب اقیانوس اطلس
آرگوس- این احتمال وجود دارد که آمریکا برای دستیابی به ذخایر احتمالی 
نفت وگاز موجود در غرب اقیانوس اطلس اقدام به انجام فعالیت های لرزه نگاری 
نماید. شرکت های فعال در این زمینه امیدوارند تا پایان سال جاری بتوانند مجوز 
فعالیت ه��ای لرزه نگاری را در نواحی مرکزی و جنوبی اقیانوس اطلس از دولت 
اخذ نمایند. دفتر رئیس جمهوری آمریکا برای اولین بار از دهه 70 میالدی، کار بر 
روی تنظیم قوانینی را برای انجام مطالعات لرزه نگاری در نواحی فوق از سال 2009 
آغاز کرده اس��ت. با انجام این کار این امکان به وجود می آید که اطالعات مفید 
زمین شناس��ی در اختیار شرکت های نفتی فعال در بخش اکتشاف و تولید نفت و 
گاز درآمریکا قرار گیرد. البته دولت فدرال تاکنون هیچ مجوزی در این خصوص 
صادر نکرده است. در حال حاضر نیز شش درخواست از هشت درخواست ارائه 
ش��ده در این زمینه از سال 2014 تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته و همگی هنوز 
در انتظار ارائه مجوز از س��وی سازمان ملی خدمات دریایی و ماهیگیرِی آمریکا 
)NMFS( هستند. ش��رکت های زیادی برای اجرای فعالیت های لرزه نگاری در 
نواح��ی فوق اعالم آمادگی کرده اند اما س��ازمان NMFS اعالم نموده که ارائه 
مجوز خود را بر اساس بررسی نظرات عموم دست اندرکاران صنعت دریانوردی 
کش��ور می داند که این امر نیز تا دس��امبر س��ال جاری مشخص خواهد شد. البته 
پس از رأی این س��ازمان، مدیریت اداره انرژی اقیانوس ها مجوز نهایی را دراین 

خصوص صادر خواهد نمود.

کاهش وابستگی هند به نفت خا م های خاورمیانه
آرگوس- هند به تدریج با کاهش وابس��تگی خود ب��ه واردات نفت خام از خاورمیانه 
به س��مت خرید نفت خام های سنگین تر و ارزان تر عرضه کنندگان آفریقایی و آمریکای 
التین روی آورده اس��ت. آمار رس��می وزارت نفت هند حاکی از آن اس��ت که میزان 
ورادات نفت خام این کش��ور از عربستان طی سال مالی منتهی به 31 مارس 2015-2014 
به 703 هزار بش��که در روز رسیده که این رقم 4/8 درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل 
کاهش نشان می دهد. قابل ذکر است طی دوره یاد شده میزان عرضه نفت خام عربستان به 
هند، 18/5 درصد از کل واردات نفت خام این کشور را تشکیل می داد درحالی که درسال 
مالی 2013-2014 بالغ بر 20/2 درصد و در سال مالی 2012-2013 افزون بر 19/9 درصد 
از کل واردات نفت خام هند را شامل می شد. در مجموع، کل واردات نفت خام هند طی 
س��ال مالی 15-2014 به 3/8 میلیون بش��که در روز رس��ید که این رقم 80 درصد از نیاز 
این کشور را تأمین می کرد. طی این دوره، ونزوئال و عراق هر یک با عرضه حدود 490 
هزار بشکه در روز نفت، عنوان دومین و سومین تأمین کننده نفت خام این کشور را به خود 
اختصاص دادند. به گزارش مزبور، طی دوره یاد ش��ده، میزان صادرات نفت خام شیرین 
نیجریه به هند با 48 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 385 هزار بشکه در روز 
رسید. در این میان، میزان صادرات نفت ونزوئال نیز به هند 11/4 درصد نسبت به سال مالی 

14-2013 رشد داشته است.

در مزایده و جذب س��رمایه گذاری جدید، 
میزان ضمانت نامه سرمایه گذاری در بخش 
اکتش��اف و همچنین، می��زان ضمانت نامه 
مالی برای حض��ور در مزایده کاهش یافته 
اس��ت. از طرفی، دول��ت بولیوی نیز مناطق 
حفاظت شده خود را برای انجام فعالیت های 
اکتش��افی نفت وگاز ب��ر روی عالقه مندان 
گشود. این خبر توسط وزیر انرژی بولیوی 
در کنفرانس��ی اعالم شد. البته مقرر گردید 
اوالً فعالیت ه��ای اکتش��افی در این مناطق 
براساس دستور العمل خاص و ایجاد حداقل 

مشکالت زیست محیطی صورت پذیرد.
ثانی��اً در ای��ن خص��وص، بهره گی��ری 
حداکث��ری از امکان��ات داخل��ی ب��رای 
پروژه ه��ای نفت��ی به عن��وان درص��دی از 
سرمایه مورد نیاز الزامي است و ثالثاً آنکه، 
مق��رر گردید تا تع��داد22 منطقه حفاظت 
ش��ده تح��ت فعالیت های اکتش��اف نفت 
وگاز قرار گیرند که مس��احت هریک از 
این نواحی مع��ادل 559051 هکتار بوده و 
فقط 4 درصد این نواحی تحت فعالیت های 
لرزه نگاری و اقدام��ات اولیه حفاری قرار 

خواهد گرفت.


