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 عملی��ات اجرایي ط��رح فازه��اي 15 و 16 
پارس جنوبي ک��ه 21 دي ماه 1394 به صورت 
رس��مي توس��ط رئیس جمهور محت��رم افتتاح 
گردی��د، طي ق��راردادي در پایان س��ال 1385 
بین ش��رکت مل��ي نفت ایران و کنسرس��یومي 
از شرکت هاي س��پانیر - تاسیس��ات دریایي- 
ایزوایک��و و صف آغاز گردید. پاالیش��گاه در 
زمیني به مساحت 165 هکتار در منطقه عسلویه 
احداث ش��ده اس��ت.آبگیر پاالیش��گاه داراي 
ظرفیت 40هزار متر مکعب آب در ساعت مي 
باشد که عالوه بر تامین آب مورد نیازخود آب 
پاالیشگاه هاي طرح فازهاي 17، 18، 20و21 را 
نیز تامین مي نماید. این پاالیش��گاه داراي چهار 
ردیف ش��یرین س��ازي هر یک به ظرفیت 14 
میلیون متر مکعب اس��ت و در مجموع پس از 
شیرین سازي روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز 
شیرین براي مصارف خانگي – صنعتي، تجاري 
و صادراتي را تولید مي نماید. تولید روزانه 2750 
تن اتان جهت تامین نیاز مجتمع هاي پتروشیمي، 
تولی��د روزان��ه 2900 ت��ن LPG )گاز مایع( به 
منظور تولی��د پروپان و بوتان با گرید صادراتي 
)با 4 مخزن LPG دو مخزن هر یک به ظرفیت 
35 هزار مت��ر مکعب براي ذخی��ره بوتان و دو 
مخزن به ظرفی��ت هر یک 45 هزار متر مکعب 
براي ذخیره پروپ��ان( از دیگر محصوالت این 

پاالیشگاه مي باشد.
 ع��الوه ب��ر این، ای��ن پاالیش��گاه داراي دو 
ردی��ف تثبیت میعانات گازي )کاندنس��یت( با 
ظرفی��ت تولید روزانه 77 هزار بش��که میعانات 
گازي و ظرفی��ت ذخیره س��ازي 240 هزار متر 
مکعب ش��امل 4 مخزن و هر مخزن به ظرفیت 
400 هزار بش��که است. روزانه 400 تن گوگرد 
نیز در این پاالیش��گاه جهت ص��ادرات تولید 
مي شود. محصوالت فوق از دریافت روزانه 56 
میلیون متر مکع��ب گاز غني از بلوک مخزني 
فازه��اي 15 و 16 در منتهي الی��ه  میدان گازي 
پارس جنوبي به دس��ت مي آی��د. از این حیث 

این پاالیشگاه داراي متنوع ترین تولیدات گازي 
است.

 به منظ��ور تامین خ��وراک م��ورد نیاز این 
پاالیشگاه دو سکوي دریایي هر کدام به ظرفیت 
یک میلیارد فوت مکعب در بخش فراس��احل 
نصب شده اس��ت، هرکدام این سکوها داراي 
یازده حلقه چاه حفاري ش��ده با عمق متوس��ط 
4200 متر و در مجموع 22 حلقه چاه مي باشد.

تولیدات این چاهها از طریق دو رش��ته خط 
لول��ه 32 اینچ جمع��اً به ط��ول 230 کیلومتر از 
س��کوهاي دریایي مربوط به تاسیس��ات بخش 
خشکي منتقل مي شود. عالوه بر این، دو رشته 
خ��ط لوله 4 اینچ دریایي جهت انتقال گالیکل 
)جه��ت جلوگیري از یخ زدگ��ي و خوردگي 
داخلي لوله( جمعاً به طول 230 کیلومتر در کنار 

خط لوله اصلي نصب شده است.
 مح��دوده بلوک مخزني تامی��ن کننده گاز 
پاالیشگاه فاز 15 و 16 پارس جنوبي در آخرین 
نقطه مرزي این میدان مش��ترک با کش��ور قطر 

قرار دارد. 
با تولی��دات این فازه��ا، برداش��ت ازمیدان 
مش��ترک پارس جنوب��ي از 370 میلی��ون متر 
مکع��ب در روز ب��ه 420 میلی��ون مت��ر مکعب 
رس��یده، یعني در مجموع ظرفیت تولید از این 

میدان 13/5  درصد افزایش یافته است.
براي راه ان��دازي فاز 15 و 16 پارس جنوبي 
که از تیرماه س��ال 1385 ش��روع ش��ده بود در 
مجموع 113 ماه زمان و 5 میلیارد و 500 میلیون 
دالر هزینه مستقیم سرمایه گذاري و حدود نیم 
میلیارد دالر هزینه هاي غیر مستقیم صرف شده 
اس��ت؛ ارزش محصوالت ای��ن فازها با قیمت 
نفت بش��که اي 50 دالر، حدود 3 میلیارد دالر 
در س��ال برآورد مي ش��ود. طي 28 ماه فعالیت 
دولت یازده��م 700 میلیون دالر براي تکمیل، 
پیش راه ان��دازي و راه ان��دازي این پروژه هزینه 
ش��ده و در این م��دت 45 میلیون نفر س��اعت 
کار از کل نیروي انس��اني صرف شده به میزان 

14/5 میلیون نفر ساعت انجام گرفته است.
در فاز 15 و 16 پارس جنوبي کار مهندس��ي 
توس��ط ش��رکت هاي ایراني صورت گرفته و 
بخش��هاي س��اخت، نصب و راه اندازي پروژه 
کاماًل با راهبري مدیران و مهندسان ایراني اجرا 

شده است.
در مجموع نزدیک به هفت��اد درصد از کل 
پروژه در ایران انجام گرفته است که این مقدار 
نیز تاکنون باالترین میزان استفاده از توانمندي 
 داخلي در س��اخت تاسیس��ات پاالیش��گاهي 

پارس جنوبي محسوب می گردد.

طرح فازهای 15 و 16 پارس جنوبي در يك نگاه
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اخبار داخلی و بین المللی

در نشس��ت گ��روه G20 که در روزه��ای13 و 14 نوامبر در ترکیه 
برگ��زار ش��د اعالم گردی��د که علیرغ��م تعهد اعض��ا جهت کاهش 
آلودگی های زیست محیطی، این کش��ورها بیش از 450 میلیارد دالر 
در س��ال جهت ادامه فعالیت تأسیس��ات تولید فرآورده های فس��یلی 
هزین��ه می نمایند که 78 میلی��ارد دالر این هزینه ها ازمحل جمع آوری 
مش��وق های مالیاتی و هزینه های مس��تقیم دول��ت، 88 میلیارد دالر از 
طریق دریاف��ت وام های دولتی و مابقی که ح��دود 286 میلیارد دالر 
می باشد از محل س��رمایه گذاری در بخش تولید سوخت های فسیلی 
توس��ط ش��رکت های دولتی صورت می گیرد. این مبالِغ باال در حالی 
به حمایت از تولید س��وخت های فسیلی اختصاص می یابد که اعضاي 
گ��روه وعده های زی��ادی را در خصوص ح��ذف تدریجی مصرف 
س��وخت های فس��یلی و جلوگیری از تغیی��رات آب و هوایی مطرح 

کرده اند.

آمری��کا ملزم به تجدید نظ��ر در تالش خود ب��رای ضربه زدن به 
فروش نفت خام توسط گروه داعش شده است. گفتنی است، تولید 
نفت خام توسط این گروه تروریستی در سوریه و عراق یکی از منابع 
مه��م و اصلی درآمد آنان محس��وب می ش��ود. وزارت خزانه داری 
آمریکا سال گذشته فروش یک میلیون دالر نفت خام در روز توسط 
این گروه را برآورد کرده است. شایان ذکر است، قطع منبع درآمد 
این گروه تروریس��تی از فروش نفت خام، به یک موضوع سیاس��ی 
داخلی در آمریکا تبدیل شده است. وزیر امورخارجه روسیه نیز بیان 
داش��ته، فعالیت ائتالف تحت امر آمریکا علیه نیروهای تروریس��تی 
می توان��د ب��ه تج��ارت غیرقانونی نفت پای��ان دهد. مرکز مش��اوره 
نفت IHS در س��ال گذش��ته اظهار کرد، این گروه تروریستی تولید 
نفت خام به میزان 350 هزار بش��که در روز را قبل از جنگ در عراق 
و سوریه تحت کنترل داشت درحالی که قادر به تولید فقط 50 تا 60 

هزار بشکه در روز بود.

تالش کشورهای عضو گروه ۲۰ برای 
حمايت از سوخت های فسیلی

برنامه عراق برای افزايش تولید نفت 
در سال ۲۰16

برجام دوم بايد در نفت محقق شود/ اهمیت 
مديريت بهینه ی منابع در پساتحريم 

رکن الدین جوادي معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملي نفت ایران 
در نشس��ت مدیران عامل شرکت های فرعی، مدیران و روسای ستادی 
ش��رکت ملی نفت ایران تأکید کرد: »با لغو تحریم ها، همه ی تنگناهای 
مالی به پایان نخواهید رسید و در این مسیر، مدیریت صحیح و بهینه ی 
منابع نقش مهمی را در پیش��برد اهداف ایفا خواهد کرد. در س��ال های 
93 و 94 نی��ز دولت ت��الش فراوانی کرد تا با توجه به درآمدها، اقتصاد 
کشور را مدیریت کند اما در یک سال آینده نیز نقش شما مدیران بسیار 
کلیدی خواهد بود، بنابراین باید تمام توجه خود را به مدیریت درست 

منابع و سرمایه ها معطوف کنیم.
معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه اکنون مأموریت جدی برای 
س��رعت دادن به توسعه ی صنعت نفت تعریف شده اس��ت، افزود: »در 
ابتدا باید باور کنیم که برای توسعه نیاز به سرعت دادن در مسیر پیشبرد 
فعالیت ها داریم؛ انتظار این اس��ت که برجام دوم در نفت رخ دهد و این 
یعنی نقش مهم نفت در توسعه و بهبود اقتصاد کشور و سرنوشت مردم 
غیرقابل انکار و رقابت اس��ت و ما هم تکلیف ش��رعی و ملی داریم اگر 
اکنون یک گام می توانیم برداریم آن را به وقت دیگری موکول نکنیم.«

جوادی تأکید کرد:»یکی از راه های تحرک، امید به آینده اس��ت و 
چون افق های آن در کشور گشوده می شود، امیدوار هستیم در اقتصاد 

نیز خود را نشان دهد و رونق شتاب گیرد.«
نشاط و شادابی را در سازمان ترويج و تقويت کنيم

مدیرعامل شرکت ملي نفت ایران افزود: باید با روحیه ی جهادی مانند 
دوران جنگ و بعد از آن که دوران بازس��ازی بود و خیلی زود کشور 
روی غلتک افتاد و نشاط و ش��ادابی آن روزها که گره گشای کارمان 
بود، عمل کنیم. وي ادامه داد:»مهم ترین مس��اله این است که شاداب و 
بانش��اط بودن و باوِر توانستن، علی رغم آگاهی به تمام مشکالت را در 
دس��تور کار خود داشته باشیم؛ بخشی از مشکالت نیروی انسانی را نیز 
می توانید با برون س��پاری در کوتاه مدت حل کنید و در این زمینه باید 

فکر جدی کرد.«
IPC با پيشنهادهای صاحب نظران انشاا... حداکثر منافع ملی را 

فراهم کند.
معاون وزیر نفت گفت:»امیدوار هستیم که قراردادهای IPC بخشی از 
این ماموریت مهم را عهده دار شود و این فرصت را ایجاد کند که توسعه 
با استفاده از دانش روز، تکنولوژی های پیشرفته سرمایه گذاری خارجی 
و همین طور با مدیریت پیشرفته تحقق پیدا کند؛ انشاا... با بهره گیری از 
نظرات صاحب نظران، بتوانیم یک قرارداد کامل، شفاف، تفصیلی برای 

توسعه صیانتی از مخازن و انشاا... حداکثر منافع ملی را فراهم کنیم.«
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وزیر نفت عراق اع��الم کرد که علیرغم کاهش 
قیمت های نفت، با توس��عه زیرساخت های صنعت 
نفت به دنبال دستیابی به یک رکورد جدید در فروش 
و صدور نفت خام در سال 2016 می باشد به طوری که 
بتواند در سال آینده 200000 بشکه در روز بر تولید 
نفت خود بیفزاید. وزیر نفت عراق گفت کشورش 
به خوبی می تواند بیش از 4/5 میلیون بش��که در روز 
نفت تولید نماید چراکه قباًل نیز اینکار را انجام داده 
است. وی همچنین اش��اره نمود عراق قادر است با 
تالش ملی خود تا س��ال 2017 روزان��ه تا 500000 
بش��که بر مقدار تولی��د کنونی خ��ود بیفزاید و البته 
زیر ساخت های صادراتی نیز باید پیشرفت و توسعه 

یابند به طوری که چهارمین گوی شناور )SPM( نیز 
وارد عمل شده و در مجموع در ماه نوامبر توانسته اند 
روزان��ه ت��ا 3/365 میلیون بش��که در روز و در یک 
رکوردگیری تا 4/5 میلیون بش��که در روز نیز نفت 
بارگی��ری و صادر کنند. در ای��ن رابطه مذاکراتی با 
ش��رکت های نفتی اِکس��ون موبیل و پتروچاینا برای 
توس��عه میادی��ن نفت��ی Bin Umar و Ratawi از 
طریق سرمایه گذاری و یا نوع دیگر همکاری ها نیز 
صورت گرفته اس��ت. وزیر نفت عراق گفت البته با 
توجه به کاهش قیمت نفت از کلیه شرکت های نفتی 
همکار خواهیم خواس��ت که از هزینه های اجرایی 

خود بکاهند.

معرفی ۹۷ شرکت توسط برنامه عراق برای افزايش تولید نفت در سال ۲۰16
مکزيك برای همکاری در 

اکتشاف نفت وگاز 

مکزیک صالحیت 97 ش��رکت نفتی 
معتبر را برای همکاری در اکتشاف نفت 
و گاز در آب ه��ای فالت قاره خود که 
قرار است در 16 دسامبر دور دیگری از 
مذاکرات آن دنبال ش��ود، معرفی کرده 
است. بس��ته پیش��نهادی مکزیک شامل 
25 ناحیه آبی اس��ت که بیش��تر آن ها از 
میادین هیدروکرب��وری غنی بوده و در 
نواحی ش��مال مکزی��ک و جنوب غرب 
ونزوئ��ال قرار دارن��د. مکزی��ک انتظار 
دارد در پن��ج س��ال اول، تولی��د نفت و 
گاز کش��ور را روزان��ه به ترتیب به میزان 
ف��وت  میلی��ون   223 و  بش��که   36000
مکعب افزایش دهد. از میان 52 شرکت 
نفت��ِی برنده مناقصه 36 ش��رکت به طور 
انف��رادی فعالی��ت خواهند ک��رد و 16 
ش��رکت دیگر به ص��ورت همکاری در 
فعالی��ت خواهند  نفتی  کنسرس��یوم های 
نمود. اولین و دومی��ن مناقصه مکزیک 
ش��رکت کننده   14 و   25 به ترتی��ب 
داش��ت. در این میان ش��رکت های نفتی 
ن��روژ،  اس��تات اویل  اکس��ون موبیل، 
توتال فرانس��ه،CNOOC چین از جمله 
ش��رکت هایی هس��تند که ب��رای خرید 
داده ها واطالعات مربوط به زمین شناسِی 
مناطق اعالم شده اقدام کرده ولی هنوز 
فعالیت خاصی در ای��ن خصوص انجام 
نداده ان��د. ای��ن مناقصه س��ومین دور از 
مناقصات مکزیک می باشد که از 2014 
و زمان آغاز اصالحات بخش انرژی در 

مکزیک صورت گرفته اس��ت.

 ش��ل به دنبال آغاز تولید نفت از فاز سوم توسعه 
بلوک BC-10 آب های عمیق س��واحل برزیل در 
س��ه ماهه اول 2016 می باشد. با راه اندازی فاز جدید، 
تولید نفت بلوک یاد ش��ده 28 هزار بش��که در روز 
معادل نفت افزایش می یابد. شرکت شل 50 درصد 
از سهام بلوک فوق را در اختیار دارد و به ترتیب 23 
 QP هن��د و 27 درصد به ONGC درصد دیگر به

قطر می باش��د. به گفته رئیس شل، برنامه اکتشاف و 
تولید همه طرح های مزبور برای مدت 20 یا 30 سال 
خواهد بود. این در حالی اس��ت که کل تولید نفت 
برزیل در ماه اکتبر به 2/406 میلیون بش��که در روز 
رسید که این رقم نسبت به سپتامبر سال جاری و اکتبر 
سال 2014 به تفکیک، حجمی کمتر از یک درصد 

افزایش را نشان می دهد.

شرکت نفت بزرگ دولتی روسنفت روسیه 
ب��ه ش��رکت های ژاپنی فهرس��تي از پروژه های 
س��رمایه گذاری دربخش باالدس��تی با مجموع 
ذخای��ر ش��ش میلیارد بش��که نفت را پیش��نهاد 
نمود. بر این اس��اس، ژاپن در توسعه پروژه های 
نفت و گاز روس��یه در س��یبری ش��رقی و شرق 
دور س��هیم خواهد بود. "ایگور سچین" رئیس 
ش��رکت روس��نفت گفت: ما بدون مش��ارکت 
ُش��رکای خارجی ق��ادر به توس��عه همه میادین 
نفت و گاز خود نیس��تیم. وی اف��زود: از جمله 
پروژه هایی که به ش��رکت های ژاپنی پیش��نهاد 
ش��ده پ��روژه "س��اخالین ی��ک " در نزدیکی 
جزیره ساخالین اس��ت که تاکنون شرکت های 

اکس��ون موبیل، کنسرس��یوم س��ودیکو ژاپن و 
ش��رکت دولتی نفت و گاز هند در توس��عه آن 
مشارکت داش��ته اند. سچین همچنین از ظرفیت 
موجود جهت فعالیت های مشترک میان روسیه 
و ژاپن در جزیره س��اخالین و امکان عرضه گاز 
آن به ژاپن، توس��عه کشتی س��ازی "زوزدا" و 
مش��ارکت در پروژه های پاالیشی و پتروشیمی 
در ش��رق دور خبر داد. به گفته سچین علیرغم 
تحریم های غرب علیه مسکو و کاهش سرعت 
روند توسعه پروژه های نفت و گاز روسیه، این 
کشور می تواند با استفاده از فناوری های جدیِد 
شرکت های ژاپنی در توسعه ذخایر نفت و گاز 

پیشرفت نماید. 

تالش شل برای افزايش بهره برداری نفت در برزيل

مشارکت ژاپن در توسعه ذخاير نفت و گاز روسیه
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اخبار داخلی و بین المللی

بورس روس��یه  ب��ازار 
پترزب��ورگ  س��ن  در 
به ط��ور   )SPIMEX(
آزمایشی مکانیزم تجارت 
 Future نفت خام به روش
را ب��رای صدور به س��ایر 
کشورها از 30 ماه نوامبر 

سال جاری آغاز خواهد کرد، اگرچه معامالت واقعی در طول این فاز آزمایشی وجود 
نخواهد داشت. گفتنی اس��ت، کاربران بالقوه ي این قراردادهای آتی )Futures( شامل 
صادرکنندگان نفت خام روسیه، خریداران و کارگزاران نفت روسیه بوده که به اطالعات 
آن در این فاز آزمایش��ی دسترس��ی خواهند داش��ت. هدف از ای��ن آزمایش، ارزیابی 
جنبه ه��ای فنی این ن��وع تجارت بدون تحویل فیزیکی محم��والت و یا پرداخت آن ها 
می باش��د. الزم به ذکر است، در این بازار، معامالت نفت اورال و ESPO در نظر گرفته 
 Ust-Luga و )Primorsk خواهند شد که تحویل آن ها به ترتیب در دریای بالتیک )بندر
و بندر Kozmino در ش��رق دور)آسیا و یا در شرق روسیه( صورت خواهد گرفت. هر 
قرارداد در این بازار برای نزدیک ترین ماه بارگیری به صورت یک lot هزار بشکه ای و 
 Primorsk و Ust-Luga در قالب محموله های 720 هزار بشکه ای برای تحویل در بنادر
و 750000 بشکه ای در بندر Kozmino خواهد بود. تجارت و معامالت محموالت نیز 
بر اس��اس دالر آمریکا ارزیابی خواهند شد. SPIMEX انتظار دارد معامالت واقعی در 
نیمه دوم سال 2016 شروع شود. در این میان، روسیه برنامه های بلند مدتی را برای ایجاد 
بازار قراردادهای آتی )Futures( معامالت نفت مخلوط اورال خود در راس��تای توسعه 
توانمندی هایش در بازار به عنوان یک شاخص نفت خام و کسب در آمد های بیشتر از آن 

درنظر گرفته است .

 IEA چنانچه جهان به سمت " اقتصاد کم کربن "، پیشنهادی توسط
پیش برود، برخی از بزرگترین شرکت های نفت و گاز جهان با ریسک 
هدر رفتن میلیاردها دالر هزینه های سرمایه گذاری مواجه خواهند شد. 20 
شرکت نفتی برتر جهان از جمله شل، اکسون موبیل، شرکت نفت روسیه 
و .... از جمله ش��رکت هایی می باشند که باید درجهت حرکت به سمت 
اقتصاد کم کربن در قراردادها و هزینه های خود تالش کنند. شرکت های 
دولتی نفت جهان نیز در زمره این 20 شرکت برتر می باشند که باید 20-

25 در صد کل هزینه های س��رمایه گذاری جهانی )معادل 772/3 میلیارد 
دالر( را برای س��ال های 25-2015 بر اساس سناریوی شماره 450 مرکز 
IEA به این امر اختصاص دهند. این توافقات میزان مجاز انتشار گازهای 
گلخانه ای را در اتمس��فر به ppm 450 معادل دی اکسید کربن محدود 
ک��رده به طوری که افزایش گرمای زمین بیش از 2 درجه نش��ود. در این 
میان دست اندرکاراِن سوخت های فسیلی به منظور حفظ سرمایه های خود 
به دنبال کنترل رشد انتشار آالینده ها به جای تغییر سیاست انرژی در راستای 
تطابق و س��ازگاری خود با اس��تراتژی های جدید می باشند. کشورهای 
آمریکا، روسیه، کانادا، مکزیک و قزاقستان نیز از جمله کشورهایی هستند 

که بیشترین بار مالی را در این خصوص خواهند داشت .

ريس�ك میلی�ارد دالری کاهش 
کربن در آينده

ايجاد بازار بورس نفت در روسیه

ب��ا ادام��ه ي قیمت ه��ای فعل��ی پایین 
س��وخت، ای��ن احتمال وج��ود دارد که 
 )ONGC( ش��رکت نف��ت و گاز هن��د
وادار ب��ه تأخی��ر در اج��رای پروژه های 
چند میلیارد دالری آب های عمیق منطقه 
"کریش��نا گداواری" )KG( شود. مدیر 

عامل ONGC گفت: ما احساس می کنیم 
ق��ادر به تأمین مخارج این پروژه با توجه 
به قیمت های فعلی نفت و گاز نیستیم. از 
ای��ن رو نگران تأمین هزینه های باالی آن 
می باش��یم. وی که در حاش��یه کنفرانس 
س��خن  بمبئ��ی  در   SPE گاز  و  نف��ت 

تأخیر در اجرای پروژه باالدستی هند به 
علت قیمت های پايین نفت و گاز
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اهداف سیاسی و زیست محیطی 
س��وآپ  مح��رک  مهمتری��ن 
نفت س��نگین مکزیک در مقابل 
نفت سبک آمریکا می باشد که 
دراین ماه توس��ط طرفین شروع 
 Pemex خواهد ش��د. ش��رکت
آمری��کا  بازرگان��ی  وزارت  از 
مجوز واردات 75 هزار بش��که در روز نفت سبک آمریکا برای معاوضه با نفت سنگین 

مکزیک را دریافت کرده است.
پیش بینی ش��ده، نخس��تین محموله نفت خام آمریکا در این ماه وارد مکزیک شود. 
نفت س��بک دریافتی با نفت تولید ش��ده داخلی مخلوط ش��ده و به س��ه پاالیشگاه از 
مجموع شش پاالیشگاه Pemex عرضه می گردد. این امر به آن ها کمک خواهد کرد 
تا در پاالیشگاه های خود تولید نفت کوره با کیفیت پایین را متوقف و سوخت هایی با 
کیفیت باالتر مانند دیزل و بنزین را تولید کنند. شرکت نفت مکزیک اظهار می دارد، 
س��وآپ نفت س��نگین مکزیک با نفت س��بک آمریکا منجر به افزایش حاش��یه سود 
پاالیش��گران مکزیک��ی در حدود 2 دالر به ازای هر بش��که خواهد ش��د. البته، بخش 
دیگ��ری از دالیِل نیاز مکزیک به نفت ش��یرین و س��بک آمری��کا، محدودیت های 
زیس��ت محیطی اس��ت به طوری که قان��ون محیط زیس��ت در س��ال 2006 اعالم کرد 
پاالیشگران مجاز به تولید مواد هیدروکربنی با بیش از 2 درصد گوگرد تا سال 2009 
نخواهند بود. با این سیاس��ت جدید محیط زیس��تی، میزان گوگرد بنزین تولیدی باید 
فقط 0/05 درصد باش��د. لذا تأمین نفت خام س��بک وش��یرین برای Pemex میلیاردها 
دالر صرفه اقتصادی درمقابل بازس��ازی پاالیش��گاه ها و رعایت استانداردهای جدید 

زیست محیطی خواهد داشت.

سوآپ نفت خام مکزيك و آمريکا

کاهش تولید نفت شیل 
آمريکا در ژانويه ۲۰16

بر اساس آخرین گزارش IEA در مورد فعالیت های 
حفاری، تولید نفت ش��یل در ماه ژانویه 2016 از میادین 
مهم آن در آمریکا از مقدار 4/86 میلیون بشکه در روز 
در ماه دس��امبر با کاهش116000 بشکه در روز روبه رو 
خواهد بود. این کاهش تولید اغلب حوزه های نفتی در 
نواحی Bakken و Eagle Ford،Niobrara را شامل 
 Permian می گردد اگرچه مقدار تولی��د آن در ناحیه
به عن��وان یک می��دان پر ب��ازده از افزای��ش برخوردار 
 خواهد بود. انتظار می رود که تولید نفت شیل در ناحیه

Eagle Ford ت��ا میزان 77000 بش��که در روز کاهش 
یافته و به 1/2 میلیون بش��که در روز در ژانویه برسد که 
در صورت وقوع برای دهمین ماه متوالی است که تولید 
نفت ش��یل در جنوب تگزاس از روند نزولی برخوردار 
بوده اس��ت. میدان Bakken نیز در ماه ژانویه نسبت به 
دسامبر 2015 کاهش تولید 27000 بشکه در روز خواهد 
داش��ت و مقدار تولید آن به 1/1 میلیون بش��که در روز 
خواهد رس��ید و می��دان Niobrara نیز با یک کاهش 
24000 بشکه در روز نسبت به دسامبر، به تولید 344000 
بش��که در روز نفت شیل خواهد رسید. اما در این میان، 
تولید از میادین نفتی ش��یل حوزه Permian با 14000 
بش��که در روز افزایش در ژانویه 2016 به2/03  میلیون 
بشکه در روز خواهد رسید که 16 در صد بیش از تولید 
منطقه در مقایسه با سال 2015 خواهد بود. گزارش فوق 
تولید نفت و گاز را در هفت حوزه نفتی مورد بررس��ی 
قرار داده با این وجود اشاره شده است که تولید نفت از 
حوزه های کوچکتر از جمله Utica نیز با 1000 بشکه 
در روز افزایش به 80000 بش��که در روز خواهد رسید 
و در مقاب��ل، در ح��وزه Haynesville با همین مقدار 
کاهش در تولید به 53000 بشکه در روز خواهد رسید. 
حوزه نفتی Marcellus نیز با کاهش 2000 بش��که در 
روز در ماه ژانویه نسبت به دسامبر 2015، تولیدی معادل 
50000 بش��که در روز خواهد داشت. این حوزه از نظر 
تولید گاز معروف تر اس��ت به طوری که در ماه دسامبر 
حجمی بالغ بر 15/6 میلیارد فوت مکعب در روز)442 

میلیون متر مکعب در روز( گاز تولید کرده است.

می گف��ت ، اظهار داش��ت: پیش بینی 
بهره برداری  با آغاز عملیات  می شود 
از ای��ن بلوک نفتی ، میزان تولید نفت 
بلوک KG به 75 هزار بشکه در روز 
یعنی مع��ادل 10 درص��د تولید فعلی 
نفت هند برس��د. همچنین تولید گاز 
طبیع��ی آن به روزان��ه 17 میلیون متر 
مکعب یعنی حدود 20 درصد از کل 
تولید گاز فعلی این کشور بالغ گردد. 

قرار اس��ت تولید گاز ای��ن بلوک از 
مارس 2018 و تولید نفت آن در سال 
2019 ب��ه مرحله بهره برداری برس��د. 
شرکت ONGC طی 15 سال گذشته 
چندی��ن پروژه اکتش��اف نفت و گاز 
انجام داده بود اما پروژه KG نخستین 
مجوز رسمی انجام عملیات اکتشاف 
نفت و گاز این شرکت از سال 2000 

میالدی تاکنون می باشد.


