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انتظار OPEC برای تثبیت قیمت ها در محدوده 50 تا60 دالر

هشدار عربستان سعودی درباره قیمت های فعلی نفت

کاهش رشد اقتصادی جهان در سال آینده 

هشدار بانک جهانی در مورد رشد پایین اقتصادی در منطقه خاورمیانه 

در  نفـت  قیمت هـای  بـه   OPEC فعلـی  نـگاه 
بشـکه  هـر  ازاء  بـه  دالر  تـا۶۰   5۰ محـدوده 
اسـت کـه بـا توجـه بـه تصمیـم ایـن سـازمان 
بـرای کاهـش عرضـه نفت کـه بـرای اولین بار 
در 8 سـال گذشـته اتفـاق افتـاده، انتظـار نسـبتاً 
معقولـی بـه حسـاب می آیـد. در پـی تصمیـم 

خـود،  تولیـد  سـطح  به منظورکاهـش   OPEC
تـا کنـون 4  قیمـت نفت خـام سـبک آمریـکا 
و  یافـت  افزایـش  ۹ درصـد)  دالر)در حـدود 
بـه رقـم 48 دالر بـه ازاء هـر بشـکه رسـید. از 
مـاه  در  ایـن کشـور  نفت خـام  تولیـد  طرفـی، 
رسـید  درروز  بشـکه  میلیـون   7/8 بـه  ژوئیـه 

کـه پایین تریـن میـزان از مـاه مـه سـال 2۰14 
محسـوب می گـردد و در طول یک سـال 73۰ 
هـزار بشـکه از تولیـد روزانـه نفـت این کشـور 
ناشـی  کاهـش  ایـن  عمـده  کـه  شـد  کاسـته 
پـی کاهـش  تولیـد نفت شـیل آن در  افـت  از 

اسـت.  بـوده  نفـت  قیمت هـای 

نشست  در  سعودی  عربستان  نفت  وزیر 
بین المللی انرژی اعالم نمود که بازار نفت برای 
رسیدن به تعادل نیازمند دستیابی به قیمت های 
داشت  اظهار  همچنین  وی  می باشد.  باالتری 
می کند  ایجاب  نفت  بازار  بنیادین  اصول  که 
این  در  سرمایه گذاری  جذب  به منظور  تا 
از  باالتر  بلندمدت  در  آن  قیمت های  صنعت، 
افزایش  نیازمند  نیز  آن  که  باشد  فعلی  سطوح 
در  که  نفت  قیمت های  تقاضاست.  سطح 
اوایل سال جاری میالدی بازگشت خود را از 
قیمت های زیر 3۰ دالر به ازاء هر بشکه آغاز 
نمود، نتوانست خود را به سطوحی برساند که 
سرمایه گذاری در این صنعت را تشویق نماید 

و در نتیجه آن، بسیاری از شرکت های بزرگ 
نمودند.  رها  را  خود  پرهزینه  پروژه های  نفتی 
بود  نموده  اعالم  اخیراً  نیز  روسیه  انرژی  وزیر 
و  نفت  قیمت های  سریع  بازگشت  امکان  که 
منافع  درنظرگرفتن  با  بازار  رسیدن  تعادل  به 
طریق  از  مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان 
هیچ  دارد.  وجود  توافق  یک  به  دستیابی 
نفت  تولیدکنندگاِن  که  ندارد  وجود  تردیدی 
ازاء  به  دالر   5۰ از  باالتر  قیمت هایی  خواهان 
هر بشکه هستند ولی بعد از واکنش اولیه بازار 
به مذاکرات غیررسمی OPEC در ماه اوت که 
بیشتر جنبه مشورتی داشت، این احتمال تقویت 
می گردد که حتی در صورت رسیدن به توافق 

 4۰ محدوده  به  قیمت ها  فعلی،  قیمت های  در 
دالر به ازاء هر بشکه بازگردند. این در حالی  
روزانه  تولید  با   OPEC اوت  ماه  در  است که 
33/2 میلیون بشکه رکورد جدیدی را به ثبت 
تولید 11  به رقم بی سابقه  نیز  رسانید و روسیه 
حال  در  یافت.  دست  درروز  بشکه  میلیون 
و  الجزایر  ازجمله  کشورها  از  بسیاری  حاضر 
منجر  نشست  این  نتایج  که  امیدورند  ونزوئال 
این در  بازار نفت گردد.  ثبات در  تعادل و  به 
وزراي  و   OPEC کل  دبیر  که  است  حالی 
نفت کشورهای ایران و امارت بر این اعتقادند 
تا  دارد  مشورتی  جنبه  بیشتر  نشست  این  که 

تصمیم گیری. 

توسعه  و  اقتصادی  همکاری های  سازمان 
رشد  تله  وارد  جهان  کرد:  اعالم   (OECD(
را  خود  پیش بینی های  و  شده  اقتصادی  پایین 
برای رشد اقتصاد جهان طی سال جاری و نیز 
گزارش  آخرین  در  داد.  کاهش  آینده  سال 

 OECD از دیدگاه  اقتصادی جهان  چشم انداز 
ناخالص  تولید  رشد  می شود  پیش بینی  آمده، 
 2/۹ جاری  سال  در  جهان   (GDP(داخلی
در  باشد.  آینده 3/2 درصد  در سال  و  درصد 
به ترتیب  ارقام در ژوئن گذشته  این  حالی که 

بود.  شده  برآورد  درصد   3/3 و  درصد   3/۰
علت این کاهش ازسوی OECD رشد تجاری 
نرخ  یا  کاهش  از  ناشی  مالی  بحران  ضعیف، 
بهره منفی و عدم ارتباط بین افزایش قیمت ها و 

کاهش نرخ رشِد پیش بینی شده است.

رشـد  شـتاب  کـه  داد  هشـدار  جهانـی  بانـک 
اقتصـادی در خاورمیانـه و شـمال آفریقـا کـه 
جهـان  نفت خـام  یک سـوم  عرضه کننـده 
بتوانـد  کـه  نیسـت  بـاال  انـدازه ای  بـه  هسـتند 
جوابگـوی اشـتغال جمعیـت رو بـه رشـد ایـن 

بانـک  پیش بینـی  اسـاس  بـر  باشـد.  منطقـه 
بـرای  منطقـه  ایـن  اقتصـادی  رشـد  جهانـی، 
سـال جـاری 2/3 درصـد و بـرای سـال 2۰17 
معـادل 3/1 درصـد خواهد بود. همچنین رشـد 
اقتصـادی کشـورهای نفت خیـز ایـن منطقـه در 

سـال 2۰1۶ میـالدی برابـر 2/2 درصـد خواهد 
نفـت  پاییـن  قیمت هـای  رونـد  البتـه  کـه  بـود 
اقتصـادی  رشـد  چشـم انداز  بـر  منفـی  تأثیـر 
آنهـا بـر جـای خواهـد گذاشـت. ایـن بانـک 
همـکاری  شـورای  عضـو  کشـورهای  بـرای 
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قطـر،  عمـان،  خلیج فارس )بحرین،کویـت، 
عربسـتان سـعودی و امـارات متحـده عربـی) با 
توجـه بـه اثـری کـه کاهـش هزینه هـای دولت 
بـر تقاضـای داخلـی آنهـا بـر جـای گذاشـته، 
انتظـار رشـد اقتصـادی 1/۶ درصـدی را دارد. 
بـا  بانـک جهانـی همچنیـن تأکیـد نمـود کـه 
توجـه بـه عدم اطمینانـی کـه در مـورد موفقیت 
توافقنامـه الجزایـر بـرای کاهـش سـطح تولیـد 
کـه  مي شـود  پیش بینـی  دارد،  وجـود  نفـت 
محـدوده قیمت هـای نفت خـام تـا سـال 2۰2۰ 

کشـورهای  بمانـد.  باقـی  دالر  تـا۶۰   53 بیـن 
واردکننـده نفـت در ایـن منطقـه نیـز علی رغـم 
پاییـن بـودن سـطح قیمت هـای نفـت و باتوجه 
بـه تأثیـری کـه جنـگ و حمله های تروریسـتی 
بـر صنعـت جهانگـردی و جـذب سـرمایه بـر 
ایـن کشـورها دارد، در شـرایط بهتـری به سـر 
تغییـرات  کـه  محدودیت هایـی  بـا  نمی برنـد. 
اقتصادی و کسـری بودجه بـر توانایی دولت ها 
بـرای ایجـاد اشـتغال در بخـش عمومـی ایجـاد 
نمـوده، بانـک جهانـی این دولت هـا را به ایجاد 

بخـش  در  اشـتغال زایی  اولویـت  بـا  تغییـرات 
خصوصـی ترغیب نموده اسـت. نتایـج بیکاری 
اسـت  نگران کننـده  آن جهـت  از  به خصـوص 
که رابطه مسـتقیمی بین نبود چشـم انداز شـغلی 
دارد.  وجـود  خشـونت آمیز  افراط گرایـی  و 
مطالعـات بانـک جهانـی در ایـن منطقـه نشـان 
بیـکار  می دهـد کـه مـردان تحصیـل کـرده و 
گروه هـای  بـه  پیوسـتن  بـرای  زیـادی  تمایـل 
و  عـراق  و  سـوریه  در  افراط گـرا  تروریسـتي 

دارنـد.  تروریسـتی  سـازمان های  دیگـر 

کاهش شدید سرمایه گذاری در صنعت نفت جهان

رضایت EIA از توافق فریز نفتی اوپک

برنامه چین برای افزایش تولید گاز شیل

بر اساس اعالم مدیر اجرایی آژانس بین المللی 
انرژی)IEA)، حجم سرمایه گذاری ها در بخش 
باالدستی صنعت نفت جهان به شدت در حال 
کاهش است. وی اظهار داشت سرمایه گذاری 
در صنعت نفت در طول دو سال گذشته با افت 
این  می رود  انتظار  و  بوده  همراه  درصدی   25

باشد  ادامه دار  نیز  میالدی  آینده  سال  در  روند 
که این امر در طول تاریخ صنعت جهانی نفت 
بی سابقه خواهد بود و می تواند شگفتی نامطلوبی 
در   IEA بزند.  رقم  خام  نفت  بازار  برای  را 
گزارش اخیر با تجدید نظر در ارزیابی های خود، 
رسیدن بازار به تعادل را به نیمه دوم سال 2۰17 

تولید  حاضر  حال  در  نمود.  موکول  میالدی 
بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه در  نفت خام 
باالترین سطح خود قرار دارد. در نتیجه ي آن، 
سهم کشورهای منطقه خاورمیانه در تولید نفت 
جهان به 35 درصد رسیده است که در طول 4۰ 

سال گذشته بی  سابقه گزارش گردیده است. 

اداره  رئیـس  سیمینسـکی  آدام  گفتـه  بـه 
تولیـد   ،(EIA( آمریـکا  انـرژی  اطالعـات 
کاربـردی  اسـتراتژی  نـوع  آمریـکا  نفت شـیل 
اوپـک را تغییـر داده اسـت. وی کـه در یـک 
سـمینار انـرژی درموسسـه اقتصاد انـرژی ژاپن 
سـخن می گفـت تصریـح کـرد: نـگاه اوپـک 
در آینـده بـه آمـار تولید مـا خواهد بـود و اگر 
ایـاالت متحده شـروع به بهبـود وضعیت تولید 

می توانـد  امـر  ایـن  نمایـد،  خـود  نفت شـیل 
تغییـرات خوبـی را در پیامدهـای توافـق اخیـر 
بـه  باتوجـه  افـزود:  وی  کنـد.  ایجـاد  اوپـک 
مالـی  منابـع  هنـوز  نفـت  قیمت هـای  بهبـود 
قابل دسترسـی جهـت انجـام عملیـات حفـاری 
سـرمایه گذاری های  و  متحـده  ایـاالت  نفـت 
نـدارد. شـایان ذکـر  بخـش باالدسـتی وجـود 
اسـت در نشسـت غیررسـمی اوپک که در 28 

برگـزار گردیـد، وزرای  الجزایـر  سـپتامبر در 
نفـت ایـن سـازمان موافقـت کردنـد کـه میزان 
تولیـد نفـت خود را نسـبت به سـطح فعلی 2۰۰ 
تـا7۰۰ هـزار بشـکه در روز کاهـش داده و آن 
را بیـن 32/5 تـا 33 میلیـون بشـکه درروز ثابت 
نـگاه دارند. براسـاس منابع ثانویـه، میزان تولید 
نفـت ایـن سـازمان در مـاه اوت 33/2 میلیـون 

بشـکه درروز اعـالم شـده اسـت. 

شدید  افزایش  برای  تالش  در  چین  دولت 
 2۰3۰ تا   2۰2۰ سال های  طی  گاز شیل  تولید 
با  هدف  این  به  رسیدن  برای  اما  می باشد، 
ملی  سازمان  است.  مواجه  فراوانی  مشکالت 
آژانس  نظارت  تحت  که   (NEA( چین انرژی 
 (NDRC(کشور این  اقتصادی  برنامه ریزی 
فعالیت می کند، نسبت به توسعه بخش گاز شیل 
چین بسیار خوش بین است اما عنوان داشته که 

نباید  نیز  را  انرژی  جایگزین  منابع  بین  رقابت 
نیز  و  سرمایه گذاری  عدم  زیرا  گرفت  نادیده 
مسائل زیست محیطی چالش هایی را در افزایش 
خواهد  به وجود  چین  گاز شیِل  تولید  میزان 
تا  دارد  نظر  در  چین  است  ذکر  شایان  آورد. 
سال 2۰2۰ میزان تولید گازشیل خود را به 3۰ 
میلیارد متر مکعب در سال و پس از آن تا سال 
2۰3۰ به 8۰ تا 1۰۰ میلیارد متر مکعب در سال 

برساند. البته دو سال قبل NEA پیش بینی خود 
از افزایش تولید گاز شیل چین برای سال2۰2۰ 
را برابر با ۶۰ تا 1۰۰ میلیارد متر مکعب عنوان 
میزان ذخایر   ،NEA به گزارش  بنا  بود.  کرده 
شده  اثبات  گاز  ذخایر  میزان  نیز  و  گازشیل 
با  برابر  به ترتیب  میالدی   2۰15 سال  در  چین 
21/8 تریلیون متر مکعب و 544/1 میلیارد متر 

مکعب اعالم شده بود. 



8 

اخبار فناوری

فراخوان بین المللي شرکت ملي نفت

تشكیل شورای عالی مهندسی مخازن نفت وگاز

بهبود بازیافت نفت از میدان بالل با استفاده از نانوفناوري

شـرکت ملـی نفت ایـران در اطالعیـه ای اعالم 
کـرد: شـرکت های اکتشـاف و تولیـد نفـت و 
گاز )E&P) خارجـی فـرم ارزیابـی صالحیـت 
را بـرای حضـور در مناقصه هـای قراردادهـای 

باالدسـتی صنعـت نفـت تکمیـل کنند.
در ایـن اطالعیـه آمـده اسـت: »شـرکت ملـی 
از  تعـدادی  بـرای  دارد  نظـر  در  ایـران  نفـت 
پروژه هـای اکتشـاف و تولیـد )E&P) نفـت و 
گاز ایـران، طـی چنـد دوره، مناقصـه برگـزار 
کنـد. بـه این طریق از شـرکت های اکتشـاف و 
تولیـد )E&P) خارجـی معتبـر و واجد شـرایط 
دعـوت بـه عمـل آمـده تـا در فراینـد ارزیابـی 

صالحیـت شـرکت کننـد.

اعـالم  به تدریـج  کـه  مورد نظـر  پروژه هـای   
می شـوند، بـر اسـاس قوانیـن و مقـررات ایـران 
واگـذار  و  گرفتـه  قـرار  مناقصـه  فهرسـت  در 
و  صالحیـت  ارزیابـی  اسـناد  شـد.  خواهنـد 
و  معیـار  شـیوه ها،  ماننـد  مرتبـط  اطالعـات 
مهرمـاه-   2۶ دوشـنبه،  از  ارزیابـی  رویه هـای 
17 اکتبـر 2۰1۶ در تارنمـای رسـمی شـرکت 
ملـی نفـت ایـران بـه نشـانی www.nioc.ir در 
دسـترس مي باشـد. الزم اسـت متقاضیـان یـک 
نسـخه از مدارک موردنیـاز و اطالعات مرتبط 
بـا آن را بـه همـراه فایـل الکترونیکـی تـا 2۹ 
آبـان مـاه امسـال )1۹ نوامبـر 2۰1۶) بـه نشـانی 
پسـتی  نشـانی  و   ipc@nioc.ir الکترونیکـی 

حافـظ،  خیابـان  کریمخـان،  خیابـان  تهـران، 
مرکـزی  سـاختمان  حافـظ،  پـل  بـه  نرسـیده 
ششـم، طبقـه پنجـم، اتـاق 5۰1 ارسـال کننـد.
فهرست نهایی متقاضیان واجد شرایط، 17 آذر 
تارنمای  در   (2۰1۶ دسامبر  )هفتم  امسال  ماه 

شرکت ملی نفت ایران منتشر می شود. 

عالی  شورای  تشکیل  شیوه نامه  دولت  هیأت 
بر  تأیید کرد.  را  نفت و گاز  مهندسی مخازن 
این اساس شورای عالی مهندسی مخازن نفت 
سطح  در  تخصصی  مرجع  عالی ترین  گاز،  و 
صنعت نفت برای ارایه مشاوره فنی -  مهندسی 
نفت و گاز کشور و طرح های  درباره مخازن 
مربوط به نگهداشت تولید مخازن و یا افزایش 
توجه  با  بود. همچنین  آنها خواهد  از  بازیافت 

مخازن  مهندسی  عالی  شورای  مسئولیت  به 
این مصوبه  در  تولید،  پایه  تأیید خط  در  نفت 
و  انتخاب  نحوه  ترکیب،  ساختار،  وظایف، 
مهندسی  عالی  شورای  اعضای  تصمیم گیری 
مخازن نفت که برای مدت دو سال انتخاب و 

منصوب می شوند، مشخص گردید.
و  بررسی  عالی،  شورای  این  وظایف  حوزه 
و  طرح ها  درباره  فنی  و  مشورتی  اظهارنظر 

افزایش  و  بهبود  برای  پیشنهادی  راهکارهای 
برداشت از مخازن نفت و گاز کشور، ساماندهی 
توسعه دانش فنی و نیز انتقال فناوری در امور 
مرتبط با مهندسی مخازن و زمین شناسی نفت، 
ارزیابی اقدامات انجام شده در حوزه افزایش 
تولید و یا بهبود و افزایش برداشت از مخازن 
فنی  مشورتی  اظهارنظر  و  کشور  گاز  و  نفت 

درباره آنها خواهد بود. 

از  بهره گیـری  بـا  نفـت  صنعـت  پژوهشـگاه 
دانـش فنـی فرموالسـیون نانوامولسـیون پایـدار 
از نانـوذرات، موفـق بـه افزایـش بازیافـت نفت 
از الیه هـای سـنگ مخـزن میـدان بـالل شـد.

 در مسـیر اجـرای ایـن پـروژه تحقیقاتـی که به 
همت کارشناسـان پژوهشـگاه صنعت نفت و با 
همـکاری شـرکت ملـی نفـت ایران و شـرکت 
نفـت فـالت قاره بـر روی مخزن بـالل در حال 
انجـام اسـت، آزمایش هـای سـیالب زنی مغـزه 

بـا نفت بـالل بـا اسـتفاده از نانوسـیاالت پایدار 
در دمـای بـاالی ۹۰ درجه سـانتی گراد و فشـار 
افزایـش  بـه  منتـج  پـی اس آی   ۶۰۰۰ بـاالی 
بازیافـت نفـت )oil recovery) در مقایسـه بـا 

آب شـده است.
بر اسـاس اعالم پژوهشـگاه صنعت نفت، طرح 
تولیـد نفـت بیشـتر از ذخایـر نفتـی و اقدام های 
جدیـد بـرای بیـرون آوردن نفـت باقی مانده از 
الیه هـای سـنگ مخـزن، بـه بازیافت نوع سـوم 

مرتبط اسـت. یکـی از روش هـای بازیافت نوع 
از الیه هـای  نفـت  بیـرون آوردن  بـرای  سـوم 
بـه مخـزن اسـت  سـنگ مخـزن، تزریـق آب 
کـه تحـت عنـوان Water Flooding شـناخته 

می شـود.
نانـو ذرات می تواننـد در سـطح مشـترک بیـن 
نفـت و آب بـا انجـام واکنش هـای کاتالیسـتی 
و  نفت خـام  گـران روی  کاهـش  سـبب 
و  شـوند  مخـزن  شـرایط  در  آن  سبک سـازی 
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اقتصـادی  مختلـف  ابعـاد  و  انـرژی  موضـوع 
تحـوالت  کانـون  در  همـواره  آن،  بـا  مرتبـط 
در  امـا  داشـته،  قـرار  بین المللـی  روندهـای  و 
سـده ي اخیر منابـع انرژی به یکـی از مهم ترین 
متغیرهـای ژئوپلیتیکـی در نظام سیاسـی کنونی 

جهـان بـدل شـده اسـت.
در ایـن میـان، نفت و گاز به عنـوان فاکتورهای 
اهمیـت  توسـعه  اهـداف  بـه  نیـل  در  اساسـی 
اهمیـت  مثـال  به عنـوان  اسـت.  یافتـه  بسـیاری 
ایـن موضـوع بـرای ایاالت متحـده کـه در راه 
به شـدت  خـود  هژمونیـک  موقعیـت  حفـظ 
احسـاس ناامنـی کـرده بـه گونـه اي بوده اسـت 
کـه این کشـور را بـه تدویـن اسـتراتژی امنیت 
حداقل سـازی  بـا  تـا  سـاخته  مجبـور  انـرژی 
آسـیب پذیری در حـوزه نفـت و گاز، ضمـن 
کاهـش وابسـتگی بـه ایـن منابع و متنوع سـازی 
بـه  خـود،  وارداتـی  گاز  و  نفـت  حوزه هـای 
اسـتفاده از منابـع انرژی هـای گوناگـون روی 

آورد.
از سـویی دیگر، بررسـی منحنـی واردات نفت 
ایـاالت متحـده در سـال های اخیـر از کاهـش 
کـه  به گونـه ای  دارد،  حکایـت  چشـم گیری 
منابـع  از  کشـور  ایـن  نفـت  واردات  میـزان 

هفـت  و  بیسـت  بـه   2۰14 سـال  در  خارجـی 
 24 بـه  میـالدی  گذشـته  سـال  در  و  درصـد 
درصـد کاهش یافته اسـت. این درحالی اسـت 
اطالعـات  اداره  سـاالنه  آمارهـای  بنابـر  کـه 
انـرژی آمریـکا)EIA)، شـصت و پنـج درصـد 
 ،2۰۰5 سـال  در  کشـور  ایـن  مصرفـی  نفـت 

بـوده اسـت. وارداتـی 
انــرژی  امنیــت  افزایــش  در  دیگــر  بُعــد 
ســرمایه گذاری  و  تــالش  متحــده،  ایــاالت 
اســتقرار  و  نویــن  فناوری هــای  زمینــه ي  در 
فنــاوری شکســت هیدرولیــک نمــود دارد. 
فنــاوری شکســت هیدرولیــک فرآیندی اســت 
ــر کمــی از  ــا مقادی کــه طــی آن آب همــراه ب
ــاال  ــی ب ــار خیل ــا فش ــیمیایی ب ــواد ش ــن و م ش
ــن  ــه درون زمی ــازند ها ب ــتن س ــور شکس به منظ
شــدن  ســبب شکســته  تــا  می شــود  پمــپ 
ــترس  ــل دس ــای غیرقاب ــروج گازه ــا و خ آنه
ــت  ــده، شکس ــاالت متح ــت ای ــود. در ذهنی ش
هیدرولیکــي امنیــت واقعــی انــرژی در واردات 
و تجــارت بــا مناطــق بــا ثبــات را به همــراه 
دارد. از ایــن رو چنیــن به نظــر می رســد کــه 
ــای  ــی چاه ه ــت هیدرولیک ــای شکس فناوری ه
گاز  و  نفــت  تولیــد  روش  به عنــوان  افقــی 

توانســته در بخــش انــرژی مــورد پذیــرش 
و اقبــال قــرار گیــرد و هم اکنــون بــه یــک 
سیاســت  در  متحــده  ایــاالت  بــرای  ابــزار 
بین المللــی تبدیــل شــده اســت. در نتیجــه، 
بــرای  باقی مانــده  گزینه هــاي  از  یکــی 
بــه کار بســتن  دیگــر تولیدکننــدگان نفــت 
انــرژی  عرصــه ي  در  نویــن  سیاســت های 
نویــن؛  عصــر  بــرای  سیاســت هایی  اســت. 

عصــر انقــالب نفــت و گاز شــیل.
براســاس آخریــن بــرآورد ســناریوهاي تولیــد 
نفــت آمریــکا، تولیــد نفــت در آمریــکا در 
ســال 2۰15 در حــدود ۹/5 میلیــون بشــکه 
ــق گــزارش اداره اطالعــات  ــوده اســت و طب ب
انــرژي آمریــکا تــا ســال 2۰4۰ در بهتریــن 
ــاي  ــري فناوري ه ــاظ به کارگی ــرایط )به لح ش
ــت  ــت و گاز و قیم ــوع نف ــع متن ــد، مناب جدی
نفــت قابل قبــول) تولیــد ایــن کشــور مي توانــد 
ــن  ــا ای ــد. ب ــکه برس ــون بش ــدود 18 میلی ــه ح ب
ــان  ــت ارزان همچن ــرایط نف ــه ش ــال چنانچ ح
حاکــم باشــد و یــا حتــي قیمــت نفــت بــاز افت 
کنــد، تولیــد نفــت ایــن کشــور طــي 2۰ ســال 
ــد  ــر خواه ــم کمت ــي ه ــزان کنون ــده از می آین
ــاي ســناریوهاي  ــه شــده  گوی شــد. شــکل ارائ
ــد نفــت  ــزان تولی ــراي می ــه شــده ب درنظرگرفت

ــت.  ــده امریکاس ــاالت متح ای

از  را  مخـزن  سـنگ  تر شـوندگی  می تواننـد 
کننـد؛  تبدیـل  آب دوسـت  بـه  نفت دوسـت 

نفـت  کـه  می شـود  باعـث  عوامـل  ایـن  همـه 
به سـمت  و  شـده  جـدا  سـنگ  الیه هـای  از 

چـاه تولیـدی حرکـت کنـد و راندمـان تولیـد 
یابـد.  افزایـش 
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کاهش هزینه ها و افزایش تولید به کمک مته هاي ژئومكانیكي جدید

نگاهی کوتاه به دوره قراردادهای باالدستی نفتی در جهان

در  واقــع   Fracture ID فنــاوري  شــرکت 
آمریــکا،  کلــورادوي  ایالــت  دنــِور  شــهر 
را  ژئومکانیکــي  مته هــاي  جدیــد  فنــاوري 
مهندســي  هزینه هــاي  کاهــش  راســتاي  در 
تکمیــل چــاه معرفــي کــرده اســت. بــا تجزیــه 
ــاي  ــن مته ه ــل از ای ــاي حاص ــل لرزه ه و تحلی
ــات فیزیکــي  ــوان خصوصی ژئومکانیکــي مي ت
ــراي  ــب، ب ــاي مناس ــزن و مکان ه ــنگ مخ س
ــایي  ــازي را شناس ــکاف و مشبک س ــاد ش ایج
اســتاندارد  روش  حاضــر  حــال  در  کــرد. 
جمــع آوري داده از درون چــاه، اســتفاده از 

ــاري  ــن حف ــري در حی دســتگاه هاي نمودارگی
اســت. ایــن دســتگاه ها مي تواننــد خــواص 
طبیعــي  و محــل شکســتگي هاي  مکانیکــي 
ــد  ــه جدی ــد. مت ــت کنن ــاال ثب ــوح ب ــا وض را ب
قــادر اســت بــا صــرف هزینــه و زمــان کمتــر، 
در عملیاتــي بــا ریســک کمتــر، اطالعــات 
به دســت  نتایــج  به دســت آورد.  را  مذکــور 
ــل از  ــج حاص ــا نتای ــاوري ب ــن فن ــده از ای آم
روش هــاي قدیمــي مطابقــت دارد، بــا ایــن 
تفــاوت کــه ایــن نتایــج بــا صــرف هزینــه 

مي آیــد. به دســت  کمتــر 

ــت  ــاد برداش ــن ازدی ــوص، بولت ــن خص در ای
ــرکت  ــل ش ــر عام ــس و مدی ــل از موس ــه نق ب
Fracture ID نوشــت: شــرکت هاي اکتشــافي 
ــراي ایجــاد شکســتگي  ــه ب تولیــدي از ایــن مت
کرده انــد.  اســتفاده  نیــز  ســنگ  ســطح  در 
ایجــاد شــکاف هاي اضافــي در ســطح ســنگ 
نهایــي  بازدهــي  و  تولیــد  افزایــش  باعــث 
مي شــود، درحالي کــه هیــچ هزینــه اضافــي 

ــت.  ــده اس ــات نش ــن عملی ــرف ای ص
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باالدستی نفت و  دوره قراردادهای پروژه های 
ارتباط  برنامه تولید  با شرایط هر میدان و  گاز 
مستقیم دارد و باید در تنظیم قرارداد اکتشاف 
فنی  متخصصان  سوی  از  میدان،  هر  تولید  و 
فضای  از  خالصه اي  شود.  مصلحت سنجی 
عمومی و متعارف در صنعت نفت جهان بدین 

شرح است:
عراق

در سـال های اخیـر بـه اسـتثنای اقلیـم کردسـتان 
در  اغلـب  متعـددی  نفتـی  قراردادهـای  عـراق، 
مناطـق جنوبـی ایـن کشـور و تنهـا در مجـاورت 
ایـران امضا شـده اسـت؛ از جمله، قـرارداد میدان 
بـزرگ نفتـی رمیلـه بـر اسـاس قـرارداد خدمات 
  (Technical Service Contract-TSC( فنـي 
میان شـرکت نفت جنوب عراق و کنسرسـیومی 
متشـکل از بی پی، سـومو و پتروچاینا امضا شـده 

و مـدت ایـن قـرارداد 25 سـال اسـت.
هند

ســـــند سیاسـت نفــــــتی پیشــــــین هـــند 
»سیاســـت جــــــدید مجــــــوز اکتشـــاف،

 New Exploration Licensing Policy (NELP(
ــای  ــدل قرارداده ــاس م ــه براس ــت ک ــام داش ن
ــه  ــا توج ــود. ب ــتوار ب ــد اس ــارکت در تولی مش

بــه شــرایط حاکــم بــر بــازار نفــت و بــه منظــور 
بــرای  نفتــی  شــرکت های  بیشــتر  ترغیــب 
نفــت و گاز  ســرمایه گذاری در میدان هــای 
ــی  ــری اساس ــور بازنگ ــن کش ــت ای ــد، دول هن
ــود  ــان خ ــه در زم ــین ک ــت های پیش در سیاس
ــود را  نیــز در صنعــت نفــت جهــان متعــارف ب

ــرده اســت. ــاز ک آغ
کاهـش  بـه  توجـه  بـا  شـانا،  بنابرگـزارش 
سـرمایه گذاری در صنعـت نفـت ایـن کشـور 
طی چند سـال اخیر، سیاسـت نفتـی جدید هند 
هیدرو کربنـی «   مجـوز  و  اکتشـاف  »سیاسـت 
Hydrocarbon Exploration and Licensing

HELP( Policy) تصویب شده است.
در چارچــوب ایــن سیاســت، مــدل جدیــد 
قــراردادی در قالــب مشــارکت در درآمــد
Revenue Sharing Contract، به شرکت های 

نفتی پیشنهاد شده است.
هنـد  نفتـی  قرارداد هـای  جدیـد  نسـل  در 
شـده  گرفتـه  نظـر  در  انگیزشـی  ویژگی هـای 
کـه بـا توجه بـه موضـوع یادداشـت تنهـا دوره 
اظهارنظـر  طبـق  می شـود.  اشـاره  قراردادهـا 
مقـام هنـدی، چارچـوب قراردادهـای جدیـد 
اسـت کـه  قـرارداد 2۰ سـاله  مبنـای دوره  بـر 

بـا توافـق دوطـرف بـرای 1۰ سـال دیگـر قابـل 
تمدیـد خواهـد بـود. طبق سیاسـت های جدید، 
و  خشـکی  میدان هـای  بـرای  اکتشـاف  دوره 
آب هـای کم عمـق، از هفـت به هشـت سـال و 
بـرای آب هـای عمیـق همچنیـن میدان هـای بـا 
فشـار بـاال و بـا دمـای باال از هشـت سـال به 1۰ 

سـال افزایـش یافتـه اسـت.
تـــازه،  رویکـــرد  همیـــن  چارچـــوب  در 
ــد  ــد 1۰۰ درصـ ــد هنـ ــررات جدیـ ــق مقـ طبـ
فعالیت هـــای  ســـرمایه گذاری خارجـــی در 

E&P مجـــاز شـــده اســـت.
امارات

سـال  در  شـل  انگلیسـی-هلندی  شـرکت 
گذشـته بـا شـرکت ملـی نفـت ابوظبـی بـرای 
 15۰ در  بـاب  گازی  میـدان  از  بهره بـرداری 
موافقتنامـه  ابوظبـی  جنوب غربـی  کیلومتـری 
کردنـد.  امضـا  مشـترک  سـرمایه گذاری 
دو  مشـترک  سـرمایه گذاری  موافقتنامـه 
شـرکت یادشـده 3۰ سـاله خواهد بـود، ارزش 
ایـن معاملـه 1۰ میلیارد دالر اعالم شـده اسـت.

دیگر کشورها
ــس در  ــروژ، انگلیـ ــد نـ ــورهایی ماننـ در کشـ
قالـــب قراردادهـــای امتیـــازی و در دیگـــر 
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بهبود انتقال حرارت گل حفاری با به کارگیری نانوافزایه ها

هدف شرکت نفت ابوظبي؛ ضریب بازیافت 98 درصد

بدهكارترین شرکت نفتی جهان

ــه  ــت بـ ــت نفـ ــگاه صنعـ ــان پژوهشـ متخصصـ
دانـــش فنـــی ســـاخت نانوافزایه هـــا به منظـــور 
کاهـــش تقابـــل ســـازندهای رســـی و شـــیلی 
ـــرارت  ـــال ح ـــود انتق ـــاری و بهب ـــیال حف ـــا س ب
ــا توجـــه بـــه  گل حفـــاری دســـت یافتنـــد. بـ
ـــف  ـــای مختل ـــو در حوزه ه ـــاوری نان ـــش فن نق
نفـــت و گاز، اســـتفاده از نانـــوذرات به عنـــوان 
افزودنـــی در گل حفـــاری بـــرای کاهـــش 
جـــذب آب در ســـازندهای ُرســـی مـــورد 
ــری از  ــت. جلوگیـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــه قـ توجـ

تـــورم شـــیل و افزایـــش بـــازده حفـــاری، 
کاهـــش ریـــزش دیـــواره چـــاه و کاهـــش 
ــن  ــت محیطی از مهم تریـ ــرب زیسـ ــار مخـ آثـ
مـــوارد نشـــان دهنده اثـــر بخشـــی ایـــن طـــرح 

می آیـــد. به شـــمار  پژوهشـــی 
در حفاری هـــای عمیـــق ممکن اســـت دما و 
فشـــار آن قدر باال باشـــد که مانـــع از انتقال 
حـــرارت صحیح در ســـیال حفاری شـــود و 
از ایـــن رو برای اســـتفاده از یک ســـیال در 
شـــرایط فوق، ویژگی های گرمایـــی و انتقال 

بـــر همین  یابد.  بهبـــود  باید  حرارت ســـیال 
بهبـــود ویژگی های  از راه های  اســـاس یکی 
از  اســـتفاده  حفـــاری،  ســـیال  گرمایـــی 
نانوذرات  )نانوســـیاالت)  حاوی  ســـیال های 
اســـت. انتقـــال حـــرارت و پایـــداری بهبود 
یافتـــه،  خنک ســـازی میکروکانال ها، حداقل 
گرفتگـــی، صرفه جویی در انـــرژی و هزینه، 
کاهـــش تـــوان پمـــپ و خنک کـــردن مته 
حفـــاری و افزایـــش عمـــر مته حفـــاری از 

به شـــمار مـــی رود.  مزیت هـــای این طرح 

نفـــت  دانشـــگاهي  و  تحقیقاتـــي  انســـتیتو 
ابوظبـــي)PI) و شـــرکت ســـولوي 2، قـــراردادي 
ــیمیایي  ــواد شـ ــه کـــردن مـ ــر فرمولـ مبنـــي بـ
موثـــر بـــر ازدیـــاد برداشـــت در ابوظبـــي 
امضـــا کردنـــد. در بیانیـــه انســـتیتو تحقیقاتـــي 
ــده  ــاره شـ ــي اشـ ــت ابوظبـ ــگاهي نفـ و دانشـ
اســـت کـــه ایـــن دانشـــگاه بـــه اصـــول کاري 
شـــرکت ســـولوي اعتمـــاد دارد و مطمئـــن 
اســـت کـــه ایـــن شـــرکت مناســـبترین مـــواد 

میادیـــن  در  اســـتفاده  بـــراي  را  شـــیمیایي 
ـــاس  ـــر اس ـــرد. ب ـــد ک ـــي خواه ـــي طراح ابوظب
ـــرکت  ـــي ش ـــزات مطالعات ـــرارداد، تجهی ـــن ق ای
 PI ســـولوي در بخـــش تحقیقاتـــي جدیـــد
 PI کارشناســـان  و  شـــد  خواهـــد  مســـتقر 
در دوره هـــاي آموزشـــي "طراحـــي مـــواد 
ـــد.  ـــد دی ـــوزش خواهن ـــولوي آم ـــیمیایي" س ش
ـــر  ـــدت ه ـــکاري طوالني م ـــر هم ـــه ب ـــن بیانی ای
ـــردي  ـــج کارب ـــه نتای ـــیدن ب ـــا رس ـــرکت ت دو ش

در صنعـــت نفـــت تأکیـــد مي نمایـــد. بولتـــن 
راه ازدیـــاد برداشـــت مي نویســـد بـــر اســـاس 
شـــرکت  هـــدف   ،PI رئیـــس  گفته هـــاي 
ـــت  ـــب بازیاف ـــه ضری ـــیدن ب ـــي رس ـــت ابوظب نف
ــات  ــن مطالعـ ــج ایـ ــوده و نتایـ ــد بـ ۹8 درصـ
ــي  ــش ابوظبـ ــازن پُرچالـ ــاي مخـ ــد احیـ کلیـ

خواهـــد بـــود. 
 www.oilreviewmiddleast.com –      :منبع
June 2016

نـــام  کـــه  پتروبـــراس  دولتـــی  شـــرکت 
کامـــل آن Petroleo Brasileiro SA اســـت 
هم اکنـــون بـــا بیـــش از 125 میلیـــارد دالر 
ـــان  ـــی جه ـــرکت نفت ـــن ش ـــی، بدهکارتری بده
ـــاد  ـــت و فس ـــوء مدیری ـــود. س ـــوب می ش محس
ـــن  ـــدن ای ـــد آم ـــی پدی ـــل اصل ـــئوالن، عام مس

شـــرایط بحرانـــی محســـوب می گـــردد. طـــی 
چنـــد ســـال اخیـــر دولـــت ایـــن کشـــور بـــا 
تغییـــر رویکردهـــا و مدیریـــت جدیـــد بـــرای 
شـــرکت پتروبـــراس ســـعی در مدیریـــت 
ــد  ــات جدیـ ــی از تصمیمـ ــران دارد. یکـ بحـ
ـــی  ـــارد دالر از دارای ـــر 15 میلی ـــغ ب ـــروش بال ف

ـــت.  ـــال 2۰1۶ اس ـــان س ـــا پای ـــور ت ـــرکت مزب ش
در همیـــن راســـتا، مـــاه گذشـــته شـــرکت 
پتروبـــراس ۶۶ درصـــد از ســـهم خـــود در 
 Carcara ــاحلی ــی فراسـ میـــدان عظیـــم نفتـ
ــرکت  ــه شـ ــارد دالر بـ ــغ 2/5 میلیـ ــه مبلـ را بـ
نـــروژی اســـتات اویـــل فروخـــت. طبـــق 

مکزیـــک،  اســـترالیا،  ماننـــد  کشـــورها 
قزاقســـتان و ... قراردادهـــای بلند مدتـــی در 

ـــکا  ـــده آمری ـــاالت متح ـــت؛ در ای ـــال اجراس ح
نیـــز نظـــام حقوقـــی ویـــژه ای حاکـــم بـــوده 

اســـت و شـــرکت های E&P  مالـــک دائمـــی 
ــتند.  ــازن هسـ مخـ
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اخبار فناوری

فاز دوم توسعه میدان شاه دنیز 18 میلیارد دالر هزینه دارد

شـــرکت انگلیســـی بی پـــی بـــرآورد می کنـــد 
کـــه فـــاز دوم توســـعه میـــدان گازی شـــاه دنیز 
ــه 18  ــک بـ ــان نزدیـ ــوری آذربایجـ در جمهـ
میلیـــارد دالر هزینـــه در بـــر خواهـــد داشـــت. 
ــس،  ــری اویل پرایـ ــگاه خبـ ــزارش پایـ ــه گـ بـ
شـــرکت انگلیســـی بی پـــی اعـــالم کـــرد 
ــدان گازی  ــاز دوم میـ ــعه فـ ــه توسـ ــه هزینـ کـ
ــه  ــط لولـ ــعه خـ ــاه دنیز و توسـ ــاحلی شـ فراسـ
»قفقـــاز جنوبـــی« در مجمـــوع حـــدود 18 
ـــود؛ حـــدود 82 درصـــد  ـــارد دالر خواهـــد ب میلی
از ایـــن طـــرح هم اکنـــون تکمیـــل شـــده 
اســـت. حجـــم ذخایـــر گاز و میعانـــات گازی 
میـــدان فراســـاحلی شـــاه دنیز به ترتیـــب یـــک 
تریلیـــون و 2۰۰ میلیـــارد مترمکعـــب و 24۰ 

میلیـــون تـــن بـــرآورد شـــده اســـت.
فـــاز دوم توســـعه میـــدان شـــاه دنیز قـــرار 
ــاز  ــه  قفقـ ــط لولـ ــعه خـ ــس از توسـ ــت پـ اسـ
جنوبـــی و ســـاخت خطـــوط لولـــه ترنـــس-
آناتولیـــن و ترنس-آدریاتیـــک، گاز جمهوری 
ـــا  ـــه و اروپ ـــای ترکی ـــه بازاره ـــان را ب آذربایج
صـــادر کنـــد. پـــس از اجـــرای فـــاز دوم 
توســـعه میـــدان شـــاه دنیز، برداشـــت ســـاالنه 

گاز ایـــن میـــدان از ۹ میلیـــارد متـــر مکعـــب 
ـــید. ـــد رس ـــب خواه ـــر مکع ـــارد مت ـــه 1۶ میلی ب

شـــرکت بی پـــی 28/8 درصـــد، شـــاه دنیز 
آذربایجـــان 1۰ درصـــد از ســـهام پـــروژه 
برداشـــت از میـــدان شـــاه دنیز آذربایجـــان 
دیگـــر  جملـــه  از  دارنـــد؛  اختیـــار  در  را 
ـــرکت  ـــه ش ـــوان ب ـــی آن می ت ـــهامداران اصل س
درصـــد،   ۶/7 بـــا   (SCG( اس ســـی جی 
شـــرکت ملـــی نفـــت مالـــزی )پترونـــاس) 

بـــا  15/5 درصـــد، لوک اویـــل روســـیه و 
ــر  ــران )NIOC) هـ ــت ایـ ــی نفـ ــرکت ملـ شـ
ـــن  ـــرد؛ همچنی ـــاره ک ـــد اش ـــا 1۰ درص ـــدام ب ک
ــه )تی پـــی ای او)  ــی نفـــت ترکیـ شـــرکت ملـ

ــهام دارد. ــد سـ ــروژه 1۹ درصـ ــن پـ در ایـ
ــه نفـــت و گاز  ــعه پایانـ ــرای توسـ ــا بـ  تالش هـ
ســـنگچال نیـــز طبـــق برنامـــه مصـــوب ادامـــه 
ـــارم  ـــاه دنیز چه ـــدان ش ـــعه می ـــرارداد توس دارد. ق

ژوئـــن ســـال 1۹۹۶ میـــالدی امضـــا شـــد. 

استفاده از سوپرکامپیوترها در آنالیز لرزه نگاري سه بعدي برای کاهش هزینه های 
تولید نفت

ــت،  ــاد نفـ ــم در اقتصـ ــث مهـ ــی از مباحـ یکـ
ــا  ــه بـ ــوده کـ ــد بـ ــای تولیـ ــش هزینه هـ کاهـ

ــا  ــه بـــه ســـقوط قیمت هـــای جهانـــی بـ توجـ
شـــرکت های  توســـط  بیشـــتری  جدیـــت 

نفتـــی پیگیـــری می گـــردد. رویکـــرد برخـــی 
در قبـــال ایـــن موضـــوع مهـــم، بـــه کاهـــش 

ـــن  ـــراس، ای ـــل پتروب ـــد مدیرعام ـــه جدی مصاحب
واگـــذاری به غیـــر از ایجـــاد منابـــع مالـــی 
ـــدات  ـــام تعه ـــرکت را از انج ـــن ش ـــتقیم، ای مس
ـــور  ـــروژه مزب ـــرای پ ـــد ب ـــرمایه گذاری جدی س
ــاخت  ــد سـ ــارد دالر آزاد خواهـ ــا 11 میلیـ تـ
ــون  ــت دیـ ــه بازپرداخـ ــادر بـ ــرکت، قـ و شـ

بیشــــــتری خواهـــــد بـــود.

 بـــر اســـــاس نوشـــته business & law متاســـفانه، 
ـــش  ـــدان دان ـــه، فق ـــعه نیافت ـــورهای توس در کش
ــی  ــام نظارتـ ــدان نظـ ــروژه و فقـ ــت پـ مدیریـ
ورود  موجـــب  کارآمـــد"  و  "تخصصـــی 
امـــوال  بـــه  عظیـــم  خســـارات  این گونـــه 
عمومـــی و هزینه هـــای هنگفـــت بـــه عمـــوم 

مـــردم می گـــردد. 
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تجارب ازدیاد برداشت شرکت شل در کشور عمان

شـــرکت نفـــت شـــل بـــا همـــکاري شـــرکت 
ــاي بزرگـــي  ــان، پروژه هـ ــعه نفـــت عمـ توسـ
در زمینـــه طراحـــي و اعمـــال روش هـــاي 
نفتـــــي  میادیـــن  در  ازدیـــاد  برداشـــــت، 
به خصـــوص مخـــازن کربناتـــه، در کشـــور 

عمـــان بـــه انجـــام رســـانده اســـت. طبـــق 
ــن  ــت، ایـ ــاد برداشـ ــن راه ازدیـ ــته بولتـ نوشـ
پروژه هـــا مي توانـــد الگـــوي مناســـبي بـــراي 
به کارگیـــري روشـــهاي ازدیـــاد برداشـــت 
ــور  ــر کشـ ــال حاضـ ــد. در حـ ــران باشـ در ایـ

ـــاد  عمـــان پیشـــگام اســـتفاده از روش هـــاي ازدی
ـــر  ـــدول زی ـــت. ج ـــه اس ـــت در خاورمیان برداش
بیانگـــر روش هـــاي ازدیادبرداشـــت اجـــرا شـــده 
ــن  ــي میادیـ ــل در برخـ ــرکت شـ ــط شـ توسـ

ــان اســـت.  نفتـــي کشـــور عمـ

نوع اجرامیدانروش ازدیاد برداشت

پایلوتفهود/ هابور/ هبهب/ امل و موخیزناحرارتی             

کل میدانقرن عالمحرارتی با ریزش ثقلی*

)ASP(پایلوتمارمول**/ریما/ لخوارتزریق آلکالین/سورفکتانت/پلیمر

پایلوتنیمر و امینپلیمر

تزریق امتزاجی گاز ترش
3-4 درصد سولفید هیدروژن و 1۰-15 درصد دی اکسیدکربن

کل میدانزلزاال

پایلوتالنورتزریق امتزاجی گاز

* این روش نوین میزان بازیافت میدان قرن عالم را، از حدود 4 درصد به حدود 2۹ درصد افزایش داده است.
**پیش بیني مي شود با استفاده از روش ازدیاد برداشت تزریق آلکالین/ سورفکتانت/ پلیمر در میدان مارمول میزان بازیافت از 1۹ درصد به بیش از 2۹ درصد 

افزایش یابد.
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کاهـــش  شـــامل  پرســـنلی،  هزینه هـــای 
ــالم  ــی در اقـ ــی صرفه جویـ ــتمزدها و حتـ دسـ
مصرفـــی شـــرکت ها محـــدود می گـــردد. 
ــالح  ــاوري و اصـ ــتفاده از فنـ ــل، اسـ در مقابـ
فرایندهـــا یکـــی از موثرتریـــن رویکردهایـــی 
ـــه ای جهـــان از  ـــرکت های حرف ـــه ش ـــت ک اس
ـــرکت   ـــه ش ـــرای نمون ـــد. ب ـــروی می کنن آن پی
ـــاری  ـــال ج ـــوالی س ـــر ج BHP Billiton اواخ
ـــتفاده  ـــا اس ـــرکت ب ـــن ش ـــه ای ـــرد ک ـــالم ک اع
از ســـوپرکامپیوترها بـــرای تولیـــد نقشـــه های 

در  مورد نیـــاز  ســـه بعدی  نـــگاری  لـــرزه 
ــب  ــای کارائیـ ــت و گاز دریـ ــای نفـ پروژه هـ
در  صرفه جویـــي  بـــه  موفـــق  تاکنـــون 
ــون  ــش از 5۰۰ میلیـ ــزان بیـ ــه میـ ــا بـ هزینه  هـ

ــده اســـت.  دالر شـ
بنابرگــزارش صمــت، ایــن شــرکت بــا اســتفاده 
ــتون  ــردازی در هوس ــز داده پ ــات مرک از خدم
موفــق شــده دوره تولیــد نفــت در پــروژه نفتــی 
ــه  ــال ب ــو را از 7س ــداد و توباگ ــع در ترین واق
3 ســال کاهــش دهــد. کاهــش ایــن میــزان از 

ــی  ــد، موضوع ــاف و تولی ــل اکتش دوره مراح
کم نظیــر و قابل تأمــل اســت. 


