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ابالغ اولويتهاي وزارت نفت توسط رئیس جمهور
دکتــر حســن روحانــی پیشتــر بــا اســتناد بــه
اصــول  ۸۷و  ۱۳۳قانــون اساســی و پس از رأی
اعتمــاد مجلــس شــورای اســامی ،بــا صــدور
احکامــی وزیــران کابین ـهی دوازدهــم دولــت
را منصــوب کــرده بــود و مقــرر شــد ضمایــم
ایــن احــکام کــه شــامل برخــی دســتورالعملها
و تعییــن اولویتهاســت نیــز بــه آنهــا ابــاغ
شــود .بــر اســاس ضمایــم احــکام ،وزرا
موظــف شــدهاند برنامههــای وزارتخانــهی
تحــت مدیریــت خــود را بــا توجــه دقیــق بــه
جهتگیریهــا و اولویتهــای مطرحشــده
تنظیــم کــرده و برنامههــای اجرایــی را ظــرف
دو مــاه بــه دفتــر رئیــس جمهــور ارائــه کننــد.
همچنیـن سـازمان برنامـه و بودجـهی کشـور
موظـف شـده هـر شـش مـاه یکبـار گـزارش
مقایسـهای از پیشـرفت و تحقق برنامه دربارهی
اولویتهـای ابالغـی را بـه دفتـر رئیسجمهور
ارائـه کنـد تـا عملکـرد و چگونگـی پیشـرفت
برنامههـا ارزیابـی شـود .اولویتهـای ابالغـی

در بخـش نفـت در دو بخـش عمومـی و
تخصصـی اسـت كـه مـوارد تخصصـی بخش
نفـت و گاز بدیـن شـرح اسـت:
■ ایجـــاد تحـــول در بخش باالدســـتی نفت
از طریـــق توســـعهی ســـرمایهگذاری بهویژه
ســـرمایهگذاری خارجـــی جهت توســـعهی
میادین نفـــت و افزایش ضریـــب بازیافت از
طریـــق بهکارگیـــری فنآوریهـــای نو
■ اقـدامات الزم بـرای بهرهبـرداری کامـل از
تمامـی میادیـن مشـترک نفـت و گاز کشـور
■ تحـول در بخـش پاییندسـتی گاز و نیـل بـه
ارزش افـزوده و مشـارکت حداکثـری بخـش
خصوصـی
■ جلـب مشـارکت بخـش خصوصـی و
سـرمایهگذاران خارجـی در پتروشـیمیها
■ نوسـازی صنعـت نفـت و گاز و بازطراحـی
سـاختار حاکمیتـی و شـرکتی بـر پایـهی
اقتضائـات و روندهـای جهانی با هدف افزایش
بـازده صنعـت در چارچوب سیاسـتهای کلی

اصـل  ۴۴قانـون اساسـی
■ مشـــارکت در برنامههـــای مهـــار رشـــد
مصـــرف گاز از طریق افزایـــش بهرهوری با
ِ
تقویـــت نقش ایران در بـــازار جهانی
هدف
گاز
■ همـکاری و هماهنگـی با صنعـت برق جهت
اسـتفادهی هرچـه کاراتر از منابـع در زنجیرهی
ارزش تولید انرژی کشـور
■ مشـارکت مؤثـر در تهیـهی برنامـه ی کنتـرل
و بهینهسـازی رشـد مصـرف حاملهـای
انـرژی جهـت صیانـت از سـرمایههای کشـور
و جلوگیـری از هدررفـت منابـع و تخریـب
محیـط زیسـت
■ جلوگیری از سـوزاندن گازهـای همراه نفت
در مشعلها
■ فعـال شـدن بنـدر جاسـک بـرای صـادرات
نفت
■ تلاش بـرای ایفـای نقـش در بـازار جهانـی
LNG

بازآرایی ساختاری در پژوهش و فنآوری شرکت ملی نفت ایران
سرپرست مدیریت پژوهش و فنآوری
شرکت ملی نفت با اشاره به تقویت حضور
دانشگاهها در کنار مجموعهی صنعت نفت
گفت :دانشگاهها در حکم مشاوران این صنعت
هستند .ابراهیم طالقانی با بیان این مطلب افزود:
در سالهای اخیر با هدف جلوگیری از انجام
کارهای پراکنده ،دانشگاهها را روی مسائل
خاصی متمرکز کردهایم که از آن جمله طرح
واگذاری مطالعهی فنآورانهی ن ُه مخزن نفتی
به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور است.
وی نتیجهمحـوری بهجـای فرآیندمحـوری
را از نقـاط تمایـز قراردادهـای شـرکت ملـی
نفـت ایـران بـا دانشـگاهها نسـبت بـه دیگـر
قراردادهـای پژوهشـی در سـطح کشـور عنوان

کـرد و گفـت :دانشـگاهها بـا اختیاراتـی کـه
دارنـد بایـد نتیجـهی کار را در زمانبندیهـای
مشـخص بـه شـرکت ملـی نفـت ارائـه دهنـد.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه جایــگاه خاص
پژوهــش و فــنآوری در سیاســتهای کالن
کشــور ادامــه داد :در مدیریــت پژوهــش و
ف ـنآوری یــازده حــوزهی ف ـنآوری بهعنــوان
حوزههــای هــدف مشــخص شــدهاند کــه
میتــوان آنهــا را در ســه بخــش طبقهبنــدی
کــرد .بخــش اول شــامل حوزههــای اصلــی
ماننــد ازدیــاد برداشــت .بخــش دوم شــامل
حوزههــای پشــتیبانیکننده ماننــد منابــع
انســانی و بخــش ســوم شــامل حوزههــای
راهبــردی ماننــد سیاس ـتهای آتــی پژوهــش

و فــنآوری اســت.
وی بـا اشـاره بـه بازآرایـی انجـام شـده در
سـاختار مدیریـت پژوهـش و فـنآوری
شـرکت ملـی نفـت عنـوان کـرد :در سـاختار
جدیـد بـا حفـظ تعـداد افـراد ،دو بخـش
مطالعـات آیندهپژوهـی و تجاریسـازی
اضافـه شـده اسـت .بخـش تعریـف ،نظـارت و
اجراییسـازی پروژههـا هـم کـه از قبـل وجود
داشـته و در سـاختار جدیـد حفظ شـده اسـت.
طالقانـی بحـث همـکاری فنآورانـه را یکـی
دیگـر از ماموریتهـای مهـم ایـن مدیریـت
برشـمرد و گفـت :هماهنگسـازی تجربههـای
مـدون فـنآوری بینالمللـی بـا ظرفیتهـای
داخلـی کشـور را در دسـتور کار داریـم.
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اخبار فناوری

عمان و برنامهریزی برای دستیابی به قطب ازدیاد برداشت
ادارهی اطالعــات انــرژی آمریــکا ،گــزارش
خــود را دربــارهی انــرژی عمــان بـهروز کــرده
اســت .در بخشــی از ایــن گــزارش بهنقــل
از اقتصــاد و نفــت دربــاره عمــان اینگونــه
آمــده اســت:
توانایـــی عمان بـــرای افزایـــش تولید نفت
و گاز شـــدیدا ً بـــه فنآوریهـــای نوآورانه
ازدیـــاد برداشـــت وابســـته اســـت .بهدلیل
هزینـــهی نســـبتاً زیـــاد تولید ،دولـــت این

کشـــور مشـــوقهایی بـــه شـــرکتهای
بینالمللـــی ارائـــه میدهـــد .گـــزارش
مذکور ،مفاد قراردادهای ارائهشـــده توســـط
عمان را ســـخاوتمندانه دانســـته اســـت .در
ایـــن قراردادهـــا ،فنآوریهـــای پیچیده و
تجربهی بخـــش خصوصی بـــهکار رفتهاند.
قراردادهـــای عمـــان از اغلـــب قراردادهای
موجـــود در منطقـــه جذابتر هســـتند .در
بلوک شـــش عمـــان ،همزمان چهـــار روش

 EORبـــهکار مـــیرود کـــه از آن جملـــه
میتـــوان بـــه Polymer، Miscible ،Steam
و  Solarاشـــاره کـــرد .بـــا وجود شـــرایط
بهمراتـــب بهتر عمان از لحاظ محیط کســـب
و کار ،ریســـکهای سیاســـی و اقتصادی و
محدودیتهـــای بینالمللـــی ،این کشـــور
جهـــت بهرهبـــرداری حداکثـــری از منابع،
از قراردادهـــای جذاب مشـــارکت در تولید
بهره گرفته اســـت.

اخباری از بازار تولید و صادرات نفت
احتمـال موفقیـت روسـیه بـا تمدیـد توافـق
کاهـش جهانـی تولیـد نفـت

رئیــس جمهــور روســیه اعــام کــرد ممکــن
اســت توافــق جهانــی کاهــش تولیــد نفــت تــا
پایــان ســال آینــدهی میــادی تمدیــد شــود.
بــه گــزارش شــبکهی خبــری بلومبــرگ،
والدمیــر پوتیــن؛ رئیــس جمهــور روســیه،
چهارشــنبه  ۱۲مهرمــاه اعــام کــرد :مســکو
ممکــن اســت بــا تمدیــد توافــق جهانــی
کاهــش تولیــد نفــت تــا پایــان ســال ۲۰۱۸
میــادی موافقــت کنــد .بــا ایــن وجــود وی
تأکیــد کــرد کــه بــرای تصمیمگیــری نهایــی
بایــد تــا نزدیــک پایــان مهلــت توافــق کنونــی
منتظــر مانــد .رئیــس جمهــور روســیه گفــت:
مــا بــر اســاس واقعیتهــا در مــاه مــارس ســال
 ۲۰۱۸میــادی ،تصمیــم خــود را میگیریــم،
امــا احتمــال تمدیــد توافــق را رد نمیکنــم.
پوتیــن افــزود :اگــر دربــارهی تمدیــد احتمالــی
صحبــت کنیــم دسـتکم بایــد تــا پایــان ســال
 ۲۰۱۸میــادی باشــد.
اصلیترین مقاصد صادرات نفت ایران

طبــق گــزارش پالتــس ،در مــاه گذشــتهی

10

میــادی (آگوســت) ،مجمــوع صــادرات نفت
ایــران بــه فرانســه و ایتالیــا ،بیــش از صــادرات
بــه هنــد بــود .جزئیــات مقــدار صــادرات کامل
نفــت ایــران بــه کشــورهای ترکیــه ،چیــن،
ژاپــن ،کرهجنوبــی ،هنــد و ایتالیــا در شــکل
قابلمشــاهده اســت.
ابـراز اميـدواري عربسـتان دربـارهی آينـده
توافـق جهانـي كاهـش عرضـهی نفـت

بـــه گـــزارش خبرگـــزاری رويتـــرز ،خالـــد
الفالـــح؛ وزیـــر انـــرژی عربســـتان ،جمعـــه
 ۱۴مهـــر مـــاه ابـــراز امیـــدواری کـــرد قبـــل
از نشســـت اوپـــک در مـــاه نوامبـــر امســـال،
دربـــارهی آینـــدهی توافـــق جهانـــی کاهـــش
تولیـــد نفـــت بـــا روســـیه بـــه توافـــق دســـت
یابـــد.
وی قبـــل از آن نیز در واکنـــش به گمانهزنی
والدمیـــر پوتین؛ رئیـــس جمهور روســـیه،
دربـــارهی احتمـــال تمدیـــد توافـــق جهانی
کاهـــش تولیـــد نفت تـــا پایان ســـال ۲۰۱۸
میالدی اعالم کرد عربســـتان هنوز دربارهی
تمدیـــد توافـــق متعهد نشـــده امـــا دربارهی
پیشـــنهاد روســـیه ،انعطافپذیر است.

وزیــر نفــت عربســتان در نشســت بــا الکســاندر
نــواک ،وزیــر انــرژی روســیه گفــت :مــن
بــرای دســتیابی بــه توافــق مشــتاق هســتم و
در چنــد هفتــهی آینــده قبــل از نشســت مــاه
نوامبــر ســازمان کشــورهای صادرکننــدهی
نفــت ،بــا شــما همــکاری میکنــم.
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نرمافزار  RESXجهت تلفيق يكپارچهی دادهها در فرآيند مدلسازي مخزن
دســتيابي بهمدلهــاي مخزنــي قابلاعتمــاد
مســتلزم اســتفاده از تمامــي دادههــاي مــورد
نيــاز بــا رويــهی مشــخص اســت .از طــرف
ديگــر يكپارچگــي دادههــاي بخشهــاي
مختلــف ماننــد اطالعــات گــروه زيــر دريــا
(در مطالعــات ميادیــن دريايــي) و اطالعــات
گــروه سنگشناســي از اهميــت زيــادي
برخــوردار اســت .در كنــار حفــظ يكپارچگــي
مــدل ســاخته شــده بايــد عدمقطعيتهــا را
نيــز مدنظــر قــرار داد .بــر مبنــاي روشهــاي
متــداول ،يــك گــروه شبيهســازي بايــد
ماههــا و بلكــه چنديــن ســال ،زمــان بــراي
ايجــاد يــك مــدل واحــد بهعنــوان مبنــا
اختصــاص مــيداد .بــه گــزارش بولتــن راه
ازديــاد برداشــت ،بــا توجــه بــه ســپري شــدن
زمــان ممكــن بــود مــدل ايجــاد شــده بــا
شــرايط فعلــي مخــزن فاصلــه داشــته و نتايــج
پيشبينــي آن قابلتوجــه نباشــد و متعاقــب
آن مديريــت مخــزن بــا چالــش تصميمــات
ناصحيــح و عــدم تخصيــص كافــي منابــع
مواجــه شــود.
چالشهاي مدلسازي مخزن

يكـي از بزرگتريـن چالشهـاي شبيهسـازي
مخـزن ،تلفيق يكپارچهی دادههاي اسـتاتيك و
ديناميـك اسـت؛ معموالً ايـن مدلهـا در قالب
فعاليتهـاي مجـزا تهيـه ميشـوند .بنابرايـن بـا
توجـه بـه محدوديتهـاي موجـود در تعامـل
گروههـاي مختلـف ممكـن اسـت مدل سـاخته
شـده از مـدل واقعي مخزن فاصله داشـته باشـد.
ك ّميسـازي عدمقطعيـت در ميـدان نيـز يكـي
ديگـر از چالشهـاي شبيهسـازي اسـت .چنيـن

مطالعاتـي بيشـتر در خصـوص دادههـاي مـدل
اسـتاتيك ميـدان انجـام ميشـوند و دادههـاي
مـدل دینامیـک آنـرا درنظـر نميگيرنـد .در
نتيجـهي وجـود چنيـن چالشهايـي و بـا وجود
اجـراي صدهـا و بلكـه هـزاران بـار فرآينـد
شبيهسـازي ،دقـت پيشبينيهـا مناسـب نیسـت
و تصميمگيـري بـر مبنـاي مـدل نهايـي ممكـن
اسـت بـا خطـاي  20-30درصـدی همراه باشـد
كـه متعاقـب آن ريسـك موفقيـت عمليـات در
چنيـن ميادينـي نيـز افزایـش ميیابـد.
بهكارگيـري يكپارچـهی دادههـا بـراي
انجـام مدلسـازي

شــركت رســوپتيما موفــق بــه توســعهي
نرمافــزاري بهنــام  ResXشــده اســت .ايــن
نرمافــزار ابــزاري بــراي آمادهســازي دادههــا
و مدلســازي مخــزن اســت كــه بهطــور
موفقيتآميــزي توانســته چالشهــاي
شبيهســازي را مديريــت نمايــد .يكــي ديگــر
از ويژگيهــاي ايــن نرمافــزار اســتفاده
از تمامــی دادههــاي موجــود در تمامــی
بخشهــاي مطالعاتــي اســت .ايــن ويژگــي
باعــث ميشــود همــهی متغیرهــاي مهــم
مطالعــه شــوند تــا عدمقطعيــت مخــزن
كاهــش يابــد .بهعــاوه هنــگام پيادهســازي
فرآينــد شبيهســازي دینامیــک مخــزن ،ايــن
نرمافــزار قــادر اســت برخــي از متغیرهــاي
بــهكار رفتــه در توصيــف مــدل را هــر بــار
بهروزرســاني نمايــد .بهطــور كلــي بــا
اســتفاده از ايــن نرمافــزار ،شبيهســازي و
آمادهســازي دادههــا در يــك مرحلــه انجــام
ميشــود .هميــن امــر موجــب پيشــگيري

از ايجــاد برخــي چالشهــاي شبيهســازي
ميگــردد .بهعــاوه ،ايــن نرمافــزار توانايــي
رديابــي و مطالعــهي عدمقطعيــت در تمامــي
مراحــل شبيهســازي را داراســت و ميتوانــد
در تصميمگيريهــاي اقتصــادي پــروژه
نقــش مؤثــري داشــته باشــد.
مطالعهی موردي :ميدان گوليات

ايــن ميــدان در حــوزهي فراســاحلي بارنتــز در
دريــاي شــمال در محــدودهي كشــور نــروژ
قــرار دارد و شــامل هشــت الگــوي زيرســطح
دريــا بــا ســی و دو حلقــه چــاه اســت كــه بــه
يــك واحــد توليــدي معلــق بــر ســطح دريــا
متصــل ميشــوند .ايــن ميــدان از دو مخــزن
تشــكيل شــده و از ســال  2016در مــدار توليــد
قــرار گرفتــه اســت .بهرهبــرداري از ايــن
ميــدان بهعهــدهی شــركت انــي اســت .در
حــال حاضــر در قالــب طرحهــاي چرخــهی
كاري تلفيقــي مدلســازي مخــزن ،تزريــق
آب و گاز در ايــن ميــدان بــا اســتفاده از
نرمافــزار  RESXپيادهســازي شــده كــه شــامل
ارزيابــي عدمقطعيــت در هــر دو بخــش مــدل
اســتاتيك و پويــاي ميــدان اســت .بــر اســاس
نتايــج ايــن پــروژه ،چنديــن بهروزرســاني بــر
مبنــاي دادههــاي توليــدي جديــد بــه انجــام
رســيده اســت .آنچــه اهميــت دارد اينســت كــه
بــا وجــود چنديــن تغييــر ســاختار در برخــي از
بلوكهــاي شبيهســازي (بــا هــدف رفــع برخــي
تناقضــات بيــن دادههــاي جديــد بــا فرضيــات
قبلــي) ،چرخ ـهی كاري كلــي تغييــري نكــرده
كــه ايــن امــر باعــث انجــام فرآينــد بهروزرســاني
مــدل بــا كارآيــي زیــاد ميشــود.

روند فنآورانهی نوظهور در صنعت نفت جهان
در صنعتـــی که بهدلیـــل افت شـــدید قیمت

نفـــت هنـــوز طرحهـــای زیادی در دســـتور

کار نیســـت و طرحهـــای جدید هـــم بهدلیل
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اخبار فناوری

لحاظ کـــردن مســـائلی از جملـــه بهرهوری
و ســـودآوری ،بـــا فشـــار زیادی از ســـوی
ســـهامداران روبهرو است ،فنآوری اطالعات
یکـــی از راههـــای برونرفـــت از بحرانهای
پیـــشروی شـــرکتهای نفـــت و گاز در
پروژههـــای باالدســـتی بهشـــمار میآیـــد.
حرکــت بهســوی دیجیتالــی شــدن در صنعــت
نفــت و گاز ،یکــی از راههایــی اســت کــه

شــرکتهای بــزرگ و کوچــک فعــال در
صنایــع نفــت و گاز میتواننــد بــا ســرمایهی
انســانی کمتــر ،کارهــای بیشــتری را و در
زمــان کمتــری انجــام دهنــد .هیگــی رولدســن
رئیــس مرکــز نفــت و گاز اکســلنس مهمتریــن
روندهــای فنآورانــه را در ســال  ۲۰۱۷بــه
قــرار زیــر معرفــی میکنــد:
■ خــروج مدلهــای ســنتی کســب و کار و

ورود مدلهــای مالــی هوشــمند بــر پایــهی
ارائــهی خدمــات
■ دوراهــی داراییهــا و تأسیســات قدیمــی؛
نگهــداری یــا امحــاء
■ افزایــش بهــرهوری از منابــع موجــود:
فنآوریهــای جدیــد بهکمــک میآینــد
■ صنعتــی پویاتــر در مقابــل بــازار انرژیهــای
تجدیدپذیر

همكاري شركت گازپروم نفت با عربستان سعودی در توسعهي فنآوریهای نفتی
شـركت گازپـروم نفـت یـک توافقنامـهي
همـکاری بـا شـركت آرامکـو (شـرکت ملـی
نفـت عربسـتان) امضـاء کـرده تـا مشـارکت
خـود در صنعـت نفت و گاز را گسـترش دهد.
امضاءکننـدگان ایـن سـند الکسـاندر يوكـو
( ،)Dyukovمدیـر عامـل شـرکت گازپـروم
نفـت و امیـن ناصـر ،رئیـس و مدیرعامـل
شـرکت آرامكـو بودهانـد.
همـکاری بیـن گازپـروم نفـت و آرامکـوي
عربسـتان همـکاری در زمینههـای مختلـف از
جملـه حفـاری و فنآوریهـای نويـن تعمیـر
و تكميـل چـاه ،بهبـود سیسـتمهای پمپـاژ
و توسـعهي لولههـای غیرفلـزی در مقیـاس
بـزرگ اسـت .ايـن دو شـركت همچنیـن
قصـد دارنـد بحـث و گفتگـو دربـارهي
دیدگاههـای همـکاری در تحقیـق ،توسـعه و
کارهـای مهندسـی ،فرآيندهاي آزمایشـگاهی
و همچنیـن گزینههایـی بـرای اسـتفاده از
راهحلهـای نوآورانـه جهت طیف گسـتردهای
از چالشهـای تکنولوژیـک را ادامـه دهنـد.
ايـن توافـق و همـكاري دوجانبـه میتوانـد

آمـوزش کارکنـان در هـر دو شـرکت تولیدی
را نيـز شـامل شـود.
علاوه بـر ایـن ،طبـق سـند امضـاء شـده ،دو
طـرف میتواننـد در فرآيندهـاي افزايش تولید
نفـت و گاز در روسـیه یـا عربسـتان سـعودی و
تولیـد تجهیـزات جهـت توسـعهي میـدان نفت
و گاز همـکاری کننـد.
مدیرعامـل شـرکت گازپـروم نفـت اظهـار

داشـت :بـا توجه بـه عدماطمینـان اقتصاد کالن
در حـال حاضر ،مهم اسـت کـه تولیدکنندگان
عمـدهي نفـت فعالیتهای خود را بـرای بهبود
ثبـات در بـازار جهانـی نفـت و گاز هماهنـگ
كننـد .جـزء مهـم ایـن تعامـل ،تلاش در بـه
اشـتراکگذاری فنآوریهـای پیشـرفته و
همـکاری بـا یکدیگـر جهـت بهبود بهـرهوری
در تولیـد و پاالیـش نفـت اسـت.

جدیدترین اخبار حوزهی اکتشاف نفت و گاز ایران
بـــر اســـاس آخریـــن اعـــام ســـازمان
زمین شناســـی آمریـــکا ( ،)USGSایـــران
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از حیـــث برخـــورداری از ظرفیتهـــای
اکتشـــافی ،پـــس از عـــراق و روســـیه در

رتبـــه ی ســـوم دنیـــا قـــرار دارد.
ســیدصالح هنــدی ،مدیــر اکتشــاف شــرکت

148

ملــی نفــت ایــران گفــت :اگرچــه مصــرف
نفــت در جهــان رو بــه کاهــش و مصــرف
گاز رو بــه افزایــش اســت ،امــا در مجمــوع در
آینــده ،تقاضــای نفــت و گاز بــر عرضــه ی آن
پیشــی میگیــرد و وظیفــه ی تولیدکننــدگان
نفــت و گاز اســت کــه در مســیر رفــع ایــن
دغدغــه گام بردارنــد و امنیــت انــرژی را
تضمیــن کننــد .رابطــه ی خــوب و برد -بــرد
تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان در ایــن
زمینــه نقــش مؤثــری دارد.
وی بــا طــرح ایــن ســؤال کــه در چنیــن
شــرایطی تولیدکننــدگان نفــت و گاز چگونــه
بایــد عمــل کننــد ،ادامــه داد :بــرای ایفــای
نقــش در ایــن مســیر و کاهــش فاصلــه ی
عرضــه و تقاضــای انــرژی در ســال های آتــی،
بایــد بیشــتر اکتشــاف کنیــم ،میدانهــای
کشــف شــده را بــا ســرعت بیشــتری توســعه
دهیــم و نســبت بــه افزایــش ضریــب بازیافــت
در میدانهــای در حــال بهره بــرداری اقــدام
کنیــم.
وی بــه ظرفیــت خــوب ذخایــر نفــت و گاز در
جنوب غـــرب ایـــران اشـــاره کـــرد و گفـــت:
همچنیـــن ظرفیتهـــای هیدروکربـــوری در
کپ ـهداغ (ش ــمال ش ــرق) و مق ــدار کم ــی ه ــم
در ش ــمال غ ــرب کش ــور وج ــود دارد .هن ــدی
بـــا بیـــان اینکـــه گزارشهـــای بین المللـــی
حاکـــی اســـت ایـــران از ظرفیتهـــای
اکتشـــافی بســـیاری برخـــوردار اســـت،

عنـــوان کـــرد :بـــر اســـاس بـــرآورد ،USGS
ایـــران از حیـــث برخـــورداری از ظرفیـــت
اکتشــافی ،پــس از عــراق و روســیه در رتبــه ی
ســـوم جهـــان قـــرار دارد .وی بـــا یـــادآوری
اینکـــه ظرفیتهـــای هیدروکربـــوری
ای ــران مح ــدود ب ــه ذخای ــر متع ــارف نیس ــت
و در حـــوزه ی شـــیلهای گازی و نفتـــی
ه ــم پتانس ــیل خوب ــی در کش ــور وج ــود دارد،
ً
فعـــا در
افـــزود :البتـــه ذخایـــر نامتعـــارف
اولوی ــت م ــا ق ــرار ندارن ــد ام ــا اگ ــر زمان ــی
ش ــرایط ب ــرای برداش ــت از ای ــن ذخای ــر ه ــم
فراهـــم باشـــد ،ایـــران در ایـــن زمینـــه نیـــز
قابلیتهـــای زیـــادی دارد.
مدیــر اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران
دربــاره ی ســرعت جایگزینی اکتشــاف نســبت
بــه نفــت و گاز تولیــد شــده در ایــران طــی ۲۰
ســال گذشــته توضیــح داد :در ایــن مــدت
در حــوزه ی گاز ،بــه ازای هــر  ۱۰۰واحــدی
کــه تولیــد شــده ۱۸۰ ،واحــد جایگزیــن شــده
اســت؛ همچنیــن  ۷۰درصــد نفــت تولیــد شــده
در ایــن  ۲۰ســال هــم بــا اکتشــافات جایگزیــن
شــده اســت .وی بــا بیــان اینکــه از بیــن
 ۱۴بلــوک اکتشــافی تعریــف شــده ،کار ۱۰
بلــوک بــه پایــان رســیده اســت ادامــه داد :بــا
جــذب  ۱/۲میلیــارد دالر ســرمایه توانســتهایم
 ۱/۶میلیــارد بشــکه نفــت و  ۱۶/۶ TCFگاز بــه
ذخایــر درجــای نفــت و گاز کشــور اضافــه
کنیــم.

هنــدی بــا اشــاره بــه تعریــف  ۱۴بلــوک
جدیــد اکتشــافی ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه
مناقصــات مربــوط بــه ایــن بلوکهــا نیــز بــه
ترتیــب برگــزار شــود گفــت :عــاوه بــر ایــن،
مطالعــات مشــترکی بــا شــرکتهای خارجــی
در حــوزه ی اکتشــاف در دســتور کار داریــم.
هنــدی بــرای تبییــن بهتــر ظرفیتهــای
حــوزه ی نفــت و گاز کشــور ،بــه عنــوان نمونه
بــه میــدان آبتیمــور اشــاره کــرد و گفــت :از
ســال  ۱۹۹۱تاکنــون از مخــزن آســماری ایــن
میــدان برداشــت نفــت صــورت میگیــرد و
تاکنــون  ۳۰۰میلیــون بشــکه تولیــد تجمعــی
در آن بــه ثبــت رســیده کــه معــادل تنهــا ۲/۲
نفــت درجــای مخــزن اســتحصال شــده اســت.
وی تولیــد فعلــی میــدان آبتیمــور را  ۵۵هــزار
بشــکه نفــت در روز عنــوان کــرد و افــزود:
ایــن میــزان نفــت از  ۴۲چــاه فعــال ایــن میــدان
برداشــت میشــود.
بـه گفته ی ایـن مقام مسـئول ،نتیجـه ی یکی از
مطالعـات انجـام شـده روی ایـن میـدان نشـان
میدهـد امـکان افزایـش ایـن میـزان تولیـد بـه
 ۴۵۰هـزار بشـکه وجـود دارد و میتـوان بـا
فن آوریهـای خـاص ،ضریـب بازیافـت ایـن
میـدان را تـا  ۲۵درصـد افزایـش داد .ایـن
موضـوع بیانگـر ظرفیتهای بیشـماری اسـت
کـه در میدانهـای قدیمـی ایـران وجـود دارد
و بـا اسـتفاده از روشهـای ازدیـاد برداشـت
می تـوان ایـن ظرفیتهـا را شـکوفا کـرد.

رونمایی از چهار قلم کاالی راهبردی در نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت خوزستان
چهــار قلــم کاالی اساســی ســاخت داخــل
مــورد نیــاز در صنعــت نفــت بــا حضــور
حبیــب اهلل بیطــرف معــاون مهندســی پژوهــش
و فــن آوری وزیــر نفــت رونمایــی شــد.
ایـن کاالهـا کـه بـا حمایـت شـرکت ملـی
مناطـق نفت خیـز جنوب بـرای نخسـتین بار در
کشورسـاخته شـده اند ،در نخسـتین روز نهمین

نمایشـگاه تخصصـی سـاخت داخـل تجهیزات
صنعـت نفـت خوزسـتان رونمایـی شـد.
روتــور کامــل کمپرســور گازی ســوالر
 16Cبــا گشــتاور  ۲۲۵۰۰دور در دقیقــه ،تــوان
 ۴هــزار اســب بخــار و فشــار کاری  ۲۰۷بــار،
پمــپ میلــه ای مکشــی  SRPبــا طــول کــورس
 ۷متــر ،تــوان موتــور  ۴۵کیلــو وات و میانگیــن

ظرفیــت  ۸۰۰بشــکه در روز ،روتــور کامــل
پمــپ دیویــد بــراون بــا کاربــرد تزریــق آب
زائــد و ظرفیــت  ۳۰هــزار بشــکه در روز
و پمــپ  3BBبــا گنجایــش  ۹۶مترمکعــب
برســاعت ،ارتفــاع  ۲۷۰متــر و قــدرت ۱۳۲
کیلــو وات ،تجهیزاتــی بودنــد کــه در ایــن
نمایشــگاه از آنهــا رونمایــی شــد.
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