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اخبار ويژه

سيف اهلل جشن ساز گفت كه ايران و عراق زمينه های خوبی برای همكاری 
مشترك در بخش انرژی دارند و هر دو كشور برای همكاری مشترك اعالم 

آمادگی كرده اند. 
به گزارش شانا، سيف اهلل جشن ساز، بعداز ظهر امروز )چهارشنبه 24 تير( 
در دومين دور نشست مشترك هيئت های نفتی ايران و عراق كه در حاشيه 
آن دو تفاهمنامه ميان ش��ركت ملی نفت ايران و شركت نفت عراق منعقد 
شد، افزود: ايران و عراق دو كشور دوست و برادر و مسلمانند كه دارای منبع 
بسياری غنی هيدروكربنی و پتانسيل های متعدد شناخته شده و ناشناخته 

هستند.
وی با بيان اينكه هر دو كش��ور از نظر منابع نفت و گاز غنی هستند، اظهار 
داشت: دو كشور دارای برنامه های بسياری برای توسعه هستند كه از جمله 
آنها برنامه عراق برای توس��عه ميادين خود در 10 سال آينده و برنامه ايران 

نيز توسعه ميادين در دوره پانزده ساله است.
وی ادامه داد: عراق يكی از كشورهای منحصر به فرد در خاورميانه و جهان 
است كه دارای 85 ميدان جديد نفتی و گاز است كه برنامه توسعه آنها را در 

10 سال آينده در دستور كار دارد. 
مديرعامل شركت ملی نفت ايران به تشابهات فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و 
سياس��ی دو كشور اشاره كرد و گفت امروز بنای دو دولت چنان است كه با 
تحكيم روابط اقتصادی، قرابت های فرهنگی و اجتماعی دو كشور نيز تقويت 

می شود.
جشن ساز به حدود دو هزار كيلومتر مرز مشترك ميان ايران و عراق اشاره 
كرد و اظهار داش��ت: اين موقعيت، وضعيت بسيار اس��تراتژيكی را برای دو 
كش��ور در جوار مرزها ايجاد كرده كه اميد اس��ت با استفاده از مزيت های 

اقتصادی از طريق مرزها، به گسترش همكاری ها دست يابيم.
وی ادامه داد: از س��وی ديگر منافع مشترك ايران و عراق در موارد بسياری 

است و تالش شده مذاكرات حول اين محورها باشد.
مديرعامل شركت ملی نفت ايران يادآور شد: تصميم گيری ها بايد بر اصل 
تامين منافع طرفين به طور مساوی مورد توجه قرار گيرد تا مذاكرات برد - 

بردی را داشته باشيم.
وی اظهار داشت: در جلسات پيشين ايران در عراق و همچنين در جلسات 

سه روز پيش هيئت عراقی در ايران در مورد خدماتی كه ايران می تواند به 
عراق ارائه كند بحث شد.

جش��ن س��از از جمله زمينه های همكاری را ارائه خدمات اكتشافی، شامل 
لرزه نگاری، مطالعات اكتش��افی، تعبير و تفس��يرهای اطالعات لرزه نگاری 
و عمليات حفاری اعالم كرد و گفت: كش��ور عراق در زمينه های ياد ش��ده 
ب��ه خدمات ايران نياز دارد؛ همچنين ارائه خدمات در بخش های مطالعات 
مهندسی مخازن، تعميرات توربين و ساير خدمات از جمله در زمينه آ موزش 
و پژوهش كه امروزه به عنوان چالشی عمده مطرح است از ديگر زمينه های 

همكاری بين دو كشور خواهد بود. 
وی تصريح كرد: كش��ور عراق 25 مخزن همجوار ايران دارد كه ايران آماده 

ارائه خدمات ياد شده در اين زمينه ها هست.
جش��ن س��از اظهار اميدواری كرد اي��ران كه با توجه به انگي��زه ايران برای 
حمايت های اقتصادی و سياسی از عراق، اين كشور در جهت بكارگيری اين 

خدمات به بهترين نحو همكاری و از آن بهره جويد.
بر اس��اس اين گزارش، معاون وزير نفت عراق در امور اس��تخراج نيز در اين 
جلسه گفت: در مذاكرات سه روز اخير آمادگی عراق برای استفاده از خدمات 
ايران اعالم و تصريح ش��د با اعزام گروه های كاری از عراق به ا يران فعاليت 

مشترك ميان دو كشور گسترش يابد. 
معاون وزير نفت عراق در امور اس��تخراج آمادگ��ی خود را برای همكاری و 
تحكيم روابط ميان دو كش��ور اعالم كرد و گفت: اميد اس��ت با امضای دو 
تفاهمنامه ميان ايران و عراق صفحه مهمی بر ديگر صفحات كتاب قطور دو 

ملت اضافه شود و همكاری ها بيش از پيش افزايش يابد.
عبدالكريم لعيبی ادامه داد: تبادل تجارب ميان ايران و عراق و تبادل امكانات 
و پتانسيل ها ميان دو كشور نقطه عطفی در صنعت نفت دو كشور ايجاد می 

كند و از سوی ديگر روابط دو كشور را بيش از پيش تحكيم  می بخشد.
وی اظه��ار داش��ت: اين رواب��ط انعكاس مهمی در راس��تای ثبات و امنيت 
و پيش��رفت منطقه خواهد داش��ت و به طور قطع تحكي��م و تقويت روابط 
اقتصادی ميان دو كش��ور می تواند نقطه عطفی در تقويت روابط سياس��ی 

ايران و عراق نيز باشد.

مديرعامل شركت ملی نفت ايران:

ايران	و	عراق	زمينه	هاي	خوبي	براي	همكاري	مشترك	در	بخش	انرژي	دارند	
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با توجه به وجود 500 حلقه چاه تحت نظر شركت نفت فالت قاره، به نظر مي رسد ايجاد سازمان 
كنترل فوران چاه در حوزه فالت قاره كشور ضروري است. 

سيف اهلل جشن ساز - مديرعامل شركت ملي نفت - در مراسم تجليل از مهارگران فوران چاه هاي 
سكوي ابوذر با بيان اين مطلب اظهار كرد: هم اكنون جاي اين سازمان در حوزه فالت قاره خالي 
اس��ت. وي افزود: اين س��ازمان مي تواند در مواقع عادي تعمير و نگه��داري ابزار كنترل فوران و 
انجام مانورهايي را بر عهده داش��ته باشد و درمواقع بحران بالفاصله به عنوان يک سازمان واقعي 
در محل قرار گيرد. وي با اش��اره به وجود چنين س��ازماني در مناطق نفت خيز جنوب كه 2 هزار 
و 500 حلق��ه چ��اه در اختيار دارد، تصريح ك��رد: به اين ترتيب اين س��ازمان مي تواند درمواقع 
ع��ادي تجربيات مختلف ف��وران چاه را جمع آوري و تدوين ك��رده و در اختيار افراد مرتبط قرار 
دهد. جشن س��از با تأكيد بر اينكه پيش از انقالب همه فوران چاه ها توسط يک شركت آمريكايي 
انجام مي ش��د و در انحصار آنها بود، خاطرنش��ان كرد: اين در حالي است كه امروزه كارشناسان و 
صاحب نظ��ران زيادي در زمينه اطفاي حريق داريم؛ اگرچه به منظور ايجاد چنين س��ازمان هايي 
كمبودهاي��ي ب��ه لحاظ قانوني وجود دارد، ولي بايد مش��كل را حل كني��م. وي با تأكيد بر اينكه 
شناسايي علت موضوع در فوران چاه هاي ابوذر هنوز باقي مانده و بايد به دقت دليل وقوع حادثه 

را شناسايي كنيم، افزود: تا زماني كه دليل وقوع مشخص نشود، عمليات تكميل نشده است. 

ضرورت	ايجاد	سازمان	كنترل	فوران	چاه	در	حوزه	فالت	قاره

تازه ترين گزارش بريتيش پتروليوم از ميزان ذخاير نفتی در دنيا حاكی اس��ت، عمر چاه های نفتی 
اي��ران به همراه 44 كش��ور نفت خي��ز ديگر دنيا با آغاز قرن 22 ميالدی به پايان می رس��د و عراق، 

ونزوئال و كويت تنها كشورهای نفتی قرن 22 خواهند بود.
بريتيش پتروليوم در اين گزارش ميزان ذخاير نفتی قابل اس��تحصال ايران را در حال حاضر 137 
ميليارد و 600 ميليون بشكه اعالم كرده است كه با فرض تداوم توليد فعلی 4 ميليون و 300 هزار 
بش��كه در روز، ذخاير نفتی ايران با آغاز قرن 22 ميالدی به پايان خواهد رس��يد.بنابراين گزارش، 
ذخاير نفتی امارات متحده عربی نيز همزمان با آغاز قرن 22 ميالدی تمام می ش��ود و س��ه كشور 
عراق، ونزوئال و كويت تنها كشورهايی هستند كه با فرض عدم افزايش ذخاير نفتی قابل استحصال 
در ديگر كش��ورها، در قرن 22 كش��ورهای نفتی به حس��اب می آيند. اين گزارش حاكی است، در 
حال حاضر 48 كش��ور در دنيا نفت توليد می كنند كه در قرن 21 ميالدی 45 كش��ور از اين تعداد 
از جمع كش��ورهای توليدكننده نفت خارج خواهند ش��د. ذخاير نفتی قابل استحصال دنيا در حال 
حاضر 1258 ميليارد بش��كه اس��ت كه 955 ميليارد بش��كه مربوط به كشورهای عضو اوپک، 174 
ميليارد بشكه كشورهای نفتی غير عضو اوپک، 127 ميليارد بشكه سويت يونيون )كشورهاي سابق 
شوروي( و 88 ميليارد بشكه كشورهای او. ای. سی. دی )شامل : 23 كشور اروپايي، آمريكا، كانادا، 
ژاپن،  كره جنوبي، مكزيک و اس��تراليا( اس��ت. براساس اين گزارش، ذخاير نفتی آمريكا كمتر از 13 

سال ديگر تمام می شود و عمر ذخاير نفتی عربستان سعودی 66 سال برآورد شده است. 

بريتيش	پتروليوم	عمر	چاه	های	نفتی	دنيا	را	تخمين	زد
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 اخبـار داخلـي

وزير	نفت	آخرين	وضعيت	توليد	نفت	در	ايران	را	تشريح	كرد

وزير نفت با اعالم اينكه ايران تا 143 سال گاز و 86 سال آينده 
نفت خواهد داشت، خبر داد: تاكنون ظرفيت توليد نفت كشور به 
4 ميليون و 335 هزار بشكه و ظرفيت توليد گاز به 552 ميليون 
متر مكعب افزايش يافته است. غالمحسين نوذری درگفت وگو با 
مهر در تشريح برخی ازشاخص های محوری نفت و گاز در چهار 
سال نخست برنامه چهارم توسعه كشور، گفت: ميزان نفت و گاز 
قابل اس��تحصال در سال های 84 تا 87 به ترتيب برابر 8 هزار و 
200، 2 ه��زار و 255، 5 هزار و 242 و يک هزار و 363 ميليون 
بش��كه معادل نفت خام بوده است. وی اظهار داشت: اين ميزان 
نفت و گاز اس��تحصالی در مقايسه با اهداف برنامه چهارم توسعه 

به ترتيب 547، 150، 349 و 100 درصد محقق شده است. 
وزير نفت در رابطه با افزايش ظرفيت توليد نفت خام كش��ور، با 
اشاره به اينكه درسال 84 به طور تقريبی 4 ميليون و 260 هزار 
بش��كه برای توليد نفت خام ظرفيت س��ازی شده است، تصريح 
كرد: اين درحالی اس��ت كه اين ظرفيت توليد درس��ال 85 به 4 
ميليون و 275 هزار بشكه افزايش پيدا كرده است. نوذری با بيان 
اينكه در س��ال 86 حدود 4 ميليون و 335 هزار بش��كه ظرفيت 
توليد نفت خام در كش��ور بوده اس��ت، تبيين كرد: اين ظرفيت 
در س��ال گذشته در س��طح 4 ميليون و 335 هزار بشكه در روز 

تثبيت شد. 
وی با اشاره به تحقق 96/8 درصدی افزايش ظرفيت توليد نفت 
در سال اول برنامه چهارم توسعه، يادآور شد: اين ميزان در سال 
دوم حدود 95 درصد، در س��ال س��وم حدود 94/2 درصد و در 
سال چهارم برنامه حدود 90/3 درصد محقق شده است. نوذری 
درباره نسبت نفت اكتش��افی قابل استحصال به توليد نفت خام 
در چهار س��ال اول برنامه چهارم توسعه توضيح داد: اين نسبت 
در س��ال های 84 تا 87 ب��ه ترتيب برابر ب��ا 10/4، 112/2، 25 
و 78/1 درصد بوده اس��ت كه نس��بت به ارقام تعيين ش��ده در 
برنامه چهارم توس��عه، تنها در س��ال گذشته 82/3 درصد تحقق 

برنامه های تدوين شده را نشان می دهد. 
وزي��ر نفت در ادامه و در پيش بين��ی آخرين وضعيت باقی مانده 
ذخاير نفت خام كش��ور، گفت: باقی مان��ده عمر ذخاير نفتی در 
س��ال های 84 تا 86 به ترتيب برابر 93، 86/7 و 86 س��ال بوده 
اس��ت كه پيش بينی می ش��ود با افزايش ضريب بازيافت مخازن، 
استفاده از فن آوری های روز و اكتشافات جديد در سال های آينده 
عمر ذخاير كشور افزايش قابل توجهي يابد. وي در مورد متوسط 

نفت  روزانه  صادرات 
خ��ام در ط��ی چهار 
س��ال گذش��ته، ب��ا 
اشاره به صدور روزانه 
بيش از 2 ميليون و 
بش��كه  ه��زار   427
نف��ت در س��ال 84، 
متوس��ط  كرد:  بيان 
نفت  روزانه  صادرات 
خام كش��ور در سال 

85 معادل 2 ميليون و 472 هزار بش��كه و در س��ال 86 معادل 
2 ميليون و 496 هزار بش��كه بوده اس��ت. رئي��س هيئت مديره 
شركت ملی نفت ايران با اشاره به اينكه در سال گذشته متوسط 
صادرات نفت خام كش��ور حدود 2 ميليون و 451 هزار بشكه در 
روز بوده اس��ت، تصريح كرد: اين ميزان صادرات روزانه نفت خام 
درمقايس��ه با برنامه تعيين ش��ده در شركت ملی نفت به ترتيب 
101، 98 ، 94/8 و 93/7 درص��د محق��ق ش��ده اس��ت. وی در 
مورد ميزان متوس��ط توليد روزانه گاز كش��ور در طی چهار سال 
نخس��ت برنامه چهارم توسعه ای كشور بيان كرد: از سال 1384 
تا س��ال گذش��ته به طورمتوس��ط به ترتيب 436، 464، 506 و 
552 ميليون متر مكعب در روز گاز طبيعی توليد شده است. به 
گفته نوذری، ميزان گازتوليد شده درطی 4 سال گذشته نسبت 
به برنامه تعيين ش��ده به ترتيب 111، 116، 112 و 105 درصد 
تحقق برنامه ها را نشان می دهد. وزير نفت همچنين در خصوص 
باقی مانده ذخاير گاز طبيعی كش��ور گفت: باقی مانده عمر ذخاير 
گاز طبيعی در س��ال های 84 تا 86 به ترتيب برابر با 170 سال، 

169/8 سال و 143 سال بوده است. 
وی در ادامه در تش��ريح ميزان توليد ميعانات گاز، مايعات گازی 
و نفتای توليد ش��ده در س��ال های 84 تا 87 اعالم كرد: مجموع 
توليد ميعانات گاز، مايعات گازی و نفتای توليد شده در سال های 
اول تا چهارم برنامه چهارم توسعه به تبع افزايش توليد گاز غنی 
به ترتيب 352/5، 383/3، 408/5 و 422/2 هزار بش��كه در روز 
بوده است كه اين ميزان توليد نسبت به برنامه شركت ملی نفت 
ايران به ترتيب 87/9، 88، 82/5 و 87/7 درصد تحقق را نش��ان 

می دهد.

برای تأمين منابع فاينانس توس��عه ميدان رس��الت ب��ا يک بانک چينی 
هماهنگی ش��ده و پيش بينی می ش��ود مذاكرات تا يک ماه آينده نهايی 

شود.  
به گزارش ايسنا، محمود زيركچيان زاده، مديرعامل شركت نفت فالت قاره 
ايران با بيان اين مطلب اظهار كرد: طرح افزايش 35 هزار بش��كه ای نفت 

ميدان رسالت با مشاركت چين و مالزی انجام می شود. 
وی افزود: در اين زمينه اين طرح با مش��اركت شركت های آمونای مالزی، 
كاسل چين و شركت فراساحل نفت چين انجام خواهد شد.زيركچيان زاده 
با اش��اره به اين كه سال گذشته قرارداد توسعه اين ميدان نفتی در خليج 
فارس با شركت آمونای مالزی نهايی شده است، خاطرنشان كرد: به تازگی 
شركت آمونا برای مشاركت با چند شركت چينی به توافق هايی دست پيدا 
كرده اس��ت. به گفته او به  اين منظور ش��ركت مالزيايی برای حفاری اين 
ميدان با شركت كاسل چين و برای ساخت و توسعه سازه های دريايی با 
يک شركت فراساحلی چين به توافق رسيده است. مديرعامل شركت نفت 

فالت قاره با تأكيد 
اينك��ه هدف  ب��ر 
از ط��رح توس��عه 
مي��دان رس��الت، 
تولي��د  افزاي��ش 
ميدان  نفت خ��ام 
از 12 هزار بش��كه 
ب��ه حدود  كنونی 
47 هزار بشكه در 
روز اس��ت، گفت: 

ميدان نفتی رسالت در فاصله 93 كيلومتری جنوب جزيره الوان در خليج 
فارس قرار گرفته اس��ت. نفت خام استحصالی اين ميدان سبک و با درجه 
API حدود 35، يكی از س��بک ترين نفت خام های توليد ش��ده در خليج 

فارس محسوب می شود.

چين	طرح	توسعه	ميدان	رسالت	را	تأمين	مالی	می	كند
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 اخبـار داخلـي

اجراي توليد زودهنگام از ميدان يادآوران با ظرفيت20 هزار بشكه نفت در 
روز با تصويب هيئت مديره شركت ملي نفت ايران آغاز شد. 

مهن��دس محمدرضا نادري، مجري اين ط�رح گف��ت: هم اكنون در حال 
گذراندن مرحله FEED هس��تيم و اخي��راً نيز طبق مصوبه هيئت مديره 

شركت ملي نفت ايران، توليد زودهنگام ميدان شروع شده است.
بحث اصلي FEED از دسامبر 2008 شروع شده و تا نوامبر 2009 حدود 
10 ماه به اتمام خواهد رسيد و تاكنون بين 50-45 درصد پيشرفت داشته 

كه پيشرفت قابل قبولي است. 
به گفته مهندس نادري: بخشي از كاالهايي كه زمان ساخت طوالني دارند 
و موسوم به LLI هستند در حال حاضر مشخص شده و پيمانكار در حال 
ارزيابي سازندگان اين نوع كاال ها است تا متعاقباً مناقصات آن نيز صورت 

پذيرد. 
وي با اشاره به مطالع�ه و طراحي بخش تحت االرضي گفت: مطالعه طراحي 
بخش تحت االرضي يا در حقيقت طراحي حفاري اين ميدان نيز پايان يافته 

است. مهندس نادری افزود: با اتمام اين مرحله، تنظيم مناقصه بخش های 
مختلف توس��عه اين ميدان طی دو تا س��ه ماه آينده آغاز و مناقصات آن 

برگزار خواهد شد.
بر پايه اين گزارش، مجري طرح يادآوران به مجوز توليد زودهنگام اشاره 
داشت و گفت: خوشبختانه موفق شديم مجوز توليد زود هنگام را دريافت 
كنيم، البته درخواس��ت پيمانكار براي انجام اي��ن مرحله 25 ماه بوده اما 
مبني بر نظر هيئت مديره 16 ماهه به انجام خواهد رسيد. وي اضافه كرد: 

توليد زودهنگام 20 هزار بشكه در روز صورت مي گيرد.
همچنين بر پايه اين گزارش به دليل آماده نبودن تلمبه خانه اهواز، توافق 
گرديده است توليد زودهنگام 20 هزار بشكه اي ميدان يادآوران به وسيله 
خط لوله حدود 50 كيلومتري در تأسيس��ات دارخوين ذخيره سازي و با 
نفت دارخوين مخلوط و ارسال شود. با آماده شدن تأسيسات خود يادآوران 
اين نفت با نفت س��اير چاه هاي يادآوران به تلمبه خانه اهواز انتقال خواهد 

يافت. 
ميدان يادآوران در استان خوزستان از ميادين مشترك با كشور همسايه 
عراق ميباشد. فاز اول اين پروژه رسيدن به توليد 85 هزار بشكه در روز و 
در ف�از دوم افزايش توليد به مي�زان 95 هزار بشكه نفت در روز و رسيدن 
به سقف تولي�د 180 ه�زار بشكه نفت در روز )در صورت تأييد آزمايشات 

فاز اول( پيش بيني گرديده است.
ميزان ذخيره نفت درجاي ميدان يادآوران شامل مخزن سروك، گدوان و 
فهليان حدود 12 ميليارد بشكه نفت تخمين زده شده است. برنامه توسعه 
اين ميدان )از س��ازند س��روك »بخش هاي 2 و 4« و فهليان پاييني(  با 

متوسط ضريب بازيافت 7 و 6 براي 20 سال پيش بيني گرديده است. 

توليد	زودهنگام	ميدان	يادآوران	آغاز	شد

ايران قصد دارد به عنوان بخشی از برنامه پنج ساله آتی خود 20 ميدان نفت 
و گاز را در بخش های خشكی و آبی توسعه دهد.

به گزارش نش��ريه پالتس از مس��كو، بهمن سروشی، مدير نظارت بر توليد 
نفت و گاز شركت ملی نفت ايران، در حاشيه يک كنفرانس انرژی در مسكو 
با اعالم اين مطلب افزود: قصد داريم ش��ماری از اين ميدان های نفت و گاز 
را به پيمانكاران خارجی پيش��نهاد كنيم و شركت های روسی می توانند از 
جمله اين پيمانكاران باشند. وی گفت: روسيه از توان خوبی برای فعاليت در 

بخش نفت و گاز ايران برخوردار اس��ت و در ايران نيز عالقمندی فراوانی به 
فعاليت های مشترك وجود دارد. وی يادآور شد كه شركت ملی نفت ايران 
عالقمند به همكاری با گازپروم و شركت تاتنفت، به ويژه در زمينه تكنولوژی 
و افزايش برداش��ت نفت، اس��ت. ايران اواخر سال گذشته اعالم كرد كه در 
حال بررسی پيشنهادی است كه شركت گازپروم نفت، بازوی نفتی شركت 
گازپروم، برای توس��عه س��ه ميدان نفتی در ايران ارائه كرده است. اين سه 
ميدان كه در بخش خشكی قرار دارند، بخشی از برنامه توسعه 14 ميدانی 
هستند كه اوايل سال گذشته به مناقصه گذاشته شد. پنجمين برنامه توسعه 
پنج ساله ايران از مارس سال 2010 )فروردين 1389( به اجرا در خواهد آمد. 
عبدالمحمد دلپريش، مدير برنامه ريزی تلفيقی شركت ملی نفت ايران، نيز در 
اين كنفرانس گفت كه با گروهی از شركت های تركيه ای يک موافقت نامه 
مقدماتی برای توس��عه فازه��ای 22، 23 و 25 ميدان گازی پارس جنوبی 
امضا شده است. رهبری شركت های تركيه را در اين توافق، شركت تی. پی. 
ای. او )TPAO( ب��ر عهده دارد. به گفته مقام های ايران گروه ش��ركت های 
تركيه 12 ميليارد دالر در توسعه اين سه ميدان سرمايه گذاری خواهند كرد. 
ايران دارای سومين ذخاير بزرگ نفت خام متعارف جهان است. اين كشور 

همچنين پس از روسيه دومين ذخاير گاز بزرگ جهان را در اختيار دارد.  

ايران	20	ميدان	نفت	و	گاز	را	توسعه	می		دهد



31

شماره 59 / مرداد ماه 88

اخبار خارجي

پ��روژه مهم بهس��ازي و ترميم حلقه اصلي گاز احي��اي دو مخزن بي بي 
حكيمه و گچساران با هدف جلوگيري از كاهش توليد نفت حوزه عملياتي 

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران انجام مي شود. 
به گزارش روابط عمومي ش��ركت بهره برداري نفت و گاز گچساران براي 
انجام اين دو پروژه مهم ، بيش از 43 ميليارد ريال اعتبار برآورد شده است 
، پروژه بهسازي و ترميم حلقه اصلي گاز احياي مخزن گچساران با 100 
درصد پيشرفت فيزيكي و پروژه بهسازي و ترميم حلقه اصلي گاز احياي 
مخزن بي بي حكيمه نيز از 97/5 پيشرفت فيزيكي برخوردار است كه با 

انجام مراحل نهايي اين دوپروژه به بهره برداري مي رسد . 
براس��اس اين گزارش ، همچنين با هدف افزاي��ش توليد و فرآورش نفت 
دراين حوزه عملياتي ، پروژه رفع نواقص و تكميل واحدهاي نمكزدايي بي 
بي حكيمه 1 و2 با صرف بيش از 27 ميليارد ريال اعتبار انجام مي شود ، 

اين پروژه از 61/6 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار است . 
بهسازي خطوط لوله موجود در حوزه عملياتي شركت بهره برداري نفت و 
گاز گچساران از اولويت هاي مهم عملياتي اين شركت است ، در همسويي 
با انجام اين مهم پروژه اي تعريف شده كه با صرف بيش از 139 ميليارد 

ريال اعتبار در حال انجام است . 
جلوگيري از قطع يا كاهش توليد ، كاهش هزينه هاي جايگزيني خطوط 
لوله جديد ، جلوگيري از بروز حوادث و خسارت هاي ناشي از آن ، كاهش 
آلودگي هاي زيست محيطي و افزايش عمر مفيد خطوط لوله نفت و گاز ، 
از جمله اهداف مهم اجراي پروژه بهسازي خطوط لوله در حوزه عملياتي 

گچساران است . 
ش��ركت بهره برداري نفت و گاز گچساران مسئوليت توليد صيانتي از 18 
ميدان نفتي را با استفاده بيش از 650 حلقه چاه ، به عهده دارد كه عمده 
نفت به ترتيب از مخازن گچساران با حدود 478 هزار بشكه در روز ، بي بي 
حكيمه با حدود 108 هزار بشكه در روز و رگ سفيد 2 با حدود 66 هزار 
بشكه توليد مي شود ،  مخازن بينک ، گلخاري ، نرگسي ، چلينگر ، پازنان 
2 ، سياهمكان ، گرنگان ، سوالبدر ، رودك و خويز نيز به ترتيب چهارمين 
تا سيزدهمين مخزن در مدار توليد اين شركت محسوب مي شود. عالوه بر 
اين ، مخازن كيلوركريم  زاغه ، چهاربيشه ، منصور آباد و كوه كاكي جمعاً 
با ظرفيت مجاز توليد 18 هزار بشكه در روز به عنوان مخازن برنامه شده 

اين شركت هستند.

بهسازي	و	ترميم	حلقه	اصلي	گاز	احياي	مخازن	بي	بي	حكيمه	و	گچساران

وين اعالم كرد اتريش آماده است تا با روسيه در پروژه خط لوله 
ساوث استريم مشاركت داشته باشد.

به گزارش كي يف پس��ت، ميشل اسپيندليگر، وزير امور خارجه 
اتريش در ديدار با س��رگئي الوروف همتاي روسي خود در وين 
اظهار كرد: اتريش آماده همكاري با روسيه در اجراي پروژه خط 
لوله گاز س��اوث استريم است. وي افزود: مقام هاي اتريشي تنوع 
بخش��ي در مس��يرهاي عرضه گاز به اروپا را در اولويت كار خود 

قرار داده اند.
اسپينديگر با بيان اينكه ما در حال بررسي چشم اندازهاي اجراي 
پروژه س��اوث استريم و امكان حضور خود در اين طرح هستيم، 
تصري��ح كرد: با تكميل اين بررس��ي ها، م��ا مي توانيم همكاري 

عملي خود را با روسيه آغاز كنيم.
الوروف ني��ز در اين باره گف��ت: تماس ها براي حضور اتريش در 
پروژه ساوث استريم تاكنون ادامه دارد. وزير امور خارجه روسيه 

ادامه داد: پروژه ساوث استريم اهميت ويژه اي براي تنوع بخشي 
به مس��يرهاي عرضه انرژي در آينده براي كش��ورهاي اروپايي 
دارد و بيش از همه تقويت امنيت انرژي اروپا را به دنبال خواهد 

داشت.
كار س��اخت خط لوله 13 ميليارد دالري س��اوث استريم بايد تا 
س��ال 2015 به پايان برسد و پيش از گسترش به سوي اروپاي 
غربي از بس��تر درياي سياه، بلغارستان، صربستان  و مجارستان 

عبور خواهد كرد.
دو ش��ركت گازپروم و اني ايتاليا در نظر دارند تا خط لوله اي با 
هزينه 10 ميليارد يورو در رقابت با خط لوله نابوكو بسازند تا به 
اين ترتيب گاز روس��يه را از بستر درياي سياه به جنوب شرقي 
اروپا منتقل كنند. اين خط لوله امكاني است براي از بين بردن 
كش��مكش گازي با اوكراين، زيرا ساوث استريم از اوكراين عبور 

نخواهد كرد.

آمادگي	اتريش	براي	همكاري	با	روسيه	در	پروژه	ساوث	استريم

به گزارش ريا نووس��تی رئيس شركت بزرگ روس��ی گازپروم اعالم كرد: اين 
شركت قصد دارد 10 درصد بازار انگليس را تا سال 2011 ميالدی در اختيار 

خود بگيرد. 
»الكس��ی ميلر« در نشست س��اليانه با س��هامداران گازپروم با اشاره به اينكه 
گازپ��روم س��اليانه هفت ميلي��ارد و 500 ميلي��ون متر مكع��ب گاز وارد بازار 
انگليس می كند، گفت:  گازپروم در دو س��ال آينده 10 درصد بازار انگليس را 
به خود اختصاص خواهد داد. وی خاطرنش��ان كرد ميزان صادرات گاز روسيه 

به انگليس در چند س��ال اخير چند برابر ش��ده است. رئيس شركت گازپروم 
همچنين اظهار داشت آزاد سازی كنونی بازار گاز اروپا امكانات جديدی را در 
اختيار گازپروم قرار می دهد تا بتواند با فروش مس��تقيم منافع جديد بيشتری 
كس��ب كند. بنا ب��ر اين گزارش، ميل��ر در ادامه افزود اس��تفاده از ذخاير زير 
زمينی در قاره اروپا به گس��ترش صادرات و افزايش فروش گاز روس��يه كمک 

بسياری می كند.

افزايش	حضور	شركت	گازپروم	در	بازار	انرژي	انگليس

 اخبـار داخلـي
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گروه��ي از ش��ركت هاي ژاپني در مرحله نهايي دس��تيابي به يک قرارداد 10 
ميليارد دالري براي توسعه ميدان عظيم نفتي ناصريه عراق هستند. 

به گزارش يوميوري ش��يمبون، گروهي از ش��ركت هاي ژاپني از جمله شركت 
نفت نيپون در مرحله نهايي گفت وگوها براي دس��تيابي به قرارداد 10 ميليارد 
دالري براي توس��عه ميدان عظيم نفتي ناصريه عراق هس��تند. اين بزرگترين 
معامله نفتي خارجي در عراق پس از س��قوط صدام حس��ين در س��ال 2003 
به حساب مي آيد. سه ش��ركت ژاپني نيپون اويل، اينپكس و JGC با شركت 
اني ايتاليا و رپس��ول اسپانيا براي برنده شدن در اين قرارداد با يكديگر رقابت 

مي كردند. حس��ين الشهرس��تاني وزير نفت عراق گفت كه وزارتخانه وي يک 
شركت را براي توسعه ميدان نفتي ناصريه انتخاب كرده و آن را براي تصويب 
نهايي به كابينه عراق فرس��تاده است. وي از افشاي نام اين شركت خودداري 

كرد. 
بنابراين گزارش ارزش س��هام شركت نفت نيپون 4/2 درصد، شركت اينپكس 

1/9 درصد و شركت JGC نيز 2/3 درصد افزايش پيدا كرد. 

آمارهاي رس��مي دولت عربستان نش��ان مي دهد ميزان توليد نفت اين كشور 
ط��ي ماه آوريل 320 هزار بش��كه در روز كاهش يافت و ب��ه پايين ترين رقم 

طي12 ماه اخير رسيد.
 به گزارش گلف نيوز، مؤسس��ه تحقيقاتي جودي نيز در تازه ترين گزارش خود 
اعالم كرد: توليد نفت عربستان طي ماه آوريل به كمتر از 8/038 ميليون بشكه 
در روز رس��يد. ت�ول�ي�د ن�فت اين كش��ور از اوت گذشته تا كنون 1/5 ميليون 

بشكه در روز معادل 16 درصد كاهش داشته است. اوپک از سپتامبر گذشته تا 
كنون با كاهش 4/2 ميليون بشكه از توليد نفت خود موافقت كرده است. توليد 
نفت عربستان طي ماه مارس روزانه 300 هزار بشكه افزايش يافته بود. گرچه 
مقام هاي رياض خواستار افزايش قيمت نفت هستند ولي به شدت نگران رشد 

شديد و چشمگير آن در بازارهاي جهاني مي باشند.

ژاپن	قرارداد	نفتي	10	ميليارد	دالري	با	عراق	امضاء	مي	كند

كاهش	320	هزار	بشكه	اي	توليد	نفت	عربستان

اخبار خارجي

يک روزنامه افغانی از عالقه مندی 11 ش��ركت ب��رای حضور در مناقصه 
ميدان های نفت و گاز در افغانستان خبر داد.

ب��ه گزارش ايران پترو روزنامه راه نجات ب��ه نقل از محمد ابراهيم عادل، 
وزير معادن اين كش��ور گزارش داد: تاكنون 11 شركت ملی و بين المللی 
ب��رای حضور در اين مناقصه با اين وزارتخانه ارتباط گرفته و عالقه مندی 
خود را برای سرمايه گذاری در اكتشاف نفت و گاز در استان های »جوژان« 

و »ساری پول« واقع در شمال اين كشور ابراز نموده اند. 

اين درحالی اس��ت كه كابل به منظور جذب سرمايه گذاری های خارجی     
و توسعه بخش های خصوصی اين كشور، مناقصه هايی را درباره ميدان های 
نفتی و گازی خود برگزار كرده اس��ت. به گفته عادل، ظرفيت اين ذخاير 
گازی 40 ميليارد متر مكعب اس��ت. همچنين ذخاير يک ميدان نفتی در 
مناطق فوق 40 ميليون تن برآورد شده است. اين روزنامه محلی به نقل 
از وزير معادن اين كش��ور گزارش داد: پس از بررس��ی پيشنهادهای اين 

شركت ها، كابل با برندگان اين مناقصه ها توافقنامه امضا خواهد كرد.

اكتشاف	نفت	در	افغانستان	مشتری	پيدا	كرد

كابينه ابوظبی در قراردادی با كابينه ژاپن، امكان ذخيره س��ازی نفت ابوظبی 
را در اين كش��ور فراهم كرد. كويت نيز پيش از اين قرارداد مش��ابهی را امضاء 

كرده است.
ش��ورای عال��ی نفت ابوظب��ی و آژانس مناب��ع طبيعی و ان��رژی ژاپن طرفين 
امضاء كننده قرارداد ياد ش��ده بودند. اين نخس��تين قراردادی است كه كابينه 
ابوظبی به منظور تقويت مناس��بات نفتی خود با بازارهای آس��يايی و كش��ور 
ژاپن امضاء می كند. برپايه اين گزارش، اين قرارداد همچنين ادامه عرضه نفت 
خام به بازارهای نفت آس��يا به ويژه در مواقع از پيش تعيين نشده را تضمين 
می كند. اين اقدام كابينه ابوظبی در همسويی با برنامه استراتژيک اين كابينه 
ب��رای ضمانت ادامه ص��ادرات نفت خام امارات در وضعيت ه��ای فوق العاده و 

غيرقاب��ل پيش بينی صورت می گيرد. قرار اس��ت مراح��ل اجرايی اين قرارداد 
در س��ه ماه پايانی س��ال جاری ميالدی آغاز شود و شركت ملی نفت ابوظبی 
)ادنوك( نيز اجرا و پيگيری اين طرح را به عهده خواهد داشت. امارات با توليد 
روزانه دو ميليون و 240 هزار بشكه در روز نفت خام از جمله اعضای سازمان 
كش��ورهای صادركننده نفت )اوپک( به شمار می رود. 90 درصد از توليد نفت 
خام امارات مربوط به امارت ابوظبی اس��ت. ابوظبی همچنين در حال اجرای 
طرحی برای صادرات بخش��ی از نفت خ��ام توليدی خود بدون نياز به عبور از 

تنگه هرمز است.

امارات	در	ژاپن	نفت	ذخيره	می	كند
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پروژه پايلوت تزريق دي اكس��يدكربن ))CO2 به ميدان های نفتی كشور، 
پس از تصويب در هيئت مديره ش��ركت ملی نفت ايران نيمه نخست سال 

جاری اجرايی می شود. 
مدير پژوهش و توس��عه ش��ركت ملی نفت ايران در گفت وگو با شانا افزود: 
ميدان های خش��ت، سعادت آباد و رامين اهواز به عنوان پروژه های پايلوت 
برای تزريق CO2 در نظر گرفته ش��ده اند كه تيم مشتركی از شركت های 
خارجی و ش��ركت ملی نفت در حال مطالعه آنها هس��تند. علی عمادی با 
اع��الم هزينه ه��ای اجرای اين ط��رح گفت: از آنجا كه انج��ام اين پروژه ها 
هزينه های بس��يار زياد ارزی و ريالی به همراه دارد، بايد مطالعات جامعی 
در اين باره صورت گيرد كه منابع مالی كش��ور ب��ه هدر نرود. وی تصريح 
ك��رد: ظرف دو ماه آينده گزارش جامع خود را برای انتخاب ميدان پايلوت 
كه بيش��ترين انطباق را ب��رای تزريق CO2 دارد، به هيئ��ت مديره ارائه 
ك��رده و پس از تصويب طرح در هيئت مدي��ره كار تزريق اين گاز اجرايی 
خواهد ش��د. عمادی يادآوری كرد: با توجه به پايين آمدن قيمت نفت در 
بازاره��ای جهانی، قيمت CO2 هم اندكی پايي��ن آمده، اما در مجموع از 
نظر اس��تراتژيک و مسائل زيس��ت محيطی، تزريق اين گاز اهميت خود را 
دارد و اينها مس��ائلی اس��ت كه در مالحظات اقتصادی كش��ور بايد به آنها 

توجه شود.
مدير پژوهش و توسعه شركت ملی نفت ايران افزود: به تازگی مجموعه ای 
از گروه های تحقيقاتی دانشگاه های مجارستان به منظور همكاری مشترك 
با ش��ركت ملی نفت ايران برای تزريق CO2 به تهران آمده اند كه با توجه 
به تجربه 30 س��اله آنها در تزريق CO2 برای ازدياد برداش��ت از ميدان ها 
نفتی مجارستان و نيز اظهار تمايل آنان، فرصت بسيار خوبی برای همكاری 

مش��ترك است. وی تصريح كرد: قرار اس��ت برای انجام اين كار با دانشگاه 
ش��يراز هم��كاری و تزريق CO2 به عنوان پايل��وت از ميدان های كوچک 

كشور آغاز شود.
عمادی يادآوری كرد: مديريت پژوهش و توسعه شركت ملی نفت، در سال 
جديد حركت نويی را برای هدفمند كردن تحقيقات و مطالعات دانشگاهی 
در دس��تور كار خود قرار داده اس��ت كه با همكاری 11 دانش��گاه و مركز 
تحقيقاتی در كش��ور در حال پيگيری اس��ت. وی افزود: اجرايی شدن اين 
طرح، دانشگاه ها را از رويكرد تحقيقات بدون كاربرد اجرايی خارج می كند 

و به سمت پروژه های اجرايی پيش خواهد برد. 

بهره برداري ازكارخانه س��اخت تجهيزات نفت، گاز و پتروش��يمی گچساران 
با حضور رئيس س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنايع ايران به طور رسمي 

آغاز ش��د. 
به گزارش  پايگاه اطالع رس��انی وزارت صنايع و معادن؛ سرمايه گذاری انجام 
ش��ده برای اج��رای اين طرح 127 ميليارد ريال بوده اس��ت. براس��اس اين 
گزارش، با بهره برداری از اين كارخانه كه ظرفيت و توان توليد آن براس��اس 
آخري��ن فناوری روز دنياس��ت،  ب��رای250 نفر به طور مس��تقيم و 400 نفر 
به طور غيرمس��تقيم اش��تغال زايی ايجاد می ش��ود. طراحی و ساخت مخازن 
ذخيره و تحت فشار و ساختار فلزی و تجهيزات نفت و گاز، مهم ترين فرايند 

توليد اين كارخانه اس��ت.
گفتنی اس��ت، در حال حاضر س��اليانه180 هزار تن تقاضای تجهيزات نفت 
در كش��ور وجود دارد و با توجه به برنامه چهارم توسعه و با احتساب حداقل 
10 درصد رش��د س��اليانه، نياز به انواع تجهيزات و ماشين آالت نفت و گاز و 
پتروش��يمی در كشور رو به افزايش اس��ت. همچنين واحدهای عمده توليد 
تجهيزات در كشور با توجه به ظرفيت آنان فقط قادر به توليد140 هزار تن در سال می باشند كه عالوه بر تأمين نياز داخلی، شرايط خاص در كشورهای 

همس��ايه و نياز آنان به اين نوع تجهيزات درآينده، تأس��يس اين كارخانه را توجيه پذير می كند. 

تزريق	آزمايشی	دي	اكسيدكربن	به	ميدان	های	نفتی

كارخانه	ساخت	تجهيزات	صنايع	نفت،	گاز	و	پتروشيمی	گچساران	به	بهره	برداری	رسيد

خبر تكنولوژي




