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اخبار داخلي : 
   قراداد صادرات گاز به پاكستان بدون حضور هند نهايی خواهد شد

   بهره برداري از بزرگترين پروژه تزريق گاز خاورميانه تا پايان سال جاري 
   توليد صيانتی نفت و گاز مهمترين دستاورد انقالب برای صنعت نفت است

    توسعه ميدان كيش توسط متخصصان ايراني انجام مي شود
   امارات 600 ميليون دالر در ميدان پارس شمال سرمايه گذاري مي كند

اخبار خارجي :
   امضاء قرارداد ميادين مشترك نفتي ايران و عراق

    باكو چهار سكوي نفتي جديد در درياي خزر نصب مي كند
   برنامه هندوستان پتروليوم برای سه برابر كردن واردات نفت خام از ايران

   بحرين و شل توافقنامه مطالعات گازی امضاء كردند
اخبار تكنولوژي :

   عسلويه، نگين توسعه صنعت نفت
   پاك سازي زيستي خاك هاي آلوده به تركيبات نفتي

   دستگاه اعالم كننده آلودگي نفتي سطح دريا اختراع شد
   ساخت رشته های تكميلی درون چاهی با مشاركت وزارت دفاع

   فناوری نوين استخراج نفت با ابداع محقق ايرانی
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مديرعامل شركت مهندسي توس��عه نفت )متن( از بهره برداري بزرگترين 
پ��روژه تزري��ق گاز خاورميانه و راه اندازي مرحل��ه دوم ميدان دارخوين تا 

پايان سال جاري، خبر داد. 
ناجي سعدوني با اعالم اينكه طراحي و اجراي پروژه تزريق گاز آغاجاري به 
طور كامل به دست متخصصان داخلي انجام شده است، افزود: براي اجراي 
اين طرح 300 ميليون دالر هزينه ش��ده است تا گاز ترش را از سرچشمه 
و فازهاي ش��ش، هفت و هشت پارس جنوبي در مسيري به طول 600 تا 

700 كيلومتر به ميدان آغاجاري منتقل كند. 
با وجود س��ال ها برداش��ت از ميدان نفتي آغاجاري، به دليل تزريق نشدن 
گاز، اين ميدان دچار افت فش��ار مخزن و كاهش توليد ش��ده است كه با 
اجراي اين طرح روزانه در ابتدا 500 ميليون فوت مكعب و س��پس تا دو 
ميلي��ارد ف��وت مكعب گاز ترش به آغاجاري منتقل و تزريق مي ش��ود كه 
به دليل اهميت تأسيس��ات و ميزان تزريق گاز در نوع خود در خاورميانه 

اول است. 
وي تأكي��د ك��رد، با انجام اين پ��روژه و تزريق گاز در مخ��زن حدود 2/1 
ميليارد بش��كه نفت خام اضافي طي 25 سال توليد خواهد شد. بالفاصله 

پ��س از اين طرح فاز دوم ميدان دارخوين تا پايان س��ال جاري راه اندازي 
مي شود و ظرفيت توليد اين ميدان از 100 هزار بشكه به 160 هزار بشكه 

در روز افزايش مي يابد. 
سعدوني با اشاره به اينكه تحول چشمگيري در صنعت نفت پس از انقالب 
رخ داده است، خاطرنش��ان كرد: وقوع انقالب اسالمي مسير خودكفايي و 
پيشرفت را در كشور هموار كرد. به گونه اي كه معتقدم در نفت شايستگي 
اول ش��دن را اكن��ون بيش از هر زم��ان ديگر داريم. زي��را در كنار قدمت 
صنعت نفت در كش��ور و منطقه، امروز اراده جدي براي توسعه و پيشرفت 
وج��ود دارد. ضم��ن آنكه اداره امور نفت به طور كامل دس��ت متخصصان 

داخلي است كه قبل از انقالب اين چنين نبود. 
وي در پايان اظهار داش��ت : در سي    امين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 
به جرأت بايد گفت كه ما در توس��عه  ميادين، اجراي پروژه ها، مهندس��ي 
و مطالعات مهندس��ي حرف ب��راي گفتن داريم و به   هي��چ وجه كمبودي 

احساس نمي كنيم. 

www.nioc.ir 

بهره برداري از بزرگترين پروژه تزريق گاز خاورميانه تا پايان سال جاري

اخبار داخلي 

مديرعامل ش��ركت ملی نفت ايران ضمن اعالم اجراي چند طرح، ابتدا در 
خصوص صادرات گاز ايران به پاكس��تان و نهايی ش��دن اين قرارداد اظهار 
داش��ت: در آينده نزديك ق��رارداد صادرات گاز ايران به پاكس��تان بدون 
حضور كشور هند نهايی می شود، ضمن آنكه در برنامه صادراتی گاز ايران، 
مذاكرات متعددی برای صادرات اين حامل انرژی گاز به كش��ورهای ديگر 

در دستور كار قرار دارد. 
مهندس س��يف اله جشن س��از همچنين درباره اجرای خ��ط لوله نوباكو و 
نقش اي��ران در اجرای اين طرح در جمع خبرن��گاران گفت: اجرای طرح 
خط لوله نوباكو بيش  از آنكه يك طرح اجرايی و عملياتی باشد، يك طرح 

سياسی است. 
به عقيده وی حضور نداش��تن ايران در جلسه مجريان كشورهای خط لوله 
نوباكو به دليل مس��ايل مربوط به تحريم جمهوری اس��المی است و هدف 
از تحريم ايران، ايجاد اختالل در اجرای برنامه های توس��عه ای كشور است 
وي افزود اين درحالی اس��ت كه ما در تالش هستيم طبق برنامه پنج ساله 
و چشم انداز 20 ساله كشور، پروژه های صنعت نفت را به بهترين نحو اجرا 

كنيم. 
جشن س��از با بيان اين كه ط��رح خط لوله گاز نوباك��و در واقع يك طرح 

سياس��ی به ش��مار می آيد، گفت: از ديد ما دعوت نش��دن ايران در جلسه 
مجريان كش��ورهای خ��ط لوله نوباكو ي��ك علت سياس��ی دارد، چرا كه 

مهمترين محور اجرای اين خط لوله، جمهوری اسالمی ايران است.
مدير عامل ش��ركت ملی نفت ايران در پاسخ به اين پرسش مبنی بر اينكه 
آيا امكان دارد در اجرای اين طرح ايران ناديده گرفته شود، اظهار داشت: 
درصورتی كه ايران در اجرای خط لوله نوباكو ناديده گرفته شود، طرح های 

جايگزينی برای آن اجرا خواهد شد. 
جشن س��از افزود: درصورتی كه از ايران برای اجرای طرح خط لوله نوباكو 
دع��وت ش��ود، در اين طرح ش��ركت خواهد كرد، اما آنچه مس��لم اس��ت 
طرح های توسعه ای و صادراتی نفت و گاز ايران بدون خط لوله ناباكو يا با 

آن نوباكو اجرا خواهد شد. 
وزير نفت نيز هفته گذش��ته در خصوص حضور نيافتن ايران در نشس��ت 
اخير مجريان كش��ورهای اجرا كننده خط لول��ه ناباكو گفته بود: به منظور 
صادرات گاز به اروپا ايران احداث خط لوله پرشين را مطرح كرده است، در 
همين حال مناسبات اخير روسيه و اكراين در بخش صادرات گاز به اروپا 
نشان داد كه روسيه در بلندمدت نمی تواند منبع صادرات گاز به اروپا باشد 

به اين ترتيب بدون حضور ايران اين خط لوله اجرا نخواهد شد. 

            مدير عامل شركت ملي نفت ايران خبر داد: 
قرارداد صادرات گاز به پاكستان بدون حضور هند نهايی خواهد شد
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توليد صيانتی نفت و گاز مهمترين دستاورد انقالب برای صنعت نفت است
مدير عامل شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب، توليد صيانتی را مهمترين 

دستاورد بزرگ انقالب اسالمی برای ارتقاء صنعت نفت كشور دانست.
غالمرضا حسن بيگلو با مقايسه توانمندی های فنی مناطق نفت خيز جنوب 
و صنعت نفت در س��ال های پيش و پس از انقالب اسالمی، افزود: تا پيش 
از انقالب اس��المی بيشتر كار توليدی شركت نفت به دست متخصص های 
خارجی انجام می  شد و پس از انقالب اسالمی با خروج اتباع خارجی، تمام 

فعاليت ها به كاركنان ايرانی واگذار شد. 
وی ادامه داد: ش��اخص ترين موفقيت و تحول صنعت نفت پس از پيروزی 
انقالب اسالمی در شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب بحث توليد صيانتی 
است كه با فرمايش حضرت امام، برنامه ای تنظيم شد و از آن پس توليد از 

ميادين نفتی و حفظ ذخاير در رأس برنامه های اين شركت قرار گرفت.
حس��ن بيگلو با بيان اينكه توليد نفت در پيش از پيروزی انقالب اسالمی 
غير صيانتی بود، تصريح كرد: در صورتی كه توليد نفت طبق روال پيشين 
خود )توليد غير صيانتی( ادامه داش��ت، ذخاير نفت كنونی ما تنها تكاپوی 

خوراك پااليشگاه های داخلی بود و ما برای صدور، ديگر نفتی نداشتيم.

وی افزود: در زم��ان حاضر با دارا بودن حدود 
11 درص��د ذخاي��ر نفت جه��ان و 18 درصد 
ذخاير خاورميانه به عنوان دومين توليد كننده 
س��ازمان اوپك و يكی از تأمين كنندگان اصلی 

انرژی جهان محسوب می شويم.
حس��ن بيگلو با اش��اره به هدر رفتن گازهای 
همراه نفت در روزهای پيش از پيروزی انقالب 
اسالمی، يادآور ش��د: پيش از پيروزی انقالب 
معادل80 درصد از گازهای همراه نفت كه بايد 

جمع آوری و به ميادين نفتی تزريق می ش��د، در مشعل ها سوزانده می شد 
و اين در واقع هدر روی منابع ملی بود.

وی ادام��ه داد: در حال حاضر، حدود 92 درص��د گازهای توليدی همراه 
جمع آوری می شود؛ بخش��ی از اين ميزان برای مصرف داخلی وارد شبكه 

شده و بخش ديگر آن در ميادين نفتی تزريق می شود. 
www.mehrnews.com

اخبار داخلي 

براس��اس آخرين مذاكرات، قرار شده كه توسعه ميدان كيش 
توس��ط ايران انجام شود و هيئت عماني تنها بخشي از گاز را 

كه قرار است به آن كشور صادر شود، سرمايه گذاري كند. 
محم��ود زيركچيان زاده - مديرعامل ش��ركت نفت فالت قاره 
اي��ران با بيان اين مطلب اظهار داش��ت: پيش از اين قرار بود 
توس��عه ميدان از طريق بيع متقابل توس��ط كنسرس��يومي از 
شركت هاي عماني و يك شركت چيني انجام شود. به همين 
منظور مذاكراتي با چيني ها نيز انجام شده بود، ولي هم اكنون 
كه ديگر عمان متولي توسعه ميدان نيست و قرارداد در قالب 
س��رمايه گذاري انجام مي شود، بحثي از حضور شركت چيني 

در ميان نيست. 
وي با اشاره به  اينكه به منظور تعيين حجم گاز داخلي و صادراتي مذاكرات 
در حال انجام اس��ت، خاطرنشان كرد: قرار شد يك ميليارد فوت مكعب گاز 
در روز ب��راي مصرف داخلي و در صورت توافق يك ميليارد فوت مكعب نيز 

براي توليد ال.ان.جي مصرف شود. 
به گفته وي پيش بيني ميزان س��رمايه گذاري مورد نياز اجراي طرح توسعه 

ميدان گازي كيش، حدود 10 ميليارد دالر بوده است. 
گفتني اس��ت، ميدان گازي كيش 48 تريليون فوت مكعب گاز دارد؛ طبق 

زمان بندي حفر 13 حلقه چاه ميدان كيش در مدت 18 
ماه انجام خواهد شد. 

قرارداد حفاري 12 حلقه چاه اكتش��افي در قالب فاز اول 
توس��عه ميدان گازي كيش روز 28 اس��فند سال 1386 
بين شركت مهندسي و توسعه نفت )متن(  و شركت ملي 

حفاري ايران به امضاء رسيد. 
قرار اس��ت اين قرارداد ب��ا ارزش 126 ميليون يورو و 50 
ميليارد ريال توسط دو دكل 2 هزار اسب بخاري در مدت 

36 ماه انجام شود. 
براس��اس اين گزارش هدف از اجراي فاز اول توسعه اين 
ميدان اس��تحصال يك ميليارد فوت مكعب گاز در روز با حفاري 12 حلقه 
چاه توس��عه اي و تعمير يك حلقه چاه موجود در دو مجموعه )cluster( در 

جزيره كيش و در موقعيت فعلي چاه هاي كيش1 و2 است. 
براساس اين قرارداد قرار است 12 حلقه چاه جديد در اين ميدان حفر شود 
كه تعداد 11 حلقه آن توس��عه اي و يك حلقه آن توصيفي اس��ت. اين چاه 
توصيفي پس از گرفتن اطالعات الزم مانند نمودار و سيال  به چاه توسعه اي 
تبديل مي شود. همچنين يك حلقه چاه موجود )چاه شماره 2 كيش( تعمير 

خواهد شد. 

 توسعه ميدان كيش توسط متخصصان ايراني  انجام مي شود

 براي توسعه تأسيسات بندری ميدان گازی پارس شمالی، يك شركت اماراتي 
600 ميليون دالر سرمايه گذاری مي كند. 

دكتر س��يد عبدالجليل رضوی مديرعامل منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس 
با اعالم اين مطلب گفت: قرارداد اوليه با ش��ركت اماراتی منعقد شده است و 

مراحل اجرايی آن به زودی آغاز می شود.
وی با تأكيد بر ظرفيت باالی س��رمايه گذاری در منطقه ويژه اقتصادی انرژی 
پارس يادآور ش��د: بخش خصوصی در چهار سال گذشته افزون بر يك هزار و 
500 ميليارد تومان در بخش پش��تيبانی، خدماتی و زيرس��اختی اين منطقه 

سرمايه گذاری كرده است.
مديرعام��ل منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس با اش��اره به اينكه منطقه ويژه 
اقتصادی انرژی پارس از سال 1377 تا كنون به منظور برداشت گاز از ميدان 
مش��ترك پارس جنوبی تأسيس شده است، اظهار داشت: هم اكنون از 28 فاز 
تعريف ش��ده در پارس جنوبی 5 فاز نخست در مدار توليد قرار دارند و روزانه 
از هر فاز 25 ميليون مترمكعب گاز، 40 هزار بشكه ميعانات گازی و 200 تن 

گوگرد استحصال می شود.
وی تصريح كرد: بر اس��اس آمارها، از س��ه فاز 6 تا 8 پارس جنوبی كه چندی 
پيش با حضور رئيس جمهوری به بهره برداری رس��يد، بخشی از اين پروژه در 

م��دار توليد قرار دارد كه گاز آن به طور 
موقت از طريق پااليش��گاه فازهای 9 و 
10 پ��ارس جنوبی شيرين س��ازی و به 
منظور تأمين نياز داخلی در زمستان به 

شبكه سراسری تزريق می شود.
وی همچني��ن با اش��اره ب��ه  اين كه به 
منظور كاهش آلودگ��ی هوای منطقه، 

مشعل های فازها به سمت كوه های منطقه منتقل می شود، گفت: مشعل های 
فازهای 9 و 10 پارس جنوبی به س��مت كوه ها انتقال يافته و سازمان منطقه 
ويژه در تالش است تا مشعل )فلر( فازهای ديگر را نيز به سمت كوه ها منتقل 

كند.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس با اش��اره به اينكه پارس شمالی 
نيز از مناطق ويژه اقتصادی در نظر گرفته ش��ده اس��ت، افزود: بر اين اساس 
طرح منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس ش��مالی مراحل ابالغ را طی می كند، 
همچنين برای احداث واحدهای ال.ان.جی در منطقه پارس ش��مالی از سوی 
ش��ركت نفت و گاز پارس، مذاكراتي با شركت های چينی و مالزيايی در حال 

انجام است كه می تواند فرصت مطلوبی را پيش روی ايران قرار دهد.

امارات 600 ميليون دالر در ميدان پارس شمالي سرمايه گذاري مي كند
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شركت دولتي نفت جمهوري آذربايجان )سوكار ( اعالم كرد: چهار سكوي 
جديد نفت و گاز طي س��ال جاري ميالدي از سوي اين شركت در درياي 

خزر نصب مي شود. 
با نصب يك س��كوي نفتي اين ش��ركت در ميدان گونش��لي و دو سكوي 
ديگر در ميدان نفت داش��الري امكان حفر 12چاه نفتي در هر يك از اين 

ميادين فراهم مي شود. 
طبق برنامه ش��ركت دولتي نفت جمه��وري آذربايجان، كارهاي مربوط به 
نصب يك س��كوي ديگ��ر در ميدان گازي اميد در دري��اي خزر نيز تا ماه 

آوريل سال جاري ميالدي ) ارديبهشت88 ( به پايان مي رسد. 
س��وكار همچنين برنامه ريزي كرده كه در س��ال جاري ميالدي يك خط 
لوله نفتي به طول 20 كيلومتر در درياي خزر ما بين دو س��كوي موجود 

در ميدان گونشلي احداث كند. 

تكمي��ل فعالي��ت تلمبه خان��ه انتقال 
گاز طبيع��ي ميدان نفت داش��الري 
و افزاي��ش حم��ل و نق��ل روزانه گاز 
طبيع��ي از 4/7 ميلي��ون متر مكعب 
ب��ه 11 ميليون متر مكع��ب از ديگر 
برنامه هاي كاري سوكار در طول سال 

جاري مي باش��د كه پيش بيني شده است كارهاي مربوط به اين مهم نيمه 
اول سال جاري به پايان برسد. 

ميادين نفت و گاز ياد ش��ده در حوالي 120كيلومتري شرق شهر باكو در 
درياي خزر واقع هستند. 

www.irna.ir

وزير نفت عراق از امضاي قريب الوقوع 
توافقنام��ه درب��اره ميادين مش��ترك 

نفتي ميان ايران و عراق خبر داد. 
حس��ين  بي.بي.س��ي،  از  نق��ل  ب��ه 
شهرس��تاني، وزير نفت ع��راق عنوان 
ك��رد توافقنام��ه اي��ران و ع��راق در 
چارچوب معاه��ده بين المللي ميادين 
نفت��ي مش��ترك امضاء مي ش��ود و با 
امض��اي اين توافقنام��ه ميادين نفتي 
مش��ترك بي��ن دو كش��ور، يكپارچه 

مي  شوند. 
به گفته وزير نفت عراق، مذاكرات بين تهران و بغداد در خصوص ميادين 

نفتي مش��ترك به خوبي پيش رفته و انتظار مي رود كه امس��ال توافقنامه 
نفتي بين ايران و عراق امضاء شود. 

براس��اس اين گزارش بخشي از ميادين نفتي ايران و عراق در ميدان هايي 
قرار دارد كه در مرز دو كشور واقع شده و عراق درصدد است بهره برداري 

از اين ميدان هاي نفتي را آغاز كند. 
اي��ن گ��زارش مي افزاي��د: ميدان هاي نفت��ي آزادگان، ي��ادآوران و هويزه 
مهم ترين ميادين مشترك دو كشور است كه قرار است دوكشور در توسعه 

اين ميدان ها با هم همكاري كنند. 
جزئيات توافقنامه ايران و عراق مش��خص نيس��ت اما برخي كارشناس��ان 
مس��ائل انرژي مي گويند كه همكاري دو كشور حول محور ارزيابي دقيق 
مخازن نفتي و برآورد س��رمايه گذاري هاي الزم براي توس��عه ميدان هاي 

نفتي خواهد بود. 

باكو چهار سكوي نفتي جديد در درياي خزر نصب مي كند

امضاء قرارداد ميادين مشترك نفتي ايران و عراق

پتروليوم«  »هندوستان  هندی  شركت 
در نظر دارد واردات نفت خام خود را از 

ايران به سه برابر افزايش دهد. 
اكس��پرس،  فايننش��ال  از  نق��ل  ب��ه 
خبرگزاری پی.تی.آی هند گزارش داد: 
ش��ركت دولتی هندوس��تان پتروليوم 
واردات نف��ت خام خود را از ايران س��ه 
براب��ر خواهد كرد، در حالی كه واردات 
نفت از ع��راق را در س��ال مالی آينده 

كاهش خواهد داد.
بنابر اعالم منابع آگاه، ش��ركت هندوستان پتروليوم در نظر دارد سه 
ميلي��ون تن نف��ت خام از اي��ران در قالب قرارداد دوره ای س��ال های 
2010-2009 با ش��ركت ملی نفت ايران وارد كند. براس��اس قرارداد 
دوره ای سال گذشته، واردات اين شركت از ايران در سال جاری يك 

ميليون تن است.
واردات كنون��ی اين ش��ركت از ايران بر مبن��ای دوره اعتبار 30 روزه 
است كه به دوره 90 روزه در سال های 2009-2010 افزايش خواهد 

يافت.
اين منابع آگاه همچنين اعالم كردند: واردات از سازمان بازاريابی نفت 
دولت عراق از س��ه ميليون و 250 هزار تن در سال جاری ميالدی به 
يك ميليون و 250 هزار تن در دور آينده قرارداد با اين كشور كاهش 

خواهد يافت.
ب��رآورد می ش��ود كل نياز نفت خام اين ش��ركت هن��دی برای دوره 

2009-2010، حدود 15 ميليون و 500 هزار تن باشد. 
http://shana.ir

برنامه هندوستان پتروليوم برای سه برابر كردن واردات نفت خام از ايران

اخبار خارجي 
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مقام ه��ای بحرين��ی و ش��ركت هلندی- انگليس��ی ش��ل 
توافقنامه مطالعاتی امضاء كردند كه براس��اس آن واردات 

گاز بحرين مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
به نقل از رويترز، مقام های بحرينی و مس��ئولين ش��ركت 
ش��ل توافقنامه  ای را امضاء كردند كه براس��اس آن واردات 
گازی بحري��ن برای تأمين نياز رو به افزايش اين كش��ور، 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بحري��ن مانند ديگر همس��ايگان ح��وزه خليج فارس خود 
در پی افزايش رش��د اقتصادی اين كش��ور كه با باالرفتن 

بهای نفت و كس��ب درآمدهای نفتی صورت گرفته است، با افزايش سريع 
تقاضای داخلی گاز طبيعی مواجه شده است.

ش��ورای ملی سياس��ت گذاری نفت و گاز بحرين )ان.او.جی.ای( و شركت 
شل در بيانيه مشتركی اعالم كردند اين تفاهمنامه شامل بررسی و مطالعه 

واردات گاز به صورت گاز طبيعی مايع ش��ده )ال.ان.جی( و 
واردات از طريق خط لوله است.

در اين بيانيه همچنين آمده اس��ت دو طرف راه های تأمين 
نياز گازی بحرين را در كوتاه مدت مورد توجه قرار دادند.

ب��ر پايه اين گزارش، بحرين مذاكرات��ی را در زمينه واردات 
روزان��ه يك ميليارد فوت مكعب گاز طبيع��ی با ايران انجام 

داده است.
كشور قطر به عنوان همسايه بحرين، بزرگترين صادركننده 

ال.ان.جی جهان به شمار می رود.
كشورهای ديگر عرب حوزه خليج فارس برای تامين نياز گازی رو به رشد 

خود به قطر رو آورده اند. 
www.shana.ir

بحرين و شل توافقنامه مطالعات گازی امضاء كردند

اخبار خارجي 

پارس جنوب��ی بزرگترين ميدان گازی يكپارچه و نخس��تين ميدان 
گازی فراساحلی جهان است و با برخورداری از 8 درصد ذخيره گازی 
جه��ان و 50 درصد ذخيره گازی ايران در 105 كيلومتری س��احل 
جنوبی ايران قرار دارد. هم اكنون عس��لويه، خاس��تگاه بهره برداری از 

گاز پارس جنوبی است. 
مس��احت ميدان گازی پارس جنوبی 9700 كيلومتر مربع است كه 
3700 كيلومتر آن در آب های ايران قرار دارد. ذخيره گاز اين بخش 
از مي��دان بيش از 14/2تريليون مترمكعب گاز به همراه 18 ميليارد 
بش��كه ميعانات گازی اس��ت كه حدود 8 درص��د، از كل گاز دنيا و 

نزديك به نيمی از ذخاير گاز كشور را تشكيل می دهد.
توس��عه اين ميدان با توجه به وس��عت براساس برنامه های پنج  ساله 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و با هدف تأمين تقاضای 
روزاف��زون گاز طبيعی در مصارف داخلی كش��ور و تزريق به ميادين 
نفتی به منظور صيانت از مخازن و همچنين صادرات گاز در مراحل 

مختلفی در دستور كار شركت ملی نفت ايران قرار گرفته است.
ذخي��ره گاز ميدان مش��ترك گازی پ��ارس جنوبی بي��ش از 14/2 
تريليون مترمكعب گاز و 18 ميليارد بش��كه ميعانات گازی است كه 
اين ميزان ذخيره هيدروكربوری با فرض تعيين ارزش 5 سنت برای 
هر مترمكعب گاز طبيعی و 25 دالر برای هر بش��كه ميعانات گازی، 

يك هزار و 150 ميليارد دالر تخمين زده می شود.
با گش��ايش رس��می فازهای 9 و 10 پارس جنوبی در ايام دهه فجر، 
ظرفيت برداش��ت گاز ايران از مخزن مشترك پارس جنوبی تا پايان 
س��ال جاری روزانه افزون بر 10 ميليارد فوت مكعب و توليد گاز اين 
ميدان به رقم بی س��ابقه بي��ش از 200 ميليون مت��ر مكعب در روز 

خواهد رسيد. 
كاركنان اداره اكتش��اف شركت ملی نفت ايران در اوايل دهه 1350 
خورش��يدی هنگام لرزه ن��گاری در آب های نيلگ��ون خليج فارس بر 
روی خط مرزی مش��ترك ايران و قطر در فاصله يك صد كيلومتری 
س��احل جنوبی ايران به وجود ذخاير قابل اعتم��اد هيدروكربوری و 

يكی از اصلی ترين منابع ان��رژی جهان در عمق اين آب  ها پی بردند 
كه زمينه ساز تشكيل پرونده  محرمانه ای در وزارتخانه های نفت ايران 

و قطر شد.
س��رانجام نتاي��ج حاصل از لرزه ن��گاری و تأييد وج��ود گاز در پارس 
جنوبی، موجب حفر نخس��تين چاه اكتشافی در سال 1369 در اين 

ميدان شد.
ب��ه منظ��ور بهره برداری از مي��دان گازی پارس جنوب��ی، در منطقه 
عسلويه 28 فاز اس��تاندارد برای توليد گاز در نظر گرفته شده است. 
هر يك از اين فازها برای استحصال روزانه 28 ميليون مترمكعب گاز 
ترش )يك ميليارد فوت مكعب گاز( طراحی شده و با احتساب درآمد 
ناشی از جانشينی مصرف نفت با گاز، هر فاز ساالنه 1/5 ميليارد دالر 

درآمد برای كشور به ارمغان خواهد آورد.
در برنامه های پنج س��اله سوم و چهارم توس��عه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی كش��ور، توس��عه ميدان گازی پارس جنوبی با اولويت در 
دس��تور كار دولت ق��رار گرفته و تاكنون از 10 ف��از آن بهره برداری 

شده است.
www.shana.ir

عسلويه، نگين توسعه صنعت نفت
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ي��ك مخت��رع ايراني 
موف��ق ب��ه طراح��ي 
دس��تگاه  س��اخت  و 
آلودگي  اعالم كنن��ده 
نفتي سطح دريا شد. 
رامين هوشيار، مخترع 
اعالم كننده  دس��تگاه 
آلودگي نفتي س��طح 
دريا اظهار داش��ت: با نصب اين دس��تگاه در زير سكوهاي نفتي دريا 
و رودخانه ه��ا، در مجاورت خطوط لوله انتقال نفت، پااليش��گاه ها و 
در درياچه پش��ت س��دها هر گونه نفت  ريزي و نشت نفت در دريا به 

سرعت و درمدت زمان كوتاهي اعالم مي شود. 

وي خاطرنش��ان كرد: بدين وس��يله عالوه بر جلوگي��ري از هدر رفتن 
نفت در دقايق اوليه و پيش��گيري از آتش سوزي، محيط زيست دريا، 
رودخانه ها و س��دها ني��ز در برابر هرگونه آلودگ��ي نفتي حفاظت و 

پايش مي شوند. 
از ويژگي هاي اين دس��تگاه مي توان به سهولت در نصب، مقاوم بودن 

در برابر آب شور دريا و استاندارد بودن قطعات اشاره كرد. 
وي اع��الم آلودگ��ي س��طح آب و خش��كي و تولي��د سيس��تم هاي 
هش��دار دهنده آتش نش��اني را از جمل��ه كاربرده��اي اين دس��تگاه 

برشمرد. 
www.farsnews.com

محقق��ان مركز بيوتكنولوژي پژوهش��گاه 
صنع��ت نف��ت ب��ا اس��تفاده از روش هاي 
زيس��تي موفق به پاك س��ازي خاك هاي 
آلوده به تركيبات نفتي شدند. پاك سازي 
زيس��تي در واقع يكي از روش هاي اصلي 
پاك س��ازي محيطي اس��ت ك��ه در آن از 
موج��ودات زنده به ويژه باكتري ها، قارچ ها 
و گياه��ان به منظور تجزي��ه آالينده هاي 
محيط��ي و تبدي��ل آنه��ا ب��ه تركيب��ات 

غيرسمي استفاده مي شود. 
روش هاي زيس��تي ضمن س��ازگاري با محيط زيست، از نظر اقتصادي 
نيز برتري محسوس��ي نسبت به ديگر روش هاي پاك سازي )فيزيكي و 

شيميايي( دارند.
اكثر تركيبات هيدروكربني به راحتي توس��ط ميكروارگانيسم ها مصرف 
و به دي اكس��يدكربن، توده زيس��تي )بيومس( و يا محصوالت ديگري 
تبديل مي ش��وند. در اين ميان برخالف بس��ياري از روش هاي متداول 
كه مش��كل آلودگي را صرًفا به گونه اي ديگ��ر تبديل و يا آالينده را به 
بستر ديگري منتقل مي كنند، پااليش زيستي با صرف كمترين هزينه، 

توانايي حذف دائم آالينده ها با تبديل آنها به مواد بي خطر را دارد.
ض��رورت اس��تفاده از چني��ن موجوداتي باعث ش��ده تا ب��ه گفته دكتر 
سيدمحمدمهدي دستغيب مجری طرح، پژوهشگاه صنعت نفت به منظور 
كس��ب و توسعه دانش فني، ضمن برقراري ارتباط سازنده با شركت هاي 
بين المللي صاحب تكنولوژي، فعاليت هاي آزمايش��گاهي متمركزي روي 

تكنولوژي پاك سازي زيستي خاك هاي آلوده انجام دهد.
طرح پاك س��ازي زيس��تي خاك هاي آلوده به تركيبات نفتي حدوداً از 
يك س��ال پيش در مرك��ز تحقيقات بيوتكنولوژي پژوهش��گاه صنعت 
نفت آغاز شد. در بررسي هاي آزمايش��گاهي، نتايج اميدواركننده اي به 
دس��ت آم��د كه با نمونه هاي تج��اري قابل قياس ب��ود. در حال حاضر 
فعاليت ها روي افزايش مقياس فرآيند و ارزيابي در سطح پايلوت و نيز 
بهينه س��ازي فرموالس��يون ميكروبي و بهبود شرايط فرآيندي متمركز 
است و به نظر مي رسد در آينده نزديك شاهد پياده سازي نتايج حاصل 

در مقياس واقعي و اجرايي ش��دن فرآيند در 
شرايط ميداني باشيم. 

دس��تغيب درباره مراح��ل اجرايي اين طرح 
مي گوي��د: در فرآيند ميدان��ي باكتري مورد 
نياز در ش��رايط بهينه شده تكثير و همراه با 
مواد مغذي به ش��كل فرموالسيون مشخص 
به خاك افزوده مي ش��ود. طي فرآيند تأمين 
رطوبت و اختالط و هوادهي سيستم با روش 
مناس��ب صورت مي پذيرد و با نمونه گيري و 
آنالي��ز منظم روند حذف آالينده ها كنت��رل و در صورت لزوم با اصالح 
ش��رايط عملياتي، تسريع مي شود. در بسياري از فرآيندها براي تكميل 
پاك س��ازي ميكروبي، از گياه پااليي يا كاش��ت گياه س��ازگار با منطقه 

استفاده مي شود. 
مجري اين ط��رح همچنين به راه اندازي كلكس��يون ميكروبي در مركز 
تحقيقات بيوتكنولوژي پژوهش��گاه نفت اشاره مي كند و مي افزايد: يكي 
از اه��داف اصلي اجراي اين پژوهش شناس��ايي، حفاظت و به كار بس��تن 
پتانسيل ميكروارگانيسم هاي بومي موجود در خاك هاي كشور است كه 
مسلماً در مقايسه با نمونه هاي تجاري، سازگاري بهتري با شرايط اقليمي 
كش��ور ما خواهند داش��ت. از اي��ن رو به منظور حفاظ��ت از اين ذخاير 
ژنتيكي، كلكسيون ميكروبي مجهزي در مركز بيوتكنولوژي شكل گرفته 
اس��ت كه قادر اس��ت با روش هاي جديد و كاماًل مطمئ��ن باكتري هاي 

جداسازي شده را شناسايي و براي مدت طوالني نگهداري كند.
وي پايش ميكروبي آب هاي صنعتي و مهارخوردگي ميكروبي، پژوهش 
در زمينه ازدياد برداشت ميكروبي از طريق پاك سازي ديواره هاي چاه، 
بررس��ي ارتقاي كيفيت نفت و فرآورده ه��اي نفتي از طريق روش هاي 
ميكروبي  آنزيمي، تالش براي اس��تفاده از دامولس��يفايرهاي زيس��تي 
براي جداسازي آب و نفت و ارزيابي اثرات زيست محيطي فعاليت هاي 
صنع��ت نفت از طريق پايش تنوع زيس��تي با اس��تفاده از روش نوين 
DNA Bar coding را از ديگ��ر اقدامات مرك��ز تحقيقات بيوتكنولوژي 

پژوهشگاه نفت ذكر كرد.
www.jamejamonline.ir

دستگاه اعالم كننده آلودگي نفتي سطح دريا اختراع شد

پاك سازي زيستي خاك هاي آلوده به تركيبات نفتي
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مديرعام��ل ش��ركت نف��ت 
گفت:  ايران  مركزی  مناطق 
رش��ته های تكميل��ی درون 
چاهی يكی از اساس��ی ترين 
صنعت  باالدستی  تجهيزات 
نف��ت با همكاری مش��ترك 
نفت  ش��ركت  كارشناس��ان 
مناط��ق مرك��زی اي��ران و 

وزارت دفاع ساخته شد. 
ضيغمی،  عليرض��ا  مهندس 
موفقيت آمي��ز  س��اخت  از 

رش��ته های تكميلی درون چاهی گازی و نفتی با همكاری متخصصان 
وزارت دفاع جمهوری اس��المی ايران و ش��ركت نف��ت مناطق مركزی 

ايران خبر داد.
وی اف��زود: هم اكنون رش��ته های تكميلی درون چاهی س��اخت داخل 

كشور در مرحله تست نهايی به سر می برند.
رش��ته های تكميلی درون چاهی از جمله تجهيزات بسيار پيشرفته و با 
تكنولوژی خاص هس��تند كه از آنها در عمليات تكميل چاه های نفت و 

گاز قبل از توليد استفاده می شود.

http://shana.ir 

محقق ايرانی دانشگاه تگزاس شيوه ای نوين برای شناسايی ذخاير نفتی 
اعماق زمين ارائه كرده اس��ت كه می تواند به ايجاد تحولی بنيادين در 
اين زمينه منجر ش��ود و استخراج نفت از ذخاير عظيم زيرزمينی را در 

قالب فرآيندهای ارزان قيمت تری امكان پذير كند.
ارائه نقش��ه دقيقی از ذخاير عظيم نفتی زيرزمينی كه بتواند مهندسان 
نفت را به اس��تخراج اين ماده ارزشمند از اعماق زمين و سطوح سخت 
صخ��ره ای از طريق چاه های نفتی و در نهايت پمپاژ آن ياری رس��اند، 
می تواند به عنوان اقدامی استثنايی در توسعه مهندسی استخراج نفت 

در نظر گرفته شود.
محققان دانش��گاه MIT از جمله پيش��گامان اين عرصه نوين بوده اند و 
اكنون دكتر بهنام جعفرپور استاديار مهندسی نفت در دانشگاه تگزاس 
و فارغ التحصي��ل دانش��گاه MIT فناوری نوينی ارائه كرده اس��ت كه با 
اس��تفاده از آن می توان نقش��ه ای تهيه كرد كه از ظرفيت بااليی برای 
افزاي��ش خيره كننده حجم نفت اس��تخراجی از ذخاير نفتی برخوردار 

است.
 JPEG در اين فناوری نوين از تكنيك متراكم س��ازی تصوير ديجيتالی
برای تهيه نقش��ه  های جامع و تقريًبا واقعی از ذخاير نفتی زيرزمينی با 
بهره گيری از چاه های نفتی پراكنده اس��تفاده ش��ده است. اين نقشه ها 
نخس��تين مدل ها در نوع خود هستند كه جزئيات كامل و كافی درباره 
ذخاي��ر نفتی در اختيار مهندس��ان نف��ت قرار می دهند ت��ا در همان 
لحظه ای كه مورد بررس��ی قرار می گيرند، وجود ذخاير نفتی در مناطق 

مختلف را به تصور بكشند.
اي��ن  در  جعفرپ��ور  دكت��ر 
مطالع��ات  گف��ت:  خص��وص 
شبيه س��ازی های  ب��ه  مربوط 
رايانه ای نشان می دهد كه اين 
نگ��رش نوين ابتكاری ظرفيت 
بااليی برای ارتقاء تكنيك های 
بررسی و تخمين ذخاير نفتی 
دارد و در عي��ن حال می توان 
از آن برای ارائه پيش بينی های 

بهتر درباره توليدات نفتی استفاده كرد.
اين دستاورد ارزشمند به تازگی در نشريه جامعه مهندسی نفت آمريكا 

منتشر شده است.
اين فناوری نوين درحالی ابداع شده است كه استخراج نفت با استفاده 
از فناوری های فعلی فرآيندی دش��وار بوده و در بس��ياری از موارد تنها 

يك سوم از منبع نفتی تازه كشف شده پمپاژ می شود.
اكنون اين اميدواری شكل گرفته است تا با استفاده از اين فناوری نوين 
شيوه های شناسايی و استخراج نفت از ذخاير عظيم زيرزمينی در قالب 

فرآيندهای ارزان قيمت تری صورت گيرد.
www.mehrnews.com

ساخت رشته های تكميلی درون چاهی با مشاركت وزارت دفاع

فناوری نوين استخراج نفت با ابداع محقق ايرانی 

خبر تكنولوژي


