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نفت مركزی طی پنج سال آينده  669 چاه را حفاری و تعمير می كند

از ابتدای س�ال جاری تاكنون با اولويت برداشت از ميدان های مشترك، 
توليد نفت در منطقة غرب كشور به 164 هزار بشكه در روز رسيده است.

محسن نوری، مديرعامل شركت بهره برداری نفت و گاز غرب، با بيان اين 
مطلب، اظهار داش��ت: توليد نفت خام از ميدان های نفتی منطقه غرب تا سه  
س��ال آينده )1390( به بيش از 300 هزار بشكه در روز خواهد رسيد. وی با 
بيان اينكه توليد نفت از ميدان های غرب كشور در پايان سال 85 تنها حدود 
120 هزار بش��كه روز بود، تصريح كرد، اي��ن ميزان توليد با تالش و پيگيری 
كاركنان ش��ركت بهره برداری نفت و گاز غرب در راه  اندازی پروژة سه حلقه 
چاه جديد در ميادين مش��ترك، تعميرات اساسی تجهيزات و خطوط انتقال، 
حد نصاب توليد به 158 هزار بشكه در روز در سال 86 افزايش يافت. نوری 

با اشاره به افزايش توليد قابل توجه از ميدان مشترك پايدار غرب به علت وجود واحد نمك زدايی مناسب در اين منطقه افزود: درصد آب و نمك در نفت 
خام توليد شده از اين ميدان باال است، ولی با بهره برداری از واحد نمك زدايی چشمة خوش كه مجهز به پيشرفته ترين سيستم  ای كنترلی و فرآورشی روز 

است، كيفيت نفت خام توليدی كنترل شده است.
   ش��ركت بهره  برداری نفت و گاز غرب يكی از س��ه ش��ركت زير مجموعة ش��ركت نفت مناطق مركزی ايران در ساختار جديد شركت ملی نفت ايران 
است كه به صورت رسمی از ابتدای سال 1379فعاليت خود را با هدف توليد، فرآورش و ارسال نفت و گاز به مبادی مصرف آغاز كرده است. حوزة فعاليت 
اين ش��ركت هم اكنون چهار اس��تان كرمانشاه،  ايالم، لرستان و قم اس��ت، ليكن در آينده هر مخزن نفت و گازی كه در استان های غربی كشور به مرحلة 
بهره برداری برس��د در حيطة فعاليت اين ش��ركت قرار خواهد گرفت. ظرفيت توليد روزانة شركت بهره برداری غرب هم اكنون 156,000 بشكه نفت خام و 

5 ميليون متر مكعب گاز است.
چشم انداز توليد 10 سالة شركت 440 هزار بشكه نفت و 15 ميليون متر مكعب گاز برآورد شده است.

   www.irpetro.com  :منبع
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 روزانه 44 هزار بشكه افزايش توليد نفت در غرب ايران
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مدير امور فنی شركت نفت مناطق مركزی ايران از حفاری و تعمير 669 حلقه چاه نفتی و گازی طی پنج سال آينده خبر داد.
  به گزارش نفت تايمز و به نقل از روابط عمومی ش��ركت نفت مركزی، عبدالباقی غفرانی با اش��اره به برنامه ريزی برای رس��يدن به سقف توليد روزانه 
520 هزار بش��كه نفت و 390 ميليون متر مكعب گاز طی پنج س��ال آينده اظهارداش��ت: اين ش��ركت، حفاری و تعمير 669 حلقه چاه نفتی و گازی طی 
س��ال های 1388 تا 1392 را در برنامة كاری خود قرار داده اس��ت. وی تصريح كرد: عمليات حفاری و تعمير اين تعداد چاه طی پنج س��ال با به  كارگيری 

متوسط ساالنه حدود 45 دستگاه دكل حفاری تحقق خواهد يافت.
  پيش بينی می شود جمع متراژ نهايي حفاری طی پنج سال آينده حدود يك ميليون و 400 هزار متر باشد. بر اساس اين گزارش، غفرانی در ارتباط 
با برنامه های حفاری طی پنج س��ال آينده گفت: در س��ال 1388 در صورت تأمين دكل های مورد نياز حفاری 105 حلقه چاه توس��عه ای و 41 حلقه چاه 

تعميری در برنامة كاری اين شركت قرار دارد كه با متراژی بيش از 336 هزار مترحفاری خواهد شد.
غفرانی از حفاری 127 چاه توس��عه ای و 25 حلقه چاه تعميری در س��ال 1389 خبر داد و افزود: در اين س��ال با استفاده از حدود 50 دستگاه دكل، 
406 هزار متر حفاری روی اين چاه ها صورت خواهد گرفت .به گفتة وی همچنين در س��ال 1390 نيز 135 حلقه چاه برای حفاری و تعمير برنامه ريزی 
ش��ده اس��ت كه از اين تعداد 82 حلقه چاه توس��عه ای و 53 حلقه چاه تعميری است. وی افزود: در س��ال 1391 حفاری 121 حلقه چاه با متراژ حفاری 
حدود 211 هزار متر برنامه ريزی شده است. همچنين در سال 1392 و پايان برنامه پنج ساله 115 حلقه چاه جهت حفاری و تعمير در برنامه كاری قرار 
دارد كه از اين تعداد حدود 61 حلقه چاه توسعه ای و 54 حلقه چاه تعميری می باشد. وی برنامه های حفاری اين شركت در سال جاری را شامل حفاری 
46حلقه چاه توسعه ای و تعمير 16حلقه چاه موجود برشمرد و افزود: از اين تعداد تا پايان سال جاری حفاری 38 حلقه چاه توسعه ای و 16 چاه تعميری 

گازی و نفتی به پايان رسيده و به شركت های بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، شرق و غرب تحويل داده خواهد شد. 

www.nafttimes.com : منبع

چاههاي توسعه ايچاههاي تعميري     

برنامه حفاري و تعميرچاه شركت نفت مناطق مركزي ايران
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 از آنج�ا كه اس�تفاده از ظرفيت های نفت و گاز ب�رای تقويت امنيت ملی، 
ايجاد و توسعه تأسيسات ذخيره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی يكی 
از سياس�ت های حوزة بين الملل وزارت نفت می باشد، طرح محوری ذخيرة 

سازی 100ميليون بشكه نفت خام در دست بررسی و اقدام است.
  به گزارش »ايران پترو« به نقل از گزارش عملكرد س��ه س��اله وزارت نفت 
در دولت نهم، از ديگر اهداف ايجاد تأسيسات ذخيره سازی نفت، رشد توليد 
نفت خام كش��ور اساس چش��م انداز صنعت نفت در افق 1404 برای حفظ 
رتب��ة دوم در اوپك و ناكافی بودن ظرفيت ذخاير كنونی كش��ور و ترانزيت 

نفت خام آسيای ميانه است.
عدم پرداخت هزينه های س��نگين برای اجارة كش��تی های مادر به منظور ذخيره س��ازی موقت نفت خام، حجم بسيار باالی پر و خالی شدن 
ذخاير نفت خام در مقايس��ه با اس��تانداردهای جهانی كه باعث فرسودگی و مستهلك شدن پيش از موعد مخازن می شود و نيز متنوع سازی 

پايانه های صادراتی كشور از ديگر اهداف ساخت اين ذخاير نفت خام می باشد.
به همين منظور طرح احداث 100 ميليون بش��كه ذخيره راهبردی نفت خام در دس��ت بررس��ی و اقدام است. توزيع مكان های احداث اين 
ذخاير 20 ميليون بشكه نفت در جزيره خارك، 20 ميليون بشكه نفت در جزيره قشم، 20 ميليون بشكه نفت در بندرجاسك، 20 ميليون 

بشكه نفت در بندر چابهار و 20 ميليون بشكه نفت در بندرعباس پيش بينی شده است.
        www.irpetro.com  :منبع

طرح ذخيره سازی 100ميليون بشكه نفت در ايران

با تالش موفقيت آميز كارشناس�ان مديري�ت فنی مناطق نفت خيز 
جنوب برای نخستين بار از عميق ترين الية ميدان گچساران نفت 

توليد شد. 
به گزارش نفت نيوز، اين اليه موسوم به »فهليان« در گروه خامي قرار دارد 

و تنها الية نفتي اين گروه است.
مخ��ازن خامي در ه��ر ميدان، در اعم��اق پايين تر از مخازن آس��ماري و 
بنگس��تان ق��رار دارند و در مناطق نفت خيز جن��وب عموماً مخازني گازي 

هستند.
بر پاية اين گزارش تالش براي توليد گاز مخزن خامي ميدان گچساران از 
سال 1352، با حفر يك حلقه چاه تا عمق 4 هزار و 500 متر آغاز شد. اما 
با توجه به آزمايش��ات انجام ش��ده در آن زمان توليد نفت از قسمت پائين 
الية »فهليان« به دليل توليد آب و نمك غيراقتصادي تش��خيص داده شد 

و فعاليت بر روي اين اليه متوقف گرديد.
كارشناس��ان مديريت فنی مناطق نفت خيز جنوب با محاسبات انجام گرفته 
و بررسي دقيق س��وابق چاه طي دو سال گذشته، دريافتند آزمايشات اوليه 
اين چاه كافي نبوده و ش��رايط چاه بايد مجدداً مورد بررس��ي قرار گيرد. با وجود مشكالت فراوان در حفاري و تعمير چاه  هاي عميق، برنامة تعمير و 
آزمايش��ات دقيق تر مخزن به انجام رس��يد و اين چاه هم اكنون پس از گذش��ت 35 سال از حفاري آن، با دبي يك هزار بشكه در روز در مدار توليد 

قرار گرفته است و پيش بيني و محاسبات انجام گرفته به واقعيت پيوست.
تحقيقات و آزمايشات مربوط به خصوصيات مخزن براي كسب اطالعات بيشتر با جديت ادامه دارد و انتظار مي رود اين تحقيقات به تغيير ويژگي هاي 

به دست آمده از مخزن خامي گچساران و افزايش حجم ذخاير آن-كه محاسبة ميزان دقيق آن در دست تهيه مي باشد- منجر گردد.

  www. naftnews.net : منبع

توليد موفقيت آميز نفت از عميق ترين الية ميدان گچساران
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 رئي�س جمهوری اكوادور ش�ركت های خارجی فعال در صنعت نفت اين كش�ور را به دليل 
كاهش توليد به اخراج از اين كشور تهديد كرد. 

به گزارش شانا به نقل از خبرگزاری بلومبرگ، »رافائل كورآ«، رئيس جمهوری اكوادور، اعالم 
كرد كه ممكن است شركت های نفت خارجی فعال در اكوادور، از جمله شركت بزرگ اسپانيايي 
»رپس��ول« و ش��ركت دولتی نفت برزيل »پتروبراس« را از اين كشور اخراج كند. وی تأكيد كرد 

كه اين مسئله به دليل كاهش توليد اين شركت ها صورت می گيرد.
»كورآ« كه در اولين سخنرانی خود پس از پيروزی قاطع و كسب بيش از دو سوم آرای مردم 
در انتخابات اصالحات قانون اساسی اين كشور سخن می گفت، تأكيد كرد: اين شركت ها به ويژه 
»پتروبراس« برای مذاكره در قراردادی كه اكوادور عالقه مند به برخورداری از س��هم بيش��تر از 

درآمد آن است، وقت تلف می كنند.
وی به ش��ركت های خارجی توصيه كرد كه با آتش بازی نكنند و برای توليد بيش��تر سرمايه گذاری نمايند، در غير اين صورت به خانه باز 

خواهند گشت.
»كورآ« هم اكنون خواس��تار پرداخت مبلغی به اين ش��ركت ها برای توليد نفت به جای برخورداری آنها از بخش��ی از درآمدهای ناشی از 
توليد نفت ش��ده اس��ت؛ در حالی كه قانون اساسی جديد اكوادور نقش دولت را در بخش های مختلف اقتصاد اين كشور از جمله حمل و نقل 

و انرژی برجسته   تر كرده است.
بنابر اين گزارش، چند ش��ركت خارجی از جمله »رپس��ول« و »پتروبراس« در ماه اوت توافق كردند مذاكرات خود را برای عمل كردن به 
روش پرداخت��ی دولت اكوادور ظرف 12 ماه آينده آغاز كنند. ش��ركت های نفت��ی خارجی نزديك به نيمی از توليد روزانه نفت خام اكوادور را 

به عهده دارند.
كورآ ادامه داد: اگر »پتروبراس« دس��تيابی به توافق در آيندة نزديك را نپذيرد، اكوادور ميدان های نفتی خود را از اين ش��ركت باز پس 
خواهد گرفت. وی در پايان تصريح كرد: اگر اين كار زياد به طول بيانجامد، من دربارة اين ميدان ها با ش��ركت های ديگر مذاكره خواهم كرد 

و اين شركت ها بايد از اكوادور خارج شوند.

www.shana.ir :منبع

به گ�زارش ش���انا به نقل از پايگاه خب���ری آر.تی.تی ني��وز، 
»داميل والهولياك« مدير ش��ركت بی.ای.سی بوسنی و هرزگوين 
اعالم كرد كه تعدادی ذخاير نفتی در مناطق ش��مالی اين كشور، 
نفت كشف شده است. »والهولياك« همچنين از ابراز عالقه مندی 
چند ش��ركت نفتی آمريكايي و عربی برای اكتشاف های بيشتر در 

ميادين نفتی مذكور خبر داد. 
وی در ادام��ه اذعان داش��ت كه دولت بوس��نی و هرزگوين به 
دنبال امضای توافق نامه هايي با ش��ركت های مهم نفتی دنياست و 
از آنها خواهد خواس��ت تا عمليات اكتشاف نفت را هرچه سريعتر 

آغاز نمايند.
اين مقام بوسنيايي همچنين به نقل از كارشناسان نفتی تأكيد 
كرد كه در اكتشافات اوليه در پنج محل در اين منطقه نفت كشف 
شده اس��ت. البته اين كارشناسان مطمئن نيستند كه ميزان نفت 

موجود برای اكتشاف و فروش اقتصادی هست يا خير؟

 گفتنی اس��ت كش��ور بوس��نی و هرزگوين به لحاظ موقعيت 
جغرافيايي در جنوب ش��رق اروپا و در ش��به جزي��ره بالكان قرار 
گرفته است و با كش��ورهای كرواسی، صربستان و مونته نگرو مرز 

مشترك دارد.

www.shana.ir : منبع

شركت های نفتی به اخراج از اكوادور تهديد شدند

كشف ذخاير نفت خام در شمال بوسنی و هرزگوين

اخبار 



نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 

30

  ب��ه گزارش ايران پترو، »كريس��توف دو مارژری«طی مصاحبه ای گف��ت: باال بودن قيمت 
نفت موجب ش��ده است كه استخراج از برخی ميدان های نفتی از جمله ميدان های شمال كانادا 
مورد توجه قرار گيرد. وی كه در كنفرانسی دربارة امنيت جهانی در ژنو صحبت می كرد، افزود: 
كاهش اخير قيمت نفت می تواند پيامدهاي منفی داش��ته باشد، زيرا اين احتمال وجود دارد كه 

مصرف كننده ها ديگر به نفت به عنوان منبعی كمياب نگاه نكنند.
 به اعتقاد »مارژری« پائين بودن قيمت نفت در گذشته موجب شده بود كه سرمايه گذاری ها 
و فعاليت های بس��ياری در اين زمينه صورت گيرد كه بخش عمده ای از آنها در تقابل با مواردی 
چون گرم ش��دن زمين قرار داش��ت كه گران بودن نفت تنها راه مؤثر و مفيد در مبارزه با گرم 
ش��دن جو اس��ت. وی گفت: در صورت كاهش دوبارة قيمت انواع سوخت، مصرف كننده ها توجه 
چندانی به تدابير مربوط به كاهش انتش��ار گازهای گلخانه ای نش��ان نخواهند داد و اين اتفاقی 

ناخوشايند برای زمين خواهد بود.
ب��ه هم خوردن توازن عرضه و تقاضا، وجود مش��كالت ژئوپوليتي��ك در مناطق توليد كنندة 
نفت، فعاليت های س��فته بازان و نيز انجام معامالت صوری موجب شد قيمت هر بشكه نفت خام 
در ژوييه 2008 به ركورد 147 دالر و 27 س��نت برس��د. اما از آن هنگام تا كنون برخی عوامل 
از جمله كاهش رش��د اقتصاد جهانی و كاهش تقاضای ناش��ی از گرانی نفت سبب كاهش قيمت 

نفت شده است.
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 )Ugnu( آالسكا نتايج آزمايش توليد نفت سنگين از سازند اوگنو BP سخنگوي شركت
روي شيب شمالي ميدان ميلن پوينت )Milne point( را موفقيت آميز اعالم كرد.

»اس��تيو رينهارت« سخنگوي شركت BP اعالم داشت: شركت BP روشي را براي توليد 
س��رد نفت س��نگين با درجه API معادل 10 با جداسازي نفت و ماسه آزمايش كرد و طي 
آن حدود 700 بش��كه نفت س��نگين با توليد حدود 120 بشكه در روز، از ماسه هاي سازند 
اوگنو در ش��يب ش��مالي ميدان ميلن پوينت با موفقيت جدا شد. هدف از انجام آزمايشات 
اوليه، بررسی احتمال توليد نفت سنگين به اين روش بود. وی در ادامه اظهار داشت: سازند 
اوگنو يك ميدان نفتي عظيم ولي كم ضخامت است كه نفت آن غليظ تر از ميادين مجاور 
بوده و به آساني جريان پيدا نمي كند، اين منطقه غني از منابع نفت سنگين است و حدود 

20 ميليارد  بشكه نفت در جا در آن وجود دارد.
  

  اين روش، »توليد نفت سنگين سرد با ماسه« يا )CHOPS( )Cold Heavy Oil Production With Sand ( نام دارد.
  CHOPS با استفاده از يك پمپ درون چاهي و به همراه يك ميله چرخان)روتور( شبيه مته، مخلوط نفت و ماسه را بدون به كار بردن حرارت در سازند 

مخزن به باالي چاه منتقل مي كند؛ سپس در سطح زمين با حرارت دادن مخلوط نفت و ماسه در يك تانك، نفت و ماسه از هم جدا مي شوند.
 به دنبال موفقيت اين آزمايش شركتBP سه چاه توليدي آزمايشي ديگر را در هفته هاي آينده حفاري خواهد كرد و تجهيزات فرآورش و آزمايش خود 

را زمستان امسال خواهد ساخت و تا تابستان آينده در ميدان ميلن پوينت نصب خواهد كرد.
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مديرعامل شركت نفتی »توتال« فرانسه،  گرانی نفت را برای كاهش آلودگی زمين و روی 
آوردن به استخراج منابع جديد نفتی مفيد خواند.

توليد نفت سنگين با روش CHOPS از سازند اوگنو آالسكا

اخبار 

ش��ركت نفتی ش��ل تالش دارد ب��ا خريداری ش��ركت های رقيب، دامن��ة فعاليت های خود را 
گس��ترش دهد. به گزارش نفت تايمز و به نقل از ش��بكه تلويزيونی »بی بی س��ی« نش��ريه 
»ديلی تلگراف« چاپ انگليس عنوان كرده اس��ت كه  ش��ركت نفتی »ِشل« خواهان خريداری 

شركت حفاری نفت و گاز »ريگال« به قيمت يك و دو دهم ميليارد دالر می باشد.

بنابراين گزارش، هدف ش��ركت ش��ل از انجام اين معامله، به دس��ت آوردن منابع گاز شركت 
ريگال در كش��ور اوكراين اس��ت تا آن را جايگزين ذخاير گازی در حال كاهش ش��ركت شل 

نمايد.
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آيا شركت نفتی »شل«  شركت نفت و گاز ريگال را می خرد؟




