(داخلي  -خارجي  -ويژه  -تكنولوژيهاي نوين)

تهيه كننده و مترجم  :عليرضا منتهايي
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اخبار داخلي :
توليد زودهنگام؛ عامل مهم تامين سرمايه گذاري در صنعت نفت
سرمايه گذاري  160ميليارد دالري در بخش نفت و گاز تا  5سال آينده
توليد روزانه  4/75ميليون بشكه ،سهم ايران در بازار توليد و مصرف نفت و گاز تا سال 2008
اخبار خارجي :
چشمانداز تقاضای نفت خام؛ كاهش در سال 2009
توتال :بهای نفت بیش از این کاهش نخواهد یافت
چين درحال افزايش ذخاير استراتژيک نفتي خود است
روسيه خواستار مشاركت در بهرهبرداري از دو حوزه نفتي ايران
سقوط بازار نفت ده پروژه بزرگ نفتي جهان را به تعطيلي کشاند
خبر ويژه :
نفت كمتر از  40دالر پروژههاي اقتصادي در خليج فارس را متوقف ميكند
اخبار تكنولوژي :
روغن هيدروليك هواپيما؛ توليدي پژوهشگاه صنعت نفت
استفاده از دکل حفاری خشکی ،در دریا؛ ابتکار بینظیر متخصصان ایرانی در صنعت نفت

اخبار داخلي

توليد زودهنگام؛ عامل مهم تامين سرمايه گذاري در صنعت نفت
 مدير فني ش��ركت مل��ي مناطق نفت خيز گف��ت :توليد زودهنگام
از ميدانهاي��ي مانند «آزادگان» و «جفي��ر» و ديگر ميدانهاي بزرگ
حوزههاي عملياتي جنوب كش��ور ،همچنين فروش
توليدات آنها ميتواند نياز ما به سرمايه گذاري براي
توسعه صنعت نفت را تامين كند.
دكت��ر «حس��ن ش��كراهلل زاده بهبهاني» ،در
نشس��ت تخصصي كنگره توسعه مخازن شكافدار
كه آذر ماه در اهواز برگزار شد با اشاره به ضرورت
سرمايه گذاري با هدف كيفي سازي ،تقويت ابزارها
و امكانات به منظور توسعه مخازن شكافدار كشور
اظهار داشت :براي رسيدن به نقطه مطلوب بايد تالش
كني��م تا جايگاه تصميمگي��ري در چارچوب راهبري،
برنامهريزي و تصميم سازي از يكديگر تفكيك و مشخص شود.
وي بي��ان كرد :هم اكنون طرح توس��عه ميدان ب��زرگ «آزادگان»،
ميدان «جفير» و ديگر ميدانها از سوي مهندسان و كارشناسان در حال
انجام است كه در نتيجه اجراي اين طرحها و توليد زودهنگام نفت از اين
ميدانها درآمد چشمگيري به اقتصاد كشور تزريق شده است.
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ش��كراهلل زاده ادامه داد :توس��عه مخزن شامل مرحله مطالعه و
برنامهريزي كالن و مرحله اجراي آن است كه برنامهريزي كالن آن
بايد از س��وي بخش حاكميتي كشور و مرحله
اجرايي از س��وي ديگر بخشها اعم از دولتي و
خصوصي انجام شود.
در بخ��ش اج��راي توس��عه مخ��زن هيچ
محدوديت��ي براي ورود بخش خصوصي وجود
ندارد و هم اكنون بخش خصوصي با توانمندي
در اين حوزه مشاركت و فعاليت ميكند.
مدير فني مناطق نفت خيز جنوب با بيان
اين كه  50درصد توس��عه ميدانها مربوط به
عمليات حفاري اس��ت ،ادامه داد :كشور ما در
اين زمينه تاريخچه پر افتخاري دارد و مديريت در بخش باالدستي
توس��عه مخزن به دليل ضرورتهاي مهندس��ي و اطالعاتي بايد به
صورت پلكاني انجام شود.
منبعwww.irna.ir:

سرمايه گذاري  160ميليارد دالري در بخش نفت و گاز تا  5سال آينده

نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

« مديرعام��ل ش��ركت مل��ي نف��ت ايران»
ب��ا اش��اره ب��ه  15بس��ته ج��ذب
س��رمايهگذاري در صناي��ع نف��ت و
گاز اظهار داش��ت :در  5س��ال آينده
قري��ب ب��ه  160ميلي��ارد دالر براي
طرحه��اي توس��عه اي ش��رك نفت
بايد س��رمايهگذاري ش��ود كه جذب
اين مي��زان اعتبار از منابع داخلي به
تنهايي امكان پذير نيست .وي افزود:
بر اين اساس بس��تههاي مختلف سرمايهگذاري در بخشهاي گوناگون
نفت و گاز كشور تعريف و تدوين شده كه شامل ميزان ذخيره ،پتانسيل
توليد ،س��رمايه مورد نياز ،زمان و مكان اجرا و ديگر مش��خصات پروژه
اس��ت كه به تدريج در همايشهاي مختلف داخلي و خارجي معرفي و
در اختيار متقاضيان سرمايه گذاري قرار خواهد گرفت.
«جش��ن س��از» ،ارزش قراردادهاي منعقد ش��ده از ابتداي سال را
 30ميليارد دالر اعالم كرد و گفت :قرارداد توس��عه ميدان «يادآوران»،
«مس��جد س��ليمان»« ،جفير» ،اكتشاف و توس��عه بلوك نفتي «دير»،
قراداد س��اخت تأسيسات دريايي ميدان «رش��ادت» ،توسعه باالدستي
ميادين «گلشن» و «فردوس» ،توسعه ميدان «رسالت» و چندين طرح

ديگر از جمله آنان است.
جشن ساز در مورد اختصاص 3
درصد از درآمدهاي نفتي به توسعه
پارس جنوبي ني��ز گفت :با توجه به
متوسط قيمتهاي باالي  107دالر
نيمه اول س��ال و قيمتهاي كنوني
در نيم��ه دوم ،بين  4/5تا  5ميليارد
دالر ب��ه اين امر اختص��اص خواهد
يافت كه تاكنون حدود  3/4ميليارد
دالر آن تخصيص يافته است.
ب��ه گفت��ه وي ،اگر يك خ��ط طولي فرضي از وس��ط خليج فارس
رسم ش��ود بخش شمالي در اختيار ايران و بخش جنوبي آن در اختيار
كش��ورهاي عمان ،قطر ،امارت ،كويت و عربستان است .برداشت آنها از
منابع هيدوركربوري در آن بخش 9برابر ما برآورد ميش��ود كه ناشي از
كمبود امكانات حفاري و برداش��ت در بخش ش��مالي ما باشد .در حال
حاضر در آبهاي ايران  13دستگاه حفاري دريايي مشغول به كارند كه
اين تعداد در نيمه جنوبي  84دستگاه است.
وي تصريح كرد :تا پايان سال به ظرفيت توليد روزانه چهار ميليون و
سيصد هزار بشكه نفت خواهيم رسيد كه در نوع خود بينظير ميباشد.

اخبار داخلي

توليد روزانه  4/75ميليون بشكه ،سهم ايران در بازار توليد و مصرف
نفت و گاز تا سال 2008
 نش��ريه اقتصادي «بيزين��س مانيتور» در ت��ازه ترين گزارش خود
پي��ش بيني كرد توليد نفت خام و گاز طبيعي ايران تا س��ال  2018به
ترتيب به  4/75ميليون بشكه در روز و  280ميليارد مترمكعب در سال
خواهدرسيد.
اين نشريه اعالم كرد :ايران تا سال  2012بيش از  15/55درصد توليد
نفت خاورميانه را به خود اختصاص خواهد داد و بيش از  15/96درصد
تقاضاي نفت خاورميانه را نيز در اختيار خواهد داشت .
مصرف نفت خاورميانه از  8/24ميليون بشكه در سال  2001به بيش از
 10/61ميليون بشكه در سال  2007افزايش يافته است كه سال 2008
به  10/86ميليون بشكه و تا سال  2012نيز به بيش از  11/84ميليون
بشكه در روز خواهد رسيد .
توليد نفت خاورميانه نيز از  22/87ميليون بش��كه در سال  2001به بيش از
 25/56ميليون بش��كه در روز در سال  2007رسيده است كه تا سال 2012
ميالدي به بيش از  28/94ميليون بشكه در روز افزايش خواهديافت.
مصرف گاز طبيعي كش��ورهاي خاورميانه نيز طي سال  2007به بيش
از  371ميليارد متر مكعب رسيد و اين رقم تا سال  2012با  46درصد
رشد به بيش از  542ميليارد متر مكعب ميرسد .
توليد گاز طبيعي منطقه نيز از  368ميليارد متر مكعب در سال 2007
به  576ميليارد متر مكعب در سال  2012خواهد رسيد.
ميزان صادرات خالص گاز طبيعي منطقه تا سال  2012به بيش از 34
ميليارد متر مكعب افزايش خواهد يافت.

ب��ر اس��اس اي��ن گ��زارش
اي��ران ط��ي س��ال 2007
بي��ش از  29/65درصد كل
گاز مصرف��ي خاورميان��ه را
تش��كيل داده است و سهم
آن در ب��ازار گاز منطق��ه
تا س��ال  2012به بيش از
 29/51درصد ميرسد.
ايران طي سال  2007بيش از  31/22درصد توليد گاز منطقه را در اختيار
داشته و اين رقم تا سال  2012به بيش از  34/72درصد ميرسد.
طي س��الهاي  2007تا  2018توليد نفت ايران  9/2درصد رشد خواهد
داشت و به  4/75ميليون بشكه خواهد رسيد  .مصرف نفت ايران نيز در
اين مدت  31/8درصد رش��د خواهد داشت و تا سال  2018به بيش از
 2/26ميليون بشكه در روز خواهد رسيد .
تولي��د گاز ايران نيز تا س��ال  2018از  280ميلي��ارد متر مكعب فراتر
م��يرود  .تقاضاي گاز ايران نيز طي س��الهاي  2007تا  2018بيش از
 89درصد رش��د خواهد داشت  .ظرفيت صادرات گاز ايران از  5ميليارد
متر مكعب در س��ال  2007به بيش از  72ميليارد متر مكعب در س��ال
 2018خواهد رسيد .
اي��ران هم اكن��ون رتبه پنجم را از لحاظ ش��اخص فضاي تجاري بخش
باالدستي صنعت نفت و گاز در اختيار دارد  .در عين حال قابليت زيادي
براي پيشرفت سريع در بخش نفت و گاز در ميان مدت دارد .
منبعwww.inn.ir:
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چشمانداز تقاضای نفت خام؛ كاهش در سال 2009
 س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گ��زارش نوامبر
 2008خود پيشبيني كرد تقاضای نفت خام در سال  2008میالدی با
كاهش  430هزار بش��كه در روز نسبت به سال گذشته به طور متوسط
به حدود  31میلیون و  800هزار بشکه در روز برسد.
در اين گزارش آمده اس��ت :انتظار م��یرود ميانگين تقاضای نفت خام
در سال  2009میالدی به حدود  30میلیون و  900هزار بشکه در روز
برسد .اين رقم 900هزار بشکه در روز كمتر از برآورد اين سازمان براي
س��ال  2008بوده كه كاهش رش��د اقتصاد جهاني ،چشم انداز تقاضاي
نفت را كاهش داده است.
اي��ن گزارش ميافزايد :اعضاي اوپك ب��ه منظور ثبات بازار نفت تصميم
گرفتند توليد نفت اين س��ازمان از ابتداي ماه نوامبر  1/5ميليون بشكه
در روز كاهش يابد .در ميان اعضاي اوپك ،عربس��تان بيشترين كاهش
توليد در ماه نوامبر را داش��ته و توليد خود را  466هزار بش��كه در روز
كاهش داده است .ايران با  199هزار بشكه در روز از نظر كاهش توليد
در جايگاه دوم قرار دارد.

اخبار خارجي

الجزاير 71هزار بش��كه،
آنگ��وال  99هزار بش��كه،
اكوادور  27هزار بش��كه،
كويت  132هزار بش��كه،
ليب��ي 89ه��زار بش��كه،
نيجريه 113هزار بشكه،
قط��ر 43ه��زار بش��كه،
امارات متحده عربي 134
هزار بشكه ،ونزوئال 129هزار بشكه در روز از توليد خود كاستهاند.
اي��ن گزارش پيشبيني ميكند عرضه نفت کش��ورهاي غير عضو اوپک
در س��ال  2008ميالدي بهط��ور ميانگين روزانه  49/7ميليون بش��که
خواهد بود که در مقايسه با سال گذشته  200هزار بشکه افزايش نشان
ميدهد .در س��ال  2009ميالدي انتظار ميرود عرضه نفت کشورهاي
غير عضو اوپک به  50/4ميليون بش��که در روز برس��د که در مقايسه با
سال جاري نشاندهنده افزايش  700هزار بشکهاي ميباشد.
منبع www.opec.org (Monthly Oil Market Report November 2008) :

اخبار خارجي

توتال :بهای نفت بیش از این کاهش نخواهد یافت
 مدیرعامل ش��رکت نفتی توتال فرانس��ه
گفت :بهای نفت در آینده در مقایسه با سطح
کنونی ،خیلی پایینتر نخواهد رفت.
کریس��توف دوم��ارژري در مصاحب��هاي
گف��ت :اگر س��ازمان کش��ورهای صادرکننده
نفت (اوپک) در اجالس الجزایر پیامی ش��فاف
و پرق��درت به بازار نده��د ،قیمتها همچنان
کاهش خواهند یافت و این موضوع در درجه اول به ضرر این س��ازمان
خواهد بود.
ب��ه اعتق��اد مارژری ،قیمت  80ت��ا  90دالر برای هر بش��که نفت خام،
قیمتی مناس��ب اس��ت و موجب تشویق س��رمایهگذاران در پروژههای
اکتشاف نفت خواهد شد.
مدیرعامل توتال درباره سرمایهگذاریهای آینده این شرکت در شرایط
کنونی گفت :مقدار س��رمایهگذاریهای توتال بس��یار اندک و تنها چند
درصد کاهش خواهد یافت .وی افزود :طبیعی است که درآمدهای ما در
مقایس��ه با زمانی که قیمت نفت در اوج قرار داشت ،کاهش یافته است،
ولی برای اینکه بتوانیم به س��رمایهگذاریهای خود ادامه دهیم ،باید به
هزینهها بيشتر توجه کنیم.
باید به س��رمایهگذاری در زمینه تولید نفت ادامه داد ،زیرا چه بسا
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تا دو سال آینده ،وضعیت اقتصاد
جهانی به حالت عادی بازگردد و
در آن هن��گام اگر تولید نفت در
شرایط مناس��بی نباشد ،اقتصاد
جهانی ب��ار دیگر دچار مش��کل
خواهد شد.
وی اف��زود :وظیف��ه توتال و
دیگر ش��رکتهای بزرگ نفتی و
همچنین کشورهای تولید کننده
نفت است تا از بروز بحرانی دیگر در اقتصاد جهان جلوگیری کنند.
دومارژري ادامه داد :ما شرکتهای نفتی به تنهایی نمیتوانیم این
کار را انجام دهیم و هماکنون فرصتی مناس��ب برای آغاز همکاریهای
مؤثر ش��رکتهای نفتی و کش��ورهای تولیدکننده نف��ت به وجود آمده
است.
توت��ال در م��اه نوامب��ر گذش��ته اع�لام ک��رد برنامه قبل��ی خود
مبنیبر س��رمایهگذاری س��االنه  19میلی��ارد دالر را همچنان مطابق با
پیشبینیهای قبلی شرکت اجرا خواهد کرد.
منبعwww.shana.ir :

چين درحال افزايش ذخاير استراتژيک نفتي خود است

نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

 كش��ور چين فاز سوم ذخيرهسازي نفت خام در مخازن استراتژيک
خود را از ماه نوامبر آغاز کرده است.
اين اقدام چين ،فرصتطلبي اين کش��ور و استفاده از کاهش بهاي
نف��ت براي افزايش و تقويت حاش��يه امنيت ذخاي��ر فوري خود قلمداد
ميشود.
مناب��ع ناظر بر محمولههاي نفت��ي چين اعالم کردند :حدود هفت
ميليون و  300هزار بشکه نفت خام که بيش از نيمي از آن از عربستان
س��عودي خريداري ش��ده به مخازن ذخيرهس��ازي نفت خام در پايگاه
«هوانگدائو» در ش��هر «کينگدائوي» چين واقع در س��واحل شرقي اين
کشور منتقل شده است.
يك منبع آگاه گفت :دو نفتکش عظيم از عربس��تان س��عودي با
ظرفيت حدود چهار ميليون بشکه نفت اوايل نوامبر محموله خود را در
مخازن استراتژيک چين تخليه کردهاند.
اي��ن اطالعات تأييد برخ��ي اظهار نظرهاي تحليلگ��ران مبنيبر اينکه
افزاي��ش تقاض��اي چين براي نفت ناش��ي از افزايش ظرفيت پااليش��ي

اين کش��ور نيس��ت؛ بلکه چين با هدف افزايش ذخاير نفتي خود ،نفت
بيشتري خريداري ميکند.
واردات نفت خام چين در ماه اکتبر در مقايسه با مدت زمان مشابه
سال گذشته  28درصد رشد نشان ميدهد .در طول  10ماه گذشته اين
نخس��تين بار است که واردات نفت چين نسبت به سال  2007ميالدي
 10/6درص��د افزايش مييابد .آم��ار واردات نفت چين در ماه نوامبر نيز
قرار است بهزودي منتشر شود.
براس��اس آمار رسمي کميس��يون اصالحات و توس��عه ملي چين،
اين كش��ور ب��ه تازگي مرحله دوم س��رمايهگذاري درب��اره ذخاير نفتي
اس��تراتژيک خود را با ذخيره  26ميليون متر مکعب نفت (معادل 169
ميليون بشکه) تکميل کرده است.
فاز اول و دوم ذخيرهس��ازي نفت خام در مخازن استراتژيک چين
بي��ش از يک س��ال پيش
انجام ش��د ول��ي افزايش
بهاي نفت در سال گذشته
ب��ه خ��ارج س��اختن 33
ميلي��ون بش��كه نفت اين
ذخاير به منظور اس��تفاده
تج��اري در پااليش��گاه
«سينوپک» منجر شد.
منبعwww.Forbes.com/Reuters :

اخبار خارجي

روسيه خواستار مشاركت در بهرهبرداري از دو حوزه نفتي ايران
« بوری��س زیلبرمینت��س» مع��اون
مدیرعامل شركت «گازپروم نفت» اطالع
داد ک��ه این ش��ركت به بهرهب��رداری از
ح��وزه نفتي آزادگان جنوب��ي و آزادگان
شمالي در ایران تمایل دارد.
وی گفت :ما به دولت ایران پیشنهاد
کردیم که بهتر است هر دو بخش ميدان
آزادگان (آزادگان شمالی و جنوبی) همراه با
یکدیگر بررسی شوند.
«زیلبرمینت��س» تأکی��د ک��رد که
ش��ركت «گازپ��روم نفت» ب��ه مذاکره با
اي��ران در اي��ن زمينه ادام��ه میدهد و

برنام��ه خود را برای بهرهبرداری از آن آماده
میسازد .این کار در حدود  6تا  9ماه طول
خواهد کشید.
وی گفت :در حال حاضر مذاکراتی را با
طرف ایرانی درباره این طرح انجام میدهیم
و همچنی��ن در مورد بخش دوم یعن��ی «آزادگان جنوبی» که ما تمایل
خود را نسبت به آن نیز اعالم نمودیم.
ش��رکت گازپ��روم و ش��رکت مل��ي نفت ايران تابس��تان گذش��ته
توافقنامهاي را براي همکاري در زمينههاي نفت و گاز امضاء کردند که
براس��اس آن طرفين در زمينه توسعه ميادين نفت و گاز ايران همکاري
خواهند کرد.

منبعhttp://pe.rian.ru :

سقوط بازار نفت ده پروژه بزرگ نفتي جهان را به تعطيلي کشاند
 خبرگزاري «رويترز» طي گزارش��ي اعالم کرد به دنبال کاهش
شديد قيمت انرژي ،عمليات اجرايي ده پروژه مهم نفت و انرژي در
سطح جهان متوقف شده و يا به تأخير افتاده است.
به گزارش فارس ،تش��ديد بحران مال��ي جهان و کاهش قيمت
انرژي ،ش��رکتهاي نفتي را مجبور به متوقفکردن پروژهها و يا به
تأخير انداختن آنها نموده و ممکن است موجب تجديد نظر صنعت
جهاني نفت در انجام س��رمايهگذاريهاي جديد شود .براساس اين
گزارش بحران مالي بر پروژههاي مختلف نفت و گاز در کش��ورهاي
مختلف تأثير منفي بس��ياري داشته است .شرکت «رويال داچ» شل
اعالم کرد دومين پروژه اين ش��رکت در مي��دان بزرگ نفتي کانادا
با تأخير روبرو خواهد ش��د .اين ش��رکت اع�لام کرد ،کاهش قيمت
نفت موجب ش��ده تا اين شرکت از اجراي پروژه  100هزار بشکهاي
«کارمون کريک» کانادا انصراف دهد.
ش��رکت «لوک اويل» روسيه نيز اعالم کرد :سرمايهگذاري اين
شرکت در پااليشگاه بلغارستان با تأخير روبرو خواهد شد.
شرکت «بريتيش پتروليوم» انگليس نيز اعالم کرد ،نيروگاه برق
خورشيدي خود در استراليا را تا پايان مارس  2009تعطيل و تمرکز
بيش��تري بر فعاليتهاي بزرگ با هزينهه��اي اجرايي کمتر ،خواهد
کرد .اي��ن کوچکترين نيروگاه خورش��يدي «بريتيش پتروليوم» به
شمار ميرود .شرکت پترو کانادا نيز اجراي پروژه  17ميليارد دالري
«فورت هيلس» را به تعويق انداخت ،تصميم براي اجراي اين پروژه
به سال  2009موکول شده است.
براس��اس اين گزارش ش��رکت «او .ام .وي» اتريش نيز ميزان
تولي��د نفت و گاز خود را کاهش داد .ش��رکت «نچرال ريس��ورس»
کانادا اج��راي فاز دوم پروژه «هوريزن اوي��ل» را به تأخير انداخت.
اجراي فاز نخس��ت اي��ن پروژه بي��ش از  7/9ميلي��ارد دالر هزينه
دربردارد که نس��بت به پيشبيني س��ال  2004بيش از  42درصد
رشد داشته است.

شرکت «کنکو فيليپس»
آمريکا و شرکت «آرامکوي»
عربستان ،احداث پااليشگاه
 400هزار بش��کهاي ينبوع
را ب��ه تأخي��ر انداختن��د.
شرکت «س��انکوي» آمريکا
پروژه بهينهسازي پااليشگاه
تولس��ا در ايالت اوکالهما را
ب��ه تعويق انداخ��ت و قصد
ف��روش اي��ن پااليش��گاه را
دارد .ش��رکت «رويال داچ» شل تصميمگيري در مورد سرمايهگذاري
در پروژه نفتي «آتا باسکا» را به تأخير انداخت.
شرکت پتروشيمي و پااليش��گاهي تايلند نيز در سرمايهگذاري
 5/1ميلي��ارد دالري خ��ود تجديد نظر ميکند .اين ش��رکت طرح
افزايش  10هزار بش��کهاي ظرفيت پااليش��گاه تايلن��د را به تعويق
انداخته است.
ش��رکت «اف .پي .ال» بزرگترين پيمان��کار نيروگاههاي بادي
آمريکا نيز طي س��ال  2009بي��ش از  25درصد هزينههاي خود را
کاهش خواهد داد و به  3/5ميليارد دالر خواهد رساند.
توليد برق نيروگاههاي بادي آمريکا از  1500مگاوات به کمتر از
 1100مگاوات در س��ال  2009خواهد رسيد .شرکتهاي «نکسن»
و «اپتي» کانادا نيز پروژه توس��عه فاز دوم ميدان نفتي «النگ ليک
اوي��ل» را تا س��ال  2009به تأخي��ر انداختند .ش��رکت «اور گرين
سوالر» نيز هش��دار داد ،اگر وضعيت بازارهاي مالي جهان تا نه ماه
آين��ده بهبود نيابد ،قادر ب��ه تأمين  400ميلي��ون دالر منابع مالي
به منظور ايجاد تأسيس��ات نيروگاههاي خورش��يدي تا سال 2010
نخواهد بود.
منبع www.farsnews.ir:
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خبر ويژه

(تحليلي)

نفت كمتر از  40دالر پروژههاي اقتصادي در خليج فارس را متوقف ميكند

40
نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

 نشريه اقتصادي
«ميد» طي گزارشي
اعالم ك��رد كاهش
قيم��ت نف��ت ب��ه
كمتر از  40دالر در
هر بشكه پروژههاي
اقتصادي در منطقه
خليج فارس را با مشكل روبرو خواهد كرد.
وابس��تگي كش��ورهاي عربي خلي��ج فارس به صنع��ت نفت و
درآمدهاي حاصل از آن به علت افزايش قيمت نفت از سال ،2003
به ش��دت افزايش يافته است .طي سال  ،2008كشورهاي عربي به
طور متوس��ط روزانه  16ميليون بش��كه نفت توليد ميكنند كه اين
رقم معادل  20درصد توليد جهاني نفت است 13 .ميليون بشكه از
نفت توليدي به بازارهاي جهاني صادر ميش��ود .امسال ،توليد نفت
و گاز بي��ش از  30تا  60درصد توليد ناخالص داخلي و بيش از 90
درصد درآمدهاي صادراتي كشورهاي عربي را تشكيل ميدهد.
كاه��ش ش��ديد قيمت نفت ط��ي ماهه��اي اخير آس��يبپذيري
كشورهاي عربي را در برابر نوسانات شديد قيمت نفت نشان ميدهد.
براس��اس اين گزارش افزايش قيم��ت جهاني نفت طي ماههاي
نخست سال  2008و افزايش فشارهاي غرب موجب شد تا كشورهاي
عربي توليد خود را طي ماه جوالي به بيش از  17ميليون بشكه در
روز افزاي��ش دهند .و در نتيجه بازار نفت با مازاد چش��مگير عرضه
روبرو شود .توليد اوپك طي ماه جوالي به بيش از  33ميليون بشكه
در روز رسيد كه اين رقم  2ميليون بشكه فراتر از نياز بازار بود.
اين مس��ئله با تش��ديد بحران مالي و اقتصادي جهان بيش��تر
نمايان شد.
ق��رار بود توليد نفت اوپك از ابتداي نوامبر  1/5ميليون بش��كه
كاه��ش يابد ولي اعضاي اوپ��ك به طور كامل به تعهدات خود عمل
نكردهاند ،اين مس��ئله موجب نگرانيهايي در خصوص توانايي اوپك

در جلوگي��ري از روند
نزول��ي قيم��ت نفت
شده است.
به اعتقاد كارشناسان
انرژي ،واكنش نامناس��ب
اوپك در برابر بحران مالي
و اقتص��ادي جه��ان،
عام��ل مهمي در كاهش قيمت نفت به ش��مار ميرود .كش��ورهاي
عربي كه از س��ال  1999تاكنون ذخاير يك تريليون دالري را براي
خود انباشته كردهاند ،چندان نگران كاهش قيمت نفت نبودند .مازاد
بودجه اين كش��ورها از سال  2002تاكنون به بيش از  500ميليارد
دالر رس��يده اس��ت .حتي اگر قيمت نفت طي س��ال  2009به 40
دالر برسد ،كسري بودجه كشورهاي عربي بيش از  60ميليارد دالر
نخواهد شد.
كاه��ش قيمت نفت به كمتر از  70دالر موجب افزايش مصرف
جهاني نفت خواهد شد ولي از سويي مانع سرمايهگذاري كشورهاي
نفتخيز و ش��ركتهاي ب��زرگ نفتي در پروژههاي نفتي ميش��ود.
كاه��ش قيمت نف��ت همچنين موجب كندي روند س��رمايهگذاري
ب��راي توليد انرژيهاي جايگزين و تجديدپذير و نيز كاهش ش��ديد
اعتماد بخش خصوصي در كشورهاي عربي خواهد شد .اين موضوع
ميتواند آثار منفي شش سونامي قبلي را به شدت افزايش دهد.
«حمد السياري» رئيس آژانس پولي عربستان در اين باره گفت:
كش��ورهاي عربي باي��د هزينههاي خود را به ش��دت كاهش دهند.
افزايش اعتماد بخش خصوصي در كشورهاي عربي ،نيازمند افزايش
قيمت نفت است.
منبع www.commercial.yjc.ir :

خبر تكنولوژي

روغن هيدروليك هواپيما؛ توليدي پژوهشگاه صنعت نفت

 دكتر «عليرضا ش��يري گركاني» رئيس
مركز تحقيقات روغن اين پژوهشگاه با اشاره
به اين مطل��ب كه روغن هيدروليك هوايي
در سيس��تم كنت��رل فرم��ان هواپيما مورد
اس��تفاده قرار ميگيرد و ش��امل استاندارد
ويژهاي است ،گفت :اين روغن كه براساس
استاندارد  5606-MIL-Hتوليد شده17 ،
مرحله آزماي��ش را زير نظر صنايع دفاع در
شركت هواپيمايي (ساها) با موفقيت پشت سر گذاشته است.
«گركاني» خاطرنشان كرد :براساس هماهنگيهاي انجامشده با
معاون امور صنعتي و تحقيقات وزارت دفاع نمونه روغن توليدش��ده
براي درياف��ت گواهينامه براي اس��تفاده در صناي��ع دفاعي به اين
سازمان ارائه شد.
وي افزود :پس از انجام مراحل مختلف ،نمونه توليدشده ،شماره
فني  DS-CERTدريافت كرده و بر پايه مذاكرات صورتگرفته ،اين
روغن هيدروليك هوايي جايگزين نوع خارجي آن خواهد شد.

« گر كا ن��ي »
درب��اره نمون��ه
خارجي اين روغن
هيدروليك هوايي
گف��ت :ب��ه دلي��ل
مص��رف زي��اد اين
روغ��ن در صناي��ع
هواي��ي كش��ور،
اس��تراتژيك بودن
آن و هزين��ه باالي خريد ،تهي��ه اين روغن از خارج مقرون به صرفه
نيس��ت ،بنابراين توليد آن در داخل موجب قطع وابستگي كشور از
واردات اين محصول ميشود.

گفتنی اس�ت ،در طول سه سال گذش�ته پژوهشگاه صنعت نفت با
همكاري صنايع دفاع برروي روغن هيدروليك هوايي كار كرده تا بتواند
با بهينهسازي و ارتقاي اين محصول آن را وارد صنايع هوايي کند.
منبعwww.naftnews.net :

استفاده از دکل حفاری خشکی ،در دریا
ابتکار بینظیر متخصصان ایرانی در صنعت نفت
 متخصصان حفاری ایران برای نخس��تین بار در جهان موفق به
استفاده از یک دکل حفاری خشکی پس از تغییر کاربری در حفاری
چاههای تعمیری نفت و گاز در دریا شدند.
رئیس دستگاه حفاری  18قدر شرکت ملی حفاری ایران گفت:
این دستگاه که از نوع مکانیکی و در ردیف دکلهای سبک خشکی
قرار دارد ،در اقدامی ابتکاری با س��اخت سازه جدید ،تغییر کاربری
یافته و به دکل حفاری دریایی تبدیل شده است.
«الی��اس امیری» افزود :با بهکارگیری این دس��تگاه تاکنون دو
حلقه چاه واقع بر سکوی دریایی رسالت در  90کیلومتری الوان در
عمیقترین نقطه خلیجفارس تعمیر شده است.
وی اظهارداشت :دکل  18قدر ،در حال جابهجایی روی سکوی
 R1در ميدان رس��الت برای تعمیر س��ومین حلقه چاه است که در
عمق دو هزار و  600تا دو هزار و  800متری انجام میشود.
«امیری» با اش��اره به آسیبهای کلی س��کوی دریایی رسالت
در دوران جن��گ تحمیل��ی و انهدام دکل حف��اری آن توضیح داد:
شرکتهای خارجی ،بهرهبرداری از این سکو را ناممکن میدانستند
و پیشنهاد آنها ساخت دکل روی سکو بود که این اقدام هزینه بسیار
زيادي داشت.
وي اف��زود :با تالش کارکنان اداره مهندس��ی س��اختمان
شرکت ملی حفاری و همیاری شرکت نفت فالت قاره ایران ،یک سازه
فلزی برای تأمین امکانات جانبی و نصب دکلطراحي و ساخته شد که
همکاری مسئوالن سکوی رسالت و رئیس منطقه الوان چشمگیر بود.
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امیری ادامه داد:
حف��اری در محی��ط
دری��ا ب��ا خش��کی
تفاوت زیادی دارد و
دستگاهی که سالها
در خشکی کارکرده،
ب��رای تبدی��ل ب��ه
دس��تگاه دریای��ی
نیازمن��د فراین��د
پیچیدهای اس��ت که از نظر کارشناس��ان خارجی امری محال تلقی
میشد ،اما تالش و عزم مصمم همکاران ما ثابت کرد که «خواستن،
توانس��تن اس��ت» و این نوآوری میتواند زمین��ه را برای پروژههای
بعدی فراهم آورد.
ش��رکت ملی حفاری ایران در  29سال فعالیت ،کوشیده است
تا با بومیس��ازی صنعت پیچیده حفاری ،نقش اساسی را در حفاری
چاهه��ای نفت و گاز ،همچنین ارائه خدمات فنی و تخصصی مربوط
به این صنعت در کش��ور ایفاء کن��د و هماکنون حفاری بیش از 90
درصد چاههای نفتی و گازی در مناطق خشکی و دریایی  10استان
نفتخیز و گازخیز کشور را به عهده دارد.
منبع www.mehrnews.com :

8 - 11 Mar 2009

Maximizing the Value of Horizontal
and Multilateral Wells: New
Challenges, Technologies and
Approaches

Wkshp Penang, Malaysia

9 - 11 Mar 2009

Real Time Decisions While Drilling

Wkshp Madrid, Spain

9 - 12 Mar 2009

Doha Natural Gas Conference &
Exhibition

10 - 11 Mar 2009

Petroleum Reserves Estimation
Workshop: Sharing the Vision

15 - 18 Mar 2009

Middle East Oil and Gas Show and
Conference

Conf

Bahrain, Bahrain

Middle East

17 - 19 Mar 2009

SPE/IADC Drilling Conference and
Exhibition

Conf

Amsterdam, The
Netherlands

Europe

23 - 25 Mar 2009

SPE Americas E&P Environmental
and Safety Conference

Conf

San Antonio, Texas,
United States

US/Canada

24 - 26 Mar 2009

SPE Western Regional Meeting

Conf

San Jose, California,
USA

US/Canada

30 Mar - 2 Apr 2009

Production Management Best
Practices for CBM Fields

31 Mar - 1 Apr 2009

SPE/ICoTA Coiled Tubing & Well
Intervention Conference & Exhibition

31 Mar - 1 Apr 2009

Water Management

4 - 8 Apr 2009

SPE Production and Operations
Symposium

Conf

Europe

Doha , Qatar

Middle East

Wkshp Rio de Janeiro, Brazil

Latin America

Wkshp Queensland, Australia

Conf

Wkshp

.مراجعه فرمائيد

Asia Pacific

Conf

www.spe-Iran.org

Asia Pacific

The Woodlands,
Texas, USA

US/Canada

Cooperstown, New
York, USA

US/Canada

Oklahoma City,
Oklahoma, USA

US/Canada

.2

www.spe.org
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نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

.1 براي اطالعات بيشتر به سايت

