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پيشبيني عضو يك موسسه اقتصادي چين درباره تحريمهاي نفتي ايران
عضو برجس��ته موسس��ه سیاس��ت و اقتصاد
جهان��ی چین گفت :تحریمه��ای آمریکا علیه
صدور نفت ایران بینتیجه اس��ت و شکس��ت
خواهد خ��ورد ،زیرا جهان به نف��ت ایران نیاز
دارد .وو چن��گ خوی��ی ،در این ب��اره گفت:
بسیاری از کش��ورها و شرکتهای خصوصی
در جهان به نفت ایران وابس��تهاند و س��وخت
خ��ود را از ته��ران تأمی��ن میکنن��د ،این حق
آنهاس��ت که بر اس��اس منافع خ��ود در مورد
خریدن یا نخریدن نفت از ایران تصمیم بگیرند
و آمریکا نباید آنها را به زور وادار به نخریدن

نفت از ایران کند.
این عضو موسسه سیاست جهانی چین افزود:
تجارت کش��ورها با یکدیگر بر اس��اس منافع
دوجانبه است ،اما اینکه کشوری از کشورهای
دیگر بخواهد با کش��ور دیگری تجارت نکند،
غیرمنطقی است.
وی تصری��ح ک��رد :آمریکا نباید کس��ی را
مجبور کند تا از موضع این کشور در برابر ایران
حمایت کند .این کشور عالوهبر اینکه بهدنبال
تحریم روابط تجاری ایران با کشورهای دیگر
از جمله چین اس��ت ،از ط��رف دیگر ،جنگ

بزرگ��ی در حوزه تجارت ب��ا چین راه انداخته
و در ص��دد ب��ر هم زدن نظ��م اقتصادی جهان
اس��ت .این تحلیلگر حوزه انرژی تأکید کرد:
با این حال برخی از شرکتهای چینی بهشدت
به بازار آمریکا بهوی��ژه در بخش فناوریهای
پیش��رفته متکی هس��تند و اگر چین اصرار کند
ت��ا تجارت نف��ت خود را با ای��ران حفظ کند،
میتوان��د تحت تأثیر اقدامه��ای تالفیجویانه
قرار گیرد .چین در س��ه ماه نخس��ت امسال ۸
میلیون ت��ن نفت از ایران و  ۳میلیون و  ۹۰۰تن
از آمریکا وارد کرده است.

راه حل پژوهشگران دانشگاه رايس براي مشكل توليد آب
تش��كيل امولس��يون نف��ت و آب يكي از
مش��كالت تولي��د در مخازن نفتي اس��ت و
هم��واره صنعت و دانش��گاه بهدنبال رفع اين
مشكل بودهاند .دانش��مندان دانشگاه بریس،
ی��ک راه حل مبتن��ی بر نان��وذرات را ایجاد
کردهان��د که طب��ق آزمايش��ات ،بیش از 99
درصد توليد آب را ميكاهد.
مهن��دس ش��یمی آزمایش��گاه رايس یک
ترکی��ب نان��و ذرات مغناطیس��ی ایجاد کرد
ک��ه بهطور موثر قط��رات نفتخام را از آب
تولید شده جدا میکند که با روشهای فعلی
دش��وار اس��ت .آب تولید ش��ده از چاههای
تولیدی ،همراه با نفت ميباش��د .اغلب مواد
ش��یمیایی و س��ورفاکتانتها به مخزن تزریق
میشود تا نفت را به سطح منافذ یا ترکهای
کوچ��ک ی��ا طبیع��ی ی��ا شکس��ته و عمیق
زیرزمینی بکش��اند .در ش��رايط تحت فش��ار
و حضور س��ورفکتانتها ،برخ��ی از ذرات
نفت و آب ،امولس��یونهای پایدار را تشکیل

میدهند.
در حالی که روشهایی برای جداس��ازی
بیش��تر نف��ت از جری��ان تولید وج��ود دارد،
مهندس��ان ش��رکت ش��ل که این پ��روژه را
حمایت میکنند ،به بیس��وال و تیمش گفتند
که  5درصد نفت موجود به امولس��یون باقی
میماند.

آقاي بيس��وال ،اس��تاديار مهندسي شيمي
و م��واد در اينب��اره گفت" :مواد ش��یمیایی
تزریق��ی و س��ورفاکتانتهای طبیع��ی در
نفتخام ،اغل��ب میتواند بهطور ش��یمیایی
رابط کاربری نفت و آب را تثبیت و منجر به
ايجاد قطرات کوچک از نفت در آب شود".
تجرب��ه آزمایش��گاه رای��س ب��ا ذرات
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مغناطیسی و تخصص در آمینها موجب شد
روش تركيبي را در پيش گيرند بهطوريكه
محقق��ان ،آمینه��ا را ب��ه نان��وذرات آه��ن
مغناطیس��ی اضافه کردند .آمینه��ا یک بار
مثبت را حمل میکنند که به نانوذرات اجازه
میدهد تا قطرههای نفت به مقدار منفی شارژ
پیدا کنند .در اين هنگام ،نانوذرات نفت را به
یکدیگ��ر متصل میکنند .آهنربا پس از آن
قادر به کشیدن قطرات و نانوذرات است.

بیسوال گفت" :اغلب س��اختن نانو ذرات
سخت است که به سلیقه های باال که معموال
در مایع��ات مخزن یافت می ش��ود ،طراحی
ش��ده اند ،اما در آب تولید شده بسیار پایدار
هس��تند ".نان��وذرات تقویت ش��ده بر روی
امولس��یون های ساخته ش��ده در آزمایشگاه
با م��دل روغ��ن و همچنین نفت خ��ام مورد
آزمایش قرار گرفتند.
بيس��وال گفت نانوذرات را میتوان با یک

حالل شس��ته و دوباره اس��تفاده ک��رد و در
اينصورت ،نف��ت میتواند بهتر توليد ش��ود
و ادامه داد که در آزمايش��گاه ،یک راکتور
جری��ان ه��وا ب��رای پ��ردازش آب تولیدي
طراحي ش��ده كه بهطور خودکار نانوذرات
را بازیاف��ت میکن��د .این امر ب��رای صنایع
و س��ایتهایی مثل س��کوهای نفتی دریایی
نی��ز مفید خواهد ب��ود ،در حالیکه آبهای
تصفیه شده میتوانند به اقیانوس بازگردند.

بررسي نتایج پروژه شناسایی و ارزیابی منابع شیل گازی در ناحیه لرستان
پروژه شناس��ایی و ارزیابی منابع ش��یل گازی
در ناحی��ه لرس��تان ب��ه همت مدیریت اکتش��اف
ش��رکت ملی نفت ایران ،پژوهشگاه صنعت نفت
و یک مشاور خارجی و با حمایت مالی مدیریت
پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت انجام و نتایج
آن در سمیناری بررسی شد.
در این پ��روژه پژوهش��ی ،منابع ش��یل گازی
برای نخس��تین بار در ایران ،بر اس��اس اطالعات
زمینشناس��ی ناحیهای و مطالعات اکتشافی قبلی،
س��ازندهای گ��رو و س��رگلو در ناحیه لرس��تان
بهعن��وان هدف مطالعات اکتش��افی این منابع در
نظ��ر گرفته ش��د .این پ��روژه ش��امل مطالعات و
تحلیل زمینشناس��ی ،ژئوش��یمی و ژئومکانیکی
افقهای مس��تعد ب��ا اس��تفاده از نمونههای چاه و
سطحی و همچنین ارزیابی و تفسیر پتروفیزیکی،
ژئوفیزیکی ،بررس��یهای ساختاری و تکامل این

بخ��ش از کمربند چینخ��ورده ران��ده زاگرس
اس��ت .با انجام مدلس��ازی دو بُع��دی حرارتی-
تدفی��ن و مدلس��ازی اس��تاتیک زمینشناس��ی،
امکان وجود منابع شیل گازی در این ناحیه مورد
بررس��ی قرار گرفت و مناطق و افقهای با قابلیت
تولید گاز از توالیهای مورد مطالعه معرفی ش��د.
همچنی��ن تخمین اولیهای از می��زان حجم ذخیره
گاز ،به صورت گاز آزاد ،گاز جذب شده و گاز
برجا ارائه شد.
از نتایج ارزنده این طرح پژوهش��ی میتوان به
انتقال فناوریهای روز دنیا برای اکتش��اف منابع
ش��یل گازی اش��اره کرد .در اجرای فاز دوم این
طرح پژوهشی ،به روشهای دقیقتر حفاریهای
افقی و شکس��ت هیدرولیکی سازندهای هدف و
اجرای فاز میدان پرداخته خواهد شد.
گفتنی اس��ت ،به تمامی س��نگهای رس��وبی

ریزدان��ه که توانایی تولی��د و ذخیره هیدروکربن
گازی و قابلیت شکس��ت برای تولید این گاز را
دارا باش��ند ،شیل گازی اطالق میشود .این منابع
سیستم نفتی کاملی را شامل میشوند بهطوری که
خود س��نگ منشاء ،مخزن و پوش سنگ را در بر
میگیرد .این منابع از دیر باز مورد شناسایی قرار
گرفته بود ،اما بهدلیل تراوایی بس��یار کم س��نگ
مخزن ،تا س��الهای اخیر قابل برداشت نبودهاند.
با پیش��رفت در روشهای حفاری و تکمیل چاه،
بهویژه حف��اری افقی و شکس��ت هیدرولیکی و
تغیی��رات زیاد در اقتصاد انرژی دنیا ،منابع ش��یل
گازی از نظ��ر اقتص��ادی در کش��ورهای دارای
فناوریه��ای مربوط��ه ،ب��ه خص��وص آمریکا،
مقرون به صرفه ش��دهاند ،به همین دلیل مطالعات
گستردهای در نقاط مختلف دنیا بر روی این منابع
انجام شده است.

اتحاد شرکتهای نروژی برای توسعه همه جانبه هوش مصنوعي
نروژ از پتانسیل مناسبي برای پیشگامي در هوش از ش��ركتهاي نروژی دعوت به همکاری كردند.
مصنوعی ( )AIبرخوردار اس��ت ،اما جهت تحقق برخي از اين ُش��رکا ش��امل DNB، DNV GL،
اين امر نیازمند منابع و همکاریهاي الزم ميباشد Equinor .و گروه  Kongsbergهستند.
ب��رای تقوی��ت تالشه��ای مل��ی در زمین��ه هوش
در حالیک��ه آزمایش��گاه ن��روژی Open AI
مصنوع��ی Telenor، NTNU ،و  SINTEFراهکارهای خاص��ی را برای توس��عه صنایع انجام
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میده��د ،فرصتهای��ی را برای ن��روژ میتواند در
سطح بینالمللی مورد توجه قرار دهد .نروژ از مزیت
رقابتی به خاطر زیرس��اختهای پیش��رفته فناوری
اطالعات و ارتباطات ،قدرت خرید ،شایس��تگی و
جمعیت با س��واد فناوری برخوردار اس��ت .داشتن
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موقعیتی قوی در زمینه هوش مصنوعی ،تأمینکننده
این نکته اس��ت که نروژ توانمند و آماده رقابت در
بازار جهانی است .آزمایشگاه نروژی Open AI
ادامهدهنده آزمایشگاه AI-Telenor-NTNU
در تروندهایم اس��ت .این ابتکار بیش��تر به کارهایی
ک��ه در حال حاض��ر در زمینه ن��وآوری در هوش
مصنوع��ی  /یادگی��ری ماش��ین و دادههای بزرگ
انجام شده اس��ت ،كمك میکند .طی سال 2016
میالدی س��ه بخش مه��م  Telenor، NTNUو
 SINTEFاع�لام کردن��د راهان��دازی این ابتکار
مش��ترک برای حمای��ت از کارآفرینی و توس��عه
مهارته��ای ن��روژی در زمین��ه ه��وش مصنوعي
ايجاد خواهد ش��د .این مرکز با همکاری مؤسسات
پژوهش��ی مرکزی در س��طح ملی و جهانی ،تالش
خ��ود را برای توس��عه خ��ود برای تبدیل ش��دن به
آزمایشگاه شناخته شده برای تحقیق و توسعه هوش
مصنوعي بهكار خواهد بس��ت .عالوه بر پشتیبانی از

تحقیقات در سطح جهان در زمینه هوش مصنوعی را توسعه میدهد .همکاران در آزمایشگاه با کمک
و داده ه��ای ب��زرگ ،آزمایش��گاه آزمایش��ی  AIمالی ،شایستگی و دادهها ،و همکاری در بخشهای
نروژی فناوری های جدید و خدمات در این زمینه صنعت را تقویت خواهند کرد.

اخذ مجوز اكتشاف در دريا براي شركت انی
اِن��ی اعالم کرد که ی��ک توافقنامه مجوز
جدی��د ب��رای مدیریت مجوز اکتش��افی در
بخ��ش دري��ا در حوض��ه دلتای نی��ل خلیج
دریای مدیترانه تأیید ش��ده توس��ط مقامات
مصری دریافت کرده است.
مجوز اکتشافی به نام "نور" در حدود 50
کیلومت��ری دریای مدیترانه ش��رقی در عمق
آب از  50ت��ا  400متر و مس��احت کل 739
کیلومت��ر مربع قرار دارد .ش��ركت اني قصد
دارد حف��اری یک چ��اه اکتش��افی در نیمه
دوم سال  2018ادامه دهد .این کسب و کار
جدید باعث تقوی��ت موقعیت انی در مصر،
منطق��های از اهمیت تاریخی و اس��تراتژیک
شرکت میشود .نور توس��ط  Eniاز طریق
 EFOCتابعه آن اداره میشود .اين شركت همچني��ن ان��ی دارای  85درصد س��هام در  1954در مص��ر حض��ور دارد ،جایی که از
در کنوانس��یون و با مش��اركت شرکت گاز مش��ارکت با ش��رکت نفتی ت��وروا بوده که طری��ق ش��رکت  EFOCتابع��ه آن فعالیت
طبیع��ی مص��ر ( )EGASفعالي��ت دارد .دارای  15درصد س��هام اس��ت .انی ازس��ال میکرد.
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