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تبیین اولویتهای کاری معاونت مهندسی ،پژوهش و فنآوری
وزیر نفت در آئین تودیع حبیباهلل بیطرف،
معاون پیش��ین و معارفهی سعید محمدزاده،
مع��اون جدید مهندس��ی ،پژوهش و فنآوری
وزارت نفت ،اولویتهای کاری این معاونت را
تبیین ک��رد و گفت :همانط��ور که در حکم
انتصاب آقای محم��دزاده نیز تأکیده کردهام،
توسعهی روابط فنآورانه با دانشگاهها و مراکز
پژوهشی و تحقیقاتی اهمیتی بهسزا دارد.
الف) تقویت ارتباط با دانشگاهها

زنگنه با اشاره به امضای قراردادهای توسعهی
فنآورانه ی تعدادی از مخازن نفتی کش��ور با
هدف افزایش ضریب بازیافت این مخازن بین
ش��رکت ملی نفت ایران و دانش��گاهها و مراکز
تحقیقات��ی (س��ال  )۱۳۹۳و همچنین امضای
دوازده ق��رارداد کالن پژوهش��ی در حوزههای
گاز ،پاالیش و پتروش��یمی (س��ال  ،)۱۳۹۵بر
ضرورت تقویت این ارتباط و پیش��برد اهداف
قراردادهای یادشده تأکید کرد و افزود :درگیر
ش��دن استادان و دانش��جویان مقاطع دکترا و
کارشناسیارش��د در بط��ن پروژههای صنعت
نفت ،حداقل اثرگ��ذاری حاصل از اجرای این
قراردادهاست و از این حیث حائز اهمیت است.
ب) ارتقاء توان ساخت داخل

این ط��رح در تأمی��ن بی��ش از  ۷۵درصدی
نیازهای صنعت نفت از محل تولیدات داخلی
اثرگذار بوده است .ضمن آنکه انتخاب این َده
گ��روه بهمعنای مخالفت با بومیس��ازی دیگر
گروههای کاالیی نف��ت نبوده و تنها راهبرد و
نقط��هی تمرکز ما را جهت بهب��ود عملکرد و
اثربخشی بیشتر مشخص کرده است.
ج) تقویت ظرفیتهای پیمانکاری

اولوی��ت دیگری که زنگنه در این نشس��ت
ب��ر آن تأکید کرد و قب��ل از این نیز در حکم
انتص��اب محمدزاده بدان اش��اره ک��رده بود،
تقویت ظرفیتهای پیمانکاری کش��ور بهویژه
در بخش باالدستی صنعت نفت بود .وزیر نفت
در این زمینه گفت :ما در حوزههای مختلف از
قبیل حفاری ،لولهگذاری ،س��اخت تجهیزات،
س��اخت و نصب س��کوهای دریایی ،س��اخت
پاالیش��گاه و  ...ظرفیتهای مناسبی داریم و
باید در مس��یر ارتقاء ای��ن ظرفیتها بیش از
پیش تالش نموده و معدود ش��رکتهای GC
فعال در صنعت نفت را تقویت کنیم.
وی در ادام��ه یک��ی از آفته��ای صنع��ت
نفت را کار امانی برش��مرد و بر روزآمد کردن
نظام اج��رای پروژههای صنع��ت نفت و نظام
بهرهب��رداری از آنه��ا بهویژه ب��رای طرحهای
باالدس��تی نفت تأکید و اظه��ار کرد :معاونت
مهندسی ،پژوهش و فنآوری ،معاونت مهمی
در وزارت نفت بهش��مار میرود و اگر فعالیت
و عملکرد مطلوبی داش��ته باشد (همچنان که
در س��الهای اخیر نیز داش��ته) ،میتواند در
بسیاری موارد نقش اثرگذاری ایفا کند.

وی به اج��رای طرح بومیس��ازی َده گروه
کااله��ای کارب��ردی صنعت نفت نی��ز که از
س��ال  ۹۳در دس��تور کار وزارت نف��ت ق��رار
گرفت اش��اره کرد و گفت :اج��رای این طرح
و توج��ه به بومیس��ازی کااله��ای پرمصرف
صنع��ت نف��ت ،ضم��ن ارتق��اء توانمندیها و
فنآوریهای داخل��ی و افزایش بهرهمندی از
این توانمندیها ،کارآفرینی نیز بهدنبال دارد .د) ایمنی و استانداردسازی
زنگنه ب��ه مجموعهی ابالغیههای مربوط به
زنگن��ه یادآور ش��د :امکان س��اخت داخلی
تمام��ی تجهیزات نفتی وجود ندارد اما اجرای عملیات حفاری و اهمیت آن نیز اشاره کرد و

20

در این زمینه تعبیر جالبی بهکار برد :عملیات
حفاری چاه به مثابه کار در مجاورت جهنمی
است که اگر کوچکترین اهمالی در آن انجام
شود این جهنم عینیت می یابد.
وی متذک��ر ش��د :بای��د افرادی ک��ه روی
دس��تگاههای حفاری کار میکنند صالحیت
فنی و حرفهای کافی داشته باشند .دستگاهها
نیز باید اس��تانداردهای الزم را داشته باشند و
فرآیندهای عملیات حف��اری نیز باید روزآمد
باشند.
وزی��ر نفت در ادامه ب��ه ابالغیههای مربوط
ب��ه تعمیر و نگهداری ماش��ینهای دوار و نیز
برونس��پاری بهرهبرداری از تأسیس��ات اشاره
ک��رد و گف��ت :در ای��ن زمینه ،ش��یوهنامه ی
نحوهی انجام تعمیرات اساس��ی ماش��ینهای
دوار ب��ا هدف کاهش تصدی در ش��رکتهای
تابع��ه ،بهب��ود بهرهب��رداری از تأسیس��ات و
صرفهجوی��ی در وقت و هزینه ی این تعمیرات
ابالغ شده و بر اجرای آن تأکید داریم.
وی بر استانداردس��ازی نیز تأکید کرد و در
تبیی��ن اهمیت و مزیتهای این الزام ،به قطع
حداقلی گاز در س��یل اخیر اش��اره و تصریح
نمود :برخورداری از اس��تانداردهای مناس��ب
سبب شد با وجود گستردگی سیالب ،در نقاط
سیلزده حداقل قطعی گاز را داشته باشیم.
زنگن��ه در پایاَن از امید ش��اکری ،مدیرکل
نظام فن��ی ،اجرای��ی و ارزش��یابی طرحهای
معاونت مهندسی ،پژوهش و فنآوری بهدلیل
تقبل سرپرستی این معاونت تا انتصاب معاون
جدید قدردانی کرد.
وی محم��دزاده را در بنگاهداری و مدیریت
عال��ی در ح��وزهی مهندس��ی ،ف��ردی موفق
و شایس��ته خوان��د و ابراز امی��دواری کرد که
صنعت نفت در آینده شاهد عملکرد مؤثر وی
باشد.
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قیمت نفت در مسیر  80دالر؟!
طب��ق پیشبینیهای کارشناس��ان بازار
نفت ت��داوم روند صعودی به��ای نفت در
آینده محتمل است و برخی کارشناسان از
احتم��ال ورود بهای نفت به کانال 75-80
دالر در نیمهی دوم س��ال جاری میالدی
سخن گفتهاند.
در همین راس��تا ادوارد م��ورس ،مدیر
تحقیقات کاالهای جهانی در سیتیگروپ،
چش��مانداز ب��ازار جهان��ی نف��ت را مثبت
ارزیابی کرده است .معامالت آتی نفتخام
در ماهه��ای اخی��ر بیش��تر ش��ده و بهای
نفتخام برنت و وس��تتگزاس نس��بت به
اوای��ل  ۲۰۱۹میالدی ح��دود  ۲۰درصد
افزایش یافته اس��ت .مورس معتقد اس��ت
افزایش قیمت نفت در بازار بهدلیل عواملی
مثل کاهش عرضه ی ایران و ونزوئال و طرح
کاهش تولید اوپک انجام شده است.

شاخص بینالمللی نفت برنت هماکنون
از  71دالر فرات��ر رفته و ب��هزودی به 72
دالر خواهد رسید .قیمت نفت برنت اخیرا ً
تحت تأثیر تحریم ایران و ونزوئال بهعنوان
دو عض��و بنیانگ��ذار اوپ��ک ،درگیریهای
لیب��ی و کاهش تولید نف��ت اوپک در پنج
ماه اخیر به باالترین س��طح رسیده است.
تحلیلگ��ران بینالملل��ی معتقدن��د دلیل
اصل��ی افزای��ش قیمت نف��ت ،تحریمهای
آمری��کا علیه ایران و کاه��ش تولیدکنونی
نفت اوپک است.
تواف��ق کاه��ش ی��ک میلی��ون و ۲۰۰
هزار بش��کهای اوپ��ک و متعهدانش از اول
ژانویه ی  ۲۰۱۹اجرایی ش��د و بهخوبی در
حال اجراس��ت که ای��ن موضوع عصبانیت
ترامپ را بههمراه داش��ته است .او فوریهی
 ۲۰۱۹ب��ار دیگ��ر در اکان��ت توئیترش به

اوپک هشدار داد که بیش از این به کاهش
عرض��هی نفتخام به بازار جهانی و رش��د
قیمتها دامن نزند .همان هنگام وزیر نفت
و نمایندهی ایران در اوپک متذکر ش��دند
عامل اصلی رشد قیمت نفت در بازار نفت
خود اوس��ت و با قلدربازی نمیتواند بازار
نفت را اداره کند.
اوپک هم بهدرس��تی مصم��م به اجرای
توافق کاه��ش تولید اس��ت .آنها فراموش
نکردن��د چگونه دس��تاورد توافق گذش��ته
(ژانوی��ه ی  )۲۰۱۷بهدلیل همراهی برخی
اعضای اوپک با ترامپ ظرف مدت کوتاهی
(دو ماه) از دس��ت رفت و میانگین قیمت
س��بد نفتی اوپک از سقف  ۸۳به  ۶۳دالر
برای هر بشکه رسید .قطعاً کشورهای عضو
اوپ��ک نمیخواهن��د این تجرب��ه بار دیگر
تکرار شود.

روند سرمايهگذاري در صنعت نفت و گاز توسط صندوقهاي سرمايهگذاري
طبق گزارش��ی که رویترز اخیرا ً منتشر کرده
صندوقهای دولتی جهانسرمایهگذاری بخش
نف��ت و گاز را به بیش از  ۶میلیارد دالر افزایش
دادهاند.
صندوقهای مستقل دولتی کشورهای نفتی،
بهدنبال تنوع سرمایهگذاریهای خود هستند تا
شامل انرژیهای تجدیدپذیر باشد.
گ��زارش آگوس��ت  ۲۰۱۸مرک��ز ثروت های
دولتی که در زمینهی س��رمایهگذاری کشورها
و صندوقهای مستقل مطالعه میکند حاکی از
اینست که کل داراییهای صندوقهای مستقل
دولتی ت��ا پایان آگوس��ت  ۲۰۱۸حدود 8/11
تریلیون دالر بوده که اغلب در کشورهای نفتی
متمرکز بوده است.
الزم بهذکر اس��ت طی ده س��ال گذشته،کل

س��رمایهگذاریهای صن��دوق ث��روت ملی در
زمینهی نفت و گاز نس��بت به س��رمایه گذاری
در انرژیهای تجدید پذیر ،افزایش چشمگیری
داشته است.
گزارشه��ای س��رمایهگذاری مس��تقیم ب��ا
مش��ارکت صن��دوق ث��روت دولت��ی حاکی از
آنس��ت که ای��ن س��رمایهگذاریها در مس��یر
حرکت بهس��مت تعادل اس��ت؛ بهط��وری که
س��رمایهگذاری در زمینهی نف��ت و گاز 6/36
میلی��ارد دالر و س��رمایه گذاری در زمین��هی
انرژیهای تجدیدپذیر  5/81میلیارد دالر بوده
است.
مث ً
ال بخش سرمایهگذاری قطر در دو شرکت
توت��ل و جلینکور س��رمایهگذاری ک��رده و ۱۹
درصد سهم شرکت نفت و گاز روسی روسنفت

را در اختیار دارد.
در این راستا صندوق سرمایهگذاری عمومی
عربس��تان که در واقع شرکتی صنعتی است ،بر
نفت و گاز متمرکز نیست و طی هفتهی گذشته
داراییهای خود در زمینهی نفت و گاز در بخش
پتروش��یمی را در مقابل  69/1میلیارد دالر به
معرض فروش گذاشت .صندوق سرمایهگذاری
نروژ که بالغ بر یک تریلیون دالر س��رمایه دارد
و بزرگتری��ن ش��رکت در جهان اس��ت اعالم
کرد که سهام خود در ش��رکتهای اکتشاف و
تولید نف��ت و گاز را برای ف��روش ارائه خواهد
کرد .این ش��رکت اعالم کرده ک��ه در زمینهی
انرژی سرمایهگذاری خواهد کرد؛ بهویژه اینکه
پاالیشگاه ها و شرکتهایی مانند رویالداچشل
و اکسونموبیل را در تملک دارد.
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تحلیلی  -کاربرد ی
مقاالتفن آوری
اخبار

فنآوري ،سدي در برابر توليد ناخواستهی آب درچاههاي نفت و گاز
فنآوري پروپان��ت امكان كاهش توليد
آب مخ��زن را (بدون تأثير بر مقدار توليد
نف��ت و گاز) فراه��م ميكن��د .توليد آب
مخزن يكي از مهمترين مش��كالت توليد
در صنعت نفت وگاز اس��ت؛ بهطوري كه
تخمين در برخي مناطق نش��ان می دهد
بهازاي هر بش��كه نفت تولي��دي4-10 ،
بشكه آب مخزن نيز توليد ميشود.
ف��نآوري جديدی با محوريت پروپانت
و ب��ا پوش��ش مولكولهاي آبي توانس��ته
آب توليدي را كاهش دهد .اين فنآوري
عم� ً
لا راه را براي حرك��ت جريان آب از
شكافها بهس��مت س��طح ميبندد .اين
فنآوري پيشرفته با تغيير تراوايي نسبي
نفت و آب اج��ازهی حركت هيدروكربون
را بدون حركت آب ميدهد.

ناخالصيهاي شيميايي؛ معضل جديد شيل نفتي آمريكا
ط��ی ماههای اخی��ر دو پاالیش��گاه در
کرهیجنوب��ی دو محمول��ه را بهدلی��ل
آلودگیهای��ی ف��رآوری رد کردهان��د .در
خاورمیان��ه هم احتمال آلوده ش��دن نفت
در زنجی��رهی تأمین وج��ود دارد اما این
احتمال بس��یار کمتر اس��ت .زیرا هر نوع
نفتی ،زیرس��اخت خاص خ��ود را دارد .به
گفت��هی سباس��تین باریل��ر ،نایب رئیس
ارش��د ش��رکت هانوآ توتال پتروکمیکال،
محمولهه��ا در مورد میعان��ات آمریکایی
که از مناطق شیل استخراج میشوند ،در
معرض خطر آلودگی به مواد ش��یمیایی،
فل��زات و مواد پاککننده ق��رار دارند .این
مسأله ابهاماتی را در خصوص کیفیت نفت
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آمریکا ایجاد ک��رده؛ در حالی که کیفیت
نفت خاورمیانه باثبات است.
منابع آگاه به بلومب��رگ اظهار کردهاند
که دو پاالیش��گاه کرهای اسکیاینوویشن
و هیون��دای اویلبان��ک محمولهه��ای
نف��ت ایگلف��ورد (که قرار ب��ود در ژانویه
و فوری��ه تحوی��ل داده ش��وند) را بهدلیل
مش��کل کیفیت پ��س فرس��تاده اند .این
محمولهها توس��ط غول نفتی  BPفروخته
ش��ده بود و حداقل یکی از آنه��ا به بندر
کینگدائ��وی چین فرس��تاده و توس��ط
شرکت س��ینوکمهانگران خریداری شده
است .بر اساس این گزارش اگرچه همهی
محمولهه��ای نفت ایگلف��ورد در تگزاس

آلوده نیس��تند اما مقامات ک��رهای اظهار
کردهاند که کیفیت آنها را به دقت بررسی
خواهند کرد .صادرات نفت آمریکا از کمتر
از  ۱۰۰هزار بشکه در روز در اواخر ۲۰۱۲
به  2/5میلیون بش��که در روز در دسامبر
 ۲۰۱۸صع��ود ک��رد .کرهیجنوب��ی م��اه
گذش��ته بزرگ ترین مصرفکنندهی نفت
آمریکا بود و بیش از  ۵۵۰هزار بش��که در
روز نفت این کشور را خریداری کرد.
بازرگان��ان نفت و مدیران ش��یل بر این
باورن��د که صادرات نفت آمری��کا تا اواخر
س��ال  ۲۰۲۰به  ۵میلیون بش��که در روز
خواهد رسید که  ۷۰درصد باالتر از مقدار
فعلی خواهد بود.

