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هفت پروژهي اولویتدار شرکت ملی نفت ایران در سال 96
وزیــر نفــت طــی حکمــی بــه علــی کاردر
هفــت پــروژهي اولویــتدار شــرکت ملــی
نفــت ایــران در ســال 1396را اعــام کــرد.
در حکـــم زنگنـــه بـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت
مل ــی نف ــت ای ــران آم ــده اس ــت :ب ــا عنای ــت
بـــه ابـــاغ «بســـتههای رونـــق تولیـــد و
اش ــتغال» و «اولوی ــت اقدام ــات صنع ــت نف ــت
در ســـال  »1396از ســـوی ســـتاد محتـــرم
فرماندهـــی اقتصـــاد مقاومتـــی (نامههـــای
شـــمارهي 8799-مـــورخ  1396/01/30و
شـــمارهي 15786-مـــورخ 1396/02/13
معـــاون اول محتـــرم رئیسجمهـــور،
تصاویـــر پیوســـت) ضمـــن ابـــاغ برنامههـــا
و پروژههـــای زیـــر بهعنـــوان اولویتهـــای
ســـال  1396شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران
در برنامـــهي ملـــی اقتصـــاد مقاومتـــی،
بدینوســـیله جنابعالـــی بهعنـــوان مجـــری
ایـــن برنامههـــا و پروژههـــا ،منصـــوب
میشـــوید .بـــا توجـــه بـــه ضـــرورت تدویـــن
برنامـــهي اجرایـــی و ارائـــهي عملکـــرد
برنامههـــا و پروژههـــای مصـــوب مزبـــور

بـــه دبیرخانـــهي ســـتاد فرماندهـــی اقتصـــاد
مقاومت ــی مطاب ــق دس ــتورالعمل ص ــادر ش ــده،
مقتضـــی اســـت ترتیبـــی اتخـــاذ نماییـــد تـــا
برنامـــهي اجرایـــی و عملکـــرد اقدامـــات
مربوطـــه مطابـــق زمانبنـــدی ارائـــه شـــده در
ســامانهي «نظــام یکپارچ ـهي پیشــبرد و پایــش
اقتصــاد مقاومتــی» درج و گــزارش خالصـهي
عملکـــرد پروژههـــای زیـــر بـــه معاونـــت
برنامهریـــزی ارســـال گـــردد.
در ایــن حکــم پروژههــای اولویــتدار
شــرکت ملــی نفــت ایــران بهشــرح زیــر تعییــن
شــده اســت:
■ برنام ـهي افزایــش ظرفیــت تولیــد نفتخــام
تــا میــزان چهــار میلیــون و  700هــزار بشــکه
در روز در افــق  1400بــا تمرکــز بــر میادیــن
مشــترک و تأکیــد بــر برداشــت صیانتــی و
تولیــد چهــار میلیــون بشــکه در پایــان ســال
1396
■ برنامــهي افزایــش ظرفیــت تولیــد میعانــات
گازی تــا یــک میلیــون بشــکه در روز در افــق
 1400بــا تمرکــز بــر میادیــن مشــترک و تولیــد

 683هــزار بشــکه در پایــان ســال 1396
■ برنامــهي ارتقــاء جایــگاه بینالمللــی
شــرکت ملــی نفــت ایــران در فعالیتهــای
باالدســتی نفــت و گاز جهــان
■ برنامـهي انعقــاد و اجــرای ده قــرارداد نفتی و
گازی بــر اســاس الگــوی جدیــد قراردادهــای
نفتــی و گازی بــا تأکیــد بــر امــکان جــذب
ف ـنآوري و ارتقــاء ف ـنآوري ملــی بــا هــدف
افزایــش ظریــب بازیافــت
■ پــروژهي افزایــش ظرفیــت تولیــد نفتخــام
میادیــن مشــترک غــرب کارون (آزادگان
شــمالی ،آزادگان جنوبــی ،یــادآوران ،یــاران
شــمالی و یــاران جنوبــی) بــه  350هــزار در
پایــان ســال 1396
■ پــروژهي تکمیــل ظرفیــت و راهانــدازی
فازهــای  24 ،23 ،22 ،14 ،13پــارس جنوبــي
و تولیــد روزانــه  620میلیــون مترمکعــب گاز
غنــی در پایــان ســال 1396
■ پــروژهي  3500میلیــارد ریــال کمــک بــه
پروژههــای عامالمنفعــه در مناطــق نفتخیــز
و گازخیــز و مناطــق محــروم کشــور

ایران نخستین سازندهي لولههای  CRAدر سطح منطقه میشود
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران با اشــاره
بــه همــکاری ایــن شــرکت بــا کنسرســیومی
اســپانیایی-ایرانی بهمنظــور داخلیســازی
لولههــای  CRAگفــت :بــا انتقــال فــنآوري
ســاخت ایــن کاال بــه کشــور ،ایــران بهعنــوان
نخســتین ســازندهي ایــن لولههــا در منطقــه
شــناخته خواهــد شــد.
علــی کاردر در مراســم امضــاء قــرارداد
ســاخت لولههــای  ،CRAبــا بیــان ایــن مطلــب
افــزود :امیدواریــم بــا اجــرای ایــن قــرارداد
بتوانیــم همانگونــه کــه رهبــر معظــم انقــاب
تأکیــد کردهانــد در مســیر ایجــاد تولیــد و
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اشــتغال حرکــت کنیــم .وی گفــت :تاکنــون
قراردادهــای مرتبــط بــا هفــت گــروه از
مجمــوع ده گــروه خانــواده ی کاالی طــرح
بومیســازی کاالهــای صنعــت نفــت امضــاء
شــده و بــا اجــرای قــرارداد ســاخت لولههــای
 ،CRAتــوان كشــور در ســاخت ایــن کاال از
صفــر درصــد فعلــی بــه 100درصــد میرســد.
کاردر ارزش ایـــن قـــرارداد را  630میلیـــون
دالر (معـــادل  556میلیـــون یـــورو) عنـــوان
کــرد و گفــت :بــا اجــرای ایــن قــرارداد600 ،
کیلومتـــر لولـــه  CRAمـــورد نیـــاز شـــرکت
نفـــت و گاز پـــارس ســـاخته میشـــود.

مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران
ادامـــه داد :بهمنظـــور اجـــرای ایـــن قـــرارداد،
شـــرکت فـــوالد اصفهـــان مجتمـــع جدیـــدی
در مجموعـــه ی خـــود احـــداث میکنـــد؛
همچنیـــن دو مجتمـــع بـــا مشـــارکت 50-50
ایـــن شـــرکت و شـــرکت توباچـــک اســـپانیا
در جزیـــرهي کیـــش احـــداث میشـــود.
وی دلیــل احــداث ایــن مجتمعهــا در
کیــش را نزدیکــی بــه پارسجنوبــی عنــوان
و پیشبینــی کــرد کــه به صــورت مســتقیم
و غیرمســتقیم بــرای حــدود  750نفــر
اشــتغالزایی انجــام شــود.
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دربارهي آزمایشگاههای ملی فنآوري انرژی آمریکا
آزمایشـــگاههای ملـــی وزارت انـــرژی
ایـــاالت متحـــده ی آمریـــکا (United
States Department of Energy nation-

 )al laboratoriesســـامانهای از امکانـــات و
آزمایشـــگاههای تحـــت نظـــارت وزارت
انـــرژی آمریـــکا بـــا هـــدف پیشـــبرد علـــم
و فـــنآوري و جهـــت بـــرآورده کـــردن
مأموریـــت وزارت انـــرژی هســـتند .اکثریـــت
آزمایشـــگاههای ملـــی وزارت انـــرژی،
مراکــز تحقیــق و توســعه بــا بودج ـهي دولتــی
هس ــتند ک ــه تأمی ــن کارکن ــان و بهرهب ــرداری
اي ــن مراك ــز از طري ــق قرارداده ــای مدیری ــت
و بهرهبـــرداری و توســـط ســـازمانهای
بخـــش خصوصـــی انجـــام میگـــردد.
ایـــن آزمایشـــگاهها برنامههـــای وســـیعی
از تحقیـــق و توســـعه در حوزههـــای متنـــوع
انـــرژی (اعـــم از نفـــت و گاز) و محیـــط
زیســـت را مدیریـــت و راهبـــری میکننـــد.
ســـاختار اصلـــی ایـــن آزمایشـــگاهها در زیـــر
آمـــده اســـت:
سه حوزهي اصلی این آزمایشگاهها عبارتند از:
■ برنامههـا و طرحهـای اسـتراتژیک علـم

و فـنآوري کـه شـامل دو زیـر بخـش اصلـی
اسـت:
✓ مراکز آزمایشگاهی

✓ مراکز تأمین بودجه
■ مرکز تحقیق و نوآوری
■ مرکز یکپارچهسازی و توسعهي فنآوري

دستگاه طیفسنج گامای طبیعی مغزههای نفتی در کشور ساخته شد
بهگـــزارش شـــانا بـــرای نخســـتین بـــار
در خاورمیانـــه دســـتگاه طیفســـنج
گامای( )Spectral Gamma Loggerطبیعی
مغزههای نفتـــی ميادين نفت و گاز توســـط
یک شـــرکت دانشبنیان ســـاخته شـــد و در
نمایشـــگاه تجهیزات ســـاخت ایران معاونت
علمـــی و فنآوري ریاســـت جمهـــوری و
همچنیـــن نمایشـــگاه دســـتاوردهای پارک
علم و فنآوري دانشـــگاه تهـــران به نمایش
گذاشـــته شد.

پیـش از ایـن تنهـا شـرکتهایی از آمریـکا و
فرانسـه دستگاه طیفسـنج گاما ميسـاختندکه
بـا سـاخت ایـن دسـتگاه در پـارک علـم و
فنآوري دانشـگاه تهـران ،ایران نیز به فهرسـت
سـازندگان ایـن تجهیـزات پیشـرفته و کاربردی
در صنایـع نفـت و گاز ،معـادن ،ژئوتکنیـک و
 ...اضافـه گرديـد .علاوه بـر دقـت و کارآیـی
مناسـب ایـن دسـتگاه ،از ویژگیهـای منحصـر
بهفـرد آن اندازهگیـری میـزان اورانیـوم ،توریـم
و پتاسـیم مغزههـای نفتـی بـر اسـاس شـمارش

گامـا ،شـمارش بر ثانیـه ،بکـرل ،PPM ،درصد
و همچنیـن اندازهگیـری بـر اسـاس  APIاسـت.
از قابلیتهـای دیگـر ایـن دسـتگاه اندازهگیری
تشعشـعات گامـا در زمانهـا و همچنیـن در
سـرعتهای متفـاوت حرکـت مغـزه اسـت
کـه از نتایـج حاصـل میتـوان جهـت تطبیـق
عمـق مغزههـا بـا الگ گامـای چـاه و همچنیـن
بـرای شـناختن سـاختارهای شـیلی و کانیهـای
سـنگین اسـتفاده کـرد.
هزینـهي بسـیار کمتـر ایـن دسـتگاه نسـبت بـه
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نمونههـای مشـابه خارجـی سـبب صرفهجویـی
ارزی قابل توجهـی شـده و بـا بومیسـازی
سـاخت ایـن دسـتگاه ،صنعـت نفـت و گاز

کشـور و سـایر صنایـع مرتبـط ،از واردات
نمونههـای مشـابه خارجـی در ایـن زمینـه
بینیـاز خواهنـد شـد .همچنیـن بـا توجـه بـه

کیفیـت ،ویژگیهـا و قیمـت بسـیار رقابتی این
دسـتگاه ،صـادرات آن بهطـور جـدی در حال
پیگیـری و برنامهریـزی اسـت.

قراردادهای جدید نفتی روسیه در کردستان عراق
به گزارش رویترز ،جمعهي هفتهي جاری
قراردادهای مشارکت در تولید برای اکتشاف
و توسعه در پنج میدان نفتی در کردستان عراق
بین مدیرعامل شرکت دولتی روسنفت و وزیر
منابع طبیعی کردستان عراق به امضاء رسید.
همچنین اعالم شده که در مورد میادین گازی
نیز در آینده توافقات مشابه بین طرفین صورت
خواهد گرفت .مدیرعامل روسنفت اعالم
کرده که این شرکت با خرید مستقیم نفت
از دولت خودمختار کردستان عراق از اوایل
سالجاری ،توسعهي همکاری با این منطقه را
اجرائی کرده است .همچنین طرفین در مورد

استفاده از شبکهي خطلولهي روسنفت در
منطقه برای انتقال صادرات نفت کردستان
عراق نيز توافقاتی بهعمل آوردهاند.
طبــق نوشــتهي حقــوق توســعه ،بهنظــر
میرســد توســعهي فعالیتهــای نفتــی
شــرکت روســی در کردســتان عــراق تنهــا
اقتصــادی نيســت؛ بلکــه بايــد در چارچــوب
سیاســت خارجــی روســیه تحلیــل شــود .زیــرا
در حــال حاضــر دولــت بارزانــی بــا مشــکالت
جدیــدی در زمینــه ی درآمدهــای نفتــی مواجه
بــوده و طــی ســالهای اخیــر پروژههــای در
اختیــار شــرکتهای متوســط ماننــد  Genelبــه

تولیــد رســیده اند (کــه درآمــد چشــمگیری
بــرای کردهــا نداشــته) و پروژههــای بــزرگ
در اختیــار شــرکتهايی ماننــد اکســون و
شــورون فعــ ً
ا در مرحلــه اکتشــاف بــوده و
حتــی به دلیــل نتایــج ضعیــف ،شــرکتهای
مزبــور از ادام ـهي فعالیــت در برخــی میادیــن
انصــراف دادهانــد .بــا توجــه بــه کاهــش
قیمــت نفــت و هزینههــای ســنگین جنــگ بــا
داعــش ،توافقــات اخیــر بــا روســنفت فرصــت
طاليــی بــرای کردســتان عــراق محســوب
میشــود کــه روسهــا بهتریــن اســتفاده را از
ایــن شــرایط کردهانــد.

پیشبینی قیمت نفت در سال 2017-2018
طب ــق پیشبینیه ــا رون ــد قیم ــت نف ــت ط ــی
ســـال جـــاری میـــادی و حتـــی ســـال آتـــی
بیـــش از  60دالر نخواهـــد بـــود .بـــر اســـاس
پیشبینـــی جدیـــدی کـــه مرکـــز اطالعـــات
ان ــرژی آمری ــکا منتش ــر ک ــرده قیم ــت نف ــت
وســـت تگـــزاس اينترمیدیـــت ( )WTIتـــا
پایـــان ســـال  2018میـــادی در محـــدودهي
قیمتـــی  50-60دالر باقـــی خواهـــد مانـــد.
همچنی ــن ط ــی چن ــد هفتــهي گذش ــته قیم ــت
نفتخـــام بـــه كمتریـــن ســـطح خـــود از
زمـــان توافـــق کاهـــش تولیـــد اوپـــک در
نوامبـــر  2016رســـیده اســـت؛ بهطـــوری کـــه
در حـــال حاضـــر قیمـــت نفتخـــام WTI
بـــه  45دالر در هـــر بشـــکه رســـیده اســـت.
بـــر اســـاس تحلیلهـــا ،تصمیـــم اوپـــک
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مبن ــی ب ــر تمدی ــد  6-9ماه ـهي ع ــدم افزای ــش
تولیــد نفــت و اطمینــان بــازار جهانــی نفــت از
منابـــع نفتـــی (بهخصـــوص شـــیلهای نفتـــی

آمری ــکا) از مهمتری ــن دالی ــل ثاب ــت مان ــدن
یـــا حتـــی کاهـــش نـــرخ قیمـــت نفـــت در
یکســـال آتـــی اســـت.
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عملیاتی شدن نرمافزار جدید چاه هوشمند در چندین شرکت نفتی در بخش دریا
شـــرکت  AGRبهتازگـــی نرمافـــزاری
بهنـــام  iQxرا بـــا هـــدف مدیریـــت دادهي
چ ــاه در ح ــوزهي دری ــا و ب ــا محوری ــت چ ــاه
هوشـــمند توســـعه داده اس ــت .ای ــن ش ــرکت
اخیـــرا ً اعـــام کـــرده کـــه مـــاژول مدیریـــت
دادهي چ ــاه و تحلی ــل نرماف ــزار  iQxتوس ــط
ش ــرکت وینترش ــال در ف ــات ق ــارهي ن ــروژ
بـــا موفقیـــت بـــهکار گرفتـــه شـــده اســـت.
شـــرکت وینترشـــال جدیدتریـــن شـــرکت
پــ�س از شــ�رکتها ی �VNG،OMV،AK
 ER BPاتری ــش و لوکاوی ــل روس ــیه اس ــت
ک ــه از ای ــن نرماف ــزار به ــره ب ــرده اس ــت .ای ــن
نرمافـــزار بـــا هـــدف بهینهســـازی عملیـــات،
بهـــرهوری چـــاه و مدیریـــت حفـــاری بـــا
اســـتفاده از یـــک پلتفـــرم دقیـــق مدیریـــت
داده و مدیریـــت دانـــش طراحـــی شـــده

اســـت .ایـــن نرمافـــزار تمامـــي اطالعـــات
قابلانتشـــار چاههـــای موجـــود در فـــات
ق ــارهي ن ــروژ را درب ــر دارد .همچنی ــن ح ــاوي
اطالعـــات  78000موقعیـــت چاههـــای نفـــت
و گاز در سراســـر دنیاســـت.
ایـن نرمافـزار امـکان به روز شـدن بـا اطالعات
و همچنیـن توانایـی تحلیـل فرآینـد بـرای هـر
شـرکت مسـتقلی را بـا اسـتفاده از گزارشهای
موجـود و دادههـای بهلحظـه دارد .ایـن
نرمافـزار در حـال حاضـر سـه بخـش کلیـدی
دارد :تجـارب ،داده هـای چاههـای مجـاور،
زمـان و موقعیـت جغرافیایـی.
پیتـــر مادســـین ،از مدیـــران توســـعهي
نرمافـــزار شـــرکت  AGRدر بـــارهي ایـــن
نرم افـــزار میگویـــد :مـــا بهشـــدت مشـــتاق
کمـــک بـــه شـــرکتها جهـــت بهبـــود

مدیریـــت چـــاه بـــا ایـــن نرمافـــزار هســـتیم.
بهگفتـــهي مدیـــر ایـــن شـــرکت ،هـــدف
ش ــرکت مذك ــور ایج ــاد ارزش اف ــزوده ب ــراي
مشـــتریان خـــود از طريـــق توانمندســـازی
آنهـــا بـــرای بهبـــود عملیـــات طراحـــی
چاههـــا ،درک فرآیندهـــای عملیاتـــی و
ت جه ــت ارتق ــاء بیش ــتر آنه ــا
کس ــب فرصــ 
و همچنیـــن انتقـــال دانـــش بیـــن تیمهـــای
شـــرکتهای مختلـــف اســـت.

آماری از هزینههای شرکتهای بزرگ نفتی دنیا
مکینزی در گزارش فصلی خود در خصوص
بازار ارائهدهندگان خدمات و تجهیزات نفتی،
از تداوم افت هزینهي سرمایهای ()CAPEX
اپراتورها در فصل اول  2017خبر داده است.
طبق نوشته ی اقتصاد و نفت ،بر اساس بررسی
مکینزی ،اوپراتورها در این فصل  48میلیارد
دالر هزینه کردهاند که در مقایسه با  65میلیارد
دالر فصل چهارم  2016و  60میلیارد دالر
فصل اول همان سال ،افت قابلتوجهی داشته
است.
با این وجود مکینزی انتظار دارد فصل دوم
 2017شاهد رشد هزینههاي شرکتهای
اپراتور باشد که عمدهي آن در بخش خشکی
آمریکا خواهد بود .شرکتها در آمریکای
شمالی قصد دارند امسال معادل  84میلیارد
دالر هزینه کنند که اين امر نشاندهندهي رشد
 32درصدی است .بر اساس برآورد بارکلیز،

این رشد در سطح جهانی تنها  3درصد خواهد
بود .اغلب غولهاي نفتي شامل شل ،شورون،
توتال و بیپی در سال  2017هزینهي سرمایهای
خود را کاهش میدهند یا ثابت نگه میدارند.
تنها اگزونموبیل است که امسال بنا دارد 22

میلیارد دالر هزینه کند که در مقایسه با 19/3
میلیارد دالر سال قبل افزایش خواهد داشت.
عمـدهي FIDهـا (تصمیـم نهایـی
سـرمایهگذاری) در خـارج از آمریـکا ،بـه
سـرمایهگذاری اگزونموبیـل در گینـه و

افت هزینههای باالدستی نفت جهان در سال  2016به کمترین رقم در یک دههي اخیر
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اخبار فناوری

توتـال در آرژانتیـن محـدود میشـود .ایـن
سـرمایهگذاری توتـال در آرژانتیـن ،نخسـتین
پـروژهي بـزرگ ایـن غـول نفتـی از 2014

تاکنـون اسـت.
همچنیـن گـزارش جدیـد ادارهي اطالعـات
انـرژی آمریـکا از افـت هزینههـای باالدسـتی

نفـت جهان در سـال  2016بـه کمترین رقم در
یـک دهـهي اخیـر حکایـت میکنـد کـه آمار
آن در شـکل ارائـه شـده اسـت.

امضاء نقشهي راه همکاری ایران و روسیه در بخش انرژی
نقشــهي راه همــکاری ایــران و روســیه در
ســنپطرزبورگ بــه امضــاء امیرحســین
زمانینیــا ،معــاون وزیــر نفــت در امــور
بینالملــل و کیریــل مولوتســوف ،معــاون
وزیــر انــرژی روســیه بهعنــوان رؤســای
ایرانــی و روســی کارگــروه انــرژی رســید.
بــه گــزارش شــبکهي اطالعرســانی نفــت و
انــرژی ،نقشـهي راه همــکاری ایــران و روســیه
بــر اســاس ســطح عالــی همــکاری دو کشــور و
بــا تأکیــد بــر فعالیــت ثمربخــش گــروه کاری
ایــران و روســیه در زمینــهي انــرژی تنظیــم
شــده اســت .تعامــل فعاالنــهي شــرکتهای
ایرانــی و روســی بــرای توســعه و گســترش
همــکاری تجــاری جهــت چشــمانداز
میانمــدت نیــز در ایــن ســند گنجانــده شــده
اســت.
مدی ــران ارش ــد وزارت نف ــت ،ش ــرکت مل ــی
گاز ایـــران ،شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران،
وزارت نیـــرو ،شـــرکتهای توانیـــر و تولیـــد

نی ــروی ب ــرق حرارت ــی در کن ــار ش ــرکتهای
بـــزرگ روســـی در گـــروه کاری انـــرژی
ایـــران و روســـیه بهصـــورت فعـــال حضـــور
داشـــتند و راههـــای همـــکاری بـــا یکدیگـــر
را بررســـی کردنـــد .دومیـــن نشســـت گـــروه
کاری ای ــران و روس ــیه در بخ ــش نف ــت ،گاز،
پتروشــیمی ،بــرق و آب  11و  12خــرداد مــاه
همزمـــان بـــا برگـــزاری همایـــش اقتصـــادی
بینالمللـــی ســـنپطرزبورگ  2017برگـــزار
ش ــد.
همایـــش اقتصـــادی بینالمللـــی ســـاالنه ی
ســـن پطرزبورگ  2017یکـــی از
بزرگتریـــن همایشهـــای اقتصـــادی
جهـــان اســـت کـــه بـــه مســـائل اقتصـــادی و
کس ــب و کار میپ ــردازد .ای ــن همای ــش در
ط ــول دهــهي گذش ــته ب ــه صحنــهاي پیش ــرو
و بینالمللـــی بـــرای بحـــث دربـــارهي
مســـائل مهـــم اقتصـــادی کـــه روســـیه و
اقتصـــاد جهانـــی بـــا آن مواجـــه اســـت

تبدیـــل شـــده و توانســـته بیـــش از  10هـــزار
شـــرکتکنندهي بینالمللـــی و روســـی،
از جملـــه قدرتهـــای اقتصـــادی جهـــان و
دانشـــگاهها ،رســـانهها و جوامـــع مدنـــی
را جـــذب کنـــد .همایـــش بینالمللـــی
اقتصـــادی ســـنپطرزبورگ بـــرای نخســـتین
بـــار در  1997میـــادی برگـــزار شـــد و از
 2006همهســـاله تحـــت نظـــارت والدیمیـــر
پوتیـــن ،رئیسجمهـــور فدراســـیون روســـیه
ک ــه امس ــال در ای ــن مراس ــم ش ــرکت ک ــرد
برگـــزار میشـــود.

تأسیس مرکز تحقیقاتی انتونپار ( )Anton Paarدر دوبی
شــرکت انتونپــار مــاه گذشــتهي میــادی
مرکــز تحقیقاتــی خاورمیانــهي خــود را در
دوبــی افتتــاح کــرد.
ایـــن شـــرکت در ایـــن مرکـــز تحقیقاتـــی
پشــتیبانی تحلیلــی ،آمــوزش و تجهیــز وســایل
آزمایشـــگاهی و تأمیـــن فنآوريهـــای
نویـــن در حـــوزهي آزمایشـــگاهی در بخـــش
باالدســـتی را بـــرای مشـــتریان خاورمیانـــهي
خـــود ارائـــه میکنـــد.
شــرکت انتونپــار از جملــه شــرکتهای
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بســیار مهــم در حــوزهي آزمایشــگاهی و
حتــی شــرکتهای پیشــرو در حوزههــای
تجهیــزات اندازهگیــری چگالــي ،غلظــت،
رئولــوژی ،گرانــروي و همچنیــن تحلیــل
مقــدار گاز دی اکســیدکربن حــل شــده در
محلــول اســت .ایــن شــرکت دو دهــه اســت
کــه در خاورمیانــه و آفریقــا در کشــورهای
مختلــف خدمــات ارائــه میكنــد .تأســیس
مرکــز تحقیقاتــی در دوبــی بــه ایــن شــرکت
و همچنیــن شــرکتهای طــرف قــرارداد بــا

آن کمــک میکنــد تــا از خدمــات یکدیگــر
بهــرهي بیشــتری ببرنــد.

