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اخبار فناوری

هفت پروژه  ي اولویت دار شرکت ملی نفت ایران در سال 96

ایران نخستین سازنده ي لوله های CRA در سطح منطقه می شود

وزیــر نفــت طــی حکمــی بــه علــی کاردر 
هفــت پــروژه ي اولویــت دار شــرکت ملــی 
نفــت ایــران در ســال139۶ را اعــالم کــرد.

در حکـــم زنگنـــه بـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت 
ـــت  ـــا عنای ـــت: ب ـــده اس ـــران آم ـــت ای ـــی نف مل
و  تولیـــد  رونـــق  »بســـته های  ابـــالغ  بـــه 
ـــت  ـــت نف ـــات صنع ـــت اقدام ـــتغال« و »اولوی اش
در ســـال 139۶« از ســـوی ســـتاد محتـــرم 
)نامه هـــای  مقاومتـــی  اقتصـــاد  فرماندهـــی 
و   139۶/۰1/3۰ مـــورخ  شـــماره ي-8۷99 
 139۶/۰2/13 مـــورخ  شـــماره ي-15۷8۶ 
رئیس جمهـــور،  محتـــرم  اول  معـــاون 
ــا  ــالغ برنامه هـ ــن ابـ ــر پیوســـت( ضمـ تصاویـ
و پروژه هـــای زیـــر به عنـــوان اولویت هـــای 
ســـال 139۶ شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران 
مقاومتـــی،  اقتصـــاد  ملـــی  برنامـــه ي  در 
مجـــری  به عنـــوان  جنابعالـــی  بدینوســـیله 
منصـــوب  پروژه هـــا،  و  برنامه هـــا  ایـــن 
می شـــوید. بـــا توجـــه بـــه ضـــرورت تدویـــن 
عملکـــرد  ارائـــه ي  و  اجرایـــی  برنامـــه ي 
مزبـــور  مصـــوب  پروژه هـــای  و  برنامه هـــا 

ــاد  ــی اقتصـ ــتاد فرماندهـ ــه ي سـ ــه دبیرخانـ بـ
ـــده،  ـــادر ش ـــتورالعمل ص ـــق دس ـــی مطاب مقاومت
ــا  ــاذ نماییـــد تـ مقتضـــی اســـت ترتیبـــی اتخـ
اقدامـــات  اجرایـــی و عملکـــرد  برنامـــه ي 
مربوطـــه مطابـــق زمان بنـــدی ارائـــه شـــده در 
ســـامانه ي »نظـــام یکپارچـــه ي پیشـــبرد و پایـــش 
اقتصـــاد مقاومتـــی« درج و گـــزارش خالصـــه ي 
عملکـــرد پروژه هـــای زیـــر بـــه معاونـــت 

گـــردد. ارســـال  برنامه ریـــزی 
اولویــت دار  پروژه هــای  حکــم  ایــن  در 
شــرکت ملــی نفــت ایــران به شــرح زیــر تعییــن 

ــت: ــده اس ش
ــد نفت خــام  ■ برنامــه ي افزایــش ظرفیــت تولی
ــکه  ــزار بش ــون و ۷۰۰ ه ــار میلی ــزان چه ــا می ت
ــن  ــر میادی ــز ب ــا تمرک ــق 14۰۰ ب در روز در اف
مشــترک و تأکیــد بــر برداشــت صیانتــی و 
ــال  ــان س ــکه در پای ــون بش ــار میلی ــد چه تولی

139۶
ــات  ــد میعان ــت تولی ــش ظرفی ــه ي افزای ■ برنام
گازی تــا یــک میلیــون بشــکه در روز در افــق 
14۰۰ بــا تمرکــز بــر میادیــن مشــترک و تولیــد 

۶83 هــزار بشــکه در پایــان ســال 139۶
بین المللــی  جایــگاه  ارتقــاء  برنامــه ي   ■
شــرکت ملــی نفــت ایــران در فعالیت هــای 

جهــان گاز  و  نفــت  باالدســتی 
■ برنامــه ي انعقــاد و اجــرای ده قــرارداد نفتی و 
گازی بــر اســاس الگــوی جدیــد قراردادهــای 
ــذب  ــکان ج ــر ام ــد ب ــا تأکی ــی و گازی ب نفت
فــن آوري و ارتقــاء فــن آوري ملــی بــا هــدف 

افزایــش ظریــب بازیافــت
■ پــروژه ي افزایــش ظرفیــت تولیــد نفت خــام 
)آزادگان  کارون  غــرب  مشــترک  میادیــن 
ــاران  ــادآوران، ی ــی، ی شــمالی، آزادگان جنوب
ــزار در  ــه 35۰ ه ــی( ب ــاران جنوب ــمالی و ی ش

ــال 139۶ ــان س پای
راه انــدازی  و  ظرفیــت  تکمیــل  پــروژه ي   ■
ــي  ــارس جنوب ــای 13، 14، 22، 23، 24 پ فازه
ــب گاز  ــون مترمکع ــه ۶2۰ میلی ــد روزان و تولی

ــال 139۶ ــان س ــی در پای غن
ــه  ــک ب ــال کم ــارد ری ــروژه ي 35۰۰ میلی ■  پ
ــای عام المنفعــه در مناطــق نفت خیــز  پروژه ه

ــز و مناطــق محــروم کشــور و گازخی

مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران با اشــاره 
ــیومی  ــا کنسرس ــرکت ب ــن ش ــکاری ای ــه هم ب
داخلی ســازی  به منظــور  اســپانیایی-ایرانی 
ــن آوري  ــال ف ــا انتق ــت: ب ــای  CRA گف لوله ه
ســاخت ایــن کاال بــه کشــور، ایــران به عنــوان 
نخســتین ســازنده ي ایــن لوله هــا در منطقــه 

شــناخته خواهــد شــد.
قــرارداد  امضــاء  مراســم  در  کاردر  علــی 
ســاخت لوله هــای CRA، بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــرارداد  ــن ق ــرای ای ــا اج ــم ب ــزود: امیدواری اف
ــالب  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــه ک ــم همانگون بتوانی
تأکیــد کرده انــد در مســیر ایجــاد تولیــد و 

ــون  ــت: تاکن ــم. وی گف ــت کنی ــتغال حرک اش
از  گــروه  هفــت  بــا  مرتبــط  قراردادهــای 
ــرح  ــواده ی کاالی ط ــروه خان ــوع ده گ مجم
ــاء  ــت امض ــت نف ــای صنع ــازی کااله بومی س
ــا اجــرای قــرارداد ســاخت لوله هــای   شــده و ب
ــن کاال از  ــاخت ای ــور در س ــوان کش CRA، ت
صفــر درصــد فعلــی بــه 1۰۰درصــد می رســد.
ــون  ــرارداد را ۶3۰ میلیـ ــن قـ کاردر ارزش ایـ
دالر )معـــادل 55۶ میلیـــون یـــورو( عنـــوان 
کـــرد و گفـــت: بـــا اجـــرای ایـــن قـــرارداد، ۶۰۰ 
ــرکت  ــاز شـ ــورد نیـ ــه CRA مـ ــر لولـ کیلومتـ
می شـــود.  ســـاخته  پـــارس  گاز  و  نفـــت 

مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران 
ادامـــه داد: به منظـــور اجـــرای ایـــن قـــرارداد، 
شـــرکت فـــوالد اصفهـــان مجتمـــع جدیـــدی 
در مجموعـــه ی خـــود احـــداث می کنـــد؛ 
همچنیـــن دو مجتمـــع بـــا مشـــارکت 5۰-5۰ 
ایـــن شـــرکت و شـــرکت توباچـــک اســـپانیا 

در جزیـــره ي کیـــش احـــداث می شـــود.
در  مجتمع هــا  ایــن  احــداث  دلیــل  وی 
ــوان  ــی عن ــه پارس جنوب ــی ب ــش را نزدیک کی
و پیش بینــی کــرد کــه به صــورت مســتقیم 
نفــر   ۷5۰ حــدود  بــرای  غیرمســتقیم  و 

شــود. انجــام  اشــتغال زایی 
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درباره ي آزمایشگاه های ملی فن آوري انرژی آمریکا

دستگاه طیف سنج گامای طبیعی مغزه های نفتی در کشور ساخته شد

انـــرژی  وزارت  ملـــی  آزمایشـــگاه های 
 United) آمریـــکا  متحـــده ی  ایـــاالت 
States Department of Energy nation-

al laboratories) ســـامانه ای از امکانـــات و 

وزارت  نظـــارت  تحـــت  آزمایشـــگاه های 
ــم  ــبرد علـ ــدف پیشـ ــا هـ ــکا بـ ــرژی آمریـ انـ
بـــرآورده کـــردن  فـــن آوري و جهـــت  و 
مأموریـــت وزارت انـــرژی هســـتند. اکثریـــت 
انـــرژی،  وزارت  ملـــی  آزمایشـــگاه های 
ـــا بودجـــه ي دولتـــی  مراکـــز تحقیـــق و توســـعه ب
ـــرداری  ـــان و بهره ب ـــن کارکن ـــه تأمی ـــتند ک هس
ـــت  ـــای مدیری ـــق قرارداده ـــز از طری ـــن مراک ای
ســـازمان های  توســـط  و  بهره بـــرداری  و 

بخـــش خصوصـــی انجـــام می گـــردد.
وســـیعی  برنامه هـــای  آزمایشـــگاه ها  ایـــن 
ــوع  ــای متنـ ــعه در حوزه هـ ــق و توسـ از تحقیـ
انـــرژی )اعـــم از نفـــت و گاز( و محیـــط 
ــد.  ــری می کننـ ــت و راهبـ ــت را مدیریـ زیسـ
ســـاختار اصلـــی ایـــن آزمایشـــگاه ها در زیـــر 

آمـــده اســـت:
سه حوزه ي اصلی این آزمایشگاه ها عبارتند از:
علـم  اسـتراتژیک  طرح هـای  و  برنامه هـا   ■

و فـن آوري کـه شـامل دو زیـر بخـش اصلـی 
اسـت:

✓ مراکز آزمایشگاهی

✓ مراکز تأمین بودجه
■ مرکز تحقیق و نوآوری

■ مرکز یکپارچه سازی و توسعه ي فن آوري

بـــار  نخســـتین  بـــرای  شـــانا  به گـــزارش 
طیف ســـنج  دســـتگاه  خاورمیانـــه  در 
طبیعی    )Spectral Gamma Logger(گامای
مغزه های نفتـــی میادین نفت و گاز توســـط 
یک شـــرکت دانش بنیان ســـاخته شـــد و در 
نمایشـــگاه تجهیزات ســـاخت ایران معاونت 
علمـــی و فن آوري ریاســـت جمهـــوری و 
همچنیـــن نمایشـــگاه دســـتاوردهای پارک 
علم و فن آوري دانشـــگاه تهـــران به نمایش 

شد. گذاشـــته 

پیـش از ایـن تنهـا شـرکت هایی از آمریـکا و 
فرانسـه دستگاه طیف سـنج گاما مي سـاختندکه 
و  علـم  پـارک  در  دسـتگاه  ایـن  سـاخت  بـا 
فن آوري دانشـگاه تهـران، ایران نیز به فهرسـت 
سـازندگان ایـن تجهیـزات پیشـرفته و کاربردی 
در صنایـع نفـت و گاز، معـادن، ژئوتکنیـک و 
... اضافـه گردیـد. عـالوه بـر دقـت و کارآیـی 
مناسـب ایـن دسـتگاه، از ویژگی هـای منحصـر 
به فـرد آن اندازه گیـری میـزان اورانیـوم، توریـم 
و پتاسـیم مغزه هـای نفتـی بـر اسـاس شـمارش 

گامـا، شـمارش بر ثانیـه، بکـرل، PPM، درصد 
و همچنیـن اندازه گیـری بـر اسـاس API اسـت. 
از قابلیت هـای دیگـر ایـن دسـتگاه اندازه گیری 
در  همچنیـن  و  زمان هـا  در  گامـا  تشعشـعات 
اسـت  مغـزه  حرکـت  متفـاوت  سـرعت های 
تطبیـق  نتایـج حاصـل می تـوان جهـت  از  کـه 
عمـق مغزه هـا بـا الگ گامـای چـاه و همچنیـن 
بـرای شـناختن سـاختارهای شـیلی و کانی هـای 

سـنگین اسـتفاده کـرد.
هزینـه ي بسـیار کمتـر ایـن دسـتگاه نسـبت بـه 
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نمونه هـای مشـابه خارجـی سـبب صرفه جویـی 
بومی سـازی  بـا  و  شـده  قابل توجهـی  ارزی 
گاز  و  نفـت  صنعـت  دسـتگاه،  ایـن  سـاخت 

واردات  از  مرتبـط،  صنایـع  سـایر  و  کشـور 
زمینـه  ایـن  در  خارجـی  مشـابه  نمونه هـای 
بـه  توجـه  بـا  همچنیـن  شـد.  خواهنـد  بی نیـاز 

کیفیـت، ویژگی هـا و قیمـت بسـیار رقابتی این 
دسـتگاه، صـادرات آن به طـور جـدی در حال 

اسـت. برنامه ریـزی  و  پیگیـری 

قراردادهای جدید نفتی روسیه در کردستان عراق

پیش بینی قیمت نفت در سال 2017-2018

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

در  روسنفت  خط لوله ي  شبکه ي  از  استفاده 
کردستان  نفت  صادرات  انتقال  برای  منطقه 

عراق نیز توافقاتی به عمل آورده اند.
به نظــر  توســعه،  حقــوق  نوشــته ي  طبــق 
نفتــی  فعالیت هــای  توســعه ي  می رســد 
شــرکت روســی در کردســتان عــراق تنهــا 
ــوب  ــد در چارچ ــه بای ــت؛ بلک ــادی نیس اقتص
سیاســت خارجــی روســیه تحلیــل شــود. زیــرا 
در حــال حاضــر دولــت بارزانــی بــا مشــکالت 
جدیــدی در زمینــه ی درآمدهــای نفتــی مواجه 
ــای در  ــر پروژه ه ــال های اخی ــی س ــوده و ط ب
اختیــار شــرکت های متوســط ماننــد Genel بــه 

ــمگیری  ــد چش ــه درآم ــیده اند )ک ــد رس تولی
ــزرگ  ــای ب ــته( و پروژه ه ــا نداش ــرای کرده ب
و  اکســون  ماننــد  شــرکت هایی  اختیــار  در 
شــورون فعــاًل در مرحلــه اکتشــاف بــوده و 
ــرکت های  ــف، ش ــج ضعی ــل نتای ــی به دلی حت
ــن  ــت در برخــی میادی ــه ي فعالی ــور از ادام مزب
کاهــش  بــه  توجــه  بــا  داده انــد.  انصــراف 
ــا  قیمــت نفــت و هزینه هــای ســنگین جنــگ ب
داعــش، توافقــات اخیــر بــا روســنفت فرصــت 
طالیــی بــرای کردســتان عــراق محســوب 
ــتفاده را از  ــن اس ــا بهتری ــه روس ه ــود ک می ش

ایــن شــرایط کرده انــد.

ـــی  ـــت ط ـــت نف ـــد قیم ـــا رون ـــق پیش بینی ه طب
ســـال جـــاری میـــالدی و حتـــی ســـال آتـــی 
بیـــش از ۶۰ دالر نخواهـــد بـــود. بـــر اســـاس 
پیش بینـــی جدیـــدی کـــه مرکـــز اطالعـــات 
ـــت  ـــت نف ـــرده قیم ـــر ک ـــکا منتش ـــرژی آمری ان
وســـت تگـــزاس اینترمیدیـــت )WTI( تـــا 
ــال 2۰18 میـــالدی در محـــدوده ي  ــان سـ پایـ
قیمتـــی ۶۰-5۰ دالر باقـــی خواهـــد مانـــد. 
ـــت  ـــته قیم ـــه ي گذش ـــد هفت ـــی چن ـــن ط همچنی
نفت خـــام بـــه کمتریـــن ســـطح خـــود از 
زمـــان توافـــق کاهـــش تولیـــد اوپـــک در 
نوامبـــر 2۰1۶ رســـیده اســـت؛ به طـــوری کـــه 
 WTI در حـــال حاضـــر قیمـــت نفت خـــام
ــت.  ــیده اسـ ــکه رسـ ــر بشـ ــه 45 دالر در هـ بـ
اوپـــک  اســـاس تحلیل هـــا، تصمیـــم  بـــر 

ـــش  ـــد 9-۶ ماهـــه ي عـــدم افزای ـــر تمدی ـــی ب مبن
تولیـــد نفـــت و اطمینـــان بـــازار جهانـــی نفـــت از 
منابـــع نفتـــی )به خصـــوص شـــیل های نفتـــی 

ـــدن  ـــت مان ـــل ثاب ـــن دالی ـــکا( از مهم تری آمری
ــت در  ــت نفـ ــرخ قیمـ ــش نـ ــی کاهـ ــا حتـ یـ

ــت. ــی اسـ ــال آتـ یک سـ
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مکینزی در گزارش فصلی خود در خصوص 
بازار ارائه دهندگان خدمات و تجهیزات نفتی، 
 )CAPEX( سرمایه ای  هزینه ي  افت  تداوم  از 
اپراتورها در فصل اول 2۰1۷ خبر داده است. 
طبق نوشته ی اقتصاد و نفت، بر اساس بررسی 
میلیارد   48 فصل  این  در  اوپراتورها  مکینزی، 
دالر هزینه کرده اند که در مقایسه با ۶5 میلیارد 
دالر  میلیارد   ۶۰ و   2۰1۶ چهارم  فصل  دالر 
داشته  قابل توجهی  افت  اول همان سال،  فصل 

است.
دوم  فصل  دارد  انتظار  مکینزی  وجود  این  با 
شرکت های  هزینه هاي  رشد  شاهد   2۰1۷
اپراتور باشد که عمده ي آن در بخش خشکی 
آمریکای  در  شرکت ها  بود.  خواهد  آمریکا 
میلیارد   84 معادل  امسال  دارند  قصد  شمالی 
دالر هزینه کنند که این امر نشان دهنده ي رشد 
بارکلیز،  برآورد  اساس  بر  است.  32 درصدی 

این رشد در سطح جهانی تنها 3 درصد خواهد 
بود. اغلب غول هاي نفتي شامل شل، شورون، 
توتال و بی پی در سال 2۰1۷ هزینه ي سرمایه ای 
خود را کاهش می دهند یا ثابت نگه می دارند. 
دارد 22  بنا  امسال  است که  اگزون موبیل  تنها 

میلیارد دالر هزینه کند که در مقایسه با 19/3 
میلیارد دالر سال قبل افزایش خواهد داشت.

نهایـی  )تصمیـم  FIDهـا  عمـده ي 
بـه  آمریـکا،  از  خـارج  در  سـرمایه گذاری( 
و  گینـه  در  اگزون موبیـل  سـرمایه گذاری 

عملیاتی شدن نرم افزار جدید چاه هوشمند در چندین شرکت نفتی در بخش دریا

آماری از هزینه های شرکت های بزرگ نفتی دنیا

نرم افـــزاری  به تازگـــی   AGR شـــرکت 
به نـــام iQx را بـــا هـــدف مدیریـــت داده ي 
ـــاه  ـــت چ ـــا محوری ـــا و ب ـــوزه ي دری ـــاه در ح چ
هوشـــمند توســـعه داده اســـت. ایـــن شـــرکت 
اخیـــراً اعـــالم کـــرده کـــه مـــاژول مدیریـــت 
ـــط  ـــل نرم افـــزار iQx توس ـــاه و تحلی داده ي چ
ـــروژ  ـــاره ي ن ـــالت ق ـــال در ف ـــرکت وینترش ش

بـــا موفقیـــت بـــه کار گرفتـــه شـــده اســـت.
شـــرکت وینترشـــال جدیدتریـــن شـــرکت 
VNG،OMV،AK- شـــرکت های از   پـــس 
ـــت  ـــیه اس ـــل روس ـــش و لوک اوی ER BP اتری
ـــن  ـــرده اســـت. ای ـــره ب ـــزار به ـــن نرم اف کـــه از ای
نرم افـــزار بـــا هـــدف بهینه ســـازی عملیـــات، 
بهـــره وری چـــاه و مدیریـــت حفـــاری بـــا 
ــت  ــق مدیریـ ــرم دقیـ ــک پلتفـ ــتفاده از یـ اسـ
شـــده  طراحـــی  دانـــش  مدیریـــت  و  داده 

اســـت. ایـــن نرم افـــزار تمامـــي اطالعـــات 
قابل انتشـــار چاه هـــای موجـــود در فـــالت 
ـــن حـــاوي  ـــر دارد. همچنی ـــروژ را درب ـــاره ي ن ق
اطالعـــات ۷8۰۰۰ موقعیـــت چاه هـــای نفـــت 

ــت. ــر دنیاسـ و گاز در سراسـ
ایـن نرم افـزار امـکان به روز شـدن بـا اطالعات 
و همچنیـن توانایـی تحلیـل فرآینـد بـرای هـر 
شـرکت مسـتقلی را بـا اسـتفاده از گزارش های 
ایـن  دارد.  به لحظـه  داده هـای  و  موجـود 
نرم افـزار در حـال حاضـر سـه بخـش کلیـدی 
مجـاور،  چاه هـای  داده هـای  تجـارب،  دارد: 

زمـان و موقعیـت جغرافیایـی.
توســـعه ي  مدیـــران  از  مادســـین،  پیتـــر 
نرم افـــزار شـــرکت AGR در بـــاره ي ایـــن 
ــتاق  ــدت مشـ ــا به شـ ــد: مـ ــزار می گویـ  نرم افـ
بهبـــود  جهـــت  شـــرکت ها  بـــه  کمـــک 

ــتیم. ــزار هسـ ــن نرم افـ ــا ایـ ــاه بـ مدیریـــت چـ
به گفتـــه ي مدیـــر ایـــن شـــرکت، هـــدف 
ـــراي  ـــزوده ب شـــرکت مذکـــور ایجـــاد ارزش اف
مشـــتریان خـــود از طریـــق توانمندســـازی 
طراحـــی  عملیـــات  بهبـــود  بـــرای  آنهـــا 
و  عملیاتـــی  فرآیندهـــای  درک  چاه هـــا، 
ـــا  ـــتر آنه ـــاء بیش ـــت ارتق ـــت  جه ـــب فرص کس
و همچنیـــن انتقـــال دانـــش بیـــن تیم هـــای 

اســـت. مختلـــف  شـــرکت های 

افت هزینه های باالدستی نفت جهان در سال 2016 به کمترین رقم در یک دهه ي اخیر
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ایــران و روســیه در  راه همــکاری  نقشــه ي 
امیرحســین  امضــاء  بــه  ســن پطرزبورگ 
امــور  در  نفــت  وزیــر  معــاون  زمانی نیــا، 
معــاون  مولوتســوف،  کیریــل  و  بین الملــل 
رؤســای  به عنــوان  روســیه  انــرژی  وزیــر 
ایرانــی و روســی کارگــروه انــرژی رســید.
ــت و  ــانی نف ــبکه ي اطالع رس ــزارش ش ــه گ ب
انــرژی، نقشــه ي راه همــکاری ایــران و روســیه 
بــر اســاس ســطح عالــی همــکاری دو کشــور و 
بــا تأکیــد بــر فعالیــت ثمربخــش گــروه کاری 
ایــران و روســیه در زمینــه ي انــرژی تنظیــم 
ــرکت های  ــه ي ش ــل فعاالن ــت. تعام ــده اس ش
ایرانــی و روســی بــرای توســعه و گســترش 
چشــم انداز  جهــت  تجــاری  همــکاری 
ــده  ــده ش ــند گنجان ــن س ــز در ای ــدت نی میان م

ــت. اس
ـــی  ـــرکت مل ـــت، ش ـــد وزارت نف ـــران ارش مدی
گاز ایـــران، شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران، 
وزارت نیـــرو، شـــرکت های توانیـــر و تولیـــد 

ـــار شـــرکت های  ـــی در کن ـــرق حرارت ـــروی ب نی
بـــزرگ روســـی در گـــروه کاری انـــرژی 
ــور  ــال حضـ ــیه به صـــورت فعـ ــران و روسـ ایـ
داشـــتند و راه هـــای همـــکاری بـــا یکدیگـــر 
را بررســـی کردنـــد. دومیـــن نشســـت گـــروه 
ـــران و روســـیه در بخـــش نفـــت، گاز،  کاری ای
ـــرق و آب 11 و 12 خـــرداد مـــاه  پتروشـــیمی، ب
همزمـــان بـــا برگـــزاری همایـــش اقتصـــادی 
ـــزار  ــن پطرزبورگ 2۰1۷ برگ ــی سـ بین المللـ

ـــد. ش
همایـــش اقتصـــادی بین المللـــی ســـاالنه ی 
از  یکـــی   2۰1۷ ســـن پطرزبورگ 
اقتصـــادی  همایش هـــای  بزرگ تریـــن 
جهـــان اســـت کـــه بـــه مســـائل اقتصـــادی و 
ـــش در  ـــن همای ـــردازد. ای ـــب و کار می پ کس
ـــرو  ـــه اي پیش ـــه صحن ـــته ب ـــه ي گذش ـــول ده ط
دربـــاره ي  بحـــث  بـــرای  بین المللـــی  و 
مســـائل مهـــم اقتصـــادی کـــه روســـیه و 
اســـت  مواجـــه  بـــا آن  اقتصـــاد جهانـــی 

تبدیـــل شـــده و توانســـته بیـــش از 1۰ هـــزار 
روســـی،  و  بین المللـــی  شـــرکت کننده ي 
ــان و  ــادی جهـ ــای اقتصـ ــه قدرت هـ از جملـ
مدنـــی  و جوامـــع  رســـانه ها  دانشـــگاه ها، 
بین المللـــی  همایـــش  کنـــد.  جـــذب  را 
اقتصـــادی ســـن پطرزبورگ بـــرای نخســـتین 
ــد و از  ــزار شـ ــالدی برگـ ــار در 199۷ میـ بـ
2۰۰۶ همه ســـاله تحـــت نظـــارت والدیمیـــر 
پوتیـــن، رئیس جمهـــور فدراســـیون روســـیه 
ـــرد  ـــرکت ک ـــم ش ـــن مراس ـــال در ای ـــه امس ک

ــود. ــزار می شـ برگـ

شــرکت انتون پــار مــاه گذشــته ي میــالدی 
مرکــز تحقیقاتــی خاورمیانــه ي خــود را در 

ــرد. ــاح ک ــی افتت دوب
ایـــن شـــرکت در ایـــن مرکـــز تحقیقاتـــی 
پشـــتیبانی تحلیلـــی، آمـــوزش و تجهیـــز وســـایل 
فن آوري هـــای  تأمیـــن  و  آزمایشـــگاهی 
نویـــن در حـــوزه ي آزمایشـــگاهی در بخـــش 
ــه ي  ــتریان خاورمیانـ ــرای مشـ ــتی را بـ باالدسـ

خـــود ارائـــه می کنـــد.
شــرکت های  جملــه  از  انتون پــار  شــرکت 

و  آزمایشــگاهی  حــوزه ي  در  مهــم  بســیار 
حوزه هــای  در  پیشــرو  شــرکت های  حتــی 
غلظــت،  اندازه گیــری چگالــي،  تجهیــزات 
تحلیــل  همچنیــن  و  گرانــروي  رئولــوژی، 
مقــدار گاز دی اکســیدکربن حــل شــده در 
ــت  ــه اس ــرکت دو ده ــن ش ــت. ای ــول اس محل
کــه در خاورمیانــه و آفریقــا در کشــورهای 
مختلــف خدمــات ارائــه می کنــد. تأســیس 
ــن شــرکت  ــه ای ــی ب ــی در دوب مرکــز تحقیقات
ــا  ــرارداد ب ــرف ق ــرکت های ط ــن ش و همچنی

ــا از خدمــات یکدیگــر  ــد ت آن کمــک می کن
ــد. ــتری ببرن ــره ي بیش به

امضاء نقشه ي راه همکاری ایران و روسیه در بخش انرژی

تأسیس مرکز تحقیقاتی انتون پار )Anton Paar( در دوبی

ایـن  می شـود.  محـدود  آرژانتیـن  در  توتـال 
سـرمایه گذاری توتـال در آرژانتیـن، نخسـتین 
 2۰14 از  نفتـی  غـول  ایـن  بـزرگ  پـروژه ي 

اسـت. تاکنـون 
اطالعـات  اداره ي  جدیـد  گـزارش  همچنیـن 
انـرژی آمریـکا از افـت هزینه هـای باالدسـتی 

نفـت جهان در سـال 2۰1۶ بـه کمترین رقم در 
یـک دهـه ي اخیـر حکایـت می کنـد کـه آمار 

آن در شـکل ارائـه شـده اسـت.


