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تمدید قرارداد 50 میلیون دالری پتروفک در عراق

مروری بر اهداف و مأموریت های معاونت مهندسی، پژوهش و فن آوری 

  ) EPS( خدمات مهندس��ی و تولی��د پتروفک
تمدید ق��رارداد چهار س��اله ای را برای خدمات 
مدیری��ت تعمیر و نگهداری برای یک مش��تری 
بین المللی ش��رکت نفت در ع��راق تأمین کرده 
اس��ت. با ای��ن توافق ک��ه ارزش تقریبی آن۵0 
میلیون دالر اس��ت این شرکت به ارائه ی دانش 
و ف��ن آوری برای پرس��نل متخص��ص در جهت 

حمایت از خدمات تعمیر و نگهداری دارایی های 
موجود و امکانات جدی��د تولیدی ادامه خواهد 

داد.
مانی رجپاتی، مدیرعام��ل EPS East اظهار 
داش��ت: تجدید این قرارداد مهم موقعیت ما در 
عراق را تقویت می کند و نشان دهنده ی عملکرد 
و تدارکات تیم ماست. ما منتظر ادامه ی تمرکز 

خ��ود در زمین��ه ی تحوی��ل ام��ن و کارآم��د و 
توسعه ی منابع محلی در کشور هستیم. پتروفك 
از س��ال 2010 در عراق فعال بوده و پيش��رفت 
قابل مالحظه اي در ارائه ی محدوده اي از میادین 
سبز و توس��عه یافته، طرح های مديريت پروژه، 
مهندسي و مشاوره، خدمات عملياتي و نگهداري 

و خدمات آموزشي دارد.

فعالیت ها معاونت مهندس��ی، پژوهش 
و فن آوری وزارت نفت در این س��ه حوزه 
متمرک��ز ش��ده و در ترس��یم اه��داف و 
مأموریت های ای��ن بخش ها بهره گیری از 
ظرفیت های موجود کش��ور مورد اهتمام 

جدی قرار گرفته است.
 نظام مندس�ازی فعالیت های مهندسان 
مش�اور و پیمانکاران: معاونت مهندسی، 
پژوه��ش و فن آوری وزارت نفت با تدوین 
در  فن��ی  اس��تاندارد  انتش��ار صده��ا  و 
زمینه های خدمات مهندسی، تأمین کاال 
و تجهی��زات، خدمات اجرایی و همچنین 
تدوین و ابالغ دستورالعمل های مورد نیاز 
در امور مهندس��ی، نظام فنی و اجرایی و 
ق��راردادی،  همس��ان  اس��ناد  انتش��ار 
فعالیت های مهندسان مشاور و پیمانکاران 
را نظام مند کرده و با تدوین و روزآمدکردن 
فهرست بهای تأسیسات کرده روسطحی 
صنع��ت نفت و انتش��ار ضواب��ط تعدیل، 
زمینه ی فعالیت های حرفه ای و عادالنه ی 

فعاالن این بخش را فراهم نموده است.
 راهبری پروژه ی بومی س�ازی ده گروه 
کاالیی: ای��ن معاونت با راهبری و نظارت 

عالی��ه بر مگاپ��روژه ی س��اخت ده گروه 
خانواده ی کاالی��ی، حمایت از ایجاد نهاد 
ص��دور گواهینامه ی کیفیت س��ازندگان، 
برقراری فرآیند شناسایی اقالم با کاربری 
دوگان��ه و راهبری فرآین��د خرید کاال در 
زنجی��ره ی تأمین با راه اندازی س��امانه ی 
کاال،  الکترونیک��ی  تأمی��ن  یکپارچ��ه ی 
گام ه��ای دیگ��ری را ب��ا ه��دف ارتق��اء 
توانمن��دی س��ازندگان داخل��ی و رونق 
داخل��ی  ظرفیت ه��ای  و  کس��ب وکارها 
برداشته که ان ش��اءاهلل نتایج اثربخشی را 

به دنبال خواهد داشت.
 ت�اش ب�رای به کارگی�ری حداکث�ری 
ظرفیت های داخلی: سیاست ها، اقدامات 
مهندس��ی،  معاون��ت  دس��تاوردهای  و 
پژوهش و ف��ن آوری وزارت نفت جملگی 
ایران��ی  در راس��تای حمای��ت از کاالی 
برنامه ریزی و بر این اساس در اداره ی کل 
نظام فنی و اجرایی و ارزش��یابی طرح ها، 
برنامه ها بر اس��اس اه��داف مورد نظر در 
این معاونت اجرایی گردیده است. در این 
میان تقویت توان مدیریت ش��رکت های 
ایران��ی در قالب قراردادهای جدید نفتی، 

الزام ب��ه بهره گیری حداکثری از کاالها و 
خدم��ات ایران��ی در اج��رای قراردادها و 
برنامه ری��زی برای تقوی��ت و به کارگیری 
حداکث��ری ظرفیت ه��ای داخل��ی GC و 
EPC، ارتق��اء س��طح فن آوری در س��طح 

کارفرمایی و مشارکت شرکت های داخلی 
در تأمین نیازهای کاالیی و دیگر طرح ها 
از جمله برنامه های اجرایی این اداره کل 

به شمار می آید.
 تش�کیل کمیته های مرج�ع تخصصی 
اس�تاندارد: باید یادآور ش��د که تشکیل 
کمیته های مرجع تخصصی اس��تاندارد و 
دبی��ران  و  فهرس��ت خب��رگان  تعیی��ن 
ذی صالح برای کمیته های مرجع ده گروه 
کاالی اولویت دار ساخت داخل در حوزه ی 
صنایع باالدست، تعیین استانداردهای ده 
گ��روه کاالی اولوی��ت دار صنعت نفت در 
حوزه ی باالدس��تی صنای��ع نفت و گاز از 
س��ال 139۵ )شامل شناس��ایی اعضای 
خبره ب��رای تش��کیل کمیته های مرجع 
تخصص��ی، تعیی��ن ری��ز اق��الم و س��بد 
اس��تانداردهای هر یک از اقالم ده گانه و 
تش��کیل و مدیریت جلس��ات کمیته های 

اخبار فن آوری
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تخصص��ی در خصوص ترویج و توس��عه 
فرهنگ اس��تاندارد در زمین��ه ی تولید و 
مصرف صنایع باالدس��تی و پایین دستی 
نفت و گاز( از جمله اقدامات انجام ش��ده 

در این زمینه بوده است.
  E&Pش�رکت های تقوی�ت  و  ایج�اد   
ایرانی: از جمل��ه اقدامات اداره کل نظام 
فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها می توان 
ب��ه مش��ارکت ش��رکت های ایران��ی ب��ا 
ش��رکت های خارجی در اجرای طرح های 
توس��عه ای و ایجاد و تقویت شرکت های 
E&P ایرانی اش��اره کرد که در کنار دیگر 

برنامه های مدون در این اداره کل اجرایی 
شده اس��ت. در این اداره کل شیوه نامه ی 
نح��وه ی تعیی��ن صالحیت ش��رکت های 
اکتشاف و تولید از میدان های نفت و گاز 
کش��ور تدوین و از طریق انتشار فراخوان 
عمومی و با همکاری کارگروهی متشکل 
از صاحب نظران حوزه ی  باالدستی صنعت 
نفت، اقدام به ارزیابی و انتش��ار فهرست 
هفده ش��رکت واجد صالحی��ت به منظور 
فعالیت به عنوان شرکت اکتشاف و تولید 
)E&P( ایرانی در مشارکت با شرکت های 

بین الملل��ی و در قالب قراردادهای جدید 
نفتی شده است.

 تهیه ی فهرس�ت مشاوران ایرانی برای 
حض�ور در مطالعات جامع مخازن: جهت  
توس��عه و بهره برداری صیانتی از مخازن 
نف��ت و گاز )راهبرد توس��عه مخازن(، با 
بررسی اسناد و مدارک شرکت های دارای 
ح��وزه ی  در  صالحی��ت  گواهینام��ه ی 
اکتش��اف و اس��تخراج از س��وی سازمان 
برنام��ه و بودجه، ای��ن اداره  کل  اقدام به 
ارزیابی کیفی و تهیه ی فهرس��ت بلندی 
مشتمل بر شانزده مشاور ایرانی ذی صالح 
برای حضور در پروژه های مطالعات جامع 
مخازن نفت و گاز کش��ور کرده و با هدف 

حداکثرسازی استفاده از توان شرکت های 
توانمند داخلی در این حوزه، شیوه نامه ی 
نحوه ی تعامل مش��اوران ایرانی و خارجی 
در اجرای طرح های مورد اشاره، تدوین و 
برای اجرا به شرکت ملی نفت ایران ابالغ 

شده است.
 بازنگ�ری نظ�ام پژوه�ش و ف�ن آوری 
صنعت نفت: اداره کل امور پژوهش وزارت 
نفت در سال گذشته قراردادهای پژوهشی 
در ح��وزه ی اکتش��اف نف��ت و گاز با پنج 
دانش��گاه کش��ور منعقد کرد که توسعه ی 
فن آوری ه��ای ن��و در زمینه ه��ای مختلف 
اکتش��افی نف��ت و گاز نظیر ژئوش��یمیایی 
زیرس��طحی،  تصویرس��ازی  اکتش��افی، 
کربنات��ه ی  س��نگ های  فن آوری ه��ای 
ش��کاف دار، ژئومکانیک و ژئوش��یمیایی از 
جمله مهم ترین اهداف آن به شمار می آید. 
انج��ام ای��ن مطالع��ات و دس��تیابی ب��ه 
خروجی های قابل انتظار در این قراردادهای 
پژوهش��ی جهت بومی س��ازی صنعت نفت 

تأثیرگذار خواهد بود.
 قراردادهای پژوهش�ی در باالدست و 
پایین دست: از مهم ترین اسناد باالدستی 
وزارت نف��ت حرک��ت در مس��یر اقتصاد 
مقاومتی معطوف به توسعه ی فن آوری و 
و  فرآینده��ا  ک��ردن  دانش بنی��ان 
فن آوری های صنعت نفت اس��ت. در این 
زمین��ه معاون��ت مهندس��ی، پژوهش و 
ف��ن آوری وزارت نف��ت ب��ا بهره گیری از 
توانمندی های فن��ی و علمی موجود در 
کشور، پروژه های دانش بنیانی را تعریف 
ک��رده و در اولوی��ت اج��را ق��رار داده تا 
پیاده سازی روش جدیدی برای انتقال و 
توسعه فن آوری در صنعت  نفت کشور را 
نهادین��ه کن��د. از جمله آنک��ه با هدف 
افزایش ضریب بازیافت میدان های نفتی 
و جهت ایجاد زمین��ه ی دانش بنیادین، 

انتقال فن آوری و بهبود تولید در حوزه ی 
باالدس��تی، قرارداد همکاری ده ساله ی  
علمی-تحقیقاتی با نُه دانش��گاه و مرکز 
امضاء ش��د. ش��رح  تحقیقاتی-فن آوری 
ای��ن قراردادها ش��امل انجام  خدم��ات 
توس��عه ی  پژوهش��ی جهت  مطالع��ات 
فرآیندهای  بهینه س��ازی  برای  فن آوری  
تولید و افزایش ضریب برداش��ت مخازن 
بر اس��اس رویکرده��ای پژوهش محور و 
مبتنی ب��ر فن آوری ه��ای روز جهانی و 
برنامه ریزی و اقدام برای تعریف و اجرای 
از  حمای��ت  و  آموزش��ی  برنامه ه��ای 
رس��اله های مقاطع تحصی��الت تکمیلی 
است. دس��تاوردهای اجرای طرح شامل 
تدوین نقشه  ی راه توسعه ی فن آوری های 
ازدیاد برداش��ت برای هر میدان، افزایش 
ضری��ب بازیاف��ت و حداکث��ر برداش��ت 
اقتص��ادی در ط��ول حی��ات میدان ها، 
بهینه س��ازی عملی��ات تولی��د و کاهش 
هزینه ه��ای آن، انتق��ال دان��ش فنی و 
فن آوری از طریق شرکای خارجی، ایجاد 
و راه ان��دازی مراک��ز تخصص��ی ازدی��اد 
برداشت در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
و نیز ایجاد شبکه های تحقیقاتی داخلی 
و بین الملل��ی با محوریت دانش��گاه های 

طرف قرارداد داخلی است.
 انتق�ال فن آوری در قراردادهای جدید نفتی: 
سیاس��ت گذاری، ارزیاب��ی و نظارت ب��ر انتقال 
ف��ن آوری در قراردادهای جدی��د نفتی با هدف 
توانمندس��ازی س��طوح پنج گانه ی شرکت های 
اکتش��اف و تولید )E&P(، شرکت های پیمانکار 
عمومی )GC(، ش��رکت های مهندسی )EPC( و 
 ،)OSC( شرکت های ارائه دهنده ی خدمات نفتی
مراک��ز  و  دانش��گاه ها  تجهی��زات،  س��ازندگان 
پژوهش��ی طرف ق��رارداد و همچنی��ن حوزه ی 
کارفرمایی، از دیگر اقدامات در دست انجام اداره 

کل امور فن آوری وزارت نفت است.
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دومین رویداد استارت آپ دموی صنعت گاز برگزار می شود

دومی��ن روی��داد اس��تارت آپ دم��وی 
صنع��ت گاز 28 مه��ر م��اه امس��ال در 
ساختمان ش��رکت ملی گاز ایران برگزار 
می ش��ود. این روی��داد با ه��دف معرفی 
و  نوپ��ا  ش��رکت های  توانمندی ه��ای 
س��رمایه گذاران صنعت گاز به یکدیگر و 
هم افزایی طرفین برگزار می شود. فن بازار 
تخصص��ی صنعت گاز با هدف توس��عه ی 
بازار ش��رکت های دانش بنیان و نیز ارتقاء 

فن آوری و نوآوری در صنعت گاز از سال 
1396 ب��ا تولیت ش��رکت مل��ی گاز و با 
نظ��ارت ش��بکه ی فن ب��ازار مل��ی ایران 
فعالی��ت خ��ود را آغ��از کرده اس��ت. از 
مهم تری��ن مأموریت ه��ای این ف��ن بازار 
تخصص��ی، کمک به طرح ه��ا و ایده های 
نوآوران��ه ی ش��رکت های ف��ن آور نوپ��ا و 
استارت آپ ها جهت جذب سرمایه، انجام 
فرآیند تجاری سازی و ورود محصوالت و 

خدمات ناشی از آن به بازار است. در این 
راس��تا، فن ب��ازار تخصص��ی صنعت گاز 
به کم��ک ش��رکت راهبر سیس��تم دانش 
به عنوان کارگزار رسمی فن بازار تخصصی 
صنع��ت گاز، دومین رویداد اس��تارت آپ 
دموی صنعت گاز ایران را با هدف معرفی 
و  نوپ��ا  ش��رکت های  توانمندی ه��ای 
س��رمایه گذاران صنعت گاز به یکدیگر و 

هم افزایی طرفین برگزار می کند.

همکاری های استراتژیک برای همکاری های فن آورانه در غول های نفتی

اع��الم ک��رد  اکتب��ر  ش��رکت بی پ��ی 
 ک��ه ق��رارداد برای هم��کاری با ش��رکت  
Aker BP امضاء کرده تا زمینه های همکاری 

در توس��عه و اس��تفاده از فن آوری ه��ای 
پیشرفته در کس��ب و کار خود را بررسی 
کن��د. این دو ش��رکت از طریق اتحادیه ی 
استراتژیک برنامه ریزی شده ی خود قصد 
دارند سرمایه گذاری های بالقوه ای با هدف 

تطبیق فن آوری و پیش��رفت های نوآوری، 
فن آوری ه��ای  پیش��رفت های  جمل��ه  از 
دیجیتال، روش های پیشرفته ی لرزه نگاری 
و پ��ردازش و ف��ن آوری زیردریایی و ربات 
کش��ف کنند. انتظار می رود این اتحاد نیز 
ش��امل شناس��ایی و ارزیابی نوآوری هایی 
باشد که می تواند عملکرد زیست محیطی 

تولید نفت و گاز دریایی را بهبود بخشد.

در همین خصوص اس��تیو کوک، افسر 
ارش��د تج��اری BP Technology گف��ت: 
اتحاد ما، هر دو ش��رکت را به شناسایی و 
س��رمایه گذاری در ن��وآوری کمک خواهد 
ک��رد که به ایمن��ی و پیش��رفت آینده ی 
صنع��ت ما کمک خواهد کرد. ما معتقدیم 
همکاری می تواند ارزش واقعی برای BP و 

Aker BP به ارمغان بیاورد.

کویت صادرات نفت خود به آمریکا را متوقف کرد

بنابر آمار اداره ی اطالعات وزارت انرژی 
آمریکا، کویت پس از 2۵ س��ال صادرات 
نفت خود به این کش��ور را متوقف کرده 
اس��ت. به گزارش خبرگ��زاری بلومبرگ، 
کوی��ت نگاهش را از ب��ازار آمریکا به بازار 
آسیا که برای این کشور جذابیت بیشتری 

دارد معطوف کرده است. بلومبرگ با بیان 
اینکه نفت باکیفی��ت کویت در بازارهای 
آس��یایی 80 دالر معامله می شود افزوده: 
80 درصد از صادرات نفت کویت به آسیا 
انجام می ش��ود. عربستان با صادرات یک 
میلیون بشکه نفت به ایاالت متحده، جای 

کویت را در ب��ازار آمریکا می گیرد. عراق 
نیز روزانه 400 هزار بشکه نفت به آمریکا 
صادر می کند. کوی��ت پیش تر در 1992 
می��الدی و به دنبال حمله ی صدام به این 
کش��ور، صادرات نف��ت خود ب��ه آمریکا 

متوقف را کرده بود.

اخبار فن آوری
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ابهام ها در اوپک می تواند قیمت نفت را به ۱00 دالر برساند

ابهام درب��اره ی توانایی جب��ران کمبود 
نفت از س��وی کش��ورهای تولیدکننده ی 
نفتی که دچار چالش های سیاسی هستند 
می توان��د قیمت نف��ت را افزایش دهد. به 
ژورنال،  وال اس��تریت  روزنام��ه ی  گزارش 
نوس��انات ش��دید قیمت نفت بیش از 80 
دالر به صورت عادی درآمده و موجب شده 
احتم��ال افزایش قیمت نف��ت به بیش از 
100 دالر قبل از پایان سال جاری میالدی 
جدی تر ش��ود. به گفته ی تحلیل گران یکی 
از دالیل اصلی این وضع، کمبود ش��فافیت 
درب��اره ی چگونگ��ی جب��ران کمبود نفت 

ایران است.
تولیدکننده ی  کش��ورهای  از  بس��یاری 
نفت حاش��یه ی خلیج ف��ارس از اکنون به 
باالترین حد تولید خود نزدیک می ش��وند. 
هلیما کراف��ت از مدیران بانک آربی س��ی 
گف��ت: اگر اختالل دیگری در یک کش��ور 
تولیدکنن��ده ی نفت رخ ده��د یا تنش در 
خاورمیانه تشدید شود با قیمت نفت 100 
دالر رو به رو خواهیم ش��د. مسئوالن اوپک 
اکنون با دو ابهام روبه رو هس��تند؛ نخست 
اینک��ه برآوردها درباره ی مقدار اختالل در 
تولید نفت کشورهایی مثل لیبی، نیجریه، 
ونزوئال و عراق بس��یار متفاوت است و دوم 
اینکه بسیاری از مسئوالن درباره ی توانایی 
اوپک برای تولید نفت کافی در فرصت کم 
برای جبران اختالل ه��ای احتمالی تردید 

دارند.
از  از مس��ئوالن ارش��د یک��ی  یک��ی 
کش��ورهای حاشیه ی خلیج فارس گفت: 
روی کاغ��ذ ظرفیت وج��ود دارد اما در 
واقعی��ت به تولید رس��اندن این ظرفیت 
یا آزمودن ظرفیت کامل بس��یار دش��وار 

است.
در ص��ورت توقف کامل ص��ادرات نفت 
ایران )روزانه 2 میلیون و 700 هزار بشکه( 

و کاه��ش تولید نفت لیب��ی )روزانه 600 
ه��زار بش��که(، اوپک باید تولی��د روزانه ی 
خ��ود را 3 میلیون و 300 هزار بش��که در 
روز یعنی مع��ادل 10 درصد تولید کنونی 

خود افزایش دهد.
عربس��تان تح��ت فش��ار آمری��کا تولید 
روزان��ه ی نفت خ��ود را در اکتبر امس��ال 
300 ه��زار بش��که در روز نس��بت به اوت 
افزایش داده اس��ت. این کش��ور در نوامبر 
نیز کمی تولی��د را افزایش می دهد و ادعا 
کرده می توان��د تولید روزانه ی خود را یک 
میلی��ون و 300 ه��زار بش��که ی دیگر نیز 
افزای��ش دهد. یک��ی دیگ��ر از ابهامات در 
خصوص مق��دار ظرفیت مازاد تولید اوپک 
است. آژانس بین المللی انرژی اعالم کرده 
که ظرفیت مازاد تولید نفت اوپک در اوت 
امسال 2 میلیون و 690 هزار بشکه در روز 

بوده است.
ب��ا این حال برخ��ی گمانه زنی ها نش��ان 
می دهد که ممکن است این ظرفیت مازاد 
ی��ک میلیون بش��که در روز کمتر باش��د.  
برخی مسئوالن عربس��تانی اعالم کرده اند 
که ظرفی��ت مازاد تولید نفت این کش��ور 

حدود یک میلیون بش��که در روز است که 
کمتر از ادعاهای رس��انه ای اس��ت که این 
ظرفیت را روزانه یک میلیون و ۵00 هزار 

بشکه اعالم کرده است.
مس��ئوالن اوپک همچنین اعالم کردند 
کویت و ام��ارات می توانند به طور فوری و 
پای��دار در مجموع تولی��د روزانه ی خود را 
200 هزار بش��که در روز افزایش دهند که 
این مقدار یک س��وم ظرفیت مازاد اس��می 
آنهاست. برخی مسئوالن دیگر اعالم کردند 
که از س��رگیری تولید نفت از میدان های 
نفتی مش��ترک عربس��تان و کوی��ت تنها 
می توان��د روزانه 200 هزار بش��که در روز 
به تولی��د آنها بیافزاید که این مقدار کمتر 
از ادعاهای رس��انه ای مبنی بر تولید روزانه 

۵00 هزار بشکه ی این میادین است.
محم��د الرمح��ی، وزیر نف��ت عمان در 
نشست سپتامبر کمیته ی وزارتی نظارت بر 
توافق جهانی کاهش تولید نفت در الجزایر 
اعالم کرد اوپک و متحدانش نتوانس��ته اند 
تولید خود را به سطح مورد توافق برسانند. 
وی گفت: این نش��ان می دهد که ما توانایی 

تولید بیشتر را نداریم.


