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گزارش

قرارداد ده ها میلیارد دالری عراق با دو غول نفتی

تجاری س��ازی  و  تأمی��ن  نظ��ام  مدی��رکل 
فن��اوری وزارت نفت در حاش��یه س��ومین روز 
بیس��ت وچهارمین نمایش��گاه بین الملل��ی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروش��یمی در نشستی با عنوان 
هم اندیش��ی فعاالن اکوسیستم استارتاپی انرژی 
ایران گفت: بر اساس دستور وزیر نفت، پیگیری 
فعالیت ه��ای مجموعه اس��تارتاپی ب��ه معاونت 
مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت سپرده 
ش��د ت��ا فعالیت های صاحب��ان ایده بررس��ی و 
ارزیابی ش��ود. همچنین، اداره کل نظام تأمین و 
تجاری س��ازی فناوری در این معاونت مأموریت 

یافت این موضوع را مدیریت کند.
پروی��ز س��نگین با بی��ان اینک��ه فعالیت های 
مجموع��ه  اس��تارتاپی کش��ور به لح��اظ اينكه 
نوآوری ه��ای الزم را ب��ه صنع��ت نف��ت تزریق 
می کنند حائز اهمیت است، افزود: به دنبال این 
هستیم تا از تجربه های گذشته و کنونی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری که به طور 
مش��خص پیگیر مس��ائل مربوط به استارتاپ ها 
بوده ان��د، نهایت بهره را ببری��م و این تجربه ها را 
ب��رای تحقق اهداف پی��ش روی معاونت تامین و 

تجاری سازی، یکپارچه کرده و استفاده کنیم.
س��نگین اظهار کرد: همه تالش خود را به کار 
گرفته ای��م تا هرچه س��ریع تر بتوانی��م همکاری 
میان خودم��ان و مجموعه اس��تارتاپی را برقرار 
کنیم، زیرا در این ش��رایط بحرانی که کش��ور با 
آن روبه روست نقش اس��تارتاپ ها و راهکارهای 
ارائه ش��ده از س��وی آنها برای رف��ع چالش های 

موجود بدون شک راهگشا خواهد بود.

پروی��ز س��نگین یادآور ش��د: به ای��ن منظور 
برنامه های کوتاه مدتی در نظر گرفته شده است؛ 
اینک��ه در وهله نخس��ت چ��ه مجموعه هایی را 
می توان به عنوان استارتاپی انتخاب کرد و اینکه 
نیازهای خودمان را به آنها ارائه کنیم. همچنین 
در نظ��ر داریم ظرف مدت س��ه ماه ابالغیه وزیر 
نفت را در این باره اخذ و در نیمه نخست امسال 

تکلیف استارتاپ ها را مشخص کنیم.
در ادامه این نشس��ت، سیدمحمد صاحب کار 
خراس��انی، رئیس مرکز شرکت های دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: 
در مجموع��ه نظام علمی و فن��اوری، پدیده های 
نوظه��وری با عن��وان ش��رکت های دانش بنیان 
شکل گرفته که تحقیق و پژوهش، فعالیت اصلی 
این شرکت هاس��ت. وی در ادامه ب��ا بیان اینکه 
4 هزار و 350 ش��رکت دانش بنیان در کشور به 
رسمیت شناخته شده افزود: از این میزان حدود 
500 تا 1000 مورد از ش��رکت های دانش بنیان 
به نوعی مرتبط با حوزه انرژی و نفت و گاز است.
وی ادام��ه داد: قانونی با عنوان قانون حمایت 
از ش��رکت های دانش بنی��ان از س��وی مجل��س 
شورای اسالمی و دولت به تصویب رسید که این 
قانون زمینه مناس��بی برای فعالیت هرچه  بهتر 

شرکت های دانش بنیان را در کشور فراهم کرد.
رئیس مرکز ش��رکت های دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری به موضوع 
ساخت بار نخست اشاره کرد و افزود: در این باره 
تجربه های موفقی انجام ش��ده که نمونه بارز آن 
فهرس��ت 10 قل��م کاالیی بوده اس��ت که جزو 

تجربه های ارزش��مند صنعت نفت کشور به شمار 
می آید. بنابراین، امیدواریم هرچه سریع تر مسیر 
مس��ئله ساخت بار نخس��ت را باز کنیم، زیرا اگر 
این سد شکسته شود دیگر موارد راحت تر تحقق 

خواهد یافت.
در ادام��ه، ابراهیم طالقان��ی، مدیر پژوهش و 
فناوری ش��رکت ملی نفت ب��ا بیان اینکه جایگاه 
شرکت های دانش بنیان و اس��تارتاپ ها به خوبی 
تعریف نش��ده اس��ت، گف��ت: چالش و مش��کل 
اصلی اینجاس��ت که چرا ب��رای انجام فعالیت ها 
و واگذاری کارها به ش��رکت های دانش بنیان به 
اندازه کافی موف��ق نبوده ایم. ظرفیت های کافی 
وج��ود دارد، ام��ا توفیقات اندکی حاصل ش��ده 
اس��ت. وی ادامه داد: اگر بخواهی��م این معضل 
را ریش��ه یابی کنیم این اس��ت ک��ه حرکت های 
خودجوش��ی ش��کل گرفته، اما حمایت هایی که 
بای��د برای ت��داوم این ش��رکت ها به وج��ود آید 
به درس��تی به کار گرفته نش��ده اس��ت. طالقانی 
یادآور ش��د: در ارتب��اط با هم��کاری فناورانه با 
دانشگاه ها سازوکارهای فراوانی برای شرکت های 
دانش بنیان و استارتاپ ها وجود دارد، اما آن طور 

که باید و شاید کار انجام نشده است.
وی اف��زود: بای��د پیش��نهادهای اجرایی و نه 
آرمان گرا برای رفع چالش ها انجام شود. بنابراین، 
برای به کارگیری ظرفیت های به وجود آمده باید 
فهرس��تی از چالش ها را استخراج و برنامه ریزی 
ب��رای رفع آنها انجام داد؛ باید اس��تفاده بهینه و 
موثرتری را از ش��رکت های صاحب ایده داش��ته 

باشیم. 

ثامر قضبان، وزیر نف��ت عراق، انتظار دارد این 
وزارت خان��ه خیلی زود ق��رارداد اولی��ه توافق با 

ش��رکت های اکس��ون موبیل و پتروچاینا را امضا 
کن��د.  وی گفت:” موفق ش��دیم در حل برخی از 

مسائلی که مدت ها وجود داشت قدمی رو به جلو 
برداری��م”. وی اف��زود ب��ه مح��ض پای��ان یافتن 

نقش تأثیرگذار شرکت های استارتاپی در صنعت نفت کشور

اخبار فن آوری
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افزایش سرمایه گذاری بی پی در میادین فراساحل خلیج مکزیک

شرکت نفت آرامکو به دنبال سرمایه گذاری در گاز شیل امریکا

ش��رکت بی پی روز دوشنبه از احداث واحدهای 
جدی��دی برای تولید نف��ت در خلیج مکزیک خبر 
داد. اقدام��ی که باعث بهبود جایگاه این ش��رکت 
به عن��وان بزرگتری��ن تولیدکنن��ده در این منطقه 
می شود. بی پی قرار است دو واحد تولید زیردریایی 
ب��زرگ  مایل��ی جن��وب س��کوی  جدی��د در دو 

Thunder Horse اضافه کند. این شرکت قصد 
دارد در آین��ده ای نزدی��ک، دو چ��اه جدی��د و در 
مجم��وع، 8 حلقه چاه جدید حف��ر کند. جزئیات 
درمورد ارزش این سرمایه گذاری بیان نشده است. 
این س��رمایه گذاری برخالف رون��د کنونی صنعت 
نفت ایاالت متحده اس��ت که بر هزینه در میادین 

ش��یل تأکی��د دارد. اف��راد آش��نا ب��ا تصمیم��ات 
سرمایه گذاری بی پی به رویترز گفتند، ذخایر نفت 
عظیم این خلیج و س��کوهای مقرون به صرفه باعث 
شده سرمایه گذاری در فراساحل خلیج مکزیک از 
ریسک کمتری نس��بت به میادین شیل برخوردار 

باشد.

ش��رکت آرامکو عربستان سعودی بزرگ ترین 
ش��رکت نفتی جهان، موضوع سرمایه گذاری در 
گاز-شيل امریکا را بررسی می کند. این شرکت 
می خواه��د با خرید س��هام و ی��ا ورود در پروژه 
مش��ترک با شرکت "اکوینور" نروژ که در بخش 

نفتی امریکا فعالیت دارد ، سرمایه گذاری کند. 
 این گزارش به نقل از یک منبع آگاه نوشت: 
این قرارداد اولین پروژه اکتش��افی گاز خارجی 
آرامکو است و ش��رکت دولتی سعودی موضوع 
سرمایه گذاری در پروژه های مشترک وابسته به 
دیگر شرکت ها با هدف توسعه عملیات در بخش 
گاز-شيل امریکا را بررسی می کند. این گزارش 
مي افزايد: بررس��ی این موضوع تا کنون به یک 
تصمیم نهایی نرسیده اما مذاکرات بین شرکت 
آرامکو و ش��رکت اکوین��ور در مراحل مقدماتی 
خود قرار دارد. آرامکو سعی دارد با سرمایه گذاری 
در بخش گاز، منابع درآمدی خود را تقویت کند 
و از وابستگی خود به فروش نفت بكاهد. عالوه بر 
آن، این ش��رکت طرح هایی دارد تا بهره برداری 

گاز طبیع��ی در نیروگاه ه��ای برق��ی و صنعت 
پتروشیمی را توسعه دهد. در این گزارش آمده 
است: مش��ارکت »آرامکو« در این پروژه، زمینه 
حض��ور ش��رکت »اکوینور« -ک��ه 67 % آن در 
تمل��ك دولت ن��روژ اس��ت- را در امریکا فراهم 
می س��ازد؛ به ویژه اینکه این شرکت از چند سال 

گذشته تالش می کند تا عملیات خود را در بازار 
امری��کا تقویت کن��د. بنابر گ��زارش بلومبرگ، 
شرکت "آرامکو" قصد دارد ظرفیت تولید گاز را 
دو براب��ر کن��د و آن را ب��ه حجم��ی حدود 23 
میلی��ارد ف��وت مکع��ب در روز در ده��ه آینده 

افزایش دهد.

گفت وگوها، قرارداد توس��ط کمیته انرژی وزارت 
مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس برای تصویب 
به کابین��ه ارجاع داده می ش��ود. همچنین عادل 
عبدالمه��دی، نخس��ت وزیر ع��راق از توافق 35 
میلیارد دالری با این دو ش��رکت در حوزه انرژی 

خبر داد. مدت این قرارداد س��ی سال عنوان شده 
و عراق پیش بینی می کند طی این سی  سال 400 
میلی��ارد دالر درآمد از این توافق به دس��ت آورد. 
مگاپروژه جنوبی ش��امل توسعه میادین نفتی نهر 
 عمر و آرتاوی و افزایش تولید س��طح کنونی این 

دو می��دان از 150 ه��زار بش��که در روز به 500 
هزاربشکه در روز می باشد. قضبان اعالم کرد این 
ق��رارداد امکان تولید س��االنه 750 میلیون فوت 
مکعب گاز طبیعی از این دو میدان را برای عراق 

فراهم می کند.
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گزارش

تغییرات قیمت نفت با تحریم نفت ایران

اینفوگرافی��ک پای��گاه تحلیل��ی  پالت��س از 
ص��ادرات نفت ای��ران طی فص��ل اول 2018 
و 2019 به هم��راه تغیی��رات قیم��ت نف��ت و 
تصمیمات آمریکا مبنی بر تحریم نفت منتش��ر 
گردیده اس��ت. پالتس که یک��ی از پایگاه های 
تحلیل��ی معتب��ر در زمین��ه انرژی محس��وب 
می ش��ود، این اینفوگراف��ی را از صادرات نفت 
یک س��ال اخیر ای��ران به هم��راه اتفاقاتی که 
منجر به تغییرات قیمت نفت ش��ده، ارائه کرده 

است)شكل-1( .
از میان خریداران نفتی که در این اینفوگرافی 
ارائه شده اس��ت، تنها، کشورهای ژاپن، چین، 
کره، ترکیه و هند واردات نفت از ایران را تا ماه 
ِم��ی متوقف نکرده بودند. با اینحال ژاپن و کره 
نیز در حال کاهش واردات از ایران هس��تند. از 
سوي ديگر، عربس��تان، روسیه ، امارات و عراق 
باتوجه به درجه سنگینی نفت خامي كه دارند، 
ممک��ن اس��ت س��هم بازار ای��ران را به دس��ت 

آورند)شكل-2(.

 1  تأثیرات جهاني ناشي از تحریم نفت ایران

 2  اینفوگرافیک پالتس درباره جایگزینی نفت ایران توسط نفت سایر کشورها از جمله عربستان، روسیه ، امارات و عراق

نگرانی آمریکا و اتحادیه اروپا از برنامه ترکیه برای حفاری در آب های قبرس

ای��االت متح��ده و اتحادی��ه اروپ��ا نگران��ی 
عمیق خود را درم��ورد برنامه ترکیه برای آغاز 
فعالیت های حفاری فراساحل خود در ناحیه ای 
ک��ه قبرس ادعا می کند منطق��ه اقتصادی این 

کشور است، ابراز کردند.
این بیانیه روز یکش��نبه پ��س از اینکه وزیر 
امور خارجه ترکیه، مول��ود چاوش اوغلو گفت 
“ م��ا حف��اری در این منطقه را آغ��از خواهیم 

کرد” منتش��ر ش��د. چاوش اوغلو روز یکشنبه 
گفت که کش��تی تحقیقات ل��رزه ای ترکیه به 
ن��ام Barbaros Hayrettin Pasa به کار 
خ��ود در این منطقه ادامه می دهد. وی افزود:” 
م��ا عملیات حف��اری را در مناطق��ی از فالت 
ق��اره ترکیه اجرا خواهیم ک��رد و در حال آغاز 
 Barbaros کار حف��اری خود در نقاطی ک��ه
Hayrettin Pasa شناسایی کرده می  باشیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این 
ارتباط اظهار داش��ت، این اقدام ترکیه بس��یار 
تحریک برانگیز اس��ت و ریسک افزایش تنش ها 
در منطق��ه را افزای��ش می دهد. م��ا از مقامات 
ترکیه می خواهیم تا ای��ن فعالیت ها را متوقف 
کنند. رجب طیب اردوغان نیز در نشس��ت ناتو 
در آنکار گفت: انتظار دارد ناتو از حقوق ترکیه 

در مدیترانه حمایت کند.

اخبار فن آوری


