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نقش مهم وزارت نفت در توسعه استارت آپ ها

کاهش سهم اوپک در بازار نفت

ساخت یک دستگاه مورد نیاز عملیات اسیدکاری در دریا در ایران

بی��ژن زنگن��ه، وزیر نفت پ��س از امض��ای تفاهم نامه  
هم��کاری بی��ن معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت  
جمه��وری و وزارت نف��ت در حاش��یه دوازدهمی��ن 
نمایش��گاه فناوری نان��و در جمع خبرن��گاران گفت: 
زیس��ت بوم ری به وس��عت 3۰ هکتار در منطقه شهر 
ری نزدیک پاالیش��گاه تهران )پارک فناوری و توسعه 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در منطقه ری 
در محل پژوهش��گاه پیش��ین صنعت نفت و انبارهای 

بازرگانی ری( راه اندازی می شود. 
وی افزود: ایجاد ای��ن منطقه میان فعاالن این عرصه 

مانند ش��تاب دهنده ها، اس��تارت آپ ها، ش��رکت های 
دانش بنی��ان و صندوق ه��ای حمایتی و مش��اوران و 
همچنی��ن متقاضیان دریافت فن��اوری، همکاری های 
ارزن��ده ای ایجاد خواهد ک��رد.  به گفت��ه وزیر نفت، 
صنعت نفت ظرفیت عظیمی است که ساالنه چند 1۰ 
میلی��ارد تقاضا به بازار عرضه می کند و از این ظرفیت 
می توان برای توس��عه اس��تارت آپ ها و ش��رکت های 
دانش بنیان استفاده کرد. زنگنه با بیان اینکه نباید به 
این میزان از پیشرفت راضی باشیم، اظهار کرد: راهی 
طوالن��ی در ای��ن زمینه پیش رو داری��م، ضمن آنکه 

ش��رکت های تابع صنعت نفت نیازهایی در حوزه های 
مختلف همچون افزایش برداشت از میدان های نفت و 
گاز دارند که باید در داخل کش��ور برطرف شود. وی 
تصریح کرد: کاتالیس��ت ها، فرآیندهای پتروشیمی و 
پاالیش��گاهی از مهم تری��ن بخش ه��ای صنعت نفت 
هستند، افزون بر آن صنعت نفت در حوزه هایی مانند 
مسائل زیس��ت محیطی، تصفیه آب، انتقال حرارت و 
خوردگی نیازهایی دارد، بنابراین زمینه های همکاری 
بس��یاری بین این صنعت با ش��رکت های دانش بنیان 

وجود دارد.

اوپک روز سه ش��نبه چش��م انداز جهانی نفت خود 
در س��ال ۲۰19 را منتشر کرد. تولید نفت اوپک تا 
س��ال ۲۰۲4 به 3۲.8 میلیون بشکه در روز کاهش 
می یابد. س��طح تولید نفت کنونی این سازمان 3۵ 

میلیون بشکه در روز است. 
 تولید نفت ایاالت متحده تا س��ال ۲۰۲4 به 16.9 
میلیون بشکه در روز خواهد رسید و در سال ۲۰۲9 
با 17.4 میلیون بش��که در روز به اوج خود خواهد 
رس��ید. تقاضای نفت تا س��ال ۲۰۲3 ب��ه 1۰3.9 
میلیون بش��که در روز خواهد رسید. در بلند مدت 
این سازمان پیش بینی می کند تقاضای نفت تا سال 
۲۰4۰ ب��ا افزایش 1۲ میلیون بش��که ای به 11۰.6 

میلی��ون بش��که در روز برس��د. اوپ��ک پیش بینی 
رش��د اقتصادی ضعیف، افزایش بهره وری انرژی و 
اس��تفاده از سایر سوخت های جایگزین را به عنوان 
دالیل کاهش پیش بینی خود درمورد تقاضای نفت 
اعالم کرد. این س��ازمان انتظ��ار دارد مصرف نفت 
در کش��ورهای صنعتی و عضو س��ازمان توس��عه و 

همکاری اقتصادی بعد از سال ۲۰۲۰ افت کند.
 ت��ا س��ال ۲۰4۰، نزدیک به نیم��ی از خودروهای 
ش��خصی جدی��د در کش��ورهای عض��و س��ازمان 
OECD را وسایل نقلیۀ الکتریکی تشکیل خواهند 
داد. ای��ن س��ازمان پیش بینی می کن��د تولید نفت 
کش��ورهای غیر عضو اوپک تا سال ۲۰۲6 به 7۲.6 

میلیون بش��که در روز افزایش یابد و سپس تا سال 
۲۰4۰ روند کاهش��ی ب��ه خود گرفت��ه و به 66.4 

میلیون بشکه در روز برسد.

دس��تگاه مخلوط کنن��ده پیمانه ای یا بچ میکس��ر 
)Batch Mixers( ک��ه در عملیات اس��یدکاری 
روی س��کوهای دریای��ی به کارگیری می ش��ود، از 
س��وی متخصص��ان ش��رکت ملی حف��اری ایران 

طراحی و ساخته شد.
عبدالمجی��د دقایق��ی، رئی��س اداره نگه��داری و 
تعمی��رات خدمات فن��ی این ش��رکت از طراحی 

و س��اخت این دستگاه با پوش��ش مقاوم به اسید 
کلریدریک خالص و افزایه های شیمیایی خبر داد 
و گف��ت: تأمین این تجهیز حس��ب نیاز عملیاتی 
در برنامه س��اخت یا خرید ماشین آالت سرمایه ای 
س��االنه مدیریت خدم��ات فنی حفاری ش��رکت 
ق��رار گرفت و با بررس��ی های فنی و کارشناس��ی 
متخصصان مدیریت های خدمات فنی، ساخت آن 

با استفاده از توان صنعتگران داخلی و با پشتیبانی 
مدیریت ه��ای مهندس��ی، فن��اوری اطالع��ات و 
ارتباطات، بازسازی تجهیزات حفاری، اچ اس یی و 
اداره بازرسی فنی شرکت عملیاتی شد. وی اظهار 
کرد: پس از تعیین مش��خصات فنی، حداقل زمان 
س��اخت با احتس��اب سفارش کاال، س��اخت سازه 
فلزی با انجام پوشش ضد اسید و افزایه شیمیایی 
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فنی

تمدید توافق "نفت برای توسعه" نخست وزیران عراق و نروژ 

E&P اجرای 14 مگاپروژه پژوهشی باالدستی در حوزه

عادل عبدالمهدی، نخس��ت وزیر عراق و همتای 
نروژی اش، ارنا سالبرگ، روز دوشنبه برنامۀ نفت 
برای توس��عه را که در سال ۲۰۰۵ توسط دولت 
ن��روژ و با هدف مدیریت مس��ئوالنۀ منابع نفتی 
عراق آغاز شده بود را تمدید کردند. روز دوشنبه 
عادل عبدالمهدی در دفترش میزبان س��البورگ بود 
تا دو ط��رف درمورد تقوی��ت همکاری های دوجانبه 

گفتگو کنند.  اولین برنامه ۵ س��اله نفت برای توسعه 
بین نروژ و عراق در سال ۲۰۰9 پایان یافت. دو طرف 
این برنامه را مجدداً از سال ۲۰13 از سر گرفتند که 
دور دوم آن نیز در سه ماهۀ اول سال ۲۰18 به پایان 
رس��ید. طبق آخرین آمار، پورتفولی��وی برنامه نفت 
برای توس��عه نروژ، OfD، به غیر از عراق ش��امل 13 
کشور دیگر نیز می باش��د.   از جمله دستاوردهای 

قبلی این طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- افزای��ش توانای��ی ع��راق در ارزیاب��ی و رفع 

آلودگی های نفتی
۲- بهب��ود توانای��ی ع��راق در ارزیابی زیس��ت 

محیطی پروژه های نفتی
3. انج��ام تحقیق��ات درب��ارۀ چگونگ��ی کاهش 

فلرینگ گاز در عراق

طالقانی، مدی��ر پژوهش و فناوری ش��رکت ملی 
نفت ایران با اش��اره به تعریف 14 پروژه بزرگ در 
حوزه اکتش��اف و تولید، اظهار کرد: از این تعداد 
پن��ج پروژه به حوزه اکتش��اف و 9 پروژه به حوزه 
تولی��د مربوط می ش��ود ک��ه ه��دف از انجام این 
پروژه ه��ا و قرارداده��ای بلندمدت، اس��تفاده از 
ظرفیت ش��بکه ای از دانشگاه ها در داخل و خارج 
کشور است. وی با بیان اینکه فردگرایی در اجرای 
پروژه های پژوهش��ی از س��وی دانش��گاه ها دیگر 
جای��ی ندارد، اظهار کرد: این موضوع ضمن اینکه 
رسوب دانشی در دانشگاه ها به همراه ندارد، سبب 

می ش��ود با رفتن، جابه جایی و بازنشستگی عضو 
هیئت علمی یا اگر از س��وی دانش��جویان انجام 
می ش��ود با فارغ التحصیلی آنها کار نیمه تمام رها 
شود. وی افزود: خواسته و میل شرکت ملی نفت 
ایران این است که دانشگاه ها و دانشکده ها درگیر 
انج��ام پروژه باش��ند،  زیرا ای��ن پروژه ها تنها یک 
پ��روژه اکتش��افی نیس��تند، بلکه با اج��رای آنها، 
توانمن��دی فناوری در کش��ور ایجاد و پایه گذاری 
می ش��ود. به گفته طالقان��ی، هم اکنون پژوهش و 
فناوری مورد تأیید همه مدیران ارش��د اس��ت، از 
این رو باید در اجرای این طرح ها به گونه ای عمل 

کرد که فضای اتکا به توان داخل تقویت شود. وی 
با تاکید بر اینکه خروجی باید متناس��ب با اهداف 
ط��رح و برنامه باش��د، اظهار ک��رد: در پروژه های 
پژوهشی مدیریت اکتشاف و در پروژه های میدان 
محور مدیران عامل ش��رکت ها نظارت مستمر بر 
اج��را دارند و مدیریت پژوه��ش و فناوری هم بر 
خروجی کار متمرکز است. طالقانی هدف کلی از 
اجرای طرح های پژوهشی را ایجاد مراکز فناوری 
در حوزه های مختلف، ایجاد ش��بکه های علمی و 
فناوری در کشور، توانایی ارائه خدمات فناورانه و 

سرانجام کسب درآمدهای فناورانه اعالم کرد.

و نصب و راه  اندازی این دس��تگاه 18۰ روز برآورد 
شد که با شناس��ایی امکانات موجود و استفاده از 
ت��وان صنعتگ��ران بومی و بهره گی��ری از دانش و 
تجربه متخصصان ش��رکت در م��دت ۵۰ روز این 

مهم تحقق یافت.
رئی��س اداره نگهداری و تعمی��رات خدمات فنی 

ش��رکت ملی حف��اری ایران گف��ت: هزینه خرید 
این دس��تگاه رقمی بالغ بر ۲۵۰ هزار یورو برآورد 
می ش��ود که با اس��تفاده از توان فنی مهندس��ی 
داخلی، این بچ میکس��ر با هزینه یک پنجم مشابه 

خارجی آن آماده بهره برداری شد.
دقایقی ادامه داد: با آماده شدن این تجهیز مراحل 

تست آزمایشگاهی و کارگاهی آن با موفقیت انجام 
و برای آزمایش میدانی به منطقه عملیاتی ارسال 
ش��د. بچ میکس��ر پس از آزمایش های عملیاتی به 
هم��راه همزن ه��ای مکانیک��ی در ارائ��ه عملیات 
اس��یدکاری روی س��کوهای دریای��ی به کارگیری 

می شود.

رئی��س کارگروه فناوری های نانو در ش��رکت 
ملی نفت ای��ران گفت: با اب��الغ تصویب نامه 
هیئ��ت وزیران ب��ه بعض��ی از وزارتخانه ها از 
جمله وزارت نفت، س��ند گس��ترش استفاده 

از فناوری ه��ای نانو بر اس��اس م��اده هفت، 
13 م��ورد کاربرد فناوری نان��و در حوزه های 
مختلف به شرکت ملی نفت ایران محول شد.
احمد حسینی، نماینده شرکت ملی نفت ایران 

در س��تاد ویژه نانو ریاس��ت  جمهوری، گفت: 
بر اس��اس این س��ند وظایف و تکالیفی برای 
وزارت نفت تعریف ش��ده بود و ش��رکت ملی 
نفت ایران به عن��وان یکی از زیرمجموعه های 

تدوین دستورالعمل رفع موانع همکاری با شرکت های نانو

کوتاه
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آغاز فاز نخست طرح های کالن پژوهشی در حوزه اکتشاف 

احتمال افزایش دوبرابری تولید نفت در برزیل

وزی��ر انرژی و مع��ادن برزیل، بنت��و آلبوکرکی، 
گف��ت برزیل ق��ادر خواهد ب��ود در آینده روزانه 
7 میلیون بش��که نفت تولید کند. وی هیچ گونه 
تاریخ مشخصی برای رسیدن به این سطح هدف 
عنوان نکرده اس��ت. آلبوکرک��ی پیش از مزایدۀ 
بزرگ نفتی این کشور گفت برزیل، که هم اکنون 
روزانه حدود 3 میلیون بشکه نفت تولید می کند، 
می توان��د جایگاه خود به عنوان تولیدکنندۀ کاال 
را در آینده تقویت کند. در اکتبر و نوامبر، برزیل 
3 مزایدۀ نفتی برای مناطق مختلف فراس��احل 

خود برگزار می کند.
 اولی��ن مزایده، که در 1۰ اکتبر برگزار ش��د، توجه 
ش��رکت های بین الملل��ی بزرگ��ی را جل��ب کرد و 
بلوک های اکتشافی بسیاری به آن ها سپرده شد که 
درآمد قابل توجهی را برای برزیل به همراه داش��ت. 
ی��ک مزایدۀ دیگر برای انتقال حق مالکیت برخی از 
میادین نفتی در 6 نوامبر برگزار شد و ششمین دور 
از مزایدۀ مشارکت در تولید نیز روز 7 نوامبر برگزار 
می شود. بعد از مزایدۀ روز شش نوامبر، ذخایر نفت 
برزی��ل می تواند ت��ا دوبرابر افزای��ش یافته و به 3۰ 

میلیارد بش��که معادل نفت برسد. تولید نفت برزیل 
به دلیل بهره برداری از میادین فراس��احل جدید به 
سرعت در حال افزایش است. مجموع تولید مایعات 
برزیل در ماه آگوست امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته با افزایش 48۰ هزار بشکه ای به 3.1 
میلیون بش��که در روز رس��ید که طبق آمار انرژی 
اس��پکتس باالتری��ن س��طح تولید در این کش��ور 
محسوب می شود. تولید نفت خام برزیل نیز به دلیل 
افزایش تولید در نواحی پری س��لت در ماه آگوست 

به ۲.99 میلیون بشکه در روز رسید.

فاز نخس��ت اجرای طرح های کالن پژوهشی در 
حوزه اکتش��اف به زودی با همکاری پنج دانشگاه 
مرجع خوارزمی، ش��هید بهشتی، شهید چمران 
اهواز، فردوسی مشهد و دانشگاه صنعتی شاهرود 

کلید می خورد.
نشس��ت هم اندیش��ی آغاز فاز نخست طرح های 
کالن پژوهشی به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی 
و با حضور مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران، 
روسا، مدیران ارشد، مجریان طرح های پژوهشی 
و اس��تادان برجسته دانش��گاه های طرف قرارداد 

برگزار شد.
سیدصالح هندی، مدیراکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران در این نشس��ت، ضمن ابراز خرس��ندی از 
گردهمای��ی نقش آفرین��ان و ذینفعان طرح های 

اکتش��افی اظهار کرد: خوش��بختانه در کمتر از 
پنج ماه موفق ش��دیم فاز نخس��ت طرح توسعه 
فناوری های حوزه اکتش��اف را با تایید وزیر نفت 
و هیئ��ت مدی��ره و هم��کاری صمیمانه و جدی 
طرف ه��ای مربوط در ش��رکت مل��ی نفت ایران 

تصویب کنیم.
وی بر مس��ئولیت دانش��گاه ها به عن��وان طرف 
قرارداد تاکید کرد و پاس��خگویی و مس��ئولیت 
اصل��ی در ط��ول ب��ازه زمان��ی 1۰ س��اله ای��ن 
قراردادهای کالن پژوهش��ی را متوجه دانش��گاه 
دانس��ت و گفت: مس��ئولیت اصلی اجرای طرح 
به عهده دانشگاه است، زیرا استادان به هر دلیلی 
ممکن است دانشگاه را ترک کنند. این قراردادها 
بلندمدت و 1۰ ساله است، از این رو به هیچ وجه 

نمی خواهیم به شخص وابسته باشیم.
مدیر اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ایران با بیان 
اینک��ه پروژه هایی که قرارداد آنها با دانش��گاه ها 
امضاء ش��ده پروژه هایی صنعتی  هس��تند که با 
دقت و حساس��یت بر روند اج��رای آنها نظارت 
می شود، گفت: بهتر است به طور مناسب تقسیم 
کار ش��ود، در ضمن توصیه ما این اس��ت که از 
همه ظرفیت دانش��گاه ها اس��تفاده شود. هندی 
ادامه داد: در مراحل اجرای طرح های پژوهش��ی 
توجه به نقشه راه اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا 
هم عنصر هدایت گر و هم یکپارچه س��ازی است. 
اس��تفاده از تخص��ص مدیریت کنت��رل پروژه و 
مدیری��ت فناوری بر مدیریت ق��رارداد هم مورد 

توجه و تأکید است.

وزارت نف��ت در 13 بن��د تکالیفی را به عهده 
دارد.

وی ایجاد کارگروه را همس��و با اهداف نهفته 
در این تکالیف 13 گانه برشمرد و افزود: این 
کارگ��روه از خب��رگان، اف��راد متخص��ص و 
ذینفعان در س��طح شرکت ملی نفت ایران و 
ش��رکت های تابعه تش��کیل ش��د. همچنین 
پژوهش��گاه صنعت نفت نی��ز به عنوان بازوی 
علمی این کارگروه به دیگر نهادها پیوس��ت. 

حس��ینی از طبقه بن��دی ش��رکت های فناور 
حوزه نانو در س��ه سطح از س��وی ستاد نانو 
ریاست  جمهوری خبر داد و تصریح کرد: این 
ش��رکت ها شامل ش��رکت های آماده ورود به 
بازار، ش��رکت های آماده تولید و شرکت های 
در ح��ال تحقیق و توس��عه اس��ت، بر همین 
اس��اس اگر قرار است شرکت جدیدی به این 
فهرس��ت اضافه شود، باید با مراجعه به ستاد 
نانو فرآیند را طی کند. نماینده ش��رکت ملی 

نفت ایران در ستاد ویژه نانو ریاست  جمهوری 
از نحوه انتخاب ش��رکت های فناور نانو برای 
استفاده در سطح شرکت ملی نفت یاد کرد و 
گف��ت: ش��رکت ملی نف��ت ایران بر اس��اس 
اولویت های خود شرکت های فناور حوزه نانو 
را انتخاب می کند و البته شرکت های بسیاری 
هس��تند که حضور خوبی درحوزه نانو دارند، 
اما برای همکاری با ش��رکت ملی نفت ایران 

کارایی مدنظر را ندارند. 


