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   قيمت نهايى شاخص نفت خام برنت به 61 دالر و 54 سنت و قيمت شاخص دبليوتى آى به 56 دالر و 52 سنت 
رسيد. پس از آنكه رئيس بانك مركزى آمريكا اعالم كرد كه اين نهاد اقدام الزم براى حفظ رشد اقتصادى در اين كشور 

را انجام مى دهد، قيمت شاخص نفت خام برنت به باالى 61 دالر رسيد.

افزایش قیمت نفت به دلیل امیدواری به اقدام های تشویقی بانک  مرکزی آمریکا

خبر

  محققان يكى از شركت هاى دانش بنيان با توليد انبوه نانوكاتاليست هاى 
ريفرمينگ و سولفورزدايى از گاز، عالوه بر تامين بخشى از نيازهاى داخل مانع 

از خروج ارز از كشور شده اند.
يكى از شركت هاى فعال در حوزه نانو از سال 1392 فعاليت خود را در زمينه 
توليد كاتاليست هاى مصرفى صنايع پتروشيمى، فوالد و پااليشگاهى به عنوان 
كاالهاى اســتراتژيك و قلب واحدهاى توليدى اين مجتمع هــا آغاز كرد و با 
بهينه سازى تجهيزات و همچنين نوآورى در دستگاه هاى خط توليد و نيز توسعه 
بخش تحقيق و توسعه سعى كرده كاتاليســت هاى مورد نياز كشور را توسعه 
دهد و مطابق با علم و فناورى هاى روز دنيا حركــت كند. به دليل تاثيرگذارى 
فناورى نانو در محصوالت، اين شركت با بهره بردارى از اين فناورى طى سال هاى 
گذشــته طيف وســيعى از نانومحصوالت را توليد كرده اســت كه از آن جمله  

مى توان به نانوكاتاليست LTS، نانوكاتاليست ZnO، نانوپودر NiO، نانوكاتاليست 
HTS، نانوكاتاليســت ريفرمينگ گاز طبيعى و نانوكاتاليست سولفورزدايى از 
جريان گاز طبيعى اشــاره كرد. اين محصوالت داراى تاييديه نانومقياس است. 
كاتاليست ســولفورزدايى براى حذف گوگرد از محصوالت صنعت نفت و گاز به 
كار مى رود و كاتاليست ريفرمينگ نيز براى شكستن مولكول هاى گاز به  منظور 
توليد هيدروژن استفاده مى شود. اين شركت نانو كاتاليست هاى سولفورزدايى، 
ريفرمينگ گاز طبيعى و HTS را در مقياس صنعتى توليد كرده و به صنايع نفت 
و گاز تحويل داده اســت و با عرضه اين محصوالت به بازار داخل، تاكنون مانع 
از خارج شدن 35 ميليون دالر ارز از كشور شــده است.  تحقيق و توسعه يكى 
از مهمترين اولويت هاى اين شركت اســت؛ از اين رو در حال حاضر تجهيزات 
پيشرفته جديدى براى توسعه بخش تحقيق و توسعه خريدارى و در اين شركت 

راه اندازى شده است تا توان توسعه اى آن افزايش يابد.

جلوگیری از خروج ۳۵ میلیون دالری ارز با تولید نانوکاتالیست های صنایع نفت و گاز

    شــاخص هاى پايدارى و حفظ محيط زيســت در دهه اخير بسيار مورد توجه 
قرار گرفته اســت. توجه به ابعاد اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى توسعه جامعه و 
ايجاد هماهنگى و همسويى اين ابعاد، بنيادى ترين ركن برنامه ريزى در رسيدن به توسعه 

پايدار است. 
توسعه پايدار مرهون بهره بردارى مناســب از امكانات، منابع طبيعى، ظرفيت هاى موجود 
نيروى انسانى و به عبارتى حفاظت از محيط زيست است. حفاظت محيط زيست بايد در طراحى 
راهبردى و سياست هاى مربوط به بخش هاى برنامه ريزى، صنعتى و انتخاب فناورى نيز فعاالنه 

مداخله داشته باشد تا بتواند زمينه رسيدن به توسعه پايدار را فراهم كند
شــركت ملى نفت ايران بــه عنوان يكــى از بزرگ تريــن توليدكننــدگان نفت و گاز 
جهان مســئوليت فرآيندهاى اكتشــاف تــا توليد نفت و گاز در تاسيســات خشــكى و 
دريــا و همچنين صــادرات آن را به عهــده دارد و همــواره حفاظت از محيط زيســت، 
 حفظ ســالمت و ايمنى همه افراد جامعــه را در صدر فعاليت هاى خود قرار داده اســت.
رويكرد شركت ملى نفت ايران در حفاظت از محيط زيســت، نوعى مسئوليت ذاتى است 
كه ريشــه در اخالق، فرهنگ و اعتقادات مديريت و كاركنان اين شــركت دارد. از جمله 
اقدام هاى خوبى كه در ســطح شــركت ملى نفت ايران براى حفاظت محيط زيست انجام 

شــده مى توان به در اولويت قرار دادن اصل پيشــگيرى به جاى اصالح در همه فعاليت ها 
و تصميم گيرى ها، تهيــه و تدوين و ابــالغ راهنماها و دســتورعمل هاى كارى در بخش 
محيط زيســت در سطح شــركت ملى نفت ايران با هدف پياده ســازى و رعايت الزام هاى 
زيست محيطى حين مراحل ساخت و ســاز، حفارى و بهره بردارى از تاسيسات توليدى و 
پشتيبانى، برنامه ريزى به منظور بازيافت گازهاى ارسالى به مشعل از طريق واگذارى گازهاى 

يادشده به بخش خصوصى براى تبديل به برق يا مصارف ديگر اشاره كرد.
افزون بر اين، تشكيل كارگروه لجن هاى نفتى (اســلج) و مواد زايد توليدى شركت ملى 
نفت ايران با هدف رفع مشكالت زيست محيطى مربوطه در مسير توسعه پايدار، كمك به 
تثبيت كانون هاى توليد گرد و غبار و شن هاى روان و بيابان زدايى در مناطق بحرانى حاشيه 
تاسيسات نفتى از طريق مالچ پاشى و كاشت درخت هاى بومى، استفاده از سامانه هاى كنترل 
جامدات و مديريت پسماند در دكل هاى حفارى، استفاده از دستگاه هاى فرآورش سيار نفت 
(MOT) و تفكيك گر ســيار نفت (MOS) براى پيشگيرى از آلودگى هوا و يا سوزاندن مواد 
زائد نفتى ناشى از عمليات حفارى چاه هاى نفت در گودال هاى سوزا و در نهايت، برنامه ريزى 
براى ارتقاى تصفيه خانه هاى فاضالب پااليشــگاه هاى گاز منطقــه پارس جنوبى و احداث 
تصفيه خانه تكميلى متمركز نيز از ديگر اقدام هاى شــركت ملى نفت ايران براى حفاظت 

محيط زيست است. در همين راستا اين مديريت مشــروح اقدامات انجام شده در راستاى 
حفاظت از محيط زيست را در قالب كتاب الكترونيك «نفت در مسير توسعه پايدار» آماده 
كرده است، اما ما بر اين باوريم براى رسيدن به سطح مطلوب محيط زيست و توسعه پايدار 
راه زيادى پيش رو داريم. انتظار مى رود با ارتقاى سطح دانش و فرهنگ محيط زيستى در 
سطوح مختلف سازمانى، اجرا و انجام همه فعاليت ها به شيوه اى كه كمترين آلودگى محيط 
زيستى را داشته باشد، جزو وظايف الينفك همه مديران، سرپرستان و كاركنان در هر سطح 

و اليه سازمانى تعريف شود.

نفت گام به گام در مسیر توسعه پایدار
خبرنامه

موافقت اکسون با فروش ۲۰ میلیارد دالر 
دارایی های نفت و گاز

  شركت آمريكايى اكســون موبيل موافقت كرد دارايى هاى نفت و 
گاز خود در نروژ را در قراردادى به ارزش چهار ميليارد دالر به فروش رساند.

اكسون موبيل ســهم حداقلى خود در 20 ميدان نفت و گاز را كه در حال 
حاضر توسط شركتهاى اكوئينور و شل اداره مى شوند به فروش مى رساند و به 
اين ترتيب به حضور طوالنى خود در بخش باالدستى نروژ پايان مى دهد. اين 
 BP، ،شركت سرگرم مذاكره با خريداران عالقمند شامل شركتهاى اكوئينور

DNO، الندين پتروليوم، وار انرژى و هاى تك ويژن بوده است.
سخنگوى اكسون موبيل در ژوئن به يك روزنامه نروژى گفته بود: اين شركت 
سرگرم بررسى فروش دارايى هاى خود در نروژ است. شركت «ريستاد انرژى» 
در آن زمان ارزش دارايى هاى اكسون در بخش باالدستى نروژ را 3.1 ميليارد 
دالر برآورد كرده بود. اكســون تا اول ژانويه سال 2019 كنترل معادل 530 
ميليون بشكه نفت را در نروژ داشت و با ارزش ترين سهمش در ميدان اسنور 
به ارزش 700 ميليون دالر بود. بر اساس گزارش اويل پرايس، اكسون در اوت 
اعالم كرد از درياى شــمال انگليس خارج مى شود و از فروش سهمش از 40 
ميدان نفت و گاز كه معادل پنج درصد از كل توليد انگليس است ممكن است 
دو ميليارد دالر حاصل شود. خروج اكسون موبيل از درياى شمال بيانگر عالقه 
اين شــركت به دارايى هايش در منطقه پرميان آمريكا و گويان است. اكسون 
موبيل در سال هاى اخير فعاليت هايش را به آمريكا متمركز كرده است كه توليد 
نفت منطقه شيل پرميان باسين آن به سرعت رشد كرده و همچنين در گويان 
سرگرم توسعه ميادين جديد و بزرگى است. اقدام اكسون موبيل مشابه اقدام 
رقيبان آمريكايى اين شركت شامل شورون و كونوكو فيليپس خواهد بود كه 

اوايل امسال عمده فعاليت هاى خود در درياى شمال را فروختند.
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