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4انرژی

اصرار آمریکا برای ادامه سیاست نفتی ناکام علیه ایران

یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی اعالم کرد آمریکا همچنان 
هدف خود برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران را دنبال می کند.

به گزارش ایسنا، فرانسیس فانون، معاون وزیر خارجه آمریکا در اداره منابع انرژی 
در دیدار از ژاپن گفت: سیاست آمریکا به صفر رساندن صادرات نفت ایران است و این 

سیاست تغییری نکرده است.
در کنفرانس مطبوعاتی این سوال از فانون مطرح شد که آیا واشنگتن با توجه به 
محدودیت عرضه از سوی عربستان سعودی در نتیجه پیمان کاهش تولیدی که میان 
اعضای اوپک و متحدانش توافق شده و ادامه بحران در کشور تحت تحریم ونزوئال، 
تمدید معافیت از تحریم های ایران را در ماه مه که مدت آن به پایان می رسد بررسی 

خواهد کرد؟
وی گفت: هنوز زود است درباره صدور معافیت جدید از سوی وزارت خارجه در 
ماه مه به هشت کشوری که اجازه یافته اند در ازای کاهش قابل توجه خریدشان، به 

واردات نفت ایران ادامه دهند صحبت کنیم.
فانون پس از دیداری که هفته گذشته از کره جنوبی داشت، به ژاپن سفر کرده 
است. هر دو کشور از واشنگتن درخواست کرده اند معافیت ۱۸۰ روزه جدیدی برای 

واردات نفت ایران پس از پایان مدت معافیت قبلی در چهارم مه، اعطا کند.
بر اساس گزارش پالتس، وی در برابر این پرسش که آیا با مقامات ژاپن درباره 
یافتن منابع جدید تأمین نفت گفت وگو کرده است، گفت: ما همه کشورها را به متنوع 
کردن منابع وارداتشان تشویق می کنیم و این پیام برای همه مشتریان نفت ایران بوده 

و منحصر به کشور خاصی نیست.
در این بین، پاالیشگاه های ژاپنی سرگرم برنامه ریزی برای بارگیری نفت ایران تا 
مارس هستند و انتظار می روند در صورتی که خبری از تمدید معافیت آمریکا نباشد، 

خرید نفت ایران را در آوریل متوقف کنند.

احداث جایگاه سوخت در پیاده رو در شهرداری منطقه 
۲ تهران!

معاون نظارت شورای شهر تهران باانتقاد از انعقاد قراردادی در شهرداری 
منطقه ۲ برای ساخت جایگاه سوخت کوچک مقیاس بدون تصویب شورا، 
گفت: مطالعات ترافیکی به خوبی صورت نگرفته به گونه ای که شرکت 
احداث کننده ، جایگاه پیاده روی موجود در خیابان را برای احداث سازه 

مورد استفاده قرار داده است.
به گزارش ایسنا، افشین حبیب زاده صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود 
گفت: براساس بررسی هایی که معاونت نظارت شورا در مورد تحویل زمین به بخش 
خصوصی برای احداث جایگاه سوخت کوچک مقیاس انجام داد مشخص شد که 
ایراداتی وجود دارد، براساس مصوبه شورای پنجم واگذاری حق بهره برداری هر ملک 
باید به صورت الیحه به شورا بیاید و در صحن شورا به تصویب برسد، اما قرارداد 
احداث جایگاهی در منطقه 2 توسط سازمان سرمایه گذاری انجام شده که تاکنون 

هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار مناطق قرار نگرفته است.
وی با بیان این که 2۰ روز پیش در این خصوص تذکر دادیم اما هنوز نسخه ای از 
این قرارداد در اختیارمان قرار نگرفته است، اظهار کرد: متاسفانه بررسی ها نشان داد 
که در ساخت برخی از این جایگاه های سوخت، مطالعات ترافیکی به خوبی صورت 
نگرفته و شرکت احداث کننده جایگاه پیاده روی موجود در خیابان را برای احداث 

سازه مورد استفاده قرار داده و تردد شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.

تاریخ ششمین عرضه نفت در بورس 13 اسفند تعیین شد
ششمین مرحله فروش نفت خام در بورس انرژی سیزدهم اسفندماه با 

عرضه یک میلیون بشکه نفت خام سبک انجام می شود.
به گزارش دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، عرضه نفت خام در بورس که از ششم 
آبان امسال با عرضه یک میلیون بشکه نفت خام سبک آغاز شد، اکنون وارد ششمین 

مرحله شده است.
نفت خام تاکنون در پنج مرحله عرضه شده است که 2 مرحله نخست موفقیت 

آمیز بود و در سایر مراحل، به اهداف تعیین شده دست نیافت.
در مرحله نخست )ششم آبان امسال(، یک میلیون بشکه نفت خام عرضه شد اما 
هشت محموله 35 هزار بشکه ای )معادل 2۸۰ هزار بشکه( به نرخ بشکه ای 74 دالر 

و ۸5 سنت به فروش رسید.
در دومین مرحله )بیستم آبان( نیز 7۰۰ هزار بشکه نفت خام به نرخ بشکه ای 64 

دالر و 97 سنت معامله شد.
در سومین مرحله عرضه در بورس، یک میلیون بشکه نفت خام سبک ایران به نرخ 
بشکه ای 52 دالر و 42 سنت دالر در تابلو فروش قرار گرفت اما بدون مشتری ماند.

مراحل چهارم و پنجم فروش نفت نیز موفقیت آمیز نبود؛ در مرحله پنجم تنها یک 
محموله 35 هزار بشکه ای به فروش رسید.

در گام جدید قرار است مرحله ششم فروش نفت در بورس با عرضه یک میلیون 
بشکه نفت خام در ۱3 اسفند انجام شود.

بر این اساس، شرکت ملی نفت امروز )دوشنبه( با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد: 
شرایط عرضه در این دوره مشابه عرضه پیشین است. پیش پرداخت 6 درصد و امکان 
تسویه ۱۰۰ درصد ریالی از ویژگی های این عرضه است. همچنین مدت تسویه 

حساب از زمان بارگیری 9۰ روز تعیین شده است.
در مرحله ششم عرضه نیز همانند نوبت پیش یک میلیون بشکه نفت خام سبک 
با حجم خرید حداقل تعداد 35 هزار بشکه و قیمت پایه 59 دالر و 63 سنت برای 

هر بشکه تعیین شده است.

بعد از 17 سال از بهره برداری میدان گاز پارس جنوبیاخبار

ایران گوی رقابت را از همسایه جنوبی ربود
حدود 17 سال است که چراغ توسعه میدان گازی پارس 
جنوبی، بزرگ ترین میدان گازی مشترک بین ایران و قطر، 
روشن شده است. چراغی که در ابتدا در طرف ایران کم 
نور بود و فقط سوسو می زد اما حدود هفت سال است که 
با تندتر شدن روند توسعه این میدان مشترک، نور آن نیز 

پررنگ تر شده و تاللو آن از قطر نیز پیشی گرفته است.
به گزارش ایسنا، میدان گازی پارس جنوبی، بزرگ ترین منبع 
گازی جهان است که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در 
خلیج فارس و به فاصله ۱۰۰ کیلومتری ساحل جنوبی ایران قرار 
گرفته است. در سال ۱369 با حفر نخستین چاه اکتشافی در این 
میدان و بر اساس نتایج حاصل از لرزه نگاری، وجود گاز مورد تأیید 
قرار گرفت. وسعت این میدان 97۰۰ کیلومتر مربع بوده که بخش 
متعلق به ایران به 37۰۰ کیلومتر است. به عبارت دیگر تنها حدود 

یک سوم این میدان متعلق به ایران است.
چرا توسعه پارس جنوبی اهمیت دارد؟

بزرگ ترین منبع گازی جهان بودن، بیش تر شدن نقش گاز 
طبیعی در سبد انرژی جهان در آینده و مشترک بودن این میدان 
با همسایه جنوبی کشورمان در کنار یکدیگر قرار گرفته و لزوم 

توسعه این میدان را اهمیت بخشیده است.
در  که  گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع  آخرین چشم انداز 
دسامبر 2۰۱۸ منتشر شده، حاکی از آن است که طی 23 سال 
آینده، تقاضای جهانی برای گاز طبیعی 5۰ درصد افزایش خواهد 
یافت و طبق برآوردهای انجام شده، آمریکا، روسیه، چین و ایران، 

چهار عرضه کننده اصلی گاز خواهند بود.
اما در حال حاضر 22 درصد انرژی جهانی از گاز تأمین می شود 
که این میزان در سال 2۰4۰، به 26 درصد می رسد. این در حالی 
است که تقاضا برای نفت از 32 درصد به 29 درصد کاهش خواهد 
یافت. از سوی دیگر با توجه به این که میدان گازی پارس جنوبی 
بین ایران و قطر مشترک است و ماهیت میادین مشترک به این 
صورت است که نمی توان برای آن ها مرزی تعیین کرد، بنابراین 
چنانچه هر کدام از کشورها که در میدانی مشترک هستند، نتوانند 
برداشت کنند، کشور مقابل به راحتی می تواند سهم دیگری را هم 
برداشت کند. به عبارت دیگر اگر ایران سهم خود را توسعه ندهد، 

این ثروت ملی به راحتی نصیب قطری ها خواهد شد.
سهم ایران از پارس جنوبی چقدر است؟

انجام شده، ذخیره درجای گاز  برآوردهای  بر اساس آخرین 
پارس جنوبی در طرف ایران، حدود ۱4.2 تریلیون مترمکعب و 
هم چنین دارای ذخیره ای بالغ بر ۱9 میلیارد بشکه میعانات گازی 
است. با توجه به وسعت این میدان توسعه آن در فازهای مختلف 
مطابق با برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
ایران و با هدف تأمین تقاضای رو به رشد گاز طبیعی، اعم از 
مصارف داخلی و تزریق آن به میادین نفتی به منظور صیانت از 
مخازن و هم چنین صادرات گاز در دولت های یازدهم و دوازدهم 

دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.
مقایسه ایران و قطر در برداشت از پارس جنوبی

تعداد چاه های در حال بهره برداری از میدان مشترک پارس 
جنوبی در مردادماه ۱392 در ایران ۱۱۰ و در قطر 4۰۱ حلقه بوده 
است. این میزان در اسفندماه سال ۱396 در ایران به 252 رسید و 

در قطر همان 4۰۱ حلقه چاه ماند. تولید روزانه گاز غنی از این 
میدان در مردادماه سال ۱392 در ایران 2۸5 میلیون مترمکعب 
و در طرف قطری 566 میلیون مترمکعب بود که این میزان تا 
اسفندماه سال ۱396 در قطر ثابت ماند و در ایران به 57۰ میلیون 

مترمکعب رسید.
اما برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی، از سال ۱3۸۰ در 
ایران و قطر آغاز شد و تا شش سال بعد همتراز بود، اما پس از 
آن، به مدت هشت سال قطر در برداشت گاز از بزرگ ترین میدان 
گازی جهان از ایران پیشی گرفت و در حالی که ظرفیت تولید گاز 
قطر در میدان پارس جنوبی در آن هشت سال، به 6۰۰ میلیون 
مترمکعب رسید، ظرفیت تولید ایران 2۸5 میلیون مترمکعب در 
روز بود. تولید گاز طبیعی از میدان گازی پارس جنوبی هم از 
سال ۱3۸۰ با تولید حدود دو میلیون مترمکعب در روز در طرف 
ایرانی آغاز شده که درنتیجه بهره برداری از فازهای این میدان، 
میزان تولید گاز غنی ایران از این میدان مشترک، در حال حاضر 
از قطر پیشی گرفته و به بیش از 6۰۰ میلیون مترمکعب در روز 

رسیده است.
جزئیات برداشت تجمعی گاز غنی از پارس جنوبی طی 

هفت سال گذشته
در سال  پارس جنوبی  میدان  از  غنی  گاز  تجمعی  برداشت 
از ۸۸  بیش  میلیارد مترمکعب، در سال ۱39۱   ۸4.5 ،۱39۰
مترمکعب،  میلیارد  سال ۱392، 96.3  در  مترمکعب،  میلیارد 
 ،۱394 سال  در  مترمکعب،  میلیارد   ۱۱3  ،۱393 سال  در 
۱3۱.5 میلیارد مترمکعب، در سال ۱395 بیش از ۱55 میلیارد 

مترمکعب، در سال ۱396 بیش از ۱۸۱ میلیارد مترمکعب بوده 
است و پیش بینی می شود این میزان در سال جاری به بیش از 

۱93 میلیارد مترمکعب برسد.
هم چنین ظرفیت برداشت از الیه های نفتی پارس جنوبی که 
در مردادماه سال ۱392 در طرف ایران صفر بود، در اسفندماه 
سال ۱396 به 25 هزار بشکه در روز رسید. این میزان در طرف 
قطری در مردادماه سال ۱392، 3۰۰ هزار بشکه در روز بود که تا 

اسفندماه سال ۱396 بر همین میزان باقی ماند.
آخرین خبر از فازهای پارس جنوبی

میدان گازی پارس جنوبی در طرف ایرانی به طور کلی در 27 
فاز برای توسعه تعریف شده است که 2۱ فاز تا سال گذشته به 
مدار آمده و طبق برنامه ریزی ها تا پایان سال جاری، سه فاز دیگر 
در دریا و چهار فاز در خشکی به مدار خواهند آمد و سه میلیارد 
فوت مکعب )۸5 میلیون مترمکعب( به تولید پارس جنوبی افزوده 

خواهد شد.
اما فازهای ۱3 و 22 تا 24 از معدود فازهای باقی مانده میدان 
گازی پارس جنوبی هستند که هنوز به بهره برداری نرسیده اند و 
پازل توسعه آن ها در حال تکمیل است. آمار و ارقام حاکی از آن 
است که طرح توسعه فاز ۱3 برای تولید 56 میلیون متر مکعب گاز 
غنی و طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی برای برداشت 

روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز ترش طراحی شده اند.
در این راستا آخرین اخبار حاکی است که با بهره برداری از 
واحدهای تولید گاز مایع، زنجیره محصوالت پاالیشگاه فاز ۱3 
پارس جنوبی تکمیل شد. به عبارت دیگر همزمان چهار ردیف 

شیرین سازی گاز، واحدهای تولید اتان، میعانات گازی و گوگرد 
از  بهره برداری  با  و  دارند  قرار  تولید  مدار  در  شده  بندی  دانه 
واحدهای یاد شده و هم چنین تولید گاز مایع، زنجیره محصوالت 

پاالیشگاه فاز ۱3 پارس جنوبی تکمیل شد.
هم اکنون تولید فراورده های گازی این طرح از مرحله اول )فاز 
۱3A( کامالً محقق شده است. با راه اندازی دو سکوی باقیمانده 
و ارسال گاز ترش به پاالیشگاه خشکی که هم اکنون تمامی 
 )۱3B واحدهای فرایندی آن عملیاتی شده است، مرحله دوم )فاز
فاز ۱3 پارس جنوبی عملیاتی شده و میزان تولید محصوالت این 

طرح به ظرفیت اسمی تعیین شده خواهد رسید.
هم چنین دومین سکوی فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی پس از 
بارگیری و انتقال به دریا، 25 بهمن ماه، در موقعیت خود در خلیج 
فارس نصب شد و پس از اتمام مراحل نصب سازه های پل و مشعل 
با توجه شرایط جوی حداکثر در مدت دو هفته، بهره برداری و 
تولید گاز از این سکو آغاز می شود. با بهره برداری از این سکو، روزانه 
١٤.٢ میلیون متر مکعب معادل یک دوم یک فاز استاندارد گازی 
پارس جنوبی به توان تولید گاز کشور افزوده می شود. ماه گذشته 
نیز، سکوی اصلی فاز ٢٢ پارس جنوبی با همین میزان ظرفیت، به 
تولید رسیده و گاز آن به پاالیشگاه این طرح گازی ارسال شده بود.

از  از قطر در برداشت  ایران در حالی  بر اساس این گزارش، 
پارس جنوبی پیشی گرفته است که تنها یک سوم این میدان 
در طرف ایرانی قرار دارد. البته با راه اندازی فازهای مذکور ایران با 
سرعت بیش تری در جهت برداشت گام برداشته و گوی رقابت را 

از همسایه جنوبی خواهد ربود.

 ترامپ به اوپک هشدار داد
 »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه ضمن انتقاد از سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک(، به این سازمان در مورد افزایش بهای نفت هشدار داد. به گزارش ایرنا، وی در صفحه توییتر خود نوشت: بهای نفت افزایش زیادی 
دارد. اوپک، لطفاً آرام باش و سخت نگیر. جهان نمی تواند افزایش قیمت را تحمل کند - آسیب پذیر است. بهای نفت در روز دوشنبه آهسته آهسته به سوی رقم باالیی در سال ۲019 پیش رفت. رئیس جمهوری آمریکا بارها از طریق توییتر از 
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معاون سابق وزیر نیرو گفت: آنچه که به عنوان چالش اصلی در صنعت 
برق ایران همواره مطرح شده، این است که برق از طرف دولت و مجلس 
شورای اسالمی، به عنوان یک کاال شناخته شود و این محصول گران بها 

یک خدمت نباشد.
هوشنگ فالحتیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که وزارت نیرو در بخش 
آب و برق در حال فعالیت شبانه روزی است، تصریح کرد: آنچه که در حال حاضر 
در صنعت آب و برق وجود دارد، ماحصل رنج ها و زحمات شبانه روزی نسل های 

مختلف مدیریت و کارکنان صنعت آب و برق ایران است.
وی ادامه داد: به ویژه بعد از پیروزی انقالب اسالمی در سال ۱357، فعالیت 
در این دو صنعت اوج گرفت و کار ارزنده ای در این عرصه در دولت های مختلف 
اسالمی،  انقالب  قبل  به  نیروگاهی نسبت  به گونه ای که مجموعه  انجام شد؛ 
حداقل ۱3 برابر افزایش یافته و هر سال تعداد مشترکان برق نیز افزایش می یابد. 
بر این اساس، تعداد مشترکان از مرز 35 میلیون گذشته است و باید گفت که 

دسترسی مردم به برق به هیچ عنوان با گذشته قابل مقایسه نیست.
بسیار  علی رغم تالش های  نگاه  تغییر  این  نیرو،  وزیر  سابق  معاون  گفته  به 
صورت گرفته تاکنون شکل نگرفته است و متأسفانه در اثر عدم تغییر مدل ذهنی 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و یا دولت، اکنون شاهدیم این تفکر در دل 

جامعه نیز نهادینه شده است.
فالحتیان با بیان این که صنعت برق در هر سه بخش تولید، انتقال و توزیع، 
اگر قیمت  به فعالیت است، اظهار کرد:  اقتصادی مشغول  بنگاه  هم چون یک 
ارز تغییر کرده، قطعاً قیمت احداث یک نیروگاه نیز تغییر کرده است، بنابراین 
بنگاه ها در حالی که قیمت هایشان  انتظار داشت  به صورت طبیعی نمی توان 
ثابت مانده، بتوانند یک فعالیت طبیعی داشته باشند و وظایف شان را آنطور که 

شایسته است انجام دهند.
تدریج  به  نگیرند،  قرار  حمایت  مورد  بنگاه ها  این  اگر  کرد:  تصریح  وی 
خدمات شان دچار مشکل می شود و طبیعتاً تیم مدیریت جدید که در وزارت 
نیرو با هر نگاهی شروع به فعالیت کرده، چه نگاه دولتی و چه نگاه واگذاری 

تصدی ها، باید وضعیت اقتصاد آن سروسامان یابد.
معاون سابق وزیر نیرو ادامه داد: اگر دولت به احداث نیروگاه مبادرت کند، 
به صورت طبیعی خودش باید نیروگاه را بسازد و برق را به عنوان یک کاالی 
یارانه ای که خودش هزینه زیرساخت ها را پرداخته، توزیع کند، در این صورت 
می توان گمان کرد که برق به صورت یارانه ای در اختیار مشترکان قرار می گیرد 

که این مساله با قوانین و مقررات موجود مغایرت دارد.
فالحتیان اظهار کرد: قانون گذار، بخش تولید برق را یک تصدی و بخش توزیع 
برق را نیز یک بخش تصدی قابل واگذاری به مردم تلقی کرده است که بر اساس 
همین مساله نیز در دو دهه گذشته، نیروگاه های جدیداالحداث عمدتاً توسط 
بخش خصوصی افتتاح شده اند. از این به بعد نیز قرار است به صورت مناقصه، 

سرمایه گذار به پروژه های صنعت برق جذب شود.
با  عمدتاً  نیروگاه ها  احداث  این که  بر  تاکید  با  نیرو،  وزیر  سابق  معاون 
سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت می گیرد، گفت: صرف نظر از این که شرکت 
توزیع، غیردولتی و یا دولتی اداره شود، طبیعتاً اگر مناقصه ای شکل بگیرد و 
توسط ارز نیما گشایش اعتبار انجام شود و یا فاینانس خارجی و یا حتی از طریق 
صندوق توسعه ملی برق تولید شود، قیمت برق تولیدی چند برابر خواهد بود که 

به دلیل قیمت ارز، این اتفاق در گذشته صورت نمی گرفت.
این مساله  بر  تاکید  با  این موضوع  نیرو - درباره  وزیر  اردکانیان -  اما رضا 
که برای حل مشکالت موجود در صنعت برق باید یک تفکر بخشی بین تمام 

سازمان ها صورت گیرد، گفت: اگر وزارت نیرو بتواند با وزارت جهاد کشاورزی و 
دیگر سازمان های غیرمرتبط به یک تابع هدف مشترک برسد، می تواند نسبت 
به حل مشکالت امید داشته باشد و تا زمانی که این مساله به رسمیت شناخته 
تاکید کرده که  و فصل کرد. وی هم چنین  را حل  نمی توان مشکالت  نشود، 
توزیع،  و  انتقال  بخش  فعال  انجمن های  اعضای  با  کارگروهی  ایجاد  به دنبال 
این طریق، مشکالت موجود در  از  بتوانیم  انرژی های تجدیدپذیر هستیم که 

صنعت برق را برطرف کنیم.

همکاری ستاد  با  نانو  نوآوری  چالش  یکمین  و  بیست 
ویژه توسعه فناوری نانو و یکی از شرکت های فعال در 
موتورهای  روغن  عملکرد  بهبود  عنوان  با  نانو  حوزه 
برگزار  افزودنی ها  نانو  از  استفاده  با  بنزینی  و  دیزلی 

می شود.
به گزارش ایسنا امروزه روغن های موتور عالوه بر روانکاری 
نظیر  کارکردهایی  دارای  موتور  قطعات  سایش  کاهش  و 
کردن  تمیز  و  شست وشو  قطعات،  بین  فواصل  آب بندی 
قطعات از دوده و ترکیبات حاصل از تجزیه روغن و رسوبات، 
محافظت از سطوح در مقابل زنگ زدگی و خوردگی شیمیایی، 
از  جلوگیری  و  زائد  مواد  داشتن  نگه  معلق  گیری،  ضربه 

رسوب آنها بر روی قطعات هستند.
تمامی  نیستند  قادر  مایع  روانکارهای  که  آنجایی  از 
ویژگی های مورد نیاز فوق را به نحوی مطلوب فراهم آورند، 
به منظور دستیابی به بسیاری از خواص فوق و یا بهبود آنها 

از افزودنی های روغن موتور استفاده می شود.
استفاده از نانو افزودنی ها با هدف افزایش بازدهی موتور از 

فوق و همچنین صرفه جویی در مصرف  ارائه خواص  طریق 
گرفته  قرار  توجه  مورد  بسیار  گذشته  سال های  در  سوخت 
است. نانو افزودنی ها با چند سازوکار عملکردی شامل تبدیل 
اصطکاک لغزشی به اصطکاک غلتشی، قابلیت انتقال حرارت 
فیلم  تشکیل  نیز  و  اصطکاکی  سطوح  ترمیم  باال،  بسیار 
تقویت  و  بهبود  به  بر روی سطوح اصطکاکی منجر  محافظ 

خواص روانکار مایع پایه می شوند.
روغن  افزودنی های  نانو  پژوهشگران،  اخیراً  اساس  این  بر 
کردند.  ارائه  فلوئور  نانو  و  الماس  نانو  فولرین،  حاوی  موتور 
در این راستا ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نیز به درخواست 
برگزاری  به  اقدام  حوزه  این  در  فعال  شرکت های  از  یکی 
موتورهای  روغن  عملکرد  بهبود  عنوان  با  نوآوری  چالش 

دیزلی و بنزینی با استفاده از نانو افزودنی ها کرده است.
فرآیند ثبت نام مرحله اول این چالش از 25 بهمن ماه آغاز 
اعضای  و  دانشجویان  دانش بنیان،  و شرکت های  است  شده 
پژوهشگران  سایر  و  پژوهشگاه ها  و  دانشگاه ها  علمی  هیأت 
تا 25 اسفندماه فرصت دارند طرح مفهومی اولیه خود را به 

ارسال کنند. طرح های دریافتی در کمیته  دبیرخانه چالش 
داوران ارزیابی شده و در نهایت، شرکت کنندگان برتر )اعم از 
فرد یا گروه( به مرحله دوم راه خواهند یافت. پذیرفته شدگان 
تسهیالت  ریال  میلیون   5۰ سقف  تا  همچنین  مرحله  این 
از  استفاده  اعتبار  و  نقدی  هزینه  کمک  شامل  حمایتی 
را طی مرحله دوم  نانو  فناوری  آزمایشگاهی  خدمات شبکه 

دریافت خواهند کرد.
 2۰۰ جایزه  دریافت  بر  عالوه  چالش  این  نهایی  برنده 
ستاد  سوی  از  ویژه  حمایتی  تسهیالت  و  ریالی  میلیون 
خود،  طرح  تجاری سازی  جهت  در  نانو  فناوری  توسعه 
فرصت همکاری برای توسعه فناوری و تجاری سازی طرح 
را  چالش  این  همکار  نانویی  شرکت  در  را  انبوه  تولید  تا 

خواهد داشت.
برگزیده و شروع مرحله دوم در خردادماه 9۸،  طرح های 
انتشار  و  طرح ها  ارزیابی  آغاز  و  طرح  ارسال  مهلت  پایان 
فراخوان و آغاز فرآیند ثبت طرح 25 اسفند ماه سال آینده 

تعیین شده است.

غلبه بر مشکالت روغن موتورهای دیزلی و بنزینی در یک چالش نوآورانه


