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فردایی روشن برای صنعت CNG

گازطبیعی فش��رده یا سی ان جی ،سوخت فس��یلی و جایگزینی پاک
برای دیگر س��وختهای فسیلی است و س��ابقه شکل گیری آن در کشورمان
به بیش از  ١٥س��ال نمی رس��د .این موضوع دیر زمانی نیست که به صورت
جدی و ضرورتی مهم در زمره سیاس��تهای کالن کش��ور قرار گرفته است و
از آن ب��ه عنوان ی��ک "صنعت" نام برده می ش��ود.مطالعات اولیه به منظور
بهره گیری از این صنعت در کش��ور به سال  ١٣٥٢شمسی بر می گردد ،اما
مطالعات جدی تر در این زمینه به س��ال  ١٣٧٩مربوط می ش��ود و پیرو آن،
سه جایگاه عرضه کننده این سوخت پاک ،فعالیت خود را درسال  ١٣٨١آغاز
کردند.در این بازه زمانی نه چندان طوالنی که از تولد صنعت س��ی ان جی
در کش��ورمان می گذرد ٢٢٦٦ ،جایگاه با ظرفیت سوخت رسانی دو میلیون
و  ٥٦٢هزار و  ٥٠٧مترمکعب بر س��اعت ،ایجاد شده که یکهزار و  ٣٨٣باب
دو منظ��وره و  ٨٨٣ب��اب نیز تک منظوره اس��ت.این تعداد جایگاه س��وخت
مورد نیاز بیش از س��ه میلیون و دویست هزار خودرو گازسوز (به جز  ٦٠٠تا
 ٧٠٠ه��زار خودرو تبدیلی در کارگاههای غیرمجاز) را با بهره گیری بیش از
 ١٣ه��زار نازل تامین می کنند.هم اکن��ون روزانه به طور میانگین  ١٩تا ٢٠
میلیون مترمکعب گازطبیعی فشرده از طریق این جایگاهها عرضه می شود.
کاربردهر مترمکعب سی ان جی،تقریبا برابر با یک لیتر بنزین است .بنابراین،
می توان اینطور نتیجه گرفت که کشور در هر روز از واردات  ٢٠میلیون لیتر
بنزین بی نیاز می ش��ود ،به ازای  ٢٠میلیون لیترس��وخت ،ارز از کشور خارج
نمی ش��ود و برای سالمت انسان و محیط زیس��ت نیز مبلغ هنگفتی هزینه
نمی ش��ود.بنابر آمار ،تنها در سال گذشته نزدیک به هفت میلیارد مترمکعب
(  ٦,٨میلیارد مترمکعب) سی ان جی در سراسر کشور مصرف شد؛به عبارتی
در این بازه زمانی نزدیک به هفت میلیارد لیتر بنزین وارد کش��ور نش��د و از
این بابت (واردات بنزین) هزینه ای نیز بر دولت و کش��ورمان تحمیل نش��د.
فعالیتهای انجام ش��ده در این زمینه بویژه در چند س��ال اخیر نشان می دهد
دول��ت و وزارت نفت عزم خود را برای گس��ترش این صنعت،جزم کرده اند.
تغیی��ر در نرخ کارمزد و دو برابر کردن آن برای جایگاهداران با هدف حضور
پ��ر رنگتر بخش خصوصی در ای��ن صنعت ،پیش بینی کارم��زد ویژه برای
احداث کنندگان جایگاه س��ی ان جی ،همچنین مطالعه احداث جایگاههای
تک پمپ ،همگی مواردی هس��تند که بیانگر توجه جدی دولت به گسترش
صنعت س��ی ان جی در کشور اس��ت.همچنین امضای قرارداد با سازندگان
تجهیزات صنعت س��ی ان جی در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز
و پتروشیمی (س��ال  )٩٣به منظور تجهیز یکه��زار جایگاه از دیگر مواردی
است که بر این توجه از سوی دولت صحه می گذارد.پارسال ،نزدیک به ٨١
باب جایگاه س��ی ان جی در کش��ور احداث و بهره برداری از آنها آغاز ش��د؛
ش��مار دیگری نیز در دست س��اخت است که به تدریج شاهد بهره برداری
از آنها خواهیم بود .در این س��الها تالش ش��ده اس��ت تا زمینه های سرمایه
گذاری برای حضور هرچه بیش��تر بخش خصوصی فراهم شود.بدون تردید،
روند رو به افزایش جایگاههای س��ی ان جی در کش��ور و تداوم این حرکت
برای رسیدن به س��قف تعیین شده در سبد انرژی ،به لحاظ زیست محیطی
نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و از هزینه های مترتب بر آن جلوگیری
خواهد کرد.در نگاه کالن دولت ،افزایش تولید بنزین ،رسیدن به خوداتکایی
در تولید این محصول مهم استراتژیک و در نهایت صادرات آن را به عنوان
اولویتی مهم پیگیری می کند و براین اس��اس نیز ش��تاب بخشی به اجرای
طرحهایی مانند احداث پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت تولید روزانه
 ٣٦میلیون لیتر بنزین را در دس��تور کار خود قرار داده است.به یقین ،رسیدن
ب��ه هدف خود اتکایی در تولید بنزین در داخل و بی نیازی به واردات آن ،با
برنامه های توس��عه صنعت سی ان جی ،می توانند در یک همگرایی ،ارزش
اف��زوده قابل مالحظه ای برای اقتصاد کش��ور رق��م بزند.اگر چه حرکت در
ه��ر دو این مس��یرها (تولید بنزین در کش��ور و رونق بخش��یدن به صنعت
س��ی ان جی) مدتهاس��ت آغاز ش��ده ،اما چرخش روانتر چرخهای اقتصادی
کش��ور به تالشی بیشتر از گذش��ته نیاز دارد؛ و دولت با "تدبیر" پای در این
مس��یرها گذاشته است و با "امید"نیز گام بر می دارد.بیستمین نمایشگاه بین
المللی نفت ،گاز ،پتروشیمی که از روز چهارشنبه  ١٦اردیبهشت ماه در محل
نمایش��گاههای بی��ن المللی به مدت چهار روز در حال برگزاری اس��ت ،هم
برای دولت و نماینده او که وزارت نفت است ،فرصتی مغتنم به شمار می آید
و ه��م برای بخش خصوصی خارج از بدنه نفت تا در این عرصه حیاتی گام
بردارند.در این فضا ،فرصت خوبی فراهم ش��ده اس��ت تا چالش��های کهنه و
باقیمانده از گذش��ته و راهکارهای عملی برای برطرف کردن آنها بیان شود
و در تعاملی دو س��ویه ،مسیر ش��کوفایی صنعت سی ان جی کشور هموارتر
از گذشته طی شود.


سعید محمدبیگی

تک خبر

اتحادیه اروپا در صف خریداران گاز ایران

یادداش

ت تحلیلی

سهم ایران از بازار  LNGو گاز طبیعی
جهان؛ شکها و تردیدها

پیمان جنوبی

دانش نفت :تنها شانس کشورهای دارای ذخایر گازی دور
از بازارهای مصرف ،سرمایه گذاری بر روی تولید  LNGاست.

به گزارش شانا ،در س��الهای اخیر تجارت جهانی ال
ان جی رش��د خیره کننده ای داشته و توسعه آن حتی فراتر
از رش��د بازار گاز بوده است .کشورهای دارای ذخایر گاز که
دور از بازارهای مصرف هس��تند  ،هیچ شانسی برای حضور
در بازار به جز با تولید ال ان جی ندارند.براین اس��اس بیژن
نام��دار زنگنه ،وزیر نفت ای��ران در کنفرانس امنیت انرژی
برلی��ن  ٢٠١٥ب��ا عن��وان «امنیت انرژی در میان ش��ک و
تردیده��ا (بحرانها و قیمتها) با بی��ان این که قیمت گاز در
اروپا سبب میشود که پروژههای زیرساختی مانند خط لوله
به صرفه نباشد ،اعالم کرد که انتقال گاز طبیعی مایع شده
(ال ان ج��ی) به اروپا گزینه مورد ترجیح ایران اس��ت.وی
افزود :ایجاد خط لوله را نیز منتفی نمیدانم ،اما مش��کالت
زیادی در این باره وجود دارد و این گزینه اصلی ما نیست.
در حال حاضر گاز در س��ه بازار آمریکا ،اروپا و آسیا و
با اختالف قیمتی باال خرید و فروش می شود .در آمریکای
ش��مالی به دلی��ل مقررات زدای��ی و وجود ب��ازار رقابتی و
حج��م گس��ترده گاز طبیعی به عنوان رقیب ش��یل گس و
با قیمتهای بس��یار پایین روبرو هس��تیم  .اما در قاره آس��یا
تجارت گسترده گاز براس��اس قیمت نفت و با قراردادهای
بلند مدت ،قیمتهای باالیی را در بر می گیرد .بازار اروپا نیز
قیمتهای میانه را به خود اختصاص داده است.

برابر گ��زارش س��ال  ٢٠١٤بی پی ،ایران در س��ال
 ٢٠١٣همچن��ان با  ٣٣,٨تریلی��ون مترمکعب ذخایر اثبات
ش��ده گاز طبیعی (  ١٨.٢درصد از مجموع ذخایرگاز طبیعی
جهان) رتبه نخس��ت را به خود اختصاص داده و روس��یه با
 ٣١.٣تریلی��ون مترمکعب و قطر با  ٢٧.٤میلیون مترمکعب
در رده های دوم و س��وم قرار دارند.در س��ال  ٢٠١٣حجم
مبادالت تجاری گاز طبیعی جهان با افزایش  ١٥,١میلیارد
مترمکعبی به  ١٠٣٥.٩میلیارد مترمکعب در س��ال رسید که
از ای��ن مقدار  ٣٢٥.٣میلیارد متر مکعب مربوط به صادرات
 LNGو  ٧١٠.٦میلی��ارد متر مکعب مرب��وط به صادرات
گاز طبیعی به وس��یله خطوط لوله است.در این میان روسیه
و ن��روژ به ترتیب ب��ا  ٢١١,٣و  ١٠٢.٤میلی��ارد مترمکعب
صادرات گاز طبیعی در س��ال به وسیله خط لوله رتبه های
یکم و دوم را در جه��ان در اختیار دارند.در بخش صادرات
 LNGنی��ز قطر با  ١٠٥,٦میلیارد مترمکعب در س��ال در
رتبه نخس��ت اس��ت و اندونزی با  ٢٢.٤میلیارد متر مکعب
در رتبه بعدی قرار دارد.در سال  ،٢٠١٣بالغ بر  ٦٨,٦درصد
از کل ص��ادرات گاز طبیعی جه��ان از طریق خطوط لوله و
 ٣١.٤درصد آن به صورت  LNGانجام شده است.در این
س��ال ،منطقه خاورمیانه به تنهایی  ٤١,٢درصد از صادرات
 LNGجهان را به خود اختصاص داده اس��ت که با توجه
به س��هم  ٣٨.٨درصدی آن در س��ال  ٢٠١٢شاهد افزایش
 ٢.٤درصدی در این بخش هس��تیم.قطر به عنوان شریک
ایران در میدان عظیم گازی پارس جنوبی ،در س��ال ٢٠١٣
همچن��ان موقعیت خود را به عنوان بزرگترین عرضه کننده
 LNGجه��ان حفظ کرده و به تنهایی  ٣٢,٥درصد از کل
ص��ادرات  LNGجه��ان را در اختیار دارد ( س��هم قطر از
ص��ادرات  LNGجهان در س��ال  ٢٠١٢بالغ بر  ٣١درصد
گزارش شده است) .

یک منبع آگاه از مذاکره غیر رسمی برخی از اعضای اتحادیه اروپا به منظور
واردات گاز از ایران خبر داد.
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یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرگزاری فارس از مذاکره غیر رسمی برخی
از اعض��ای اتحادیه اروپ��ا به منظور واردات گاز از ایران خبر داد.وی با اش��اره به
اینکه درخواس��ت های غیر رسمی از کش��ورهای حاش��یه دریای خزر به منظور
مشارکت ایران در صادرات گاز به اروپا ارسال شده است تصریح کرد:تا زمانی که
مذاکرات سیاسی ایران با کشورهای  1+5به نتیجه قطعی نرسد این درخواستها
رسمی نخواهد بود.این منبع آگاه خاطرنشان کرد :اخیرا هیئت های نفتی و تجاری
اروپایی که برخی از آنها عضو اتحادیه هس��تند به ایران سفر کرده و مذاکراتی با
مس��ئوالن ارشد صنعت نفت داش��تند تا ضمن واردات گاز از ایران بتوانند در این
صنعت نیز سرمایه گذاری کنند.وی اظهار داشت :یکی از محورهای مورد مذاکره
با ای��ن هیئتهای نفتی احداث خطوط لوله به منظور صادرات گاز اس��ت که در
مذاکرات عنوان شد ایران توانایی ساخت خطوط لوله و تاسیسات مورد نیاز برای
انتقال گاز را دارد و تنها نیازمند سرمایه گذاری اروپایی ها است تا کارها با سرعت
بیشتری پیش رود.به گزارش فارس اخیرا از سوی برخی کشورهای حاشیه دریای
خ��زر مانند آذربایجان به منظ��ور حضور ایران در خط صادرات گاز به اروپا دعوت
نامههایی ارس��ال شده است و همچنین برخی از مقامات اروپایی اعالم کرده اند
ایران می تواند در خط لوله صادرات گاز ناباکو مشارکت داشته باشد.

در بخ��ش صادرات گاز طبیعی به وس��یله خطوط
لول��ه نیز ،منطقه خاور میانه دارای س��هم بس��یار اندک
 ٤,١درصدی است .این در حالی است که باوجود ذخایر
عظی��م پارس جنوبی ک��ه میان ایران و قطر مش��ترک
اس��ت ،روس��یه و نروژ به ترتیب با سهم  ٢٩.٧درصدی
و  ١٤.٤درصدی از صادارت گاز طبیعی جهان به وسیله
خط لوله ،گوی س��بقت را از دیگر رقیبان ربوده اند و در
رتبه های یک��م و دوم قرار دارند.حضور نیافتن ایران در
بازار  LNGجهان ( س��هم صفر ) و نیز سهم ناچیز آن
در صادرات گاز طبیعی ( حدود  ١٥میلیارد مترمکعب در
سال ) به وسیله خطوط لوله در حالی است که هم اکنون
ب��ازار گاز جهان ،چه در بخ��ش  LNGو چه در بخش
خطوط لوله با رش��د چش��م افس��ایی روبروست.شرکت
سرمایه گذاری مش��ترک توسعه طرح یامال ال ان جی
روس��یه پیش بینی می کند که ب��ازار جهانی  LNGتا
س��ال  ٢٠١٨میالدی به سمت کمبود و رکود پیش رود؛
موضوعی که به روس��یه کمک می کند تا سهم خود را

در این بخش توسعه دهد.این شرکت اعالم کرده است:
انتظار می رود که واردات ال ان جی اروپا از  ٣٨میلیون
تن در س��ال  ٢٠١٣میالدی به  ١٠٧میلیون تن در سال
 ٢٠٢٥میالدی افزایش یابد و تا س��ال  ٢٠٢٠نیز کمبود
جهانی ال ان جی به  ٥٠میلیون تن برسد.در عین حال،
تحلیلگ��ران موسس��ه االینتس برنت اس��تین نیز اعالم
کرده اند که تقاضای جهانی ال ان جی افزایش می یابد
و این موضوع س��بب افزایش قیمت آن می ش��ود زیرا
اج��رای پروژه های ال ان جی ک��ه هنوز تصمیم نهایی
س��رمایه گذاری درباره آنها گرفته نشده است ،لغو شده
اند و یا به دالیل مختلف دیگر مانند محدودیتهای مالی
به تاخیر افتاده اند.
آنه��ا می گویند :این موضوع می تواند بازار جهانی ال
ان جی را تا اوایل دهه آینده از مازاد عرضه کنونی به سوی
کمب��ود ال ان جی بکش��اند ،مگر این ک��ه  ٩٠میلیون تن
در س��ال ظرفیت جدید صادرات ال ان جی تا س��ال ٢٠٢٠
احداث شود.در این زمینه ،ایده ساخت تأسیسات ال ان جی
در ایران با اس��تفاده از گاز طبیعی فازهای پارس جنوبی به
اوایل دهه  ٨٠شمسی بازمیگردد.
در مطالع��ات کلی ش��رکت مل��ی نفت ای��ران برای
حضور ایران در بازار ال ان جی جهان ،ش��ش طرح پرشین
ال ان ج��ی با ظرفی��ت  ١٦,٢میلیون تن در س��ال ،پارس
ال ان ج��ی با ظرفی��ت  ١٠میلیون تن در س��ال ،ایران ال
ان ج��ی ب��ا ظرفیت  ١٠.٨میلیون تن در س��ال و همچنین
پروژههای ال ان جی پارس ش��مالی با ظرفیت  ٢٠میلیون
تن در س��ال ،گلشن ال ان جی با ظرفیت تولید  ١٠میلیون
ت��ن در س��ال و دو پروژه با مقیاس کوچ��ک و حجم تولید
کلی س��ه میلیون تن در س��ال ،طرحهای��ی بودندکه برای
دس��تیابی به هدف تولید ساالنه  ٧٠میلیون تن ال ان جی
در س��ال  ٢٠١٥میالدی تعریف ش��ده بودند.این برنامه اگر
طبق زمانبندی اجرا میش��د هماکنون ایران را به جایگاه
بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایعشده جهان می رساند
ام��ا ب��ا روی کار آمدن دولت نهم و تنش��ی ک��ه در روابط
بینالملل بر س��ر پرونده هس��تهای به راه انداخت ،ساخت
این طرحها با توجه به وابس��تگی کام��ل آن به تکنولوژی
و سرمایهگذاری خارجی ،از اولویت شرکت ملی نفت ایران
خارج و از این میان تنها کلنگ س��اخت پروژه ایران ال ان
جی در تابس��تان سال  ١٣٨٦توس��ط غالمحسین نوذری،
وزی��ر وقت نف��ت به زمین زده ش��د.همزمان ب��ا برگزاری
بیستمین نمایش��گاه صنعت نفت در اردیبهشت ماه ،١٣٩٤
مدیرعامل ش��رکت ملی صادرات گاز از تحقق پیشرفت ٣٥
درص��دی پروژه ایران ال ان جی در س��ال  ١٣٩٣خبر داده
است.کندی حرکت ایران در تعامل با جهان خارج و سرمایه
گذاری در پروژه های حیاتی کش��ور در حالی اس��ت که در
ح��ال حاضر ظرفیت تولید  LNGقطر به عنوان مهمترین
ش��ریک گازی ایران در پارس جنوبی به بیش از ساالنه ۷۷
میلیون ت��ن افزایش یافته و در فروردین ماه امس��ال قطر
ب��ه عنوان بزرگتری��ن صادر کننده ان��رژی جهان موفق به
صدور پنج هزارمین کش��تی حام��ل  LNGصادراتی خود
به بازارهای جهانی ش��ده است.عالوه بر این ،روسیه نیز با
به��ره گرفتن از موقعیت اس��تراتژیک خود و با توجه به بی
رقیب ب��ودن در بازار اروپا همچنان در صادرات گاز طبیعی
به وسیله خط لوله یکه تازی می کند.

آنچه مسلم است تحریمهای طوالنی علیه صنعت
نفت ایران و ناتوانی در مدیریت صنعتی و تعلل در اجرای
دقی��ق و مارک ش��ده برنامه های توس��عه ،پروزه های
توس��عه ای ایران را به تعویق انداخت��ه یا متوقف کرده
اس��ت .چالش��ی بزرگ که اگر برای ایرانیها نان نداشته
ولی گویا برای همسایه های جنوبی و شمالی ایران هم
نان داش��ته و هم آب .وگرنه در ح��ال حاضر ایران هم
بزرگترین صادر کننده گاز طبیعی به اروپا و ش��رق دور
به وس��یله خطوط لوله بود و هم بزرگترین تولید کننده
 LNGدر جهان!.ب��ه هر حال با روی کار آمدن دولت
حس��ن روحانی و بازگشت آرامش پس از هشت سال (
چ��ه در ح��وزه روابط بین الملل و چ��ه در حوزه اقتصاد
داخل��ی) امید آن م��ی رود که با امض��ای توافق جامع
ب��ا گروه  ٥+١در  ٣٠ژوئ��ن  ٢٠١٥امکان بهره برداری
هر چه س��ریعتر از پتانسیلهای سرزمینی و انرژی ایران
فراهم ش��ود.با بازگشت شرکتهای بین المللی و سرمایه
گذاران خارجی ،ایران به سرعت می تواند جایگاه واقعی
خود را در مبادالت بین المللی بازیافته و به عنوان وزنه
ای موثر در بازار جهانی گاز طبیعی و  LNGوارد عمل
شود.
منابع:
BP statistical review of world
 ،Economist،٢٠١٤ energy juneس��ازمان
همکاری اقتصادی و توسعه  ،OECDعصر انرژی؛ جعفر
پور فرجودی ،رویترز ،مهر

گاز

مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران خبر داد:

اختصاص  ٦هزار میلیارد تومان
اعتبار برای گازرسانی به روستاها

تومان منابع مالی برای اج��رای پروژه های خود نیاز دارند که
این اعتبار تامین می ش��ود.وی با بیان این که بخش��ی از این
اعتبار از منابع بند «ق» تامین می ش��ود ،یادآور ش��د :دوهزار
میلیارد تومان از این اعتبار از طریق وام ،یکهزار میلیارد تومان
از طریق صرف��ه جویی بند «ق» ٩٠٠ ،میلیارد تومان از منابع
داخل��ی و  ٨٠٠میلیارد تومان نیز از محل موجودی کاال تامین
می ش��ود.به گفت��ه وی ،یکهزار و  ٣٠٠میلی��ارد تومان از این
اعتبار نیز از محل عوارض گازرس��انی به ش��هرها و روس��تاها
تامین می ش��ود.وی ادام��ه داد :تالش می کنی��م که دوهزار
میلی��ارد تومان از محل وام را به حداکثر مبلغ افزایش دهیم تا
بتوانیم به نحو جدی نیازمندیهای ش��رکتهای گاز استانی را در
اجرای پروژه های بند «ق» پوشش دهیم.

دانش نفت :شرکت ملی گاز ایران بر اساس برنامه ریزیهای
انجام ش�ده ،ش�ش هزار میلی�ارد تومان ب�ه پروژه گازرس�انی به
شهرها و روستاهای باقیمانده اختصاص می دهد.

مدیر مالی ش��رکت ملی گاز ایران با بیان این که امسال
گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده شروع خوبی داشته
اس��ت گفت :این مدیریت از اجرای پروژه های گازرس��انی در
ش��رکتهای گاز اس��تانی پش��تیبانی می کند و منابع مالی آن
را قطع��ا تامی��ن و تخصی��ص می دهد.پیروز منج��زی افزود:
ش��رکتهای توزیع فروش در سال  ٩٤حدود شش هزار میلیارد

پرداخت  ٩هزار میلیارد تومان از منابع گاز به سازمان
هدفمندی یارانه ها

مدیر مالی ش��رکت ملی گاز ایران یادآور ش��د :شرکت
مل��ی گاز ایران در س��ال  ٩٣بیش از  ٩ه��زار و  ٢٠٠میلیارد
توم��ان از منابع خود را به س��ازمان هدفنمندی یارانه ها واریز
کرده است.به گفته منجزی ،در سال گذشته تعهد این شرکت
به سازمان هدفمندی هشت هزار و  ٩٧٠میلیارد تومان بوده و
بر این اس��اس شرکت ملی گاز ایران از برنامه جلوتر است.وی
ادامه داد :پارس��ال بیش از  ٥٧٢میلیارد تومان سهم آموزش و
پرورش نیز توسط شرکت ملی گاز ایران پرداخت شده است.

به دنبال فراخوان انجام شد؛

استقبال  ٣٠هزار متقاضی طرح افزایش کارایی موتورخانه ها
دان�ش نفت :مدیر ط�رح افزای�ش کارای�ی موتورخانه ها در
ش�رکت بهینه سازی مصرف سوخت از اس�تقبال بیش از  ٣٠هزار
متقاضی عمومی و خصوصی شرکت در این طرح خبر داد.

محمد میرزایی با اش��اره ب��ه آغاز ثبت نام طرح افزایش
کارایی موتورخانه های از تیرماه امسال اظهار کرد :کل سرمایه
گ��ذاری الزم در این ط��رح  ٢میلیارد دالر اس��ت که با توجه
ب��ه بن��د «ق» تبصره  ٢قان��ون بودجه  ٩٣ن��وع کاری که در
این طرح انجام می شود س��رمایه گذاری ،جذب سرمایه گذار
و بازپرداخ��ت به س��رمایه گذار از محل صرف��ه جویی انرژی
است.مدیر طرح افزایش کارایی موتورخانه ها در شرکت بهینه
س��ازی مصرف س��وخت اظهار کرد :در این طرح قرار اس��ت
در  ٦٠٠هزار موتورخانه گرمایش��ی کش��ور ش��امل  ٥٠٠هزار
موتورخان��ه بخش مس��کونی و  ١٠٠ه��زار موتورخانه بخش
اداری  -تج��اری کارهای بهینه س��ازی مصرف انرژی انجام
ش��ود.وی با اش��اره به این که دوره بازپرداخ��ت در این طرح
س��ه ماهه در نظرگرفته شده اس��ت ،ادامه داد :پس از اجرای
راهکاره��ا ٤٥٠٠ ،ری��ال ب��ه ازای هر مترمکع��ب گاز صرفه
جویی ش��ده به س��رمایه گ��ذار بازپرداخت می ش��ود که دوره
زمان��ی بازپرداخت برای س��اختمانهای اداری حداکثر  ٢٢ماه
و س��اختمانهای مس��کونی  ٣٣ماه اس��ت.میرزایی با اشاره به
ش��مار باالی متقاضیان عمومی و خصوصی این طرح ،تصریح
ک��رد :با وجود آغاز نش��دن ثبت نام در ط��رح افزایش کارایی
موتورخانه ه��ا ،حدود  ٣٠هزار متقاضی ش��رکت در این طرح
هستند.مدیر طرح افزایش کارایی موتورخانه ها اظهار کرد :اگر
این طرح به صورت کامل در  ٦٠٠هزار موتورخانه انجام شود،
 ٩,٨تا  ١٣میلیون مترمکعب گاز طبیعی صرفه جویی می شود
که میزان کل صرفه جویی ناش��ی از ای��ن طرح در کل دوره
 ١٠س��ال اش ،حدود  ٣٧میلیارد مترمکعب گازطبیعی اس��ت.
وی ب��ا بیان این که ب��ه ازای هر مترمکعب گاز که س��وخته
می ش��ود ،ح��دود  ٢کیلوگ��رم گاز دی اکس��ید کرب��ن واحد
محیط زیس��ت می ش��ود ،ادامه داد :با اجرای این طرح حدود

 ٧٠میلیون تن از انتش��ار گازه��ای گلخانه ای و  ٨٠٠میلیون
دالر از هزینه های اجتماعی کاه��ش می یابد.میرزایی افزود:
ش��رکت بهینه س��ازی مصرف سوخت از س��ال  ٨١طرحهای
پایلوتی را در پنج هزار موتورخانه با هدف بهینه سازی مصرف
ان��رژی انجام داد که نتایج ممیزی تأثیرات قابل توجهی را در
کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط زیس��ت نشان
داد.مدیر طرح افزایش کارایی موتورخانه ها تأکید کرد :با توجه
به تجربه هایی که این ش��رکت در زمینه بهینه سازی مصرف
سوخت در موتوخانه ها داشت و پس از ابالغ بند «ق» تبصره
 ٢قانون بودجه  ،٩٣این ش��رکت اقدام ب��ه ارائه طرح کاهش
مصرف انرژی در موتورخانه ها به شورای اقتصاد کرد که پس
از طی مراحل قانونی ،تصویب ش��د.میرزایی با اش��اره به این
که موتورخانه های بزرگ بوی��ژه موتورخانه های اداری وضع
مطلوب��ی ندارند ،گفت :این موتورخانه ها انتش��ار کربن زیادی
را دارند و براس��اس بررسی پارس��ال ،خروجی دودکش بعضی
از موتورخانه ها حدود  ٤هزار  ppmمونوکس��ید کربن تولید
می کند که اس��تاندارد آن باید زیر  ٥٠ppmباشد.وی افزود:
سرمایه گذارهای بخش خصوصی و عمومی این طرح ،پس از
ممیزی انرژی ساختمان ،استخراج راهکارها و میزان مصرف،
پتانس��یلهای صرفه جویی گاز را در ساختمان بررسی و سپس
راهکارهای بهینه س��ازی را انتخاب می کنند که راهکارهای
انتخابی باید متناس��ب و متناظر با میزان س��رمایه گذاری که
انج��ام می ش��ود.وی ادام��ه داد :یکی از مزیته��ای طرحهای
بند ق این اس��ت ک��ه چون به ازای صرفه جویی به س��رمایه
گذار بازپرداخت صورت می گیرد در نتیجه س��رمایه گذار دقت
الزم را در انج��ام هرچ��ه بهتر صرفه جوی��ی انجام می دهد.
مدیر طرح افزایش کارایی موتورخانه ها افزود :ش��رکت بهینه
سازی مصرف سوخت سال گذشته برای حدود  ٤٠موتورخانه
س��اختمان وزارت نفت راهکارهای بهینه سازی اجرایی کرده
اس��ت و امسال نیز موتورخانه حدود  ١٥ساختمان دیگر وزارت
نفت تعوض می شوند.

فرآورش بیش از  ٢میلیون مترمکعب گاز در
پاالیشگاه پارسیان
دانش نفت :ش�رکت پاالی�ش گاز پارس�یان در فروردین ماه
امس�ال بی�ش از دو میلیون و  ٢١٢هزار مترمکع�ب گاز را فرآورش
و به خطوط سراسری ارسال کرده است.

مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز پارسیان اظهار کرد :این
ش��رکت در سال گذش��ته نزدیک به  ٢٥میلیارد مترمکعب گاز
تولی��د کرده که این مقدار نس��بت به مدت مش��ابه پیش از آن
 ٤,٤درصد افزایش داش��ته است.فرش��ید ابدالی دهدزی افزود:
این شرکت ١٢,٨ ،درصد از تولید گاز کشور را به خود اختصاص
داده است.وی یادآور شد :شرکت پاالیش گاز پارسیان در سال
گذش��ته بیش از  ١٠میلیون بش��که میعان��ات گازی تولید کرد

که این مقدار نس��بت به مدت مش��ابه س��ال پیش از آن بیش
از ش��ش درصد افزایش داشته است.مدیرعامل شرکت پاالیش
گاز پارسیان با بیان این که در فروردین ماه امسال بیش از ٩٠٥
هزار بشکه میعانات گازی تولید شده است ،تاکید کرد :میعانات
تولید ش��ده در چهار مخزن  ١٨هزار مترمکعبی ذخیره ش��ده و
توسط خط لوله  ١٠اینچ به عسلویه ارسال و از آنجا به خارج از
کشور صادر می شود.ابدالی با بیان این که تاکنون  ١٩میلیون و
 ٧١٣هزار نفر -ساعت کار بدون حادثه در این شرکت ثبت شده
است ،گفت :افزایش سطح ایمنی پاالیشگاه با ارتقای فرهنگ
ایمنی کارکنان از جمله اهداف این شرکت بشمار می رود.

به ارزش  8/7میلیارد تومان؛

قرارداد مجتمع گاز پارس جنوبی با  ٤شرکت داخلی امضا شد
دانش نفت :شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با چهار شرکت
داخلی قراردادی به ارزش  8/7میلیارد تومان امضا کرد.

ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی ،در حاش��یه بیستمین
نمایش��گاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی با چهار
ش��رکت داخل��ی در زمینه تامین اقالم مورد نی��از این مجتمع،
قرارداده��ای جداگان��ه امض��ا کرد.ب��ر پایه این گ��زارش ،این
قرارداده��ا در مجموع بیش از 8/7میلی��ارد تومان ارزش ریالی
دارن��د و تامی��ن این اقالم در داخل کش��ور ح��دود  ٤٠درصد

صرفه جویی به همراه خواهد داشت.در این مراسم که در غرفه
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) برگزار
ش��د ،مدیرعامل ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی با ش��رکت
چمکو قرارداد تامین الکترو موتور ضد انفجار  ١٢٠٠کیلووات را
امضا کرد .بر همین اساس ،قرارداد تامین قطعات یدکی پمپهای
گریز از مرکز با شرکت ویرا ،قرارداد خرید مولکوالرسیو با شرکت
گهر سرام؛ همچنین قرارداد خرید مولکوالرسیو با شرکت نیتل
پارس از دیگر قراردادهای امضا شده در این مراسم بود.

