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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

نگاه

افزایش توان تولید گاز ایران معادالت بازارهای
جهانی را تغییر می دهد

بازگش��ت دوباره ایران به بازارهای جهانی نفت و گاز پس از به نتیجه
رس��یدن مذاکرات هسته ای و لغو تحریمها ،سبب گمانه زنیهای زیادی شده
است و بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که ورود ایران به بازار خبر خوبی
برای بسیاری از تولید کنندگان نخواهد بود.
ب��ه گزارش پایگاه اینترنتی ترفیس ،تیم موریک ،نویس��نده این مقاله
می گوید که ماه آوریل به خوانندگان هشدار دادم که رفع تحریمهای ایران،
موج��ی از نفت را روانه بازار نفت که هم اکنون با مازاد عرضه روبروس��ت،
می کند؛ ش��اید بت��وان گفت افزون بر نفت ،موج عظی��م تری از گاز طبیعی
ایران در راه باشد.بر اساس این گزارش ،انتظار می رود پس از لغو تحریمهای
ایران در پی توافق احتمالی میان تهران و کشورهای گروه  ٥+١در مذاکرات
هس��ته ای ،تولید گاز ای��ران را چند برابر خواهد کرد.طبق گزارش بررس��ی
آماری بریتیش پترولیوم (بی پی) درباره انرژی جهان در س��ال  ،٢٠١٥ذخایر
اثبات شده گاز طبیعی ایران  ٣٤تریلیون متر مکعب برآورد شده است؛ هیچ
کش��وری در جهان این مقدار گاز ندارد.حمیدرضا عراقی ،مدیر عامل شرکت
مل��ی گاز ای��ران و معاون وزیر نفت این کش��ور در مصاحبه ای با بلومبرگ،
گفت :ایران برنامه هایی دارد تا ظرف پنج سال آینده تولید گاز خود را روزانه
ب��ه یک میلیارد و  ٢٠٠میلیون متر مکعب برس��اند؛ تولید کنونی ایران ٨٠٠
میلیون متر مکعب در روز است .ایران همچنین قرار است به یک صادرکننده
بزرگ گاز در جهان بدل شود؛ عراقی نیز عنوان کرده است که در چهار سال
آین��ده ظرفیت صادرات باید هفت برابر ش��ود و ب��ه  ٢٠٠میلیون متر مکعب
در روز برس��د .موریک می گوید که در گزارشهای پیشین خود به خوانندگان
توضیح داده است که ایران در نظر دارد پس از تکمیل بخش پاکستانی خط
لوله آی پی به پاکستان گاز صادر کند که قرار است بخشی از این خط لوله
را شرکتهای چینی برای پاکستان تکمیل کنند.
چگونگی تحقق اهداف ایران

قرار اس��ت در گام نخس��ت ،ایران همکاری شرکتهای انرژی خارجی
و س��رمایه آنه��ا را در می��دان گازی پ��ارس جنوبی جلب کن��د ،این میدان
مش��ترک گازی در خلیج فارس واقع در بخش قطری ،گنبد شمالی نام دارد
و بزرگترین میدان گازی جهان به ش��مار می رود.س��هم ایران از این میدان
حدود  ١٤تریلیون متر مکعب گاز است که این مقدار هشت درصد کل ذخایر
گازی جهان را شامل می شود؛ این میدان همچنین  ١٧میلیارد بشکه ذخایر
میعانات گازی دارد.هم اکنون برداش��ت گاز از برخ��ی فازهای میدان گازی
پارس جنوبی در حال انجام و قرار اس��ت تا س��ال  ٢٠١٦این رقم به هفت
تریلیون فوت مکعب در روز برسد.
تالش ایرانی ها برای جذب سرمایه گذاران بین المللی

ای��ران ب��ه دنبال ج��ذب  ١٠٠میلیارد دالر س��رمایه در صنعت نفت و
گاز خود اس��ت؛ بخش��ی از این سرمایه قرار است از بازگش��ت دوباره ایران
به بازارهای گازی تأمین ش��ود .ایران در نظر دارد با رونمایی از مدل نهایی
قرارداهای جدید نفتی خود سود سرمایه گذاری بسیار جذابی را برای سرمایه
گذاران در بخش انرژی فراهم کند ،به تازگی ش��رکتهای نفتی اروپایی برای
مذاکره درباره ش��رایط همکاری در آین��ده با ایرانی ها پس از لغو تحریمهابه
تهران س��فر کرده اند .به نظر می رس��د که افزایش برداش��ت گاز طبیعی از
میدانه��ای ایران خبر بدی برای روس��یه و ش��رکت گازپروم باش��د ،زیرا در
صورت لغو تحریمها اروپایی ها می توانند نخستین خریداران گاز ایران باشند
که دهها س��ال اس��ت هم اکنون از گازپروم خرید می کنند و این به معنای
ظهور یک رقیب تازه در بازار خواهد بود.بر اس��اس این گزارش ،ایران اعالم
کرده اس��ت که می تواند س��االنه  ٢٥تا  ٣٠میلیارد مت��ر مکعب گاز به اروپا
صادر کند؛ تهران اکنون در حال بررس��ی هشت مسیر خط لوله برای انتقال
این مقدار گاز به اروپاست .توان ایران برای تأمین بازارهای خارجی می تواند
برنامه ه��ای تولیدکنندگان آمریکایی که گاز مایع را به آس��یا و مقاصد دیگر
صادر می کنند را نیز با چالش روبرو کند.یکی از بزرگترین وارد کنندگان نفت
جه��ان در هند در مصاحبه ای با بلومبرگ گفت :ورود ایران به بازار مانند به
وجود آمدن یک منبع بی نهایت گاز اس��ت ک��ه تا امروز از آمریکا می آمد و
این وضع می تواند کنترل قیمت را از دست آنها خارج کند.
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معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران خبر داد:

پیشرفت مطلوب عملیات تعمیرات
اساسی پاالیشگاه های گاز

دان�ش نف�ت :برنام�ه تعمی�رات
اساس�ی در بخش شرکتهای پاالیش گاز
حدود دو درصد از برنامه پیش بینی ش�ده
جلوتر است.

مع��اون عملی��ات ش��رکت ملی
گاز ایران اظهار کرد :از  ٢٣٨دس��تگاه
توربینی که در ناوگان ش��رکت انتقال
گاز ایران وجود داشت ٧١ ،دستگاه باید
تحت تعمیرات اساس��ی قرار می گرفت
که از این تعداد ،تعمیرات  ٤٢درصد به
پایان رس��یده است.عبدالحسین ثمری
با بی��ان این که پی��ش بینی می کنیم
در ماهه��ای باقیمانده پیش از ش��روع
فصل سرما برنامه ای که برای تعمیرات
اساس��ی توربینها داریم به صورت کامل اجرا شود ،افزود :اجرای
عملی��ات توپکرانی خطوط انتق��ال گاز از دیگر برنامه های این
ش��رکت اس��ت که هم اکنون تداوم دارد.وی تاکید کرد :انجام
توپکرانی در حالی که گاز در خطوط انتقال گاز جریان دارد بسیار
مش��کل بوده ولی با تدابیری که اندیشیده شده ،این توپکرانیها
انجام شده است.به گفته وی ،بر اساس برنامه تعریف شده ،حدود

بومی سازی  ٩٠درصد از کاالهای ایستگاه های
تقویت فشار گاز
دان�ش نف�ت :مجری طرح تاسیس�ات تقویت فش�ار گاز از

بومی سازی بیش از  ٩٠درصد کاالهای مورد نیاز در بخش خطوط
انتقال و ایستگاههای تقویت فشار گاز خبر داد.

علی اکب��ر مرآتی اظهار کرد :در بخ��ش خطوط انتقال
گاز و ایس��تگاه های تقویت فشار بیش از  ٥٠٠قلم کاال وجود
دارد که با پش��توانه و پیگیری امور تخصصی بازرگانی شرکت
مل��ی گاز ایران ،بی��ش از  ٩٠درصد از ای��ن کاالها در داخل
کش��ور تولید می ش��ود.وی ادامه داد :هم اکنون بخش عمده
ای از لول��ه ،ش��یرآالت فوالدی ب��ا قطر ب��اال ،مخازن تحت
فش��ار ،اس��کلتهای فلزی ،مبدلها و کولرهای هوایی در داخل
کش��ور تولید می شود.مرآتی با اش��اره به این که طی دو سال
آینده بیش از  ١٠تاسیس��ات تقویت فش��ار در کش��ور به بهره
برداری می رسد ،تاکید کرد :باتوجه به هزینه میلیاردی ساخت
این تاسیس��ات و استفاده از ش��رکتهای پیمانکار ایرانی ،زمینه
اش��تغالزایی نیروهای داخلی فراهم خواهد شد.به گفته وی،

افزایش پایداری انتقال گاز در منطقه  ٥عملیات

فش�ار گاز نورآباد  ٣در اس�تان فارس که اواخر اردیبهشت ماه آغاز شده بود پایان
یافت.

مدیر منطقه پنج عملیات انتقال گاز با اش��اره به خودکفایی این منطقه
در تعمیرات اساس��ی این تجهیز اظهار کرد :تمام مراحل این تعمیرات توسط
کارشناسان تعمیرات اساسی این منطقه انجام شده است.حمید خدری با بیان
ای��ن که ظرفیت انتقال گاز این توربوکمپرس��ور  ٢٨میلیون مترمکعب در روز
اس��ت ،افزود :پس از رس��یدن س��اعت کارکرد این نوع توربینها به  ٤٨هزار
س��اعت ،کلیه قطعات توربین به طور کامل باز ،عیب یابی ،رفع عیب و مونتاژ
مجدد می ش��ود.وی یادآور ش��د :در سال گذش��ته تعداد  ٢٠تعمیرات اساسی
توربوکمپرسورها توسط کارشناس��ان تعمیرات اساسی این منطقه انجام شده
است.به گفته وی ،تاسیسات تقویت فشار گاز نورآباد  ٣واقع در پنج کیلومتری
شهرس��تان نورآباد فارس روی خط سوم سراس��ری قرار دارد که در سال ٨٢
به بهره برداری رس��یده است.مدیر منطقه پنج عملیات انتقال گاز در ادامه به
شناسایی عوامل موثر بر مدیریت بهینه کنترل خوردگی در این منطقه اشاره
کرد و گفت :مقاله "شناسایی عوامل تاثیر گذار بر مدیریت خوردگی در خطوط
لول��ه منطقه پنج عملیات انتقال گاز" که توس��ط یکی از کارکنان این منطقه
نوشته شده ،در بخش ارائه مقاله ششمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت
و گاز پذیرفته ش��ده اس��ت.خدری ادامه داد :هدف از این تحقیق ،شناس��ایی
عوامل موثر بر کنترل خوردگی اس��ت که با استفاده از روشهای علمی ،چهار
عامل اصلی و  ١٣زیرش��اخص موثر بر آن شناس��ایی شد.وی با بیان این که
در مرحله بعد با اس��تفاده از آمار استنباطی به رد یا پذیرش فرضیه ها پرداخته
شده ،اعالم کرد :نتایج نشان می دهد که تمام عوامل شناسایی شده با کنترل
خوردگی ارتباط مثبت و معناداری دارند.به گفته وی ،طبق رتب ه بندی ،از میان
عوام��ل موثر بر پدیده کنترل خوردگی ،عوامل "حمایت مدیریت" و "اصالح
ساختار سازمانی" بیشترین اهمیت را داراست.

امکان کاهش این مقدار تا  ٥٠درصد وجود دارد.

معاون امور مهندسی و بهره برداری شرکت ملی گاز ایران
با اش��اره به پروژه های این شرکت در حوزه بهینه سازی اظهار
کرد :این معاون��ت برای کاهش مصرف گاز و اجرای طرحهای
بهینه سازی فعالیتهای گوناگونی داشته که کاهش مصرف گاز
گرمکنهای ایستگاههای تقلیل فشار از جمله این طرحها است.
مجتبی ش��یخ بهایی اف��زود :وظیفه ما این اس��ت در اداره های
خود نیز صرفه جویی داش��ته باش��یم.وی یادآور ش��د :در مورد
ایستگاههای تقلیل فشار برنامه ریزی و طرحهایی را با همکاری
مش��اور به تمام اس��تانها ابالغ کرده ایم و به آنها گفته ش��ده با
اس��تفاده از این طرحها ،زمینه کاهش مصرف گاز در ایستگاهها

را فراهم کنند.به گفته وی ،یکی از مصوبه های امس��ال ما این
بوده که از مش��علهای دمنده دار اس��تفاده کنیم که این مشعلها
باعث کاهش  ٣٥درصدی مصرف می ش��ود و بر اساس برنامه
ریزی انجام ش��ده ،این مش��علها به تدریج جایگزین مشعلهای
موجود در سیس��تم می ش��ود.وی تاکید کرد :امیدوارم با اصالح
گرمکنهای ایستگاه های تقلیل فشار گاز تا پایان امسال ،شاهد
کاهش  ٣٠درصدی مصرف س��وخت در این ایستگاه ها باشیم.
معاون امور مهندسی و بهره برداری شرکت ملی گاز ایران ادامه
داد :راندمان گرمکنها از طریق تنظیم صحیح دمای گاز ،کنترل
احتراق ،اصالح درهای منبع انبساط و عایق کاری تا  ٢٥درصد
افزایش می یابد.شیخ بهایی یادآور شد :گاز پس از طی مسافت،
افت فشار پیدا کرده و سرد می شود؛ به همین دلیل این گاز باید
گرم شده که برای این کار از هیتر استفاده می شود.

در منطقه یک عملیات انتقال گاز ثبت شد؛

دان�ش نفت :حجم انتقال گاز منطق�ه یک عملیات انتقال گاز
در س�ه ماه امس�ال با افزایش  ٢٢درصدی نس�بت به مدت مشابه
پارسال به  ١٠,٧میلیارد مترمکعب رسید.

مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز اظهار کرد :افزایش
 ٢٢درصدی حجم انتقال گاز این منطقه نسبت به مدت مشابه
پارسال یک رکورد محس��وب می شود.عبدالحسین کوتکی با
بیان این که حجم تحویل گاز به ش��رکت پاالیش گاز بیدبلند
در س��ه ماه امس��ال به بیش از  ١,٨میلیارد مترمکعب رس��یده
اس��ت ،افزود :در بازه زمانی یادشده ١.٩ ،میلیارد مترمکعب گاز
توس��ط خط اول سراسری منتقل شده است.وی یادآور شد :در
بازه زمانی یادش��ده حجم پیگرانی تمیز کننده بر روی خطوط
لوله گاز نزدیک به  ٢٢٢کیلومتر بوده است که این امر پایداری

انتقال گاز را در منطقه یک عملیات انتقال گاز تثبیت می کند.
مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز ضمن تشکر و قدردانی از
تمام واحدهای این منطقه به خصوص واحدهای عملیاتی گفت:
با توجه به اقدامهای انجام شده ،فعالیتهای تعمیراتی پیش بینی
ش��ده و همدلی موجود بین پرسنل این منطقه امیدوارم بتوانیم
بهتر از س��الهای گذش��ته پایداری و تداوم انتقال گاز را شاهد
باشیم ، .با افزایش  ٣٧درصدی حجم گاز تزریقی به میدانهای
نفتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در سه ماه امسال حجم
گاز تزریقی به بیش از  ٤,٦میلیارد مترمکعب رس��یده اس��ت.بر
پای��ه این گزارش ،این حجم تزریق گاز به میدانهای نفتی واقع
در جنوب کشور توسط منطقه یک عملیات انتقال گاز نسبت به
سال گذشته یک رکورد محسوب می شود.

وزیر اطالعات پاکستان:

دانش نفت :وزیر اطالعات پاکستان
تأکید کرد با توجه به فرصت پیش آمده در
راس�تای توافق هس�ته ایران با گروه،5+1
ای�ن کش�ور به س�رعت خط لول�ه صلح را
ب�ه دلیل نی�از باالی خود به ان�رژی تکمیل
خواهد کرد.

به گ��زارش پاکآب��زرور ،پرویز

دانش نف�ت :مدیر عامل ش�رکت
پتروش�یمی بین الملل گفت :قرار اس�ت
ب�زودی هیئتهای�ی از فرانس�ه و انگلیس
ب�رای مذاک�ره ب�ه ای�ران بیاین�د؛ زی�را
اروپای�ی ه�ا بخص�وص بع�د از بح�ران
اقتص�ادی به ش�دت ب�ه دنبال س�رمایه
گذاریهای سودآور هستند و هیچ جا بهتر
از ایران برای سرمایه گذاری آنها نیست.

عیسی مشایخی از سفر خود به
وین به دعوت اتاق مش��ترک ایران و
اتریش ب��رای رونمای��ی از فرصتهای
تج��اری بخ��ش پتروش��یمی خبر داد
و گف��ت :در این س��فر محمد حس��ن
پیوندی ،قائم مقام شرکت ملی صنایع
پتروش��یمی و عادل نژادسلیم مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس
نیز حضور داش��تند .وی با اش��اره به توافق هس��ته ای ایران
و  ١+٥اف��زود :هم اکنون زود اس��ت که در م��ورد فرصتهای
تامین مالی و حجم س��رمایه گذاریها صحبت شود ،زیرا برای
جذب مناب��ع مالی تنها ارتباط دولتها کافی نیس��ت و الزامات
دیگ��ری نظیر ایجاد خط اعتباری  Line Creditو افزایش
اعتبار نزد موسسات بیمه صادراتی  ECA’sو ...دخالت دارند.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی بین الملل گفت :در مقطع فعلی
هلدینگ خلیج فارس به  ٦,٦میلیارد دالر س��رمایه گذاری نیاز
دارد ،طبیعت ًا این حجم س��رمایه گذاری بای��د از طریق تامین
مالی بلندمدت دنبال ش��ود که در فض��ای جدید که طی  ٥یا
 ٦ماه آتی ایجاد خواهد ش��د قابل پیگیری اس��ت .مش��ایخی
در م��ورد موان��ع پیش روی س��رمایه گ��ذاران خارجی برای
ورود ب��ه بازار پتروش��یمی ایران گفت :به عن��وان مثال برای
ج��ذب منابع مالی از بازارهای بین المللی به ش��کل بلندمدت
(فاینانس) دارا بودن رتبه اعتباری نزد موسسات بیمه صادراتی
کشورها مطابق مقررات سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی
 OECDالزم اس��ت؛ رتبه بندی موسس��ات بیمه صادراتی
کش��ورها از  ١تا  ٧اس��ت و در مقطع فعلی رتبه ایران  ٦است
که امید است در آینده بهبود یابد؛ این درحالی است که قبل از
اعمال تحریم رتبه ایران  ٤بوده و دوران طالیی امکان تامین
منابع مالی در آن سالها رقم خورد .وی با تاکید بر اهمیت نقش
بیمه های پوشش صادراتی افزود :همان گونه که آگاهی دارید
در کشور آلمان ،موسسه بیمه صادراتی هرمس HERMES
آلمان به عنوان موسسه بیمه صادراتی این کشور نقش و نظر
مهمی در این بین دارد؛ آنچه مسلم است شرائط سیاسی است

رغم فش��ارهای بین المللی شدید بر
این کشور،پاکس��تان هرگز نسبت به
اج��رای ای��ن خط لوله عقب نش��ینی
نک��رده اس��ت و توافق اخی��ر ایران و
گروه  1+5فرصت بس��یار مناسبی را
برای تس��ریع در اجرای این خط لوله
برای این کش��ور ایجاد کرده اس��ت.

رش��ید تأکید کرد ،اج��رای این پروژه
می تواند صنعت این کشور را متحول
کرده و در نتیجه اقتصاد آن را رش��د
ده��د و در نتیجه نرخ اش��تغال را به
می��زان قاب��ل توجهی در این کش��ور
افزایش دهد.این خط لوله قرار اس��ت
س��االنه میلیارد ها مت��ر مکعب گاز را

و از آن ج��ا که تحریمه��ا یکی از عوامل
موث��ر بر فعالیت س��رمایه گذاران اس��ت،
پس ب��ه یقین اث��ر خ��ود را روی فضای
س��رمایه گ��ذاری و تامین مالی گذاش��ته
اس��ت ،همچنی��ن تحریمها نیز یکش��به
وضع نش��ده که به یکباره برداش��ته شود.
این مس��اله زمانب��ر خواهد بود و دس��ت
کم  ٤تا  ٥م��اه زمان می برد که مقررات
بانکی اع�لام و رتبه اعتب��اری نیز بهبود
یابد .مدیرعامل ش��رکت پتروشیمی بین
المل��ل درباره تاثیرپذیری فضای کس��ب
وکار صنعت پتروشیمی از فضای سیاسی
گفت :محیط س��رمایه گ��ذاری و تامین
منابع مالی تابع ش��رائط سیاس��ی است و
از آنجا ک��ه تحریمها یکی از عوامل موثر بر فعالیت س��رمایه
گذاران اس��ت پس اثر خود را روی فضای سرمایه گذاری می
گذارد .مش��ایخی با اشاره به س��ابقه حضور شرکتهای آلمانی
در پروژه های پتروش��یمی ایران اظهار کرد :شرکت Linde
پیش از این نیز در پتروش��یمی و در واحد Recovery C٢
پتروش��یمی پارس و واحد الفین پتروش��یمی امیرکبیر فعالیت
داش��ته اس��ت ،در هر صورت ش��رکتهای خارجی چه در قالب
اعطای لیس��انس و چه در قالب پیمانکاری مثل  EPCزمانی
وارد بازار ایران می ش��وند که بحث مخاطره س��رمایه گذاری
در می��ان نباش��د .به این معنا که حمایت موسس��ات صادراتی
نظیر هرمس آلمان ،کوفاس فرانسه ECGD ،انگلیس و ...را
داشته باشند .وی در مورد اثرات فعلی اعالم توافق نهایی میان
ایران و  ٥+١بر جذب س��رمایه خارجی در صنعت پتروش��یمی
گف��ت :خوش��بختانه توافق اولیه اقدام مش��ترک که در ژانویه
 ٢٠١٤اتفاق افتاد اثر روانی بس��یار خوبی را بجای گذاشت و با
توافق جامع ،فضای مثبت آغاز مجدد فعالیتهای جدید کس��ب
در ایران به طور کامل محسوس خواهد بود .مدیرعامل شرکت
پتروش��یمی بین الملل گفت :اگر تواف��ق نهایی میان ایران و
 ٥+١انجام نمی ش��د مش��خص نبود قیمت دالر به چه میزان
می رسد ،هم اکنون تصویب توافق در شورای امنیت و اتحادیه
اروپا به لحاظ روانی بس��یار اثر مثبتی دارد .مدیرعامل شرکت
پتروش��یمی بین الملل درباره وضع فعلی تبادالت پتروش��یمی
ای��ران با جهان اظهار کرد :هم اکن��ون ما در تماس روزمره با
بانکه��ای بین المللی برای بازپرداخت بدهیهای خود هس��تیم
اما توافقات��ی برای فعالیتهای جدید تامین مالی تا زمان اعالم
لجیستیشن بانکی انجام نمی شود.

با اجرای راهکارهای بهینه سازی محقق می شود؛

افزایش  ٢٢درصدی حجم انتقال گاز در  ٣ماه امسال

خط لوله صلح را به سرعت تکمیل میکنیم

رش��ید ،وزیر اطالعات پاکستان ،طی
س��خنانی روز گذش��ته تأکید کرد که
این کش��ور با توجه به نیاز باالی خود
به انرژی ،به سرعت خط لوله انتقال
گاز ای��ران ب��ه این کش��ور را تکمیل
خواهد کرد.این مقام پاکستانی تأکید
کرد ،طی س��ال های گذش��ته و علی

سفر هیاتهای تجاری
فرانسه و انگلیس به ایران

صرفه جویی  5/2میلیارد دالری با اصالح
موتورخانه های کشور

کاهش  ٥٠درصدی مصرف گاز گرمکنهای ایستگاههای تقلیل فشار
مترمکع�ب گاز مصرف می کنند که با اجرای طرحهای بهینه س�ازی

تعمیرات اساس�ی  ٤٨هزار س�اعت توربین واحد چهارم تاسیسات تقویت

هماکنون  ٧٢تاسیسات تقویت فشار با  ٣٦مرکز بهرهبرداری،
ن��اوگان انتقال گاز کش��ور را تش��کیل می دهن��د و باتوجه به
افزایش ظرفیت تولید گاز در س��الهای پیشرو ،نیاز به ساخت
تاسیس��ات جدید احس��اس می ش��ود.مجری طرح تاسیسات
تقویت فش��ار گاز اعالم کرد :هر تاسیسات تقویت فشار شامل
توربوکمپرس��ور ،ژنراتور اضطراری برق ،کمپرسورهای هوای
ابزار دقیق ،اس��کرابر ،ترانس سیستم تابلوهای کنترل  upsو
دیگر تجهیزات مورد نیاز می شود.وی با اشاره به این که برای
ساخت هر تاسیس��ات تقویت فشار با چهار توربوکمپرسور نیاز
به  ٥١میلیون یورو س��رمایه ارزی و  ٤٥میلیارد تومان سرمایه
ریالی است ،اظهار کرد :با بومی سازی این تاسیسات از خروج
میلیاردها دالر ارز از کشور جلوگیری می شود.به گفته مجری
طرح تاسیس��ات تقویت فشار گاز کشور ،س��ال گذشته هفت
تاسیس��ات تقویت فش��ار گاز وارد مدار ش��د و در سال  ٩٤نیز
شاهد بهرهبرداری از پنج تاسیسات جدید خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت پتروشیمی بین الملل خبر داد:

با اجرای طرحهای بهینه سازی محقق می شود؛

دانش نفت :ایستگاههای تقلیل فشار گاز ساالنه  ٢٥٠میلیون

تک خبر

س��ه هزار کیلومتر از خطوط انتقال گاز در
سال  ٩٤توپکرانی می شود و این عملیات
تا به امروز طبق برنامه پیش رفته اس��ت.
معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران اعالم
کرد :هم اکنون برای توپکرانی س��ایز ٣٠
اینچ از نوع بومی توپکهای هوشمند استفاده
می کنیم و بر اساس برنامه ریزیهای انجام
ش��ده ،در آینده ،سایزهای باال را نیز توسط
توپکهای داخلی انجام دهیم.ثمری با بیان
ای��ن که عملیات عم��ده ای که در بخش
تعمیرات خط��وط لوله وجود دارد ش��امل
تعویض پوش��ش می ش��ود ،گف��ت :طی
یک س��ال گذشته س��عی کردیم در زمینه
تعویض پوش��ش به ج��ای این که به فکر
انجام دادن برنامه باش��یم به کیفیت بپردازیم و کیفیت را بیش
از پیش مدیریت کنیم.وی با اشاره به عمر مفید پوشش خطوط
لوله تصریح کرد :پوششی خوب است که در یک دوره  ١٠ساله
قابلیت الزم را داش��ته باش��د ولی صرفا خود پوشش نیست که
عم��ر مفید آن را تضمین می کند بلکه نگهداری که از خط لوله
می شود از جمله حفاظت کاتدیک نیز ضرورت دارد.

خبر

از ای��ران ب��ه پاکس��تان منتقل کند و
س��هم قابل توجهی از نیاز این کشور
به انرژی را تأمین کند.ماههاس��ت که
ایران بخش واقع در خاک کشور این
خ��ط لوله را تکمیل کرده اس��ت و در
ح��ال حاضر اج��رای این پ��روژه در
پاکستان با تأخیر همراه بوده است.

دان�ش نف�ت :مدی�ر ط�رح افزایش
کارای�ی موتورخان�ه ه�ا در ش�رکت بهین�ه

س�ازی مصرف سوخت با اش�اره به این که
این ش�رکت  ٤٢راه�کار برای اج�رای این
ط�رح پیش بینی کرده اس�ت ،اظهار کرد :با
اجرای این طرح در طول عمر  ١٠س�اله آن،
 ٥,٢میلیارد دالر صرف�ه جویی انرژی انجام
می شود.

محم��د میرزایی روز چهارش��نبه ـ
 ٣١تیرماه در نشست خبری که در آستانه
برگزاری همایش اس��تماع همگانی طرح
افزایش کارای��ی موتورخانه ها (که هفته
آینده برگزار می ش��ود) ،گفت :این طرح
که برای افزای��ش کارایی انرژی در ٥٠٠
هزار موتورخانه ساختمانهای مسکونی و
 ١٠٠هزار موتورخانه ساختمانهای اداری
کش��ور انجام می ش��ود از طرحهای بند «ق» تبصره  ٢قانون
بودجه س��ال  ٩٣کل کش��ور اس��ت که در چارچوب طرحهای
بهینه س��ازی ،کاهش گازهای گلخانه ای و مصرف انرژی در
بخش��های مختلف اجرا می ش��ود.مدیر طرح افزایش کارایی
موتورخانه ها در مورد همایش اس��تماع همگانی این طرح که
هفت��ه آینده برگزار می ش��ود ،تصریح ک��رد :در این همایش،
ارائ��ه ای از طرح و زیرس��اختهای فراهم ش��ده و همچنین به
س��ئواالت متقاضیان س��رمایه گذاری نیز پاسخ داده می شود.
به گفته وی ،زیرس��اختهای فراهم شده طرح برای ذی نفعان
در س��ایت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت قرار داده شده
ت��ا عالقمندان نظریات و پیش��نهادهای خ��ود را برای ما ارائه
کنند و این ش��رکت آنها را بررسی می کند.مدیر طرح افزایش
کارایی موتورخانه ها به زیرس��اختهای این طرح اش��اره کرد و
افزود :اس��ناد حقوقی و قراردادها ،اندازه گیری و صحه گذاری
( )M&Vو س��امانه مدیریت طرح از زیرساختهای مورد نیاز
این طرح هس��تند که در همایش استماع همگانی معرفی می
شوند.میرزایی با اشاره به این که دو هفته پس از انجام همایش
اس��تماع همگانی ،کل طرح رونمایی و پس از آن اجرایی می
ش��ود ،یادآور شد :طرح افزایش کارایی موتورخانه ها نخستین
ب��ار در کش��ور به عنوان طرح��ی مبتنی بر عملک��رد انرژی و
 M&Vانجام می شود.وی با بیان این که کنتور هوشمند گاز
از الزامات انجام این طرح است ،گفت :با توجه به این که کنتور
هوشمند گاز در کشور تجاری نشده است ،اولویت اجرای طرح
با ساختمانهایی است که دارای کنتور عمده هستند.میرزایی با

اشاره به این که طرحهای بند ق با سرمایه
گذاری بخشهای دولتی و خصوصی انجام
می شود ،افزود :همه مراحل اجرای طرح
برعهده سرمایه گذار است و بازپرداخت به
سرمایه گذار از محل صرفه جویی انرژی
انجام می شود.مدیر طرح افزایش کارایی
موتورخانه ها با بیان این که حجم سرمایه
گذاری مورد نیاز این طرح  ٢میلیارد دالر
است ،تصریح کرد :به ازای هر مترمکعب
گازطبیعی صرفه جویی ش��ده در هر واحد
حداکثر  ٤٥٠٠ریال به مدت  ٣٣ماه برای
موتورخانه های ساختمان مسکونی و ٢٢
ماه ب��رای موتورخانه های س��اختمانهای
تجاری اداری به ش��رکتهای سرمایه گذار
مج��ری پرداخت می ش��ود.به گفته وی،
تعهد بازپرداخت ها از س��وی شرکت ملی
نفت انجام می ش��ود که در عمل تعهد دولت است.میرزایی با
اش��اره به این که شرکتهای س��رمایه گذار باید دارای رتبه در
رشته تأسیسات و یا خدمات انرژی از سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور باشند ،اظهار کرد :ناظران و بازرسان این طرح نیز
باید دارای رتبه در رش��ته های تأسیسات ،مکانیک و یا بهینه
سازی انرژی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.
ارائه  ٤٢راهکار بهینه سازی در موتورخانه ها

وی ب��ا بی��ان این که بی��ش از  ٤٢راهکار ب��رای بهینه
س��ازی انرژی در موتورخانه ها پیش بینی ش��ده است ،یادآور
ش��د :تأمین کنندگان تجهیزات این ط��رح نیز باید مورد تأیید
ش��رکت بهینه سازی مصرف سوخت باشند و تنها راهکارهای
مورد تأیید این ش��رکت نیز باید در این طرح اس��تفاده شود.به
گفته وی ،س��اختمانهای کش��ور دارای پتانسیل صرفه جویی
باالیی هس��تند و می توانند  ٣٠تا  ٥٠درصد صرفه جویی گاز
را به همراه داشته باشند .مدیر طرح افزایش کارایی موتورخانه
ها با اشاره به این که براساس فراخوانی که سال گذشته برای
س��رمایه گذاری در این طرح منتش��ر ش��د ١٠ ،شرکت اعالم
آمادگی کردند ،گفت :س��رمایه گذاران زیادی متقاضی شرکت
در ای��ن طرح بودند ک��ه دارای رتب��ه الزم نبودند و همچنین
بسیاری از سازمانها و ارگانها نیز خود تمایل به سرمایه گذاری
در س��اختمانها دارند .همایش اس��تماع همگانی طرح افزایش
کارایی موتورخانه ها پنجم مردادماه از س��وی ش��رکت بهینه
س��ازی مصرف س��وخت در باشگاه ش��ماره یک نفت برگزار
می شود.

