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صرفه جویی  ٣٥میلیارد مترمکعبی مصرف گاز و
خلق  ٣٣هزار فرصت شغلی

شنبه 10مرداد ماه  - 1394شماره 485
گفت و گو :فرشته نصیری دانا

ماموریت مهم شرکت فرابرد در گفتگو با مهندس بردیا فرهود:

طراحی بنیادی و تفصیلی واحدهای فرایندی پاالیشگاهی و پتروشیمی
دان�ش نفت  :ش�رکت «فرابرد» که
وظیفه طراحی ،س�اخت و نصب تجهیزات
و اجرای س�ازه برج های خن�ک کننده تر ،
واحده�ای تصفی�ه آب و پس�اب صنعت�ی
و انتق�ال آب را ب�ر عه�ده دارد ،با ش�روع
فعالی�ت در زمینه طراحی بنیادی و تفصیلی
واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی تالش
نم�وده گام موث�ری در صنع�ت داخل�ی
کش�ور بردارد  .ش�رکت «فراب�رد» یکی از
ش�رکت هایی اس�ت ک�ه توانس�ته تحول
عظیم�ی را در بخ�ش صنعت ب�ه خصوص
برج ه�ای خنک کننده ایجاد کند .در همین
راستا بر آن شدیم با مهندس بردیا فرهود،
مدیر عامل ش�رکت «فرابرد» به گفت و گو
بنشینیم که نظر خوانندگان عزیز را به این
مصاحبه جلب می کنیم .
جناب آقای مهندس فرهود ،شرکت
«فراب�رد» از چ�ه زمانی آغاز ب�ه کار نموده
است و در چه زمینه ای فعالیت می کند؟

ش��رکت فرابرد بخش��ی از گروه
صنعتی فراسان است که در سال 1365
فعالی��ت متعهدان��ه خود را در راس��تای
صیانت از استقالل صنعتی کشور جهت
خودکفایی س��اخت فن ه��ای محوری
برج ه��ای خن��ک کنن��ده و کولرهای
هوای��ی آغ��از نم��ود .این ش��رکت در
دوران جن��گ تحمیلی تنها تولید کننده
داخــــل��ی فن های محوری مربوط به
صنایع آس��یب دیده از جن��گ ،از قبیل
پاالیشگاه ها ،پتروشیمی ها ،نیروگاهها
و همچنین کارخانه های ساخت فوالد و
سایر صنایع کشور بود .شرکت «فرابرد»
پس از کس��ب س��الها تجرب��ه در تولید
فن ه��ای محوری از جن��س  FRPدر
سال  1380اقدام به تاسیس دو شرکت
مهندس��ی جه��ت طراح��ی برج ه��ای
خنک کنن��ده و تصفیه خانه های آب و
ایس��تگاههای پمپاژ (و سایر پروژه های
مرتب��ط در زمینه ابنیه و تاسیس��ات) و
همچنین طراحی و س��اخت سازه های
فل��زی صنعتی و خطوط تولید لوله های
 GRPنم��ود .این ش��رکت با اخذ رتبه
یک تاسیس��ات و تجهیزات و رتبه یک
ساختمان و ابنیه و همچنین رتبه آب از
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی شروع
به انجام پروژه ها بصورت  EPCنمود
که در این راس��تا موفق ش��د با نگرش
دانش محور خود قدم بزرگی در نوسازی
صنایع کشور به خصوص برج های خنک
کننده که پس از گذش��ت سالها از عمر
آنها ،دچار آس��یبهای جدی شده بودند،
بردارد .توانمندیهای ش��رکت «فرابرد»
در حال حاضر ش��امل طراحی و ساخت
برج ه��ای خنک کنن��ده بتنی ()EPC

طراحی و س��اخت تصفیه خانه های آب
و ایستگاه های پمپاژ ( ،)EPCطراحی
و اجری سیستمهای تولید و تزریق ازن،
طراح��ی و س��اخت فن ه��ای محوری
ب��ا پره ه��ای  FRPو بطــــ��ور کلی
طراحی واحده��ای یوتیلیتی و فرایندی
پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها و همچنین
ساخت سازه های فلزی صنعتی ،طراحی
و س��اخـــت انواع مخ��ازن ،طراحی و
س��اخت قطعات جانـبی برج های خنک
کننده و طراح و س��ازنده ماش��ین آالت
خطوط تولید لــــوله  GRPمی باشد.
در رابط��ه ب��ا بومی س��ازی تکنولوژی
س��اخت خطوط تولید لوله های GRP
نه تنها ش��رکت فرابرد موفق شد میهن
عزیزم��ان را در این زمینه به خودکفایی
برس��اند بلک��ه ای��ن تکنول��وژی را به
کش��ورهای مانند ترکی��ه و کره جنوبی
هم صادر نمود.
بفرمائید ش�رکت «فراب�رد» تاکنون

چه اقداماتی انجام داده است؟

در ای��ن بین با رش��د اقتصادی و
توس��عه همه جانبه ایران اسالمی ،نیاز
صنای��ع رو به رش��د و در حال توس��عه

از سال  1380تاکنون طی

مدت  14سال شرکت فرابرد
موفق شده است  22پروژه
برج خنک کننده بتنی در

سطـــح کشور را به صورت
( EPCطراحی ،ساخت و
اجرا) انجام دهد

ب��ه برج های خنک کننده بیش از پیش
احس��اس گردید ،که ای��ن مهم موجب
افزایش مس��ئولیت شرکت «فرابرد» در
ارتق��اء و بهبود عملکرد خ��ود به عنوان
یک��ی از بزرگتری��ن طــــراحـ��ان،
تامــــی��ن کنن��دگان و س��ازندگان
برج های خنک کنن��ده در ایران گردید
بطوریک��ه از س��ال  1380تاکنون طی
مدت  14س��ال شرکت «فرابرد» موفق
شده اس��ت  22پروژه برج خنک کننده
بتنی در س��طـــح کش��ور را به صورت
( EPCطراحی ،س��اخت و اجرا) انجام
ده��د که ت��ا امــــ��روز  20پ��روژه از
برج های خنک کننده شرکت فرابرد به
بهره برداری رسیده است و خوشبختانه
رضایت کامل کارفرمای��ان را به همراه

داش��ته اس��ت .از دیگر پروژه هایی که
توس��ط ش��رکت فرابرد اجرا شده است
تکمی��ل و افزای��ش ظرفی��ت تصفی��ه
خانه آب ش��ـــیراز و طراحی و اجرای
سیس��تم تزریق ازن برای آن می باشد.
همچنین در زمینه س��اخت س��ازه های
فل��زی ظرف  4س��ال اخیرتقریبا بین 4
تا  5هزار تن سازه فلزی تولید داشته که
از جمله مش��تریان آن پتروشیمی شیراز
و پاالیش��گاه بندرعب��اس بوده اس��ت.
ظرفی��ت فعل��ی کـــــارخان��ه جهت
س��اخت س��ازه های فل��زی 1500
ت��ا  2000ت��ن در س��ال می باش��د که
ش��رکت«فرابرد» طرح افزایش ظرفیت
(با س��اخت کارخانه جدید) به میزان 10
هزار تن در س��ال را دارد که امید است
تا شش ماه آینده به بهره برداری برسد.
از جمله س��ایر اقدامات ش��رکت فرابرد
در زمینه برج ه��ای خنک کننده عالوه
بر طراحی ،س��اخت و نص��ب برجهای
خن��ک کننده میتوان ب��ه تولید و تامین
کلیه تجهی��زات داخلی برج های خنک
کنن��ده و کولره��ای هوای��ی از قبی��ل
طراحی و ساخت انواع فن های محوری
کامپوزیت��ی در قطره��ای  3ال��ی 40
فــ��وت ،تنوره های فایبر گالس ،قطره
گیر ،پرکن ،نازل ،شبکه های توزیع آب
و همچنین تامین سایر قطعات مکانیکی
و الکتریک��ی از تولی��د کنن��دگان معتبر
داخلی و خارجی اشاره کرد.
در راس�تای اصل  17سیاست های

کل�ی برنام�ه پنج س�اله شش�م توس�عه،
شرکت «فرابرد» چه برنامه هایی دارد؟

ب��ا توجه ب��ه این سیاس��ت ها و
ابالغ آن از س��وی مق��ام معظم رهبری
تحت عن��وان دانش بنیان کردن صنایع

باالدس��تی و پایین دس��تی نفت و گاز،
ش��رکت فرابرد زیر مجموعه ای تحت
عنوان ش��رکت پتروپویش فرابرد را در
بخش مهندسی تاسیس کرده است که
یکی از ماموریت های این ش��رکت که
در بخش مهندس��ی «فرابرد» در زمینه
نف��ت و گاز فعالی��ت می کن��د ،طراحی
بنی��ادی و تفصیل��ی واحدهای فرایندی
پاالیش��گاهی ،نفت و پتروشیمی است.
همچنین این واح��د طراحی واحدهای
یوتلیت��ی ،ازت ،پ��س آب صنعت��ی و
تصفی��ه آب و تحقی��ق در خص��وص
توس��عه فرآیندهای نوی��ن در خصوص
شــــکس��ت مولکول��ی برش ه��ای
نفتـــ��ی س��نگین و upgrading
پاالیش��گاه های نف��ت را نی��ز بر عهده
دارد .از دیگ��ر ماموریت های ش��رکت
پتروپوی��ش فرابرد می توان به مطالعات
ام��کان س��نجی صنعت��ی ،اس��تقرار
سیس��تم های مدیریت ،سیس��تم تعالی
س��ازمانی ممی��زی ان��رژی ،طراح��ی
واحده��ای قیرس��ازی و همچنین واحد
تولید ادتیوهای قیر گوگردی را نام برد.
طراحی و ساخت واحدهای جداسازی و
اشباع بنزین و کاهش محتوای بنزن در
بنزین هم از وظایف این واحد می باشد.
پروژه ه�ای ش�اخصی که ش�رکت

فراب�رد ب�رای صنای�ع پاالیش�گاهی و
پتروشیمی کش�ور اج�را ک�رده در چ�ه
شرکتهایی بوده است؟

در  5دهه گذشته برج های خنک
کننده توسط شرکتهای خارجی در ایران
س��اخته می شد ولی خوشبختانه شرکت
فرابرد توانست اقدام به ساخت این برجها
با دان��ش بومی کند بطوریکه در س��ال
 1380اولین پروژه برج خنک کننده خود

را بصورت  EPCبرای پتروشیمی تبریز
و در س��الهای  82و  86و  87نی��ز س��ه
برج خنک کنن��ده دیگر با ظرفیت های
هر کدام  10000مترمکعب در س��اعت
در پاالیشگاه تهران و همچنین در سال
 85نیز یک برج خنک کننده با ظرفیت

ظرفیت فعلی کـــــارخانه

جهت ساخت سازه های فلزی 1500
تا  2000تن در سال می باشد که
شرکت«فرابرد» طرح افزایش

ظرفیت (با ساخت کارخانه جدید)
به میزان  10هزار تن در سال را

دارد که امید است تا شش ماه آینده
به بهره برداری برسد

 14000مترمکع��ب در س��اعت ب��رای
پتروش��یمی زاگرس اج��را نموده که آب
در گردش این برج بصورت مس��تقیم از
آب دریا است.
شرکت «فرابرد» از لحاظ استاندارد

در چه سطحی قرار دارد؟

ش��رکت «فراب��رد» در راس��تای
تالش ب��رای جل��ب اعتماد مش��تری،
موفق به اخذ گواهی استاندارد مدیریت
کیفی��ت وگواهینامه رضایت مش��تری
گردیده اس��ت ،همچنی��ن در خصوص
اس��تاندارد جوش��کاری ذوبی موفق به
اخ��ذ گواهینام��ه  ISO3834ش��ده و
ضم��ن تعه��د و پایبندی کامل نس��بت
به عدم اس��تفاده از آالینده های زیست
محیط��ی اس��تاندارد  ISO14001و

 OHSAS18001را نی��ز اخ��ذ نموده
اس��ت .عالوه بر این ش��رکت «فرابرد»
جهت هم��گام بودن ب��ا تکنولوژی روز
دنیا در طراحی و ساخت برج های خنک
کننده و س��ایر اجزا مربوطه اس��تاندارد
به عضوی��ت انجـــــمن بی��ن المللی
سازندگان برج های خنک کننده درآمده
اس��ت .ای��ن انجمن یک��ی از مهمترین
انجمن های تش��کیل ش��ده در رابطه با
طراحی ان��واع برج های خنک کننده در
دنیا می باش��د که اعضا خود را ملزم به
رعایت اس��تانداردهای تدوین ش��ده در
م��ورد طراحی ان��واع برج ه��ای خنک
کننده می کند .همچنین شرکت فرابرد
ب��ا بیش از  28س��ال س��ابقه در زمینه
طراح��ی ،س��اخت و تامی��ن تجهیزات
واحدهای صنعتی به خصوص س��اخت
فن ه��ای مح��وری برج ه��ای خن��ک
کننده و کولرهای هوایی توانس��ته است
مجموع��ه ای کام��ل از خدمات پس از
ف��روش را جهت مش��تریان خود فراهم
آورد .تجربی��ات حرف��ه ای و بلند مدت
واح��د خدمات پس از فروش ،ش��رکت
فراب��رد را مل��زم به ب��رآورده س��اختن
نیازهای فنی و بازرگانی و ارائه مناسبت
تری��ن راهکارهای ممکن به مش��تریان
خود کرده است .به منظور محقق شدن
این ام��ر راهکارهایی ازجمله بررس��ی
عملک��رد فعل��ی تجهی��زات ،طراحی و
مهندس��ی تجهی��زات جدید بر اس��اس
افزایش راندمان فعلی ،اجرای طرح های
مهندس��ی ،س��اخت و نصب تجهیزات
و انجام تس��ت های مرب��وط و نظارت
ب��ر نصب رایگان تجهی��زات تولیدی را
پیشنهاد می کند.
تحریم ه�ا چ�ه تاثی�ری در رون�د

فعالیت های شما داشته است؟

تحریم ها به نح��وی برای اغلب
ش��رکت ها فرص��ت ب��وده هرچند که
محدودیت هایی هم ایجاد کرده اس��ت،
وقتی حض��ور ش��رکت های خارجی به
واس��طه تحریم ها در کش��ور کمرنگ
شد ،ش��رکت های داخلی تولیدات خود
را توس��ـــعه دادند و به واســـطه نبود
محصوالت مورد نی��از صنعت ،اقدام به
تولید و سعی برای دستیابی به دانش آن
کردند .به این خاطر ،کیفیت محصوالت
ارتق��ا پیدا ک��رد اما از طرف��ی در دوره
تحریم ها منابع مالی به ش��دت محدود
ش��دند و از لحاظ کمی ش��رکتها تحت
فش��ار قرار گرفتند و تولی��دات به خاطر
کمبود ای��ن منابع کاه��ش یافت .امید
اس��ت با رفع تــحریم ها ،مشـــکالت
اقتصادی برطرف شود.

با دستور وزیر نفت برای انتخاب مشاور؛

چشمانداز توسعه پارسشمالی غبارزدایی میشود؟

دان�ش نفت :ط�رح توس�عه میدان
گازی پارس ش�مالی به دالی�ل مختلف در
طول سال های گذشته مسکوت مانده بود؛
اما حاال به نظر می رسد با دستور وزیر نفت
برای انتخاب مشاور برای بررسی نیازهای
زیرساختی این میدان ،در آینده ای نزدیک
از سر گرفته خواهد شد.

در حال��ی که طبق اظهارنظرهای
مس��ووالن نفت و مدیرعامل ش��رکت
نف��ت و گاز پارس قرار ب��ود اقدام برای
توس��عه میدان گازی پارس ش��مالی در
س��ال  92آغاز ش��ود ،به دلیل آنچه "در
اولویت قرارداش��تن توسعه میدان پارس
جنوبی نامیده ش��د" طرح توس��عه این
میدان گازی متوق��ف ماند.میدان گازی
پارس ش��مالی ک��ه در  120کیلومتری
شرق بوش��هر و در آبه ای خلیج فارس
قرار دارد در س��ال  1965کشف شده و
تاکن��ون  17حلقه چاه در آن حفر و 26
سکوی دریایی در آن نصب شده است.
ای��ن میدان مزیت های��ی چون نزدیک
بودن قله مخزن به س��احل دریا (حدود
 25متر) و برخورداری از نفت س��نگین
را داراس��ت.نفت برخی از الیههای این
می��دان از لحاظ درجه س��بکی ()API
خصوصیات نفت خام میدان کوه موند را
داراس��ت و با توجه به برآوردهای انجام
شده نفت میدان پارس شمالی از API
 12برخوردار اس��ت.مطالعه و طرح اولیه

میدان ش��امل تولید  3600میلیون فوت
مکعب گاز در روز از طریق دو فاز است
که از فاز اول روزانه  1200میلیون فوت
مکعب برای تزریق به میدانهای نفتی
جنوب کشور و از فاز دوم  2400میلیون
فوت مکعب گاز برای صادرات یا مصرف
داخلی کش��ور تولید میشود.مدت زمان
تولید ثابت روزانه ازاین میدان  25سال،
م��دت زمان کل تولید میدان  35س��ال
و ضری��ب بازیافت تولید از میدان گازی
پارس ش��مالی حدود  61.1درصد است.
با این وجود ،موسی سوری  -مدیرعامل
وقت شرکت نفت و گاز پارس  -درباره
توقف طرح توس��عه میادین فردوس��ی،
گلش��ن و پارس ش��مالی گفت��ه بود که
نیازی به نگرانی در این زمینه نیس��ت:
"ت��وان مل��ی با توج��ه ب��ه پروژههای
در ح��ال اج��را در پارس جنوبی بس��یار
افزایش یافته اس��ت ب��ه تدریج همین
پیمانکاران داخلی توس��عه این میدانها
را انجام خواهند داد".وی همچنین گفته
بود" :س��ال آینده با آزاد ش��دن نیروها
و امکان��ات پیمانکاران داخلی مش��غول
در پ��ارس جنوبی ،توس��عه میدانهای
گلش��ن ،فردوسی و پارس ش��مالی نیز
شروع میش��ود".این درحالی است که
پیش از این و در سال  89نیز علی رغم
امض��ای قرارداد با ش��رکت های چینی
ب��رای توس��عه  3میدان گازی گلش��ن،

فردوس��ی و پارس شمالی ،به دلیل عدم
تعیی��ن قیمت گاز به تعوی��ق افتاد.بنا بر
گزارش ایس��نا در همان سال ،مسایلی
چون ابهام در صادرات گاز از طریق ال
ان جی نس��بت به خط لوله نیز از دالیل
تاخیر در آغاز روند اجرای این پروژه ها
برشمرده می شود ،به گونه ای که علی
وکیلی – مدیرعامل شرکت نفت و گاز
پارس – درباره آخرین وضعیت توس��عه
این میدان های گازی ،تعیین قیمت گاز
را موضوع مذاک��ره ایران با طرف های
چینی و مالزیایی دانسته و گفته بود" :تا
قیمت گاز مشخص نشود ،امکان توسعه
در بخش باالدس��تی ایجاد نخواهد شد؛

بنابراین منتظر هستیم قیمت گاز توسط
گروهه��ای مذاکرهکنن��ده گازی نهایی
ش��ود .از آنجا که ای��ن پروژهها به طرح
ال.ان.ج��ی متصل هس��تند ،باید قیمت
گاز نهایی شود" .براساس این گزارش،
مطالعه و طرح اولیه میدان پارسشمالی
در بخش باال دستی شامل تولید 3600
میلی��ون فوت مکع��ب در روز گاز ترش
نمزدایی ش��ده در چهار فاز  900میلیون
فوت مکعب��ی جهت تغذیه کارخانههای
تولید ال.ان.جی بهمقدار  20میلیون تن
در سال اس��ت که تفاهمنامه اجرای آن
در س��ال  1386بین ش��رکت نفت ملی
ایران و شرکت نفت سینوک چین برای

توس��عه میدان در چهار ف��از بهصورت
بیعمتقابل و س��اخت کارخانههای تولید
ال.ان.ج��ی با س��رمایهگذاری ش��رکت
س��ینوک امضا ش��د.انعقاد ق��رارداد16
میلیارد دالری میان ش��رکت ملی نفت
ایران و شرکت چینی ،این شرکت پروژه
را ت��رک کرد ت��ا ایران اع�لام کند که
قرارداد به صورت موقت لغو می ش��ود؛
اما پس از آنکه اعالم ش��د این قرارداد
برای همیش��ه لغو می شود شرکت ملی
نفت فراساحل چین برای بازگشت مجدد
به طرح پا پیش گذاشت.به گفته موسی
سوری – مدیرعامل وقت شرکت نفت
و گاز پارس – درباره احتمال بازگش��ت

این ش��رکت به ایس��نا گفته ب��ود" :در
صورت��ی که حض��ور چینیه��ا در این
ط��رح در چارچ��وب منافع مل��ی ایران
باشد با تصمیم وزارت نفت وارد قرارداد
اجرا با آنه��ا خواهیم ش��د".ابراز تمایل
چینی ها برای بازگشت به پارس شمالی
در حال��ی صورت گرفت ک��ه آن ها در
اجرای طرح توسعه فاز  11پارس جنوبی
خ��وب کار نکرده بودند.با این تفاس��یر،
پ��س از جمع بن��دی مذاکرات هس��ته
ای و تصویب قطعنامه ش��ورای امنیت
س��ازمان ملل برای تایید توافق هس��ته
ای حال به نظر می رس��د چش��م انداز
به س��رانجام رس��یدن سرنوشت پارس
شمالی نیز از غبار زدوده خواهد شد؛ چرا
که به گفته مهدی یوسفی – مدیرعامل
س��ازمان منطقه وی��ژه اقتصادی انرژی
پ��ارس  -وزیر نفت دس��توری مبنی بر
انتخاب مش��اور برای بررس��ی نیازهای
زیرساختی توسعه میادین منطقه پارس
ش��مالی و ارائ��ه نتیجه این بررس��ی تا
پایان پاییز امس��ال به س��ازمان منطقه
وی��ژه اقتص��ادی انرژی پ��ارس جنوبی
ابالغ کرده اس��ت.باید منتظر ماند و دید
ک��ه این بار پیش��رفت در اجرایی کردن
طرح توسعه این میدان گازی چه میزان
خواهد بود و آیا گامی بلند در این زمینه
از سوی مس��ووالن نفت ایران برداشته
خواهد شد؟

مهندس نصرت اله سیفی

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

اج��رای کام��ل ط��رح افزای��ش کارای��ی
موتورخانه ها  ٣٥میلیارد مترمکعب صرفه جویی
ب��ه دنبال دارد و این می��زان صرفه جویی معادل
 ٣,٥س��ال گاز صادراتی به ترکیه اس��ت ٩ .طرح
از طرحه��ای بند ق تبصره  ٢قان��ون بودجه ٩٣
در ش��ورای اقتصاد تصویب ش��ده است .اجرای
طرح افزای��ش کارایی موتورخانه ها پارس��ال در
ش��ورای اقتصاد به تصویب رسیده و شامل ٥٠٠
هزار موتورخانه س��اختمانهای مسکونی و  ١٠٠هزار موتورخانه ساختمانهای
اداری تجاری است و تمام مراحل و عملیات انجام این طرح از طریق سامانه
و بدون دخالت نیروی انس��انی انجام می ش��ود .در همین حال ،جایگاه سهم
ساختمان در کاهش مصرف انرژی  ٢٢درصد است و با اجرای طرح افزایش
کارایی موتورخانه ها می توان  ١١درصد از س��هم س��اختمانها را در کاهش
مصرف انرژی به نتیجه رس��اند که  ٨٩درص��د مابقی را طرحهای دیگر باید
جبران کنند .با اجرای این طرح  ٣٣هزار فرصت شغلی ایجاد می شود ،افزود:
طول عمر مفید این پروژه  ١٤سال در نظر گرفته شده است که بازپرداخت به
س��رمایه گذاران برای ساختمانهای مسکونی در  ٣٣ماه و برای ساختمانهای
اداری و تجاری در  ٢٢ماه انجام می ش��ود .موتورخانه هایی شامل این طرح
می ش��وند که  ٥٠٠مترمربع فضا را در اقلیم تهران پوش��ش می دهند .زمان
اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه ها چهارساله در نظر گرفته شده است
و امیدواریم این طرح امس��ال در  ٦٠هزار موتورخانه اجرایی ش��ود و ساالنه
افزایش داش��ته باش��د .اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه ها ساالنه ٣٥
میلی��ارد مترمکعب صرفه جویی به دنبال دارد و با توجه به صادرات س��االنه
 ١٠میلیارد مترمکعبی گاز ایران به ترکیه ،از محل اجرای این طرح می توان
صادرات  ٣,٥س��ال گاز ایران به ترکیه را تضمین کرد .بی تردید اگر مصرف
ان��رژی با روند کنونی پیش رود ،در س��الهای  ١٤٠٠تا  ١٤٠٣میزان تولید و
مصرف کشور برابر می شود در نتیجه باید سیاستهای اصالح الگوی مصرف
را پیاده کنیم .صرفه جویی تجمیعی از س��ال  ١٣٩٤تا  ١٤٠٠در بخش��های
مختلف ،باید پنج میلیارد بش��که معادل نفت خام باش��د که بیشترین کاهش
را باید در بخش تبدیل و توزیع و پس از آن س��اختمانها داشته باشیم .در هر
سه بخش مصرف ،تبدیل و توزیع و تولید تلفات انرژی وجود دارد و شرکت
بهینه س��ازی مصرف س��وخت برای همه بخش��ها برنامه ریزی کرده است.
ش��دت انرژی در سال  ٨٩که سال پایه برای کاهش مصرف انرژی به شمار
می رود ،یک بشکه معادل نفت خام به ازای یک میلیون ریال درآمد ناخالص
ملی بود که تا پایان برنامه شش��م توس��عه با اجرای بند  ٧سیاس��تهای کلی
اصالح الگوی مصرف ابالغی از س��وی مق��ام معظم رهبری باید  ٥٠درصد
کاه��ش یابد .صرفه جویی در مصرف ان��رژی با اعمال مجموعه ای متعادل
از اقدامهای قیمتی و غیرقیمتی برای کاهش مس��تمر شاخص شدت انرژی
کش��ور انجام می شود .با فرض رش��د اقتصادی  ٦درصد ،میزان مصرف در
س��ال  ١٤٠٠باید یک میلیارد و  ٤١٤میلیون بش��که معادل نفت خام باش��د.
با س��رمایه گذاری درست تا پایان سال  ،١٤٠٩ارزش صرفه جویی تجمیعی
با فرض  ٦درصد رش��د اقتصادی ٨٧٠ ،میلیارد دالر و تا س��ال ٣٦٠ ،١٤٠٠
میلیارد دالر خواهد بود که نیاز به  ١٩٢میلیارد دالر س��رمایه گذاری در کل
کش��ور دارد و یک میلیارد و  ٨٠٠میلیون تن کاهش انتش��ار کربن را نیز به
دنبال دارد.

تک خبر

فالت قاره ،خط مقدم افزایش تولید نفت؛

تولید نفت میدان رشادت افزایش می یابد

تولی�د نفت خام از میدان رش�ادت در قلب خلیج فارس ،با آغاز دور جدید

تعمیرات پمپهای درونچاهی افزایش می یابد.

دور جدید تعمیرات پمپهای درونچاهی میدان رش��ادت با بکارگیری
تجهی��زات  Snubbing Unitمس��تقر در ب��ارج  ١-MEMتوس��ط
پیمانکار آغاز ش��د.در پی برنامهریزیهای انجام ش��ده با هدف اس��تفاده از
پتانس��یل تولیدی این میدان ،انجام تعمیر پمپهای درون چاهی در سکوی
 R٤میدان رش��ادت ،از اواخر تیرماه س��ال جاری آغاز ش��ده بود که براین
اس��اس هماهنگیه��ای الزم انجام و قرار ش��د تعمی��رات روی  ٤حلقه از
چاههای قدیمی این میدان که در دو س��ال گذش��ته دچار اش��کال ش��ده
بودند ،انجام ش��ود.چاههایی که به تلمبههای درونچاهی مجهز هستند به
دالیل مختلف دچار اش��کال از ناحیه کابل برق و یا الکتروموتور شده و به
صورت معمول بین هر  ٣تا  ٥س��ال نیاز به انجام تعمیرات اساسی دارند.در
این نوع تعمیرات بعد از انجام تمهیدات مورد نیاز و ایمنس��ازی چاه ،لوله
مغ��زی ب��ه همراه کابل برق آن بیرون آورده ش��ده و پس از تعویض کابل
و پم��پ درونچاهی ( ،)ESPمجدداً لولهها به درون چاه فرس��تاده و با در
س��رویس قرار گرفتن  ،ESPتولید از س��ر گرفته میشود.در طراحی اولیه
میدان رش��ادت ،س��کوها مجهز به دکل حفاری بوده که در ابتدا چاهها با
همان دکل حفاری ش��ده و س��پس از دکل برای عملیات Workover
اس��تفاده میشد.به دلیل صدمههای وارده به سازه زیر آب سکوی  R٤در
هنگام جنگ تحمیلی و حمله آمریکا به س��کوهای میدان رشادت ،عملیات
بازرس��ی فن��ی از زیر آب انجام و به دلیل بحران��ی بودن وضع جاکت ،نیاز
به کاهش ش��دید وزن احساس شد ،به همین منظور دکل حفاری  ٤٧ساله
این سکو و متعلقات جانبی آن که دچار پوسیدگیهای شدیدی نیز شده بود،
ط��ی پروژهای برچیده و به صورت همزم��ان ،پیگیریهای الزم برای انجام
تعمیرات جاکت این س��کو ( )SMRصورت گرفت.از پاییز س��ال گذش��ته
( )١٣٩٣بعد از انتخاب پیمانکار ،عملیات اجرایی برای اندازهگیری ،س��اخت
و نصب کلمس ،شمعکوبی ،آندگذاری ،شستشوی سازه زیر آب با واترجت
برای برداش��تن موجودات دریایی و  ...آغاز ش��ده اس��ت.مدت زمان الزم
برای انجام  Workoverروی هر چاه به ش��رط مس��اعد بودن ش��رایط
دریا ،در حدود دو هفته تخمین زده ش��ده که بعد از انجام تعمیرات ،ش��اهد
افزایش تولید  ٥هزار بش��کهای از این میدان خواهیم بود.گفتنی اس��ت ،در
س��الهای اخیر فعالیتهای زیادی در این میدان صورت گرفته که مهمترین
آن ،انج��ام تولید زودهنگام از چاههای جدید طرح توس��عه میدان اس��ت.
میدان رش��ادت که یکی از قدیمیترین میدانهای فراساحلی فالت قاره در
 ١١٠کیلومتری جنوب غربی منطقه الوان اس��ت ،از س��ال  ١٩٦٥کشف و
بعد از انجام حفاریهای اکتشافی و نصب سکوها از سال  ١٩٦٩با سه سکو
به نامهای  R٤ ,R٣و  R٧به بهرهبرداری رس��یده اس��ت.به گزارش روابط
عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران ،طرح توسعه میدان رشادت که یکی
از بزرگترین پروژههای ش��رکت نفت فالت قاره و شرکت ملی نفت است،
س��الهای طوالنی پس از حمالت س��نگین در دوران جن��گ تحمیلی ،که
منجر به ش��هادت  ٣تن از همکاران این سکو شد از سال  ١٣٨٦آغاز شده
که بخش��هایی از پروژه به پایان رسیده و بخشهای باقیمانده نیز بعد از رفع
مشکالت و هماهنگیهای الزم به پایان خواهد رسید.

