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نفت و انرژی

نگاه نو

فناوری ایرانی جایگزین فن آمریکایی-انگلیسی در پتروشیمی پارس

پنجشنبه13دی- 1397شماره402

در جریان اورهال پتروشیمی پارس فن  ۱۳۰ایرانی واحد استایرن مونومر جایگزین فن آمریکایی-انگلیسی شد .به گزارش اقتصاد سرآمد ،دستگاه روتر فن شماره  ۱۳۰کوره واحد استایرن
مونومر پتروشیمی پارس که توسطمهندسین ایرانی و در گروه صنعتی منگان در تهران ساخته و با موفقیت نصب شد ،بدون هیچگونه مشکلی و با کیفیت برابر بامشابه نمونه خارجی در حال
کار است .این فن ساخت ایران که از سری فنهای دمای باال به شمار میرود در خروجی کوره نصب شده و فشار وکیوم داخل کوره واحدSM را در منفی  ۴میلیمتر آب ،تنظیم میکند .این
فن که دی ماه گذشته نقشهبرداری آن صورت گرفت ،اوایل آبان ماه تحویل پتروشیمی پارس شد و اخیرا نصب شده است .ساخت و نصب این فن در کشورمان  ۹۰میلیون تومان هزینه داشت
در حالی که هزینه خرید این فن آمریکایی-انگلیسی از انگلیسکه از ثبت سفارش خرید این فن نیز امتناع کرده بود ،بیش از  ۵۰هزار یورو ارزیابی شده بود.

ایران  ۴میلیارد دالر در بخش پاالیشگاهی هند
سرمایهگذاری میکند

ایمنی

لزوم رعایت نکات ایمنی و بهینه
مصرف گاز از سوی مشترکین
نخســتین جلسه ســوخت زمستانی
در تاریــخ  97,10,10با حضور مهندس حســن
منتظرتربتی ،معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی
گاز ایران ،سعید مؤمنی ،مدیرگازرسانی ،محمدرضا
صدیقی ،مدیر برنامهریزی ،غالمرضا بهمننیا مدیر
هماهنگی و نظارت بر تولید ،مهدی جمشیددانا،
مدیر دیسپچینگ ،بهرام صلواتی معاون مدیرعامل
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و سعید توکلی
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران برگزار شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،مجید بوجارزاده ،سخنگو
و رییس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در این
خصوص اظهار داشــت :در این جلسه ضمن ارائه
گزارش کامل وضعیت شبکه تولید ،پاالیش ،انتقال
و توزیع گاز از ســوی مدیران مربوطه ،تصمیمات
مقتضی در خصوص پیشبینی وضعیت گازرسانی
به تمامی بخشها و مبادی مصرف کننده گاز برای
اســتفاده بهینه از گاز به صورت مطمئن ،پایدار و
مطلوب گرفته شد.
بر اســاس این گزارش ،مصرف گاز روز گذشته در
بخش خانگی  ،480نیروگاهها  106و صنایع عمده
 110میلیون مترمکعب در روز بوده و گازرســانی
بصورت مطلوب در همة بخش ها در جریان است.
همچنین در این جلسه با توجه به پیش بینی ورود
یک جبهة هوای سرد به کشور طی هفته آینده ،بر
لزوم مصرف بهینه و ایمن گاز از سوی مشترکین
تأکید شد.
لزوم مدیریت مصرف بهینه و ایمن گاز ،همزمان با
کاهش دما در کشور
بوجارزاده همچنین در آســتانه ورود یک جبهه
هوای ســرد طی هفته آینده در کشور ،بر رعایت
نکات ایمنی در مصــرف گاز و اســتفاده از لوازم
گازسوز استاندارد و توجه ویژه به برچسب انرژی
نصب شــده بر روی این لوازم تأکید کرد و افزود:
مشــترکین محترم باید بصورت جدی از تبدیل
وسایل نفت سوز به گازسوز بپرهیزند و از نیروهای
متخصص برای نصب وسایل گازسوز استفاده کنند.
وی ضمن تأکیــد بر اســتفاده از بخــاری های
اســتاندارد برای گرم کردن منــازل و محل کار،
اظهار داشــت :اطمینــان از ســامت کارکرد و
استاندارد بودن دودکش و دقت در نصب اتصاالت
لوازم گازسوز ،از راههای پیشــگیری از خطر گاز
منواکسید کربن است.
بوجارزاده افزود :مشــترکان باید هنگام استفاده
از وسایل گازســوز به خصوص بخاری گازی از باز
بودن مســیر دودکش و نصب کالهک  Hدر پشت
بام مطمئن شوند ،همچنین دقت کافی برای پیش
بینی تبادل هوا و جریان اکسیژن کافی متناسب با
نیاز دستگاهها و سامانههای گرمایشی نصب شده
در محیط های مسکونی داشته باشند و به صورت
دورهای ،سیســتمهای خروجی و تبــادل هوا و
اکسیژن و دودکش را کنترل کنند.
رییس روابــط عمومی شــرکت ملــی گاز ایران
ضمن تأکید بر اســتفاده نکــردن از بخاری های
بدون دودکش در محیطهای مســکونی و بسته،
خاطرنشان کرد :آبی نبودن شعله بخاری ،رطوبت
زیاد اطاق و نامطبوع بودن فضای منزل نشانه خطر
است و باید در این مواقع ،مسیر دودکش ،چگونگی
نصب و کالهک آن را کنترل کرده یا از افراد مطلع
و کارشناس در این خصوص درخواست راهنمایی
و کمک شود.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران ،ادامه داد :سرویس
کردن کامل مجموعه ســامانه های گرمایشــی
مجتمع های مســکونی به خصوص رسوب زدایی
کوره ها و اطمینان از سالمت مشعل ها و استفاده
از بست های فلزی و شیلنگ استاندارد و لوله های
بخاری فلــزی در نصب بخاری و لوازم گازســوز،
جلوگیری از نصــب دودکشهــای آکاردئونی و
استفاده نکردن از یک شــیر گاز برای چند وسیله
گازسوز ،از دیگر نکاتی اســت که باید به آن توجه
شود.
رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران ضمن
توصیه به اســتفاده از لباس و پوشــش مناســب
زمســتانی در منزل و کم کردن درجــه بخاری و
وسایل گرمایشــی ،دمای رفاه را  ۱۸تا  ۲۱درجه
سانتیگراد اعالم کرد.
وی با بیان اینکه هر ســاله بیــش از  ۷۰درصد از
علل حوادث فوت و خفگی با گاز منواکسیدکربن
مربوط به دودکش است ،گفت :با سرد شدن هوا،
بر اثر بیاحتیاطی و رعایــت نکردن اصول ایمنی
در استفاده از وسایل گرمایشــی به ویژه بخاری و
ّآبگرمکن ،متأســفانه تعدادی از هموطنان جان
خود را به علت مسمومیت با گاز منوکسیدکربن از
دست میدهند و تقاضا داریم مشترکان محترم گاز
با رعایت کامل اصول ایمنی در استفاده از وسایل
گازسوز ،زمستانی آرام و بدون حادثه را پشت سر
بگذارند.

باهدفتامین آبشربباشرایطکیفی،

ممنوعیت اجرای طرح پرورشماهی در
مخازن سدهای تامین آب آشامیدنی

مدیــرکل دفتــر اســتانداردها و
طرحهای آب و آبفای وزارت نیرو گفت :اجرای
طرح پرورشماهی در مخازن ســدها به ویژه
سدهای با هدف تامین شــرب بهلحاظ تاثیر
منفی بر شرایط کیفی تابع ضوابط خاص بوده
و تاکنون هیچ مجوزی به هیچکدام از سدهای
تامین کننده آب شرب در سطح کشور اعطا
نشده است.
مدیــرکل دفتــر اســتانداردها و طرحهای
آب و آبفای وزارت نیرو گفــت :اجرای طرح
پرورشماهی در مخازن سدها به ویژه سدهای

با هدف تامین شــرب بهلحاظ تاثیر منفی بر
شرایط کیفی تابع ضوابط خاص بوده و تاکنون
هیچ مجوزی در هیچکدام از سدهای تامین
کننده آب شــرب در سطح کشور اعطا نشده
است.
بهگزارش پایــگاه اطالعرســانی وزارت نیرو
(پاون)« ،تقی عبادی» با اشاره به اینکه وزارت
نیرو با اجرای طرح پرورش ماهی در سدهای
شــرب مخالف بوده و در این رابطه مجوزی
صادر نشده است ،گفت :ایجاد آلودگی توسط
ماهیها و مغذی شدن مخزن سد بر اثر مواد

خوراکیودرنتیجهافتکیفیتآب،عمدهترین
دالیل عدم اعطای مجــوز وزارت نیرو به این
طرحهاست.
وی با اشاره به تغییر شرایط کیفی آب سدها بر
اثر اجرای طرح پرورش ماهی در قفس افزود:
پسماندهایغذاییوفضوالتایجادشدهتوسط
ماهیها میتواند منجر بــه افزایش تودههای
جلبکی ،کاهش اکسیژن آب و ایجاد شرایط
بیهوازی در مخزن و در نتیجه افت کیفیت
آب و ایجاد بو و طعم در آن شــود که مستلزم
هزینههای چند برابری جهت بهبود کیفیت

تکمیل پروژه  NGLخارگ ،گام بزرگ

بهویژه برای مصارف شرب است.
مدیرکل دفتر اســتانداردها و طرحهای آب و
آبفای وزارت نیرو ادامه داد :در شرایط کاهش
ورودی به سدها و به دلیل نوسانات تراز آب در
مخازن ،ناچار به آبگیری از رقومهای پایینتر
هستیم ،بنابراین با مشــکل بیهوازی شدن
آب به ویژه در الیههای پایین مواجه میشویم.
وی با اشــاره به کمبود آب سالهای اخیر در
سدها بهویژه سد مارون در استان خوزستان
افزود :آب شــبکه و زمینهای کشاورزی در
پایین دست سد مارون طی این سالها از طریق
نوبتبندیتامینشدهوتالشمیشودبااعمال
مدیریت مصرف در این حوضه تامین نیازهای
پایین دست کنترل شود.
عبادی تصریح کرد :در این حوضه به دلیل عدم
تکمیل طرحهای توسعهای آبرسانی ،همچنان
برداشت آب شــرب از منابع آب خروجی سد
مذکور در پایین دست صورت میگیرد ،حال
اگر مشکل کمی آب با مشکل کیفی نیز همراه
شود ،مدیریت بهرهبرداری بسیار دشوارتر شده
و نارضایتیهای اجتماعی را به دنبال خواهد
داشت.
مدیرکل دفتر استانداردها و طرحهای آب
و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه آییننامه
آبزیپروری در مخازن سدها و شبکههای
آبیاری و زهکشــی با هدف غیرشــرب با
همــکاری وزارت نیرو ،ســازمان محیط
زیست و سازمان شــیالت ایران تنظیم و
ابالغ شده اســت ،گفت :هرگونه فعالیت
آبز یپروری در مخازن با هدف غیرشرب
میبایست بر اساس مطالعات و فرایندهای
تعریف شــده در آییننامه مذکور صورت
گیرد.
وی خاطرنشــان کرد :بر این اساس تا زمانی
که نتایج بررسیها مطابق آیین نامه مذکور،
اجرای اینگونه طرحها را تایید نکرده اســت،
اقدام اجرایی در این زمینــه به صالح نبوده و
توصیهنمیشود.

در جلسه هیئت دولت مطرح شد:

تاکیدرئیسجمهوربرطرحهایشیرینسازیآبدریا

یک شرکت ایرانی  ۲۷۵میلیارد روپیه (چهار میلیارد
دالر) در طرح توسعه پاالیشــگاهی شرکت چنای پترولیوم در
جنوب هند سرمایه گذاری می کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد به نقل از بلومبرگ ،ایران در بحبوحه
تحریم هایی که به صادرات نفتش ضربه زده حدود  15میلیارد
روپیه برای توســعه پاالیشــگاهی متعلق به شــرکت چنای
پترولیوم در جنوب هند سرمایهگذاری میکند .
این شرکت دولتی در حال تقویت ظرفیت تاسیساتی تا  9برابر
برای پاالیش  9میلیون تن در ســال اســت و شرکت نفتیران
اینترترید  275میلیارد روپیه (چهار میلیــارد دالر) در طرح
توسعه آن سرمایه گذاری کرده اســت .بقیه سرمایه گذاری از
طریق وام و سهام خواهد بود که شامل ســرمایه تازه از طرف
موسس اصلی آن ،شرکت ملی هند است .
در حالی که ســرمایهگذاری نفتیران افزایش ســرمایه چنای
پترولیــوم را راحت تر می کنــد ،حضور ایــران در هند را هم
تضمین میکند .افزایش تقاضای ســوخت ،هند را تبدیل به
بازاری با ارزش برای تولید کنندگان نفت در جهان کرده است.
برای هند تهران همواره یک منبع قابل اطمینان و ارزان بوده
اســت و دلیلی برای این که دهلینو بتواند واشــنگتن را برای
اعطای معافیت از تحریمهای محــدود کننده تجارت با ایران
متقاعد کند .
افزایش تقاضا در هند باعث شــد شــرکت رزنفت روسیه یک
پاالیشگاه خصوصی در  2017به دســت آورد ،شرکت عربین
اویل و شرکت ملی نفت ابوظبی هم سرمایهگذاریهایی در یک
پاالیشگاه انجام داده اند .هند در حال اضافه کردن ظرفیت برای
تامین نیازهای سوخت خود است و انتظار میرود در دهههای
آتی از تمام کشور های دیگر جلو بزند .نفتیران وابسته به شرکت
ملی نفت ایران  15.4درصد سهام چنای پترولیوم را در اختیار
دارد ،در حالی که سهم ایندین اویل  51.3درصد است .
چنــای پترولیم عالوه بــر افزایش ظرفیت ،در حال ســاخت
کارخانه های پتروشــیمی با ظرفیت  475هزار تن در ســال
اســت .کارخانه های جدید پاالیش نفت خام کثیف تر و ارزان
تر را امکانپذیر میسازند و محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر
تولید می کنند .هند در ســال جاری برای اولین بار نفت خام
سنگین بصره عراق را وارد کرد و حاال منتظر محموله هایی از
آمریکا است .
انتظار میرود این کارخانههای پتروشیمی تا ژوئن حاضر شوند .
چنای پترولیوم یک پاالیشگاه بزرگتر را هم نزدیک شهر چنای
با ظرفیت پاالیش  10.5میلیون تن نفت خام در سال یا حدود
 210هزار بشکه در روز مدیریت می کند /.تسنیم

تکلیف بدهیهای برقی عراق روشن شد

با آغاز عملیات اجرایی ساخت برجهای جداســازی پروپان از گازهای شیرین شده در
شرکت رآکتورساز اهواز ،گام بزرگی در راستای تکمیل پروژه  NGLخارگ توسط بخش خصوصی
برداشته شد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،روز گذشــته با حضور مهندس حمید بورد مدیرعامل شرکت نفت
فالت قاره ایران ،سیدحسینی مدیرعامل شرکت صنایع فراســاحل ،مهری مدیرعامل شرکت
رآکتورساز و جمعی از مسئوالن استان خوزستان ،برشکاری ساخت تجهیزات طرح جلوگیری
پایدار از سوزاندن گازهای همراه نفت ( NGLخارگ) در شرکت رآکتورساز اهواز آغاز و عمال
این پروژه وارد مرحله اجرایی شد.
بر این اساس ،شرکت رآکتورساز به عنوان نماینده ساخت داخل این پروژه تعیین شده و کاالهای
مورد نیاز را ساخته و یا به سازندگان ایرانی واگذار میکند.
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران در این مراســم با بیان اینکه امروز گام بسیار بزرگی در
راستای تکمیل پروژه  NGLخارگ برداشته شده اســت ،گفت :ارزش سرمایهگذاری در این
پروژه که توسط بخش خصوصی تامین میشود  400تا  500میلیون یورو است و با نهایی شدن
آن از سوزانده شدن روزانه  300میلیون فوت مکعب گازهای همراه میادین نفتی بهرگان و خارگ
جلوگیری میشود .این اقدام عالوه بر حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن ،ارزش افزوده
بسیار باالیی برای کشور خواهد داشت.
وی افزود :امروز خوشــحالیم که یک کار اجرایی بزرگ در اهواز و در راستای حمایت از ساخت
داخل آغاز میشــود چراکه به اعتقاد من بیش از  70درصد کاالها و تجهیزات مورد نیاز صنعت
نفت در باالدست به آسانی در کشور قابل ساخت است .بنابراین اگر در راستای مزیت اقتصادی
نگاه و بر روی مکانهای نزدیک به بهربرداری نهایی ،تمرکز نماییم میتوانیم بسیاری از مشکالت
صنعت نفت برای تامین نیازمندیهای آن را حل کنیم.
وی با تشریح مزایای بیشمار اجرای این پروژه گفت NGL :خارگ یک پروژه ملی و بزرگ است
و با به سرانجام رسیدن آن ارزش افزوده بسیار زیادی برای کشور ایجاد خواهد شد .این پروژه برای
نخستین بار به این صورت ( )BOTدر کشور توسط بخش خصوصی (شرکت صنایع فراساحل
به عنوان سرمایهگذار) اجرا میشود و عالوه بر تکمیل این پروژه در مدت  3سال ،ماهانه درآمد
قابل توجهی نیز برای کشور حاصل خواهد شد.
گفتنی است ،قرارداد سرمایهگذاری و تکمیل پروژه  NGLخارگ بین شرکت نفت فالت قاره
ایران و شرکت صنایع فراساحل (صف) سال گذشته به امضا رسید.

رئیس جمهور بر ضرورت شیرینسازی آب دریا و انتقال به اقصی نقاط کشور
تاکید کرد و گفت :گام اول برای سرمایهگذاری در کشاورزی ،سرمایهگذاری در بخش
آب است.
بهگزارش اقتصاد سرآمد ،حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه هیئت
دولت به انتخاب استانداران خراسان رضوی ،قم ،شیراز و یزد اشاره کرد و گفت :یکی از
مسایل مشترک این چهار استان مربوط به مسئله آب است .زندگی و بخش صنعت و
کشاورزی این استانها باید با آب بیشتر و بهتر احیا شود و بایستی برای رفع مشکل آب
فکر جدی کنیم و وزارت نیرو نیز باید در این زمینه برنامهریزی کند.
روحانی همچنین با تاکید بر ضرورت توجه به مسایل زیست محیطی گفت :همه این
استانها تقریباً در حاشیه کویر قرار گرفتند و این کویر ضمن اینکه یک نعمت بزرگ
و جای بزرگ گردشگری است و منابع و معادن بسیار غنی دارد ،ولی مهار گرد و غبار و
شنهایروانموضوعبسیارمهمیاستودراینزمینهوزارتکشاورزیومحیطزیست
باید تالش کنند .رییس جمهور با بیان اینکه در غرب کشور شاهد قدمهای بسیار خوبی
در زمینه تحول در کشاورزی و آب کشاورزی خواهیم بود ،خاطرنشان کرد :برای فالت
مرکزی ایران هم باید در زمینه صرفهجویی و هم آبی که باید وارد شود ،برنامه ریزی شود.
روحانی اضافه کرد :اگر کل کشاورزی مدرنیزه و سامانههای نوین آبیاری حاکم شود،
تحول زیادی ایجاد میکند ،لذا گام اول برای سرمایهگذاری در کشاورزی ،سرمایهگذاری
در آب است .باید کشت گلخانهای و سامانههای نوین آبیاری را تقویت کرد و در کنار آن
اگر آب دیگری هم نیاز باشد باید به این استانها انتقال یابد.
رئیس جمهور گفت :تا زمانی که دریای عمان ،خلیج فارس و دریای خزر است ،هیچوقت
مشکل آب پیدا نمیکنیم .باید کار و تالش کنیم این آب را شیرین کرده و سراسر ایران
را از آن بهرهمند سازیم و لذا اگر برنامهریزی درستی انجام گیرد ،هیچموقع مشکل آب
نخواهیم داشت.
روحانی با تاکید بر اینکه باید حتی لحظهای در برنامه ریزی و تالش کوتاهی نکنیم،
اظهارداشت :صندلیهای دولت برای خدمت است و باید بنشینیم و برنامهریزی و فکر
کنیم .دیگران برای مواجهه با مشکالت چه کار کردند؟ کشورهای جنوب خلیج فارس،
آب را از کجا آوردند؟ غیر از این است که همین آب دریا را شیرین کرده و در اختیار مردم
گذاشتند .ما نیز باید این کارها را بکنیم .البته ممکن است راههای دیگری هم باشد ،که
نبایدنفیکردواستفادهازآنهانیزاشکالومانعیندارد.امروزخراسانرضوی،یزدوفارس
و کرمان و سمنان و سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و بوشهر مشکل آب دارند و اساسا در
سراسر کشور نیاز به آب داریم که باید طراحی کنیم و کشور را نجات بدهیم.

مدیرعاملشرکتتوانیرگفت:پیگیراخذمطالباتفروشبرق
از کشور عراق هستیم و برای وصول این مطالبات نیز تدابیر الزم اندیشیده
شده است.
یزاده با بیان اینکه یکی از اهداف سفر وزیر نیرو به کشور
محمدحسن متول 
عراق،انتقالپولووصولمطالباتفروشبرقبودهکهنتایجخوبیرابهدنبال
داشته است ،اظهار کرد :تمام تالشمان را برای اخذ مطالبات برقی ایران از
عراق خواهیم کرد.
وی با اشاره به نحوه دریافت مطالبات فروش برق از عراق ابراز کرد :بهمحض
اجرایی شدن مراحل ،قطعا اطالعرسانی در این حوزه ،صورت خواهد گرفت
و امیدواریم که این کار به شکل مناسب انجام شود و مشکلی در انجام کار
بهوجود نیاید.
او در پاسخ به این سوال که آیا قرار است دولت ایران این مطالبات را نادیده
بگیرد ،گفت :قطعا پیگیریهای الزم در این حوزه انجام خواهد شد و وصول
مطالبات صورت خواهد گرفت.
چندی پیش ،محمودرضا حقیفام  -سخنگوی صنعت برق کشور -
در این رابطه گفته بود :در حال حاضر مطالبات ایران از عراق بابت
صادرات برق ،یک میلیارد دالر اســت که سازوکارهای دریافت این
مطالبات در حال انجام اســت و امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم
این مطالبات را وصــول کنیم البته طرف عراقــی محدودیتهای
مختلفی را بــرای پرداخت مطالبات ایــران دارد ،اما وزارت نیرو به
شرکت توانیر این مســئولیت را داده تا دریافت مطالبات را تسریع
کند.
وی با بیان اینکه بخشــی از مطالبات حاصل از صادرات برق بابت بدهی
ایرالینها به فرودگاه نجف پرداخت میشود ،اظهار کرد :رقم دقیق بدهی
یدانم اما قرار است رقم قابل توجهی از منابع درآمدی حاصل
ایرالینها را نم 
از فروش نفت به عراق برای توسعه نیروگاهها و تامین تجهیزات این پروژهها
هزینهشود.
نمسالهکهدرصدیازآننیزبرای
سخنگویصنعتبرقکشورباتاکیدبرای 
تسویه بدهی ایرالینها قابل تهاتر است ،تصریح کرد :صادرات خدمات فنی
و مهندسی در سالهای گذشته کاهش پیدا کرده به گونهای که هماکنون
نسبت به  ۲۰میلیارد دالر ظرفیتی که سندیکای صنعت /ایسنا/برق ایران
برآورد کرده با ظرفیت یک بیستم انجام میشود.

