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اخبار

پایان گازرسانی به شهرهای استان تهران

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت :آخرین
شهرهای استان تهران با بیش از  ۲۰۰میلیارد ریال هزینه،
از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شدند.
احمد دارابی درباره پایان گازرسانی به شهرهای استان
تهران گفت :با تالش کارکنان شرکت گاز استان تهران،
شمشک و دربندسر که از جمله آخرین شهرهای محروم از
نعمت گاز بودند ،گازرسانی شدند.
وی افزود :این طرح به دلیل سختگذر بودن مسیر
لولهگذاری در منطقه کوهستانی و سختی آب و هوا از
جمله پرزحمتترین طرحهای شرکت گاز استان بود که
با تالش بیوقفه کارکنان بهرهبرداری شد.
به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان تهران ،با
گازرسانی به این دو شهر با اعتباری بالغ بر  ۲۰۰میلیارد
ریال و در مدت  ۲سال ۴ ،هزار و  ۴۰۰نفر مشترک از نعمت
گاز بهرهمند شدند.
در آیین پایان گازرسانی به استان تهران ،محمدحسین
مقیمی ،استاندار تهران با تشکر از وزیر نفت و مدیرعامل
شرکت ملی گاز ،تالش همکاران شرکت گاز را در تحقق
و راهاندازی این طرح گازرسانی ستود و همکاری همه
ارگانها برای انجام سریعتر اینگونه طرحهای مهم عمرانی
را خواستار شد.
در آیینی دیگر ،طرح گازرسانی به روستاهای بن حصار
و سیمین دشت شهرستان فیروزکوه بهرهبرداری شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران در این آیین گفت:
در این دو روستا با انجام حدود  ۱۶هزار متر لولهگذاری ،به
 ۶۰۰واحد مسکونی گازرسانی شد.
وی افزود :اعتبار این دو پروژه گازرسانی بالغ بر ۱۳
میلیارد ریال بوده است.

همایش و نمایشگاه بینالمللی موتورهای
درونسوز و نفت گشایش یافت

دهمین همایش و نمایشگاه بینالمللی موتورهای
درونسوز و نفت صبح روز سهشنبه در پژوهشگاه صنعت
نفت گشایش یافت.
در این همایش سه روزه شرکتکنندگان درباره
مسائلی از جمله آالیندگی ،سوختهای نوین و پاک،
الگوهای مطلوب برای تدوین راهبرد سبد سوختی کشور
و مدیریت طراحی و ساخت موتورهای درونسوز و قطعات
آن تبادل نظر میکنند.
در کنار این همایش قرار است کارگاههایی آموزشی با
محور بهبود تولید خودروهای درونسوز و راههای افزایش
کارایی و کاهش آلودگی محیطی این خودروها نیز برگزار
شود.
در نمایشگاه جانبی این همایش بینالمللی ،شرکت
های داخلی آخرین دستاوردهای خود را در زمینه ساخت
موتور و قطعات خودروها و افزایش کارایی آنها به نمایش
گذاشتهاند ،همچنین تعدادی از شرکتهای خارجی فعال
در عرصه ساخت موتور نیز در این نمایشگاه محصوالتشان
را عرضه کردهاند.

 ۱۲و  ۱۳اسفندماه ؛

گردهمایی ساالنه فعاالن صنعت باالدست نفت و گاز برگزار میشود

دومین کنگره و نمایشگاه بینالمللی
اکتشاف و تولید و پنجمین کنگره بین المللی
صنعت حفاری ایران ۱۲ ،و  ۱۳اسفندماه در
مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما
برگزار میشود.
دومین کنگره و نمایشگاه بینالمللی
اکتشاف و تولید و پنجمین کنگره بینالمللی
صنعت حفاری ایران با هدف بررسی آخرین
تحولها و چشمانداز آینده طرحهای در قالب
الگوی جدید قراردادهای نفت و  EPCFو
الزامهای حضور حداکثری بخش خصوصی
در اجرا و مدیریت طرحهای نفت و گاز
کشور با حضور بیش از هزار نفر از مدیران
و کارشناسان ارشد حوزه کارفرمایی و
پیمانکاری صنعت نفت برگزار میشود.
این کنگره بینالمللی مشتمل بر
 ۳۰نشست تخصصی راهبردی ،مدیریتی
و تخصصی و بیش از  ۱۰۰ارائه از طرف
سخنرانان و متخصصان داخلی و بینالمللی
است و بیش از هزار و  ۲۰۰نفر از فعاالن

و ذینفعان کلیدی صنایع باالدستی نفت و
گاز اعم از مدیران و کارشناسان شرکتهای
بزرگ دولتی و خصوصی ،شرکتهای مطرح
بینالمللی مشتاق به همکاری با ایران و  ...با
مغتنم شمردن این فرصت ،در آن حضوری

پیشرفت فیزیکی طرح توسعه میدان آذر
از  ۷۸درصد گذشت

مجری طرح توسعه میدان مشترک آذر در شرکت متن گفت :پیشرفت فیزیکی طرح
توسعه این میدان از  ۷۸درصد عبور کرد و با ادامه روند موجود ،ظرفیت تولید روزانه نفت
میدان آذر در سال آینده به  ۶۰هزار بشکه میرسد.
کیوان یاراحمدی افزود :ردیف اول نفتی تاسیسات دائم میدان آذر ،سال آینده به
مدار میآید و تولید  ۶۰هزار بشکهای از این میدان محقق میشود ،پس از آن با راهاندازی
ردیف دوم نفتی ،ظرفیت تولید به  ۶۵هزار بشکه که به عنوان سقف فاز نخست توسعه
هدفگذاری شده است ،افزایش خواهد یافت.
وی درباره فعالیتهای انجام شده در بخش احداث خطوط لوله این طرح توضیح داد:
 ۱۳۰کیلومتر خط لوله انتقال نفت ترش به مقصد دهلران از قبل به بهرهبرداری رسیده
بود و  ۱۳۰کیلومتر خط لوله انتقال نفت و گاز به واحد جمعآوری گازهای دهلران هم در
مراحل نهایی کار قرار دارد .احداث خط لوله انتقال نفت شیرین از دهلران به چشمهخوش
نیز به طول  ۷۰کیلومتر تا اواخر بهار سال آینده نهایی میشود.
یاراحمدی از پایان طرح آبرسانی این طرح توسعهای نیز خبر داد و گفت :احداث
تاسیسات سرچاهی خطوط لوله جریانی نیز به تناظر پس از پایان حفاری در هر موقعیت
مکانی آغاز میشود که تاکنون در  ۱۰حلقه چاه انجام شده است.
به گفته وی ،در مجموع در فاز نخست طرح توسعه میدان آذر ،باید  ۱۷حلقه چاه
حفاری شود که از این میان ،تاکنون  ۱۳حلقه چاه حفاری شده و چهار دستگاه مستقر در
طرح نیز پس از اتمام کار ترخیص میشوند.
مجری طرح توسعه میدان آذر ،بخش عمده باقیمانده کار را مرتبط با احداث واحد
فرآورشی میدان ( )CPFعنوان کرد و با اشاره به پیشرفت  ۵۰درصدی ساخت این واحد،
افزود :امیدواریم این بخش نیز در کوتاهترین زمان تکمیل و نهایی شود.
میدان نفتی آذر در بلوک اناران ،در دماغه کوههای زاگرس و در امتداد مرز ایران و
عراق (در قسمت جنوب غربی ایالم) بین شهرهای مهران و دهلران قرار گرفته است و هم
اکنون روزانه بیش از  ۳۰هزار بشکه نفت از آن برداشت میشود.

فعاالنه دارند.
در این رویداد ،آخرین وضع پروژههای
صنعت باالدست از منظر موضوعات و مباحث
اصلی و کلیدی مدیریتی و فنی از قبیل
مدلهای قراردادی ،الگوهای تامین مالی و

سرمایهگذاری ،منابع انسانی و مدیریت دانش،
بیمه و مدیریت ریسک ،اکتشاف ،ژئوفیزیک و
زمینشناسی ،طرح توسعه میدان و مدیریت
مخزن ،حفاری و تکمیل چاه ،بهرهبرداری و
تولید ،ازدیاد برداشت ،تاسیسات روسطحی،
کاال و تجهیزات و  ...مورد بررسی و واکاوی
قرار میگیرد.
در سالهای گذشته این رویداد با
عنوان کنگره صنعت حفاری ،به صورت
مستمر برگزار شده و به دلیل اهمیت ویژه
قراردادهای جدید نفتی و مباحث مدیریتی
و فنی اکتشاف و تولید ،افزون بر مباحث
حفاری و تکمیل چاه ،این مهم نیز در دستور
کار گردهمایی ساالنه فعاالن صنعت باالدست
نفت در سال جاری قرار گرفته است.
عالقهمندان برای حضور و ثبت نام در
کنگره و نمایشگاه این رویداد میتوانند با
شماره  ۰۲۱-۷۱۱۲۴۰۰۰تماس بگیرند یا
برای اطالع بیشتر به وبسایت کنگره به آدرس
 www.irane-p.comمراجعه کنند.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز :تدوین
استاندارد کود گوگرد بنتونیتی در شرکت ملی گاز

با اجرای طرح پژوهشی «توسعه فناوری تولید فرموالسیونهای متنوع گوگرد
کشاورزی» ،استاندارد کود گوگرد بنتونیتی در شرکت ملی گاز تدوین شد.
به گزارش شرکت ملی گاز ،با تصویب و اجرای طرح پژوهشی «توسعه فناوری تولید
فرموالسیونهای متنوع گوگرد کشاورزی و ارزیابی میدانی تاثیر آن بر اصالح  ،pHساختار
فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاکهای قلیایی» در مدیریت پژوهش و فناوری شرکت
ملی گاز ،تاثیر مطلوب استفاده میدانی از کود گوگرد بنتونیتی در اصالح خاک و جذب
ریزمغذیهای ضروری در تولید محصوالتی مانند پنبه ،کلزا ،سویا و گندم و ذرت به اثبات
رسید .سعید پاکسرشت ،مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز در این باره توضیح داد:
این طرح پژوهشی با همکاری نهادهای ذیربط مانند موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت
جهاد کشاورزی در چند منطقه کشور انجام شد و در پی آن ،استاندارد مربوط به کود
گوگرد بنتونیتی در شورای استاندارد شرکت ،تدوین و به تصویب رسید.
به گفته پاکسرشت ،یکی از موارد مهم مصرف گوگرد ،تولید کود بنتونیتی است که
کاربرد وسیعی در اصالح سطح قلیایی خاکهای کشاورزی دارد.
وی با بیان این که با اجرای این طرح ،شورای استاندارد شرکت ملی گاز به منظور
تضمین تولید محصول با کیفیت و نیز جلوگیری از عوارض غیرقابل جبران ورود محصوالت
نامرغوب به بخش کشاورزی کشور ،استاندارد کود گوگرد بنتونیتی را در دستور کار خود
قرار داد ،گفت :این شورا تدوین نهایی آن را بر عهده کمیته ویژهای متشکل از نمایندگان
وزارت جهاد کشاورزی ،پژوهشگاه صنعت نفت و نمایندگان بخشهای مختلف شرکت ملی
گاز مشتمل بر مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید ،مدیریت پژوهش و فناوری ،بازرسی
فنی و  HSEگذاشت .مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز اظهار کرد :این کمیته
پس از بررسی خاک بنتونیتی معادن سراسر کشور ،آنالیز آنها در آزمایشگاههای معتبر و
بررسی نمونههای مختلف کود تولیدی از خاکهای مختلف در پاالیشگاه شهید هاشمینژاد
(نخستین و تنها تولیدکننده کود گوگرد بنتونیتی در کشور) ،موفق شد مشخصات استاندارد
این محصول را تعیین کند.
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اخبار
با کاهش بیش از  ۲دالری قیمت نفت سبک ایران

روند افزایشی قیمت نفت در روزهای
نخست ماه فوریه متوقف شد

روند افزایشی قیمت نفت که از ابتدای سال ۲۰۱۸
آغاز شده بود در روزهای نخست ماه فوریه متوقف شد.
قیمت نفت سبک ایران در هفته منتهی به دوم فوریه بیش
از  ۲دالر برای هر بشکه کاهش یافت.
میانگین قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی
به دوم فوریه (جمعه ۱۳ ،بهمنماه) با  ۲دالر و  ۲۸سنت
کاهش به  ۶۶دالر و  ۳۲سنت برای هر بشکه رسید.
میانگین قیمت نفت خام ایران از ابتدای سال  ۲۰۱۸تا
کنون ۶۸ ،دالر و  ۱۳سنت برای هر بشکه بوده است.
میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در دوره مورد
بررسی  ۵۹سنت برای هر بشکه کاهش یافت و به  ۶۶دالر
و ۱۰سنت رسید .میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران
نیز از ابتدای امسال تاکنون  ۶۵دالر و  ۸۶سنت برای هر
بشکه بوده است .میانگین قیمت سبد نفتی اوپک نیز در
هفته منتهی به دوم فوریه ،به  ۶۶دالر و  ۸۷سنت رسید
که نسبت به هفته گذشته۷۷ ،سنت کاهش نشان میدهد.
میانگین قیمت نفت خام شاخص دبلیو تی آی در هفته
منتهی به دوره مورد بررسی ۱۱ ،سنت افزایش یافت و به
 ۶۵دالر و  ۲۱سنت برای هر بشکه رسید .در هفته مورد
بررسی ،قیمت نفت خام شاخص برنت با یک دالر و ۹۰
سنت کاهش ،بشکهای  ۶۸دالر و هشت سنت معامله شد.
سطح ذخیرهسازی نفت خام آمریکا در هفته منتهی
به  ۲۶ژانویه  ۲۰۱۸برای نخستین بار از اوایل ماه نوامبر
 ۲۰۱۷با افزایش روبهرو شد و با  ۷میلیون بشکه افزایش
نسبت به هفته گذشته به  ۴۱۸میلیون بشکه رسید.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس خبر داد :

راهاندازی آزمایشی  ۲ردیف از فازهای
در حال تکمیل پارس جنوبی تا پایان ۹۶

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از راهاندازی
آزمایشی ۲ردیف از فازهای در حال تکمیل پارس جنوبی تا
پایان امسال خبر داد.
محمد مشکین فام اظهار کرد :یک ردیف از فاز ۱۳
پارس جنوبی و یک ردیف از فازهای  ۲۲تا  ۲۴پارس
جنوبی تا پایان امسال به صورت آزمایشی وارد مدار تولید
میشود .وی با بیان اینکه راهاندازی نخستین ردیف
پاالیشگاه فاز  ۱۳پارس جنوبی و فازهای  ۲۲تا  ۲۴پارس
جنوبی با گاز دریافتی از خط آی گت  ۵انجام میشود،
تصریح کرد :پیشرفت بخش خشکی این فازها از  ۹۰درصد
عبور کرده است .مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با
اشاره به اینکه ساخت پنج سکوی پارس جنوبی که شامل
 ۲سکو برای فازهای  ۲۲تا  ۲ ،۲۴سکو برای فازهای  ۱۳و
یک سکو برای فاز  ۱۴پارس جنوبی میشود هم اکنون از
پیشرفت باالی  ۹۰درصد برخوردار است ،گفت :سه سکوی
پارس جنوبی تا پایان امسال در موقعیت خود در خلیج
فارس نصب میشود.

