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اخبار
مدیر کاالی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران خبر داد :

صرفهجویی ارزی  ۱۸میلیون دالری با
بومیسازی  ۲۰۳قلم کاالی نفتی

مدیر کاالی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
ایران از تحقق صرفهجویی ارزی  ۱۸میلیون دالری با
داخلیسازی  ۲۰۳قلم کاالی در حال ساخت در این
شرکت خبر داد.
ابوالقاسم زمانی در نشستی که با نمایندگان
شرکتهای داخلی تولیدکننده و پشتیبانی در صنعت
انتقال در محل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
برگزار شد ،در این باره گفت :هم اکنون تعداد  ۴۰فقره
تقاضای ساخت شامل  ۲۰۳قلم کاال در این شرکت در حال
پیگیری است که تعداد  ۲۸تقاضای آن در مرحله ساخت و
 ۱۲تقاضا در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد.
وی ارزش تقریبی این تقاضاها را  ۲۳۴میلیارد ریال
اعالم کرد و افزود :با بومیسازی  ۲۰۳قلم کاال در شرکت
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ،صرفهجویی ارزی معادل
 ۱۸میلیون دالر در کشور محقق خواهد شد.
زمانی تاکید کرد :از سال  ۸۲تا سال  ۹۷ساخت داخل
 ۲هزار و  ۷۰قلم کاال در شرکت خطوط لوله و مخابرات
نفت ایران محقق شده که از این طریق نیز صرفهجویی
ارزی به مبلغ  ۳۷میلیون دالر محقق شده است.
مدیر کاالی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
در تشریح روند بومیسازی اقالم و تجهیزات موردنیاز این
شرکت گفت :ساخت قطعات حساس مانند پره و تیغههای
توربینهای سوالر سنتار و زیمنس  TA/TBو سولزر،
نیملوله و وصلههای فوالدی ،اتصاالت ،انواع ترانسها،
شارژرها ،مکانیکال سیلها ،قطعات اصلی و فرعی پمپهای
انتقال مواد نفتی ،چکش هوایی ،انواع کارتها و تجهیزات
الکترونیکی سیستم کنترل ،ساخت داخل نوار پوشش
لوله و پرایمر ،انواع شیرآالت ،قطعات یدکی توربینها و
انواع کارتهای الکترونیکی سیستم کنترل ،تأمین مواد
شیمیایی نظیر مواد ضدخوردگی لولهها و شستوشوی
توربین و مواد آتشنشانی و ساخت داخل مواد شیمیایی
روانکننده ( )DRAاز جمله مهمترین اقدامها در این
زمینه بوده است .زمانی ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﻻﺑﺮﺩﻥ ﺳﻮﺩﺩﻫﯽ
سازندگان داخلی و کاهش هزینهها از طریق ﺍﯾﺠﺎﺩ
ﮐﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻡ و ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را از مهمترین اهداف پیشروی توسعه
ساخت داخل در این شرکت عنوان کرد.
در ادامه این نشست نمایندگان شرکتهای سازنده
داخلی با ارائه پیشنهادها و دیدگاههای خود با مدیران
حوزه ساخت داخل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
ایران به تبادل نظر پرداختند .شرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ایران یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت
نفت است که ساخت داخل را با امضای  ۱۷فقره قرارداد در
سال  ۱۳۷۳آغاز کرد .ساخت پرههای متحرک توربینهای
سولزر و سوالرسنتار و راستون تیبی  ۴۰۰۰در فاصله
سالهای  ۷۴تا  ۷۷و نصب و بهرهبرداری موفقیتآمیز آنها
از مهمترین اقدامهای این شرکت در زمینه خودکفایی در
ساخت تجهیزات در سالهای گذشته بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن:

گاز  ۶۲۰خانوار سیلزده استان گیالن
وصل شد

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از اتصال گاز ۶۲۰
خانوار که به سبب وقوع سیل در روزهای گذشته ،گاز
منازل مسکونی آنان قطع شده بود ،خبر داد.
به گزارش شرکت ملی گاز ،حسین اکبر درباره وصل
دوباره گاز خانوارهای سیلزده استان گیالن گفت :در پی
پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی
به استان گیالن و اعالم حالت فوقالعاده ،نشست کارگروه
مدیریت بحران بهمنظور هماهنگی بیشتر بین ادارههای
گاز در سطح استان گیالن برگزار و راهکارهای الزم برای
مواجهه با شرایط پیشرو تعیین شد.
وی افزود :با آغاز و شدت گرفتن بارش باران از بامداد
روز شنبه و وقوع سیل ،به تاسیسات و لولههای گاز در ۹
شهرستان استان گیالن خسارت وارد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان اینکه
تاسیسات گازرسانی در شهرهای تالش ،رودسر ،الهیجان،
صومعهسرا ،فومن ،لنگرود ،املش و شفت آسیب دیدهاند،
ادامه داد :به منظور ایمنسازی و جلوگیری از بروز خطرات
احتمالی ،گاز بیش از یک هزار خانوار روستایی در این
شهرستانها قطع شده بود که با تالش شبانهروزی کارکنان
شرکت و با انجام تعمیرات و ایمنسازی ،تاکنون گاز ۶۲۰
خانوار وصل شده است .اکبر ،بیشترین مشکل را برای گاز
روستاییان در شهرستان فومن ذکر کرد و افزود :به دلیل
دسترسی نداشتن به جاده و پل ،گاز دیگر خانوارهایی که
به دلیل ایمنی گازشان قطع شده بود ،هنوز وصل نشده و
این کار نیازمند بررسی و تعمیرات اساسی است.
به گفته وی ،گاز  ۷۹۳خانوار در شهرستانهای فومن،
کالچای رودسر و تالش قطع است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

مدیریت مصرف سوخت
باید جدی گرفته شود

سخنگوی کمیسیون انرژی با تاکید بر لزوم توجه به
مدیریت مصرف سوخت ،گفت :هم اکنون به دنبال افزایش
اختالف قیمت بنزین با کشورهای همسایه قاچاق سوخت
رونق گرفته است و این موضوع اهمیت مدیریت مصرف با
بهرهگیری از روشهای مختلف را دوچندان میکند.
اسداهلل قرهخانی با اشاره به اینکه سهمیهبندی
روشی برای کنترل مصرف سوخت است ،گفت :هرچند
چنین پیشنهادی تاکنون از طرف دولت مطرح نشده
است یا نمایندگان مجلس طرحی به کمیسیون انرژی
ارائه ندادهاند ،اما یکی از راههای مدیریت مصرف بنزین،
سهمیهبندی و استفاده از کارت هوشمند سوخت است.
وی افزود :باتوجه به اینکه اختالف قیمت بنزین با
کشورهای همسایه قابل توجه است و قاچاق سوخت نیز در
مقایسه با گذشته رقم باالیی را نشان میدهد ،از این رو باید
مصرف سوخت را مدیریت کرد و برای آن چارهای اندیشید.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :باید قاچاق سوخت در مرزهای شمالی ،جنوبی،
شرقی و غربی بیش از گذشته کنترل شود .تفاوت قیمت،
قاچاق بنزین را افزایش داده ،به گونهای که میلیونها لیتر
بنزین در روز و در مرزها قاچاق میشود.
قرهخانی با بیان اینکه مصوبه استفاده از کارت
سوخت در دست دولت است ،عنوان کرد :در این بخش
به دولت تکلیف شده از مشوقهایی برای استفاده از کارت
سوخت استفاده کند که یکی از این مشوقها سهمیهبندی
بنزین است.

تاکید مجدد بر ضرورت اصالح قیمتگذاری بنزین ؛

نیمی از یارانه بنزین به  ۳دهک پردرآمد جامعه اختصاص مییابد

مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف
سوخت از اختصاص نیمی از یارانه بنزین
به دهکهای پردرآمد جامعه خبر داد و
گفت :اگر روند مصرف به همین شکل ادامه
یابد ،طی چند سال آینده ،بخش عمده
بودجه کشور باید به پرداخت یارانه سوخت
اختصاص یابد.
محسن دالویز دیروز (سهشنبه۱۷ ،
مهرماه) در کنفرانس بینالمللی انرژیهای
تجدیدپذیر ،به روند نامناسب مصرف انرژی
در کشور اشاره و عنوان کرد :هماکنون
روزانه  ۳۵میلیون دالر یارانه پنهان به
بنزین اختصاص مییابد و در مجموع در ۶
ماه نخست امسال ،بیش از  ۵,۵میلیارد دالر
یارانه به بنزین تعلق گرفته است که چنین
رقمی ،آن هم در شرایط اقتصادی فعلی
کشور به هیچ وجه توجیهپذیر نیست.
قاچاق؛ نفع عدهای خاص از جیب مردم
وی با اشاره به این واقعیت که قیمت
پایین بنزین در ایران در مقایسه با کشورهای
همسایه ،به قاچاق آن دامن زده است ،افزود:
به واسطه قاچاق ،سود عجیبی نصیب عدهای
خاص میشود؛ آن هم از جیب مردم.
دالویز با بیان اینکه پرداخت ارقام
هنگفت به عنوان یارانه بنزین که نیمی از
آن به دهکهای ثروتمند جامعه اختصاص
مییابد و همینطور قاچاق بنزین با قیمت
یارانهای ،هر دو از نمودهای بیعدالتی است،
گفت :بیشک اگر برای مردم تبیین شود که
قیمت کنونی بنزین ،چگونه در ترویج این
بیعدالتی نقش داشته است ،ملت فهیم ایران
در اصالح قیمتگذاری سوخت همراهی
خواهند کرد و از این چالش که تبعات منفی
آن رو به افزایش است ،عبور میکنیم.
سرانه پایین مالکیت خودرو و مصرف
باالی سوخت
مشاور وزیر نفت که در نشستی تخصصی
با عنوان «نقش استفاده از سوختهای
زیستی در کاهش آالیندگیهای کالنشهرها»

صحبت میکرد ،در ادامه به آخرین آمار اعالم
شده در ترازنامه هیدروکربوری کشور درباره
میزان مصرف انرژی در بخشهای مختلف
اشاره کرد و گفت :در سال  ،۹۴معادل ۳۰۴
میلیون بشکه نفت خام در بخش حملونقل
مصرف شده است.
دالویز این میزان مصرف را با در نظر
گرفتن سرانه پایین مالکیت خودرو در
ایران ،نامناسب عنوان کرد و گفت :میانگین
مصرف بنزین خودروها در اروپا حدود  ۵لیتر
(در هر  ۱۰۰کیلومتر) است و قرار است تا
سال  ۲۰۲۱به  ۴,۱لیتر برسد ،در حالیکه
خودروهای داخلی  ۷.۷لیتر (در هر ۱۰۰
کیلومتر) بنزین مصرف میکنند و برخی
خودروهای داخلی آشکارا مصداق اتالف
سوخت هستند.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف
سوخت ،انرژی ارزان را آفت اقتصاد کشور
عنوان کرد و گفت :در ترکیه با جمعیت تقریبا
مشابه ایران ،روزانه  ۸میلیون لیتر بنزین
مصرف میشود و ما در حال رسیدن به مرز
 ۱۰۰میلیون لیتر مصرف روزانه هستیم .چه
کسی چنین مجوزی برای مصرف بیمحابای

افزایش  ۱۵درصدی درآمدهای نفتی ایران با تحریم

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی :ممکن است حجم صادرات نفت
ایران  ۶۷۱هزار بشکه کاهش یابد ،اما درآمدهای ایران  ۱۵درصد افزایش مییابد.
به گزارش صداوسیما ،رضا پدیدار افزود :با توجه به جنگ و گریزی که بین مشتریان
جدید و سنتی نفت ما در اروپا و آسیا و دیگر کشورهای ذی نفع در جریان است ،تصور
می کنم که صادرات نفت خام ایران از  2میلیون  149هزار بشکه در روز به یک میلیون و
 478هزار بشکه برسد و این یعنی ایران روزانه  1.5میلیون بشکه نفت صادر خواهد کرد اما
با توجه به قیمت های جدی نفت ،درآمد نفتی ایران افزایش خواهد داشت.
وی اضافه کرد :در چندماه اخیر با وجود کاهش میزان صادرات ،درآمدهای حاصل از
فروش نفت خام ایران  17درصد افزایش یافته است .این در حالی است که قیمت هر بشکه
نفت در بودجه امسال  55دالر در نظر گرفته شده اما به دلیل افزایش قیمت ها در بازار
درآمد حاصل از فروش نفت بیشتر از پیش بینی هاست.
پدیدار با بیان اینکه این افزایش قیمت ها به ویژه در مورد نفت سبک ایران که با
 APIباالی  30و  32از نفت های با کیفیت و مرغوب سبد نفتی اوپک به شمار می رود،
قابل توجه است گفت :نفت مرغوب اکنون  83دالر و  24سنت قیمت دارد و حتی اگر نفت
ایران  8دالر زیر این قیمت هم معامله شود ،درآمدهای حاصل از فروش نفت بیش از 15
درصد رشد پیدا می کند.

انرژی به ما داده است و چگونه قرار است با
این میزان مصرف ،در قبال نسلهای آینده
پاسخگو باشیم؟
مگر چقدر میتوان پاالیشگاه ساخت؟
دالویز با تاکید بر الزاماتی از جمله
احیای کارت سوخت ،به اقدامهای دولت
برای افزایش تولید بنزین هم اشاره کرد و
ادامه داد :در همین چند سال اخیر به واسطه
افزایش ظرفیت پاالیشی کشور ،تولید روزانه
بنزین از حدود  ۶۰میلیون لیتر به بیش از ۹۰
میلیون لیتر افزایش یافته است ،اما مصرف
بهطور مستمر از تولید سبقت میگیرد و مگر
چقدر میتوان پاالیشگاه ساخت و بر میزان
تولید بنزین اضافه کرد؟
وی در عین حال به اقدامهایی که از
سوی شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در
دست پیگیری است ،از جمله نوسازی ناوگان
حملونقل در بخشهای مختلف و بهرهگیری
از بخاریهای هوشمند به جای بخاریهای
سنتی اشاره کرد و گفت :در قالب ماده ۱۲
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ،بالغ بر ۱۹
میلیارد دالر طرح در این شرکت تعریف
شده که امیدواریم با تامین سرمایه و اجرای

این طرحها ،شاهد بهبود مصرف سوخت در
کشور باشیم ،اما واقعیت این است که با توجه
به شدت مصرف انرژی در ایران ،فضای کار
بسیار بیشتری وجود دارد.
مزیتهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
دالویز گسترش استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر را اقدامی موثر و راهگشا در
اصالح مصرف انرژی برشمرد و گفت :شرکت
بهینهسازی مصرف سوخت از سالها قبل
با درک این مهم ،اقدامهایی از جمله نصب
حدود  ۲۰هزار آبگرمکن خورشیدی را در
نقاط مختلف کشور در دستور کار قرار داد و
همچنان نیز بر این رویکرد تاکید دارد.
به گفته وی ،دستیابی به سهم ۳
درصدی انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی
کشور در سال  ،۱۴۰۴هم از حیث اصالح
مصرف سوختهای فسیلی ،هم تامین امنیت
انرژی ایران بهویژه در شرایط حساس کنونی
دنیا و هم برای پاسخگویی در برابر تعهدهای
جهانی زیستمحیطی ایران ،اهمیت ویژهای
دارد و باید به آن توجه شود.
تاسیس سازمان متولی انرژی برای
جلوگیری از فعالیتهای جزیرهای
این مقام مسئول ،جزیرهای بودن
فعالیتها در حوزه انرژی را نیز از دیگر
عوامل اتالف مصرف سوخت برشمرد و گفت:
باید سازمانی به عنوان متولی انرژی در کشور
ایجاد شود تا با راهبری یکپارچه و جلوگیری
از فعالیتهای پراکنده و غیرمنجسم ،فضا
برای انجام اقدامهای اساسی که ضمانت
اجرایی دارند ،مساعد شود.
دالویز با بیان اینکه آموزش و
فرهنگسازی ،مهمترین مولفهها در اصالح
الگوی مصرف انرژی هستند ،ابراز امیدواری
کرد که برگزاری کنفرانسهایی از این دست،
بتواند در فرهنگسازی و حتی جهتدهی
نظام آموزشی کشور به سمت الزامات اصالح
الگوی مصرف موثر باشد تا حداقل نسل آینده
بتواند در مصرف بهینه انرژی بهتر عمل کند.

تولید و توزیع گازوئیل یورو  ۴کشور  ۱۰۰درصد افزایش مییابد

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از افزایش ۱۰۰
درصدی تولید و توزیع نفتگاز یورو  ۴کشور تا پایان سال  ۹۷خبر داد.
به گزارش صداوسیما علیرضا صادقآبادی گفت :هم اکنون بهطور میانگین روزانه ۲۹
میلیون لیتر گازوئیل یورو  ۴در کشور تولید میشود که با راهاندازی واحد هیدروتریتور
نفتای پاالیشگاه بندرعباس ،بهزودی بهطور میانگین روزانه  ۱۶میلیون لیتر گازوئیل یورو ۴
در این پاالیشگاه تولید خواهد شد.
وی افزود :با راهاندازی این واحد ،گوگرد گازوئیل تولیدی در پاالیشگاه بندرعباس از
 ۳۵۰پیپیام به حدود  ۵۰پیپیام خواهد رسید.
صادقآبادی تاکید کرد :واحد ایزومرسازی این پاالیشگاه نیز بهزودی وارد مدار میشود
که با راهاندازی آن  ۱۲میلیون لیتر بنزین روزانه تولیدی این پاالیشگاه به یورو  ۴تبدیل
خواهد شد .معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش همچنین با اعالم خبر تولید روزانه
 ۱۲میلیون لیتر گازوئیل یورو  ۴در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان امسال گفت :با
احتساب گازوئیل تولیدی در این  ۲پاالیشگاه تا پایان امسال شاهد رشد  ۱۰۰درصدی در
تولید و توزیع گازوئیل یورو  ۴در کشور خواهیم بود که جهش قابل توجهی است.
افزایش تولید و عرضه گازوئیل با استاندارد یورو  ۴اتحادیه اروپا یکی از برنامههای
اولویتدار صنعت پاالیش نفت ایران است.

اجرای  ۹۵۰عملیات فنی در شرکت ملی حفاری ایران

مدیر خدمات فنی حفاری شرکت ملی
حفاری ایران از انجام  ۹۵۲عملیات فنی
تخصصی ناوگان خدمات فنی حفاری این
شرکت در  ۶ماه نخست امسال در میدانهای
نفت و گاز خبر داد.
به گزارش شرکت ملی حفاری ،جهانگیر
شجاعی با اشاره به اینکه شرکت ملی حفاری
در زمینه خدمات فنی ،دستگاهها و تجهیزات
روزآمد در اختیار دارد ،گفت :به همت

کارکنان بخش خدمات فنی ،خدمات مورد
نیاز کارفرمایان تالش مستمری تامین شد.
وی افزود :خدمات فنی و تخصصی
حفاری به مجموع عملیاتهای تخصصی و
مکمل حفاری با هدف تثبیت ،شتاببخشی،
بهینهسازی و نهاییسازی فرآیندهای حفاری
و تعمیر چاههای نفت و گاز اطالق میشود.
شجاعی اظهار کرد :خدمات لولهگذاری
چاه و نصب آویزه آستری ،آزمایش درون و
برونچاهی ،حفاری زیر فشار تعادل مخزن و
حفاری با هوا و همچنین خدمات لوله مغزی
سیار از جمله فعالیتهای بخش خدمات فنی
و تخصصی حفاری است.
مدیر خدمات فنی حفاری شرکت ملی
حفاری ایران افزود :از مجموع خدمات ارائه
شده ۱۸۲ ،عملیات در بخش خدمات لوله
مغزی سیار ۳۲۹ ،عملیات در بخش خدمات
الیهآزمایی ۴۷ ،عملیات در بخش آزمایش

مدیرعامل پاالیشگاه گاز هاشمینژاد:

ساخت و نصب دستگاه سامانه کنترل
گسترده در پاالیشگاه گاز خانگیران

مدیرعامل پاالیشگاه گاز شهید هاشمینژاد گفت :سامانه کنترل گسترده پاالیشگاه
هاشمینژاد با همت متخصصان داخلی ،ساخته و نصب شده است.
به گزارش شرکت ملی گاز ،سید مجید منبتی ،با بیان اینکه برای تحقق منویات رهبری
در حوزه اقتصاد مقاومتی ،سامانه کنترل گسترده پاالیشگاه خانگیران ساخته شده است ،گفت:
نمونه اولیه کارتها و ماژولهای این سامانه با همت کارشناسان داخلی ساخته شد و پس از
موفقیت در آزمایش عملیاتی ،در مدار بهرهبرداری قرار گرفت.
وی افزود :سامانههای کنترل گسترده ،یکی از اجزای مهم و اساسی در بخش اتوماسیون
صنعتی و ابزار دقیق هستند که دانش فنی ساخت آنها به لحاظ پیچیدگیهای باالی فناوری
آنها ،تنها در اختیار کشورهای معدودی در دنیاست.
منبتی ادامه داد :سامانه کنترل گسترده تولید داخل شرکت ،منطبق با مشهورترین
استانداردهای کنترلی اروپا طراحی ،تولید و بومیسازی شده ،مراحل آزمایش میدانی را با
موفقیت پشت سر گذاشته و امکان ارائه قابلیتهای بیشتری نسبت به نمونه خارجی را فراهم
آورده است.
مدیرعامل پاالیشگاه گاز خانگیران تاکید کرد :طراحی ،ساخت و عملیاتی شدن این سامانه
با هدف تحقق شعار حمایت از تولید داخل در راستای اقتصاد مقاومتی ،به منظور رفع نیازهای
اساسی صنعت نفت ،گاز و دیگر صنایع کشور صورت پذیرفته است.
منبتی با بیان اینکه ،طراحی و ساخت این سامانه با حمایت مدیران ارشد پاالیشگاه و به
همت کارشناسان شرکت پاالیش گاز شهید هاشمینژاد و همکاری یکی از شرکتهای دانش
بنیان حاصل شده است ،اظهار کرد :این سامانه توانسته است با بهبود عملکرد در فرآیند تصفیه
و پاالیش گاز ،مانع خروج مقادیر زیادی ارز از کشور شود.
وی با اشاره به اینکه با دانش فنی به دست آمده ،قابلیت ارتقای این سامانه وجود دارد،
گفت :با هدف پاسخگویی به نیازهای صنایع داخلی ،ساخت سریهای جدید این سامانه در
دستور کار قرار گرفته است.
گفتنی است ،پروژه ارتقای سامانه واحد تصفیه گاز ،یکی از پروژههای مهم راهبردی در
سطح پاالیشگاههای گازی از نظر عملیاتی و اقتصادی است که در آینده نزدیک از این محصول
تولید داخلی و بومی شده استفاده خواهد شد.

سطحی چاه ۳۱۳ ،عملیات در بخش خدمات
لولهگذاری چاه ۴۷ ،عملیات در بخش رانش
و نصب آویزه آستری ۱۹ ،عملیات در بخش
حفاری زیر فشار تعادل مخزن و  ۱۵عملیات
در بخش حفاری با هواست که هر یک از
این خدمات فنی ،جایگاه ویژهای در زنجیره
فرآیندهای حفاری و تعمیرچاههای نفت و گاز
دارند.
وی افزود :تالش داریم با آموزش و
بهکارگیری استعدادهای موجود در کنار
اصالح ساختار و چابکسازی سازمان ،همه
نیازهای عملیاتی کارفرمایان داخلی را
برطرف سازیم.
شجاعی در بیان برنامههای توسعه
و نوسازی دستگاهها و تجهیزات خدمات
فنی حفاری و افزایش سطح کیفی ارائه
خدمات فنی توضیح داد :بهرهگیری از توان
و ظرفیتهای منحصر بهفرد شرکت در ارائه

مجموعه خدمات فنی یکپارچه ،هماهنگی و
همافزایی واحدهای مرتبط و ارائه خدمات
مورد نیاز کارفرمایان با توجه به تغییرات
فناوری و رعایت جنبههای زیستمحیطی
بستر رشد خدمات فنی حفاری را فراهم
آورده و زمینهساز شکوفایی و بالندگی
روزافزون خواهد بود.
مدیر خدمات فنی حفاری شرکت
ملی حفاری ایران به گسترش فعالیتها در
بخشهای بازرسیهای دورهای ،تعمیرات
پیشگیرانه ،اتفاقی و تعمیرات اساسی
برنامهریزی شده تجهیزات خدمات فنی
حفاری و کاهش انتظارهای عملیاتی در
کنار برنامههای نوسازی ناوگان اشاره و
اظهار کرد :حفظ و توسعه جایگاه ممتاز ارائه
خدمات فنی حفاری در صنایع نفت و گاز
کشور همچنان در دستور کار این مدیریت
قرار دارد.

3

اخبار

کارت سوخت دوباره احیا میشود

کارت سوخت به منظور جلوگیری از قاچاق مجدداً
احیا میشود.
کارت سوخت با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت
به خارج از کشور و مدیریت مصرف سوخت مجددا احیا
میشود.
این کارت قبال در همه پمپبنزینها برای
سوختگیری بنزین و گازوئیل مورد استفاده قرار میگرفت
که از چندی قبل با تصمیم دولت بدون استفاده ماند ،اما با
ازدیاد تقاضا برای مصرف سوخت به ویژه در مناطق مرزی،
دولت تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و
هدررفت انرژی ،کارت سوخت را مجددا اجرایی کند.
احتماال  ۵میلیون کارت از  ۲۱میلیون کارت سوخت
به دلیل مفقودی یا دالیل دیگر از رده خارج شده باشد که
قرار است طی دو هفته صادر شود.
میزان قاچاق سوخت از روزانه  ۹میلیون لیتر به ۱۵
میلیون لیتر در روز افزایش یافته و مصرف روزانه سوخت
در کشور به حدود  ۸۷میلیون لیتر رسیده است.
کارت سوخت گازوئیل هم همچنان به قدرت خود
باقی و کاربرد دارد.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
ابراز امیدواری کرد :

حرکت بهسوی بومیسازی ساخت
توربینهای صنعت انتقال نفت

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران ابراز
امیدواری کرد که با به کارگیری توان صنعتگران توانمند
داخلی ،در ساخت توربینهای اروپایی و آمریکایی صنعت
انتقال نفت و فرآوردههای نفتی به خودکفایی کامل دست
خواهیم یافت.
عباسعلی جعفری نسب در نشستی که با نمایندگان
شرکتهای داخلی تولیدکننده و پشتیبانی در صنعت
انتقال در محل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
ایران برگزار شد ،گفت :هماکنون در ساخت توربینهای
آمریکایی مورداستفاده در صنعت انتقال به خودکفایی
نسبی رسیدهایم.
وی ضمن دعوت از سازندگان داخلی برای سرمایه
گذاری و به کارگیری همه ظرفیتها در زمینه ساخت
توربین ،ابراز امیدواری کرد :با بهکارگیری توان سازندگان
و صنعتگران داخلی فعال در زمینه تجهیزات صنعت نفت
بتوانیم در ساخت توربینهای اروپایی نیز به خودکفایی
کامل دست یابیم.
جعفری نسب تاکید کرد :بحث تحریمها از جنبه
حمایت بیشتر از سازندگان داخلی یک فرصت است و برای
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران نیز این حسن را
دارد که با داخلیسازی اقالم موردنیاز ،پشتیبانی تجهیزات
نیز در دسترس بوده و در زمان سریعتر انجام میشود و از
این جهت یک همکاری برد  -برد به شمار میآید.
وی با تاکید بر لزوم بیشترین بهرهمندی از توان علمی
و فنی سازندگان داخلی گفت :خطوط لوله و مخابرات
نفت ایران یک شرکت عملیاتی است که با طیف وسیعی
از ماشینآالت و تجهیزات صنایع گسترده نفت از جمله
تجهیزات مکانیکی ،شیرآالت ،توربینها ،مخازن لولهکشی،
اتصاالت ،تابلوهای برق و کنترل ،ابزار دقیق و  ...در ارتباط
است و خوشبختانه با تالشهای به کار گرفته شده از ۳۰
سال گذشته در ساخت بیش از  ۸۰درصد این تجهیزات به
خودکفایی کامل دست یافتهایم.
جعفرینسب درباره روند داخلیسازی توربینهای
خارجی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت:
توربین های سوئیسی به کارگرفته شده در خط مارون
 اصفهان یکی از نمونههایی بود که با همت متخصصانداخلی ،پرههای آن از  ۲۵سال گذشته ساخت داخل شد
و این در شرایطی بود که پشتیبانی خوبی از سوی سازنده
اصلی میشد و تامین قطعات آن بدون مشکل بود.
وی همچنین با اشاره به این که در زمینه تعمیرات
اساسی ماشینآالت توربینها و پمپها نیز کارهای خوبی
با مجموعه صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی انجام شده
است ،گفت :امیدواریم ارتباط نزدیک و مستمر با سازندگان
داخلی که از مدتها پیش در این شرکت آغاز شده است،
سبب برطرف شدن موانع پیشروی تولیدکنندگان و
دستیابی به راههایی جدید برای توسعه همکاری در بخش
تامین قطعات و پشتیبانی فنی ماشین آالت و تجهیزات
شود .شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران یکی از
شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت است که ساخت داخل
را با انعقاد  ۱۷فقره قرارداد در سال  ۱۳۷۳آغاز کرد.
ساخت پرههای متحرک توربینهای سولزر و سوالرسنتار
و راستون تیبی  ۴۰۰۰در فاصله سالهای  ۷۴تا  ۷۷و
نصب و بهرهبرداری موفقیتآمیز آنها از مهمترین اقدامات
این شرکت در زمینه خودکفایی در ساخت تجهیزات در
سالهای گذشته بوده است.

