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اخبار
مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت تاکید کرد :

لزوم ارتباط موثر بین حوزههای
پژوهش و فناوری مرتبط با صنعت نفت

مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت بر لزوم ارتباط موثر
بخش عملیات و حوزه پژوهش و فناوری در صنعت متقاضی
فناوری تاکید کرد و گفت :نیازهایمان را باید شناسایی
کنیم و بدانیم کدام یک از این نیازها با حوزه پژوهش و
فناوری پاسخ داده میشود.
احمد خانبیگی در شانزدهمین کنگره ملی مهندسی
شیمی در نشست تخصصی «نقش ذینفعان در ایجاد و
تجاریسازی فناوریهای مرتبط با صنعت نفت» با اشاره
به نقش عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان بهعنوان ذینفعان
اصلی حوزه پژوهش و فناوری ،تبیین نقش هر یک از این
دو گروه و اجرای پروژههای پژوهش با در نظر داشتن هر
یک از این کارکردها را ضروری دانست.
وی ضمن اشاره به نقش بخش صنعت بهعنوان
تقاضاکننده فناوری ،بر لزوم برقراری ارتباط میان
راهبردهای حوزه صنعت و حوزه پژوهش و فناوری بهعنوان
حلقه نخست در استخراج حوزههای اولویتدار بخش
فناوری تاکید کرد.
مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت تعریف عنوان
پروژههای دقیق و مرتبط با حوزههای فناوری را گام مهم
دیگری در اثربخش کردن این حوزه دانست.
خانبیگی ضمن اشاره به استخراج پورتفولیوی
فناوریهای حوزه صنعت نفت در سالهای گذشته،
برنامهریزی برای روزآمد کردن آن مطابق معیارهای نظام
جدید پژوهش و فناوری وزارت نفت را از برنامههای مهم
معاونت مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت دانست.
بخش دیگری از وظایف حوزه صنعت ،تجمیع
تقاضاهای حوزه فناوری از بخش عملیات است که
خانبیگی این اقدام را ضرورتی برای تضمین بهکارگیری
پروژههای پژوهش و فناوری در واحدهای عملیاتی عنوان
کرد.
وی ضمن تاکید بر لزوم تامین منابع مالی مناسب
پروژههای پژوهش و فناوری ،مدیریت یکپارچه سبد طرحها
و پروژهها را ابزاری مناسب برای مدیریت مالی طرحهای
این حوزه دانست.
مدیرکل امور پژوهش در ادامه به گروه دوم ذینفعان
اصلی حوزه پژوهش و فناوری که همان عرضهکنندگان
فناوری هستند اشاره کرد و تبیین دقیق نقش دانشگاهها،
پژوهشگاهها ،پارکهای علم و فناوری و شرکتهای
دانشبنیان را از ملزومات اجرایی اثربخش پروژههای
فناوری دانست.
به گفته خانبیگی ،دانشگاهها و مراکز علمی بهعنوان
تولیدکنندگان دانش مطرح هستند که آزمایش نمونه اولیه
فناوری در این حوزه انجام میشود و در مرحله بعد از طریق
نهادهای توسعهدهنده ،فناوریها شکل توسعهای به خود
میگیرند و سرانجام فناوریهای توسعه مییابند و از سوی
شرکتهای صنعتی تجاریسازی میشوند.
وی در پایان ،اجرای پروژههای پژوهش و فناوری را
به مسابقه دو امدادی تشبیه کرد و بر لزوم هماهنگسازی
ارتباط موثر عرضهکنندگان در فرایند ایده تا تجاریسازی
(شبکهسازی) و ایجاد شبکه بین عرضهکنندگان فناوری
تأکید کرد.
شایان ذکر است که شانزدهمین کنگره ملی مهندسی
شیمی در تاریخ شنبه ( ۲۹دیماه) آغاز به کار کرد و دیروز
دوشنبه (یکم ،بهمنماه) به کار خود پایان میدهد.

افتتاح طرحهای گازرسانی
به حدود  ۱۶۰۰صنعت بزرگ
و کوچک در  ۴۰سالگی انقالب

طرحهای گازرسانی به حدود یک هزار و  ۶۰۰صنعت
بزرگ و کوچک به همراه  ۳۰۰روستا و  ۲۰شهر با هزینه
 ۳هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان در چهلمین سالروز پیروزی
انقالب اسالمی به بهرهبرداری میرسند.
بهرام صلواتی دیروز (دوشنبه ،یکم بهمنماه) در آیین
آغاز به کار پروژه احداث خط لوله  ۳۰اینچی انتقال گاز
به صنایع فوالد بوتیای ایرانیان ،درباره طرحهای جدید
گازرسانی آماده بهرهبرداری در چهلمین سالروز پیروزی
انقالب اسالمی گفت :در  ۴۰سالگی پیروزی انقالب انقالب
اسالمی ،طرحهای گازرسانی به حدود یک هزار و ۶۰۰
صنعت بزرگ و کوچک به همراه  ۳۰۰روستا و  ۲۰شهر با
هزینه  ۳هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسند.
وی تاکید کرد :توسعه گازرسانی سبب اشتغالزایی ،رفاه و
حفظ محیط زیست میشود و مهاجرت معکوس را به همراه
دارد.
قائم مقام مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز
افزود :طرح گازرسانی به صنایع فوالد بوتیای ایرانیان به
طول  ۴۰کیلومتر و با قطر  ۳۰اینچ احداث میشود که
مصرف روزانه  ۷۰هزار مترمکعب گاز را به همراه خواهد
داشت و تاثیر مهمی بر صرفهجویی و کاهش مصرف
سوختهای میان تقطیر خواهد داشت.
صلواتی اظهار امیدواری کرد که پیمانکار اجرایی در
موعد مقرر احداث این خط لوله گاز را تکمیل کند.
خط لوله انتقال گاز  ۳۰اینچ باغین  -زرند به طول
تقریبی  ۴۰کیلومتر از حوالی شهر باغین تا کارخانه فوالد
بوتیای ایرانیان با هدف گازرسانی به این کارخانه احداث
میشود؛ در این پروژه  ۳۰۰هزار مترمکعب عملیات خاکی
شامل حفاری و مسیرسازی و  ۳هزار و  ۵۰۰مترمکعب
بتنریزی انجام خواهد شد.
خط لوله یادشده از ایستگاه تاسیسات گازی موجود در
منطقهای واقع در غرب شهر کرمان ( ۲۰کیلومتری محور
کرمان  -باغین) آغاز میشود و در مجاورت خط لوله ۱۲
اینچ موجود باغین  -زرند امتداد مییابد و پس از عبور از
غرب شهر اختیارآباد و در مجاورت حصار آمادگاه شهید
باهنر ادامه خواهد داشت و سرانجام در  ۴۰کیلومتری شهر
زرند و شمال کارخانه فوالد بوتیای ایرانیان پایان مییابد
و انشعابی به قطر  ۲۰اینچ و طول تقریبی  ۲هزار و ۷۵۰
متر بهمنظور گازرسانی به کارخانه فوالد یادشده در نظر
گرفته شده است.
پروژه احداث خط لوله انتقال گاز  ۳۰اینچ صنایع فوالد
بوتیای ایرانیان شامل اجرای حدود  ۲۰کیلومتر خط انتقال
گاز  ۳۰اینچ و  ۳کیلومتر انشعاب  ۳۰اینچ و دارای یک
ایستگاه رسیور ،یک ایستگاه شیر بینراهی و یک ایستگاه
انشعاب و یک ایستگاه حفاظت کاتدی به همراه طراحی،
ساخت و نصب ایستگاه تقلیل فشار  ۲۰۰هزار مترمکعبی
با فشار طراحی یک هزار و  ۱۵۰پوند بر اینچ مربع ()PSI
است که قرار شده ظرف یک سال اجرایی شود.
هزینه اجرای این طرح  ۲۰۸میلیارد و  ۲۹۸میلیون و
 ۷۰هزار و  ۱۹۸ریال و مبلغ ارزی آن بیش از  ۳میلیون و
 ۶۱۰هزار و  ۱۶۲یورو است.

طرح جدید برای سهمیهبندی بنزین ؛

سهمیه هر ایرانی ،روزی یک لیتر بنزین است

وصول طرح سهمیه بندی بنزین دیروز
و درجلسه علنی مجلس انجام شد ،در این
باره سخنگوی کمیسیون انرژی از طرح
نمایندگان جهت ارائه یک لیتر بنزین در روز
به هر ایرانی با استفاده از کد ملی خبر داد .
سال  1386و با رشد و افزایش شیب
مصرف بنزین طرح استفاده از کارت هوشمند
سوخت و تخصیص بنزین با استفاده از
این کارت آغاز شد .سهمیه بندی همزمان
با افزایش نرخ بنزین از  ۸۰تومان تا
۱۰۰۰تومان در سال  ۱۳۹۴ادامه پیدا کرد.
اما در این سال ها که بهای بنزین ثابت و
تک نرخی شده است وزارت نفت ضرورتی
بر استفاده و بهره برداری از کارت سوخت را
کمتر دید و عمال این کارت ها بال استفاده و
فاقد کارآیی شده اند.
در آذر ماه امسال دولت بو فراخوان ثبت
نام کارت سوخت نشان داد که گویا تصمیم
هایی در این خصوص دارد و گویا شرایط فرق
کرده ،برداشت ها بر این بود که گویا دولت
و وزارت نفت که اصرار به تک نرخی شدن
قیمت بنزین داشتند تصمیم خود را تغییر
داده و به دنبال دو نرخی کردن دوباره بنزین
هستند .درحالی که صحبتهایی هم مبنی
بر طرحهای جایگزینی برای کارت سوخت

صورت گرفت مانند :استفاده از کارت ملی
هوشمند و کارت بانکی  ،جهت جایگزین
کردن کارت سوخت  ،چرا که به گفته وزیر
ارتباطات ،درحال حاضر حدود  10میلیون
خودرو در کشور کارت سوخت ندارند و
صدور این کارت برای آنها هزینه بسیاری
را به دنبال خواهد داشت.
اما طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت با
مخالفت شدید نمایندگان روبه رو شد و آنها
این کار را فشار مضاعفی بر مردم دانستند.

سرانجام پس از پافشاری دولت نسبت به این
امر و افزایش قیمت بنزین  ،دیروز و در جلسه
علنی علیرضا رحیمی یکی از اعضای هیئت
رییسه مجلس از اعالم وصول طرح سهمیه
بندی بنزین خبر داد.
این در حالی است که زنگنه وزیر نفت
در صحن علنی مجلس حاضر شد تا به سوال
تعدادی از نمایندگان پاسخ دهد .وی دراین
میان نسبت به موضوع بنزین در کشور اظهار
داشت :تولید  95میلیون لیتر بنزین در کشور

داشتهایم و از مهر ماه سال جاری در این
حوزه به خودکفایی رسیده ایم به طوری که
امروز بنزین در کشور مانند نان شب است
و مردم نمی توانند دوساعت نبود بنزین را
تحمل کنند.
در عین حال سخنگوی کمیسیون انرژی
نسبت به جزییات این طرح و اختصاص آن
به هر فرد اظهار داشت :در این خصوص
عدهای از نمایندگان مجلس طرحی را مبنی
بر اینکه به هر ایرانی درروز یک لیتر بنزین
داده شود ارائه کردهاند .وی همچنین از ایجاد
و راهاندازی یک سامانه ویژه در این کار خبر
داد ،که بنزین در آن خرید و فروش شود.
قره خانی همچنین نسبت به اینکه
سوختگیری خودروهای سرویس عمومی،
تاکسی و وانت بارها باید درالویت باشند خبر
داد و گفت :درباره جایگاههای سی ان جی
هم مصوبهای داشتیم تا این کار به راحتی
صورت بگیرد .در مصاحبهای دیگر حاجی
دلیگانی عضو کمیسیون برنامه وبودجه
مجلس نسبت به جزییات آن اعالم کرد :این
سهمیه بندی بر مبنای هر ایرانی انجام می
شود و در این طرح هر فرد دارای یک سهمیه
در نظر گرفته شده است که بر اساس کد ملی
عمل خواهد شد.

نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس؛
توزیع قیر استانی شد

ساخت پروژه  ۴۳کیلومتری خط انتقال گاز  ۳۰اینچ
صنایع فوالد در کرمان کلید خورد

نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس در تلفیق بودجه  ۹۸مجلس از تغییر رویه توزیع
قیر در کشور با توجه به مصوبه دیروز تلفیق خبر داد و گفت :توزیع قیر در کشور استانی
شد.
عباس گودرزی با اشاره برگزاری نشست صبح دیروز(دوشنبه یکم بهمنماه) کمیسیون
تلفیق بودجه  ،98عنوان کرد :در نشست دیروز مصوب شد که تمام سازمانها ،وزارتخانهها
و دستگاههای اجرایی که سهمیه قیر دریافت میکنند ،و برای آنها در بودجه سال 98
سهمیه پیش بینی شده ،قیر مورد نیاز خود را از طریق دستگاههای استانی توزیع کنند.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی افزود :پیش از این دستگاههای
اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی ،بنیاد مسکن ،وزارت آموزش و پرورش و امثالهم
که سهمیه قیر داشتند بعضا در تهران با پیمانکار قرارداد منعقد میکردند حتی مسئوالن
استان از اینکه این قیر با چه ضرورتی در چه مسیری مصرف شده ممکن بود بی اطالع
بمانند و نظارتی بر نحوه توزیع قیر در کشور وجود نداشت.
وی افزود :با مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق ،قیر به استانها تحویل خواهد شد و
مصوبه دیروز میزان نظارت را به شدت باال میبرد و حتی این امکان را به ما میدهد که قیر
هر استان را بتوان با سایر استانها و بر اساس میزان محرومیت مقایسه کرد.
گودرزی ادامه داد :همچنین در هر شهرستان میتوان با استناد به میزان نیازمندیها
و جمعیت با ادارات کل استانی نیز وارد مذاکره شد و مطالبهگری کرد تا قیر برای هر
شهرستان در استان نیز به تناسب توزیع شود؛ ضمن اینکه امکان اینکه سازمانها و
وزارتخانهها نیز بصورت مستقیم با پیمانکار طرف حساب باشند هم از بین خواهد رفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد :این مصوبه یکی از مهمترین مصوبات
کمیسیون تلفیق بودجه  98مجلس بود که توزیع عادالنه امکانات را به دنبال خواهد داشت
و امکان نظارت برای عدم ایجاد تبعیض را هم فراهم خواهد کرد.

ساخت پروژه  ۴۳کیلومتری خط انتقال گاز  ۳۰اینچ صنایع فوالد صنایع فوالد بوتیای
ایرانیان در استان کرمان با حضور مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران و قائم مقام
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز آغاز شد.
پروژه ساخت خط لوله  ۴۳کیلومتری انتقال گاز  ۳۰اینچ صنایع فوالد بوتیای ایرانیان
دیروز (دوشنبه ،یکم بهمنماه) با حضور سعید مومنی ،مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز و
بهرام صلواتی ،قائم مقام مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز آغاز شد .خط لوله انتقال
گاز  ۳۰اینچ باغین  -زرند به طول تقریبی  ۴۰کیلومتر از حوالی شهر باغین تا کارخانه فوالد
بوتیای ایرانیان با هدف گازرسانی به این کارخانه احداث میشود؛ در این پروژه  ۳۰۰هزار
مترمکعب عملیات خاکی شامل حفاری و مسیرسازی و  ۳هزار و  ۵۰۰مترمکعب بتنریزی
انجام خواهد شد .خط لوله یادشده از ایستگاه تاسیسات گازی موجود در منطقهای واقع در
غرب شهر کرمان ( ۲۰کیلومتری محور کرمان  -باغین) آغاز میشود و در مجاورت خط
لوله  ۱۲اینچ موجود باغین  -زرند امتداد مییابد و پس از عبور از غرب شهر اختیارآباد و در
مجاورت حصار آمادگاه شهید باهنر ادامه مییابد .این خط لوله سرانجام در  ۴۰کیلومتری
شهر زرند و شمال کارخانه فوالد بوتیای ایرانیان پایان مییابد و انشعابی به قطر  ۲۰اینچ
و طول تقریبی  ۲هزار و  ۷۵۰متر بهمنظور گازرسانی به کارخانه فوالد یادشده در نظر
گرفته شده است .پروژه احداث خط لوله انتقال گاز  ۳۰اینچ صنایع فوالد بوتیای ایرانیان
شامل اجرای حدود  ۲۰کیلومتر خط انتقال گاز  ۳۰اینچ و  ۳کیلومتر انشعاب  ۳۰اینچ و
دارای یک ایستگاه رسیور ،یک ایستگاه شیر بینراهی و یک ایستگاه انشعاب و یک ایستگاه
حفاظت کاتدی به همراه طراحی ،ساخت و نصب ایستگاه تقلیل فشار  ۲۰۰هزار مترمکعبی
با فشار طراحی یک هزار و  ۱۵۰پوند بر اینچ مربع ( )PSIاست که قرار شده ظرف یک
سال اجرایی شود .هزینه اجرای این طرح  ۲۰۸میلیارد و  ۲۹۸میلیون و  ۷۰هزار و ۱۹۸
ریال و مبلغ ارزی آن بیش از  ۳میلیون و  ۶۱۰هزار و  ۱۶۲یوروست.

تالش وزارت نفت برای دورزدن بورس با فروش نفت در اتاق تاریک

در حالی دیروز سومین عرضه نفت در
بورس با وقفه هفتاد روزه صورت گرفت که
مسئولین وزارت نفت بهجای تالش برای
توسعه این راهبرد ضد تحریمی ،به دنبال
تقویت سازوکاری خارج از بورس برای فروش
نفت هستند تا انحصار صادرات آن را حفظ
کنند.
علیرغم دو عرضه موفق نفت خام در
بورس انرژی در آبان ماه و تأیید موفقیت
بخش خصوصی در صادرات محمولههای
نفتی خریداری شده از بورس توسط بیژن
زنگنه وزیر نفت به نظر میرسد همچنان
زنگنه و مدیران این وزارتخانه روی خوشی
به این سازوکار ضد تحریمی نشان نمیدهند.
هرچند امروز شاهد سومین عرضه نفت
در بورس خواهیم بود ولی کش و قوسهای
فراوان و وقفه  ۷۰روزه تا عرضه جدید نفت
در بورس با وجود مصوبه  27آذرماه شورای
عالی هماهنگی اقتصادی حاکی از آن است
که توسعه «عرضه نفت در بورس» به عنوان
مؤثرترین راهبرد در بی اثر کردن تحریمهای
فروش نفت و استفاده از ظرفیت بخش

خصوصی داخلی و خارجی و فضای رقابتی
ایجاد شده برای فروش نفت به باالترین
قیمت ،اولویت چندانی در بین مسئولین
وزارت نفت ندارد .این موضوع البته در بین
مسئولین وزارت نفت بخصوص مسئولین
شرکت ملی نفت ایران تازگی ندارد و ردپای
تالش های مقامات ارشد این شرکت در به
بنبست رسیدن عرضههای پیشین نفت در
بورس دیده میشود ،اقدامی که ریشه در
خواسته این شرکت مبنی بر حفظ انحصار
صادرات طالی سیاه داشت.
در همین راستا ،اخیرا مسئولین وزارت
نفت با اخذ مجوزی از شورای عالی هماهنگی
اقتصادی ،نفت خام را با شرایط جذابتر و
قیمت پایینتری از بازار بورس به فروش
میرسانند .این اقدام که از طریق مذاکره با
خریداران در فضای غیرشفاف و غیر رقابتی
اتاق تاریک صورت میگیرد ،طبیعتاً موجب
تضعیف و کساد شدن بازار بورس خواهد شد.
سید علیحسینی مدیرعامل بورس
انرژی در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره
اینکه تالش برای فروش نفت با برخی روش

ها در کنار عرضه نفت در بورس انرژی چه
تبعاتی در پی خواهد داشت ،گفت« :این
موضوع یکی از آفتهایی است که بورس
انرژی نیز نسبت به آن معترض است .اصوالً
هر اقدامی باعث شود کنار بازار شفاف عرضه
کاال مسیر دیگری بازگشایی شود ،به طور
حتم کار غلطی است .برای یک کاال اگر چند
مسیر باز شود محل اشکال است».
این اقدام وزارت نفت در کنار تعویق
عرضه جدید نفت در بورس ،این شائبه را
تقویت میکند که هدف این وزارتخانه ،کامل
کردن سناریو ناکارآمد نشان دادن «عرضه
نفت در بورس» و «ظرفیتهای بخش
خصوصی» در صادرات نفت خام ایران است
تا با استفاده از آن بتواند انحصار معامالت
این ثروت ملی را در اختیار این وزارتخانه
بخصوص شرکت ملی نفت ایران حفظ کند.
گفتنی است در حالی وزارت نفت به
دنبال دورزدن بورس با فروش نفت در اتاق
تاریک و ناکارآمد نشان دادن این راهکار مهم
بی اثر کردن تحریم های نفتی است که
صادرات نفت خام ایران در ماه های اخیر با

چرا سوخت زیستی در دسترس نیست؟

یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان گفت :متاسفانه به دلیل اینکه در کشور دارای
منابع نفتی هستیم ،اهمیت استفاده از دیگر سوختهای
دوستدار طبیعت جزء اولویتهای اصلی نبوده است و
کارهایی که منجر به تولید سوخت زیستی قابل لمس به
وسیله مهندسی ژنتیک شود ،در دسترس نیست.
دکتر «مصطفی خوشحالسرمست» اظهار کرد :بر روی
دیواره خارجی اندامک میتوکندی که یک اندامک تولید
کننده انرژی در تمامی سلولهای زنده است ،کانالهای
پروتئینی وجود دارد که به عنوان معبرهای تنظیم ورود و
خروج مواد است که  VDACیا کانال های آنیونی وابسته
به ولتاژ نام دارند.
وی ادامه داد :یکی از اصلیترین وظایف این ژن انتقال
متابولیتهای در حد چند نانومتر و  ATPتولید شده در
میتوکندری به سیتوپالسم برای انجام تمام فعالیتهای
نیازمند انرژی در سلول موجودات زنده است که در نتیجه
اختالل در کار این ژن تمامی فرایندهای رشد و نمو موجودات
را مختل میکند.
این محقق ،خاطرنشان کرد :سوختهای زیستی
سوختهای تجدید پذیر با منشاء زیستی هستند که با
استفاده از روش های بیوشیمیایی و ترموشیمیایی به سوخت
تبدیل می شوند و از طرفی روغنهای گیاهی از تری اسیل
گلیسرول تشکیل شده اند که یکی از غنی ترین فرم های
دارای انرژی و کربن احیاء در طبیعت هستند.
خوشحالسرمست افزود :بذر گیاهان منبع اولیه این
روغن ها است که حجم کمی از بیومس کل گیاه را تشکیل
میدهد که ما در بلند مدت به دنبال تولید این ماده در تمام
بافت های گیاه هستیم اما به دلیل شباهت باال بین ساختار
شیمیایی تریاسیلگلیسرول گیاهی و سوخت های فسیلی و

دوست دار طبیعت بودن ،سوختهای زیستی میتوانند یک
جایگزین ایدهال و قابل استفاده برای سوختهای بر پایه نفت
باشند که به تدریج در حال اتمام است.
وی یادآور شد :مهمترین مزیت سوختهای زیستی،
کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی تجدید ناپذیر است
اما تولید این سوخت در بافتهای سبزینهای گیاه نیاز به
استحصال و خالصسازی دارد و یا با منابع غذایی انسان
یا حیوان مغایرت داشته باشد که استفاده از گیاهان سریع
الرشد و تولید اسیدهای چرب در تمام بافت های رویشی گیاه
تا حدودی از این تداخل کم می کند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان افزود :گیاهان دی اکسید کربن را به واسطه
نور خورشید جذب و این انرژی را به فرم قند ،نشاسته و
چربی در گیاه ذخیره می کنند و پس از اینکه زیست توده
گیاه تبدیل به بیودیزل و برای تولید انرژی و به حرکت
درآوردن یک موتور سوزانده شد ،دوباره این کربن به فرم
دی اکسید کربن آزاد میشود که مهمترین گاز گلخانه ای
کره زمین است.
خوشحالسرمست تصریح کرد :سوخت های زیستی
تولید شده از روغن آفتابگردان و کلزا  45تا  65درصد گاز
گلخانه ای کمتری نسبت به سوخت های بر پایه نفت تولید
می کنند که استفاده از اسیدهای چرب گیاهی میزان تولید
این گازهای گلخانه ای را به  85درصد کاهش میدهد
بنابراین استفاده از این سوخت ها از آلودگی هوای تولید
شده توسط سوختهای فسیلی دارای دی اکسید کربن و
دیگر ترکیبات سمی را کاهش میدهد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان با اشاره به موانع توسعه سوختهای فسیلی
در کشور ،اظهار کرد :در رابطه با بیواتانول و تولید سوخت

کاهش چشمگیری مواجه شده است به گونه
ای که غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون
تلفیق مجلس شورای اسالمی در سیزدهمین
اجالس شورای عالی استانها در تاریخ 27
دی ماه اعالم کرد ،میزان صادرات نفت
فعلی ایران روزانه یک میلیون بشکه است.
به عبارت دیگر ،هشدار کارشناسان درباره
کاهش شدید میزان صادرات نفت ایران و
ایجاد شرایطی مشابه سال  91در حال تحقق
است و در صورت تداوم این روند در سال
آینده ،انتظار می رود شاهد کسری بودجه
قابل توجهی باشیم زیرا همانطوری که مرکز
پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی اعالم
کرده است ،پیش بینی می شود حدود 66
هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی در
سال آینده محقق نشود.

از جلبک کارهایی در داخل کشور انجام شده اما موانع
اصلی سوختهای زیستی ،تکنولوژی تولید این سوخت ها
و تجهیزات آن است.
خوشحالسرمست بیان کرد :کشورهای آمریکا ،برزیل،
چین و کانادا عمده تولید کننده سوخت زیستی اند که کشور
ما به دلیل محدودیت های موجود شاید در آینده نزدیک قادر
نباشد با کشورهای تولیدکننده این تکنولوژی رقابت کند اما
با توجه به حمایتهای مقامات ایران در رابطه شرکت های
دانش بیان و اقتصاد مقاومتی قادر به انجام کارهایی در این
زمینه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد :با وجود منابع سوختهای فسیلی
در کشور ،جلوی پیشرفت این بخش از تکنولوژی در کشور
گرفت شده اما استفاده از سوختهای زیستی از ضررهای
اقتصادی ایجاد شده به واسطه آلودگی محیط زیست و هزینه
ای که به دلیل کاهش سطح سالمت و گازهای گلخانه ای
به وجود خواهد آمد ،میکاهد و همچنین منبع تجدپذیری
سوخت برای آیندگان فراهم خواهد شد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،تاکید کرد :نتیجه پژوهشهای ما در مراحل
ابتدایی و شناخت نقش این ژن در بهبود تولید تری اسیل
گلیسرول و تبدیل نشاسته به روغن در بافتهای رویشی
است و در این زمینه طی یک همکاری مشترک با دانشگاه
ریورساید کالیفرنیا در حال آشکار کردن نقش این ژن در
گیاهان هستیم.
خوشحالسرمست در پایان گفت :متاسفانه بودجه و
منابع مالی و تجهیزات ضروری برای پژوهش و تحقیق در
اختیار ما قرار ندارد و از طرفی تحریم تجهیزات تا حد زیادی
تحقیقات ما را دچار اختالل کرده است اما اهداف خود را با
همکاری دانشگاهای داخلی و خارجی دنبال میکنیم.
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اخبار
نخستین محموله نفت شرکت فوجی بارگیری شد ؛

افزایش خرید نفت ایران از سوی ژاپن

پس از اعمال مجدد تحریمها از سوی آمریکا و ابهام
پیش آمده در خرید نفت ایران ،ژاپنیها جز کشورهای
معاف شده تحریم ایران از سوی ایاالت متحده قرار گرفتند
و دیروز شرکت فوجی توانست اولین محموله نفتی ایران در
سال جدید را بارگیری کند.
ژاپن یکی از کشورهای خریدار نفت از ایران بود که
به دنبال پیروی از سیاستهای دولت ترامپ ،سعی در
جایگزین کردن نفت ایران  ،توسط کشورهای عربستان
وامارات در دستور کار خود قرار داد.
سخنگوی ارشد دولت ژاپن چند ماه قبل طی یک
مصاحبه اعالم کرد که ما درحال بررسی تحریمهای آمریکا
برای ایران هستیم و تابع تصمیمات دولت ایاالت متحده
میمانیم.
همچنین وزیر انرژی ژاپن اعالم کرد :پاالیشگاههای
این کشور آماده طرحهای خرید نفت از سوی کشورهای
دیگر هستند وآنها ناچارند وارداتشان از ایران را متوقف
کنند.
گفتنی است ژاپن قبل ازشروع مجدد تحریمها،در
روز  160هزار بشکه فاصله ژانویه تا سپتامبر سال 2018
میالدی از ایران نفت خریداری کرده که این میزان  5درصد
از واردات این کشور را تشکیل میداد .اما دولت آمریکا به
دنبال پیروی از برخی سیاست ها مانند جلوگیری از افزایش
قیمت نفت به  8کشور معافیت تحریمی و مجوز  6ماه
خرید موقت از ایران را اعطا کرد .ژاپن هم از این معافیت
برخوردار و جز کشورهای معاف از تحریم ایران قرار گیرد
و موفق شدند تا از طرف آمریکا مجوز خرید نفت ایران را
کسب کنند.
ماه گذشته نیز نشریههای ژاپنی اعالم کردند که این
کشور به همراه کره جنوبی،در اوایل سال  2019واردات
نفت از ایران را ادامه خواهند داد و آن را افزایش میدهند.
به دنبال این خبر ،دیروز پاالیشگاه نفت فوجی ژاپن
که یکی بزرگترین خریداران طالی سیاه از سوی ایران است
 ،نخستین محموله نفتی ایران درسال جدید به تعداد دو
میلیون بشکه را بارگیری کرد و این بار تا  20بهمن به این
کشور خواهد رسید.

رونقبخشی به کسبوکار حوزه عملیاتی
شرکت نفت و گاز اروندان

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان رونق بخشی
به کسبوکار حوزه عملیاتی بهویژه خرمشهر را بخشی از
مسئولیت اجتماعی این شرکت دانست و تاکید کرد :در
بخش تامین کاال ،بازار خرمشهر را رونق بیشتری خواهیم
بخشید و این با برنامهریزی خرید هرآنچه از این شهر یا
مناطق مجاور قابل تامین باشد ،محقق خواهد شد.
به گزارش شرکت نفت و گاز اروندان ،جهانگیر
پورهنگ در نشستی با حضور اعضای هیئت مدیره و جمعی
از کارکنان این شرکت ضمن ابراز خرسندی از وجود
انسجام و همدلی در میان نیروی انسانی شرکت نفت و گاز
اروندان ،بر ضرورت جذب و بهکارگیری نیروهای متبحر و
متعهد در بخشهای مختلف سازمان برای پیشبرد اهداف
تولیدی شرکت تاکید کرد.
وی گفت :صنعت نفت یک خانواده بزرگ است و
انتقال تجربهها و تخصصها در این صنعت یک الزام است،
بنابراین تالش بر این بوده که بر اساس نیاز ،از توان صنعت
نفت در حوزه منابع انسانی بهترین استفاده را ببریم و
نیروهای کارآمد را برای توسعه سازمان و ارتقای فرایند
تولید جذب کنیم.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان افزود :در ادامه
توجه به نیروهای رسمی و تالش برای جلب رضایتمندی
آنان ،خدمات ضروری بیشتری برای نیرویهای ارکان ثالث
تامین شده است.
پورهنگ تصریح کرد :در گام نخست این روند ،تامین
پوشش بیمه تکمیلی این نیروها با نازلترین قیمت از سوی
بخش خصوصی واجد شرایط در دستور کار است.
وی ابراز امیدواری کرد که با برنامههای در حال
اجرا ،بتوان تاحدودی به اشتغال و برطرف کردن مشکالت
معیشتی مردم این خطه کمک کرد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان در پایان یادآور
شد :همه تالشها برای تولید صیانتی ،حفاظت از زیست
بوم پیرامونی و جلب رضایت همه ذینفعان از کارکنان
تا مجاوران واحدهای عملیاتی شرکت است و در آینده
با همکاری سازنده درون و برونسازمانی همه اهداف به
صورت صددرصدی محقق خواهد شد.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز:

اختصاص بیشتر گاز به صنایع سبب رونق
و توسعه اقتصادی میشود

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت :با کاهش گاز
مصرفی در بخش خانگی و اختصاص آن به صنایع بزرگ
شاهد توسعه و رونق اقتصادی کشور خواهیم بود.
سعید مومنی دیروز (دوشنبه ،یکم بهمنماه) در آیین
کلنگزنی پروژه احداث خط لوله  ۳۰اینچی انتقال گاز به
صنایع فوالد بوتیای ایرانیان گفت :تامین انرژی اصلی این
صنعت برای شرکت ملی گاز ایران افتخار است و امیدوارم با
گازرسانی ،این کارخانه بهرهوری انرژی باالیی داشته باشد.
وی با بیان اینکه امروز گاز تامینکننده بیش از ۷۰
درصد از سبد انرژی کشور است ،افزود :روز یکشنبه (۳۰
دیماه)  ۲۴میلیون مترمکعب گاز تنها برای صنایع فوالد
ارسال شد .مومنی ادامه داد :روز یکشنبه  ۷۴۹میلیون
مترمکعب در سراسر کشور گازرسانی داشتیم که ۶۴۳
میلیون مترمکعب از آن مربوط به بخش مصارف بوده است،
بنابراین اگر رقم یادشده به صنایع بزرگ ،مانند کارخانهای
که امروز گازرسانی شده است ،اختصاص یابد ،شاهد توسعه
و رونق اقتصادی کشور خواهیم بود .مدیر گازرسانی شرکت
ملی گاز تصریح کرد :بخش زیادی از گاز تولیدی کشور در
مصارف خانگی استفاده میشود ،بنابراین اگر در این بخش
برای مصرف بهینه گاز طبیعی تالش کنیم ،در بخش تامین
انرژی صنایع نیز مشکلی نخواهیم داشت.
مومنی تصریح کرد :تابستان امسال روزانه تا ۲۸۰
میلیون مترمکعب گاز به نیروگاهها ارسال کردیم ،گاز
طبیعی ،نعمت الهی و ارزشمند است که نصیب ایرانیان
شده است و باید به نحو احسن از آن استفاده کنیم ،یکی از
راههای صحیح مصرف گاز ،کاهش شدت مصرف انرژی در
بخشهایی است که بیشتر جنبه گرمایشی دارند.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد :طرح
گازرسانی به صنایع فوالد بوتیای ایرانیان یکی از طرحهای
شاخص در میان طرحهای استان کرمان است که میتواند
در تولید و اشتغالزایی اثرگذار باشد.

