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خبر داخلى

 وزير نفت با اشــاره به تأكيد مقام معظم رهبرى 
بــر خودكفايى كشــور، از تشــكيل ســازمان جهاد 

خوداتكايى در صنعت نفت خبر داد. 
مهندس رســتم قاسمى با اعالم اين خبر تصريح 
كرد: اين سازمان هم اكنون در صنعت نفت در حال 
تشكيل است و برنامه و جلسه هاى مختلفى با سازندگان 
و تأمين كنندگان تجهيزات مورد نياز صنعت نفت در 
اين زمينه برگزار مى شود تا بر اساس برنامه زمان بندى 

به اهداف پيش بينى شده دست يابيم.
وزير نفت افزود: با توجــه به بازديد مقام معظم 
رهبرى از صنعت نفت در ابتدا و انتهاى سال گذشته، 
ضرورى اســت همه مديران صنعت نفــت به مقوله 

داخلى ســازى تجهيزات اين صنعت بــه عنوان يك 
مأموريت تكليفى توجــه كنند. وى با تاكيد بر نقش 
مهم نفت در اقتصاد و رشد كشور افزود: نفت به عنوان 
زيرساخت اقتصادى كشور به شمار مى رود و پس از 

انقالب با تالش همه متخصصان  وابستگى اين صنعت 
به كشورهاى بيگانه كمتر شد و به زودى با قطع كامل 
اين وابستگى، صنعت نفت كشــور به صورت كامل 

"ملى" خواهد شد.
رستم قاسمى تصريح كرد: بسيارى از كاالهاى 
اساســى و حساس صنعت نفت تعيين تكليف و تهيه 
شده و با اين حركت پرشتاب به سمت داخلى سازى 
محصــوالت و قطع كامــل وابستگى به خــارج در 

حركت  هستيم.
قاســمى تاكيد كرد: ســازندگان و پيمانكاران 
ســرمايه هاى كشــورند و براى خودكفايــى در اين 

صنعت، بايد از اين سرمايه ها بهره گيريم.

مديرعامل شركت ملي نفت ايران از ادامه روند 
توســعه ميدان هاي نفتي با پيمانكاران داخلي خبر داد 
و افزود: در ماه هاي آينده قرارداد توســعه تعدادي از 

ميادين هيدروكربني به امضا مي رسد. 
احمــد قلعــه بانــي؛ مديرعامل شــركت ملي 
نفت ايران ســال 1390 را نقطه عطفــي از نظر ميزان  
سرمايه گذاري و حجم قراردادهاي منعقد شده دانست 
و افزود: در سال گذشته و به ويژه در 6 ماه دوم، افزون 
بر 16 قرارداد امضا و حدود 21 ميليارد دالر ســرمايه 

جذب صنعت نفت شد.
معــاون وزيــر نفــت توضيــح داد: بــا توجه به  
برنامه ريزي هاي انجام شــده تا ارديبهشــت ماه ســال 

جاري حدود 6 قرارداد نفــت و گازي ديگر به امضا 
خواهد رسيد. وي به مقايسه حجم سرمايه گذاري انجام 
شده در صنعت نفت در سال 1390 با سال پيش از آن 
پرداخت و گفت: در سال 90 با وجود محدوديت هاي 
بودجه اي نسبت به ســال پيــش از آن حدود 25 تا 30 
درصد افزايش جذب ســرمايه داشتيم كه 50 درصد 
اين سرمايه از منابع خارج از نفت و به سهم مساوي از 
منابع داخلي تأمين شده است.  قلعه باني با اشاره به برنامه 
جذب ســاالنه 30 ميليارد دالر سرمايه  طي هر سال از 
برنامه پنجم توسعه گفت: در سال گذشته 21 ميليارد 
دالر جذب ســرمايه داشــتيم كه اميد اســت در سال 
جاري اين رقم به ميزان پيش بيني شده نزديك تر باشد. 

مديرعامل شركت ملي نفت ايران با اشاره به افزايش 
10 درصدي توليد گاز در سال گذشته اظهار اميدواري 
كرد كه بتوان توليد گاز را در سال جاري به  ميزان 20 
درصــد افزايش داد و برنامه توليد نفت را نيز مطابق با 

برنامه ابالغي از سوي وزارت نفت پيش برد. 
معــاون وزير نفت عزم مجموعه صنعت نفت به 
منظور توليد و توســعه اين صنعت را بيش از گذشته 
ارزيابــي كــرد و گفت: بــا وجــود محدوديت ها و 
تحريم هاي اعمالي، سازندگان داخلي موفق به تأمين 
و ساخت برخي از تجهيزات مورد نياز صنعت نفت و 
حتي قطعات با تكنولوژي باال شدند كه در سال جاري 

اين روند نيز ادامه خواهد داشت.

همسو با تأكيد مقام معظم رهبرى
سازمان جهاد خوداتكايى در صنعت نفت  تشكيل مى شود

مدير عامل شركت ملى نفت ايران خبر داد: 
امضاي قرارداد توسعه 6 ميدان نفتي با پيمانكاران داخلي در ماه هاي آينده

افزايش توليد صيانتى از ميدان مشترك پارس جنوبى امسال عملياتى مى شود
مدير پژوهش و فناورى شركت ملى نفت ايران 
از عملياتى شدن تصميم هاى تخصصى و تأمين اعتبار 
مورد نياز براى اجراى پروژه هاى طرح افزايش توليد 
صيانتى از ميدان پارس جنوبى در فروردين ســال 91 
خبر داد. مدير پژوهش و فناورى شــركت ملى نفت 
ايــران درباره طرح تحقيقاتى "بهبــود توليد با كاربرد 
فناورى هاى الزم در افزايــش توليد صيانتى از ميدان 
پارس جنوبى" گفت: با توجه به مشترك بودن ميدان 
پارس جنوبى، اين طرح با هدف رسيدن به توليد بهينه 
گاز و ميعانــات گازى، ارتقــاى روش هاى پيش بينى 
عملكــرد مخزن و برنامه ريزى و بهينه ســازى توليد و 
افزايش ضريب بازيافــت گاز و ميعانات برنامه ريزى 

شده است.
محمدعلى عمادى گفت: تا يك ماه آينده همه 

تصميم هاى تخصصى اين كارگروه و اعتبار مورد نياز 
براى اجراى پروژه ها با محوريت تدوين فناورى هاى 
الزم براى افزايش توليد صيانتى از ميدان پارس جنوبى 
گرفته مى شود و اجراى اين پروژه به ساير دانشگاه ها و 

مراكز تحقيقاتى برون سپارى خواهد شد.
وى تصريح كرد: قطب بندى الزم براى استفاده از 
توانمندى هاى ساير پژوهشگاه ها و مؤسسه هاى خارج 
از صنعت نفت از جمله انستيتو نفت دانشگاه تهران و 

برخى دانشگاه هاى بين المللى در حال انجام است.
عمادى گفت: قرارداد طرح تحقيقاتى بهبود توليد 
با كاربرد فناورى هاى الزم در افزايش توليد صيانتى از 
ميدان پارس جنوبى در يك برنامه زمانى پنج ساله (و 
در صورت لزوم قابل تمديد) مطالعه و پايش عملكرد 
ميدان گازى پارس جنوبى ميان شــركت نفت و گاز 

پارس و پژوهشــكده ازدياد برداشــت امضا شد. وى 
درباره ساختار اجرايى "طرح تحقيقاتى بهبود توليد با 
كاربــرد فناورى هاى الزم در افزايش توليد صيانتى از 
ميدان پارس جنوبى" گفــت: پنج كارگروه در قالب 
كميته تخصصى و يك كميته راهبردى كالن متشكل 
از كارشناســان و مديران ارشد شــركت نفت و گاز 
پــارس و مديريت پژوهش و فناورى شــركت نفت 
ملى نفت ايران هم اكنون در اين پروژه مشغول فعاليت 

هستند.
عمادى توليد حداكثرى از ميدان مشترك پارس 
جنوبى و ازدياد برداشت از اين ميدان گازى با استفاده 
از فناورى هاى الزم در افزايش توليد صيانتى از ميدان 
پارس جنوبى را از دســتاوردهاى اين طرح تحقيقاتى 

اعالم كرد.
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خبر خارجى

آتش اختالف در  شمال عراق باال گرفت؛
صادرات نفت كردستان عراق متوقف شد  

 بر اســاس گزارش اداره انــرژى و منابع طبيعى 
ژاپن، ايران در ماه فوريه به عنوان چهارمين تامين كننده 
بزرگ نفت خام اين كشــور شرق آسيا شناخته شد. 
به گزارش شــانا به نقل از خبرگزارى رسمى كويت 
(كونــا)، بنابر اعالم اداره انرژى و منابع طبيعى وزارت 
اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، فوريه گذشته، ايران با 
صدور روزانه 306 هزار بشكه نفت خام به ژاپن، پس 
از كشورهاى عربستان، امارات متحده عربى و قطر به 
عنوان چهارمين تأمين كننــده بزرگ نفت خام به اين 

كشور شناخته شد.

بر پايه اين گزارش، عربستان سعودى، بزرگ ترين 
تأمين كننده نفت خام ژاپن است. صادرات نفت خام 
عربستــان به ژاپن در ماه فوريــه به يك ميليون و 130 
هزار بشكه در روز رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، 0/9 درصد كاهش يافته است.
 بر پايه اين گزارش ماهانه، مجموع واردات نفت 
خام ژاپن در دوره مورد بررسى با 2/7 درصد افزايش 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته به سه ميليون و 850 
هزار بشكه در روز رسيد؛ به طورى كه براى نخستين بار 
در چهار ماه گذشته  واردات نفت اين كشور با افزايش 

همراه بود.
ژاپن، ســومين مصرف كننده بــزرگ نفت در 
جهان پس از آمريكا و چين است و 50 درصد از نفت 

خام مورد نياز خود را وارد مى كند.

كردســتان عراق به دليــل خوددارى بغــداد از 
پرداخت درآمدهاى نفتى، روز (يكشنبه 13 فروردين) 

صادرات نفت خام خود را به حال تعليق درآورد. 
به گــزارش خبرگزارى رويتــرز، وزارت منابع 
طبيعى دولت منطقه اى كردســتان عراق در بيانيه اى 
اعالم كرد: پس از مشورت با شركت هاى نفتى فعال 
در بخش توليد نفت منطقه كردنشين، اين وزارتخانه 
تصميم گرفت صادرات نفت خــام خود را متوقف 

كند.
بر اســاس اين بيانيه، دولت مركزى عراق براى 
مــدت 10 مــاه هزينه شــركت هاى نفتى فعــال در  
بخش هاى نفتى منطقه كردنشين و سهم درآمدهاى 
نفتى اين منطقه را نپرداخته است و نشانه اى از پرداخت 

در آينده نيز وجود ندارد.
 دولت منطقه اى كردستان عراق از ماه مه 2011 
تاكنون تنها در دو مرحله 514 ميليون دالر از ســوى 

بغداد دريافت كرده است.
 دولــت مركزى عراق بر اســاس يك توافقنامه 
موقت تاكنون هزينه شركت هاى نفتى فعال در منطقه 

كردنشين را پرداخت كرده است.
 اگرچه دولت مركزى عراق پيش تر اعالم كرده 
بــود كه حق انحصارى صادرات نفت عراق با دولت 
اين كشور است اما دولت منطقه اى كردستان با تكيه 
بر استقالل ادارى و نظامى خود، براى در دست گرفتن 

كنترل صنعت نفت اين منطقه تالش مى كند.
 اين اختالف ها سبب شده است تا دولت مركزى 
عــراق پرداخت درآمدهاى نفتى را به شــركت هاى 
توليد كننده فعال در كردستان عراق هم چون شركت 
نروژى دى.ان.او متوقف كند و اين مسئله بسيارى از 
شــركت هاى نفتى بزرگ را از فعاليت در اين منطقه 

منصرف كرده است.
 سخنگوى وزارت منابع طبيعى دولت منطقه اى 

كردســتان عراق پيش تر اعــالم كرده بــود به دليل 
پرداخت نشدن حدود يك ميليون و 500 ميليون دالر 
از بدهى هاى دولت مركزى، اين وزارتخانه هم اكنون 
صادرات نفت كردستان را به حدود 50 هزار بشكه در 

روز كاهش داده است.
 چنــدى پيش هم، پس از انعقــاد قراردادى بين 
شــركت آمريكايى اكسون موبيل و دولت منطقه اى 
كردســتان عراق براى اكتشــاف نفت در اين منطقه، 
دولت مركزى عراق ضمن اعالم غيرقانونى بودن اين 
قــرارداد، اكسون موبيل را از قراردادهاى جديد نفتى 

در عراق محروم كرد.
 مهم تريــن دليل اختالف هــاى دولت مركزى 
عراق و دولت منطقه اى كردســتان، نبود يك قانون 
جامع براى مديريت منابع نفتى اين كشــور است كه 
تصويب آن پس از ســال ها كشــمكش همچنان به 

تأخير مى افتد.

ايران  همچنان چهارمين تأمين كننده بزرگ نفت ژاپن است

حاشيه هاى حادثه نشت گاز در يك سكو در شمال بريتانيا؛
شركت توتال  نظر كارگران را  ناديده گرفته است 

در پى بروز حادثه در سكوى فراساحلى الگين 
در آب هــاى انگلستــان در درياى شــمال، حدود 
200 هزار متر مكعــب گاز طبيعى در هواى اطراف 
آن پراكنده شــده و عــالوه بر تعطيلى اين ســكو، 
ســبب ايجاد محدوده پرواز  ممنــوع و محدوديت  
كشــتى رانى و تعطيلى ديگر سكوهاى فعال در اين 

منطقه شده است.
اين درحالى اســت كه مسئــوالن يك اتحاديه 
كارگــرى اعــالم كردنــد مقامات شــركت توتال  
نگرانى هاى كارگران را درباره حادثه نشت گاز در 

سكوى خود در درياى شمال ناديده گرفته اند. 
به گــزارش خبرگزارى رويترز از لندن، جيك 
مالوى، مسئول بخش فراساحلى نفت و گاز اتحاديه 
كارگــرى آر.ام.تى اعالم كرد شــركت فرانسوى 
توتال بارها به كارگران سكوى الگين اطمينان داده 
بود كه هيچ خطرى از بابت نشــت گاز در اين سكو 
آنان را تهديد نمى كند و تنها ساعاتى پيش از نشت 
گستــرده گاز به آنان هشــدار داد كه آنجا را ترك 

كنند.
اين در حالى اســت كه طبق اعــالم توتال، اين 

شــركت از يك ماه پيش از نشــت گاز در سكوى 
الگين، نشــانه هاى اوليه اين حادثه را مشاهده كرده 

بود.
مالوى گفت: به كارگران گفته شــده بود حتى 
در صورت بروز مخاطره در خطوط لوله گاز ، ساز 

وكارهاى ايمنى مانع نشت گاز خواهند شد.
طبق اعــالم توتال، با توجه به ســاختار پيچيده 
حفارى هاى انجام شده در سكوى الگين، مهار نشت 
گاز از اين سكو ممكن است حدود شش ماه به طول 

بيانجامد.
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تازه ها و فن آورى

با تالش شركت نفت مناطق مركزي ايران ، مواد 
بازدارنده سينتيكي تشكيل هيدرات (KHI) كه جهت 
جلوگيري از تشــكيل هيدرات در خطوط لوله انتقال 
گاز اســتفاده مي شود، در كشور بومي سازي شد و در 

ميدان گازي تنگ بيجار مورد استفاده قرار گرفت .
مهدي فكــور؛ مديرعامل شــركت نفت مناطق 
مركزي ايران در رابطه با اين پروژه پژوهشي و مزاياي 
آن اظهار داشت: اين پروژه پژوهشي به مدت 2 سال به 
كارفرمايي اين شركت و توسط يك شركت داخلي 
انجام و آزمايش ميداني آن نيز در ميدان گازي تنگ 
بيجار با موفقيت به پايان رسيد كه عالوه بر دستيابي به 
بومي سازي تكنولوژي فوق در كشور براي اولين بار و 
كاهش 30 برابري مصرف اين ماده در مقايسه با متانول، 
صرفه جويي زيادي در انرژي مصرفي تجهيزات تزريق 

مواد صورت گرفته است.
وي تصريح كرد: اين ماده عالوه بر جلوگيري از 
تشكيل هيدرات، در كاهش نرخ خوردگي تا حدود 

50 درصد مؤثر است.
فكور با بيان اينكه ميزان تزريق متانول در خط لوله 
انتقال ميعانات گازي واحد تنگ بيجار حدود 110 ليتر 

در ســاعت براي روز و 220 ليتر در ساعت براي شب 
اســت، افزود: در حالي كه ميزان استفاده شده از ماده 
بازدارنده سينتيكي هيدرات، تنها 6 ليتر در ساعت است.

به گفته وي، هزينه تزريق ماده متانول در بازه زماني 
9 ماهه در ميدان گازي تنگ بيجار معادل 6 ميليارد ريال 
است كه هزينه مورد نياز در همين بازه زماني براي ماده 
بازدارنده سينتيكي تشكيل هيدرات، حدود يك ميليارد 

و 550 ميليون ريال برآورد شده است. 
اين گــزارش مى افزايد:يكي از مشــكالتي كه 
مي توانــد بــراي صنعت گاز مشــكل آفرين باشــد، 
ايجــاد هيدرات در خطوط لوله انتقال گاز اســت كه 

خسارات جبران ناپذيري به صنعت وارد ساخته و باعث 
جلوگيري از انتقال سيال و صدمات مكانيكي به انتقال 
گاز و ميعانات گازي مي شــود و از اين رو استفاده از 
مواد بازدارنده تشــكيل هيدرات در خطوط لوله حائز 

اهميت است.
اين گــزارش مي افزايد: بر همين مبنا در صنعت 
گاز كشــور به منظور جلوگيري از ايجاد اين پديده، 
بازدارنده متانول تزريق مي شود كه نسبت به تكنولوژي 
فوق هم ميــزان مصرف آن باالســت و هم نسبت به 
بازدارنده ســينتيكي تشكيل هيدرات صرفه اقتصادي 
نداشته و مشكالت عملياتي بسيار زيادي در پى دارد. 
استفاده از مواد بازدارنده سينتيكي هيدرات (KHI) اين 
ضعف را جبران مي كنــد و كارايي و عملكرد باالي 

خود را نشان مي دهد.
گفتني است هم اكنون شركت نفت و گاز پارس 
ساالنه حدود 450 تن ماده (KHI) به ارزش حدود 4/5 
ميليون دالر از خارج وارد مى كند كه با جايگزيني ماده 
ساخته شــده در داخل كشور به جاي نمونه خارجي، 
ضمن برطرف شــدن مشكل تهيه اين ماده، از خروج 

ارز از كشور نيز جلوگيري خواهد شد.

ايران به توانمندي ساخت مواد بازدارنده سينتيكي تشكيل هيدرات دست يافت 

 برنامه ريزى براى بومى سازى ساخت 18 كاالى اولويت دار صنعت نفت 
 معاون پژوهش و فناورى وزير نفت از ساخت 
18 قلــم كاالى اولويت دار صنعت نفــت در داخل 

كشور در طول برنامه پنجم توسعه خبر داد. 
محمدرضــا مقــدم با بيــان اين كــه در فرآيند 
داخلى سازى اين تجهيزات، قطب هاى علمى و مراكز 
تحقيقاتى توســعه دهنده فنــاورى و دانش طراحى- 
مهندسى مورد نظر تعيين شــده اند، به خبرنگار شانا 
گفت: هــدف از اجراى اين كار تجميع و هم افزايى 
توان ســازندگان و ســاخت تجهيزات با قابليت هاى 

رقابتى و تجارى بوده است.
وى اين تجهيزات را شامل انواع پمپ، كمپرسور 
و اكسپندر، توربين، تجهيزات سرچاهى، دكل هاى 
حفارى خشــكى و دريايى، شــيرهاى صنعتى، مواد 

شــيميايى ويژه، ســيستم هاى تهويــه و تبريد، كاال 
و تجهيــزات كامپوزيــت، تجهيــرات درون چاهى 
(مته هاى حفارى)، انواع لولــه، اتصاالت و پروفيل، 
تجهيزات ســيستم كنترل، ابزار دقيق و اتوماســيون، 

تجهيــزات خدمات جانبى حفارى، تجهيزات برقى، 
ايمنى و آتش نشانى، مخازن و مبدل ها، اقالم عمومى 

و تجهيزات چاه نگارى برشمرد.
مقدم بــا تأكيد بر ايــن كه داخلى كــردن اين 
تجهيــزات از ســال اول برنامــه پنجــم آغاز شــده 
است، گفت: داخلى ســازى اين تجهيزات به نحوى 
برنامه ريــزى شــده كه تا پايــان برنامه بــه تدريج از 

وابستگى به نمونه هاى خارجى كاسته شود. 
وى ادامه داد: هم اكنون ميزان وابستگى خارجى 
به ماشين آالتى همچون پمپ، توربين، كمپرسور و 
ژنراتور 95 درصد اســت و با برنامه ريزى هاى انجام 
شده خواهد كرد. اين رقم به 45 درصد كاهش پيدا 

كند.

فن آوري نصب پمپ هاي درون چاهي بدون استفاده از دكل
شــركت Artificial Lift بــه تازگي اولين 
رشــته پمپ درون چاهي خود را بدون دكل در 
خاور ميانه نصب كــرد. اين پمپ كه در يكي از 
چاه هاي منطقه عملياتي سعودي-آرامكو نصب 
شــده باعــث كاهش هزينــه مربوط بــه دكل و 

الكتريسيته شده است و همچنين زمان عمليات را 
به طور چشــمگيري كاهش داده است كه خود 

باعث بهره برداري سريع تر از چاه مي شود.
عمليات شامل نصب يك پمپ با توان 134 
اســب بخار با دبي 6000 بشكه در روز مي باشد. 

اين سامانه با تجهيزات خود در عمق 1865 متري 
نصب شــده و عالوه براي پمپ و موتور، شامل 
تجهيزات اندازه گيري فشار درون چاهي، توپك 

(Packer) و شير ايمني درون چاهي است.
Alcesp.com :منبع
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تازه ها و فن آورى

با هدف ارزيابي مواد بازدارنده خوردگي و ضد رسوب؛
پژوهشگران صنعت نفت سيستم پايلوت خنك كننده ساختند

با ســاخت ســيستم پايلــوت خنك كننده در 
مدت زمان پنج ماه از ســوي پژوهشگران صنعت 
نفت، ارزيابي اقتصادي مصرف آب و ميزان مواد 
بازدارنــده خوردگي و مواد ضد رســوب محقق  

مي شود. 
محســن صبــوري؛ مسئــول ايــن پــروژه در 
پژوهشــگاه صنعت نفت از ســاخت و راه اندازي 
سيستم پايلوت خنك كننده در مدت زمان پنج ماه 
به منظــور ارزيابي مواد بازدارنده خوردگي و ضد 

رسوب در پژوهشگاه صنعت نفت خبر داد.
صبوري با بيان اينكه اين ســيستم پايلوت در 
پتروشــيمي مارون مورد اســتفاده قرار مي گيرد، 
افزود: ايــن ســيستم هاي خنك كننده بر اســاس 
شــرايط فرآينــدي و مطابــق بــا اســتانداردهاي 
مهندسي، تجربيات صنعتي و تحقيقاتي موجود از 
سوي گروه پژوهشي خوردگي فلزات پژوهشگاه 
صنعــت نفــت بــه منظورارزيابي مــواد بازدارنده 
خوردگي و ضد رسوب طراحي و ساخته شده اند.

وي تصريح كرد: با ســاخت ســيستم پايلوت 
خنك كننده براي ارزيابي مواد بازدارنده خوردگي 
و ضد رســوب، مصرف مواد بازدارنده خوردگي 
و ضد رســوب در ســيستم هاي خنك كننده قابل 

ارزيابي خواهد بود.
صبوري ارزيابــي ماده بازدارنــده خوردگي 
و يــا ضد رســوب را يكي از مزيت هاي ســيستم  
خنك كننده خواند وافزود: بر اساس استاندارد، هر 
دوره  ارزيابــي حدود 30 تا 90 روز زمان مي برد و 
طوالني بــودن دوره ارزيابي بر خالف روش هاي 

تسريع شده آزمايشگاهي ســبب مي شود سرعت 
خوردگي دقيق تري براي آلياژهاي مهندسي مسير 

گردش آب اندازه گيري شود.
وي تشــخيص نــوع خوردگي ايجادشــده و 
نحوه رسوب گذاري روي سطوح فلزي و به ويژه 
ســطوح حرارتــي را از ديگر مزاياي اين ســيستم  
برشمرد و گفت: خوردگي هاي موضعي (از جمله 
خوردگي حفره اي) براي جوانه زني و رشد احتياج 
به گذشت زمان دارد. از اين رو با استفاده از سيستم 
پايلوت خنك كننده، مشاهده و مطالعه خوردگي 
موضعي، به ويــژه خوردگي حفــره اي آلياژ هاي 

مهندسي با دقت بيشتري امكان پذير است.
صبوري با بيان اينكه ســاخت سيستم پايلوت 
خنك كننــده و توجه بــه ارزيابي هــاي پايلوتي، 
اهــداف فني و اقتصادي براي مصرف بهينه آب و 
مواد شيميايي در سيستم هاي خنك كننده تعريف 
مي كنــد افزود: ســيستم هاي خنك كننده يكي از 
مهم ترين بخش هــاي كارخانه ها و مراكز صنعتي 
هستند كه در صنعت از انواع آن براي خنك كردن 
تجهيزات فرآينــدي و كنترل دمــاي فرآيندهاي 

توليدي استفاده مي شود.
وي بــا بيــان اينكــه ســيستم باز گردشــي از 
متداول ترين انواع سيستم هاي خنك كننده است، 
تصريح كــرد: خنك كننده باز گردشــي به دليل 
وجــود اكسيــژن محلــول در آب و تمــاس آب 
بــا اتمسفر صنعتــي و تبخير و تغليــظ نمك هاي 
محلول در آن همواره با مشكالتي نظير خوردگي،  
رسوب گذاري و رشــد ميكروارگانيسم ها مواجه 

اســت. از ايــن رو فرآيند خوردگي، بــه تدريج، 
زيان هــاي مالي يا جاني جبران ناپذيــري را ايجاد 

مي كند.
صبوري گفــت: در كشــورهاي صنعتي دنيا 
هزينه هاي تحميلي ناشــي از خوردگــي با وجود 
توجه به مقوله هــاي فني و اقتصــادي در طراحي 
تجهيــزات فرآينــدي و فرآيندهاي توليــد 3 تا 5 
درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) تخمين زده 

مي شود.
وي افزود: مجمــوع هزينه هاي مستقيم و غير 
مستقيم خوردگي در آمريكا در ســال هاي 1998 
و 2008 به ترتيب 276 و 430 ميليارد دالر برآورد 
شــده كه حدود 3 درصد توليــد ناخالص داخلي 
(GDP) آمريكا در ســال هاي ياد شده بوده است 
و اين مسأله اهميت توجه به موضوع خوردگي در 

كنار مباحثي چون افزايش توليد را نشان مي دهد.
صبوري رسوب گذاري را ازديگر مشكالت 
ســيستم هاي خنك كننده عنــوان كــرد و افزود: 
رسوب گذاري درســيستم هاي خنك كننده منجر 
به ايجــاد گرفتگي در تجهيــزات فرآيندي، عدم 
دســتيابي بــه ضرايــب حرارتي و كاهــش توليد 

مي شود.
وي در ادامــه توضيح داد: رســوب گذاري، 
بازدهي عمليات ســيستم خنك كننــده را كاهش 
مى دهــد و باعث افزايش هزينه هــاي نگهداري و  
تعمير و تعويض قطعات مي شــود، ازاين رو انجام 
پروژه هــاي حفاظت از خوردگي در ســيستم هاي 

صنعتي بسيار حائز اهميت است.

جداكننده هاي ماسه و ذرات براي جلوگيري از آسيب به تجهيزات چاه
شركت Spirit، جداكننده  دو مرحله اي ماسه 
و ذرات را بــراي اســتفاده در چاه هاي نفت و گاز 
به ثبت رســانده اســت. اين فن آوري از آسيب به 
تجهيزات، نظير ساييده شدن يا گير كردن پيستون 
با ذراتي كه در عمليات ايجاد شــكافت اســتفاده 

مي شوند جلوگيري مي كند.
جداكننده ماســه مي تواند براســاس طراحي، 
به تنهايــي يا به همراه تفكيك گــر گازي -كه از 
توليدات همين شــركت اســت- هنــگام تكميل 
استفاده شود. اين جداكننده، زماني كه از پمپ هاي 

درون چاهي استفاده شود، شرايط عملياتي مناسبي 
را پديد مي آورد و تنها يك سيال تك فازي وارد 
ورودي پمپ مي شود. اين فن آوري باعث كاهش 
تعــداد دفعــات تعمير يــا تعويض پمــپ به علت 
خوردگي تا حدود 30 درصد شده و زيان ناشي از 

عدم توليد چاه را به حداقل مي رساند. الزم به ذكر 
اســت كه اين جداكننده براي استفاده در شرايط 

سخت و مخرب طراحي شده است.
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خبر تحليلى

حمايت از سرمايه ايرانى براى توسعه پرشتاب طرح هاى نفت و گاز ايران
با نامگذارى ســال 1391 از ســوى رهبر معظم انقالب 
اسالمى به نام سال توليد ملى ، حمايت از كار و سرمايه ايرانى 
، ســاختار انديشه توسعه گراى اقتصاد ايران به سوى 3 مبحث 
كليدى اين نامگذارى يعنى توليد، كار و ســرمايه با تاكيد بر 

استفاده از توان ملى ايرانى معطوف شده است.
در ايــن ميان و به علت اهميت غيرقابل انكارى كه طرح 
هاى باالدستى شركت ملى نفت ايران بر روند توسعه و پيشرفت 
تمامى بخش هاى اقتصادى ايران و تحقق آرمان هاى چشــم 
انداز بيست ســاله ايران اسالمى دارد، جاى انكار نيست كه در 
اين حوزه استراتژيك بايد شاهد تحولى مثبت در زمينه 3 مولفه 
پيش گفته شاهد باشيم، در اين تحليل قصد  داريم مولفه سوم 
نامگذارى سال 1391 يعنى موضوع سرمايه ايرانى ، چگونگى 
حمايت از آن و راهكارهاى هدايت صحيح آن به مسير توسعه 
طرح هاى باالدستى شركت ملى نفت ايران را مورد واكاوى و 
سنجش قرار دهيم. اين تحليل را با ذكر اين موضوع آغاز مى 
كنيم كه طى دو ســال گذشــته و به ويژه در سال 1390 برنامه 
ريزان و تدبيرپردازان شركت ملى نفت ايران با درك درست 
از شرايط و كاهش محسوس ميزان سرمايه گذارى هاى مستقيم 
خارجى در ميادين نفت و گاز كشــور نسبت به دهه هاى قبل، 
تالش كردند روش هاى نوينى را براى تامين سرمايه طرح ها از 
منابع تازه ، طراحى و پياده سازى كنند. انتشار اوراق مشاركت 
طى 3 نوبت در ســال 90 كــه در دو نوبت آن با موفقيت قابل 
توجه مواجه شد يكى از اين روش ها بود، اما پرسش اينجاست 
كه آيا صرفا با  اتكا به انتشار اوراق مشاركت مى توان به تامين 
كامل سرمايه  مورد نياز طرح هاى باالدستى نفت و گاز ايران در 
سال هاى باقيمانده از برنامه پنجم و حتى فراتر از آن در سال هاى 

سند چشم انداز اميدوار بود؟
واقعيت اينجاست كه هرگز نمى توان براى تامين سرمايه 
طرح هاى مهم شــركت ملى نفت ايران به انتشــار ساالنه چند 
نوبت اوراق مشــاركت اكتفا كرد، آنهم در بــازار مالى ايران 
كه در برخى موارد از انتشار اوراق مالى مشابه توسط نهادها و 
ســازمان هاى دولتى و نيمه دولتى به حد اشباع مى رسد، نرخ 
سود تمامى اين اوراق قرضه هم در تمامى موارد همسان و برابر 
اســت و به طور مثال اوراق مشــاركت طرح هاى آبى وزارت 
نيرو با اوراق مشاركت طرح هاى توسعه پارس جنوبى سودى 
برابر دارند و سرمايه گذار در واقع فرصت و قدرت تميز دادن 
ايــن طرح ها و انتخاب اوراق جذاب تــر را نمى يابد و صرفا با 
اين توجيه پا به ميدان سرمايه گذارى مى گذارد كه يقين دارد 
اندكى سود بيش از سپرده گذارى در بانك ها نصيبش مى شود! 
موضوع برابر بودن نرخ سود اوراق مشاركت مالى سازمان هاى 
دولتى،  بخشــى از ســرمايه مولــدى كه مى تواند به شــريان 
طرح هاى توسعه اى باالدستى نفت و گاز ايران تزريق شود را 
در بازار متنوع اوراق قرضه ســردرگم مى كند، براى رفع اين 
نقيصه بزرگ،  بانك مركزى مى تواند با تشكيل كارگروه هاى 

نخبه مالى هر يــك از انواع اوراق مشــاركت را نرخ گذارى 
كرده و به ضمانت مشترك بانك موزع و سازمان منتشركننده 
نرخ سودهاى متنوعى براى اوراق مختلف و در سررسيدهاى 
مختلف در نظر بگيرند، بر همين اساس و در صورت بررسى هاى 
دقيق تر مى توان مدل هاى متنوعى از سرمايه گذارى در اوراق 
مشاركت ايجاد كرد تا برخى از ابزارهاى ديگر اقتصاد اسالمى 
ايران همچون تعاونى هاى مالى – سرمايه گذارى قادر باشند در 
صورت سرمايه گذارى در سررسيدهاى خاص (مثال 4تا 5 ساله 
با انسداد سرمايه و دوره هاى با بازه زمانى طوالنى تر) در خريد 

اوراق مشاركت از نرخ سودهاى جذاب تر نيز بهره مند شوند.
راهــكار ديگرى كه مــى تواند در حمايت از ســرمايه 
ايرانى براى شتاب بخشيدن به طرح هاى باالدستى نفت و گاز 
ايران موثر واقع گردد انديشه ايجاد تاالر اختصاصى مبادالت 
فرابورس مالى نفت و گاز اســت، مى دانيم كه طى سال هاى 
اخير و با توسعه جغرافيايى بورس،  بسيارى از شهروندان كشور 
با مبادالت بورســى آشنا شده اند، پيدايش فرابورس نيز تا حد 
زيادى توانست به رونق اقتصاد بازار سرمايه كشور كمك كند، 
از سويى ديگر با تجميع بورس هاى كااليى در بورس كاالى 
ايران،  مبادالت غيركاغذى به تاالرهاى بورس كاال منتقل شد، 
اما در اين ميان به نظر مى رسد به دليل اهميت توليد نفت و گاز 
بر ماهيت توسعه اقتصاد ملى ايران زمينه و فرصت ايجاد بازار 
فرابورس اختصاصى نفت و گاز به عنوان اولين بورس كاغذى 
تخصصى ايــران وجود دارد؛خاصه آنكــه در صورت عملى 
شــدن راهكارهاى پيش گفته و نرخ گذارى هاى متفاوت در 
اوراق مشاركت طرح هاى مختلف مى توان به رونق مبادالت 
مالى در اين سازو كار جديد مالى ايران نيز اميد بسيار داشت، 
همچنين ايجاد تاالر اختصاصى نفت، به عنوان تاالرى با تابلوى 
اختصاصى ســهام شركت هاى ســرمايه گذارى و يا ابزارهاى 
مالى فعال در اين حوزه (شركت سرمايه گذارى صنعت نفت، 
شركت هايى كه در پرتفوى اصلى صندوق بازنشستگى نفت 
حضور دارند و نيز سهام  mutual found هايى كه در ادامه به 
بحث درباره آنها مى پردازيم) مى تواند پيش درآمدى بر توسعه 
تامين مالى طرح هاى باالدســتى شركت ملى نفت ايران و در 
نهايت حمايت از ســرمايه ايرانى در خدمت آرمان پيشرفت و 

توسعه اقتصادى ايران باشد.
موضوع مهم ديگرى كه مى تواند در اين زمينه مورد توجه 
و برنامه ريــزى قرار گيرد ايجاد صندوق هاى ســرمايه گذارى 
مشــترك وجوه براى طرح هاى توسعه باالدستى شركت ملى 
نفت ايران اســت، مى دانيم كه در حال حاضــر تعداد زيادى 
از ميادين نفت و گاز، كارخانجات نمك زدايى و تاســيسات 
فرآورش، زيرســاخت هاى ســطح االرضى و خطــوط انتقال 
هيدروكربن ايران در انتظار تامين ســرمايه كافى براى توسعه 
هستند، بديهى اســت كــه اين طرح ها نيز همچــون هر طرح 
توسعه اى مشــابهى داراى مزيت هاى سرمايه گذارى، و امكان 

پرداخت ســود هستند، پس اين فرصت طاليــى وجود دارد 
كــه براى هر يك از آنها صندوق ســرمايه گذارى مشــترك 
وجــوه (mutual found) طراحــى و ايجاد كرد و با ترغيب 
ســرمايه گذاران حرفه اى اين صندوق ها ، سرمايه كافى براى 
توســعه زيرساخت هاى باالدستى شــركت ملى نفت ايران را 
فراهم كرد،  به راســتى اين امكان وجود دارد كه براى توسعه 
ميادين نفت و گاز توسعه نيافته در خليج پارس يا در سرزمين 
اصلى صندوق هاى سرمايه گذارى وجوه ايجاد كرد و در كنار 
اين سازوكار با ايجاد تاالر اختصاصى و فرابورس نفت و گاز 
ايران،  فرصت داد و ستد و كسب سودهاى آنى(ناشى از نوسان 

گيرى احتمالى) را براى فعاالن بازار سرمايه فراهم كرد.
باور كنيم مفهوم حمايت از سرمايه ايرانى براى تقويت 
بنيان هــاى توليد ملى،  كار پيچيده و ســختى نيست،  اگر چه 
معتقدم در ابتدا الزم اســت درعرصه فرهنگ  عمومى و براى 
نهادينه كردن فرهنگ حمايت از ســرمايه ايرانى تالش هايى 
صورت گيرد ، اما به موازات آن بايد فرآيندى ايجاد كرد كه 
هم سرمايه دار خرد و كالن ايرانى سود مطلوبش را از به ميدان 
آوردن ســرمايه اش ببرد و هم قطــار طرح هاى اقتصادى ايران 
بى نوسان و با سرعتى متعادل و پايدار روى ريل "سرمايه ايرانى" 
بى دغدغــه از آمدن يا نيامدن دالرهــاى غيرايرانى به حركت 
ادامه دهد. حمايت از ســرمايه ايرانى  و ترغيب ســرمايه هاى 
شهروندان به ايجاد آبادانى در طرح هاى آينده دارى مثل نفت 
و گاز،  اولين تاثيرش اين اســت كه ســرمايه ايرانى ديگر در 
خيابان هاى تهران سردرپى  آشفته بازارسكه و دالر و بازارهاى 
كاذب نمى گردد، يك روز به ســوى زمين هاى خالى حاشيه 
شهرها و روز ديگر به سوى واردات كاالهاى بى كيفيت هجوم 
نمى برد! ايران 154 ميليارد بشكه ذخيره نفت و 33 تريليون متر 
مكعب ذخيره گازى دارد كه مى توان براى بشكه به بشكه اش 
برنامه ريزى كرد و سرنوشت نسل آينده ايران را با اتكا به دانش 
برنامه ريزى و مديريت ايرانى تضمين كرد. در كنار اين موارد 
هم بايد برنامه ريزى و شتاب در اجراى تفكر شركت ملى نفت 
براى متنوع سازى روش هاى تامين مالى طرح ها از جمله انتشار 
صكوك،   بهبود شرايط قراردادهاى توسعه و جذاب تر ساختن 
قراردادهاى همكارى با پيمانكاران را به عنوان راهكارهاى موثر 
برنامه حمايت از سرمايه ايرانى در توسعه طرح هاى باالدستى 

شركت نفت را يادآور شد.
حاصــل كالم اينكــه،  اميد مــى رود در پرتو بينش بى 
بديل رهبر معظم انقالب و اشراف معظم له نسبت به چالش ها 
و فرصــت هاى اقتصاد  ايــران،  و در اثر برنامه ريزى صحيح 
طراحان سياســت هاى اقتصاد كشور و استفاده از فرصت ها و 
مزيت هاى فراروى بخش نفت و گاز ايران،  سال 1391 به سال 
جهش در توسعه طرح هاى باالدستى نفت و گاز ايران با اتكا به 

سرمايه ايرانى تبديل شود.
رضا وثوقى 


