
www.asrazadionline.ir  18  January  2021  /1443 شماره  5604 /  سال 25 / سه شنبه  28  دی 1400 / 15 جمادی االولثانی
ی ژ نر نفت و ا

ظرفیتمازادعرضهاوپککاهشمییابد
بان�ک جی پی مورگان پیش بینی کرد که ظرفیت م�ازاد عرضه اوپک در طول 

سال ۲۰۲۲ کاهش می یابد.
بانک آمریکایی جی پی مورگان روز چهارشنبه )۲۲ دی ماه( پیش بینی کرد که ظرفیت 
مازاد عرضه س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( تا سال ۲۰۲۲ کاهش می یابد و 

خطر بیشتری برای قیمت نفت ایجاد می کند.
جی پی مورگان پیش بینی کرد که قیمت نفت در سال جاری میالدی تا ۱۲۵ دالر برای 

هر بشکه و در سال ۲۰۲۳  تا ۱۵۰ دالر برای هر بشکه باال رود.
این بانک س��رمایه گذاری در یادداشتی اعالم کرد که با فرض اینکه تولید اعضای اوپک 
مطابق س��همیه های تولیدش��ان در توافق اوپک و متحدانش )اوپک پالس( باشد، ظرفیت 
مازاد این س��ازمان تا سه ماه چهارم س��ال ۲۰۲۲ کاهش می یابد و از ۱۳ درصد ظرفیت 

مجموع تولید در سه ماه سوم ۲۰۲۱ به چهار درصد می رسد.
جی پی مورگان اعالم کرد: این مس��ئله در زمان حساس��ی صورت می گیرد، زیرا س��ایر 

تولیدکنندگان جهانی دچار تزلزل در تولید شده اند.
این بانک تأکید کرد: ترکیبی از س��رمایه گذاری اندک در کش��ورهای عضو اوپک پالس 
و افزای��ش تقاضای نفت پس از ویروس عالم گیر کرونا می تواند س��بب یک بحران انرژی 

بالقوه شود.

پیشبینیبارشبیشاز۱۰۰میلیمتربرای7حوزه
آبریزدرجه۳کشور

بر اس�اس پیش بینی تازه موسس�ه تحقیقات آب، هفت ح�وزه آبریز درجه 3 
کش�ور امروز یکش�نبه بارش بیش از ۱۰۰ میلی متری دارند و این وضعیت تا روز 

سه شنبه با کاهش بارش همراه خواهد بود.
موسس��ه تحقیقات آب با انتشار وضعیت متوس��ط/ بیشینه بارش ها در حوزه های آبریز 
اع��الم کرد: پیش بینی میزان بارش ها در حوزه های آبریز درجه ۳ بیانگر آن اس��ت که از 

میزان بارش ها تا روز سه شنبه ۲۸ دی ماه به طور چشمگیری کاسته خواهد شد.
بر اس��اس این گ��زارش، امروز هفت حوزه آبریز درجه ۳ کش��ور ب��ارش بیش از ۱۰۰ 
میلی مت��ری دارن��د که باالترین میزان ب��ارش برای حوزه آبریز »که��ورک چاه غیب« با 
حداکثر بارش ۱۹۸ میلی متر پیش بینی شده و بعد از آن حوزه آبریز »شمال جازموریان« 

با حداکثر ۱۹۷ میلی متر قرار دارد.
حوزه های آبریز درجه ۳ »هلیل رود« با حداکثر ۱۸۷ میلی متر، کویر »قطروئیه« با ۱۴۷ 
میلی متر، غرب میناب با حداکثر ۱۱۴ میلی متر، »کل« با ۱۶۰ میلی متر و »مند« با ۱۰۷ 

میلی متر بارش های باالتر از ۱۰۰ میلی متری دارند.
امروز ۱۲ حوزه آبریز ش��امل »ریگ زرین«، »دق سرخ«،  کویر مرکزی شرقی و غربی، 
باتالق گاوخونی، شرق باتالق، »حوض سلطان«، پهنه دریاچه، شرق دریاچه نمک، پایاب 

کارون، سراب ارس و »شرق زنگمار« هیچ میزان بارش ندارند.
روز دوشنبه فقط سه حوزه آبریز درجه ۳ کشور بارش بیش از ۱۰۰ میلی متری دارند. 
این حوزه ها ش��امل کهورک چاه غی��ب با حداکثر ۱۰۹ میلی متر، ش��مال جازموریان با 
حداکثر ۱۲۶ میلی متر و هلیل رود با حداکثر ۱۰۵ میلی متر پربارش ترین حوزه های آبریز 
درج��ه ۳ هس��تند. درعین حال ف��ردا  ۲۳ حوزه آبریز درجه ۳ کش��ور هیچ میزان بارش 
دریافت نخواهند کرد. روز سه شنبه )۲۸ دی ماه( از مجموع حدود ۱۴۵ حوزه آبریز درجه 
۳، پن��ج حوزه بارش های باالتر از ۱۰۰ میلی متر خواهند داش��ت. این پنج حوزه ش��امل 
که��ورک چاه غیب با حداکثر ۱۶۰ میلی مت��ر، هلیل رود با حداکثر ۱۴۳ میلی متر، کویر 
قطروئی��ه با حداکث��ر ۱۰۷ میلی متر، غرب میناب با حداکث��ر ۱۱۸ میلی متر و کل ۱۳۵ 
میلی متر است. این گزارش حاکی است، مقادیر بارش ارائه شده در گزارش حاضر مربوط 

به مجموع بارش باران و برف است.

اتصالواحد۸نیروگاهسدمسجدسلیمانبهشبکهسراسری
مدیرعام�ل س�د و نیروگاه مسجدس�لیمان از اتصال واحد هش�ت نیروگاه به 

شبکه سراسری، پس از پایان موفقیت آمیز اورهال سالیانه خبر داد.
فرهاد علیدوس��تی از اتصال واحد هشت نیروگاه سد مسجدسلیمان به شبکه سراسری 
اظهار کرد: این واحد پس از انجام تعمیرات سالیانه، اصالحات سیستم کنترل و تست های 

الکتریکال با موفقیت راه اندازی و وارد مدار تولید شد.
وی افزود: این اورهال با برنامه ریزی های مناسب و تالش شبانه روزی همکاران متخصص 

شرکت های تولید و تعمیرات نیروگاه برق آبی به اتمام رسید.
نیروگاه مسجدس��لیمان دارای هش��ت واحد ۲۵۰ مگاواتی اس��ت که نقش اساسی در 

پایداری شبکه برق کشور دارد.

ذخایراثباتشدهنفتآمریکاکاهشیافت
ذخایر اثبات ش�ده نف�ت خام ایاالت متحده آمریکا در س�ال ۲۰۲۰ میالدی ۱۹ 

درصد کاهش یافت.
داده های اخیر اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده )EIA( نشان داد که ذخایر اثبات شده 
نفت آمریکا در طول سال ۲۰۲۰، ۱۹ درصد کاهش یافته و از ۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

بشکه به ۳۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه رسیده است.
بر اساس این داده ها، در طول سال ۲۰۲۰، تنها ۳ میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت 
خام در ایاالت متحده کش��ف شده اس��ت که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه از ذخایر 

اثبات شده از طریق تعدیل، فروش و خرید دارایی های جدید به دست آمده است.
۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه از ذخایر اثبات شده به دلیل بازنگری ذخایر از بین رفته 

و ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه آن هنگام تولید نفت خام مصرف شده است.
تغییر مقدار ذخایر  ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بشکه است که در مجموع بیانگر کاهش 
۱۹ درصدی آن اس��ت. داده های پیشین این نهاد نشان داد این از دست دادن ۸ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون بش��که بزرگ ترین کاهش ذخایر اثبات شده خود را حداقل از سال ۲۰۱۰ 
ثبت کرده اس��ت. در واقع، ایاالت متحده تنها در یک س��ال دیگر از دهه گذش��ته )سال 

۲۰۱۵( شاهد کاهش ذخایر ثابت شده خود بوده است.
از دالیل اصلی از دست دادن ذخایر اثبات شده در سال ۲۰۲۰، افزایش کمتر ذخایر از 
طریق توسعه و اکتشاف بود. در سال ۲۰۲۰، تنها ۳ میلیارد و ۲ میلیون بشکه نفت خام 

کشف شد که کمتر از نیمی از ذخایر کشف شده در سال های ۲۰۱۸ یا ۲۰۱۹ است.
اداره اطالعات انرژی آمریکا ویروس عالم گیر کرونا را عامل اصلی از دست دادن ذخایر 
اثبات ش��ده نفت معرفی کرد، با قرنطینه ها و محدودیت های س��فر، تقاضا برای س��وخت 

حمل ونقل به طور چشمگیری کاهش یافت.

وارداتالانجیاروپاازآمریکا۵برابرروسیهاست
واردات ال ان جی اروپا از آمریکا در ماه جاری میالدی برای نخستین بار بیشتر 

از روسیه و پنج برابر آن بوده است.
حجم گاز طبیعی وارد ش��ده ب��ه اتحادیه اروپا از ایاالت متح��ده تاکنون در ماه جاری 
میالدی، پنج برابر بیشتر از واردات از طریق خطوط لوله روسیه بوده است. این نخستین 

بار در تاریخ است که صادرات ال ان جی آمریکا به اروپا از روسیه پیشی می گیرد.
ماه گذش��ته، حداقل ۳۰ تانکر گاز طبیعی مایع ش��ده از ایاالت متحده به س��مت اروپا 
حرکت کردند. بحران گاز و انرژی، قیمت ال ان جی اروپا را بسیار باالتر از شاخص قیمت 

ال ان جی آسیا و ۱۴ برابر قیمت شاخص هنری هاب ایاالت متحده قرار داد.
این در حالی اس��ت که صادرات گاز روس��یه به این قاره در هفته های اخیر کمتر از حد 
معمول بوده اس��ت. عرضه کم روس��یه و هوای سرد دو عامل اصلی افزایش قیمت گاز در 
اروپا در هفته های اخیر بوده، زیرا انتقال گاز روس��یه از طریق لهستان و اوکراین کمتر از 
مقدار معمول بوده اس��ت.  فاتح بیرول روز پنجش��نبه )۲۳ دی ماه( اعالم کرده بود که به 
نظر می رسد صادرات گاز طبیعی روسیه به بازار اروپا به طور تصنعی کاهش یافته است و 
سیستم های انرژی با اتکای بیش از حد به یک عرضه کننده برای تأمین این منبع انرژی 

کلیدی، با خطرهای قابل توجهی روبه رو هستند.
مؤسس��ه وود مکنزی هم روز پنجشنبه گفته بود: حتی با شرایط آب و هوایی معمولی 
زمستان، اروپا با مشکل کاهش بی سابقه ذخیره سازی و رسیدن آن به کمتر از ۱۵ میلیارد 

مترمکعب تا پایان ماه مارس روبه رو است.

مع�اون تجاری س�ازی مدیری�ت پژوه�ش و 
فن�اوری ش�رکت مل�ی نف�ت ای�ران از فرآیند 
ملی سازی ۱۴۶ استاندارد صنعت نفت )IPS( در 

شرکت ملی نفت ایران خبر داد.
ابوالفضل مرادی در حاشیه نشست کمیسیون نهایی 
تدوین ۱۰ عنوان اس��تاندارد ملی رشته کاری فرآیند 
و مواد ش��یمیایی )PR( که در پاالیش��گاه بیدبلند۲ 
برگزار شد به تشریح فرآیند ملی سازی استانداردهای 
صنع��ت نفت پرداخت و اظهار ک��رد: از مجموع ۱۴۶ 
اس��تاندارد نهایی ش��ده، ۱۰۶ عنوان آن طی قرارداد 
پژوهشی با پژوهشگاه استاندارد، ملی سازی می شود و 
۴۰ عنوان اس��تاندارد نیز بر اساس نیازهای مطالعاتی 
و عملیاتی معاونت امور تولید شرکت ملی نفت ایران 

در دستور کار قرار دارد.
وی گف��ت: بازنگری و ملی س��ازی اس��تانداردهای 
صنعت نفت )IPS( از س��ال ۱۳۹۸ ط��ی قراردادی 
با پژوهش��گاه اس��تاندارد و با هم��کاری دو مجموعه 
معاون��ت مهندس��ی، پژوهش و فن��اوری وزارت نفت 
)اداره کل نظ��ام فنی و اجرایی و ارزش��یابی طرح ها( 
و اداره کل اچ اس ئ��ی  و پدافند غیرعامل در دس��تور 
مدیری��ت پژوهش و فناوری ش��رکت ملی نفت ایران 

قرار گرفت.
معاون تجاری س��ازی مدیریت پژوه��ش و فناوری 
ش��رکت ملی نفت ایران اف��زود: در فرآیندهای کاری 
بازنگری، تدوین و ملی سازی این استانداردها، ابتدای 
ام��ر بانک اطالعاتی از خبرگان خارج و داخل صنعت 
نفت اعم از ش��رکت های اصل��ی و فرعی وزارت نفت، 
شرکت های خصوصی، مهندسان مشاور، انجمن های 
علم��ی، تولیدکنن��دگان و مصرف کنن��دگان و دیگر 
ذی نفعان ایجاد و سپس آموزش های کاربردی مطابق 
ب��ا رویه های موجود در س��ازمان ملی اس��تاندارد به 

خبرگان ارائه شد.
م��ردادی ادام��ه داد: در ادامه ای��ن فرآیند، ضمن 
جمع آوری مس��تندات و مناب��ع، کمیته های مرجع و 
دبیران کمیته ها مش��خص ش��دند و پس از برگزاری 
نشست های کمیته های مرجع، عناوین ۱۰۶ استاندارد 
به انضمام منابع پیش��نهادی طی بهمن ماه ۱۳۹۹ تا 
فروردین ۱۴۰۰ در کمیته برنامه ریزی س��ازمان ملی 

استاندارد مصوب شد.
وی گف��ت: بخش عمده ای از این برنامه امس��ال و 
بخ��ش دیگ��ر آن تا خردادماه س��ال آین��ده اجرایی 
می ش��ود و مش��تمل بر تهیه پیش نویس، بحث های 
مرب��وط به برگزاری کمیس��یون های فن��ی و نهایی، 
ویراس��تاری س��اختاری و فنی و ارائه مس��تندات به 
کمیته ملی س��ازی اس��ت که این فرآین��د برای همه 

استانداردها طی می شود.
تدوین ساختاری استانداردهای حجیم

معاون تجاری س��ازی مدیریت پژوه��ش و فناوری 
ش��رکت ملی نفت ای��ران درباره حج��م فعالیت های 
انجام شده در این زمینه اظهار کرد: ابتدا برآوردی که 
کارشناسان پژوهشگاه استاندارد و همچنین همکاران 
وزارت نفت داشتند این بود که شاید با ۵ یا ۶ نشست 
کاری کمیس��یون های فنی بتوانی��م بحث مربوط به 
تهیه پیش نویس و نهایی س��ازی متن استانداردها را 
برای ملی س��ازی ب��ه پایان ببریم، اما ب��رای برخی از 
اس��تانداردها بیش از ۲۰ نشس��ت فنی برگزار شد تا 
موضوع بررس��ی شود و از نظر فنی غنای الزم را پیدا 
کند و ابهام ها و ایرادهای اعضای کمیس��یون برطرف 

شود.
م��رادی ادام��ه داد: برای برخی از رش��ته ها هم در 
کمیته ه��ای مرجع عناوین زیادی مطرح ش��د که به 
دلیل مش��ابهت های فنی و نگارشی که وجود داشت 

خیلی از آنها تجمیع شد.
وی گفت: برای نمونه، برای استاندارد AR که جزو 
یکی از ده رش��ته های کاری استانداردس��ازی صنعت 
نفت محس��وب می شود ابتدا ۱۸ استاندارد اعالم شد، 
ام��ا در کمیته های مرج��ع و برنامه ریزی چهار عنوان 
مصوب ش��د که این اقدام از پراکندگی و موازی کاری 
جلوگیری و کاربری را تس��هیل کرده است، بنابراین 
س��ازوکارهای ت��ازه ای در زمینه تدوین س��اختاری 

استانداردهای حجیم در این پروژه ایجاد شده است.
۳۲ عنوان استاندارد در بخش اچ اس ئی

معاون تجاری س��ازی مدیریت پژوه��ش و فناوری 
ش��رکت ملی نفت ایران درباره گروه کاری اچ اس ئی 
بیان کرد: در این حوزه ۳۲ عنوان استاندارد در دستور 
کار ملی س��ازی قرار دارد ک��ه از این تعداد ۱۷ عنوان 

مربوط به رشته حفاظت حریق، پنج عنوان مربوط به 
ایمنی عمومی، چهار عنوان ایمنی فرآیند و ۶ عنوان 
بحث های زیس��ت محیطی است که مراحل پایانی را 
طی می کنند و کمیس��یون نهایی آنه��ا در بهمن ماه 

امسال برگزار خواهد شد.
مرادی گفت: نشس��ت های کمیس��یون های نهایی 
تدوین ۱۰ عنوان اس��تاندارد ملی رشته کاری فرآیند 
و مواد ش��یمیایی )PR( با مس��اعدت مدیرکل نظام 
فنی و اجرایی و ارزش��یابی طرح ه��ای وزارت نفت و 
مدیرعامل پاالیشگاه گاز بیدبلند ۲ برای نخستین بار 
در پاالیش��گاه بید بلند ۲ به عنوان یکی از مکان های 
پیاده س��ازی و استفاده خروجی اس��تانداردهای ملی 

به مدت سه روز برگزار می شود.
مشارکت حداکثری در ملی سازی استانداردهای 

صنعت نفت
سیدابوالقاس��م شایس��ته امی��ن زاده، رئی��س اداره 
مهندسی استانداردهای شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب نیز در حاش��یه این نشست به تشریح ضرورت 
و چگونگی به روزرسانی اس��تانداردهای صنعت نفت 
پرداخت و اظهار کرد: به طور معمول اس��تانداردها در 
بازه های زمانی پنج س��اله به روزرسانی می شوند که از 
سال ۱۳۸۹ بنا به دالیلی به روزرسانی استانداردهای 
صنع��ت نفت موس��وم به IPS متوقف ش��ده بود، اما 
خوشبختانه با موافقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت 
ایران و ت��الش و پیگیری مدیریت پژوهش و فناوری 
این ش��رکت، اجرای پروژه به روزرس��انی و ملی سازی 
بخشی از استانداردهای IPS مصوب و از سال ۱۳۹۷ 

طی قراردادی به پژوهشگاه استاندارد واگذار شد.
وی اف��زود: ب��ا توجه به ل��زوم شناس��ایی و جذب 

کارشناس��ان اس��تانداردها در چه��ار ش��رکت اصلی 
تاب��ع وزارت نف��ت و آم��وزش فرآینده��ای تدوی��ن 
اس��تانداردهای ملی به آنها، دوره های مربوطه برگزار 
و در عمل از س��ال ۱۳۹۹ نشس��ت های کارگروه های 
فنی استانداردس��ازی از سوی پژوهش��گاه استاندارد 
و با مش��ارکت کارشناس��ان اس��تانداردها در شرکت 
ملی نفت ای��ران و دیگر ش��رکت های اصلی و فرعی 
 و واحده��ای مرتب��ط مانند پژوهش��گاه صنعت نفت

 برگزار شد.
رئیس اداره مهندسی اس��تانداردهای شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب اف��زود: در این پروژه به دلیل 
تجربه، تنوع، تخصص ها و وجود ساختار سازمانی در 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که پیگیر موضوع 
بود کارشناسان شرکت مشارکت حداکثری و محوری 

داشته اند.
شایس��ته امی��ن زاده گفت: اس��تاندارد فرآیند مواد 
 IPS نخستین دست از استانداردهای )PR( شیمیایی
بوده که به نشس��ت نهایی رسیده و به زودی نشست 
نهایی سایر رشته ها از جمله خطوط لوله و شیرآالت، 

حفاظت فنی و برق نیز تشکیل خواهد شد.
ضرورت روزآمدسازی استانداردها

وی ب��ا بیان اینک��ه هم اکنون ح��دود ۱۸۰ عنوان 
دیگر از اس��تانداردهای IPS باقیمانده که از س��وی 
ش��ورای سیاست گذاری اس��تانداردهای صنعت نفت 
به کمیته های استانداردسازی در چهار شرکت اصلی 
واگذار شده اند و در واقع فاز دوم پروژه روزآمد کردن 
استانداردهای صنعت نفت را تشکیل می دهند، افزود: 
در این بخش حدود ۹۰ عنوان طی قرارداد مش��ابهی 
از سوی ش��رکت های گاز و پتروشیمی به پژوهشگاه 
استاندارد واگذار و کار روزآمدسازی و ملی سازی آنها 

آغاز شده است.
رئیس اداره مهندسی اس��تانداردهای شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب اظهار کرد: به روزرسانی حدود 
۴۵ عنوان دیگر نیز از س��وی ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی انجام خواهد ش��د و حدود 
۴۵ عنوان باقیمانده به کمیته استانداردس��ازی نفت 
محول ش��ده که فرآینده��ای کاری مربوطه از طریق 
مدیری��ت پژوهش و فناوری ش��رکت ملی نفت ایران 
انجام خواهد شد و امیدواریم به زودی کار به روزرسانی 

این استانداردها نیز آغاز شود.
شایس��ته امی��ن زاده گفت: ب��ا انجام ای��ن کار کل 
اس��تانداردهای IPS که ۳۵۰ عنوان هستند در بازه 
زمانی دو ساله روزآمد خواهد شد که امیدوارم این کار 
ادامه داشته باشد و در سال های آینده به صورت کاری 
دائمی و منظم و هم زمان با پیش��رفت استانداردهای 
ملی و بین المللی، در اس��تانداردهای صنعت نفت در 

حوزه های تخصصی بازنگری شود.

پژوهش�گاه صنعت نفت و ش�رکت مهندسی و ساختمان جهان 
پارس با هدف توس�عه همکاری های دوجانبه تفاهم نامه همکاری 

منعقد کردند.
از آنجا که پژوهش��گاه صنعت نفت تجربه ها و زیرساخت های الزم برای 
توس��عه، بومی س��ازی و انتقال دانش فنی را در اختی��ار دارد، همچنین 
لیس��انس چند واحد فرآیندی را توس��عه داده اس��ت، مقرر شد در انجام 
خدمات فنی، مهندس��ی و مشاوره ای از خدمات شرکت جهان پارس طی 

تفاهم نامه ای که روز شنبه )۲۵ دی ماه( به امضا رسید، بهره مند شود.
شرکت مهندس��ی و س��اختمان جهان پارس همچنین از توانمندی و 
ظرفیت باال برای انجام پروژه های EPC و ارائه خدمات فنی و مهندس��ی 
برخوردار اس��ت که در این تفاهم نامه بنا شد در تأمین لیسانس، خدمات 
فناورانه و علمی و مشاوره ای در پروژه های جاری و آتی خود از توانمندی 

پژوهشگاه صنعت نفت استفاده کند.
جعف��ر توفیقی، رئیس پژوهش��گاه صنعت نفت، در آیی��ن امضای این 
تفاهم نامه به جایگاه شرکت مهندسی و ساختمان جهان پارس اشاره کرد 
و گفت: مجموعه ای مانند جهان پارس نمی تواند بدون پش��توانه دانشی و 
مدیریتِی مناسب در جایگاه کنونی قرار گیرد، به طور حتم در سایه تجربه 
و پش��تکار باال این مجموعه توانسته به درجات باالیی دست یابد و سبب 

افتخار کشور نیز شود.
وی بر همکاری های این دو مجموعه نیز تأکید کرد و گفت: خوشبختانه 
پژوهشگاه صنعت نفت و ش��رکت مهندسی و ساختمان جهان پارس در 
س��ال های گذش��ته در پروژه ادورانت با یکدیگر همکاری موفقی داشتند 
زی��را پیش از این، ادوران��ت را باید ماده ای وارداتی به حس��اب  آورد، اما 
هم اکنون با تالش بخش خصوصی و پژوهشگاه صنعت نفت در این زمینه 

خودکفا شده ایم.
رئیس پژوهش��گاه صنعت نفت تصریح کرد: پروژه ادورانت )بودار کردن 
گاز طبیعی( برای نخس��تین  بار در کشور اجرایی شده است و دانش فنی 
آن در پژوهش��گاه صنعت نفت توسعه یافته و این موضوع نشان می دهد 
چنانچه بستر کافی برای رشد و اعتالی جوانان و محققان این مرز و بوم 

مهیا شود، می توان شاهد توسعه و پیشرفت در کشور بود.
توفیقی با بیان اینکه پژوهشگاه از نیروهای دانشی و همچنین امکانات 
و ظرفیت مناس��بی برای توس��عه فناوری های مورد نیاز در صنعت نفت 
برخوردار اس��ت، افزود: سازمانی همچون پژوهشگاه صنعت نفت ظرفیتی 
بس��یار ارزشمند برای صنعت نفت به شمار می رود و با استفاده از امکانات 
موجود در این مجموعه هم اکنون توانسته فعالیت های بسیار گسترده ای 
را با پاالیش��گاه بندرعباس، پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند، پاالیشگاه 
فاز دوم و سوم عسلویه و دیگر بخش ها در زمینه هایی همچون کک سازی، 
گوگردزدای��ی و مرکاپتان زدایی انجام دهد، از این  رو این مجموعه را باید 
به واسطه نیروهای دانشی آن مجموعه ای توانمند در حوزه های باالدست، 

پایین دست و محیط زیست و انرژی دانست.
وی تصریح کرد: وجود پایه های مهندسی در شرکت جهان پارس برای 
پژوهش��گاه صنعت نفت و حتی دانشگاه ها بس��یار ارزشمند است و باید 
تالش کنیم که با گسترش ارتباطات دوجانبه از ظرفیت طرفین استفاده 
حداکثری کرد، به نحوی که ش��اهد نهادینه شدن ارتباط میان صنعت و 

دانشگاه ها در آینده نزدیک باشیم.
ارتباطات میان صنعت و دانشگاه ها باید نهادینه شود

نادر عطایی، رئیس هیئت مدیره ش��رکت مهندسی و ساختمان جهان 
پارس در حاشیه این آیین گفت: متأسفانه ارتباط نزدیکی میان دانشگاه ها 

و صنع��ت وجود ندارد و همواره در این س��ال ها تالش کرده ایم این گونه 
ارتباطات را در کشور توسعه دهیم.

وی تصری��ح کرد: ب��ا امضای این تفاهم نامه می توانیم ش��اهد همکاری 
مراکز علمی - پژوهشی و صنعت باشیم و به طور حتم می توان اذعان کرد 
که نهادینه ش��دن این گونه ارتباطات نیاز به توسعه همکاری میان مراکز 
علمی و صنعت دارد و نتایج آن می تواند اثرات مثبتی را برای کش��ور به 

همراه داشته باشد.
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساختمان جهان پارس تصریح 
کرد: علم آکادمیک همواره باید با تجربه تلفیق شود و این بدان معناست 
که دانش��جویان دانشگاه ها باید از نزدیک و به طور عملی با حوزه فعالیت 
خود آشنا شوند و از حوزه تئوریک ِصرف خارج شوند تا بتوانند در آینده 

در محیط های کاری خود مثمر واقع شوند.

دولت اخیرا مصوب�ه بودجه ۱۴۰۰ مجلس درباره افزایش پلکانی 
تعرفه مش�ترکانی که باالتر از الگوی اس�تاندارد مصرف کرده اند 
را اجرای�ی کرده که طبق آن پرمصرف ه�ای برق از اول بهمن ماه، 

قبوضی با اعدادی جدید دریافت می کنند.
بر اساس بند "ی" تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، آیین نامه جدید 
تعرف��ه برق مش��ترکان خانگی با هدف اصالح مص��رف به تصویب هیئت 
وزیران رسید، بر اساس آن  الگوی مصرف در مناطق جغرافیایی مختلف 
هیچ تغییری نکرده و برای کسانی که مصرف ماهیانه برق آنها پایین تر از 

الگو باشد، هیچ افزایش تعرفه ای درنظر گرفته نشده است.
بر این اس��اس الگوی مصرف در ماه های غیر گرم س��ال ۲۰۰ کیلووات 
س��اعت تعریف شده که مصرف بیش از ۷۵ درصد از مردم کشور پایین تر 
از ای��ن الگ��و قرار دارد. این عدد برای ماه های گرم س��ال که خردادماه تا 
ش��هریورماه است، در مناطق گرمس��یر ۳۰۰۰ کیلووات ساعت در ماه و 
برای مناطق عادی ۳۰۰ کیلووات ساعت است که نسبت به گذشته هیچ 

تغییری نکرده است.
ب��ا این اوصاف الگوی مصرف نس��بت به گذش��ته تغییر نکرده اس��ت، 
مش��ترکانی که زیر الگ��وی مصرف تعیین ش��ده برای ه��ر منطقه برق 
مصرف می کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی نمی شوند و کماکان نظام 
تعرفه گذاری مصوب س��ال ۱۳۹۷ برای این مشترکان لحاظ خواهد شد. 
در این آیین نامه همچنین پیش بینی ش��ده که اگر مش��ترکی بتواند در 
چهارماه گرم س��ال مصرف خود را به کم تر از الگوی مصرف کاهش دهد، 
می تواند متناس��ب با میزان کاهش، پاداشی متناس��ب با هزینه هایی که 
برابر تامین برق برای وزارت نیروست را دریافت کند و در شرایطی حتی 

مشترکان خانگی بستانکار نیز خواهند شد.
اگ��ر مش��ترکی در فصل گرم ۲۰۰ کیلووات س��اعت برق مصرف کرده 
و ب��ه دنبال آن ۱۰۰ کیلووات س��اعت زیر الگوی از برق اس��تفاده کند، 
از یک پاداش کم مصرفی، بهره مند خواهد ش��د. مشترکانی که برخالف 
تشویق های تعیین شده همچنان به مصرف باالی خود ادامه دهند، تعرفه 

ب��رق آنها افزای��ش خواهد یافت. میزان مصرف مازاد بر الگو متناس��ب با 
افزای��ش مصرف به صورت پلکانی و بر اس��اس هزینه ه��ای تامین انرژی 

اضافه می شود. 
آنطور که رجبی مشهدی - سخنگوی صنعت برق گفته است ۷۵ درصد 
مشترکان زیر الگوی مصرف منطقه قرار دارند و تنها ۲۵ درصد که حدود 
هفت میلیون مشترک را شامل می شود، جزو مشترکان پرمصرف هستند، 
البته در مناطق مختلف پراکندگی ها متفاوت است، در مجموع این دسته 
از مش��ترکان که بیش از  حد مصرف منطقه مصرف دارند، ش��امل حال 

این طرح خواهند شد.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه قطعا تالش وزارت نیرو این اس��ت که با ایجاد 
سیاس��ت های تش��ویقی این دسته از مش��ترکان را به س��مت کاهش و 
مدیریت مصرف س��وق دهد، افزود: تعدادی از مشترکان نیز در مرزهای 
بیش از الگو قرار دارند که می توانند با یکس��ری اقدامات ساده به سرعت 
میزان مصرف خود را کاهش دهند و به زیر الگوی مصرف منطقه بروند و 

مشمول این افزایش قیمت نشوند.

س��خنگوی صنعت برق با بیان اینکه برای مشترکانی که میزان مصرف 
آن ها بیش از الگو بوده، تعرفه برق به صورت تس��اعدی و پلکانی اس��ت و 
متناس��ب با مصرف آن ها این تعرفه ها افزای��ش می یابد، گفت: هدف این 
اس��ت تا توزیع عادالنه یارانه انجام شود، عالوه بر این کسانی که مصرف 
بیش��تری دارند هزینه های نزدیک به قیمت واقعی و ی��ا غیر یارانه ای را 

پرداخت کنند.
اطالعات کس��ب ش��ده از توانیر گویای این اس��ت ک��ه در حال حاضر 
تعرفه ها بر اس��اس مصرف مازاد نسبت به الگوی مصرف محاسبه می شود 
ک��ه در نتیجه، میانگین تعرفه را کاهش می دهد. این در حالی اس��ت که 
برای پله های آخر تعرفه ها، می توان در اصالحات آتی قوانین، کل مصرف 
را براساس تعرفه پله آخر برای مشترکین پرمصرف لحاظ کرد. تا پیش از 
آنکه دولت مصوبه مجلس را درباره تعرفه افزایش��ی - پلکانی برق اجرایی 
کند، شیب افزایش تعرفه برای پله های باالتر کمتر از پله های پایین بود و 
مجموعا میزان افزایش ها روند کاهشی داشت اما نکته مهم  این است که 

باید با رشد مصرف برق در پله های باالتر نیز روند افزایشی شود.
 مدل افزایش تعرفه برق که در دولت اجرا می ش��ود، براس��اس الگوی 
IBT اس��ت، با اس��تناد به حکم قانون و بند "ی" تبصره ۸ قانون بودجه 
س��ال جاری، برای مصارف تا میزان الگوی مص��رف، هزینه برق یارانه ای 
محاس��به می ش��ود ولی از محل تعرفه های باالتر از الگوی مصرف، تعرفه 
برق یک بخشی از طبقات  محروم شامل کمیته امداد و بهزیستی به شرط 

کم مصرف بودن به صورت رایگان محاسبه خواهد شد.
برخی از کارشناسان معتقدند آیین نامه اجرایی دولت درباره تنظیم گری 
تعرفه های برق رویکرد کلی خوبی دارد و در راس��تای بند "ی" تبصره ۸ 
قانون بودجه بوده اما جا داشت که هم پله های بیشتری برای مشترکان  
پرمصرف در نظر گرفته ش��ود و هم تعرفه های سنگین تری برای مصارف 
نجومی وضع ش��ود. سقف منابع درآمدی دولت از محل فروش برق  ۳.۵ 
برابر نرخ ECA است که این عدد می توانست برای مصارف نجومی باالتر 

از ۵ برابر هم باشد.

با امضای تفاهم نامه بین پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت مهندسی و ساختمان جهان پارس
بخش خصوصی از خدمات فناورانه، مشاوره ای و علمی پژوهشگاه بهره مند می شود

پرمصرف ها روی لبه تیغ

۱۴۶استانداردصنعتنفتدرشرکتملینفتایرانملیسازیمیشود


