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| مدیر عامل شــرکت ملی پخــش فرآورده های 
نفتی ایران از اجرای طرح زیست محیطی جمع آوری بخار 
بنزین در جایگاه های عرضه ســوخت کشور در سال جاری 
خبر داد. به گزارش کائنات و به نقل از شانا، سیدمحمدرضا 
موســوی خواه با بیان این که برای اجرای این طرح با بانک 
تجارت و چند ســرمایه گذار مذاکره شــده اســت، افزود: 
فراخوان مشــارکت در اجرای این طرح، اردیبهشت امسال 
اعالم می شود.مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایــران افزود: این طرح در کالنشــهرها و شــهرهای 
بزرگ و پرتردد با هــدف کاهش آلودگی هوا از طریق نصب 
ســامانه های جمع آوری بخار بنزین در جایگاه های سوخت 
اجرا خواهد شــد.وی با بیان این که این طرح هزینه ای را به 
دولت و جایگاه های عرضه سوخت تحمیل نمی کند، تصریح 
کرد: با اجرای طرح یاد شــده، به ازای هر هزار لیتر بنزین 
سوختگیری شده بین ۲ تا ۲,۵ لیتر بخار بنزین استحصال و 
به این سوخت تبدیل می شود.موسوی خواه به افزایش ۱۳,۳ 
درصدی مصرف سوخت در نوروز امسال اشاره کرد و گفت: 
در نوروز امسال میزان مصرف بنزین کشور در یک روز از مرز 
۱۱۶ میلیون لیتر عبور کرد که این مقدار مصرف سوخت در 
یک روز بی ســابقه بود.وی با اشاره به توزیع میانگین روزانه 
یکصد میلیون لیتر بنزین در کشــور در نوروز امسال افزود: 
این کار با تالش همه دست اندرکاران بدون هیچ مشکلی در 

سراسر کشور انجام شد.

عرضه سوخت یورو ۴ در محورهای مواصالتی کشور
 مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
همچنین با اشــاره به توزیع روزانه ۲۶ میلیون لیتر بنزین 
یورو ۴ در هشــت کالنشــهر کشــور گفت: به زودی برای 
عرضه سوخت نفت گاز )گازوئیل( یورو ۴ در همه مسیرهای 
مواصالتی کشور نیز اقدام می کنیم.وی با اشاره به بهره گیری 
از ظرفیت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس برای عرضه بنزین 
یورو ۴ در کشور افزود: این پاالیشــگاه یکی از شاهکارهای 
بی نظیر جمهوری اســالمی اســت که به دست صنعتگران 
داخلی احداث شــده و در حــال تجهیز و تکمیل اســت.
موســوی خواه با بیان این که تولید روزانــه ۲۴ میلیون لیتر 
بنزین یورو ۴ با بهره بــرداری از فاز دوم آن به زودی محقق 
می شــود، اظهار امیدواری کرد که در ســال جاری شاهد 
بهره برداری از همه فازهای این پاالیشگاه باشیم.پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس در استان هرمزگان به عنوان بزرگ ترین 
پاالیشگاه میعانات گازی خاورمیانه به شمار می رود و دارای 
ظرفیت روزانه ۳۶۰ هزار بشکه در قالب سه ردیف ۱۲۰ هزار 
بشکه ای است.وی خاطرنشان کرد: امسال توزیع بنزین یورو 
۴ عالوه بر کالنشهرها، در ۱۵ شهر دیگر نیز انجام خواهد شد.

شرکت پخش بنزین استاندارد توزیع می کند
 مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
درباره آلودگی هوا در کالنشهرها نیز گفت: سوخت بنزین و 

نفت گاز توزیع شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی ایران اســتاندارد اســت و بیشــترین آالیندگی در 
کالنشــهری مانند تهران بــه ذرات معلق با قطــر ۲ و ۱۰ 
میکرون به باال مربوط است که ناشی از احتراق ناقص است. 
موسوی خواه درباره توسعه جایگاه های تک سکو و کوچک 
عرضه سوخت در کشور نیز گفت: اصفهان پیشتاز ایجاد این 
نوع جایگاه ها است.وی با تاکید بر این که ایجاد جایگاه های 
سوخت تک ســکو اقدام خوبی به ویژه در کالنشهرهاست، 

تصریح کرد: در شهرهای کوچک، جایگاه های عرضه سوخت 
به انــدازه کافی وجــود دارد، اما در مناطقی کــه با کمبود 
جایگاه مواجه هســتیم باید جایگاه های تک ســکو ایجاد 
کنیم. وی تاکید کرد: حق شــهروندان است که جایگاه های 
عرضه ســوخت در نزدیک ترین فاصله به آنها باشد و برای 
سوختگیری وسایل نقلیه خود نیازی به تردد یا صرف هزینه 
و وقت زیاد نداشته باشــند. هم اکنون نزدیک به ۲۰ جایگاه 

تک سکوی عرضه بنزین در کالنشهر اصفهان فعال است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

بررسی ظرفیت های عظیم بخش 
پتروشیمی در مجلس

| سیاســت گذاری ها و ظرفیت هــای 
عظیم بخش پتروشــیمی در جلسه کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اســالمی بررسی شد.به 
گزارش کائنات و به نقل از شانا، اسداهلل قره خانی 
با بیان این مطلب، به جلســه کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اســالمی که با حضور سیدرضا 
نوروززاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 

ملی صنایع پتروشــیمی برگزار شد، اشــاره کرد و گفت: در این جلسه 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، برنامه ریزی های این صنعت 
را تشریح کرد.سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی به 
دغدغه های اعضای کمیسیون در بخش پتروشیمی اشاره کرد و افزود: با 
توجه به افزایش تولید گاز و موقعیت کشور و ظرفیت های خوبی که وجود 
دارد در این نشست گزارشی درباره نحوه استفاده از ظرفیت ها ارائه شد.وی 
تصریح کرد: سیاســت گذاری و فعالیت های توسعه و پشتیبانی مستلزم 
بودجه است که باید به این موضوع توجه جدی شود، همچنین با وجود 
این که خوراک پتروشیمی ها تک نرخی شده، نحوه تعیین قیمت خوراک 
نیز باید شفاف تر شود. تصمیم کمیسیون این است که نظارت در بخش 
پتروشیمی ها ارتقا یابد.قره خانی عنوان کرد: در جلسه همچنین توجه به 
تکمیل مجتمع های پتروشیمی نیمه تمام که مردم سهام آن  را خریداری 
کرده اند، بررسی و مقرر شد راهکارهایی برای تکمیل پروژه ها به کمیسیون 
ارائه شود.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: باید 
بخش رگوالتوری در حوزه پتروشیمی همسو با نظارت موثر برای رعایت 

وضع استانداردها و قیمت ها ایجاد شود.

 مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری
۲ قرارداد همکاری امضا کردند

| مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران با هدف تامین ۲ دســتگاه دکل حفاری 
خشــکی HP۲۰۰۰ و خدمــات جانبی برای 
هشت حلقه چاه اکتشافی، همچنین بهره مندی 
از خدمات لوله مغزی سیار جهت ۱۰ عملیات 
در ۲ چاه اکتشــافی در خلیج فارس، با شرکت 
ملی حفاری ایران به عنــوان برنده مناقصه، ۲ 

قرارداد همــکاری امضا کرد.به گزارش کائنات و به نقل از شــانا، این ۲ 
قرارداد همکاری، بین ســیدصالح هندی، مدیر امور اکتشــاف شرکت 
ملی نفت ایران و سپهر ســپهری، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
امضا شد.هندی در این مراسم اعالم کرد: قرارداد تامین ۲ دستگاه دکل 
حفاری خشــکی HP۲۰۰۰ و خدمات جانبی برای هشــت حلقه چاه 
اکتشافی، سه ساله است و غالب حفاری ها در استان خوزستان منطقه 
دشت آبادان انجام خواهد شد.وی به تغییر رویکرد در مدیریت اکتشاف و 
تصمیم برای استفاده حداکثری از توان پیمانکاران فعال در حوزه حفاری 
اشاره کرد و گفت: تمایل و سیاست مدیریت اکتشاف مبتنی بر آن است 
که در حد امکان، در هر فعالیتی که مجریــان پروژه های حفاری توان 
انجام آن را دارند، ورود نکند و مسئولیت بیشتری به پیمانکاران واگذار 
کند.هندی همکاری با شرکت ملی حفاری ایران را مایه اطمینان خاطر 
مدیریت اکتشاف عنوان کرد و حرفه ای گری و باال بودن سطح دانش و 

تجربه را از ویژگی های این شرکت برشمرد.

| عبدالکریم حسین زاده عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: باید از فرصت های پیش رو برای پیشرفت 
هرچه بیشتر کشور و بهبود وضع اقتصادی جامعه نهایت استفاده را برد و زمینه  مناسب را برای حضور سرمایه و 
فناوری روز خارجی با حمایت از نیروی کار بومی و تجهیزات داخلی فراهم کرد.

دکل

خبر

حمایت از نیروی کار بومی و جذب سرمایه خارجی اولویت امروز صنعت نفت است

| سعید توکلی مدیرعامل شرکت انتقال گاز گفت : امسال باقیمانده خط 
ششم و بخشی از خط نهم سراسری به جمع خطوط انتقال گاز کشور اضافه می  شود 
.سعید توکلی مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ، درباره برنامه های شرکت انتقال گاز 
در سال ۹۷، گفت : امسال باقیمانده خط لوله انتقال گاز ششم سراسری ، بخشی از 
خط نهم سراسری شامل دهگالن تا میاندوآب و همچنین خطوط فرعی مانند خط 

کاشمر راه  اندازی می  شود .
سعید توکلی مدیرعامل شرکت انتقال گاز جمع این خطوط را حدود هزار کیلومتر 
خط انتقال گاز فشار قوی اعالم کرد و افزود : طول خطوط انتقال گاز در حال حاضر 
۳۶ هزار و ۲۰۰ کیلومتر اســت که در افق ۱۴۰۴، به ۴۵ هزار کیلومتر می رسد . به 
گزارش کائنات و به نقل از شانا ؛ مدیرعامل شرکت انتقال گاز ادامه داد : دستیابی 
به این هدف ایجاب می کند تا مراکز بهره  برداری به ۶۰ مرکز و ۸۱ ایستگاه کنونی 

به ۱۳۰ ایستگاه تقویت فشار ارتقا یابد.  
ســعید توکلی مدیرعامل شرکت انتقال گاز افزود : بر اســاس برنامه  ریزی  های 
انجام شده برای امســال ، شــرکت انتقال گاز موظف به انجام ۶۵ مورد تعمیرات 
اساسی توربوکمپرسورها و واحدهای تقویت فشــار ، تعویض پوشش برای بیش از 

۲۵۲ کیلومتر از خطوط لوله و اجرای پروژه هــای خرد در تمامی مناطق عملیاتی 
انتقال گاز است .

سعید توکلی مدیرعامل شــرکت انتقال گاز افزود : اجرای پیگرانی هوشمند در 
بیش از یک هزار و ۸۵۰ کیلومتر خط لوله انتقال گاز فشار قوی ، از دیگر برنامه  های 
امسال است که در زمینه انتقال گاز از اهمیت فراوانی برخوردار است ، زیرا امنیت 
شبکه انتقال ارتباط مستقیم با سالمت خطوط دارد و پیگرانی هوشمند سبب کنترل 

دقیق کیفیت شبکه خطوط انتقال است .
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ، تغییر کالس ۲۸ کیلومتر از خطوط انتقال را از دیگر 
برنامه های این شرکت اعالم کرد و گفت : همه خطوط پس از کنترل همیشگی ، در 
صورتی که دچار خردگی یا افت کیفیت و ضخامت الزم شده باشند ، برای دستیابی 

به کیفیت استاندارد تعویض می شوند .
سعید توکلی مدیرعامل شرکت انتقال گاز اظهار کرد : امسال هفت ایستگاه تقویت 
فشار به همراه واحد های یدک در نقاط مختلف شبکه انتقال گاز راه  اندازی خواهند 
شد . این ایستگاه  ها در سمنان ، کریدور ۴ و ۸ و همچنین منطقه ۱۰ عملیات انتقال 

گاز نصب و راه  اندازی می شوند .

مدیرعامل شرکت انتقال گاز:

خطوط ششم و نهم سراسری، میهمان امسال شبکه انتقال گاز هستند

طرحجمعآوریبخاربنزیندرجایگاههایسوختاجرامیشود
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