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آمادگی شرکت های نفتی روسیه برای کاهش تولید نفت تا ژوئیهانرژی

| مديرعامل شركت لوك اويل اعالم كرد كه شركت هاى نفتى روسيه آمادگى دارند توليد نفت خود را تا ماه 
ژوئن امسال كاهش دهند.به گزارش كائنات و به نقل از شانا، واگيت الكپروف اعالم كرد: شركت هاى نفتى روسيه براى 

كاهش توليد نفت تا ماه ژوئيه سال 2019 ميالدى در قالب توافق جهانى كاهش توليد نفت، آمادگى دارند.

خبر

| مديرعامل شــركت بهينه سازى مصرف ســوخت، پيگيرى 
اجراى مقررات ملى ســاختمان (مبحــث 19) را از اولويت هاى اين 
شركت در سال 98 عنوان كرد و درباره ســاماندهى مصرف سوخت 
گفت: با تداوم قيمت گذارى هاى كنونى در حوزه ســوخت، نمى توان 
براى بهينه ســازى مصرف و ساماندهى شــدت تقاضاى سوخت در 
كشور معجزه كرد. به گزارش كائنات و به نقل از شانا، محسن دالويز 
مديرعامل شركت بهينه سازى مصرف سوخت با اشاره به اولويت هاى 
سال 98 اين شركت از جمله پيگيرى اجراى مقررات ملى ساختمان 
(مبحث 19) و هماهنگى با وزارت راه و شهرســازى و سازمان نظام 
مهندســى و شــهردارى ها براى جلوگيــرى از هدررفــت انرژى در 
ســاختمان ها، به اقدام هاى اخير انجام شده در اين شركت نيز اشاره 
كرد و تالش براى احياى هويت شركت بهينه سازى مصرف سوخت را 

در راس اين اقدام ها مورد توجه قرار داد.
محسن دالويز مديرعامل شركت بهينه سازى مصرف سوخت گفت: 
عملياتى شدن بخشى از مصوبه هاى شوراى اقتصاد در قالب ماده 12 

قانون رفع موانع توليــد رقابت پذير از جمله قرارداد توســعه ناوگان 
ريلى، توســعه مترو تهران و هشت كالنشــهر، پروژه جايگزينى يك 
ميليون بخارى هوشــمند با بخارى هاى سنتى، رونمايى از بيش از 2 
هزار كاميون نوسازى شده از سوى شركت ماموت، برگزارى جشنواره 
دانش آموزى بهســو در حوزه فرهنگســاى، همكارى موثر با شركت 
راه آهن جمهورى اسالمى و مترو و استفاده رايگان  از فضاى تبليغاتى 
در جهت فرهنگ سازى مصرف بهينه سوخت كه بالغ بر هزار ميليارد 
تومان براورد قيمت آن اســت، از جمله اقدام هاى انجام شده در اين 

شركت طى سال 97 به شمار مى آيد.
محســن دالويز مديرعامل شركت بهينه ســازى مصرف سوخت با 
اشاره به ضرورت اســتفاده بيشتر از ظرفيت هاى جوانان، عنوان كرد: 
ميانگين سن مديران شركت بهينه ســازى مصرف سوخت و رؤساى 
بالفصل اين شركت نسبت به مدت مشابه پارســال، به ترتيب چهار 
سال و 11 سال كاهش يافته كه بيانگر باور عميق به لزوم جوانگرايى 

است.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت:

پیگیری اجرای مقررات ملی ساختمان از اولویت های سال ۹۸ بهینه سازی مصرف سوخت است

| مديرعامل شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب 
گفت: پيگيرى كامل درمان مجروحان و رسيدگى به امور 
جانباختگان حادثه آتش ســوزى خط لوله 20 اينچ گاز 
ورودى ان جى ال 800 در دستور كار قرار گرفته است.
به گزارش كائنات و به نقل از شانا، پيام احمد محمدى 
خطاب به به خانواده هاى درگذشتگان حادثه آتش سوزى 
خط لوله 20 اينچ گاز ورودى ان جــى ال 800 واقع در 

ابتداى جاده اهواز-ماهشهر به شرح زير است:
«با نهايت تاســف خط لوله 20 اينــچ انتقال گاز اين 
شركت صبح در حوالى اهواز دچار  آتش سوزى شد كه 

تلفات و آسيب هايى را در پى داشت.
متاسفانه در اين حادثه 4 تن از هموطنان جان خود را 
از دست دادند و 5 نفر كه دچار سوختگى و مصدوميت 

شدند، تحت درمان و مراقبت هستند.
ضمن اعالم مراتب تسليت و همدردى با خانواده هاى 
درگذشــتگان و آرزوى سالمت و شــفاى عاجل براى 

مجروحان اين حادثه، به اطالع مى رساند: 
به درخواســت اينجانب و تاكيد وزيــر محترم نفت، 
پيگيرى كامل درمان مجروحان، همراهى و همدردى با 

بازماندگان و رسيدگى به امور جانباختگان اين حادثه در 
دستور كار اين شركت قرار گرفته است و در اين زمينه 

از هيچ كوششى دريغ نخواهد شد.
الزم مى دانم از حسن همكارى مردم، دستگاه ها، نهادها 
و ســازمان هايى كه از بدو وقوع حادثه بــا هماهنگى و 
همدلى سعى در امدادرسانى و كمك به كاهش آسيب ها 
و كنترل ابعاد اين حادثه داشــته اند، صميمانه قدردانى 
كنم.انتظار مى رود با توجه بــه نزديكى محل حادثه با 
بزرگراه، همكارى مردم با نيروهــاى عملياتى و عوامل 
ايمنى تداوم داشته، براى سالمت عاجل مجروحان نيز 

دعا بفرمايند.
اين شــركت همزمان با كنترل عمليات و مهار آتش 
نسبت به ايمن ســازى محل حادثه و عادى سازى مسير 
مواصالتى، اقدام و همزمان تيم ويژه اى را مامور رسيدگى 

و پيگيرى درمان مجروحان كرد. 
در ضمن برنامه ريزى به منظــور تعمير و ترميم خط 
لوله با رعايــت كامل اصول ايمنى در دســتور كار قرار 
گرفته اســت كه گزارش اين بخش از عمليات متعاقبا 

اطالع رسانى خواهد شد.»

 رسیدگی به امور جانباختگان حادثه خط انتقال گاز همراه نفت
در دستورکار قرار گرفت

پیام مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

آرامش کامل در تامین سوخت نوروزی 
مسافران فراهم شده است

| مديرعامــل شــركت ملــى پخش 
فرآورده هاى نفتى ايران از تمهيدات انديشيده 
شده براى سوخت رســانى مطلوب به مسافران 
نوروزى و نظارت هاى كمى و كيفى دقيق روزانه 
در جايگاه هاى عرضه سوخت سراسر كشور در 
تعطيالت نوروز خبرداد.به گزارش كائنات و به 
نقل از  شانا، ســيدمحمدرضا موسوى خواه در 
نشستى با اصحاب رسانه به منظور تشريح برنامه هاى خدمات رسانى به 
مسافران نوروزى و طرح نظارت بر عرضه مطلوب فرآورده هاى نفتى در 
سراسر كشور، گفت: با ذخيره سازى مناسب فرآورده هاى نفتى در سال 
جارى، آرامش كامل در بحث تامين ســوخت نوروزى مسافران فراهم 

شده است.
وى افزود: خوشبختانه موجودى ذخاير فرآورده كشور بسيار مناسب 
اســت و اين قول را به مردم مى دهيم كه ان شاءاهللا امسال نيز همچون 
سال هاى گذشته، مردم نوروز بســيار خوب و بدون دغدغه اى را داشته 

باشند.
موســوى خواه افزود: اســتقرار جايگاه هاى ســيار عرضه سوخت در 
مسيرهاى پرتردد، اعزام نمايندگان ستاد شركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى به مناطق ســى وهفت گانه، افزايش نيروهاى پشتيبانى در سامانه 
تلفنى 09627، نظارت هاى كمى و كيفى دقيق روزانه در همه تعطيالت 
نوروز و كنترل هفتگى تلمبه ها از جمله تمهيدات انديشــيده شده براى 
سوخت رســانى مطلوب به مسافران نوروزى اســت.مديرعامل شركت 
ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران تصريح كرد: اگرچه براى ايام نوروز، 
كارت هوشمند سوخت جايگاه داران در بين جايگاه هاى عرضه سوخت 
توزيع شده است، اما مسافران به ويژه هموطنانى كه به استان سيستان 
و بلوچستان سفر مى كنند، بايد كارت سوخت شخصى خود را به همراه 
داشته باشند.موسوى خواه گفت: با توجه به افزايش نرخ بليت سفرهاى 
هوايى، پيش بينى مى كنيم سفرهاى زمينى و مصرف بنزين در تعطيالت 
و ايام نوروز امسال به نحو قابل مالحظه اى افزايش يابد.*پيش بينى مصرف 
روزانه 110 ميليون ليتر بنزين در 5 روز پايانى ســال 97وى همچنين 
پيش بينى كرد كه در پنج روز پايانى امسال، به طور ميانگين روزانه 110 
ميليون ليتر بنزين و در 14 روز نخست ســال 98، روزانه 107 ميليون 
ليتر بنزين مصرف شود كه حكايت از افزايش 12 درصدى نسبت به سال 
97 دارد.مديرعامل شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران ضمن 
پيش بينى ميانگين مصرف روزانه 97 ميليون ليتر بنزين در سال 98 و 
افزايش 10.2 درصدى آن نسبت به سال 97، اعالم كرد: هم اكنون به طور 
ميانگين روزانه 25 ميليون ليتر بنزين يورو 4 در كشــور توليد و توزيع 
مى شود.موسوى خواه با بيان اينكه در ســال 97، در مجموع 4 ميليون 
و 100 هزار ليتر بنزين ســوپر وارد كشور شد، گفت: در سال 98 شاهد 
عرضه مستمر بنزين سوپر در كشور خواهيم بود و حتى يك ليتر بنزين 
هم وارد نخواهيم كرد.وى گفت: در سال 96 به طور ميانگين روزانه 3.5 
ميليون ليتر بنزين سوپر در كشــور مصرف شده است كه اين مقدار در 
سال 97 به روزانه 5.5 ميليون ليتر رسيده است.موسوى خواه با اشاره به 
اينكه تا سال گذشته به صورت ميانگين روزانه حدود 12.4 ميليون ليتر 
بنزين وارد كشور شده اســت كه اين مقدار در سال جارى در مجموع به 
كمتر از 4.1 ميليون ليتر رســيد، افزود: بنزين يورويى كه هم اكنون در 
كالنشهرها توزيع مى شود، تمام مولفه هاى بنزين سوپر را دارد، به اضافه 

اينكه اكتان بنزين آن 4 درجه پايين تر از بنزين سوپر است
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