صرفهجویی روزانه  9میلیون لیتر نفت گاز با طرح پیمایش
مدیرعامل شــرکت ملــی پخش فرآوردههــای نفتی
ایران میگوید:اجرای طــرح پیمایش موجب صرفهجویی
درمصرف روزانه  9میلیون نفت گازوفعال ترشدن ظرفیت
صادرات این فرآورده نفتی درکشور شده است.
منصور ریاحی درســفربه کرمانشــاه و بازدید از فرآیند
سوخت رسانی شرکت ملی پخش منطقه کرمانشاه افزود:
آمارهای مصرف سال گذشته نسبت به سال قبل ازآن گویای
کاهش مصرف نفت گازبه میزان قابل توجهی شده است که
نشان ازاجرای موفق طرح پیمایش دارد.
وی با بیــان این که طــرح پیمایش اقدامی درخشــان
است ،افزود :با اجرای این طرح و صرفهجویی حاصل از آن،
ظرفیتهای صادراتی این بخش نیز فعال تر شده است.
ریاحی همچنین درباره عملکرد شــرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی در مبــارزه با قاچاق فرآوردههای
نفتی اظهار کرد :با نظارت این شــرکت در فضای صادرات
و مبارزه بــا قاچاق فرآورده ،قاچاق ســوخت و جذابیت آن
برای قاچاقچیان فرآوردههای ســوختی به کمترین سطح
رسیده است.
وی درخصوص طرح برندسازی جایگاههای سوخت نیزبا

صادرات محمول ه یک میلیون
بشکهای میعانات گازی
پارسجنوبی به اروپا
محموله یک میلیون بشــکه ای میعانات
گازی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی برای
نخستین بار به کشورهای اروپایی صادر شد.
مسعود حســنی ،مدیرعامل مجتمع گاز
پارس جنوبی اظهار کرد :یک میلیون بشــکه
میعانــات گازی پاالیشــگاههای این مجتمع
برای نخستین بار به کشورهای اروپایی صادر
شده است.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی افزود:
این محموله پــس از بارگیری در کشــتی به
کشورهای اروپایی صادر شده است.
وی یادآور شــد :از ابتدای امسال تا پایان
آبانماه ،در مجموع بیش از  ١٢٥میلیون بشکه
میعانات گازی در این مجتمع تولید شده است.
حسنی گفت :تولید میعانات گازی در
پاالیشــگاههای مجتمع از ابتدای امسال
تاکنون نســبت به مدت مشابه سال قبل،
بیــش از  ١٨میلیون و  ٢٠٠هزار بشــکه
افزایش یافتــه اســت .مدیرعامل مجتمع
گاز پارس جنوبی افزود :پاالیشــگاه چهارم با
بیشترین سهم تولید ،روزانه  ١٢٠هزار بشکه
تولید میعانات گازی را در میان پاالیشگاههای
این مجتمع بزرگ گازی بــه خود اختصاص
داده است.
وی ادامه داد :از ابتدای امسال تاکنون
بیش از  ٩٨میلیون بشکه میعانات گازی به
کشورهای آسیایی صادر شده است.

بیان این که اجرای این مهم ،تصدیگری شــرکت کاهش
ونقش کنترلی و نظارتــی آن افزایش خواهد یافت ،تصریح
کرد :با پیادهســازی طرح برند ،تغییرات شگرفی در زمینه
کسب و کار ،ساختار ســازمان ،اهداف،همچنین راهبردی
و حاکمیت شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی صورت
خواهد گرفت.
ریاحی ،برندسازی را فرصتی اســتثنایی برای شرکت
ملی پخش خواند و تاکید کرد :نبایــد نقش برند را کم رنگ
در نظرگرفت وبا برنامههای تعریف شــده باید ازاین فرصت
استفاده کرد.
مدیرشــرکت ملی پخش فرآوردههــای نفتی منطقه
کرمانشاه نیز گزارشــی درباره کاهش چشمگیر قاچاق در
نقاط مرزی این منطقه ،افزایش مصرف سی ان جی وکاهش
مصرف دیگر فرآوردههای نفتی دراستان ارائه کرد.
ن هاشمی با اشاره به فروش سوخت در جایگاه
سید رمضا 
مرزی پرویزخان اظهارکرد :فروش سوخت در جایگاههای
سیار این مرز از نیمه دیماه  93آغاز شده است.
به گفته وی ،از آن زمان تا پایان آبانماه امسال 15میلیون
و  251هزار و  913لیتر ســوخت (بنزین و نفت گاز) معادل

 179میلیارد و  805میلیون ریال درجایگاههای سیار مرز
پرویزخان ،فروخته شده است.
وی با بیــان این کــه اجرای طــرح «باک پــر» جهت
نفتکشهای عراقــی و ایرانی در خــط ترانزیت خروجی از
مرزپرویز خان ،یکی دیگر از فعالیتهای شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشــاه اســت ،است ،افزود:
فروش سوخت درباک این منطقه نیز ،از نیمه مهر  93تا پایان
آبانماه امسال 82 ،میلیون و  364هزار و  129لیتر بوده که
ارزش آن  765میلیارد و  259میلیون ریال است.

ژاپن ،مشتری میعانات گازی پاالیشگاه پارسیان شد
میعانــات گازی تولیــد شــده در
پاالیشگاه پارسیان از جمله مرغوبترین
میعانــات جهان به شــمار مــیرود و
هماکنون افزون بر کره جنوبی؛ ژاپن نیز
خریدار عمده این محصول شده است.
فرشــید ابدالی دهدزی ،مدیرعامل
شرکت پاالیش گاز پارسیان ،در حاشیه
بازدیــد خبرنگاران از این پاالیشــگاه
گفت :افــزون بر کشــورهای خارجی،
شرکتهای پتروشــیمی داخلی نیز از
جمله مشــتریهای دریافت میعانات
گازی این پاالیشگاه به شمار میروند.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز پارسیان
افزود :به طور میانگین روزانه  ٣٢هزار
بشکه میعانات گازی در این پاالیشگاه
تولید و به وســیله خط لولــه  ١٠اینچ
به عســلویه ارســال و از طریق دریا به
کشورهای هدف صادر میشود.
وی ادامه داد :در هشــت ماه امسال
 6/5میلیون بشــکه میعانات گازی در
این شرکت تولید شده است.
به گفته ابدالی دهدزی ،براســاس
برنامههای تعریف شده ،تا پایان امسال
 ١٠میلیون بشــکه میعانات گازی در
این شرکت تولید میشود .مدیرعامل
شــرکت پاالیش گاز پارســیان گفت:
هماکنون روزانه  ٧٥میلیون مترمکعب
گاز در این پاالیشگاه فرآورش و به خط
چهارم سراسری ارسال میشود.
وی افزود :در هشت ماه امسال ١٧,١

میلیارد مترمکعب گاز در این پاالیشگاه
فرآورش شده و براســاس برنامههای
تعریف شده ،این مقدار تا پایان امسال
به  ٢٥میلیارد مترمکعب میرسد.

پاالیشگاه پارسیان ،پاالیشگاه
سبز

ابدالی دهدزی یادآور شد :پاالیشگاه
گاز پارسیان پارســال موفق به دریافت
لوح صنعت سبز از ســازمان حفاظت
محیط زیســت شــد .به گفتــه وی،
فعالیتهای گستردهای برای ثبت این
شــرکت بهعنوان پاالیشگاه سبز انجام
شد و هماکنون آالیندهها از نظر کمی و
کیفی به طور مستمر پایش میشوند.

پاالیشگاه پارســیان سال  ٨٢در دو
فاز ساخته شــد .فاز نخست (پارسیان
 )١این شــرکت متشــکل از دو واحد
شیرین سازی است که هرکدام ظرفیت
فرآورش  ٢١میلیــون مترمکعب گاز
را در روز دارنــد .خــوراک ایــن فاز از
میدان تابنــاک تامین میشــود .فاز
( ٢پارســیان  )٢ایــن پاالیشــگاه نیز
ظرفیت فرآورش  ٣٧میلیون مترمکعب
گاز در روز را دارد و خــوراک آن از
میدانهای هما ،وراوی و شانول تامین
میشود.
این پاالیشــگاه با تامین  ١٣درصد
از گاز کشــور ،دومین تولید کننده گاز
کشور به شمار میرود.
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