اخبار
شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه همدان

کاهش چشمگیر مصرف
نفت کوره
مدیرشرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه همدان گفــت :نفت کوره
مصرفی  9ماه امســال نســبت به مدت
مشابه پارسال  512میلیون لیترکاهش
داشته است.
صادق فریدی ،با بیان این که در ســه
فصل اخیر درمجمــوع  55میلیون لیتر
تفت کوره در بخشهای نیروگاهی و غیر
نیروگاهی مصرف شــده است ،تصریح
کرد :این میزان در بازه زمانی یاد شــده
 566میلیون لیتر بوده اســت .وی نفت
کوره مصرفــی بخش نیروگاهــی را در
 9ماه امســال  49میلیون لیتر و مصرف
ایــن فــرآورده نفتــی را در بخش غیر
نیروگاهی  6میلیــون لیتر اعالم و اظهار
کرد :در  9ماه پارسال مصرف نفت کوره
بخــش نیروگاهی  546میلیــون لیتر و
در بخش غیر نیروگاهی نیز  20میلیون
لیتر بوده است .مدیر شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه همدان تبدیل
سوخت نیروگاه شهید مفتح از نفت کوره
بــه گازطبیعی ،اســتفاده ازگاز طبیعی
به جای ســوختهای مایــع در صنایع،
همچنین نظارت و پایش مســتمر را از
دالیل کاهش قابل مالحظه نفت کوره در
منطقه همدان عنوان کرد .فریدی اظهار
کرد :مجموع مصرف انواع فرآوردههای
نفتی در  9ماه امســال نیز  916میلیون
لیتر بوده است که  362میلیون لیتر آن به
بنزین مربوط میشود .به گفته وی ،در بازه
زمانی یاد شده ،مصرف نفت سفید با 10
درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال
قبل 30 ،میلیون لیتر و مصرف نفت گاز
نیز  470میلیون لیتر بوده است.

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گرگان

انبار نفت گرگان و تمرین مقابله با بحران
باهدف ســنجش آمادگــی کارکنان و
کارایی تجهیــزات در بحرانهای احتمالی،
مقابله با این شــرایط فرضــی در انبار نفت
گرگان تمرین شد.
این مانور در دو مرحله و با دو ســناریوی
مجزا با حضور گروههای امدادی شهرستان
گرگان وپشتیبانی دستگاههای اجرایی استان
گلستان از جمله سازمان امداد و نجات ،آتش
نشــانی ،اورژانس ،خطوط لوله و مخابرات،

شركتمليمناطقنفتخيزجنوب

فاز نخست دانش فنی طراحی وساخت نمكزدای سیار نفت خام
فازنخســت پروژه تدوين دانش فني طراحي و ساخت واحد
نمكزداي سیارالكترواستاتيك نفت خام با حمايت شركت ملي
مناطق نفتخيز جنوب تكميل شد.در آیین رونمایی از این طرح
که با حضور بیژن عالی پور ،مدیرعامل شركت ملي مناطق نفت
خيزجنوب برگزار شــد ،رئيس پژوهش و فناوري این شركت،
گفت:اين پروژه باهدف ارزيابي وبهينه سازي واحدهاي موجود
نمكزدايي درگستره عملياتي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب
و ارزيابي اوليه مواد تعليق شــكن نمكزدايي تعريف و اجرايي
شده اســت.باقر پورقاســم اظهار کرد :پروژه یاد شده ازاسفند
1392با همكاري دانشگاه شيرازآغاز شــد و فاز نخست آن با
اعتبار دوميليارد و  980ميليــون ريال درمدت  33ماه به پایان
رسیده است.
وي درباره دستاوردهاي فازنخست پروژه تدوين دانش فني

کسب عنوان سازمان برتر در زمينه كاهش مصرف برق
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب ،از سوي شــرکت توزيع نيروي برق اهواز به عنوان
سازمان برتر در زمينه كاهش مصرف برق در ساختمانهاي اداري و مسكوني معرفي شد.
این شــرکت براي كاهش  17/54درصدي مصرف برق در  6ماه نخست امسال نسبت به
مدت مشابه سال قبل لوح و تندیس دریافت کرد .شــركت ملي مناطق نفتخيز جنوب به
منظور مديريت انرژی وجلوگيري از هدر رفت آن ،پروژههاي متعددي را در حوزه عملياتي
خود اجرا کرده که به كاهش مصرف منجر شــده است .امکانسنجی تدوین و اجرای سند
راهبردی به كار گيري مناسب انرژیهای تجديد پذير و فناوريهاي نوين در شركت ملي
مناطق نفتخيز جنوب و مميزي جامع انرژي شــركتهاي بهرهبرداري نفتوگاز كارون،
گچساران ،مسجد ســليمان و آغاجاري ،از جمله طرحهایی هستند که به کاهش مصرف
انرژی انجامیده است.
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طراحي وساخت واحد نمكزداي سیار الكترواستاتيك نفت خام
نیز گفت :در فاز نخســت اين پروژه به همراه نرمافزار طراحي،
شبيهسازي و بهينهســازي تجهيزات واحد نمكزدايي تدوين
شده است.
رئيس پژوهش و فناوري شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب،
بهبود كنترل جهت بهينه سازي شرايط عمليات فرآورش نفت
نمكي ،امكان ارتقای وضع نمكزدايي موجود وافزايش بازدهي
آنها ،امكان استفاده بهينه از نيروي انساني ،همچنین افزايش
توان فني مهندسي و كاهش هزينههاي توليد را از دستاوردهاي
اين پروژه برشــمرد .پورقاســم افزود :دراين مرحله از پروژه،
مدارك فني ســاخت يك پايلوت ســيار نمكزدايي با ظرفيت
حداقل  500بشكه در روز تهيه شده است كه درمراحل بعدي
ساخته خواهد شد.

شرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهآذربایجانغربی

شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب
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همچنین شرکت گاز،شرکت توزیع برق این
استان و مناطق معین همجوار انجام شد.
آتش ســوزی یک دســتگاه نفتکش به
واسطه حرکت بی موقع آن در حین بارگیری
(با توجه به شکسته شــدن بازوی بارگیری و
پخش مواد نفتی در انبار) و خاموش کردن آن،
همچنین نجات اپراتور بارگیری نخســتین
بخش از این ماتور بود.
اجرای حریق مخزن نیــز دومین بخش

مقابله با بحران در انبار نفــت گرگان بود که
در آن بــه منظور جلوگیری از انتشــار آتش
به دیگر مخازن ،عــاوه برخودروهای آتش
نشــانی ،از دیگر تجهیزات خاموش کننده
بهره گرفته شد.
دراین بخــش نجات فردی کــه به دلیل
گرمای حاصل از آتش دچار شوک شده بود،
تمرین شــد و فرد مزبور به وسیله نیروهای
هالل احمر نجات یافت.

توزیع سوخت در دمای  20درجه زیر صفر
بــه گفتــه مدیرشــرکت ملــی پخــش
فرآوردههای نفتی منطقــه آذربایجان غربی،
با وجود بارش برف ســنگین و دمای  20درجه
سانتیگراد زیر صفر ،روزانه1/5میلیون لیتر نفت
سفید در مرکز و شمال این استان توزیع شده
است .احمد مجرد در بازدید از انبار نفت ارومیه
به عنوان مبداء اصلی تامین فرآوردههای نفتی
جایگاههای ســوخت ،کارخانههای صنعتی،
مشترکان خانگی نفت سفید مناطق شهری و
روستایی مرکز و شمال استان آذربایجان غربی
بر توزیع مستمر فرآوردههای نفتی تاکید کرد.
وی با بیان این که باران و برف ،موهبتهای
خداوند است ،اظهار کرد :با وجود بارش سنگین
بــرف در اســتان آذربایجان غربــی و کاهش

دما تا منهای  20درجه ســانتیگراد زیر صفر،
توزيع فرآوردههاي نفتي بــه مجاري عرضه و
مصرفكنندگان روند عادي داشت.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقــه آذربایجان غربی تصریــح کرد :نفت
سفید مشترکان بر اساس خانواراز  1600لیتر
تا  2800لیتر تعیین شده اســت و مشترکان
میتوانند با ارائه کاالبرگ شــماره  29سهمیه
نفت ســفید خود را ازنزدیکترین فروشندگی
شهری و روستایی دریافت کنند.
مجرد همچنین گفت :از ابتدای امســال تا
پایان آذرماه ،بیــش از  215میلیون لیتر نفت
سفید در مرکز و شمال استان آذربایجان غربی
توزیع شده است.

