منطقه  9عملیات انتقال گاز

شرکتگازاستانخراسانجنوبی

خط لوله رشت – سنگر و افزایش پایداری انتقال
گاز شمال کشور
پایداری انتقال گاز درشمال کشور با احداث خط لوله رشت – سنگر
افزایش یافته اســت .داوودی نژاد،مدیرمنطقه  9عملیات انتقال گاز
گفت :این خط لوله  40اینچ با هدف تقویت انتقال گاز شمال کشور و
افزایش پایداری آن درخطوط لوله گاز استانهای گیالن و مازندران
احداث شده است .وی تصریح کرد :با احداث این خط  9/5کیلومتری،
شبکه گاز خطوط شهری این منطقه ازکشورتقویت شده است.
داوودینژاد گفت:به منظــور جلوگیری از ایجــاد وقفه درانتقال
گاز ،خط لوله رشت  -ســنگر درکوتاهترین زمان ممکن احداث شده
اســت .مدیرمنطقه 9عملیات انتقال گاز ،احداث ایــن خط را عامل
مهمی درپایداری جریان گازشمال کشور به ویژه در زمان اوج مصرف،
همچنین درســرویس قرار دادن ایستگاههای کاهش فشار(سی جی
اس) نیروگاه سیکل ترکیبی گیالن و بخشی ازشهر رشت عنوان کرد.
وی اظهار کــرد :احداث خط  ۴۲اینچ دامغان-کیاســر  -نکا پایداری
انتقال گاز دراستانهای شمالی کشور را بیش از پیش تقویت خواهد
کرد.

مصرف  70درصدگاز دربخش نیروگاهی
 70درصد مصرف گاز اســتان خراســان جنوبی در  9ماه
امسال به بخش نیروگاهی مربوط میشود.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان خراسان جنوبی بابیان این
که دراین بازه زمانی یک میلیارد مترمکعب گاز دراین استان
مصرف شده اســت ،مقدار گاز مصرفی در بخش نیروگاهی را
 700میلیون متر مکعب اعالم کرد .فرشید دشتی اظهارکرد:
بخش خانگی نیز در  9ماه امسال مصرف کننده  170میلیون
متر مکعب گاز بوده است که  17درصد مصرف کلی این سوخت
پاک را در دوره زمانی یاد شده شــامل میشود .به گفته وی،
بخشهای صنعتی،سیمان وحمل و نقل نیز در مجموع مصرف
کننده  13درصد گاز طبیعی استان در  9ماه امسال بودهاند.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان خراســان جنوبی با بیان
این که  19شــهر و  170روستای این اســتان از گاز طبیعی
برخوردارنــد ،افزود :بيش از  90درصد خانوارهای شــهری و
 31درصد خانوارهای روستایی استان قزوین زیر پوشش گاز
طبیعی قرار دارند.

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان

ارسال  68ميليون ليتر نفت سفيد به روستاها برای گذر از زمستان
بــه گفتــه مدیرشــرکت ملــی پخش
فرآوردههای نفتــی منطقه کردســتان ،به
منظور گذر از فصل زمستان 68 ،میلیون لیتر
نفت سفید به روستاها ارسال شده است.
فريدون ياســمي با بیان این کــه تامین
ســوخت به ویژه در فصل سرد ســال یعنی
زمستان از اهمیت بســزایی برخوردار است،
اظهار کــرد :در این خصوص با شــرکت گاز
استان کردستان نیز اشــتراک مساعی شده
اســت و نواحی  9گانه شــرکت ملی پخش
فرآوردهها ینفتی کردستان نیز آماده اند تا در

صورت لزوم سوخت مایع جایگزین گاز و مانع
از هرگونه اختالل در سوخت رسانی شوند.
وي با اشــاره به بارش برف و برودت هوای
استان کردســتان ،همچنین مسدود شدن
جادههاي ارتباطــي بيش از  100روســتا،
اظهار کرد :به منظور پیشــگیری از هرگونه
اختالل در سوخت رسانی به روستاها به ویژه
در فصل ســرد که نیاز مبرمی در این زمینه
احساس میشود ،تصریح کرد :عمليات ارسال
و ذخيرهسازي ســوخت روستاهاي استان از
تير ماه در دســتور کار قــرار گرفت و تاكنون

بيش از 68ميليون ليتر نفت سفيد به روستاها
ارســال شــده كه 30میلیون لیتر آن سهم
روستاهاي ســخت گذر بوده است .ياسمي
همچنين ازتوزيع14ميليون ليتر نفت سفيد
در بين فروشــندگيهاي نفت سفيد شهري
خبر داد و افزود :اين شــركت آمادگي توزيع
سوخت جايگزين در مواقع اضطراري را دارد و
اقدامهای الزم در اين زمینه نیز صورت گرفته
است .به گفته وی ،همه فروشندگيهاي نفت
سفيد شهري وتاسيسات گازمايع به حال آماده
باش هستند.

شرکت گاز استان قزوین

بخش خانگی  370ميليون مترمكعب گاز مصرف کرد
بخشهای خانگی ،صنعتی ونیروگاهی اســتان قزوین درآذرماه
امسال ،مصرف کننده بیش از  370میلیون مترمکعب گاز بودند.
اســماعيل مفرد بوشهري ،مديرعامل شــركت گازاستان قزوین
گفت 316 :ميليون مترمكعب از مجموع گاز مصرفی این بازه زمانی به
بخشهاي خانگي وصنعتي مربوط میشود.
به گفته وی ،گاز تحويلي به نيروگاه شهيد رجايي درآذرماه امسال
نیزحدود  54ميليون متر مكعب بوده است.
بوشهري درباره تحويل گازبه نيروگاه شــهيدرجايي ادامه داد:با
توجه به برنامهریزی مناســب وزارت نفت،ازابتدای امسال تاکنون،
دومیلیارد و 247میلیون مترمکعب گاز به این نیروگاه تحویل شــده
است.
مدیرعامل شرکت گازاستان قزوین با بیان این که در  9ماه پارسال

مقدار گاز تحویلی به نیروگاه شهید رجایی ،يك ميليارد و770ميليون
مترمكعب بوده اســت،تصریح کرد :تحویل گاز به این نیروگاه امسال
نسبت به مدت مشابه سال قبل  28درصد افزایش یافته است.
وي با اشــاره به اعمــال محدوديــت در تحويــل گاز به بخش
نيروگاهی در برخي از روزهاي آذرماه اظهارکرد :توده هواي ســردی
ازاواســط ماه گذشته شمال کشــور و اســتان قزوين را تحت تأثير
قرارداده اســت ،به همین دلیل به منظــور مديريت مصرف و كمك
به استمرارگازرساني دراستانهاي شــمالي ،بنابراعالم شركت ملي
گاز ايران ،محدوديتهاي موقــت درتحويل گاز به نيروگاه اعمال و با
بهترشدن شرايط جوي برداشته شد.
وي اظهار اميدواري كرد :با توجه به افزايش ظرفيت توليد گاز در
كشور انتظار میرود در سال  96شاهد اينگونه محدوديتها نباشیم.

شركتنفتخزر

كارگاه آموزشي مدل سازي
هيدروليكي و لكههاي نفتي
كارگاه آموزشي مدلسازي هيدروليكي
و لكههاي نفتي با حضوركارشناسان شركت
نفت خــزردر پژوهشــگاه ملــي اقيانوس
شناسي و علوم جوي برگزار شد .اين كارگاه
آموزشــي با هدف انتقال فناوري و آموزش
نرمافزار شبيه ســازي انتشار آلودگيهاي
نفتي در دريا ،با اســتفاده از شــبيه ســاز
 MIKEبه وســیله موسســه هيدروليك
دانمــارك ،درچارچــوب قــرارداد پروژه
پژوهشي«طرح جامع مبارزه و جمعآوري
آلودگيهاي نفتي درياي خزر » برگزار شده
است .این كارگاه با مشاركت شركت نفت
خزر ،پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي وعلوم
جوی و موسسه هيدروليك دانمارك برگزار
و در مدت چهار روز ،سر فصلهای آموزشی
در دو بخش مدل سازي هيدروديناميكي و
مدلسازي نشت لكههاي نفتي با استفاده از
نرمافزار  Mikeارائه شد .اين كارگاه به زبان
انگليسي و با حضور جمعي از متخصصان و
کارشناسان واحدهاي مديريت مهندسي
و ساختمان و اچ اس ای شركت نفت خزر،
همچنين پژوهشگاه ملي اقيانوسشناسي و
علوم جوي برگزار شد شرکتکنندگان در
پایان دوره گواهینامه دریافت کردند.
شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه اردبیل

سوخت رسانی به موقع
و قدردانی از مدیر و
کارکنان
ســید حجت مدنی ،مدیرشــرکت
ملی پخش فرآوردههــای نفتی منطقه
اردبیــل گفت:همزمان با بارش شــدید
برف وکاهــش دما تامنهــای  25درجه
ســانتیگراد ،سوخت رســانی دراستان
اردبیل به نحــوی مطلوب انجام شــده
اســت واین روند تا پایان فصل زمستان
ادامه خواهــد یافت .وی با بیــان این که
سوخترسانی به همه بخشها (صنعتی،
تولیدی ،خانگی) روال عادی دارد ،تصریح
کرد :بیش از 98درصد نفت سفید مورد
نیاز شهروندان تامین وذخیره سازی شده
اســت .به گفته مدیرعامل شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل،
برای وسایل گرمایشی روستاییان ساکن
درمسیرهای سخت گذر درفصل زمستان
امسال سه میلیون و  780هزار لیتر نفت
ســفید پیش بینی و ذخیرهسازی شده
است.
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