بـاشگاه خبر

پخشفرآوردههاینفتیمنطقهخراسانشمالی

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 897

بهینهسازیمصرفانرژی

توزیع نفتگاز یورو 4
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان
شمالی از توزیع نفتگاز یورو  4در سه جایگاه عرضه سوخت
استان خراسان شمالی خبر داد.
مجتبی شکوری گفت :عرضه نفتگاز بااستاندارد یورو  4به
منظور اجرای مصوبات هیئت وزیران ،پس ازهماهنگی با
سازمانهای متولی و فراهم شدن زیرساختهای الزم برای
نخستین بار در استان آغاز شده است.
وی افزود :جایگاههای منتخب درتمام شهرهای مسیرهای
مواصالتی اصلی استان امکان استفاده از نفتگاز یورو  4را

برای خودروها فراهم کرده است.
ن که میزان آالیندگی نفتگاز یورو  4ازدیگر
شکوری بابیان ای 
گازوئیلها کمتراست ،گفت :جایگاههای شرفی در دوراهی
شهرستان گرمه (روستای چمن بید) ،جایگاه فالح
درشهرستان اسفراین وجایگاه کاظمی در شهرستان شیروان
نفتگاز یورو  4توزیع میکنند.
 75جایگاه عرضه سوخت دراستان خراسان شمالی فعال
است که از این تعداد  46جایگاه بنزین و نفتگاز و  29جایگاه
سیانجی عرضه میکنند.

معرفی برگزیدگان نخستین جایزه
مدیریت انرژی صنعت نفت

پخشفرآوردههاینفتیمنطقهچالوس

رتبه ممتاز  82درصد جایگاههای غرب مازندران
مدیرشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چالوس
گفت 82 :درصد جایگاههای عرضه سوخت این حوزه
عملیاتی بنابرارزیابی انجام شده در نیمه نخست امسال،
ممتاز شناخته شده اند .تورج امانی گفت :به منظور حفظ
و ارتقای سطح کیفی وکمی خدمات قابل ارائه در
جایگاههای عرضه سوخت غرب مازندران ،عملکرد این
جایگاهها هر6ماه یکباربه صورت برنامهریزی شده ارزیابی
میشود.
وی تصریح کرد :کارمزد پرداختی به جایگاهداران به این
مهم( ممتاز بودن)بستگی دارد .امانی با اشاره به فعالیت56
جایگاه عرضه بنزین در منطقه غرب مازندران افزود:
جایگاههایی که موفق به دریافت درجه ممتازی نشدند،
میتوانند با هدایت کارشناسان منطقه پخش فرآوردههای
نفتی منطقه چالوس و ارتقای استانداردهای اختیاری،
همچنین ارائه خدمات جانبی طبق شاخصهای تعریف
شده درطرح ،امتیاز و درجه باالتر را دریافت کنند .وی
مهمترین شاخصهای طرح درجهبندی جایگاههای عرضه

فرآورد ه را زیباسازی ،استفاده از تجهیزات نوین ،ارتباط
بامشتریان ،صحت عملیات جایگاه ،همچنین رعایت موازین
بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست و پدافند غیرعامل برشمرد.
به گفته امانی ،شاخصهای ارزیابی مندرج در طرح درجه
بندی جایگاههای عرضه سوخت به طور مستمر ازسوی
رئیس ناحیه مربوط و نمایندگان واحدهای بازرگانی ،سامانه
هوشمند سوخت ،خدمات مهندسی ،اچ اس ای و روابط
عمومی و پایش امتیازدهی میشوند.

پخشفرآوردههاینفتیمنطقهخراسانرضوی

افتتاح جایگاه سی ان جی در جاده چناران  -مشهد
مدیرشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان
رضوی از افتتاح وبهره برداری یک باب جایگاه عرضه
سی ان جی در جاده چناران – مشهد خبر داد.
علی اصغراصغری با اشاره به فعالیت جایگاه «حسینی»
درمحور چناران – مشهد ،افزود :این محور ازمسیرهای
پرتردد به شمار میرود و با راه اندازی این جایگاه درآن،
امکان سوختگیری برای 11هزار و 500خودرو در هرساعت
فراهم آمده است.
وی شمار جایگاههای فعال سی ان جی (دومنظوره وتک
منظوره) را در منطقه خراسان رضوی با احتساب جایگاه
حسینی 134 ،باب اعالم کرد.
اصغری تصریح کرد :جایگاه سی ان جی احداث شده در جاده
چناران -مشهد با صرف اعتبار چهار میلیارد تومان به بهره
برداری رسیده است.
به گفته وی ،فعالیت این جایگاه ظرفیت سوختگیری
خودروهای گاز سوز را دو هزار متر مکعب بر ساعت افزایش
داده است .مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه

خراسان رضوی با اشاره به احداث جایگاههای سی ان جی
جدید در این حوزه عملیاتی گفت :هم اکنون پنج جایگاه
عرضه سی ان جی درمشهد در دست ساخت است که
تکمیل آن نقش موثری در پاکیزگی هوا و صرفه جویی
درمصرف بنزین خواهد داشت.
به گفته مدیرشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
خراسان رضوی ،هشت جایگاه عرضه سی ان جی دیگر نیز
در اولویت ساخت قرار دارد.

نخستین جایزه مدیریت انرژی صنعت نفت از سوی شرکت
بهینهسازی مصرف سوخت و با همکاری سازمان توسعه صنعتی
ملل متحد(یونیدو) برگزار و از برگزیدگان آن تقدیر شد.
احمد فضلی ،مدیرانرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
ودبیر اجرایی نخستین جایزه مدیریت انرژی صنعت نفت در این
باره گفت :پاالیشگاه نفت آبادان ،پتروشیمی نوری ،پتروشیمی
تبریز ،پاالیشگاه گاز فجرجم ،شرکت عملیات انتقال گاز
منطقه  ،6همچنین شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
وشرکت گاز استان تهران برگزیدگان نخستین دوره جایزه
مدیریت انرژی صنعت نفت معرفی شدند.
وی افزود :رتبه بندی در این جایزه به دلیل ماهیت اجرایی
شرکتها انجام نشده است.
فضلی افزود :برگزاری جایزه مدیریت انرژی بدون هیچ هزینه
مالی از سوی وزارت نفت انجام شده و هزینههای آن ازطریق نهاد
بین المللی یونیدو در قالب پروژه کارایی انرژی در واحدهای
صنعتی تامین شده است.
مراسم اختتامیه نخستین جایزه مدیریت انرژی باهمکاری
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو)وشرکت بهینه سازی
مصرف سوخت دوم آبانماه  97برگزار شد.
پیش ازاهدای جوایز ،ساسان کاظمی نژاد ،مدیربهینه سازی
دربخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت:
این شرکت به عنوان بازوي اجرايي وزارت نفت درمديريت مصرف
انرژي کشور ازسال  89تاکنون گامهای مؤثري درقالب پروژههاي
بهينهسازي انرژي دربخشهاي صنعت ،ساختمان و حمل و نقل،
برداشته است.
وی با بیان این که تجربيات اجرايي شرکت بهینه سازی مصرف
سوخت به تصويب قانون اصالح الگوي مصرف ()1770با
مشارکت وزارت نيرومنجرشده است ،این مهم را يکي
ازاساسيترين قوانين راهبردي در حوزه مديريت انرژي در کشور
برشمرد.
کاظمی نژاد گفت :شرکت بهينهسازي مصرف سوخت از طريق
طرحهاي ماده  12قانون رفع موانع توليد و ارتقای نظام مالي
کشور ،آماده همکاري با سرمايهگذاران داخلي و خارجي در
اجراي طرحهاي بهينهسازي انرژي در بخشهاي ساختمان،
صنعت و حمل و نقل است.
به گفته وی ،هم اکنون نزدیک به 19میلیارد دالر درچارچوب 9
طرح ماده  12در حال اجراست.
کاظمی نژاد گفت :امید میرود بامشارکتهاي فعال و
ي بزرگ درجهت
ظرفيتهاي علمي ،فني و مهندسي کشور گام 
تحقق سياستهاي بهينهسازي انرژي کشور برداشته شود وبا
تلفیقی از توان سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتوان از ظرفیت
صرفه جویی انرژی دربخشهای مختلف به ویژه صنعت،
ساختمان و حمل و نقل استفاده مطلوب کرد.
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