نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 900

پخشفرآوردههاینفتیمنطقههمدان

نفتگاز یورو  ۴به همدان رسید

مدیرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقههمدانازتوزیع
نفتگاز یورو 4در 9جایگاه عرضه فرآوردههای نفتی این منطقه
خبر داد.
امین روستایی گفت :در فازنخست ،نفتگاز با استاندارد یورو،4
در بخش حملونقل از طریق  9جایگاه عرضه سوخت عرضه
میشود.
وی افزود :این جایگاهها درمحورهای مواصالتی شهرستانهای
همدان ،نهاوند ،مالیر ،بهار و اسدآباد ،عرضه نفتگاز با
استانداردهای روزآمد جهان ،یورو 4را بهعهده دارند.
روستایی با اشاره به رویداد همدان 2018و انتخاب این استان به
عنوانپایتختگردشگریکشورهایآسیاییاظهارکرد:امیدواریم
با افزایش توان تولید این فرآورده در پاالیشگاهها و پیگیریهای
مستمر گامهای بعدی با هدف کاهش آلودگی هوامحکم تر
برداشته و امکان عرضه نفتگاز یورو  4برای همه جایگاههای
سوخت این منطقه فراهم شود.
مدیرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقههمدان،کاهش
آالیندگی هوا به دلیل کاهش گوگرد موجود دراین سوخت،
افزایش کیفیت سوخت در خودروها ،جلوگیری ازخوردگی
وفرسودگی زودهنگام قطعات داخلی نفتگازسوز ،همچنین
افزایش طولعمرمیانگینناوگانحملونقل سنگینرااز مزایای
مهم این فرآورده برشمرد.
مجتمعهای خدماتی  -رفاهی آفتاب و افالک در مسیر اتوبان
همدان ـ ساوه ،آریان و ازندریان مالیر ،سفینه غرب در خروجی
جاده همدان ـ بهار ،پاسارگاد اسدآباد در مسیر خروجی اسدآباد
ـ کرمانشاه و جایگاههای کیوان واقع درمحور نهاوند ـ بروجرد،
دوراهی نورآباد ،جهان نفت درخروجی همدان به مالیر وپایانه
مسافربری همدان ،مراکز تخصیصیافته به عرضه این فرآورده
هستن .د
پخشفرآوردههاینفتیمنطقهاهواز

تداوم ارسال گاز مایع و نفت سفید به
مناطقسختگذر
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز گفت:
تخصیص سهمیه سوخت مایع به مناطق فاقد گاز شهری
همچنان ادامه دارد.
نعمتاهلل نجفی افزود :ارسال گازمایع و نفت سفید به مناطق
سختگذرباهماهنگیفرمانداریهاوتعاونیهایروستاییانجام
میشود.
وی گفت :وظیفه شرکت ملی پخش ارائه خدمات شایسته و
سوخترسانی به مردم در دورترین نقطه کشور است که بر اساس
آمار شرکت ملی گاز و اعالم شهرها و روستاهایی که فاقد گاز
شهری و علمک گاز هستند ،سوخت مایع ارسال میشود.
نجفی تاکید کرد :تامین سوخت خانوارهایی که در مناطق
گازرسانیشدهبهدلیلمشکالتمالیتواناییپرداختهزینههای
انشعاب را ندارند ،در دستور کار قرار داد.
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پخشفرآوردههاینفتیمنطقهارومیه

نفتگاز یورو  ۵در سبد سوخت آذربایجان غربی

مدیرشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه از آغاز
توزیع نفتگاز یورو  5برای خودروهای دیزلی در تمام جایگاههای
مستقر در محورهای اصلی مواصالتی استان آذربایجان غربی خبر
داد.
وی با بیان این که با توزیع این فرآورده سازگازبا محیط زیست ،از
شدت آالیندههای زیست محیطی کاسته خواهد شد ،تصریح کرد:
انتظار میرود با تالش مسئوالن و کنترل دیگرمولفههای تاثیرگذار
درآلودگی هوا اعم از خودروهای فرسوده ،صنایع و ...شاهد هوایی
پاک دراستا ن آذربایجان غربی باشیم .مجرد گفت :هم اکنون درصد
نفتگاز توزیعی دراین منطقه ارومیه از نوع یورو  5است که از نظر
قیمت ،تفاوتی با نفتگاز معمولی ندارد .مدیرشرکت ملی پخش

فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه گفت :توزیع نفتگاز یورو 5در این
حوزه عملیاتی ،ازعمل به تعهدهای وزارت نفت مبنی برکاهش
آالیندگی سوختهای فسیلی حکایت دارد وگام ارزشمند دیگری
در مسیر بهبود محیط زیست استان آذربایجان غربی ب ه ویژه شهر
ارومیهبهشمارمیآید.شرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقه
ارومیه ،یکی ازمناطق سیوهفتگانه کشور در شمال غربی ایران
است .این منطقه با پنج ناحیه ،دو مرکز سوختگیری هواپیمایی
درشهرهای ارومیه و خوی85 ،جایگاه اختصاصی تک منظوره
ودومنظوره اختصاصی35 ،جایگاه تکمنظوره سیانجی،
33جایگاه دومنظوره سیانجی 28 ،فروشندگی محور و479
فروشندگی شهری و روستایی ،به مردم خدمترسانی میکند.

پخشفرآوردههاینفتیمنطقههرمزگان

توزیع سوخت با 700دستگاه نفتکش جاده پیما

سرپرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان از
توزیع مطلوب فرآوردههای نفتی با 700دستگاه نفتکش فعال در این
حوزهعملیاتیخبرداد.عبداهللاحمدیکمرپشتیدرنشستبامدیران
شرکتهای حمل و نقل فرآوردههای نفتی استان هرمزگان ضمن
قدردانیازفعاالناینعرصهافزود:هماکنون 700دستگاهنفتکش،آماده
انتقال فرآورده به150باب جایگاه عرضه فرآوردههای نفتی است.
وی با اشاره به اهمیت فعالیتهای رانندگان حوزه حمل و نقل در توزیع
سوخت ،اظهار کرد :با برنامهریزیهای شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتیمنطقههرمزگانوهمکاریناوگانحملونقل،توزیعسوختدر
استان هرمزگان با روندی مستمر و مطلوب انجام میشود .سرپرست
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان ،همچنین به
تامین سوخت بخش کشاورزی و صنعت استان اشاره و تصریح کرد:
تامین رضایت مصرفکنندگان درهمه بخشها ،به عنوان اصلیترین
هدف ،دردستور کار و سرلوحه کار این شرکت قرار دارد .وی باتاکید بر
خدمت رسانی مطلوب و تکریم ارباب رجوع ،از همکاران خود در

مجموعهپخشفرآوردههاینفتیمنطقههرمزگانخواستتاباتمرکز
برخدمات میزخدمت به صورت الکترونیک وحضوری ،خدمت رسانی
به مردم را به کمترین زمان ممکن کاهش دهند .دراین نشست ،مالکان
نفتکش ،رانندگان ومدیران شرکتهای پیمانکاری حمل و نقل نیز
دیدگاهها ،مشکالت ومسائل مربوط به این حوزه را بیان کردند.

خطوطلولهومخابراتنفتمنطقهتهران

بهرهمندی روستاییان چشمه شور از خدمات درمانی

رئیس مرکز انتقال نفت چشمه شور از ارائه برخی خدمات
بهداشتی و درمانی به خانوارهای روستای همجوار این تأسیسات
خبر داد.
مهدی نجفی افزود :بهرهمندی روستاییان از خدمات بهداشتی-
درمانی و مشاورهای و توزیع دارو زیر نظر پزشکیار ،از خدمات
درمانی ارائه شده به روستاییان به شمار میرود.
نجفی با اشاره به این که این طرح در قالب طرحهای مردمیاری
و مسئولیت اجتماعی صورت میگیرد ،تاکید کرد :در این طرح
خدماتی از جمله ویزیت ،دارو ،مشاورههای بهداشتی و توجه به
سالمت خانوادهها انجام میشود تابیماران مراجعهکننده به
مرکز برای رفع کسالت و تحویل دارو دغدغه نداشته باشند.
وی با بیان این که مراقبت یا اندازهگیری فشارخون و تزریقات
و پانسمان ،از دیگر اقدامهای این درمانگاه است ،بر ضرورت
تقویت و گسترش نشاط و شادابی در بین اهالی روستا تاکید
کرد.
رئیس مرکز انتقال نفت چشمه شور ،کمک به بازسازی مسجد
ت وشو ،استفاده
روستا ،در اختیار قراردادن مخزن آب برای شس 
ازآمبوالنس ،خودرو آتشنشانی و سیستم اطفای حریق،
همچنین برخورداری از سرویس رفتوآمد کارکنان به قم و

برعکس را از دیگر فعالیتهای این مجموعه برای رفاه حال مردم
روستای چشمهشوربرشمرد.
اهالی روستای چشمه شور مدتهاست با مشکل کمبود آب
ی است که هیچگونه مرکز بهداشتی
روبهرو هستند و این در حال 
و پزشکی نیز در این روستا وجود ندارد.
این روستا درمیانه بیابان و کویر محدوده قم و دریاچه حوض
سلطان در  55کیلومتری اتوبان قم به سمت تهران ،درهمسایگی
مرکز انتقال نفت چشمه شور قرار دارد.

