بـاشگاه خبر

گازاستانمرکزی

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 900

خطوطلولهومخابراتنفتمنطقهخلیجفارس

توزیع 540هزار بروشور با هدف مصرف ایمن گاز

شرکت گاز استان مرکزی 540 ،هزار بروشور با موضوع مصرف ایمن و
صحیحگازطبیعیرادرنقاطمختلفاستانتوزیعکردکهاینکارگامی
موثردرمسیراجرایمسئولیتهایاجتماعیاست.محمدرضاسمیعی،
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت :با توجه به مصوبه کمیته
مسئولیتاجتماعیشرکتملیگازوآغازفصلسرد،اینشرکتبروشور
مصرف صحیح و ایمن گاز را تهیه و همراه با قبضهای گاز مشترکان
توزیع کرده است .وی افزود :دراین بروشور درباره استفاده صحیح و بهینه
ازوسایلگازسوز،همچنینراهکارهایجلوگیریازخطرهایاحتمالی
گازطبیعیاطالعرسانیشدهاست.مدیرعاملشرکتگازاستانمرکزی
با اشاره به طراحی بروشورها روی قبوض گاز و امکان مطالعه آنها ازسوی
مشترکان ،بر توجه جدی مشترکان به نکات مندرج در بروشورها به ویژه

توصیههای استفاده از وسایل گاز سوزبا هدف کاهش حوادث تاکید کرد.

گازاستانبوشهر

 2هزار دانش آموز بوشهری همیار گاز شدند

مدیرعامل شرکت گازاستان بوشهر گفت :بیش از دوهزاردانشآموز
بوشهری با هدف آموزش مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی ،زیر
پوشش طرح همیار گاز قرار گرفتند.
مسلم رحمانی بااشاره به این که طرح همیار گاز با هدف آموزش
مصرف ایمن و بهینه گاز برای دانش آموزان مقطع ابتدایی اجرا
میشود ،افزود :اجرای این طرح کمک میکند تا دانش آموزان با
مضامین مرتبط با حوزه ایمنی و صرفهجویی در مصرف گاز آشنا
شوند.
وی با بیان اینکه این طرح درهمه شهرستانهای استان بوشهر
اجرا میشود ،اظهار کرد :در طرح همیارگاز ،کارشناسان واحدهای
ط عمومی ،اچ اس ای و امداد ،آموزشهایی درحوزه مصرف
رواب 
ایمن گاز را به دانشآموزان ارائه و آنها رابا وظایف همیاران گاز آشنا
میکنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با تاکید بر این که تالش

میشود با ارتقای دانش و آگاهی دانشآموزان ،گام موثری درجهت
ترویج مصرف ایمن و بهینه گاز برداشته شود ،اظهارکرد :بدون شک
آموزشهای مرتبط با گاز ومصرف ایمن آن به دانشآموزان به
خانواده آنها نیز منتقل و موجب ترویج آن خواهد شد.

پتروشیمی

افزایشتولیددرپتروشیمیشیمیبافت

مدیرعامل پتروشیمی شیمی بافت از آغاز دریافت خوراک رافینت 1از
پتروشیمی جم به منظور افزایش تولید در این مجتمع خبر داد.
سیدمحسن شمس با اشاره به هدف این شرکت برای سال 97مبنی
بر افزایش میزان تولید تا رسیدن به ظرفیت اسمی گفت :به منظور
تأمین بخشی از خوراک رافینت  1مورد نیاز این کارخانه ،از ابتدای
امسال با پتروشیمی جم بهعنوان تولیدکننده این خوراک وارد مذاکره
شدهایم و برای تأمین این خوراک به میزان  200تن در روز ،قرارداد
امضاشدهاست.مدیرعاملشرکتپتروشیمیشیمیبافتادامهداد:از
آنجا که امکان ساخت سکوی بارگیری تانکر برای حمل این خوراک از
عسلویهتامحلکارخانهپتروشیمیشیمیبافتدربندرماهشهروجود

نداشت ،با موافقت شرکت پایانهها و مخازن عسلویه ،سکوی بارگیری
در محل این شرکت (شیمی بافت) احداث شد.
ویدربارهانتقالخوراکازعسلویهبهماهشهرنیزاظهارکرد:خطلولهای
به قطر 4اینچ و 5.2کیلومتر ،از واحد BDپتروشیمی جم به شرکت
پایانهها و مخازن طراحی و نصب شده است.
شمس با بیان اینکه این پروژه هفت ماه طول کشیده است ،تصریح
کرد:باوجودتحریمهاومالحظاتخاصشرکتهایسازندهتجهیزات
اروپایی ،همه تجهیزات موردنیاز طبق برنامه تأمین و نصب شده است.
به گفته وی ،با پایان یافتن این پروژه وامکان دریافت خوراک مطابق با
قرارداد ،میتوان به مقدار روزانه 100تن افزایش تولید داشت.

پتروشیمیزاگرس

پتروشیمی زاگرس صادر کننده برتر شد

شرکت پتروشیمی زاگرس درهمایش تجلیل از صادرکنندگان برتر
استان بوشهر به عنوان صادرکننده نمونه این استان درسال 1397
برگزیده شد.
درآیینتجلیلازصادرکنندگاننمونهاستانبوشهرکههفتهگذشته
به میزبانی سازمان صنعت ،معدن و تجارت این استان برگزار شد،

شرکت پتروشیمی زاگرس ،عنوان صادر کننده برتر را به خود
اختصاصدادوبااهدایلوحسپاسازآنتجلیلشد.معاونوزیرجهاد
کشاورزی ،نمایندگان مجلس ،استاندار بوشهر وجمعی از مدیران و
صادرکنندگان استان بوشهر ،ازجمله مدعوین در آیین تجلیل لز
صادرکنندگان استانبوشهر بودند.

انتقال 50درصدی فرآوردههای نفتی
با خط لوله

مدیرخطوطلولهومخابراتنفتمنطقهخلیجفارسازانتقال50
درصدفرآوردههاینفتیکشورباخطوطلولهاینمنطقهعملیاتی
خبر داد .علیرضا عطار افزود :منطقه تازه تاسیس خلیج فارس به
لحاظ موقعیت جغرافیایی ،نوع فعالیتی که انجام میدهد،
همچنین همجواری با دو پاالیشگاه مهم ستاره خلیجفارس
وبندرعباس،یکیازمهمترینمناطقخطوطلولهومخابراتاست.
وی گفت :خط لوله  26اینچ فرآورده بندرعباس -رفسنجان که
 ۳۰۰کیلومترآن درمحدوده حوزه استحفاظی خطوط لوله و
مخابراتنفتمنطقهخلیجفارساست،فرآوردههاینفتی(بنزین،
نفتگاز ،نفت سفید و نفتا) پاالیشگاههای ستاره خلیجفارس
وبندرعباس را به مرکزکشور انتقال میدهد.
وی با اشاره به اهمیت انتقال فرآورده با این خط لوله افزود :با توجه
به مصرف روزافزون سوخت بهویژه در نیمه نخست سال ،به طور
پیوسته و با حداکثر ظرفیت کار کرده ایم ،به نحوی که در دو ماه
پیاپیشهریورومرداد،رکوردانتقالفرآوردهازآغازتاسیسمنطقه
خلیج فارس شکسته شد .عطار به واگذاری  388کیلومترخط
لوله 36اینچمیعاناتگازیبهمنطقهخلیجفارسدرآیندهنزدیک
اشارهوتصریحکرد:باالترینقطرخطوطلولهدرمیاندیگرمناطق
خطوط لوله ومخابرات نفت 32،اینچ است و واگذاری این خط به
منطقهخلیجفارس،نشانازاهمیتراهبردیومسئولیتخطیر
این منطقه است .وی با بیان این که خط42اینچ انتقال نفت خام
گوره-جاسکبهعنوانیکیازمهمترینخطوطبابیشترینقطر
در این منطقه احداث خواهد شد ،تاکید کرد :بدون تردید خطوط
لوله و مخابرات منطقه خلیج فارس در آینده از مناطق شاخص
صنعت انتقال خواهد بود.
خطوطلولهومخابراتنفتمنطقهخوزستان

توزيع آرد در مناطق محروم

به همت کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه
خوزستان،مرحلهسومتوزیعآرددرمناطقمحروموکمترتوسعه
یافته اهواز انجام شد .سرپرست شرکت خطوط لوله ومخابرات
نفت منطقه خوزستان گفت :توزیع آرد به عنوان قوت غالب در
مناطقمحروم،باهماهنگیپایگاهبسیجمنطقه،حوزهعلمیهعلی
ابن ابیطالب و همکاران خیر و نیکوکار انجام میشود.
عبدالنبیپورتصریحکرد:اینمهمباشناساییافرادنیازمندازسوی
خیران ،به صورت ماهانه انجام میشود وتاکنون سه مرحله بسته
حمایتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته توزیع شده است.
عبدالنبی پورگفت :بنابرهماهنگی ،مقررشده است ،از محل
جمعآوریکمکهاینقدیهمکارانمنطقهپخشفرآوردههای
نفتی منطقه خوزستان ،ماهانه 50کیسه آرد درجه یک تهیه وبا
همکاری حوزه علمیه علی ابیطالب(ع)و پایگاه بسیج منطقه
درمناطق محروم کوی سیاحی ،عین دو و کوی علوی اهواز توزیع
شود.
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