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خطوطلولهومخابراتنفتمنطقهشمال

وزارتنفت

آزادسازی بخشی از حریم خطوط لوله ری-ساری

شیوهنامهنحوهتعمیراتاساسی
ماشینهای دوار ابالغ شد

شیوهنامه نحوه انجام تعمیرات اساسی ماشینهای دوار با
هدف کاهش تصدی در شرکتهای تابعه ،بهبود
بهرهبرداری از تاسیسات ،پرهیز از داشتن انبارهای قطعات
یدکی و صرفهجویی در وقت و هزینه در ارتباط با این
تعمیرات ،از سوی وزیر نفت به چهار شرکت اصلی و
معاونت مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت ابالغ شد.
بخش نخست متن این شیوهنامه که از سوی بیژن زنگنه
ابالغ شده ،به شرح زیر است:
«با توجه به ضرورت کاهش تصدی در شرکتهای تابعه،
بهبود بهرهبرداری از تاسیسات ،پرهیز از داشتن انبارهای
قطعات یدکی و در نهایت صرفهجویی در وقت و هزینه در
ارتباط با تعمیرات ماشینهای دوار ،موارد زیر جهت اجرا
ابالغ و جایگزین دستورعمل شماره  ۱/۲۸-۲۹۵۵تاریخ
 ۸۲ /۱۱ /۲۶میشود .این شیو هنامه از تاریخ ابالغ
الزماالجراست.
در صورتی که در زمان ابالغ ،معامالتی برای خرید قطعات
یدکی یا واگذاری تعمیرات خارج از چارچوب این
شیوهنامه ،در دست اقدام باشد ،باید متوقف شده و کار
براساس این شیوهنامه به انجام برسد.
منظور از ماشین دوار در این شیوهنامه ،انواع توربین،
کمپرسور ،ژنراتور ،پمپ ،الکتروموتور و موتورهای دیزلی
و گازسوز است.

مدیرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال از آزادسازی
 11هزارمتر مربع از حریم خط لوله 12اینچ ری  -ساری پس از10
سالپیگیریاینمنطقهخبرداد.ارسالنرحیمیبااشارهبهاهمیت
ساماندهی مسیر خطوط لوله در مناطق سختگذربرای دسترسی
آسان در زمان بروز حوادث یا انجام تعمیرات ،گفت :حریم آزاد شده،
حدفاصلفشارشکنورسکتامرکزانتقالنفتمرگاوواقعشدهاست.
سو
ویبابیاناینکهمنطقهمزبورازنظرجغرافیاییبکر،مملوازفن 
کشتمحصوالتکشاورزیتوسطمجاورانبودهاست،تصریحکرد:
همه این ویژگیها اهمیت آزادسازی مسیر فوق را بیشتر نشان
میدهد .رحیمی همچنین با اشاره به ضریب باالی احتمال وقوع
حوادثدراینمحدودهبهدلیلشیبباالیزمین،همچنینمسکونی

و گردشگری بودن روستا اظهارکرد :با آزادسازی حریم یادشده،
عملیات اسکن و عمقبخشی لوله ،ساماندهی آبرودها ،ترمیم
گردهماهیورفعیکموردبیرونافتادگیلولهنیزانجاموحریمخط
لوله 12اینچفرآوردهورسک–مرگاوبرایکارکنانشرکتقابلتردد
شد.
رحیمیبااشارهبهپیگیری 10سالهاینعملیاتگفت:پسازانجام
توافق نهایی واحد حقوقی با  24نفر از مجاوران خط ،عملیات
آزادسازی و ساماندهی حریم خط لوله به عرض 11متر و طول بیش
ازیکهزارمتردرروزهایگذشتهانجامشد.ویبااشارهبهتالشهای
حراست و تعمیرات خط در سالهای گذشته افزود :پروژه آزادسازی
این محدوده با پشتیبانی خدمات ترابری در مدت 15روز انجام شد.

شرکتملیگازایران

ضرورت حضور مردم در مانورهای مدیریت بحران

پخشفرآوردههاینفتیمنطقهقم

تداوم عرضه بنزین یورو 4

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم از
تداوم توزیع بنزین یورو  4در همه جایگاههای استان از
ابتدای مهر ماه امسال خبر داد .محسن وزارتی گفت :توزیع
و مصرف بنزین یورو 4در منطقه قم از ابتدای سال 1393
به منظور کاهش آلودگی هوا ،همگام با دیگر مناطق
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران انجام شد .وی
با اشاره به اهمیت و تاثیر کیفیت فرآوردههای نفتی در
کاهش آالیندگی کالنشهرهای کشور بهویژه قم گفت:
سالمت مردم ،صیانت و حفظ محیط زیست ،تامین
مطمئن ،توزیع هوشمند و خدمت مطلوب ،ماموریت اصلی
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران است .وزارتی
تصریح کرد :در نیمه ماه نخست امسال بهصورت میانگین
در بیش از نیمی از مجاری عرضه استان ،بنزین یورو 4
توزیع شد و هماکنون با تال شهای انجام شده و
همکاریها ،این فرآورده در بیشتر مجاری عرضه شهر قم
در حال توزیع است.
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رئیس اچاسای شرکت ملی گاز ایران بر ضرورت حضور مردم
درمانورهای مقابله با بحران و شرایط اضطراری با هدف
مدیریت بحران در کشور ،تاکید کرد.
محمدرضا یوسفیپور در نشست مدیریت بحران و هماهنگی
با استانهای معین که با حضور اسماعیل نجار ،معاون وزیر
کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ،سعید مؤمنی،
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران و مدیران عامل
شرکتهای گاز استانی معین برگزارشد ،گفت :ایران ،دارای
حدود  80تا 90درصد حوادث غیرمترقبه است ،امادر چنین
کشور حادثهخیزی ،از 100درصد مردم ،تنها 9.3درصد،
آمادگی مقابله با حوادث را دارند.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید در مانورهای مقابله با بحران
حضور داشته باشند تا مسئوالن نیز بتوانند بحرانها را به روش

صحیح و مناسب مدیریت کنند ،اظهار کرد :برای مدیریت
بحران باید دو هدف را دنبال کنیم .نخست ،اقدامهای
میانمدت که به لحاظ زمانی و به جهت تقویت شرکت ملی
گاز ایران در رویارویی با بحرانها و ارتقا و اصالح سامانههای
مدیریت بحران این شرکت ،بسیارمهم است؛ دوم اقدامهای
کوتاهمدت و فوری که وحدت رویه و پاسخگویی منطقی به
سازمانهای بیرونی محسوب میشود.
رئیس اچاس ای شرکت ملی گاز ایران با اشاره به مسائل
پنجگانه وکالن در شرکتهای گاز استانی ،گفت :علمکها به
عنوان آخرین بخش انشعابی به دلیل تأثیرپذیری از ضعف ابنیه
مشترکان ،در مقایسه با دیگر بخشهای تجهیزات گازرسانی
استحکام چندانی ندارند و آمار آسیبهای علمکها درجریان
زلزل ه حکایت از همین نکته دارد.

