بـاشگاه خبر

گازاستانهرمزگان

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 905

گازاستانسیستانوبلوچستان

آغازعملیات گازرسانی به فاز 2شهر بندر خمیر
عملیات گازرسانی به فاز  2شهر بندر خمیر با هدف گازرسانی
به بیش از سه هزار خانوار با حضور رئیس مجلس شورای
اسالمی آغاز شد.
عملیات گازرسانی به فاز  ۲شهر بندر خمیر ۲۸ ،آذر ماه امسال،
با حضور علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی ،فریدون
همتی ،استاندار هرمزگان و مدیران شرکت گاز استان
هرمزگان کلنگزنی شد .فواد حمزوی ،مدیرعامل شرکت گاز

استان هرمزگان گفت :با اجرای این پروژه سه هزار و 461
خانوار از نعمت گاز طبیعی بهرهمند خواهند شد و این شهر به
صورت کامل زیر پوشش گازرسانی قرار خواهد گرفت.
حمزوی با بیان اینکه این پروژه درمدت یک سال اجرا
میشود ،اظهار کرد :گازرسانی شبکه داخلی فاز نخست شهر
بندرخمیر به طول 13کیلو متر با بهرهمندی  700خانوار،
درسال  95به بهرهبرداری رسیده است.

هلدینگخلیجفارس

اجرای  ۹پروژه به ارزش 8.5میلیارد دالر
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(هلدینگ
خلیج فارس)از اجرای  9طرح به ارزش  8.5میلیارد دالر در
این شرکت خبر داد .جعفرربیعی در بازدید بهزاد محمدی،
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
در تشریح فعالیتهای پتروشیمی خلیج فارس ،افزود:
پاالیشگاه بید بلند ،ان جی ال  ،3200هنگام ،آپادانا ،همچنین
گچساران ،صدف ،لردگان و ایالم ،مجموعه طر حهای
پتروشیمی دردست اجرای این شرکت است .وی گفت :این
شرکت بزرگترین شرکت هلدینگی کشور است که از نظر
شاخص فروش ،در سطح کشور در رتبه دوم قرار دارد و ازنظر
صادرات نیزنخستین صادرکننده بزرگ محصوالت غیرنفتی
است .ربیعی درباره یکی از پروژههای مهم درحال اجرای
هلدینگ خلیجفارس اظهارکرد :بر پایه همکاری و مشارکت
میان پتروشیمی و نفت ،بهتازگی عملیات اجرایی پروژه
جمعآوری گازهای مشعل در مناطق نفتخیز جنوب آغاز شده
است .به گفته وی ،هماکنون مطالعات اولیه اجرای این پروژه
تکمیل شده است و انتظار میرود با پایان این پروژه طبق
تعهدهایمان در دو تا سه سال آینده ،بخش زیادی از
مشعلهای مناطق نفتی جنوب خاموش شود.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تاکید بر
رتبههای جهانی این شرکت ،موفقیت شرکت هلدینگ خلیج

فارس را نشاندهنده نقش و تاثیرگذاری آن در منطقه و جهان
خواند و افزود :صادرات محصوالت این شرکت به صورت
اختصاصی و متمرکز از سوی شرکت تجارت صنعت پتروشیمی
انجام میشود .وی تاکید کرد :این شرکت و شرکتهای تابع
در زمینه صادرات نیز به صورت هماهنگ و متمرکز عمل
میکنند.
ربیعی گفت :این شرکت و چهار شرکت زیرمجموعه
آن(پترول ،مبین ،فجر و پارس) در بازار بورس کاال فعال
هستند و تقریبا  13درصد بازار بورس کاال در اختیار دارند وبه
دلیل شاخصسازی در بازار ،تاثیرگذارند.

پتروشیمیزاگرس

دریافتگواهینامهایزو50001
گواهینامه استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ایزو
 50001ازسوی ممیزین شرکت  DQSآلمان به شرکت
پتروشیمی زاگرس اعطا شد .محمدرضا میراحمدی ،مدیرعامل
شرکت پتروشیمی زاگرس گفت :اعطای این گواهینامه معتبر
بینالمللی ازسوی ممیزان شرکت مزبور در پی ممیزی انجام شده
از واحدهای مختلف و تایید انطباق پیادهسازی سیستم مدیریت
انرژی مبتنی بر استاندارد ایزو( 50001ورژن  )2011به شرکت
پتروشیمی زاگرس اعطا شده است .محمدرضا میراحمدی در
جلسه اختتامیه این ممیزی افزود :در نظام پیشنهادها باید به
پیشنهادهای ارائه شده کارکنان در حوزه مدیریت انرژی ،اهمیت
بیشتری داده شود و مسائل مربوط به این حوزه در اولویت پیگیری
قرار گیرد .وی افزود :با همکاری بیش ازپیش کارکنان در سال آتی،
پتروشیمی زاگرس بهسوی دریافت ویرایش سال  2018این
استاندارد (ایوز )50001پیش خواهد رفت .شرکت پتروشیمی
زاگرس پیش از این گواهینامه استانداردهای :اوسس،18001

ایزو ،14001ایزو ،9001همچنین ایزو ،10002ایزو 10004و اچ
اس ای .ام اس را دریافت کرده است.

تداوم عملیات گازرسانی به زاهدان
سرپرستشرکتگازاستانسیستانوبلوچستانگفت:عملیات
گازرسانی به زاهدان با جدیت ادامه دارد وظرف دوسال و نیم آینده
نقاط باقی مانده در این شهر گازرسانی خواهد شد.
رضا پنجابی با اشاره به این که هماکنون در شهر زاهدان 460
کیلومترشبکهگازرسانیاجراو ۲۹۰کیلومترآنگازدارشدهاست،
افزود :با اجرای این میزان شبکه دراین شهر ،هم اکنون
15هزارمصرف کننده زیرپوشش گاز قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد :پس از رسیدن گازبه شهر زاهدان درپایان سال
،۹۵پروژههایگازرسانیتکمیلیتعریفشدهدرآنباشتابادامه
دارد.
پنجابیباتاکیدبراینکهورودگازبهاستانسیستانوبلوچستان،
یکیازافتخارهایکشورودولتتدبیروامیداست،گفت:بررسیها
نشان میدهد که همه شهرها در روند چندساله ،گام به گام و
منطقهبهمنطقهگازرسانیشدهاندوزاهداننیزازاینقاعدهمستثنا
نیستوحتیمیتوانگفتسرعتگازرسانیبهاینشهرباتوجه
به اهمیتی که برای دولت دارد ،بسیار خوب بوده است.
سرپرست شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان همچنین با
اشارهبهاینکهگازرسانیبهبقیهشهرهایایناستانطبقبرنامه
درحالانجاماست،افزود:تاکنونایرانشهرطبقبرنامهگازدارشده
وگازرسانی به شهر زاهدان نیز در حال تکمیل است.
وی یادآورشد :گازرسانی بقیه شهر زاهدان ظرف دو تا دو سال و
نیم آینده انجام خواهد شد.
سرپرست شرکت گازاستان سیستان وبلوچستان با اشاره به این
که گازرسانی یک فرآیند است و یک شبه اتفاق نمیافتد و تابع
زمان بندی خاص است ،افزود :در مورد شهر زابل نیز تا زمانی که
خط انتقالش مطابق با برنامه زمانبندی به انجام برسد ،به روش
سیانجی ،بهزودی و فاز به فاز گازدار خواهد شد.
پنجابی با اشاره به این که بودجه در نظرگرفته شده کافی است و
خوشبختانه مشکل بودجه وجود ندارد ،گفت :این پروژه حائز
اهمیت است و مسئوالن کشور نیز در این باره تأکید کردهاند.
ویتصریحکرد:نگاهدولتایناستکههرچهزودترآخریناستان
کشورنیزبهآماراستانهایگازدارکشوربپیوندد،بنابرایندربخش
تأمینمنابعمالی،مشکلوجودندارد.
پنجابی همچنین با بیان این که شرکت ملی گاز ایران متولی
شبکهگذاری و انتقال گاز به داخل لولهها برای رسیدن به منازل،
درسطح شهر است ،افزود :این شرکت همسو با اهداف مسئولیت
اجتماعیخود،اقدامهایمؤثربسیاریدرزمینهبهداشت،ایمنی
و محیط زیست ،همچنین استفاده بهینه و ایمن از گازطبیعی
انجاممیدهد.
ویگفت:هماکنوندوپروژه،یکیدربخشمرکزیزاهدانیعنی
زونهای دی 3و دی ۷و دیگری در بخش شمال شرقی و شرق
زاهدان به وسعت تقریباً 400کیلومتر تعریف شده است.
به گفته سرپرست شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان ،با
اجرایاینپروژهها،شبکهگازرسانیتوسعهمییابدوساکناناین
مناطقمیتوانندازنعمتگازبهرهمندشوند.
وی تاکید کرد :متناسب با اجرای پروژهها ،آموزشهای الزم و
نحوهبهرهبرداریایمنوبهینهازگازطبیعینیزدردستورکارقرار
دارد.
ف کنندههای گاز برای ما مهم
پنجابی گفت :مدارس ودیگرمصر 
کتکشهروندانزاهدانیبرنامهریزیانجامشده
هستندوبرایت 
است تا به مرور ازاین نعمت الهی برخوردار شوند.
ویافزود:تالشمیکنیمباوجودمحدودیتها،شرایطرامدیریت
کنیم و پروژهها را مطابق با برنامه زمانبندی پیش ببریم.
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