نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 905

ثبتنام  ۳میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند
سوختالمثنی

سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران اعالم کرد :در
مجموع  ۳میلیون نفر برای دریافت کارت
هوشمند سوخت المثنی ثبتنام کردند.
زیبا اسماعیلی گفت :از این تعداد ۲
میلیون و  ۴۰۰هزار نفر در سامانه ثبتنام
کردهاند و ثبتنام  ۵۰۹هزار نفر نیز از
طریق مراجعه حضوری به دفاتر پلیس
 +۱۰بوده است .وی همچنین با تاکید بر
اینکه هماکنون پاالیش اطالعات
ثبتنامی افراد آغاز شده است ،گفت:
اطالعات دریافتی دستهبندی ،پاالیش و
فیلترمیشودوآمارنهاییثبتنامکنندگان
به صورت مشخص بهزودی اعالم خواهد
شد .سخنگوی شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی ایران تاکید کرد:
بازتوزیع بیش از  ۲۶۰هزار کارت سوخت
متعلق به خودروهایی که از سال ۹۳به بعد
شمارهگذاری شده و در دفاتر پست معطل

مانده بود ،آغاز شده است.
اسماعیلی تاکید کرد :امکان ویرایش
اطالعات و حذف درخواست برای ثبتنام
کنندگان همچنان وجود دارد .وی از
ابطال بیش از  ۳۷هزار کارت سوخت
غیرقانونی مهاجر خبر داد و افزود :این
ت متعلق به کسانی بوده
کارتهای سوخ 
است که در سامانه ثبتنام کرده و به
صورت غیرقانونی کارت سوخت خود را به
فروش رساندهاند و در استان سیستان و
بلوچستان از طریق این کار تها
سوختگیری انجام شده است .ثبتنام
کارت هوشمند سوخت المثنی از روز
شنبه (سوم آذرماه) آغاز شد و تا روز شنبه
( ۲۴آذرماه) ادامه یافت .شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی در اطالعیه
شماره هفت خود این زمان را به مدت یک
هفته دیگر یعنی تا روز شنبه (یکم دیماه)
تمدید کرد.

سانی در سالهای اخیر

ت ،اظهار کرد :امسال شرایط
از ایران ،شرایطی بسیار ویژ ه
رضا عراقی ،مدیرعامل سابق
ه خوبی پشت سر گذاشتیم.
جایگزینی گاز با سوختهای
م و دوازدهم به شمار میآید.
نیاز صنایع و مصوبات آن به
» تبصره  ۲قانون بودجه سال
ران مانند زلزله کرمانشاه و
ده که سبب شد در مدت ۴۸

تامین خوراک پتروشیمیها در زمستان امسال
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع
پتروشیمی گفت :همزمان با افزایش تولید
در فازهای پارس جنوبی ،خوراک مورد نیاز
پتروشیمیها در فصل زمستان تامین
میشود .قدر تاهلل فر جپور اظهار کرد:
سالهای گذشته بهویژه در فصل زمستان به
دلیل کمبود گاز ،برخی مجتمعهای
پتروشیمی از مدار تولید خارج میشدند ،اما
زمستان امسال با توجه به راهاندازی و
افزایش تولید در فازهای پارس جنوبی،
محدودیتی در زمینه تأمین گاز مورد نیاز
صنعت پتروشیمی پیشبینی نمیشود.
وی افزود :هماکنون کاهش احتمالی

خوراک ،اغلب محدود به مواردی است که
خطوط انتقال گاز با محدودیت یا کارهای
تعمیراتی روبهرو میشوند.
مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع
پتروشیمی ادامه داد :تأمین خوراک اتان
مورد نیاز مجتمعهای پتروشیمی امسال
نسبت به سال گذشته بهبود چشمگیری
یافته است .نه تنها نگرانی خاصی در این
زمینه وجود ندارد ،بلکه با روند رو به رشدی
که شاهد آن هستیم ،از سال آینده مازاد اتان
خواهیم داشت که برای جذب حداکثری آن،
پروژههای افزایش ظرفیت در واحدهای
الفینی در حال اجراست.

امضای تفاهمنامه توسعه یک میدان گازی

توسعه توس به تامین پایدار انرژی شمال شرق کشور میانجامد
تفاهمنامه توسعه میدان توس با هدف
تهیه شرح کار توسعه این میدان در مخزن
مزدوران و ارزیابی سازندهای کشفرود و
شوریجه ،بین شرکت نفت مناطق مرکزی
ایران و شرکت پتروپارس امضا شد.
رامین حاتمی ،مدیرعامل شرکت نفت
مناطق مرکزی ایران ،در نشستی که به این
منظور با مدیران شرکت پتروپارس برگزار
شد ،مدت این تفاهمنامه را سه ماه عنوان کرد
و گفت :با توجه به توانمندی و سوابق شرکت
پترو پارس ،انتظار داریم طرح مطالعاتی این
پروژه در موعد مقرر به انجام برسد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای پروژه توسعه
میدا نهای گازی در شکوفایی و رونق

اقتصادی کشور ،افزود :توسعه و بهرهبرداری
از میدان گازی توس ،سبب رونق اقتصادی
منطقه و تامین پایدار انرژی در شمال و
شمال شرق کشور خواهد شد.
حاتمی با اشاره به موقعیت راهبردی
منطقه عملیاتی خانگیران و شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز شرق ،ادامه داد :این
موقعیت ایجاب میکند توجه و اهتمامی ویژه
در مسیر اجرای پروژههای آن صورت گیرد.
میدان گازی توس در  ۱۰۰کیلومتری
شمال شرق شهر مشهد و جنوب میدانهای
خانگیران و گنبدلی واقع شده است .این
میدان در سال  ۱۳۸۸کشف و یک حلقه چاه
اکتشافی در آن حفاری شده است.

ساعت گاز شهرها و روستاهای زلزلهزده وصل شود و شرکت ملی
گاز مورد تقدیر استاندار کرمانشاه قرار گیرد ،همگی از کارهای
شاخص در این مدت محسوب میشوند .مدیر گازرسانی شرکت
ملی گاز ایران گفت :همچنین از وزیر نفت سپاسگزارم که دوباره
به مجموعه داخلی شرکت ملی گاز ایران اعتماد کردند و شخصی
که سالها در بخشهای مختلف صنعت گاز شاغل بوده به عنوان
مدیرعامل جدید انتخاب شده است .انتخاب آقای تربتی به عنوان
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ،نویدبخش آن است که حتی یک
کارشناس ساده از نقاط مرزی کشور میتواند با همت و تالش و
تخصص به جایگاه مدیرعاملی شرکت ملی گاز ایران دست یابد.
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