پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار گاز

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران خبر داد:
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صدور گاز به کویت از طریق خط لوله صادراتی
بصره امکانپذیر است

امکان صدور گاز به کویت از طریق خط لوله صادراتی بصره با عملیاتی شدن

قرارداد صادرات گاز به عراق فراهم میشود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در گفتگو با خبرنگار شانا
اظه��ار کرد :هم اکنون برای آغ��از صادرات گاز به بصره با حجم پایین امکان
انشعاب از خطوط محلی منطقه خرمشهر وجود دارد .علیرضا غریبی با اشاره به
برنامه این شرکت برای صادرات گاز به منطقه بصره افزود :با یک انشعاب ٤٨
اینچ به طول  ١٤١کیلومتر از خط ششم سراسری در منطقه خرمشهر ،امکان
صادرات گاز از طریق ش��لمچه (مرز ایران و عراق) فراهم میش��ود و میتوان
ارس��ال گاز به این منطقه را با حجم باال ادام��ه داد.وی اعالم کرد :طراحی و
مهندسی این خط با همکاری طرف عراقی انجام شده و محل ورود و عبور خط
لوله در خاک این کشور نیز تعیین و پس از امضای قرارداد اجرایی میشود.به
گفته وی ،بحثهایی نیز درباره صادرات گاز به کویت از این مسیر وجود دارد که
اجرای این طرح مستلزم مذاکرههای جدید و کارشناسی است.
آمادگی کامل برای گذر از زمستان ٩٤؛

خط لوله ششم به  ٢خط سراسری متصل شد

عملیات ایجاد ارتباط و اتصال خط لوله شش�م سراس�ری به خطوط سوم و

دهم سراسری با هدف افزایش قدرت مانور عملیاتی شبکه انتقال گاز کشور انجام
شد.

سرپرس��ت منطقه  ١٠عملیات انتقال گاز به خبرنگار ش��انا گفت :افزایش
کارآیی و باالبردن ضریب ایمنی خطوط لوله سراسری انتقال گاز همواره یکی از
رس��التهای مهم این منطقه بوده است.علی نصیحت کن افزود :با توجه به برنامه
افزایش تولید گاز در فازهای توسعه ای پارس جنوبی و به منظور استفاده حداکثری
از ش��بکه موجود انتقال کش��ور ،پروژه ایجاد رابط بین خطوط ششم ،سوم و دهم
سراس��ری انتقال گاز برنامه ریزی و اجرا ش��د.وی ،افزایش قدرت مانور عملیاتی
شبکه انتقال گاز کشور و همچنین ارتقای ضریب ایمنی خط لوله ششم سراسری
را از اهداف مهم و اساس��ی این پروژه برشمرد.به گفته نصیحت کن ،تمام مراحل
اجرایی این پروژه شامل تخلیه گاز ،برشکاری ،نصب اتصاالت و جوشکاری توسط
کارکن��ان این منطقه با رعایت م��وارد ایمنی اجرا و پایان یافته است.سرپرس��ت
منطقه  ١٠عملیات انتقال گاز اعالم کرد :اجرای این عملیات از  ١٩مردادماه آغاز
و در کوهتاهترین زمان ممکن به پایان رس��ید.به گزارش ش��انا ،خط لوله شش��م
سراس��ری ب��ه طول  ٦١٠کیلومتر و با ظرفیت  ١١٠میلی��ون مترمکعب در روز از
عس��لویه -بیدبلند -اهواز عبور میکند و پنج ایستگاه تقویت فشار وظیفه تقویت
گاز در جریان این خط لوله را بر عهده دارند.بر پایه این گزارش ،خط لوله س��وم
سراسری به طول یکهزار و  ٢٦٧کیلومتر با ظرفیت  ٩٠میلیون مترمکعب در روز
از مسیر عسلویه -کنگان -ساوه – رشت عبور میکند و  ٩ایستگاه تقویت فشار،
وظیفه تقویت گاز در جریان این خط لوله را بر عهده دارند.بر همین اس��اس ،خط
لوله دهم سراسری (لوپ) به طول  ٦٣٢کیلومتر با ظرفیت  ٧٠میلیون مترمکعب
در روز از مسیر کنگان -پتاوه -اصفهان عبور میکند و سه ایستگاه تقویت فشار
وظیفه تقویت گاز در جریان این خط لوله را بر عهده دارند.
وزیر نیرو مطرح کرد؛

درخواست تحویل گاز به نرخ خوراک
پتروشیمیبرای صادرات برق

وزی�ر نی�رو گف�ت :دول�ت در چن�د روز آین�ده درب�اره اختلاف نظره�ای
وزارتخانههای نیرو و نفت بر سر صادرات برق تصمیمگیری خواهد کرد.

حمید چیت چیان در نشست خبری که روز یکشنبه به مناسبت هفته دولت
در محل وزارت نیرو برگزار شد ،درباره اختالفات به وجود آمده بین وزارت متبوعش
و وزارت نفت بر س��ر صادرات برق با بیان اینکه توسعه صادرات برق از تاکیدهای
مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی است ،گفت :گاز طبیعی از مزیتهای
عم��ده اقتصاد ایران اس��ت ،اگر م��ا نتوانیم برق را تولید و ص��ادر کنیم و برایمان
صرفه اقتصادی نداش��ته باشد ،این سوال مطرح میش��ود که صادرات برق برای
کدام کش��ور دنیا توجیه پذیر است؟وی همچنین درباره نرخ خوراک گاز نیروگاهها
افزود :اگر مشابه نرخ خوراکی که پتروشیمیها دریافت میکنند ،به نیروگاهها داده
ش��ود آماده صادرات برق هس��تیم .بخش عمده ای از ص��ادرات ما را محصوالت
پتروشیمیتش��کیل میدهند ،اما برق هم مانند پتروشیمیبرای گاز دریافتی ارزش
افزوده ایجاد میکند.چیت چیان با بیان اینکه دولت در چند روز آینده درباره اختالف
نظرهای وزارتهای نیرو و نفت بر سر صادرات برق تصمیم گیری میکند ،تاکید
ک��رد :صادرات برق در حوزه وظای��ف وزارت نیرو و صادرات گاز در حیطه وظایف
وزارت نفت است .اینکه صادرات برق یا گاز میتواند جانشین هم شود درست است
و باید دولت تصمیم بگیرد که کدامیک را داراری ارزش افزوده بیش��تری اس��ت.
حمید چیتچیان با اشاره به صادرات یک میلیارد دالری برق در سال  1393گفت:
در سال گذشته همچنین  2.5میلیارد دالر خدمات فنی مهندسی صادر کردیم.

افتتاح گاز رسانی به  95روستای استان اردبیل
با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

دانش نفت :همزمان با هفته دولت پروژه گازرس�انی به  95روس�تای استان

اردبی�ل با حضور دکتر ربیعی وزیر تع�اون ،مهندس عراقی معاون وزیر نفت و مدیر
عامل شرکت ملی گاز ایران ،دکتر خدابخش استاندار اردبیل و دکتر پیرموذن نماینده
مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی افتتاح گردید.

به گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی گاز ای��ران ،مهندس حمیدرضا
عراقی ،صبح روزپنجم ش��هریور ماه در این مراس��م ضمن گرامیداشت هفته
دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر ،با قدردانی از حضور دکتر ربیعی و
استاندار اردبیل و دیگر مقامات شرکت کننده در این مراسم گفت :طی روزهای
گذش��ته با به ثمر نشستن تالش های مختلف خدمتگزاران میهن اسالمی در
اقصی نقاط کشور عزیزمان ،شاهد اتفاقات خوبی در افزایش رفاه و آسایش هم
میهنان عزیز بوده ایم ،که همه این ها در راستای تصمیمات دولت خدمتگزار
میباشد.مهندس عراقی با اشاره به وضعیت تولید و انتقال گاز در کشور یاد آور
ش��د :ما هم اکنون دارنده بزرگترین ذخایر گازی جهان و در مقابل با مصرف
نا مناسب این حامل انرژی با عرض تاسف در رتبه سومین مصرف کننده گاز
جهان قرار داریم که میزان مصرف با در نظر گرفتن جمعیت و مساحت کشور،
بیانگر مصرفی بسیار باالتر از استاندارهای جهانی است ،که این میزان مصرف
گاز  10برابر مصرف کش��ور ژاپن می باش��د.مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران
در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به قیمت گاز طبیعی مصرف کننده
گان کشور عنوان داشت :قیمت گاز طبیعی حدودا یک هشتم قیمت گاز مایع
است که با توجه به قیمت پایین ،صرفه جویی در مصرف این حامل انرژی با
هدف استفاده از این منبع عظیم در بخش های مختلف صنعتی مانند نیروگاه
ها را جهت ش��کوفایی اقتصادی به امری حیاتی تبدیل کرده است.وی افزود:
با جایگزینی گاز در نیروگاه ها به جای فرآورده های نفتی ،ضمن بهره مندی
از هوایی پاک و محیط زیستی عاری از آلودگی می توان با صادرات و استفاده
بهینه از آن ،توس��عه کش��ور را شتابی روز افزون بخش��ید.معاون وزیر نفت در
بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به خدمات ارائه شده در دولت تدبیر
و امید گفت :خوش��بختانه با تدابیر اندیشیده شده توسط دولتمردان جمهوری
اس�لامی ایران با وجود کمترین میزان نقدینگی ،کار آفرینی شتابی روز افزون
دارد و ب��ا اس��تناد و اس��تفاده از بند ق تبصره  2بودجه پ��روژه های بزرگی در
بخش های مختلف در مراحل راه اندازی یا بهره برداری قرار دارند.
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گزارش

مهندس عراقی در مراسم افتتاحیه فاز  2تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز تاکید کرد:

شرکت گاز باید بعنوان برند بین المللی در امر صادرات باشد
دانش نفت :معاون وزی�ر نفت و مدیر عامل
ش�رکت ملی گاز ایران ،در مراس�م افتتاحیه فاز 2
تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز با تاکید بر نقش
گاز در اقتصاد گفت :اقتصاد کش�ور ما متکی به گاز
نیس�ت ،چرا که گاز محور توسعه پایدار است و ما
بای�د خود را به عنوان ی�ک برند بین المللی مطرح
کنیم.

به گ��زارش روابط عمومیش��رکت ملی
گاز ای��ران ،مهندس عراقی ب��ا تاکید بر اینکه
در شرکت ملی گاز ایران خطاهای موجود باید
به صفر برسد افزود :ما به عنوان خادمین مردم
در بخش فنی ،اجرایی ،تکنیکی ،اس��تانداردها
ح��ق هیچگونه خطا و اش��تباهی را نداریم چرا
که مردم ما را به عنوان الگو میشناسند .مدیر
عامل ش��رکت گاز ایران تصریح کرد :کش��ور
م��ا در س��ال  92که کش��ور با بحران ش��دید
گاز مواج��ه بود متخصصان و تکنس��ینهای ما
ب��ا عزم جدی تامی��ن امنیت انرژی کش��ور را
از بح��ران نج��ات دادند و ای��ن موضوع باعث
افتخار ماس��ت .مع��اون وزیر نف��ت در ادامه،
بودجه امس��ال ش��رکت گاز را  6هزار میلیارد
تومان اعالم کرد و اظهار داش��ت :در طول 50
س��ال گذشته این حجم س��رمایه گذاری برای
پروژههای ش��رکت گاز تعریف نشده بود .وی
اس��تفاده از طرحها و اندیش��های جدید و نو را
در پیش��برد اهداف تعیین شده شرکت گاز مهم
و اساس��ی توصیف کرد و ادام��ه داد :ما باید با
اندیش��ههای جدید سرمایههای نو تولید کنیم.

اگر قرار باشد ما همه انرژی
را مصرف کنیم باید گفت
کار مهمینکرده ایم بلکه
باید مصرف ما مصرف بهینه
باشد و مازاد آن را صادر
کنیم و بعنوان یک برند در
امر صادرات خود را به دنیا
شناسانده و مطرح کنیم
ما درحال حاضر با گازرس��انی به تمام ش��هرها
و روستاها اش��تغالزایی نموده و احساس امنیت
انرژی را در دل یکایک آنها ایجاد ش��ده است.
عراقی با اشاره به اینکه ما باید وظیفه صادرات
گاز به دنیا را داشته باشیم خاطر نشان کرد :اگر
قرار باش��د ما همه انرژی را مصرف کنیم باید
گفت کار مهمینکرده ایم بلکه باید مصرف ما
مصرف بهینه باش��د و مازاد آن را صادر کنیم و
بعنوان یک برند در امر صادرات خود را به دنیا
شناس��انده و مطرح کنیم.مدیر عامل ش��رکت
ملی گاز ایران موقعیت فعلی کش��ور را بس��یار
مه��م و ژئوپلتیک اعالم کرد و افزود :ما اکنون
در بهترین منطقه استراتژیک و ژئوپلتیک قرار
داریم و یک درص��د تجارت جهانی را داریم و
این خوب نیس��ت و باید صرفه جویی داش��ته
باش��یم تا این میزان به  10درصد ارتقاء یابد.
معاون وزیر نفت با اشاره به تدوین برنامه ششم
توسعه گفت :ما درصدد هستیم تا پایان برنامه
ششم توسعه تمام ش��هرها گازرسانی شود .در
حال حاضر  1052ش��هر گازرسانی شده وجود
دارد ک��ه در صدد هس��تیم طب��ق برنامه پیش
بینی شده به  1170برسانیم همچنین  17هزار
روستای گازرس��انی شده در کشور داریم که با
افزایش  3هزار روس��تای دیگر این رقم به 20
هزار روستا افزایش خواهد یافت.
پروژه افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار
گاز تبریز افتتاح شد

ش��ایان ذکر اس��ت؛ همزمان ب��ا هفته
دولت و با حضور معاون وزیر نفت در امور گاز
پروژه افزایش ظرفیت ورودی ایستگاه تقویت
فش��ار گاز تبریز افتتاح شد.ذبه گزارش روابط
عمومیش��رکت ملی گاز ای��ران ،مدیرعامل
ش��رکت گاز اس��تان آذربایجان ش��رقی روز
چهارش��نبه  4ش��هریورماه در ای��ن مراس��م
گف��ت :ظرفی��ت ورودی گاز تبری��ز ب��ا بهره
برداری از این ایس��تگاه تقویت فشار از 600
ه��زار مترمکعب در س��اعت به یک میلیون و
 200ه��زار مترمکعب افزای��ش مییابد.ولی
اهلل دین��ی اظه��ار داش��ت :فاز نخس��ت این
پ��روژه همزمان با هفته دول��ت و فاز دوم نیز
تا پایان امس��ال با اعتبار  100میلیارد ریال به
بهره برداری میرسد.وی با بیان اینکه در این
پروژه افزایش مصرف  20س��ال آینده ش��هر
تبریز پیش بینی ش��ده است ،یادآور شد :این
ش��رکت تدابیر الزم برای ایجاد زیرساختهای

موردنی��از را برای جلوگیری از افت فش��ار از
جمل��ه افزای��ش ظرفیت ورودی ایس��تگاهها
اندیش��یده اس��ت.به گفت��ه وی ب��ا توجه به
اینکه زیرس��اختهای الزم ب��رای جلوگیری از
افت فش��ار در اوج مصرف ایجاد ش��ده است،
مش��ترکان همواره باید مصرف بهینه و ایمن
گاز طبیعی را مدنظر داشته و با مصرف بهینه
عالوه بر کمک ب��ه تولید ملی در هزینههای
خ��ود نیز انضب��اط مالی ایج��اد کنند.ولی اله
دین��ی اضافه نمود :همزمان با این هفته بهره
برداری ازگاز رسانی به  81روستای استان در
مناط��ق محروم و دور افت��اده  ،بهره برداری
از افزای��ش دو براب��ری ظرفی��ت گاز ورودی
کالنشهر تبریز  ،رونمایی از سامانههای تلفنی
 2194امور مشترکین و سیستم امداد مکانیزه
 194در استان به بهره برداری خواهند رسید.
وی خاطر نش��ان کرد :آغاز اج��رای عملیات
گازرس��انی به  105روس��تای استان و شروع
فاز دوم خط انتقال ورزقان -اهر منش��عب از
خط صادراتی ارمنس��تان به طول  35کیلومتر
از پروژههایی اس��ت ک��ه کنگ آغاز عملیات
اجرایی آن به زمین زده شد.
اقتصاد مقاومتی باید بر پایه صادرات باشد

در همی��ن ح��ال ،اس��تاندار آذربایجان
ش��رقی در مراس��م افتتاحیه فاز  2تاسیسات
تقویت فش��ار گاز تبریز با اشاره به تالشهای
صورت گرفته توسط ش��رکت ملی گاز ایران
گف��ت :همکاران��ی ک��ه در ش��رکت نفت با
نف��ت  40دالری این همه تالش و کوش��ش
میکنند جای تقدیر و تشکر دارد چرا که آنها
در راس��تای فرمایش��ات مقام معظم رهبری
در راس��تای تحقق اقتص��اد مقاومتی تالش
میکنند.ب��ه گ��زارش روابط عمومیش��رکت
ملی گاز ایران ،جبارزاده با اعالم مطلب فوق
افزود :علیرغ��م تنگناهای موج��ود ،کارهای
ارزش��مندی در جه��ت افزایش تولی��د گاز و
انتقال آن به ش��بکه انجام شده است.استاندار
آذربایجان شرقی در ادامه اظهارداشت :بحث
اقتصاد مقاومتی باید بر پایه صادرات باش��د و
حجم صادرات به نس��بت گذشته افزایش یابد
و باید همه دولتمردان برای پس��ا تحریم قدم
بردارن��د همچنین باید بعد از تحریم به دنبال
س��رمایه گ��ذار بخش خصوصی باش��یم.وی
ضمن قدردانی از اقدامات مفید و موثر صورت
گرفته در ش��رکت ملی گاز ایران افزود  :طی
دو س��ال فعالیت دولت تدبی��ر و امید اقدامات
بس��یار ارزش��مندی در جهت افزای��ش تولید
گاز و انتقال آن به ش��بکه انجام ش��ده است

و ای��ن موضوع باعث مباهات ش��رکت گاز و
مدیریت استانی است.دکتر جبارزاده خطاب به
مدیرعامل ش��رکت گاز و پرسنل این شرکت
گفت :ش��ما با تالشهای شبانه روزی خود و
با صادرات به کش��ور ترکیه و ارمنستان زمینه
اقتص��اد مقاومت��ی را فراهم کردید و ش��ما با
روحیه جهادی پیش��تاز عرصههای جهادگری
هستید که با تامین گاز مصرفی هم میهنان و
ساکنین محترم استان آذربایجان شرقی زمینه
سرمایه گذاری را در این استان مهیا کردید و
در اثر این اقدامات موثر ،انشاءا ...شاهد رونق
اقتصاد پس از تحریم خواهیم بود .
تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز ترمینال
گازی کشورهای همسایه است

مدی��ر عامل ش��رکت انتق��ال گاز ایران
ه��م در مراس��م افتتاحیه ف��از  ،2تاسیس��ات
تقوی��ت فش��ار گاز تبری��ز را ترمین��ال گازی
کشورهای همسایه دانس��ت.به گزارش روابط
عمومیشرکت ملی گاز ایران ،محمدعلی امام
ضمن تبریک هفته دولت و والدت باس��عادت
ام��ام رضا(ع)گفت :در این ایام مبارک ش��اهد
افتتاح پروژه عظیمیهستیم که با بهره برداری
از آن ظرفی��ت ای��ن تاسیس��ات از  24میلیون
مت��ر مکعب به  60میلیون مت��ر مکعب در روز
افزای��ش خواهد یافت.امام اف��زود :اجرای این
پروژه عالوه ب��ر افزایش پای��داری انتقال گاز
در ش��مال غرب کش��ور ،میتواند ب��ه افزایش
ظرفی��ت ص��ادرات گاز به کش��ورهای ترکیه،
ارمنس��تان و اج��رای طرح معاوض��ه گاز بین
جمهوری اسالمیایران و جمهوری آذربایجان
و صادرات گاز به جمهوری نخجوان نیز کمک
مینماید.مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران با
اش��اره به اینکه این تاسیسات اولین تاسیساتی
اس��ت که در سطح ش��رکت انتقال گاز مجهز
به الکتروکمپروس��ور گازی ب��ا نیروی محرکه
برق اس��ت ،اظهارداش��ت :در تاسیسات مذکور
س��ه الکتروموتور با ظرفیت انتقال مجموعا 36
میلیون متر مکعب گاز نصب شده که با آرایش
 5+1ظرفی��ت انتقال گاز این تاسیس��ات را به
 60میلی��ون متر مکعب و ب��ا آرایش  6+0این
ظرفی��ت را به  70میلی��ون متر مکعب افزایش
خواه��د داد.وی ،هزینه ارزی این پروژه را بالغ
ب��ر  20میلیون یورو و هزین��ه ریالی آن را بالغ
بر  188میلیارد ریال برآورد نمود و گفت :کلیه
تجهیزات جانبی اس��تفاده ش��ده در این پروژه
س��اخت داخل است و تمامیمراحل این پروژه،
بدون حضور سازندگان تجهیزات و پیمانکاران
خارجی ،با نظارت واحد مهندسی ستاد انتقال و

منطقه  8عملیات توسط پیمانکاران ایرانی اجرا
و نصب و راه اندازی ش��ده است.امام در ادامه
به مزایای فاز  2تاسیسات اشاره کرد و تصریح
نمود :راه اندازی س��ریع و راحت تجهیزات در
مقایس��ه با توربوکمپرس��ورها ،استهالک کمتر
تجهی��زات ب��ا توجه ب��ه عدم داش��تن قطعات
داغ ،عدم نیاز حداقل به مدت هش��ت س��ال
به تعمیرات اساس��ی بدلیل عدم وجود قطعات
داغ  ،جلوگیری از آلودگی محیط زیست بدلیل
عدم تولید گازهای حاصل از س��وخت فسیلی،
باال بودن راندمان کل در صورتیکه تامین برق
غی��ر از توربین گازی از مزایای نیروی محرکه
واحدهای فاز  2تاسیس��ات تقویت فش��ار گاز
تبریز میباشد.

انجام اقدامات مبتکرانه و مشارکت
تمامیواحدها در بزرگداشت پنجاه
سالگی صنعت گاز

در همی��ن ح��ال ،مدیرعام��ل ش��رکت
ملی گاز ای��ران ،بر انجام برنام��ه ریزی دقیق
ب��ه منظ��ور گرامیداش��ت پنجاهمی��ن س��ال
تأس��یس ش��رکت مل��ی گاز ای��ران ب��ا انجام
اقدام��ات مبتکرانه و مش��ارکت تمامیواحدها
و ش��رکتهای تابعه صنع��ت گاز تاکید کرد.به
گزارش روابط عمومیش��رکت ملی گاز ایران،
مهندس حمیدرضا عراقی در جلسه هماهنگی
برنامههای پیش بینی ش��ده برای گرامیداشت
پنجاه س��الگی صنعت گاز که چهارش��نبه 28
م��رداد ماه با حضور تع��دادی از اعضا کارگروه
راهب��ردی و کمیتهه��ای اجرایی برگزار ش��د،
ضم��ن تاکید بر انج��ام اقدام��ات مبتکرانه در
این خصوص گفت :این فرصتی ارزشمند برای
معرفی هرچه بیشتر و بهتر صنعت گاز کشور در
سطح ملی و بین المللی است.وی با بیان اینکه
برای اجرای بهتر برنامههای پیش بینی ش��ده
بایستی سادگی ،ظرافت و خالقیت را سرلوحه
اقدام��ات خود قرار دهیم ،تاکی��د نمود :در این
راس��تا بایستی با ش��ناخت مخاطبان ،اهداف و
برنامههای خود را تهیه کنیم و انتخاب وس��یله
مناس��ب برای بیان این اهداف ضروری است.
مهندس عراقی تصریح نمود :اس��تفاده از تفکر
واژگون ،به عن��وان یک تکنیک خالقانه برای
حل مسائل نیز بس��یار مهم است و میتواند در
ارائه فیلم ،عکس ،برنامههای نمایش��ی و ...در
این مراس��م به عنوان یکی از کارهای بدیع و
نو مورد توجه قرار گیرد.مدیرعامل شرکت ملی
گاز ایران ،در خاتمه ضمن تاکید بر مش��ارکت
تمامیواحدها و ش��رکتهای تابعه در برگزاری
هر چه با ش��کوه تر و بهتر بزرگداش��ت پنجاه

س��الگی صنع��ت گاز ،اف��زود :اولوی��ت بندی
برنامهه��ا ،داش��تن ن��گاه عمق��ی و مدبرانه و
همچنین مخاطب شناس��ی در اجرای برنامهها
همواره بایس��تی مدنظر قرار گیرد.این گزارش
میافزاید ،مروری بر س��یر حرکت شرکت ملی
گاز و معرف��ی نقاط عط��ف آن در طول پنجاه
س��ال خدمترس��انی به مردم ،نمایش و معرفی
توانمندیهای ش��رکت گاز در سطح ملی و بین
الملل��ی ،اس��تفاده از خرد جمعی ب��رای تعیین
مس��یرحرکت در آینده ،تبیی��ن جایگاه و نقش
گاز در اقتص��اد مل��ی ،تبیین جای��گاه و نقش
گاز در بهبود محیط زیس��ت و همچنین بهبود
سبک زندگی و ایجاد و یا افزایش توسعه و رفاه
اجتماعی از جمله اهداف این بزرگداشت است.
بر پای��ه این گزارش ،گرامیداش��ت پنجاهمین
سال تأسیس ش��رکت ملی گاز ایران در اوایل
بهمن ماه امس��ال و با حضور مقامات بلند پایه
کشور ،دست اندرکاران صنعت گاز ،پیمانکاران
و سازندگان داخلی و ...برگزار خواهد شد.تهیه
و تدوی��ن کتاب جامع گاز ،تاریخ ش��فاهی پنج
دهه فعالیتهای شرکت ملی گاز ایران ،تقدیر
از پنج چهره مان��دگار صنعت گاز ،تقدیر از 50
نفر از افراد موثر در روند توس��عه ش��رکت گاز،
تقدی��ر از ش��هدا و ایثارگ��ران ای��ن صنعت در
دفاع مقدس ،تولید فیلمهای مس��تند و اجرای
نمایشگاههای مرتبط با فعالیتهای این صنعت
نیز از جمله برنامههای در دست اجرای شرکت
ملی گاز ایران در سطح کشور است.

در حال حاضر  1052شهر
گازرسانی شده وجود دارد
که در صدد هستیم طبق برنامه
پیش بینی شده به  1170برسانیم
همچنین  17هزار روستای
گازرسانی شده در کشور داریم
که با افزایش  3هزار روستای
دیگر این رقم به  20هزار روستا
افزایش خواهد یافت

ضرورت استفاده بهینه از نعمت گاز
طبیعی با هدف افزایش سهم ایران
در تجارت جهانی گاز

همچنین مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران،
ضمن تاکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از
گاز طبیعی ،گفت :رس��الت مردم در برابر شرکت
مل��ی گاز ایران اس��تفاده صحی��ح و ایمن از گاز
طبیعی است.به گزارش روابط عمومیشرکت ملی
گاز ای��ران ،مهندس حمیدرضا عراقی در مراس��م
آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از  400روستا
و یک ش��هر استان آذربایجان غربی که به صورت
نمادی��ن در روس��تای طالتپه برگزار ش��د ،ضمن
گرامیداش��ت هفته دولت و یاد و خاطره ش��هیدان
باهنر و رجایی ،به تش��ریح وضعیت تولید و توزیع
گاز طبیعی در کش��ور پرداخت.وی ضمن قدردانی
از تالشهای شبانه روزی کارکنان صنعت گاز که
با مش��قات و زحمت فراوان این نعمت الهی را به
درب منازل مردم میرس��انند ،افزود :رسالت مردم
نیز در برابر این تالشها اس��تفاده بهینه و ایمن از
گاز طبیعی است.مهندس عراقی با اشاره به برخی
از مزایای استفاده از گاز در کشور گفت :بهداشت،
راحت��ی و رفاه ،کاهش آلودگی هوا ،اش��تغالزایی و
همچنین ایجاد مناب��ع مالی ،از مهم ترین مزایای
اس��تفاده از ای��ن س��وخت پاک اس��ت.مدیرعامل
ش��رکت ملی گاز ایران ،با بی��ان اینکه گاز طبیعی
موجب رونق و پیشرفت و همچنین تحول اقتصاد
میش��ود ،افزود :در حال حاضر واحدهای صنعتی
بسیاری در کشور به ش��بکه سراسری گاز متصل
شده اند که این امر عالوه بر داشتن ارزش افزوده
منجر به کاهش آلودگی هوا نیز میش��ود.مهندس
عراق��ی در ادامه با اش��اره به اینکه ای��ران دارنده
بزرگتری��ن ذخای��ر گازی در جهان اس��ت؛ افزود:
همزمان با راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی
و افزای��ش دو براب��ری حجم تولید گاز در کش��ور
بایس��تی با نهادینه س��ازی فرهنگ صرفه جویی
در کش��ور ،س��هم ایران را از تج��ارت جهانی گاز
افزایش دهیم.وی ضمن تاکید بر استفاده از تدبیر
و عقل در انجام هرکاری ،اظهار داشت :استفاده از
تدبیر و عقل بایس��تی در اولویت امور باش��د و اگر
در انج��ام کارها مدبرانه عمل کنیم ش��اهد نتایج
بسیار مطلوبی خواهیم بود.مدیرعامل شرکت ملی
گاز ایران در خاتمه نیز خطاب به اهالی روس��تای
طالتپه بر صرفه جویی و استفاده از وسایل گازسوز
استاندارد با راندمان باال تاکید کرد.

