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اسللتانداردهای کار و خدمات برای تضمین سللامت 
بیشللتر جامعلله اعللم از انسللانی و غیرانسللانی ماننللد 
محیط زیست تدوین شللده اند. بخشی از کاهش آسیب 
زیست محیطی سللاخته های صنعتی با استانداردسازی 
آنها ممکن می شللود. در حوزه خودرو آمار جانباختگان 
کشللور، مسئله ایمنی  خودروها را بسیار جدی می کند. 
یکللی از پرسللش های اساسللی ایللن اسللت کلله آیا با 
استانداردسللازی خودروها، آنها ایمن تر می شوند. پیش 
از تحریم ها، خودروسازان ملزم به رعایت استانداردهای 
هشللتادوپنج گانه تدوین شللده از سللوی سللازمان ملی 
اسللتاندارد بودنللد امللا این موضللوع با آغللاز تحریم ها 
تحت شعاع قرار گرفت و بخشی از این استانداردها هنوز 

در کشور قابلیت اجرا پیدا نکرده اند. 
رعایت استانداردهای به روز در تولید قطعات از سوی 
شرکت های خودروسازی تعیین می شود. خودروسازان 
یا خود تابع استانداردهای جهانی هستند یا استانداردها 
را تدویللن می کننللد و به قطعه سللازان می دهند و این 
شرکت مادر خودروساز است که نوع و خواص مواد اولیه 
و... را تعریللف می کند. در ادامه فرآیند سللاخت قطعات 
تحت کنترل آنهاست و در نهایت محصول سفارش  شده 

را تحویل می گیرند.
پیش از تحریم ها، قطعاتی که تولید می شد یا به تایید 
شللرکت پژو فرانسه می رسللید یا خودروساز کره جنوبی 
آنهللا را تایید می کرد. امروز گاها به دلیل کاهش قیمت، 
خودروسللازان بخشی از مواد اولیه را تغییر می دهند اما 
در مجموع مراحل گوناگونی وجود دارد که قطعه ساخته 

و استانداردها رعایت شود.
در گذشته که استاندارد و کیفیت قطعات تولید ایران 
به تایید برخی شللرکت های خارجی می رسللید، به این 
دلیل بود که مقرر شللده بود بخشی از این قطعات صادر 

شود اما این امر به دلیل اعمال تحریم ها ادامه نیافت.
الللزام رعایت تمام اسللتانداردهای هشللتادوپنج گانه 
به دلیللل ضعف هایی که در صنعت خودرو کشللور وجود 
دارد، هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده اسللت. شللرکت های 
خودروسللاز داخلی با اسللتانداردهای بین المللی فاصله 
دارند و اگر تمام شللاخص های تعیین شده استاندارد در 
کشور از سوی خودروسازان رعایت نمی شود به دو دلیل 
اسللت؛ نخست شرایط تسللت آن را ندارند و دوم اینکه 
اجللرای برخی از آنها روی خودروهللای قدیمی ممکن 

نیست.
برخی اسللتانداردها با طراحی مدل هللای خودرویی 
قدیمی تللر همخوانی ندارند و برای اجرای آنها باید مدل 
خللودرو تغییر کند. به طور قطع نمی توان ترمز ABS را 
روی خودرویی مانند وانت پراید نصب کرد. یا در زمینه 
میزان مصرف سللوخت، کاهش خروج گازهای آالینده 

از خودرو و... باید تغییراتی در طراحی موتور رخ دهد.
ایمنللی خللودرو و کاهللش مرگ ومیرهای ناشللی از 
تصادفات، بیشللتر به طراحی بدنه خودرو برمی گردد اما 
به دلیل تولید خودروهای قدیمی در کشللور نمی توانیم 
تمللام اسللتانداردهای  روز را در ایللن محصوالت لحاظ 
کنیم. در کنار مسللائل فنی، بخشللی از موضوع مربوط 
به عدم شللناخت و رعایت قوانین و مقللررات راهنمایی 
و رانندگللی اسللت. به عنوان مثال می تللوان با نمونه ای 
کوچک از جامعه آماری صاحبان خودرو به این موضوع 
رسید که درحال حاضر بسیاری از صاحبان خودرو معنی 

خط کشی های خیابان ها را نمی دانند.
کیفیللت جاده ها و خیابان ها، فرهنگ رانندگی و عبور 
از خیابان، اسللتاندارد نیسللت. بسللیاری از خودروهای 
خارجی دارای استانداردهای روز هستند اما در تصادفات 
این خودروها در کشللور شللاهد مرگ ومیر سرنشینان و 
عابران پیاده هسللتیم. بنابراین مسئله برای ایمنی سازی 
فقط استاندارد خودروها نیست، بلکه باید سایر مولفه ها 
در حوزه فرهنگ رانندگی، جاده سللازی و... رعایت شود. 
در این راسللتا، اداره راهنمایی و رانندگی تبدیل به اداره 

جرایم رانندگی شده است.
پیش تر رسللانه های تصویری در حوزه فرهنگ سازی 
نقش آفرین بودند و در دوره ای انیمیشللن هایی از سوی 
صدا وسیما تولید و پخش می شد که در قالب طنز مسائل 
و مشکات را بیان و روش درست رانندگی کردن و حتی 
عبور از عللرض خیابان را آموزش می داد. این نمایش ها 

اثرگذار بود و فرهنگ سازی انجام می شد. 
رعایللت مجمللوع عواملی منجر به داشللتن رانندگی 
با حوادث کمتر خواهد شللد. به دلیل اینکه خودروسللاز 
نیسللتیم و مونتاژکاریم، نمی توانیم تابع استانداردهای 
بین المللی باشللیم. هر زمان توانسللتیم طراحی خودرو 
داشللته باشیم اسللتانداردهای جهانی را هم باید لحاظ 
کنیم. تا صنعت خودرو دولتی و فروش اولویت نخسللت 
آن است، به کیفیت، خدمات پس از فروش، استاندارد و... 
توجه کمتری می شود. در خودروسازی ژاپن، کیفیت و 
استاندارد، یک امر بدیهی است اما درباره صنعت خودرو 
کشللور ما موضوعی فوق العاده بللوده که انجام آن باعث 
امتیاز یک خودروسللاز به خودروساز دیگر می شود. این 
امر نشان دهنده فاصله صنعت خودرو ما با استانداردهای 
جهانی را ملموس تر نشان می دهد. زمانی این فاصله کم 

می شود که خودروساز مبادرت به طراحی کند.
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الزام به پذیرش پیشنهادات
 در گزارشللی موضوع تامین برق واحدهای 
صنعتی و مشکات این واحدها را در ماه های پیش رو 
پیگیللری کللرد. در ایللن گللزارش آمده کلله به دلیل 
کاهش تولید برق از واحدهای صنعتی خواسته شللده 
بللار مصرفی خود را کاهش دهنللد. همین معضل در 
زمستان با کمبود تامین گاز موردنیاز نیروگاه ها برای 
تولیدکنندگان بروز می کند. کمبود برق در تابستان و 
گاز در زمسللتان روی تیراژ تولید تاثیر منفی گذاشته 

و بللا وجود تشللویق به رونق تولید، تیللراژ با توجه به 
ظرفیللت کارخانجات انجللام نمی شللود. صنعتگران 
درباره هشللدار در زمینه مصللرف برق عنوان کرده اند 
که شللرکت های توزیع برق در اسللتان ها طی نامه ای 
تقاضای همکاری کرده اند. در این نامه، شرایط کمبود 
بللرق به ۳ دسللته نیمه بحرانی، بحرانللی و اضطراری 
تقسللیم شده اسللت. در هر یک از این دسته ها، چند 
پیشنهاد به صنعتگر ارائه شده است. به عنوان مثال در 

شرایط بحرانی باید کاهش بار ۸۰ درصدی به مدت ۴ 
سللاعت در روز و چند روز کاری باشد. پیشنهاد دیگر 
در این شللرایط، کاهش بللار ۵۰ درصدی به مدت ۴ 
ساعت در یک روز کاری، به اضافه ۳۰ درصد کاهش با 
۳ سللاعت در سایر روزهاست. کاهش با ۳۰ درصد در 
۴ ساعت و در تمام روزهای هفته نیز پیشنهاد بعدی 

در چنین وضعیتی است. 
از صنعتگللر خواسته شللده دربللاره یکللی از ایللن 

پیشللنهادها اعام نظر کند تا شرکت برق هنگام بروز 
هر یللک از ایللن ۳ وضعیت با نظر صاحبللان صنایع 
تصمیم گیری کند. بنابراین امسال هم تولیدکنندگان 
ناگزیرند مصرف خود را تا سقف زیادی کاهش دهند 
و همان شرایط سال گذشته دوباره تکرار و تجهیزات 

و تیراژ تولید دچار آسیب می شود. 
چرا گاز موردنیللاز نیروگاه های حرارتی برای تولید 

برق موردنیاز کشور تامین نمی شود؟

سایه سنگین خشکسالی بر صنایع

کمبود برق در دو س�ال اخیر نمود زیادی پیدا کرده که دلیل های گوناگون دارد. کاهش بارندگی 
و بحرانی شدن پدیده خشکسالی، تحریم ها و اورهال نشدن تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری و 
دانش  فنی، کمبود نیروگاه ها با توجه میزان مصرف و... از جمله مشکالتی است که تامین گاز و برق 
موردنیاز واحدهای صنعتی را با چالش روبه رو کرده است. البته مشکل کمبود گاز و برق از قبل وجود 
داش�ت اما با جدی ش�دن پدیده خشکسالی بیش�تر و منجر به خاموشی های مقطعی در واحدهای 
صنعتی ش�ده اس�ت. چرا گاز موردنیاز نیروگاه ها به اندازه کافی تامین نمی شود؟ متخصصان حوزه 

انرژی دانش استخراج گاز را در اختیار ندارند یا تجهیزات نیاز به اورهال شدن دارند؟ 

 با توجه به اینکه در سال های اخیر نزوالت جوی کاهش پیدا کرده، 
نیروگاه های برقابی کش��ور نتوانسته اند همچون سال های گذشته 
تولید و تامین برق داشته باشند که با افزایش تعداد نیروگاه های 
حرارتی بخش��ی از این مشکل قابل حل است. به طور قطع، راهکار 

منطقی فشار به صنایع برای کاهش مصرف نیست

عضو کمیسللیون عمران مجلس شللورای اسللامی اظهارکرد: فراکسیون 
مستقل حمل ونقل مجلس را با حضور نمایندگان تشکیل می دهیم تا از طریق 
این فراکسیون مطالبات جدی حوزه حمل ونقل کشور را پیگیری کنیم. عادل 
نجف زاده در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست با نمایندگان سازمان 
راهللداری و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجللا، گفت: با توجه به نزدیکی روز 
ایمنی حمل ونقل در ۷ اردیبهشت، جلسه ای با نمایندگان سازمان راهداری 
و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در مجلس شورای اسامی برگزار کردیم. 

وی ادامه داد: صنعت حمل ونقل در جهان صنعتی بسیار پویا و درآمدزا بوده 
و در تولید ناخالص ملی کشورها ایفای نقش می کند درحالی که تا این لحظه 
به سبب مشکاتی که در این زمینه وجود دارد، سهم صنعت حمل ونقل در 
)GDP( کشور در حد فاصل ۷ تا ۹ درصد بوده که رقم جالب و قابل توجهی 
نیسللت. وی در مجلس شورای اسامی با اشاره به وجود مشکات عدیده در 
حمل ونقل جاده ای کشللور، اظهارکرد: ارتقای زیرساخت کریدورهای اصلی 
کشللور برای اتصال به پایانه های مرزی و همچنین ارتقای زیرسللاخت های 

پایانه هللا و تللاش در جهت تامین نهاده های حمل ونقل کشللور و حمایت از 
صنعت حمل ونقل به ویژه رانندگان با توجه به مشللکات موجود در کشللور، 
از جمللله موضوعات بسللیار مهمی بوده که بایللد موردتوجه قرار بگیرد. عضو 
کمیسللیون عمران مجلس اضافه کرد: با وجود تمام تاش های انجام شللده 
در کشللور در سللال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ هزار نفر از هموطنان مان را در تصادف 
جاده ای از دسللت دادیم و بیش از ۳۵۰ هزار نفر مجروح و مصدوم شللدند که 

در مقام مقایسه با استانداردهای جهانی اصا قابل قبول نیست.

تشکیل 
فراکسیون 
حمل ونقل 
در مجلس

سخن پایانی
بنابر این گزارش کارشناسان حوزه انرژی عنوان می کنند برای تامین 
برق موردنیاز واحدهای صنعتی ضرورت دارد تعداد نیروگاه های حرارتی 
افزایش پیدا کند. تامین گاز موردنیاز این نیروگاه ها هم با استخراج گاز 
بیشتر از طریق اورهال کردن تجهیزات و ارتقای دانش فنی متخصصان 
این حوزه، شللدنی است. اما تحریم مشکل ساز بوده و خرید تجهیزات را 
با موانع بسللیاری روبه رو کرده است. از سوی دیگر، بهینه کردن مصرف 
سوخت خانگی راهکار دیگری است که به کمک صنایع می آید. استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر نیز یک راهکار دیگر است که با وجود ظرفیت 

باال کشور، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

حسللن مرادی از کارشناسان حوزه انرژی کشور درباره 
کمبللود گاز و قطعللی برق واحدهللای صنعتی به  
گفللت: گاز، خوراک مصرفللی نیروگاه  های حرارتی بوده و 
برای تامین برق موردنیاز صنایع باید تعداد این نیروگاه ها 
افزایللش پیدا کند که تحقللق این موضوع منوط به تامین 
تجهیزاتی است.وی افزود: وزارت نیرو و شرکت های توزیع 
برق باید برای تامین برق، چه در بخش های خانگی و چه 
صنعتی، پاسخگو باشند. ۲، ۳ سالی است کمبود گاز و برق 

در کشور نمود زیادی پیدا کرده است.
او ادامه داد: با توجه به اینکه در سللال های اخیر نزوالت 
جللوی کاهش پیللدا کللرده، نیروگاه های برقابی کشللور 
نتوانسللته اند همچون سللال های گذشللته تولید و تامین 
برق داشته باشللند؛ بنابراین با افزایش تعداد نیروگاه های 
حرارتی بخشللی از مشللکل قابل حل اسللت. به طور قطع، 
راهکار منطقی فشار به صنایع برای کاهش مصرف نیست.

مرادی تاکید کرد: صنعت باید نیازمندی خود را تامین 

کند تا تولید شللکوفا شود. نمی توان از یک سو شعار رونق 
تولید را مطرح کرد و از سوی دیگر، از صنعتگران خواست 
تا مصرف انرژی را در واحد صنعتی خود کاهش دهند. این 

دو ضدونقیض بوده و پاسخگو نیست.
او تصریللح کرد: دولت باید در زمینه سللاخت نیروگاه ها 
سللرمایه گذاری کند. برخی شرکت های داخلی در ساخت 
تجهیزات موردنیاز برای راه اندازی نیروگاه جدید سللرآمد 
هسللتند. دولت می تواند با پیش خرید، سللرمایه الزم را در 
ساخت ژنراتورهای قوی در اختیار این شرکت ها قرار دهد؛ 
بنابراین باید شللرکت های سازنده نیروگاهی تقویت شوند 
و دسللت آنها برای تولید باز باشللد تا نیازمندی های کشور 
بللرای تجهیزات نیروگاه ها را تامیللن کنند.مرادی با بیان 
اینکه کمبود گاز در کشللورهای اروپایی هم امروز مسئله 
شده، عنوان کرد: ایران کشوری غنی در حوزه گاز است و از 
نظر ذخایر گاز طبیعی، دومین کشور جهان پس از روسیه 
به شللمار می رود؛ از این رو انتظار می رود مشللکل کمتری 

برای تامین گاز داشللته باشللیم. یکی،  دو سللال هم زمان 
کافی اسللت که دولت به فکر تامین نیروگاه های بیشتری 
باشد. البته نمی توان تحریم ها و موانعی که در مسیر تامین 

تجهیزات ایجاد کرده را نادیده گرفت. 
تحریم و تامین تجهیزات �

برای جبران کسری برق موردنیاز صنایع، عنوان می شود 
تعللداد نیروگاه هللای حرارتی باید افزایللش پیدا کند اما با 
توجلله به کمبللود گاز برای همین تعللداد نیروگاه فعلی و 
مازوت سللوزی نیروگاه ها و در ادامه تشللدید آلودگی هوا 
چگونه می توان به آمار نیروگاه ها افزود؟ مرادی در این باره 
گفللت: به هر حال، طرح های توسللعه اسللتخراج گاز باید 
عملی شللود. در تابسللتان مشللکات کمتر اسللت اما در 
زمسللتان که مصرف خانگی باال می رود، مشکات تشدید 

می شود.
ایللن کارشللناس حوزه انرژی دربللاره کمبود تامین گاز 
موردنیللاز نیروگاه هللا بللرای تولید برق بلله دانش فنی و 

فرسللودگی تجهیللزات اشللاره 
تحریم هللا  افللزود:  و  کللرد 
سبب شللده در کنار عدم ارتقای 
دانللش فنللی، ماشللین آالت و 
تجهیللزات بخش های گوناگون 

در نیروگاه هللا و اسللتخراج گاز اورهال نشللوند. اگرچه در 
راسللتای خودکفایی تاش زیادی شده و نوآوران کارهایی 
را انجللام داده اند اما ایللن فعالیت ها کافی نبوده و ضرورت 

دارد فناوری ها روزآمد شوند.
راهکارهای پاک �

مرادی با بیان اینکه در کنار احداث نیروگاه های حرارتی 
باید در حوزه راه اندازی پنل های خورشیدی و توربین های 
بادی هم سللرمایه گذاری شللود، گفت: متاسللفانه در این 
بخش کم کاری شللده اسللت. با وجود ظرفیت های خوبی 
کلله کشللور در حوزه نور خورشللید و بللاد دارد اما نیاز به 

سرمایه گذاری است تا به بهره برداری برسند.

افزایش نیروگاه های حرارتی

در ادامه علی کیشانی فراهانی، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعللت نفللت ایران و رئیس کارگروه ملی گاز درباره وضعیت تولید گاز و تامین 
خللوراک نیروگاه هللای حرارتللی بللرای تولید برق به  گفللت: با توجه به 
بررسللی های اجمالی انجام شللده، ۴۵ درصد مجموع ذخایر نفتی کشللور مورد 
سللرمایه گذاری واقع نشللده، که این رقم در بخش گاز به ۷۷ درصد می رسللد. 
در بررسللی علل و ریشلله یابی عوامل باید گفت میزان تولید کل گاز تحویلی به 
خطوط کشللور در سللال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بهتر بود، به طوری که کل 
گاز تحویلللی به شللبکه در ۱۹ دی  ۱۴۰۰ معادل ۸۴۴.۱ میلیون مترمکعب در 
روز ثبت شللده که رقم بسللیار خوبی بوده و در آسللتانه ۸۵۰ میلیون مترمکعب 
در روز قرار گرفته اسللت. معاون وزیر نفت با بیان اینکه موجودی مخازن نفت 
و  گاز در پایان ۱۱ دی  ۱۴۰۰ نسللبت به مدت مشللابه ۱۳۹۹ به میزان ۴ درصد 
افزایللش یافتلله، یادآوری کرد: موجودی مخازن نفت  و گاز در شللروع کار دولت 
سیزدهم نسبت به سال ۱۳۹۹ کمتر بود اما با وجود مصرف قابل  توجه، به تدریج 

این وضعیت بهبود یافت.
وی دربللاره دسللته بندی مصرف گاز در کشللور به مصللارف خانگی، صنایع، 
نیروگاه هللا، پاالیشللگاه ها و پتروشللیمی ها اشللاره کرد و گفللت: مصرف گاز در 
بخش هللای نیروگاهی، صنایع عمده، خانگللی و تجاری در همین مدت ۷۸۸.۹ 
میلیون مترمکعب بوده که ۱۱۶.۱ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه ها و ۱۰۶.۵ 
میلیون مترمکعب به صنایع عمده کشللور تحویل شللده و سهم بخش خانگی و 
تجاری از این مقدار ۵۶۶.۳ میلیون مترمکعب گاز بوده که عدد بسیار قابل توجه و 
تاملی است. در همین تاریخ، ۵.۵ میلیون مترمکعب به کارخانه های سیمان، ۲۳ 
میلیون مترمکعب به بخش فوالد، ۵۵.۵ میلیون مترمکعب به بخش پتروشیمی 
و ۲۲.۵ میلیون مترمکعب به پاالیشگاه ها، تلمبه خانه ها، بخش مس و آلومینیوم 
کشور اختصاص یافته است. البته باید توجه داشت که مصرف گاز در بخش های 
گوناگون در سللال ۱۴۰۰ نسبت به سللال های قبل افزایش یافته که میزان این 

افزایش معادل ۱۰ درصد بوده است.
کیشانی در بخش صادرات گاز کشور هم اظهار کرد: ایران در ۲۲ سال گذشته 
با کشورهای گوناگونی مانند هند، پاکستان، چین، امارات، عراق، ترکیه، عمان، 
کویت، بحرین، لهستان، گرجستان، ایتالیا، جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا 
مشللغول مذاکرات برای صادرات گاز بوده که بسللیاری از آنها به قرارداد اجرایی 
یا یادداشللت تفاهم منجر شللده اما منهای ترکیه، عراق، ارمنستان و جمهوری 

آذربایجان، در سللایر موارد کاما ناکام مانده و سللهم ایران در بازار جهانی گاز 
همچنان نزدیک به صفر اسللت. به طور قطع بللرای چنین ناکامی دالیل زیادی 
وجللود دارد اما برخاف تصور عمومللی، تحریم یا اعمال آن دلیل موجهی برای 
این ناکامی بزرگ ارزیابی نمی شللود، زیرا قریب به اتفاق مذاکرات با کشللورهای 
یادشللده، پیش از تحریم ها آغاز شللده و اضافه بر آن، اگر قراردادی اجرایی در 
فروش گاز به دست آمده؛ تحریم یا اعمال تحریم های ظالمانه امریکا، اجرای آنها 
را متوقف نکرده است. تداوم صادرات ناچیز گاز ایران به ترکیه، عراق، ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان، از آن جمله است. )جهت اطاع و استحضار نمودار واردات 

و صادرات در چند سال گذشته ارائه شده است.(

او در ادامه سللخنان خود یادآور شللد: ایران در سللال ۲۰۲۰ به میزان ۱۶.۷ 
BCM گاز صللادر کللرده که برابر با ۱۰۲ میلیون بشللکه نفت در سللال یا ۲۷۹ 
هزار بشکه نفت خام در روز است. این نیز در حالی روی داده که این کشور طی 
سللال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ تقریبا به طور میانگین افزون بر ۷۰ درصد صادرات 
گاز خود را از ترکمنسللتان وارد می کرده که در سللال ۲۰۱۹ این واردات به صفر 
نزدیک شده است. بنابراین خالص صادرات گاز ایران قبل از سال ۲۰۱۸ عددی 
قابل توجه محسوب نمی شود، آن هم برای کشوری که رتبه دوم ذخایر گاز جهان 
را در اختیار دارد؛ از این رو ایران را باید بازیگری کاما نوظهور و بسللیار کوچک 
در بازار گاز جهان تلقی کرد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که صادرات نقش 

مهمی و ارزنده ای در میزان مصرف گاز نداشته است.
ضرورت سرمایه گذاری �

کیشللانی در ادامه مشللکات تامین گاز مصرفی نیروگاه های حرارتی به چند 

نکته اشاره کرد و گفت: کاهش مشهود سرمایه گذاری 
در سللنوات گذشته، افزایش میزان تولید گاز و ایجاد 
اختاف با میزان مصرف داخلی در راستای بسترسازی 
صادراتی یا ایجاد شللرایط امن بللرای بهره برداری در 
صنایع داخلی یکی از مشللکات است. ارتقای سطح 

بهره وری و بهره برداری از میادین گازی، به ویژه میادین مشترک، کنترل مصرف 
قابل توجه گاز در مشعل ها یا فلرها و مصرف داخلی مصرفانه )۶.۷ برابری نسبت 

به کشورهای خارجی( از دیگر نکات قابل تامل در این حوزه است. 
وی اظهار کرد: امید اسللت با سیاسللت گذاری انجام شللده و با بهره مندی از 
برنامه های وزارت نفت و تاکید بر سللرمایه گذاری ۱۶۰ میلیارد دالری در ادامه 
شللاهد رفع چالش ها و همچنین تثبیت جایگاه ایران در بازار نفت و گاز داخلی 

و خارجی باشیم.
او افزود: در راستای برنامه ریزی های انجام شده از رئوس این برنامه ها می توان 
به توسللعه میدان گازی آزادگان، ذخیره سللازی فاز دوم گاز شللوریجه، ساخت 
پتروپاالیش ۳۰۰۰ بشللکه ای شهید سلیمانی، سرمایه گذاری در خطوط انتقال 

گاز و نفت و سایر موارد اشاره کرد.
عضللو هیات مدیره انجمن سللازندگان تجهیزات صنعت نفللت ایران و رئیس 
کارگروه ملی گاز ایران در پایان عنوان کرد: این انجمن برای تحقق برنامه ها به 

وزارت نفت اعام آمادگی کرده است.

وضعیت تولید و مصرف

کاهش بارندگی و خشکسالی، مصرف گاز را بیشتر کرد

اماواگرهای تامین گاز نیروگاه های حرارتی


