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نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 905

نابرده رنج
کارکـنان پاالیشگاه گاز شهیـدهاشمی نژاد ؛مـردانی از جنـس سختکـوشی

گنج میسر نمیشود

سید مرتضی هاشمی  -نقطه ای پرجنب وجوش در شمال شرق ایران که نخستین فعالیت اکتشافی آن در سال
 1331در منطقه خانگیران به وقوع پیوست و اولین چاه در سال  1341به مخزن گاز شیرین رسید ،نعمت بزرگ
خدادادی که در عمق  3700متری به قلب زمین رسوخ کرد .هم اکنون  34سال از فعالیت این مجتمع گازی در مسیر
جاده ابریشم میگذرد و هر روز بالنده تر از گذشته با همت و تالش شبانهروزی کارکنان ،گرمابخش منازل ساکنان
شمال و شمال شرق کشور شده است.برای روشن ماندن این مشعل و برخورداری هموطنان در خطه شمال و شمال
شرق کشور ،مردانی از جنس سختکوشی ،تالش کردهاند و با تلفیق تجربه و جوانی ،کمر همت بسته و دست به زانو
گرفته اند تا ما امروز رفاه و آسایش را در جای جای میهن اسالمی نظاره گر باشیم.آغاز فصل سرد و تامین گاز
بخشهای مختلف ،بهانهای شد تا سراغ برخی کارکنان پاالیشگاه گاز شهیدهاشمی نژاد برویم و سختکوشی آنان
را در توسعه گازرسانی به مردمان ایران زمین به قلم تحریر در آوریم.این مجموعه عظیم صنعتی ،یکی از خطرناک
ترین گازها از مخازن منطقه عملیاتی خانگیران با سه و نیم درصد گاز هیدروژن سولفوره را پاالیش میکند و عملیات
فرآورش در پنج واحد تصفیه گاز که از اهمیت خاصی برخوردار است ،انجام میشود.
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اتاقکنترلمرکزی،قلبپاالیشگاهاستوهمهفرآیندهایتولید
در این مجموعه ثبت و ضبط میشود.
مجید محمدی ،سرپرست واحدهای تصفیه گاز میگوید :با توجه
به اینکه این مجتمع گازی تنها پاالیشگاه خطه شرق کشور است و
گاز  6استان کشور را تامین میکند ،وظیفه اصلی تولید به عهده
واحدهای تصفیه گاز است.
به گفته وی ،گاز به عنوان یک سوخت پاک است 10 ،سال است
جایگزیننفتشدهوگویسبقتراازنفتودیگرفرآوردههایانرژی
ربوده ،افزون بر این سوختی است که زیرساخت توسعه در کشور
محسوب میشود ،به طوری که همه صنایع ما به سمت گازسوز شدن
سوق پیدا کرده و امروزه بخشی از گاز نیروگاهها تامین میشود.
یکیازمواردتاثیرگذاردرحوزهفعالیتهایاقتصادیکهمیتواند
شرایط فعالیت در حوزه اقتصاد مقاومتی را به وجود آورد ،گازرسانی
است.

امنیت انرژی با مصرف بهینه

در کشور شاهد استفاده بی رویه از گاز هستیم ،اما پاالیشگاهها
جدا از اینکه نقش تولید کننده را ایفا میکند ،باید با انجام اقدامهایی
در جهت کاهش انرژی در مجموعه خود برنامه ریزی کند.
محمد فالح کوشکی ،مسئول نیروگاه پاالیشگاههاشمی نژاد
میگوید :گاز بستر و محور توسعه است و نقش موثری در توسعه و
رفاه اقتصادی دارد.
روند فعلی مصرف گاز ،برخالف امنیت انرژی است و باید با مصرف
بهینه ،به امنیت انرژی کشور کمک کنیم.
راهبردها و سیاستهای توسعه ای باید به هم پیوسته باشد و در
یکمسیروخطمشیصحیحقرارگیردتااینسوختپاکبهعنوان
یک نعمت خدادادی هدر نرود.
به گفته وی ،نیروگاه پاالیشگاه گاز شهیدهاشمی نژاد با دارابودن
سه مولد گازی و دو مولد بخار و دو مولد گازی در نیروگاه ذخیره
سازی ،انرژی الکتریکی مورد نیاز شرکت باالدستی (شرکت نفت و
گاز شرق) ،همه واحدهای پاالیشگاه ،تاسیسات جانبی ،آبرسانی و

