اريخ  92/5/7لغايت  92/10/16در
مهمترين تصميم گيري و مصوبات و اقدامات انجام شده از ت
كميته اجرائي گاز

 - 1ثب ػٌبيت ثِ مٌتَر ّبي هطتزك ثزاي هجوَػِ آپبرتوبى ّب ٍ

اذتالف زريبفتي ًبظزاى ثب مٌتَر ّبي

تفنيني ثِ ّويي تؼساز ٍ ثب تَجِ ثِ ثبثت ثَزى ًزخ تؼزفِ ّب زر ايي هزحلِ هقزر گززيس ًسجت ثِ
مبّص ٍاحس ّز مٌتَر هطتزك زر مبرثزه هٌْسسبى ًبظز طجق جسٍل سيز اقسام ٍ ثزاي هتقبضيبى
هجبلغ هٌسرج زر تؼزفِ ثز اسبس هقسار ٍاقؼي هحبسجِ گززز ثسيٌػَرت ثزاي مٌتَر ّبي هطتزك تؼساز
مبّص زر مبرثزه طجق جسٍل سيز تب اطالع ثؼسي تؼييي گززيس.
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 - 2زر ذػَظ گبس  ٍ 2Psiثيطتز طي ثزگشاري جلسبت هقزر گززيس مبرّبي ػقت هبًسُ پيگيزي ضَز ٍ
ًْبيتبً جلسِ هطتزك ّيأت ً 5فزُ استبى تطنيل ٍ تؼزفِ قيوت ًظبرت گبس

 2-60Psiثِ تػَيت

رسيس  ٍ.جْت ازاهِ مبر ًيش تب اجزائي ضسى ًظبرت هَضَع پيگيزي ٍ زر زست اقسام است.
 - 3پيص ًَيس آييي ًبهِ مٌتزل هضبػف هجحث  17جْت حػَل اطويٌبى ٍ مٌتزل السم ثزاي غحت
اجزاي هقزرات تْيِ گززيس .
 - 4پيص ًَيس ًحَُ تسٍيي گشارش مبرآهَسي ًبظزاى گبس تْيِ گززيس.
 - 5جْت ّونبري ثب هجزيبى تجزثي مِ طجق ضيَُ ًبهِ ثبيستي پزٍاًِ مست ذَز را اس اتحبزيِ ٍاثستِ ثِ
سبسهبى غٌؼت هؼسى ٍ تجبرت اذذ ًوبيٌس ٍ پزٍاًِ ّب ثِ رٍس گززز هقزر ضس تب تبريد  30ثْوي زفبتز
اس ًبهجززگبى مبر قجَل ًوبيٌس ٍ طي جلسِ هطتزك ّيأت ً 4فزُ هقزر گززيس هجزيبى تجزثي ثب سپززى
تؼْس ًسجت ثِ اذذ پزٍاًِ اس اتحبزيِ اقسام ٍ زر هست تؼييي ضسُ مليِ هجزيبى ٍاجس غالحيت طي
ليست هَقت مِ سهبى آى را سبسهبى غٌؼت ٍ هؼسى ٍ تجبرت تؼييي هي ًوبيٌس ثِ سبسهبى هؼزفي
گززًسٍ اس آى تبريد ثِ ثؼس فقط پزًٍسُ اس مسبًي قجَل هي ضَز مِ پزٍاًِ مست زريبفت ٍ زر ليست
زائن قزار گزفتِ ثبضٌس.
 - 6جْت تَسيغ مبرثْتززر ضْز تْزاى هقزر گززيس زفتز ضْزري جش زفبتز اغلي ّز ًبظز هٌظَر گززز.

 - 7هنبتجبت السم جْت مبّص سهبى ٍ هطرع ضسى يل سهبى هؼيي ثزاي هسئَليت ًبظزاى گبس ثب ٍسارت
راُ ٍ ضْز سبسي اًجبم ٍ طجق زستَر ٍسيز هحتزم ٍ هَافقت ملي ايطبى هَضَع جْت مبرضٌبسي ٍ
تؼييي سهبى هذمَر زر زستَر مبر قزار گزفتِ مِ ًتبيج آى ثشٍزي ثِ اطالع ًبظزاى هحتزم ذَاّس رسيس.
 - 8فؼبل ضسى مويتِ ّبي حل اذتالف زفبتز زر زستَر مبر قزار گزفتِ ٍ ثشٍزي ايي مبرضٌبسبى ة ُ زفبتز
هؼزفي ذَاٌّس ضس.
 - 9ثبسذَاًي ضيَُ ًبهِ گبس  1/4 Psiزر زستَر مبر قزار زارز ٍ اػضب گزٍُ هنلف گززيسًس ًسجت ثِ
ارائِ ًظزات ذَز جْت اغالحيِ ضيَُ ًبهِ سبل  85اظْبر ًظز تب پس اس جوغ ثٌسي اقساهبت قبًًَي
اًجبم پذيزز.
- 10ثزًبهِ جبهغ غزفِ جَئي اًزصي ضبهل راّجزز – رٍش ّب ٍ اّساف غزفِ جَيي تْيِ ٍ زر ّيأت هسيزُ
ًظبم ارائِ گززيس تب اًطبالِ زر آيٌسُ ًشزي ك اس ينطزف ثبسار مبر جسيسي ثزا ي هٌْسسبى هنبًيل
ايجبز ٍ اس طزف زيگز زر سطح هلي ذسهبت هٌْسسي ثِ ضنل ٍاقؼي ارائِ ٍ غزفِ جَئي هَرز ى ظر
ػولي گززز.
- 11جْت جلَگيزي اس اتالف ٍقت هٌْسسبى ًبظز گبس ٍ سزػت ثرطيسى ثِ زريبفت ٍجَُ فيص ّبي
ًبظزاى هذامزات سِ جبًجِ ثب گزٍُ في آٍري اطالػبت ٍ گزٍُ هبلي سبسهبى جْت هنبًيشُ ًوَزى
پززاذت فيص ّب اًجبم مِ هَضَع زر زست اقسام هيجبضس.
- 12ثب ػٌبيت ثِ حجن هحسٍز مبر ٍ افشايص تؼساز ًبظزاى ثطَر سبليبًِ ٍ ايج از اضنبل زر ترػيع ٍ تَسيغ
مبر ثِ ًبظزاى گبس هنبتجِ السم ثزاي ًظز ذَاّي اس گزٍُ ٍ ّوچٌيي سبيز هسبئل ثب ّيأت رئيسِ سبسهبى
هَضَع هطزح ٍ ًبهِ ارسبل گززيس تب هزاتت را ثِ ٍسارت راُ ٍ ضْز سبسي هٌؼنس ًوبيٌس تب ثتَاى
تؼبزل السم را زر ايي ثرص ايجبز ًوبيين.
ثب تَجِ ثِ هسبئل هرتلف اقتػبزي ٍ مبّص سْويِ ّب ٍ هقبيسِ ّبي اًجبم يبفتِ هذامزات السم زر گزٍُ هطزح
ٍ ثب زرذَاست اجزاي تجػزُ تؼزفِ ّب تب هيشاى
هحتزم ثب افشايص  15زرغس افشايص
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