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خانههایی که در  5ســال گذشــته با گاز گرم شدند و
نیروگاههایی که اکنون بهجای فرآوردههای نفتی،
گاز طبیعی میســوزانند ،میدانند که در سالهای
اخیر چه گامهــای بلندی در راســتای افزایش رفاه
مردم و بهبود وضع محیط زیســت برداشــته شده
اســت .اقداماتــی کــه خــواب را از چشــم فعاالن
صنعــت گاز ربــود اما نتیجهاش شــیرین اســت؛
از اتصــال بیــش از  11هزار شــهر و روســتا به شــبکه
سراسری گاز گرفته تا اقدام برای محرومیت زدایی
از سیســتان و بلوچســتان .اما مدیرعامل شــرکت
ملی گاز در کنار اقدامات انجام شــده گازرســانی از
ســنگاندازیها میگوید که ارتباطی با دشــمنان
خارجی نــدارد .از رســانههایی میگوید که بهجای
هدیه دادن شادمانی حاصل از گازرسانی بهمردم،
ســعی میکنند که بذر نفاق و انزجار از دولت را در
دل مردم بکارند .حمیدرضا عراقی معتقد اســت
کــه اجماع داخلــی ،راه حل بســیاری از مشــکالت
کشور اســت و اگر اختالفات حل و فصل نشود ،در
آینده نه چندان دور دچار معضل میشــویم .او در
گفتوگو با «ایران» به تشــریح آخرین وضعیت
صنعــت گاز و گازرســانی پرداخــت؛ در مــورد
برنامههــای احیای آبونمان ولــزوم آن و مدیریت
مصــرف در زمینــه حفــظ انــرژی بــرای آینــدگان
توضیــح داد .واز اقدامــات انجام شــده برای حل
مشــکالت گازی با کشــورهایی نظیر ترکمنســتان و
برنامههای ایران برای افزایش صادرات گاز سخن
گفت .این مصاحبه را در ذیل بخوانید:

شنیدهمیشودکهترکمنستانباردیگرباهدف
اعمالفشــاربهایراندراوجسرمایزمستانحتی
ســوآپ گازخودراازمســیرایرانمتوقف کرد.این
موضوعصحتدارد؟
ابتــدا بایــد اشــاره کنــم بحثی کــه بــا ســرعت ،دقت و
دردســرهای زیاد در یک ســال گذشته انجام شــد ،اجرای
خطدامغان-کیاسربود.
در ســالهای گذشــته ترکمنســتان گاهــی اوقــات بــه
هــر دلیلــی گاز صادراتی خــود به ایــران را قطــع میکرد و
ما اعتــراض میکردیــم .حتی برخــی مواقع در زمســتان
مجبــور بودیم کــه هر چــه میگوینــد گوش دهیــم .حتی
گاهــی مجبــور بودیــم قیمــت را در  3تــا  4مرحلــه بــاال
ببریــم .همیشــه نگــران بودیم که اگــر گاز را قطــع کنند بر
ســر تعداد مشــترکی کــه در مســیر ایــن خط لولــه زندگی
میکننــد ،چــه خواهــد آمــد .با توجــه بــه رفتار غیــر قابل
پیشبینی ترکمنســتان در زمســتانها ما همیشه نگرانی
و اضطــراب داشــتیم و ایــن کشــور چنــد بــار هم شــیر گاز
را بــه روی ایــران بســته بــود .امــا ایــن خــط لولــه خیلــی
نجــات دهنده بود و در زمســتان ســالجاری حتــی در آن
 8روز سرمای سخت ،این خط ما را نجات داد و فشار گاز در
شهرهایینظیرآملوبابلمطلوببود.
با این حال ترکمنستان بازهم امسال به منظور اعمال
فشــار به ایران یا هــر دلیل دیگــری ســوآپ گاز را در ژانویه
قطــع کــرد .اما دیدنــد که ایــن کار هم جوابگو نیســت و در
شمال ایران هیچ گونه مشکلی در گازرسانی وجود ندارد.
آن هم به یمن وجود خط لوله دامغان-کیاسر-نکا.
با قطع سوآپ ترکمنستان به آذربایجان ما اصراری به
ادامه این روند نداشــتیم اما مطابق بــا برنامه آذربایجان
االن گاز را از نخجوان میگیریم و به آذربایجان میدهیم.
ناگفته نماند که در غرب کشــور نیز یک خط لوله مهم
را ایجاد کردیم که اهمیــت آن کمتر از خط لوله دامغان-
کیاســر-نکا نبود .منظور خط ششــم سراســری است که از
جنوب کشــور آغــاز و پس از عبــور از کرمانشــاه به دهگالن
میرســد .بــا ایــن خــط کــه  90درصــد پیشــرفت داشــته،
توانستیم پایداری شبکه گاز غرب کشور را تضمین کنیم و
بدون دغدغه به صادرات گاز عراق بپردازیم.
بــه ایــن ترتیــب امســال مــا در سراســر کشــور هیــچ

محدودیت و مشکل خاصی نداشــتیم و توانستیم در کل
کشور فشار گاز را ایجاد کنیم.
شکایتیکهازترکمنستانکردیمبهکجارسیده
است؟
در رابطــه بــا ترکمنســتان  2بحــث وجــود دارد .یکــی
شــکایت آنها و طلبشــان از ماســت و دیگــری ادعاهای ما
در مــورد قطع گاز صادراتــی .آن هم مثل ترکیه پروندهای
اســت کــه در حــال پیگیــری هســتیم .هــم آنهــا و هــم ما
بهدنبالداوریهستیم.
آیــامیخواهیمبازهــمروابطگازیخــودرابا
ترکمنستانادامهدهیم؟
بلــه .اما با شــرایط خــاص .باالخــره ترکمنســتان یک
شــریک تجاری در شمال کشور ماســت و زیرساختهای
تجارت گاز وجود دارد .آماده ســوآپ گاز آنها هستیم و اگر
بخواهند به ما گاز بفروشــند ،میخریم اما باید گازشــان را
با کیفیت و با قیمت مناســب تحویل بدهند .این دو شرط
ماست.
صــادرات گاز بــه عــراق و ترکیــه در ســرمای
زمستانامسالکاملانجامشد؟
بله .میانگین روزی 10میلیون متر مکعب گاز به عراق
صادر میشــود .در حالی که قرارداد آن برای سالجاری7
میلیون متر مکعب در روز اســت .البته تــا  13میلیون متر
مکعــب در روز هم ما به عراق گاز دادیم .حتی فشــار خط
در زمســتان بهاندازهای باال بود که آنها اعالم کردند فشــار
خط باالست و آن را پایین بیاورید.
در صــادرات بــه ترکیــه هــم هیچ مشــکلی نداشــتیم
و روزانــه 30میلیــون متــر مکعــب گاز در زمســتان به این
کشــور دادیم .همانطور که در تأمین مصارف داخلی گاز
مشــکلی رخ نداد .لــذا میتوان ادعا کرد که امســال یکی از
بهترین ســالهای شــرکت در تأمین گاز داخلی و خارجی
بود.
آیــادادگاهترکیــهوموضوعــاتمربــوطبهآن
تمامشدهاست؟
مشــکلی کــه در کشــور ما هســت این اســت که ســعی
میکنیم همه چیز را سیاســی و جناحی کنیم .در حالی که
قراردادهــای گازی فرق دارد و اساســاًقراردادهایی اســت
کــه بر اســاس آن هــم ایران و هــم طرف مقابــل میتواند

