
پنجمین کنفرانس بینالمللی صنعت cng با پیام رئیس جمهور آغاز به کار کرد

نوشته شده توسط مدير كل
چهارشنبه ، 22 آذر 1391 ، 18:01 - آخرین بروزرسانی چهارشنبه ، 22 آذر 1391 ، 18:15

ایران کنفرانس

  

پنجمین کنفرانس بینالمللی صنعت cng با پیام رئیس جمهور آغاز به کار کرد

  

تهران/ واحد مرکزی خبر/ اقتصادی 1391/09/22        
پنجمین  همایش بین المللی صنعت CNG  امروز با قرائت پیام رئیس جمهوری و با حضور  مسئولان وزارت نفت، رئیس

سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر مسئولان در هتل  المپیک آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما ، در این همایش دو روزه که با هدف  حفظ محیط زیست و ایجاد نظام پایش و ارزیابی گاز طبیعی

ورودی به صنعت CNG،  ارتقای دانش و مهارت در این صنعت و جذب بیشتر بخش خصوصی برگزار شده است ، 
برنامه  ریزی سیستم نگهداری و تعمیرات مخازن و تجهیزات جایگاه های سوخت، صدور  خدمات فنی و مهندسی و

تجهیزات صنعت CNG بر صنعت و اقتصاد کشور و ارائه  فناوری ها و دستاوردهای نوین این صنعت بررسی می شود.
 این همایش با حضور متخصصان، صاحبنظران، صاحبان صنایع و ذینفعان صنعت سی ان جی و به منظور تهیه سند راهبردی

این صنعت برگزار شده است.
پنجمین  همایش صنعت سی ان جی  دارای 4 میزگرد تخصصی است که متخصصان و صاحبان صنایع  در آن درباره مسائل

مرتبط با حوزه صنعت سی ان جی تبادل نظر و برای تصمیم  گیری ، مطرح می کنند. 
ایران با بزرگ ترین ناوگان حمل و نقل با سوخت  مصرف سی ان جی و نزدیک به دو هزار جایگاه سوخت رسانی گاز

طبیعی فشرده شده  (سی ان جی)، قطب اصلی این سوخت پاک و جایگزین در منطقه و جهان است.
ایران  چهارمین دارنده جایگاه های سی ان جی جهان پس از پاکستان، چین و آرژانتین  است که با افزایش شمار جایگاه

ها تا خرداد ماه به مقام دوم جهان دست خواهد  یافت.
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