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اخبار
سرپرست منطقه  9عملیات انتقال گاز
خبر داد

افزایش پایداری گاز در خط
 30اینچ سرخس -نكا

سرپرست منطقه  9عملیات انتقال گاز از افزایش
پایداری گاز در خط  30اینچ سرخس -نکا در این
منطقه عملیاتی خبر داد .محی الدین مفخمی
با اعالم این خبر اظهار کرد :با توجه به بررسی
نتایج حاصل از پیگرانی هوشمند خط لوله 30
اینچ سرخس – نکا در سال گذشته و وجود عیب
در شاخه لوله از این خط در محدوده مرکز بهره
برداری گرگان ،عملیات تعویض نقطه معیوب در
دستور کار قرار گرفت .وی افزود :پس از برنامه
ریزی و هماهنگی های به عمل آمده با شرکت
گاز استان گلستان و با حضور نیروهای عملیاتی
منطقه  9این پروژه با تخلیه گاز بین دو ایستگاه
شیر گرگان و کردکوی آغاز و پس از برش سرد،
قسمت معیوب تعویض و عملیات جوشکاری و
رادیوگرافی انجام شد و این عملیات با موفقیت به
اتمام رسید .سرپرست منطقه  9عملیات انتقال گاز
در پایان ضمن قدردانی از تالش همکاران منطقه،
خاطرنشان کرد :برای اجرای این عملیات  24ساعت
زمان برنامه ریزی شده بود که با تالش های فشرده
و مضاعف همکاران در کمتر از  12ساعت انجام
شد ،همچنین پس از اتمام پروژه و اخذ تاییدیه از
واحد بازرسی فنی و با رعایت کامل ایمنی و نظارت
 HSEعملیات تزریق گاز در این خط صورت گرفت.

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای
گیالن خبر داد

افزایش  50درصدی ظرفیت پست
فومن انجام شد
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اخبار

معاون منابع آب ایران :

از سامانه حقوقی سحاب در برق
منطقهای خوزستان بهرهبرداری
میشود

یزد ،الگوی مناسبی برای توسعه کشت گلخانهای است
به گزارش خبرنگار ما از یزد "علیرضا الماسوندی"
در نشستی که جهت مشارکت ،همفکری و همکاری
بخش آب  ،محیط زیست و مناقشات و طرح و
توسعه و کسری منابع مالی در یزدبرگزار شد افزود:
ظرفیت های این استان در توسعه کشت گلخانه ای
بسیار مثبت است و می تواندالگوی مناسبی در این
حوزه باشد .وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری
بر استفاده از روش های نوین و بهینه مصرف آب
اظهار داشت :یزد از لحاظ مشارکت اجتماعی ،روش
های مصرف صحیح و بهینه و افزایش بهره وری در
کشور پیشرو می باشد.
الماسوندی با بیان اینکه ممکن است روش های
نوین و امروزی بهینه مصرف به لحاظ اعتقاد به
شرایط سنتی ،در باور کشاورزان دیروز نگنجد
گفت:همان کشاورز اگر متوجه شود که در منطقه ی
مجاور ،با مصرف یک ششم آب توانسته اند تولیدی
 ۴تا  ۶برابر داشته باشند او نیز به این روش ترغیب
شده و خواهد دانست که برای تولید و درآمد بیشتر
حتما نباید آب بیشتری مصرف کرد .وی تصریح
کرد :دولت نیز در این زمینه باید همراه کشاورزان
بوده و با وام های کم بهره و یا حتی بالعوض آنها را
یاری نماید تا هم بحث مدیریت مصرف وهم امنیت
غذایی ،بیشتر مورد اهمیت قرار بگیرد.
الماسوندی با اشاره به اینکه در طرح های بهره
برداری و بهینه مصرف باید تامل بیشتری شود طرح
های احیاء و تعادل بخشی را نیز بسیار مناسب
دانست وبا تشکر از مدیران آب یزد که دراین زمینه
نیز بسیار فعال وپیشرو بوده اند گفت :کشاورز
دنبال این نیست که آب را به چه شکل مصرف کند
او دنبال تولید بیشتر و درآمد بیشتر می باشد پس
وقتی بداند چگونه به این تولید و درآمد برسد و دولت
نیز همراهش باشد قطعا همراهی خواهد کرد.
این مسئول به در دست اجرا بودن تدوین برنامه
ای جامع جهت مدیریت مصرف آب اشاره کرد
و گفت:در این طرح ،هم کالن ها و هم اجزاء با
برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت در

یزد  -صادقی مقدم :معاون تلفیق و امور تنظیمگری شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت :استان یزد الگوی مناسبی برای تشویق دیگر کشاورزان
کشور برای توسعه کشت گلخانه ای است.

یزد از لحاظ
مشارکت
اجتماعی،
روش های
مصرف صحیح و
بهینه و افزایش
بهره وری در
کشورپیشرو
می باشد
نظر گرفته شده و بر اساس نتایج مدرن ،مدل ها
و الگوهایی که با مناطق سازگار باشند شبیه سازی
و تحلیل می شود .وی افزود:در این برنامه جامع،
خروجی ها ،سرمایه گذاری ها و نیازهای اولویت دار
که موضوع شرب می باشد دیده می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد هم گفت:
استان یزد واقع در فالت مرکزی ایران دارای ۱۹
محدوده مطالعاتی است که  ۱۶محدوده در شرایط
ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته و  ۳محدوده

آزاد آن نیز منابع آب چندانی نداشته یا بسیار شور
می باشد.
"محمدمهدی جوادیان زاده به دشت حیاتی و مهم
یزد -اردکان اشاره کرد و افزود :این دشت که عمده
سکونتگاه و تاسیسات و صنایع در آن مستقر می
باشد سالیانه با  ۱۰۰میلیون متر مکعب کسری مخزن
و افت  ۵۰سانتیمتری روبرو است.
وی به ارائه اقدامات خوب شرکت و همکاری
کشاورزان جهت صرفه جویی آب کشاورزی با توجه

به شرایط سخت استان یزد پرداخت و گفت :در
سالهای اخیر با طرح های خاموشی چاهها ،اصالح
و تعدیل ،احیاء و تعادل بخشی ،جلوگیری از اضافه
برداشت چاههای مجاز و مسدود کردن چاههای غیر
مجاز به صرفه جویی های چشمگیری رسیده ایم.
اجرای برنامه سازگاری با کم آبی ،طرحهای آبی در
دست اجرا ،فرهنگ سازی مدیریت مصرف ،نیاز آبی
استان ،کمبود اعتبار و غیره از دیگر مباحثی بود که
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد به آن اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیالن گفت:

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت
برق منطقهای خوزستان گفت :برای تسهیل در
رسیدگی به پروندههای دعاوی حقوقی و امالک،
سامانه سحاب خریداری و در مراحل پایانی
بهرهبرداری قرار دارد .جلیل وکیلیان بیان کرد:
با توجه به حجم فعالیتها و گستردگی اقدامات
حقوقی در شرکت برق منطقهای خوزستان،
این نرمافزار به الکترونیکی شدن این امور و
سرعتبخشی به حل آنها کمک شایانی خواهد
کرد .وی افزود :این سامانه امکان ایجاد پروندههای
الکترونیکی دعاوی و امالک ،بایگانی الکترونیکی
اسناد و مدارک ،دسترسی به گزارشات لحظهای
و آمار الکترونیکی ،تولید خودکار اوراق قضایی و
در نهایت مطالعه الکترونیکی پروندهها را فراهم
میکند .مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
شرکت برق منطقهای خوزستان تصریح کرد :از
مهمترین دستاوردهای سامانه سحاب میتوان به
رفع مشکالت و چالشهایی نظیر احتمال از بین
رفتن اسناد و جلوگیری از اتالف وقت منابع انسانی
برای رجوع به این اسناد ،کندی پاسخگویی به
مراجعهکنندگان و زمانبر بودن دسترسی به سوابق
پروندههای دعاوی و امالک ،اشاره کرد .وکیلیان
اضافه کرد :با همکاری دفتر فناوری ارتباطات و
اطالعات به زودی این سامانه مورد بهرهبرداری
قرار خواهد گرفت و در این راستا با حضور شرکت
مشاور ،کالسهای آموزشی چگونگی بهرهبرداری از
آن نیز برگزار شده است.

جایزه ملی مدیریت انرژی به
شرکت پاالیش گاز فجرجم رسید

تمام تالش ما در شرکت شهرکهای صنعتی گیالن در راستای ارتقاء بخش صنعت معطوف شده است

ظرفیت پست  20/63کیلوولت فومن در استان
گیالن از 60مگاولت آمپر به 90مگاولت آمپر افزایش
یافت .با هدف افزایش ظرفیت بارگیری ،اصالح
افت ولتاژ و جلوگیری از اعمال محدودیت ،ظرفیت
پست  20/63کیلوولت فومن در استان گیالن از 60
مگاولت آمپر به  90مگاولت آمپر افزایش یافت.
"حسن قنبرزاده" با اعالم این مطلب گفت :پروژه
افزایش ظرفیت پست فومن در راستای شناسایی،
امکانسنجی و ارائه الگو به منظور جابجایی
تجهیزات در جهت بهرهوری اقتصادی انجام شد.
وی افزود :در اجرای این پروژه با اضافه شدن
یک دستگاه ترانسفورماتور  30مگاولت آمپر به 2
دستگاه ترانسفورماتور  30مگاولت آمپر موجود
در پست و با استفاده از امکانات موجود شرکت
برق منطقهای گیالن ،ظرفیت توان الکتریکی
در این پست به میزان  50درصد افزایش یافت.
گفتنی است که عملیات اجرایی این پست بهمن
ماه سال گذشته آغاز شد که با تالش شبانه روزی
و با هدف اتمام پروژه قبل از پیک بار ،این پروژه در
خرداد ماه سال جاری و قبل از شروع فصل گرما
به بهره برداری رسید.

رسالت شرکت شهرکهای صنعتی گیالن
بر دو محور اصلی ،شامل ایجاد و تکمیل
زیرساختهای صنعتی و حمایت از صنایع
كوچك و متوسط استوار است  .مدیرعامل
شرکت شهرکهای صنعتی گیالن ضمن
گرامیداشت دهه صنعت  ،دهه تولید
و تجارت با عنوان معدن  ،فرصت ناب ،
ارزش آفرین در خصوص وضعیت صنعت
استان گفت :همه تالشهای این مجموعه با تکیه بر تجارب ارزشمند
سالهای گذشته ،در راستای تحقق تولید دانش بنیان و اشتغال
آفرین و ارتقاء بخش صنعت معطوف شده است .مهدی محبوبی
حسن کیاده افزود :رسالت شرکت شهرکهای صنعتی گیالن بر دو

محور اصلی ،شامل ایجاد و تکمیل زیرساختهای صنعتی و حمایت
از صنایع كوچك و متوسط استوار است که در این راستا امسال برنامه
احداث  4تصفیه خانه فاضالب ،زیرسازی و آسفالت شهرکها و
نواحی صنعتی ،تأمین برق و گاز ،تملک اراضی و تأمین برق از طریق
انرژیهای نو و تجدید پذیر در دستور کار قرار گرفته و با جدیت درحال
پیگیری است .وی اضافه کرد :فعال سازی واحدهای راکد و افزایش
ظرفیت تولید واحدهای صنعتی ،ایجاد کنسرسیومهای صادراتی،
توسعه خوشههای صنعتی ،استاندارد سازی محصوالت صنعتی،
حمایت از استارتاپها و شركتهای دانش بنیان نیز در سال جاری در
شرکت شهرکهای صنعتی گیالن پیگیری میشود .مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی گیالن همچنین با اشاره به اینکه  33شهرک و
ناحیه صنعتی درحال بهره برداری با ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش

فن بازار منطقه ای فارس عنوان دوم کشور را کسب کرد

برگزاری کارگاه مسئولیتهای
اجتماعی با حضور کارآفرین
برجسته کشوری
ایالم  -خبرنگار ابتکار -به همت روابط عمومی
شرکت پتروشیمی ایالم کارگاه مسئولیتهای
اجتماعی با حضور نجفی مدیرعامل شرکت
پتروشیمی ایالم ،علیرضا نبی؛ کارآفرین برجسته
کشور  ،فاطمه(نفیسه) شیرانی ؛مدیرعامل
خانه نوجوان ایران و استقبال گرم خانواده بزرگ
پتروشیمی د ر هتل زاگرس برگزار شد .این کارگاه دو
ساعته که با استقبال مناسبت کارکنان و خانواده
بزرگ همکاران برگزار شد ،علیرضا نبی موسس
خیریه نبی به بیان مسائل ومشکالت خانوادههای
ی خود را
امروزی پرداخت و تجربیات و آموختهها 
در حوزه کارآفرینی با خانوادههای کارکنان شرکت
پتروشیمی ایالم به اشتراک گذاشت.

از  17هزار نفر در این استان فعالیت میكنند ،ادامه داد :با توجه
به سیاستهای گذشته و لحاظ کردن استان گیالن بهعنوان قطب
کشاورزی ،آنچنان که شایسته توانمندیهای گیالن بود ،به ارتقاء
صنعتی آن پرداخته نشد .وی با اشاره به فعالیت  46مرکز آموزش
عالی در گیالن و اشتغال به تحصیل  86هزار نفر دانشجو در این
واحدها اظهار داشت :این آمار در كنار بیش از  70درصد رشتههای
تحصیلی صنعتی یا گرایش به حوزه صنعت ،نشانگر گستردگی
نیروی كار تحصیل كرده بخش صنعت در این استان است .محبوبی
حسن کیاده در پایان اظهار امیدواری كرد با حمایت همه مسئوالن
و مجموعههای اطالعاتی و امنیتی و تالش در جهت ارتقاء صنعت،
تولید و اشتغال در گیالن ،از پیشروی معضالت اجتماعی یادشده
جلوگیری و وضعیت استان در شاخصهای ملی ارتقاء یابد.

در هجدهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای سراسر
کشور :فن بازار منطقه ای فارس در جایگاه دوم کشور قرارگرفت.
در هجدهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای و
تخصصی کشور که در قزوین برگزار شد ،فن بازار منطقه ای فارس
جایگاه دوم را بین  ۳۰فن بازار استانی کسب کرد.
در آیین اختتامیه این نشست که با حضور طاهری رییس
کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،عباسپور سخنگوی کمیسیون
صنایع و معادن ،شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت
صنعت،معدن و تجارت ،رسولیان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ،هزاوه معاون پارک فناوری

پردیس ،اسدی فرد رییس موسسات و شرکت های دانش بنیان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هاشمی مدیرعامل
شرکت شهرکهای صنعتی فارس ،خالقی دبیر شبکه فن بازار ملی
ایران و مدیران ارشد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایران ،برگزار شد لوح تقدیر از طرف رییس سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی ایران و معاون نوآوری و فناوری پارک فناوری
پردیس به فن بازار منطقه ای فارس اعطا شد .در این مراسم از
سعید شیرازی مدیر فن بازار فارس به عنوان مدیر نمونه کشوری
و میالد سلطانی کارگزار فن بازار نیز به عنوان دفتر کارگزاری که
بیشترین تعامل را با سایر استانها داشته است ،تجلیل شد.

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی :

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در این نشست
فن بازار منطقه ای فارس را از فن بازارهای مطرح و موفق كشور
دانست وگفت :تاكنون 120شركت دانش بنیان در فارس برای عرضه
محصوالت خود به فن بازار منطقه ای استان پیوسته اند .
سید مصطفی هاشمی نقش فن بازار در ایجاد ارتباط بین
شركت های دانش بنیان و واحدهای صنعتی را مهم بیان كرد و
گفت:واحدهای صنعتی نیز می توانند از فرصت ایجاد شده برای
رفع نیازهای خود در حوزه تكنولوژی و فناوری استفاده كنند.
مدیر عامل شركت شهرك های صنعتی فارس تصریح كرد:تاكنون
90واحد صنعتی با عضویت در فن بازار فارس نیازهای خود را اعالم
كه برخی از آنها نیز رفع شده است.
هاشمی توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان از استان را از
مهمترین برنامه هایی دانشت كه باید امسال در اولویت كار فن
بازار منطقه ای استان قرارگیرد .وی افزود:فن بازار منطقه ای فارس
زیر نظر شرکت شهرکهای صنعتی فارس کار شناسایی و رفع نیاز
فناورانه،بازاریابی وفروش محصوالت فناورانه و جذب سرمایه گذار
برای شرکت های دانش بنیان وفناو ررا برعهده دارد.
هاشمی خاطر نشان کرد :با برنامه ریزی صورت گرفته ،مسیر
خدمت رسانی به واحدهای صنعتی از طریق فن بازار تداوم خواهد
ی با بیان اینکه شرکت شهرکهای صنعتی فارس از طریق
داشت ،و 
فن بازار فارس در نمایشگاه دانش بنیان که درنمایشگاه بین
المللی تهران برگزار شد  ،توانست گام هایی در راستای فروش
و بازاریابی محصول برای شرکت های دانش بنیان بردارد گفت:
بیش از  ۸شرکت دانش بنیان و فناور عالوه بر معرفی محصوالت
خود،توانستد بیش از  ۳میلیارد تومان نیز فروش داشته باشند.
الزم به ذکر است سال گذشته نیز فن بازار منطقه ای فارس رتبه
سوم کشوری را کسب کرده بود .فن بازار منطقه ای فارس جزء فن
بازارهای برتر کشور قرار دارد.

جایزه ملی مدیریت انرژی بر اساس تفاهم
نامه مشترک فی مابین سازمان مدیریت صنعتی،
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
برق ،شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ،معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان ملی
استاندارد ایران بصورت سالیانه اجرا می گردد که
تمامی موارد اجرایی از سوی سازمان مدیریت
صنعتی مدیریت می شود .به گزارش روابط
عمومی شرکت پاالیش گازفجرجم  ،جایزه ملی
مدیریت انرژی در چهار بخش اعطا می گردد
که صنایع انرژی بر و صنایع منتخب تولید کننده
تجهیزات مصرفی کننده انرژی و همچنین پروژه
های صرفه جویی در مصرف انرژی را نیز شامل
می شود .شرکت پاالیش گاز فجر جم در بخش
پروژه های صرفه جویی در مصرف انرژی با پروژه
"جایگزینی فرایند  Electro Dialysisبا فرایند
"Reverse Osmosisدر این جایزه شرکت کرده
که موفق به کسب تندیس برنزی تک ستاره گردیده
است .با اجرای این پروژه عالوه بر از سرویس
خارج نمودن واحد تبخیر ،مصرف انرژی بر مبنای
گاز سوخت به میزان  ۵میلیون استاندارد مترمکعب
در سال کاهش یافته است .این میزان كاهش گاز
سوخت معادل كاهش انتشار گازهای گلخانه ای به
میزان  ۱۰هزار تن در سال می باشد

ایجاد  500واحد بومگردی در البرز
در افق  4ساله مد نظر است
مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی البرز گفت :در افق برنامه چهارساله
 500واحد بومگردی در نظر گرفتهایم که کمتر از
 100واحد در محور کرج-چالوس هستند ».وی
اظهار کرد :در این محور  56روستا وجود دارد
که ظرفیت خوبی برای اجرای طرح بومگردی
است .محمدی ادامه داد :همچنین کسانی که
زمین دارند میتوانند برای دریافت مجوز ایجاد
واحدهای بومگردی به سازمان میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی البرز مراجعه کنند».

سرپرست شرکت گاز استان مازندران:

رتبه اول کشور در تولید سنگ تراورتن همچنین پرورش و صادرات ماهیان زینتی به استان مرکزی اختصاص دارد

 55هزار و  620مشترک جدید گاز طبیعی سال گذشته در استان مازندران جذب شدند

علی جودکی گفت :برخورداری از رتبه اول تولید سنگ تراورتن ،رتبه اول پرورش و صادرات ماهیان زینتی و رتبه هشتم در حوزه
تجارت خارجی و صادرات از جمله ظرفیت های اقتصادی استان مرکزی به شمار می رود و کنار هم قرار دادن این موارد نشان می
دهد که استان در چهار عرصه مولد اقتصادی بسیار مستعد و دارای پتانسیل است.
وی افزود :استان مرکزی از نظر تنوع تولید کاال و از لحاظ صنایع مادر رتبه اول را در کشور در اختیار دارد.
رییس سازمان صمت استان مرکزی با اشاره به اینکه رتبه اول تحقیق و پژوهش در میان سازمان های صمت کشور ،به
سازمان صمت استان با تولید  ۱۸مقاله اختصاص یافت ،افزود :در حوزه بازرسی ها ،با توجه به اجرای طرح عادالنه شدن یارانه
ها ،استنباط بر این بود که بازار تحت نظارت و بازرسی نیست در حالی که چنین نبود .عالوه بر بازرسی های مکرر در سال
 ،۱۴۰۰در سه ماهه نخست امسال نیز بازرسی ها به  ۸۲۰۰مورد میرسد.
وی با اشاره به انجام اقدامی نو برای اولین بار در کشور در حوزه صحت سنجی دریافت حقوق دولتی گفت :حقوق دولتی بر
اساس میزان برداشت ماده معدنی اخذ می شود و همواره درخصوص میزان برداشت مناقشه بود ،بر همین اساس معادن استان به
شبکه مانیتورینگ متصل شده است و با آنالیز و قیاس فیلم و عکس های تهیه شده ،میزان برداشت معادن رو سطحی کامال مشخص می شود و براساس این
برداشت ،حقوق دولتی پرداخت می شود.
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی خاطر نشان کرد ۶۱۰ :معدن در استان مرکزی وجود دارد که از این تعداد  ۳۹۹معدن فعال و  ۲۱۱معدن
به علت نداشتن خریدار در برخی کانی ها ،داشتن معارض و نداشتن امکان استخراج غیر فعال هستند.
وی ادامه داد :میزان واردات عمده کشور همسایه در سال  ۲۰۲۱بالغ و یک هزار و  ۲۰۰میلیارد دالر ثبت شده که سهم ایران از این میزان  ۲درصد است .اما
شرایط صادرات به کشورهای همسایه بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر است.
وی سرمایه گذاری در استان مرکزی را  558هزار و  655میلیارد ریال عنوان کرد و افزود :دو هزار میلیارد تومان تسهیالت برای سرمایه در گردش سال جاری
در نظر گرفته شده است که میتواند در حوزه تولید به کار گرفته شود.
جودکی ،از واردات  ۴۹۵میلیون دالری استان مرکزی خبر داد و گفت ۹۰ :درصد این واردات شامل مواد اولیه و یا تجهیزات خط تولید از کشورهای ،چین ،هند،
آلمان و ترکیه بوده است .رییس سازمان صمت استان مرکزی در ادامه افزود :سال گذشته  ۱.۲میلیون دالر صادرات از این استان انجام گرفت که  ۳۴درصد
نسبت به  ۱۳۹۹رشد داشت و امیدواریم که امسال بتوانیم به عدد  ۱.۵میلیون دالر صادرات برسیم هرچند که ظرفیت استان بیشتر از ارقام پیش بینی شده است.

قاسم مایلی رستمی ،سرپرست شرکت گاز استان مازندران در حاشیه نشست مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در سالن
جلسات شهید باهنر ساختمان مرکزی برگزار شد ،با بیان این مطلب ،اظهار کرد :در حال حاضر 98 ،درصد جمعیت استان
مازندران از نعمت گاز بهرهمند هستند که انشاءالله با بهرهبرداری از پروژههای گازرسانی روستایی ،ضریب نفوذ گاز در این
حوزه تا پایان سال ،به  96درصد افزایش خواهد یافت .وی ادامه داد :سال گذشته  438کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع اجرا20 ،
هزار و  349انشعاب نصب و بالغ بر  55هزار و  620مشترک جدید پذیرش شدهاند و  33هزار و  500مترمکعب بر ساعت گاز
طبیعی جایگزین سوختهای فسیلی در صنایع استان شده که شامل  301واحد صنعتی میشود.
مایلی رستمی با بیان این که سال گذشته در مجموع ،حدود  8میلیارد و  21میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان مازندران
مصرف شده ،افزود :از این میزان 4 ،میلیارد و  100میلیون متر مکعب در بخش خانگی 689 ،میلیون مترمکعب در بخش
صنعتی ،یک میلیارد و  979میلیون مترمکعب در بخش نیروگاهی 416 ،میلیون مترمکعب در بخش  CNGو یک میلیون و 837
مترمکعب در بخشهای دیگر مصرف شده است .سرپرست شرکت گاز استان مازندران ضمن بیان این مطلب ،اظهار داشت :بر اساس
مصوبه شرکت ملی گاز ایران ،تحقق اهداف در  3بخش احداث شبکه ،نصب انشعاب ،اشتراکپذیری و میزان مصرف گاز بوده که ما در بخش نخست98 ،
درصد ،در بخش دوم معادل  92درصد و در بخش اشتراکپذیری نیز حدود  91درصد به اهداف مورد نظر دست یافتهایم.
وی در ادامه سخنان خود در مورد اهم برنامههای شرکت گاز استان مازندران در سال تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین عنوان کرد :اجرای بیش از  626کیلومتر
شبکه تغذیه و توزیع در زمینه گازرسانی به صنایع و  ،CNGجذب حدود  240مشترک جدید صنعتی ،جذب  60هزار مشترک جدید شهری و روستایی ،همچنین
اقدام در زمینه کاهش هدررفت گاز طبیعی ،استفاده از کنتورهای ارتقاءیافته ،شناسایی مصارف غیرمتعارف و تعمیر و کالیبراسیون ،از اهم برنامههای شرکت گاز
استان مازندران در سال جاری است .مایلیرستمی همچنین برنامه گازرسانی به  101روستا تا پایان سال و بهرهبرداری از این طرحها به گونهای که ضریب پوشش
گازرسانی روستایی به باالی  96درصد برسد را ،از اهم برنامههای اولویتدار شرکت گاز استان مازندران در سال جاری برشمرد .به گفته وی ،طی 3ماه نخست
امسال در استان مازندران در زمینه گازرسانی به شهرها و روستاها  8هزار مشترک جدید پذیرش و تعداد کل مشترکین استان ،به یک میلیون و  572هزار و 701
مشترک رسیده است .سرپرست شرکت گاز استان مازندران در پایان ،در خصوص گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی نیز خاطرنشان کرد :در بخش صنایع
نیز ،برای  105واحد باقیمانده از مصوبه شورای اقتصاد برنامهریزی شده که این واحدها شامل ،مرغداری ،دامداری ،گلخانه ،کارخانه تولید آسفالت و  ...میشود
که انشاءا ...تا پایان سال جاری ،بتوانیم بیش از  70درصد واحدهای مشمول مصوبه شورای اقتصاد را تحت پوشش قرار دهیم.

