
 موريت به شركت گاز استان مازندرانگزارش خبري مأ

گل زاده: با حضور آقايان 4/9/1398در تاريخ مهندس خطاطي مدير بهينه سازي انرژي در بخش صنعت، مهندس

و مهندس جباري رئيس بهينه سازي انرژي در صنايع كشاورزي، طرح برق مسئول دار كردن چاههاي كشاورزي

در محل شركت گاز"هاي كشاورزي با استفاده از ژنراتور گاز سوزدار كردن چاهبرق"محوريت موضوع جلسه اي با 

از) آقاي مهندس احمد پور(استان مازندران با حضور مديرعامل شركت گاز استان  وو ديگر مدعوين معاونت آب

و نماينده برق منط خاك و سازمان جهادكشاورزي استان .قه اي استان برگزار گرديدوزارت جهاد كشاورزي

و جهاد كشاورزي از استان مازندرانمطابق اولويت هاي اعالم شده از سوي وزارت خانه هاي نيرو رتبه اول كشور را

و)درصد18(مشمول طرح برق دار كردن چاه هاي كشاورزي نظر دارا بودن تعداد چاههاي كشاورزي در اختيار دارد

ر و در دسترس بودن شبكه لوله گازدر نزديكي چاههاي كشاورزينزديكي بافتهاي مسكوني از وستايي به همديگر

جمله امتيازات ويژه اين استان براي استفاده از ژنراتورهاي گازسوز در جهت برق دار كردن چاههاي كشاورزي مي

.باشد

و مشكالت طرح، پس از بررسي در اين جلسه مديرعامل گاز مازندران با ابراز تمايل به انجام اين طرح به موانع

و از  و تابستان داراي گاز مازاد مي باشد صورت پايلوت در آن استان اعالم كردند كه استان مازندران در فصل بهار

در طرفي مصرف برق نيز در اين فصول به اوج خود مي رسد كه با توجه به مشكالت تامين برق در فصول ياد شده

استان مذكور ضمن ابراز عالقه مندي دستور دادند كارگروه مشتركي متشكل از نمايندگان شركت گاز، جهاد، برق

و با برگزاري جلسات مداوم هفتگي  و نماينده شركت بهينه سازي تشكيل اولين پروژه پايلوت برقي منطقه اي استان

.سوز در استان مذكور اجرا گرددكردن چاه هاي كشاورزي به روش استفاده از ژنراتور گاز 

جناب آقاي مهندس خطاطي مدير بهينه سازي انرژي بخش صنعت شركت بهينه سازي مصرف سوخت ضمن بيان

و مشكالت اجراي طرح برق دار كردن چاه هاي كشاورزي عنوان كردند استان مازندران با توجه به فراواني چاه  موانع

ز به چاه هاي كشاورزي يكي از استان هاي مناسب جهت اجراي پايلوت اين ها اولويت دار، نزديكي خطوط لوله گا

و در صورت موفق بودن نتايج، و ساير استان هاي ديگر پروژه خواهد بود پروژه هاي با ابعاد بزرگتر در آن استان

.كشور انجام خواهد شد


