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اخبار
اجرایی شدن دو پروژه پژوهشی
ازدیاد برداشت و بهینهسازی تولید
در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
کرمانشاه – کرمی – ابتکار  :مدیرعامل شرکت
نفت مناطق مرکزی ایران از اجرای دو پروژه
ازدیاد برداشت و بهینهسازی تولید در میدانهای
حوزه فعالیت این شرکت با همکاری مراکز
پژوهشی دانشگاههای کشور خبر داد.به گزارش
روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران؛
رامین حاتمی در توضیح بیشتر دراینباره گفت:
این پروژهها در راستای همکاری فناورانه شرکت
ملی نفت ایران با دانشگاهها و مراکز پژوهشی
کشور و همچنین اجرای طرحهای میدان محور
ازدیاد برداشت و بهینهسازی تولید تعریفشده
است.وی با بیان اینکه پروژههای پیشگفته
در میادین خشت و تنگ بیجار و اقمار آن
اجرا میشود ،افزود :پروژه پژوهشی میدان
تنگ بیجار توسط دانشگاه شهید چمران اهواز
و پروژه میدان خشت را دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران اجرا می نماید.
حاتمی اظهار داشت :تفاهمنامه مربوط به این
پروژهها در قالب  ۱۳قرارداد پژوهشی صنعت
نفت طی مراسمی با حضور مقامات عالی
وزارت نفت و علوم ،تحقیقات و فناوری امضا
و مبادله شد.مدیرعامل شرکت نفت مناطق
مرکزی ایران گفت :این سند همکاری که مدت
اجرای آن  ۱۰سال پیشبینیشده است و با توافق
طرفین نیز قابل تمدید است ،شامل بخشهای
مطالعه زودبازده ،انجام مطالعات آزمایشگاهی،
مطالعه جامع ،اجرای طرح پایلوت میدانی و
انجام طرحهای پژوهشی برای حل چالشها
و مشکالت میدان و ارائه راهکار جهت افزایش
بازیافت از این میادین ،میباشد.وی ادامه داد،
میدان گازی تنگ بیجار در استان ایالم واقعشده
و انجام پروژه مطالعاتی این میدان و میدانهای
اقماری آن شامل میدانهای بابا قیر ،بانکول
و سمند جهت تأمین خوراک پایدار پاالیشگاه
ایالم بسیار حائز اهمیت می باشد.رئیس
هیات مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران،
در خصوص پروژه مطالعاتی خشت در استان
فارس نیز خاطرنشان کرد ،با توجه به کسب
اطالعات جدید از چاههای اخیر حفرشده در
این میدان و همچنین نوع سیال و خواص سنگ
مخزن بهمنظور تعیین بهترین روش ازدیاد
برداشت و تولید حداکثری در برنامههای مطالعه
میدان محور شرکت ملی نفت ایران قرارگرفته
است.پیشازاین نیز چهار پروژه پژوهشی این
شرکت با دانشگاههای امیرکبیر ،رازی کرمانشاه
و پژوهشگاه صنعت نفت بهمنظور رفع
چالشهای تولید و با رویکرد افزایش بهرهوری
عملیاتی شد.شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
مسئولیت بهرهبرداری از  ۸۰میدان نفت و گاز را
در سطح کشور بر عهده دارد؛ و در حال حاضر
 ۲۸میدان گازی و نفتی در مدار تولید قرار داشته
و دیگر میدان ها در برنامههای توسعهای آتی
این شرکت میباشد.

اخبار

کارگروه بررسی طرح عرضه اولیه صد شرکت کارآفرین اصفهانی برگزار شد

فرش قرمز بازار سرمایه برای شرکت های دانش بنیان اصفهانی
قاضی عسگر معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توسعه منابع استانداری اصفهان در ابتدای
این کارگروه ضمن اشاره به چشم انداز  20ساله
استان در امور اقتصادی گفت :طرح عرضه اولیه
صد شرکت کارآفرین اصفهانی در بازار سرمایه در
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مطرح شد و ذیل
این کارگروه کانون کارآفرینی استان تشکیل شد
و ما امیدواریم که اهداف بزرگ این طرح محقق
شود.
قاضی عسگر به مزیت های پیوستن شرکت های
سهامی عام به بورس و فرابورس اشاره کرد و گفت:
یکی از مزایای وارد شدن شرکت ها به بورس و
فرابورس سهولت در تامین مالی از طریق انتشار
سهام و سایر اوراق بهادار است .چرا که تامین
مالی با وجود زمانبر بودن سیستم بانکی به یکی
از دغدغه های اصلی همه شرکت ها تبدیل شده
است .اما در این طرح عرضه سهام جدید شرکت
هایی که خواهان ورود به بورس هستند به سرعت
اتفاق می افتد و تامین مالی مورد نیاز انجام خواهد
شد .عالوه بر آن سهولت در دریافت تسهیالت
ویژه بانکی و سایر موارد تامین مالی نیز در این طرح
محقق می شود و سقف دریافت تسهیالت برای آن
ها بیشتر از شرکت های غیر بورسی خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
اصفهان به مزایای دیگر پیوستن شرکت ها به
بورس و فرابورس اشاره کرد و افزود :نکته کلیدی
دیگر برای شرکت هایی که در بورس و فرابورس
پذیرفته می شوند این است که این شرکت ها کمتر
از شرکت های دیگر مالیات می دهند و معافیت
های مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شده است
و این عالوه بر معافیت های مالیاتی است که بر
اساس افزایش اظهارنامه سالیانه صورت می گیرد.
وی در ادامه به شرکت هایی که تاکنون به این
طرح پیوستند اشاره کرد و گفت :تاکنون حدود 20
شرکت به این طرح پیوستند .شرکت هایی که ما در
استان به آنها افتخار می کنیم و واقعا ارزش آفرین
هستند و امیدواریم با اضافه شدن سایر شرکت
ها اتفاقات مهمی در این عرصه و جنگ اقتصادی
کشور به وقوع بپیوندد.
در ادامه این نشست غالمعلی پور معاون
پذیرش فرابورس ایران گفت :امیدواریم شاهد
حضور قدرتمند شرکت ها خوب اصفهانی در بازار
سرمایه باشیم.
وی در ادامه به عامل مهم در تامین مالی شرکت
ها اشاره کرد و گفت :الزمه اینکه در بازار سرمایه
ما بتوانیم تامین مالی بکنیم این است که در قدم
اول اعتماد ایجاد کنیم و در بازار سرمایه ابزار این
اعتماد اطالعات است و چرا که تمام تصمیم گیری

مدیر روابط عمومی شهرداری
اسالمشهر سرآمد روابط
عمومیهای شهرداریهای استان
تهران شد

اصفهان-افسانه خدایی  :کارگروه بررسی طرح عرضه اولیه صد شرکت کارآفرین اصفهانی در بازار سرمایه در مجموعه سیتی سنتر اصفهان
برگزار شد.

الزمه اینکه در
بازار سرمایه ما
بتوانیم تامین
مالی بکنیم
این است که
در قدم اول
اعتماد ایجاد
کنیم و در بازار
سرمایه ابزار
این اعتماد
اطالعات است
ها بر مبنای اطالعات صورت می گیرد و افراد در
بازار سرمایه آینده یک شرکت را می خرند ،لذا
هرچه گذشته یک شرکت مشخص و تبیین شود
این اعتماد در بازار سرمایه راحت تر شکل می گیرد.
غالمعلی پور به فرآیند پذیرش شرکت ها بر
اساس دستور العمل های خاص هر بازار اشاره کرد
و افزود :برای شرکت هایی که بحث شفافیت را
برای خودشان حل کرده اند و آن را قبول دارند ما
در بورس و فرابورس فرش قرمز پهن کرده ایم.
معاون پذیرش فرابورس ایران در ادامه به روند
درخواست شرکت ها برای پیوستن به بازار سرمایه
اشاره کرد و افزود :شرکت ها فرآیند آماده سازی را
کامال جدی بگیرند و مشاور امین و دقیقی انتخاب
کنند.چرا که هر چه فرآیند آماده سازی پرونده
دقیقتر و کامل تر انجام شود طبیعی است که
زمانی که ما و همکارانمان برای پذیرش در بازار
سرمایه است زمان کمتری خواهد داشت و سریعتر
به نتیجه مطلوب می رسد.
وی به بحث مهم نظارت در بورس اشاره کرد و
گفت :بورس یک نهاد نظارتی است و دغدغه ها
و فعالیت های زیادی دارد اماامسال با تنفیض
اختیار به بورس ها روند پذیرش شرکت ها

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اعالم کرد؛

قدردانی معاون هماهنگی توزیع
توانیر از مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق گلستان
معاون هماهنگی توزیع توانیر با ارسال لوح
تقدیری از تالشهای علی اکبر نصیری مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق گلستان و پرسنل این
شرکت به سبب گذر موفق و بدون خاموشی از
پیک برق در تابستان سال  ،۹۹قدردانی کرد.در
بخشی از این لوح آمده است :تامین برق پایدار و
اجرای برنامههای مدیریت مصرف و عبور موفق
از دوران اوج مصرف و تابستان بدون خاموشی
( )۰۹۹را مرهون تالش جنابعالی و همکاران
محترم در تمامیبخشها می باشد.بدینوسیله از
جنابعالی و همه همکاران بخصوص معاونین
خدمات مشترکین و بهره برداری  ،مدیر دفتر
مدیریت مصرف و مدیران محترم امور برق آن
شرکت که در این ایام در اجرای این برنامه همراه
صنعت برق بودند  ،کمال تشکر را دارم.
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آذربایجان شرقی  -فالح :مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان از پرداخت  190میلیارد تومان تسهیالت کرونایی به بخش
تولید در آذربایجان شرقی خبر داد.
حسین فتحی گفت 595 :میلیارد تومان تقاضا به بانک ها
ارسال شده است که از این میزان  190میلیارد تومان برای  10هزار
و  97کارگاه پرداخت شده است.
وی اعتبار اولیه ابالغی به این منظور را  2هزار و  356میلیارد
تومان اعالم کرد و افزود :این رقم به یک هزار و  146میلیارد

تسریع شده به گونه ای که در هفته گذشته آمار
ما به پذیرش  4شرکت در هفته رسیده است و
خوشبختانه با افزایش آمار پذیرش سرعت پذیرش
هم افزایش داشته است.
غالمعلی پور به اتفاقات مهم بازار سرمایه در
سال جاری اشاره کرد و گفت :استقبال بخش
خصوصی از بازار سرمایه در حال افزایش است و
این خبر خوبی برای اقتصاد کشور است چرا که هم
بحث شفافیت در کشور باال می رود و هم بحث
تخصیص بهینه منابع در اقتصاد با ورود شرکت
های خصوصی به سرانجام بهتر می رسد .اتفاق
مهم دیگر در بازار سرمایه افزایش سرمایه از محل
سلب حق تقدم است که ورود شرکت از طریق
انتشار سهام جدید را محقق کرده است.
گوهریان رئیس کانون کارآفرینی استان اصفهان و
ایده پرداز طرح «عرضه اولیه صد شرکت کارآفرین در
بازار سرمایه» هم در ادامه این نشست به  4چالش
اساسی در رشد سرمایه گذاری در ایران اشاره کرد و
گفت :نزدیک  100سال است که سرمایه گذاری در
ایران با  4چالش اسای روبرو است -1 :کوتاه بودن
عمر سازمان های کار آفرین ایرانی  -2چالش تامین
سرمایه کالن برای طرح های کار آفرینی  -3چالش

رقابت و عدم همکاری و  -4چالش فوبیای شفافیت
و فرابورس ایران و به خصوص بازار   SMEجواب
قانع کننده ای برای هر  4چالش دارد و اصال برای
رفع این  4چالش ایجاد شد .فرابورس یک شرکت
دولتی نیست بلکه یک شرکت عام خصوصی با
اهداف خصوصی است که توسط باهوش ترین افراد
و مدیران مالی درجه یک دانشگاهی کشور شکل
گرفته است و از سال  92تا سال  3 95سال روی
این بازار کار علمی با هوش ریاضی انجام شده است
و جمله معاون علمی رئیس جمهور در افتتاحیه این
بازار یک جمله کلیدی بود که گفتند :اقتصاد ایران از
االن شروع شد.
در خاتمه این نشست پنل پرسش و پاسخ با
حضور قاضی عسگر ،غالمعلی پور ،خانم اسدی
مدیر تامین مالی و سرمایه گذاری سازمان های
کوچک و شهرک ههای صنعتی ایران ،آقای کامران
کالنی مدیر کل کار و رفاه اجتماعی ،آقای شیرازی
مدیر فرابورس استان اصفهان ،رضای چینی
نماینده کانون کارفرمایان و خانه صمت اصفهان،
آقای متقی کارشناس ارشد بازار سرمایه برگزار شد
و به سواالت خبرنگاران و کارآفرینان پیرامون این
طرح پاسخ داده شد

 ۱۹۰میلیارد تومان تسهیالت کرونایی به بخش تولید در آذربایجانشرقی پرداخت شد
تومان کاهش یافت.
فتحی ادامه داد 16 :درصد اعتبار ابالغی پرداخت شده که
معادل  33درصد پرونده های ارجاعی به بانک ها است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اظهار
کرد :در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
با هدف حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای به شدت
آسیبدیده از کرونا وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی امکان
ثبتنام کارفرمایان مشمول این حمایت را در سامانه کارا به
آدرس اینترنتی  https://kara.mcls.gov.irرا فراهم کرده و
همچنان ثبتنام در این سامانه برای متقاضیان دارای شرایط در
استان ادامه دارد.
حسین فتحی گفت :آذربایجانشرقی با حدود چهار هزار واحد
تولیدی از جمله استانهای آسیب دیده از کرونا است که دولت
به رغم دشواریهای مالی تاکنون  190میلیارد تومان تسهیالت
برای بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از کرونا در آن پرداخت
کرده است.
پس از شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها ،دولت تصمیم
گرفت برای حمایت از مشاغل آسیب دیده و تثبیت اشتغال،

تسهیالتی را به بنگاهها پرداخت کند.
با دستور رییسجمهوری در ماه های اخیر دستگاههای
مختلف همچون موسسات اعتباری مالی و وزارت تعاون بسیج
شدند تا پرداخت تسهیالت به کسب و کارها تسریع شود.
بر اساس اعالم وزارت تعاون حدود  6میلیون شغل آسیب
دیده از کرونا در کشور وجود دارد که یا به دستور دولت برای
مالحظات بهداشتی تعطیل شدهاند یا فعالیت آنها در کرونا
متوقف شد؛ این  6میلیون نفر در دو گروه دسته بندی شدند.
گروه اول شامل سه میلیون و  200هزار نفر بودند که بیمه تامین
اجتماعی و کد کارگاهی داشتند و گروه دوم شامل  2میلیون
و  800هزار نفر میشوند که تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار
ندارند.
بر اساس اعالم روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان آذربایجان شرقی ،دولت برای کمک به خروج
واحدهای تولیدی و اصناف آذربایجان شرقی از تاثیرات منفی
کرونا ،وارد گود شده و به رغم تنگدستی های مالی ناشی از
تحریم ،اعتباری معادل یکهزار و  146میلیارد تومان را برای برون
رفت اقتصاد استان از وضعیت کرونایی اختصاص داده است.

شهرستان اسالمشهر_الناز عباسی :بر مبنای
ارزیابی صورت گرفته در سال  ،۹۸با حضور
استاندار تهران روابط عمومی های سرآمد و
تالشگر شهرداری های استان تهران تقدیر شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری تهران،
هفتمین نشست فصلی شهرداران استان تهران با
حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران،
محمد تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی
استاندار تهران و سایر مسئوالن به شکل ویدئو
کنفرانس برگزار شد.استاندار تهران با اشاره به
اهمیت نقش روابط عمومی های شهرداری ها
در ترسیم خدمات ارائه شده و افزایش سطح
رضایتمندی مردم از زحمات آنها تقدیر و تشکر
کرد.در این جلسه همچنین از روابط عمومی های
سرآمد و تالشگر شهرداری های استان تهران
بر مبنای ارزیابی سال  ۹۸تقدیر به عمل آمد،
در این راستا محورهایی همچون گزارش عملکرد
یک ساله روابط عمومی ها ،شرکت و فعالیت در
نشست های هم اندیشی مدیران روابط عمومی،
فعالیت در شورای هماهنگی روابط عمومی های
استان ،آمار کمی و کیفی ارسال اخبار به پایگاه
اطالع رسانی و فضای مجازی و غیره مورد رصد و
پایش قرار گرفت.بر این اساس  ۵روابط عمومی از
جمله سلمان فرج اللهی آذر مدیر روابط عمومی
شهرداری اسالمشهر ،مهدی حیدری مدیر روابط
عمومی شهرداری مالرد ،روح اله حسین زاده
فخاری مدیر روابط عمومی قیامدشت ،مجید
عابدی مدیر روابط عمومی شهرداری پاکدشت
و حجت االسالم آیت بهرام پور جویباری مدیر
روابط عمومی شهرداری پردیس به عنوان روابط
عمومی های سرآمدتقدیرشدند.الزم به توضیح
است سلمان فرجاللهی مدیر روابط عمومی
شهرداری اسالمشهر به عنوان نفر اول سرآمد
روابط عمومیهای شهرداریهای استان تهران
انتخاب شده است.

مدیر امور آبفا قروه خبر داد

حل مشکل کمبود و افت فشار آب
 35روستای شهرستان قروه
مدیر امور آبفا قروه از حل مشکالت کمبود و
افت فشار آب در  35روستای این شهرستان از
ابتدای امسال خبر داد.به گزارش روابط عمومی
شرکت آب و فاضالب استان کردستان ،جبار
کلوندی اظهار کرد :از ابتدای سال جاری با اجرای
طرح ادغام شرکت های آب و فاضالب شهری و
روستایی و در راستای رفع بحران کمبود آب در
روستاها اقدامات مختلفی انجام شده است.وی
با اشاره به  102روستای زیر پوشش این امور
افزود :از این تعداد  45روستای شهرستان با
مشکل کمبود اب روبرو بودند که تاکنون مشکل
تأمین آب چند ساله  35روستا برطرف شده و
برای  10روستای باقیمانده نیز تا پایان مهرماه کار
تأمین آب انجام خواهد شد.مدیر امور آبفا قروه
خاطرنشان کرد :اگر عواملی چون افت منابع آب
زیر زمینی ،کاهش دبی استحصالی و ریزش چاه
های آب شرب فعلی وجود نداشته باشد به طور
قطع هیچ یک از روستاهای زیر پوشش با بحران
کمبود آّب مواجه نخواهند شد.کلوندی تصریح
کرد :البته تأمین پایدار آب شرب شهرستان قروه
مستلزم انتقال آب سد آزاد و احداث تأسیسات
مورد نیاز توسط آب منطقه ای می باشد که
امیدواریم این قضیه در اسرع وقت اجرا شود.

مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت:

اتمام گازرسانی به شهرها و روستاهای ایالم تا پایان دولت دوازدهم
ایالم  -خبرنگارابتكار  -مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت :براساس برنامهریزی
به عمل آمده تا پایان دولت دوازدهم گازرسانی به همه شهرها روستاهای این
استان به اتمام خواهد رسید.عباس شمساللهی اظهار داشت :عملکرد شرکت
گاز استان ایالم از سال  ۱۳۹۲تاکنون نشان از جهشی چشمگیر در گازرسانی
به شهرها و روستاها به ویژه مناطق دورافتاده و سختگذر دارد ،به طوریکه
میزان گازرسانی روستایی و شهری در این استان از آغاز دولت تدبیر و امید
به بعد به ترتیب روستایی و شهری برابر  ۷۸و  ۵۸درصد کل میزان گازرسانی
شرکت گاز استان از بدو تاسیس است.وی تاکید کرد :قبل از روی کار آمدن
دولت تدبیر و امید ،ضریب نفوذ گاز شهری  ۷۰درصد و روستایی  ۳۱درصد
در این استان بود که با عملیات جهشوار دولت یازدهم و دوازدهم ،این میزان
افزایش قابل مالحظهای یافته است.
برخورداری  ۹۹درصدی مناطق شهری ایالم از گاز
مدیرعامل شرکت گاز ایالم با اشاره به وضعیت گازرسانی در مناطق شهری
استان گفت :هم اکنون میزان برخورداری مناطق شهری از شبکه توزیع گاز
 ۹۹درصد است.شمساللهی یادآور شد :تنها  ۲شهر میمه و پهله زرین آباد
از توابع شهرستان مرزی دهلران از نعمت گاز برخوردار نیستند که طرح
گازرسانی به این شهرها با پیشرفت فیزیکی مناسب در دست اجراست.

پیشرفت  ۷۰درصدی گاز رسانی به  ۲شهر میمه و زرینآباد دهلران
وی تاکید کرد :عملیات اجرایی خط تغذیه گازرسانی به  ۲شهر باقیمانده
سراب میمه و زرینآباد از توابع شهرستان دهلران با  ۷۰درصد پیشرفت در
حال اجراست.مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت :خط تغذیه این دو بخش
 ۸۵کیلومتر بوده که کار عملیات اجرایی  ۶۰کیلومتر آن تکمیل شده است.
شمساللهی با اشاره به اعتبار اولیه  ۴۰۰میلیارد ریالی این پروژه افزود :تاکنون
بیش از  ۲۵۰میلیارد ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده است.مدیرعامل
شرکت گاز استان ایالم به فعالیت  ۱۰پیمانکار در اجرای این پروژه اشاره کرد و
یادآور شد :کار عملیات اجرایی شبکه گاز داخل شهرهای میمه و پهله و بخش
عمدهای از روستاها نیز انجام شده و همراه با پیشرفت خط تغذیه نصب
علمک در شهرها و روستاها در دستور کار قرار دارد.بهگفته وی تا پایان سال
جاری این  ۲نیز شهر به شبکه گاز سراسری متصل میشوند و ظریب نفوذ
گازرسانی به مناطق شهری در استان ایالم به  ۱۰۰درصد خواهد رسید.
قرار گرفتن سه شهر در فهرست شهرستانهای سبز گازرسانی ایالم
شمساللهی گفت :شهرستانهای ایوان ،مهران و به تازگی بدره نیز که
عملیات اجرایی گازرسانی در آنها به اتمام رسیده است در زمره شهرستانهای
سبز استان قرار دارند.

برخورداری  ۴۶۱روستای ایالم از گاز
وی در خصوص وضعیت گازرسانی در مناطق روستایی استان گفت:
هماکنون از  ۶۰۰روستای استان ایالم  ۴۶۱روستا با داران بودن  ۹۴درصد
جمعیت روستاییان استان از نعمت گاز برخوردار هستند.وی با بیان اینکه
سال گذشته  ۸۲روستای استان به شبکه گاز سراسری متصل شد ،تاکید کرد:
هماکنون ضریب نفوذ گاز در خانوارهای روستاهای استان  ۹۴درصد است
که با اتمام گازرسانی به  ۵۷روستای دیگر که در دست اقدام هستند ،ضریب
نفوذ به  ۹۹درصد میرسد.
گازرسانی به  ۷۹۳واحد صنعتی ایالم
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالمِ گفت :تا کنون  ۷۹۳واحد صنعتی ایالم
گازدار شدهاند که از این تعداد  ۶۳۳واحد در دولت تدبیر و امید گازرسانی
شدهاند که معادل  ۸۰درصد کل صنایع گازدار استان است.وی افزود :امسال
برنامهریزیهای این شرکت برای گازرسانی به  ۱۵۰واحد صنعتی دیگر در سال
جهش تولید در دستور کار قرار گرفت که در ایام هفته دولت  ۱۴۸واحد به
شبکه گاز سراسری متصل شدند.شمس اللهی با اشاره به اینکه  ۷۷درصد
صنایع گازدار استان در دولت تدبیر و امید انجام شده است ،گفت :گازدار
کردن هشت شهرک صنعتی استان و  ۶۳۳واحد صنعتی تولیدی در دولتهای

یازدهم و دوازدهم انجام شده است که از خدمات شایان نظام و دولت در رفع
محرومیت استان و تحقق عدالت اجتماعی به شمار میرود .گازرسانی یکی از
مطالبات اصلی مردم استان ایالم بود که عملیات اجرایی آن در سال  ۸۲آغاز
شد و در نهایت سال  ۸۵آرزوی دیرینه مردم این استان تحقق یافت و تا کنون
با پیشرفت بسیار مناسبی در دست انجام است.

