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گرگان-قهرمان 
فرماندار شهرستان گرگان با اشاره به افتتاح و آغاز 
عملیات اجرای��ی ۳۲۸ پروژه با اعتب��ار ۱۶۰۵ میلیارد 
توم��ان در ده��ه فجر س��ال جاری گف��ت: ۵۰۰ نفر با 
بهره برداری از پروژه های دهه فجر در شهرستان گرگان 

مشغول به کار می شوند.
عیس��ی پایین محلی با بیان اینکه در ایام دهه فجر 
امس��ال ۳۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی به بهره برداری 
می رس��د، گفت: همچنین عملیات اجرایی ۲۸ طرح و 

پروژه عمرانی و اقتصادی در این ایام آغاز خواهد شد.
وی اف��زود: در حوزه اقتص��ادی، ۸۳ طرح و پروژه 
اقتصادی در دهه فجر سال جاری با مجموع سه هزار و 

۵۰۰ میلیارد ریال افتتاح و کلنگ زنی خواهد می شود.
پایین محلی افزود: در این بخش، ۸۲ پروژه با س��ه 
هزار و ۵۰ میلیارد ریال افتتاح خواهد ش��د و یک طرح 
را نی��ز با ۴۵۰ میلی��ارد ریال اعتبار پیش بینی ش��ده، 

کلنگ زنی خواهیم کرد.
فرمان��دار گ��رگان ادام��ه داد: در بخ��ش عمرانی 
مهمترین پروژه ها ش��امل کارخانه تولی��د خوراک دام 
و طی��ور ب��ا ۵۳۰ میلیارد ریال و گلخانه س��بزیجات و 
س��یفی جات صادراتی با ۵۵۰ میلیارد ریال در روستای 
»نودیج��ه« افتتاح خواهد و ش��اهد افتت��اح یک واحد 
گاوداری ش��یری در روس��تای »ولیک آب��اد« ب��ا ۷۵۰ 

میلیارد ریال خواهیم بود.

وی تصریح کرد: در بخش اقتصادی، افتتاح چاه آب 
روستای »فتح باغ« با ۱۵۰ میلیارد ریال و آغاز عملیات 
اح��داث خط چه��ار انتقال برق جاده آق ق��ا با ۳ هزار 

میلیارد ریال را در این ایام در دستور کار داریم.
فرماندار گرگان گفت: در حوزه روستایی، ۸۵ پروژه 
 عمران��ی با ۳۲۰ میلی��ارد ریال افتتاح و ی��ک پروژه با

 ۱۱۸ میلیارد ریال کلنگ زنی می شود.
پایین محلی یادآور ش��د: با توجه به این که اولویت 
تامین آب ش��رب گرگان، در دس��تور کار ق��رار دارد و 
منتظر هس��تیم با تخصیص اعتبار به موقع، بتوانیم به 
زودی ش��اهد افتت��اح و بهره برداری از ای��ن پروژه مهم 

باشیم.

قزوین-خردمند 
پ��س از موفقیت ه��ای پی درپی در گازرس��انی به 
ش��هرهای زابل و خاش در چندماه گذشته، به زودی با 
تکمیل خط لوله گاز ایرانش��هر، چابهار، کنارک به طول 
۲9۰ کیلومتر، سومین طرح بزرگ گازی در این استان 
پهناور به ثمر می نش��یند تا قطار توس��عه به شهرهای 

جنوبی استان و سواحل دریای عمان برسد.
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی گاز ایران، 
رضا نوش��ادی، مدیرعامل ش��رکت مهندسی و توسعه 
گاز ای��ران ضمن تبریک ایام مب��ارک دهه فجر، با بیان 
این مطلب، اظهار کرد: در آس��تانه فرارس��یدن چهل و 
چهارمین س��الگرد پیروزی شکوهمند انقاب اسامی، 
رس��یدن گاز به چابهار، یکی از دس��تاوردهای شاخص 
صنعت گاز در استان سیستان و بلوچستان و زمینه ساز 

شکوفایی تنها بندر اقیانوسی کشور است.
وی ادامه داد: این پروژه راهبردی، افزون بر تأمین 
ان��رژی مورد نی��از واحدهای پتروش��یمی و نیروگاهی، 
فرصت های رش��د برای تجارت دریایی مهیا می کند تا 
س��نگ بنای توس��عه متوازن و پایدار در جنوب ش��رق 
ایران محکم بنا نهاده شده و فعاالن اقتصادی، صنعتی و 
گردشگری به منظور سرمایه گذاری، رهسپار جوان ترین 

استان کشور شوند.
افزایش پای�داری گاز در نواحی مرکزی و 

غرب کشور
نوش��ادی با اعام این که شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران هم اکنون احداث پروژه های تأسیسات تقویت 
فش��ار گاز  نورآباد )ش��هید سیف االس��امی(، دوراهان 
)شهیدان هلیس��ائی( و پل کله )شهید ش��یروانی( را بر 
روی خط لوله دهم سراسری در دست اقدام دارد، اظهار 
ک��رد: خط دهم سراس��ری گاز از اس��تان های مختلفی 
می گذرد و به س��مت نیزار قم امت��داد می یابد، بنابراین 
پروژه ه��ای اجرا ش��ده بر روی این خ��ط می توانند نیاز 
مرکز و غرب کشور را پوشش دهند که در همین راستا، 
 راه اندازی قریب الوقوع تأسیسات تقویت فشار گاز پل کله 
)شهید شیروانی(، قدرت مانور بهره بردار را در خط لوله 
دهم سراسری گاز به طرز چشمگیری افزایش می دهد.

مدیرعامل شرکت مهندس��ی و توسعه گاز ایران با 
اش��اره به این که خط لوله دهم سراسری گاز به عنوان 
یک رینگ، پشتیبان تعدادی از خطوط سراسری است، 
افزود: در صورتی که واحدهای تأسیس��ات گازی موجود 
در دیگ��ر خطوط سراس��ری نیز دچار مش��کل ش��ود، 
واحدهای تأسیس��ات پل کله می تواند جایگزین شده و 
کس��ری گاز را جبران  کند که ای��ن قابلیت به ویژه در 

فصول سرد سال، بسیار ارزشمند است.
نوش��ادی همچنی��ن از راه اندازی ایس��تگاه نورآباد 
)ش��هید سیف االسامی( تا پایان سال جاری خبر داد و 
گفت: این ایس��تگاه با ظرفیت انتقال روزانه 9۰ میلیون 
مترمکع��ب گاز، دارای آرای��ش ۳+۱ ب��وده و مدیریت 
دیس��پچینگ برای انتقال پایدار حجم گاز مورد انتظار، 

حساب ویژه ای روی آن باز کرده است.
گازرسانی به صنایع نیروگاهی و فوالد

مدیرعامل ش��رکت مهندسی و توس��عه گاز ایران 
در تش��ریح طرح هایی که به منظور تقویت شبکه گاز و 
پایداری آن در ایام دهه فجر افتتاح می ش��ود، به پروژه 
خ��ط لوله انتقال گاز تقویتی »دیزباد - تربت حیدریه« 
اش��اره کرد و گفت: این پ��روژه به طول ۶۴ کیلومتر در  
اس��تان خراسان رضوی اجرا ش��ده و افزون بر پایداری 
جریان انتقال گاز در ش��مال شرق کشور، گازرسانی به 
صنایع فوالد تربت حیدریه و نیروگاه تولید برق راش��د 
را محقق می کند و همس��و با برنامه توس��عه شهرستان 
تربت حیدری��ه، نیازه��ای آت��ی منطقه را نیز پوش��ش 

می دهد.
بهره گیری از تکنیک نقشه برداری هوایی

مدیرعامل شرکت مهندس��ی و توسعه گاز ایران در 
ادامه، با اشاره به مشکات ناشی از کمبود گاز در استان های 
شمال و شمال شرق کشور در سال های گذشته، احداث 
خط انتقال گاز تقویتی محمدیه قم - پارچین را اقدامی 
مهم ب��رای تقویت و پایداری گاز این مناطق و همچنین 

شمال شرق استان تهران توصیف کرد.
وی ب��ا بیان این ک��ه در این پروژه برای نخس��تین  
بار از پهپاد برای نقش��ه برداری هوایی استفاده شد و به 
این ترتیب فرآیندی که به طور مرس��وم ۶ ماه زمان نیاز 
داشت، در مدت دو هفته تکمیل شد، گفت: بهره گیری 
از این روش، اس��کن باکیفیت و با وضوح تصویر بس��یار 
باال از مسیر پروژه و هچنین بهترین مسیر برای اجرای 
پ��روژه را در اختیار دس��ت اندرکاران گذاش��ت که این 
تجرب��ه موف��ق در صورت تس��ری به دیگ��ر پروژه های 

صنعت گاز، بهبود قابل توجه در زمان، هزینه و کیفیت 
فرآیند مسیریابی را به ارمغان می آورد.

ب��ه گفت��ه نوش��ادی، در بخش��ی از مس��یر پروژه 
»محمدیه ق��م- پارچین« و به منظور عب��ور از دریاچه 
نمک حوض س��لطان، ب��رای تحکیم بس��تر از ترکیب 
ژئوگرید و ژئو تکس��تایل اس��تفاده شد که صرفه جویی 

باالیی در بحث مسیرسازی رقم زد.
مدیرعامل ش��رکت مهندسی و توس��عه گاز ایران 
ادام��ه داد: می توان با تکیه بر ظرفیت های ایجادش��ده 
توس��ط این خط لوله، به کارخانه ها و صنایع گازرسانی 
کرد و بس��تر شکوفایی و رونق اش��تغال و فعالیت های 
صنعتی را در ش��رق اس��تان تهران و مناطق ش��مال - 

شمال شرق کشور فراهم آورد.
 گازرسانی به جویم و بنارویه

نوش��ادی با بی��ان این ک��ه ش��هرهای »جویم« و 
»بنارویه« در استان فارس از معدود شهرهایي هس��تند 
که تا کنون به ش��بکه گازرساني کشور متصل نشده اند، 
توضیح داد: دورافتاده بودن این ش��هرها س����بب عدم 
برخورداری این دو ش��هر اس����تان فارس از نعمت گاز 
ش��د، اما هیچی��ک از این دالی��ل، متخصصان صنعت 
گاز کش��ور را قانع نکرده و به همین دلیل برنامه ریزی 
منس��جمي برای گازرساني به اهالي این دو شهر درنظر 

گرفته شده است.
 افزای�ش ظرفی�ت گاز ورودی به نیروگاه 

بهبهان
مدیرعامل شرکت مهندس��ی و توسعه گاز ایران با 
اع��ام این که با تکمیل پروژه خط انتقال گاز بیدبلند - 
بهبهان، ظرفیت گاز ورودی به نیروگاه بهبهان افزایش 
می یابد، بیان کرد: این خط لوله با استفاده از یک انشعاب 
برای نیروگاه، یک انش��عاب برای تقویت گازرس��انی به 
شهر بهبهان، یک انش��عاب برای کارخانه سیمان، یک 
انشعاب برای روس��تای کردس��تان، یک انشعاب برای 
روس��تای آب امیری و احداث یک خ��ط دیگر در ادامه 
خط اولیه، برای تأمین خوراک پتروش��یمی گچساران، 
زمینه اشتغال زایی و خدمت به مردم در منطقه بهبهان 

را فراهم می کند.
وی در پای��ان، اظهار کرد: اکن��ون نیروگاه بهبهان 
از خ��ط لوله قدیمی بیدبلند - ش��یراز تغذیه می ش��ود 
که با توجه به ظرفیت و فرس��ودگی این خط، توس��عه 
و افزای��ش ظرفیت گاز ورودی نیروگاه بهبهان از طریق 
راه اندازی این خط لوله محقق خواهد ش��د و این مهم، 
س��بب افزایش برق تولیدی نیروگاه و س��رانجام توسعه 

صنایع پایین دستی در منطقه می شود. 

فرماندار گرگان:

 عملیات اجرایی 28 طرح و پروژه عمرانی 
و اقتصادی در ایام اهلل دهه فجر

میز خبر

مدیرعامل شرکت گاز گلستان:

 بهره مندی روستائیان گلستان از گاز طبیعی
 به ۱۰۰ درصد می رسد

گرگان-قهرمان 
مدیرعامل ش��رکت گاز گلس��تان گفت: در حال حاضر 9۸و ۵ درصد از 
جمعیت روس��تایی گلس��تان از گاز طبیعی برخوردار هستند که این رقم در 

دهه فجر سال آینده به ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
علی طالبی در نشس��ت خبری فجر گلستان اظهار کرد: در ایام اهلل دهه 
فج��ر ۳۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۵۶ میلیارد تومان در اس��تان گلس��تان 
 افتت��اح و کلنگ زن��ی خواهد ش��د که س��هم پروژه های قابل به��ره برداری

 ۵۴ میلیارد تومان است.
مدیرعامل ش��رکت گاز گلس��تان گفت: ۱۱ روس��تای اس��تان گلستان 
 در ش��هرهای آزادش��هر، گنب��دکاووس و گالیکش با ه��زار و ۱۰۵ خانوار از 

نعمت گاز بهره مند خواهند شد
مدیرعامل ش��رکت گاز گلس��تان ادامه داد: ۶۳9 هزار مش��ترک گاز در 
اس��تان گلس��تان حضور دارند که دو هزار و ۳۳۵ مش��ترک در زمره صنایع 

عمده قرار می گیرند.

مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان شرقی:

بیماران خاص و سه دهک پایین از خدمات 
رایگان بیمه سالمت بهره مندند

تبریز-توفیقی
مدیرکل بیمه سامت آذربایجان شرقی با اشاره به بهره مندی ۲ میلیون 
و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت استان از خدمات بیمه سامت، گفت: سه دهک 

پایین جامعه و بیماران خاص از خدمات رایگان برخوردار هستند.
وحید مجیدی با اشاره به توجه بیمه سامت به مناطق محروم و حاشیه 
نش��ین، اظهار کرد: ۲۰۲ منطقه آسیب پذیر در استان شناسایی شده است 
و حدود یک میلیون و 9۰۰ هزار نفر که جزو س��ه دهک پایین بوده و بیمه 

نشده اند، به صورت رایگان بیمه می شوند.
وی با بیان اینکه حدود ۸۶ درصد جمعیت تحت پوش��ش بیمه سامت 
اس��تان به صورت رایگان بیمه ش��ده اند، افزود: ۲ هزار و ۵۰۰ موسس��ه در 
آذربایجان ش��رقی طرف قرارداد بیمه سامت هستند و هیچ محدودیتی در 

عقد قرارداد با موسسه و یا پزشکی نداریم.
مجیدی خاطرنش��ان کرد: یکی از کارهای بزرگ در ۲ س��ال اخیر احراز 
هوی��ت با کد ملی اس��ت و کد بیمه را ح��ذف کرده ای��م و بانک اطاعاتی 
 هر فرد فقط براس��اس کد ملی مش��خص می ش��ود.مدیرکل بیمه س��امت 
آذربایجان ش��رقی با اشاره به اجرای ۱۰۰ درصدی نسخه نویسی الکترونیک 
در اس��تان گفت: به منظور تسهیل امور شهروندان حتی برای موسسه های 
غیرطرف قرارداد نیز نام کاربری و رمز عبور تعریف کرده ایم تا نسخه نویسی 
را به ص��ورت الکترونیکی انجام دهند.مجیدی با اش��اره به ارائه هزینه های 
خدمات ناباروری و نازایی توس��ط بیمه س��امت، با بیان اینکه تمامی مراکز 
ملزم به عقد قرارداد با این سازمان هستند، افزود: هیچگونه محدودیتی برای 

عقد قرارداد با بیمارستان ها و مراکز خصوصی وجود ندارد.

بررسی آماده سازی شبکه برق خوزستان برای 
تابستان ۱۴۰۲ در نشست شورای پایایی

اهواز-محمدی
س��یزدهمین جلس��ه ش��ورای پایایی منطقه ای ش��بکه برق خوزستان 
با موضوع آماده س��ازی ش��بکه برای تابس��تان ۱۴۰۲ با حضور مدیران برق 
منطقه ای خوزس��تان، ش��رکت های توزیع نی��روی برق اهواز، خوزس��تان و 

کهگیلویه و بویراحمد و نیروگاه های تولید برق برگزار شد.
محمود دشت بزرگ رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان 
در این نشست گفت: از پیک تابستان ۱۴۰۱ با موفقیت عبور و در شاخص   های 

ارزیابی کیفیت عملکرد در ارزیابی شرکت ها به رتبه برتر رسیدیم.
وی با بیان اینکه این جلس��ه برای مرور تجربیات پیک قبل و بررس��ی 
برنامه ها برای افق تابس��تان ۱۴۰۲ تش��کیل ش��ده، تصریح کرد: مهم ترین 
دستور کاری ما آمادگی برای مواجهه با پیک سال آینده و تحقق تعهدات و 

تکالیفی که شرکت های عضو این شورا برای آمادگی شبکه بر عهده دارند.
رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان با بیان اینکه در این 
نشست گزارش عملکردها ارائه شود، افزود: انتظار است که طرح ها و پروژه های 
ح��وزه بهره برداری و تعمیرات س��الیانه و توس��عه بخ��ش نیروگاهی در زمان 

باقیمانده به سرانجام برسد و شبکه آماده ورود به پیک تابستان ۱۴۰۲ شود.
دشت بزرگ با تاکید بر لزوم وارد مدار شدن نیروگاه دوکوهه اندیمشک، 
گفت: خط ۲۳۰ کیلوولت دومداره ارتباطی نیروگاهی دوکوهه اندیمشک به 

شبکه را شرکت برق منطقه ای خوزستان احداث و برق دار کرده است.
وی تاکید کرد: ما به عنوان شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان 
و کهگیلوی��ه و بویراحم��د همواره در صدر بهترین عملکردها قرار داش��ته و 
امیدواریم که این ش��رایط را برای س��ال آینده نیز رقم بزنیم و با تامین برق 

پایدار، رتبه برتر را در ارزیابی عملکردها کسب کنیم.
عباس��ی مدیرعامل ش��رکت تولید نی��روی برق رامین با ارائه گزارش��ی 
از وضعی��ت نیروگاه های حرارت��ی تولید برق، در خصوص نی��روگاه دوکوهه 
اندیمشک، گفت: با توجه به آمادگی خط ارتباطی نیروگاه دوکوهه، راه اندازی 
اولیه این نیروگاه با موفقیت  انجام شده و در حال تدارک این هستیم که در 

روزهای آینده نیروگاه را به شبکه سنکرون کنیم.

 تولید ۱86 میلیون بشکه میعانات گازی 
در پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر- روزنامه آفرینش
مدیرعام��ل مجتم��ع گاز پارس جنوبی گفت: با تکیه ب��ر دانش بومی و 
 اقدام��ات نوآورانه متخصص��ان و کارکنان داخلی در 9 ماه گذش��ته بیش از

 ۱۸۶ میلیون بشکه میعانات گازی در ۱۳ پاالیشگاه  این مجتمع تولید شده 
که این میزان نسبت به سال گذشته ۲و ۶ درصد افزایش نشان می دهد.

احمد باهوش با اش��اره به اینکه این مجموعه بزرگ ترین تولیدکنندگان 
میعانات گازی در خاورمیانه است، اظهار کرد: روزانه بیش از ۷۰۰ هزار بشکه 
میعانات گازی در این ۱۳ پاالیشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی تولید می شود.

وی افزود: ش��رکت پاالیش نفت س��تاره خلیج فارس، پتروش��یمی برزویه و 
مقاصدی ک��ه در مرکز ایران قرار دارند از منابع و محل مصرف این میعانات 

بهره می برند که از طریق تانکر بارگیری می شود.
مدیرعامل مجتم��ع گاز پارس جنوبی تصریح ک��رد: این مجتمع عظیم 
گازی کشور در راستای تولید پایدار گاز و شکوفایی چرخش اقتصادی کشور 
توانس��ته اس��ت روزانه بیش از ۵۷۰ میلیون مترمکعب گاز از ۱۳ پاالیشگاه 
فراورش کند.باهوش ادامه داد: این گاز فرآورش ش��ده برای مصرف تجاری، 

خانگی و صنایع عمده به خط سراسری تزریق می شود.
وی عن��وان ک��رد: مجتم��ع گاز پارس جنوب��ی تأمین کنن��ده خ��وراک 
شرکت های پتروشیمی بوشهر، پتروپاالیش کنگان و پتروشیمی پارس است 
و افزون بر این، کمبود خوراک پاالیش��گاه فجر جم تا ۴۰ میلیون مترمکعب 

در روز تامین می کند.

تریبون         

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گلستان:

اعطای ۱۰۰۰ سند تک برگ به مالکان روستایی 
در گلستان

گرگان-قهرمان
مدیرکل بنیاد مس��کن انقاب اسامی گلستان از اعطای هزار جلد سند 

تک برگ اماکن روستایی به مالکان در دهه فجر خبر داد
سید محمد حس��ینی در نشست با اعضای س��تاد خبری فجر گلستان 
اظه��ار کرد: پروژه های دهه فجر مس��کن مهر با اعتب��ار ۶۵۵ میلیارد تومان 

افتتاح و یا کلنگ زنی خواهد شد.
وی افزود: عملیات اجرایی هزار مس��کن روستایی با اعتبار ۳۰۰ میلیارد 

تومان در دهه فجر آغاز خواهد شد.
وی بیان کرد: ۲۵۸ طرح روستایی با اشتغالزایی ۱۴۷ نفر در دهه فجر به 

بهره برداری خواهد رسید و یا عملیات اجرایی آن آغاز می شود
حس��ینی از اعطای هزار جلد س��ند تک برگ اماکن روستایی به مالکان 

در دهه فجر خبر داد
ب��ه گفت��ه وی، 9۱ هزار خانوار از پروژه های بنیاد مس��کن در دهه فجر 

بهره مند می شوند.
مدی��ر کل بنیاد مس��کن گلس��تان از اعطای هفت هزار تس��هیات به 
متقاضیان طرح ملی مسکن در سال نخست آغاز طرح و صدور شش هزار و 

۶۰۰ پروانه نهضت ملی مسکن روستایی در سال دوم در گلستان خبر داد.

سخنگو و نائب رئیس شورای اسالمی شهر کرج:

تمرکز مدیریت شهری در سال ۱۴۰۲ تکمیل 
پروژه های نیمه تمام مدیریت شهری است

کرج-فرشته خاکپور
س��خنگو و نائب رئیس شورای اسامی شهر کرج گفت: تمرکز مدیریت 
ش��هری در سال ۱۴۰۲ در راستای بررس��ی بودجه تکمیل پروژه های نیمه 

تمام مدیریت شهری است.
به گ��زارش خبرنگار آفرینش به نقل از  پایگاه اطاع رس��انی ش��ورای 
اس��امی ش��هر کرج، محمد ایزدیار در جلسه کمیس��یون تلفیق با اشاره به 
تقدیم الیحه بودجه ۱۴۰۲ ش��هرداری به ش��ورای شهر  اظهارداشت: الیحه 
بودجه س��ال ۱۴۰۲ ش��هرداری توسط شهردار تقدیم ش��ورای شهر شد به 
محض وصول الیحه با توجه به پیش بینی هایی که از قبل شده بود مجموعه 
های کمیسیون های تخصصی و تلفیق فعالیت خود را با یک برنامه مشخص 

آغاز کردند.
سخنگو و نائب رئیس ش��ورای اسامی شهر کرج افزود: پس از پایش و 
ارزیابی کارشناس��ی، تطابق آن با سیاس��ت ها و برنامه های شورای ششم، در 

کمیسیون های تخصصی بودجه مورد بررسی قرار می گیرد.
ایزدیار اذعان کرد: نگاه ش��ورای شش��م به بودجه سال آینده شهرداری 
کاما ش��فاف بوده و شفافیت بودجه و تاش در راستای تصویب این بودجه 
عدالت نس��بی است تا  خدمات شهری به صورت عدالت بین تمام مناطق و 

سازمان ها و معاونت ها تقسیم شود.
عضو ش��ورای اس��امی ش��هر کرج بیان کرد: بخش عمده ای از بودجه 
ش��هرداری صرف هزینه ه��ای جاری و مابق��ی صرف هزینه ه��ای عمرانی 

می شود.
ایزدیار خاطرنش��ان کرد: در تعیین بودجه عمرانی س��ال آینده مناطق 
۱۰ گانه، اولویت بندی بر اس��اس وس��عت، جمعیت و طرح های اولویت دار 

صورت می گیرد.
به گفته سخنگو و نائب رئیس شورای اسامی شهر کرج، مدیران مناطق 
باید متناس��ب با هزینه های خود به دنبال درآمدزایی باشند به همین دلیل 

باید به سمت کسب درآمدهایی پایدار و قطعی پیش بروند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
آذربایجان شرقی:

۵۲ میلیارد تومان برای طرح جهش دیمزارهای 
آذربایجان شرقی هزینه شد

تبریز-توفیقی
معاون بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی 
گفت: در راستای اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای استان، ۵۲ میلیارد 
تومان هزینه ش��ده که البته درآمدزایی خوبی برای کش��اورزان داش��ته، به 
طوری که آنان به ازای هر یک ریال هزینه کرد ۱۲ ریال برداشت کرده اند.

علی رخ افروز اظهار کرد: با اجرایی شدن این طرح در اراضی کشاورزی 
کش��اورزان آذربایجان شرقی ۶۶۷ میلیون تومان بیش از درآمد ساالنه خود 

درآمد کسب کردند.
وی افزود: اکنون در آذربایجان ش��رقی۵۰۰هزار هکتار زیرکش��ت طرح 
جهش تولید در دیمزارها رفته و مزارعی که در آن ها کشت انجام نمی شد و 
به عنوان آیش در حال استفاده بود، اکنون در سطح ۱۰۰ هزار هکتار از این 
مزارع، گندم، نخود یا علوفه کاش��ته می شود، بر این اساس این گونه مزارع 

در چرخه تولید حفظ شده است.
وی همچنین گفت: مبازره با علف های هرز در ۳۵۲ هزار هکتار از مزارع 
آذربایجان شرقی انجام شده و ۱۰۲ هزار هکتار نیز محلول پاشی انجام شده 

و برای تجهیزات ادوات کشاورزی نیز ۱۳ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی ادامه داد: از ۳۵۲هزار هکتار اراضی کش��اورزی تحت پوش��ش طرح 
جه��ش تولید در دیمزار ها ۲۵۲ هزار هکتار از مزارع در آذربایجان ش��رقی 
بیمه ش��ده و در واقع این اراضی کشاورزی تحت پوشش کشاورزی حفاظتی 

قرار گرفته است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی 
 ادام��ه داد: با انجام ط��رح جهش تولی��د در دیمزارهای آذربایجان ش��رقی

 ۸۴۰ کیلو محصول برداشت می شد اکنون با ارجای این طرح میزان برداشت 
محصوالت در هکتار به 9۵۰ کیلو افزایش یافته است.

تداوم فرصت آفرینی استراتژیک در مرزهای جنوب شرق کشور؛

قطار توسعه به سواحل دریای عمان رسید

همدان – محبوبه یادگاری
مدی��ر منطق��ه ۷ عملیات انتق��ال گاز ایران گفت: 
ایس��تگاه تقویت فشار نفت شهر در این منطقه، عملیات 
صادرات گاز به کشور عراق را انجام می دهد که با توجه 
به سرما و افزایش میزان مصرف، هفته گذشته  صادرات 

گاز از این ایستگاه به صفر رسید.
مهدی زارع در جریان بازدید خبرنگاران از ایستگاه 
تقویت فشار گاز فامنین افزود:منطقه ۷ عملیات انتقال 
گاز ایران یک��ی از مناطق راهبردی انتقال گاز کش��ور 
است و این منطقه در سال ۱۳۸۸ راه اندازی شده است  
و خدمات آن ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع معادل ۱۴ درصد 

مساحت کل کشور را پوشش می دهد.
دکتر زارع ادامه داد:  ۶و۸میلیارد متر مکعب گاز از 
ابتدای سال تا پایان دی ماه، توسط خطوط انتقال منطقه 

۷ انتقال گاز ایران به کشور عراق صادر شده است.
مدی��ر منطق��ه ۷ عملیات انتق��ال گاز ایران گفت: 
ای��ن می��زان ص��ادرات توس��ط ایس��تگاه انتق��ال گاز 
نفت ش��هر صورت گرفته اس��ت و در مقایس��ه با مدت 
 مش��ابه س��ال گذش��ته ۳۶ درص��د افزایش را نش��ان 

می دهد.
وی اظهار داشت: میزان صادرات گاز از این منطقه  
در مدت مش��ابه سال گذش��ته نزدیک به پنج میلیارد 
متر مکعب ثبت ش��د که بیش��ترین میزان آن در فصل 
تابستان بود که بیش��ینه آن به ۳۶ میلیون متر مکعب 

در روز نیز رسید.
وی ب��ا بی��ان اینکه ، بارش برف و همچنین س��رد 
ش��دن هوا ظرف روزهای گذش��ته پیک مصرف گاز در 
اس��تان همدان را ب��ه ۱۶ میلیون متر مکع��ب در روز 
رس��اند، گفت: این میزان مصرف ثبت ش��ده است که 
نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته حدود ۶ درصد 

افزایش یافته است.

 همدان در میان سه شاهرگ اصلی انتقال 
گاز کشور قرار دارد

وی با گرامیداش��ت فرارس��یدن چهل و چهارمین 
س��الگرد پیروزی انقاب اس��امی اظهار داش��ت: خط 
منطقه ۷ عملیات انتقال گاز ایران یکی از شاهرگ های 
اصلی انتقال گاز کش��ور اس��ت و همدان در میان س��ه 
شاهرگ اصلی انتقال گاز کشور قرار دارد و هیچ گاه گاز 

آن قطع نمی شود.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت انتقال گاز این ایستگاه 
۵۵ میلیون متر مکعب در روز است، عنوان کرد: منطقه 
۷ عملیات انتقال گاز ایران ش��امل استان های همدان، 
مرکزی، لرس��تان، ایام، کرمانشاه، کردستان و بخشی 
از مناط��ق اس��تان های زنج��ان، قزوی��ن و آذربایجان 
غربی می ش��ود و به جهت اینکه در منطقه استان های 
کوهستانی، سردسیر و س��خت گذر دارد نقش پررنگی 

در انتقال گاز دارد.
زارع گفت: طول خطوط انتقال گاز کشور ۳۸ هزار 
کیلومتر اس��ت که چهار ه��زار و ۶۲۱ کیلومتر آن، در 
منطق��ه ۷ عملی��ات انتقال گاز ایران ق��رار دارد. که در 

آینده به ۵هزار کیلومتر خواهیم داشت.
مدی��ر منطق��ه ۷ عملیات انتقال گاز ای��ران افزود: 
عملیات انتقال گاز در کش��ور توسط ۸۸ ایستگاه انجام 

می شود که پنج ایستگاه آن در شهرهای همدان، اراک، 
 کوهدش��ت، بیج��ار و نفت ش��هر زیر مجموع��ه منطقه

 ۷ عملیات انتقال گاز ایران قرار دارد.
وی اظه��ار داش��ت: در منطقه ۷ عملی��ات انتقال 
گاز ایران، چهار ایس��تگاه کنترل فشار گاز در خرم آباد، 
دهگان، بیس��تون و کوهدش��ت داریم ک��ه با توجه به 
برنامه ریزی های صورت گرفته این تعداد به ۱۳ ایستگاه 

افزایش می یابد.
مدی��ر منطقه ۷ عملیات انتقال گاز ایران با اش��اره 
به اینکه فش��ار گاز خطوط انتق��ال گاز نزدیک به چهار 
هزار برابر شبکه گاز خانگی است، بیان کرد: با توجه به 
خطرات موجود، خطوط انتقال گاز حریم دارد و مس��یر 

آن از مناطق خالی از سکنه گذر کرده است.
وی ادام��ه داد: با توجه به مش��کات واردات گاز از 
کشور ترکمنستان، مناطق شرقی کشور با مشکل تامین 
گاز مواجه ش��دند اما باتوجه ب��ه موقعیت جغرافیایی و 
شاهرگ انتقال گاز در غرب کشور ما در محدوده منطقه 

۷ عملیاتی انتقال گاز مشکلی در انتقال گاز نداشتیم.
مدی��ر منطقه ۷ عملی��ات انتقال گاز ای��ران اظهار 
داشت: اولویت نخست ما تامین گاز مشترکان خانگی و 
مردم است و هر کجا نیاز باشد گاز صنایع غیر ضروری 
را قط��ع می کنیم.زارع تصریح ک��رد: صنایع پر مصرف 
ملزم به داش��تن تجهیزات س��وخت دوم هستند تا در 
ماه های س��رد سال با افزایش میزان مصرف گاز، صنایع 

تولیدی از سوخت دوم استفاده کنند.
مدیر منطقه ۷ عملی��ات انتقال گاز ایران گفت: به 
جز ۳ روستای استان همدان تمام شهرها و روستاهای 
همدان دارای گاز می باش��ند و همچنین ذخیره سازی 
گاز در حال اجرا اس��ت تا در فصل تابستان گاز دخیره 
ش��ود و در ماه های سرد س��ال مورد بهره برداری قرار 

می گیرد.

مدیر منطقه ۷ عملیات انتقال گاز ایران:

هیچ گونه کمبودی در زمینه تولید گاز نداریم


