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ساری-خبرنگارتوســعه ایرانی- 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز مازندران 
گفت: ۳۵۰ روستای باالی ۲۰ خانوار 
فاقد گاز در اســتان وجود دارد و تالش 
می کنیم این روســتاها هرچه زودتر 

گازرسانی شوند.
قاســم مایلی رســتمی  در جمع 
خبرنگاران با اشاره به گام دوم انقالب 
و اهمیت رفاه مردم بــا اعالم خبر فوق 
اظهار کرد: توانستیم ارتباط الکترونیکی 

با مردم داشــته باشــیم تا از مراجعه 
حضــوری جلوگیــری و افزایش بهره 

وری ایجاد کنیم.
مایلی درباره افزایش افتتاح پروژه 
های گازرســانی در روستاها گفت: در 

حال حاضر نیز ۱۰۱ روســتا در دست 
گازرسانی است و شــبکه های داخلی 

مابقی روستاها انجام شده است.
مدیرعامل شــرکت گاز مازندران 
گفت: افتخار گاز مازندران این اســت 

که هیچ گاز مشــترک خانگی به دلیل 
افت فشار قطع نشده و ما با سازماندهی 
صنایع بزرگ مشکلی در بخش خانگی 
شاهد نبودیم و پارســال، سال بدون 

قطعی گاز بود.
مایلی رســتمی گفــت: در بخش 
بدهی و قطعی انشعابات،  بدون اخطار 
کتبی و شــفاهی، گاز هیچ مشترکی 

قطع نخواهد شد.
وی با ارزیابی وضعیت خوب بودجه 
گفت: گاز رسانی ۱۴ روستا از قائمشهر 
در حال انجام است اما دادستان به دلیل 
تخلف پیمانکار جلوی رونــد پروژه را 
گرفته، اگر پیمانکار تخلفی کرده باید 
رسیدگی شود اما نباید پروژه شرکت 

گاز متوقف شود.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران با 
تاکید بر اینکه تامیــن گاز مازندران و 
گلستان با مشکل کسری مواجه است 
اظهار کرد: در زمستان ۱۴۰۰، مصرف 
گاز از ۳۳ به ۳۹.۵ میلیون متر مکعب 

رسیده بود.
مایلی رستمی با تاکید بر مدیریت 
مصرف گاز خاطرنشان کرد: مازندران 
خوش نشــین  و مســافرخیز است و 
جمعیــت مازنــدران در مواقعی به ۲ 

برابر افزایش می یابــد و نگران کاهش 
فشار گاز هستیم و از تهران درخواست 
ارسال حجم گاز بیشــتر انجام شده و 
برای پایداری و استمرار گاز هزینه های 

زیادی صرف می کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی گازاستان:

۳۵۰ روستای باالی ۲۰ خانوار مازندران  فاقد گاز هستند

قاسم مایلی رستمی: افتخار 
گاز مازندران این است که 

هیچ گاز مشترک خانگی به 
دلیل افت فشار قطع نشده 

و ما با سازماندهی صنایع 
بزرگ مشکلی در بخش 
خانگی شاهد نبودیم و 

پارسال، سال بدون قطعی 
گاز بود

تبریز -امید محمد زاده اصل النجق،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از آغاز 
کاشت انواع گونه های فصلی در فضاهای سبز سطح شهر 

تبریز خبر داد.
، اکبر امجدی با اشاره به سپری شدن زمان شکوفایی 
گل های بهاری گفت: برای شادابی و حفظ طراوت فضاهای 
سبز در سطح شهر، گلکاری های انجام شده به تناسب فصل 
انجام می شوند. وی ادامه داد: بر این اساس و در پی سپری 
شدن زمان شکوفایی گل های بهاری، حوزه سیما، منظر و 
فضای سبز نسبت به جایگزینی انواع گونه های سازگار با 

شرایط آب و هوایی تابستانی تبریز اقدام می کند.
مدیر عامل سازمان ســیما، منظر و فضای سبز ضمن 
تاکید بر اجرای این طرح در تمامی فضاهای ســبز اظهار 

داشت: کاشت گونه های تابستانی مقارن اواخر دومین ماه بهار در فضاهای سبز مناطق ده گانه شهرداری تبریز وارد مرحله 
اجرایی شده است. امجدی همچنین برخی از گونه های کاشته شده در این فضاها را عنوان و تصریح کرد: گونه هایی همچون 
رعنا زیبا، رودبیکا، مارگریت، انواع ناز، سدوم، و استئوسپرموم از جمله گونه هایی هستند که برای کاشت تابستانه مورد استفاده 
قرارمی گیرند. وی درپایان تاکید کرد: تمامی برنامه ها و اقدامات ســازمان در راستای تقویت کمی کیفی فضاهای سبز و در 
نهایت سر سبزی، طراوت و زیبایی فضاهای عمومی شــهر تدوین و اجرا می شود و امیدواریم بتوانیم با تحقق اهداف فوق در 

جلب رضایت شهروندان نیز موفق باشیم.

همدان-خبرنگارتوسعه ایرانی-دبیر کنگره ملی هشت 
هزار شهید همدان گفت: کنگره هشــت هزار شهید استان 
همدان در اوایل سال ۱۴۰۲ برگزار می شود و هر شهرستان 

یک یادواره شهدا برگزار کند.
سردار مهدی فرجی گفت: این کنگره از رویداد های بزرگ 
و مهم کشور اســت که باید متفاوت تر از گذشــته و در همه 

شهرستان های تابعه استان همدان برگزار شود.
او  در جلسه قرارگاه شهرســتانی کنگره ملی هشت هزار 
شهید استان همدان اظهار داشت: نخستین کنگره ملی هشت 
هزار شهید استان همدان ابتدای سال ۸۹ برگزار شد و کنگره 
دوم اوائل ســال ۱۴۰۲ برگزار می شــود که با تأکید رهبری 
معظم انقالب فاصله کنگره ها از ۱۰ به سه سال کاهش می یابد.

مشاور عالی فرمانده سپاه انصارالحسین )ع( اســتان همدان گفت: در فاصله کنگره اول تا دوم، شهدای زیادی در استان 
داشته ایم که بسیاری از آنان نظیر سردار همدانی، سردار سلگی و سایر شهدای شاخص مدافع حرم بوده اند که این مساله به 
عنوان یک ظرفیت می تواند به کنگره سال آینده غنای بیشتری دهد. ســردار فرجی گفت: طبق فرموده رهبر فرزانه انقالب 
برگزاری این کنگره باید در زندگی مردم اثر مستقیم داشته باشد یعنی به نیت هشت هزار شهید استان هشت هزار زندانی آزاد، 
هشت هزار منزل مسکونی ساخته و هشت هزار جهیزیه نوعروس تهیه شود. او  بر همکاری دستگاه های اجرایی در نهاوند برای 
برگزاری بهتر برنامه های شهرستانی تاکید کرد و گفت: باید آموزش و پرورش، کمیته امداد، علوم پزشکی، منابع طبیعی و محیط 
زیست در این زمینه ورود جدی داشته باشند و در قالب کمیته های ۲۴ گانه با محوریت فرمانداری برنامه های خود را ارائه دهند.

مدیر عامل سازمان سیما:

آغاز کاشت گونه های فصلی در فضاهای سبز سطح شهر تبریز
 اوایل سال ۱۴۰۲ ؛

 کنگره هشت هزار شهید استان همدان برگزارمی شود

گرگان-مهنارمحمدزمانی،خبرنگارتوســعه ایرانی- 
استاندار گلستان با بیان اینکه به هیچ عنوان در تامین مرغ، 
تخم مرغ و روغن مورد نیاز استان کمبودی نداریم گفت: 
ماهانه بیش از ۱۶ هزار تن روغن خوراکی و صنعتی در این 
استان تولید علی محمد زنگانه در بازدید از واحد تولیدی 
روغن در استان گلستان اظهار داشت: ماهانه بیش از ۱۶ 
هزار تن روغن خوراکی و صنعتی در گلســتان تولید می 

شود و میزان مصرف استان سه هزار و ۵۰۰ تن است.
وی گفت: مازاد تولید روغن اســتان به چهار اســتان 
تهران، البرز، خراسان رضوی و خراســان شمالی ارسال 
می شــود و هیچ گونه نگرانی برای کمبود کاال در استان 

وجود ندارد.
استاندار گلستان تصریح کرد: مواد اولیه کارخانه های 
تولیدی استان از طریق گمرک ترخیص شده و کارخانه  ها 
سهمیه خود را بر اساس پیش بینی صورت گرفته دریافت 

می کنند.
زنگانــه گفــت: جامانــدگان و معترضین بــه وجوه 
یارانه های واریزی مــی توانند از طریق ســامانه رفاهی 
اعتراض خود را اظهار کنند و همچنین از طریق شــماره 

۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تعیین دهک خود را دریافت کنند.
استاندار گلستان اظهارداشــت: تولیدکنندگان دام و 
طیور و کارخانجات مواد غذایی می توانند نسبت به دریافت 
سرمایه در گردش اقدام کنند و با آنها همکاری الزم انجام 

شود.وی افزود: بازرســان در بازار گشت هایی را خواهند 
داشت و مردم می توانند هر گونه تخلفی را با شماره تماس 

۱۲۴ اداره کل صنعت معدن تجارت درمیان گذارند.
زنگانه گفــت: مزیت های این طرح بــرای دهک های 
کمتر برخوردار اســت و زمینه رانت و فساد را کاهش می 
دهد چرا که در شکل قبلی نظارت ها آنچنان که باید و شاید 
صورت نمی گرفت و البته به علت ارزانی ارزاق در جمهوری 
اسالمی بخش قابل توجهی از طریق مرزها خارج می شد 
که امیدواریم در فرایند ارائه یارانه مســتقیم به گروه های 
هدف مشکالت پیشــین را شاهد نباشــیم و البته انگیزه 

تولیدکنندگان نیز افزایش یابد

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-عملیات 
اجرایی احداث حدود ۲۴ هزار واحد مسکونی در شهرهای 
جدید استان اصفهان روز سه شنبه با دستور رییس جمهور 

آغاز شد.
عملیات اجرایی احداث یکصد هزار واحد مسکونی در 
قالب نهضت ملی تولید مســکن با دستور رییس جمهور و 
بصورت ویدئو کنفرانس در کشور آغاز شد که سهم استان 

اصفهان ۲۴ هزار واحد بود.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان در این زمینه گفت: 
امروز عملیات اجرایی حدود یکصد هزار واحد مسکونی در 
قالب نهضت ملی تولید مسکن و با دستور رییس جمهور در 
شهرهای جدید کشــور آغاز شد که سهم شهرهای جدید 
استان اصفهان حدود ۲۴ هزار واحد معادل ۲۴ درصد کل 

واحدها در سطح شهرهای جدید کشور است.
مهندس احمدی افزود: این واحدهای مســکونی در 
استان اصفهان در شــهرهای بهارستان، فوالدشهر و شهر 

جدید مجلسی احداث می شوند.
وی اظهار داشت: امروز عملیات اجرایی احداث  ۶ هزار 
و ۶۵۶ واحد در شهر بهارســتان، ۱۴ هزار و ۷۵۰ واحد در 
فوالدشــهر و ۲ هزار و ۸۷۲ واحد در شهر جدید مجلسی 

آغاز شد.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با اشاره به شعار سال 
تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین افزود: از ۶ هزار و ۶۵۶ 

واحد شهر جدید بهارستان ۳۵۰۰ واحد اخیرا آغاز شده و 
۳۰۰۰ هزار واحد امروز آغاز شــد. از این تعداد،  ۸۷۱ واحد 
به صورت پیش ســاخته و صنعتی توسط قرارگاه حضرت 
امام حسن مجتبی علیه السالم احداث می شود که امروز 
در بهارســتان به صورت نمادین با دستور ریاست محترم 

جمهوری اسالمی آغاز شد.
همزمان با استقبال بسیار چشمگیر ثبت نام کنندگان 
از واحدهای نهضت ملی مسکن شــهر جدید بهارستان، 
تکمیل پرونده متقاضیان باقیمانده در این طرح نیز در حال 

انجام است.

 با فرمان رییس جمهور؛

عملیات اجرایی احداث ۲۴ هزار واحد مسکونی در شهرهای 
جدید اصفهان آغاز شد

استاندار:

 ۱۶ هزار تن روغن خوراکی و صنعتی 
در گلستان تولید می شود

خبرخبر

 به صورت آزمایشی
واحد سوم تصفیه خانه آب 
شماره ۲ کرج آماده بهره 

برداری شد
کرج-خبرنگارتوســعه ایرانی-سومین واحد 
تصفیه خانه آب شــماره ۲ کرج که کلنگ احداث 
آن از شهریور ماه ســال ۹۹ به زمین زده شده بود 
با هزینه ۸۵۰ میلیارد ریال آماده بهره برداری شد.

 مهدی زاده مدیرعامل آبفــای البرز گفت: با 
توجه به ابالغ تخصیص جدید برداشت آب سطحی 
از محل دو سد کرج و طالقان از ۵۵ به ۱۱۰ میلیون 
متر مکعب توســط وزارت نیرو در آبان ماه ســال 
۱۳۹۹، این شرکت برای استفاده از این تخصیص 
جدید ، اقدام به اجرای طرح افزایش ظرفیت تصفیه 

خانه کرد.
او می گوید: واحد سوم تصفیه خانه آب رجایی 
شهر )شماره ۲ کرج( با ظرفیت ۵۰۰ لیتر بر ثانیه 
معادل ۱۵  میلیون متر مکعب در سال طی مدت ۱۸ 
ماه احداث شد که این مدت زمان نسبت به زمان 
اجرای طرح های مشابه در سطح کشور،یک رکورد 

محسوب می شود.
مدیرعامل آبفای البرز گفت: با  تقویت تامین 
آب شهر های کمالشهر، مهرشهر، رجایی شهر و 
کرج مرکزی در فصل گرم سال ، تاب آوری خدمات 
تامین آب در پیک مصرف تابستان در مناطق فوق 

به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
به گفته  مهدی زاده واحد اول و دوم این تصفیه 
خانه با مجموع ظرفیت ۱۷۰۰ لیتــر بر ثانیه در 
سال های ۸۷ و ۹۳ وارد مدار بهره برداری شده بود.

    
پاکبان شهرداری »سقای 

افتخاری« آبفای استان اصفهان شد
اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-

علی کشاورز پاکبان شهرداری منطقه پنج »سقای 
افتخاری« آبفای استان اصفهان شد.

در مراســمی عنوان »سقای افتخاری« آبفای 
اســتان اصفهان به پاکبان شهرداری منطقه پنج 
اعطاء شد. در این مراســم ناصر اکبری سرپرست 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، با اهدای لوح 
تقدیری عنوان ســقای افتخاری این شرکت را به 

»علی کشاورز« اعطاء کرد.
پاکبان وظیفه شــناس شــهرداری منطقه ۵ 
اصفهان ساعت ۳:۳۸ روز پنج شنبه ۲۵ فروردین 
ماه امســال هنگام نظافت معابــر متوجه صدای 
هدررفت آب و فروریزش زمین در چهارراه حکیم 
نظامی شــد و بالفاصله به واحد کنترل و نظارت 
شــهرداری اطــالع داد. واحد کنتــرل و نظارت 
شهرداری نیز با همکاری واحد رسیدگی به حوادث 
آبفای منطقه ۲ اصفهان اقدام به مســدود کردن 
مســیر کرده و عملیات تعمیر حادثه شکستگی 
انشعاب آب و فروریزش خط انتقال فاضالب خیابان 
حکیم نظامی به خیابان نظــر میانی با قطر ۶۰۰ 

میلیمتر در عمق ۶ متری زمین آغاز شد.
با اطالع رســانی به موقع ایــن پاکبان وظیفه 
شناس و مســدود کردن خیابان از ریزش بیشتر 
مسیر و سقوط احتمالی خودرو ها به داخل حفره 

ایجاد شده جلوگیری به عمل آمد.
    

جشنواره  خوش عطر و رنگ 
چای در املش

رشت-خبرنگارتوسعه ایرانی-جشنواره چای 
ایرانی در شهرستان املش بزرگترین تولید کننده 

چای کشور، برگزار شد.
ولی جهانــی، مدیــر کل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی گیالن گفت: شهرستان 
املش به لحاظ تعداد ثبت آثار تاریخی در فهرست 
آثار ملی رتبه دوم را در گیــالن دارد که البته در 
زمینه صنایع دستی و جاذبه های گردشگری هم 
جزو شهر های برتر گیالن است به همین دلیل این 
اداره کل با همکاری سازمان چای این جشنواره را 
در شهرستان املش، روستای بیله لنگه در مسیر 

روستای گردشگری تابستان نشین، برگزار کرد.
رئیس سازمان چای کشــور هم با بیان اینکه 
شهرســتان املش بزرگترین تولید کننده چای 
داخل کشور اســت، گفت: از آغاز زمان برداشت 
چای تاکنون ۳۷ هزار تن برگ سبز چای به ارزش 
۳۴۰ میلیارد تومان از چایکاران شــمال کشــور 
خریداری شــد که از این میــزان ۸ هزار تن چای 

خشک در ۱۷۰ کارخانه چایسازی تولید شد.
به گفته حبیب جهانســاز، شهرستان املش 
به تنهایی ۳۰ درصد چای داخل کشــور را تولید 
می کند و برگزاری این جشنواره ها باعث می شود 
که چای تولید داخل کشور جزو سبد خانوار مردم 
ایران قرار گیرد، گرچه به علت کرونا دو سال بود که 

چنین جشنواره ای برگزار نشده بود.

استانها


