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تحقق ۱۰۴ درصدی برنامه ی تولید 
شركت نفت و گاز مارون در سال ۹۹

اهواز - رحمان محمدی: مدیرعامل شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مارون از تحقق ۱۰۴.۵ درصدی 

تولید نفت خام این شرکت در سال ۹۹ خبر داد.
سرلوحه  بر  تاکید  ضمن  کاویان  حمید  مهندس 
قراردادن شعار« تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
سال  شعار  عنوان  به  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  که 
۱۴۰۰انتخاب شده است، گفت: سال جاری را نیز در کنار 
یکایک اعضای خانواده صنعت نفت در راستای تحقق 
این شعار گام برداشته و همچون گذشته با اقتدار  به 
تولید پایدار دست خواهیم یافت.  وی افزود: خوشبختانه 
با انجام عملیات تکمیلی بر چاه های توسعه ای، تعمیری 
در  بشکه  و ۵۹.۲ هزار  ترتیبز ۳، ۳۰.۵  به  ترمیمی،  و 
دست  به  موجبات  که  شد  افزوده  تولید  میزان  به  روز 
آوردن برآیند تولید ۴.۳ + هزار بشکه را تا انتهای سال 
۹۹ فراهم آورد. مهندس کاویان به بخشهای دیگر تولید 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون نیز اشاره کرد و 
یادآور شد: تا انتهای بهمن ماه ۹۹، تولید گاز غنی را به 
میزان ۱۰۱درصد و تولید نفتا را به میزان ۱۰۲.۵ درصد 
محقق ساختیم که در مجموع یک سال تولیدی خوب 
را سپری کردیم  و این مهم جز با همت، تعهد و تالش 
های بی وقفه سرمایه انسانی شرکت، سازندگان داخلی و 

شرکت های دانش بنیان داخلی میسر نمی شد. 

شهردار گرگان:

 بسته های حمایتی شهرداری گرگان 
میان بانوان سرپرست خانوار توزیع شد
های  بسته  توزیع  از  گرگان  - شهردار  گرگان 
سرپرست  بانوان  به  گرگان  شهرداری  حمایتی 

خانوار حاشیه شهر خبر داد.
دکتر عبدالرضا دادبود شهردار گرگان ضمن تبریک 
اعیاد شعبانیه اظهار داشت: در این روزهای خجسته و 
مبارک، پویش »مهر مهدوی« با هدف کمک به بانوان 
خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  همت  به  خانوار  سرپرست 
با  این پویش  افزود:  انجام شد.دادبود  شهرداری گرگان 
مشارکت همکاران خدوم در مجموعه شهرداری و تامین 
۱۳۵ بسته حمایتی در حاشیه شهر انجام و تحویل زنان 
بانوان  این  کرد:  خاطرنشان  شد.وی  خانوار  سرپرست 
سرپرست خانوار باتوجه به شرایط کرونایی و اقتصادی 
حاکم بر جامعه نیاز مبرمی به بسته های حمایتی داشتند.
شهردار گرگان با بیان اینکه این پویش خداپسندانه ادامه 
خواهد یافت، گفت: امیدواریم در کنار اقدامات حمایتی 
که سال گذشته داشته ایم، بتوانیم در ماه مبارک رمضان 
نیز نسبت به تامین و توزیع اقالم بهداشتی و بسته های 
حمایتی در نقاط مختلف به ویژه حاشیه شهر اقدامات 

شایسته ای انجام دهیم.

پشتیبانی و مانع زدایی، رویکرد 
اداره كل راه و شهرسازی استان قم 

در سال جدید 

قم - مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: 
برنامه ها و سیاست های این اداره کل در سال ۱۴۰۰ 
براساس دو اصل "پشتیبانی" و "مانع زدایی" پیاده 

سازی خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )قم(، 
حسن صبوری در ابتدای شروع سال جدید۱۴۰۰ اظهار 
داشت: مقام معظم رهبری)مدظله العالی( سال ۱۴۰۰ را 
با نام "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" نام گذاری 
کردند و این اداره کل به تبعیت از رویکرد ایشان، اهداف 
و سیاست های خود را با این شعار تطبیق خواهد داد. 
وی افزود: تولید مسکن با رویکرد حمایت و پشتیبانی از 
مردم و خانه دار کردن آن ها و رفع موانعی که ممکن 
است موجب توقف وکندی آن شود از اساسی ترین برنامه 
های این اداره کل خواهد بود. صبوری توضیح داد: اداره 
کل راه و شهرسازی استان قم در امسال با همراهی و 
تعامل دستگاه های خدمات رسان و زیربنایی روند تولید 
مسکن اقدام ملی را سرعت خواهد بخشید. مدیرکل راه و 
شهرسازی استان قم خاطر نشان ساخت: حمایت از تولید، 
پشتیبانی از آن و تالش برای رفع موانع از اصول و سیاست 
هایی است که می بایست همیشه سرلوحه کارمندان این 

اداره کل قرار گیرد و محدود به یک سال نخواهد بود.

در اسفند 99 تحقق یافت؛

تولید بیش از نهصد میلیون كیلووات 
ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی

قزوین - بیش از نهصد میلیون کیلووات ساعت 
سوی  از  گذشته  سال  اسفند  در  خالص  انرژی 
واحدهای نیروگاه شهید رجایی تولید و به شبکه 

سراسری تحویل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق 
برنامه  و  مهندسی  معاون  دوستی  جواد  رجایی،  شهید 
اسفند  انرژی در  تولید  نیروگاه در تشریح میزان  ریزی 
۹۹ گفت: در دوازدهمین ماه سال گذشته، به میزان ۹۴۵ 
میلیون و ۲۹6 هزار و ۵۰۰ کیلووات ساعت انرژی خالص 
در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و 
به شبکه سراسری تحویل شده است. دوستی در ادامه 
در  ترکیبی  سیکل  و  بخاری  واحدهای  تولید  سهم  به 
ماه اسفند اشاره کرد و بیان داشت: از این میزان انرژی 
تولیدی، ۴۴6 میلیون و ۲8۵ هزار و ۵۰۰ کیلووات ساعت 
انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و ۴۹۹ میلیون 
و ۱۱ هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه 
بخار تولید شده است. این میزان انرژی در حالی تولید 
شده است که نیروگاه شهید رجایی در فصل تعمیرات قرار 
دارد، به طوری که هم اکنون واحد ۲۵۰ مگاوتی شماره ۴ 
بخاری برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای، واحد شماره 
۴ گازی برای انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و نازل 
و واحد شماره ۲ بخاری سیکل ترکیبی هم برای انجام 

تعمیرات نیمه سنگین از مدار تولید، خارج شده اند.

اخبار ایراناخبار ایران ژائله در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

رشد ۲۰۹ درصدی صدور گواهی مبدأ توسط اتاق بازرگانی تبریز
بازرگانی  اتاق  رییس  فالح:   – شرقی  آذربایجان 
تبریز از رشد ۲۰۹ درصدی صدور گواهی مبدا توسط 
طی  شرقی  آذربایجان  از  صادرات  برای  تبریز  اتاق 
سال گذشته نسبت به سال ۹۸ خبر داد. به گزارش 
رییسه،  هیات  اعضای  از  جمعی  تبریز،  در  ما  خبرنگار 
اتاق تبریز با حضور در دفتر  هیات نمایندگان و دبیرکل 
با  شرقی  آذربایجان  استاندار  پورمحمدی،  محمدرضا  کار 
وی دیدار کردند. یونس ژائله در این دیدار، وجود همدلی 
و هماهنگی مابین مسئوالن استان را نعمتی بزرگ برای 
استان دانسته و گفت: با توجه به شعار سال، امسال وظایف 
خطیری بر عهده داریم و در این شرایط نیازمند تدوین نقشه 
راه برای خود هستیم تا به درستی قدم برداریم. رییس اتاق 
بازرگانی تبریز ادامه داد: واحدهای تولیدی استان آذربایجان 
شرقی در سال ۹۹ با همت و تالشی مضاعف نه تنها در 
افزایش  راستای حفظ اشتغال قدم برداشتند بلکه زمینه 
اشتغالزایی در استان را فراهم کردند. وی همچنین با اشاره 
به افزایش صادرات از استان در سال گذشته نیز گفت: تنها 
در روز آخر عید، شاهد صدور باالترین تعداد گواهی مبدا 
تاریخ اتاق بودیم و از سوی دیگر میزان صدور گواهی مبدا 
برای صادرات از استان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹8، ۲۰۹ 

درصد رشد داشته است.
درصد باالیی از موانع تولید در داخل استان قابل 

حل است
ژائله با اشاره به لزوم برداشتن موانع سر راه تولید گفت: 
برای برداشتن موانع تولید استان باید از مجموعه خود استان 

آغاز به کار کنیم چرا که درصد باالیی از این موانع در خود 
استان قابل حل است.

وی با انتقاد از عملکرد بانک ها در تامین مالی و ارائه 
تسهیالت به واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: متاسفانه در 
این خصوص به درستی عمل نشده است که باید در سال 

جدید، فکری در این زمینه شود.
اجرایی  لزوم  بر  همچنین  تبریز  بازرگانی  اتاق  رییس 
شدن تمامی مصوبات شورای گفتگوی استان تاکید کرد و 
گفت: برای برداشتن موانع، نمی توانیم با این مانع ها مدارا 
کنیم چرا که مشکالت گاه زاییده مالحظه کاری ها هستند.

بخش خصوصی نقش بسیار مهمی در تحقق شعار 
سال دارد

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این دیدار اظهار داشت: 
بخش خصوصی، تجار، بازرگانان و صاحبان واحدهای صنعتی 
و تولیدی، نقش بسیار مهم و خطیری در راستای تحقق شعار 
سال دارند. محمدرضا پورمحمدی خاطرنشان کرد: امیدواریم 
در سال جدید شاهد اشتغال  زایی بیشتر برای جوانان، کاهش 
نرخ بیکاری، افزایش تولید و به خصوص افزایش صادرات و 
سرمایه  گذاری ها باشیم. وی با بیان اینکه سال ۹۹، سال 
گفت:  بود،  خصوصی  بخش  و  دولت  برای  سختی  بسیار 
تشدید تحریم های اقتصادی و شیوع کرونا ، آثار زیادی بر 
اقتصاد کشور داشتند اما به  رغم  تمام مشکالت، شاخص های 
اقتصادی کشور و استان، مثبت است. پورمحمدی از زحمات 
و تالش های فعاالن بخش خصوصی استان در سال گذشته 
قدردانی کرد و گفت: با وجود مشکالت اقتصادی، صاحبان 
واحدهای تولیدی و صنعتی استان در سال گذشته هیچ 
در  آنها  مردانگی  این  که  نکردند  تعدیل  را  کاری  نیروی 
تاریخ ثبت می شود. وی همچنین با بیان اینکه تا آخرین 
روز مسئولیت به تعهدات خود در قبال  مردم عمل می کنیم، 
اظهار داشت: ریل  گذاری و تدوین نقشه راه توسعه و رفع 
موانع تولید از اولویت های مدیریت اجرایی استان در سال 
جاری است. همچنین در این جلسه، ابوالفتح ابراهیمی، سید 
یوسف حسینی، قاسم قویدل و سونیا اندیش به عنوان اعضای 
هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق تبریز به بیان دغدغه و 

دیدگاه های خود پرداختند.

شهرقدس - فریبا میرزایی پندار: شهرها همانند 
موجودات زنده ای هستند که همواره نیاز به تجدید 
احیای  نیازمند  حیات،  ادامه  برای  و  دارند  حیات 

بافت های فرسوده خود هستند.
ایجاد عدالت اجتماعی و فرصت برابر در برخورداری از 
محیط مناسب برای زندگی و فعالیت های شهروندی مطابق 
اهداف کالن سند چشم انداز کشور و از سوی دیگر وجود 
بافت های  نوسازی  روند  تسریع  لزوم  طبیعی،  مخاطرات 

فرسوده را دوچندان می کند.
در جهت ساماندهی و رفع مشکالت مناطق کم برخوردار 
و محالت هدف ستاد بازآفرینی شهرقدس، شهرداری قدس 
قرار  کار  دستور  در  را  مناطق  این  ساماندهی  طرح  تهیه 
داده و برای احیا، نوسازی، بهسازی و بازآفرینی فضاهای 
شهری در بافت فرسوده و ارتقای شرایط کیفی زندگی در 
سکونتگاه ها، اقدام به اجرای پروژه  های محرک بازآفرینی 

شهری در محدوده بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی 
شهرقدس نموده است. هدف گذاری این است که در قالب 
طرح ساماندهی فاصله موجود بین این مناطق کاهش یابد 
و برنامه هایی در خصوص انجام اقدامات زیربنایی در این 

محالت با همکاری سایر دستگاه ها وجود دارد. 
شهری  بازآفرینی  محرک  پروژه های  مهمترین  از 
شهرقدس که در دوره پنجم مدیریت شهری کلید خورده 
امام  خیابان  احیای  و  ساماندهی  پروژه  به  میتوان  است 
سجاد)ع( و خیابان آزادی، جابه جایی ترمینال مسافربری به 
انتهای بلوار کلهر)محور چیتگر( و آزادسازی فضای ترمینال 
 67۱6 در  بازآفرینی  طرح های  اجرای  برای  )مسافربری( 
مسکن  پروژه  صنعت،  دائمی  نمایشگاه  پروژه  مترمربع، 
ساماندهی  طرح  مشق،  خانه  واحدی،   ۱۲۰۰ پشتیبان 
روشنایی معابر، ساماندهی مسیر رودخانه و احداث فضای 
سبز در حریم و بستر مازاد )بوستان آب شن(،  پروژه احداث 

هدایت  مترمربع،   ۱۰۰۰۰ مساحت  به  خانواده  بوستان 
معابر  ساماندهی  محمدآباد،  محله  در  سطحی  آب های 
شهرک عزیزی و خیابان های شهید عالمی و قدس و بلوار 

شورا و خانه های فرهنگ استقالل و استاد شهریار.

در دوره پنجم مدیریت شهری محقق شد؛

 ایجاد تحول ساختاری در بافت های فرسوده شهرقدس 
با اجرای پروژه  های محرك بازآفرینی شهری

اکبر  گاز گیالن - حسین  –   علی حیدری: روابط عمومی  رشت  
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در جلسه بررسی عملکرد شرکت 
گاز در سال ۹۹ اظهار داشت: علیرغم پشت سر گذاشتن سالی سخت و 
دشوار، بحمداهلل توانستیم با تالش و همکاری شایسته، خدمات مناسبی 

را به مشترکین ارائه کنیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به حوادث رخ داده در سال ۹۹ 

گفت: در ابتدای سال با شیوع ویروس کرونا در استان، روند کنتورخوانی متوقف 
شد، از سوی دیگر بعلت تورم، برخی از پروژه های اجرایی دچار مشکل گردید که 

این مسائل با برنامه ریزی مناسب، مدیریت گردید.
حسین اکبر با قدردانی از خدمات انجام شده در معاونت مهندسی شرکت گاز 
گفت: با نزدیک شدن به پایان عملیات توسعه گاز در استان، واحد مهندسی به 
عنوان موتور محرک شرکت، طرح های کیفی مناسبی همچون پروژه داده مکانی 
)GIS(، تاسیسات صاعقه گیر و مقاوم سازی خطوط و تاسیسات گاز را تعریف 

کرده است که برنامه الزم برای اجرای آن در حال انجام است.
وی در ادامه درخصوص پروژه های کیفی صورت گرفته در حوزه فناوری 
اطالعات گفت: با همت همکاران واحد IT، انقالبی در این حوزه به وقوع پیوسته 
و کلیه سیستم های مالی، مشترکین، اندازه گیری، آموزش و .... به صورت مجازی 

مورد بهره برداری قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن درخصوص مانیتورینگ ایستگاه ها نیز 

اظهار داشت: هم اکنون تمامی ایستگاه های تقلیل فشار گاز و صنایع استان با 
هدف پایداری و استمرار جریان گاز مصرف کنندگان در سامانه های این شرکت، 

مانیتور می شود.
حسین اکبر افزود: عالوه بر ۴۵ ایستگاه تقلیل فشار CGS و ۹۴ ایستگاه 
CNG، 7۰۰ مشترک عمده نیز به سامانه مانیتورینگ شرکت گاز گیالن متصل 

شده و مصارف آنها از راه دور قرائت می شود.
در ادامه محمدحسین ساعتیان رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان گیالن 
با اشاره به سختی ها و مشکالت سال ۹۹ اظهار داشت: این مشکالت تنها مختص 
با آن مواجه بودیم که  به شرکت گاز استان گیالن نیست و در سطح کشور 
بحمداهلل با درایت مسئولین ذیربط و تالش و همت پرسنل خدوم صنعت نفت 
این مشکالت مرتفع شد. وی در خاتمه با بیان اینکه شرکت گاز استان گیالن در 
بسیاری از زمینه ها سرآمد و پیشرو است، بر تقویت همه جنبه های شرکت بویژه 

نقاط بهبود تاکید کرد. 

مدیرعامل گاز گیالن خبر داد: 

کلیه ایستگاه های گاز در استان مجهز به سیستم قرائت از راه دور شدند 

۱۴


