مالیات
سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان
مرکزی:

 ۸۹هزار و  ۵۱۶اظهارنامه مالیاتی
دریافت شد

توسط مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان انجام شد؛

تقدیر از اجرای طرحهای زیستمحیطی فوالد خوزستان
نسل فردا  /گروه اســتانها :مدیرکل حفاظت محیط زیست
اســتان ،از مدیرعامل و قائم مقــام مدیرعامل در امور ســتادی و
مسئولیتهای اجتماعی فوالد خوزستان به دلیل اجرای طرحهای
جامع زیستمحیطی تقدیر کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان ،از مدیرعامل و قائم مقام
مدیرعامل در امــور ســتادی و مســئولیتهای اجتماعی فوالد
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مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمانشاه خبرداد:

افتتاحوآغازعملیاتاجرایی ۳۸پروژهآبرسانیروستاییدراستان
اکبرمیثاقی/گروه استانها
news@ naslefarda.net

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
کرمانشاه از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی
 ۳۸پروژه آبرســانی روســتایی در ۱۴
شهرستان استان و بهره مندی  ۱۲۶هزار
نفر خبر داد.
رضا داوودی در حاشیه مراسم افتتاح و
آغاز عملیات اجرایی پروژههای آبرسانی
شهرستان ســنقروکلیایی که به عنوان
مرکز ثقل برای افتتــاح و آغاز عملیات
اجرایــی ســایر پروژههای آبرســانی
روستایی استان در نظر گرفته شد ،ضمن
بیان این مطلب که  ۳۵شــهر و  ۲هزار
روستای اســتان تحت پوشش خدمات
شرکت آب و فاضالب قرار دارند ،درصد
جمعیت تحت پوشش خدمات آب شرب
شــهری را  ۹۹.۸۳درصد و روستایی را
 ۸۲.۹۹درصد اعالم کرد و گفت :تمامی
تالش خــود را به کار خواهیم بســت تا
با تحقق اهداف وزارت نیرو و شــرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور این میزان

عکس :نسل فردا

سرپرســت اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی
گفت ۸۹ :هزار و  ۵۱۶اظهارنامه مالیاتی ســال
گذشته در این استان دریافت شد.
علی حبیبی کمیجانی در جمع خبرنگاران افزود:
تعداد اظهارنامههای مالیاتی دریافت شده سال
گذشته در اســتان مرکزی نسبت به سال قبل از
آن با  ۲۶هــزار و  ۴۰اظهارنامه معادل  ۴۲درصد
افزایش داشته است.
وی ادامه داد ۶۳ :هزار و  ۱۷۳اظهارنامه مالیاتی
سال  ۹۹در استان مرکزی دریافت شد.
سرپرســت اداره کل امورمالیاتی استان مرکزی
گفت :افزایش تعداد مودیان سال گذشته نسبت
به مدت مشابه سال قبل از آن به دلیل نصب پایانه
فروشگاهی بوده است .حبیبی افزود ۶۷ :هزار و
 ۳۲۰مؤدی سال گذشته فرم تبصره ماده  ۱۰۰را
تکمیل کردند و از این تعداد مالیات  ۳۸هزارو ۷۳۱
مؤدی معادل  ۵۸درصد صفر شد.
وی تعداد اظهارنامههای حقوقی در سال گذشته
را هشت هزار و  ۵۷۲مورد عنوان کرد و گفت :این
قانون از یکم مهر امسال آغاز و به صورت فراخوان
از شرکتهای بزرگ دولتی و بورسی انجام و برای
اشخاص حقیقی از سال آینده اجرایی شد.
سرپرســت اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی
خاطرنشان کرد :اجرای این قانون ایجاد شفافیت
در معامالت را به همراه داشــته و صدور فاکتور
مودیان از طریق سیستمهای الکترونیکی و سامانه
مودیان موجب کاهش فرار مالیاتی میشود.
حبیبی گفت :عدم اســتفاده مودیان از سامانه
فروشگاهی یا استفاده از پول نقد جرایمی را برای
مودیان به همراه داشته و مردم در صورت مشاهده
با سامانه  ۱۵۲۶اعالم کنند تا بررسی الزم صورت
گیرد .وی ارائه طرح تشویقی به مودیان را ازجمله
مزایای اســتفاده از پایانههای فروشگاهی عنوان
کرد و افزود :بر اساس خریدی که صورت میگیرد
از هر  ۱۰صورتحســاب ،یک صورت حساب به
صورت قرعه کشــی انتخاب و به انــدازه  ۲برابر
کاالی خریداری شده به مؤدی مذکور بر میگردد.
سرپرســت اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی
خاطر نشان کرد :با توجه به اینکه طرح پایانههای
فروشگاهی یک طرح ملی است ،بر اساس قانون
تنها  ۲و نیم درصد صورتحسابها به صورت نمونه
بررسی میشــود و مؤدی نیازی به ارائه مدارک
دیگر ندارد .حبیبی افزود :سهم مالیات مشاغل
کشــور در آمدهای مالیاتی  ۶درصد و در استان
مرکزی تنها سه درصد است و در مدت سه سال
گذشــته میانگین پرداختی مالیات از مشاورین
امالک ساالنه یک میلیون و  ۲۰۰هزارتومان ،وکال
 ۲میلیون تومان و طالفروشــان  ۶و نیم میلیون
تومان و کارمندان دولت  ۹میلیون تومان پرداخت
کردهاند .وی ادامه داد :اداره کل امورمالیاتی استان
مرکزی سال گذشته  ۲هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان
مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها پرداخت
کرده است .سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان
مرکزی یاد آور شــد :صاحبخانههای خانههای
خالی از سکنه باید نسبت به فروش یا اجاره این
واحدها اقدام کنند در غیر اینصورت بعد از چهار
ماه مشمول مالیات میشوند .حبیبی با یاد آوری
اجرای طرح ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی از اول
شــهریور گفت :مودیانی که تا  ۱۰شهریور سال
جاری ،اصل مالیات را پرداخت کنند ،تا سقف ۲۰۰
میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و ۳۰۰ملیون
تومان برای اشخاص حقوقی برای هر دوره یا سال،
مالیات آنها قابل بخشودگی است .سرپرست امور
مالیاتی اســتان مرکزی اضافه کــرد :به منظور
تکریــم مؤدیان مالیـــاتی ،کاهــش ترددهای
غیرضروری ،تســهیل پیگیری امــور مالیاتی و
ارتقای رضایتمندی از خدمات مالیاتی ،با استناد
به قـــانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین
موضوعه کشــور ،طرح ابالغ الکترونیکی اوراق
مالیاتی ،مطابق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی
کشور از تاریخ یکم شهریور امسال اجرایی میشود.
حبیبی گفت :فعال سازی ابالغ الکترونیک ،اوراق
مالیاتی مودیانی که در سامانههای الکترونیکی
سازمان امور مالیاتی کشــور صادر میشود ،به
صورت خودکار بر روی حســاب کاربری مودیان
بارگــذاری و همزمان به صــورت پیامک اطالع
رسانی میشود.
وی خاطرنشــان کرد :پس از بارگذاری اوراق در
حساب کاربری ،مودیان  ۱۰روز فرصت دارند با
مراجعه به حساب کاربری خود ،اوراق بارگذاری
شده را مشاهده کنند .حبیبی کمیجانی ادامه داد:
رویت برگه در حکم ابالغ اســت ،چنانچه مؤدی
ظرف  ۱۰روز به حســاب کاربری خود مراجعه
نکرده و برگه خود را مشــاهده نکند ،روز یازدهم
(یا اولیــن روز کاری بعد از روز دهــم) به عنوان
تاریخ ابالغ منظور شــده و مهلت قانونی واکنش
به اوراق مالیاتی بــر مبنــای آن در نظر گرفته
میشود.

خوزســتان به دلیل اجرای طرحهای جامع زیستمحیطی تقدیر
کرد .محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان،
از تالش و اهتمام امین ابراهیمی مدیرعامل و علیرضا مخبر دزفولی
قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مســئولیتهای اجتماعی
شرکت فوالد خوزستان در اجرای طرحهای جامع زیستمحیطی
تقدیر کرد .گزارش خبرنگار ما حاکی اســت ،در ســالهای اخیر

شرکت فوالد خوزستان توجه ویژهای به توسعه فضای سبز و اجرای
طرحهای زیســتمحیطی داشته اســت ،به طوریکه طرحهای
توسعهای ملزم به داشتن پیوست زیستمحیطی هستند .از جمله
مهمترین طرحهای اخیر میتوان به :نصــب غبار گیرهای جدید،
بادشکن بخش انباشت و برداشت ،سیستم مکانیزه برش خرسک،
پروژههای بازچرخانی پســابهای صنعتی ،احداث فضای سبز و
توسعه شبکه پایش آالیندههای زیست محیطی اشاره کرد.
گفتنی است ،شرکت فوالد خوزســتان در سال  ۱۴۰۰بیش از ۱۲
هزار میلیارد ریال در اجرای طرحهای زیست محیطی هزینه نموده
است.

را افزایش دهیم.
داودی اعتبــار پروژههــای آبرســانی
روســتایی قابل افتتاح و در دست اقدام
هفته دولت در اســتان کرمانشــاه را ۳
هزار و  ۷۴۰میلیارد ریــال عنوان کرد و
افزود :پروژههای آبرســانی قابل افتتاح

استان شامل  ۲۰پروژه در  ۶شهرستان
و  ۴۰روستا است که عملیات اجرایی آن
شامل  ۱۰۷کیلومتر لوله گذاری ،احداث
 ۱۶باب مخزن ذخیــره آب به ظرفیت
هزار و  ۴۰۰مترمکعــب ،احداث  ۸باب
ایستگاه پمپاژ و  ۱۵حلقه یا دهنه حفر
آذربایجان شرقی

چاه و بهسازی چشــمه بوده که با بهره
برداری از آنها در هفته دولت  ۱۰هزار و
 ۴۰۰روستایی در سطح استان از نعمت
آب شرب پایدار بهره مند شدند.
وی در ادامــه از آغاز عملیــات اجرایی
 ۱۸پروژه آبرســانی روســتایی در ۱۴

شهرستان استان خبر داد و خاطر نشان
ساخت :این پروژهها نیز شامل آبرسانی
به  ۱۷۰روســتا با جمعیتی بالغ بر ۱۱۵
هزار و  ۶۰۰نفر اســت که در راســتای
اجرای این پروژههــا  ۲۷۵کیلومتر لوله
گذاری ،احداث  ۶۶بــاب مخزن ذخیره
به ظرفیت  ۹هــزار و  ۳۵۰مترمکعب،
 ۳۴باب ایســتگاه پمپــاژ و  ۱۰حلقه یا
دهنه حفر چاه و بهسازی چشمه انجام
خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
کرمانشاه افتتاح و آغاز عملیات اجرایی
سه پروژه فاضالب در سه شهر و  ۱۰پروژه
توسعه شبکه توزیع و خط انتقال آب در
 ۹شهر استان با اعتباری بالغ بر  ۷۳۰هزار
میلیون ریال را دیگر پروژههای شرکت
آب و فاضالب استان در هفته دولت عنوان
کرد و ادامه داد :سه پروژه توسعه شبکه
جمع آوری فاضالب شامل  ۹.۴کیلومتر
اجرای شبکه جمع آوری فاضالب در سه
شهر و پروژههای آب شهری استان نیز
شامل  ۴۲کیلومتر توسعه شبکه توزیع
آب شرب در  ۷شهر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی عنوان کرد؛

اجرای طرح کشاورزی قراردادی تنها راه نجات صنعت کشاورزی استان

روح اله عبدالعلی زاده  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان شرقی
گندم را یکی از محصوالت اساسی کشور اعالم کرد
و گفت :با خرید بیش از  ۲۷۰هزار تن گندم و تحویل
 ۲۲۰هزار تن آن به شرکت غله ،نسبت به سالهای
قبل  ۱۴۰درصد افزایش داشتهایم.
اکبر فتحی در نشست خبری با خبرنگاران ،با بیان
اینکه آذربایجان شــرقی در بحــث تولید گندم ،به

خودکفایی رسیده اســت اظهار داشت :امسال ۲۷
هزار هکتار از اراضی دیم گندم آذربایجان شرقی به
زیر کشــت قرارداری رفته و برنامه داریم تا حداکثر
سطح زیرکشت موجود در استان را در این قالب به زیر
کشت ببریم تا در سال آینده به عنوان سال پایداری،
خودکفایی گندم را جشن بگیریم.
وی با اشاره به موضوع توسعه گلخانهها و رتبه نخست
استان در این خصوص ،گفت :منابع امروز تولید ،اجازه
تولید خیار ،هندوانه و گوجه فرنگی در فضای آزاد را
نمیدهد و این وضعیت ما را مجاب به اســتفاده از

خراسان رضوی

گلخانهها میکند به همین منظور شهرک گلخانهای
مرند در ســطح  ۵۰۰هکتار آماده جذب ســرمایه
گذاران و کشــاورزان بوده ،تا محصوالت ســبزی و
صیفی فضای آزاد را به گلخانه هدایت کنیم.
فتحی در ادامه این نشســت ،پایین بــودن میزان
شــیر تولیدی در آذربایجان شرقی به نسبت برخی
استانها را کوچک مقیاس بودن واحدهای دامداری
استان دانست و خاطر نشان کرد :البته این به معنی
کمبود شیر در استان نیســت ،اما با توجه به اصالح
نظام یارانهای پیش بینی میشود برخی واحدهای
کوچک دام و طیور ما قادر به ادامه فعالیت نباشند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه
اجرای طرح کشاورزی قرارداری نجات دهنده بخش
کشاورزی استان است ،گفت :قطعات کوچک اراضی
استان اجازه مکانیزه کردن اراضی را نمیدهد ،اما در
قالب کشاورزی قراردادی که با مشارکت شرکت غله
و تعاون روستایی انجام میگیرد ،میتوان بخشی از
مشکالت بخش کشاورزی را حل کرد.

مرکزی

توسط مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی انجام شد:

بازدید از کافه کارآفرینی دژ پدیده شاندیز

مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی اعالم کرد:

بهره برداری از پنج پروژه گازرسانی روستایی در سطح استان

زهرا آخوندی  /گروه استانها

رضوان داوودی جم  /گروه استانها

z.a.naslefarda.1359@gmail.com
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مدیرکل دفتر توســعه کارآفرینی وزارت
تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی از مرکز بزرگ
گردشــگری و خرید و کافه کارآفرینی دژ
پدیده شاندیز بازدید کرد .علی زند وکیلی
ضمن بازدید از کافه کار آفرینی حضور در
مسابقه حضوری شهر ریاضی گفت :یکی از
نهادهایی که ذیل مرکز توسعه کارآفرینی
وجود دارد ،مراکز مشاوره و کارآفرینی هستند که این مراکز مشتمل بر  ۴مجوز فعالیت میکنند .وی افزود :یکی از
مجوزهای مراکز مشاوره کارآفرینی ،کافههای کارآفرینی میباشند .دکتر زند وکیلی ادامه داد :در این راستا ،فضاهای
کار اشتراکی میتوانند با دورهمی فعاالن و استارتاپ ها و تلفیق این دو که در بازدید از کافه کارآفرینی دژ نیز شاهد
بودیم ،صنایع و بازار را به ایده پردازان وصل کنند و فرصت ورود به کسب و کارهای نوین نیز مهیا شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی گفت:
همزمان با هفته دولت پنج پروژه گازرسانی
روستایی درسطح استان مرکزی مورد بهره
برداری قرار گرفت .محمدرضا سمیعیمحل
اجرا و بهره برداری این پروژه هارا در سطح
شهرستانهای اراک ،ساوه ،زرندیه و محالت
عنــوان کــرد و در این خصــوص گفت:
اعتبارصرف شده جهت گازرسانی به روستاهای عباس آباد از توابع اراک ،بایخان و ملک آباد از توابع ساوه ،فیض آباد
از توابع زرندیه ،آتشکوه از توابع محالت 71 ،میلیارد و  382میلیون ریال شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان
مرکزی در ادامه افزود :با افتتاح این پروژهها که در این پنج روستا صورت گرفته ،ساکنین این روستاها به جمع مصرف
کنندگان گاز طبیعی خواهند پیوست و از نعمت گاز طبیعی بهره مند میشوند.

اصفهان
سمیه کریمیان  /گروه استانها :به همت بسیج
ادارات استان اصفهان به مدت  ۵شب مراسم عزاداری
حســینی برای کارمندان و عموم مردم برگزار شد.
در حاشیه این مراســم معنوی برنامههای فرهنگی
برای کودکان از طــرف نهادکتابخانه های عمومی و
کانون پرورش فکری اجرا شد .کودکان ضمن انجام
فعالیتهای هنری و سرگرمی با معارف امام حسین و
مکتب عاشورا آشنا میشدند .مربیان کانون پرورش
فکری و کتابداران نهاد کتابخانههــا در جوار روضه
بزرگساالن ،یک حســینه معرفتی ویژه خردساالن
تعبیه دیده بودند .حسن ختام این مراسم قصه گویی
مصطفی جعفری خوزانی کتابــدار و قصه گوی بین
المللی بود.
جعفری خوزانی که در کارنامه خود تألیف چند کتاب
کودک و احراز مقام در جشــنواره قصه گویی را دارد

فتحی از تهیه نقشه کاداست اراضی کشاورزی استان
خبر داد و گفت :با عقد قراردادی با یک شرکت دانش
بنیان ،تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون حضور
فیزیکی شناسایی شــده و پیش از انجام ساخت و
سازها ،اقدامات پیشــگیری انجام میگیرد .امروزه
کشــاورزی بدون فناوری نوین معنایــی ندارد چرا
که آب و خاک به عنوان عوامل اصلی تولید محدود
بوده و روز به روز در حال نابودی اســت اما تولیدات
کشــاورزی به دلیل بهره گیری از علوم نوین چون
بذر اصالح شــده ،مبارزه اصولی با آفات و  ...نه تنها
کاهش نیافتــه بلکه در حال افزایش اســت .رئیس
ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان شــرقی در
ادامه با اشــاره به آخرین وضعیت صدور سند برای
اراضی کشاورزی اســتان ،گفت :تاکنون باالی ۶۰
درصد پالکات ثبتی اســتان به عنــوان پیش نیاز
صدور ســند ،تعیین تکلیف و رفع تداخل شده و تا
پایان ســال جاری نیز مابقی پالکات تعیین تکلیف
میشوند.

به روایت زندگانی و شهادت اسم ابن عمرو پرداخت.
اســلم یا بنا به روایتهایی ســلیمان یا سلیم ترک
قزوینی تنها ایرانی حاضر در صف یاران امام حسین
است که برای تســکین آالم کودکان با قصه گویی
ایشان را سر گرم میکرد .ا
سلم غالم آزاد شــده امام حسن مجتبی است که به
دلیل بهره گیری از ســواد و دانــش مأمور مکاتبات
دو امام بزرگوار عصر خود بود .از این یار با وفای امام
رجزخوانیها و اشــعار زیبایی به یاد مانده است .در
روایت آمده است اسلم یک بار از میدان باز میگردد
تا با کودکان اهــل بیت وداع کنــد همانهایی که
مخاطبین قصههای او از مکه تا کربال بودند .مصطفی
جعفری خوزانی با انتخاب هوشــمندانه این قصه از
کربال توانست برای مخاطبین کودک مراسم خاطره
به یاد ماندنی خلق کند.

به همت بسیج ادارات استان اصفهان برگزار شد:

قصه گویی از قصه گوی کربال

انرژی
 معاون شرکت مهندسی و توسعه گاز
ایران خبر داد:

آزاد سازی  ۲۰میلیون
مترمربع از حریم اراضی غرب
مازندران

محمد توکلی  /گروه استانها

tavakoli.m.1987@gmail.com

معاون شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
گفت :با اجرای پروژه خط انتقال گاز  ۳۰اینچ
نور  -کالرآباد  ۲۰میلیون مترمربع از اراضی
مردم که در حریم خط گاز بود آزادســازی
میشود.
علیرضا شــکوهیان در آیین آغاز عملیات
اجرایی پروژه احداث کنترل فشار نور و خط
لوله انتقــال گاز  ۳۰اینچ نــور -کالرآباد به
روش  EPCکه در نوشهر برگزار شد ،با بیان
اینکه استان مازندران با روحیه جهادی چه
در عرصه جنگ و دفاع حرم همواره خوش
درخشیده است ،اظهار کرد :اجرای این پروژه
توســط قرارگاه خاتم االنبیا انجام میشود
که بزرگترین قطب فنــی و مجموعهای از
تخصصها است.
وی با اشــاره به قوی بودن پیمانکار پروژه
گفت :این اســتان دارای شرایط خاصی در
چهار فصل است بنابراین این توقع از پیمانکار
میرود که به همه شرایط توجه کند و از همه
انرژی و پتانسیل خود استفاده کند.
معاون شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
با بیان اینکه این پروژه بالغ بر  ۱۰۰۰معارض
دارد ،افزود :منازل مردم و شهرکها و مناطق
نظامــی از جمله این معارضان هســتند و
امید میرود این مشــکالت توسط قرارگاه
برطرف شود.
شکوهیان از شرکت مهندســی توسعه به
عنوان بازوی اجرایی پروژههای شرکت ملی
گاز یاد کرد و ادامــه داد :تقریباً پروژهها در
کشور در حال اتمام است و شرکت مهندسی
توســعه گاز این افتخــار را دارد به عنوان
بزرگترین شــرکت اجرایی وزارت نفت به
دنبال گرفتن پروژه در خارج از کشور است و
در این راستا مذاکرات خوبی با خارج از کشور
داشته است.
وی با اشاره به اینکه روند توافق با پاکستان به
خوبی پیش رفته است و با کشور ونزوئال در
حال مذاکرات هستیم ،خاطرنشان کرد :اگر
بخواهیم در تراز بین المللی کار کنیم باید
خودمان را آماده و قوی کنیم.
این مسئول یادآور شد :این قول را میدهیم
که از صفر تا  ۱۰۰پروژهها در سطح دنیا را با
تولید داخلی انجام دهیم.
شکوهیان به ساخت توربین در گاز به عنوان
یکی از تکنولوژیهای روز دنیا توســط این
شــرکت اشــاره کرد و گفت :بهینه سازی
ایستگاهها و هوشمند ســازی گاز از دیگر
پروژههای اجرا شده است.
وی میزان هزینه این پروژه را  ۲هزار میلیارد
تومان عنوان کرد و ادامه داد :خط  Dدارای
باالترین ضریب ایمنی است که در این پروژه
انجام میشــود و با اجرای آن  ۲۰میلیون
مترمربع از اراضی مردم آزادسازی میشود.
معاون شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با
بیان اینکه پایداری گاز در استانهای شمالی
به خصوص مازندران و گلســتان از اهمیت
زیادی برخوردار اســت ،اظهار کرد :در این
منطقه یک خط قدیمی داشتیم که از لحاظ
ایمنی شرایط نامطلوبی داشت.
شکوهیان با تاکید بر اینکه پروژه فعلی که
 ۷۶کیلومتر خط لوله بــا باالترین ضریب
ایمنی اجرا میشود دو وظیفه بر عهده دارد،
افزود :در مرحله اول ،افزایش ظرفیت انتقال
گاز مازنــدران و دوم افزایش ضریب ایمنی
این خط اســت که باالترین ضریب ایمنی
را دنیا دارد.
وی در پایان با بیان اینکه ایجاد این ضریب
ایمنی برای شــرکت ملی گاز و شــرکت
مهندســی گاز هزینه زیادی را در برداشته
است اما دو مزیت برای مردم به همراه دارد،
افزود :اراضی زیــادی در خط حریم ایمنی
آزاد سازی میشود همچنین در این مدت
اشــتغال خوبی در اســتان و منطقه ایجاد
میکند.

