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 تبریز-امیدمحمدزاده ،خبرنگارتوســعه ایرانی-وزیر 
کشور ضمن بازدید از غرفه مجتمع عظیم مس سونگون در 
دهمین نمایشگاه رینوتكس تبریز ، از عملكرد مدیرعامل 
و هیئت مدیره شرکت ملي مس ایران و مدیر مجتمع مس 
سونگون تقدیر و برنامه ریزي اســتراتژیك این شرکت را 

خوب و اثربخش خواند.
دکتر وحیدی با اشــاره به پتانســیل ها و ظرفیت های 
معادن در کشور، صنعت مس را صنعتی استراتژیك عنوان 
کرد و افزود: همراهی شرکت های دانش بنیان و ورود آن ها 
به صنعت مس می تواند افق های روشنی را برای کشور در 

این صنایع ترسیم نماید
استاندار اذربایجانشرقي هم عملگرایي و تالش جهادي 
و شــبانه روزي در مدیریت جدید مجتمع مس ســونگون 
را نقطه قــوت و عامل پویایــي و تحرك در ایــن مجتمع 
عظیم خواند و گفت :جدیــت و پیگیري هاي مدیر جوان و 
متخصِص مجتمع،  موجب توسعه طرحها و اجراي مصوبات 
سفر اخیر ریاست محترم جمهوري به معدن سونگون شده 
اســت دکتر عباس زاده مدیر مجتمع مس ســونگون هم 
ضمن ارائه گــزارش مختصري از عملكــرد این مجتمع به 
وزیر کشور ، با اشــاره به هدف گذاری تولید 1 میلیون تن 

کاتد در کشور توسط شرکت مس گفت: شرکت ملی صنایع 
مس ایران برنامه ریزی جامعی برای دستیابی به این هدف 
را در دســتور کار خود دارد که سهم مجتمع مس سونگون 
در این خصوص، تولید 400 هزار تن کاتــد بوده که برای 
تحقق این امر طرح های توســعه مجتمع مس سونگون به 
جد پیگیري می شود مدیر مجتمع مس سونگون همچنین 
از ایجاد پردیس نواوري و شتاب دهي در شهرستان ورزقان 
خبر داد و گفت : توجه به اقتصاد دانش بنیان بفرموده مقام 
معظم رهبري، مســیر علم و دانش را به حوزه اقتصاد سوق 

داده و موجب افزایش بهره وري خواهد شد

تقدير وزير كشور و استاندار آذربايجانشرقي از مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران و مدير مجتمع مس سونگون

ســنندج- گاللــه فرهــادی، 
خبرنگارتوسعه ایرانی-مهندس احمد 
فعله گــری مدیر عامل شــرکت گاز 
استان  کردســتان  گفت : شرکت گاز 

استان کردستان با استعانت از خداوند 
تعالی دومیــن رویداد گاز و رســانه 
های اســتان را با حمایت و همكاری 
اســتانداری ، اداره کل فرهنــگ و 

ارشاد اســالمی ، صدا وسیمای مرکز 
کردســتان ، خانه مطبوعات ، رسانه 
هاو نشریات سراسری و استانی برگزار 
می کنــد. احمد فعله گــری هدف از 

برگزاری این رویداد را این گونه تشریح 
کرد : ایــن رویداد با هــدف فرهنگ 
ســازی در مورد مصــرف بهینه گاز 
طبیعی و استفاده ایمن و صحیح از این 

نعمت الهی و اطالع رســانی و آگاهی 
بخشــی از خدمات شرکت گاز استان 
کردســتان ، قدردانی از تــالش ها و 
زحمات خبرنگاران ارجمند رسانه ها 
در راســتای انعكاس خدمات شرکت 

گاز استان کردستان برگزار می شود.
وی با اشــاره بــه اینكه شــرکت 
کنندگان می تواننــد در بخش های 
»خبــر«، »مصاحبــه«، »گزارش«، 
»فیلم خبری و مستند« و »عكس«، 
آثار خود را به دبیرخانه رویداد ارسال 
کنند، افزود: محورهای رویداد شامل 
گاز، مصــرف بهینــه و صرفه جویی، 
توسعه گازرســانی در کردستان، گاز 
و ایمنی، پیشــگیری از تخریب منابع 
طبیعی و محیط زیســت و گسترش 
گازرســانی به روســتاهای مناطق 
مرزی و کوخ های شهرســتان بانه در 
استان اســت. مدیر عامل شرکت گاز 
کردســتان با بیان اینكه این رویداد 
دارای بخــش ویژه  فرهنگ ســازی 
مصرف بهینه گاز طبیعــی و رعایت 
الزامات ایمنی  است، افزود: شرکت در 
تمام بخش های این رویداد رسانه ای 
آزاد است و شرکت کنندگان می توانند 
برای هر بخش پنج اثر بــه دبیرخانه 
ارســال نمایند. گفتنی اســت اولین 

رویداد شــرکت گاز استان کردستان 
و رســانه ها در ســال 1400 برگزار و 
تعدادی آثاری که به رویداد ارســال 
گردید ۵۶۸ مورد بود که ۲۶۸ اثر که 
در وقت مقرر به دبیر خانه ارسال شده 
بود مورد داوری قرار گرفت ، لذا روابط 
عمومی شرکت گاز استان کردستان 
از شــرکت کنندگان درخواست می 
کند آثار خود را بــه موقع به دبیر خانه 

ارسال نمایند.

مهندس احمد فعله گری 
مدیر عامل شرکت گاز 

استان  کردستان  گفت : 
شرکت گاز استان کردستان 
با استعانت از خداوند تعالی 
دومین رویداد گاز و رسانه 

های استان را با حمایت 
و همکاری استانداری ، 

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ، صدا وسیمای مرکز 

کردستان ، خانه مطبوعات 
، رسانه هاو نشریات 

سراسری و استانی برگزار 
می کند.

شهردار بوشهر:
طرح تحول دهکده گردشگری 

بوشهر اجرايی می شود
بوشهر-خبرنگارتوســعه ایرانی-شــهردار 
بوشــهر گفت: در راستای زیباســازی دهكده 
گردشــگری بوشــهر طرح تحول این دهكده 
با تالش ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز 

شهرداری اجرایی می شود.
حســین حیدری  در نشست ســاماندهی 
وضعیت دهكده گردشگری بوشهر اظهار کرد: 
این دهكده با قرار گرفتن در ورودی شهر حائز 
اهمیت ویژه برای مدیریت شهری است که باید 
با بهره گیــری از ظرفیــت بخش های مختلف 
نســبت به خروج آن از وضعیت سكون و راکد 

فعلی تالش کرد.
وی بیــان کرد: بــا توجه به تغییــر فصل و 
مساعدتر شــدن هوا باید نسبت به کاشت گل و 
درختان متناسب با محیط دهكده گردشگری 

بوشهر اقدام شود.
حیــدری ادامــه داد: فضای ســبز دهكده 
گردشگری بوشهر نیز شــرایط مطلوبی ندارد 
که باید از هم اکنون نســبت به بهســازی آن 

اقدام شود.
وی عنوان کرد: دهكده گردشــگری بوشهر 
با همجواری با ســاحل نیلگــون خلیج فارس 
مناظری چشــم نواز دارد که این ظرفیت ویژه 
بایــد در طرح های زیباســازی دهكده بخوبی 

دیده شود.
       

 CNG پايش جايگاه های عرضه 
در گیالن

 رشت- مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-سرپرســت شــرکت ملــی پخش 
فرآورده هــای نفتی منطقــه گیالن گفت: 
۹۵ درصد جایگاه های عرضه CNG استان 

پایش و رفع عیب شده است.
مجتبــی شــكوری بــا اشــاره بــه 
استانداردســازی جایگاه هــای ســوخت 
ســی ان جی در گیالن گفت: ۹۵ درصد از 
جایگاه های عرضه ســوخت ســی ان جی 
اســتان، گواهی نامه اســتاندارد دریافت 

کرده اند.
به گفتــه او، آزمــون هیدرواســتاتیك 
مخازن ذخیره خود را هم در آزمایشگاه های 

مورد تایید سازمان استاندارد انجام دادند.
سرپرســت شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن افزود: این 

مجوز ها یك سال اعتبار دارد.
شــكوری تصریح کرد: استانداردسازی 
جایگاه هــای باقیمانــده نیز بــا همكاری 
سازمان اســتاندارد اســتان و شرکت های 

مجری این امر در دست انجام است.
    

كمک ۱۵۴ میلیارد تومانی 
خیران سالمت در مازندران

ساری-خبرنگارتوســعه ایرانی-خّیران 
حوزه ســالمت ، 1۵4 میلیــارد تومان برای 
توسعه بخش زیرساخت های حوزه بهداشت 

و درمان مازندران کمك کرده اند.
تیمور طهماســب پور مدیرعامل مجمع 
خیریــن ســالمت مازنــدران در راه اندازی 
نخستین مجمع خّیران حوزه سالمت بخش 
امام زاده عبداهلل )ع( آمل، گفت: خّیران حوزه 
سالمت مازندران، 1۵4 میلیارد تومان برای 
توسعه بخش زیرساخت های حوزه بهداشت 

و درمان استان کمك کرده اند.
او افــزود: ایــن کمك ها برای ســاخت 
درمانگاه، خانه بهداشــت روســتایی، خرید 
تجهیزات پزشــكی و مراکز جامع ســالمت 

هزینه شده است.
طهماسب پور از بهره برداری 10 طرح مهم 
عمرانی حوزه بهداشت و ســالمت، پارسال 
توسط خیران حوزه ســالمت مازندران خبر 
داد و افزود: هم اکنون با همــت این خّیران، 
۳0 طرح شامل ســاخت خانه های بهداشت 
روســتایی، مراکز جامع ســالمت و بهسازی 
مراکز بهداشتی ودرمانی درحال اجرا بوده و 
تا پایان امسال تعدادی از آن ها بهره برداری 

خواهد شد.
او با بیان اینكه تاکنون در همه شــهر های 
مازندران "مجمع خّیران سالمت" راه اندازی 
شده اســت، گفت: به همین دلیل و با توجه 
به عالقمندی و اســتقبال، نخستین مجمع 
خیران ســالمت در بخش امامــزاده عبداهلل 
شهرســتان آمل به عنوان پایلوت در ســطح 

بخش ها راه اندازی شد.

استانها

 گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
معاون مســكن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی 
گلستان از تحویل نخســتین واحد های مسكن ملی در 

استان تا اردیبهشت 140۲ خبر داد.
پناه یزدان گفت: پیش بینی می شــود اردیبهشــت 
ســال 140۲ اولین واحد های آماده شده طرح جهش 
مســكن ملی در گرگان و گنبدکاووس بــه متقاضیان 

تحویل داده شود.
او افزود: در پایان هفتمین مرحلaه از ثبت نام طرح 
مسكن ملی ۹۲ هزار و 1۵0 نفر در استان گلستان ثبت 
نام کرده انــد و از این تعداد حــدود ۸۷ هزار و ۸1۳ نفر 

تعیین تكلیف شده اند.
پناه یزدان گفــت: تاکنون ۳ هــزار و 4۳۲ متقاضی 
در اســتان به بانك معرفی شــده اند و مبلغ بیش از 40 
میلیون تومان پرداخت کرده اند که از این آمار حدود ۲ 
هزار و ۸۸۸ متقاضی برای دریافت مســكن تایید نهایی 
شده اند و محل ساخت واحد مســكونی آن ها مشخص 

شده است.
او با اشاره به بازنگری طرح جهش مسكن ملی گفت: 
قرار بود تا پایــان مهر ثبت نام مجدد بــرای متقاضیان 
جدید مسكن ملی در گلســتان بازگشایی شود که هنوز 
این اتفاق نیفتاده و احتمــال دارد به بعداز بازنگری این 

طرح موکول شود.
او افزود: در بازنگری طرح جهش مســكن ملی مقرر 
شــده یك مبلغ ثابت برای پرداخت متقاضیان مشخص 

شود.
نهضت ملی مسكن )قانون جهش مسكن( در مجلس 

شورای اسالمی تصویب و به دولت ابالغ شده است.
بر اســاس این طرح متقاضیان مســكن بــا رعایت 
شروطی مانند سرپرســت خانوار بودن، استفاده نكردن 
از امكانات دولتــی از ابتدای انقــالب در بخش زمین و 
مسكن و ۵ سال ســابقه سكونت در شــهر مورد تقاضا، 

امكان ثبت نام در این طرح را دارند.

  تحويل نخستین واحد های مسکن ملی در گلستان تا ارديبهشت ۱۴۰۲

مدیر عامل شرکت گاز استان ؛

دومینرویدادگازورسانهدرکردستانبرگزارمیشود

 شــهریار-زهرا قره باغی-خبرنگار توسعه ایرانی-
مصطفی عموزاده معــاون فنی و عمرانی شــهرداری 
شهریار از پیشرفت قابل قبول پروژه های در حال احداث 
یادمان شهدا در شهرهای اندیشه ، شهریار ، کهنز ، وایین 
و امیریه خبر داد و افزود: این المان ها توسط پیمانكاران 
مربوط در حال احداث هستند که در موعد زمانبندی که 
توسط شهردار شهریار اعالم خواهد شد افتتاح و تحویل 

مردم شهریار خواهد شد.
عموزاده با بیان اینكه این پروژه ها از پیشرفت حدود 
40% برخوردار بوده با پیگیری های صورت گرفته طی 

ماه های اخیر از روند اجرایی خوب برخوردار هستند.

وی در پایان با بیان اینكه زمان افتتاح پروژه ها توسط 
شهردار و طبق برنامه زمانبندی اعالم خواهد شد افزود 
پیشرفت کار در مرحله خوبی قرار دارد و در موعد مقرر 

به بهره برداری خواهد رسید.

قزویــن -مصطفــی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: ساخت ۲۳ هزار 

واحد برای خانه اولی ها در قزوین به زودی اجرایی می شود.
 ابوالفضل هاشمی در جلسه تجمیعی ستاد تنظیم بازار 
قزوین با بیان اینكه سیاستگذاری در حوزه قیمت مسكن 
تابع سیاست های کشوری است، اظهار کرد: ساخت ۲۳ هزار 

واحد برای خانه اولی ها در قزوین به زودی اجرایی می شود.
وی بیان کرد: ســاخت واحدهای مسكونی روستایی با 
تسهیالت ۲00 میلیون تومانی هم در دستور کار است که در 
این رابطه بیش از 4 هزار پرونده در رابطه با آن تشكیل شده 

است. مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با بیان اینكه 
ساخت واحدهای مسكونی در طرح ملی مسكن با شیوه های 
نوین اجرایی می شود، تاکید کرد: یكی از راه های حل مشكل 
مسكن در اســتان حل مشــكل زمین های دارای چالش و 

بحران همچون شهرك اندیشه بود.

   روند احداث يادمان شهدای انديشه ، كهنز 
 وايین و امیريه طبق برنامه زمانبندی

 ساخت ۲۳ هزار واحد مسکونی برای خانه اولی ها
 در قزوين

شــهریار-زهرا قره باغی-خبرنگار توســعه ایرانی: هاشم 
نوروزی معاون حمل و نقــل و ترافیك از توزیع بســته های 
حمایتی ویژه رانندگان در راستای تحقق شعار سال و حمایت 
از رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومــی خبر داد و گفت: این 
اقدام با حمایت های شهردار محترم در جهت تأمین قسمتی از 

مایحتاج خدمات خودرویی ناوگان حمل و نقل عمومی صورت 
گرفته است. طی مراســمی با حضور اعضای شورای اسالمی 
شهر شهریار و سایر مدیران این حوزه 1۲00 لیتر روغن موتور 
و 1۲00 لیتر ضدیخ و با اعتبار ۲1۵ میلیون تومان به رانندگان 

ناوگان اتوبوسرانی شهرداری شهریار توزیع گردید.

توزيع بسته های حمايتی ويژه رانندگان شهرداری شهريار 


