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کرج سمیرا مرادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
استاندار البرز گفت در راستای اهداف جراحی 
اقتصادی و عادالنه سازی یارانه ها از سوی دولت 
سیزدهم قیمت نان سنتی تغییر نمی کند و به جز 
تغییر نرخ های مصوب شده، هیچ نهادی اجازه 

گران کردن اقالم را ندارد.
 مجتبی عبداللهی در نشستی با اصحاب رسانه 
با موضوع آگاهی بخشــی در راســتای  مردمی 
ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها اظهار داشت : 
در طی چند مــاه فعالیت خود در اســتان البرز 
به این نتیجه رســیده ایم که با توجه به توانایی 
البرز و استعدادهای موجود می توان به موفقیت 
و توســعه دســت پیدا یافت، و با تالش دولت 
ســیزدهم قادر خواهیم بود مسائل و مشکالت 

استان را حل کنیم.
عالی ترین مقام ارشــد دولت در اســتان با 
تاکید بر اینکه بسیاری از مشکالت و کمبودها 
در اســتان قابل حل اســت، افزود: موضوعاتی 
نظیر حقابه اســتان، کمبود  ۱۱ هــزار فضای 
آموزشــی، حوزه مصرف و تولید برق، جاده ها و 
دسترسی ها، کشاورزی و دامپروری با مشکالتی 
رو به رو هســتیم که بــا نقش آفرینی اصحاب 
رسانه می توان عمده مســائل را در همین چند 
سال آینده برطرف کنیم. وی با اشاره به اجرایی 

شدن طرح اقتصادی با شجاعت، اقتدار، مطالعه و 
کارشناسی دقیق دولت سیزدهم ، گفت: مقرر شد 
تولید، سرمایه گذاری در مسیر تحول اقتصادی 
صورت گیرد، اصالحات عمیق در حوزه تجارت 
و ترانزیت، اصالحات عمیــق در بودجه دولت و 
توزیع یارانه ها مدنظر دولت قرار گرفته اســت. 
دکتر عبداللهی اذعان کرد: ساالنه ۱۳ میلیون 
تن گندمی که قابلیت تبدیل به آرد شدن دارد 
در کشور مصرف می شود. از این آمار ۱۱ میلیون 

تن در نانوایی ها مصرف می شود و ۲ میلیون تن در 
صنعت همچون تولید ماکارونی و نان های حجیم 
مصرف می شود. وی با اشاره به اینکه در سال های 
گذشته گندم از کشاورز کیلویی پنج هزار تومان 
خریداری می شــد، افزود: در کشور حدود پنج 
میلیون تن گندم تولید و ۷٫۵ میلیون تن واردات 
انجام می شود. در این میان خشکسالی و حوادث 
طبیعی نیز ســبب کاهش سطح تولیدات ایران 
کشور می شــود. عبداللهی در ادامه گفت : ۷۰ 

درصد دانه های روغنی در روسیه و اکراین تولید 
می شــود همچنین ۳۰ درصد گندم جهان نیز 
در همین دو کشور اســت که جنگ اخیر سبب 

گرانی های این حوزه شده است.
وی با بیان اینکه اخیراً آرد کیلویی حدود ۱۰ 
هزار تومان خریداری شــده است، افزود: دولت 
همین گندم را حــدود ۶,۵۰۰ تومان یعنی یک 
هفدهم قیمــت تمام شــده می فروخت؛ امروز 
دولت قصد دارد گندم را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان خریداری کند، با احتساب سایر هزینه ها 
برای تبدیل گندم به آرد، برای دولت هر کیلو آرد 

۱۶ هزار تومان تمام می شود.
عبداللهی تصریح کــرد: قیمت نان تغییری 
نمی کند و نان بدون محدودیت با همان نرخ قبلی 
عرضه می شود،  مابه تفاوت نرخ نان به جیب نانوا 
می رود و از ارائه سوبسید به وارد کننده جلوگیری 

می شود و سود به نفع نانوایان سنتی خواهد بود.
وی با اشاره به واریز یارانه ها به حساب مردم، 
گفت: به جامانــدگان یارانه و یا افــرادی که به 
هر دلیلی از دریافت یارانــه عقب مانده اند برای 
مرغ، تخم مرغ، روغن، شیر و مشتقات آن یارانه 
تخصیص داده می شود. استاندار البرز با بیان اینکه 
به جز تغییر نرخ های مصوب شده، هیچ نهادی 
اجازه گران کردن اقالم را نــدارد، تصریح کرد: 

چهار هزار تن مرغ گرم خریداری و به طور منجمد 
نگهداری شده است؛ در شرایطی که توزیع مرغ 
کفاف مصرف را ندهد، این مرغ منجمد به بازار 
عرضه می شود. وی ادامه داد: حدود ۲۵۰۰ تن 
مرغ منجمد در سردخانه داریم که گرم و منجمد 
همراه با هم توزیع می شود. شکر و برنج وارداتی 
نیز با قیمت ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان عرضه می شود.

وی با بیان اینکه شــهرداری باید ۲۰ تا ۳۰ 
کانکس در شهر کرج راه اندازی کند تا میوه های 
تنظیم بازاری به فروش برســد، تصریح کرد: با 
ایجاد چنین شرایطی به وضعیت ثابتی خواهیم 

رسید.

استاندار البرز: قیمت نان تغییری نمی کند
عبداللهی: قیمت نان 

تغییری نمی کند و نان بدون 
محدودیت با همان نرخ 

قبلی عرضه می شود،  مابه 
تفاوت نرخ نان به جیب نانوا 

می رود و از ارائه سوبسید 
به وارد کننده جلوگیری 

می شود و سود به نفع 
نانوایان سنتی خواهد بود

تبریز - امید محمد زاده اصل النجق،خبنگارتوســعه 
ایرانی-بــا اجرای برنامه های توســعه ای در مجتمع مس 
ســونگون و دســتیابی به تولید 4۰۰ هزار تــن کاتد تراز 
اقتصادی مجتمع مس سونگون در ســال از حدود ۵۰۰ 

میلیون دالر به حدود 4 میلیارد دالر افزایش پیدا می کند.
دکتر علی رستمی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 
ایران با بیــان این مطلب در نشســت تولید مجتمع مس 
ســونگون، از تالش جهادگرانه کارکنان شرکت مس در 
سنگر تولید قدردانی کرد. وی گفت: تنها شما قادر هستید 
که با توکل به پروردگار متعال طرح های توسعه را در مجتمع 
محقق کنید و این کار همت بزرگ می طلبد. رستمی افزود: 
پس باید با جدیت آستین ها را باال بزنیم و وارد میدان شویم و 
با توجه به اینکه همه ملزومات و بسترهای کار مهیاست اگر 
نتوانیم به این مهم دست یابیم باید پاسخگو باشیم و یقین 
بدانید این مأموریت از واجبات برای ما محسوب می شود. 
وی با اشاره به معانی آیات تالوت شــده »سوره صف« در 
ابتدای جلســه تولید، گفت: دو نکته اساسی در معانی این 
آیات نورانی وجود دارد نکته اول، همه موجودات و آیات الهی 
تسبیح گوی خداوند متعال هستند و بر این باورم تالش های 
شبانه روزی همکارانم در شرکت ملی صنایع مس مصداق 
ســتایش، عبادت و بندگی بوده و باید قدر ایــن کارها را 
بدانیم چرا که جهاد به معنای واقعی بــوده و باید فرصت 
دانست. دکتر رستمی تصریح کرد: نکته دوم در این سوره 
مبارکه، تاکید بر جامعه عمل پوشاندن به گفتار و رفتارها 

دارد و تالش برای تحقــق برنامه ریزی های صورت گرفته 
را می رساند که این امر باید در طرح های توسعه ای مجتمع 

مس سونگون بیشتر مورد توجه ما قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت مس با اشاره به اهمیت مسائل زیست 
محیطی اظهار داشت: صیانت و حفاظت از محیط زیست 
اولویت اصلی ماســت هرچند فعالیت های معدنی ذاتاً با 
طبیعت گره خورده است؛ اما اعتقاد داریم با سرمایه گذاری و 
بهره مندی از ظرفیت های علمی و تجربی روز دنیا می توانیم 

آثار این فعالیت ها را به حداقل ممکن برسانیم.
وی ادامه داد: در این زمینه، باید با دعوت از دانشگاه ها 
و شــرکت های دانش بنیان داخلی و خارجی و بر اســاس 
مطالعات صورت گرفته، در این حوزه وارد فازهای عملیاتی 

شویم.

اصفهان -مریم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
پیاده ســازی فرمان مقام معظم رهبری وظیفه اصلی 
و راهبردی منطقه دو عملیات انتقال گاز است و تالش 
داریم تا با بهره مندی از نخبگان، دانشگاهیان و کارکنان 
منطقه، با عزمی راســخ و پرتوان، فرآیند شعار سال؛ 
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی با شتاب و جدیت 

به انجام برسد.
 سرپرست منطقه دو عملیات انتقال گاز در حاشیه 
بیست و ششــمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی با اشــاره به این مطلب، اظهار 
داشــت: این منطقــه فرآیند بومی ســازی قطعات و 
تجهیزات را به صورت جدی و بــا بهره گیری از تمامی 
ظرفیت ها در دســتور کار خود قــرار داده و با تدوین 
برنامه ای جامــع و تکیه بر توان و دانش شــرکت های 
دانش بنیان و تالش تمامی همکاران، ســعی خواهیم 

کرد که این امر با کیفیت هرچه تمام تر انجام پذیرد.
مصدقی گفت: کمیته خودکفایی منطقه با حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان ساخت حدود ۷۰۰ قطعه 
راهبردی شرکت انتقال گاز ایران را که عمدتاً مربوط به 
تجهیز توربوکمپرســور می باشد را در دستور کار خود 

قرار داده است .
وی تصریح کرد: این منطقه با داخلی سازی حدود 
۶۵۰ قطعه راهبردی در سال ۱4۰۰ سهم ۲4 درصدی 
از برنامه های خودکفایی شرکت انتقال گاز ایران را بر 

عهده داشت .
مصدقی با تاکیــد بر اینکه بومی ســازی قطعات با 
حمایت از شرکت های دانش بنیان محقق خواهد شد 
گفت: هم اکنون خودکفایی بــه یک فرهنگ کاری در 
سطح منطقه تبدیل شده و این مهم با انطباق بر فرآیند 
خودکفایی ابالغی از سوی شرکت انتقال گاز ایران در 

حال انجام است.
سرپرســت منطقه دو عملیات انتقال گاز در پایان، 
با بیــان این که منطقه دو، در راســتای دســتیابی به 
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی، گام های مؤثری 
برداشــته، اظهار امیدواری کرد که در سال ۱4۰۱ با 
همت همکاران پرتالش و با انگیــزه، عزم جدی برای 

حضور تاثیرگذار در این حوزه داشته باشد.

 با تولید 400 هزار تن کاتد در سال؛

 تراز اقتصادی مجتمع مس سونگون به 4 میلیارد دالرافزایش 
می یابد

سرپرست منطقه دو عملیات انتقال گاز مطرح کرد؛:

تحقق شعارسال 1401 با بهره گیری از سازندگان داخلی و 
شرکت های دانش بنیان

ارومیه -صحرانورد،خبرنگارتوسعه ایرانی-مجتبی 
محمدی گفت :هزار میلیارد ریال اعتبار برای توســعه 
فعالیت های زندانبانی اسالمی در زندانهای آذربایجان 

غربی تصویب گردیده است
مقدمات کار جهــادی برای نیروهــای انقالبی در 
زندان های آذربایجان غربی مهیا بوده و بی بهانه شبانه 
روز برای آرمان های بلند ایران اســالمی با جان و دل 
تالش می کنیم این جمالت را مدیــرکل زندان های 
آذربایجان غربی در اواسط هفته پرمشغله خود هنگام 
بازگشت از سفر کاری یک روزه پایتخت در حالی مطرح 
کرد که تمام قد و دلیرانه از اعتبــارات تعمیر و تجهیز 
)عمرانی( زندان های فرسوده و بازسازی اماکن تربیتی 
و اشــتغال مراکز تامینی اســتان در محل دفتر نهاد 
ریاســت جمهوری دفاع کرده و مصرانه پیگیر تحقق 

این اهداف بود
مدیــرکل زندانهــای آذربایجــان غربی بــا ابراز 
خرســندی از تنظیم مفاد برنامه های توســعه زندان 
های اســتان در آستانه ســفر ریاســت جمهوری به 
اســتان آذربایجان غربی گفت: با همــکاری و تالش 
مسئولین ســازمان زندانها و پیگیری کارشناسی در 

دفاع از اعتبارات هزار میلیارد ریال اعتبار جهت اتمام 
و پیشــرفت پروژه های عمرانی زندان های اســتان 
تخصیص پیدا کرد. وی تصریح کرد : در ســال جاری 
عزم جدی همکاران در مجموعه زندان های استان باید 
صرف کارهای جهادی برای بهســازی و توسعه فضای 

تربیتی گردد
وی تاکید کرد : باید کلیه ابنیه زندان مرکزی ارومیه 
بهســازی و برای فعالیت های مورد تاکید سند تحول 
قضایی بستر سازی گشته و باید این روال در زندان های 

دیگر استان برای افق های عالی تربیتی آماده گردد

گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
استاندار گلستان گفت:کارخانجات سهمیه مواد اولیه 
خود را باحداکثرظرفیت دریافــت خواهند کرد.علی 
محمد زنگانه استاندار گلســتان در حاشیه بازدید از 
کارخانجات و واحد های تولیدی استان گفت:در استان 
۲ کارخانه تولید روغن فعال هستند که ماهانه ۱۵ هزار 
تن روغن تولید می کننــد در حالی که مصرف خانگی 
و بخش صنعتی ۳ هزار و ۵۰۰ تن است.او گفت: تولید 
مازاد روغن به استان های البرز، تهران، خراسان شمالی 

و خراسان رضوی فرستاده می شود.
به گفته زنگانه، روزانه، اســتان گلستان ۳۰۰ تن 
موجودی روغن دارد و جای نگرانی نیســت و در مورد 
مرغ و تخم مرغ نیز کمبود کاال در استان وجود ندارد.

استاندار گلستان در مورد مواد اولیه کارخانجات گفت: 
بر اســاس اطالعاتی که داریم مواد اولیه کارخانجات 
وارد گمرک شده و در حال ترخیص است که پس از آن 
کارخانجات سهمیه خود را با حداکثر ظرفیت دریافت 

می کنند.
او گفت: بــرای تولید کنندگان حــوزه دام و طیور 
نیزدامدار کارت و حمایت های تسهیالتی پیش بینی 
شده است.زنگانه می گوید: برای اینکه شهروندان بدانند 

در کدام دهک قرار گرفتند با شماره ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ 
تماس بگیرند تا به آن ها اعالم شود.

او گفت: اگر شهروندان نسبت به آن اعتراض دارند و 
یا کسانی که از قبل جا ماندند و یا برای اظهار اطالعات 
جدید به سامانه رفاهی که از طریق صدا و سیمای مرکز 

گلستان زیر نویس می شود مراجعه کنند.
زنگانه گفت:شــهروندان اگر هنگام خرید، قیمت 
کاال را مغایر بــا قیمت اعالمی دیدند با شــماره ۱۲4 
صمت تماس بگیرند تا در اسرع وقت به تخلف احتمالی 

رسیدگی شود.

استاندار گلستان:

 سهمیه مواد اولیه کارخانجات با حداکثر ظرفیت 
توزیع می شود

مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی:

 هزار میلیارد ریال اعتبار به زندانهای
 استان تخصیص یافت

خبرخبر

سرپرست جدید شرکت گاز 
ایالم معرفی شد

ایالم - حسن بیگی،خبرنگارتوسعه ایرانی-طی 
حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، 
سرپرســت جدید این شرکت در اســتان ایالم 
معرفی شد. در این حکم محمد کشاورز به عنوان 
»سرپرست شرکت گاز اســتان ایالم« منصوب 
شده است. کشاورز مسئولیت های همچون مدیر 
بهره برداری، سرپرست مدیریت مهندسی و اجرای 
طرح ها، رئیس بازرســی فنی و رئیــس اداره گاز 

شهرستان ایالم را در کارنامه مدیریتی خود دارد.
پیش از این- عباس شمس اللهی - از ۲۸ آذرماه 
۱۳۹۵ به عنوان مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم 
مشغول انجام وظیفه بود.  هم اکنون ضریب نفوذ 
گازرسانی در شهرها ی ایالم ۱۰۰ و روستاها ۹۷ 

درصد است.
    

1۵ طرح مخابراتی در هرمزگان 
آماده بهره برداری شده است

بندرعبــاس -خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیر 
مخابــرات منطقه هرمــزگان گفــت: ۱۵ طرح 
مخابراتی با سرمایه هزینه شده افزون بر ۱۱ هزار 
میلیارد ریال به مناسبت هفته جهانی ارتباطات در 

این استان آماده بهره برداری شده است.
مهدی حیدری  افزود: بخشــی از این طرح ها 
شامل سایت های جدید تلفن همراه و ارتقاء فناوری 
تعدادی از ســایت های تلفن همراه در بندرلنگه، 
جاسک و خمیر، توسعه الین ترمینال های استان 
)۱۰ نود () تامین پهنای باند(، دایر کردن ۲ هزار 
پورت اینترنت پرســرعت بر بســتر فیبر نوری، 
دایر کــردن بیش از ۱۳ هزار تلفن ثابت شــهری 
و روستایی و ایجاد بســتر انتقال فیبر نوری برای 
بیش از ۵۰ سایت همراه اول در راستای پایداری 

ارتباطات می شود.
وی ادامه داد: توســعه ظرفیت انتقال مســیر 
ســرگزاحمدی تا بندرعباس )تامین پهنای باند 
ارتباطات(، توسعه مسیر شمال هرمزگان از حاجی 
آباد تا بندرعباس و ایجاد مسیر پروتکشن )تامین 
پهنای باند ارتباطات(، احداث ۱۲ ســایت جدید 
همراه اول و طرح اپتیکال سوئیچ و پروتکشن فیبر 
مسیربندرعباس - بندر خمیر در راستای پایداری 
ارتباطات غرب این استان هم تعداد دیگری از طرح 

های آماده بهره برداری است.
    

آغاز نهضت ملی ایجاد ۷۶ 
فضای ورزشی درون مدرسه ای 

در یزد 
یزد- خبرنگارتوسعه ایرانی- نهضت ملی ایجاد 
۷۶ فضای ورزشی درون مدرسه ای )طرح شهید 
حاج قاسم سلیمانی(  در آیینی با حضور استاندار 
و جمعی از مسئوالن در دبیرستان دخترانه شهید 
پاکنژاد ناحیه دو یزد آغاز شــد. اســتاندار یزد در 
این مراسم گفت: سالمت روحی و جسمی دانش 
آموزان از اهمیت باالیی برخوردار است و امیدواریم 
با اجرای ایــن طرح ها تحت عنوان طرح شــهید 
سردار ســلیمانی و افزایش سرانه های ورزشی در 
مدارس بتوانیم  گام موثری در ایجاد شادابی در بین 
دانش آموزان و تربیت نسلی سالم برداریم. مهران 
فاطمی افزود: تنوع بخشی به محیط یادگیری در 
فرآیند تعلیم و تربیت رسمی، فضاهای آموزشی و 
ورزشی به عنوان یکی از محیط های تربیتی، نقش 
موثری در ارتقای سالمت جسمی، روحی، نشاط و 

سرزندگی دانش آموزان استان یزد دارد. 
    

جمع آوری و دفع بهداشتی 
فاضالب گیالن به ۲۶ هزار 

میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
رشت- خبرنگارتوســعه ایرانی- مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب گیالن با بیان اینکه در حال 
حاضر 4۳۰ هزار خانوار معادل 4۰ درصد جمعیت 
استان تحت پوشش شــبکه فاضالب قرار دارند، 
گفت: برای جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب 
استان گیالن به اعتباری بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد 
تومان نیاز است.  مازیار علی پور در جلسه مجمع 
نمایندگان اســتان افــزود: ۷۶ کیلومتر خطوط 
انتقال، ۹۱4 کیلومتر شــبکه فاضالب بهداشتی 
و یکهزار و ۶۳۰ کیلومتر شبکه فاضالب سنتی در 
شهرهای مختلف استان در مدار بهره برداری است.

وی تصریــح کرد: بــرای جمــع آوری و دفع 
بهداشتی فاضالب استان گیالن ۲۶ هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز اســت که از این میــزان اعتبار 
۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومــان مربوط به فاضالب 
شهر رشت می باشد. وی خاطرنشان کرد: در سفر 
رییس  جمهور به گیالن ۵۰۰ میلیارد تومان برای 
جمع آوری و دفع بهداشــتی فاضالب شهر رشت 

اختصاص یافت. 

استانها


