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همدان-خبرنگارتوســعه ایرانی- وزیر رفــاه کار و تعاون 
گفت: ۵ صندوق بیمه تامین اجتماعــی داریم که بیش از ۵۰ 
میلیون نفر عضو آن هستند. حجت اهلل عبدالملکی گفت: همه 
صندوق های بازنشستگی مربوط به مردم هستند نه دولت و ما 

به دنبال مدیریت سالم و کارآمد برای این صندوق ها هستیم.

او گفت: رکورد هــای خوبی در بخش هــای مختلفی این 
شرکت های زیر مجموعه زده شده به طوری که در سال ۱۴۰۱ 
در آمد صندوق ها از ۳۰هزار میلیارد تومان به بیش از ۵۰ هزار 
میلیارد تومان افزایش یافت. وزیررفاه گفت: نسبت به سال قبل 
۷۰ درصد افزایش دارایی صندوق ها را داشته ایم. او گفت: حدود 

۴۰ درصد سیمان کشور در شرکت های تابع تامین و شستا که 
وزارت مردم است تولید می شود که با افزایش تولید و جلوگیری 

از احتکار جلوی افزایش قیمت را گرفتیم.
او با اشاره به ۴۰۰هزار میلیارد تومانی که از بابت یارانه ها از 
جیب مردم می رفت گفت: ارز ۴۲۰۰تومانی ضربه بدی به مردم 

و اقتصاد زد و فساد زیادی را به وجود آورد که با اجرای آزاد سازی 
قیمت ها این سود به جیب مردم و تولید کنندگان واقعی می رود 

نه واسطه ها و قاچاقچیان.

 وزیر رفاه:

40درصد سیمان کشور در شرکت های تابع تامین و شستا می شود

خبر

رشت-خبرنگارتوســعه ایرانــی-
مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس گیالن 

گفت: در حوزه کار تاریخ شفاهی دفاع 
مقدس این استان بیش از ۵ هزار نسخه 

از خاطرات و اســناد جمع آوری شده 
است.

سرهنگ حسن حبیبی در نشستی 
با پیشکســوتان دفاع مقدس گیالن 

گفت: ثبت و ضبط خاطرات و اســناد 
شما وظیفه ما است تا بتوانیم با چاپ و 
نشر آن ها را در اختیار نسل های آینده 

قرار دهیم.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس گیالن می گوید: این بنیاد 
بیش از ۵ هزار نسخه از خاطرات و اسناد 
در حوزه کار تاریخ شفاهی دفاع مقدس 

استان را جمع آوری کرده است.
سرهنگ حبیبی گفت: یک آمفی 
تئاتــر چندمنظوره ۳ هــزار متری در 
چند طبقــه در مرکــز فرهنگی دفاع 
مقدس گیالن در حال ســاخت است 
که می توانیــم بحث هنــری را در آن 
دنبال کنیم و ســاختمان گالری ها را 
در مراحل بعدی افتتاح خواهیم کرد؛ 
ولی همه این هــا در ردیف بودجه ملی 
کد ملی دریافت کرده اند و روال خود را 

طی می کنند.
استان گیالن در دوران دفاع مقدس 
۸ هزار شهید و بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ 
جانباز را تقدیــم آرمان های انقالب و 

اسالم کرد.

جمع آوری بیش از ۵ هزار نسخه از خاطرات دفاع مقدس در گیالن

 سرهنگ حبیبی: 
یک آمفی تئاتر 

چندمنظوره ۳ هزار متری 
در چند طبقه در مرکز 
فرهنگی دفاع مقدس 
گیالن در حال ساخت 

است که می توانیم بحث 
هنری را در آن دنبال کنیم 

و ساختمان گالری ها را 
در مراحل بعدی افتتاح 
خواهیم کرد؛ ولی همه 

این ها در ردیف بودجه ملی 
کد ملی دریافت کرده اند و 

روال خود را طی می کنند

سنندج-خبرنگارتوســعه ایرانی- مدیرعامل شرکت 
مخابرات ایران گفت: تاکنون ۱۷۰ هزار کیلومتر شــبکه 
فیبرنوری در بخش شهری و روســتایی کشور اجرا شده 
اســت و امســال هم حدود ۱۵ هزار کیلومتر دیگر انجام 

می شود.
مجید سلطانی  اظهار داشــت: برای اینکه مشترکان 
از لحاظ دسترسی به اینترنت با مشــکل مواجه نشوند، 
به صورت روزانه این وضعیت رصد می شــود؛ همچنانکه 
در زمان شیوع کرونا با وجود افزایش استفاده از اینترنت، 

سعی شد مشکالت مردم به حداقل برسد.
وی با بیان اینکه در طول ســال بر اساس پیش بینی 
و نیاز مردم الیه های مختلف شــبکه تلفن ثابت و ســیار 
توسعه داده می شــود، اضافه کرد: پارسال در کردستان 
تقریبا ظرفیت انتقال شــبکه نسبت به ســال قبل از آن، 
۲ برابر افزایش یافت. مدیر عامل شــرکت مخابرات ایران 
با اشــاره به اینکه در بخش اینترنت تلفن ثابت مشکالتی 
داریم، افزود: میزان ســرعت اینترنت بستگی به فاصله 
مصرف کننده تا آخرین مرکز دارد، یعنی به واسطه اینکه 

خدمات اغلب مشترکان بر بســتر کابل مسی است، اگر 
این فاصلــه افزایش پیدا کند، ســرعت کاهش می یابد، 
 بنابراین برای رفع این مشــکل، تجهیزات به فیبرنوری 

مجهز می شود.
سلطانی مزیت استفاده از فیبر نوری را افزایش سرعت 
شــبکه و کیفیت باالی آن عنوان کرد و ادامه داد: اجرای 
فیبر نوری به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارد که هر سال بر 
اساس اعتبارات موجود و طبق اولویت، در مناطق مختلف 

کشور، انجام می شود.

تبریز -امیدمحمدزاده اصل النجق،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان 
شرقی با اعالم اینکه ثبت نام و معرفی متقاضیان تسهیالت 
سرمایه در گردش واحدهای دام و طیور در استان آغاز شده 
است، دامداران و مرغداران برای دریافت این تسهیالت در 

سامانه سیتا ثبت نام کنند.
 اکبر فتحی در نشســت با مدیر شعب بانک کشاورزی 
استان اظهار کرد: حدود ۲۰۰ هزار میلیاردریال تسهیالت 
سرمایه در گردش برای تامین نهاده های دامی با توجه به 
نیمایی شدن ارز تخصیصی برای نهاده های دامی منظور 
شده است که با نرخ ســود ۱۰ ، ۱۲ و ۱۵ درصد در اختیار 
دامداران و مرغداران معرفی شده از جانب جهادکشاورزی 

قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه  فاز اجرایی کار شروع شده و برای اینکه 
تولیدکنندگان در سهل ترین شرایط و خارج از قواعد عادی 
بانکی بتوانند این تســهیالت را دریافت کنند هماهنگی 
الزم با بانک کشاورزی به عمل آمده است، گفت: دامداران 
و مرغداران محترم بایستی برای دریافت این تسهیالت در 

سامانه سیتا ثبت نام کنند و مدیریتهای جهادکشاورزی نیز 
مکلف هستند در همان روز نسبت به بررسی درخواست ها 
اقدام و از طریق همین سامانه به بانک کشاورزی شهرستان 
معرفی کنند. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان 
اینکه همکاران بانک با کمترین تشریفات نسبت به ارزیابی 
وثایق اقدام می کنند و تســهیالت کمتــر از۲۰۰ میلیون 
تومان را بدون ضمانت ارائه خواهند داد، ادامه داد: براساس 
هماهنگی به عمل آمده شعب بانک کشاورزی در سه نوبت 
کاری و در ایام تعطیل نیز در این خصوص دایر خواهند بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعالم کرد؛

اجرای 170 هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری در کشور 
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی :

واحدهای دام و طیور برای تسهیالت سرمایه در گردش ثبت نام کنند

گرگان-خبرنگارتوسعه ایرانی- رییس هیات مدیره و 
مدیرعامل شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور گفت : 
امسال وزارت نیرو در قالب جهاد آبرسانی به ۱۰ هزار روستا 

در سراسر ایران اسالمی آبرسانی خواهد کرد.
اتابک جعفری در حاشیه آیین کلنگ زنی آغاز عملیات 
تکمیلــی تصفیه خانه فاضالب شــهر گنبــدکاووس به 
خبرنگاران اظهارداشــت: در قالب جهاد آبرسانی به تعداد 
قابل توجهی روستای فاقد یا دارای کمبود آب آشامیدنی 
استان گلستان با جمعیت افزون بر ۴۰۰ هزار نفر آبرسانی 
خواهد شد. به گفته وی امســال مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال 
برای طرح های آبرسانی گلستان اعتبار پیش بینی شد که 
تکمیل ۱۰ مجتمع آبرسانی بخشی از اقدامات در این حوزه 
خواهد بود. جعفری در خصوص آبرسانی به روستاهای نوار 
مرزی گنبدکاووس اضافه کرد: برای آبرسانی به این روستاها 
از همه ظرفیت ها شرکت آب و فاضالب، خرید تضمینی آب و  

در قالب جهاد آبرسانی استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: در مناطق مرزی گنبدکاووس برخی منابع 
آب شور و لب شور داریم که برنامه ریزی الزم برای شیرین 
سازی آن با مشارکت بخش خصوصی انجام شده و انشااهلل 

ظرف ۶ ماه آینده آب آشامیدنی مورد نیاز اهالی آن از طریق 
سه حلقه چاه آب حفر شده در اختیار آنها گذاشته خواهد 
شد. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشور در خصوص 
تصفیه خانه فاضالب گنبدکاووس گفت: تکمیل این تصفیه 
خانه تا پایان امسال به منظور تامین سه میلیون مترمکعب 
آب مورد نیاز کشاورزی و صنعت از محل بازچرخابی پساب 
انجام خواهد شــد. جعفری اضافه کــرد: در مرحله نهایی 
حدود ۱۰ میلیون مترمکعب آب بازچرخابی شده از محل 
این تصفیه خانه برای مصارف کشاورزی، صنعتی، خدمات 

و فضای سبز تامین خواهد شد.

اراک-صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی-شهردار اراک 
گفت: آخرین مرحله بتن ریزی تقاطع غیرهمســطح 
شهید صیدی در حال انجام است و تا پایان خردادماه به 

بهره برداری می رسد.
علیرضا کریمی  با اشــاره به تخصیص اعتبار ۳۰۰ 
میلیاردی برای ساخت تقاطع های غیرهمسطح اراک، 
اظهار کرد: عملیات اجرایــی میدان امام خمینی )ره( 
که به تازگی آغاز شده است، در مرحله تعیین انحراف 
ترافیک است. وی با بیان اینکه در حوزه های آب، برق، 
گاز و فاضالب نیز در حال رفــع معارضان و جابه جایی 
تأسیسات در محل پروژه های میدان امام حسین )ع( 
و میدان امام خمینی )ره( هستیم تا اقدامات عمرانی 
پروژه ها اجرایی شود، افزود: در این پروژه ها مشکالت 
فراوانی وجود داشت که با رفع آنها شاهد پیشرفت ۱۰ 
درصدی در اجرا هستیم و تکمیل آنها تا دو سال آینده 

به طول خواهد انجامید.
شــهردار اراک افــزود: دیگر پروژه هــای عمرانی 
اراک شــامل مجتمع آفتاب، ســاختمان های اداری 
منطقه دو و ســه شــهرداری، زورخانه مرکزی شهر 

و بلک باکس پارک شــهر اســت. وی دربــاره میزان 
پیشــرفت پروژه های عمرانــی شــهر اراک، اظهار 
کــرد: پروژه های زورخانــه مرکزی شــهر اراک ۹۰ 
درصد، ســاختمان اداری شــهرداری منطقه سه ۷۰ 
درصد، باغ موزه دفاع مقدس ۸۰ درصد و ســاختمان 
اداری شــهرداری منطقه دو نیز ۸۵ درصد پیشرفت 
 دارد و طبــق برنامه زمان بندی شــده در حــال اجرا 
اســت. کریمی گفت: آخرین مرحله بتن ریزی تقاطع 
غیرهمســطح شــهید صیدی در حال انجام است و تا 

پایان خردادماه به بهره برداری می رسد.

شهردار اراک خبر داد؛

بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح شهید صیدی اراک  تا پایان خرداد
مدیرعامل آب و فاضالب کشور: 

امسال به 10 هزار روستا آبرسانی می شود

خبرخبر

استاندار:
توسعه آذربایجان غربی نیازمند 

حمایت دولت و نهادهای ملی است

ارومیه-خبرنگارتوســعه ایرانی- اســتاندار 
آذربایجــان غربی گفت: اســتانی ثروتمند چون 
آذربایجان غربی نباید در بسیاری از شاخص های 

توسعه، جایگاه نامناسب کنونی را داشته باشد.
محمدصادق معتمدیان  در نشست مشترک 
با رئیس بنیاد مستضعفان کشور، هیئت همراه و 
مدیران استانی با تاکید بر اینکه توسعه آذربایجان 
غربی نیازمند حمایت دولت و نهادهای ملی است، 
افزود: در کنار برنامه ها و مصوبات دولت سیزدهم 
برای توســعه آذربایجان غربی که در ســفر اخیر 
ریاســت جمهوری ریل گذاری شــد، از سرمایه 
گذاری نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی نیز 

در استان استقبال می کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه باید از ظرفیت های 
آذربایجان غربی به عنوان یک اســتان امن برای 
سرمایه گذاری استفاده شود، خاطرنشان کرد: با 
توجه به تکلیف دولت برای تحقق رشد ۹ درصدی 
در حوزه معادن آذربایجان غربی، بنیاد مستضعفان 
در راستای استفاده از پتانسیل معادن استان در این 

حوزه سرمایه گذاری کند.
استاندار آذربایجان غربی همچنین با تاکید بر 
مدیریت فعالیت های اداری استان جهت تسریع 
اجرای پــروژه های عمرانی در منطقــه، افزود: از 
ظرفیت های موجود در چالدران، سردشت و تکاب 
باید برای محرومیت زدایی در این شهرســتان ها 

استفاده شود.
    

بهره برداری از 40 واحد 
مسکونی در مناطق زلزله زده 

شهرستان کوهرنگ 

شهرکرد- خبرنگارتوســعه ایرانی -مدیرکل 
بنیاد مســکن انقــالب اســالمی چهارمحال و 
بختیاری گفت: از ۴۹۶ واحــد نیازمند احداث و 
بازســازی مناطق زلزلــه زده کوهرنگ، عملیات 
اجرایی تمام واحدها در حال انجام است و تاکنون 

۴۰ واحد به بهره برداری رسیده است.
 فرشــید ریاحی ســامانی در نشست بررسی 
مشکالت شهرستان کوهرنگ با حضور استاندار 
چهارمحال و بختیــاری در منطقه بازفت افزود:از 
تعداد واحدهــای نیازمند بازســازی۴۴۰ واحد 
بتن ریزی شده اســت و ۳۳۱ واحد آرماتوربندی 
و قالب بندی بتن ریزی، ۲۴۷ واحد نصب اسکلت، 
۱۵۰ واحد اجرای احداث سقف و ۸۷ واحد دیوار 
چینی شده است. وی ادامه داد: همچنین از هفت 
هزار و ۴۱ پرونده تسهیالت بازســازی، تعمیر و 

معیشتی همه به سیستم بانکی متصل شدند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی با بیان 
اینکه ۷۵ درصد تســهیالت بالعوض تخصیص 
یافته و مابقی نیز ظرف ۲ ماه آینده تخصیص پیدا 
می کنند، تصریح کرد: طی ۲ مرحله ۱۰۰ میلیارد 

تومان تسهیالت بالعوض پرداخت شده است.
ریاحی با اشاره به برخی اشکاالت اجرایی، رفع 
آن را امکانپذیر دانســت و خاطرنشان کرد: ۴۹۶ 

واحد تا پایان تیرماه به بهره برداری می رسد.
وی افزود: در خصــوص تامین مصالح در حال 
حاضر مشــکلی نداریم، اما اگر حجم کار باال برود 
این حجم مصالح جوابگوی نیاز نیست و باید فکری 

برای این موضوع کرد.
سرپرســت فرمانداری کوهرنگ نیــز در این 
نشست اظهار داشت: بازسازی ۴۹۶ واحد نیازمند 
بازســازی زلزله  ۷۰ درصد پیشرفت کار دارد و در 
بخش مرکزی پی ریزی و فونداســیون زده شده 
است. شــهباز اکبری افزود: بیشــترین دغدغه 
پرداخت تسهیالت بانک سپه است و اقساط آزاد 
نشده ست. وی در ادامه به ویژگی های بخش بازفت 
نیز اشاره کرد و گفت: این بخش ۷۲ روستا دارد و 
۱۹۰ کیلومتر با مرکز استان فاصله دارد و به واسطه 
ارتباط با استانهای لرســتان و خوزستان دارای 

موقعیت استراتژیک است.

استانها


