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سنندج-خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیروی 
برق کردســتان گفت: از سال گذشته 
بیش از هزار و ۶۰۰ ماینر غیر مجاز در 

کردستان کشف و ضبط شده است.
هیوا لهونیان  گفت: از سال گذشته 
یک هزار و ۶۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز 
به ارزش حــدود ۵۲۰ میلیارد ریال در 

کردستان کشف و ضبط شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق کردستان گفت: با کشف این تعداد 
دستگاه ماینر، پنج مگاوات در مصرف 
برق صرفه جویی شده است و بیشترین 
تعداد ماینر غیرمجاز کشف شده در این 
مدت مربوط به مریوان با ۳۲۰ دستگاه 

بوده است.
به گفته او  این دســتگاه ها عالوه بر 
مصرف باالی برق و اســتفاده از تعرفه 
ارزان، خسارت زیادی به شبکه توزیع 
برق وارد کرده و بخشــی از خاموشی 

ناخواسته را سبب می شود.
لهونیان ضمن تاکید بــر برخورد 
جدی و قانونی با مراکز غیرمجاز سرقت 

انرژی بــا همکاری مراجــع قضایی و 
انتظامی از مشــترکان خواســت در 
صورت مشــاهده مراکز اســتخراج 
غیرمجاز رمز ارز، باشماره ۱۲۱ تماس 
گرفته یا آن را از طریق شــماره همراه 
۰۹۳۵۴۰۲۱۷۸۰ اطــالع دهند و تا 

سقف معینی پاداش دریافت کنند.

کشف بیش از هزار و ۶۰۰ ماینر غیرمجاز در کردستان

مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق کردستان گفت: 
با کشف این تعداد دستگاه 

ماینر، پنج مگاوات در 
مصرف برق صرفه جویی 

شده است و بیشترین تعداد 
ماینر غیرمجاز کشف شده 

در این مدت مربوط به 
مریوان با ۳۲۰ دستگاه بوده 

است

قزوین -مصطفی مرادی،خبرنگارتوسعه ایرانی -معاون 
هماهنگ کننده سپاه پاسداران گفت: آب مهم ترین مسئله 
در تولید مواد غذایی اســت و باید در شــرایط امروز برای 

استفاده بهتر از آب برنامه ریزی کنیم.
پروژه مخــزن ۴۰۰ هــزار مترمکعبــی و کانال ۵.۷ 
کیلومتری انتقال آب کشاورزی روســتای آقابابا از توابع 
شهرســتان قزوین با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، فرمانده سپاه صاحب االمر استان 
قزوین، فاطمه محمدبیگی نماینده مردم شریف قزوین، 
البرز و آبیک در مجلس شورای اسالمی، معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری، مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای استان قزوین و جمعی از مدیران و مسئولین اجرایی و 

نظامی استان افتتاح و به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار ما ســردار محمدرضا نقدی معاون 
هماهنگ کننده سپاه پاســداران انقالب اسالمی در آیین 
افتتاح این پروژه اظهار داشت: دشت حاصلخیز قزوین یکی 
از بهترین دشت های کشور جهت تامین و تولید مواد غذایی 
استراتژیک می باشد که از این ظرفیت باید به مناسب ترین 
شکل ممکن استفاده کرد. سردار محمدرضا نقدی افزود: 
این مخزن به طور ســنتی قادر به آبیــاری ۱۰۰ هکتار از 
اراضی کشاورزی است، البته اگر کشاورزی منطقه به سمت 

استفاده از شیوه ها و مکانیزم های نوین آبیاری حرکت کند 
این مخزن توان آبیاری ۴۰۰ هکتار از اراضی پایین دست را 
دارد که این موضوع لزوم و اهمیت حرکت به سمت استفاده 

از شیوه های نوین آبیاری را بیش از پیش آشکار می سازد.
سردار رفیعی آتانی فرمانده سپاه صاحب االمر استان 
نیز در مراسم بیان داشت: این پروژه یکی از طرحهای مهم 
آبرسانی روستایی محسوب می شود که با هزینه ای بالغ بر 
۱۴۳ میلیارد ریال توسط سازمان بسیج سازندگی استان 
با همکاری شرکت آب منطقه ای استان قزوین اجرا شده 

است.

تبریز-امیدمحمدزادهاصل النجق،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
آذربایجان شــرقی گفت: تخصیص ۱۴ میلیــارد دالر ارز 
ترجیحی بیشتر منشاء رانت شد و هیچ گاه نتوانست تاثیر 

چندانی در بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشد.
 محمد فرشــکاران در گفت وگو بــا خبرنگاران، ضمن 
تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح بازتوزیع 
هوشمند و عادالنه یارانه  ها اظهار کرد: دولت سیزدهم قصد 
دارد یک نــوع عدالت توزیعی بین دهــک های اقتصادی 
جامعه ایجاد و زمینه های افزایــش درآمدهای این دهک 

ها را فراهم کند.
وی توضیح داد: زمانی که دشمنان خارجی فشارهای 
تحریمی خود را بــا تکیه بر موضوعاتــی مثل FATF به 
حداکثر رسانده و تحرک مالی جمهوری اسالمی ایران را در 
خارج از کشور مقید و محدود کردند، عرضه و تقاضای ارز در 
بانک مرکزی دچار خدشه و تامین و توزیع منابع ارزی و بازار 
ارز دچار آسیب و نوسان شد، در نتیجه قیمت ها به صورت 

جهشی باال رفت.
فرشــکاران ادامه داد: به دلیــل محدودیت های ارزی 
دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را جهت تامین کاالهای حساس و 

استراتژیک مانند دارو اختصاص داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی 
یادآور شــد: تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساســی 
آنطور که باید مدیریت نشد و نتوانست سهم قابل توجهی 
در زندگی مردم داشته باشد بلکه بیشتر منشاء رانت و سوء 

استفاده عده ای خاص شد.
وی توضیح داد: قرار بود این ۱۴ میلیارد دالر ارز ترجیحی 
وقتی در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد، تولیدکننده مواد 
اولیه را به قیمت پایین وارد کرده و تولید کند تا محصوالت 
به قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد، اما حدود ۳۰ تا 

۴۰ درصد از مسیر اصلی منحرف  شد.

با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی صورت گرفت؛

بهره برداری از مخزن مترمکعبی و کانال 5.7 کیلومتری انتقال 
آب کشاورزی روستای آقابابا 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی

 ارز ترجیحی  هیچ گاه نتوانست تاثیر چندانی در بهبود وضعیت 
معیشتی مردم داشته باشد

اصفهان - مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-محمود 
فرمانی مدیرکل استاندارد استان اصفهان و هیأت همراه 
۲۰ اردیبهشت ماه با حضور در ذوب آهن اصفهان و بازدید 
از خط تولید شرکت با مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل 

شرکت و تعدادی از معاونین دیدار و گفتگو کرد .
مهندس رخصتی در ایــن دیدار با اشــاره به این که 
محصوالت فوالدی به ســبب اســتفاده در حمل و نقل 
عمومی و مصارف ســاختمانی، باید دارای اســتاندارد و 
کیفیت عالی باشند زیرا به امنیت مردم گره خورده است، 
گفت: محصوالت ذوب آهن اصفهــان از دیرباز به لحاظ 
کیفیت و این شــرکت در رعایت استانداردهای مربوطه 
و همچنین تدوین اســتانداردهای ملی در حوزه صنعت 

فوالد از شهرت ویژه ای برخوردار است .
وی به شعار “با اطمینان بسازید” ذوب آهن اصفهان 
اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: در فرایند تولید محصوالت 
نگاه ذوب آهن اصفهان یک نگاه فرا ملی اســت زیرا این 
محصوالت با نام تولید ایران صادر می شود بنابراین هرگز 
اجازه نمی دهیم به نام میهن عزیزمان کوچکترین خدشه 

ای وارد شود .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: هرچند استاندارد 
یک فرایند خارجی است و کشورهای پیشرفته استاندارد 
باالتری دارند ولی ذوب آهــن اصفهان برای محصوالت 
خود به ویژه در امر صادرات، جدیدترین و ســختگیرانه 
ترین استاندارد ها را رعایت می کند که از همت و تالش 
کارکنان این شــرکت برای تولید محصوالت متنوع و با 

کیفیت حکایت دارد .

فرمانی نیز ذوب آهن اصفهان را یکی از افتخارات کشور 
دانست و گفت: این واحد تولیدی یکی از بزرگترین صنایع 
کشور است که تولیدات آن از سطح کیفی بسیار مطلوبی 
برخوردار و باعث افتخار استان و کشور است. وی با اشاره 
به این که ریل ذوب آهن اصفهان، کیفیت بسیار خوبی را 
دارا می باشد، افزود: از زمانی که پروانه عالمت استاندارد 
این محصول صادر شده ســه مرتبه نمونه برداری انجام 
گردیده که هر دفعه همه آزمون ها را با موفقیت پشت سر 

گذاشته است .
وی با اشــاره به این که کیفیت محصوالت ذوب آهن 
اصفهان در منطقه رقیب ندارد، گفت: با کیفیت محصوالت 
ذوب آهن، می توان سهم بزرگی از بازار منطقه را به دست 

آورد.
شایان ذکر اســت در این دیدار مدیر کل استاندارد با 
اهدا لوح تقدیر به مهندس رخصتی از تالش های مدیریت 
و کارکنــان ذوب آهــن اصفهان در تولیــد محصوالت 

استراتژیک با کیفیت قدردانی کرد.

ارومیه -  صحرانورد،خبرنگارتوسعه ایرانی- مجتبی 
محمدی مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی گفت :هزار 
میلیارد ریال اعتبار برای توسعه فعالیت های زندانبانی 
اسالمی در زندانهای آذربایجان غربی تصویب گردیده 

است
مقدمات کار جهــادی برای نیروهــای انقالبی در 
زندان هــای آذربایجان غربــی مهیا بــوده و بی بهانه 
شــبانه روز برای آرمان های بلند ایران اسالمی با جان 
و دل تالش می کنیم این جمــالت را مدیرکل زندان 
های آذربایجان غربی در اواســط هفته پرمشغله خود 
هنگام بازگشت از سفر کاری یک روزه پایتخت در حالی 
مطرح کرد که تمام قد و دلیرانــه از اعتبارات تعمیر و 
تجهیز )عمرانی( زندان های فرسوده و بازسازی اماکن 
تربیتی و اشتغال مراکز تامینی استان در محل دفتر نهاد 
ریاست جمهوری دفاع کرده و مصرانه پیگیر تحقق این 

اهداف بود
مدیرکل زندانهای آذربایجان غربی با ابراز خرسندی 
از تنظیم مفاد برنامه های توسعه زندان های استان در 
آستانه سفر ریاست جمهوری به استان آذربایجان غربی 
گفت: با همکاری و تالش مســئولین سازمان زندانها و 
پیگیری کارشناسی در دفاع از اعتبارات هزار میلیارد 
ریال اعتبار جهت اتمام و پیشرفت پروژه های عمرانی 

زندان های استان تخصیص پیدا کرد
وی تصریح کرد : در سال جاری عزم جدی همکاران 
در مجموعه زندان های اســتان باید صــرف کارهای 

جهادی برای بهسازی 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
محمدی خبر داد : در سال جاری ۳۵۰ میلیارد ریال 
اعتبار برای تکمیل و تجهیز و بهســازی ندامتگاه های 

استان مصوب گردیده است .
مدیر کل زندانهای اســتان خاطر نشان کرد :۴۰۰ 
میلیارد ریال برای اتمام پروژه ســاخت زندان سلماس 
که بیش از ۱۲ سال در حال تکمیل پروژه ی عمرانی بوده 

،تخصیص یافته است
وی در ادامه به بهسازی و توسعه فضاهای آسایشگاه 
و فرهنگی زندانیان میاندوآب براساس استانداردهای 
طبقه بندی اشاره نمود و گفت: مبلغ صد میلیارد ریال 
منابع برای ایجاد فضای مناســب جهت اجرای برنامه 
های فرهنگی و اشتغال در زندان میاندوآب تخصیص 

یافته است.

مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی:

هزار میلیارد ریال اعتبار به زندانهای استان تخصیص یافت
مدیر کل استاندارد استان:

کیفیت محصوالت ذوب آهن اصفهان در منطقه رقیب ندارد

خبرخبر

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد؛
ایجاد 19 هزار فرصت شغلی برای 
مددجویان کرمانشاهی طی امسال

کرمانشــاه - فردین کبودی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی )ره( 
استان کرمانشــاه از ایجاد ۱۹ هزار فرصت شغلی 
برای مددجویان کرمانشــاهی کمیته امداد امام 

خمینی)ره( طی سال جاری خبر داد.
پیمان ترکمانه اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۱ با 
تحقق تعهدات و جذب منابع بانک های عامل بیش 
از ۱۹ هزار فرصت شغلی زودبازده برای متقاضیان 
جویای کار زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان کرمانشاه ایجاد می شود. وی افزود: برای 
ایجاد این فرصت های شغلی بیش از هزار میلیارد 
تومان تسهیالت قرض الحسنه در نظر گرفته شده 
که محل تأمین این اعتبار منابع قرض الحســنه 
بانک های عامــل و صندوق امداد والیت اســت. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان 
کرمانشاه با بیان اینکه هم اکنون سقف تسهیالت 
اشــتغال کمیته امداد ۱۰۰ میلیون تومان است، 
تصریح کرد: این تسهیالت قرض الحسنه و بدون 
نیاز به ســپرده در اختیار متقاضیان زیر پوشش 
قرار می گیرد. ترکمانه به فرصت های شغلی ایجاد 
شده در سال ۱۴۰۰ نیز اشاره و بیان کرد: در سال 
گذشته هفت هزار و ۲۴۳ فقره وام قرض الحسنه 
با اعتبار ۳۳۷ میلیارد تومان به اشتغال خانوارهای 
زیر پوشش در استان کرمانشــاه اختصاص پیدا 

کرده است. 

    
فراهم شدن زمینه خروج 

پتروشیمی گلستان از بن بست با 
حضور هلدینگ ها

گرگان -مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-استاندار گلســتان گفت:حضور هلدینگ 
ها زمینه خروج پتروشــیمی گلستان از بن بست 
را فراهم مــی کند.علی محمد زنگانه اســتاندار 
گلستان در دیدار با شاهمیرزایی، معاون وزیر نفت 
و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور 
گفت:با توان ســرمایه گذاران خــرد نمی توان در 
مورد پتروشیمی گلستان به نتیجه رسید و حضور 
هلدینگ ها زمینه خروج این طرح از بن بســت را 
فراهم می کند.او گفت:عمده سهامداران این طرح 
کارمندان دولت و فرهنگیان هستند.اســتاندار 
گلستان گفت:در سفر رییس قوه قضاییه برای رفع 
مشکالت حقوقی پتروشیمی تفویض شد.زنگانه 
گفت:در سفر رییس جمهور به استان نیز دستورات 

قاطعی برای رفع مشکالت پتروشیمی صادر شد.
او گفت:به سرانجام رســاندن این طرح پس از 
۱۵ سال بیش از بُعد مادی، از نظر معنوی، سرمایه 
اجتماعی برای نظام محسوب می شود و با حضور 
و همراهی همه فرصتــی منحصر به فرد برای حل 

مسئله پتروشیمی گلستان ایجاد شده است.

    
بازدید بیش از 2هزار و 700 دانش 
آموز از مراکز آموزش فنی وحرفه 

ای مازندران

ساری،خبرنگارتوســعه ایرانی-درهفته ملی 
مشاغل دانش آموزان مقاطع تحصیلی اول و دوم 
مدارس اســتان از مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
بازدید کردند .  درویشی مدیر کل ضمن اعالم خبر 
فوق گفت : مهارت آموزی مقوله ای است که همواره 
مورد توجه نظام های آموزشی پیشرفته قرار دارد؛ 
چرا که تنها آموزش سطحی منابع درسی به دانش 
آموزان نمی تواند آنــان را برای زندگی آینده مهیا 
ســازد. از این رو، برای پرورش نســلی کارآمد که 
بتواند آینده روشنی را برای کشور رقم زند، باید به 
فکر راه های افرایش مهارت افراد در نظام آموزشی 
بود. ایشان بیان داشت : یکي از ابزارهاي مهم تربیت 
نیروي انساني، بخش آموزش هاي فني و حرفه اي 
است که با ارائه مهارت هاي دسته اول به فراگیران 
آنها را براي ورود به دنیاي کســب و کار آماده مي 
سازد لذا نیاز است نگاه دانش آموزان به این مقوله 
ارزشمند و ایجاد فرهنگی مهارتی در نزد خانواده 

ها شکل بگیرد .

استانها


