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رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران با اشاره به اجرای یک 
هزار و 800 پروژه محرومیت زدایی در استان مازندران گفت: 
حدود یک هزار و 500 پروژه انجام شده و بخش باقیمانده تا دو 

ماه آینده انجام می شود.
بسیج  اعضای  با  نشستی صمیمی  در  اقبال پور  محمدمهدی 
رسانه مازندران اظهار کرد: بسیج سازندگی در سال 79 به فرمان 

رهبر معظم انقالب برای محرومیت زدایی تاسیس شد.
وی با بیان اینکه ما در نقاط باال دست و جاهایی که به هر 
دلیلی حضور دستگاه های دولتی کمتر باشد حضور پیدا می کنیم، 
افزود: در واقع ما کمک کار دولت بوده تا پروژه ها شتاب بیشتری 
بگیرد، در این چند سال اخیر که با یک جنگ اقتصادی تمام عیار 
روبرو هستیم توقع ما این بوده که در حوزه اشتغال برخی از 

قوانین دست و پاگیر مشاغل خرد،کم و یا بی اثر شود.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان مازندران در ادامه افزود: 
در حوزه اشتغال در سال های 96 و 97 وام های اشتغالزایی دادیم 
که اشتغال کوچک انجام می شد و بعد صندوق هایی تشکیل شد 
که در کل شهرستان ها و محالت به اشتغال کمک می کند، 
فعالیت  اشتغال  حوزه  در  و  هستند  مردمی  کامال  صندوق ها 

می کنند.
این مسؤول خاطرنشان کرد: در روستاها اصل های توسعه مانند 

راه، آب، آموزش در حوزه مشاغل برای ما مهم بوده و در حوزه 
اشتغال در بحث دام، طیور، آبزیان، صنایع دستی، کشاورزی و 

باغات به دلیل اینکه بومی مازندران است کار می کنیم.
است،  مانند یک کالن شهر  مازندران  اینکه  بیان  با  اقبال پور 
بیان کرد: سعی ما بر این است که در حوزه اشتغال از غرب به 
شرق طوری تبیین شود که بخش هایی که در باالدست است 
اوال مهاجرت را معکوس کنیم و یا مردم در روستاها بمانند و 

بخش هایی را هم دستگاه های دولتی باید مراقبت کنند.
وی با بیان اینکه روستاها را در حوزه آبرسانی پوشش می دهیم، 
از 40 هزار پروژه ای که سپاه اعالم کرده  یادآور شد: امسال 
حدود یک هزار و 800 پروژه مربوط به مازندران است که حدود 
یک هزار و 500 پروژه انجام شده و بخش باقیمانده تا دو ماه 

آینده انجام می شود.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان مازندران افزود: در حوزه 
عمرانی، آبرسانی، ساخت مخازن، لوله کشی ورود جدی داشتیم 
در حوزه جاده سازی باالدست و مناطق صعب العبور، ساخت پل، 

مدرسه، و بحث ورزش نیز فعالیت داشته ایم.
این مسؤول با اشاره به اینکه سازمان بسیج سازندگی تا سال 
گذشته 150 سالن ورزشی ساخته که در نوشهر و بابل و جویبار 
بسیج سازندگی  افزود:  است،  احداث شده  اماکن ورزشی  نیز 

یک نهاد غیرانتفایی نیست، این نهاد به دولت در جهت پیشبرد 
پروژه ها کمک می کند و به عبارتی به عنوان تسهیل گر و واسطه 
پروژه ها سرعت  با  تا  است  اجرایی  و دستگاه های  مردم  بین 

بیشتری انجام شود.
اقبال پور با بیان اینکه اولویت اول و فوری ما اقتصاد و فرهنگ 
است، بیان کرد: ما 493 خانه محروم در حال ساخت داریم که 
70 درصد پیشرفت داشته اند و تا دو ماه آینده به بهره برداری 

می رسد.
وی با اشاره به اینکه 88 خانه سیل زده داریم که بخش زیادی 
از آنها افتتاح شده و دو ماه آینده به بهره برداری می رسند، افزود: 
در حوزه مشاغل نیز به شدت مشغول هستیم، در مازندران با 12 
مترمربع نیز می توان شغل ایجاد کرد، ما معموال شغل هایی که 
ایجاد می کنیم از یک تا 5 تا 12 نفر بوده و یک تا 20 میلیون وام 
پرداخت می کنیم، مرکز آموزشی احداث کردیم و با فنی وحرفه 
ای و جهاد کشاورزی تفاهم نامه داریم و مرکز آموزش تا ماه 

دیگر به بهره برداری می رسد و در آنجا آموزش می دهیم.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان مازندران ادامه داد: همه 
می شوند  ما  سازمان  وارد  که  وظیفه ای  نیروهای  و  سربازها 
مهارت فنی پیدا می کنند، دانشگاه های ما کارآفرین نیستند و 

جهاد دانشگاهی در حال انجام این کار است.

1800 پروژه محرومیت زدایی توسط بسیج سازندگی 
در مازندران انجام شد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: 
تولید و ساخت کانتینرهای تخصصی حمل 
ونقل دریایی برای اولین بار در ایران، گامی 
مهم و راهبردی در جهت تقویت ناوگان 
داخلی و صنعت حمل ونقل دریایی کشور 

قلمداد می شود.
کانتینر های  تولید  خط  راه اندازی  مراسم 
تخصصی در یکی از مجتمع های صنعتی 
داخلی دیروز با حضور وزیر راه و شهرسازی 
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل  و 

برگزار شد.
کرد:  بیان  راستاد   محمد  مراسم  این  در 
همواره عدم تولید کانتینر در داخل کشور 
نقل  و  جامعه حمل  دغدغه های  از  یکی 
نیاز امروز بر اساس  این  دریایی بوده که 
توان داخلی و درسال رونق تولید بر طرف 

شد.
به  اشاره  با  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون 
خال ظرفیتی کانتینر ناشی از خروج خطوط 
الینر از بنادر کشور، اضافه کرد: نگاه ما با 
راه اندازی خط تولید کانتینر در کشور، صرفا 

بازار داخلی نیست و معتقد هستیم باید در 
بازارهای جهانی نیز نقش داشته باشیم.

وی اذعان داشت: برآورد ما این است که 
جمله  از  داخلی  شرکت های  مجموع  در 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران بتوانند 
کانتینر،  در  شده  ایجاد  ظرفیت های  با 
را که هم  دریایی  ونقل  جابه جایی حمل 
افزایش  است،   TEU هزار  اکنون 200 

دهند.
با  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
بیان اینکه  ایران یکی از کشورهای مهم 
دریایی در جهان محسوب می شود ، افزود: 
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
در رتبه 24 کشتیرانی جهان قرار دارد و در 
ایران جزو 20 کشور اول جهان  مجموع 
صنعت  و  دریایی  نقل  و  حمل  حیث  از 

دریانوردی به حساب می آید.
وی با اشاره به ظرفیت 240 میلیون تنی 
تولید  راه اندازی خط  تجاری کشور،  بنادر 
کانتینر در کشور را ضروری و الزم دانست 
و افزود: برای ایران با چنین ظرفیت بزرگی 

در حوزه حمل و نقل دریایی، الزم است در 
همه زمینه های مورد نیاز در صنعت حمل 
به خودکفایی  نقل دریایی ورود کند و  و 

برسد.
مطابق  و  استاندارد  کانتینر  تولید  راستاد  
باکنوانسیون بین المللی کانتینرهای ایمن را 
یکی از ماموریت های سازمان بنادر در این 
خط تولید برشمرد و توضیح داد: در همین 
بندی  رده  شرکت  بنادر 4  سازمان  راستا 
دریانوردی  جهانی  سازمان  به  را  داخلی 
معرفی کرد تا به کانتینر های تولید شده 

گواهی نامه تایید ارائه کند.
و  کانتینرها  مشتریان  به  کرد:  بیان  وی 
خطوط کشتیرانی اعالم آمادگی کرده ایم 
شورای  مجوز  با  بار  نخستین  برای  که 
و  برنامه  سازمان  و  بنادر  سازمان  عالی 
بودجه، منابع وجوه اداره شده سازمان به 

تولیدکنندگان داخلی اعطا می شود.
راستاد گفت: بدین جهت  از شرکت های 
کشتیرانی که می توانند مشتری و متقاضی 
تولید کانتینرهای داخلی باشند، دعوت به 

همکاری می کنیم.
عنوان  به  بنادر  سازمان  داد:  ادامه  وی 
به  را  منابعی  که  مجموعه ای  و  مشتری 
عنوان وجوه اداره شده تخصیص می دهد، 
بعد، صرفا  به  این  از  که  دارد  می  اعالم 
بانک های عاملی را انتخاب می کنیم که در 
کوتاه ترین زمان ممکن بتوانند تسهیالت 

را به متقاضیان پرداخت کنند.
راستاد  یادآور شد: سازمان بنادر بین 50 تا 
80 درصد سود یارانه تسهیالتی را که به 
تولیدکنندگان ارائه می شود، تقبل می کند تا 
فعالیت مجموعه های تولیدی رونق بگیرد و 
به حداکثر ظرفیت و تولید مورد نیاز برسد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیاز 
امروز حمل ونقل کشور به کانتینر را 750 
هزار Tue برآورد کرد و تاکید کرد: تولید 
و ساخت کانتینرهای تخصصی حمل ونقل 
دریایی برای اولین بار در ایران، گامی مهم 
و راهبردی در جهت تقویت ناوگان داخلی 
و صنعت حمل ونقل دریایی کشور قلمداد 

می شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد:

خودکفایی در تولید انواع کانتینر حمل و نقل دریایی مطابق 
با مقررات بین المللی 

وزیر نفت از احتمال وجود سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در الیحه بودجه 
سال آینده خبر داد و گفت: هر چیزی در این حوزه ممکن است.

وزیر نفت در حاشیه کنگره نفت و نیرو در جمع خبرنگاران در پاسخ به این 
پرسش که آیا پس از کاهش سهمیه بنزین که با کارت سوخت جایگاه از 30 لیتر 
به 20 لیتر رسید احتمال سهمیه بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین در الیحه 

بودجه سال آینده وجود دارد گفت : هر چیزی در این حوزه ممکن است. 
وی ادامه داد: قرار بر این بود که سهمیه کارت سوخت جایگاه داران کاهش یابد 
تا مردم از کارت سوخت شخصی استفاده کنند چرا که کارت سوخت جایگاه داران 

برای سوخت گیری نیست و تنها باید در زمان اضطرار از آن  استفاده کرد. 
وی ادامه داد: امکان دارد میزان سهمیه کارت سوخت جایگاه داران باز هم کاهش 

یابد بنابراین الزم است تا تمام مالکین خودرو از کارت سوخت شخصی خود 
استفاده کنند. 

زنگنه همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص توسعه الیه نفتی پارس جنوبی 
گفت: برای توسعه این پروژه مذاکراتی را با چند شرکت ایرانی داشتیم اما هنوز 

به جمع بندی و نتیجه گیری نرسیده  ایم. 
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و هزاران  مالي  دلیل مشکالت مسکن،  به  در حال حاضر 
جواني  هیچ  و  است  رفته  باال  ازدواج  دیگر سن  مشکالت 
را  خود  خواهد  نمي  زمان  از  برهه  این  در  حاضر  حال  در 
درگیر زندگي کند و ازدواج کند. جا دارد مسئوالن تمهیداتي 
بیندیشند تا مشکالت مسکن و کار که در وهله اول براي 
شروع یک زندگي ساده الزم مي باشد را مهیا کرده تا جوانان 

ما هم بتوانند وارد زندگي شوند.
شهروندی از قائمشهر

از شهردار جدید ساری بدلیل خط کشی خیابان معلم تشکر 
امانت فروشی وجود  این خیابان چون صنف  می کنیم در 
دارد دو طرف این خیابان وسیله های نقلیه پارک هست و 
موجب ترافیک شدیدی می شود لطفا در این خیابان پارکینگ 

عمومی احداث شود تا این حجم ترافیک کاهش یابد.
اهالی خیابان معلم ساری

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به جلسه 
پنجشنبه گذشته با مدیران عامل بانک ها، از 
آغاز اصالح نظام بانکی در بانک های دولتی 

خبر داد.
فرهاد دژپسند در حاشیه شورای گفت وگوی 
خصوص  در  خصوصی  بخش  و  دولت 
آخرین اقدامات صورت گرفته برای اصالح 
نظام بانکی کشور اظهار کرد: به دنبال اجرای 
دستور رئیس جمهور و تأکید به بنده به عنوان 
وزیر امور اقتصادی و دارایی که اصالح نظام 
بانکی باید جزء نخستین اولویت های ما قرار 
با  گیرد، ما کارگروهی را تشکیل دادیم و 
واکاوی تجربیات گذشته، با رویکرد افزایش 

قابلیت اجرایی، طرحی تهیه شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در این طرح ناترازی 
بانک ها، مطالبات معوق بانک ها از بخش 
و  سرمایه  افزایش  دولتی،  و  خصوصی 
شرکتی، سبک  حاکمیت  بانک ها،  کفایت 
کردن دارایی بانک ها از دارایی های منجمد 

مدیریت  اصالح  و  سمی  دارایی  همان  یا 
داخلی بانک ها مورد توجه قرار گرفته است 
و در چندین جلسه نظرات مشاورین، بخش 
خصوصی و صاحب نظران دانشگاهی اخذ 

شده و در انتظار طی شدن مراحل هستیم.
بانکی  اینکه اصالح نظام  بیان  با  دژپسند 
در بانک های دولتی آغاز شده است گفت: 

پنج شنبه گذشته جلسه مفصلی با مدیران 
عامل بانک ها داشتیم تا گام های الزم برای 
اصالح نظام بانکی برای تشکیل یک بانک 

کارا را انجام دهیم.
مطرح شده  مباحت  از  یکی  وی  به گفته 
بانک ها  کردن  دیجیتالی  جلسه  این  در 
هم  آن،  شدن  عملیاتی  با  که  است  بوده 

هزینه های بانکی کاهش می یابد و هم توان 
ارائه خدمات رشد خواهد کرد و در نهایت 
سالم سازی  و  شیشه ای  دیواره  به  منجر 

بانک ها خواهد شد.
صندوق های مکانیزه فروش امسال 

اجرایی می شود
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال تسنیم درباره 
مکانیزه  صندوق های  به کارگیری  زمان 
از  بعد  نگهبان،  شورای  گفت:  نیز  فروش 
بررسی این موضوع، 2 ایراد را به آن وارد 
کرده است و در حال حاضر برای رفع این 
2 ایراد، به مجلس بازگشته است که پس 
از رفع آن ها، ابالغ شده و به قانون تبدیل 
می شود.وی در پاسخ به این سؤال که "آیا 
امسال باید منتظر اجرایی شدن آن باشیم یا 
خیر؟" خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 2 
ایراد مطرح شده، ایرادات جزئی است حتمًا 
این 2 ایراد رفع خواهد شد و امسال اجرایی 

می شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی :

اصالح نظام بانکی در بانک های دولتی کلید خورد
معاون وزیر راه خبر داد:

تکمیل مسکن مهر پردیس 
تا آخر سال

اینکه  بیان  با  جدید  شهرهای  عمران  شرکت  مدیرعامل 
پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر پردیس 87 درصد 
است، گفت: مسکن مهر این شهر تا پایان امسال تکمیل 
خواهد شد.حبیب اهلل طاهرخانی درباره برنامه اقدام ملی تولید 
و عرضه مسکن گفت: در این برنامه قرار است 400 هزار واحد 
مسکونی احداث شود که 200 هزار واحد آن در شهرهای 
جدید ساخته خواهد شد.وی افزود: از 200 هزار واحدی که 
در شهرهای جدید ساخته می شود 60 هزار واحد جانمایی 
شده و طرح آنها به تصویب رسیده است.معاون وزیر راه و 
شهرسازی افزود: برای 140 هزار واحد مسکونی باقی مانده 
در شهرهای جدید که به برنامه اقدام ملی اختصاص دارد، 
زمین در شهرهای جدید داریم اما برای عملیاتی شدن آن 
باید برخی تغییرات در طرح های تفصیلی این شهرها انجام 
شود. طاهرخانی درباره اجرای بخشی از طرح ملی مسکن 
در شهر جدید پردیس اظهار داشت: در این شهر برای تعداد 
واحدهای پیش بینی شده زمین به اندازه کافی وجود دارد اما 
در خصوص اینکه گفته می شود که چرا در شهر جدید پردیس 
بخشی از زمین ها به پارک علم و فناوری پردیس واگذار شده 
است باید بگوییم که بر اساس طرح جامع شهر جدید پردیس، 
همه زمین ها کاربردی مسکونی ندارند. بنابراین منافاتی ندارد 
که بخشی از این اراضی به پارک فناوری واگذار شود. چون 
در طرح جامع این شهر دیده شده است که بخشی از اراضی 
به کسب و کار و اشتغال اختصاص یابد.برای 140 هزار واحد 
مسکونی باقی مانده در شهرهای جدید که به برنامه اقدام 
ملی اختصاص دارد، زمین در شهرهای جدید داریم اما برای 
عملیاتی شدن آن باید برخی تغییرات در طرح های تفصیلی 
این شهرها انجام شودوی افزود: اراضی ای که اخیرا با معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری توافق کرده ایم که به پارک 
علم و فناوری پردیس داده شود در قالب کاربری آموزشی، 
فرهنگی و پژوهشی است.مدیرعامل شرکت عمران شهرهای 
جدید تاکید کرد: بر اساس طرح های جامع و تفصیلی موجود، 
مسکونی  واحدهای  احداث  برای  نیاز  مورد  اراضی  میزان 
مشمول برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن وجود دارد 
و نیازی به تغییر طرح تفصیلی پردیس برای واگذاری زمین 
به ساخت و ساز نیست.به گفته طاهرخانی اراضی مذکور از 
محل رفع معارضی زمین هایی است که اخیرا توانسته ایم به 
زمین های شهر جدید پردیس اضافه کنیم. این زمینها دقیقا 
در طرح جامع و تفصیلی پردیس وجود دارد.معاون وزیر راه 
و شهرسازی درباره اتمام طرح مسکن مهر در شهر جدید 
پردیس تا پایان امسال بر اساس آنچه وزیر راه و شهرسازی 
راه و شهرسازی  این دستور وزیر  دستور داده است، گفت: 
شامل واحدهایی می شودکه مشکل حقوقی نداشته باشند. در 
حال حاضر بخشی از پروژه های مسکن مهر که در سالهای 
گذشته معارض داشته اند در ماههای اخیر رفع تعارض شده 
و امکان ساخت و ساز در آنها آزاد شده است. بنابراین، این 
بنابراین صرفا  نخواهند شد.  تکمیل  پایان سال  تا  واحدها 
همین پروژه ها مستنثی شده و سایر پروژه ها تا پایان امسال 
تکمیل خواهند شد.طاهرخانی میزان پیشرفت فیزیکی طرح 
مسکن مهر در شهر جدید پردیس را 87 درصد عنوان و اظهار 
کرد: بنابراین بخش عمده ای از این پروژه ها تا پایان امسال 
به پایان می رسند و تنها پروژه هایی که به تازگی توانسته 
ایم دستور قضایی برای رفع معارضی از مرجع قضایی دریافت 

کنیم به سال آینده موکول خواهد شد.

معاون وزیر جهاد عنوان کرد:
تولید ۶۷۵0 تن بذر در مجموعه های 

کشت و صنعت  تعاون روستایی
معاون وزیر جهاد، با اشاره به تولید6 هزار و 750 تن بذر در 
کشت و صنعت های تعاون روستایی، گفت:با برنامه ریزی های 
انجام شده، ظرفیت تولید بذور اصالح شده در این واحدها به 
بیش از 19 هزارتن می رسد.حسین شیرزاد ضمن اشاره به 
مجموعه امکانات بالقوه و بالفعل کشت و صنعت های تحت 
پوشش این سازمان در زمینه تولید بذر محصوالت اساسی و 
سبزی و صیفی اظهار داشت: یکی از این مجموعه ها، با عنایت 
به برنامه های تنظیمی در زمینه محصوالت بذری، موفق به 
 OP تولید 1200 تن بذر کلزای ارقام بهاره شامل 50 تن بذر
و 150 تن بذر هیبرید برابر با استانداردهای ملی و کیفیت بسیار 
باال و همچنین تولید بذر شبدر »برسیم« مناسب مناطق شمالی 
کشور به میزان 250 تن شده است.مدیرعامل سازمان مرکزی 
تعاون روستایی ایران، در ارتباط با طرح های تحقیق و توسعه در 
واحدهای کشت و صنعت تصریح کرد: این مجموعه به منظور 
استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل قابل توجه ارقام خارجی برتر 
با همکاری شرکت امریکن ژنتیک )یونانی-ایتالیایی( اقدام به 
آزمایشات سازگاری ارقام و کشت میزان 40 هکتار بذر والدین 
جهت تولید حدود 60 بذر ذرت هیبرید خالص نموده که با 
برنامه ریزی های مدون میان مدت، این میزان، تا سقف 1000 
تن بذر ذرت هیبرید قابل افزایش خواهد بود. شیرزاد، با اشاره 
به تولید 5 هزار تن بذر گندم ارقام گرمسیری در تمام طبقات 
بذری در این مجموعه خاطرنشان کرد: در صورت اعالم نیاز 
استان های مختلف در کشور افزایش این ظرفیت تا حدود 15 
هزار تن نیز امکان پذیر بوده؛ ضمن اینکه کشت و صنعت 
یاد شده در زمینه تولید بذر کنجد با تولید بالغ بر 240 تن در 
سال زراعی جاری، از ظرفیت تولید 1000 تن از این محصول 
برخوردار است.رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با 
اعالم تولید حدود 90 درصد بذر کلزای ارقام بهاره کشور در 
یکی از این مجموعه ها، تاکید کرد: در کشت و صنعت جیرفت 
نیز با توجه به شرایط اقلیمی ویژه منطقه، مطالعات اولیه در 
خصوص تولید بذور سبزی و صیفی در گلخانه و فضای آزاد 
در حال انجام بوده و مقرر است که بذر OP و همچنین بذر 
هیبرید کلزا زیر نظر متخصصان داخلی و خارجی در این واحد 

به تولید انبوه برسد.

وزیر نیرو خبرداد: 
حذف قبوض به معنای افزایش 

تعرفه نیست
وزیر نیرو با اشاره به شایعاتی در مورد افزایش تعرفه برق در 
پی حذف قبوض، گفت: حذف قبوض کاغذی به هیچ وجه به 
معنای حتی یک ریال افزایش تعرفه نیست و هر هموطنی که 
اطالعات مستندی در این حوزه دارد به دفتر من اطالع دهد تا 
شخصا پیگیری کنم.رضا اردکانیان، وزیر نیرو در حاشیه مراسم 
افتتاح سه پروژه برق تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
پویش سراسری "الف_ب-ایران" در نیمه مهرماه آغاز شده 
و به معنای آغاز بهره برداری از طرح های بزرگ زیرساختی در 
صنعت آب و برق تا پایان سال در 31 استان است.وی ادامه 
داد: با این پویش مردم در جریان افتتاح پروژه ها قرار می گیرند 
و در این شرایط که کشور در تحریم قرار دارد امنیت خاطری 
برای مردم در این حوزه که وقفه ای در چرخه توسعه کشور 
ایجاد نشده، حاصل خواهد شد.اردکانیان با بیان این که پویش 
مذکور در تهران آغاز شده، گفت: امروز سه پروژه برقی در 
تهران با سرمایه ای بالغ بر 105 میلیارد تومان افتتاح شد و 
اطمینان بیش تری را از ارائه برق پایدار برای شهروندان تهران 
فراهم کرد.وزیر نیرو با بیان این که تا پایان سال، 227 طرح 
بزرگ با سرمایه گذاری حدود 33 هزار میلیارد تومان به ثمر 
می رسد، افزود: این پروژه ها در همه استان های کشور وجود 
دارند.وی در ادامه درباره جزئیات افتتاح 227 پروژه مذکور 
روز  نیروگاهی، هر 45  واحد  روز یک  داد: هر 20  توضیح 
یک تصفیه خانه فاضالب، هر یک ماه یک تصفیه خانه آب 
به مدار بهره برداری می رسد. همچنین هر هفته، حداقل سه 
روستا به شبکه آبرسانی پایدار متصل می شوند و 300 مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر که عمدتا خورشیدی هستند وارد مدار 
خواهند شد که باعث صرفه جویی عظیمی در مصرف سوخت 
طبیعی در کشور می شود.اردکانیان ادامه داد: همچنین هزاران 
هکتار شبکه آبیاری و زهکشی افتتاح می شود. برنامه حضور 
مسئوالن ارشد کشور هم در استان های مختلف برای شرکت 
در مراسم تنظیم شده که اعالم خواهد شد.وزیر نیرو درباره 
محل تأمین اعتبارات پروژه های مذکور توضیح داد: برخی از 
اعتبارات مذکور از محل اعتبارات عمومی و برخی از منابع 
داخلی تأمین می شود.وی با بیان این که در 12 استان مرزی 
توسعه منابع آب و خاک در حال اجرا شدن است، گفت: برای 
این منظور 30 هزار میلیارد تومان منابع از صندوق توسعه 
ملی با اجازه مقام معظم رهبری استفاده شده است.اردکانیان 
در ادامه با اشاره به شایعاتی مبنی بر این که با حذف قبوض 
کاغذی برق تعرفه افزایش یافته است، گفت: حذف قبوض 
کاغذی به هیچ وجه به معنای حتی یک ریال افزایش تعرفه 
نیست. از همه هم وطنان می خواهم هر اطالع مستندی در 
این حوزه دارد، به دفتر من اطالع دهد تا شخصا پیگیری 
کنم.وی ادامه داد: حذف قبوض کاغذی این امکان را ایجاد 
کرده که مشترک اطالعات بیشتری دریافت کند. در واقع این 
امکان فراهم شده است که مشترک بتواند قبض ماه های قبل 
یا حتی سال قبل خود را مشاهده کند.وزیر نیرو درباره تهاتر 
نفت با بدهی بخش خصوصی گفت: حتما این کار را انجام 
می دهیم، با وزیر نفت و همکارانش جلساتی خواهیم داشت. 
امیدوارم به شکل مناسبی انجام شود و بخش قابل توجهی 
از بدهی به بخش خصوصی برای کسانی که واجد شرایط 

هستند، پرداخت شود.

شرکت  داخلی  خرید  هماهنگی  مدیرکل 
بازرگانی دولتی ایران از تمدید مهلت خرید 

تضمینی گندم تا پایان مهر ماه خبر داد.
مرتضی سعادتی کیا در حاشیه بازدید یکی از 
کارخانه های آرد در اطراف تهران با اعالم این 
خبر گفت: گندم کارانی که محصولی داشته 
باشند می توانند تا پایان مهر ماه برای تحویل 

آن به مراکز خرید دولتی اقدام کنند.
وی ادامه داد: برخی گندم کاران هنوز مقداری 

از محصول را در سیلوها انبار کرده اند که تا 
پایان مهر ماه جاری فرصت تحویل آن را به 

مراکز دولتی دارند.
سعادتی کیا با تاکید بر اینکه قیمت خرید این 
سال  مصوب  قیمت  کشاورزان  از  گندم ها 
خرید  قیمت  افزود:  است،   97-98 زراعی 
گندم از کشاورزان تا پایان مهر ماه تا پایان 
 1700( سال 97-98  مصوب  نرخ  ماه  مهر 
تومان( است چرا که محصولی که در حال 

حاضر تحویل داده می شود برای سال زراعی 
گذشته است.

وی ادامه داد: نرخ 2200 تومانی که سخنگوی 
دولت در هفته های اخیر اعالم کرد، مربوط به 
گندم های سال زراعی آتی است که در مهر 
ماه جاری کشت شده و در سال زراعی جدید 

برداشت می شود.
از  بعد  که  گندمی  میزان  البته  افزود:  وی 
شهریور ماه به مراکز دولتی تحویل داده شده 

است قابل توجه نیست.
آیا  این پرسش که  به  پاسخ  سعادتی کیا در 
تحویل گندم به مراکز دولتی به کشاورزان 
اطالعی رسانی شده است، گفت: اطالع رسانی 
از طریق استان ها انجام گرفته و همه استان ها 
از این موضوع مطلع هستند اما عمال تعداد 
زیادی از استان ها گندم خود را تحویل داده اند.

وی میزان تحویل گندم به مراکز دولتی تا به 
امروز 7 میلیون و 715 هزار تن عنوان کرد.

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛

خرید تضمینی گندم تا پایان مهر ماه تمدید شد


