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سمنان-رضاییان،خبرنگارتوســعه ایرانی-محمــد 
رضا کشاورزیان رییس اداره منابع طبیعی  و آبخیزداری 
شهرســتان شــاهرود گفت: امســال هیچ حریقی در 
جنگل ها و مراتع این شهرســتان رخ نــداد که آموزش 
همیــاران طبیعــت از مهمترین عوامل پیشــگیری از 

حریق بود. 
محمدرضا کشــاورزیان افزود: در سال های گذشته 
حریق های متعددی با مســاحت کوچــک و بزرگ در 
جنگل و مراتع اســتحفاظی عرصه های منابع طبیعی 
شاهرود رخ می داد، اما با مدیریت، برنامه ریزی و کارگاه 
 های ترویجی در ســالجاری هیچ گونه حریقی تاکنون 

اتفاق نیفتاده است.
وی از جذب بیش از ۳۰۰ نفر همیار طبیعت خبر داد 
و ابراز داشت: برگزاری کالس های آموزشی پس از جذب 

همیاران طبیعت در دستور کار قرار گرفت.
کشــاورزیان با بیان اینکه تفاهم نامه ای با شــورا و 
دهیاری های روســتا های حاشــیه جنگل در راستای 
فعالیت های قبل و بعد از وقوع حریق منعقد شد، اظهار 
داشــت: کالس های متعدد تئوری و عملی پیشگیری 
از حریق برای بهره بــرداران و مرتع داران شهرســتان 

برگزار شد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان 

شــاهرود از برگزاری چهار مورد رزمایــش حفاظتی به 
منظور آمادگی نیرو هــای این اداره خبــر داد و افزود: 
برگزاری کالس های مستمر آموزشــی برای نیرو های 
منابع طبیعی شهرستان از دیگر اقدام های این اداره در 

راستای پیشگیری از حریق بود.
وی با بیان اینکــه بازدید مســتمر و آزمایش لوازم 
اطفای حریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در دستور 
کار است، ادامه داد: گشــت نیرو های حفاظتی به ویژه 
روز های تعطیل در جنگل های هیرکانــی اَبر، قطری و 
جنگل سوزنی برگ چهارباغ به منظور پیشگیری از وقوع 

حریق به طور مستمر انجام می شود

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس 
اداره راه و شهرسازی شهرستان برخوار با بیان اینکه بیش 
از ۱۲ هزار متر مربع زمین به بنیاد مســکن جهت اجرای 
پروژه نهضت ملی مسکن تحویل داده شد، گفت: ساخت 
۲۰۰ واحد از این طرح در شهر دولت آباد آغاز شده است.

آغاز ســاخت ۲۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در دولت 
آباد

صادق حاجی با اشــاره به تعیین تکلیــف بیش از دو 
هزار هکتار اراضی ملی داخل و خارج از حریم شهرستان 
برخوار گفت: با پیگیری های به عمل آمده، اســناد بیش 
از ۵۰۰ هکتار از اراضــی ملی داخل حریــم به نام دولت 

جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین 
و مسکن اخذ شد.

وی افزود: این اقدام همســو با سیاســت گذاری های 
معاونت امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان و در راســتای تفاهم نامه فی مابین وزارت راه و 
شهرسازی و جهاد کشاورزی در خصوص تحویل و تحول 
و تغییر نمایندگی اســناد مالکیت اراضــی ملی داخل و 

خارج از حریم انجام شده است.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان برخوار با بیان 
اینکه بیش از ۱۲ هــزار متر مربع زمین به بنیاد مســکن 
انقالب اســالمی جهت اجرای پروژه نهضت ملی مسکن 

تحویل داده شــد، اظهار کرد: پیگیــری الزم برای تامین 
زمین ۵۰۰ واحد طــرح نهضت ملی مســکن در برخوار 
به عمل آمده و ســاخت ۲۰۰ واحد از این طرح در شــهر 
دولت آباد شروع شده اســت. حاجی درخصوص وضعیت 
طرح های توسعه شــهری شهرســتان برخوار با اشاره به 
اینکه تهیه طرح تفصیلی شهرهای شاپورآباد و دستگرد به 
اتمام رسیده است، عنوان کرد: درحال حاضر تهیه مرحله 
اول طرح تفصیلی شهر حبیب آباد و تهیه مرحله دوم طرح 
تفصیلی شــهر دولت آباد آغاز و قرارداد آنها منعقد شده 
است، همچنین پیگیری های الزم جهت تهیه طرح جامع 

شهر سین به عمل آمده است.

وی درخصــوص اقدامات بــه عمل آمــده در حوزه 
بازآفرینی شــهری در برخوار تصریح کرد: پیگیری های 
الزم جهت تصویب محدوده بافت های ناکارآمد، تاریخی، 
میانی و فرسوده شهری شاپورآباد، حبیب آباد، خورزوق، 

دولت آباد، سین، دستگرد و کمشچه انجام شده است.

رییس اداره منابع طبیعی  و آبخیزداری شهرستان شاهرود:

آموزش ها باعث پیشگیری کامل از حریق در جنگل ها و مراتع شد 

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان برخوار اعالم کرد؛

آغاز ساخت ۲۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در دولت آباد

خبر

    قزوین-مرادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانــی-  مدیرکل بهزیســتی قزوین 
گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری، ۴۳ 
کودک در مرکز نگهــداری از کودکان 
کار بهزیستی قزوین پذیرش  شده اند 
که امید اســت، تدابیری در راســتای 
کاهش این گونه آســیب ها با تعامل و 
همیاری دستگاه های اجرایی و متولی 

اندیشیده شود.

علی دهباشی پور  اظهار کرد: کاهش 
آســیب های اجتماعی در حوزه زنان و 
دختران یکی از دغدغه های بهزیستی 
قزوین اســت در همین راستا، تالش 
شــده در مراکــزی که تحــت عنوان 
حمایت از زنان و دختران فعالیت دارند، 

تمرکزگرایی صورت گیرد.
وی ادامــه داد: حمایت و نگهداری 
از دختــران و زنان در معرض آســیب 

اجتماعی حــاد و زنان آســیب دیده 
اجتماعی یکی از اولویت های بهزیستی 
قزویــن در جهــت توانمندســازی و 
بازگشــت آنان به زندگی سالم است. 
در ۶ ماه نخست ســال ۱۴۰۱ تعداد ۵ 
نفر در مرکز دختران و زنان آسیب دیده 
پذیرش شــده و حــدود ۱۷۰۰ دختر 
و زن قزوینــی از خدمــات نگهداری، 
روانشناسی، مددکاری و حقوقی این 

مرکز بهره مند شدند. مدیرکل بهزیستی 
قزوین بیان کرد: مرکز خانه ســالمت 
دختران نیز به منظور کاهش آسیب های 
اجتماعی پیرامــون دختران روی کار 
آمده تا با حمایت و نگهداری از دختران 
در معرض آسیب های اجتماعی و ارائه 
خدمات در زمینه های کسب استقالل 

اقتصادی و اجتماعی گام بردارد.
دهباشــی پور ادامــه داد: در 

نیمه نخســت ســال ۳۳۰۰ خدمت 
روانشناســی، مــددکاری و حقوقی 
به دختران قزوینی ارائه شــده است. 
همچنین ۱۱ تن از دختران در این مرکز 
پذیرش شدند. این مسئول همچنین از 
فعالیت حمایت اجتماعی بهزیستی از 
مبتالیان به اختالل هویت جنسی در 
استان قزوین خبر داد و گفت: ۵۰۰ تن از 
شهروندان قزوینی که از اختالل هویت 
جنسی رنج می بردند برای ارتقاء کیفیت 
زندگی و ارائه آموزش های الزم پیرامون 
اختالل هویت جنســی به مبتالیان، 
خانواده های آنان به بهزیستی مراجعه 
و مشــاوره اجتماعی و روان شناختی 
دریافت کردند. همچنین ۶ نفر نیز در 
مرکز مختص به این بیماران پذیرش 
شدند. مدیرکل بهزیســتی قزوین با 
اشاره به مرکز نگهداری زنان خشونت 
دیده و در معرض خشونت تحت عنوان 
خانه امن، افزود: حمایت و توانمندسازی 
زنان و دختران تحت خشونت خانگی 
هدف این مرکز در استان قزوین است. 
زنان آسیب دیده ناشی از خشونت های 
خانگی می توانند برای دریافت خدمات 
به همراه فرزندان به اســتثنای پسران 

باالی ۱۲ به این مرکز مراجعه کنند.
دهباشــی پور ادامه داد: این مرکز 
عالوه بر پذیرش شــبانه روزی به زنان 
و دختــران آســیب دیده به صــورت 
ســرپایی نیز خدمات ارائــه می دهد. 

در ۶ ماه نخست ســال ۳۹ نفر در این 
مرکــز پذیرش  شــده که بــه ۳۳ نفر 
آن ها خدمات سرپایی و به ۶ نفر آن ها 

خدمات شبانه روزی ارائه شده است.
وی افــزود: مرکــز کــودکان کار 
و خیابانی بهزیســتی قزوین از دیگر 
مراکزی اســت که باهــدف کاهش 
آسیب های اجتماعی در حوزه کودکان 
فعالیت دارد. حمایــت و نگهداری از 
کــودکان کار و خیابانی در راســتای 
کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 
ناشــی از کار و زندگــی کــودکان 
در خیابــان، بــا تأکیــد بــر رویکرد 
توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی 
و رفاه اجتماعی کــودکان خیابانی از 
دیگر دغدغه های بهزیســتی قزوین 

است.

علی دهباشی پور  اظهار 
کرد: کاهش آسیب های 

اجتماعی در حوزه زنان و 
دختران یکی از دغدغه های 

بهزیستی قزوین است در 
همین راستا، تالش شده 

در مراکزی که تحت عنوان 
حمایت از زنان و دختران 

فعالیت دارند، تمرکزگرایی 
صورت گیرد.

  بیش از ۵۰۰ میلیون دالر کاال
 از قزوین به خارج صادر شد

قزوین - مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان قزوین گفت: برای ســال جاری ۸۰۰ 
میلیــون دالر صادرات در اســتان برنامه ریزی 
شده که تا به امروز بیش از ۵۰۰ میلیون دالر آن 

تحقق یافته است.
به گــزارش خبرنگار ما، عزیــزاهلل افضلی در 
دیدار با آیت اهلل عابدینــی نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه شــهر قزوین، افزود: استان 
قزوین در حوزه تجارت در ســال گذشته ۵۲۳ 

میلیون دالر صادرات داشته است.
وی همچنین گفت: اســتان قزوین در حوزه 
صنعت رتبه ششم کشور را دارد و صنایع استان 
۳.۸ درصد تولیــد ناخالص اســتان را به خود 

اختصاص داده اند.
این مســوول اظهار داشــت: با برنامه ریزی 
مناسب و ظرفیت باالی تولید در استان، می توان 
صادرات قزوین را به بیش از یــک میلیارد دالر 

رساند که دور از دسترس نیست.
رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان قزوین در ادامه با اشاره به انتخاب هیات 
رئیســه جدید اتــاق اصناف اســتان از جوانان 
خوشــنام بازار، افزود: اســتان قزوین ۴۲ هزار 
واحد صنفی دارد که عمده آنها در حوزه توزیعی 

و خدماتی فعالیت دارند.
افضلی اضافه کرد: در حوادث اخیر کشــور، 
اصناف استان پای آرمان های انقالب و سیاست 
های دولت ایســتادگی کردند و در زمان شیوع 
ویروس کرونا، ستاد اربعین استان و کمک های 
مؤمنانه نیــز همراهی خوبی با سیاســت های 

دولت داشتند.
       

 از ابتدای سال تاکنون؛
 1۰1 زندانی نیازمند مالی
 استان ایالم آزاد شدند

ایالم،چرخ انداز،خبرنگارتوسعه ایرانی
-۷۳ زندانی مالی توســط ســتاد دیه و ۲۸ 
زندانــی نیازمند بــا تالش انجمــن حمایت از 

زندانیان به آغوش خانواده بازگشتند.
از ســال ۱۳۹۹ تا پایان مهرماه سال جاری 
۴۷۵ زندانی نیازمند مالی بــا کمک خیرین، 
ســتاددیه، انجمــن حمایــت از زندانیان و 

نهادهای حمایتی از زندان آزاد شدند.
مجید احسانی مدیرکل زندان های استان 
ایــالم گفــت: ۳۲۰ زندانــی مالی بــا همت 
ستاددیه از سال ۹۹ تا کنون به آغوش خانواده 
خود بازگشــتند و ۱۵۵ زندانی نیازمند دیگر 
نیز با کمک های انجمــن حمایت از زندانیان 
آزاد شــدند. وی افزود: روند افزایشی آزادی 
زندانیان به صورت سالیانه در دستور کار بوده 
اســت و در مقایســه آماری این تغییر مثبت 

مشهود است.
احسانی اذعان داشت: یکی از سیاست های 
کلــی قوه قضاییه در حــوزه زندان ها، آزادی 
زندانیان جرایم غیرعمد اســت کــه با هدف 
تحکیم روابط خانوادگــی و کاهش جمعیت 
کیفری انجام می گیــرد. مدیرکل زندان های 
اســتان ایالم در ادامه گفت: بازگشــت سالم 
زندانیان به جامعه و جذب کمک های خیرین 
به منظور آزادی زندانیان از اهم اهدافی است 
که به صورت مســتمر پیگیــری و دنبال می 

شوند.

      
 عضوهیات مدیره جدید 

شرکت عمران شهر جدید 
امیرکبیر منصوب شد

اراک - صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی-طی 
حکمی از ســوی علیرضا جعفری رئیس مجمع 
عمومی شــهر جدید امیرکبیر ، سعید میرزایی 
به عنوان عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر 

جدید امیرکبیر منصوب شد.
میرزایی از خانواده شهدا و  مدیران خوشنام 
استان مرکزی است که سابقه مدیریتی زیادی 

در راه و شهرسازی دارد.

استانها

اهواز -خبرنگارتوســعه ایرانی-معاون بهره برداری 
شــرکت برق منطقه ای خوزســتان گفت: ۱۳۱ پست 
انتقال و فوق توزیع برق اســتان شستشو و ۲ هزارو ۶۴ 
زنجیره مقــره، برای جلوگیری از قطعی برق و آســیب 
شبکه هنگام بروز گرد و غبار، امســال تاکنون تعویض 

شده است.
سید مهرداد بالدی  موســوی بیان کرد: برای مقابله 
با گرد و غبــار و اثرات مخرب و آســیب زایی که بر روی 
تجهیزات برق دارد شستشــوی مداوم شــبکه در حال 

انجام است.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳۱ پست انتقال 
و فوق توزیع با اولویت نقاط حساس و آلوده شستشو شده 

و برخی از این پست ها با توجه به تکرار وقوع گرد و غبار 
چند بار شستشو شدند.

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان 
با بیان اینکه در این مدت چهار هزارو ۸۶۶ زنجیره مقره 
شستشو شد ادامه داد: در مجموع ۶۰۵ دکل انتقال و فوق 

توزیع شبکه برق خوزستان شستشو شده است.
بالدی موســوی گفت:عالوه بر شستشــوی مداوم 
تجهیزات، هم زمــان تعویض زنجیره مقــره خطوط از 
ســرامیکی به ســیلیکونی که از پایداری بیشتری در 
مقابل پدیده گرد و غبار و آلودگی  برخوردار هستند نیز 

در حال انجام است. 
وی بیان کرد: شستشــوی تجهیزات، پوشش عایقی 

پست ها، تعویض زنجیره مقره و حرکت به سمت احداث 
پست های GIS اقداماتی است که شرکت برق منطقه ای 
خوزســتان برای نگهداری از شبکه در شــرایط گرد و 

غباری این سال های خوزستان در پیش گرفته است.
معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: تمام تالش ما این است که گرد و غبار اثرات منفی 
و حادثه ساز بر روی تجهیزات نداشته باشد اما منکر این 
موضوع نیز نمی توان شــد که تکرار گرد و غبار چندین 
ساله که در برخی از مواقع شــدت آن نیز چندین برابر 
حد استاندارد اســت،تاثیر منفی خود را بر روی شبکه 
می گذارد و عالوه بر کاهش عمر تجهیزات، ممکن است 

ترکیب آن با رطوبت باعث خاموشی  موقت شبکه شود.
شرکت برق منطقه ای خوزســتان مسوولیت انتقال 
برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در ۲ استان خوزستان 

و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

برای مقابله با اثرات مخرب گرد و غبار؛

1۳1 پست برق خوزستان  شستشو شد

در ۶ ماه نخست ۱۴۰۱ صورت گرفت

  پذیرش ۴۳ کودک در مرکز نگهداری کودکان کار قزوین


