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قزویــن -  مصطفــی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: در 
راســتای محرومیت زدایی با ایجاد خطوط مانوری جدید و 
اصالح و تعمیر شبکه موضوع تامین انرژی پایدار در طارم را 

در اولویت برنامه ها قرار می دهیم.
به گزارش خبرنگار ما؛ مسعود خواجه وند در مراسم آغاز 
اقدام جهادی سرویس و بهینه سازی خطوط فشار متوسط 
در طارم سفلی اظهارداشت: منطقه طارم وضعیت جغرافیایی 
خاصی دارد و در ایام سال با حوادث طوفان و بادهای شدید 
مواجهیم که گاهی موجب بروز حوادث و قطع برق می شود 
که تالش می کنیم با بهره گیری از همه ظرفیت ها مشکالت 

آن برطرف شود.
وی بیان کرد: اکیپ های فنی الزم اســت در طول سال 
برنامه های منظمی داشته باشند تا مشکالت به حداقل برسد 
که در این راستا باید خطوط اصالح شــود تا خاموشی ها به 

کمترین میزان برسد که دراین راستا از این اقدامات جهادی 
در سرتاسر شهرستانها پیش بینی شده و اجرایی خواهد شد 

تا با تداوم خدمت رسانی، رضایت مردم جلب شود.
خواجه وند گفت: دســتگاههای خدمات رسان بایستی 
برای تامین زیرساخت در طارم و مناطق کم برخوردار تالش 
بیشتری کنند و ما نیز آمادگی داریم از محل اعتبارات استانی 

شرکت برای خدمت رسانی اقدام کنیم.
وی یادآور شد: رفع محرومیت به اعتبارات کافی نیاز دارد 
که با اســتفاده از اعتبارات اســتانی می توانیم برای احداث 
خطوط مانوری در منطقه طارم بیشترین استفاده را داشته 

باشیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تصریح 
کرد: اگر مسئوالن استانی به طارم ســفر کنند و در جریان 
مشکالت قرار گیرند حتما همراهی بیشتری در تامین نیازها 
خواهند داشت و ما علیرغم این که بیش از ۱۲ هزار کیلومتر 

شبکه برق داریم ولی آماده ایم به طارم توجه بیشتری شود 
و در این میــان همراهی مدیران برنامــه و بودجه در تامین 

اعتبارات مورد نیاز نیز می تواند تعیین کننده باشد.
وی گفــت: در طارم ســفلی تعــداد ۴ پســت برق در 
گیلوان،سیاهپوش، لوشان و بکندی مستقر کرده ایم تا نیازها 
تامین شود اما در زمستان و فصل بارش تردد در مسیرهای 
دسترسی دشوار است و خدمت رسانی را طوالنی و مشکل 
می کند که امیدواریم با کمک نمایندگان و مسئوالن استانی 
وضعیت راهها بهتر شود تا بتوانیم در شرایط مطلوب تری به 

مردم منطقه خدمت رسانی کنیم.
خواجه وند تصریح کرد: از اعتبارات استانی برای کاهش 
مشکالت اســتفاده خواهیم کرد تا رضایت مردم جلب شود 
البته هیچ قولی نمی دهیم که عمل نشود اما در دو تا سه سال 
آینده امیدواریم بتوانیم مشکالت توزیع برق را در طارم سفلی 
به حداقل برسانیم. وی افزود: از بیان مطالبات نگران نیستیم 

و پیگیری بخشدار و مردم برای حل مشکالت را مغتنم می 
شــماریم و به آن اهمیت می دهیم و در حد توان و امکانات 
خود در رفع نیازهای مردم و ایجاد زیزساختهای انرژی تالش 

خواهیم کرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان قزوین به 
نیروهای اقدام جهــادی توصیه کرد حتما بــه نکات فنی و 
توصیه های ایمنی اهمیت دهند تاحادثــه ای برای نیروها 

ایجاد نشود و این مانور به سالمت به پایان برسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین :

تامین انرژی پایدار در منطقه طارم را در اولویت برنامه ها  قرار می دهیم

خبر

شیراز-توانایی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-همزمان با هفته محیط زیست، 
طرح ایجاد حصار الکتریکی در محدوده 
منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان در 
جنوب اســتان فارس، به بهره برداری 

رسید.
به مناســبت گرامیداشــت هفته 
محیط زیست، فاز نخست از پروژه ایجاد 
حصار الکتریکی، در محدوده میانکتل 

شهرستان کازرون و منطقه حفاظت 
شده ارژن و پریشــان، به بهره برداری 
رسید. مدیرکل حفاظت محیط زیست 
فارس در این خصــوص به خبرنگاران 
گفت: با توجه به اینکه منطقه میانکتل 
محل اجرای پروژه تکثیر و پرورش گوزن 
زرد ایرانی بوده و این گونه جانوری در 
معرض خطر انقراض قرار دارد، با هدف 
حفاظت مطلوبتــر، طرح ایجاد حفاظ 

الکتریکی، اجرایی شده است.
عطا پورشــیرزاد با یادآوری اینکه 
پروژه حصار الکتریکی، برای نخستین 
بار در محدوده مناطق تحت مدیریت 
سازمان حفاظت محیط زیست اجرایی 
شده اســت، گفت: فاز اول این پروژه 
با ابتکار نیروهای محیط زیســت، در 
یک محــدوده یک هکتــاری اجرایی 

شده است.

او با اشاره به آغاز اجرای فاز دوم این 
طرح در محدوده ۱۶ هکتاری، گفت: 
پهنه مطالعاتی تکثیر و پرورش گوزن 
زرد ایرانی در منطقه حفاطت شــده 
ارژن وپریشان قرار دارد. او اضافه کرد: 
با توجه به موقعیت آب و هوایی مناسب 
منطقه میانکتل شهرستان کازرون، از 
سال ۱۳۷۲ این پروژه زیست محیطی 
با  ۱۹ راس گوزن زرد ایرانی در مساحت 

فنس کشی شــده ۱۰۰ هکتاری آغاز 
شد که در دهه ۹۰ این محدوده به ۴۰۰ 

هکتار افزایش یافت.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان فارس با بیــان اینکه منطقه 
حفاظت شــده ارژن وپریشان حدودا 
۵۷ هکتار وســعت دارد، افزود: بخش 
اعظمــی از احداث حصــار الکتریکی 
در فاز نخست توســط عالقه مندان و 
نیروهای محیط بان و قرق بانان انجام 
شده و حدود ۵۰ میلیون تومان برای آن 

هزینه شده است.
براساس این گزارش، حسن اکبری 
معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع  
سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
هم در بازدید از بخــش های مختلف 
پهنه تکثیر و پرورش گوزن زرد میان 
کتل کازرون گفت: این ســازمان برای 
ایجاد و تقویت امنیت گونه های مختلف 
جانــوری در معرض خطــر انقراض، 
تاکنون از روش ســنتی بــا نصب پایه 
و فنس فلــزی بهره برده کــه عالوه بر 
تاثیرات منفی درمنطقه، هزینه های 

زیادی هم در بر داشته است.
معاون ســازمان حفاظت محیط 
زیست اجرای طرح حفاظت الکترونیکی 
در میانکتــل کازرون را ابتکاری خوب 
توصیف و اضافه کــرد: امیدواریم این 
حرکت که با همکاری نیروهای محیط 
زیست و همکاری دوستداران محیط 

زیست اجرا شده است را به دیگر نقاط 
کشور تعمیم دهیم.

اسکندری سرپرست اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان کازرون نیز 
به وجود ۱۷ گونــه جانوری درمنطقه 

حفاظت شده ارژن پریشان اشاره کرد.
اســکندری گفت: از شاخص ترین 
این گونه ها می توان به خرس قهوه ای و 
پلنگ ایرانی ، جغد، انواع عقاب که گونه 

غالب عقاب شاهی ست، اشاره کرد.
سرپرست حفاظت محیط زیست 
کازرون گفت: سارگپه تاج دار جنگلی 
هم بــرای نخســتین بــار در منطقه 
حفاطت شــده میان کتل مشــاهده 

شده است.

 بهره برداری از فاز اول حصار الکتریکی منطقه ارژن و پریشان

عطا پورشیرزاد با یادآوری 
اینکه پروژه حصار 

الکتریکی، برای نخستین 
بار در محدوده مناطق تحت 

مدیریت سازمان حفاظت 
محیط زیست اجرایی شده 

است، گفت: فاز اول این 
پروژه با ابتکار نیروهای 

محیط زیست، در یک 
محدوده یک هکتاری 

اجرایی شده است.

اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی 
-دکتر  محمــد رجالی مدیر درمــان تامین اجتماعی 
استان اصفهان در برنامه بازدید از مراکز درمانی تامین 
اجتماعی شهرســتان خمینی شــهر با حجت االسالم 
و المســلمین نقد علی نماینده مردم خمینی شهر در 

مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد.
دکتــر رجالی در این دیــدار که در دفتــر نماینده 
مردم خمینی شــهر انجام شــد گفت نگاه دولت یک 
نگاه عدالت محور اســت و بخشــی از خدمات درمانی 
مردم خمینی شهر در مرکز استان و در بیمارستان های 
شریعتی و غرضی انجام می شود و قاعدتاً تجهیز مراکز 
درمانی مرکز اســتان برای همه بیمه شدگان استان و 
از جمله خمینی شهر سودمند اســت.وی افزود به هر 
شهرستانی نسبت به جمعیت و فاصله آن با دیگر مراکز 
درمانی احداث درمانگاه و بیمارستان اختصاص می یابد 
و در حال حاضر احداث درمانگاه درچه منوط به تهیه و 
خرید زمین توسط شهرداری و شورای شهرمی باشد.
مدیر درمان تامین اجتماعی با اشاره به این که مشکل 
ما فضای فیزیکی نیســت گفت در حال حاضر تامین 
نیروی انســانی و نیروی متخصص در اولویت است که 
با وضعیت اقتصادی حــال، میزان جذب متخصص کم 
شده و بایســتی در خصوص نگهداشت نیروی انسانی 
تالش نماییم. دکتــر رجالی راجع به فرانشــیزی که 
بیمه شــده در مراکز دولتی پرداخت می کند گفت بنا 

شــده راجع به این موضوع با تهران مکاتبه شود تا طرح 
حمایت از بیمه شــدگان و عدم پرداخت فرانشــیز در 
بیمارستانهای دانشــگاهی تداوم یابد.حجت االسالم 
نقد علی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اسالمی در این جلســه در خصوص مطالبات و مسائل 
شهرســتان خمینی شــهر نکاتی را از جمله مسائلی 
همچون ارتقاء تجهیزات و کمبود پزشک متخصص در 
درمانگاه شماره یک خمینی شهر و احداث ساختمان 
درمانگاه شماره دو عنوان کرد و گفت الزم است خدمات 
پزشکی بیمه شدگان در مراکز دولتی مثل مراکز تامین 
اجتماعی به صورت رایگان باشــد و در مجموع مسائل 
تامین اجتماعی جزء مطالبات مردم اســت.وی افزود 
شهرستان خمینی شهر از حیث جمعیت آن چنان که 
باید باشد دیده نشده است و امید است قصورات گذشته 

جبران شود.

کرج-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرعامل شــرکت 
شهرکهای صنعتی البرز از صدور ۵۰۰ فقره برگه ممیزی، 
تهیه شناسنامه و ابالغ توصیه نامه برای واحدهای صنعتی 
در چهار حوزه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی در 

سال ۱۴۰۰ خبر داد.
حمیدرضا عقاب نشــین گفت: با توجه به حجم باالی 
ســرمایه گذاری و اســتقرار ماشــین آالت صنعتی در 
شــهرکهای صنعتی و لزوم حفاظت از آنها و همچنین در 
راستای صیانت از سالمت و جان نیروهای شاغل در بخش 
صنعت به عنوان مهم ترین سرمایه کشور، توجه به مقوله 
HSEE ضرورت دارد. وی تصریح کرد: در شهرک های 
صنعتی به دلیل پر اهمیت بودن حوزه ایمنی چند دستگاه 
خودرو آتش نشانی به طور شبانه روزی آماده امدادرسانی و 
حضور به موقع برای خدمت رسانی در حوادثی نظیر آتش 
سوزی است. بنا به گفته این مقام مسئول، برگزاری دوره 
های آموزشــی رایگان برای کارکنان شاغل در واحدهای 
صنعتی با محوریت ایمنی، کنترل و پیشگیری از حوادث و 
همچنین برگزاری مانور برای آماده سازی نیروهای آتش 
نشانی مستقر در شهرک های صنعتی از جمله فعالیت های 
شرکت شهرکهای صنعتی البرز در راستای خدمت رسانی 

مناسب به صنایع در حوزه ایمنی به شمار می رود.
مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی البرز در ادامه 
افزود: با ارائه خدمات آموزشی، بازرسی از واحدهای تولیدی 
و گوشزد نســبت به خطرات احتمالی و رفع آنها و تامین 

تجهیزات ایمنی در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال 
۱۳۹۹ شاهد کاهش  ۱۷درصدی حوادث در شهرکهای 
صنعتی استان البرز بوده ایم. رئیس هیات مدیره شرکت 
شهرک های صنعتی البرز در ادامه عنوان کرد: سال گذشته 
۵۰۰ فقره برگه ممیزی، تهیه شناسنامه و ابالغ توصیه نامه 
برای واحدهای صنعتی در چهار حوزه ایمنی، بهداشت، 
محیط زیســت و انرژی صادر شد که در تالشیم طی سال 
جاری این آمار دو برابر شود. عقاب نشین با اشاره به افزایش 
امکانات حوزه ایمنی و آتش نشانی در شهرک های صنعتی 
خاطرنشان کرد: اضافه کردن ۵۰ عدد شیر هیدرانت آتش 
نشانی جهت شهرک های صنعتی تابعه، تهیه تانکر حمل 
آب ۳۰ هزار لیتری جهت پشتیبانی عملیات اطفا حریق، 
تجهیز و تحویل دو دســتگاه خوروی مجهز به تجهیزات 
ایمنی، نجات و آتش نشانی و تحویل یک دستگاه کشنده 
تانکر آب جهت پشتیبانی خودروهای آتش نشانی، بخشی 
از اقدامات صورت گرفته شرکت شهرکهای صنعتی البرز 
در راستای به روز رسانی امکانات بخش ایمنی، نجات، امداد 

و آتش نشانی شهرکهای صنعتی البرز است.

 مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اعالم کرد؛

 کاهش ۱۷ درصدی حوادث
 در شهرک های صنعتی البرز

مدیر درمان تامین اجتماعی استان:

    تامین نیروی انسانی و نیروی متخصص  اولویت
  تامین اجتماعی اصفهان است

خبرخبر

ساخت ۸۰ هزار واحد مسکونی 
در استان قم

قم-خبرنگارتوســعه ایرانــی- مدیرکل راه 
و شهرســازی اســتان قم گفت: بر اساس برآورد 
اولیه ۸۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی 
مسکن در استان قم احداث خواهد شد که برای 
۴۰ هزار واحد آن تاکنون زمین تامین شده است و 
برای جبران کمبود زمین در شهر قم، اراضی مهلت 

سپری شده بازپس گیری می شود.
محمد صادقی بیان کرد: طبق آخرین گزارش 
از ســامانه طرح نهضت ملی مســکن  ۱۳۱ هزار 
متقاضی در سامانه نام نویسی کرده اند که تاکنون 
۵۵ هزار متقاضی واجد شرایط و از این تعداد ۲۸ 

هزار متقاضی به بانک معرفی شده اند.
وی افــزود: بر اســاس ابالغیــه وزارت راه و 
شهرســازی به اســتان ها، تعداد ۶۳ هزار واحد 
مسکونی در تعهد استان قم بوده است که که بنا 
بر مصوبه شــورای عالی مســکن، مالک تعداد و 
سهم هر اســتان تعداد متقاضیان واجد شرایط 

خواهد بود.
صادقی با بیان این که طبق برآورد اولیه حدود 
۸۰ هزار متقاضی تایید نهایی خواهد شد توضیح 
داد: در حال حاضر برای بیش از ۴۰ هزار متقاضی 
زمین تامین شده است و برای مابقی متقاضیان 
با کمبود زمین مواجه هستیم که باز پس گیری 
اراضی حبس شده و مهلت سپری شده موسسات 
موسوم به اراضی هزار هکتاری در اولویت و دستور 

کار این اداره کل است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم آورده اولیه 
تمامی متقاضیان را بر اساس قانون، ۴۰ میلیون 
اعالم کــرد و توضیح داد: در پــروژه هایی که کار 
عمرانی آن آغاز شده است آورده اولیه ۴۰ میلیون 
تومان است و برای سایر پروژه ها طی دو مرحله ۲۰ 

میلیون تومانی خواهد بود.
صادقی گفت: مبنای قیمت هر واحد مسکونی 
بر اساس قیمت تمام شده هر متر مربع محاسبه 
خواهد شد که با توجه به بحث تعدیل پیمانکاری 
این رقم به متری بین متری ۶.۵ تا هفت میلیون 

تومان پیش بینی می شود.
وی به اعالم آمادگی ۳۲ پیمانکار برای شروع 
کار ســاخت در اراضی ۵۶۰ هکتاری اشاره کرد و 
افزود: امیدواریم عملیات اجرایی در ۵۶۰ هکتاری 

تا دو ماه آینده شروع شود.
    

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان:
 هدف دولت تزریق آرامش

 به بازار مسکن است
گرگان-مهناز محمدزمانی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: 
دولت در نظر دارد با ارتقــاء حمایت های مالی و 
قانونی زمینه پویایی صنعت ساختمان را فراهم 
کرده و به بازار متالطم مســکن آرامش تزریق 
کند.در مراسم افتتاحیه بیســتمین نمایشگاه 
صنعت ساختمان در گرگان اظهارکرد: با وجود 
تالش های متعدد فعاالن بخش ســاختمان اما 
جایگاه صنعتی سازی در کشــور اصال مطلوبی 

نیست.
مدیرکل راه و شهرســازی گلســتان افزود: 
براساس برآوردها سهم صنعتی سازی ساختمان 
در کشور حدود پنج درصد اعالم شده در حالی که 
نقش آفرینی صنعتی سازان در بخش ساختمان 

در کشورهای پیشرو حداقل ۴۰ درصد است.
وی گفت: با بهره گیــری از تکنولوژی های 
نوظهور و تولیدات شرکت های دانش بنیان می 
توانیم هزینه تولید و قیمت تمام شده مسکن را 
کاهش دهیم که این موضوع در جبران شــکاف 
موجود بین نیاز جامعه و آمار تولید بســیار موثر 

است.
ملــک ادامــه داد: توجه به صنعتی ســازی 
ســاختمان می تواند عالوه بر افزایش عمر بناها 
و مستحدثات تولید شده، موجب ارتقا آسایش 

شهروندان و مصرف کنندگان شود.
مدیرکل راه و شهرســازی گلســتان افزود: 
براساس برنامه ریزی دولت مقرر است که در چهار 
سال آینده در هر سال یک میلیون واحد مسکونی 
در کشور ساخته شود که سهم گلستان حدود ۹۰ 

هزار واحد مسکونی است .
وی گفت: دو ســوم از ایــن واحدها در حوزه 
شهرها و یک ســوم در بخش روستایی ساخته 

خواهد شد.

استانها


