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ساری - خبرنگارتوســعه ایرانی 
-معــاون اداره کل راه و شهرســازی 
مازندران گفت که ســاخت پنج هزار 
واحــد مســکونی در قالــب طــرح 
خودمالکــی نهضــت ملی مســکن 
بــر اســاس گزارش هــای میدانی 
کارشناســان و بازرســان بانک های 
عامل تســهیالت دهنده در اســتان 
مازندران تاکنون ۳۵ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارند.
ســیدعباس رهگشــای با بیان 
این کــه از مجموع ۱۵۲ هــزار واحد 
مســکونی که قرار اســت طی چهار 
ســال در مازنــدران در قالب نهضت 

ملی مسکن ســاخته شود حدود ۳۵ 
هزار واحد آن خودمالک است، افزود: 
از ایــن تعداد اکنــون پنج هزار واحد 
با پیشــرفت فیزیکی مطلوب و طبق 
زمان بنــدی در نظر گرفته شــده در 

دست ساخت است.
وی ادامه داد : تســهیالت مسکن 
در قالــب خودمالکــی نهضت ملی 
مسکن در سه گام و بر اساس پیشرفت 
فیزیکی طرح به متقاضیان پرداخت 
می شــود و تاکنــون بیــش از ۴۷۲ 
میلیارد تومان بــا همراهی بانک های 
عامل بــه عنوان بخــش اول اعطای 
تســهیالت به پنج هزار متقاضی این 

طرح در استان پرداخت شد.
معاون راه و شهرسازی مازندران 
گفت : در ادامه اجــرای طرح نهضت 
ملی مســکن، عملیات ساخت هفت 
هزار واحد مســکونی دیگــر تا پایان 
ماه مرداد در استان آغاز خواهد شد و 
برای پرداخت بخش اول تسهیالت در 
این طرح با همراهی پنج بانک عامل 
حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در 

نظر گرفته شده است.
وی تامین بموقع زمین و واریز وجه 
آورده شــخصی ۴۰ میلیون تومانی 
به حســاب وزارت راه و شهرسازی را 
۲ شــرط اصلی در اعطای تسهیالت 

خودمالکی نهضت ملی مسکن و آغاز 
اجرای طرح از سوی متقاضی برشمرد 
و اظهار داشت : شهروندان بعد از انجام 
مراحل نام نویسی و بارگذاری مدارک، 
در ارتباط با واریز آورده شــخصی کم 
کاری نکنند و طبــق زمان بندی که 
ادارات شهرســتانی راه و شهرسازی 
در نظر مــی گیرند، رونــد اداری را 

انجام دهند.
رهگشــای دربــاره پراکنــش 
یــی دریافت کننــدگان  فیا جغرا
تسهیالت خودمالکی و ساخت خانه 
در قالب طرح نهضت ملی مسکن در 
شــهرهای مازندران نیز توضیح داد 

: در زمــان حاضر حــدود ۵۰۰ واحد 
مسکونی در قالب این طرح در ساری، 
یکهزار واحد مسکونی در بابل، ۸۰۰ 
واحد مسکونی در آمل، ۸۰۰ واحد در 
قائمشهر و حدود یک هزار و ۹۰۰ واحد 
مسکونی هم در دیگر شهرهای استان 

در حال ساخت است.
وی دلیل پیشــتازی شهروندان 
بابلی، آملی و قائمشهری در دریافت 
تســهیالت خودمالکی نهضت ملی 
مسکن را تامین بموقع آورده شخصی 
و همچنیــن تعیین تکلیــف زمین و 
طرح در حال ساخت اعالم کرد و گفت 
: میزان تسهیالت خودمالکی در طرح 
نهضت ملی مســکن برای متقاضیان 
مرکز اســتان ۳۵۰ میلیون تومان و 
برای متقاضیان دیگر شهرســتان ها 

هم ۳۰۰ میلیون تومان است.
معاون راه و شهرسازی مازندران 
با بیان این که کارمزد این تسهیالت 
۱۸ درصد و بازپرداخت آن ۲۰ ساله 
است، خاطر نشان کرد : پنج هزار نفری 
که در طــرح خودمالکی نهضت ملی 
مسکن تاکنون بخشــی از تسهیالت 
بانکــی خــود را دریافــت کرده اند 
ســاختمان های آنــان در مرحلــه 

اسکلت بندی و سفت کاری قرار دارد.
 طبق مقررات نهضت ملی مسکن، 
متقاضیان با داشتن پنج شرط تاهل،  
سرپرست خانوار بودن و مردان مجرد 
۲۳ سال به باال، حداقل سابقه پنج سال 
سکونت درشهر مورد تقاضا، نداشتن 
مالکیت خصوصــی و در نهایت عدم 
اســتفاده از امکانات دولتــی از اول 
انقالب در حوزه مســکن، می توانند 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
بــر اســاس ایــن قانــون، زنان 
خودسرپرست مشــروط به داشتن 
حداقــل ۳۵ ســال ســن، معلوالن 
جســمی و حرکتی با ۲۰ ســال سن 
می تواننــد در قانون جهــش تولید 
مسکن( نهضت ملی مسکن( مشارکت 
داشته باشند. همچنین، قانون برای 
سرپرستان خانوار، محدودیت سنی 
نگذاشــته اســت چرا که ایــن افراد 
سرپرســت خانوار تعریف می شوند و 
برای قانونگذار متاهل یا سرپرســت 
خانوار بــودن مالک اســت. در عین 
حال، زنان و مردان سرپرست خانوار 
که به دلیل متارکه به صورت مجردی 
زندگی می کنند و سرپرست فرزندان 
خود هستند خانوار تلقی شده و بدون 

مالک سن می توانند ثبت نام کنند.

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد:

پیشرفت 35 درصدی واحدهای خودمالک نهضت ملی مسکن در مازندران 

سیدعباس رهگشای با 
بیان این که از مجموع ۱۵۲ 

هزار واحد مسکونی که 
قرار است طی چهار سال در 

مازندران در قالب نهضت 
ملی مسکن ساخته شود 
حدود ۳۵ هزار واحد آن 

خودمالک است، افزود: از 
این تعداد اکنون پنج هزار 
واحد با پیشرفت فیزیکی 
مطلوب و طبق زمان بندی 

در نظر گرفته شده در دست 
ساخت است.

 قطع برق ۸۸ دستگاه اداری 
پرمصرف در حوزه شرکت 

 توزیع نیروی برق جنوب
 استان کرمان

  کرمان-  فرسنگی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
همزمان با گرم شدن هوا و افزایش مصرف برق با 
استفاده از دستگاه های خنک کننده در جامعه، 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 
مدتی قبل در اطالعیه ای به مشــترکان اداری 
عمومی، شامل دستگاه های اداری، سازمان ها، 
نهادها و مراکز دولتــی اطالع داده بود که حتما 
باید الگوی مصرف را رعایت کنند وگرنه با قطعی 

انشعاب مواجه خواهند شد.
در این زمینه مهرداد محســنی مدیر روابط 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمان اعالم کــرد:  دســتگاه هایی که الگوی 
مصرف را رعایت نکنند قطع انشــعاب آن ها از 
طریق کنترل از راه دور و یا اعزام اکیپ های سیار 
به محل، قطع می شود. محسنی گفت: با توجه به 
برگزاری کنکور سراسری در کشور و لزوم تامین 
برق در بخش خانگی، پایــش ادارات، نهادهای 
دولتی و بانک ها در روزهــای پیش رو با جدیت 

و حساسیت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.
مدیر دفتــر روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق جنوب اســتان کرمان با اعالم این 
خبر افزود: با توجه به شدت گرما و افزایش دما 
در روزهای پیش رو و همزمان با برگزاری کنکور 
سراسری در کشور، نیاز به رعایت مصرف بهینه 
برق در تمامی بخش ها بیشتر احساس می شود 
و در صورت عدم توجه و همکاری، قطعا تبعات 
منفی به بار خواهد آمــد. بنابراین طبق مصوبه 
هیئت وزیران، ادارات و نهادهای دولتی، باید در 
پیک ۱۴۰۱ مصرف برق خود را در ساعات اداری 
۳۰ درصد و در ســاعات غیــر اداری ۶۰ درصد 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش دهند.

وی تصریح کرد: در ایــن مصوبه به صراحت 
اعالم شده است نهادهایی که همکاری الزم را در 
جهت کاهش مصرف برق انجام ندهند، اخطار 
قطع برق دریافــت خواهند کــرد و در صورت 
تکرار، با هماهنگی اســتانداری و فرمانداری ها 
برق آن ها قطع خواهد شد، چرا که خط قرمز ما، 

عدم خاموشی در بخش خانگی می باشد.
محسنی خاطر نشــان کرد: در همین راستا 
و با هدف تامین نیاز شــبکه توزیع و جلوگیری 
از اختالل در تامین انرژی مصرفی مشــترکان، 
در ادامه طرح برخورد با ادارات و دســتگاه های 
اجرایی پرمصرف، چهارشــنبه؛ هشتم تیرماه، 
برق ۸۸ اداره، نهاد دولتی و بانک در ســطح ۱۶ 
شهرستان تحت پوشــش شرکت توزیع نیروی 

برق جنوب استان کرمان قطع شد.
مدیر دفتــر روابط عمومی شــرکت توزیع 
برق جنوب اســتان افزود: از این تعــداد، برق 
۴۱ دســتگاه از طریق کنتورهای کنترل پذیر و 
از راه دور قطع شد که ســیرجان و جیرفت با ۷ 
نهاد بیشترین تعداد را داشــتند. همچنین در 
شهرستان بم، بردسیر و بافت؛ ۴ نهاد، ارزوئیه و 
رودبارجنوب؛ ۳ نهاد، منوجان و کهنوج؛ ۲ نهاد 
و نرماشــیر، قلعه گنج، فهرج، فاریاب و رابر هر 
کدام یک نهاد با قطعی برق مواجه شــدند. وی 
همچنین به قطعی برق ۴۷ دســتگاه دولتی و 
بانک با مراجعه حضوری کارکنان مدیریت های 
برق شهرستان ها در محل اشاره کرد و افزود: از 
این تعداد شهرستان بم با قطعی برق ۹ نهاد در 
رده نخست قرار گرفت. شهرستان های کهنوج، 
جیرفت، سیرجان و عنبرآباد با ۶ نهاد، نرماشیر 
با ۳ نهاد، ارزوئیه با ۲ نهاد و ریگان، بافت، بردسیر، 
فهرج، قلعه گنج و منوجان هر کدام با یک نهاد، 
در رده های بعدی قرار گرفتند. محسنی ضمن 
درخواســت از مدیران دســتگاه های اجرایی 
و عموم مردم نســبت به رعایت مصرف بهینه 
بــرق و جلوگیری از اتالف انــرژی تاکید کرد و 
گفت پایش ادارات، نهادهای دولتی، بانک ها و 
همچنین بخش های کشاورزی و صنعت تا پایان 
پیک نابستان با جدیت ادامه خواهد داشت و در 
صورت عدم توجه به تذکرات، برق مشــترکین 
عمومی و اداری پرمصرف جهت حفظ پایداری 
شبکه سراسری با جدیت قطع و اسامی آن ها نیز 

از رسانه ها اعالم خواهد شد.
مدیر دفتــر روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان از هموطنان درخواست 
کرد؛ در صورت مراجعه به دستگاه های اداری و 
اجرایی و مشــاهده نکات مدیریت مصرف برق 
)مانند قــرار دادن دمای ســرمایش کولر روی 
عددی پایین تر از ۲۵ درجــه، نورپردازیی های 
بی مورد در نمای ساختمان و محیط، روشنایی 
مازاد نیاز در روز یا شب و غیره( مراتب را از طریق 
شــماره  تلفن ۱۲۱ یا اپلیکیشن »برق من« و یا 

شماره تلفن ۳۲۱۱۱۰۰۰ اطالع دهند.

استانها

  شیراز-توانایی،خبرنگارتوسعه ایرانی-روسای صنوف 
و تعدادی از فعالین حوزه گردشگری فارس از هتل آسمان 
شــیراز بازدید کردند و از نزدیک با روند ساخت و ساز این 
هتل بزرگ آشنا شــدند و ضمن حمایت از سرمایه گذار و 
کارآفرین این مجموعه گردشگری خواستار هر چه سریع 
تر تعیین تکلیف موارد و مشــکالت پیش روی ســرمایه 

گذار شدند. 
در جریان این بازدید که نزدیک به ۳ ســاعت به طول 
انجامید، حمید ســجادیان مدیر عامل مجموعه شرکت 
هتل آسمان شیراز توضیحات مفصلی از ایده تا اجرا، روند 
اخذ مجوزها و همچنین ساخت و ساز این هتل ارائه کرد. 

وی با اشاره به اینکه روند ساخت هتل آسمان در شیراز 
طی ۲۰ سال گذشته کامال قانونی و اصولی بوده است تاکید 
کرد: در این سال ها هر مجوزی که به »هتل آسمان« داده 
شــده همه روند قانونی خود را طی کرده و  مگر می شود 
هتلی در این ابعاد در شهر شیراز و محور گردشگری بدون 

مجوز ساخته شود؟

وی گفت: متاسفانه اظهارنظرها در مورد هتل آسمان 
غیر کارشناسی، غیر اصولی و همراه با تهمت و افترا است 
که پایه و اساس قانونی ندارد ولی توانسته فضای ناآرامی 
را به وجود آورد و تخریب افکار عمومی را نشانه رفته است.

این کار آفرین گردشــگری فارس افزود: در سال های 
گذشته اشخاص حقیقی و حقوقی بدون آنکه بازدیدی از 
این هتل  و یا اطالعی از نحوه ساخت آن داشته باشند، اظهار 
نظرهای غیر واقعی خود را در رسانه ها منعکس کردند با 
این وجود با اسناد و مدارکی که دارم تاکید می کنم  آمادگی 
هرگونه مناظره در حضور رســانه ها با هر مسئولی درباره 
روند مجوزگیری تا ساخت هتل آسمان و حتی دیگر هتل 

هایم در شهر شیراز را دارم.
 * به جای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران چوب الی 

چرخ بخش خصوصی می گذارند 
حســن ســیادتان رئیس جامعه حرفه ای هتلداران 
فارس نیز با اشاره به اینکه: اگر ســرمایه گذاران در حوزه 
گردشــگری حمایت نشوند بی شــک در آینده، سرمایه 

گذاری برای این صنعت نخواهیم داشــت و توســعه هم 
رخ نمی دهد از این رو می طلبد سرمایه گذاران حمایت، 

تشویق و ترغیب شوند تا گردشگری بتواند رونق بگیرد . 
به گفته وی  ســرمایه گذاری در حوزه گردشــگری 
به خصوص ســاخت هتل عالوه بر آنکه نیازمند سرمایه 
هنگفتی است بلکه به عشق. عالقه  و پشتکار هم نیاز دارد 
پس باید حمایت های ارگان های دولتی و نهادهای مرتبط 
از سرمایه گذاران در این بخش افزایش باید تا سرمایه گذار 

هم تشویق به ادامه کار گردد.
ســیادتان با تاکید بر اینکه اگر به سرمایه گذار اهمیت 
ندهیم و درکش نکنیم در آینده سرمایه گذار برای صنعت 
گردشگری نخواهیم داشت افزود: در حال حاضر در استان 
با کمبود هتل مواجه ایم و اگر  ســرمایه گذاران  در بخش 
هتل آنطور که باید و شایســته اســت حمایت نشوند در 
سال های آتی گردشــگری با مشکل جدی مواجه خواهد 

شد.
رییس انجمن حرفه ای هتلــداران فارس افزود: هتل 

ها با سرمایه گذاری که دارند آبروی شهر هستند و مانند 
مسجد، مدرســه و بیمارســتان یک ضرورت در شهر به 
حساب می آیند به خصوص در شــیراز که شهر توریستی 

محسوب می شود.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از ســرمایه گذاران 
تاکید کرد و گفت: متاسفانه عده ای به جای آنکه راه را برای 
حضور، تشویق و ترغیب سرمایه گذاران در شیراز هموار 

کنند چوب الی چرخ بخش خصوصی می گذارند.

 حمایت صنوف گردشگری فارس از سرمایه گذار و کارآفرین هتل آسمان شیراز 

  قزوین -خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیر کل حفاظت 
محیط زیســت قزوین از پایش ۷۸۲ واحــد صنعتی و 

خدماتی استان در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مهران شنتیائی  در تشــریح این خبر، افزود: در طول 
سه ماهه اول سال جاری کارشناسان اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان قزوین در حوزه محیط انسانی و 
پایش و نظــارت بر امور صنایع و واحدهــای کارگاهی و 
خدماتی،  ۷۸۲ واحــد صنعتی را بازدید کــرده و از نظر 
رعایت اصول و قوانین محیط زیســتی و آالیندگی مورد 

پایش قرار داده اند.
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان قزوین 
افزود: از این تعداد ۱۸۶ مــورد مربوط به نمونه برداری از 
واحدها بوده که اغلب خروجی پساب، دودکش و صدا در 
واحدهای صنعتی و خدمانی از نظر استانداردهای زیست 

محیطی مورد سنجش و آنالیز قرار گرفته است.
شنتیائی گفت: همچنین ۱۱۸ مورد نظارت بر تصفیه 
و بازچرخانــی پســاب )فاضالب( واحدهــای صنعتی، 

خدماتی و کشاورزی صورت گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در ادامه 

تصریح کرد: در سه ماهه نخست ســال جاری ۲۴ مورد 
خوداظهاری واحدهای صنعتی، ۱۰ مورد پایش و نمونه 
برداری منابع آب زیرزمینی اســتان، پنج مورد بازدید و 
کنترل فنی آزمایشگاه های معتمد، ۱۵مورد بهره برداری 
و نظارت بر سیســتم های پایش لحظه ای منابع زیستی 
و ۱۲۸مورد پایش مراکز دفع و مدیریت پسماند صورت 

پذیرفته است. 
وی درباره اخطارهای صادره به واحدها نیز گفت: در 
سه ماهه نخست امسال ۳۲۲ اخطار رفع آالیندگی برای 
واحدهای صنعتی و خدماتی صادر شده که از این تعداد 

۳۱ مورد به دادگاه ارجاع و معرفی شده است.

 کرج-خبرنگارتوســعه ایرانی- رییس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان کرج گفت: منشاء آلودگی نفتی 
رودخانه حفاظت شده کرج توسط کارشناسان این اداره 

شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام شد.
 رضا قاسم پور  در جمع خبرنگاران افزود: طی گزارشی 
از سوی جوامع محلی مبنی بر نشت گازوئیل در رودخانه 
حفاظت شده کرج، ماموران اجرایی منطقه به محل ایجاد 

آلودگی اعزام شدند.
وی اظهار کرد: پس از بررسی موضوع، آلودگی حاصله 
ناشــی از نشــت گازوئیل یک ویالی شــخصی در جوار 
رودخانه کرج اعالم شد و با همکاری عوامل اداره امور آب 

منطقه ای نسبت به رفع آلودگی اقدام شد.
رییس اداره حفاظت محیط زیســت کرج از ساکنان 
و اهالی همجوار رودخانه کرج در محــور کرج - چالوس 
خواســت با توجه به این که آب رودخانه کرج منبع اصلی 
تامین آب شرب است نسبت به تعمیر سیستم گرمایشی و 
موتورخانه ها اقدام کنند تا دوباره شاهد چنین مشکالتی 
نباشیم. وی یادآور شد: علیرغم هشدارهای محیط زیست، 
هر ساله شاهد نشــت مواد نفتی از سوی مخازن سوخت 
ویالهای مستقر در حاشیه رودخانه هستیم که متاسفانه 
در اثر عدم نظارت صاحبان ویالها و سهل انگاری سرایدار 

ویالها صورت می گیرد.

  منشاء آلودگی نفتی رودخانه کرج

 شناسایی شد
 پایش و نمونه برداری  ۷۸۲ واحد صنعتی استان قزوین 

در سال جاری

خبرخبر


