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قم-خبرنگارتوســعه ایرانی-
رئیس ســازمان نظام مهندســی 
اســتان قم گفــت: تا چهارســال 
آینده باید 60 هزار مســکن در قم 
احداث شود که این هدف نیازمند 
صنعتی سازی مســکن و افزایش 
مشارکت مردم اســت که موضوع 
ســبک زندگی ایرانی اسالمی انیز 

باید مورد توجه قرار گیرد.
مقومــی درجمــع  میــن  ا
خبرنــگاران، با بیــان اینکه طرح 
مجــری ذی صالح به عنــوان یک 
اولویت در سازمان نظام مهندسی 
قم دنبال می شود، مطرح کرد: این 
طــرح به عنوان یک مشــاور امین 

برای کارفرما کاربــرد مهمی دارد 
و واسطه گری ها را حذف و موجب 
افزایش مانــدگاری ســاختمان 
و اســتفاده از مصالح اســتاندارد 

می شود.
وی از صدور کارت مهارت برای 
۲0 هزار کارگر ساختمانی یاد کرد 
و گفت: حجم تخلفات ساختمانی 
و ســیما و منظر شــهری در حوزه 
ساخت و ســاز باالست و این حوزه 
نیازمند نظارت های بیشــتری با 
مشــارکت مجموعه های ذیربط 

هستیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی 
اســتان قم با اشــاره به آمار باالی 

مجموعه های مســکونی و تجاری 
بدون پروانه پایان کار عنوان کرد: 
تبدیل زمین و ملک به ســرمایه، 
حضــور واســطه گران و دالالن و 
خالء های قانونی مانند کمیسیون 
مــاده ۱00 مهم ترین بســترهای 

ایجاد تخلف است.
وی با تاکید بر اینکه بهره مندی 
از متخصصان و مهندســان نظام 
مهندســی قــم موجــب کاهش 
تخلفات و آسیب ها می شود، مطرح 
کرد: در اجرای طرح ملی مســکن 
طی چهار سال آینده باید 60 هزار 
مســکن در قم احداث شــود که 
این هدف نیازمند صنعتی ســازی 

مســکن و افزایش مشارکت مردم 
اســت و در ایــن طرح بایــد ماده 
۲0 قانــون نهضت ملی مســکن 
که موضوع ســبک زندگی ایرانی 
اسالمی است مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: هر چند 
ســاخت و ســاز در قم 50 درصد 
کاهش یافته اما بــا الحاق اراضی 
560 هکتاری پردیســان در طرح 
ملی مســکن این کاهــش جبران 

خواهد شد.
مقومی بازآفرینی بافت فرسوده 
را نیازمند تســهیالت ویژه دانست 
و مطرح کــرد: وضعیت بافت های 
فرســوده در قم مطلوب نیست و 
باید برای رفع مشکالت این بافت ها 

تدبیری اندیشیده شود.
وی بر لزوم شکل گیری شورای 
عالی مهندســی با حضور رییس 
جمهور و اصالح نظام شهرســازی 
و معماری بر مبنای سبک زندگی 
ایرانی اسالمی تاکید کرد و گفت: 
در اصالح قانون نظام مهندسی باید 
نظرات تخصصی این سازمان مورد 
توجه باشــد و اگر این اتفاق نیفتد 
در آینده با مشکالت و آسیب های 

دیگری روبه رو خواهیم شد.
مقومی عنوان کرد: امیدواریم که 
اصالح قانون نظام مهندسی با نگاه 
صرف به ویژگی های شــهر تهران 
انجام نگیرد چرا کــه ویژگی های 
بومی هر منطقه متفاوت از پایتخت 

است.
مقومی با بیان اینکه با عملیاتی 
شدن پنجره واحد ســاخت و ساز 
دست دالالن و افراد غیر متخصص 

از شهرســازی و معماری کشــور 
کوتاه می شــود، گفــت: توجه به 
مبحث تخلفــات و اصل ۴۴ قانون 
اساسی، استفاده از ظرفیت بومی 
اســتان ها، احیای اعتماد به نظام 
مهندســی و ایجاد بســتر روحیه 
مطالبه گــری بــه همــراه حقوق 
مکتســبه از مباحث مهمی است 
که در الیحه و قانــون جدید نظام 
مهندســی باید مــورد توجه قرار 

گیرد.
وی در پایــان گفــت: در قــم، 
ظرفیت مهندســی به اندازه کافی 
در تمام حوزه های شهرســازی و 
معماری وجــود دارد و در این بین 
استفاده از مشاوران غیربومی ضربه 
ســنگینی به نظام شهرســازی و 

معماری قم وارد کرده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان   اعالم کرد؛

احداث 60 هزار مسکن در قم  تا 4سال آینده
وی بر لزوم شکل گیری 
شورای عالی مهندسی 

با حضور رییس جمهور و 
اصالح نظام شهرسازی و 
معماری بر مبنای سبک 

زندگی ایرانی اسالمی تاکید 
کرد و گفت: در اصالح قانون 
نظام مهندسی باید نظرات 

تخصصی این سازمان مورد 
توجه باشد و اگر این اتفاق 

نیفتد در آینده با مشکالت 
و آسیب های دیگری روبه 

رو خواهیم شد.

وی از صدور کارت 
مهارت برای ۲۰ هزار 

کارگر ساختمانی یاد کرد 
و گفت: حجم تخلفات 

ساختمانی و سیما و منظر 
شهری در حوزه ساخت و 

ساز باالست و این حوزه 
نیازمند نظارت های 
بیشتری با مشارکت 
مجموعه های ذیربط 

هستیم.

رئیس امور شعب بانک ملی استان  با حضور در هالل احمر با سرپرست جمعیت 
استان دیدار و پیرامون افزایش سطح همکاری ها به تبادل نظر پرداختند .

 مهندس عادل غالمی رئیس امور شعب بانک ملی استان و هیئت همراه امروز 
سه شنبه ۳ اسفند ۱۴00 با حضور در هالل احمر با دکتر حمید منجم سرپرست 
جمعیت هالل احمر استان دیدار و پیرامون افزایش سطح همکاری ها به گفتگو و 

تبادل نظر پرداختند .
در این دیدار مهندس غالمی با تبریک انتصاب دکتر منجم به سرپرستی هالل احمر استان برای وی در این مسئولیت جدید 
آرزوی موفقیت کرد و از آمادگی بانک ملی برای افزایش تعامالت واستفاده از ظرفیت فعالیت های مردم نهاد و عام المنفعه بانک 

ملی در راستای اهداف  هالل احمر  خبر داد

دیدار رئیس امور شعب بانک ملی استان با سرپرست هالل احمر 
آذربایجان شرقی

آئین تجلیل از فعاالن برگزار کننده پنجمین المپیاد ورزش بانوان کارگرکشور در تبریز 
برگزار شد. 

پنجمین دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگر سراسر کشور که ۳ لغایت 5 بهمن ماه ۱۴00 
به میزبانی استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز برگزار گردید از فعاالن و مسئولین برگزار 

کننده این المپیاد بزرگ ورزشی تجلیل شد.
حسین فتحی مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با قدردانی از تالشهای 
صورت گرفته توسط روسای کمیته های پنجگانه در امر برنامه ریزی، هماهنگی و برگزاری 
پنجمین المپیاد ورزشی افزود: خوشبختانه با همکاری و همراهی مسئولین کمیته ها و در 
راس آن اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی ،اداره کل ورزش و جوانان ، سازمان بسیج کارگری 
استان و خانه کارگرتشکیالت تبریزشاهد برگزاری باشکوه این رویداد مهم ورزشی در استان 
بودیم که جا دارد از تالشهای ارزشمند عوامل اجرائی و مسئولین برگزاری این المپیاد تشکر 

و قدردانی نمایم.
فتحی کسب مقام قهرمانی توسط ورزشکاران بانوان کارگر استان آذربایجان شرقی در 
پنجمین المپیاد ورزش بانوان کارگر کشور را به جامعه بزرگ ورزش بانوان استان تبریک 

گفت.
در ادامه این مراسم دبیر اجرائی پنجمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر کشور با ارائه گزارشی 
از روند برگزاری این رویداد مهم ورزشی اظهار کرد:این مسابقات با هدف توانمند سازی و 
افزایش بهره وری نیروی کار از طریق انجام ورزش و تفریحات سالم ، انگیزه و تشویق به عنوان 
کارگر به انجام ورزش مستمر، افزایش امید به زندگی و ارتقاء سبک زندگی فعال ، نهادینه 

شدن فرهنگ تفریحات سالم در بین خانواده های کارگران بهبود جایگاه ورزش بانوان کارگر 
در جامعه، توسعه ورزش بانوان و اشاعه فرهنگ ورزش در جامعه بانوان کارگر،  ارتقاء سالمت 
بانوان از طریق فراهم نمودن زمینه و فضای ورزشی برای آنان، افزایش سرمایه اجتماعی در 
میان جمعیت بانوان کارگر، ایجاد فرصت برای شناسایی افراد مستعد و خالق در حوزه ورزش 
کارگری در پنج رشته شنا، تنیس روی میز، دارت، شطرنج و بدمینتون و با شرکت ۱۷5 نفر 

ورزشکار از ۳0 استان شروع به کار کرد.
حاج کریم صادق زاده افزود: دربرگزاری مسابقاتی در خور شان و مقام  استان و نمایش 
میزبانی خوب و مطلوب، همه نهادها،  اداره جات از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
هیئت ورزش کارگری ،  اداره کل ورزش و جوانان، بسیج کارگری استان، خانه کارگر استان، 
اتحادیه سراسری زنان و همه و همه دست در دست هم و با همدلی در برگزاری این المپیاد 
با تمام قوا پا به میدان گذاشتند.در این دوره از مسابقات استان آذربایجان شرقی با کسب ۲۲ 
امتیاز مقام قهرمانی را از آن خود کرده و استان اصفهان با ۱۸ امتیاز مقام دوم و استان های 
بوشهر با ۱۲ امتیاز و خراسان رضوی با ۱۲ امتیاز به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

صادقزاده با قدردانی از تالشــهای صورت گرفته گفت ؛ به نوبه خــود از تمام مدیران و 
مسئولین ، دست اندرکاران و تیم های اجرایی و کلیه کســانی که به هر نحوی با عملکرد 
مثال زدنی خود موجبات برگزاری بسیار موفق این مسابقات را  از نخستین گام تا انتها فراهم 
ساختند، ورزشکاران و سرپرست تیم که مقام قهرمانی را کسب نمودند، تشکر و قدردانی 

می نمایم.
در خاتمه این مراسم ویژه با اهدای لوح از دست اندرکاران و  تالشگران برگزار کننده این 

المپیاد ورزشی تجلیل به عمل آمد

سرپرست جمعیت هالل احمر استان آذربایجان شرقی 
از بخش های مختلف جمعیت هالل احمر شهرستان تبریز 

بازدید و در جریان روند امور قرار گرفت .
 دکتر حمید منجم با حضــور در جمعیت هالل احمر 
شهرستان تبریز از بخش های مختلف این جمعیت ، چمن 
مصنوعی و سالن ورزشی ، محوطه جمعیت و خودروهای 
امدادی و خودروهای نجات و کالس های آموزشی بازدید و 
در پایان در جمع کارکنان و اعضای هالل احمر حضور یافت .

در این نشست دکتر حمید منجم سرپرست جمعیت 
هالل احمر استان آذربایجان شــرقی  با تقدیر از زحمات و  
تالشهای اعضای امدادگران ، نجاتگران ، جوانان ، داوطلبان 
و کارکنان جمعیت هالل احمر تبریز  که با کمبود امکانات 

اقدامات خوبی انجام داده اند .
وی ادامه داد:  پیگیری امور و مانع زدایی و  ارتباط مستمر 
و برگزاری جلســات منظم با کارکنان و اعضای داوطلب و 
امدادگران و نجاتگران جز برنامه های مدیریت خواهد بود 
، هویت هالل احمر فعالیت های داوطلبانه است که توسط 
اعضای محترم و کارکنان  صورت می گیرد  و باید به این اعضا 

ارج و بها داد .
 در ابتدای این نشست محمد یوسفی پور رئیس جمعیت 
هالل احمر تبریز گزارشی از عملکرد شعبه تبریز و برنامه های 
در دست اقدام و چالش ها و مشکالت پیش رو از قبیل تسهیل 
در صدور مجوز برگزاری کالس های آموزشی و صدور گواهی 
ها ، پرداخت معوقه مربیان و افزایش حق الزحمه امدادگران و 
نجاتگران ، پرداخت حق الزحمه معوقه اعضای جوانان شرکت 
کننده در طرح های آمران و ناظران سالمت و توجه به تربیت 
مربی و حفاظت فیزیکی ،مشکالت مالی، خانه های هالل  و 

حوزه داوطلبان  ارائه نمود .

 بازدید سرپرست هالل احمرآذربایجان شرقی
   از بخش های مختلف شعبه تبریز

  تجلیل از فعاالن برگزارکننده پنجمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر کشور در تبریز

خبرخبر

نیروگاه های ذوب آهن اصفهان 
 برای تامین برق

  در فصول گرم سال مهیاتر
 می شوند

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-ایرج 
رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان 
در ادامه بازدید از بخش های مختلف شرکت با حضور 
در نیروگاه ها و بخش آب رســانی، با تالشگران این 

بخش ها دیدار و گفتگو کرد.
رخصتی در این دیــدار ضمن قدردانی از همت و 
تالش پوالد مردان ذوب آهن ،به اهمیت نیروگاه های 
شرکت و همچنین فعالیت های مربوط به تامین آب 
مورد نیاز خط تولید با توجه به در پیش بودن فصول گرم 
سال و مشکالت احتمالی در تامین آب و برق حاصل 
کمبود آب همچون سنوات گذشته اشاره کرد و گفت : 
در این راستا تعمیرات زودهنگام نیروگاه های شرکت 
آغاز شده وجلسات بازدیدهای میدانی به طورمنظم 
انجام می گردد تا شرایط برای فعالیت حداکثری آنها 
فراهم شود و در نتیجه با مشکالت ناشی از قطع برق که 
در سال جاری شاهد آن بودیم ، مواجه نشویم. شایان 
ذکر اســت ذوب آهن اصفهان دارای۴واحدنیروگاه 
حرارتی با ظرفیت بیش از ۲۲0 مگاوات است که عمده 
خوراک آن از گازهای فرایندی خط تولید بوده و به 
منظور دستیابی به راندمان باالتر که در نهایت منجر 
به وابستگی کمتر به شــبکه برق سراسری خواهد 
شد؛گازهای فرایندی با گازهای طبیعی ترکیب می 
گردد. توان تولیدی این نیروگاه ها به نحوی است که 
جایگزین نیروگاه های تولید برق شبکه سراسری 
حداقل برای مصرف داخل کارخانه است. در واقع اگر 
این نیروگاه ها فعالیت نکنند کل برق مصرفی توسط 
شبکه سراسری باید تامین گردد. با این وجود در حالی 
که در جدول تعرفه گاز، نرخ گاز مصرفی نیروگاهی 
برابر ۱0 درصد تعرفه خوراک پتروشــیمی لحاظ 
گردیده است ولی تعرفه گاز مصرفی برای این شرکت 
، با تعرفه صنایع فوالدی برابر ۳0 درصد تعرفه خوراک 
پتروشیمی محاسبه می گردد. امید است با عنایت 
به بررسی پیش نویس قانون بودجه سال۱۴0۱در 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی، با الحاق 
تبصره ای به قانون بودجه ، بهای گازمصرفی شرکت 
هایی که دارای نیروگاه بوده و بخشی از برق مصرفی 
خود را به جای دریافت از شبکه سراسری با گاز طبیعی 

تولید نموده و در خود کارخانه مصرف می کنند

استانها

ویژه استان آذربایجان شرقیاستان برگزیده سرپرست و خبرنگار: امیدمحمدزاده اصل النجق


