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به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر،هیات سرمایه گذارفرانسوی که به منظور سرمایه گذاری و برقراری مراودات تجاری به استان بوشهر سفر کرده بودند  ،به همراه معاون توسعه
منابع استانداری بوشهر از اد اره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بازدید کردند .در ابتدای این دیدار که در سالن جلسات برج بندر برگزار شد ،محمد شکیبی نسب معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و
دریانوردی استان بوشهر ضمن خوشامدگویی به هیات بازدید کننده  ،به تشریح برنامه های توسعه ایی این اداره کل در مجتمع بندری نگین پرداخت و بوشهر را بندری روبه توسعه و منطبق با آیتم های بین
المللی عنوان کرد .در ادامه ،هیات بازدید کننده با حضور بر روی شناور از ظرفیت ها و پروژه های در حال اجرا در مجتمع بندری نگین و همچنین کانال دسترسی بندر بوشهر بازدید کردند.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان:

اخبار
حضورخبرنگاران روزنامه ابتکار
درمجلس شورای اسالمی

ورامین  -خبرنگار ابتکار :در روز دوشنبه 22آبان 96حضور جمعی از
خبرنگاران روزنامه ابتکار در شهرستانهای شرق استان تهران وگرمسار
درجلسه علنی مجلس شورای اسالمی به میزبانی غالمرضا کاتب صورت
گرفت.
به گزارش خبرنگار ،به نقل از طاهرمیرزاکریمی سرپرست این روزنامه درشهرستانهای
شرق استان تهران و شهرستان گرمسار با میزبانی غالمرضا کاتب نماینده محترم
شهرستانهای گرمسار وآرادان وهمچنین عضو موثر هیأت رئیسه مجلس شورای
اسالمی برای آشنایی با نحوه قانون گذاری مجلس شورای اسالمی(قوه مقننه) جمعی
از همکاران،خبرنگاران از شهرستانهای شرق استان تهران و شهرستان گرمساردر
مجلس شورای اسالمی حضور پیدا کردند .گفتنی است میرزا کریمی گفت  :خبرنگاران
روزنامهابتکاروسایتخبریابتکارآنالیناز شهرستانهایری،ورامین،قرچک،پیشوا،پاک
دشت،دماوند،شهرستان گرمسارازاستان سمنان که بنده سرپرستی آن را عهده دارم
در این جلسه حضور داشتند.

مجری طرح های توسعه پست شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

پیشرفت  90درصدی احداث  21دستگاه بانک خازنی
د
درپستهایفوقتوزیعبرقخوزستانوکهگیلویهوبویراحم 
مجری طرح های توسعه پست شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:
پروژه احداث  21دستگاه بانک خازنی در  9شهر از استان های خوزستان و
کهگیلویه و بویراحمد با ارزش سرمایه گذاری  84میلیارد ریال با پیشرفت
فیزیکی  90درصد در حال انجام است.
نیما دریاپور اظهار کرد :از مجموع  21دستگاه بانک خازنی 11 ،دستگاه
از آن به ظرفیت  8/52مگاوار برقدار و وارد مدار شده و عملیات اجرایی 6
دستگاه دیگر به ظرفیت  8/28مگاوار به اتمام رسیده و آماده برقدار شدن
می باشند  .وی افزود :چهاردستگاه باقیمانده نیز با پیشرفت فیزیکی  90درصد
در حال انجام است که تا پایان آذر ماه امسال به بهره برداری می رسند .مجری
طرح های توسعه پست شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد :هدف
از احداث و نصب بانک خازنی در پست های فوق توزیع برق  ،اصالح ولتاژ
شبکه برق و ضریب توان در منطقه است .دریاپور گفت :کلیه مراحل طراحی و
خدمات مهندسی و همچنین ساخت تجهیزات و عملیات اجرایی پروژه توسط
شرکت های داخلی انجام شده است .تاکید مدیران عامل برق منطقه ای
خوزستان و توزیع برق اهواز بریکسان سازی ولتاژ شبکه فشار متوسط برق اهواز
جلسه هماهنگی شرکت برق منطقه ای خوزستان با شرکت توزیع نیروی برق
اهواز برای بررسی نحوه یکسان سازی ولتاژ شبکه فشار متوسط برق شهر اهواز
با حضور مدیران عامل و معاونان فنی این شرکت ها برگزار شد .محمود دشت
بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در این جلسه گفت :با توجه
به پیک بار برق شهر اهواز و چگالی باالی بار در واحد سطح و رتبه دوم آن
بین سایر کالنشهرهای کشور ،لزوم تقویت شبکه برق ،بهبود شاخص های برق
رسانی و ایجاد زیرساخت های الزم طی پنج سال آینده و یکسان سازی سطح
ولتاژ شبکه فشار متوسط برق در شهر اهواز و سایر شهرهای استان ضروری
است .حسن کریمی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز نیز ضمن تشکر
و قدردانی از مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در خصوص تشکیل
این نشست و ضرورت تداوم برگزاری جلسات هماهنگی بین دو شرکت اظهار
کرد :با توجه به پرباری فیدرهای تغذیه کننده بار مناطق مختلف شهر اهواز و
همچنین مشکالت اجرای خطوط جدیدبرق  ،یکسان سازی ولتاژ شبکه فشار
متوسط و تبدیل ولتاژ شبکه  11به  33کیلوولت در افزایش قابلیت مانور و
پایداری تداوم برقرسانی به مشترکان حائز اهمیت است .همچنین در این جلسه
هماهنگی  ،گزارشی از وضعیت آماری تعداد ترانسفورماتورهای فوق توزیع
شهر اهواز ارائه شد و در خصوص سطح ولتاژ پست های برق  132کیلوولت
کمربندی اهواز ،پست های فوق توزیع درحال احداث رفاه ،کوکبی و فلسطین
نیزبحث و تبادل نظرشد.
الزم به توضیح است ،در حال حاضر شبکه فشار متوسط شهر اهواز با دو
سطح ولتاژ  11و  33کیلوولت تغذیه می شود و طی سالهای گذشته مطابق
سیاست های اتخاذ شده و با توجه به مزایای نسبی ولتاژ  33کیلوولت در
مقایسه با سطح  11کیلوولت ازجمله قابلیت انتقال توان بیشتر ،تلفات کمتر
و ،...شبکه  33کیلوولت در سطح استان توسعه یافته است .با این وجود بافت
قدیمی شهرهایی که قبال توسط شبکه  11کیلوولت تغذیه شده اند کماکان
تغییر نیافته و ضروری است ضمن نوسازی شبکه اینگونه مناطق با ارتقاء ولتاژ
آن ،عالوه بر افزایش ظرفیت انتقال توان خطوط ،قابلیت مانور و انتقال بار بین
پست های برق فوق توزیع در شرایط عادی و اضطراری افزایش یافته و هزینه
های تعمیر و نگهداری شبکه نیز کاهش یابد.

اعزام 2دستگاه ناوگان تانکر سیار شرکت آبفار گلستان
به مناطق زلزله زده غرب کشور
شکیبافر در پی وقوع زلزله در غرب کشور گفت  :ابن شرکت نسبت
به اعزام  2دستگاه تانکر ناوگان سیار و یک دستگاه خودروی
آزمایشگاه سیار به مناطق آسیب دیده اقدام کرده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان ،شکیبافر
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار گلستان ضمن عرض تسلیت و اظهار
همدردی با هموطنان آسیب دیده اظهار داشت همکاران اعزامی از سوی این شرکت
با تمام توان خود برای خدمات رسانی به مردم روستای آسیب دیده از هیچ کوششی
دریغ نکرده تا در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانند خدمات رسانی شایسته ای را انجام
دهند.

طنین زنگ آب در مدارس استان اصفهان نواخته شد
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان پیرامون نواختن زنگ آب در مدارس ابتدایی
استان اصفهان گفت :دانش آموزان به عنوان سفيران آب
در منزل و مدرسه نقش بسزايي در مصرف بهينه آب دارند
اجراي برنامه هاي فرهنگي و آموزشي در زمينه مفاهيم و
روشهاي استفاده صحيح و بهينه از آب یکی از رویکردهای
اساسی پیرامون نهادینه سازی فرهنگ صحیح آب در بین
دانش آموزان است.
سید اکبر بنی طبا افزود :آب مظهر زندگی است پس باید
در حفظ ونگهداری از منابع آبی از تمام ظرفیت ها استفاده
کرد و ازآنجایی که کودکان ونوجوانان نقش موثری می
توانند در فرهنگ بهینه آب در جامعه داشته باشند باید ترویج
فرهنگ بهینه آب را از دانش آموزان شروع کرد .وی ادامه داد:
دانشآموزان نخستین واژهای را که یاد می گیرند واژه آب است
بنابراین تالش برای یادگیری صرفه جویی در مصرف آب در
بین آنان ضروری است تا دانشآموزان پس از فراگیری دیگر
افراد جامعه را به درست مصرف کردن آب رهنمود کنند.
بنی طبا رسالت معلمان را در آموزش و نهادینه کردن فرهنگ
صرفه جویی در مصرف آب از همان کودکی بسیار مهم دانست
و گفت :معلمان میتوانند با آموزش و هشدارهای الزم در
زمینه صرفه جویی در مصرف آب به گونهای عمل کنند که
دانشآموزان نقش همیاران آب در منازل و جامعه را داشته
باشند .مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و
فاضالب استان اصفهان هدف از اجرای این برنامه را مدیریت
مصرف و صرفه جویی در مصرف آب از کودکی و از سطح
مدارس برشمرد و عنوان کرد :هدف از آموزشفرهنگ صحیح
آب در میان دانش آموزان و نیز اجرای برنامه زنگ آب انتقال

فرهنگ صرفه جویی بین دانش آموزان و بدنبال آن دیگر افراد
جامعه است چرا که صرفه جویی در آب و درست مصرف

با حضور موفق شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در حال برگزاری است؛

پنجمین نمایشگاه تخصصی 2017 RINOTEX
فناوری آب و خاک

تبریز  -ماهان فالح :پنجمین نمایشگاه تخصصی 2017 RINOTEXفناوری
آب و خاک ( ) soil I&I Waterبا رویکرد توسعه و تجاری سازی فناوری در
نمایشگاه بین المللی تبریز آغاز به کار کرد .
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،پنجمین نمایشگاه فناوری های نو و
پیشرفته با هدف تجاري سازي محصوالت فناورانه ،تبديل علم به فناوري و
تبديل فناوري به محصول ،برقراري تعامل و ارتباط سازنده بين عناصر فعال

کردن آن از اهمیت وضرورت خاصی برخوردار است وباید این
موضوع حیاتی در طول سالهای آموزش مورد توجه قرار گیرد.

در فناوري از توليد کننده ،مصرف کننده و سازمانهاي خاص و  ....در محل
نمایشگاه های بین المللی تبریز در حال برگزاری است  .شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی در این نمایشگاه با ارائه  108مورد طرح در زون تخصصي فناوري آب
و خاک حضور دارد که  80طرح از استان و  22طرح خارج از استان و يک طرح نيز از
خارج کشور است اين زون در فضاي سفيد به اندازه  327مترمربع برگزار شده و عالوه
بر طرح هاي فناورانه ،نيازهاي فناورانه دستگاه هاي مرتبط با حوزه آب و خاک نيز در آن
ارائه شده است  .الزم به توضیح است استاندار آذربایجان شرقی و تعدادی از مسئولین
استانی از غرفه شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی بازدید کردند و در جریان
دستاوردهای پژوهشی شرکت جهت ارتقاء خدمات به مردم قرار گرفتند .شایان ذکر
است این نمایشگاه از تاریخ  20لغایت  24آبان ماه در محل نمایشگاه بین المللی تبریز
در حال برگزاری است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:

کیش برای جذب گردشگر نیازمند مزیت رقابتی است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ،این جزیره
را نیازمند مزیت رقابتی در مقایسه با کشورهای
همسایه برای جذب گردشگر خواند ،وی همچنین
ایجاد در آمدهای پایدار را از اولویتهای برنامه
کاری خود برشمرد.
ن الملل سازمان
به گزارش روابط عمومی و امور بی 
منطقه آزاد کیش ،محمد ابراهیم انصاری الری در نشستی
با نمایندگان انجمن سرمایهگذاران و کار آفرینان کیش به
بررسی علل رکود اقتصادی و گردشگری جزیره پرداخت.
اقتصاد کیش مستقل از فروش اراضی باشد
در این نشست ،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
با اشاره به تشکیل کارگروهی برای شناسایی مشکالت و
راه کارها گفت :در خصوص کاهش هزینهها و زمان برای
صدور مجوزهای مختلف نیز این کارگروه با بررسی موانع
به تسریع و تسهیل امور کمک میکند .انصاری الری
ایجاد درآمدهای پایدار برای کیش را یکی از مهمترین
اولویتهای برنامه کاری خود برشمرد و افزود :اقتصاد
کیش باید مستقل از فروش اراضی این منطقه باشد؛ به
همین منظور دو طرح درآمدزا در جهت ثبات اقتصادی
منطقه مد نظر داریم که پس از بررسی های اولیه در
خصوص اجرای این طرح ها تصمیمگیری میشود.
خالقیت ،شرط الزم برای سرمایهگذاری در کیش
وی تاکید کرد :سرمایهگذاریها در کیش باید هدایت

شده باشند .در حال حاضر جزیره ظرفیت سرمایهگذاری
در حوزه مسکن را ندارد؛ در زمینه صنعت نیز صرفا باید
ی تک ،دانش بنیان و نانو تالش کرد.
در حوزه صنایع ها 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش شرط الزم برای
سرمایهگذاری در کیش را خالقیت و ایجاد جاذبههای
نوین برشمرد و گفت :جزیره کیش نیاز به اتفاقات نو در
گردشگری دارد .امروز در تمامی شهرهای کشور انواع
هتلها ،بازارها و مراکز تفریحی وجود دارند و این امکانات
مزیت رقابتی برای کیش نیست .برای اینکه گردشگر به
کیش جذب شود ،باید تفریحات جذاب و نو آورانه داشته
باشیم تا گردشگران در مقایسه با کشورهای اطراف،
انگیزهای برای سفر به کیش داشته باشند.
ضرورت ارتقای خدمات و کیفیت کاالها
وی تصریح کرد :در جهان امروز گردشگران تنها به
خاطر ارزانی ،مقصد خود را انتخاب نمیکنند ،بلکه

مزیتهای دیگری نیز مورد توجه است .در خصوص
جزیره کیش نیز تنها با کاهش هزینه های سفر نمیتوان
گردشگر جذب کرد بلکه نیاز است ضمن ارتقای خدمات
دهی و کیفیت کاالها ،امکاناتی در کیش ایجاد شود که
برای گردشگران جذاب باشد .انصاری الری رونق دوباره
کیش را نیازمند یک همت جمعی دانست و افزود:
همه کشورهایی که امروز در عرصه گردشگری حرفی
برای گفتن دارند یک بار هزینه رشد خود را پرداخت
کرده اند .وی توضیح داد :در جزیره کیش هم نیاز است
همه دست به دست هم دهند و با کاهش هزینهها و
قیمتها از یک سو و افزایش کیفیت خدمات و کاالها
از سوی دیگر گردشگران را جذب کنند؛ در این صورت
شاید در ماههای اول سود زیادی وجود نداشته باشد اما
ادامه این روند در بلند مدت رونق دایمی و سود آوری
برای جزیره کیش به ارمغان می آید .وی از انجمن
سرمایه گذاران و کار آفرینان کیش خواست برای
ایجاد یک تحول در جزیره کیش همه صنوف را همراه
کنند تا با کاهش هزینه ها ،ارتقای کیفیت خدمات و
کاالها و افزایش جاذبههای گردشگری رونق را به کیش
بازگردانند .گفتنی است در این نشست نمایندگان انجمن
سرمایه گذاران وکار آفرینان کیش در خصوص همراهی
و همکاری با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در
جهت حل مسائل و مشکالت کیش اعالم آمادگی کردند.

انصاری الری در شورای مشورتی کیش مطرح کرد

لزوم تغییر نگاه برای رفع رکود درکیش
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نخستین
شورای مشورتی از لزوم تغییر نگاه در برنامه های
کیش برای برون رفت از رکود گفت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان
منطقه آزاد کیش ،اولین نشست شورای مشورتی کیش با
حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و نمایندگان
جوامع و اصناف جزیره برگزار شد .ابراهیم انصاری
الری در این نشست پس از شنیدن نقطه نظرات و
دیدگاه های نمایندگان جوامع با بیان اینکه برگزاری این
نشست ها تاثیر بسزایی درشناسایی راهکار برای حل
مشکالت کیش دارد گفت :برای رفع رکود و معضالت
اقتصادی و گردشگری امروز کیش نیازمند تغییر نگاه
هستیم .مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید
براین که کارکرد اصلی کیش گردشگری است توضیح
داد :جزیره کیش نباید تبدیل به سکونت گاهی زیبا شود؛
بلکه این جزیره باید از نظرجمعیت و سکونت مشابه
مناطق مطرح گردشگری دنیا باشد .این بدین معناست
که جزیره کیش باید محل سکونت کسانی باشد که
در حوزه های ارائه خدمات گردشگری فعال هستند تا
اینکه شاهد ساخت وساز بی رویه مجتمع های مسکونی
و ازدیاد خانه های خالی نباشیم که جزاشغال اراضی
ارزشمند این منطقه و بار اضافی بر خدمات دهی شهری،

این در حالی است که تاکنون برنامه زنگ آب در شهر اصفهان
وشهرستانهای تیران ،بهارستان،بادرود ،برخوار،اردستان،دولت
آباد و چادگان برگزارشده و در سایر شهرستانها نیز استمرار دارد.
در مراسم برگزاری زنگ آب در چادگان که با حضور امام جمعه،
فرماندار،شهردار ،رئیس شورای شهر و رئیس آموزش و پرورش
برگزارشد ،باتوانی مدیر آبفا این شهرستان گفت :هم اکنون کشور
 ،استان وشهرستان ما در بحران کم آبی بسر می برد پس باید
همه ما با مصرف درست قدر این مایه حیاتی را بدانیم تا بتوانیم
بر مشکالت ناشی از کم آبی غلبه کنیم پس از آموزگاران می
خواهیم که هم اکنون که دانش آموزان در حال فرگیری دانش
هستند فرهنگ صحیح آب را نیز به خوبی آموزش بینند تا از
مصرف بی رویه آب در جامعه جلوگیری شود .حجت االسالم
سیلمانی امام چمعه شهرستان چادگان در این مراسم با تاکید
بر ضرورت توجه به استفاده صحيح از نعمات الهي گفت :با اشاره
به تاكيدات ائمه اطهار مبني بر استفاده صحیح از نعمات الهی
 ،برگزاری مراسم زنگ آب در راستاي نهادينه سازي فرهنگ
استفاده بهينه از آب صورت پذيرفته است و تاثير چشمگيري در
حفظ منابع آبي براي نسل آينده در بر خواهد داشت وی افزود:
خدای توانا ،همه چیز را به وسیله آب زنده کرد و آب را سبب
تطهیر انسان قرار داد لذا صرفه جویی درآب قدردانی از خداوند
متعال نیز هست .چنانچه انسان در مصرف نعمت های خداوند
راه اسراف را در پیش بگیرد ،ناسپاسی از خداوند شمرده می
شود .طنین زنگ آب با همکاری و مساعدت اداره کل آموزش
و پرورش استان و نواحی شهر اصفهان و شهرستانها در مدارس
استان از آبان ماه آغاز شده و استمرار دارد تا مدیریت مصرف آب
به عنوان یک دغدغه اساسی مورد توجه و عنایت تمامی جوامع
هدف بخصوص فضاهای آموزشی قرار گیرد.

عایدی دیگری برای شهروندان کیش ندارد .انصاری الری
تاکید کرد :برخی اقدامات انجام شده در کیش در نگاه اول
مثبت است اما اگرعمیق به این موضوعات بنگریم متوجه
می شویم بخش دولتی نباید با موازی کاری رقیب بخش
خصوصی شود .اگر قرار است امکاناتی برای بهره برداری
شهروندان فراهم شود باید به بخش خصوصی واگذار
شود و سپس تسهیالت حمایتی به شهروندان ارائه شود.
قرار نیست سازمان منطقه آزاد خود به ایجاد امکانات
و زیرساخت های تفریحی و گردشگری بپردازد؛ این
کار عالوه بر هزینه و صرف وقت مانعی در برابر بخش
خصوصی است .مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در
ادامه افزود :در خصوص مشارکت دادن شهروندان در
سرمایه گذاری های زیر ساختی نیز در جلساتی که با
سازمان خصوصی سازی داشتیم مقرر شد مهلتی داده

شود تا با ایجاد صندوق سرمایه گذاری ،همه شهروندان
و سرمایه گذاران کیش با هر اندازه توان مالی بتوانند
سهام بخرند و مشارکت کنند .این موضوع عالوه بر ایجاد
حس مسئولیت عمومی برای رونق روز افزون کیش،
باعث می شود همه شهروندان جزیره از پیشرفت این
منطقه منتفع شوند .وی از بررسی های در حال انجام
برای تجدید نظر در خصوص نحوه صدور مجوزها و یا
تمدید پایان کار خبر داد و افزود :در جزیره کیش نباید
شاهد این گونه بروکراسی های پیچیده و طوالنی باشیم
و باید شرایط برای صدور مجوزها تسهیل شود .همچنین
فرایند تمدید پایان کار بازنگری و اصالح شود .وی تاکید
کرد :نباید سرمایه گذاران در پیچ وخم بروکراسی های
اداری گرفتار شوند؛ این موضوع عالوه بر ایجاد نا رضایتی
برای سرمایه گذاران با موج تبلیغات منفی مانع از ورود
دیگر سرمایه گذاران هم خواهد شد .در پایان این نشست
که با حضور نمایندگان جوامع هتلداران ،امالک ،کلوپ
داران ،مراکز پذیرایی ،آژانس های مسافرتی ،بازاریان و
نمایندگان پارک آبی ،سرمایه گذاران و تجار ،سندیکای
صنایع و رئیس شورای شهر کیش برگزار شد با پیشنهاد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عباس نوربخش که
مشاور مدیرعامل و سرپرست حوزه ریاست این سازمان
است به عنوان دبیرشورای مشورتی برگزیده شد.

اخبار
با گذشت  ۱۱سال از آغاز طرح مقاومسازی

 ۴۶درصد از مسکن روستایی اردبیل مقاوم نیست
اردبیل -خبرنگار ابتکار  ۱۱ :سال از آغاز طرح ویژه بهسازی و مقاومسازی
مسکن روستایی در کشور سپری شده است ،با این حال براساس آخرین
آمارها همچنان  ۴۶درصد از مسکن روستایی در اردبیل مقاوم نیست.
به گزارش مهر ،با وجود اینکه بخش اعظمی از جمعیت استان اردبیل در روستاها
زندگی میکنند اما دغدغه مقاومسازی مسکن روستایی پابرجا بوده و با هر حادثه
دلخراش زمینلرزه در سایر استانها ،مجددا ً یادآوری میشود .متأسفانه استقبال
از طرح مقاومسازی خانههای روستایی مقبول نبوده و با وجود اینکه دولت نیز در
افزایش سقف تسهیالت و کاهش نرخ بهره اقداماتی ترتیب داده اما همچنان وضعیت
مطلوبی در مقاومسازی خانههای روستایی نداریم.
مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل تصریح کرد :در کل استان  ۱۱۹هزار و ۳۸۷
واحد مسکونی روستایی داریم که در سرشماری سال  ۹۵نفوس و مسکن ۸۴ ،درصد
از آن یعنی به عبارتی  ۱۰۰هزار و  ۲۸۵واحد کمدوام و بیدوام تشخیص داده شده
است .فرهاد سبحانی متذکر شد :به منظور بهسازی مسکن روستایی در سال ۸۴
طرح ویژه اعطای تسهیالت مطرح و در سال  ۸۵به سراسر کشور ابالغ شد اما از آن
تاریخ تا به امروز نزدیک  ۵۴درصد از مسکن روستایی و به عبارتی  ۵۴هزار واحد
را مقاوم کردیم.
وی افزود :عالوه بر این در زلزله سال  ۷۵اردبیل که خسارت جانی و مالی
قابلتوجهی به دنبال داشت ۱۱ ،هزار واحد مسکونی دیگر نیز مقاومسازی شد
و به غیر از تعداد ذکر شده مابقی مسکن روستایی مقاوم نیست .مدیرکل بنیاد
مسکن استان تأکید کرد :در صورتی که زمینلرزهای رخ دهد وضعیت مقاومت و
دوام مسکن روستایی در شهرستانهای نیر ،سرعین ،بیله سوار و پارس آباد بهتر
از سایر مناطق استان است .به گفته سبحانی در مقابل سه شهرستان مشگین
شهر ،خلخال و گرمی در وضعیت خطرناکی بوده و در مرکز استان نیز به غیر از
بخش مرکزی روستاهای مابقی بخشها وضعیت مطلوبی در مقاومسازی مسکن
روستایی ندارند.
وی افزود :دولت دو نوع تسهیالت برای مقاومسازی در اختیار روستاییان قرار
میدهد که برای مجموعهسازها با چهار درصد بهره و برای انفرادی ساز با پنج درصد
بهره پرداخت میشود .مدیرکل بنیاد مسکن استان تأکید کرد :تسهیالت شامل ۱۸
میلیون تومان برای ساختوساز ساده و  ۲۰میلیون تومان برای ساختوسازی است
که در بهینهسازی مصرف انرژی اقدام کرده است.

امدادرسانی  ۸تیم کامل و مجهز فوریت پزشکی و
بالگرد اورژانس  ۱۱۵مازندران برای خدمت رسانی به
زلزلهزدگان
فرزاد گوهردهی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از امدادرسانی
 ۸تیم کامل و مجهز فوریت پزشکی و بالگرد اورژانس  ۱۱۵مازندران که
برای خدمت به زائران اربعین حسیني در منطقه غرب کشور مستقر بودند به
آسيب ديدگان زلزله اخير غرب کشور داد.
مدیرروابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود  :به دستور
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران  ۸ ،دستگاه آمبوالنس و  ۲۴نفر از کارشناسان
مجرب اورژانس  ۱۱۵و بالگرد اورژانس  ۱۱۵مازندران که جهت خدمت به زایرین
اربعین حسینی به غرب کشور عازم شده بودند هم اکنون در مناطق زلزله زده مستقر
شده اند و جهت ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به آسیب دیدگان در حال انجام
ماموريت مي باشند .سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین از آمادگی
کامل بیمارستان های استان مازندران برای پذیرش مصدومان مناطق زلزله زده
نوارغربی کشور خبرداد.

