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اخبار
در بازدید شبانه و سرزده سرپرست
منطقه هرمزگان :

خدمت رسانی جایگاه های عرضه
سوخت بندرعباس بررسی شد

مرتضی عابدینی سرپرست منطقه هرمزگان در
ساعات اوج شلوغی جایگاه های عرضه سوخت
بندرعباس به آنها سرکشی و نحوی خدمت
رسانی به مردم را بررسی کرد .مرتضی عابدینی
سرپرست منطقه هرمزگان ،با سرکشی به
جایگاه های عرضه سوخت بندرعباس از نزدیک
وضعیت خدمترسانی به مردم را بررسی کرد.
در این بازدید چهار ساعته که در زمان اوج
مراجعه شهروندان به پمپ بنزین های سطح
شهر انجام شد؛ گزارشی از موجودی فرآورده
توسط اپراتور های هر جایگاه ارایه شد سپس
وضعیت نازل های درحال کار و غیر فعال هر
جایگاه بطور جداگانه بررسی شد .سرپرست
منطقه هرمزگان در این بازدید گفت :تالش می
کنیم تا جای ممکن قطعات مربوط به سامانه
هوشمند کارت سوخت که نیازمند به تعمیر
هستند در مراکز تخصصی استان تعمیر شوند
تا نیازمند صرف زمان برای ارسال و انتقال آنها
به تهران نباشیم و در زمان صرفه جویی شود.
مرتضی عابدینی افزود :متخصصان بخش
خصوصی هم بطور شبانه روزی باید در کنار
مسولین شرکت دغدغه تامین قطعات الزم را
داشته باشند .وی با تشکر از مدیریت و پیگیری
های جایگاه داران عرضه سوخت افزود :آنچه
در این بازدید مشاهده شد این است که تمام
ظرفیت ها برای جلوگیری از غیر فعال شدن نازل
ها بکار گرفته شده است .عابدینی تاکید کرد :با
تهران مکاتبات و پیگیری های الزم انجام شده تا
قطعات هوشمند دستگاههای ارسالی از هرمزگان
با توجه و سرعت بیشتری در مراکز تخصصی
تعمیر و عودت شود.

توسط متخصصان جوان کارگاه ساخت
نیروگاه رامین انجام گرفت

ساخت و بازسازی  840قطعه صنعتی
در  6ماهه نخست نیروگاه رامین اهواز

اخبار

وزیر جهاد کشاورزی :

ظرف  ۲۰روز در خصوص احیای جهاد سازندگی تصمیمگیری میشود
سید جواد ساداتینژاد با حضور در جمع عشایر
در مسجد روستای لقو شهر زرندیه استان مرکزی با
اشاره به جایگاه عشایر در کشور اظهار داشت :دولت
سیزدهم تاکید ویژهای بر عشایر و روستاییان دارد و
رئیس جمهور نیز توصیه دارند به روستاها و عشایر
سر بزنید .در همین راستا احیای جهاد سازندگی یکی
از برنامههای جدی دولت است.
وی افزود :از زمان ادغام وزارت کشاورزی با جهاد
سازندگی روستاها حالت بی پناه و سرگردان پیدا
کردهاند .روستا را با تولید و اقتصاد میشناسیم ولی
اقتصاد روستا و عشایر دچار مشکل شده و این
مسئله باعث مهاجرت روستاییان و خالی از سکنه
شدن روستا شده است .جمعیت روستایی کشور
در  ۴۰سال گذشته  ۶۲درصد بود اما امروز به ۲۰
درصد رسیده است .ساداتی نژاد گفت :امروز شاهد
سکونت روستاییان در مناطق حاشیه شهر هستیم
و این مسئله خود آسیبهای اجتماعی را به همراه
دارد .هزینهای که برای حاشیه شهرها میشود
اگر برای روستاها هزینه شود به صرفهتر است.
ظرف  ۲۰روز آینده در خصوص احیا جهاد سازندگی
تصمیمگیریمیشود
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :ظرف ۲۰
روز آینده در خصوص احیای جهاد سازندگی
تصمیمگیری میشود که روستاها به اصل خودشان
در جهاد سازندگی برگردند ،امیدواریم با کمک مردم
و خیرین و اعتبارات دولتی شاهد احیای روستاها و
زنده شدن رونق تولید در حوزه کشاورزی و عشایر
باشیم .ساداتی نژاد گفت :عشایر ذخایر نظام و
تأمین کننده پروتئین و مواد غذایی کشور هستند.
در همه دنیا به بخش کشاورزی یارانه تعلق میگیرد
چون بحث امنیت غذایی است و در این مورد رقابت
وجود دارد ،هر کشوری که بتواند در این زمینه موفق
عمل کند قدرتمند است چرا که غذا یکی از مؤلفههای
قدرت است .ما هم باید بحث امنیت غذایی را بیش
از گذشته مورد توجه قرار بدهیم.
کشاورزان و تولیدکنندگان عامل قدرتمند شدن
کشور هستند
وی افزود :کشاورز و دامدار تولیدکننده هستند
و محصول کشاورزی و دامی نیز مثل اسلحه است
بنابراین کشاورزان و تولیدکنندگان عامل قدرتمند
شدن کشور هستند.
وزیر جهاد کشاورزی افزود :این نگاه دولت است
که باید به دامدار و عشایر توجه شود قطعا ً با احیا
جهاد کشاورزی وضع روستاها بهتر میشود جای
امیدواری دارد که سالی  ۳هزار میلیارد تومان به
عشایر اختصاص مییابد که این نشان از نگاه رو به
رشد در حوزه عشایر است.
ساداتی نژاد ادامه داد :گزارش سفر در جلسه روز
یکشنبه هیأت دولت ارائه خواهد شد و در

روستا را با
تولید و اقتصاد
میشناسیم
ولی اقتصاد
روستا و عشایر
دچار مشکل
شده و این
مسئله باعث
مهاجرت
روستاییان و
خالی از سکنه
شدن روستا
شده است
خصوص رفع مشکالت حوزه دانش آموزی و آموزش
عشایر به ویژه در این منطقه پیگیریهای الزم انجام
خواهد شد ،در خصوص اینترنت نیز در جلسه آتی
دولت از وزیر ارتباطات درخواست میکنیم که در
خصوص پوشش اینترنت در این منطقه اقدامات
الزم صورت گیرد.
بعد از جهاد سازندگی وضعیت جادههای روستاها و
عشایری مقداری فراموش شد
وی گفت :بعد از جهاد سازندگی وضعیت
جادههای روستاها و عشایری مقداری فراموش شد،
گزارشی از وضعیت جادههای روستایی و عشایری
از سوی استان ارائه شود تا اقدامات الزم صورت
گیرد .در خصوص گازرسانی نیز این مهم در دستور
کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته چرا که گاز یک
موضوع رفاهی برای روستاییان است و در دولت نیز
این مهم مطرح خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :اگر عشایر
دام مولد مازاد دارند و در تأمین علوفه و نگهداری
مشکل دارند ،طبق توافق صورت گرفته میتوانند با
قراردادی با شرکت پشتیبانی امور دام استان ،علوفه

را اقساطی دریافت کنند و تا پایان پرواربندی مشکلی
نداشتند باشد و میتوانند پس از آن با فروش به
شرکت دام یا دیگر افراد حقیقی بدهی خود را
تسویه کنند که این شیوه نامه در ایالم و کهکیلویه
و بویراحمد نیز اعالم شده است.
ساداتی نژاد افزود :صادرات دام زنده ممنوع بود و
این مسئله برای عشایر سخت بود چرا که سرمایه ما
به صورت قاچاق به فروش میرسد تصمیمگیری شد
پشتیبانی امور دام به عنوان مجری مدیریت کند تا
شاهد افزایش قیمت در داخل نباشیم.
صادرات دام زنده عشایر توسط شرکت پشتیبانی
امور دام به عنوان مجری مدیریت میشود
وی تصریح کرد :تصمیم بر این شد که صادرات
دام زنده عشایر توسط شرکت پشتیبانی امور دام به
عنوان مجری مدیریت شود تا شاهد افزایش قیمت
در داخل نیز نباشیم.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد :پیشنهاد نماینده
مردم ساوه و زرندیه مبنی بر اینکه سهم اعتبار
عشایر از ابتدا به خودشان پرداخت شود ،پیشنهاد
خوبی است که در جلسه شورای عشایر این مهم

و سایر مسائل عشایری بررسی میشود.
ساداتی نژاد گفت در راستای مهاجرت معکوس
به روستا ،اگر قرار است عشایر را به این مهاجرت
تشویق کنیم باید ابتدا این مهم به رسمیت شناخته
شود تا مشکلی در این خصوص ایجاد نشود.
وی افزود :در استان مرکزی توزیع آرد سال گذشته
 ۵۷تن بوده که در  ۶ماهه امسال به باالی ۲۸۰
تن رسیده است .همچنین توزیع نهاده نیز از یک
هزار  ۷۲۶تن به سه هزار و  ۴۶۰تن رسیده است
که امیدواریم در  ۶ماهه دوم این ارقام افزایش
بیشتری داشته باشد .ساداتی نژاد گفت :دغدغه
دیگر روستاییان و عشایر مشکل با منابع طبیعی
بر سر مالکیت است که در عمده سفرهای استانی
مطرح میشود ،زمین روستاییان فاقد سند است این
در حالی است که مالکیت هویت به همراه دارد .این
ضعف بزرگی است که این اراضی فاقد سند هستند
و کشاورز برای دریافت وام باید ضامن معرفی کند
و زمین خودش فاقد ارزش است بر همین اساس،
این مهم باید به عنوان یک موضوع محوری توسط
دولت یکبار برای همیشه حل شود.

ممنوعیت تردد کامیونها در جاده ساحلی گناوه-بوشهر

مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان
بوشهر گفت :تردد کامیونهای سنگین از امروز تا اطالع بعدی باتوجه
به عملیات راهداری و اجرای طرح پل باکسی در محور جاده ساحلی
گناوه به بوشهر ممنوع است .سید طالب لواسانی اظهار کرد :هرساله
در فصل زمستان با وقوع سیل در جاده بوشهر-گناوه مشهور به محور
ساحلی ،در محدوده جزیره شمالی به دلیل ارتفاع کم جاده و پست

وزیر راه:

کاهش  ۵۸درصدی ساعت خروج
اضطراری در نیروگاه رامین اهواز

وزیر جهاد کشاورزی گفت :دولت سیزدهم تاکید ویژهای بر احیای جهاد سازندگی و خدمت رسانی به عشایر و روستاییان دارد و بر همین اساس ظرف ۲۰
روز آینده در این خصوص تصمیمگیری میشود.

مدیر روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جادهای استان خبرداد:
با ساخت و بازسازی قطعات به تعداد 126
قطعه در شهریورماه امسال  ،مجموع قطعات
ساخت و بازسازی شده این نیروگاه در  6ماهه
نخست امسال به تعداد  840قطعه رسید.
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز با اعالم این
خبر گفت :صنعت برق کشور طی سالهای اخیر
دچار چالشهای مختلفی در عرصه تامین قطعات
مورد نیاز خود بویژه در بخش نیروگاهی شده و
خداوند را شاکریم که با تکیه بر دانش و تجربه
ارزشمند کارکنان نیروگاه رامین توانستیم بخش
زیادی از این قطعات را مورد ساخت و بازسازی
قرار دهیم .وی با اشاره به گرمای طاقت فرسای
تابستان و پیک سنگین برق در سال جاری ،نقش
این قطعات در تعمیرات بموقع و بهره برداری از
واحدهای نیروگاهی را مهم و حیاتی دانست.
محمدی مجموع تعداد قطعات مورد ساخت و
بازسازی شهریورماه سال جاری در نیروگاه رامین
را  126قطعه با تنوع  80قطعه ذکر نمود و افزود
 :با تکیه بر تجربه و توانمندی کارکنان متخصص
کارگاه ساخت این نیروگاه در شهریوماه در بخش
ساخت تعداد  68قطعه و در بخش بازسازی
تعداد  58قطعه مورد ساخت و بازسازی قرار
گرفته اند که در مجموع در نیمه نخست امسال
تعداد  840قطعه با تنوع  656نوع قطعه مورد
ساخت و بازسازی قرار گرفته است .گفتنی است
نیروگاه رامین اهواز با  ۶واحد تولیدی و با مجموع
ظرفیت یک هزار و  ۸۵۰مگاوات ساعت بزرگترین
نیروگاه بخاری کشور است و ضمن تولید پایدار
انرژی حیاتی برق و پشتیبانی از شبکه سراسری،
بخشی از قطعات مورد نیاز خود را با تکیه بر
دانش ،تجربه و تخصص کارکنان خود طراحی و
مورد ساخت و بازسازی قرار میدهد.

در شش ماهه نخست امسال حاصل شد

ی ایجاد میشد.
بودن زمین در آن منطقه آبگرفتگ 
وی تصریح کرد :با صدور مجوز پرورش میگو در باالدست این جاده،
خاکریزها بستر رودخانه را تغییر داده در عین حال که رودخانه نیز
ب در یک محدوده جمع میشد.
الیروبی نشده بود ،آ 
مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان
بوشهر ادامه داد :برای حل این مشکل اجرای طرح پل باکسی در محور

جاده ساحلی گناوه به بوشهر حدفاصل روستای جزیره شمالی انجام
گرفت تا معضل زیر آب رفتن این جاده پس از بارندگی برطرف شود.
لواسانی بیان کرد :پیشبینی میشود حدود دو هفته اجرای این طرح
زمان ببرد در این مدت رانندگان انواع کامیونها تا زمان پایان نیافتن
عملیات راهداری در این محور از محورهای جایگزین گناوه  -آبپخش -
بوشهر استفاده کنند.

تکمیل پروژه راه آهن بوشهر  -شیراز را با جدیت دنبال میکنیم

وزیر راه و شهرسازی گفت :با رایزنی با رئیس جمهور به دنبال
ساماندهی و تکمیل راه آهن شیراز  -بوشهر به عنوان یک پروژه
حیاتی هستیم .رستم قاسمی در نشست با نمایندگان اقشار
مختلف مردمی در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان دیر،
اظهار داشت :اصلیترین مسئله کشور و دولت بحث کرونا بود
که با جان مردم سرو کار داشت و خوشبختانه با واردات حجم زیاد
واکسن روند واکسیناسیون افراد به خوبی در حال انجام است.
وزیر راه و شهرسازی افزود :یکی دیگر از موضوعها و چالشهای
مهم دولت بحث معیشت و زندگی مردم بود که در جلسات
متعدد دولت مورد بررسی قرار گرفته تا بتوانیم به ثبات برسیم.

وی با بیان اینکه مطالبات مردم را به رئیس جمهور منتقل
خواهم کرد ،عنوان داشت :به گونهای عمل میکنیم که حاصل آن
ایجاد تغییر در روند زیرساختهای شهرستان دیر باشد.
قاسمی گفت :خوشبختانه برای استان بوشهر استانداری مردمی
انتخاب شده که با استان و مردم شهرستان دیر و رزمندگان آشنایی
دارد و در کنار نمایندگان مجلس میتوانند مشکالت را رفع کنند.
وی به اولویتهای وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و یادآور شد:
کریدور جنوب نقش اقتصاد دریامحور دارد و برای ساحلنشینان
مؤثر است به طول  ۳۹۰کیلومتر از چابهار تا شلمچه تا سال ۱۴۰۱
تکمیل میشود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :راه آهن شیراز -بوشهر  ۷۰درصد
اعتبار آن از محل وزارت نفت و مابقی آن توسط سایر وزارتخانهها
توافق شده انجام شود که با رایزنی با رئیس جمهور به دنبال
ساماندهی و تکمیل این پروژه حیاتی هستیم.
وی با بیان اینکه تالش میکنیم مشکل اتوبان بوشهر  -دیر حل
شود ،گفت :در دورانی که در وزارت نفت بودیم دو هزار میلیارد
تومان برای پروژههای استان بوشهر از جمله اتوبان بوشهر-دیر،
بیمارستانهای اهرم و دیر هزینه گرفته شد.
قاسمی با اشاره به قول رئیس جمهور مبنی بر ساخت چهار
میلیون مسکن ،تاکید کرد :عدهای میگویند این کار شدنی
نیست اما ما به دنبال جهش تولید مسکن هستیم به گونهای که

سرپرست شهرداری کرج :

هیچ فردی در شهرستان و استان فاقد مسکن نباشد.
وی افزود :از افراد فاقد مسکن خواهش میکنم در سامانه وزارت
راه و شهرسازی ثبت نام کنند چون ساخت مسکن در هر منطقه
متقاضی محور است.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد :هر کس فاقد مسکن باشد زمین
و تسهیالت خوب و ارزان قیمت در اختیار او قرار میدهیم .وی
تاکید کرد :بعضی مناطق ساخت مسکن را به خود مردم واگذار
کرده و در جاهایی که نیاز به ساخت مجتمعهای مسکونی باشد،
دولت زیرساختهای مورد نیاز رفاهی و درمانی را احداث میکند.
قاسمی با اشاره به شروع ساخت دو میلیون مسکن از امسال،
گفت :بنیاد مسکن در شهرهای زیر  ۲۵هزار نفر جمعیت۴۰۰ ،
هزار واحد مسکونی احداث میکند .وی با بیان اینکه یکی از
موضوعات معیشتی مردم همین بحث مسکن است ،ادامه داد:
مردم باید هرچه سریعتر در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت
نام کنند .قاسمی خاطرنشان کرد :هیچ گونه محدودیتی برای
تعداد ثبت نام و زمین و تسهیالت نداریم .وی تاکید کرد :مردم
ارباب و ما رعیت آنها هستیم که امیدواریم بتوانیم خدمتگزار
واقعی برای آنها باشیم .در این نشست نمایندگانی از اقشار
مختلف مردم مطالبات خود را در حوزههای کشاورزی ،صید و
صیادی و سفاری ،اشتغال و صنایع و مسئولیتهای اجتماعی و
مشکالت شهرستان مطرح کردند.

مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز از کاهش 58
درصدی ساعات خروج اضطراری واحدهای این
نیروگاه در  6ماهه نخست سال  1400نسبت به
مدت مشابه سال قبل خبر داد.
خلیل محمدی مدیر عامل این نیروگاه با بیان
این خبر گفت :با تدابیر اندیشیده شده از قبل
جهت پایداری واحدهای تولیدی نیروگاه رامین
در تابستان امسال  ،ساعات خروج اضطراری
این واحدها در نیروگاه رامین بمیزان  58درصد
کاهش یافت.
محمدی افزود :این مقدار کاهش ساعت
خروج اضطراری در شش ماهه نخست امسال
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ،
ضمن اینکه در همین مدت زمان افزایش تولیدی
برق به میزان  7درصد را داشته ایم .وی تالش
خستگی ناپذیر کارکنان و اصالح رویکردها نسبت
به تعمیرات حداکثری و نگهداری واحدها و بهبود
بهره برداری از واحدها و پشتیبانی منظم کلیه
عوامل ستادی را از جمله اقداماتی برشمرد که
سبب کاهش ساعات خروج اضطراری واحدهای
نیروگاه رامین اهواز شده است.

نصب  ۲۳۰علمک گاز در نقاط شهری
و روستایی مهران

ايالم-خبرنگارابتكار -مدیرعامل شرکت گاز
ایالم گفت ۲۳۰ :مورد علمک در نقاط شهری
و روستایی مهران نصب شد و در این مدت
 ۲۶۰خانوار جدید در این شهرستان از نعمت
گاز طبیعی برخوردار و به جمع مشترکان گاز
پیوستند .عباس شمس اللهی اظهار داشت:
مطابق برنامه تعمیرات پیشگیرانه و بازدید انجام
شده از تجهیزات و تاسیسات گازرسانی ناحیه
مهران برای آمادگی زمستانی و شرایط بحران،
تعداد  ۴۵مورد شیر پلیاتیلن مدفون ،نمایان
سازی و تعمیر شده است.
وی با بیان اینکه در نیمه اول سال جاری چهار
واحد صنعتی در شهرستان مهران گازدار شده
است ،افزود :اداره گاز شهرستان مهران هم
اکنون دارای  ۱۰هزار مشترک گاز خانگی هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از گازدار
شدن پنج موکب جدید در پایانه مرزی مهران
به منظور خدمات دهی به زائران اربعین خبر
داد و یادآور شد :بمنظور انجام مسوولیتهای
اجتماعی و خدمات دهی به زائران عتبات
عالیات ،همه موکبهای مستقر در این پایانه
مرزی گازدار شدند.
شمس الهی با بیان اینکه برای گازدار شدن
این موکبهای جدید ۶ ،کیلومتر شبکه توزیع
اجرا و یک ایستگاه  TBSنصب شدهاست ،تاکید
کرد :برای گازرسانی به موکبهای پایانه مرزی
مهران مبلغ  ۱۱میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال از
محل اعتبارات داخلی شرکت گاز استان هزینه
شده است .وی با بیان اینکه در  ۶ماهه اول سال
جاری بیش از هفت هزار و  ۵۰۰متر شبکه توزیع
گاز در شهرستان مهران اجرا شده است ،اضافه
کرد :از این میزان شبکه اجرا شده ۶ ،هزار متر
آن برای گازدار کردن موکبهای مستقر در پایانه
مرزی برای خدمات رسانی به زائران ابا عبدالله
الحسین (ع) بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت:
مهران جزو شهرستانهای سبز استان بوده
و تمامی شهرها و روستاهای دارای قابلیت
گازرسانی آن گازدار هستند و تنها روستای فاقد
گاز در شهرستان ،روستای بانروشان است که
بدلیل بعد مسافت و سرانه پایین خانوار ،طبق
مقررات جاری شرکت ملی گاز فاقد توجیه
اقتصادی گازرسانی بود که با اخذ مجوزهای الزم،
هم اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد و
ن آغاز خواهد شد.
بزودی عملیات گازرسانی به آ 

مدیر کل راه و شهرسازی فارس :

تقویت تجهیزات آتشنشانی در بودجه  ۱۴۰۰لحاظ میشود

مالکان هرچه سریعتر در سامانه امالک و اسکان ثبت اطالعات کنید

سرپرست شهرداری کرج گفت :تقویت تجهیزات ناوگان آتشنشانی در بودجه سال جاری لحاظ خواهد شد.
مصطفی سعیدی سیرایی در بازدید از ایستگاههای آتشنشانی سطح شهر که با همراهی محمد جمشیدی سرپرست سازمان
آتشنشانی انجام شد ،با تقدیم گل از آتشنشانان تقدیر کرد .وی گفت :روز شکوهمند ایمنی و آتشنشانی ،فرصتی مغتنم برای
تبریک و قدردانی از زحمات همکاران ارجمند آتشنشانی که جان خود را در طبق اخالص گذاشتهاند ،است.
سرپرست شهرداری کرج در این بازدید ضمن بررسی مشکالت برخی از ایستگاهها ،عنوان کرد :تقویت تجهیزات ناوگان
آتشنشانی در بودجه سال جاری لحاظ خواهد شد.
عضو شورای اسالمی شهر کرج گفت :یکی از ضروریات سازمان آتشنشانی تربیت نیروی متخصص و عملیاتی است.
ت زندگی است درواقع
مریم قهرمانی صارم با تبریک روز آتشنشانی و ایمنی ،اظهار کرد :هفتم مهر یادآور رشادتها ،ایثار و نجا 
این روز بهانهای است تا به گرامیداشت انسانهایی بپردازیم که از جان و آسایش خود درراه حفظ جان و آسایش ما میگذرند کمک
کنیم تا آتشنشانان از حداقلهای تجهیزاتی و رفاهی بهرهمند شوند.
ی ششم نیز با مراجعه به
وی بابیان اینکه مردان وزنان آتشنشان مستحق تقدیرند ،افزود :یکی از سازمانهای موردتوجه که در دومین روز کاری آغاز شورا 
سازمان و گپو گفت با همکاران آتشنشان سعی کردم لیستی از دغدغههای آنان را جهت پیگیری تهیه و در مجموعه شهرداری آنها را دنبال کنم.
عضو شورای شهر کرج بیان کرد :نیروی سازمان آتشنشانی بودن با آتشنشان بودن متفاوت است ،یکی از ضروریات این سازمان با توجه به جمعیت شهر
کرج تربیت نیروی متخصص و عملیاتی است.
قهرمانی صارم یادآور شد :در شورای چهارم راهاندازی دانشگاه آتشنشانی در دستور کار قرار گرفت و ساختمان مربوط به آن در چند بلوک به بیش از  ۷۰درصد
پیشرفت فیزیکی رسید که متأسفانه بعد از مدتی رهاسازی گویا با تغییر کاربری مواجه شد ه است .وی یادآور شد :تربیت نیروی متخصص و عملیاتی و تجهیز
این سازمان به ادوات و ماشینآالت موردنیاز از ضروریات امروز کالنشهر کرج است.
ناظر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی افزود :آسیبهای جدی و پنهان تنفسی و جسمی از عمده موضوعاتی ست که نیروهای عملیاتی این سازمان با آن
روبهرو هستند لذا امکاناتی فراتر ازآنچه امروز شاهد آن هستیم اعم از امکانات ورزشی مناسب و بهروز برای داشتن همکارانی بانشاطتر و باانگیزهتر میبایست
فراهم شود .قهرمانی صارم اضافه کرد :شورای اسالمی شهر آمادگی هرگونه مساعدت در تصویب لوایحی که منجر به باال بردن توان عملیاتی این سازمان شود را
دارد چراکه توان تجهیزاتی و عملیاتی این سازمان مستقیما ً باجان و مال همشهریان دچار حادثه مرتبط است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس تاکید کرد :مالکان و مستاجران تا پایان مهرماه سال جاری مهلت ثبت نام و
خوداظهاری در سامانه ملی امالک و اسکان کشور دارند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی  ) ،فارس(  ،جعفر زاهدی مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس به
پیامدهای مثبت ثبت اطالعات در سامانه ملی امالک و اسکان اشاره کرد و گفت :ثبت اطالعات در سامانه مذکور
منجر به ایجاد شفافیت اطالعاتی در حوزه مسکن ،اخذ تصمیمات سیاستی صحیح و نهایتا تسهیل فرآیند خانه دار
شدن تمامی اقشار جامعه خواهد شد.
وی ادامه داد:همچنین از مزایای دیگر ثبت اطالعات در سامانه امالک و اسکان زمینه ایجاد سرشماری برخط نفوس و
مسکن ،تنظیم گری در بازار مسکن و امکان اجرای سیاستهای مطلوب دولت از جمله اعمال مالیات یا پرداخت یارانه های
هدفمند فراهم می شود.
زاهدی افزایش دقت برنامه ریزی اقتصادی در بخش مسکن را از دیگر مزایای ثبت اطالعات در سامانه امالک و اسکان عنوان کرد و
افزود:با ثبت اطالعات در سامانه امالک و اسکان فروش یا اجاره یک واحد مسکونی به چند فرد به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در بخش دیگری از صحبت های خود به آثار و تبعات ناشی از ثبت اطالعات ملک اشاره کرد و گفت :در صورت عدم
ثبت اطالعات ملک و برابر الزامات قانونی ،آن واحد مسکونی خالی تلقی می شود و برای آن ملک برگه مالیاتی صادر و در صورت عدم پرداخت مشمول
جرایم مالیاتی می شود .همچنین هر زمان که نیاز به اخذ مفاصا حساب مالیاتی برای ملک مورد نظر باشد ،مالک آن واحد مسکونی مکلف به پرداخت جرائم
مالیاتی در خصوص ملک خواهد بود.همچنین از آنها که میزان مالیات مربوطه از شش تا هجده برابر مالیات بر اجاره تعیین شده است رقم مالیات متعلقه
بسیار قابل توجه بوده و مالک متضرر می گردد.
زاهدی تصریح کرد :به موجب قانون ارائه بسیاری از خدمات از جمله افتتاح حساب ،صدور چک،خرید انشعابات برق ،آب  ،فاضالب و  ...منوط به ثبت
اطالعات در سامانه بوده و بسیاری از خدمات براساس آدرس مندرج درسامانه به ساکنین ارائه خواهد شد .لذا عدم ثبت اطالعات و خوداظهاری در سامانه
ممکن است مشکالت عدیده ای برای خانوارها (چه ساکن و چه مالکی که خوداظهاری نکرده باشد) در استفاده از خدمات ایجاد نماید.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در پایان خاطرنشان کرد :از دیگر تبعات ناشی از عدم ثبت اطالعات ملک ،این است که وزارت نیرو مکلف است تعرفه
برق کنتور این امالک را در باالترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

