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اخبار

اختتامیه چهارمین دوره جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش برگزار شد

جزئیات فعالیت باند بزرگ جعل
اسناد در البرز و تهران
رئیس کل دادگستری استان البرز از شناسایی
و بازداشت  ۱۹عضو یک باند جعل اسناد رسمی
توسط حفاظت و اطالعات دادگستری خبر داد.
با آغاز دوره تحول و تعالی مبارزه فنی و
تخصصی با زمین خواری و بازگشت اراضی ملی
به بیت المال شتاب بیشتری گرفت که نتیجه آن
صدور احکام متعدد به نفع منابع ملی و قلع و
قمع ساخت و سازهای غیرمجاز بوده است.
در تازهترین این اقدامات ،حسبن فاضلی
هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز ،از
شناسایی و بازداشت  ۱۹عضو یک باند جعل اسناد
رسمی توسط حفاظت و اطالعات دادگستری خبر
داد که به تنظیم اسناد صوری انتقال در قالب
صلح نامه و وکالت نامه اقدام و با اسناد جدید
امالک را به دیگران منتقل میکردند.
این پرونده پس از اعالم جرم اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان البرز مبنی بر ارائه یک سند
دفترچهای و برگه وکالتنامه و درخواست تک برگ
نمودن این سند دفترچهای به نام وکیل مندرج در
سند وکالتنامه شروع به رسیدگی شد.
به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز ،پس
از تردید اداره ثبت اسناد نسبت به جعلی بودن
سند دفترچهای ،بازپرس شعبه دوم دادسرای
ناحیه یک کرج دستور جلب وکیل مندرج در سند
وکالتنامه را صادر نمود و با توجه به نوع جرم و
احتمال جعل اسناد رسمی و تبانی جاعل با کارکنان
دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و امالک
با تالش مأمورین حفاظت و اطالعات دادگستری
کل استان ،متهم در شهرستان فردیس در حین
اخذ سند دیگری از اداره ثبت اسناد و امالک آن
شهرستان شناسایی و بازداشت شد.
پس از تحقیقات ابتدایی از متهم ،مشخص
میشود این فرد به صورت گسترده در سطح کشور
خصوصا ً در استانهای البرز و تهران با همکاری
تعدادی از کارکنان اداره ثبت اسناد و امالک و
دفاتر اسناد رسمی اقدام به تهیه اسناد جعلی برای
امالک بالصاحب ،مجهول المالک و زمینهایی
خالی از سکنه میکرده اند و متهمان پس از جعل
سند ،امالک را با تنظیم وکالتنامه سریعا ًبه فروش
میرساندند.
پس از صدور دستور و نیابتهای قضائی و
اقدامات اطالعاتی ،سایر متهمین نیز جلب شدند؛
بازداشت متهمین متعدد با توجه به سرعت
باالی انجام تحقیقات در حفاظت و اطالعات
دادگستری استان البرز به نحوی بود که متهمان
دیگر از بازداشت سایر متهمین مطلع نبودند
در این باند جعل سند ،افراد مختلفی فعالیت
داشته اند و جاعلین حرفهای شبکهای متشکل از
افراد عادی و کارمندان ادارات ثبت اسناد و امالک،
ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور
تشکیل داده بودند.
در یک مورد به سردفتر و یکی از کارمندان دفاتر
اسناد رسمی ،به جهت همکاری با باند جاعلین
در تنظیم سند غیرمنقول مجعول ،مبلغ ۲۵۰
میلیون تومان پرداخت شده است یا در مورد
دیگری ،متهمان با همکاری یکی از معاونین اداره
ثبت و اسناد و امالک شهرستان فردیس ،قصد
جعل و سندسازی برای ملکی در فردیس را داشته
اند و  ۲۵عدد سکه تمام بهار آزادی هم به وی
داده بودند و مقرر بوده پس از فروش ملک ،یک
میلیارد تومان دیگر به وی پرداخت کنند ،ولی با
ورود دادگستری استان ،همه متهمان بازداشت
شدند .ارزش امالک حداقل  ۵۰۰میلیارد تومان
برآورد شده است؛ بنابراین در گزارش ،در هنگام
بازداشت دو نفر از اعضای این باند جعل اسناد
و تصاحب اموال مردم که کارمند ثبت احوال
بودهاند ،از این متهمان تعدادی مهر ژالتینی ثبت
احوالهای منطقه  ۱۵تهران ،اداره ثبت احوال
تهران ،اداره ثبت احوال اراک ،به همراه گواهی
فوت جعلی و صوری کشف شد.
به گفته رئیس کل داگستری استان البرز،
پالکهای ثبتی که به صورت غیرقانونی توسط
متهمین مورد سندسازی و انتقال مال غیر قرار
گرفته بودند عمدتا ً در محدوده استانهای تهران
و البرز است ،به عنوان نمونه به بخشی از این
امالک میتوان به شش دانگ یک قطعه زمین به
مساحت  ۱۶۴۱متر مربع در دهکده فردیس ،دو
قطعه زمین هر کدام به متراژ  ۱۰هزار متر مربع و
نیز دو پالک به مساحت  ۲۳۶۳متر مربع و ۶۷۵
متر مربع در ماهدشت کرج ،زمینی به مساحت
 ۵۰۰متر مربع در سعادت آباد تهران ،اراضی
متعددی به متراژهای  ۱۰۰۰۰ ،۲۴۰۰و  ۲۳۹۳متر
مربع در صفادشت استان تهران ،شش دانگ
زمینی به مساحت  ۵۰۰متر مربع در سعادت آباد
تهران و باغ ویالیی به مساحت  ۶۵۳متر مربع در
شهرستان شهریار استان تهران اشاره کرد و افزود
ارزش این امالک حداقل  ۵۰۰میلیارد تومان برآورد
شده است.

اخبار
مدیرکل راهداری البرز:

یادبود زنده یاد محسن خیرالهی

دکتر رادمنش در این برنامه ضمن تقدیر از فعاالن
محیط زیست گفت فعاالن این عرصه پاسدارانی
هستند که حفاظت از محیط زیست را بدون هیچ
گونه چشم داشتی انجام می دهند و این کار را
وظیفه خود می دانند چرا که اگر محیط زیست ما
آسیب ببیند زندگی برای همه سخت و غیر ممکن
خواهد شد .وی در خصوص دوره چهارم جایزه محیط
زیستی بیان داشت :در ابتدا برگزاری این جشنواره
فقط در سطح استانی بود و هم اکنون از سراسر
کشور این جشنواره شرکت کننده های گسترده دارد
و امیدواریم این فعالیت روز به روز گسترده تر شود .
این خیّر محیط زیستی فعالیت های زیست
محیطی فعاالن محیط زیست را تاثیر گذار در جامعه
دانست و گفت امروزه دیگر کسی شکار حیوانات
را ارزش نمی داند بلکه رفتار شما در زمینه فرهنگ
سازی در این حوزه باعث شده که این به عنوان یک
رفتار غیر زیست محیطی شناخته شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود ،ضمن قدردانی
و گرامیداشت یاد و خاطره محسن خیراللهی اولین
دبیر جشنواره گفت این جشنواره حاصل تالش
ایشان بود و ما امروز نبودنش را در کنار خودمان
احساس میکنیم و امیدواریم فعاالن بتواند ادامه
دهنده راه او باشد .اشرفی مدیرکل حفاظت محیط
زیست خوزستان نیز در این برنامه از تالشهای
دکتر رادمنش و برگزارکنندگان این جشنواره قدر
دانی کرد و گفت وضعیت زیست محیطی جهان
با پیدایش پدیده تغییرات اقلیمی خوب نیست و
انسان قرن بیستم امانتدار و میراث دار خوبی برای
نسل بعد از خود نبوده و ابراز امیدواری کرد که نسل
حاضر بتواند در حفاظت و صیانت از محیط زیست
که متعلق به نسل های آینده است بهتر عمل نماید.
اشرفی بیان داشت :مشارکت عالقمندان در این
جشنواره نشانی از اهمیت حفاظت محیط زیست
برای همه است و شاهد این هستیم که این جشنواره
در ابتدا استانی بوده اکنون از سراسر کشور شرکت
کننده دارد و در حال تبدیل شدن به یک جشنواره
ملی است و پیشنهاد کرد برای پیشرفت این جشنواره
 ،ضمن حفظ ماهیت غیردولتی بودن  ،با تشکیالت
قوی تر به عنوان یک برند برای استان تبدیل شود و
همان گونه که استان از لحاظ صنعتی و کشاورزی
سرآمد است بتواند در حوزه فعالیت و پاسداشت از
محیط زیست نیز به عنوان یک الگو در آید.
وی همچنین یاد و خاطر اولین دبیر این جشنواره

اجرای عملیات تعریض آزادراه
کرج -قزوین تسریع میشود

چهارمین دوره جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش هفته گذشته همراه با یادبود زنده یاد محسن خیرالهی تسهیلگر محیط زیست خوزستان در اهواز
برگزار شد.

چندین
ماده از مفاد
قانون حقوق
شهروندی
مربوط به
محیط زیست
بوده و با
آگاهی از آن
می توان به
شکلی اصولی
مطالبه گری
کرد
محسن خیرالهی را گرامی داشت و حضور خود را
در این جشنواره عالوه بر قدردانی از دکتر رادمنش
 ،قدردانی از این فعال و تسهیل گر محیط زیست
اعالم داشت و گفت امیدوارم همه عزیزان فعاالن
بتواند ادامه دهنده راه او باشند .
دکتر داودی نماینده تشکل ها در شورای حمایت و
توسعه با یادی از مرحوم خیرالهی بعنوان یک چهره
ملی بیان داشت :امروزه تشکل ها بایستی با درنظر
داشتن آداب و مقررات محیط زیست خود را توانمند
سازند .چندین ماده از مفاد قانون حقوق شهروندی
مربوط به محیط زیست بوده و با آگاهی از آن می
توان به شکلی اصولی مطالبه گری کرد.
وی همچنین با اشاره به مشارکت تشکل ها در

با حمایت اتاق بازرگانی هرمزگان صورت گرفت

مدیریت بحران هایی همچون زمین لرزه و سیالب،
تداوم حضور آن ها در مدیریت بحران های طبیعی
را خواستار شد و ابراز امیدواری نمود تا برخی مدیران
و مسئولین نیز حمایت های شایسته ای از تشکل ها
صورت دهند .فرشاد نژاد کریمی دبیر جایزه محیط
زیستی دکتر رادمنش نیز اظهار داشت :میزان
اثربخشی جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش به
گونه ای بوده که مشارکت بیشتری را شاهد بوده
ایم و قریب به  ۷۰اثر از  ۱۵استان دریافت شده که
 ۱۴اثر از اشخاص حقیقی و  ۱۷فعال محیط زیست
بوده است .وی افزود :ترجمه کتاب “جنایت علیه
محیط زیست” به زبان عربی انجام شده که بخش
عمده ای از آن در دوره حیات جاوید نام مهندس

خیرالهی انجام شده و آماده ارسال به کشورهای
همسایه است .همچنین برگردان این کتاب به زبان
کردی هم در دست ویراستاری است .گفتنی است
جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش در سال  ۹۶با
ابتکار زنده یاد محسن خیراللهی و حمایت گسترده
دکتر رادمنش در استان خوزستان برگزار شد و در
چهارمین دوره در سطح ملی برگزار شد .در مراسم
اختتامیه چهارمین دوره این جایزه از فعاالن و
عالقمندان به محیط زیست که در راستای حفاظت از
محیط زیست اقدامات شاخص و ارزندهای داشتهاند
بعنوان برگزیدگان تقدیر شد .در این مراسم همچنین
خانواده زنده یاد محسن خیرالهی نیز حضور داشتند
و برای دقایقی به ایراد سخن پرداختند.

افتتاح دفتر مستقل اتحادیه آبزیان هرمزگان

جمیله دبیری نیا -دفتر مستقل اتحادیه آبزیان هرمزگان با زیربنای
 270مترمربع و اعتبار دو میلیارد تومان در خیابان پدران آسمانی
بندرعباس باحضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری هرمزگان ،مدیر کل شیالت هرمزگان،رئیس اتاق بازرگانی
مرکز استان و جمعی از مسئولین افتتاح شد.
به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز  ،سرپرست معاونت امور
اقتصادی استانداری هرمزگان در این جلسه با قدردانی از اتحادیه
تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان به عنوان بخش
خصوصی فعال در حوزه آبزیان گفت :تجربه در دنیا نشان داده
است بهبود کسب و کار زمانی اتفاق می افتد که بخش خصوصی
وارد میدان شود و دولت به عنوان پلتفرم و حامی بخش خصوصی
باشد.
علی فیروزی افزود  :چین با بهبود کسب و کار و بکارگیری بخش
خصوصی توانست ۵۰۰میلیون نفر را از فقر مطلق نجات دهد.
فیروزی عنوان کرد  :هیچ نسخه ای بهتر از این نیست که
بخش خصوصی فعالتر شود و بخش دولتی حمایتش را از بخش
خصوصی اقتصادی افزایش یابد.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری هرمزگان تاکید کرد:
البته بایستی بخش خصوصی دچار بروکراسی و دیوانساالری که
پاشنه آشیل این بخش می باشد ،نشود.
وی با بیان اینکه هرمزگان در حوزه شیالت ،هاب شیالتی کشور
است؛ ادامه داد  :به همین دلیل بدنبال گرفتن اختیارات ویژه استان
از کشور برای حوزه شیالتی و صیادی هستیم.
فیروزی مطرح کرد  :حوزه شیالتی و آبزیان مهمترین ستون فقرات
اقتصادی هرمزگان است که بایستی از توان بخش خصوصی این

حوزه استفاده و حمایت کنیم .وی بر تکمیل زنجیره تولید در این
حوزه تاکید کرد و گفت :از تامین نهاده ها تا بازاریابی و فروش
بایستی برنامه ریزی و حمایت شود.
این مسئول تصریح کرد :با فرآوری یا استفاده از استانداردهای
دنیا در این حوزه ،قیمت محصول را می توان افزایش داد و به
سودآوری الزم رسید.
فیروزی بر توسعه متوازن در تمام بخش ها توسط این اتحادیه
تاکید و اضافه کرد  :بایستی برنامه ریزی مدونی صورت گیرد تا به
سودآوری رسید.
وی تاکید کرد :هیچ مدیری در هرمزگان حق استعالم فراقانونی از
سرمایه گذاران را ندارد و بروکراسی ها و استعالم های زائد را حذف
می کنیم تا افزایش سرمایه گذاری را در استان شاهد باشیم.
رییس اتاق بازرگانی استان هرمزگان نیز با قدردانی از حمایت
های سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری هرمزگان از بخش
خصوصی گفت :کارنامه عملکردی ایشان نشان می دهد که همواره
حامی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران و استان و… بوده و
هستند.
محمدرضا صفا افزود:اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
آبزیان هرمزگان از  ۲۰سال پیش در دفتر مهرداد بازرگان و با هزینه
شخصی ایشان فعال بوده و به همین دلیل فعالیتش تاکنون با
دلسوزی شان ادامه داشته است.
صفا مطرح کرد :اتاق بازرگانی دارای یازده تشکل است که بزرگترین
آنها اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان است.
مدیرکل شیالت هرمزگان نیز در این جلسه با قدردانی از اتحادیه
تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان گفت :در دو سال
اخیر انسجام و وحدت بخش خصوصی و دولتی افزایش یافته است.
عبدالرسول دریایی با بیان اینکه در دوسال اخیر میزان حمایت ها
را از بخش خصوصی را افزایش داده ایم افزود :خوشبختانه گام های
خوبی در تشکل های شیالتی برداشته شده است.
دریایی با اشاره به اینکه اداره کل شیالت هرمزگان در نقش
کاتالیزور و با هدف تقویت اتحادیه ها و تشکل های شیالتی عمل
کرده است افزود :در همین راستا بخشی از اختیارات مان را به
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان تفویض
کرده ایم .وی گفت :با برنامه ریزی و پیگیری های صورت گرفته
امسال درگیری چندانی از بیماری را در سایت های پرورش میگو در
استان نداشتیم.
دریایی همچنین از ارتقای برنامه های آموزشی و حمایت از بهره

در قالب تعامالت فیمابین با فرمانداری تبریز محقق شد

برداران شیالتی در راستای ارتقای تولید و رفع موانع تولید طی سال
آینده در استان خبرداد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان نیز
گفت :این دفتر شامل دو بخش اداری و سالن کنفرانس  ،مدیریت
و وبینار است.
مهرداد بازرگان اظهار داشت  :در این دفتر میزهای تخصصی و
کمیسیون هایی از بدو تولید تا بازار و بخش کارشناسی و تحقیق و
توسعه و… .فعال می باشد و سیستم های مان با ارائه کدهایی با
کشورهای مختلف دنیا ارتباط می گیرد.
بازرگان اظهار داشت  :از ۱۲سال قبل فعالیت اتحادیه آغاز شد که
اوج فعالیت های مان در دوسال اخیر بوده است.
وی افزود :شرایط تولید 200هزار تن میگو و ۲۰۰هزار تن ماهی در
قفس در استان ایجاد شده و همچنین زمینه تولید ماهیان خاویاری،
خرچنگ و صدف و… در استان فراهم شده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان با
بیان اینکه در زنجیره تولید و ارزش آبزیان بایستی باهم کار کنیم
و در بخش پرورش میگو و سایز و میزان تولید میگو ،شرایط خوبی
داریم؛ گفت :برنامه هایی برای پرورش آبزیان در ساحل و دریا و
فراساحل داریم که در دریا پرورش ماهی در قفس داریم و تولید
صدف درساحل را در سال آینده داریم و در فراساحل نیز ماهی
تیالپیا داریم.
بازرگان با اشاره به اینکه مناطق مختلف استان برای تولید و
پرورش آبزیان ظرفیت و شرایط مناسبی دارند؛ خاطرنشان کرد:در
حال حاضر  ۲۵هزار تن تولید میگوی پرورشی در ۸هزار هکتار اراضی
سایت های پرورش میگو تولید شده که چشم انداز تولید میگو در
 50هزار هکتار در استان را داریم.
به گفته وی همچنین پرورش ماهی در قفس از  ۶۰۰۰تن فعلی
به  ۵۰هزار تن در چهار سال آینده خواهد رسید و چشم انداز تولید
۲۰۰هزار تن را در آینده داریم.
به گفته بازرگان ،این اتحادیه با کشورهای مختلف از جمله
ایتالیا تفاهمنامه دارد و در حال رایزنی جهت انعقاد تفاهمنامه با
کشورهای دیگر هستیم.
وی اظهار امیدواری کرد :این اتحادیه نقش موثری را برای آینده
این صنعت داشته باشد و بازار تولید را کنترل کند.
بازرگان با بیان اینکه در بخش کارخانجات پودر ماهی خودکفا
هستیم ،افزود :در بخش تولید بچه میگو خودکفا می شویم و در
اشتغالزایی در استان آینده روشنی را خواهیم داشت.

مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای البرز
گفت :عملیات تعریض آزادراه کرج -قزوین
حدفاصل ترمینال شهید کالنتری با هدف رفع گره
ترافیکی این محدوده از  ۲۵آبان آغاز شده است.
علی زندیفر با اشاره به اینکه عملیات تعریض
آزادراه کرج -قزوین حدفاصل ترمینال شهید
کالنتری تا زیرگذر آیتالله رفسنجانی با هدف
رفع گره ترافیکی این محدوده از  ۲۵آبان آغاز
شده است ،افزود :این پروژه با اجرای عملیات
خاکی شامل روسازی و زیرسازی از ترمینال شهید
کالنتری تا زیرگذر آیت الله رفسنجانی به طول (۱.۵
یک و نیم) کیلومتر با اعتباری بالغ بر  ۵۰میلیارد
ریال در حال اجراست.
وی گفت :فاز اول این پروژه به طول  (۲.۵دو
و نیم) کیلومتر از پل فردیس تا ترمینال شهید
کالنتری با اعتباری بالغ بر  ۴۲میلیارد ریال به
بهرهبرداری رسیده است و اجرای فاز دوم آن
حدفاصل ترمینال شهید کالنتری تا زیرگذر آیتالله
رفسنجانی نیز در حال انجام است و امید است که
تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز با
اشاره به اینکه اجرای پروژه مذکور در طول هفته
(به غیر از تعطیالت رسمی و روزهای آخر هفته)
همزمان با عبور بار ترافیکی انجام میشود ،افزود:
پروژه تعریض آزادراه تهران -کرج از سال  ۹۷با
هدف ساماندهی ترافیک در قالب سه طرح شامل
پروژه گرمدره (الین شمالی و جنوبی) ،پروژه احداث
زیرگذر و اصالح هندسی وبهسازی تقاطع فردیس
در الین شمالی و پروژه تعریض الین شمالی
حدفاصل تقاطع فردیس تا خروجی مهرویال
تعریف شده است.
وی تصریح کرد :از زمان آغاز این طرحها ،پروژه
تعریض گرمدره در الین شمالی وجنوبی بهرهبرداری
شده است و پروژه احداث زیرگذر ،اصالح هندسی
و بهسازی تقاطع فردیس در الین شمالی نیز با
پیشرفت فیزیکی  ۵۵درصدی درحال انجام است.
این مسئول با یادآوری اینکه البرز شاهراه ارتباطی
 ۱۴استان بوده و بیش از  ۱۸درصد بار ترافیکی
کشور را به خود اختصاص داده است ،گفت:
تکمیل این پروژه تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک و
تسهیل عبورومرور کاربران جادهای دارد.

سبطی درجشنواره پاییز هزاررنگ:

گسترش نشاط اجتماعی وظیفه
شهرداری گرگان است
آیین پایانی جشنواره پاییز هزاررنگ با حضور
مدیران شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر،
هنرمندان مطرح کشوری و بومی ،شهروندان
گرگانی ،جمعی از مدیران گرشگری کشور عراق
و مدیران استانی و شهرستانی در پارک جنگلی
النگدره برگزار شد.
برپایی نمایشگاه با تعداد  50غرفه از ساعت 9
و  30دقیقه صبح ،ایستگاه های اقوام ،موسیقی،
کودک ،طبیعت ،توانخواهان و خالقیت ،تور
عکاسی و فیلمبرداری و برگزاری مسابقات
ورزشی از جمله برنامه های شاخص جشنواره
امروز بود.
شهردار گرگان در این مراسم گفت :اقلیم
گلستان به ویژه شهر گرگان بسیار خاص است
و باید از ظرفیتهای آن به خوبی بهره ببریم.
محمدرضا سبطی با بیان اینکه فصل پاییز،
سرمایه اقتصادی و اجتماعی برای شهر گرگان
به همراه دارد ،افزود :طبیعت خدادادی مانند
جنگلهای هیرکانی در فصل پاییز بسیار غنی
است که این موضوع شهر گرگان را در سطح
کشور و حتی بینالمللی متمایز میسازد.
سبطی تصریح کرد :پاییز گرگان زیبایی حیرت
انگیزی دارد و محتوای پاییز هزاررنگ ایجاد
تحول در حوزه گردشگری است.وی با بیان اینکه
گسترش نشاط اجتماعی به ویژه در محالت را
وظیفه خود میدانیم بیان کرد :توسعه فضاهای
شاد و مفرح منطبق با نیازهای فرهنگی و روحی
و روانی جامعه در جهت گسترش ارتباطات
سالم اجتماعی از جمله وظایف مهم مدیریت
شهری است.

نماینده مردم شهرستانهای کوار سروستان و خرامه در مجلس :

فصل جدید همکاریهای مشترک منطقه  8عملیات انتقال گاز

توسعه و محرومیت زدایی در شهرستان کوار یک خواست عمومی و مطالبه جدی است

آذربایجان شرقی  -فالح :همكاریهای مشترک منطقه  8عملیات انتقال گاز ایران با فرمانداریها و سازمانهای اجرایی استانهای تحت
پوشش ،در رابطه با صیانت از سرمایه های ملی افزایش می یابد.
مدیر منطقه  8عملیات انتقال گاز ایران با اعالم این مطلب گفت :تعامل و همكاری های تنگاتنگ و همچنین همفكری و
همسویی با سیاستهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی سازمانهای اجرایی هر استان ،زمینه رشد و شكوفایی هر چه بیشتر و
ارائه خدمات مطلوب به هموطنان را تقویت می کند .فیروز خدائی افزود :رعایت حریم ایمنی خطوط و جلوگیری از ساخت
و سازهای غیرمجاز ،به منزله صیانت از سرمایه های ملی بوده و ضمن پایداری انتقال گاز ،حضور به موقع و سریع نیروهای
عملیاتی را در مسیرهای خطوط انتقال گاز هموار می سازد.
مدیر منطقه  8عملیات انتقال گاز ضمن بیان موقعیت اقلیمی و استراتژیكی منطقه و نقش تعیین كننده انرژی پاك در تامین
گاز خانگی ،صنایع ،نیروگاهها و همچنین ایجاد تعامل اقتصادی و سیاسی بین كشورها ،همكاری سازمانها ،نهادها و ارگانهای استان
را درحفظ حریم و پایداری انتقال گاز ضروری دانست .در ادامه این نشست ،فرماندار تبریز نقش این مدیریت در تأمین پایدار انتقال گاز
را بسیار تعیینکننده خواند و گفت :نقش حیاتی و کلیدی این منطقه عملیاتی بسیار حساس است و انتظار میرود که با درایت ،تجربه ،تخصص و برنامهریزی،
بتوانید پایداری انتقال ایمن و بهینه گاز به سراسر کشور را تضمین کنید.
بهروز مهدوی افزود :در عصر كنونی كه افزایش آالینده ها و خطرات زیست محیطی بزرگترین تهدید برای جامعه انسانی بشمار می رود ،هیچ محدودیتی برای
تحقیق و پژوهش در رابطه با كاهش عوامل تهدید كننده محیط زیست وجود ندارد لذا نیاز است این منطقه عملیاتی در كاهش آلودگی هوا نهایت همكاری را
با سایر نهادها داشته باشد.
وی اظهار داشت :ایران بزرگترین ذخایر گازی را دارد و مردم کشورمان از این نعمت پاک بهره مند هستند و امیدوارم با تالش شما عزیزان و مصرف بهینه
هموطنان ،زمستان امسال هیچ مشکلی از بابت افت و قطعی گاز نداشته باشیم.
مهدوی ضمن تشكر از همت و فداكاری های كاركنان شركت انتقال گاز و علی الخصوص منطقه  8عملیات ،بحث امنیت و ایمنی را بسیار مهم تلقی کرد و
اظهار داشت :الزم است لیست مناطق حادثه خیز را در اختیار سیستم مانیتورینگ فرمانداری قرار دهند تا در مواقع نیاز بدون فوت وقت و در حداقل زمان
ممكن رسیدگی شود.
در ادامه این نشست ،فرماندار تبریز از تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز بازدید و از نزدیك در جریان فرایند انتقال گاز قرار گرفت.

نماینده مردم شهرستانهای کوار ،سروستان و خرامه در مجلس شورای اسالمی بطور سر زده از اداره بنیاد مسکن  ،کارخانه قند پارس
و بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) شهرستان کوار بازدید کرد و اظهارداشت  :توسعه و محرومیت زدایی در شهرستان کوار یک
خواست عمومی و مطالبه جدی است .به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس  ،مهندس عبدالعلی رحیمی مظفری
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی در بازدید از بنیاد مسکن کوار با تقدیر از خدمات بنیاد مسکن خاطر نشان کرد :
بسیاری از روستاهای این شهرستان در سالهای گذشته از خدمات توسعه روستایی بهره مند شده اند اما همچنان محرومیت
در روستاهای این شهرستان به چشم می خورد و باید همه دستگاهها در اقدامی هماهنگ برای زدودن غبار محرومیت از
روستاهای این شهرستان تالش کنند  .این نماینده مجلس با بیان اینکه خشکسالی و کم بارشی در سالهای گذشته تاثیر ماندگار
بر معیشت روستاییان گذاشته است افزود :باید از همه ظرفیت ه ای پیش رو برای رفع محرومیت و جایگزینی راهکارهای تامین
درآمد در روستاها تالش کرد .مصطفی ایوبی مدیر بنیاد مسکن شهرستان کوار نیز در حاشیه این بازدید گزارشی از خدمات انجام
شده در روستاهای این شهرستان ارائه داد و گفت :بنیاد مسکن با رویکرد جهادی و محرویمت زدایی در روستاهای این شهرستان خدمات
قابل توجهی ارائه داده است  .مهندس ایوبی عملکرد مسکن روستائی دراین شهرستان را تشریح کرد و بیان داشت  :با توجه به وقوع آسیب های حاصل از سوانح
طبیعی)سیل و زلزله( و عدم پایداری و عدم كیفیت مناسب اجرای مسكن روستائی بنیادمسكن انقالب اسالمی در راستای طرح ویژه بهسازی روستائی از سری
برنامه های توسعه از سال  1384اقدام به احداث ساالنه تعداد  200هزار واحد مسكونی از طریق پرداخت تسهیالت و انجام نظارت راهبردی نموده است .در سال
گذشته در سطح روستاهای شهرستان كوار مجموعا ً تعداد  185واحد مسكونی از طریق پرداخت تسهیالت باسقف فردی 500میلیون ریال با همكاری بانكهای
عامل احداث گردیده كه تعداد  135واحد به بهره برداری رسیده است  .مدیر بنیاد مسکن شهرستان کوار ادامه داد  :همچنین از تسهیالت یاد شده تعداد 40
فقره مربوط به تسهیالت بهسازی مسكن محرومین روستایی به همراه تسهیالت بالعوض  300میلیون ریالی برای هر فقره از این تسهیالت می باشد .از ابتدای
برنامه سال  1384تاكنون درسطح شهرستان كوار بالغ برتعداد  2هزار و  735واحد مسكونی تحت نظر بنیاد مسكن و با استفاده تسهیالت مذكور احداث گردیده
است .ایوبی  ،بیمه منازل روستائی را از دیگر کارکردهای بنیاد مسکن دانست و گفت :بنیاد مسكن انقالب اسالمی طی سال های اخیر با هماهنگی شركت های
بیمه نسبت به بیمه نمودن منازل مسكونی متقاضیان كه از طریق بنیاد مسكن تسهیالت دریافت نموده اند اقدام نموده است كه در این راستا بنیاد مسكن
شهرستان كوار در نیمه دوم سال گذشته تعداد  125واحد مسكونی جدید روستائی را با پرداخت حق بیمه ناچیزی از سوی متقاضیان به شركت های بیمه بمدت
 10سال تحت پوشش قرار داده است.

