خبر

بازدیداستاندارگلستانومدیرعاملشرکتتوزیع
نیرویبرقاستانازنصبپیلونبررویرودخانهاترک

گرگان -یحیــی آذری-خبرنگاراقتصادســرآمد ؛علی اکبر نصیری
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان در حاشیه بازدید و افتتاح
پروزه های شهرستان مراوه تپه در معیت استاندار گلستان از پروژه های درحال
اجرای و به اتمام رســیده مدیریت توزیع برق مراوه تپه بازدید و از نزدیک از روند
پشرفتفیزیکیاینپروژهقرارگرفت.
وی در این سفر یک روزه به شهرستان مراوه تپه که با حضور استاندار گلستان و
برخی مدیران دستگاههای اجرایی صورت گرفت افزود  :در سیل ابتدای سال۹۸
خسارتهای فراوانی به شبکه های برق این شهرستان وارد شد که جهت جبران
این خسارت ها ،اصالح شبکه فشار متوسط بطول  ۲۲۰۰متر و نصب دو دستگاه
سکسیونر
گازی واقع در روستای فرقسر انجام گردید.
نصیری گفت  :پروزه پیلون بسطام دره ( از پروژه های آسیب دیده از حوادث غیر
مترقبه سیل ) که برروی رودخانه اترک با طول اسپن ۶۷۰متر با اعتبار حدود۲۰
میلیارد ریال در حال اجرا بوده و در نوع خود دراستان گلستان بی سابقه است .
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان اضافه کرد  :در این سفر یکروزه به
شرق استان از پروژه برقدار شده روستای قوشه تپه یکی از پروژه های برق رسانی
به روستاهایبی برق  ،بازدید شد که خوشبختانه پیشرفت خوبی دارد و از نزدیک با
اهالی روستا در خصوص رضایت از عملکرد همکاران شرکت توزیع و مدیریت برق
مراوهتپهگفتگوانجامشد.
------------------------------------------------------------رئیسمرکزبهداشتاستانمازندران:

یکچهارمبیماراندیابتیمازندران
ازبیماریخوداطالعیندارند

مازندران-درخشنده-خبرنگاراقتصادسرآمد:دکترقاسماویس،معاون
بهداشتیدانشگاهعلومپزشکیمازندرانبهمناسبتهفتهپیشگیریاز
دیابت در گفتگو با خبرنگار وبدا دانشگاه با بیان اینکه دیابت از بیماری های شایع
عصر حاضر است که به دنبال شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع بشری به سرعت
در حال افزایش است ،گفت :افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع بشری به
معنایتغییرسبکزندگیبشربهسویاستفادهبیشترازماشینآالت،تکنولوژیو
بهطبعآنکاهشفعالیتبدنی،تغذیهناسالموافزایشبروزچاقیاستکهازعوامل
اصلیدیابتبهشمارمیآید.بنابراینمیتواننتیجهگرفتکنترلدیابتبهمعنای
تغییرسبکزندگینادرستاستکهبرایداشتنسبکزندگیسالمبایدبهفعالیت
بدنی،تغذیهسالمتوجهشود.
وی با بیان اینکه مبتالیان به دیابت بایــد مدیریت کنترل دیابت خود را برعهده
بگیرند،افزود:پزشک،همسروخانوادهنمیتواندتغییرورفتارسالمرادرشماایجاد
و سبک زندگی شما را اصالح کند آن ها فقط می توانند در این مسیر به شما کمک
کنند بنابراین شما سکان کشتی کنترل دیابت خود را برعهده دارید و برای این که
مدیرخوبیباشیدنیازمندفراگیریآموزشهایالزمبرایکنترلدیابتهستید.
-------------------------------------------------------------

حضورمدیردرمانتامیناجتماعیبوشهر
درسامانهسامد

بوشهر -خبرنگار اقتصادسرآمد مدیر درمان تامین اجتماعی استان
بوشهر در ادامه حضور دوره ای مدیران استان در سامانه ارتباطی مردم و
دولت به درخواست های تلفنی مردم استان در این سامانه پاسخ داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ؛دکتر زهرا نویدی
فرد مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر در راستای تقویت تعامل مردم و
دولت ؛پاسخگویی مستقیمبه مسائل و مشکالت شهروندان و در ادامه حضور دوره
ای مدیران استان در سامانه ارتباطی مردم و دولت سامد (تلفن ۱۱۱سامانه سامد)
 ،در دفتر مدیریت عملکرد  ،بازرسی و امور حقوقی استانداری بوشهر حضور یافت و
به درخواست های تلفنی مردم استان پاسخ داد.
وی با حضور در اداره کل بازرسی استانداری بوشهر ،پاسخگوی تماسهای تلفنی
شهروندانبودوبهدرخواستها،انتقاداتوپیشنهاداتمطرحشدهعموممردمکه
اغلب مربوط به هزینه های درمانی بود پاسخ داد.
دکتر نویدی فرد این شیوه در پاسخگویی به مردم را ارزشمند دانست وگفت :هدف
سامانهسامدکاهشمراجعاتحضوریمردمورسیدگیبهدرخواستهاوشکایات
درسریعترینزمانممکن وفرصتیاستمغتنمبرایمسئولیندستگاههاتامسائل
و مشکالت را برطرف کرده و رضایت مندی را مردم افزایش دهند.
------------------------------------------------------------طینیمهنخستسالجاریانجامشد؛

بهسازیوبهرهبرداریاز 5حلقهچاهدرعباسآباد

مازندران-درخشنده-خبرنگاراقتصادسرآمد  :به گزارش روابط عمومی
و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب مازندران؛ مهندس محمد
موسی نژاد مدیر امور آبفا شهرستان عباس آباد ضمن ارائه گزارش عملکرد نیمه
اول سالجاری اظهار داشت :طی این مدت بیش از ۴۸۰۰متر توسعه و اصالح شبکه
و نیز ۶۵۱فقره حوادث انشعابات ،شبکه توزیع و خط انتقال آب شرب مرتفع شد.
وی با اشاره به تعویض و طراحی مجدد دو دستگاه الکتروپمپ گفت .:بیش از۳۷۰
فقره انشعاب آب در شهرستان عباس آباد واگذار و ۳۳۳فقره از این انشعابات طی
نیمهنخستسالجارینصبوراهاندازیشد.مهندسموسینژادافزود:طی ۶ماهه
اول سالجاری یک فقره پمپ ،یک دستگاه کنتور آلتراسونیک و یک دستگاه تابلو
برقنصب و ۵دستگاهفنتابلونیزتعویضشد.
------------------------------------------------------------مدیرکلارتباطاتاستان:

 50درصدپهنایباندشبکهمخابراتیآذربایجان
غربی زیرباراست

ارومیه-نسرینکریممعجنی-خبرنگاراقتصادسرامد:مدیرکلارتباطات
و فناوری اطالعات آذربایجان غربی طی بازدید میدانی از وضعیت مراکز
مخابرات چندین روستای استان ،اعالمکرد ۵۰:درصد پهنای باندشبکه مخابراتی
استان زیر بار است و در  ۱۰روز اخیر  ۷گیگ بر این ظرفیت افزوده شده است .به
گزارشروابطعمومی ICTآذربایجانغربی،قاسمجلیلینژادمدیرکلارتباطاتو
فناوری اطالعات استان با تاکید وزیر ارتباطات در چندین روستای استان به همراه
مدیریت مخابرات منطقه آذربایجان غربی بازدید کرد،گفت:ظرفیت پهنای باند
مخابراتاستاندر ۱۰روزاخیر با ۷گیگافزایشبه ۸۰گیگرسیدهاستدرحالی
که ۴۴گیگازاینظرفیتدرحالبهرهبرداریاست.ویدراینبازدیدباتستفنی
از ظرفیت شبکه انتقال از وضعیت مطلوب آن خبر داد و افزود:در سال های اخیر بر
تقویت ظرفیت شبکهانتقالروستاییمخابراتاستان تالش شدهاستبااینحال
نیازبهتوسعهدرروستاهاوافزایشکیفیتارائهخدماتموردنیازاست.جلیلینژاد
ضمنتاکیدبررعایتپروتکلهایابالغیازطرفستادمبارزهباکروناتصریحکرد:
شیفت کاری کارشناسان فنی در مراکز مخابراتی کل استان برای ارائه خدمات
پایدار و مطلوب افزایش یافته و اقدامات الزم برای نقل و انتقال بین شهری آنها در
نظر گرفته شده است .بر اساس این گزارش از آغاز سالجاری بیش ازهشت هزارو
 ۴۰۰مشترکجدیداینترنتپرسرعتبهجمعمشترکانمخابراتآذربایجانغربی
افزودهشدهوتعدادمشترکیناستانبه ۲۴۰هزارمشترکرسیدهاستضمناینکه
 ۵۰۰مشترک جدید نیز از سرویس جدید FTTHدر شهرهای ارومیه ،بازرگان،
ماکو،خوی،میاندوآب،مهابادوبوکانبهرهمندهستند.

زمین 777
زمین
ایران
ایران
زمین
ایران
برقرسانی به دهکده جدید روستای آق امام مراوه تپه انجام شد

گرگان -آذری-خبرنگاراقتصادسرآمد  :مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت  :فاز اول برقرسانی به دهکده جدید روستای آق امام مراوه تپه انجام شد که مردم این
روستای جدید میتوانند از نعمت انرژی برق بهره مند گردند .به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ علی اکبر نصیری در حاشیه بازدید و افتتاح پروزه های
شهرستان مراوه تپه در معیت استاندار گلستان گفت  :پست توزیع هوایی و شبکه ۲۰کیلوولت و فشار ضعیف فاز اول دهکده جدید روستای آق امام مراوه تپه با حضور استاندار  ،مسئولین
و مدیران کل  ،فرماندار و بخشدار و مسئولین و مدیران شهرستانی واهالی روستا اافتاح گردید .شایان ذکر است که فاز اول دهکده جدید آق امام با یک دستگاه پست توزیع هوایی۱۲۵
کیلوولت آمپر ۱۴۵،متر شبکه فشار متوسط و ۶۸۱متر شبکه فشارضعیف و با مبلغ ۵۰۰۰میلیون ریال جهت تامین برق ۲۷واحد مسکونی صورت پذیرفت .همچنین شرکت توزیع
برق در میان شرکت های خدمات رسان آب و گاز و برق  ،جزاولین شرکتی بود که نسبت به واگذاری انشعاب اقدام نمود.
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مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیفارسخبرداد:

انعقاد122قراردادسرمايهگذاريدرشهركهاونواحيصنعتياقليد

شیراز-توانایی-خبرنگاراقتصادسرآمد  :مدیرعامل
شــرکت شــهرک های صنعتی فارس با اشاره به
ایجاد ۶شــهرک یا ناحیه صنعتی در شهرستان اقلید گفت:
شهرستان اقلید از لحاظ آمار تعداد شهرکها و نواحی صنعتی
ایجاد شده ،رتبه نخست استان فارس را به خود اختصاص داده
به نحوي که در این شهرستان هم اکنون ،شهرکهای صنعتی
اقلید  ۱و  ،۲و نواحي صنعتی تیمارجان ،خنجشت ،حسنآباد
و سده راه اندازي شده است و کار واگذاری زمین در همه این
شهرک ها و نواحی صنعتی انجام می شود.
احد فتوحی در بازدید از نواحی صنعتی حسن آباد ،تیمارجان
و شهرک صنعتی اقلید  ۱افزود :در حال حاضر  ۱۲۲قرارداد
سرمایه گذاری با متقاضیان در شــهرک های صنعتی اقلید
منعقد شده که شهرک صنعتی اقلید  ۱با دارا بودن  ۸۵قرارداد
بیشترین تعداد قرارداد و پس از آن ناحیه صنعتی تیمارجان
با  ۱۹قرارداد ،ناحیه صنعتی سده با  ۷قرارداد ،نواحی صنعتی
خنجشت و حســن آباد هرکدام با پنج قرارداد و اقلید۲نیز با
یک قرارداد درجایگاه هاي بعدي قراردارند.
فتوحی :افزود در قالب این قراردادها جمعاً  ۵۰هکتار زمین

به متقاضیان واگذار شده است.
وی اضافه کرد :همچنین  ۳۴واحد تولیــدی و صنعتی نیز
در این شهرک های صنعتی با اشتغال افزون بر  ۴۰۰نفر در

مرحله بهره برداری قرار دارند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس ،با بیان اینکه در
شهرکهای صنعتی اقلید در مجموع ظرفیت استقرار ۵هزار

واحد تولیدی صنعتی صنفی خدماتی و کارگاهی فراهم شده
است گفت :با توجه به اینکه در افق توسعه صنعتی شهرستان
شــهرکها و نواحی صنعتی از جایگاه ویــژهای برای جذب و
استقرار سرمایه گذاران برخوردار هستند توسعه زیرساخت
ها نیز متناسب با جذب سرمایه گذار در دستور کار قرار دارد.
وي افزود :با توجه به اینکه بخش زیادی از شــهرک صنعتی
اقلید ۱نیز به متقاضیان واگذار و این شهرک جز شهرک های
صنعتی تقاضا محور شهرســتان قرار دارد کار توســعه این
شــهرک صنعتی نیز در مرحله انجام اســت که امیدواریم با
الحاق اراضی اطراف شــهرک صنعتی بســتر مناسبی برای
جذب سرمایهگذاران فراهم شود .
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس با بیان اینکه
مشوق های ســرمایه گذاری در مناطق محروم و کم توسعه
یافته درشــهرکها و نواحی صنعتی اقلید اعمال میشــود
گفت :متقاضیان ســرمایه گذاری در این شهرک ها و نواحی
تنها  ۱۰درصد از حــق انتفاع را به صــورت نقدی پرداخت
می کنند و مابقی مبلغ نیز در اقساط  ۴۸ماهه از متقاضیان
اخذ می شود.

سرپرستشرکتگازمازندران:

شرکت گاز مازندران پیشرو در پویش سبز گازرسانی است

مازندران-درخشنده-خبرنگاراقتصادســرآمد  :سرپرست شرکت گاز
مازندران درباره اقدامات گازرســانی گفت :ظرف چند سال اخیر شبکه
گازرسانی این استان به میزان چشمگیری گسترش یافته و شاخص گازرسانی در
مازندران رشد قابل مالحظهای را تجربه کرده و جزء شرکت های پیشرو در پویش
سبز گازرسانی است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران« ،حمزه امیرتیموری» در جلسه
ویدئوکنفرانس با دستیار وزیر نفت ،معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران،
بر اهمیت جایگاه روابط عمومیها به عنوان ابزار تحقق قدرت رسانهای تاکید کرد و

گفت :روابط عمومی در دنیای امروز ،کارکرد ارتباطی مدیریت محسوب میشود و در
این راستا فعالیت حرفه ای روابط عمومی در عرصه اطالع رسانی باید نمایان گردد.
وی گفت :امروزه نقــش روابط عمومی ها بیش از پیش پر رنگ و اثربخش اســت
بطوری که در یک سازمان مانند قلب تپنده عمل میکنند و هر چه روابط عمومی
یک سازمان نظام مندتر و با علم روز دنیا همراه تر باشد مسلما در انعکاس جریانات
یک سازمان و ارتباط آن با خارج از سازمان موفق تر عمل خواهد کرد.
سرپرست شرکت گاز مازندران با بیان اینکه وظیفه برقراری ارتباط دو سویه بین
دولت و مردم با روابط عمومی هاست ،افزود :این مهم با ارتقا بیشتر جایگاه روابط

عمومی و در نتیجه اثربخشی بیشتر روابط عمومی در برقراری ارتباط با جامعه و
مجموعه دستگاههای مرتبط بیشتر بدست می آید.
امیرتیموری ،ضریب برخورداری جمعیت استان از نعمت گاز را ۹۷.۵درصد اعالم
کرد و گفت :همچنین ضریب برخورداری از گاز جمعیت شهری  ۹۹.۵و جمعیت
روستایی مازندران ۹۴.۵درصد است.
سرپرست شرکت گاز مازندران افزود :از ۳هزار و ۶۱۳روســتا مازندران تا کنون،
۲هزار و ۳۰۸روستا گازرسانی شده و عملیات گازرسانی به  ۲۵۲روستا نیز در دست
اجرا می باشد.

رییسروابطعمومیشرکتگازاستانبوشهر:

رعايت نکات ايمنی در مصرف گاز ضروری است

بوشــهر -خبرنگار اقتصاد ســرآمد ؛ رییس روابط عمومی
شرکت گاز استان بوشهر گفت :استفاده درست از وسایل گاز
سوز یک ضرورت دائمی بویژه در فصول سرد سال
به شمار می رود.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز اســتان بوشهر رییس
روابط عمومی شرکت گاز اســتان بوشهر گفت :برای کاهش
خطرات جانی و مالی ،ضروری اســت شهروندان در استفاده
صحیح ازوسایل گاز ســوز در منازل نکات ایمنی را رعایت
کنند.
عباســی افزود :در صورت رعایت نکات ایمنــی در نصب و
استفاده وسایل گاز ســوز میتوان از هر گونه حادثه و اتفاق
ناگواری جلوگیری کرد.
وی حصول اطمینان از درســت کار کردن وسایل گاز سوز را
نکتهای قابل توجه دانست و ادامه داد :مصرف کنندگان باید
حتما وسایل گازســوز خود را به متخصصین امر و بازرسین
جهت کنترل و رفع عیب نشان دهند.
وی افزود :مشترکین می بایست از سالمت و استاندارد بودن
دودکش و بخاری اطمینان حاصــل کنند و با دقت در نصب
اتصاالت لوازم گازسوز ،از خطر نشت گاز پیشگیری به عمل
آورند.
عباسی با بیان اینکه شهروندان قبل از نصب بخاری با رعایت
نکاتی ســاده می توانند از بروز حوادث جلوگیری کنند؛ ابراز

داشت :آویختن وزنه ای نسبتاً ســنگین به داخل دودکش و
هدایت آن از دهانه خروجی دودکش به طبقات پایینی یکی،
از راههای پیشنهادی برای کسب اطمینان از باز بودن مسیر
لوله است.
وی یکی دیگر از روشهای صحیح برای کسب اطمینان از نصب

معاونفنیوعمرانیشهرداریشیرازمطرحکرد؛

اجرای گسترده پروژه های عمرانی شيراز علی رغم شيوع کرونا
شیراز-توانایی-خبرنگارمواجهه اقتصادی ؛معاون
فنی و عمرانی شــهرداری شــیراز در آیین بهره
برداری از پل چپگرد دلگشــا گفت :براساس اعالم نظر
سازمان شهرداری های کشور ،امروز شهرداری شیراز علی
رغم مشکالت اقتصادی حاکم بر جامعه و شیوع بیماری
کرونا جزو شهرداری های کالنشهری است که به صورت
گسترده پروژه های عمرانی را اجرا می کند.
اسماعیلی صالحی افزود :عالوه بر پروژه های  ۲۷گانه ای
که مد نظر شورای شهر اســت ،پروژه های بزرگ و تاثیر
گذار دیگری در دو بعد حمل و نقل و ترافیک و انســان
محوری را اجرا می کنــد که در حال حاضر در ســطح
مناطق بیش  ۱۵۰پروژه در حال اجرا اســت که تا پایان
سال جاری یا روز شیراز ســال آتی به بهره برداری می
رسند .این اقدامات گسترده که توسط شهرداری انجام
می شــود در جهت عمران و آبادانی و خدمات رسانی به
مردم شیراز است.
وی با اشاره به اعتبار  ۳۶۵میلیارد ریالی اجرای چپگرد
دلگشا گفت :بخشی از این هزینه در راستای اجرای سازه
پل و بخشی برای تملک صرف شده است.

معلون فنی و عمرانی شهرداری شــیراز با اشاره به پروژه
بزرگراه شهید سلیمانی به عنوان یک ابرپروژه شهر شیراز
افزود :بنا به گفته پیمانکار این پروژه یکی از بزرگترین پروژه
هایی است که در جنوب کشور نمونه آن وجود ندارد و در
حال حاضر بیش از  ۱۰کارگاه عمرانی مشغول بکار هستند
صالحی نوید افتتاح فاز دوم پروژه استاد بهمن بیگی را در
دی ماه داد و گفت :تقاطع و زیر گذر این پروژه طی یکماه
آینده به بهره برداری می رسد و گره ترافیکی در شمال
غرب و جنوب را رفع خواهد کرد.

وسیله گازسوز را لمس دودکش وسیله گازسوز اعالم کرد و
افزود :به منظور کســب اطمینان از کارکرد صحیح وسیله
گازســوز ،لوله بخاری خود را لمس کنیــد و درصورتی که
گرمای آنرا احساس نکردید ،فورا بخاری را خاموش و اشکال
دودکش سرد؛ زنگ خطری است که
را برطرف کنید چرا که
ِ

نشان می دهد گازهای سمی وسیله گازسوز در خانه شما در
حال انتشار است.
عباسی در ادامه افزود :طـــول شیلنگ گاز نباید حداکثر از
 ۱۲۰سانتي متر بیشتر باشد .اســتفاده از شیلنگ هاي بلند
براي رساندن گاز به نقاط مختلف منزل بسیار خطرناک است
و باید از این کار خودداري کرد.
ســردرد ،ضعف جســماني ،ســرگیجه و بي قراري ،تهوع و
استفراغ ،خمیازه کشیدن بیش از حد و کاهش دید از عالیم
عمومي مســمومیت هاســت .حالت خواب آلودگي شدید،
کسلي ،خستگي و کاهش قدرت عضالني از نشانه هاي اولیه
مسمومیت در افراد به شــمار مي رود .چنانچه افراد در این
مرحله متوجه چنین عالیمي شدند ،با خارج شدن از فضاي
آلوده مي توانند از پیشرفت مسمومیت پیشگیري کنند.
یکي از نکات بسیار ساده اي که خطرآفرین است؛ قرار گرفتن
پرده ،لباس ،رختخواب ،ظروف پالستیکي و سایر اشیاي قابل
اشتعال در مجاورت بخاري اســت که مي تواند سبب وقوع
آتشسوزي در منزل شود.
شــعله های آبی گاز به همان میزان که ما را در فصل ســرما
گرم و محیط را برایمان آرام بخش مــی کند به همان اندازه
نیز میتواند تهدید کننده جان و مالمان باشد و از این رو در
استفاده از دستگاههای گازســوز رعایت نکات ایمنی نباید
فراموش شود.

مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانکرمانشاهخبرداد؛

اجرای طرح «کاداستر» در ۶۰۰هزار هکتار از منابع طبيعی کرمانشاه
کرمانشاه-کبودی-خبرنگاراقتصادسرآمد:مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از برنامه
ریزی برای اجرای طرح کاداستر در سطح  ۶۰۰هزار هکتار از
منابع طبیعی استان طی امسال خبر داد.
انشــااهلل کوالنی  ،با بیان اینکه امســال برای اجرای طرح
کاداســتر در ســطح  ۶۰۰هزار هکتار از عرصه های منابع
طبیعی استان برنامه ریزی شده ،گفت :سال گذشته هم این
طرح در سطح  ۶۰۰هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی
استان اجرایی شد.
کوالنی اضافه کرد :با تحقق هدف گذاری امسال سطح اجرای
طرح کاداستر در منابع طبیعی استان تا پایان سال به ۱.۲
میلیون هکتار خواهد رسید.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان کرمانشاه با
بیان اینکه استان کرمانشاه بیش از  ۱.۷میلیون هکتار منابع
طبیعی شامل  ۱.۲میلیون هکتار مرتع و  ۵۲۷هزار هکتار
جنگل دارد ،گفت :در تالشیم تا این طرح را در سطح تمامی
عرصه های منابع طبیعی استان اجرایی کنیم.
کوالنی گفت :کاداستر طرحی برای حفاظت از منابع طبیعی
اســت که با اجرای آن منابع طبیعی تعیین تکلیف شده و

امکان دستاندازی سودجویان به این سرمایههای خدادادی
کم میشود.
وی با بیان اینکه اجرای طرح کاداستر میتواند گام مهمی در
جهت حفاظت از منابع طبیعی باشد ،اظهار کرد :اجرای طرح
کاداستر منجر به صدور ســند تک برگ برای اراضی منابع
طبیعی میشود که تثبیت مالکیت دولت و تعیین حدود
مستثنیاتازمهمترینمزیتهایاینطرحاستکهازطریق
آن هم میتوان اختالفات ملکی را رفع کرد و هم امکان تعرض
به اراضی ملی و دولتی را به حداقل رساند.

