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هماهنگـی  نشسـت شـورای  دومیـن 
مدیران دسـتگاه های تابعه وزارت امور 
اقتصـادی و دارایی در اسـتان البرز به 
میزبانـی بیمه ایـران در اسـتان البرز، 
برگزار شـد. به گـزارش روابط عمومی 

اداره کل امـور اقتصـادی و دارایی البرز، این نشسـت با حضور 
»ابوالفضـل فـاح« نماینده وزیـر و مدیرکل امـور اقتصادی و 
دارایی اسـتان البرز، »رضا احسـانی مقدم« سرپرست کل بیمه 
ایران در استان، » قاسم گابگیران« معاون مدیرکل امور مالیاتی 
اسـتان، »حسین سـاالری« مدیرکل گمرک اسـتان، »علیرضا 
نصرتی فر« مدیرعامل بورس منطقه ای البرز، »شـهریار وثوقی 
مجدی« نماینده بانک ملی ایران، »میرانی« معاون فنی خسارت 
بیمـه ایـران در البرز،»برزگر« مدیرمالی بیمه ایران در اسـتان 
و»خزائی« مسـئول صدور بیمه ایران اسـتان در سالن جلسات 
سـاختمان بیمه ایران در اسـتان البرز برگزار شـد. » ابوالفضل 
فـاح« نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اسـتان 
البرز هدف از برگزاری دومین نشسـت را ارائه گزارش عملکرد 

سال 1394 دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و ...

بـه گزارش واحـد خبر روابـط عمومی و 
امـور بین الملل شـهرداری رشـت؛ طی 
سـفر شـهردار شـوبیش هـال آلمان و 
هیات همراه به رشت و دیدار با شهردار، 

با حضور در استانداری و نشست با معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسـعه منابع اسـتانداری و جمعی از 
مدیران اسـتانداری دیدار و گفتگو کرد. دکتر سـید محمد علی 
ثابت قدم در این دیدار به امضا تفاهم نامه همکاری ما بین شـهر 
شـوبیش هال در آلمان و رشـت در گیان اشـاره کـرد و گفت: 
طبق این قرارداد توسـعه فعالیت های زیست محیطی، فرهنگی 
و سـامت در اولویت کار قرار دارد. وی همچنین فعالیت هایی از 
قبیل تورهای گردشـگری، مـراودات فرهنگی و نرم افزاری را از 
عوامل توسـعه شهری دانسـت و ابراز کرد: امید است با تعامل و 
رایزنی های بیشتر با شهردار و مجموعه مدیریت شهری شوبیش 
هال بتوانیم شـاهد پیشـرفت شـهر در ابعاد گوناگـون به ویژه 
اقتصادی باشیم. خروجی هایی که بعد از توافقات حاصل می شود 

باید در حوزه های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سامت...

دومین نشست شورای هماهنگی 
مدیران دستگاه های تابعه وزارت 

امور اقتصادی و دارایی

شهردار شوبیش هال 
آلمان در رشت

معاون قوه قضائیه: 

مالكیت معنوی ستون فقرات و نقطه ثقل تمامی 
فعالیت های اقتصادی كشور است
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ــور ضمن  ــناد و امالك كش ــازمان ثبت اس ــس س رئي
ــوى در جهان؛  ــگاه مالكيت معن ــر نقش و جاي تاكيد ب
مالكيت معنوى را نقطه ثقل و ستون فقرات هر اقتصاد 
ــور  ــم توجهى به اين حوزه در كش ــت و از ك پويا دانس

ابراز نگرانى كرد. 
ــناد و امالك كشور، احمد  ــازمان ثبت اس به گزارش س
ــت علمى راهكارهاى توسعه كيفى  ــركانى در نشس تويس
ــگاهى حقوق ثبت در دانشگاه  ــته ها و دوره هاى دانش رش
ــفانه با وجود  ــى و خدمات ادارى افزود: متاس علوم قضاي
ــوى در اكثر قريب به اتفاق  ــه و اهميت مالكيت معن توج
كشورهاى پيشرفته و تاثير آن بر اقتصاد آنان؛ در كشور ما 
ــال هاى گذشته آن گونه كه بايسته است  اين مقوله در س

مورد توجه قرار نگرفته است. 
ــال  ــبختانه اين حوزه در چند س وى تصريح كرد: خوش
اخير از اولويت هاى اصلى سازمان بوده و ما خواهان توجه 
ــش و جايگاه مالكيت معنوى در  ويژه جامعه علمى به نق
ــتيم تا با همراهى و همكارى نهادهاى  توسعه كشور هس
ــل؛ بتوانيم وظيفه خود را در  ــى و حقوقى بين المل آموزش

قبال كشور به سرانجام رسانيم. 
ــوق ثبتى در  ــه ويژه به حق ــان توج ــركانى خواه تويس
نهادهاى علمى كشور شد و گفت: شايد بخشى از وضعيت 
ــور در مباحث حقوقى ناشى از  ــامان موجود در كش نابس
ــگاهى و غربت علوم  كم كارى و كم توجهى محافل دانش
ــران اين خأل در  ــد و ما نيازمند جب ــور باش ثبتى در كش

كشور بوده ايم. 
وى اضافه كرد: بدون شك تاسيس دانشكده علوم ثبتى 
كه با يارى مسئوالن دانشگاه علوم قضايى و حقوق ادارى 
ــتاى تحقق اين  صورت گرفت مى تواند گامى موثر در راس
ــور در  ــاير نهادهاى علمى كش اهداف بوده و اميدواريم س
ــازمان ثبت اسناد  اين راه ما را يارى و همراهى كنند و س
ــور در حد توان خود از اين تالش ها حمايت  و امالك كش

كرده و از هيچ كمكى فروگذار نخواهد بود. 
ــد: با وجود اين كه  ــاون رئيس قوه قضائيه يادآور ش مع
قانونگذار در سال 1310 در مواد مختلف به درستى نقش 
ــمت اجبارى  ــگاه امور ثبتى را تدوين كرده و به س و جاي
ــفانه در  ــرده بود اما متاس ــمى حركت ك كردن ثبت رس
گذشته حقوق ثبت و امور ثبتى يك امر مهجور و مغفول 
ــاهديم امروزه عدم توجه به امور ثبتى  باقى مانده و ما ش
و التزام به آن هزينه هاى فراوانى به كشور و نظام تحميل 

كرده است. 
تويسركانى افزود: خوشبختانه اين حوزه از نگاه تيزبين 
مقام معظم رهبرى مغفول نمانده و در بند 66 و به صورت 
مفصل در بند 67 سياست هاى ابالغى برنامه ششم توسعه 
ــط ايشان به صراحت بر توسعه ثبت رسمى در كشور  توس

تاكيد شده است. 
رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ريشه بسيارى 
ــور را عدم توجه به ثبت  ــاى موجود در كش از بى نظمى ه
ــان كرد: اكثر دعاوى موجود  ــمى برشمرد و خاطرنش رس

ــارات  ــترى كه تبديل به ضايعه و خس در محاكم دادگس
ــور شده است ريشه در عدم توجه  پنهان و پيدا براى كش
ــم همان گونه كه در  ــمى دارد و ما بايد بداني ــه ثبت رس ب
ــاره شده است امور ثبتى يك امر  قوانين مختلف به آن اش

حاكميتى بوده و نيازمند توجه خاص مى باشد. 
ــه محاكم را  ــه اصلى مراجعه مردم ب ــركانى ريش تويس
ــت و گفت: در صورت وجود  ــط آنان دانس اثبات حق توس
ــمى نياز به مراجعه به محاكم قضائى به شدت  ــند رس س
ــا وجود ماده 1309 قانون مدنى  كاهش خواهد يافت و ب
كه دعاوى عليه اسناد رسمى را با استناد به شهادت كافى 
ــته؛ برخى اين موضوع را مغاير با شرع اعالم كردند  ندانس
ــند يعنى اقرار به شهادت و اين  كه بايد بدانيم ماهيت س
ــته و اتفاقا به معناى  ــرع نداش امر هيچگونه منافاتى با ش

اجراى تمام و كمال شرع است. 

ــعه ثبت رسمى  ــان كرد: هر ميزان از توس وى خاطرنش
ــويم به همان اندازه شاهد بى نظمى هاى حقوقى و  دور ش
طرح دعاوى بيشتر در محاكم خواهيم بود و الزام به ثبت 
ــور بايد نهادينه شود چون  ــعه آن در كش ــمى و توس رس
ثبت رسمى به بهترين وجه ممكن مى تواند به احقاق حق 

مردم كمك كند. 
ــورت گرفته در  ــوالت ص ــاره به تح ــركانى با اش تويس
ــه ثبت نوين  ــى موضوعات مربوط ب ــازمان افزود: گاه س
ــناخته مانده و تالش هاى  ــن خواص جامعه هم ناش در بي
ــتا مى تواند بسيار مفيد و  نهادهاى آكادميك در اين راس
ــگاهى بايد در جريان اين  ــد و اساتيد دانش تاثير گذار باش
ــيوه ها  ــى اين ش تحوالت قرار گرفته و در مباحث آموزش
ــا بتوانند  ــه قرار دهند ت ــن را مورد توج ــهاى نوي و روش
فارغ التحصيالنى متناسب با نيازهاى كشور و واقعيات روز 

ــتا هر كمكى كه نياز  ــازمان در اين راس تربيت كنند و س
باشد را ارائه خواهد نمود. 

ــور اين  ــناد و امالك كش ــت اس ــازمان ثب ــس س رئي
ــترده  ــه فعاليت گس ــازمان با دامن ــك س ــازمان را ي س
ــته بالغ بر 72 ميليون  ــال گذش ــت و گفت: در س دانس
ــردم ارائه  ــازمان به م ــت در اين س ــزار خدم و 600 ه
ــت كه اين خدمات در حوزه هاى مختلف و در  شده اس
ــتاى وظايف تعريف شده براى سازمان بوده و خود  راس
ــم كار و دربرگيرندگى خدمات  ــتى گوياى حج به درس

ارائه شده در اين سازمان است. 
ــاره به تحوالت صورت گرفته ساليان  ــركانى با اش تويس
اخير در سازمان خاطرنشان كرد: در زمان اصالح شيوه ها 
ــه كارگيرى  ــى در ب ــاى فراوان ــها تالش ه ــود روش و بهب
ــاهد آثار و  ــورت گرفت و امروز ش ــاى نوين ص فناورى ه

بركات آن در زندگى مردم مى باشيم. 
ــنگين و  ــور را يك امر س ــن در كش ــالح قواني وى اص
ــت و گفت: در چند سال اخير در اين راستا  مشكل دانس
ــت و نتيجه اين  ــورت گرفته اس ــى ص ــاى فراوان تالش ه
ــت و يكى از اين  ــاهده اس ــنى قابل مش تالش ها به روش
ــتر) بوده كه  اقدامات تصويب قانون جامع حدنگار (كاداس
ــبختانه آئين نامه اجرايى آن نيزدر ابتداى امسال به  خوش

تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيد. 
نگاه قوه قضائيه به سمن هاى محيط زيستى 

اميدواركننده است
ــاركت هاى مردمى سازمان حفاظت  مدير كل دفتر مش
محيط زيست گفت: نگاه قوه قضائيه به سمن هاى محيط 
زيستى با هدف حفظ منابع طبيعى و تنوع زيستى بسيار 

اميدواركننده است. 
ــد درويش در گفت و گو با ايرنا افزود: در همايش  محم
ــال با حضور رئيس قوه  ــت كه پارس حقوق و محيط زيس
ــت برگزار شد،  ــازمان حفاظت محيط زيس قضائيه در س

حمايت قضائى از سمن ها مورد تاكيد قرار گرفت. 
وى اظهار كرد: در ابتداى روى كار آمدن دولت يازدهم 
ــى يك بند  ــار در ماده 66 آيين دادرس ــتين ب براى نخس
ــمن محيط زيستى  ــد مبنى بر اين كه يك س گنجانده ش
مى تواند عليه فردى حقيقى و حقوقى كه موجب تخريب 
غيرقابل جبران محيط زيست شده است، اعالم جرم كند 

و دادستان مى تواند مسئله را پيگيرى كند. 
ــدن اين بند، چنين  وى ادامه داد: پيش از گنجانده ش
امرى ميسر نبود و سمن ها بايد شكايت خود را از مبادى 
ــئله را پيگيرى  ــى اعالم مى كردند و دولت، خود مس دولت
ــتقل و با در  مى كرد اما اكنون آنها مى توانند به صورت مس
ــتن ادله معتبر اقدام به شكايت از فرد خاطى  ــت داش دس

محيط زيستى كنند. 
ــاركت هاى مردمى سازمان حفاظت  مدير كل دفتر مش
ــت گفت: اين بند، اواخر سال 92 در ماده 66  محيط زيس
ــتورالعمل هاى اجرائى  ــى گنجانده شد و دس آيين دادرس

آن، سال 93 ابالغ شد. 
درويش تاكيد كرد: خوشبختانه قوه قضائيه اعالم كرده 
است كه آمادگى دارد از سمن هاى محيط زيستى حمايت 
ــحالى دارد؛ زيرا قطعا با ادامه  قضائى كند كه جاى خوش
اين روند شاهد فعاليت بيشتر سمن ها و در پى آن محيط 

زيست سالم تر خواهيم بود. 
ــت محيطى  ــردم نهاد زيس ــازمان هاى م وى گفت: س
ــازمان حفاظت محيط زيست و چشم  بازوهاى توانمند س
و گوش آن در رصد مسائل محيط زيستى و جلوگيرى از 
تخريب طبيعت به شمار مى آيند؛ بنابراين حمايت از آنها 

به معناى حمايت از محيط زيست است. 
ــازمان مردم نهاد محيط  درويش افزود: بيش از 700 س
زيستى در كشور فعال است كه با يك برنامه ريزى اصولى 
ــزايى در حفظ محيط  و حمايت جدى مى توانند نقش بس

زيست داشته باشند. 

معاون قوه قضائيه: 

مالكيت معنوى ستون فقرات و نقطه ثقل تمامى فعاليت هاى اقتصادى كشور است
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4- نقد رويه قضايى فوق
ــكال نيست و به نظر  پذيرفتن اين عقيده به اين نحو مطلق خالى از اش
ــورد معامله را با مقدور  ــندگان مزبور مطلق بودن عمل م ــد نويس مى رس
ــد، زيرا در  ــه مخلوط كرده ان ــيله غير طرف معامل ــبى آن به وس بودن نس
ــخص طرف معامله  ــرت ش صورتى كه مورد معامله، عمل مقيد به مباش
باشد و طرف معامله توانايى تسليم آن را نداشته باشد، هيچ كس ديگرى 
نيز نمى تواند آن را تسليم كند و مورد معامله را بايد در اين صورت مطلقاً 

غير مقدور دانست؛ پس عدم قدرت مطلق است. 
ــرت شخص  اما در صورتى كه مورد معامله، عمل كلى بدون قيد مباش
ــد، واضح است كه مورد معامله را نمى توان حتى به طور نسبى  معين باش
ــت، زيرا مورد اين معامله مخصوص عمل  براى متعامالن غير مقدور دانس
ــخص او نبوده است تا تسليم مورد معامله نسبت به او غير مقدور تلقى  ش
شود بلكه مورد كلى بوده و معامله كننده متعهد همواره بر اجراى قرارداد 

توانايى خواهد داشت. 
ــال مربوط به قرارداد  ــود كه در ذكر مث ــه اين ترتيب، مالحظه مى ش ب
نقاشى نيز از فرض خارج شده اند، زيرا مورد معامله نقاشى با قيد مباشرت 
ــر انجام مورد معامله،  ــه در صورت عدم توانايى او ب ــت ك متعهد بوده اس
ــن موردى نه تنها  ــليم مطلق خواهد بود و چني ــوالً عدم قدرت بر تس اص
ــدرت نقاش طرف قرارداد نبوده بلكه هيچ كس ديگرى نيز نمى تواند  در ق
ــرت ديگرى را انجام دهد. اگر مورد معامله مطلق عمل  عمل با قيد مباش
ــت در اين صورت، تسليم مورد معامله عالوه بر اشخاص  ــى بوده اس نقاش
ــد بود؛ پس عدم  ــرف قرارداد نيز مقدور خواه ــبت به نقاش ط ديگر، نس

قدرت بر تسليم مصداق پيدا نمى كند. 
ــبب بطالن  ــبى قدرت، به عنوان س بنا بر مراتب باال منظور از فقدان نس
ــت كه تسليم مورد معامله به وسيله متعهد نه شخصاً و نه از  عقد، اين اس
ــل به ديگرى غير مقدور باشد ولى نسبت به اشخاص ديگر اگر  طريق توس

بخواهند، مقدور و ممكن باشد. 
5- در حقوق ايران

ــت كه  ــوق مدنى ايران بيان كرد اين اس ــه مى توان در باره حق آنچ
ــبب بطالن عقد  ــدان مطلق آن س ــدرت نيز مانند فق ــبى ق فقدان نس
ــت و آن عبارت  ــر حال، نتيجه هر دو يكى اس ــد بود، زيرا در ه خواه
ــليم، مورد معامله در  ــت كه بر اثر عدم قدرت متعهد به تس از اين اس
ــت و داليلى كه در  ــرار نخواهد گرف ــه يا متعهدله ق ــار منتقل الي اختي
ــد، يعنى روايت  ــليم ذكر ش مورد بطالن عقد بر اثر عدم قدرت بر تس
ــفهى يا غير عقاليى بودن معامله، همچنانكه بطالن  فقهى نفى غرر و س
ــليم اثبات مى كند،  ــق قدرت بر تس ــورت فقدان مطل ــه را در ص معامل
ــبى قدرت را نيز به ثبوت مى رساند  بطالن عقد ـ در فرض ـ فقدان نس
ــيله شخص يا اشخاص ديگر  ــليم مورد معامله به وس و اينكه امكان تس
ــا متعهدله نخواهد  ــراى منتقل اليه ي ــى در معامله ب ــت، نفع فراهم اس
داشت، چرا كه فرض اين است كه به هر حال، متعهد يا ناقل، قادر به 
ــت و امكان اجراى آن به وسيله  اجراى قرارداد و انجام مورد تعهد نيس
ــرارداد جداگانه بين او و منتقل اليه يا  ــخاص ديگر، فقط با تنظيم ق اش

متعهدله فراهم مى شود. 

نتيجه
از مجموع مطالبى كه در اين مقاله آورده شد مى توان يك نتيجه عملى 

در مورد وضعيت حقوقى پاره اى از قراردادهاى رايج نيز به دست آورد: 
ــنگينى را  ــه در قراردادهاى ازدواج، مبلغ مهر رقم س ــت ك معمول اس

ــادى و امكانات مالى زوج  ــكيل مى دهد كه به هيچ وجه با وضع اقتص تش
ــوع ازدواج ها به علت  ــروز اين ن ــبختانه ام ــب ندارد. هر چند خوش تناس
ــناخت بهتر واقعيات زندگى اجتماعى رو به كاهش  پيشرفت آگاهى و ش
ــدادى قراردادهاى ازدواج، مهر  ــت ولى با اين حال، هنوز در تع نهاده اس
ــيار گزاف و سنگينى را به خصوص در مقايسه با دارايى و درآمد  مبلغ بس

زوج تشكيل مى دهد. 

ــه مطالبى كه به اختصار در اين مقاله آمد به وضوح مى توان  با توجه ب
دريافت تعهد مربوط به مهريه هاى سنگين در صورتى كه بيش از امكانات 
مالى زوج باشد، خالى از اشكال نيست، زيرا مثًال تعهد مهريه يك ميليون 
ــم يكصد هزار تومان  ــه تمام دارايى اش از رق ــبت به زوجى ك تومانى نس
ــاوز نمى كند  (چنانكه  ــزار تومان در ماه تج ــدش از مبلغ چند ه و درآم
ــده است) تعهدى است كه ايفاى آن عادتاً  ــيار ديده ش موارد آن عمًال بس

ــليم  ــه خود تعهد به علت عدم قدرت بر تس ــت و در نتيج غير مقدور اس
ــته باشد. هر چند عده اى از فقها تصريح كرده اند كه  نمى تواند اعتبار داش
ــبت به پرداخت مهر صحت عقد نيست و بر اين امر  تمكن فعلى زوج نس
ــت در مورد بحث، با  نيز ادعاى اجماع كرده اند ولى همچنانكه معلوم اس
ــرايط مالى زوج، نه تنها تأديه مبلغ مهر فعًال غير مقدور  در نظر گرفتن ش

است بلكه در زمان آينده نيز عادتاً امكان نخواهد داشت. 

قدرت بر تسليم مورد معامله (بخش پايانى)
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شورای  نشست  دومین  امروز-  فرصت  خبرنگار  کرج- 
هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در استان البرز به میزبانی بیمه ایران در استان البرز، برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی البرز، این 
نشست با حضور »ابوالفضل فالح« نماینده وزیر و مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی استان البرز، »رضا احسانی مقدم« سرپرست 
کل بیمه ایران در استان، » قاسم گالبگیران« معاون مدیرکل 
امور مالیاتی استان، »حسین ساالری« مدیرکل گمرک استان، 
»علیرضا نصرتی فر« مدیرعامل بورس منطقه ای البرز، »شهریار 
وثوقی مجدی« نماینده بانک ملی ایران، »میرانی« معاون فنی 
البرز،»برزگر« مدیرمالی بیمه ایران در  خسارت بیمه ایران در 
استان و»خزائی« مسئول صدور بیمه ایران استان در سالن جلسات 
ساختمان بیمه ایران در استان البرز برگزار شد. » ابوالفضل فالح« 
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز هدف 
از برگزاری دومین نشست را ارائه گزارش عملکرد سال 1394 
دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان البرز 

و بیان مسائل و مشکالت دستگاه های مذکور عنوان کرد. وی به 
نامگذاری سال 1395 توسط مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
با نام سال» اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« اشاره کرد و افزود: 
برنامه جامع اقتصاد مقاومتی از سال گذشته در حوزه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی آغاز شده است و وزیر امور اقتصادی و دارایی 
برنامه عملیاتی را در 7 محور با هدف ثروت آفرینی در کشور 
ارائه نموده و بر لزوم تشکیل جلسات هماهنگی واحدهای استانی 
و اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی و راهبری اقتصاد کالن استان 
توسط مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
استانها تاکید دارد. در ادامه این نشست، نماینده وزیر و مدیرکل 
امور اقتصادی و دارایی البرز به پیگیری مصوبات اولین نشست 
مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان 
البرز از جمله : انتقال پرونده های مالیاتی که به استناد ماده 110 
قانون مالیاتهای مستقیم حوزه فعالیت آنها استان البرز است از 
استان تهران به البرز، ایجاد سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی در استان البرز،رفع مشکل حوزه بیمه درخصوص عقد 

قراردادهای بیمه توسط بخشی از واحدهای اقتصادی استان البرز 
به صورت متمرکز با شرکتهای خدمات بیمه ای در تهران و انجام 
کار کارشناسی و پرداخت خسارت توسط شرکتهای بیمه ای در 
استان البرز اشاره کرد. شایان ذکر است که پیگیری در جهت ایجاد 
شعبه تخصصی خسارت بیمه در شهرستان کرج و تهیه ساختمان 
و ایجاد شعبه بیمه ایران در شهرستان فردیس از جمله مصوبات 
دومین نشست مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و 

دارایی در استان البرز می باشد.

به میزبانی بیمه ایران در استان البرز، برگزار شد؛

دومین نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی 

اخبار

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای گلستان:

   انسداد 26 چاه غیر مجاز در 6 
شهرستان استان

و  حفاظت  معاون  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان از انسداد 26حلقه 
چاه غیر مجاز در6 شهرستان استان در هفته منتهی به 20 
فروردین سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی آب 
منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی اظهار 
کرد: در اجرای طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی، طی 
هفته منتهی به 20 فروردین سالجاری 26حلقه از چاه های 
غیر مجاز در شهرستان های گنبد کاووس، کردکوی، کالله، 
مسدود شد  گرگان  و  کتول  علی آباد  گالیکش،   رامیان، 
که سهم شهرستان گنبد کاووس3، گرگان 2، گالیکش 
1 و کالله 4، رامیان 10، علی آباد کتول 3 و کردکوی 3 
انسداد بوده است. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای استان در ادامه تصریح کرد: چاه های غیر مجاز 
روستاهای  در  کاووس  گنبد  در شهرستان  مسدود شده 
سارجه کر،عجم شیرملی و بالخان، در کردکوی در روستای 
مهتر کالته، در رامیان در روستاهای رضا آباد فندرسک، 
شیرآباد، توران فارس،فجر رامیان، شهر دلند و توران ترک، 
در گرگان در روستاهای مرزنکالته و اسبو محله در علی 
آباد در روستاهای اسالم آباد و نظر خانی و در کالله در 
روستاهای کنگور،گرکز و قراول حاجی تاجیک حفر شده 
بود.وی ضمن تشکر از حمایت های دستگاه قضایی و انتظامی 
ونیز فرمانداران محترم، از عملکرد مطلوب ادارات منابع آب 
شهرستانها که موجب قطع ید این تعداد متجاوز به منابع 
آبی و جلوگیری از زیان به آبخوانها و صاحبان چاه های پروانه 
دار شده است، اظهار کرد: روند انسداد چاه های غیر مجاز 
با مساعد شدن هوا در سال جاری و صدور احکام اجرایی 
بیشتر از سوی مراجع قضایی سرعت بیشتری خواهد یافت.
گفتنی است از ابتدای اجرای طرح انسداد چاه های غیر مجاز 

204 فقره انسداد در استان انجام شده است.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی: 

تسهیل در ارائه خدمات به 
مشترکین از اهداف شرکت گاز 

استان است
 - فالح  اسد  تیریز- 
گاز  شرکت  مدیرعامل 
آذربایجان شرقی با تأکید 
خدمات  سپاری  برون  بر 
استان  گاز  شرکت  گفت: 
شرکت  یک  به عنوان 
ارائه  آماده  رسان  خدمات 
به  سهل الوصول  خدمات 
طبیعی  گاز  مشترکین 
است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ولی اله دینی افزود: 
مشترکین می توانند به راحتی با مراجعه به دفاتر پیشخوان 
بدون طی سفر شهری و اتالف وقت بیشتر خدمات شرکت 
گاز را دریافت کنند. وی با اشاره به قدمت شبکه گازرسانی 
کالنشهر تبریز، تالش در افزایش ایمنی شبکه های گازرسانی 
را مورد تأکید قرار داد و افزود: وظیفه ذاتی و اصلی شرکت 
گاز نگهداری و نگه داشت شبکه و تجهیزات گازرسانی به 
منظور ارائه خدمات ایمن، پایدار و مطمئن به مشترکین 
گاز طبیعی است و این امر باید با وسواس و دقت بیشتری 

مورد توجه قرار گیرد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب 
استان گلستان خبر داد

انجام بیش از 78 هزار مورد 
آزمایش کلرسنجی آب

پایگاه  گزارش  به  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
خبری معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب شهری 
اعالم مطلب فوق گفت سال گذشته  با  استان گلستان 
و  کیفی  کنترل  همکاران  مجموعه  تالش  و  همت  با 
کلرسنجی  تست  مورد  هزار  آزمایشگاههای شرکت 78 
آب در سطح شهرهای استان انجام شد. مهندس مهیار 
مورد   667 و  هزار   5 مدت  این  طی  افزود:  خسروی 
 HPC نمونه برداری میکروبی و 3 هزار و 473 مورد آزمون
از شبکه و مخازن صورت گرفت که همه نمونه ها فاقد 
میزان  همچنین   : کرد  تصریح  وی  است  بوده  آلودگی 
نیز 76  گلستان  استان  توزیع  از شبکه  کدورت سنجی 
هزار و 527 نمونه بوده است که شامل کدورت سنجی از 
شبکه ها و منابع تامین و تصفیه خانه بوده است. همچنین 
537 مورد نمونه برداری آنالیز شیمیایی از شبکه، مخازن 
و منابع انجام شده است.معاون بهره برداری شرکت تعداد 
و  بیولوژیک  و  شیمیایی  میکروبی،  فعال  آزمایشگاه های 
فاضالب جهت کنترل آزمایشات آب و فاضالب در سطح 7 
شهر استان را 24 بخش بیان کرد و در پایان یاد آور شد:  
تمامی این آزمایشات و نمونه برداری های صورت گرفته 
برای اطمینان از بهداشت آب انجام شده است.وی بازدید 
دوره ای از مخازن و ایستگاه های کلرزنی استان، ساخت 
محلول )DPD( به میزان 15 لیتر با صرفه جویی معادل 
نیاز  30 میلیون ریال، تهیه پر کلرین و آب ژاول مورد 
شهرها به ترتیب به میزان 115 تن پرکلرین، 113 تن آب 
ژاول و نظارت بر پروژه تحقیقاتی مربوط به کنترل کیفیت 

را از دیگر اقدامات واحد کنترل کیفی شرکت بیان کرد.
از ابتدای سال گذشته تاکنون

19 واحد تولیدی و صنعتی 
کهگیلویه و بویراحمد به چرخه 

تولید بازگشتند
یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: با تشکیل 
جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در ابتدای سال 
گذشته تاکنون 19 واحد تولیدی و صنعتی به چرخه تولید 
بازگشتند. داریوش دیودیده در نشست ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید با اشاره به برگزاری خوب جلسات این ستاد 
در سال 94 اظهار کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون 32 
جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان کهگیلویه 
و بویراحمد برگزار شد و مشکالت 146 واحد تولیدی و 
صنعتی در این کارگروه برگزار شد.وی بیان کرد: جلسات 
مصوبه  تولید 222  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  کارگروه 
دیگر  و 95 مصوبه  اجرایی شد  مصوبه  که 127  داشت 
نیز در دست اجرا است. رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مشکالت تأمین 
منابع مالی، تأمین زمین، بدهی و سایر مشکالت واحدها در 
این کارگروه مطرح می شود، بیان کرد: بیشترین مصوبات 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مربوط به بانک ها است. 
وی با بیان اینکه در دو سال اخیر 30 واحد تولیدی به 
چرخه تولید بازگشتند، تصریح کرد: با بررسی واحدهای 
مشکل دار در ستاد تسهیل به پیشرفت فیزیکی 15 واحد 
صنعتی و تولیدی کمک شد، 19 واحد به چرخه تولید 
نیز  دیگر  واحد  پرونده 59  شدن  قضایی  از  و  بازگشت 
جلوگیری شد. دیودیده به مشکالت چندین طرح تولیدی 
و صنعتی پرداخت و تصریح کرد: عملیات احداث کارخانه 
سیمان سپوی دهدشت با پیشرفت 24 درصدی به دلیل 
عدم تأمین تجهیزات و همچنین مشکالت سرمایه گذاری 
متوقف شده است که بانک های ملی و صادرات برای ادامه 

عملیات این واحد صنعتی همکاری ld کنند.

اخبار

دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای گلستان با کارکنان

 گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس علی نظری 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان به مناسبت سال 
جدید به صورت چهره به چهره با کارکنان این شرکت دیدار 
و گفتگو کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
گلستان، مهندس نظری با حضور در تمامی واحدها و در 
دیدار چهره به چهره با کارکنان این شرکت، ضمن تبریک 
سال نو از فعالیت های کارکنان در سال گذشته قدردانی 
کرد.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان، در این دیدار 
بر تقویت نیروی انسانی به عنوان با اهمیت ترین سرمایه 
سازمانی تاکید کرد و افزود: برای رشد و ارتقای شرکت، 
باید همه دست به دست دهیم و بحث های کارشناسی نیز 
تقویت شود.مهندس نظری در پایان با عنایت به نام گذاری 
سال 95 توسط رهبر معظم انقالب "به اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل " خواهان تالش هر چه بیشتر کلیه همکاران 

برای رسیدن به اهداف صنعت آب شد.
توسط مجتمع آموزش فنون اهواز

خدمات رساني به 3 هزار نفر از 
کاروانهاي راهیان نور وزارت نفت

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- رییس امور اداري و 
خدمات پشتیباني مجتمع آموزش فنون اهواز از خدمات 
رساني به 3 هزار نفر از کاروانهاي راهیان نور وزارت نفت 
خبر داد و اظهار داشت: خدمت رساني به این افراد از 
23 اسفند 94 تا 14 فروردین امسال محقق شد.داریوش 
طالبي زاده افزود: بنا بر تاکید مهندس عالي پورمدیرعامل 
منابع  مدیریت  و  نفتخیزجنوب  مناطق  ملي  شرکت 
پذیراي  روز،  این مجتمع طي 21  این شرکت،  انساني 
سه هزار نفر از کاروانهاي راهیان نور را از شرکت گاز، 
پتروشیمي تبریز، پتروشیمي عسلویه، پاالیش و پخش، 
بهداشت و درمان صنعت نفت، شرکت ملي نفت ایران 
قالب  افراد که در  این  افزود: طي مدت حضور  بود.وي 
پنج دوره چهار روزه انجام شد، اسکان، تغذیه، درمانگاه و 
سالن هاي ورزشي در اختیار کاروانهاي راهیان نور وزارت 
نفت قرار گرفت.شایان ذکر است؛ مجتمع آموزش فنون 
اهواز یکي از پایگاههاي اساسي اسکان کاروانهاي راهیان 
نور در جنوب محسوب مي شود که همه ساله و در ایام 
پایاني سال و عید نوروز، پذیراي کاروانهاي راهیان نور 

وزارت نفت از سراسر کشور است.

اهدای لوح تقدیر توسط استاندار به 
مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی 
اراک- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی 
ریزی  برنامه  شورای  درجلسه  مرکزی،  استان  گاز  شرکت 
وتوسعه استان دراستانداری مرکزی جواد مهندس مدیرعامل 
این شرکت موفق به دریافت لوح تقدیر از محمودزمانی قمی 
لوح  در  گزارش  این  برپایه  گردید.  مرکزی  استان  استاندار 
دریافتی مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی چنین آمده 
است: »هماهنگی وتصمیم گیری دراموربرنامه ریزی، توسعه و 
عمران استانها، هدایت و تصویب برنامه  ها در چارچوب سیاستها 
حضور  و  مشارکت  کشورمستلزم  کالن  مشی های  خط  و 
فعاالنه مدیران و مسئولین استان در شوراهای تصمیم گیری 
این  به  مسلما"دستیابی  که  بوده  استانی  سیاست گذاری  و 
نبوده  میسر  جنابعالی  مساعی  و  مشارکت  بدون  اهداف 
است. لذا به پاس فعالیت های اثربخش و مجدانه جنابعالی 
پیشبرد  به منظور  استان  توسعه  و  برنامه ریزی  درشورای 
اهداف مذکوردرسال 1394این لوح تقدیم می گردد. سالمت 
وتوفیقات روزافزون آن جناب رادرعرصه خدمتگزاری به ملت 

شریف استان راازدرگاه ایزدمنان مسئلت می نمایم.«

رشت - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  خبر  واحد 
شهرداری رشت؛ طی سفر شهردار شوبیش هال 
آلمان و هیات همراه به رشت و دیدار با شهردار، 
وی با حضور در استانداری با معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و جمعی 
از مدیران این نهاد دیدار و گفتگو کرد. دکتر سید 
محمد علی ثابت قدم، شهردار رشت، در این دیدار 
به امضا تفاهم نامه همکاری ما بین شهر شوبیش 
و  اشاره کرد  آلمان و رشت در گیالن  هال در 
گفت: طبق این قرارداد توسعه فعالیت های زیست 
محیطی، فرهنگی و سالمت در اولویت کار قرار 
دارد. وی همچنین فعالیت هایی از قبیل تورهای 
گردشگری، مراودات فرهنگی و نرم افزاری را از 
ابراز کرد: امید  عوامل توسعه شهری دانست و 
است با تعامل و رایزنی های بیشتر با شهردار و 
مجموعه مدیریت شهری شوبیش هال بتوانیم 
شاهد پیشرفت شهر در ابعاد گوناگون به ویژه 
اقتصادی باشیم. خروجی هایی که بعد از توافقات 

تاریخی،  حوزه های  در  باید  شود  می  حاصل 
ظهور  منصه  به  سالمت  و  اقتصادی  فرهنگی، 

برسد و جذب سرمایه و سرمایه گذار می تواند 
عامل مؤثری برای سهولت در اجرای برنامه های 
مورد نظر باشد. در ادامه این نشست اصغریان 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری گفت: امیدواریم به واسطه این دیدار 
اقتصادی شوبیش  مناسبات  برای  نوینی  فصل 
هال و رشت فراهم شود. اصغریان گسترش دایره 
برای  دلیلی  را  مختلف  حوزه های  در  تبادالت 
توسعه شهری عنوان و تصریح کرد: درصدد تعامل 
با کشورهایی هستیم که دارای دانش و سرمایه 
می باشند تا بتوانیم از ظرفیت های آنها در جهت 
توسعه همه جانبه بهره بگیریم. هرمان جوزف 
استقبال  از  نیز  هال  شوبیش  شهردار  پیلگریم 
خوب شهردار و مجموعه مدیریت شهری در ورود 
به رشت قدردانی کرد و گفت: آمادگی داریم که 
پل ارتباطی شما با دنیا باشیم و امیدواریم شرایط 
و  گذاری  برای سرمایه  مناسبی  بستر  و  خوب 
شروع فعالیت های اقتصادی رشت و شوبیش هال 
فراهم شود. وی با بیان اینکه درصد بیکاری در 

شوبیش هال صفر است، افزود: یکی از دالیلی 
که باعث این امر شده توجه به فراگیری مهارت 
در کنار تحصیالت دانشگاهی است ومسئولین 
این شهر به کیفیت زندگی شهروندان اهمیت 
زیادی می دهند. شهردار شوبیش هال موضوعات 
تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و... را از عوامل مهم 
در توسعه شهری دانست و گفت: بخش زیادی 
از صنعت ما در رابطه با تکنولوژی جدید است و 
این امر به فعالیت های اقتصادی دنیا بر می گردد 
زیرا باید با پیشرفت تکنولوژی به سمت توسعه 
گام های مؤثرتری برداریم. وی تاکید کرد: حال که 
شرایط تعامالت دو سویه فراهم شده باید از تمام 
پتانسیل ها و ظرفیت های موجود برای رسیدن به 
توسعه پایدار بهره بگیریم و رشت از منابع بسیار 
خوبی برای تحقق این امر برخوردار است. الزم 
به ذکر است در جریان این نشست تنی چند از 
مدیران استانداری به بیان نقطه نظرات خود در 
خصوص راهکارهای همکاری دو جانبه به جهت 

رسیدن به توسعه شهری پرداختند.

در پی حضور شهردار شوبیش هال آلمان در رشت

شهردار رشت : توسعه فعالیت های زیست محیطی، فرهنگی و سالمت در اولویت قرار دارد

تبریز- لیال پاشایی- معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه آذربایجان شرقی با بیان اینکه هنرمندان با خلق آثار در 
زمنیه وقف می توانند این سنت حسنه را ترویج دهند، گفت: 
نخبگان جامعه و هنرمندان بر این عقیده هستند که استفاده 
این  ماندگاری  و  فرهنگ  پایداری  باعث  وقف  در  هنر  ابزار  از 
سنت حسنه تأثیرگذار است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
حجت االسالم وحدت مشهوری افزود: با توجه به اینکه ماه رجب 
همزمان با هفته هنر اسالمی مقرون شده است، سنت دیرینه و 
نیکوی وقف با تلفیق هنر می تواند زمینه ساز اثرات جاویدان در این 
عرصه شود. وی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه 
تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، افزود: اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان از لحاظ عملکرد فرهنگی در سطح باالیی قرار دارد 
و همچنین کشش استان از لحاظ فرهنگی باعث پیشرفت هر 
چه بیشتر در این زمینه شده است. وی خاطرنشان کرد: امسال 
تصمیم بر آن شده است که عالوه بر طرح های سراسری مانند 

آرامش بهاری و نشاط معنوی برنامه هایی مانند تئاتر دانش آموزی 
جهت ترویج فرهنگ وقف بین نوجوانان و جوانان نیز داشته باشیم. 
وی ادامه داد: این طرح مدرسه ای که با عنوان ُجنگ دانش آموزی 
از سال گذشته آغاز شده برای اولین بار در کشور و به همت اداره 
کل اوقاف و امورخیریه برگزار شده است. مشهوری به سایر برنامه 

  های بخش فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اشاره کرد 
و ادامه داد: در دی ماه سال جاری و همزمان با هفته وقف جشنواره 
کاریکاتور با محوریت وقف خواهیم داشت که توضیحات الزم در 
زمان برگزاری ارائه خواهد شد. وی از برپائی مراکز فرهنگی- قرآنی 
در امام زاده های سراسر استان خبر داد و گفت: برپائی چنین مراکز 
بر اساس موقعیت جغرافیایی هر منطقه تهیه شده است تا به این 
وسیله به ترویج قرآن و فرهنگ اهل بیت)ع( نیز پرداخته شود. 
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان افزود: در 
شهریور و مهرماه سال جاری طرح پیوند آسمانی و مهر تحصیلی 
در امام زاده ها جهت گسترش فرهنگ ازدواج آسان جوانان در 
آستانه ازدواج و کمک تحصیلی به دانش آموزان بی بضاعت برگزار 
می شود. وی خاطرنشان کرد: بقاع متبرکه زیادی در استان وجود 
دارد که مورد بی مهری قرار گرفته اند که جلساتی برای تبیین 
برنامه هایی جهت مقاوم سازی و بهسازی آنها با ارگان های مربوط 

از جمله شهرداری و میراث فرهنگی داشتیم.

کرمانشاه - خبرنگار فرصت امروز- مدیر 
از  کرمانشاه  استان  نفت  پاالیش  شرکت 
انواع  لیتر  تولید یک میلیارد و 170 میلیون 
فرآورده های نفتی در پاالیشگاه کرمانشاه طی 
سال گذشته خبر داد. صید محمد جمشیدی، 
بنزین، گازوییل، نفت سفید، نفت کوره و گاز 
مایع )LPG( را از جمله محصوالت تولیدی 
در پاالیشگاه کرمانشاه عنوان کرد. وی افزود: 
سال گذشته برای تولید این محصوالت بیش 
از یک میلیارد و 170 میلیون و 653 هزار لیتر 
نفت خام در پاالیشگاه کرمانشاه تصفیه شد.وی 
افزود: سال گذشته 250 میلیون و 557 هزار 
لیتر  هزار   500 و  میلیون   276 بنزین،  لیتر 
نفت  لیتر  میلیون و 43 هزار  گازوییل، 140 

سفید، 444 میلیون و 478 هزار لیتر نفت کوره 
 )LPG( و 25 هزار و 453 متر مکعب گاز مایع
شد.جمشیدی  تولید  کرمانشاه  پاالیشگاه  در 
تصریح کرد: میزان تولیدات پاالیشگاه کرمانشاه 
در سال گذشته نسبت به سال 1393 تفاوت 
شرکت  است.مدیرعامل  نداشته  چندانی 
پاالیش نفت استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: 
این شرکت عالوه بر تولید فرآورده های نفتی 
مانند حالل  نفتی ویژه  یارانه ای، فرآورده های 
هگزان، حالل 402 و حالل 404 را نیز تولید 
می کند.وی یادآور شد: پاالیشگاه کرمانشاه در 
بحث تولید حالل هگزان تنها تولیدکننده این 
فرآورده در میان شرکت های پاالیش نفت کشور 

است.

خرم آ باد- خبرنگار فرصت 
عامل شرکت  امروز- مدیر 
نفتی  فرآورده های  پخش 
 9 جویی  صرفه  از  لرستان 
با  بنزین  مصرف  درصدی 
 CNG جایگزینی سوخت
داد.  خبر  استان  این  در 
پیمان بهرامی اظهار داشت: 

مصرف سوخت گاز طبیعی با 9 درصد افزایش 
در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 93، 
به 120 میلیون و 561 هزار مترمکعب رسید. 
وی گفت: مصرف گازطبیعی فشرده )سی ان 
صرفه  به   94 سال  در  لرستان  منطقه  جی( 
بنزین  لیتر  میلیون   105 مصرف  در  جویی 
پخش  شرکت  عامل  مدیر  است.  شده  منجر 
این  داشت:  بیان  لرستان  نفتی  فرآورده های 

میزان باعث صرفه جویی 9 
بنزین  مصرف  در  درصدی 
شد.  استان  در  سالیانه 
بهرامی از وجود 50 جایگاه 
»سی ان جی« یا گاز طبیعی 
لرستان  استان  در  فشرده 
خبر داد و بیان داشت: از این 
تعداد 26 باب تک منظوره 
بوده که در کنار 24 جایگاه دو منظوره عرضه 
این سوخت طبیعی را انجام می دهند.وی با 
بیان اینکه گاز طبیعی سوختی با احتراق پاک، 
تمیز و بهینه است و از نظر زیست محیطی و 
اقتصادی موضوعی مهم به شمار می رود، افزود: 
با توجه به استقبال مردم از این سوخت پاک به 
جای بنزین روند مصرف گاز طبیعی فشرده در 

استان رو به افزایش است. 

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل 
شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون از صرفه 
اقتصادي 50 میلیارد ریالي حاصل از انتقال و 
نصب دو عدد الکتروپمپ در مجتمع صنعتي 
شماره 5 مارون خبر داد. مهندس جهانگیر 
پورهنگ در نشست عملیاتي خود با مدیران و 
رؤساي این شرکت در مجتمع شماره 5 مارون 
ضمن ابراز خرسندي از ایده پردازي مبتکرانه 
کارکنان در ارائه راهکارهاي عملیاتي سودآور 
در شرایط خاص کنوني گفت: این دستاورد، 
فرایندي  نظر  از  و هم  ریالي  نظر  از  که هم 
بسیار حائز اهمیت است، مثال بارزي از همت 
کلیه کارکنان سازمان در راستاي تحقق شعار 
اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل است. وي به 
تشریح جزئیات پروژه پرداخت و افزود: قرار 
بر این بود که 2 عدد الکتروپمپ براي انتقال 
 3 مارون  به   5 مارون  مجتمع  نمکي  نفت 

خریداري و نصب گردد که هزینه اي معادل 
گرفتن  نظر  در  بدون  را  ریال  میلیارد   50
هزینه هاي جانبي به شرکت تحمیل مي کرد 
روزانه  انتقال  خریداري،  عدم  صورت  در  و 
مارون 3  نمکزدایي  به  نفت  بشکه  هزار   40
غیرممکن و میزان تولید دچار کاهش مي شد. 
پمپ   2 انتقال  ایده  به  پورهنگ  مهندس 
نمکزدایي  واحد  از   P-52A & B پرفشار  
انجام  با  شماره 4 مارون اشاره کرد و گفت: 
بدون  اقتصادي،  منابع  کار ضمن حفظ  این 
بشکه  روزانه 40 هزار  صرف هیچ هزینه اي، 
نفت را به ظرفیت تولیدي شرکت افزوده و از 
کاهش میزان آن جلوگیري نمودیم. گفتني 
برق  شبکه  احداث  جابجایي،  عملیات  است 
الکتروپمپ ها  ابزار دقیق و لوله کشي این  و 
توسط کارشناسان شرکت بهره برداري نفت و 

گاز مارون طراحي و اجرا شد.

جهت گسترش فرهنگ ازدواج آسان جوانان در آستانه ازدواج 

مشهوری: طرح پیوند آسمانی و مهر تحصیلی در امام زاده ها برگزار می شود 

سال گذشته یک میلیارد لیتر »فرآورده 
نفتی« در کرمانشاه تولید شد

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان خبر داد

صرفه جویی ۹ درصدی مصرف بنزین با جایگزینی 
سوخت »CNG« در لرستان

صرفه اقتصادي 50 میلیارد ریالي در شرکت گاز مارون

صباشهر در سال جاری، سبز تر از سالهای قبل می شود؛

رشد 25 درصدی بودجه فضای سبز 
شهرداری صباشهر در سال۹5

با رشد 25 درصدی بودجه فضای سبز شهرداری صباشهر، روند احداث و گسترش فضاهای سبز و پارکی 
سرعت بیشتری خواهد داشت.

دکتر مسعود کرم زاده در این باره اظهار داشت: سرانه فضای سبز صباشهر تاسال 1390 حدود 20 متر به ازای 
هر نفر بود که به دلیل افزایش جمعیت صباشهر که عواملی چون مهاجرت و موالید، دارد، این مقدار به 11 متر 
رسیده است. شهردار صباشهر ادامه داد: بودجه فضای سبز شهرداری در سال 94 چهارصد میلیون تومان بوده 
که با توجه به اهمیت موضوع و تالش همکاران بنده در مجموعه شهرداری، این رقم در پایان سال 94 به 700 
میلیون تومان رسید. در سال 95 نیز بودجه فضای سبز با رشدی 25 درصدی به 500 میلیون تومان رسیده که 
امیدوارم مانند سال گذشته این رقم به 900 میلیون هم برسدوصباشهر هرچه بیشترازشرایط محیطی سالم و 

پارکی برخوردارشود.

اولین بوستان طبیعت کشور با نام تالشگر فقید طبیعت ایران، مرحوم محمد علی اینانلو در صباشهر افتتاح شد

شهردارصباشهر گفت : بوستان طبیعت با 10 هزار متر مساحت که 5000 متر آن فضای سبز و مابقی برای مرکز 
مطالعات گیاه شناسی اختصاص دارد، برای اولین بار در کشور بنام طبیعت گرد فقید مرحوم محمد علی اینانلو، 
با کمک دوستداران طبیعت و فرزند این مرحوم با حضور اعضاء محترم شورای شهر و دیگر مسئوالن، با کاشت 
300 نهال، احداث و مورد بهره برداری قرارگرفت. وی افزود : با افتتاح پارکهای محلی، توسعه فضاهای سبز 
خطی و کاشت درخت در مسیر ها و محل های ممکن، بدنبال سر سبز کردن هر چه بیشتر صباشهر هستیم تا 
مردم خوب این شهر بتوانند از لطافت محیطی و هوای سالم بیشتر بهره مند شوند. دکتر کرم زاده همچنین 
تصریح نمود:آبیاری قطره ای بلوار اصلی شهررا به طول 6 کیلومتر در دستور کار داریم و پالک کوبی درختان 

نیز از دیگر برنامه های شهرداری در حوزه فضای سبز می باشد.
هرچندبا توجه به گران بودن قیمت زمین در صباشهر با مشکل تامین زمین برای احداث بیشتر پارکهای محلی 
و بوستانها مواجه هستیم،اما با مساعدت و همراهی خوب اعضاء محترم شورای شهر و نگاه طبیعت گرایی 

مجموعه شهرداری، درپی توسعه هرچه بهتر و بیشتر فضاهای سبز می باشیم.
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