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معاون قوه قضاییه: 

115میلیون پرونده قضایی بایگانی شده پاالیش شد
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تبری��ز- ماهان فالح- مدیرکل حراس��ت 
ش��هرداری تبریز در همایش سراس��ری 
و  اس��تانداری ها  حراس��ت  مدی��ران کل 
ش��هرداری های مراکز اس��تانهای کشور 
در وزارت کش��ور، عن��وان برت��ر را از آن 

خود ک��رد. به گ��زارش خبرنگار م��ا در تبری��ز، در این همایش 
ک��ه ب��ا حضور هوش��نگ خن��دان دل، مع��اون عمران و توس��عه 
امور ش��هری و روس��تایی وزیر کش��ور و محمدابراهیم شوشتری 
مدیرکل حراست وزارت کشور در تهران برگزار شد، دکتر یوسف 
سالمی، مدیرکل حراست ش��هرداری تبریز با لحاظ شاخص ها و 
ارزیابی های ماموریتی، به عنوان مدیر برتر انتخاب ش��ده و مورد 
تقدیر ق��رار گرفت. تالش های اثرگذار ب��رای تکریم ارباب رجوع 
و سالم س��ازی محیط اداری در مجموعه مناطق و س��ازمان های 
ش��هرداری تبریز و تقوی��ت انضباط س��ازمانی از معیارهای کلی 
انتخ��اب اداره کل حراس��ت ش��هرداری تبریز به عن��وان یکی از 
مجموعه های برتر حراس��تی استان اس��ت. پیش از  این مدیرکل 
حراست ش��هرداری تبریز به عنوان مدیر برتر حراست در استان 

آذربایجان ش��رقی انتخ��اب و مورد تقدیر ق��رار گرفته بود.

س��اری- خبرن��گار فرصت ام��روز- دکتر 
در  جمه��ور  ریی��س  روحان��ي  حس��ن 
از  س��المت  مل��ي  مجم��ع  نخس��تین 
دانشگاه علوم پزش��کي مازندران بعنوان 

دانش��گاه برتر کشور در حوزه مشارکت در 
س��المت در زمینه جلب همکاري هاي بین بخش��ي تجلیل کرد.

حجت االس��الم والمسلمین دکتر حس��ن روحاني در این مراسم 
که در مرکز همایش هاي رازي تهران برگزار ش��د، با اهدا تندیس 
ملي مسئولیت پذیري و پاسخگویي اجتماعي براي سالمت و لوح 
تقدیر، از دکتر قاس��م جان بابایي رئیس دانش��گاه علوم پزش��کي 
مازندران بعنوان بعنوان دانشگاه برتر کشور در حوزه مشارکت در 
س��المت در زمینه  جلب همکاري هاي بین بخش��ي تجلیل کرد. 
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی مازندران مشارکت خیرین ، اجرای 
برنامه های خودمراقبتی در س��ازمان ها و عقدتفاهم نامه با بخش 
های دولت��ی و غیردولتی جهت تامین خدمات آموزش س��المت 
کارکن��ان و م��ردم را از مولفه ه��ای تاثیر گذار انتخاب دانش��گاه 

علوم پزش��کی مازندران به عنوان دانشگاه برتر کشور عنو...

تجليل رئيس جمهور از دانشگاه علوم 
پزشكي مازندران   به   بعنوان دانشگاه 

برتر كشور

 مدیركل حراست شهرداری تبریز
به عنوان مدیركل برتر حراست 

استانداری ها و شهرداری های كشور 
انتخاب شد
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معاون حقوقى قوه قضاييه از پااليش 86 درصد پرونده هاى قضايى بايگانى شده خبرداد و گفت: در زمان حاضر 
159 ميليون پرونده بايگانى شده داريم كه از اين شمار 115 ميليون پرونده پااليش شد. 

به گزارش ايرنا، ذبيح اهللا خداييان در گردهمايى يك روزه مديران و مسئوالن طرح ساماندهى اسناد و پرونده هاى 
مختومه دادگسترى هاى سراسر كشور افزود: اطالعات اين پرونده ها، استخراج و وارد فرم هاى مربوطه شد كه در 
نهايت تاكنون 99 ميليون پرونده، ثبت الكترونيكى و به عبارت ديگر 86 درصد پرونده ها پااليش و نزديك 60 به 

 درصد پرونده ها وارد سيستم شده است. 
ــازى  ــت كه منبع پژوهش و فيلمس ــده اس ــناد مهم ملى البالى اين پرونده ها يافت ش خداييان اظهار كرد: اس

مى تواند باشد. 
ــان كرد: به اسناد مهمى در البالى پرونده ها دست يافتيم كه مربوط به وقايع مهم كشورى بوده و  وى خاطرنش

مى توان براساس اين اسناد، كتاب هاى مهمى نوشت. 
معاون حقوقى قوه قضاييه درباره ساماندهى اسناد قوه قضاييه گفت: از زمانى  كه در كشور دادگسترى به شكل 

فعلى آن ايجاد شد، هر سال ميليون ها پرونده رسيدگى و روانه بايگانى هاى راكد مى شد. 
ــيارى از پرونده ها موبوط به شخصيت هاى مهم كشور بود و در  ــان كرد: اين در حالى است كه بس وى خاطرنش
ــكل  ــت كه به دليل نبود امكانات الزم قوه قضاييه، نگهدارى آنها با مش ــناد ملى هم قرار داش البالى پرونده ها، اس

مواجه مى شد. 
وى ادامه داد: به دليل كثرت پرونده ها دسترسى به آنها بسيار سخت بود كه از اين رو مسئوالن وقت قوه قضاييه 

به فكر ساماندهى افتادند كه در برنامه چهارم توسعه طرح ساماندهى اسناد تصويب شد. 
ــترى ها، خاطرنشان كرد: هر روز بر شمار اين  خداييان در خصوص وجود 159ميليون پرونده قضايى در دادگس
پرونده ها افزوده مى شد و به دليل نداشتن مكان نگهدارى، سوله اى در خارج از دادگسترى براى نگهدارى در نظر 

گرفته شد كه خطر آتش سوزى و آب گرفتگى اين پرونده ها را تهديد مى كرد. 
وى در عين حال به اين نكته هم اشاره كرد كه در طول مدتى كه بحث ساماندهى اسناد شكل گرفت، هر سال، 

قوه قضاييه در بين همه دستگاه ها به عنوان دستگاه برتر در ساماندهى اسناد شناخته شده است. 
معاون قوه قضاييه با بيان اينكه بعد از شكل گيرى سيستم سمپ و الكترونيكى شدن اسناد، بايد همه محتويات 
پرونده ها الكترونيكى شود، گفت: هنوز در اين قسمت با مشكالتى مواجه ايم، البته خوشبختانه مركز فناورى قوه 

قضاييه برنامه هاى خوبى را در دستور كار دارد تا پرونده هاى مختومه، بايگانى نشود. 
ــرورى و ضرورى، اظهار كرد: پرونده هاى ضرورى در  ــيم بندى پرونده ها به دو نوع پرونده غيرض خداييان با تقس
كنار الكترونيكى كردن به صورت دستى هم نگهدارى مى شوند كه كار استاندارد نگهدارى اين پرونده ها در مركز 

اسناد كشور صورت مى گيرد. 
وى ادامه داد: براساس برنامه ششم توسعه، هر سال 15 ميليون پرونده به صورت الكترونيكى در مى آيد. 

مدير كل اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه نيز در اين گردهمايى از امحاى 94 ميليون پرونده غيرضرورى خبر 
داد و گفت: 3ميليون و 275 هزار و 812 پرونده ضرورى به مركز اسناد كشور انتقال داده شده است. 

ــرورى دارد و از مجموع133ميليون پرونده  ــده ض ــه حدود 25 ميليون پرون ــديان، افزود: قوه قضايي ــد اس احم
غير ضرورى در اين مدت 114ميليون پرونده پااليش شده و 18ميليون آن، باقى مانده است. 
وى ادامه داد: 9 ميليون پرونده ضرورى پااليش شده و 15ميليون پرونده باقى مانده است. 

ــديان از امحاى 94 ميليون پرونده هاى غير ضرورى توسط سازمان اسناد خبر داد و گفت: مجموعا 3ميليون  اس
و 275 هزار و 812 پرونده به مركز اسناد كشور منتقل شده است. 

مدير كل اسناد قوه قضاييه درباره ميزان مساحت اشغال شده بابت نگهدارى اسناد و پرونده هاى بايگانى، گفت: 
حدود 84 هزار متر مساحت توسط بايگانى ها اشغال شده بود كه بعد از فرآيند ساماندهى، 64 هزار و 541 متر از 

آن آزاد شده و اين فضا در اختيار دادگسترى قرار گرفته است. 
وى با اشاره به مشكالت موجود ادامه داد: كمبود امكانات و تجهيزات و نيروى انسانى متخصص و آموزش ديده 
ــديان با ذكر مثالى افزود: مثًال در تهران كه بايد غنى ترين استان باشد هم اكنون 10  ــكالت ماست. اس از اهم مش
مجتمع فاقد متصدى بايگانى راكد است و در 30 ناحيه دادسراى تهران، چند ناحيه فاقد بايگانى راكد هستند. 

ــتند و 110 ميليارد تومان  ــتان تهران برخى حوزه ها فاقد بايگانى راكد هس به گفته وى، در 14حوزه قضايى اس
بودجه براى تجهيز بايگانى ها و پيشبرد طرح ساماندهى نياز است. 

ــناد مهم و ملى را موضوع مهم ديگر عنوان كرد و  ــناد و مترجمين قوه قضاييه، جمع آورى اس مدير كل امور اس
گفت: شناسايى فرآيند پااليش بايد با شناسايى اسناد مهم و ملى همزمان باشد و در اين زمينه آموزش هايى در 

استان ها به كاركنان ارائه شده است. 

معاون قوه قضاييه: 

115ميليون پرونده قضايى بايگانى شده پااليش شد
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ــات حقوقى افراد به طور  ــيدگى به اختالف اصوال مرجع رس
ــت. اصل سى  ــترى و از جمله دادگاه اس كلى مراجع دادگس
ــلم  ــى اعالم كند: «دادخواهى حق مس و چهارم قانون اساس
ــور دادخواهى به  ــس مى تواند به منظ ــت و هر ك هر فرد اس
ــس را نمى توان از  ــد و هيچ ك ــح رجوع كن ــاى صال دادگاه ه
ــه آن را دارد  ــب قانون حق مراجعه ب ــى كه به موج دادگاه

منع كند.»
ــارت يا  ــى حق يا ورود خس ــاس، هركس مدع ــر اين اس ب
ــه محدوديتى و  ــد مى تواند بدون هرگون ــرر از جرم باش متض

وفق مقررات قانونى به دادگاه هاى صالح مراجعه كند. 
ــى يكديگر منازعه و  ــراد مى توانند با تراض ــالوه بر آن، اف ع
ــده يا نشده باشد و  اختالفات خود را خواه در دادگاه طرح ش
در صورت طرح در هر مرحله اى از رسيدگى باشد، به داورى 

يك يا چند نفر ارجاع دهند. 
ــراى افراد تا در حين  ــت ب در واقع نهاد داورى انتخابى اس
ــاد قراردادهاى خصوصى خود يا حتى پس از آن، بتوانند  انعق
شخصا و با توافق يكديگر قاضى (داور) خود را تعيين كنند و 

از او بخواهند ميان آنان داورى و قضاوت كند. 
به بيان ساده، داورى در عرض سيستم دولتى عمل مى كند، 
ــته باشد. داور  بدون آنكه دولت و حاكميت نظارتى برآن داش
ــت.  ــك قضيه، يك قاضى خصوصى منتخب طرفين اس در ي
ــت كه  ــل قضايى از ماهيت داورى اعتقاد بر اين اس در تحلي
ــه در  ــا اقتدارآن ريش ــرد داورى و اختيار داوران و منش كارك
قانون دارد. زيرا اگر قانون اين مكانيسم را اعتبار نمى بخشيد 
ــا اثر قانونى بود. اين  توافق طرفين به خودى خود فاقد منش
قانون است كه داورى را تاييد و اجراى آن را تضمين مى كند، 
ــت و اين  ــردن يك عمل حكومتى اس ــرا اصوال قضاوت ك زي
حاكميت است كه اجازه داورى را مى دهد. نتيجه اين نظريه 
اين است كه داور جانشين قاضى دولتى است و الزام آور بودن 

رأى داور منتسب به قانون است. 
ــت و در  ــا داورى قرارداد اس ــاس نظريه ديگرى، منش براس
ــه داورى اعتبار  ــت كه ب ــر قرارداد طرفين اس ــع توافق ب واق
ــد. الزام آور بودن رأى داور معطوف است به الزام آور  مى بخش

بودن قرارداد. 
ــى از دو نظريه اثرات  ــا توجه به مراتب فوق، پذيرفتن يك ب
ــم از نظر آيين  ــن تفاوت ها ه ــراه دارد و اي ــى به هم متفاوت
ــت. به هرحال امروز،  ــيدگى و هم از نظر ماهيت دعوا اس رس
در تبيين ماهيت حقوقى داورى نظريه غالب، اصل حاكميت 
ــت. تنها مانعى كه ممكن  ــت و آن توافق طرفين اس اراده اس
ــد، رعايت قواعد آمره و نظم عمومى  ــت وجود داشته باش اس
ــت. موافقتنامه داورى را اشخاصى مى توانند منعقد كنند  اس
ــند. اصل بر اين است كه  ــته باش كه اهليت اقامه دعوا را داش
ــه داورى ارجاع داد،  ــات حقوقى را مى توان ب ــى اختالف تمام

ــوط به اصل نكاح و طالق  ــتگى و دعاوى مرب جز در ورشكس
ــخ نكاح و دعاوى نسب كه ارجاع اين نوع دعاوى طبق  و فس
ــى دادگاه هاى عمومى و انقالب  ماده 496 قانون آيين دادرس
در امور مدنى منع قانونى دارد. همچنين دعاوى را كه جنبه 
عمومى داشته باشند نمى توان به داورى ارجاع داد. توافق به 
داورى به هر شكل كه باشد چه به صورت شرط ضمن عقد يا 

به صورت مستقل و جداگانه قابل قبول خواهد بود. 
ــرط  ــن موضوع داورى و محدوده مأموريت داور در ش تعيي
داورى نمى تواند به اندازه اى كه در قرارداد داورى گفته شده 
ــالف در زمان توافق،  ــود، زيرا نزاع و اخت ــنى انجام ش با روش
ــدوده بايد  ــال موضوع و مح ــت. در عين ح ــده اس ايجاد نش
ــت  ــود كه مطلبى كه موضوع داورى اس به گونه اى تعيين ش
ــس از وقوع  ــد پذيرفت كه پ ــود. درهر حال باي ــخص ش مش
ــه از معامله  ــد به تمام اختالفاتى ك ــات، داور مى توان اختالف
ــده رسيدگى كند، بى آنكه الزم  حاوى شرط داورى ناشى ش
ــد توافق جديدى در اين خصوص واقع شود. روشن است  باش
ــن مى تواند به اين  ــكايت هر يك از طرفي ــه رأى داور با ش ك
ــده  ــه مطلبى كه موضوع داورى نبوده، رأى صادر ش علت ك

باطل شود. 
ــيدگى تابع مقررات قانون  ــده است داوران در رس گفته ش
ــى مدنى نيستند، در عين حال داوران مكلف به  آيين دادرس
ــى مانند اصل تناظر و رعايت حق دفاع  رعايت اصول دادرس

طرفين هستند. 
ــه، شيوه  ــكيل جلس ــريفاتى مانند ترتيب تش قانونگذار تش
رسيدگى و دعوت براى حضور را به داوران واگذار كرده است. 
البته در مواردى كه ارجاع به داورى از طريق دادگاه به عمل 
ــب اخطاريه دفتر  ــه به موج آمده، دعوت به حضور در جلس
ــود. در يك جمع بندى كلى مى توان گفت  دادگاه انجام مى ش
ــه در عمل مورد  ــام حقوقى ايران چنانچ ــاد داورى در نظ نه
حمايت نهادهاى قانونى واقع و اصالحاتى نيز در آن در جهت 
ــيار امر ممدوح  ــود، بس تحكم و تثبيت آراى صادره انجام ش
ــيدگى در  ــريفات رس ــنديده اى خواهد بود. حذف تش و پس
دادگاه ها، سرعت، صرفه جويى در هزينه و مخصوصا اعتمادى 
كه طرفين به داور منتخب دارند از امتيازات داورى به شمار 
ــز دارد. در برخى موارد  ــد. در مقابل داورى معايبى ني مى آي
هزينه هاى داورى بيشتر از هزينه ارجاع دعوا به دادگاه تمام 
مى شود. عدم امكان درخواست صدور دستور موقت يا تامين 

خواسته نيز از معايبى است كه متوجه نهاد داورى است. 
امروزه به علت پيچيدگى هاى فنى برخى امور، طرفين يك 
قرارداد، داورى قرارداد خود را برعهده موسسات داراى مجوز 
و آشنا به امور داورى قرار مى دهند. خوشنامى موسسات ذكر 
شده و خصيصه رعايت اصل بى طرفى از جمله شاخصه هايى 

است كه اين موسسات را از سايرين ممتاز مى كند.

شرط داورى در قراردادها
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اخبار
خالصه ای از اهم اقدامات اداره کل استاندارد 

آذربایجان غربی در حوزه منابع انسانی
فرصت  خبرنگار   - ارومیه 
روابط  گزارش  به  امروز- 
عمومی اداره کل استاندارد 
غربی،  آذربایجان  استان 
مهندس منصور جالیر مدیر 
کل استاندارد استان خالصه 

ای از اقدامات اداره کل مربوطه را در ۳ محور اصلی؛ صرفه 
جویی در هزینه ها و مصارف، تکریم ارباب رجوع و ایمنی 
عنوان نمود و افزود: تعویض المپ های پرمصرف به کم مصرف، 
الکترونیکی جهت حذف کاغذبازی در  دبیرخانه  اندازی  راه 
مکاتبات اداری،جداسازی سیستم لوله کشی بهداشتی جهت 
صرفه جویی در فرآیند گرمایشی، نصب پنجره های دوجداره 
در آزمایشگاه های اداره مربوطه،بازسازی سالن اجتماعات و 
تبدیل آن به محیطی زیباتر، انجام تعمیرات موتورخانه،نصب 
جهت  کل  اداره  بیرونی  محوطه  در  شهری  تلویزیون 
تبلیغات،اتصال به فاضالب شهری از مهم ترین فعالیتهای این 
دستگاه اجرائی در زمینه صرفه جویی در مصارف و هزینه ها 
می باشد. جالیر در حیطه اقدامات ارباب رجوع نیز،به موارد 
زیر اشاره نمود: نصب صندلی هایی در محوطه داخلی اداره 
کل،نصب کولر برای آرامش ارباب رجوع،تعبیه آب سردکن و 
عالمتهای هشدار برروی پله ها، راه اندازی سیستم حسابداری 
بانکی و درب اتوماتیک، نصب دستگاه خودپرداز و واکس زن، 
رنگ آمیزی فضای محیط اداری،ایجاد سالن ورزشی،تجهیز 
نمازخانه برای ایجاد فضای معنوی مدیرکل اداره استاندارد 
استان، مواردی چون نصب سیستم تصویری ورود و خروج 
و نصب نرده های محوطه بیرونی اداره مربوطه را از مهم ترین 

اقدامات انجام یافته در بحث ایمنی برشمرد.

 مصرف نفت سفید در گیالن 
۵۷ درصدکاهش یافت

رشت- سارا شامخی- با مدیریت مصرف فرآورده نفت سفید 
در قالب توزیع کاالبرگ، افزایش نظارت بر مصرف و جایگزینی 
گاز طبیعی به جای نفت سفید، طی یازده ماه گذشته مصرف 
نفت سفید در استان گیالن نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۷ 
درصد کاهش داشته است.  از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه 
مجموعاً  ۶۸ میلیون و ۷۹۳ هزار لیتر نفت سفید در قالب هشت 
کاالبرگ  توسط نه ناحیه )رودبار، رودسر، الهیجان، انزلی، تالش، 
صومعه سرا، آستارا، فومن و رشت( و ۳۶۵ فروشندگی فعال در 
استان توزیع شده است. در همین راستا فروشندگی های توزیع 
کننده نفت سفید نیز کاهش یافته و از ۶۸۴ باب به ۳۶۵ باب 
در یکسال گذشته رسیده است. طی همین مدت مجموعاً یک 
میلیارد و ۳۸۰ میلیون و ۱۹۶ هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی در 
استان توزیع شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
۲ درصد کاهش داشته است. بیشترین کاهش مصرف مربوط به 
فرآورده نفت سفید با ۵۷ درصد و کمترین آن مربوط به نفتگاز 
غیر نیروگاهی با کاهش یک درصد همراه بوده است. همچنین 
۴۴ میلیون و ۱۴۸ هزار لیتر بنزین سوپر، ۸۷۸ میلیون و ۷۶۳ 
هزار لیتر بنزین معمولی ، ۶۸ میلیون و ۷۹۳ هزار لیتر نفت سفید، 
۳۷۹ میلیون و ۶۳۸ هزار لیتر نفتگاز غیر نیروگاهی و ۵۹۰ میلیون 
و ۲۴۷ هزار لیتر نفتگاز نیروگاهی مجموع فرآورده هایی است که 
در یازده ماهه امسال در استان گیالن توزیع شده است. از ابتدای  
سال تاکنون همچنین  ۳۰۵ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۴۵۹ مترمکعب 
گاز طبیعی)CNG( در استان به مصرف رسیده است که این 
میزان CNG معادل مصرف ۲۹۹ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۵۶۹ لیتر 

بنزین بوده که با جایگزینی گاز طبیعی ، صرفه جوئی شده است.
توسط شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

کسب امتیاز برتر درهمایش توسعه 
مدیریت سال 139۵

اراک - خبرنگار فرصت امروز- تالش هاي شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزی در اصالح نظام اداري و تجربه موفق در زمینه ارائه" 
گزارش جامع سنجش بهره وري"  موفقیت این شرکت را در کسب 
امتیاز برتر در همایش توسعه مدیریت وزارت نیرو در سال ۱۳۹۵ رقم 
زد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی 
مهندس علی اکبر مهاجری معاون تحقیقات و منابع انسانی و دبیر 
شورای راهبردی توسعه مدیریت وزارت نیرو با اهدای لوح تقدیری 
ازتالش هاي ارزنده مهندس عبدالرضا خلیلي مدیر عامل شرکت آبفا 
استان مرکزي  و همکاران ذیربط در راستای پیشبرد اهداف و اجرایی 
نمودن برنامه های اصالح نظام اداری و انجام وظایف و مسئولیت 
های محوله و کسب امتیاز برتر در همایش توسعه مدیریت سال 
۹۵  وتجربه موفق این شرکت در  زمینه "گزارش جامع سنجش 
بهره وری"  تقدیر نمود. گفتنی است طرح پیاده سازی نظام جامع 
سنجش بهره وری واحد های تابعه شرکت آبفا استان مرکزی با روش 
تحلیل پوششی داده ها توسط معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی در 

نخستین کارگاه تخصصی توسعه مدیریت وزارت نیرو ارائه گردید.

با حضور شهردار بوشهر: بوشهر پایتخت 
کتاب ایران شد

فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
دوره  سومین  مراسم  امروز: 
ایران  کتاب  پایتخت  انتخاب 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و جمعی از مسئوالن 
مسئوالن  نیز  و  فرهنگی 

شهری در تاالر وحدت آغاز شد. مراسم سومین دوره انتخاب پایتخت 
از  جمعی  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  حضور  با  ایران  کتاب 
مسئوالن فرهنگی و نیز مسئوالن شهری در تاالر وحدت آغاز شد. 
به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر،در این مراسم که 
شهردار بوشهر به همراه،نماینده مردم بوشهر،گناوه،دیلم در مجلس 
شورای اسالمی، رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر،رئیس  سازمان 
اداره  مدیرکل  و  بوشهر  بندر  شهرداری  فرهنگی،اجتماعی،ورزشی 
فرهنگ و ارشاد استان بوشهر حضور داشتند،شهر بوشهر توانست از 
جمع ۱۰۲ شهر کاندیدای پایتخت کتاب ، به عنوان پایتخت کتاب 
ایران در سال ۹۶ معرفی شد. بر اساس این گزارش،لوح این عنوان از 

سوی وزیر فرهنگ و ارشاد به شهردار بوشهر اعطا شد.

بازدید مدیر منطقه دو از امالک، قبل از 
صدور نهایی پایان کار در جهت بررسی 

نهایی و حصول اطمینان از رعایت ضوابط 
و مقررات شهرسازی

اراک- خبرنگار فرصت امروز- مهندس مرادی مدیر منطقه 
دو به اتفاق مسوولین دوایر فنی و شهرسازی منطقه، پیش از 
امضاء و صدور نهایی پایان کار از تمامی ساختمانهای احداث 
شده مورد نظر بازدید می نمایند. این بازدیدها به صورت مرتب 
و در طول هر هفته حداقل دو روز انجام می پذیرد و پس از 

بازدید و بررسی های الزم، پایان کار صادر می شود. 
در یازده ماهه امسا ل:

ناوگان باري حمل ونقل استان مازندران 
یک درصد رشد داشته است

ساری – دهقان : کل ناوگان 
استان  ونقل  حمل  باري 
امسال  مازندران دریازده ماهه 
به مدت مشابه سال  ، نسبت 
درصدي  یک  افزایش  با  قبل 
همراه بوده است . سید رحمت 

اهلل موسوي، رئیس اداره حمل ونقل کاالی اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای  استان مازندران گفت :  کل ناوگان باري استان دریازده 
ماهه امسال۱۱هزار و ۷۱۹دستگاه بوده که این نسبت به مدت سال 
قبل با رشد یک درصدي همراه بوده است .  موسوي کل رانندگان باري 
استان در طول این مدت را    ۱۶۶۷۶نفر اعالم کرد. گفتنی است: در 
این بازه زمانی ۱۱ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۷۵۸ تن کاال از مبدا مازندران 

به سایر نقاط کشور جابجا شده است.

ساری- خبرنگار فرصت امروز- دکتر 
حسن روحاني رییس جمهور در نخستین 
علوم  دانشگاه  از  سالمت  ملي  مجمع 
برتر  دانشگاه  بعنوان  مازندران  پزشکي 
در  در سالمت  مشارکت  حوزه  در  کشور 
بخشي  بین  هاي  همکاري  جلب  زمینه 
تجلیل کرد.حجت االسالم والمسلمین دکتر 
حسن روحاني در این مراسم که در مرکز 
همایش هاي رازي تهران برگزار شد، با اهدا 
تندیس ملي مسئولیت پذیري و پاسخگویي 
از  تقدیر،  لوح  و  سالمت  براي  اجتماعي 
دانشگاه  رئیس  بابایي  جان  قاسم  دکتر 
به عنوان  بعنوان  مازندران  پزشکي  علوم 
دانشگاه برتر کشور در حوزه مشارکت در 
هاي  همکاري  جلب  زمینه   در  سالمت 
دانشگاه  رئیس  کرد.  تجلیل  بخشي  بین 
علوم پزشکی مازندران مشارکت خیرین ، 
اجرای برنامه های خودمراقبتی در سازمان ها 

و  دولتی  های  بخش  با  عقدتفاهم نامه  و 
آموزش  خدمات  تامین  جهت  غیردولتی 
از مولفه های  را  سالمت کارکنان و مردم 

پزشکی  علوم  دانشگاه  انتخاب  گذار  تاثیر 
مازندران به عنوان دانشگاه برتر کشور عنوان 

کرد.

تبریز  شهرداری  حراست  مدیرکل  فالح-  ماهان  تبریز- 
و  استانداری ها  حراست  مدیران کل  سراسری  همایش  در 
شهرداری های مراکز استانهای کشور در وزارت کشور، عنوان برتر 
را از آن خود کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در این همایش 
امور  توسعه  و  عمران  معاون  خندان دل،  هوشنگ  حضور  با  که 
شهری و روستایی وزیر کشور و محمدابراهیم شوشتری مدیرکل 
حراست وزارت کشور در تهران برگزار شد، دکتر یوسف سالمی، 
مدیرکل حراست شهرداری تبریز با لحاظ شاخص ها و ارزیابی های 
قرار  تقدیر  و مورد  انتخاب شده  برتر  به عنوان مدیر  ماموریتی، 
گرفت. تالش های اثرگذار برای تکریم ارباب رجوع و سالم سازی 
محیط اداری در مجموعه مناطق و سازمان های شهرداری تبریز و 
تقویت انضباط سازمانی از معیارهای کلی انتخاب اداره کل حراست 
حراستی  برتر  مجموعه های  از  یکی  عنوان  به  تبریز  شهرداری 
استان است. پیش از  این مدیرکل حراست شهرداری تبریز به 

انتخاب و  عنوان مدیر برتر حراست در استان آذربایجان شرقی 
مورد تقدیر قرار گرفته بود.

تجليل رئيس جمهور از دانشگاه علوم پزشكي 
مازندران بعنوان دانشگاه برتر كشور

در همایش سراسری وزارت کشور صورت گرفت؛

 مدیركل حراست شهرداری تبریز
به عنوان مدیركل برتر حراست استانداری ها و شهرداری های 

كشور انتخاب شد

براي اولین بار در کشور؛

کسب رکورد  250 ذوب در پاتيل مذاب فوالد هرمزگان

مدیر عامل  شهرک های صنعتی البرزعنوان کرد

استفاده برخی واحد های توليدی مرغوب البرزاز برند های خارجی برای فروش محصوالت

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

جلسه برنامه ریزی طرح نظارت نوروزی در منطقه ساری برگزار شد

در یازده ماه نخست امسال صورت گرفت؛

ثبت رکورد بی سابقه توليد گاز در مجتمع گاز پارس جنوبی

اجرای مانور واکنش در شرایط اضطراری و مقابله باعامل نفوذی در انبار نفت ناحيه مراغه

پي  در  امروز-  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
واحدهاي  تالشگر  کارکنان  مستمر  تالش هاي 
در  فوالدهرمزگان  نسوز  و  فني  دفتر  فوالدسازي، 
بهمن ماه سال جاري براي اولین بار در صنعت فوالد 
کشور رکورد ۲۵۰ ذوب در پاتیل مذاب به ثبت رسید 
و برگ زرین دیگري بر دیوان افتخارات فوالد هرمزگان 
افزوده شد.   محمد مالبیک رئیس واحد نسوز فوالد 
هرمزگان کسب این موفقیت بي سابقه را تبریک گفت 
و تصریح کرد: این موفقیت ارزشمند حاصل تالش 
گروهي این شرکت و با رصد توپوگرافي هاي پاتیل 

و شناخت رفتار نسوز در نواحي مختلف و پوشش 
اجراي  و  مستمر  بهبود  همچنین  و  آن  ضعف هاي 
صحیح دستورالعمل ها در فرآیند استفاده از تجهیزات 
به دست آمد .   وي تأکید کرد: این واحد کار تیمي 
را سرلوحه کار خود قرار داده است و در جهت تثبیت 
این رکورد و کسب رکوردهاي جدیدتر تالش خواهد 
و  و تالش  وقتي همدلي  نیز گفت:  مالبیک  کرد.  
اجراي دستورالعمل ها کاري به بهترین شکل ممکن 
نتایج  باید چنین  نهادینه مي شود  سازمان  یک  در 
درخشاني به بار آید. امیدوارم که تالش کارکنان جوان 

و با انگیزه فوالد هرمزگان به همین شکل مجاهدانه 
ادامه داشته باشد. حمیدرضا کیان پور کارشناس نسوز 
پاتیل هم با اعالم این موضوع که کاهش مصرف نسوز 
در شرایط ایمن هدف این واحد است افزود: مصرف 
نسوز در قسمت پاتیل در دي و بهمن ماه به زیر ۱.۵ 
کیلوگرم به ازاي هرتن مذاب رسیده که به نوبه خود 
یک رکورد است. به یقین کسب این نتایج درخشان 
و  حمایت  بدون  نسوز  و  فوالدسازي  واحدهاي  در 
پشتیباني همه واحدها و به ویژه مدیریت شرکت میسر 

نمي گردید که صمیمانه از آنها قدرداني مي نمائیم.

شهرک های  شرکت   مدیر عامل  امروز-  فرصت  خبرنگار  کرج- 
صنعتی  البرز با بیان اینکه در واحد های صنعتی استان  اشتغالزایی به خوبی 
صورت گرفته است، گفت: برخی از واحد های تولیدی مرغوب در استان 
برای فروش محصوالت خود مجبور به استفاده از برند های خارجی هستند.  
به گزارش خبر نگار فرصت امروز، جهانگیر شاهمرادی در دومین نشست 
شورای اطالع رسانی شرکت شهرک های صنعتی استان البرز که در محل 
شرکت شهرک های صنعتی استان البرز برگزار شد، اظهار  داشت: استان 
البرز از نظر صنعت و تولید بی نظیر است. مدیر عامل شرکت  شهرک های 
صنعتی استان البرز با بیان اینکه بسیاری از واحد های صنعتی استان 

درخواست معرفی نیروی تخصصی دارند، گفت: با توجه به پتانسیل های 
موجود به دنبال ایجاد بسترهای جدید هستیم. وی با تاکید بر اینکه 
رسانه ها در جایی که مشکل وجود دارد باید تلنگر بزنند، افزود: همه ما به 
دنبال ارتقاء فضای موجود هستیم. شاهمرادی با بیان اینکه در واحد های 
صنعتی استان البرز اشتغالزایی به خوبی صورت گرفته است، گفت: برخی از 
واحد های تولیدی مرغوب در استان برای فروش محصوالت خود مجبور به 
استفاده از برند های خارجی هستند. مدیر عامل شرکت  شهرک های صنعتی 
استان البرز با تاکید بر اینکه برخی از داروهای تولیدی دراین استان در 
مرز دانش هستند، بیان  کرد: اگر این دارو ها یک هفته تولید نشوند در 

جایی از کشور دچار مشکل می شویم. وی با تاکید بر اینکه هر کاری را با 
اطالع رسانی صحیح می توانیم انجام دهیم، اظهار داشت: مدیران بیش از 
حد درگیر مسائل هستند به همین دلیل روابط عمومی قسمت اعظمی از 
بار فکری مدیران را باید کاهش دهد. شاهمرادی با بیان اینکه ۶ شهرک 
صنعتی خصوصی در استان البرز وجود دارد، افزود: استان البرز می تواند 
به عنوان پایلوت شروع هرگونه حرکت داخلی و خارجی باشد. مدیر عامل 
شرکت  شهرک های صنعتی استان البرز، گفت: ۱۲ تا ۱۳ درصد بیکاری 
در استان البرز به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ در سال آینده از نظر 

زیرساختی تحول جدیدی ایجاد می شود.

ساری - دهقان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
نظارت  تیم طرح   : نفتی منطقه ساری گفت  های 

نوروزی متشکل از واحدهای فنی، بازرگانی ، حراست 
و روابط عمومی منطقه طبق برنامه ریزی انجام شده 
تشکیل شد . به گزارش خبرنگار مازندران ، حسینعلی 
طالبی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
نظارت  ریزی طرح  برنامه  در جلسه  منطقه ساری 

نوروزی که با حضور معاونین و مسئولین واحدها ی 
ستادی تشکیل شد  به اهمیت برنامه ریزی مدون در 
روزهای پایانی سال  و لزوم آمادگی کامل مسئولین 
و کارکنان واحدها جهت ارائه خدمات مطلوب اشاره 
کرد و با تعیین وظایف واحدها و کشیک ، اعضای طرح 

گلگشت نوروزی را مشخص کرد . حسینعلی طالبی 
موقعیت جغرافیایی استان  را پل ارتباطی زائران حرم 
مطهر موسی الرضا ) ع ( دانست و بیان کرد :  به 
ارائه خدمات  از  کنترلهای مستمر  و  بازدید  منظور 
مجاری عرضه، تیم متشکل از واحدهای عملیات ، 

کنترل و نظارت ، حراست ، بازرگانی و روابط عمومی 
، طبق برنامه ریزی مقرر جایگاهها منطقه ساری را 
مورد ارزیابی قرار می دهند . وی خاطر نشان کرد  : 
تیم طرح نظارت نوروزی از نیمه دوم اسفند ماه آغاز 

به کار خواهد کرد .

بوشهر- خبرنگارفرصت امروز- صد و یازده میلیارد متر مکعب گاز 
شیرین از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه از مجتمع گاز پارس جنوبی 
به شبکه سراسری انتقال گاز طبیعی تزریق شده است. به گزارش روابط 
عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی. مسعود حسنی مدیرعامل مجتمع 
گاز پارس جنوبی ضمن بیان خبر فوق، افزود: میزان دریافت گاز طبیعی از 

سکوهای دریایی کلیه فازهای پارس جنوبی در یازده ماه نخست امسال. 
معادل ۱۳۲ میلیارد متر مکعب بوده است. وی میزان تولید میعانات گازی 
در مجتمع گازی پارس جنوبی در همین بازه زمانی را رقمی معادل ۱۷۷ 
میلیون و ۱۶۶ هزار و ۳۳۵ بشکه اعالم کرد. مسعود حسنی همچنین میزان 
تولید گوگرد دانه بندی شده مرغوب را در یازده ماه نخست سال جاری در 

مجتمع گاز پارس جنوبی، ۴۷۱ هزار و ۵۵۲ تن اعالم کرد. وی در پایان 
خاطرنشان ساخت: میزان اتان تولیدی تمامی پاالیشگاه های پارس جنوبی 
از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، رقمی معادل ۲ میلیون و ۸۷ هزار 
و ۲۹۹ تن بوده است. همچنین میزان تولید ال پی جی مجتمع گاز پارس 

جنوبی در همین بازه زمانی ۲ میلیون و۴۲۶ هزار و ۳۶۸ تن بوده است.

تبریز - ماهان فالح- مانور واکنش در شرایط اضطراری حراست با 
هدف باال بردن توان عملیاتی کارکنان و خنثی سازی و مقابله با عامل 
نفوذی با حضور واحدهای حراست، عملیات و ایمنی ، نیز همکاری 
پرسنل نیروی انتظامی شهرستان مراغه در انبارنفت ناحیه مراغه با 
موفقیت اجرا شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی، بهاری 

فر رئیس حراست منطقه با بیان اهمیت برگزاری این مانورها در ایجاد 
یکپارچگی، تعامل، همدلی و همکاری واحدهای  مختلف، چابکی و 
پاسخ به موقع به چالش های احتمالی در پیش رو به همراه ارتقای 
آموزشهای تخصصی نیروهای حراست و باال بردن توان عملیاتی این 
نیروها را از اهم اهداف برگزاری این مانور دانست. رئیس حراست منطقه 
آذربایجان شرقی از همکاری خوب و مسئوالنه واحدهای مختلف به 

ویژه نیروی انتظامی شهرستان مراغه، رئیس ناحیه و روابط عمومی 
منطقه در اجرای این مانور تشکر و قدردانی کرد. الزم به ذکر است 
مانور مذکور با هوشیاری وآگاهی کارکنان ناحیه از ورود عامل نفوذی 
به تأسیسات انبار نفت ناحیه مراغه، با خبررسانی و اقدام به موقع و 
هماهنگ نیروهای حراست و واحدهای مختلف، عوامل نفوذی فرضی 

دستگیر و پس از بازجویی اولیه تحویل نیروهای انتظامی گردید.

 مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی: 

ایجاد اميد وانگيزه بين اهالي روستا از اقدامات تاثيرگذار بنياد مسكن در روستاها است
انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل  فالح:  ماهان   - تبریز 
اسالمي آذربایجان شرقي گفت: طي بازدیدهاي اخیري 
درروستاها  وشهرستان  استان  مسئولین  حضور  با  که 
بنیاد  جهادي  فعالیتهاي  به  اکثرروستاییان  داشتیم 
مسکن درروستاها امید فراوان داشتند، چراکه ایجاد امید 
وانگیزه دربین اهالي محترم روستا ازجمله فعالیت هاي 
تاثیرگذاربنیاد مسکن درروستاها است. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، مهندس حافظ باباپوراز توسعه سرمایه گذاري 
دربخش توسعه وعمران روستاهاي استان خبر داد وافزود: 
دولت تدبیر وامید توجه ویژه اي درخدمت رساني به مردم 

آذربایجان  استان  دارد وخوشبختانه مسئولین  روستاها 
شرقي وشهرستانها، با اتحاد و وحدت وهمدلي درراستاي 
خدمت به مردم به خوبي ازعهده همه فعالیت هاي عمراني 
بر مي آیند. وي بابیان اینکه عامل اساسي عمران وآباداني 
برنامه  مهمترین  گفت:  است،  مسکن  بنیاد  درروستاها 
هاي بنیادمسکن این است که بتوانیم با نیت خیر و با 
همکاري فرمانداري ها، بخشداري ها و دهیاران به صورت 
همه جانبه توسعه پایداري را درروستاهاي استان نهادینه 
کنیم و با ایجاد اشتغال و درآمدزایي جلوي مهاجرت بي 
رویه را کنترل نموده و ماندگاري همیشگي روستائیان در 

نماییم. مدیرکل  تثبیت  و  افزایش  را  استان  روستاهاي 
اینکه  به  اشاره  با  استان  اسالمي  انقالب  مسکن  بنیاد 
اجراي طرح هاي عمراني درروستاها نویدبخش توسعه 
همه جانبه درروستاهاي استان است، یادآورشد: دراجراي 
سیاست توجه به مناطق روستایي و در راستاي توسعه 
وعمران روستاها و تجدید حیات و هدایت روستاها درابعاد 
آجتماعي، اقتصادي و فیزیکي، تهیه و اجراي طرح هادي 
روستاها  برعهده بنیاد مسکن انقالب اسالمي گذاشته 
جهادي  کار  یک  براساس  مسکن  بنیاد  و  است  شده 
دراین عرصه فعال است. مهندس باباپور در پایان با بیان 

اینکه باید سیاست گذاري ها درتوسعه جوامع روستایي 
و بهبود شراط زندگي روستائیان به گونه اي باشد که 
بتوانیم مهاجرت روستائیان به شهرها را کاهش داده و یا 
معکوس کنیم، خاطرنشان کرد: پیشرفت مناطق دورافتاده 
و محروم روستایي باعث تغییر چهره روستاها و درنتیجه 
تغییر وبهبود زندگي و افزایش رضایتمندي روستاییان 
استان خواهد شد. الزم به ذکر است بنیادمسکن انقالب 
اسالمی آذربایجان شرقی تاکنون توانسته است باالی ۳۸ 
درصد ازروستاهای استان یعنی در۷۰۳ روستای اجرای 
طرح هادی را به اتمام برساند و بهسازي و مقاوم سازي 

توسعه  روستایي،  اجراي طرح هادي  روستایي،  مناطق 
معابر روستایي و اعطاي سند مالکیت در مناطق روستایي 
از  ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد  و احداث مسکن 
جمله فعالیت ها و آثار ماندگار بنیاد مسکن در روستاها 

را شامل مي شود.

دادستان بهشهر اعالم کرد:

تشدید برخورد با اخالل گران امنيت اجتماعی در پایان سال و ایام نوروز

با همت محققان دانشگاه گلستان؛ نتایج طرح های تحقيقاتی شرکت آب منطقه ای گلستان ارائه شد

با حضور مدیر شرکت نفت گلستان: از فروشندگيهای فراورده های نفتی شهری و روستایی ناحيه کردکوی تقدیر شد

بهشهر -  جبارزاده - با توجه به نزدیک شدن پایان 
از  نوروز و در راستای طرح پیشگری  ایام عید  و  سال 

حوادث و تضمین سالمت آحاد جامعه اظهار داشت: تک 
چرخ زدن، انجام حرکت نمایشی مارپیچ، حرکت در پیاده 
رو، حرکت در جهت مخالف مسیر مجاز و دیگر حرکات 
از این قبیل توسط راکب موتورسیکلت از مصادیق بارز 
جـرم و اخالل در نظم و آسایش عمومی است. وی افزود: 
جهت  در  بهشهر  شهرستان  قضایی  دستگاه  مجموعه 
شهروندی  حقوق  رعایت  و  شهروندان  سالمتی  حفظ 
مردم با این افراد با جدیت بیشتری برخورد خواهد کرد. 

دادستان عمومی و انقالب بهشهر گفت: با موتورسواران 
متخلف نیز براساس قانون و بدون اغماض رفتار خواهد 
شد تا شاهد کاهش بروز حوادث و تلفات جانی و مالی 
ناشی از اینگونه حوادث باشیم، لذا ضمن تذکر به آنها 
اعالم می شود که دستورات مقتضی در جهت برخورد 
قاطع و قانونی با رانندگان متخلف به نیروهای محترم 
انتظامی و راهنمایی و رانندگی توسط دادستانی صادر 
شده است. صداقت ادامه داد: این افراد باید بدانند که 

برابر ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسالمی، اگر کسی  با هیاهو 
و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب 
اخالل در نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم 
را از کسب و کار باز بدارد، به سه ماه تا یک سال حبس 
و تا ۷۴ ضربه شالق محکوم می شود. دادستان عمومی و 
انقالب بهشهر گفت: برای آسایش و آرامش مردم عزیز 
از تمامی ظرفیت قانونی در جهت برخورد با رفتارهای 
هنجارشکنانه استفاده می کنیم و از طرفی برابر ماده ۶۱۹ 

قانون مجازات اسالمی هر فردی که در اماکن عمومي یا 
معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شده و یا با الفاظ و 
حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنها توهین کند، به 
حبس و شالق محکوم و وسیله نقلیه این افراد حداقل 
پایان به تمام رانندگان  ۳ ماه توقیف می شود. وی در 
متخلف و هنجارشکن وسایل نقلیه اعم از موتورسیکلت 
و خودروها اخطار داد که در صورت ادامه رفتارهای آنها، 

مشمول برخورد شدید و سریع و قانونی می شوند.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در راستای تفاهم نامه مبادله شده 
بین شرکت آب منطقه ای و دانشگاه گلستان نتایج سه طرح تحقیقاتی 
ارائه شد.به گزارش روابط  و کاربردی در قالب سه کارگاه  آموزشی 
عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، دبیر کمیته تحقیقات شرکت 
آب منطقه ای استان اظهار کرد: این طرح ها با عنوان اصول و مفاهیم 
فناوری نانو، مبانی اقلیم شناسی و آشنایی با آب شیرین کن ها طی 
سه روز در سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای گلستان  با حضور 

مدیران و کارشناسان شرکت برگزار شد.کارگاه اصول و مفاهیم فناوری 
نانو توسط دکتر علیرضا طبرسا، دکتر فریبرز کاوه و دکتر حامد رضایی، 
طرح کارگاه آشنایی با آب شیرین کن ها توسط دکتر مرتضی غالمی 
و مبانی اقلیم شناسی توسط دکتر عبدالعظیم قانقرمه ارائه گردید.
دکتر نوری اظهار کرد: طرح "بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی بر 
منابع و مصارف آّب به منظور اعمال ریسک به جای مدیریت بحران 
در شرایط اقلیمی و واقعی" به منظور پژوهش و بررسی اثر دگرگونی 

یا تغییر اقلیم بر منابع آّب استان و پهنه بندی آن، ایجاد شرایط الزم 
برای برنامه ریزی آتی در مواجه با خطر خشکسالی و اعمال مدیریت 
ریسک به جای مدیریت بحران در منابع آب استان ارائه شده است.طرح 
تحقیق پیرامون آبهای نامتعارف و تبدیل آن ها با استفاده از تکنولوژی 
های نو به آبهای با کیفیت جهت مصرف شرب به منظور بررسی روش 
های نوین شیرین سازی آبهای شور به منظور مصرف شرب در استان 
گلستان انجام گردید که نتایج طرح در این کارگاه ارائه شد.همچنین 

طرح "بررسی امکان سنجی تثبیت خاک با استفاده از نانوتکنولوژی و 
ارائه راه کارهای کاربردی دراراضی زه دار گلستان" به منظور بهسازی 
خاک اراضی زه دار استان به ویژه در پایین دست حاشیه سد بوستان 
است که در این کارگاه جزییات و نتایج آن ارائه شد.گفتنی است، ارتباط 
با پژوهشگران و اساتید دانشگاه ها و موسسات علمی و طرح موضوعات و 
چالش های آب استان، از مهم ترین اقدامات کمیته تحقیقات و پژوهش 

این شرکت است.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مراسم تجلیل از فروشندگیهای فراورده 
های نفتی شهری و روستایی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه 
کردکوی با حضور مدیر شرکت نفت استان گلستان برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت نفت منطقه گلستان، در این مراسم که در دفتر رییس  
ناحیه کردکوی برگزار گردید، امیر بنی کریمی،مدیر منطقه ضمن تقدیر از 

زحمات شبانه روزی کلیه تالشگران عرصه سوخترسانی جهت ارایه خدمات 
مطلوب به مصرف کنندگان در فصل سرما، فلسفه وجودی شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی را سوخترسانی مناسب و مطلوب دانست و عاملین فروش 
فراورده های نفتی در روستاها را نمایندگان و پلهای ارتباطی این شرکت با 
مردم و روستاییان عزیز خطاب کرد.بنی کریمی ضمن ارج نهادن به همت 

و کوششهای انکار ناپذیر فروشندگیهای مواد نفتی در روستاها، به برخورد 
مناسب و شایسته با مردم شریف و مراجعین محترم تاکید کرد و افزود:ضمن 
رعایت دقیق و کامل دستورالعملهای مربوطه در جهت رفع مشکالت احتمالی 
مصرف کنندگان با هماهنگی با مسوولین تالش نمایید.در پایان این مراسم نیز 
مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با اعطای لوحی از 

تالش متصدیان فروشندگیهای برگزیده  تقدیر کرد.گفتنی است شرکت نفت 
ناحیه کردکوی با دارا بودن ۱۰ باب جایگاه عرضه فراورده های نفتی مایع، ۱۳ 
باب جایگاه CNG)گاز طبیعی فشرده( و ۳۰ فروشندگی شهری و روستایی 
وظیفه سوخترسانی به شهرستانهای کردکوی،بندرترکمن، بندرگز و گمیشان 

در غرب استان گلستان  را برعهده دارد.
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