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شهرستان | همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری آیین گرامیداشتی باحضور سرپرست و جمع کثیری 

از کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان برگزار شد. حبیبی سرپرست منطقه با تبریک این 
مناسبت به بیان اهمیت درختکاری و حفظ منابع طبیعی در فرهنگ اسالمی پرداخت.

برگزاری جلسه هماهنگی جلوگیری از 
ساخت و سازهای غیر مجاز در آزادشهر

| جلسه هماهنگی و بررسی ساخت 
و ســازهای غیر مجاز روســتایی و شهری در 
شهرستان ازادشــهر با حضور دکتر حسینی، 
فرماندار، مهندس احمدی، مدیربنیادمسکن 
شهرســتان و تعدادی از مدیران دستگاهای 
مرتبط برگــزار گردید. به گــزارش کائنات و 
به نقل از روابط عمومی بنیاد مســکن انقالب 

اســالمی اســتان گلســتان ، مهندس احمدی، مدیر بنیادمســکن 
شهرستانهای آزادشهر و رامیان در ابتدای این جلسه گزارشی از تعداد 
واحدهای احداثی و مقاوم و واحدهای مســکونی غیر مقاوم در سطح 
شهرستان ارائه دادند.ایشان ابراز داشتند: طرح هادی روستاها به منزله 
شناسنامه روستا می باشد و هر گونه ســاخت و ساز باید در محدوده 
مشخص شده در طرح هادی باشــد و عالوه بر آن در ساخت و سازها 
باید به کاربریهای طرح های هادی هم توجه شود و دهیاران از طریق 
اطالع رســانی به مردم و حتی هشــدار به افرادی که در حال احداث 
واحد مســکونی در خارج از طرح هســتند می تواند تاثیر بسزایی در 
جلوگیری از تخلفات و حدر رفت سرمایه  مردم شود.مهندس احمدی 
با بیان اینکه بنیادمسکن به تقاضاهای مردم در خصوص تغییر کاربری 
رسیدگی می کند ابراز داشتند: تغییر کاربری اراضی داخل طرح هادی 
منوط به طرح در کمیته اســتانی دارد .ایشــان همچنین از تخصیص 
تسهیالت مقاوم سازی مسکن روســتایی به کلیه متقاضیان در سطح 
شهرستان خبر دادند و ابراز داشتند : به متقاضیانی که خاه قدیمی خود 
را تخریب و درجا ســازی نمایند مبلغ ۲۰۰ میلیون ریل و به احداثی 
های جدید ۱۸۰ میلیون ریال تســهیالت ۵ درصد با بازپرداخت ۱۵ 
ساله اختصاص می یابد و عالوه بر آن، تسهیالت متمم نیز برای تکمیل 
واحدهای نیمه تمام  در نظر گرفته شــده اســت.فرماندار شهرستان 
آزادشهر نیز در این جلسه با مشــهود خواندن فعالیتهای بنیادمسکن 
بویژه در ســطح روستاها و درخواســت از مردم جهت استفاده از این 
تســهیالت کم بهره و طوالنی مدت و تاکید بر کنترل ساخت و سازها 
و الزام دهیاران و شــهرداران به رعایت ضوابط طــرح های هادی ، از 

مجموعه بنیادمسکن استان و شهرستان تقدیر و تشکر کردند.

ساختمان مرکزی آتش نشانی شهر 
فردوسیه احداث می شود

| محبوبه میرزایی - عملیات احداث 
ساختمان مرکزی آتش نشانی شهر فردوسیه 
در حال اجراســت. عمــوزاده معاونت فنی و 
شهرسازی شهرداری فردوسیه افزود : عملیات 
احداث ساختمان آتش نشانی مرکزی و مجهز 
در شهر  یکی از نیاز های اصلی  در حوزه امنیت 
و ارتقا این موضوع بود که عملیات اجرایی آن  

هم اکنون در حال اجراست.  عموزاده در این باره تصریح کرد : افزایش 
امکانات و تجهیزات آتش نشــانی شهر فردوسیه   مستلزم ایجاد مکانی 
مناسب و مجهز می باشــد  که با توجه به دستورات  شهردار  فردوسیه 
مبنی بر احداث این مرکز با بررسی و دید و نگاه نو به این مسئله سعی 
نمودیم تا با احداث ســاختمان مرکزی آتش نشانی در راستای تامیین 

امنیت جانی شهروندان گامی به جا و درستی را برداریم 

| در حال حاضر بیش از ۲۵۰ گونه درخت و درختچه زینتی در ایستگاه تحقیقاتی الهیجان 
حفاظت و نگهداری شــده و مورد مطالعه است.ایســتگاه تحقیقات الهیجان به عنوان اولین ایستگاه 
تحقیقات کشــاورزی شمال کشور در سال ۱3۰6 با وســعت ۵4 هکتار تاسیس شد، ولی در ابتدا نام 
موسســۀ مرکزی چای داشــته و عمده فعالیت آن روی چای و بامبو بود و بعدها مطالعات روی سایر 
محصوالت کشاورزی مانند برنج، سبزی و صیفی، انواع درختان میوه، گیاهان زینتی در دستور کار این 
موسسه قرار گرفت.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ؛ در سالهای بین ۱33۸ تا ۱34۲ قبل تاسیس 
ایستگاه برنج رشــت و آمل اولین مطالعات روی محصول برنج در این موسسه انجام می  شد و نظر به 
فعالیت  های گســترده، گیاهان بســیار متنوع بومی و غیر بومی در این موسسه کشت و مورد مطالعه 
قرار گرفت و با توجه به این سابقه نام  های همچون باغ چای الهیجان، باغ گیاهشناسی الهیجان، باغ 
اکولوژی الهیجان،  ایستگاه تحقیقات کشاورزی، ایستگاه تحقیقات باغبانی و اخیرا ایستگاه تحقیقات 
گل و گیاهان زینتی به خود دیده اســت.همزمان با تاسیس این موسسه اولین گلخانه برای نگهداری 
گیاهان زینتی ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفت و به نقل از پیشینیان در ابتدا از هیزم جهت گرم 
نگه داشتن گلخانه اســتفاده می کردند و مکان استقرار این گلخانه در نقشه ترسیم شدۀ مهندسی در 
سال ۱3۱۱ آورده شده است.این ایستگاه تحقیقات زیر نظر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی استان گیالن و موسســۀ تحقیقات علوم باغبانی کشور به عنوان موسسۀ مادری در کرج و در 
رأس آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی فعالیت می کند . در حال حاضر بیش از ۲۵۰ گونه 
درخت و درختچۀ زینتی، بیش از ۲۰۰ گونه و ژنوتیپ درخت میوه از انواع گالبی محلی و تجاری، گوجه 

و آلو، ازگیل و ازگیل ژاپنی، گردو و پکان و برخی درختان نیمه گرمسیری و بیش از ۲۰۰ گونه و رقم 
گیاهان زینتی شامل گیاهان آپارتمانی، کاکتوس و شاخه بریده و ۸ گونه انواع بامبو چینی در مساحت 
حدود پنج هکتار در این ایستگاه تحقیقاتی حفاظت و نگهداری شده و مورد مطالعه است.این ایستگاه 
تحقیقات ساالنه مورد بازدید بسیاری از مردم و عالقمندان، دانشجویان و دانش آموزان قرار می گیرد.

 حفاظت از
250 گونه درخت و 
درختچه زینتی در 
ایستگاه تحقیقات 
الهیجان

همزمان با ســالروز والدت بانوی بزرگ اســالم 
حضرت فاطمه )س( سرپرســت شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گلستان طی مراسمی از 
بانوان شاغل در منطقه تقدیر کرد .به گزارش  کائنات 
و به نقل از روابط عمومی شرکت نفت گلستان در این 
مراسم حبیبی سرپرست منطقه ضمن تبریک والدت 
حضرت فاطمــه )س( و روز زن گفــت : بانوان باید 
همواره سیره اخالقی و رفتاری حضرت فاطمه زهرا 
)س( را سرمشــق و الگوی خود قرار دهند که الهام 
گرفتن از چنین الگویی همه را در مسیر انسانیت قرار 

خواهد داد . وی ضمن تشکر از عملکرد و فعالیتهای 
خوب بانوان درشرکت اظهار داشت : بانوان نقش غیر 
قابل انکاری در رشد و تعالی جامعه ایفا می کنند و 
عالوه بر اینکه خودشــان در همه ابعاد نقش فعالی 
دارند وظیفه تربیت فرزندان و آینده سازان جامعه را 
نیز برعهده دارند . در ادامه این مراسم نیز مصیبی، 
از مداحان برجسته اســتان در مدح بانوی دوعالم 
حضرت فاطمه)س( مولودی خوانی کرد.گفتنی است 
در پایان این مراسم هدایایی به رسم یادبود از سوی 

سرپرست منطقه به بانوان تقدیم گردید.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان خبر داد : 

تثبیت یک سوم اراضی ملی کشور در کرمان
| جشن کاداستر شهرســتان انار با حضور مدیران کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان و 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزارشد.»رضا طالبی زاده« مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرمان در جشن کاداستر شهرستان انار با اعالم اینکه از مساحت ۲۰9 هزار هکتاری شهرستان انار 
میزان ۱۸۸ هزار هکتار آن جزء اراضی ملی و دولتی می باشد، گفت: با پیگیری های صورت گرفته 
امروز آخرین سند مالکیت تک برگ اراضی دولتی به مساحت ۱۱ هزار هکتار تحویل اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان می گردد و رسماً تمامی اراضی ملی و دولتی این شهرستان دارای سند 
مالکیت تک برگ می شــوند.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ؛ این مقام قضائی ضمن اعالم خبر 

کسب رتبه برتر کشوری اداره کل ثبت اســناد و امالک استان کرمان در زمینه تثبیت اراضی ملی برای سومین سال متوالی 
اظهار کرد: در کل کشور ۱43 میلیون هکتار اراضی دولتی و ملی داریم که اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان با تثبیت 
میزان ۱۰ میلیون و ۲۱۸ هزار هکتار موفق گردیده بیش از یک سوم اراضی ملی تثبیت شده کشور را به خود اختصاص دهد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

سپاه سنگرنشین خط مقدم انقالب اسالمی است
| نماینده ولی فقیه در سپاه پاســداران انقالب اسالمی عنوان کرد: سپاه سنگر نشین خط 
مقدم انقالب اسالمی اســت.عبداهلل حاجی صادقی در دیدار با آیت اهلل نوری همدانی در قم اظهار 
داشت: توفیقاتی که سپاه و بسیج در سنگر نشینی انقالب دارند بعد از والیتمداری، به دلیل پیوند با 
علما و روحانیت اســت.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا؛ وی افزود: مخصوصا درزمانی که دشمن 
اقتدار زدایی از نیروهای انقالبی را به بحث های معنوی متمرکز کرده است، هرچقدر پیوند بسیج و 
سپاه با مراجع وعلما بیشتر باشد، اقتدار وتوانمندی سپاه برای پاسداری ازانقالب افزایش پیدا می کند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران تصریح کرد: مقام معظم رهبری سه موئلفه اصلی معنویت، بصیرت 
دینی و روحیه و فرهنگ جهادی، انقالبی و عاشورایی را به عنوان موئلفه های قدرت سپاه عنوان کردند و مجموعه روحانیت 

در سپاه که شامل دوهزار نفر می شوند، وظیفه دارند این موئلفه ها را تقویت کنند.

مسئول بهداشت و محیط زیست منطقه لرستان خبر داد:

برگزاری مانور سراسری مهار آلودگی رودخانه تلخاب
| مانور سراسری مهار آلودگی رودخانه تلخاب با فرض نشت بنزین از خط ۲۰ اینچ سبزآب- 
تنگ فنی برگزار شد.عاطفه موســوی، مسئول بهداشت و محیط زیست منطقه لرستان در خصوص 
برگزاری مانور سراسری مهار آلودگی رودخانه تلخاب به مواد نفتی، اظهار کرد: هدف از اجرای این 
مانور، ارزیابی میزان آمادگی مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی و ارگان های ذیربط شهرستان پلدختر 
در جلوگیری از ورود بنزین به رودخانه تلخاب بوده که به سیمره از سرشاخه های اصلی تامین کننده 
آب ســد کرخه می ریزد.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ؛ وی ادامه داد: این مانور طبق سناریو با 
مشاهده افت فشار ورودی در اتاق کنترل مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی و اطالع از محل نشتی 

در نزدیکی رودخانه تلخاب با اعزام سریع تیم های واکنش مانور آغاز شد.موسوی افزود: برای اجرای این مانور تیم های واکنش 
شامل اطفا حریق، مسئول بستن فنس ولوهای بین راهی، تیم های آلودگی شامل آیخوف، بیل مکانیکی و لودر و تیم امداد و 

نجات شامل آمبوالنس و پزشکیار زیر نظر رئیس مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی به محل حادثه اعزام شدند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان عنوان کرد:

دستور وزیر صنعت برای اجرای تمام مصوبات مربوط به گروه ملی
| رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به تاکید وزیر صنعت بر اجرای 
همه مصوبات در نظرگرفته شــده برای گروه ملی فوالد ایران، گفت: وزیر صنعت اعالم کرده است 
که حتی اگر گروه ملی فوالد ایران نیاز به مصوبات هیات دولت داشته باشد، این کار را انجام خواهم 
داد تا مشکالت این کارخانه حل شود.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ؛ نوراهلل حسن زاده اظهار 
کرد: در ارتباط با بحث گروه ملی اوایل اســفندماه یک جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ملی 
در وزارت صنعت با حضور تمام دســتگاه های ملی این کارگروه برگزار و مصوبات ملی بسیار خوبی 
برای این شــرکت در نظر گرفته شــد.وی افزود: گروه ملی فوالد ایران یکی از واحدهای بزرگ در 

استان است و صدمه دیدن این واحد به کل استان ضربه وارد می کند و در این زمینه نهایت تالش خود را برای حل مشکالت 
انجام خواهیم داد.

خبرنامه

استانها

خبر

تقدیر سرپرست شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی 
منطقه گلستان از بانوان 
شاغل در شرکت

آیینگرامیداشتیدرشرکتملیپخشفراوردههاینفتیمنطقهگلستانبرگزارشد

چهار شنبه    23 اسفند  1396
26 جماد   ی الثانی 1439    14 مارس 2018    شماره 3145

| ماهان فالح- رئیس منطقه شــمالغرب بانک شهر گفت: 
در راســتای رویداد تبریز ۲۰۱۸ و برای ارائه خدمات به گردشگران 
در بازار و فرودگاه تبریز خودپرداز ارزی و توریست کارت راه اندازی 
می شــود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، صفر صالحلو در گفت و 
گو با خبرنگاران افزود: مصوبه ایجاد این خودپردازها اخذ شده است 
و با بسترسازی های الزم توریســت کارت در منطقه بازار تبریز راه 
اندازی می شود. وی با اشــاره به مذاکرات شفاهی صورت گرفته با 
اســد فالح رییس هیات مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شــرقی، 
اظهار داشت: آماده ارائه تسهیالت بانکی به اعضای خانه مطبوعات 
استان هستیم. صالحلو اضافه کرد: البته در طی سال جاری تسهیالت 
بانک شهر به اهل قلم و ناشــران تخصیص و برابر ضوابط اعطا شده 
است. وی از فعالیت شعب منتخب و شهرنت های بانک شهر در ایام 
تعطیالت نوروزی خبر داد و اظهار کرد: خدمات نوروزی بانک شهر 
به شهروندان از اولین لحظه تعطیلی بانک ها به صورت شبانه روزی 
در پیشخوان های این بانک ارایه می شود. رئیس منطقه شمالغرب 
بانک شهر با اشاره به رشد چشــمگیر منابع این بانک در شمالغرب 
کشور در سه سال گذشته یادآوری کرد: در پی استقبال شهروندان 
این منطقه از افتتاح حســاب در بانک شــهر به طور متوسط میزان 
منابع این بانک هر سال 6۰ درصد افزایش یافته است. صالحلو ادامه 
داد: هفت درصد از سهام بانک شهر متعلق به شهرداری تبریز، ۱.۵ 
درصد از سهام بانک در اختیار کارکنان شهرداری تبریز می باشد و 

64 درصد منابع این بانک در منطقه صرف شده است. رئیس منطقه 
شمالغرب بانک شهر از پرداخت تســهیالت نوسازی ۲ هزار تاکسی 
در تبریز نیز خبر داد و گفت: در طول سال جاری 76۱ میلیارد ریال 
برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تبریز و تاکسیرانی به افراد و شرکت 
های فعال در این زمینه تسهیالت پرداخت شده است. صالحلو افزود: 
افزایش چشمگیر منابع این بانک نشان از اعتماد مردم به بانک شهر 
و اقدام های اعتمادانگیز این بانک اســت. وی خدمات دریافت وجه 
نقد در ساعت های غیراداری در شهرنت ها را از خدمات متمایز بانک 
شــهر اعالم و اظهار کرد: ارائه خدمات متمرکــز و مکانیزه پرداخت 
عوارض خودرو، ارائه تبریزکارت برای استفاده در مترو و اتوبوس های 
شــهری تبریز از دیگر خدمات این بانک است. مدیر مرکز ارتباطات 
و روابط عمومی بانک شهر نیز با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع و 
ارائه خدمات مورد نیاز به مراجعان در کمترین زمان از اهداف اصلی 
بانک شهر است، گفت: افزایش 6۰ درصدی منابع بانک شهر حاصل 
اعتماد عمومی شهروندان به این بانک است. حمیدرضا عظیمی افزود: 
با فعالیت بانک شهر در شهرها بیش از ۸۰ درصد تسهیالت آن برای 
اجرای پروژه های شهری به شهرداری ها تخصیص یافته است. وی با 
اشاره به ارزیابی نظام بانکی توسط مردم مدعی شد: در ارزیابی های 
انجام شده از شهروندان، بانک شهر محبوب ترین بانک در بین بانک 
های بخش خصوصی بوده و در بین بانک های دولتی و خصوصی نیز 

دومین بانک محبوب است.

آماده ارائه تسهیالت بانکی به اعضای خانه مطبوعات آذربایجان شرقی هستیم 
رئیس منطقه شمالغرب بانک شهر:

منابع بانک شهر در شمالغرب کشور رشد 60 درصدی دارد

خبر

| در نشست مشترک مســوولین شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی منطقه گلســتان با مدیران و مالکیــن جایگاههای عرضه 
سوخت استان، سرپرســت منطقه از آمادگی کامل این شرکت برای 
سوخترســانی مناســب و مطلوب به مســافرین نوروزی خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی، در این نشست که در آستانه فصل بهار و شروع 
تعطیالت نــوروزی بمنظور هماهنگی و آماده ســازی مجاری عرضه 
استان برگزار شــد، حبیبی ضمن قدردانی از تالش و مساعی مالکین 
و مدیران جایگاهها و کلیه زحمتکشــان عرصه سوخترسانی گفت: به 
یاری خداوند متعال و کوشش شبانه روزی شما عزیزان سوخترسانی 
در فصل سرما در تمامی زمینه ها به بهترین نحو و با باالترین کیفیت 
انجام شــد.وی افزود: با برنامــه ریزیها و تمهیدات صــورت پذیرفته 
و ذخیره ســازی مناســب انواع فراورده های نفتی در انبارهای نفت 
استان،شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان امادگی 
کامل برای عرضــه و توزیع در ایام پایانی ســال و تعطیالت نوروزی 
ســال 97 را احراز کرده و کلیه امکانات در اختیار را بکار می گیرد تا 
بهترین شرایط جهت سوخترسانی مطلوب و جلب رضایتمندی مردم 

شریف استان و مســافرین و زائرین معزز حضرت ثامن الحجج)ع( را 
فراهم آورد.ایشــان بیان کرد:در حال حاضر ۱3۰باب جایگاه عرضه 
ســوخت)7۲ باب جایگاه عرضه فراورده مایــع و ۵۸ باب CNG( با 
پراکندگی مناسب در اســتان فعال و آماده خدماترسانی به مراجعین 
محترم می باشند.در ادامه این نشست علیرضا راجی، معاون بازرگانی 
منطقه گلســتان به طرح »نظارت بر عرضه مطلوب ســوخت« اشاره 
و خاطر نشان کرد:همکاران و کارشناسان شــرکت نفت گلستان در 
واحدهای مختلف بصورت شــبانه روزی بر نحوه فعالیتهای جایگاهها 
و کیفیت و کمیت فراورده های نفتی عرضه شــده در قالب تیمهای 
بازرسی، نظارت ویژه و مستمر خواهند داشت.ایشان در خاتمه ضمن 
تاکید به تکریم شایســته مراجعین در جایگاههــا، از کلیه مدیران و 
متصدیان آنها خواست با خرید بموقع فراورده های نفتی و انجام برنامه 
ریزیهای الزم آماده پاسخگویی به افزایش عرضه بنزین و سوخترسانی 
مناسب باشند.گفتنی است این نشست طی دو روز و بصورت جداگانه 
برای جایگاهداران غرب و شــرق استان در ســالن اجتماعات ستاد 

منطقه و نمازخانه انبار نفت گنبد کاووس برگزار شد.

آمادگی کامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان برای سوخترسانی در ایام نوروز


