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اخبار

تشریح برنامه های فصل بهار
در منطقه یک شهرداری رشت

رشت -زینب قلیپور :ناصر عطایی مدیر منطقه یک شهرداری
رشت با تشریح برنامه های «بهار « در این منطقه با رویکرد شهروند
مداری و ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان خبر داد و گفت:
طرح فعالیت های بهار در قالب بهسازی و مرمت آسفالت معابر
توسط سه پیمانکار ،ادامه عملیات الیروبی و همسطح سازی معابر،
ادامه عملیات روکش آسفالت معابر توسط شرکت التوم ،احداث دیوار
حفاظتی در محور پیر بازار ،احداث خیابان  ۸دی ،مناسب سازی معابر،
ترمیم و مرمت پیاده رو ها در سطح منطقه ،عملیات پیاده رو سازی
و تعریض بلوار شهدای گمنام ،پیاده رو سازی و تعریض گلباغ نماز،
اصالح هندسی خیابان دکتر حسابی ،مسجد امام رضا (ع) ،مسیر بازار
روز و خیابان ولیعصر (عج) در دستور کار معاونت عمرانی منطقه یک
شهرداری رشت قرار گرفته است.مدیر منطقه یک شهرداری رشت
تصریح کرد :زیباسازی فضاهای شهری ،بازسازی مبلمان شهر ،نخاله
برداری ،رنگ آمیزی خط کشی معابر و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
از دیگر برنامه هایی است که در این طرح اجرایی می شود.وی تعامل
و مشارکت شهروندان را مهم ارزیابی کرد و با بیان اینکه پاسخگویی
به نیازهای شهروندان در قالب برنامه های فنی عمرانی ،حمل و نقل
ترافیک ،خدمات شهری و بر اساس نیاز سنجی های منطقه انجام می
شود افزود :شستشو و رنگ آمیزی المان ها و مبلمان شهری ،آذین
بندی و نورپردازی میادین و ابنیه ،جداره های شهری ،حذف زوائد
و موانع فیزیکی و پاکسازی محالت و مبادی ورودی شهر ،تسطیح و
پاکسازی زمین های بایر توسط نواحی سه گانه ،مرمت کفپوش پیاده
رو ها از برنامه های این منطقه در حوزه معاونت خدمات شهری است.
عطایی بیان داشت :حوزه فضای سبز منطقه نیز باز پیرایی بوستان
ها ،درختکاری ،گلکاری در میادین و پارک ها ،رسیدگی به وضعیت
سرویس های بهداشتی و ...را به صورت مداوم در سطح منطقه انجام
خواهد داد.مدیر منطقه یک شهرداری رشت با تأکید بر اینکه باید طی
سال جاری آسیبها و نواقص جبران شود ،ادامه داد :مردم از ما انتظار
دارند که در شهر پیشرفت و بهبود مشاهده کنند و رضایت شهروندان
از عملکرد مدیریت شهری با رفع کاستی ها میتواند موفقیت مدیریت
شهری را تضمین کند.عطایی ادامه داد :کارها و امورات جاری و عمرانی
شهرداری با سرعت و دقت الزم با حمایت نمایندگان مردم در شورای
اسالمی شهر و همکاری پرسنل خدوم شهرداری در حال انجام می
باشد.وی در پایان خاطر نشان کرد :در تالش هستیم که با شیوه های
نوین مدیریتی بخصوص شیوه های نوین تأمین مالی پروژه های عمرانی
قدمهای مؤثری در عمران و آبادانی شهر بر داریم زیرا اعتقاد داریم
شایستگی مردم دریافت خدمات مطلوبتر می باشد.

مدیریت ۷۵میلیون مترمکعب آب در بارش های
اخیرتوسطپروژههایآبخیزداریاستانگلستان

ابوطالب قزل سفلو هدف از اجرای پروژه های آبخیزداری را
جلوگیری از بروز خسارات ناشی از سیل  ،افزایش و تقویت سفره های
اب زیرزمینی ،احیای پوشش گیاهی و مرتعی ،اخذ رسوب ،استحصال
سیالب و کمک به ایجاد توسعه پایدار عنوان نمود.قزل سفلو افزود»:
اجرای پروژه های ابخیزداری به خصوص پروژه های سرشاخه گیر در
کاهش حجم رواناب و مدیریت سیالب ها و کاهش ورود شاخه درختان
و ...به داخل شهرها تاثیر بسزایی داشت».قزل سفلو اذعان داشت  :پروژه
ها ی آبخیزداری در سیل اخیر استان باعث کاهش سرعت آب شده
و با افزایش زمان تمرکز جریان ،باعث به تعویق افتادن جریان سیالب
گردیده و دبی اوج سیالب را کاهش داده است ».وی همچنین ادامه
داد »:پروژه های سرشاخه گیر که در برخی از نقاط سیل خیز استان
انجام شده است مانع از ورود تنه درختان و سرشاخه ها و رسوبات به
داخل شهر و یا روستا ها شده و میزان خسارات بر اثر سیل را کاهش
داده است ».وی در پایان اشاره کرد« :در سال  97از محل صندوق
توسعه ملی و در  ۱۵حوزه آبخیز در سطحی معادل  ۳۵هزار هکتار
عملیات آبخیزداری انجام گرفته است».

بازدیدمدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستان
گلستان از پروژه های آبخیزداری در سطح استان

ابوطالب قزل سفلو مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
گلستان با همراهی معاونت فنی و ابخیزداری و کارشناسان ،از اجرای
پروژه ها در سطح حوزه های آبخیز بازدید میدانی داشتند.طی دو
هفته اخیر استان گلستان میزان بارش های زیادی را تجربه کرده
که باعث جاری شدن سیل در چند شهرستان شده است .دراین
خصوص،ابوطالب قزل سفلو مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
گلستان با همراهی معاونت فنی و ابخیزداری و کارشناسان ،از اجرای
پروژه ها در سطح حوزه های آبخیز بازدید میدانی داشتند.به گزارش
پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلستان
پس از بارش شدید که از  26اسفندآغاز و چندین روز از فروردین
ماه  98نیز ادامه داشت و همچنین جاری شدن سیل در اقصی نقاط
استان  ,ابوطالب قزل سفلو مدیرکل وعبدالرحیم لطفی معاونت فنی و
ابخیزداری به همراه کارشناسان ابخیزداری این اداره کل از پروژه های
آبخیزداری در شهرستانهای رامیان ،ازادشهر،گنبد،آق قال ،گالیکش و
بندرگز بازدید کردند .مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری در طی این
بازدید گفت :اجرای پروژه های آبخیزداری نقش موثری را در مدیریت
سیالب و سرشاخه های درختان در ارتفاعات استان ایفا نموده است».
قزل سفلو اذعان داشت »:در طی این چند روز بارش ۷۵ ،میلیون متر
مکعب آب توسط سازه های آبخیزداری استان گلستان مدیریت شده
است ».

بازدید دکتر کولیوند و نماینده سازمان جهانی
بهداشت از مناطق سیل زده ایالم و لرستان

دکتر کولیوند رییس سازمان اورژانس کشور و کریستوفر
هملمن نماینده سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسالمی و
هیات همراه ،دکتر میرزایی نماینده مردم استان در مجلس شورای
اسالمی ،مهندس کرمی معاون عمرانی استاندار ،دکتر کریم همتی
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم و دکتر علیمرادی رییس مرکز
فوریت های پزشکی استان از مناطق سیل زده استان ایالم و
لرستان بازدید نمودند.گفتنی است که هیات مذکور از مناطق سیل
زده در بخش ماژین شهرستان درهشهر ،روستاهای تابعه شهرستان
سیروان و شهرستان سیل زده پل دختر و روستاهای تابعه آن در
استان لرستان را مورد ارزیابی قرار دادند.الزم به ذکر است که این
بازدید توسط دو فروند بالگرد اورژانس ۱۱۵و یک فروند بالگرد
هالل احمر جهت ارزیابی مناطق سیل زده استان ایالم و روستاهای
شهرستان پلدختر از توابع استان لرستان انجام شد

راه یابی نخبه ایالمی به فینال سی و ششمین
دوره مسابقات قرآن کریم

مریم شفیعی حافظ قرآن کریم به فینال رشته حفظ سی و
ششمین دوره مسابقات قرآن کریم راه یافت.مریم شفیعی حافظ کل
قرآن کریم که امسال به عنوان نماینده جمهوری اسالمی در سی و
ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم حضور دارد به مرحله
نهایی رشته حفظ کل قرآن راه یافت.وی سال گذشته به عنوان نماینده
ایران در مسابقات بین المللی قرآن کریم کشور اردن حضور داشت
و موفق به کسب مقام سوم این مسابقات گردید.مریم شفیعی اولین
نخبه قرآنی استان ایالم است که تا کنون موفق شده است به مسابقات
بین المللی قرآن کریم جمهوری اسالمی راه یابد.شفیعی سال گذشته
در چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم سازمان اوقاف و امور
خیریه موفق به کسب مقام اول رشته حفظ کل قرآن کریم در بخش
خواهران شد و به عنوان نماینده ایران در این دوره از مسابقات حضور
دارد .این دوره از مسابقات که از  ۲۱تا  ۲۵فروردین سال جاری در دو
بخش خواهران و برادران باالی  ۱۸سال در محل مصالی تهران برگزار
می گردد.
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شهرستان
توسط مدیر عامل بیمه سالمت ایران صورت گرفت؛

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبرداد:

دکتر عاطفه اسفندیاری رییس بیمارستان آموزشی
درمانی شهدای خلیج فارس به دلیل اقدامات موثر در ارائه
خدمات بهینه به بیمه شدگان و مدیریت هزینه های بیمه
ای بیمارستان و همراهی با اهداف سازمان بیمه سالمت از
سوی مدیر عامل بیمه سالمت ایران تقدیر شد.
متن تقدیر مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران به
شرح ذیل می باشد:
سرکار خانم دکتر عاطفه اسفندیاری
رییس محترم بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر
با سالم وتحییت
میل به آرزوهای بزرگ ملی نیازمند عزم راسخ و اراده استوار ایرانیانی است که با سعی مخلصانه خویش گام در
جهت عزمت این مرزو بوم بر می دارند .بدون تردید پیشرفت و توسعه پایدار امروز عرصه نظام سالمت ،مرهون تالش
و زحمات همکارانی متعهدودلسوز است .بر این اساس الزم می داند مراتب سپاس و قدردانی خود را به دلیل اقدامات
موثر جنابعالی در ارائه خدمات بهینه به بیمه شدگان و مدیریت هزینه های بیمه ای بیمارستان و همراهی با اهداف
سازمان بیمه سالمت ایران ،تقدیم نماید .عزت ،سعادت و سربلندی سرکار عالی را از خداوند متعال مسئلت می نماید.
طاهر موهبتی -رییس هیات مدیره و مدیر عامل

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
کرمانشاه از تردد بیش از  186هزار مسافر در جاده های
استان کرمانشاه در طی ایام نوروز خبر داد
مهندس فریبرز کرمی اظهار داشت :از  25اسفندماه
سال 97تا هفدهم فروردین ماه سال جاری بیش از 186
هزار و  320مسافر توسط اتوبوس ،مینی بوس و سواری در
محورهای مواصالتی استان تردد داشته اند.
وی افزود :این در حالی است که طی مدت مشابه
سال قبل  247هزار و  959مسافر در قالب  23هزار سفر
در جاده های استان کرمانشاه تردد داشته اندکه این مقدار
از کاهش  25در صدی مسافر را نسبت به سال قبل نشان می دهد.مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
کرمانشاه بیان کرد :در نوروز امسال  86هزار و  339مسافر در قالب بیش از  10هزار سفر به صورت درون استانی
و  99هزار و  981مسافر در قالب بیش از هشت هزار سفر به صورت برون استانی تردد کردند،که تعداد سفردر سال
جاری نسبت به سال  97حدود 17درصد کاهش داشته است.وی خاطر نشان کرد :امسال  414مسافر در قالب سفر
درون استانی با اتوبوس ،بیش از  56هزار مسافر با مینی بوس و بیش از  29هزار نفر با سواری در سطح جاده های
استان کرمانشاه تردد نموده اند.

تقدیر از رییس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس ترددبیشاز 186هزارمسافردرجادههایاستانکرمانشاه

رشد جمعیت در کرج  2برابر میانگین کشوری است

کرج -اخبا ر صنعت  :علی اصغر کما لیز اد ه در مراسم روز
فرهنگی کر ج که همز مان با جشنو ار ه ال لهها در پارک شهید
چمر ان کرج برگز ا ر شد  ،ا ظها ر د اشت  :ما د ر  4دهه گذ شته

خسارت  50میلیاردی
بارشهای اخیر به
تاسیسات برقرسانی
چهارمحال وبختیاری

با رشد دو برابر میانگین کشوری در جمعیت روبهرو بو دهایم
و ا مروز میزبان اقوام مختلفی در ا ین کالنشهر هستیم.
وی با اشاره به ا ینکه فرهنگ در واقع راه و رسمی ا ست

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال
وبختیاری از برآورد  50میلیارد ریال خسارت به تاسیسات
برقرسانی این استان در پی سیل و بارندگیهای اخیر خبر
داد.
مجید فرهزاد با اعالم این خبر اظهار کرد :بیشترین
خسارات وارده در شهرستانهای کوهرنگ ،لردگان و اردل
مربوط به شبکههای برقرسانی فشار متوسط و ترانسفورماتورها

کنار یکد یگر
که ا نسا نها برا ی زندگی مسا لمت آمیز د ر
دارند  ،افز و د  :برای مطر ح شد ن و برند ینگ کر د ن یک شهر
مهم ترین شا خصه آن ر وید ادها یی ا ست که د ر آ ن ر خ میدهد
به وا سطه باغ ال لهها ر و ید اد ها ی فرهنگی شکل
و امروز
گرفته ا ست .
شهردار کرج گفت :روز فرهنگی کرج با برگزاری جشنواره اللهها مقارن
شده است که الله نشانگر ایثار ،شهادت ،دوستی و مجاهدات و ایثار  5هزار
و  250شهید گلگون کفن البرزی است که جان خود را دادند تا امروز ما در
امنیت کامل باشیم.
کمالی زاده عنوان کرد :شهر کرج در حال حاضر مسیر توسعه را
میپیماید و در حوزه پروژههای عمرانی قدمهای خوبی برای این شهر
برداشته شده است.
وی ادامه داد :با تالش شورای شهر کرج ،شهرداری و مقامات عالی استان
تالشهای بسیاری انجام شده است

بوده است .
وی تصریح کرد :در پی بارندگیهای سیلآسا و به تناوب
آن وقوع بحران 84 ،اکیپ عملیاتی این شرکت به همراه
اکیپهای بخش پیمانکاران در سختترین شرایط در وضیعت
آماده باش کامل به نگهداری و رفع عیوب تاسیسات برقرسانی
سطح استان مشغول بوده و برای پایداری شبکهها به صورت
شبانه روزی فعالیت میکردند.

برگزاری جلسه تحلیل سیل استان گلستان با حضور مدیران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

در این جلسه مدیران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور،
مدیران اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ،اساتید دانشگاه علوم
کشاورزی ،رئیس مرکز ،معاون پژوهشی و همکاران بخش تحقیقات جنگلها،
مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
گلستان حضور داشتند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان گلستان در این جلسه که با حضور دکتر گرشاسبی،
دکتر غریب رضا و دکتر مصفایی از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
کشور و در دفتر مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد ابتدا
دکتر فرجی رییس مرکز ضمن خوش آمد به حاضران در جلسه و همکاران
پژوهشکده ،به سیل حادث شده در استان و تبعات آن اشاره کردند .این جلسه

باهدف پیگیری و ارایه راهکار در خصوص مدیریت سیالب و لغزش ها برگزار
شد.دکتر گرشاسبی مشاور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ضمن
اشاره به پیشینه تحقیقات انجام شده در استان ،اهداف و افق این نشست را
برای گروه بیان کرد.مهندس لطفی معاونت فنی و آبخیزداری منابع طبیعی
استان ،معاون پژوهشی ،محققان بخش تحقیقات جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
مرکز ،اساتید دانشگاه و تیم پژوهشگران پژوهشکده ضمن ارایه گزارش و
موارد مختلف سیل اخیر از جمله :گزارشی از مطالعات انجام شده در حوزه
آبخیزداری ،مسیرهای حرکت سیالب های استان ،رودها ،تاالب ها ،سطح
رودها در مسیر حرکت تا دریا و سدهای استان همراه با اطالعات کامل و …،
نقطه نظر ،دیدگاه ها و پیشنهادات خود را بیان نمودند و در انتها دیدگاه نهایی

و جمع بندی جلسه را دکتر گرشاسبی ارایه و موارد مورد نظر برای پیگیری
اعالم شد .از جمله موارد جمع بندی شده در انتهای جلسه ،شامل-:برگزاری
گردهمایی تخصصی سیل-تهیه طرح کالن با عنوان موضوع محوری گرگانرود
که بهترین روش های موثر برای کنترل سیل و مدیریت حوزه های ابخیز در
دستور کار قرار گیرد -،تهیه بانک اطالعاتی تخصصی در ارتباط با سیل،لغزش
ها و بهره مندی از اطالعات به روز-،استفاده از روش مدلینگ و مطالعه
احداث سدها-تهیه طرح های تحقیقاتی در خصوص مدیریت سیل و لغزش
ها-تایید و تاکید بر تقویت طرح های آبخیزداری-تاکید بر اجرای تفاهم نامه
بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با پژوشکده حفاطت خاک و
آبخیزداری کشور

استحکامبخشی واحدهای مسکونی در اولویت بنیاد مسکن استان بوشهر باشد

بوشهر -امام جمعه بوشهر با تاکید بر اجرای طرحهای هادی روستایی و
تامین مسکن مناسب برای نیازمندان گفت :برای جلوگیری از مشکالت ناشی
از حوادث طبیعی ،استحکامبخشی واحدهای مسکونی در اولویت برنامه بنیاد
مسکن استان بوشهر قرار گرفته شود.
به گزارش “روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر”؛ آیتاهلل
غالمعلی صفایی بوشهری ،در نشست با مسئوالن بنیاد مسکن استان بوشهر
با تبریک میالد امام حسین(ع) و گرامیداشت سالروز تشکیل حساب ۱۰۰
امام(ره) و تاسیس بنیاد مسکن ،نقش مهم این نهاد در رسیدگی به نقاط
آسیبدیده و محروم را مهم دانست و اظهار داشت :بنیاد مسکن در رسیدگی
به نقاط آسیب دیده ناشی از حادثه سیل و زلزله نقش مهمی ایفاء کرده است
که ضمن قدردانی از خدمات آنان ،تقاضا میشود در رسیدگی به استانهای
سیلزده تالش مضاعف شود.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر به گام دوم انقالب پرداخت و با اشاره
به تثبیت انقالب در  ۴۰سال گذشته و زمینه توسعه و پیشرفت در گام دوم
انقالب خاطر نشان کرد :گام دوم انقالب مرحله دستیابی به پیشرفت ،توسعه
و عدالت است.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا
نمیخواست جمهوری اسالمی ایران ۴۰ ،سالگی انقالب را جشن بگیرد تصریح
کرد :اکنون انقالب اسالمی برخالف اهداف دشمن با غرور و افتخار جشن
۴۰سالگی خود را برگزار کرد و نشان داد که انقالب اسالمی به قوام الزم
رسیده است.
آیتاهلل صفایی بوشهری ،گام دوم انقالب را حرکت در مسیر توسعه و

پیشرفت دانست و افزود :دشمن در این راستا با ترفندها و انواع تهاجمات
مختلف تالش کرد جمهوری اسالمی ایران به قوام نرسد ولی اکنون ایران با
اقتدار به حرکت خود ادامه میدهدو با تدابیر رهبر معظم انقالب در اجرای
بیانیه گام دوم اهداف دشمن محقق نمیشود.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به جنگ  ۸ساله خاطر نشان
کرد :هر یک سال جنگ ،برای بازسازی نیاز به زمان  ۸ساله دارد که در واقع
بازسازی تخریب جنگ  ۸ساله نیاز به زمان  ۶۴ساله است که با تالش مضاعف
در کمتر از  ۴۰سال بازسازی شد.
امام جمعه بوشهر ،انقالب اسالمی را مردم محور دانست و تاکید کرد:
خدمت رسانی به مردم در بخشهای مختلف از جمله ویژگیهای انقالب
اسالمی است که در این راستا خدمات قابل توجهی در بخش عمران شهری و

روستایی و تامین مسکن مستمندان انجام شده است.
آیتاهلل صفایی بوشهری ،بنیاد مسکن را یکی از دستگاههای مهم و
موفق دانست و گفت :بنیاد مسکن جهادی در عرصه محرومیتزدایی و
خدمات رسانی فعالیت میکند که خدمات آنان جای قدردانی و سپاس
دارد.
وی  ،شناسه بنیاد مسکن در تاریخ انقالب اسالمی را روشن دانست
و بر ضرورت اجرای طرحهای هادی روستایی ،تامین مسکن مناسب برای
نیازمندان تاکید کرد و افزود :برای جلوگیری از مشکالت ناشی از حوادث
طبیعی ،استحکامبخشی واحدهای مسکونی در اولویت برنامه بنیاد مسکن
استان بوشهر قرار گرفته شود.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه بنیاد مسکن انقالب
اسالمی در سال قبل پروژههای مهمی در رفع محرومیت و ساخت مسکن
نیازمندان اجراء کرده است خاطر نشان کرد :بنیاد مسکن از جمله دستگاههایی
است که با حرکتی جهادی گامهای موثری در بخش عمران و آبادانی روستاها
برداشته است.
آیتاهلل صفایی بوشهری برضرورت همکاری الزم بنیاد مسکن انقالب
اسالمی در راستای نوسازی استانهای سیل زده کشور و تامین مسکن مناسب
برای آسیب دیدگان تاکید کرد.
امام جمعه بوشهر همکاری خیران با انجمن خیران مسکن ساز را یک
ضرورت دانست و تاکید کرد :در راستای تامین مسکن مناسب برای محرومان
و نیازمندان ،همکاری خیران با انجمن خیران مسکن ساز امری مهم و ضروری
است.

مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان گلستان:

برخی از محورهای گلستان در معرض رانش زمین قرار دارند

مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان گلستان از رانش زمین در
برخی از محورهای استان خبر داد و گفت« :متاسفانه به دلیل وجود سیالب
در استان و اشباع شدن خاک برخی از محورهای استان گلستان در معرض
رانش زمین قرار دارند».به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان گلستان به نقل از فارس -ابوطالب قزلسفلو در گفت و
گو با خبرنگار فارس اظهار کرد« :محورهای گلستان همچنان در معرض تهدید
رانش زمین قرار دارند و چشمهها در حال پر شدن هستند و شهروندان از
تردد غیر ضروری در این محورها خودداری کنند».وی تصریح کرد« :با توجه
به بارندگیهای کمسابقهای که در اواخر سال  1397و اوایل سال  1398در

قطع گاز 4000مشترک
مشکین دشتی با انفجار
خط لوله

گلستان به ویژه شرق استان اتفاق افتاد ایستگاه هواشناسی «توسکاچال»
شهرستان مینودشت با بارندگی بیش از  350میلیمتر بیشترین بارندگی را
به خود اختصاص داد».مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان گلستان با
بیان اینکه شدت بارش باران در عرصههای جنگلی استان گلستان مشکالتی
را ایجاد کرده است ،ابراز کرد« :متاسفانه در جنگلهای بکر استان گلستان
رانشهایی اتفاق افتاد همچنین در عرصههای جنگلی که در شیبهای تند
قرار داشتند در اثر اشباع شدن خاک و پرآب شدن چشمهها در جنگل رانش
اتفاق افتاد».قزلسفلو اظهار کرد« :متاسفانه در شهرستانهای شرق استان
گلستان همچون آزادشهر ،رامیان ،مینودشت ،گلیداغ ،گالیکش و مراوهتپه

مدیر عامل شرکت گاز البرز گفت :مشکل قطعی گاز
مشترکان مشکین دشت تا عصر برطرف میشود.
حسین تقی نژاد با اشاره به انفجار لوله گاز در مشکیندشت
فردیس اظهار کرد :براساس تحقیقات اولیه ،یک ملک مسکونی
در حال حفاری برای پی کنی ساختمان بوده است.وی ادامه

لغزشهای متعددی اتفاق افتاد به طوریکه برخی روستاها نیز آسیب
دیدند».وی تصریح کرد« :منابعطبیعی استان گلستان اعالم آمادگی میکند
که عرصههای منایعطبیعی که امکان و قابلیت جابه جایی برای اسکان مردم
سیلزده استان را دارد و ساخت و ساز در آن محل مناسب است را در اختیار
بنیاد مسکن قرار میدهد».مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان گلستان
گفت« :خوششبختانه در استان گلستان در زمینه آبخیزداری فعالیتهای
بسیار خوبی صورت گرفت شهر نوکنده که در غرب استان واقع شده است
هنوز تاثیر استفاده از پروژههای آبخیزداری در این شهر قابل مشاهده است که
چگونه این پروژهها از وجود خسارت در این شهر بر اثر سیل ممانعت کرد».

داد :بیل مکانیکی در حال عملیات پی کنی بوده که با لوله گاز
برخورد میکند و بر اثر این برخورد گاز با فشار و صدای زیاد به
بیرون خارج میشود.
وی افزود :خوشبختانه این انفجار همراه با آتش سوزی
نبوده و به کسی آسیب مالی و جانی وارد نشده است.

این مسئول خاطر نشان کرد :بر اثر برخورد بیل مکانیکی با
لوله گاز ،خط آسیب دیده و این آسیب دیدگی باعث قطعی گاز
بیش از  ۴۰۰۰مشترک در مشکین دشت شده است .نیروهای
گاز استان در حال ترمیم خط هستند و تا عصر امروز گاز
مشترکان مجددا ً وصل میشود.

متسابقین مسابقات بینالمللی قرآن به حرم حضرت معصومه(س) مشرف شدند

نمایندگان شرکتکننده از کشورهای مختلف در مسابقات بینالمللی
قرآن طالب علوم دینی جهان اسالم در حرم حضرت معصومه(س) و مسجد
جمکران قم حضور یافتند.سومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن طالب علوم
دینی ،نمایندگان شرکتکننده از کشورهای مختلف اسالمی در سومین دوره
مسابقات بینالمللی قرآن طالب علوم دینی جهان اسالم در حاشیه مسابقات
در حرم کریمه اهلبیت حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران قم
حضور یافتند.

بازدید از موزه و بخشهای مختلف آستان مقدس قم ،موزه و بخشهای
مختلف مسجد مقدس جمکران ،کتابخانه آیتاهلل مرعشینجفی و مدرسه
علمیه فیضیه از دیگر برنامههای تدارک دیدهشده برای نمایندگان حاضر در
مسابقات بینالمللی قرآن طالب بود.
نمایندگان حاضر در مسابقات بینالمللی قرآن طالب علوم دینی از ۳۵
کشور مختلف مسلمان همچون چاد ،موریتانی ،افغانستان ،تاجیکستان ،عراق،
کنیا ،امریکا ،تونس ،کامرون ،توگو ،غنا ،هندوستان ،سریالنکا ،الجزایر ،لبنان،

سوریه ،قرقیزستان ،اوگاندا ،عربستان ،به روندی ،کرواسی ،بوسنی ،پاکستان،
تانزانیا ،اندونزی ،بنگالدش ،ترکیه ،فلسطین ،ساحلعاج ،آذربایجان ،روسیه ،آلبانی،
ماالوی ،سیرالئون و جمهوری اسالمی ایران در شهر قم حضور یافته اند.
گفتنی است ،سومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم طالب علوم
دینی جهان اسالم از  ۲۱فروردینماه  ۱۳۹۸در قم آغاز شد و تا روز ۲۴
فروردین ادامه داشت و مرحله نهایی این مسابقات طی دو روز در سالن
همایشهای مدرسه علمیه امام کاظم(ع) قم برگزار میشود.

