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شهرستان

محمد رضا کاوسی به سمت سرپرست 
شهرداری مالرد منصوب گردید

| محبوبه  میرزایی پندار - طى حكمى 
از سوى شوراى اسالمى شهر مالرد محمد رضا 
كاوســى به سمت سرپرست شــهردارى مالرد 
منصوب گرديد.پس از اســتعفاى دكتر سلگى 
شهردار مالرد و موافقت شوراى اسالمى شهر با 
استعفاى وى در جلسه صبح امروز شوراى اسالمى 
شهر مالرد مهندس محمد رضا كاوسى بعنوان 

سرپرست شهردارى مالرد از سوى شــوراى اسالمى شهر مالرد منصوب 
گرديد.اين حكم طى جلسه اى با حضور معاونين،مديران، مديران عامل 
سازمانهاى شهردارى مالرد و رياست و اعضاى شوراى اسالمى شهر مالرد 
در سالن كنفرانس شــهردارى مالرد به مهندس كاوسى توسط محبوب 

اكبرى رياست شوراى اسالمى شهر مالرد اعطا گرديد.

تشریح برنامه های فصل بهار در منطقه 
یک شهرداری رشت

| زینب قلیپور- ناصــر عطايى مدير 
منطقه يك شهردارى رشت با تشريح برنامه هاى 
«بهار» در اين منطقه با رويكرد شهروند مدارى 
و ارتقاى سطح خدمات رســانى به شهروندان 
خبر داد و گفــت: طرح فعاليت هــاى بهار در 
قالب بهسازى و مرمت آســفالت معابر توسط 
سه پيمانكار، ادامه عمليات اليروبى و همسطح 

ســازى معابر، ادامه عمليات روكش آسفالت معابر توسط شركت التوم، 
احداث ديوار حفاظتى در محور پير بازار، احداث خيابان 8 دى، مناسب 
سازى معابر، ترميم و مرمت پياده رو ها در سطح منطقه، عمليات پياده 
رو سازى و تعريض بلوار شهداى گمنام، پياده رو سازى و تعريض گلباغ 
نماز، اصالح هندسى خيابان دكتر حسابى، مسجد امام رضا (ع)، مسير 
بازار روز و خيابان وليعصر (عج) در دستور كار معاونت عمرانى منطقه يك 
شهردارى رشت قرار گرفته است.مدير منطقه يك شهردارى رشت تصريح 
كرد: زيباسازى فضاهاى شهرى، بازسازى مبلمان شهر، نخاله بردارى، 
رنگ آميزى خط كشــى معابر و تابلوهاى راهنمايى و رانندگى از ديگر 
برنامه هايى است كه در اين طرح اجرايى مى شود.وى تعامل و مشاركت 
شــهروندان را مهم ارزيابى كرد و با بيان اينكه پاســخگويى به نيازهاى 
شهروندان در قالب برنامه هاى فنى عمرانى، حمل و نقل ترافيك، خدمات 
شهرى و بر اساس نياز سنجى هاى منطقه انجام مى شود افزود: شستشو 
و رنگ آميزى المان ها و مبلمان شهرى، آذين بندى و نورپردازى ميادين 
و ابنيه، جداره هاى شــهرى، حذف زوائد و موانع فيزيكى و پاكســازى 
محالت و مبادى ورودى شهر، تسطيح و پاكسازى زمين هاى باير توسط 
نواحى سه گانه، مرمت كفپوش پياده رو ها از برنامه هاى اين منطقه در 
حوزه معاونت خدمات شهرى است.عطايى بيان داشت: حوزه فضاى سبز 
منطقه نيز باز پيرايى بوستان ها، درختكارى، گلكارى در ميادين و پارك 
ها، رسيدگى به وضعيت سرويس هاى بهداشتى و... را به صورت مداوم 
در ســطح منطقه انجام خواهد داد.مدير منطقه يك شهردارى رشت با 
تأكيد بر اينكه بايد طى سال جارى آسيبها و نواقص جبران شود، ادامه 
داد: مردم از ما انتظار دارند كه در شهر پيشرفت و بهبود مشاهده كنند 
و رضايت شهروندان از عملكرد مديريت شهرى با رفع كاستى ها ميتواند 

موفقيت مديريت شهرى را تضمين كند.

| بنياد مسكن آذربايجان غربى گفت: در حال حاضر تنها 32 درصد 
از روستاهاى استام مقاوم سازى شده اند. به گزارش خبرنگار ، محمود بدلى 
صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر حدود 
32 درصد از روستاهاى استان مقاوم ســازى شده اند كه به دليل فرهنگ 
خاص منطقه و عدم استفاده از تسهيالت سود دار هشت درصد از ميانگين 
كشورى عقب هستيم.وى با تاكيد بر اينكه بايد تا افق 1400 به 75 درصد 
مقاوم سازى روستاها برسيم كه نيازمند همراهى بيشتر مردم هستيم عنوان 
كرد: همراهى بيشتر مردم استان و فرهنگ ســازى توسط رسانه ها براى 
تقويت اين مهم و حفظ سالمتى خود اهالى شــد.مدير كل بنياد مسكن 
انقالب اسالمى آذربايجان غربى گفت: ساخت 11 هزار و 37 واحد مسكن 
مهر در شــهرهاى زير 25 هزار نفر به اين نهاد واگذار شده بود كه همه اين 
واحدها اتمام و به متقاضيان واگذار شده است.بدلى در خصوص اجراى طرح 
هادى روســتاى هم تاكيد كرد: در حال حاضر از دو هزار و 170 روستاى 
واجد شــرايط براى دو هزار و 82 روســتا طرح هادى تهيه شده و در 586 
روستا با جمعيت بيش از 50 درصدى اجرا شده است.مديركل بنياد مسكن 
آذربايجان غربى اضافه كرد: هم اكنون از دو هزار و 973 روستاى استان دو 
هزار و 725 روستا داراى سكنه باالى 4 خانوار بوده و دو هزار و 170 روستا 

باالى 20 خانوار هســتند.بدلى خاطرنشان كرد: برنامه اجراى طرح مقاوم 
سازى خانه هاى روستايى براى 103 هزار واحد مسكونى آذربايجان غربى 
تدوين و در مرحله اول براى 77 هزار واحد اجرايى شد؛ مقاوم سازى 10 هزار 
واحد ديگر نيز در حال اجراست.وى با بيان اينكه بر اساس برنامه ريزى هاى 
انجام شده بايد تا سال 1404 حدود 75 درصد واحدهاى روستايى مقاوم 
سازى شود گفت: كارمزد تسهيالت مقاوم سازى مسكن روستايى تنها پنج 
درصد است، همه روستاييان مى توانند از اين تسهيالت با مبالغ 200 و 180 
ميليون ريال بهره مند شوند.مديركل بنياد مسكن آذربايجان غربى افزود: 
اين تسهيالت در روستاهاى مرزى 200 ميليون ريال در نظر گرفته شده و 
20 ميليون ريال بيشتر از ديگر روستاهاست و مى توان آن را مشوقى براى 
مقاوم سازى اين روستاهاى محروم دانســت.بدلى اضافه كرد: تسهيالت 
مقاوم سازى مسكن روســتايى در ديگر روستاهاى آذربايجان غربى نيز به 
ميزان 180 ميليون ريال پرداخت مى شــود و مدت بازپرداخت آن نيز 15 
سال در نظر گرفته شده است.وى خاطرنشان كرد: ايجاد مقاومت الزم براى 
مقابله با تلفات در حوادثى نظيــر زلزله و حفظ زمين هاى زراعى و طبيعى 
مهمترين هدف اجراى طرح مقاوم سازى مسكن روستايى است كه اميدواريم 

روستانشينان همراهى بيشترى در اين خصوص داشته باشند.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی؛

تنها ۳۲ درصد 
از روستاهای 
آذربایجان غریی 
مقاوم سازی 
شده اند

| عبداهللا گيتى منش مدير شركت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى منطقه استان مركزى 
از صرفه جويى ســه ميليون و500 هزار ليترى 
نفتگاز دربخش گلخانه هاى شهر آوه خبر داد. 
به گزارش روابط عمومى شــركت ملى پخش 
فراورده هاى نفتى منطقه استان مركزى ،عبداهللا 
گيتى منش مدير منطقه اســتان مركزى گفت 
با پيگيريهاى مجدانه ناحيه ســاوه وبا همكارى 
ومساعدت شركت ملى گاز اين شهرستان تمامى 
علمك هاى گاز فاز يك ودو شهرك گل خانه اى 

آوه كه شامل 54 گلخانه مى باشدنصب واز نعمت 
گاز شهرى برخوردار شدند. گيتى منش افزود با 
اين اقدام مناسب ساالنه سه ميليون و500 هزار 
ليتر نفتگاز صرفه خويى مى شــود كه در بلند 
مدت مى تواند در بهينه سازى مصرف سوخت 
حائز اهميت باشــد.وى ابراز اميدوارى كرد در 
ســالهاى آتى كليه مصرف كننــدگان نفتگاز 
استان مركزى از نعمت ارزان ودر دسترس گاز 
شهرى برخوردار وبتوان در بهبود شرايط زيست 

محيطى نيز گامهاى موثرترى را برداشت.

روند رو به رشد ثبت مّلی و استانی کیست هیداتید در 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین

| دكتر اردشير على زاده شهريور مســئول ثبت بيمارى ها و پيامدهاى سالمت، از پيشرفت 
انجام ثبت ملّى و استانى كيست هيداتيد خبر داد و اظهار داشت؛ كيست هيداتيد از جمله مهم ترين 
بيمارى هاى مشترك انسان و دام كشور مى باشــد كه ساالنه هزينه اى قريب به 230 ميليون دالر بر 

پيكره اقتصادى كشورمان وارد مى كند.با توجه به تشخيص دشوار اپيدميولوژيك اين بيمارى و به علت مزمن يا بدون عالمت 
بودن آن كه منجر به انتخاب روش هاى درمان تهاجمى مانند جراحى در اكثر موارد بيمارى گرديده اســت، انتظار مى رود با 
استقرار نظامند ثبت موارد و اطالعات مربوط از قبيل شناخت بهتر سيماى بيمارى و ريسك فاكتورهاى مرتبط با آن به همراه 
بررسى ميزان اثربخشى روش هاى درمان موجود در كنار دستيابى شيوع و شناسايى مناطق آندميك استان بتوان در راستاى 
ايجاد يك پايگاه اطالعات جامع و توليد مســتمر داده هاى با كيفيت اقدام نمود، از ديگر نگاه؛ جمع آورى گزارش ها، ابزارهاى 
راه گشا در راه گسترش دانش ما از بيمارى و در نهايت اقدام جهت كنترل و پيشگيرى آن و ارتقاى سالمت جامعه خواهد بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان:

 برخی از محورهای گلستان در معرض رانش زمین
قرار دارند

| مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان گلســتان از رانش زمين در برخى از محورهاى 
استان خبر داد و گفت: «متاســفانه به دليل وجود سيالب در استان و اشــباع شدن خاك برخى از 

محورهاى استان گلستان در معرض رانش زمين قرار دارند.»به گزارش پايگاه اطالع رسانى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
استان گلستان به نقل از  فارس-  ابوطالب قزلسفلو  در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار كرد: «محورهاى گلستان همچنان 
در معرض تهديد رانش زمين قرار دارند و چشمه ها در حال پر شدن هستند و شهروندان از تردد غير ضرورى در اين محورها 
خوددارى كنند.»وى تصريح كرد: «با توجه به بارندگى هاى كم ســابقه اى كه در اواخر ســال 1397 و اوايل سال 1398 در 
گلستان به ويژه شرق اســتان اتفاق افتاد ايستگاه هواشناسى «توسكاچال» شهرســتان مينودشت با بارندگى بيش از 350 

ميليمتر بيشترين بارندگى را به خود اختصاص داد.»

حضور فعال بیش از 900 واحد تولیدی و صنعتي شهرک های 
صنعتی قزوین در نمایشگاههاي داخلی و خارجی

| مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان قزوين گفت: در 6 سال گذشته با كمك اين شركت و 
به منظور توسعه بازار و كمك به رونق توليد، واحدهاى توليدى، صنعتي و خدماتي در 189 نمايشگاه هاى داخلى 
و خارجى حضور پيدا كرده اند. به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين، «حميدرضا 

خانپور»  با اعالم اين مطلب اظهار كرد: حضور واحدهاى توليدى در نمايشگاه هاى تخصصى داخلى و خارجى با هدف كمك به توسعه بازار 
صنايع كوچك و متوسط استان و فراهم نمودن زمينه هاى فروش محصوالت توليدى و شناسايى بازارهاى هدف انجام مى شود.وى افزود: 
از 189 نمايشگاه داخلى و خارجى، بيش از 900 واحد توليدي و صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي در 156 نمايشگاه داخلى و 
33 نمايشگاه خارجى حضور داشتند كه در كشورهاى روسيه، آلمان، فرانسه ، تركيه، كنيا، آلمان، اوكراين، مالزي، امارات، اندونزى، هند، 
عراق و افغانستان برگزار شده بود.مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان، افزايش سطح فروش لحظه اى در فضاى نمايشگاه ها، 
افزايش سفارش خريد مشتريان، تثبيت حضور شركت در عرصه بازارهاى داخلى و خارجى، جلب مشتريان جديد  و بالقوه، معرفى كاالها 

و خدمات جديد شركت ها از مهمترين داليل حضور واحدهاى توليدى در نمايشگاههاى داخلى و خارجى است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه خبر داد؛

تردد بیش از 186 هزار مسافر در جاده های استان 
کرمانشاه در طی ایام نوروز

| مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان كرمانشاه از تردد بيش از 186 هزار مسافر در جاده 
هاى استان كرمانشــاه در طى ايام نوروز خبر داد. به گزارش روابط عمومى اداره كل راهدارى و حمل و نقل 

جاده اى استان كرمانشاه مهندس فريبرز كرمى اظهار داشت: از 25 اسفندماه سال97 تا هفدهم فروردين ماه سال جارى بيش از 186 
هزار و 320 مسافر توسط اتوبوس، مينى بوس و سوارى در محورهاى مواصالتى استان تردد داشته اند.وى افزود: اين در حالى است كه 
طى مدت مشابه سال قبل 247 هزار و 959 مسافر در قالب 23 هزار سفر در جاده هاى استان كرمانشاه تردد داشته اندكه اين مقدار از 
كاهش 25 در صدى مسافر را نسبت به سال قبل نشــان مى دهد.مدير كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان كرمانشاه بيان كرد: 
در نوروز امسال 86 هزار و 339 مسافر در قالب  بيش از   10 هزار سفر به صورت درون استانى و 99 هزار و 981 مسافر در قالب بيش از 
هشت هزار سفر به صورت برون استانى تردد كردند،كه تعداد سفردر سال جارى نسبت به سال 97 حدود 17درصد كاهش داشته است.

| معاون شهردار قم از اســتفاده از ظرفيت نيروهاى 
بسيج و راهور براى مديريت پاركينگ ها در نيمه شعبان خبر 
داد.به گزارش  روابط عمومى شهردارى قم ، سيد امير سامع در 
جلسه ستاد تسهيالت زائرين ويژه ايام نيمه شعبان، با اشاره به 
لزوم به روزرسانى و اصالح نقشه هاى محدوده مسجد مقدس 
جمكران و نهايى سازى اين نقشه اظهار كرد: ما بايد حداكثر 
استفاده را از مساحت پاركينگ هاى مسجد مقدس جمكران 
انجام دهيم و اگر نياز به اصالح ورودى ها و خروجى ها اســت 
بايد اين كار هرچه ســريع تر انجام شود.وى گفت: در برخى 
پاركينگ هــا ديوارهايى داريم كه هميــن ديوارها بايد براى 
پركردن پاركينگ ها مديريت شــود و اجازه داده نشــود اين 
ديوارها براى پركردن پاركينگ ها مشكل ســاز شود.معاون 
شهردار قم با اشاره به پيش بينى مشاركت 150 نفر از نيروهاى 

بسيجى و 150 نفر از نيروهاى راهور براى مديريت پاركينگ ها 
و هدايت مردم به آنها خاطرنشان كرد: يكى از مشكالت ايجاد 
گره هاى ترافيكى به دليل تجمع در ورودى هاى پاركينگ ها 
است كه نياز است اين مساله به درستى مديريت شود.وى با 
اشاره به لزوم آماده سازى و نظارت بر خدمات رسانى مطلوب 
سرويس هاى بهداشتى در محدوده مسجد مقدس جمكران 
افزود: تمام تالش مديريت شــهرى امســال بر اين است كه 
خدمات بهترى نسبت به سال گذشته به مردم ارائه شود.سامع 
بيان كرد: امسال  پيشنهاد داده ايم بلوار پيامبر اعظم اختصاصا 
به عنوان مسير راهپيمايى مورد استفاده قرار گيرد كه چنانچه 
اين اتفاق انجام پذيرد، بايد اطالع رسانى كامل صورت گيرد تا 
تردد خودرو به سمت اين بلوار صورت نگيرد و به همين خاطر 

بايد راهپيمايى در اين مسير پررنگ تر اتفاق بيفتد.

| رئيس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور 
از اقدامات اجرايى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
گلستان براى حفظ رويشگاه هاى شمشــاد از دو آفت باليت و 
شــب پره بازديد كرد. به گزارش پايگاه اطالع رســانى سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور به نقل از روابط عمومى اداره 
كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان گلستان، مهندس خليل 
آقايى از اقدامات اجرايــى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
استان گلســتان براى حفظ درختان شمشاد از دو آفت باليت و 
شب پره از رويشگاه شمشاد در منطقه قرن آباد شهرستان گرگان 
و ذخيرگاه چشمه بلبل در شهرســتان بندرگز بازديد نمودند.
مهندس آقائى طى اين بازديد ميدانى گفت: «در استان گلستان 
اقدامات حمايتى و حفاظتى بسيار خوبى در جهت مبارزه با آفات 
و بيمارى شمشــاد صورت گرفته و تاثيرات مثبت اين اقدامات 

قابل تحسين اســت.»وى پس از بازديد از اقدامات اجرايى در 
منطقه قرن آباد شهرســتان گرگان و شهرستان بندرگز شامل 
محلول پاشى، توســعه ذخيره گاه با نهال، بر تداوم اين اقدامات 
تأكيد نمودند.اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان گلستان 
براى مقابله با آفت شب پره از سال 95 تا كنون در قالب اقدامات 
مكانيكى، مديريتى و محلول پاشــى بيولوژيك برنامه هاى خود 
را اجرايى نموده اســت.در اين بازديد يكى از دغدغه هاى اصلى 
سازمان در جنگل هاى هيركانى، حفظ پايه هاى سالم گونه شمشاد 
عنوان شده است و بر تشديد حفاظت مناطقى كه هنوز آلوده نشده 
و داراى گونه هاى سالم شمشاد است تاكيد شده است.بر اساس 
اين گزارش، براى مبارزه با آفت شب پره برنامه اجرايى و اعتبارات 
براى سال 1398 پيش بينى شده است و به محض فعاليت اولين 
سن الروى، اقدام سريع كنترلى در دستور كار قرار خواهد گرفت.

| در اين جلسه مديران پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزدارى كشور، 
مديران اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان، اســاتيد دانشــگاه علوم 
كشاورزى، رئيس مركز، معاون پژوهشــى و همكاران بخش تحقيقات جنگلها، 
مراتع و آبخيزدارى مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى و منابع طبيعى گلستان 
حضور داشتند. به گزارش پايگاه اطالع رسانى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
استان گلستان در اين جلســه كه با حضور دكتر گرشاسبى، دكتر غريب رضا و 
دكتر مصفايى از پژوهشــكده حفاظت خاك و آبخيزدارى كشور و در دفتر مدير 
كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان برگزار شد ابتدا دكتر فرجى رييس مركز 
ضمن خوش آمد به حاضران در جلسه و همكاران پژوهشكده، به سيل حادث شده 
در استان و تبعات آن اشاره كردند .اين جلسه باهدف پيگيرى و ارايه راهكار در 
خصوص مديريت سيالب و لغزش ها برگزار شد.دكتر گرشاسبى مشاور معاونت 
آب و خاك وزارت جهاد كشاورزى ضمن اشاره به پيشينه تحقيقات انجام شده 
در استان، اهداف و افق اين نشست را براى گروه بيان كرد.مهندس لطفى معاونت 
فنى و آبخيزدارى منابع طبيعى استان، معاون پژوهشى، محققان بخش تحقيقات 

جنگلها، مراتع و آبخيزدارى مركز، اساتيد دانشگاه و تيم پژوهشگران پژوهشكده 
ضمن ارايه گزارش و موارد مختلف سيل اخير از جمله: گزارشى از مطالعات انجام 
شده در حوزه آبخيزدارى، مسيرهاى حركت سيالب هاى استان، رودها، تاالب 
ها، سطح رودها در مسير حركت تا دريا و سدهاى استان همراه با اطالعات كامل 
و …، نقطه نظر، ديدگاه ها و پيشــنهادات خود را بيان نمودند و در انتها ديدگاه 
نهايى و جمع بندى جلسه را دكتر گرشاسبى ارايه و موارد مورد نظر براى پيگيرى 
اعالم شد. از جمله موارد جمع بندى شــده در انتهاى جلسه، شامل:-برگزارى 
گردهمايى تخصصى سيل-تهيه طرح كالن با عنوان موضوع محورى گرگانرود كه 
بهترين روش هاى موثر براى كنترل سيل و مديريت حوزه هاى ابخيز در دستور 
كار قرار گيرد،- تهيه بانك اطالعاتى تخصصى در ارتباط با سيل،لغزش ها و بهره 
مندى از اطالعات به روز،-استفاده از روش مدلينگ و مطالعه احداث سدها-تهيه 
طرح هاى تحقيقاتى در خصوص مديريت سيل و لغزش ها-تاييد و تاكيد بر تقويت 
طرح هاى آبخيزدارى-تاكيد بر اجراى تفاهم نامه بين اداره كل منابع طبيعى و 

آبخيزدارى استان با پژوشكده حفاطت خاك و آبخيزدارى كشور.
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برگزاری جلسه تحلیل سیل استان گلستان با حضور مدیران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
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مدیر شرکت ملی پخش منطقه استان مرکزی: 

بازدید رئیس سازمان جنگل ها از 
رویشگاه های شمشاد استان گلستان

استفاده از ظرفیت نیروهای بسیج و راهور 
برای مدیریت پارکینگ ها در نیمه شعبان

| نرم افزار مسابقات تفسير، اپليكيشن و سايت جامع سومين دوره مسابقات بين المللى قرآن كريم طالب علوم دينى طى 
مراسمى در قم رونمايى شد.سومين دوره مسابقات بين المللى قرآن كريم طالب علوم دينى طى روزهاى پنجشنبه و جمعه هفته گذشته 
به ميزبانى قم برگزار شد و مراسم اختتاميه هم عصر روز شنبه 24 فروردين ماه در مدرسه علميه امام كاظم(ع) برگزار خواهد شد.
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