دریچه
در سال گذشته  6/2میلیارد

مترمکعب گاز در گیالن مصرف شد

صیانت از موقوفات ،رویکرد اصلی در حوزه امالک و اراضی است

ایجاد  10کیلومتر مسیر دوچرخه طی دو ماه پایانی سال گذشته

مشهد – زهرا آخوندی :قائم مقام تولیت آستان قدسرضوی گفت :واقفان خیراندیش در طول قرنها پس از شهادت حضرت
امام رضا (ع) ،سرمایه و دارایی خود را با خلوص نیت و صفای باطن وقف این آستان نورانی کردهاند ،بنابراین وظیفه و رسالتی خطیر
بر دوش متولیان و کارکنان آستان قدسرضوی است .سیدرضا فاطمیامین قائممقام تولیت آستان قدسرضوی طی بازدید از
معاونت امالک و اراضی آستان قدسرضوی از نزدیک در جریان روند اجرایی امور قرار گرفت و پای صحبتهای اربابرجوعان
نشست .فاطمیامین در جمع کارکنان اظهار کرد :انتساب ما به آســتان مقدس حضرت رضا (ع) ،انتظار فعالیتهای کیفی را
میطلبد و بدون شک افرادی که در مجموعه آستان قدسرضوی خدمترسانی میکنند ،نگاهشان باید خدمت به حضرت ثامن
الحجج (ع) ،تسهیل امور و تکریم مردم باشد.

مشهد – مهدی آقاجانی :معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت :طی دوماه پایانی سال گذشته  10کیلومتر مسیر
ویژه دوچرخه ایجاد شده است .خلیلاهلل کاظمی با تاکید بر اهمیت توســعه حمل و نقل پاک در کالنشهر مشهد افزود :یکی از
دالیل عدم استقبال شهروندان از دوچرخه به هم پیوسته نبودن مسیرهای ویژه دوچرخه به صورت شبکه است .وی اضافه کرد:
در حال حاضر  125کیلومتر مسیر دوچرخه در مشهد ایجاد شده است ،اما این مسیرها پیوستگی ندارد که برای ایجاد پیوستگی
در مسیرهای ویژه دوچرخه شهر مشهد به  58کیلومتر مسیر جدید نیاز داریم .کاظمی با اشاره به اینکه در مجموع مسیرهای ویژه
دوچرخه برای پیوستگی باید به  180کیلومتر افزایش پیدا کند ،ادامه داد :بر این اساس به دنبال دریافت مصوبه برای ایجاد 58
کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه در مشهد هستیم که امیدواریم با تصویب آن بخشی از این مسیر را در سال  98ایجاد کنیم.

گیالن -مریم معبدی
Naslefarda466@gmail.com

افزایش  70درصدی مشارکت
کارکنان در نظام پیشنهادها

کارکنان شــرکت گاز اســتان اردبیل با افزایش
 70درصدی مشــارکت خود در نظام پیشنهادها
طی ســال  ،1397موفق به اجــرای بیش از 11
پیشنهاد جهت بهبود فرآیندهای کاری و نوآوری
در سازمان شــدند .مدیرعامل شرکت گاز استان
اردبیل به رشد چشمگیر مشــارکت کارکنان در
نظام پیشنهادها طی سال گذشــته اشاره کرد و
گفت :کارکنان این شــرکت با ارسال  348مورد
پیشنهاد به دبیرخانه نظام پیشنهادها ،رقم قابل
توجهی نسبت به ســالهای اخیر در این زمینه
برجای گذاشــتند .فیــروز خدائی بیــان کرد :از
مجموع  348مورد پیشــنهاد اخذ شــده توسط
دبیرخانه نظام پیشــنهادها ،بیش از  11مورد از
آنها اجرایی شــده اســت .وی ارتقای مهارت و
شیوههای انجام فرآیندهای کاری کارکنان مشاغل
کلیدی در شرکت گاز اســتان اردبیل را از جمله
نتایج بهرهگیری از نظام پیشــنهادها برشمرد و
تصریح کرد :نظام پذیرش و بررســی پیشــنهاد
اگر به معنای واقعی یعنی مشــارکت کارکنان در
تصمیمگیریهای ســازمانی کار کند ،میتواند
زمینه ارتقای انگیزه کاری کارکنان را فراهم سازد.

گزارش تصویری

naslfarda
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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای

با جاری شدن آب در رودخانه ریگان؛

نفتی منطقه استان مرکزی

ارسال کمک به مناطق
سیلزده لرستان

خطرریزگردها
کاهشیافت
کرمان – گروه استانها

news@ naslefarda.net

رهاسازی آب از سد نساء به سمت دشت
تشنه ریگان در شرق استان کرمان امیدها
را برای کاهش تبعات خشکسالی و رفع
مشــکل ریزگردها افزایش داده اســت.
شهرستان ریگان در شرق استان کرمان
واقع شده است ،این شهرستان که شامل
دو اقلیم کویری و کوهستانی است طی
سالهای اخیر با خشکسالی بیسابقهای
مواجه بوده است و در سالجاری میزان
بارشها در این شهرستان به ۱۰میلیمتر
هم نمیرســد .طبــق گفتــه فرماندار
ریــگان بارندگی در این شهرســتان در
سال گذشته صفر بوده است و اکثر منابع
آبی شهرســتان به کلی خشک شدهاند
و همین امر بر مشکالت این شهرستان
در زمینه تأمین آب روســتاها و کاهش
شدید رطوبت در این شهرستان کویری
افزوده است .عدم وجود رطوبت خاک و

هوا در این شهرستان موجب شده است
با وزش باد آسمان این شهرستان مملو از
گرد و غبار شود .طوفان شن و بروز پدیده
ریزگردها طی سال گذشته مهمترین و
بارزترین پدیده آب و هوایی بوده است و
خسارتهای بیشماری را به تأسیسات
زیربنایی و ســرمایههای مردم از جمله
منازل مسکونی ،نخلســتانها و قنوات
وارد کرده است .حاال پس از بارندگیهای
ماههای اخیــر برخــی از رودخانههای
خشــکیده ریگان با رهاسازی آب از سد
نساء جان دوبارهای گرفتهاند.
مهمتریــن عامــل بروز
ریزگردها کاهش رطوبت در
شهرستان ریگان است
فرماندار ریگان میگویــد :ریزگردها به
دلیل خشکســالی و کاهش رطوبت در
شهرســتان در ســالهای اخیر بیشتر
شــدهاند و آبگیری منابع آب سطحی و
زیرزمینی میتواند از شــدت ریزگردها
در شهرســتان کم کند .امیــن باقری

روزشمار برای برگزاری مراسم اختتامیه نخستین
جشنواره فرهنگی -هنری هشتگرد
اردبیل -مینا مرادزاده
khabaryaz@gmail.com

naslefardanews

استانها

کرج – زری اسفندفر
شهرداری برگزار شد .شهردار هشتگرد
 mrs.esfandfar@gmail.comدر این جلسه از تالشهای شبانهروزی
اعضای جشنواره به ویژه زحمات حسین
نخستین جلسه کمیسیون فرهنگی جــوادان دبیر جشــنواره در برگزاری
شــهرداری هشــتگرد با حضور دکتر باشکوه مراسم افتتاحیه تقدیر و تشکر
امیر بهمنی شهردار هشتگرد ،حسین کرد .بهمنــی برنامهریزی الزم ،دعوت
جوادان رئیس کمیســیون فرهنگی ،از هنرمندان برجســته کشور و اجرای
اعضای کمیسیون و دبیران بخشهای باشکوه مراســم اختتامیه را از جمله
مختلف جشنواره در ســالن جلسات موارد مهمی برشمرد که باید در فرصت

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر خراسانجنوبی خبر داد:

مرهم مردم خراسانجنوبی بر زخم سیلزدگان
بیرجند -گروه استانها
news@ naslefarda.net

رحیــم شــهریاری ،مدیرعامل جمعیت
هاللاحمــر خراســانجنوبی در زمینه
کمکهای مردمــی برای ســیلزدگان
استانهای گلستان ،لرستان و خوزستان
اظهار کرد :میزان کمکهای نقدی مردم
خراســانجنوبی تــا پایــان روز نوزدهم
فروردینماه به ســیلزدگان که از طریق

هاللاحمــر صورت گرفتــه ۸۶ ،میلیون
تومان اســت .وی بیان کــرد :کمکهای
غیرنقدی شــامل مواد غذایی ،البسه و...
نیز وجود داشــته اســت که ارزش ریالی
آن  ۳۲میلیون تومان اســت .مدیرعامل
جمعیــت هاللاحمر خراســانجنوبی
با تأکیــد بر ایــن نکته کــه کمکهای
غیرنقدی در راستای نیاز مردم سیلزده
باشــد ،افزود :نیازهای مردم سیلزده در
حال حاضر مــواد غذایی خشــک ،برنج،

اراک -رضوان داودی جم
News.arak93@gmail.com

عکس :ایرنا

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم اینکه
در سال گذشــته شــش میلیارد و  225میلیون
مترمکعب گاز به بخشهای مختلف مشــترکان
تحویل داده شــده اســت ،اظهار داشت :مصرف
گاز در سال  97به علت اعمال محدودیت مصرف
برای بخش نیروگاهی در فصل ســرما و رعایت
مصرف بهینه در بخش خانگی ،نســبت به سال
 96تغییری نداشــته است .حســین اکبر افزود:
مصرف گاز در بخــش خانگی بهرغم جذب بیش
از  40هزار مشترک جدید نسبت به سال  96تنها
دو درصد افزایش یافته و به باالی دو میلیارد و50
میلیون مترمکعب رسیده که این موضوع نشانگر
نهادینه شدن مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در
سطح استان گیالن است .وی در خصوص تحویل
گاز به بخش نیروگاهی اســتان گفــت :به علت
محدودیتهای به عمل آمده از سوی دیسپچینگ
شرکت ملی گاز برای نیروگاههای استان در جهت
پایداری هرچه بیشتر گاز برای مردم و مشترکان
خانگی ،مصرف این بخش همانند ســال  96در
حدود سه میلیارد مترمکعب ثابت ماند .مدیرعامل
شرکت گاز استان گیالن همچنین از مصرف 650
میلیون مترمکعــب گاز در بخش صنعتی315 ،
میلیون مترمکعب در بخــش حمل و نقل و 219
میلیون مترمکعب گاز در بخش تجاری استان خبر
داد .مهندس اکبر ابراز امیدواری کرد :تا بر اساس
برنامهریزیهای به عمل آمده تا پایان سالجاری،
بیش از شش میلیارد مترمکعب گاز به حوزههای
مختلف مصرف در استان تحویل داده شود.
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کوتاه از استانها

گفت :خشکســالی موجب شــده است
مردم این منطقه که اکثرا ًکشاورز هستند
با مشــکالت جدی در خصوص تأمین
معیشت مواجه شــوند و برای حل این
مشکل چارهای جز اختصاص اعتبارات
شهرستانی و مقابله با خشکسالی نیست.
وی اظهار داشــت :بارندگیها در ریگان
بسیار اندک است و همین امر سبب شده
منابع آبی شهرستان از دست برود و در
صورت جاری شدن رودخانههای ریگان
میتوان امید داشــت با رطوبت بیشتر
شهرســتان حداقل در ماههای ابتدایی
سالجاری مشکل ریزگردها تا حدودی
کمتر شود .فرماندار ریگان گفت :دشت

تشنه ریگان این روزها جان تازهای گرفته
اســت و آب بار دیگر در رودخانه ریگان
جاری شده و  ۱۵میلیون مترمکعب آب
تنها طی دو هفته از ســد نساء به سمت
ریگان رها سازی شده است.
آبگیری ۸۴درصدی سد نساء
در شرق کرمان
باقری اظهار داشت :با توجه به بارندگیها
و بارشهای اخیر شــاهد جاری شــدن
رودخانه در بخش گنبکی هستیم و این
نعمت الهی موجب خوشحالی مردم به
خصوص کشاورزان شده است .علیرضا
عادلی ،مدیر سد نساء هم در این خصوص
میگوید :از  ۲۳بهمنماه ســال گذشته

که ورود ســیالبها به ســد شروع شده
تا امروز  ۸۵میلیــون مترمکعب آب وارد
مخزن شده است .وی بیان کرد :پنج هزار
هکتار زمین تحــت تأثیر قرار میگیرد و
رود آب شرقی و غرب پوشش داده خواهد
شــد؛ همچنین این اقدام موجب احیای
محیطزیست منطقه میشــود .عادلی
بیان کرد :هم اکنون ۸۴درصد از سد نساء
آبگیری شده اســت .مردم شرق استان
کرمان نیز امید دارند که ســال پیشرو
نویدبخش به ثمر نشســتن زحماتشان
در بخش کشــاورزی باشد؛ همچنین بر
تعداد روزهای سال که هوای سالم تنفس
میکنند ،افزوده شود.

شهری
باقیمانده به صورت جدی پیگیری شود
و از حمایت شهرداری در برگزاری این
رویداد مهم هنری خبر داد.
حســین جوادان عضو شــورا و رئیس
کمیسیون فرهنگی شــورای اسالمی
شــهر هشــتگرد نیز برگزاری مراسم
افتتاحیــه را حاصل تــاش اعضای
کمیســیون و پیگیری و حمایتهای
فرماندار محترم ،رئیس و اعضای شورا
و توجه ویژه شــهردار به امور فرهنگی
و هنری دانست .وی با اشاره به رویکرد
فرهنگــی شــورا ،گزارشــی از نتایج

حاصله از برگزاری جشــنواره ،نصب
بنرهای معرفی مشــاهیر شهرستان
ساوجبالغ در مبادی ورودی و خروجی
شــهر هشــتگرد و برنامههای آتی در
زمینه امور فرهنگــی و افتتاح فاز اول
گــذرگاه فرهنگ و هنــر و رونمایی از
ارائه
سردیس مشــاهیر شهرســتان 
کرد.
در ادامه دبیــران بخشهای مختلف
جشــنواره نیز با ارائه گزارشی از روند
ارائــه آثــار ،داوریها ،نحــوه اکران و
تعداد برگزیدگان ،پیشــنهادات خود

ماکارونی ،کنســرو ،مواد بهداشتی چون
صابون ،مواد ضدعفونیکننده ،پوشــک
بچه ،نوار بهداشــتی و همچنین وسایل
ســرگرمی کودکان است .شــهریاری در
زمینه کمکهای جمعیــت هال لاحمر
خراســانجنوبی به ســیلزدگان بیان
کرد :تاکنون چهار محمولــه از جمعیت
هاللاحمر خراســان جنوبــی به مناطق
سیلزده لرستان و خوزستان ارسال شده
است .وی با اشاره به اینکه آخرین محوله
ارسالی به خوزستان شامل دو هزار تخته
پتو و  ۸۰۰چــادر بوده اســت ،ادامه داد:
محموله قبلی ارســالی به خوزستان نیز

دوهزار تخته موکت  ۶متری بوده است.
مدیرعامــل جمعیــت هال لاحمــر
خراســانجنوبی یادآور شــد :به استان
گلســتان نیز  ۸۲۰بسته غذایی یک ماهه
ارســال کردیم که هر بســته غذایی نیاز
یک خانواده چهــار نفره در طــول ماه را
رفع میکند .شــهریاری گفت :در استان
لرستان نیز یک دستگاه کامیونت ایسوزو
به همراه پنج نجاتگر در امر توزیع کمکها
فعالیت میکنند .وی اظهار کرد :شــماره
حســاب  ۹۹۹۹۹جمعیــت هاللاحمر
و ســتاره  ۷۸۰ســتاره  ۱۱۲مربع ،آماده
دریافت کمکهــای مردمی برای جبران

را برای مراســم اختتامیه ارائه کردند.
مراسم اختتامیه نخســتین جشنواره
فرهنگی -هنری هشــتگرد با حضور
هنرمندان برجســته کشــور در روز
چهارشــنبه  ۲۸فروردین  ۹۸ساعت
 ۱۵در مجتمع سینمایی  ۹دی برگزار
میشــود .با توجه به یکــی از اهداف
جشنواره که ترغیب جوانان و نوجوانان
به فرهنگ و هنر اســت و بــا تصویب
کمیسیون فرهنگی ،حضور برای عموم
مردم در مراسم اختتامیه رایگان خواهد
بود.
خســارات ســیلزدگان اســت .خیرین
همراه کمیته امداد و مــردم نیکاندیش
خراســانجنوبی کــه گاه در طرحهای
محســنین و اکرام ایتام اشــکی از چهره
نیازمند پاک کردهاند ،این روزها آســتین
همت بــرای کاهش دغدغههــای مردم
نقاط سیلزده باال زدهاند .رضا سلمآبادی،
مدیرکل کمیته امداد خراسانجنوبی نیز
درباره کمکهای مردمی به سیلزدگان
در گفتوگــو با مهــر بیان کــرد :مردم
خراســانجنوبی از طریــق کمیته امداد
 ۲۷۰میلیون و  ۱۱۹هــزار تومان کمک
کردهاند.

مدیر شــرکت ملی پخــش فرآوردههای نفتی
منطقه استان مرکزی از کمکهای خداپسندانه
شــرکتهای حمل و نقــل فرآوردههای نفتی
به مناطق ســیلزده استان لرســتان خبر داد.
مهندس عبــداهلل گیتیمنش گفــت :مدیران
عامل شــرکتهای حمل و نقــل فرآوردههای
نفتی منطقه استان مرکزی طی جلسات برگزار
شــده با میل و رغبت با اعالم آمادگی خود برای
کمک به سیلزدگان استان لرستان با خرید ۲۷
دستگاه یخچال با مردم شــریف این استان ابراز
همدردی کردند .وی عنوان داشــت :اقالم فوق
با حضور مدیرکل کمیته امــداد اراک ،مدیرکل
مدیریت بحران استان و فرمانده سپاه ناحیه اراک
و همچنین خیرین به ســمت مناطق سیلزده
استان لرستان بارگیری و ارســال شد .این مقام
مسئول بهدیگر کمکهای همکاران و کارکنان این
شرکت نیز اشاره کرد و گفت :تا کنون کمکهایی
از طرف کارکنان این شرکت برای ارسال به مناطق
آسیبدیده تحویل کمیته امداد اراک شده است.
مدیر منطقه استان مرکزی ضمن تشکر از تمام
خیرین عزیز وابسته به این شرکت علیالخصوص
مدیران عامل شرکتهای حمل و نقل فرآوردههای
نفتی گفت :ســایر صنوف دیگر این شرکت نیز
آمادگی خود را برای کمک به سیلزدگان استان
لرستان اعالم کردندکه انشــاءاهلل بعد از انجام،
گزارش آن ارسال میشود.

سیل خللی در تولید نفت
ایجاد نکرده است

خوزستان -گروه استانها :مدیرعامل شرکت
نفت و گاز اروندان با بیان اینکه سیالب اخیر خللی
در بحث تولید نفت ایجاد نکرده است ،گفت :سطح
آب در تاالب هورالعظیم باال آمده و جاده دسترسی
برخی از چاههــای نفت و گاز اروندان مســدود
شده اســت  ،به همین دلیل برای آنکه ریسک
زیستمحیطی نداشته باشیم ،برخی از چاههای
نفترابستهایم.جهانگیرپورهنگ،بااشارهبهبحث
تولید نفت این شــرکت در شرایط سیالب اخیر
اظهار کرد :خوشبختانه سیالب اخیر در خوزستان
و در مناطقی که شرکت نفت و گاز اروندان نسبت
به تولید نفت اقدام میکند مشکلســاز نشده و
خللی در بحث تولید نفت نداشتهایم .وی افزود :در
همه مخازن سطح آب تاالب هورالعظیم باال آمده
اســت و به نوعی در برخی نقاط مجبور شدهایم
چاهها را ببندیم ،اما این مسئله خلل اساسی در
تولید این شرکت ایجاد نکرده است.

سیمای خرمآباد
بعد از سیل

راهپیمایی مردم شهرستانها در حمایت از
ن انقالب اسالمی
سپاه پاسدارا 

ثبت درختان کهنسال استان مرکزی در فهرست
میراث ملی طبیعی کشور

ایسنا :گرچه ســیل در اســتان لرســتان با نام دو شــهر «معموالن» و «پلدختر» گره خورد،
اما سیـــل به خــرمآبــاد مــرکز این استــان نیــز خســـارت وارد کرده است.

ایرنا :مردم شیراز همگام با مردم دیگر مناطق استان فارس و سایر نقاط کشور پس از اقامه نماز جمعه
در حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی و محکومیت اقدام رئیس جمهوری آمریکا در قرار دادن
سپاه در فهرست گروههای تروریستی راهپیمایی کردند.

خبر آنالین :معاون میراث فرهنگی استان مرکزی گفت :در کمیته بررسی پروندههای ثبت طبیعی،
چهار درخت کهنسال چنار در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسید.

