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شهرستان

چهارشنبه  25اردیبهشت 1398
شماره 2465

اخبار

 ۲۱۰۰۰هکتار از اراضی کشاورزی
گنبدکاووس در اثر سیل دچار خسارت شد

مدیرجهاد کشاورزی گنبدکاووس گفت :در سیل اخیر
 ۲۱هزار هکتار از اراضی کشاورزی گنبدکاووس دچار خسارت
شد.غالمعلی نورا در جلسه شورای کشاورزی این شهرستان
اظهارداشت :مجموع اراضی کشاورزی این شهرستان  160هزار
هکتار است که از این میزان  21هزار هکتار خسارت دیده و
 140هزار هکتار نیز زیر کشت گندم ،جو و کلزا قرار گرفته
است.وی افزود :پیشبینی میشود امسال  300هزار تن گندم،
 28هزار تن کلزا و  50هزار تن جو در شهرستان گنبدکاووس
تولید شود.مدیر جهادکشاورزی گنبدکاووس با اشاره به قرارداد
کشت پنبه در حدود سه هزار هکتار از اراضی این شهرستان
بیان داشت :باتوجه به بارندگی خوب اوایل امسال سطح زیر
کشت پنبه به هفت هزار هکتار میرسد که نسبت به سال
گذشته دوبرابر افزایش مییابد.وی ادامه داد :بیشتر اراضی
مناطق باغلی مرامه هنوز زیر آب بوده و حجم آب در این
اراضی کاهش نیافته است .پیشبینی میکنیم با توجه به این
میزان آب در این مناطق کشت شالی توسعه یابد.نورا الیروبی
کانالهای زهکش را از برنامههای جدی امسال برشمرد و گفت:
امسال حتی کانالهای زهکش فرعی الیروبی میشود تا در
پایین دست بارندگیها سبب بروز مشکالت برای کشاورزان
نشود.سیروس آبادی ،رئیس اداره غله و بازرگانی گنبدکاووس
نیز اظهارداشت :در شهرستان  10مرکز در قالب بخش
خصوصی و یک مرکز در قالب دولتی برای انبار محصوالت
به ویژه گندم آماده شده است .ذخیره مجموع این مراکز 353
هزار تن است که جوابگوی میزان تولید امسال گندم است .ما
در ذخیره سازی محصول گندم هیچ مشکلی نداریم .هر ساله
یک سوم مراکز ما گندم را ذخیره میکنند.وی افزود :هنوز
قیمت گندم هنوز به صورت کتبی به ما اعالم نشده و همان
مبلغ یکهزارو  700تومان خریداری میشود.
رئیس جهاد کشاورزی گلستان:

سرمازدگی و سیل به باغداران گلستانی
 ۱۲۰میلیارد تومان خسارت زد

رئیس جهاد کشاورزی گلستان گفت :سیل ،توفان و
سرمازدگی بیش از  ۱۲۰میلیارد تومان به  ۷هزار هکتار از باغات
استان خسارت وارد کرده است.مختار مهاجر در جمع خبرنگاران
اظهارداشت :سیل ،توفان و سرمازدگی به بیش از  7هزار هکتار از
باغات استان خسارت زده است.وی افزود :حدود 10هزار هکتار
باغ سیاه ریشه در استان گلستان وجود دارد که حدود هفت
هزار هکتار آن بین  30تا 60درصد آسیب دیده است.رئیس
جهادکشاورزی استان با بیان اینکه برآورد خسارت به باغات استان
 120میلیارد تومان است ،گفت :ماندابی در باغات سبب خفگی
ریشههای درختان شده و عالوه بر از بین رفتن محصول امسال،
بخشی از درختان نیز از بین میروند.وی خاطرنشان کرد :سال
گذشته حدود  110هزار تن میوه هستهدار در استان تولید شد اما
با توجه به خسارتهایی که سیل ،توفان و سرمازدگی به بار آورده
است حدود  70هزار تن محصول از باغات استان برداشت خواهد
شد.مهاجر از باغداران و کشاورزان خسارت دیده خواست برای
تشکیل پرونده به مراکز جهادکشاورزی شهرستانها مراجعه کنند
و گفت :برای جبران این خسارتها به ازای هر هکتار  5میلیون
تومان کمک بالعوض در اختیار کشاورزان قرار میگیرد و پرداخت
وام های قبلی آنها نیز تا سه سال استمهال میشود.

در دومین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری حیات  6با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب در بادرود اعالم شد:

کاهش  23درصدی هدر رفت آب در بادرود طی  5سال

مدیر آبفا بادرود در دومین برنامه از سلسله نشست
های برنامه رادیویی جاری حیات  6با موضوع مدیریت مصرف
بهینه آب گفت:منطقه بادرود تحت پوشش طرح آبرسانی
اصفهان بزرگ قرار ندارد  ،آب شرب این منطقه از طریق 6
حلقه چاه با دبی باالی  120لیتر در ثانیه تامین می شود و
با بکارگیری سیستم تله متری و تله کنترل توانستیم از هدر
رفت آب جلوگیری کنیم که این امر افزایش ظرفیت تامین
را بهمراه داشت
خامسی افزود:در چند سال اخیر توانستیم با اصالح
شبکه فرسوده  ،هدر رفت آب درشهر بادرود را کاهش
دهیم بطوریکه در سال  92میزان هدر رفت آب در بادرود
بیش از 44درصد بوده اما این رقم در سال  97به  21درصد
کاهش یافت بطوریکه می توان گفت طی  5سال شهر بادرود
شاهد کاهش  23درصدی هدر رفت آب بوده است.
وی با بیان اینکه بادرود در منطقه کویری قرار دارد و در
سال گذشته با خشکسالی بی سابقه ایی مواجه بود ولی آب
شرب این منطقه پایدار تامین شد اعالم کرد:از آنجاییکه آب
شرب منطقه بادرود از طریق چاه تامین می شود بنابراین رصد
کردن آنالین کمیت وکیفیت آب چاهها منجر به تامین پایدار

آب شرب منطقه می گردد.
خامسی گفت:هم اکنون مصرف سرانه آب در بادرود180
لیتر در شبانه روز است در حالیکه این رقم در سال  96بیش
از  200لیتر در شبانه روز بوده است و در تالش هستیم با
دردستور کار قرار دادن فعالیت های فرهنگی مصرف سرانه
آب را در این منطقه کاهش دهیم.
مدیر آبفا بادرود به افت آبهای زیر زمینی در این منطقه
پرداخت و گفت:در  10سال گذشته در منطقه بادرود آبهای

زیر زمینی افت بسیار شدیدی داشته در چنین شرایطی سعی
کردیم با مدیریت مصرف مانع از مصرف بی رویه شویم و در
سال آبی جدید هم که بارندگی ها قابل توجه بوده همچنان
موضوع مدیریت مصرف مدنظر قرار دارد.
همچنین در این برنامه عبدالعظیم شکاری مدیر انجمن
حافظان محیط زیست بادرود گفت :اعضای انجمن حافظان
محیط زیست بادرود با حضور در مدارس دانش آموزان را در
تمام مقاطع تحصیلی ترغیب به مصرف بهینه آب می نمایند.
تشیعی با بیان اینکه هر تغيير مثبت در رفتار و عادت
هاي يک خانواده به راحتي موجب اصالحات موثري مي شود
اظهارداشت :در نهايت با جايگزين شدن عادت هاي صحيح
و بهينه ،ريشه هاي اقتصادي و فرهنگي خانواده و اجتماع
را مقتدر و پايدارتر خواهد کرد .به اين دليل که اغلب افراد
در رفتارهاي خود داراي برخي از عادت ها و باورهاي سنتي
اشتباه هستند و به دليل عدم آگاهي از واقعيت امر ،ناخواسته
نسبت به انجام و تکرار آن دست مي زنند ،غافل از اين که
اين باورها ضربه هاي اساسي به فرهنگ و اقتصاد خانواده و
اجتماع وارد خواهد کرد.پس باید عادتهای غلط در مصرف آب
را برای همیشه به فراموشی بسپاریم.

کرمانشاه صاحب  ۳۸مجتمع خدماتی رفاهی جدید میشود

مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جادهای استان گفت :کرمانشاه صاحب ۳۸
مجتمع خدماتی رفاهی جدید میشود.

*به گزارش روابط عمومی اداره کل
راهداری وحمل ونقل جاده ای استان
کرمانشاه مهندس فریبرز کرمی با اشاره به
اینکه هم اکنون  ۲۷مجتمع خدماتی رفاهی
بین راهی در استان فعال است ،افزود :برای
 ۱۴مجتمع دیگر نیز مجوز صادر شده که
ساخت و ساز آنها در حال انجام است.
وی ادامه داد ۲۴ :مجتمع خدماتی
رفاهی دیگر نیز در مرحله اخذ مجوز هستند
و پس از پایان این روند عملیات اجرایی آنها
آغاز خواهد شد .

مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جادهای استان کرمانشاه یادآور شد :عمده
این مجتمعها در مسیر راههای اصلی استان
واقع شدهاند.
به گفته کرمی ،در این مجتمعها
خدماتی از جمله پمپ بنزین ،فروشگاه،
نمازخانه ،سرویس بهداشتی ،برخی خدمات
خودرو و … ارائه میشود.
وی با بیان اینکه با احداث این
مجتمعها پوشش خوبی از نظر ارائه خدمات
به مسافران در راههای استان ایجاد میشود،

عنوان کرد :اگر نیاز باشد برای مجتمعهای
جدید نیز مجوز صادر خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جادهای استان کرمانشاه با بیان اینکه
وجود دسترسیهای متعدد در حاشیه راهها
خصوصا راههای اصلی یکی از عوامل اصلی
بروز حادثه در محورهای اصلی استان است،
خاطرنشان کرد :بنا داریم این دسترسیها را
در قالب متجمعهای خدمات رفاهی متمرکز
کنیم تا مردم بتوانند خدمات مورد نیاز خود
در راهها را از یک مرکز واحد دریافت کنند.

در راستای اجرای طرح افق؛

یکصد سبد کاال از محل عواید موقوفه علی مفیدیان در ساری توزیع شد

ساری – قا سمیان :در راستای اجرای
طرح افق یکصد سبد کاال از محل عواید
موقوفه علی مفیدیان در ساری توزیع شد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از
روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه
استان مازندران،حجت االسالم حیدری،
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در
مراسم ضیافت افطاری و توزیع سبد کاال در
امامزاده عباس(ع) ساری گفت :از محل عواید
موقوفه حاج علی مفیدیان تعداد  ۱۰۰سبد
کاال و اقالم غذایی در شهرستان ساری توزیع
شد .وی افزود :مرحوم حاج علی مفیدیان در
تاریخ  ۱۴اردیبهشت  ۱۳۴۸هجری شمسی
بخشی از اموال خود در خیابان فرهنگ

ساری را وقف بر افطار و سحر در ماه مبارک
رمضان و خیرات و مبرات نمود .حجت
االسالم حیدری ادامه داد :رویکرد طرح افق،
رویکرد اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی است که
با خدمات رسانی بیشتر به مردم ،تبلیغ کار
فرهنگی صورت می گیرد .وی هدف از اجرای
این طرح را ارائه خدمات اجتماعی و کاهش
آسیبهای اجتماعی بیان کرد و افزود :در
طرح افق ،از سوی امامزادگان شاخص سبد
کاال بین نیازمندان مجاور به صورت مستمر،
توزیع می شود .مدیرکل اوقاف و امور خیریه
استان مازندران با اشاره به اینکه هزینه و
درآمد بقاع متبرکه باید در راستای کاهش
آسیبهای اجتماعی بر اساس نیات واقفان

پیش رود ،تصریح کرد :این یک متد جدید
است و راهبری جدید اوقاف نیز عملیاتی
کردن همین موضوع بوده و ناظر به این
موضوع است .حجت االسالم حیدری با اشاره
به اجرای طرح افق در بقاع متبرکه گفت :در
قالب این طرح بقاع متبرکه باید در پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی نقش تأثیرگذار داشته
باشند .مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران
افزود :طرح جامع افق که همان پیوستهای
اجتماعی و فرهنگی و قرآنی است با جانمایی
و واسپاری به تشکلهای شاخص اجرا میشود.
وی تصریح کرد :تهیه پیوستهای
خدماتی ،درمانی ،اجتماعی ،فرهنگی و
آموزشی و… جز ضرورتهای فعالیت

تشکلها در بقاع متبرکه است
وی ادامه داد :اداره کل اوقاف و
امور خیریه استان تالش دارد تا کمک به
نیازمندان باعزت نفس و کرامت انسانی همراه
باشد و نباید فقر موجب تضعیف شخصیت
انسانها شود.

خبر كوتاه
سرپرست استانداری گلستان:

تصمیمات الزم جهت تغییر ساعت اداری
به منظور گذر از شرایط پیک باربرق
مصرفی اتخاذ خواهد شد

سرپرست استانداری گلستان گفت  :مسئله تغییر ساعت
اداری به منظور گذر از شرایط پیک بار در جلسه شورای اداری
مطرح و تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد.به گزارش روابط
عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان  ،میر محمد غراوی
در دیدار با معاون جدید هماهنگی توزیع توانیر گفت  :با توجه
به گزارش ارائه شده از سوی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق استان ،طی سال گذشته  ۲۰مگا وات از تغییر ساعت
ادارات صرفه جویی شد و این هماهنگی وجود دارد که بتوانیم
امسال صرفه جویی بیشتری به منظور کاهش میزان خاموشی
ها داشته باشیم.غالمعلی رخشانی مهر معاون جدید هماهنگی
توانیر گفت :طی بازدید انجام شده از مناطق سیل زده گلستان
باالخص آق قال انشاله خسارت های وارد شده به شبکه های
توزیع با تخصیص اعتبارات الزم جبران خواهد شد.در ادامه
علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان
گزارشی از میزان خسارتهای وارده ناشی از سیل  ،رانش و
طوفان به شبکه های توزیع ارائه نمود.انتقال برق به مجتمع
پرورش میگو  ،و انعقاد تفاهم نامه همکاری به منظور تامین برق
و اصالح شبکه درشرق گلستان و مراوه تپه از دیگر بخش های
گفتگوی معاون جدید هماهنگی توانیر و سرپرست استانداری
گلستان بود.در این دیدار سرپرست معاونت اقتصادی و توسعه
منابع استانداری ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان حضور داشتند.

فرهنگسراها نیازمند توجه بیشتری هستند

معصومه بریری -خبرنگار عصررسانه  :رییس مرکز
پژوهشها و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج ،با تاکید
بر اهمیت فرهنگسراها در ترویج فرهنگ و افزایش آگاهی
شهروندان ،گفت :فرهنگسراها باید به محیط فرهنگی برای
شهروندان تبدیل شود .سارا دشتگرد در نطق پیش از دستور
خود در صد و چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسالمی
شهر کرج ،اظهار کرد :برخی از فرهنگسراها از وضعیت خوبی
برخوردار نیستند.وی افزود :طی هفته گذشته بازدیدی از
فرهنگسرای امام رضا (ع) داشتم که حیاط این فرهنگسرا به
طرز وحشتناکی کثیف بود.این عضو شورا اضافه کرد :با وجود
اینکه بخشی از این فرهنگسرا در اختیار معلوالن قرار گرفته
است اما همان امکانات ناچیزی که برای معلوالن در نظر گرفته
شده در این محل مشاهده نمی شود.رییس مرکز پژوهشها
و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج افزود :با توجه به این
فرهنگسرای امام رضا (ع) در منطقه محروم قرار گرفته بهتر
است به فضایی برای برگزاری آموزش های مختلف به کودکان
اختصاص یابد.دشتگرد در بخش دیگری با تاکید بر نظافت
دو سالن میالد و شهیدان نژاد فالح ،گفت :این دو سالن جزو
سالن های خصوصی شهرداری است که در برنامه های مختلف
از ارگان ها دعوت می شود در آن حضور داشته باشند.وی با
اشاره به این موضوع که مبلغی برای نظافت سالن میالد در نظر
گرفته شده است ،یادآور شد :امیدوارم در گزارشی ارایه شود که
این مبلغ صرف چه موضوعی شده و چرا سالن میالد از نظافت
مناسبی برخوردار نیست.

