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اخبار

دومین زایمان موفق کره گورایرانی
در طبیعت پارک ملی کویر

دومین زایمان موفق کره گورایرانی در طبیعت
پارک ملی کویر پس از زایمان نخست در روزهای
میانه بهار  ،۱۴۰۰صبح امروز در گرمسار اتفاق افتاد.
دومین زایمان موفق کره گور ایرانی در طبیعت
پارک ملی کویر پس از زایمان نخست در روزهای
میانه بهار  ،۱۴۰۰صبح امروز در گرمسار اتفاق افتاد
تا دل هواداران محیط زیست و این گونه کمیاب
جانوری بیش از پیش زنده شود.
 ۲۰روز پیش هم یک گور دیگر از همین نوع و در
همین منطقه نخستین زایمان خود را انجام داد .این
گورخرها از توران شاهرود به دشت کویر در گرمسار
منتقل شدهاند تا در یک پروژه حفاظت و احیا ،ازدیاد
آنها تضمین شود.
پارک ملی کویر ،پارک ملی توران و پارک ملی
صیدوا در زمره زیستگاههای با اهمیت در استان
سمنان هستند همچنین دو پناهگاه حیات وحش
شامل خوش ییالق و توران و سه منطقه حفاظت
شده شامل پرور ،توران و جنگل ابر و همچنین پنج
منطقه شکار ممنوع مانند کنار ،چاه شیرین و تپال و
… در سطح استان وجود دارد

خسارت  ۴۱هزار میلیارد ریالی خشکسالی
به کشاورزی فارس

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد
کشاورزی استان فارس گفت :در سال گذشته و اوایل
سال جاری خشکسالی بالغ بر ۴۱هزار میلیارد ریال به
بخش کشاورزی خسارت زد.
جعفر صبوری پور صبح سه شنبه در جمع
خبرنگاران افزود :خسارت خشکسالی در زیر بخش
باغبانی  ۱۹هزار و  ،۴۰۰زراعت  ۱۲هزار و  ،۲۰۰زیر
بخش دامی  ،۸۵۰۰و زیرساختها  ۹۰۰میلیارد ریال
برآورد شد .وی ،به استفاده از امکانات و ظرفیتهای
اتحادیه و تشکلها برای مدیریت خشکسالی گریزی
زد و افزود :جبران این خسارت عالوه بر اعتبارات
استانی نیازمند اعتبارات ملی است .به گفته صبوری
پور ،در سطح استان برای مقابله و کاهش اثرات
خشکسالی از محل اعتبارات استانی ،ظرفیت صندوق
حمایت از توسعه سرمایه گذاری و تشکلهای بخش
در تأمین بذر گندم ،تأمین کودهای آلی و پتاسه برای
تقویت مزارع ،تأمین سوپر جاذب ها ،پوششها ،سفید
کردن ساقه و هرس شدید درختان ،تأمین علوفه و
نهادههای دامی برای مقابله با کم آبی برنامه ریزی و
اقدام شده است.

مدیر امور آبفا نور و رویان:

پکیج های حذف آهن در مجتمع آبرسانی
سنگین ده چمستان راه اندازی شد

ساری – دهقان  :مدیر امور آب
وفاضالب نور با اشاره به وجود آهن و
منگنز در آب مجتمع آبرسانی سنگین
ده چمستان به دلیل نوع خاک منطقه
گفت :در فاز اول دو دستگاه پکیج
حذف آهن و منگنز در این مجتمع
وارد مدار شد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل
روابط عمومی  ،مهندس مهدی رشیدی
اظهار داشت :مجتمع آبرسانی سنگین
ده شامل  ۶روستای سنگین ده ،طالب
آباد ،سیاهکال،نانواکال ،مغانده و چمازکال
با تعداد  ۲۷۰۰مشترک می باشد که
آب شرب این مناطق از طریق ۲حلقه
چاه داخل مجتمع و چاه جدید الحفر
عربخیل با دبی تقریبی  ۳۰لیتر در ثانیه
تامین می شود.
وی ،با اشاره به وجود آهن و

منگنز در آب این مجتمع به دلیل نوع
خاک منطقه تصریح کرد :در گذشته
این مجتمع دارای یک دستگاه پکیج
حذف آهن بوده که به علت فرسودگی
پاسخگوی نیاز مشترکین نبوده است.
مدیر امور آبفانور و رویان ادامه داد:
برای رفع کامل این مشکل ،تعمیر و
بازسازی و افزودن پکیج های حذف آهن
به  ۴دستگاه با هدف افزایش کیفیت آب
در دستور کار قرار گرفت.
وی ،با بیان اینکه در مرحله اول۲ ،
دستگاه پکیج حذف آهن و منگنز بعد
از فعالیت آزمایشی و نمونه برداری
خروجی آب و تایید استانداردهای
موجود ،مورد بهره برداری قرار گرفت،
اظهار داشت :فاز دوم این طرح که شامل
بهسازی و رنگ آمیزی پکیج های قدیمی
می باشد ،درحال انجام است.

با پیگیری اداره کل راه و شهرسازی استان قم صورت گرفت؛

الحاق روستای جمکران به محدوده شهر قم

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت :براساس
مصوبه هیئت وزیران و ابالغ معاون اول رییس جمهور،
روستای جمکران دهستان قنوات بخش مرکزی

شهرستان قم ،به شهر قم ملحق شد .به گزارش اداره
ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان
قم ،حسن صبوری اظهار داشت :در راستای تکریم ساکنان
روستای جمکران و تعیین متولی رسیدگی به امور روستا و
با پیگیری این اداره کل روستای جمکران به محدوده شهر
قم ملحق شد .وی افزود :شورایعالی شهرسازی و معماری
به موجب بند سه طرح جامع شهر قم مورخ 86/02/24
روستای جمکران را به شهر قم الحاق نموده بود .لیکن این
الحاق از سوی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص
داده شد .صبوری تصریح کرد :براساس رای دیوان عدالت
اداری کشور ،الحاق این روستا به شهر قم عالوه بر تایید

در شورایعالی شهرسازی و معماری ،نیازمند تایید و
تصویب در هیئت وزیران بوده است .به گفته مدیرکل
راه و شهرسازی استان قم ،در طی سالیان گذشته تعداد
زیادی از درخواست های تغییر طرح تفصیلی شهر در
داخل محدوده روستای جمکران به دبیرخانه کمیسیون
ماده پنج ارجاع شده است که همه این درخواست ها به
دلیل در محدوده نبودن این روستا ترتیب اثر داده نشده
است .صبوری گفت :معاون اول رییس جمهور با ابالغ
نامه ای ،موافقت هیئت وزیران با الحاق روستای جمکران
به محدوده شهر قم را اعالم کرد و از این پس روستای
جمکران در محدوده شهر قم خواهد بود.

صادرات گل محمدی آذربایجان شرقی به کشورهای حوزه خلیج فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی
آذربایجانشرقی گفت :بخش زیادی از
محصول فرآوریشده گلمحمدی به
کشورهای حوزه خلیجفارس و آسیای
مرکزی و روسیه صادر میشود .اکبر

فتحی در جمع خبرنگاران از افزایش ۱۵
درصدی تولید گلمحمدی در استان خبر
داد و افزود :متوسط تولید این محصول در
آذربایجانشرقی چهار تن در هکتار است که
 ۷۰درصد محصول تولیدی پس از فرآوری

به صورت اسانس و گالب در بازار عرضه و
حدود  ۳۰درصد نیز به صورت مصرف خانگی
به مربا و شربت تبدیل میشود .وی با اشاره
به اینکه در حال حاضر  ۲۵واحد کارگاهی
استان در زمینه فرآوری گلمحمدی از جمله

تولید گالب ،اسانس ،عرقیجات و بستهبندی
گیاهان دارویی فعالیت میکند ،اظهار
داشت :بخش زیادی از محصول فرآوریشده
گلمحمدی به کشورهای حوزه خلیجفارس
و آسیای مرکزی و روسیه صادر میشود.

خبر كوتاه

طرح اقدام فراگیر عبور از پیک تابستان
در شرکت توزیع نیروی برق گلستان
انجام شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
گلستان گفت :ششمین طرح اقدام فراگیر با رویکرد
عبور از پیک تابستان در این استان آغاز شد.علی
اکبر نصیری گفت  :هدف از اجرا این طرح تعدیل
روشنایی معابر شهری و بین شهری ،ارزیابی آماده
بکاری مولد های اضطراری ،ارزیابی آماده به کاری
سامانه های برق من و پاسخگویی ۱۲۱و مقابله با رمز
ارزهای غیر مجاز و است.وی افزود :این مانور در ادامه
سلسله مانورهای سراسری تعمیرات شبکه های توزیع
برق کشور در سال گذشته ،امسال با رویکرد ایجاد
آمادگی عبور از پیک تابستان و همزمان با سراسر
کشور و با هدف استفاده از مولدهای خودتامین،
کاهش  ۲۰درصدی بار ادارات نسبت به سال قبل،
مدیریت بار ،تعدیل روشنایی معابر ،تنظیم ساعات
نجومی تابلوهای معابر ،طرح تاب آوری خطوط فشار
متوسط به منظورافزایش ضریب اطمینان خطوط،
رفع اتصاالت سست ،توسعه نقاط مانور و بهبود
ظرفیت انتقال بار ،باز آرایی و تعدیل ،بهینه سازی
و رفع اشکاالت فیدرهای فشار متوسط ،و شناسایی
مزارع بیت کوین غیر مجاز در سطح استان برگزار
شد.نصیری گذری هم صرفه جویی در مصرف انرژی
در ساختمان های زیرمجموعه وزارت نیرو زد و گفت
 :استفاده از کولر گازی طبق مصوبه هییت وزیران،در
کلیه ساختمان های اداری وزارت نیرو و شرکت های
زیرمجموعه دولتی و غیر دولتی ممنوع گردید که این
خود گامی در جهت مدیریت مصرف و شروع از خود
از وزارت نیرو است که نیازمند همراهی مردم را نیز
می طلبد.وی اضافه کرد :در این اقدام فراگیر ،تعداد
 ۱۳۶اکیپ و ۱۶۲۹نفر ساعت به بازبینی و اصالح
نقاط آسیب دیده شبکه برق اقدام کردند.نصیری
با بیان این که سال های گذشته مردم همکاری
خیلی خوبی با صنعت برق داشتند ،افزود :همکاری
مشترکان باعث میشد تابستان ها بدون مشکل سپری
شود و امیدواریم امسال هم این همکاری تداوم یابد.

جمعآوری تعدادی از وسایل بازی
در شورابیل

روزهای گذشته به دنبال تخریب تعدادی از
دستگاههای بازی در شورابیل تصاویری در شبکههای
اجتماعی منتشر و سبب حساسیت مردم شد که
شهرداری اردبیل علت را فرسودگی دستگاهها عنوان
کرد.
روز دوشنبه  ۱۷خرداد در ساعات اولیه روز برخی
مدیران شهرداری به همراه نماینده دادستان اردبیل
و تعدادی از مأموران قضائی و انتظامی در محل
شهربازی شورابیل حضور یافته و نسبت به جمعآوری
تعدادی از وسایل بازی در این مکان اقدام کردند.
به دنبال این اقدام تصاویری از عملیات تخریب
و جمعآوری این دستگاهها در بستر شبکههای
اجتماعی منتشر و سبب حساسیت مردم شهر شد تا
اینکه در گفتوگویی که با رئیس سازمان سیما ،منظر
و فضای سبز شهری شهرداری اردبیل داشتیم علت
این اقدام غیراستاندارد بودن و فرسودگی تعدادی از
وسایل بازی در شورابیل عنوان شد.
بهرام شیخلووند در توضیح بیشتر این موضوع
اظهار کرد :از اوایل سال  ۱۳۹۹با بررسیهای انجام
گرفته و سنجش استاندارد و سالمت دستگاههای
بازی در شورابیل تعدادی از این دستگاهها در زمره
وسایل فرسوده و غیراستاندارد قرار گرفتند که عمر
برخی از این دستگاهها حتی به بیش از  ۲دهه نیز
میرسد.
وی افزود :در همان هنگام با حضور دادستان
اردبیل در محل و بررسی صحت و سقم موضوع
این مسئله از سوی دستگاه قضائی استان نیز تأیید
و حکم قضائی برای جمعآوری این دستگاههای
مشخص صادر شد که بالفاصله بعد از صدور حکم
تخلیه شهرداری به جد پیگیر این مسئله بود اما
به صورت مداوم با مقاومت مالکان این دستگاهها
مواجه بود.
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
شهرداری اردبیل با تاکید بر پایش و بررسی دورهای
وسایل بازی در شورابیل گفت :متأسفانه این روند تا
اوایل امسال ادامه داشت تا اینکه باالخره شهرداری
اردبیل حکم قلع و قمع از سوی دستگاه قضائی را
دریافت و به مالکان اخطار جدی داد اما باز هم با
مقاومت شدید مواجه شد.
شیخلووند ادامه داد :طی  ۱۵روز اخیر
شهرداری اردبیل ضرباالجل تخلیه به برخی
دستگاههای بازی در شورابیل داد اما باز هم
توجهای به این اخطارهای جدی نشد و نهایتاً در
روز  ۱۳خرداد با حضور نماینده دادستان و مدیران
شهرداری در محل این دستگاهها جمعآوری شدند
اما پس از خروج مسئوالن از محل مالکان مجدد
نسبت به نصب دستگاه اقدام میکنند.
وی گفت :همین موضوع سبب شد تا این بار
شهرداری اردبیل به صورت جدی در محل حاضر
شده و نسبت به جمعآوری تعداد  ۷دستگاه بازی که
غیراستاندارد و خطرآفرین هستند اقدام کند.
این مسئول هر گونه گمانهزنی در این باره را
رد و تصریح کرد :شهرداری اردبیل با حکم قضائی
و کام ً
ال قانونی نسبت به جمعآوری دستگاهها اقدام
کرده است و هیچ گونه ظن و گمان در این باره نباید
در سطح شهر باشد.
شیخلووند ضمن ابراز امیدواری از ایجاد اشتغال
برای کارگران بیکار شده در این شهربازی گفت :طبق
برنامهریزیهای انجام شده در آینده نزدیک یک
شهربازی جامع و بزرگ در ورودی جدید شورابیل
احداث خواهد شد.

