مراسم جشن تکلیف دانش آموزان بشرویه :

آیین رونمایی پویش
ملی «فصل سبز زندگی»
فارس /عباس ســتایش گو

تولیــد و نشــر محت ـوا در فضــای مجــازی بــا محوریــت
ِ
خشــونت آســیب هــا و چالــش هــا
اعتیــاد ،طــاق،
در قالــب آییــن رونمایــی پویــش ملــی «فصــل ســبز
زندگــی» درحضــور مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســتان فــارس و فرمانـدار شــیراز و تعـدادی از مســئوالن
ســازمانهایی همچــون دادگســتری ،کانون پــرورش فکری
کــودک و نوجوانان ،اســتانداری ،بهزیســتی و دیگــر ادارات،
برگـزار شــد .صابــر ســهرابی مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی اســتان فــارس در ابتـدای ایــن برنامــه بــا بیــان
اینکــه از چنــد وقــت پیــش طرح آســیب هــای اجتماعی
در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ســطح ادارات کل
مطــرح شــد و  18اســتان اعــام آمادگــی در جهــت کار
فرهنگــی و هنــری در ایــن مــورد کردنــد ،گفــت :بحــث
پویــش در فضــای مجــازی بــه نــام «فصــل ســبز زندگی»
بــه عهــده موسســه فرهنگی هنــری آماج گذاشــته شــد .
زبــان هنــر تاثیــر پذیرتریــن نــوع ارتبــاط بــا
مخاطــب
صابــر ســهرابی افــزود :بــا پیشــنهاد ایــن موسســه،
طرحــی در زمینــه هــای اعتیــاد ،طــاق و کــودکان
پویــش فصــل ســبز زندگــی ارائــه شــد کــه مــورد توجه
و حمایــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی قــرار گرفت
و خوشــبختانه تــاش ایــن عزیــزان بــه نتیجه رســیده و
امــروز از پوســتر ایــن طــرح رونمایــی خواهــد شــد و بــا
توجــه بــه اینکــه یکــی از دقدقه هــای فرمانداری شــیراز،
آســیب های اجتماعی اســت و خواســتار ورود هنرمندان
و فرهنــگ وران بــه ایــن مســئله هســتند؛ امیدواریــم در
ایــن زمینــه بتوانیــم صاحــب موفقیــت هــای اجرایــی و
تاثیرگــزاری مناســبی شــویم .مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد
فــارس ضمــن تقدیــر از مجموعــه فرمانداری شهرســتان
شــیراز ،دادگســتری ،آمــوزش و پــرورش ،کانــون پرورش
فکــری اســتان و همــه کســانی کــه موسســه فرهنگــی و
هنــری را یــاری کــرده انــد افــزود :بــا توجــه بــه شــیوع
بیمــاری کرونــا ،ناگزیریــم بیشــتر برنامــه هــای فرهنگی
و هنــری را در فضــای مجــازی برگــزار کنیــم و انتظــار
میــرود فعــاالن عرصــه فرهنــگ ،ادب و هنــر در ایــن
پویــش فعالیــت بیشــتری داشــته باشــند .ســهرابی زبان
هنــر را تاثیرپذیرتریــن نــوع ارتبــاط بــا مخاطب دانســت
و گفــت  :فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری در فضــای
مجــازی مــی توانــد بیشــترین تاثیــر پذیــری را در همــه
اقشــار جامعــه بــرای پیشــبرد اهــداف داشــته باشــد و
قابــل توجــه اینکــه فضــا هــای مجــازی فرهنگــی هنری
اســتان توانســته اســت در زمینــه های مختلــف فرهنگی
هنــری حــدود هفتصــد هــزار مخاطــب را جــذب نمایــد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد فــارس از دســتگاه هایــی که
تاکنــون بــا ایــن پویــش همــکاری کــرده اند خواســت تا
بــا ادامــه همــکاری بــه گونــه ای عمــل کننــد کــه ایــن
حرکــت فرهنگــی بــه نتیجــه مطلــوب برســد و تاثیــرات
آن را درجامعــه ببینیــم و تولیــد محتواهایــی کــه صورت
مــی گیــرد بتوانــد بــه کاهــش آســیب هــای اجتماعــی
کمــک کنــد .در ادامــه فرمانــدار شــیراز نیــز بــا اشــاره به
اینکــه آمارهــا و شــواهد موجــود در جامعــه بیانگــر رونــد
رو بــه رشــد آســیبهای اجتماعــی اســت ،گفــت :شــرح
وظایــف دســتگاههای اجرایــی و نهادهــای فرهنگــی
بــر اســاس تقســیم کار ملــی بــه ایــن دســتگاه هــا و
متولیــان امــور اجتماعــی و فرهنگــی ابــاغ گردیــده
اســت ،لیکــن تــوان اجرایــی و اقدامــات دســتگاهها و
نهادهــای فرهنگــی در مقابــل حجــم ،عمــق ،وســعت و
ســرعت رشــد آســیبهای اجتماعــی و بــه خصــوص
آســیبهای اجتماعــی نوظهــور بــه تنهایــی مؤثــر
نخواهــد بــود .زبــان نــرم و ثأثیرگــذار «هنــر» بــر
کالبــد خشــن آســیب هــای اجتماعــی رخنــه
کنــد محمدرضــا امیــری در ایــن نشســت ،مشــارکت
داوطلبانــه و خیرخواهانــهی ســازمانهای مــردم نهــاد
را بــه عنــوان رابطــان دولــت و مــردم و موسســات
فرهنگــی ضــروری برشــمرد و خاطرنشــان کــرد :دولــت
و دســتگاه هــای اجرایــی از مشــارکت فعاالنــه مــردم و
ســازمانهای مــردم نهــاد در زمینــه پیشــگیری و کنتــرل
آســیب هــای اجتماعــی اســتقبال مــی کنــد .فرمانــدار
شــیراز بــا اشــاره بــه اینکــه آمارهــا و شــواهد موجــود
در جامعــه بیانگــر رونــد رو بــه رشــد آســیبهای
اجتماعــی اســت ،گفــت :شــرح وظایــف دســتگاههای
اجرایــی و نهادهــای فرهنگــی بــر اســاس تقســیم کار
ملــی بــه ایــن دســتگاه هــا و متولیــان امــور اجتماعــی
و فرهنگــی ابــاغ گردیــده اســت ،لیکــن تــوان اجرایــی و
اقدامات دســتگاهها و نهادهای فرهنگــی در مقابل حجم،
عمــق ،وســعت و ســرعت رشــد آســیبهای اجتماعــی و
بــه خصــوص آســیبهای اجتماعــی نوظهــور بــه تنهایی
مؤثــر نخواهــد بــود .امیــری افــزود :اقدامــات اصولــی و
مســتمر ســازمانهای مــردم نهــاد و موسســات فرهنگی
در بحرانهــای اجتماعــی و طبیعــی بــر کســی پوشــیده
نیســت .در مدیریــت ایــن بحرانهــا ،ســه نهــاد اصلــی
دولــت ،بخــش خصوصــی و جامعــه مدنــی نقــش ایفــا
میکننــد .ســازمان هــای مــردم نهــاد و فعــاالن مدنــی
بازیگــران نهــاد جامعــه مدنــی هســتند .اینجانــب بــه
عنــوان فرمانــدار شهرســتان شــیراز در دوران مدیریــت
خــود در فرمانــداری بــه چشــم خویــش ایــن اقدامــات را
دیــده ام و بــا تمــام وجــود لمــس کــرده و بــه ایــن حــد
از اخــاق محــوری ،نــوع دوســتی و مســئولیت اجتماعی
ســازمان هــای مردم نهــاد به عنــوان فرماندار شهرســتان
شــیراز و حتــی یــک شــهروند بــه خــود بالیــده ام .از آن
جملــه اقدامــات ایــن ســازمان هــا میتــوان به مشــارکت
آنــان در مدیریــت ســیالب دروازه قــرآن و محله ســعدی
در فروردیــن مــاه  ۱۳۹۷و شــیوع ویــروس کرونــا از
اســفند مــاه ســال  ۱۳۹۸تاکنــون اشــاره نمــود .فرمانــدار
شــیراز گفــت :توانمنــدی ســازمان هــای مــردم نهــاد و
موسســات فرهنگــی در فرآینــد برنامهریــزی ،تصمیــم
گیــری و مدیریــت اجرایــی در عرصــه هــای اجتماعــی
بــر همــگان اثبــات شــده اســت و در حــوزه آســیب های
اجتماعــی نیــز علیرغم جایــگاه تمدنی و فرهنگی کشــور
عزیزمــان و وجــود ظرفیتهــای مذهبــی ،اخالقــی و
تاکیــد بــر بنیــان مقــدس خانــواده ،متاســفانه کشــور ما
نیــز هماننــد ســایر کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال
توســعه دنیــا از گزنــد آســیب هــای اجتماعــی در امــان
نبــوده و تاثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی ویــروس کرونــا
و تحریــم هــای ظالمانــه در عرصــه بیــن المللــی نیــز
رونــد آســیب های اجتماعــی را تســریع نموده اســت.وی
ادامه داد :رشــد افسارگســیخته آســیبهای اجتماعی از
یکســو و محــدود بــودن امکانــات و فرصــت هــا جهت
کاهــش ایــن آســیب هــا از ســوی دیگــر باعــث گردیــد
کــه مقــام معظــم رهبــری پنــج آســیب اجتماعــی
اولویـتدار را در دســتور کار قــرار داده و بســیج امکانات
ملــی و مردمــی را جهــت رفــع و کاهــش آنها خواســتار
شــوند .امیــری ایــن پنــج آســیب اجتماعــی را اعتیــاد،
حاشــیه نشــینی ،نقــاط بحرانــی شــهری ،بحــران
اخالقــی و طــاق برشــمرد.

مراســم جشــن تکلیــف فرزنــدان شــبانه روزی خانــه افــق روشــن خیریــه بــاب الحوائــج تحــت نظــارت ســازمان بهزیســتی بشــرویه در
جمــع دانــش آمــوزان دبســتان شــهیده نســترن خســروی بشــرویه بــا حضــور حجــت االســام ولمســلمین ســیدمحمد معلمــی امــام جمعــه
و مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان خراســان جنوبــی ایــن مراســم باســخنان امــام جمعــه پیرامــون حفــاف و حجــاب و دینــداری در
نظــام مقــدس جمهــوری ســامی بویــژه شهرســتان والیتمــدار بشــرویه کــه از نظــر حجــاب در کشــور نمونــه اســت وبایــد ایــن فرزنــدان
مــا کــه امــروز بــه ســن تکلیــف رســیده اندایــن امــر الهــی را رعایــت کننــد .در پایــان ایــن مراســم هدایائــی بــه دانــش آمــوزان اهداشــد .
خبرنگارسراج بشرویه ۱۲/۱۲/۹۹
برشویه  --حســین مرتضوی

3500شغل برای مددجویان استان سمنان
ایجاد3500شغل

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان ســمنان از ایــن
اســتان بــه عنــوان مبــدع بســیاری از طرحهــای
خالقانــه مقابلــه بــا فقــر در کشــور نــام بــرد و گفــت:
در همیــن راســتا کمیتــه امــداد اســتان بــا اجــرای یک
طــرح در اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه مقابلــه
بــا فقــر در ایــن اســتان میپــردازد و بــه تعبیــری
در ایــن طــرح ،کمجمعیتتریــن اســتان بــه فقــر
در بزرگتریــن اســتان فقیرنشــین کشــور مــیرود.
محســن مســعودیان راد در نشســتی بــا اصحاب رســانه
اســتان اظهــار کــرد :در ایــن طــرح اســتان ســمنان بــه
عنــوان اســتان معیــن در کنــار هموطنانمــان در
اســتان محــروم سیســتان و بلوچســتان قــرار میگیرد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح هیــچ هزین ـهای از
اعتبــارات اســتان صــرف نمیشــود افــزود :در ایــن
طــرح بــا اســتفاده از ظرفیتهــای ملــی و جدیــد از
تــوان مــددکاری در اســتان بهــره میگیریــم .در همین
ارتبــاط در حــال حاضــر چنــد تیم مــددکاری از اســتان
بــرای اجــرای طــرح راهــی سیســتان و بلوچســتان
شــده و هماکنــون در ایــن اســتان حضــور دارنــد.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان ســمنان در پاســخ بــه
پرسشــی در خصــوص گســتردگی ایــن طــرح گفــت:
قــرار نیســت که اســتان ســمنان همــه مناطــق محروم
سیســتان و بلوچســتان را پوشــش دهــد بلکــه در گام
اول ســه منطقــه در ایــن اســتان پهنــاور انتخــاب
شــده و همــکاران مــا هماکنــون بــرای شناســایی
و رفــع مشــکالت ایــن مناطــق هدفگــذاری کردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه قــرار اســت کــه اجــرای طــرح بــه
دســت مســووالن ایــن اســتان انجــام و همــکاران مــا
در کمیتــه امــداد اســتان ســمنان تنهــا ریلگــذاری
و طرحریزیهــا را بــر عهــده دارنــد اضافــه کــرد:
تاکنــون ســه طــرح پیشــنهادی کمیتــه امــداد اســتان
بــرای اجــرا در ســطح ملــی پذیرفتــه شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح گامهــای مختلفــی
طراحــی شــده تــا بــا فقــر در منطقــه مقابلــه بهتــری
صــورت گیــرد خاطرنشــان کــرد :در ایــن منظومه هفت
گام طراحــی شــده تــا مددجــو به مــرور توانمند ســازی
شــده و از زیــر چتــر حمایتــی خــارج و خودکفــا شــود.
مســعودیان راد بــا اذعــان بــه اینکه اجــرای این منظومه
تحولــی در مدیریــت فقــر ایجــاد میکنــد ادامــه داد :در
ایــن منظومــه بــه همــه ابعــاد و نیازهــای مددجویــان
و از جملــه بــه مســکن ،اشــتغال ،آســیبهای
اجتماعــی ،ســامت ،نیازمندیهــا و کاالهــای
ضــروری ،استعدادســنجی مددجویــان و...توجــه
جــدی شــده و بــرای آن راهــکار ارائــه شــده اســت.
وی از اجــرای طــرح شــتابا یــا «شــبکه توانمندســازی
ایتــام در بــورس ایــران» بــه عنــوان دیگــر طــرح
پیشــنهادی ملــی اســتان ســمنان نــام بــرد و گفــت:
در ایــن

طــرح خانــوار ایتــام تحــت پوشــش اســتان بــا دریافــت
کــد بورســی و کمــک هــای دو تــا چهــار میلیــون
تومانــی از ســوی کمیتــه امــداد وارد بــورس شــده انــد.
وی ایــن طــرح در واقــع یــک ریــل گــذاری بــرای ارتقــای
وضعیــت اقتصــادی افــراد نیازمنــد و خصوصــا در ایــن گام
ایتــام اســتان اســت کــه میتوانــد آینــده آنهــا را رقــم بزند.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)اســتان
ســمنان ،از اجــرای طرحهــای آموزشــی بــه ایتــام
در ایــن راســتا خبــر داد و افــزود :اجــرای آزمایشــی
ایــن طــرح در ســطح کشــور میتوانــد شــیوههای
مــددکاری و توانمندســازی را متحــول کنــد.
مســعودیان راد بــا بیــان اینکــه ایتــام اســتان ســمنان
بیشــترین میانگیــن دریافتــی در بیــن ایتــام کشــور دارنــد
تصریــح کرد :اگرچه اخیرا بازار ســرمایه شــرایط نامناســبی
داشــته امــا اجــرای ایــن طــرح و خریــد عرضههــای
اولیــه بــرای ایتــام و آمــوزش آنهــا بــه مــرور میتوانــد
بیــش از پیــش بــه توانمندســازی آنهــا کمــک کنــد.
وی از ســمنان بــه عنــوان یکــی از موفقتریــن اســتانها
در ایجــاد اشــتغال نــام بــرد و گفــت :امســال ســه هــزار
و  500شــغل در کمیتــه امــداد اســتان بــرای مددجویــان
ایجــاد شــده کــه  3200شــغل از طریــق تســهیالت و
مابقــی آن از طریــق کاریابیهــا ایجــاد شــده اســت.
وی از رونــد افزایشــی ایجــاد اشــتغال در ایــن نهــاد
حمایتــی خبــر داد و گفــت :ســال گذشــته دو
هــزار و  200شــغل توســط کمیتــه امــداد اســتان
ایجــاد و بســیاری از مددجویــان توانمنــد شــدند.
عضــو کارگــروه اشــتغال اســتان ســمنان از برپایــی
جشــن ایجــاد 3500شــغل بــرای مددجویــان در روزهــای
آتــی خبــر داد و اظهــار کــرد :تنهــا 1300شــغل بــرای
زنــان سرپرســت خانــوار در اســتان ایجــاد شــده اســت.
وی از جــذب 100درصــدی اعتبــارات ایــن بخــش

خبــر داد و افــزود100 :میلیــارد تومــان اعتبــار
از ســوی کمیتــه اممــداد اســتان در ایــن بخــش
جــذب شــده اســت ایــن در حالــی اســت کــه در
ســالیان گذشــته هیچــگاه در ایــن بخــش از 70
تــا  75درصــد بیشــتر جــذب اعتبــار نداشــتهایم.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)اســتان از
افزایــش قابــل توجــه درآمدهــای کمیتــه امــداد آن هم
در شــرایط کرونایــی بــه عنــوان یــک معجــزه نــام بــرد
و گفــت :درآمدهــای مــا در ســال گذشــتهکمی بیش از
 66میلیــارد تومــان بــوده و ایثــن در حالــی اســت کــه
امســال و در  11ماهــه افــزون بــر  124میلیــارد تومــان
درآمــد کســب کردیــم کــه گویــای رشــد دو برابــری
درآمدهــا در ایــن نهــاد حمایتــی اســت.
تجهیــز 100مرکــز بــرای جمــعآوری کمکهــای
جشــن نیکــوکاری وی از تجهیــز 100مرکــز بــرای
جم ـعآوری کمکهــای جشــن نیکــوکاری در اســتان
خبــر داد و افــزود :بــا توجــه به شــرایط ناشــی از شــیوع
کوویــد 19عمــده برنامــه هــای جشــن نیکــوکاری
امســال بــه صــورت مجــازی برگــزار میشــود.
مســعودیانراد هدفگــذاری ایــن اســتان بــرای جمــع
آوری کمکهــا در جشــن نیکــوکاری را  9میلیــارد
و  600میلیــون اعــام و خاطرنشــان کــرد :ایــن در
حالــی اســت کــه بــا وجــود اینکــه هنــوز جشــن
نیکــوکاری رســما آغــاز نشــده تــا امــروز افــزون
بــر  14میلیــارد تومــان در اســتان جمــعآوری
شــده کــه ایــن رقــم بیــش از هدفگذاریهــای
مــا در برنامــه اســت و بــدون تردیــد بــا برپایــی
جشــن نیکــوکاری میــزان کمکهــای جمــع آوری
شــده حداقــل بــه دو برابــر افزایــش مییابــد.
وی همچنیــن از رشــد 199درصــدی جمــع آوری
زکات در اســتان خبــر داد و گفــت :امســال تنهــا در
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صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
آب منطقه ای گیالن برای شانزدهمین سال متوالی بدون بند
حسابرسیتصویبشد
رشت_مرجان گودرزی

جلســه مجمــع عمومی،عــادی بررســی صــورت
هــای مالــی طــرح هــای تملــک دارایــی هــای
ســرمایه ای آب منطقــه ای گیــان در ســال
1398بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس بــه ریاســت
مهنــدس نادعلــی حاجیلــری معــاون مجامــع،
توســعه مدیریــت و پشــتیبانی شــرکت مدیریــت
منابــع آب ایــران برگــزار شــد.این جلســه بــا
حضــور رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل و
اعضــای هیــأت مدیــره و معاونیــن و مدیــران
شــرکت آب منطقــه ای گیــان بصــورت
ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد .در ایــن جلســه
گــزارش حسابرســی توســط نماینــده ســازمان
حسابرســی قرائــت گردیــد و پــس از بحــث و
تبــادل نظــر در نهایــت صــورت هــای مالــی
طــرح هــای تملــک دارایــی هــای ســرمایه
ای آب منطقــه ای گیــان بــرای شــانزدهمین
ســال متوالــی بــدون بنــد حسابرســی مــورد

خر مــی در ایــن
تصویــب قــرار گرفــت .مهنــدس ّ
جلســه اظهــار داشــت :خرســند هســتیم کــه
صــورت هــای مالــی طــرح هــای تملــک دارایــی
هــای ســرمایه ای آب منطقــه ای گیــان
بــرای شــانزدهمین ســال متوالــی بــدون بنــد
حسابرســی بــه تصویــب برســد کــه در نــوع
خــود کــم نظیــر اســت .مدیرعامــل آب منطقــه
ای گیــان در ادامــه بــه مهمتریــن مشــکالت
و چالــش هــای پیــش روی ایــن شــرکت در
اجــرای طــرح هــای عمرانــی بخــش آب اســتان
پرداخــت و اشــاره نمود:محدودیــت اعتبــارات
عمرانــی  ،تاخیــر در مبادلــه موافقتنامــه هــای
عمرانــی  ،محدودیــت و پاییــن بــودن تخصیــص
اعتبــارات طــرح هــای تملــک دارایــی هــای
ســرمایه ای نســبت بــه اعتبــارات مصــوب آن
هــا از مهــم تریــن چالــش هــای اجــرای طــرح
هــای عمرانــی بخــش آب در اســتان گیــان
مــی باشــد.

سمنان/پژمان

برگزاری نشست رییس شرکت ملی پخش فراورده
های نفتی ناحیه کردکوی با جایگاهداران

بهرهمندی  ۹۷۰هزار خانواده از ظرفیت مراتع کشور

رئیــس ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری
کشــور بــا بیــان اینکــه بیــش از  ۹۷۰هــزار خانــواده
از مراتــع کشــور بهرهمنــد میشــوند ،تصریــح
کــرد :رســالت ســازمانی مــا حراســت از آب ،خــاک
و انفــال اســت امــا در کنــار ایــن رســالت مباحــث
اقتصــادی و فرهنگــی نیــز مــورد توجــه ســازمان
اســت.
مســعود منصــور صبــح امــروز در دیــدار بــا
حجتاالسالموالمســلمین ســید جــواد شهرســتانی
نماینــده آیــتاهلل ســید علــی سیســتانی کــه در
دفتــر ایــن شــخصیت حــوزوی انجــام شــد ،بــا
اشــاره بــه اینکــه  ۸۳درصــد از مســاحت کشــور
حــوزه مأموریــت ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و
آبخیــزداری اســت ،اظهــار کــرد :بیــش از  ۸هــزار
گونــه گیاهــی در مراتــع ایــران رشــد میکنــد کــه
 ۴۰۰مــورد آن دارویــی و صنعتــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از  ۹۷۰هــزار خانــواده از
مراتــع کشــور بهرهمنــد میشــوند ،تصریــح کــرد:
رســالت ســازمانی مــا حراســت از آب ،خــاک و انفــال
اســت امــا در کنــار ایــن رســالت مباحــث اقتصــادی
و فرهنگــی نیــز مــورد توجــه ســازمان اســت.
منصــور از آبخیــزداری بهعنــوان یکــی از
مهمتریــن رســالتهای ایــن ســازمان یــاد کــرد
و گفــت :متوســط  ۱۶تــن در هکتــار فرســایش
آبــی داریــم امــا مــا بــا کار آبخیــزداری  ۹تــن
در هکتــار ایــن رســوب را کاهــش میدهیــم.

روزنامه صبح ایران  /سال نهم  -شماره 599
 14اسفند ماه / 1399با ما همراه شوید

وی ادامــه داد :دو هــزار و  ۵۰۰میلیــارد تومــان
میــزان خســارت ســیالبها در ایــران اســت کــه
بــا کارهــای آبخیــزداری ایــن خســارات را کاهــش
دادهایــم.
معــاون وزیــر بــا اشــاره بــه اینکــه  ۳هــزار و ۸۰۰

قنــات را بــا فعالیتهــای آبخیــزداری احیــا کردیــم،
عنــوان کــرد :اهــداف منابــع طبیعــی بــا یــک
ســازمان محقــق نمیشــود بلکــه مــردم و همــه
دســتگاهها بایــد پــای کار بیاینــد.

قم/محمد توکلی

رییــس شــرکت ملــی پخــش فــراورده
هــای نفتــی ناحیــه کردکــوی از نشســت
مشــترک بــا مدیــران مجــاری عرضــه فــراورده
ای نفتــی حــوزه ایــن ناحیــه خبــر داد.
محســن جمشــیدی ضمــن اعــام ایــن خبــر گفــت:
ایــن نشســت بمنظــور اســتماع نقطــه نظــرات
صاحبــان مجــاری عرضــه بــا هــدف رفــع مشــکالت
صنفــی آنــان و ارائــه خدمــات مطلــوب و مســتمر
بــه آحــاد مــردم شــریف اســتان بویــژه در ایــام
نــوروز برگــزار گردیــد.
وی ضمــن ســپاس از تعامــل حســنه مالکیــن
جایــگاه هــا بــا شــرکت ،ایــن مهــم را از بنیــادی
تریــن اهــداف شــرکت دانســت.
جمشــیدی در ایــن نشســت پیرامــون رســالت و
نقــش خطیــر جایگاههــای عرضــه ســوخت در
امــر ســوخت رســانی و تــاش در جهــت تحقــق

اهــداف شــرکت ملــی پخــش و بهــره گیــری کامــل
از تــوان و پتانســیل موجــود ایــراد ســخن نمــوده
و بــه آمادگــی مجــاری عرضــه در پاســخگویی بــه
مشــتریان و بازرســین اعزامــی تأکیــد کــرد.
رییــس شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی
ناحیــه کردکــوی بــر رعایــت تمامــی دســتورالعملها
و شــیوه نامــه هــای بهداشــتی جهــت مقابلــه بــا
ویــروس کرونــا در جایگاههــای عرضــه فــراورده
هــای نفتــی تاکیــد کــرده و از صاحبــان مجــاری
عرضــه خواســت بــر ســوخت رســانی مطلــوب
بــا توجــه بــه اســتانداردها و الزامــات بهداشــتی،
ایمنــی و فنــی ابالغــی از ســوی ســتاد شــرکت
ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی منطقــه گلســتان
اهتمــام ورزنــد

گرگان/کرامتی

واگذاری منطقه گردشگری گردو به شهرداری اراک هنوز ابالغ نشده است

معــاون امــور زیربنایــی و حمــل و نقــل شــهرداری
اراک در خصــوص آخریــن وضعیــت دره گــردو
گفــت :واگــذاری اراضــی دره گــردو بــه شــهرداری
اراک هنــوز بــه صــورت رســمی ابــاغ نشــده اســت،
امــا شــهرداری ســاماندهی رودکنــار را در دســتور
کار قــرار داده اســت.به گــزارش اداره ارتباطــات و
امــور بیــن الملــل شــهرداری ،محمدرضــا خســروی
گفــت« :دره گــردو « بــه وســعت  ۱۰۰هکتــار در
جنــوب شــهر اراک یکــی از مناطــق گردشــگری و
تفریحــی ایــن کالنشــهر محســوب میشــود؛ ۸۰
هکتــار از اراضــی ایــن منطقــه تفریحــی ،توســط
اســتاندار مرکــزی پیگیــری شــده تــا از ســوی اداره
کل راه و شهرســازی اســتان بــه شــهرداری واگــذار
شــود؛ در نتیجــه شــهرداری اراک ،متولــی احــداث
ایــن منطقــه گردشــگری شــده اســت.وی بــا بیــان
اینکــه ایــن واگــذاری اراضــی بــه صــورت رســمی
بــه شــهرداری اراک ابــاغ نشــده ،گفــت :البتــه
طبــق دســتور اســتاندار مرکــزی ،اقدامــات عمرانــی
در رودکنــار صــورت گرفتــه و مســیر و کنارههــای
پیرامــون رودخانــه بــه طــول  ۲الــی  ۳کیلومتــر بــا
ماشــین آالت شــهرداری آمــاده احــداث اســت؛ بــا
یــک پیمانــکار هــم در خصــوص احــداث رودکنــار
و بســتر ســنگی و پیــاده روهــای آن حــدود ۱۰
الــی  ۱۱میلیــارد تومــان قــرارداد بســتهایم
کــه قســمتی از کار هــم انجــام شــده و در حــال
حاضــر هــم بــه علــت فصــل ســرما ،پــروژه تعطیــل
شــده اســت.معاون امــور زیربنایــی و حمــل و نقــل
شــهرداری اراک در خصــوص جــاده بــاال دســت و
پاییــن دســت دره گــردو افــزود :جــاده بــاال دســت،
کــه محــدوده خــط راه آهــن تــا دره گــردو را در
بــر میگیــرد ،ماشــین آالت شــهرداری از طریــق
ســازمان موتــوری ،مســیر را ســنگ بــرداری و آمــاده
کــرده اســت و همچنیــن در قســمت جــاده پاییــن
دســت ،طبــق طــرح فضــای ســبز درختــکاری
در دســتور کار ســازمان ســیما ،منظــر و فضــای
ســبز شــهرداری قــرار دارد.خســروی بــا اشــاره بــه
طرحهــای اجرایــی ایــن منطقــه ادامــه داد :دره

گــردو دارای طــرح جامــع اســت ،در ایــن راســتا
تمــام قســمتها ماننــد کاربریهــا ،فضــای ســبز،
جادههــای پیــاده رو و ســواره رو ،محلهــای
رســتورانها جانمایــی شــده و همچنیــن جانمایــی
تجهیــزات ورزشــی و ..در ایــن پــروژه دیــده شــده
اســت.وی تصریــح کــرد :بــر اســاس طــرح جامــع،
بخشــی از فعالیتهــا پیــاده و اجــرا شــده اســت،
امــا بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز اراضــی بــه طــور
رســمی بــه شــهرداری تحویــل داده نشــده ،اقدامــات
عمرانــی زیــادی در خصــوص ســایر فضاهــا انجــام
نشــده اســت ،در حــال حاضــر اقدامــات تنهــا در
بخــش رودکنــار ،جــاده و قســمتی از فضــای ســبز

برنامهریــزی شــده اســت.معاون امــور زیربنایــی و
حمــل و نقــل شــهرداری اراک بــا اشــاره بــه ورود
ســرمایه گــذار بــه ایــن پــروژه گفــت :بــا توجــه بــه
اینکــه دره گــردو طرحــی بــزرگ و جامــع اســت،
امکانــات تفریحــی و رفاهــی زیــادی در آن پیــش
بینــی شــده و نیــاز بــه ورود ســرمایه گــذار دارد ،در
ایــن راســتا شــهرداری میتوانــد بــرای بخشهایــی
ماننــد مجتمعهــای تجــاری و رفاهــی و اقامتــی و
طرحهــای ورزشــی از طریــق فراخــوان عمومــی
بــرای جــذب ســرمایه گــذار اقــدام کنــد

اراک/امید عبدی

دستگاهقضائیباتمامظرفیتازتولیدکنندگاناستفادهمیکند
بازدیــد احســان خســروی دادســتان دادکســتری
شهرســتان بشــرویه از کارخانــه فــراورده هــای
لبنــی پدنــک و کارگاه تولیــد آجــر حاشــیه شــهر
احســان خســروی دادســتان شهرســتان بشــرویه
در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا گفــت :بازدیــد از ایــن
واحدهــا بــا هــدف اعــام حمایــت قضایــی از
آنهــا و حــل موانــع و مشــکالت تولیــد و رونــق
اشــتغال صــورت گرفــت و ان شــاء اهلل ادامــه دار
خواهــد بــود .
وی افــزود :دســتگاه قضایــی از تمــام ظرفیــت
و ابزارهــای قانونــی در جهــت حمایــت از
تولیدکننــدگان اســتفاده مــی کنــد و مشــکالت
و موانــع موجــود را در باالتریــن ســطوح پیگیــری

خواهــد کــرد .
خســروی بیــان داشــت :دادســتانی شهرســتان
بشــرویه در راســتای منویــات مقــام معظــم
رهبــری و تاکیــدات ریاســت محتــرم قــوه
قضائیــه بــه موضــوع تــرک فعــل هــا در ادارات
دولتــی و مراکــز خصوصــی ورود کــرده و پــس
از بررســی هــای قانونــی در صــورت احــراز عــدم
اجــرای وظایــف قانونــی از ناحیــه مســئولین
ذیربــط وفــق مقــررات قانونــی اقــدام خواهــد
کــرد .
خبرنگارســراج اســتان خراســان جنوبــی
شهرســتان بشــرویه ۱۲/۱۲/۹۹

برشویه  --حســین مرتضوی

