
به گفته مديركل      مازندران
دفتر امور بانوان 
و خانواده استانداري مازندران، سند ارتقاي 
ش�د.  تدوي�ن  اس�تان  زن�ان  وضعي�ت 
سميه قاسمي طوسي، مديركل دفتر امور بانوان 
و خانواده اس��تانداري مازندران در آيين تجليل 
از بانوان نمون��ه آمل از برگ��زاري ۲۰۰ برنامه به 
مناس��بت گراميداش��ت روز زن و مقام مادر در 
استان خبر داد و گفت: به همين مناسبت از ۴۰ 
بانوي نمونه استاني بر اساس شاخص هاي ارزيابي 
شده از سوي دستگاه هاي اجرايي در بخش هاي 
كارآفريني، سرپرست خانوار، حوزه هاي فرهنگي، 
اجتماعي و اقتص��ادي در هفته ج��اري تجليل 
مي شود.  وي افزود: با توجه به سياست هاي كلي 
برنامه هاي توسعه تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن 
در صحنه هاي اجتماعي، استيفاي حقوق شرعي 
و قانوني، توس��عه فرصت ها با تكيه بر پيشگيري 
از آس��يب هاي اجتماعي، توسعه سالمت، اوقات 

فراغت، توس��عه و س��اماندهي امور اقتصادي و 
معيش��تي، ارتقاي توانمندي زنان مدير و نخبه، 
بازنگري قوانين و مقررات و اصالح ساختار اداري 
- تشكيالتي زنان و خانواد اين سند تدوين شد.  
مديركل امور بانوان و خانواده استانداري مازندران 

با بيان اينكه اجراي برنامه هاي فرهنگي، آموزشي 
و توجه به زيرساخت ها در اولويت فعاليت اداره كل 
امور بانوان و خانواده اس��تانداري قرار دارد، ادامه 
داد: با توجه به نقش و سهم زنان در شكل گيري 
پي��روزي و ت��داوم انقالب اس��المي كنگره ملي 

لشكر فرش��تگان تاريخ س��از در مازندران برگزار 
شد.  طوسي با اشاره به اينكه مازندران در دوران 
دفاع مقدس ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهيد تقديم انقالب 
اسالمي كرد، گفت: از اين تعداد ۲۱ زن شهيده و 
۴۳ بانوي جانباز سهم مازندراني ها از دوران دفاع 
مقدس بوده است.  س��يدعباس حسيني معاون 
استاندار مازندران و سرپرس��ت فرمانداري ويژه 
شهرس��تان آمل هم در ادامه اين مراس��م گفت: 
براي دولت بس��يار مهم و داراي اهميت اس��ت 
كه از ظرفيت ب��االي بانوان توانمن��د، نخبه و با 
فكر در مس��ئوليت هاي مهم و توسعه شهرستان 
استفاده كند.  در ادامه مراسم، از ۱۰ بانوي نمونه 
شهرس��تان آمل ازجمله مادر شهيد مدافع حرم 
شهيد قره محمدي، بانوي كارآفرين و بانوی خير 
در حوزه اجتماعي كه باع��ث آزادي زنان زنداني 
داراي جرائم غيرعمد ش��دند و همچنين بانويی 
نمونه كه بيش از ۱۰۰ ك��ودك نيازمند را تحت 
پوشش خدمات حمايتي خود دارد، تجليل شد. 

سند ارتقاي زنان نخبه مازندراني تدوين شد
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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي محمدرضا عباسي

ايجاد بيمارستان سيار نيروي زميني سپاه در كرمان
ن  س�تا ر بيما      كرمان
س�يار نيروي 
زميني سپاه با نام سپهبد شهيد حاج قاسم 
سليماني با هدف مردم ياري و خدمت رساني 
ب�ه س�يل زدگان كرمان�ي برپ�ا ش�د. 
س��ردارمهدي اخوان مهدوي، فرمان��ده بهداري 
رزمي نيروي زميني سپاه گفت: بيمارستان سيار 
6۴تختخوابي با نام س��پهبد ش��هيد حاج قاس��م 
سليماني با هدف خدمت رس��اني به سيل زدگان 
كرماني ايجاد شد.  وي افزود: اين مجموعه خدماتي، بهداشتي و درماني كه كار خود را با 6۴ تخت بستري فعال در 
منطقه زهكلوت در شهرستان رودبار جنوب استان كرمان آغاز كرده است، در صورت نياز و ضرورت تا ۱۲۸ تخت 
قابليت افزايش ظرفيت فوري دارد.  فرمانده بهداري رزمي نيروي زميني سپاه با بيان اينكه بيمارستان سيار سپهبد 
شهيد حاج قاسم سليماني در راستاي دستور فرمانده نيروي زميني سپاه و براي كمك به ساكنان مناطق سيل زده 
كرمان برپا شده است، ادامه داد: اين مركز درماني به همت رزمندگان جهادگر بيمارستان حضرت فاطمه )س( 
نيروي زميني با ۱۲۲ كادر تخصصي داير گرديده و مشتمل بر بخش هاي گوناگون از جمله اورژانس، بستري 

خواهران و برادران، راديولوژي، آزمايشگاه و درمانگاه هاي تخصصي اطفال، زنان، اورولوژي و ارتوپدي است.

امدادرساني به 3381 آسيب ديده از سيل در سيستان و بلوچستان
۳هزار و ۳۸1     سيستان وبلوچستان 
آسيب ديده از 
بارندگي ه�ا و س�يل هفت�ه گذش�ته در 
سيستان وبلوچس�تان از ط�رف نيروهاي 
امدادي هالل احمر امدادرس�اني ش�دند. 
عليرضا ميربهاءالدين، مديرعامل جمعيت هالل 
احمر سيستان و بلوچستان گفت: بارندگي هاي 
اخير استان موجب ش��د تا رودخانه هاي فصلي 
طغيان كنند و تعدادي از راه هاي ارتباطي مسدود 
و خانه هاي تعدادي از مردم در هشت شهرستان و ۹۹ روستا دچار آبگرفتگي شود.  وي افزود: تاكنون به ۳هزار 
و ۳۸۱ نفر در قالب ۸۵۲ خانوار آسيب ديده در سطح استان امدادرساني شده است.  مديرعامل جمعيت هالل 
احمر سيستان و بلوچستان با اشاره به اسكان اضطراري ۹۰ نفر سيل زده در چادرهاي امدادي هالل احمر 
ادامه داد: نيروهاي امدادي عالوه بر اسكان مردم درگير طي اين مدت ۷6۲ تخته پتو، ۳۰۱ تخته موكت، 
۹۲دستگاه چادر امدادي و مقاديري نايلون و مواد غذايي بين افراد آسيب ديده در سطح استان توزيع كردند.  
ميربهاءالدين تصريح كرد: ارائه خدمات و امدادرساني به آسيب ديدگان تاكنون از سوي 6۰۹ نفر روز نجاتگر 

در قالب ۱۳۱ تيم عملياتي به همراه ۱۱۸ دستگاه خودرو انجام گرفته است.

بهره برداري از 28 طرح صنعتي و معدني در خراسان رضوي
همزمان با دهه      خراسان رضوي
فجر ۲۸ طرح 
صنعت�ي و معدن�ي در خراس�ان رضوي به 

بهره برداري مي رسد. 
اميررضا رجبي، رئيس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوي گفت: همزمان با فرا رسيدن 
ايام اهلل دهه فجر، ۲۸ طرح صنعتي و معدني با حجم 
سرمايه گذاري ريالي ۳هزار ميليارد توماني و ارزي 
۱۰۰ ميليون يورويي از سوی بخش خصوصي به 

بهره برداري مي رس��د.  وي افزود: اين طرح ها در شهرستان هاي بردسكن، تربت جام، تربت حيدريه، چناران، 
خواف، سبزوار، گناباد، نيشابور، زبرخان، فريمان، بينالود و مشهد به بهره برداري رسيده و بيش از ۲۵۰۰ نفر را به 
طور مستقيم مشغول به كار خواهد كرد.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي ادامه داد: كاتد 
مس، سموم و كود كشاورزي، كلريد پتاسيم، شست وشوي كائولن، انواع چسب، انواع كاسه نمد، كنسانتره آهن، 
آهك هيدراته و ميكرونيزه، برش انواع سنگ، انواع سرم و الكتروليت مورد مصرف انساني، انواع بوش و پيستون 

خودرو و ساخت تجهيزات پزشكي از جمله محصوالت و زمينه هاي كاري اين واحدهاي توليدي است.

 كشاورزي اردبيل 
صاحب مركز تحقيقات گلخانه اي مي شود

 آذربايجان شرقي در ارمنستان 
كشت فراسرزميني انجام مي دهد

ب�ا ه�دف رونق     اردبيل
تولي�د و ايج�اد 
فرصت هاي ش�غلي در زمينه كش�اورزي مركز 
تحقيقات گلخانه اي در اردبيل راه اندازي مي شود. 
سيدحامد عاملي، استاندار اردبيل گفت: الگوي 
كشت گلخانه اي در بيشتر مناطق استان مدنظر 
قرار گرفته و س��رمايه گذاري خوبي هم در اين 
بخش شده و الزم اس��ت با ايجاد زيرساخت ها، 
در اين زمينه به  صورت مداوم فعاليت داش��ته 
باش��يم، در غير اين صورت گلخانه هاي فصلي 
منجر به اشتغال پايدار و رونق توليد و صادرات 
نمي ش��ود.  وي با بيان اينكه كشاورزي سنتي 
منجر به توليد ثروت نمي شود، افزود: اين مهم 
بايد از س��نتي خارج و مجهز به فن��اوري روز و 
مدرن باشد تا منجر به توليد ثروت، رونق توليد 
و اشتغال، توسعه صادرات و رقابت در بازارهاي 
جهاني شود.  استاندار اردبيل ادامه داد: در بحث 
ايجاد گلخانه ها هم كشت سنتي قابل قبول نبوده 
و ضروري است ايجاد و راه اندازي آنها بر اساس 
تكنولوژي روز دنيا باشد.  وي توسعه كشت در 
شهرك گلخانه اي پارس آباد مغان را يادآور شد 
و گفت: اين شهرك هاي گلخانه اي هزار و 6۰۰ 
هكتاري صادرات محور است و مي تواند در تحقق 

شعار جهش توليد نقش فوق العاده اي را ايفا كند.  
عاملي با بيان اينكه تكميل زنجي��ره توليد در 
بخش كشاورزي نقش مهمي در اشتغال پايدار و 
كاهش هزينه هاي تمام شده محصوالت توليدي 
دارد، افزود: مهم ترين اولويت دولت حمايت از 
توليد و بخش خصوصي ب��راي رونق اقتصادي 
و اشتغال استان اس��ت و تكميل زنجيره توليد 
واحدهاي كشاورزي نيز از جمله اقداماتي است 
كه براي تأمين زيرساخت هاي آن حمايت هاي 
الزم صورت مي گيرد.  وي ادامه داد: براي توليد 
ثروت و ارزش افزوده در بخش كشاورزي نياز به 
اقدامات تحولي است و بايد تغييرات اساسي در 
شيوه هاي توليد صورت گيرد.  استاندار اردبيل 
تصميم سازي در حوزه كش��اورزي با مشاركت 
كارشناسان و فعاالن كش��اورزي را گامي براي 
افزايش ثروت در اين بخش و س��اير حوزه هاي 
مهم استان دانس��ت و گفت: فعاالن اين حوزه 
اشرافيت بيشتري نسبت به مسائل دارند و بايد 
با بخش هاي دولتي براي تصميم سازي در اين 
بخش مش��اركت داشته باش��ند.  عاملي افزود: 
برنامه ابالغي براي توس��عه كش��ت گلخانه ها 
۱۲۰هكت��ار ب��وده كه از اي��ن مي��زان بيش از 

6۸هكتار تحقق يافته است.

ب�ه گفته رئيس     آذربايجان شرقي
س�ازمان جهاد 
كش�اورزي آذربايجان ش�رقي، كش�ور 
ارمنستان براي انجام كشت فرا سرزميني با 
كشاورزان استان اعالم آمادگي كرده است. 
اكبر فتحي، رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزي 
آذربايجان ش��رقي ب��ا اش��اره به اينك��ه درحال 
حاض��ر ارمنس��تان ب��راي هم��كاري در زمينه 
كشت فراس��رزميني و ارائه ظرفيت هاي موجود 
در اين كش��ور اعالم آمادگي كرده است، گفت: 
س��رمايه گذاري در اين زمين��ه و در حوزه هاي 
دامداري خصوصاً گوس��فندداري و اس��تفاده از 
ظرفيت مراتع، كاشت گياهان دارويي، دانه هاي 
روغني در سطح محدود درحال برنامه ريزي است.  
وي افزود: باتوجه به توپوگرافي اراضي و شباهت 
شرايط آب و هوايي ارمنستان به آذربايجان شرقي 
اراضي مستعدي براي باغداري موجود است كه هم 
در زمينه كاشت نهال و هم احداث باغ و خدمات 
فني باغداري و حوزه گلخانه امكان سرمايه گذاري 
وج��ود دارد. رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزي 
آذربايجان شرقي ادامه داد: ارمنستان همچنين 
در بخش تولي��د و تكثير آبزيان اع��الم آمادگي 
كرده است.  فتحي گفت: در حوزه هاي باغداري 

و زنبورداري به طور قطع امكان س��رمايه گذاري 
وجود دارد و در حال حاضر نيز همكاري ها بين دو 
كشور صورت مي گيرد، اما براي رفع دغدغه هاي 
موجود در مورد امنيت سرمايه گذاري ضروري است 
تا اين فعاليت ها نظام مند و با همكاري مسئوالن دو 
كشور و در قالب قراردادهاي حقوقي صورت گيرد.  
وي افزود: همينطور در حوزه تعليف دام)گوسفند( 
نيز مي توان همكاري هاي الزم را انجام داد.   رئيس 
سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي تصريح 
كرد: در حوزه زراعت نيز با توجه به ش��رايط پيش 
آمده در خصوص تأمين نهاده هاي دامي و افزايش 
روزافزون قيمت آنها توليد آنها در مكان ديگر به 
كاهش قيمت تمام شده محصول )مرغ و دام( و 
افزايش توان رقابتي آن منجر خواهد شد.  به گفته 
كارشناسان، مهم ترين مزيت كشت فراسرزميني 
جلوگيري از هدررفت آب است.   در حال حاضر 
۹۰درص��د از محصوالت روغن��ي و بخش قابل  
توجهي از برنج مصرفي كش��ور وارداتي اس��ت.  
به همين دليل بايد محص��والت راهبردي مثل 
گندم، خوراك دام و دانه هاي روغني به وس��يله 
كشاورزان ايراني در خارج از مرزهاي كشور كشت 
و توليد شود و براي تأمين نيازهاي داخلي مورد 

استفاده قرار گيرد.

  مركزي: مديركل راهداري  و حمل ونقل جاده اي استان مركزي گفت: 
سهم خودروهاي سبك از مجموع ترددهاي ثبت شده ۷۵ درصد است 
كه نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افزايش يافته و ۲۴ درصد آن شامل 
خودروهاي س��نگين و يك درصد ديگر ش��امل اتوبوس است.  مهرداد 
جهاني با اشاره به ثبت بيش از ۱۷۸ ميليون و ۳۴۰ هزار تردد در راه هاي 
استان مركزي افزود: تردد در محورهاي مواصالتي استان در بازه زماني 
۹ ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته با افزايش 

۲۵ درصدي همراه بوده است. 
  سيس�تان و بلوچس�تان: مديركل ورزش و جوانان سيس��تان و 
بلوچس��تان از افتتاح بيش از ۲۴ پروژه عمراني حوزه ورزش و جوانان و 
همچنين بازسازي اماكن ورزش��ي از شمال تا جنوب استان به مناسبت 
دهه فجر خبر داد.  ادهم كرد افزود: اين پروژه ها شامل دو زمين چمن گل 
بزرگ فوتبال، ۱۴ زمين چمن مصنوعي ميني فوتبال، شش خانه ورزش 
روس��تايي و همچنين بازسازي پارك كودك حاش��يه شهر با مشاركت 

شهرداري زاهدان است. 
  گلستان: رئيس كل دادگستري گلستان گفت: براي كاهش سرقت هاي 
خرد به ويژه در بخش دستگاه هاي خدمات رسان مانند مخابرات، خريداران 
اموال مسروقه شناسايي مي شود.  حيدر آسيابي با بيان اينكه اين طرح در 
همه حوزه هاي قضايي اجرا مي شود، افزود: ساماندهي مراكز خريد ضايعات 
و شناسايي خريداران اموال مسروقه به ويژه خريداران تجهيزات مخابراتي 

هم به صورت ويژه در اين طرح دنبال خواهد شد. 
  بوشهر: استاندار بوشهر گفت: بر اساس بررسي هاي انجام شده حدود 
۱۲۰ هزار نفر از جمعيت اس��تان فاقد پوشش بيمه درماني هستند كه 
الزم است اين افراد هر چه س��ريع تر اقدام كنند.  احمد محمدي زاده با 
بيان اينكه بيمه درماني نقش مهمي در كاهش هزينه ها در هنگام درمان 
بيماري دارد، افزود: دستگاه هاي متولي از جمله بيمه سالمت مأمور شده 
تا ضمن فراخواني نسبت به تحت پوشش قرار دادن بيمه درمان اين افراد 

اقدام كند تا هر چه سريع تر از خدمات بيمه اي بهره مند شوند. 
  اردبيل: مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان اردبيل گفت: 
با تالش شبانه روزي نيروهاي راهداري، تردد در مسيرهاي اصلي و فرعي 
استان جريان داشته و مسير بيش از ۵۵۰ روستا نيز بازگشايي شده است.  
كليم اهلل وثوقي افزود: در حال حاضر مسير ارتباطي ۲۲۵ روستا مسدود 

است كه تا دو روز آينده تمامي اين مسيرها بازگشايي خواهد شد. 
  هرمزگان: ش��هردار بندرعباس گفت: نمايشگاه عرضه محصوالت 
مشاغل خانگي در بندرعباس با هدف رونق كسب و كار توليد كنندگان 
صنايع دس��تي برگزار مي ش��ود.  مهدي نوباني افزود: نمايشگاه عرضه 
محصوالت مشاغل خانگي در فضاي باز بوستان دولت محيط موسوم به 
زير پرچم از روزگذشته لغايت هفتم بهمن ماه سال جاري از ساعت ۱6 

الي ۲۲ برگزار مي شود. 
  البرز: معاون تربيت و سالمت اداره كل آموزش و پرورش البرز گفت: 
۳۴درصد دانش آموزان استان داراي اضافه وزن و چاقي هستند كه اگر از 
سوي والدين كنترل نشود، اين دانش آموزان در آينده  نزديك با معضل 
چاقي بيش از حد و بيماري هاي غيرواگير رو به رو خواهند شد.  فرشيد 
عليزاده افزود: در حال حاضر ب��ا برنامه ريزي صورت گرفته، برنامه هاي 
ورزش��ي دانش آموزان هر هفته از طريق رس��انه ملي پخش مي شود تا 
دانش آموزان در منزل بتوانند تحركات فيزيكي بيش��تري براي حفظ 

سالمت خود داشته باشند.

 مهاجرت معكوس 6هزار خانواده 
با پويش »به روستا برمي گرديم« 

اجراي پويش »به روستا برمي گرديم« بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 
امام باعث بازگشت بيش از ۶هزار خانواده به روستاها شده است. 
محمد تركمانه، مديرعامل بنياد بركت با بيان اينكه از تيرماه سال جاري 
تا كنون و با اجراي پويش ملي »به روستا برمي گرديم« 6 هزار و ۲۵۰ 
خانواده از شهرها به روس��تاهاي خود بازگشته و مشغول كار و زندگي 
شده اند،گفت: بنياد بركت با راه اندازي 6 هزار و ۲۵۰ طرح اشتغالزايي 
اجتماع محور در قالب پويش ملي »به روس��تا برمي گرديم« مهاجرت 
معكوس را رقم زده و باعث بازگش��ت اين تعداد خانواده به روستاهاي 

خود شده است. 
وي حجم كل سرمايه گذاري براي راه اندازي اين تعداد طرح را 6 هزار 
و ۷۸۵ ميليارد ريال اع��الم و تأكيد كرد: بهره ب��رداري از اين 6 هزار و 
۲۵۰ طرح اش��تغالزايي ايجاد فرصت هاي كس��ب و كار براي ۱۹هزار 
نفر را به شكل مستقيم و غيرمستقيم در روس��تاهاي محروم سراسر 
كشور به دنبال داشته است.  مديرعامل بنياد بركت پيش بيني كرد كه 
تا پايان س��ال جاري 6 هزار و ۵۰۰ خانواده در قالب پويش »به روستا 

برمي گرديم« به روستاهاي خود بازگردند. 
تركمانه خاطرنش��ان كرد: اكثر اي��ن خانواده ها از روس��تاهاي مرزي 

مهاجرت كردند و در حاشيه شهرهاي بزرگ ساكن شده بودند. 
وي با تأكيد بر ادامه اجراي پويش »به روس��تا برمي گرديم« در س��ال 
۱۴۰۱ گفت: اميدواريم سال آينده و با اجراي اين پويش، شرايط براي 

بازگشت ۲۰ هزار خانواده از شهرها به روستاها فراهم شود. 
مديرعامل بنياد بركت تصريح كرد: مهاجرت روس��تاييان به حاش��يه 
ش��هرهاي بزرگ تبعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ��ي زيادي را به 
دنبال دارد و بسياري از اين افراد با شروع ويروس كرونا همان مشاغل 
موقت و فصلي خود را نيز از دست داده اند. هدف بنياد بركت از اجراي 
پويش ملي »به روستا برمي گرديم« كمك به اين افراد براي بازگشت 

به  روستاهايشان است. 
تركمانه خاطرنش��ان كرد: افرادي ك��ه به دليل بيكاري و مش��كالت 
اقتصادي از روستاهاي خود به ش��هرها مراجعه كرده اند، مي توانند با 
مراجعه به اپليكيشن بركت به آدرس app. barkat. ir در پويش »به 
روستا برمي گرديم« ثبت نام كنند. بنياد بركت به آنها كمك مي كند تا 

در روستاي مبدأ خود صاحب كسب و كار مطمئن شوند. 
وي ادامه داد: اين افراد حتي مي توانند در اپليكيشن بركت، روستايي 
را كه عالقه مند هس��تند در آن زندگي و رسته ش��غلي مورد نظر خود 
مانند كشاورزي، دامداري و صنايع دستي را انتخاب كنند و به صورت 
آنالين و شفاف، ميزان پيشرفت طرح و مراحل محقق شدن آن را رصد 

و دنبال كنند. 
به گفت��ه مديرعامل بنياد برك��ت، خدمات فني، پرورش دام س��بك، 
باغ داري، توليد كيف، كفش و پوشاك و پرورش محصوالت گلخانه اي 
بيشترين رسته هاي شغلي درخواستي از س��وي شركت كنندگان در 

پويش »به روستا برمي گرديم« است. 
تركمانه تأكيد كرد: بنياد بركت تا پايان سال جاري فرآيند بهره برداري 
از ۸۰ هزار طرح اجتماع محور با ظرفيت اش��تغال ۲۴۰ هزار نفر را در 

مناطق محروم و روستايي كشور به طور كامل محقق مي كند. 

 »رودخانه خواري« 
در شهرستان های جنوب غرب تهران

پديده رودخانه خ�واري يك�ي از اتفاقات اعجاب انگيزي اس�ت 
كه در جن�وب غرب اس�تان تهران ب�ه ويژه در شهرس�تان هاي 
بهارس�تان و اسالمش�هر در دوراني ك�ه دولت ه�اي دوازدهم و 
س�يزدهم در حال تغيي�ر و تحول و معرف�ي فرمان�داران جديد 
بودند، ظهور كرده و در س�ايه غفلت و عدم نظارت دس�تگاه هاي 
نظارت�ي در ح�ال گس�ترش و تس�ريع به ديگ�ر مناطق اس�ت. 

    
در اقدام ش��گفت انگيز و غيركارشناسي و بر اس��اس تصميم و سليقه 
مديريت شهرداري نس��يم ش��هر با هدف ايجاد درآمد براي مجموعه 
مديريت تحت امر، بخشي از حريم بستر رودخانه كرج)سالور( به تصرف 

شهرداری اين شهر در آمد. 
در س��ايه بي توجهي و غفلت متولي��ان و مديران نهاده��اي نظارتي و 
دستگاه هاي ذيربط در حفظ و نگهداري از س��رمايه هاي ملي و منابع 
طبيعي  طي س��ال هاي اخير بخش هايي از رودخانه كرج كه به عنوان 
مرز ميان دو شهرستان اسالمشهر و بهارستان در تقسيمات كشوري 
تعيين ش��ده  مورد تجاوز قرار گرفته و به محلي براي احداث بوستان، 
س��اختمان هاي مس��كوني و تجاري و تخليه نخاله هاي ساختماني و 

فاضالب شهري تبديل شده است. 
در ادامه روند تجاوز به حريم و بستر رودخانه كرج كه بخشي از آب سد 
كرج را به اراضي جنوب تهران در منطقه حس��ن آباد فشافويه منتقل 
مي كند، عالوه بر اقدامات سودجويانه عده اي از افراد فرصت طلب كه 
اقدام به تخليه نخاله هاي ساختماني و حتي زباله مي كنند، شهرداري 
نسيم شهر در يك حركت غيرقانوني و غيركارشناسي اقدام به ديواركشي 
و ايجاد كانال و كاهش بستر و حريم رودخانه كرده و بخش هايي از اين 

سرمايه ملي را در اختيار و مالكيت خود درآورده است. 
احداث يك بوس��تان در محله حصارك و هدايت آب هاي س��طحي و 
فاضالب هاي خانگي اي��ن محله به داخل رودخان��ه و احداث ديواره و 
ايجاد كانال و كاهش حجم حريم رودخانه از ۱۰۰متر به كمتر از هفت 
متر و تغيير مس��ير جريان رودخانه از جمله اقداماتي است كه به نظر 
مي رسد شهرداري نسيم شهر براي ارائه خدمات به شهروندان با انجام 

كار غيرقانوني و تخلف انجام داده است. 
شهرداري كه خود يك نهاد و دس��تگاه قانوني براي خدمات رساني به 
شهروندان شناخته مي شود، در س��ايه بي توجهي و غفلت نهادهايي 
مانند منابع امور آب، محيط زيس��ت، فرمانداري و دادگستري تجاوز 
به حريم رودخانه كرده كه عالوه بر فراهم كردن بستر تخلفات بيشتر 
براي افراد سودجو، زمينه بروز يك فاجعه زيست محيطي را به وجود 

آورده است. 
در قسمت هاي ديگري از اين رودخانه پيمانكاران جمع آوري نخاله هاي 
ساختماني و پسماندهاي شهري شهرداري هاي نسيم شهر، اسالمشهر 
و صالحيه و حتي ديگر شهرهاي نزديك رودخانه اقدام به تخليه نخاله 
و زباله مي كنند و در ديگر نقاط هم بعض��ي افراد فرصت طلب با نصب 
پمپ هاي مكنده و احداث خط انتقال از آب اين رودخانه براي مصارف 

صنعتي و آبياري فضاي سبز استفاده مي كنند. 
با توجه به اينكه رودخانه جزو منابع ملي و طبيعي محسوب مي شود و 
همگان در بهره مندي از اين منابع شريك و سهيم هستند، در حفاظت 
و نگه��داري از آن هم بايد مش��اركت و همراهي داش��ته باش��ند و به 

دستگاه هاي متولي منوط و بسنده نشود. 
رودخانه كرج در مرز ميان دو شهرس��تان اسالمشهر و بهارستان قرار 
گرفته اس��ت، براي مديريت يكپارچه و قاطع دس��تگاه هاي استاني از 
جمله مديركل امور منابع آب استان و استانداري تهران به ويژه معاونت 
عمراني استانداري و دستگاه قضا وارد عمل شوند و با نظارت و پيگيري 
بيش��تر مانع از تخريب و نابودي اين ثروت ملي شوند  و با متخلفان در 
هر پست و مقام و فارغ از هر نوع نگرش حزبي و جناحي برخورد قاطع 

و بازدارنده داشته باشند. 
در صورت عدم جلوگيري از اين نوع تخلفات در آينده نه چندان دور، 
قطعاً عالوه بر بروز حوادث ناگوار و از بين رفتن ثروت هاي ملي، به محيط 
زيست و اقليم منطقه نيز خس��ارات جبران ناپذيري وارد مي شود و در 

آينده بايد مسئوالن دستگاه هاي متولي پاسخگو باشند.   
ادامه اين روند رودخانه خواري، عالوه بر واردكردن آسيب هاي جدي 
به محيط زيست و منابع طبيعي، مشكالت اجتماعي و رواني متعددي 
در حوزه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتص��ادي و قضايي و... به 
وجود خواهد آمد كه براي پيش��گيري از اين مس��ائل بايد عالج واقعه 

قبل از وقوع كرد.  
انتظار مي رود با پيگيري هاي دس��تگاه هاي نظارت��ي و قضايي به ويژه 
دادستان به عنوان مدعي العموم و حافظ بيت المال و با ورود مستقيم 
استانداري و سازمان امورمنابع آب و ديگر دستگاه ها هر چه سريع تر از 
شيوع و ادامه پديده رودخانه خواري جلوگيري به عمل آيد و با متخلفان 

و مسببين اين حركت برخورد قضايي صورت گيرد.

 آغاز نخستين المپياد ورزشي 
جام پرچم در اراك 

نخس�تين المپياد ورزش�ي جام پرچم، يادبود و پاسداشت 
سردار سليماني در اراك آغاز شد. 

سردارسرتيپ پاسدار محس��ن كريمي فرمانده سپاه روح اهلل استان 
مركزي در مراس��م افتتاح نخستين المپياد ورزش��ي جام پرچم در 
شهرستان اراك گفت: پرچم جمهوري اسالمي نماد ارزش هايی است 
كه هزاران شهيد خون پاك خود را براي برافراشته نگه داشتن آن اهدا 
كرده اند.  وي افزود: مكتب شهيد سليماني در امتداد نهضت عاشوراست 
كه مهم ترين مؤلفه اين مكتب ارزشمند معنويت، واليت و اخالص است 
كه حاج قاسم آنها را اجرا كرد.  شهردار اراك نيز در اين مراسم گفت: 
المپياد ورزشي جام پرچم، اولين گام بزرگ شهرداري و شوراي اسالمي 
ششم شهر اراك در توسعه ورزش شهر است.  عليرضا كريمي افزود: 
اولين دوره المپياد ورزشي جام پرچم براي پاسداشت پرچم ارزشمند و 

پر افتخار جمهوري اسالمي ايران در شهر اراك برگزار مي شود. 

  گرمخانه سراي مهر بجنورد 
پذيراي كارتن خواب ها مي شود 

رئيس سازمان فرهنگي و اجتماعي شهرداري بجنورد گفت: 
با توجه به شدت يافتن س�رما، گرمخانه سراي مهر بجنورد 

پذيراي كارتن خواب ها مي شود. 
محمدرضا موفق، رئيس س��ازمان فرهنگي و اجتماعي شهرداري 
بجنورد گفت: به علت برودت هوا و سرماي شديد، طرحي ويژه براي 
جمع آوري كارتن خواب ها اجرا مي شود تا آنها از سرماي شديد هوا 
محافظت شوند.  وي افزود: گرمخانه س��راي مهر شهرداري در دو 
بخش آقايان و خانم ها پذيراي اين افراد است تا ضمن حمايت از آنها 
مكاني براي خواب داشته باشند.  رئيس سازمان فرهنگي و اجتماعي 
شهرداري بجنورد با بيان اينكه افراد بي خانمان و كارتن خواب، شب را 
در نقاط مختلفي از شهر و حاشيه شهر از قبيل پارك ها و زمين هاي 
خاكي به صبح مي رسانند، تصريح كرد: بيش از ۱۰ گشت با هماهنگي 

بخش هاي مختلف شهرداري نسبت به اين موضوع اقدام مي كنند.

 توزيع 2۰ ميليون ليتر سوخت 
ميان روستاييان خوزستاني 

بيش از ۲۰ ميليون ليتر انواع س�وخت در ميان روس�تاييان 
استان خوزستان توزيع شد. 

محمدامين  معين راد، مدير تعاون روس��تايي خوزستان گفت: در 
۹ماهه س��ال جاري ۲۰ ميليون و ۷۵۰ هزار ليتر انواع س��وخت از 
جمله بنزين، گازوئيل، نفت سفيد و گاز مايع در ۱۳ شهرستان توزيع 
شد.  وي هدف از توزيع سوخت را به حركت درآوردن ماشين آالت 
كشاورزي، تأمين سوخت مورد نياز وسايل گرمايشي و پخت و پز 
اعالم كرد و افزود: در اين م��دت 6 ميليون و ۳۲۰ هزار ليتر بنزين، 
۱۱ميليون و ۷۰۳ هزار ليتر گازوئيل، ۲ ميليون و 6۰۸هزار ليتر نفت 
سفيد و ۱۱۹ هزار ليتر گاز مايع در ۱۳شهرستان توزيع شده است.  
مدير تعاون روستايي خوزستان ادامه داد: با توجه به اينكه انديمشك، 
انديكا، ايذه، مسجدسليمان شهرستان هاي سردسير هستند، سهم 

بيشتري از توزيع نفت سفيد را به خود اختصاص دادند.

   خوزستان   خراسان شمالي     مركزي

 زهكشي 11۰هزار هكتار 
از اراضي كشاورزي گلستان

مدير آب و خاك و امور فني مهندسي      گلستان
جهاد كش�اورزي گلس�تان از اجراي 
زهكش�ي 11۰ هزار هكتار از اراضي كشاورزي اين استان خبر داد. 
سيدمحس��ن كياالحس��يني، مدير آب و خاك و امور فني مهندس��ي 
جهاد كشاورزي گلستان با اشاره به تعهد براي اجراي ۱6۰ هزار هكتار 
عمليات زهكشي در اراضي كشاورزي استان گفت: تا كنون ۱۱۰ هزار 
هكتار آن انجام شده است.  وي با بيان اينكه بيشترين حجم زهكشي از 
دوسال قبل اجرا شده است، افزود: يكي از مزيت هاي زهكشي كنترل 
سيالب است كه در جريان سيل سال ۹۸ با هدايت آب باران به تاالب ها 

از خسارات بيشتر اين حادثه جلوگيري شد.  
مدير آب و خاك و امور فني مهندسي جهاد كشاورزي گلستان كاهش 
ش��وري آب و اصالح خاك را از ديگر مزيت هاي زهكش��ي عنوان كرد 
و گفت: زهكش��ي همچنين مي توان��د موجب خ��روج آب از زمين و 
بازچرخاني آن براي استفاده در آبياري محصوالت كشاورزي در فصل 
تابستان و زمان كم آبي شود.  كياالحسيني از جذب ۵هزار و ۵۰۰ميليارد 
ريال براي تكميل عمليات زهكشي خبر داد و خاطرنشان كرد: جهاد 
كش��اورزي همچنين براي احداث ابنيه و پل ها، ش��ن ريزي جاده ها، 
احداث آب بندان ها و احداث ايستگاه هاي پمپاژ نيازمند ۱۰هزار ميليارد 
ريال اعتبار است.  وي با بيان اينكه از ۱۱۰ هزار هكتار زهكشي اراضي 
گلس��تان، ۸۰ هزار هكتار آن به همت قرارگاه خاتم االنبيا انجام شده 
است، يادآور شد: تا كنون اراضي كشاورزي گميشان، بندرگز، كردكوي، 

علي آباد كتول، گرگان، گنبد و آق قال زهكشي شده است.

اجراي طرح واكسيناسيون فلج اطفال ۷6 هزار كودك هرمزگاني
طرح واكسيناسيون      هرمزگان
تكميلي فلج اطفال 
براي بيش از۷۶ هزار كودك گروه هدف زير پنج 
ش�د.  آغ�از  هرم�زگان  اس�تان  در  س�ال 
دكتر عبدالجب��ار ذاكري سرپرس��ت معاونت 
بهداشتي دانش��گاه علوم پزش��كي هرمزگان 
گفت: باتوجه به تردد اتباع كشورهاي همسايه 
افغانستان و پاكستان به كشورمان اجراي طرح 
واكسيناس��يون فلج اطفال از اهمي��ت ويژه اي 
برخورداراست.  وي افزود: نوبت اول اجراي اين طرح در استان با گروه هدف بيش از ۷6 هزار كودك زير 
پنج سال از دوم بهمن ماه آغاز شده و تا پنجم بهمن ماه ادامه دارد و نوبت دوم آن نيز۳۰ بهمن ماه الي سوم 
اسفند ماه اجرا خواهد شد.  سرپرست معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان ادامه داد: تعداد ۷6۲ 
تيم عملياتي و ۱۴6۰ نفر از پرسنل به منظور حفظ دستاوردهاي برنامه ريشه كني فلج اطفال در اين طرح 
شركت دارند.  ذاكري گفت: از خانواده ها نيز مي خواهيم تا در صورت عدم حضور در منزل هنگام مراجعه 

مأموران بهداشت براي انجام واكسيناسيون فرزندان زير پنج سالشان به مراكز بهداشتي مراجعه كنند.


