
افتتاح پست400 كيلوولت بجنورد با حضور وزير
بررسي آخرين     خراسان شمالي
ضعيـــت  و
طرح هاي آب و برق خراسان  شمالي و افتتاح 
چند پروژه بزرگ صنعت آب و برق از جمله 
طرح هايي است كه از سوي وزير نيرو در روز 
گذشـته در ايـن اسـتان افتتـاح شـد. 
يكي از اين پروژه ها پست 400 كيلوولت بجنورد 
است كه با اعتباري بالغ بر 550 ميليارد ريال كه 
400 ميليارد ريال از آن از محل سفر مقام معظم 

رهبري به استان تأمين شده، به بهره برداري رسيد.  ظرفيت اين پست 200 مگا ولت آمپر است كه براي 
200 مگاولت ديگر نيز بسترسازي توسعه اي دارد.  اين پست در طول چهار سال احداث شده كه در زمان 
احداث به صورت مستقيم براي 25 نفر اشتغالزايي داشته اس��ت، پست 400 كيلوولت بجنورد پس از 
بهره برداري نيز براي 10 نفر اشتغال مستقيم ايجاد مي كند.  كاهش بار پست هاي 400 كيلوولت منطقه، 
افزايش قابليت شبكه، افزايش پايداري شبكه خراسان شمالي، تأمين پايدار برق صنايع سنگين و شهرستان 
بجنورد از اهداف اصلي راه اندازي اين پروژه است.  پروژه ديگر نيز خط 400 كيلوولت بجنورد- اسفراين 
است كه 57 كيلومتر طول داشته و 164برج براي آن ساخته شده كه با 700 ميليارد ريال اعتبار احداث 

شده است.  در مجموع طي اين سفر 1250 ميليارد ريال پروژه صنعت برق به بهره برداري مي رسد. 
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88498441سرويس  شهرستان

در دومين دوره از     قم
جشـنواره ملي 
مهدويت در قم 1217نفر آثار مهدوي خود را به 
دبيرخانه جشنواره ارسال كردند و عالوه بر آن 
188 نفر در مسابقه كتابخواني شركت كردند. 
علي حسيني دبير دومين جشنواره ملي مهدويت  در 
قم با اعالم پايان مهلت شركت در دومين جشنواره 
ملي مهدويت، گفت: جشنواره ملي مهدويت با هدف 
ترويج فرهنگ مهدوي و توليد آثار فاخر در اين عرصه، 
سال گذشته آغاز به كار كرد.  وي افزود: دومين دوره 
جشنواره ملي مهدويت نيز با محوريت تمدن سازي 
نوين اسالمي و آمادگي براي ظهور، همزمان با سالروز 
آغاز امامت امام زمان آغاز به كار كرد و فراخوان ارسال 
آثار انجام گرفت كه عالقه مندان مي توانستند آثار خود 
در موضوع مهدويت را در بخش هاي عكس، پادكست، 

تصويرسازي، شعر، دلنوشته، داستان كوتاه و پوستر به 
دبيرخانه جشنواره ارسال كنند.  دبير دومين جشنواره 

ملي مهدويت بيان كرد: مهلت ارسال آثار تا 15دي ماه 
ادامه داش��ت كه به دليل درخواس��ت ها و استقبال 

گسترده از جشنواره، تا 30 بهمن ماه تمديد شد كه 
در پايان 1217 شركت كننده، آثار خود را به جشنواره 
ارس��ال كردند.  وي ادامه داد: دومين جشنواره ملي 
مهدويت همچنين در بخش كتابخواني و با محوريت 
كتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبري برگزار شد 
كه اين مسابقه نيز در 30 بهمن ماه و به مدت يك روز 
برگزار شد كه در اين بخش نيز 1188نفر در مسابقه 
كتابخواني شركت كردند.  حسيني تصريح كرد: آثار 
ارسالي به دومين جشنواره ملي مهدويت در مرحله 
بررسي اوليه و تفكيك سازي آثار قرار دارد و به زودي 
روند داوري آثار آغاز خواهد ش��د و نتايج آن متعاقباً 
اعالم مي ش��ود؛ همچنين قرعه كش��ي مسابقات 
كتابخواني، روز 18اس��فندماه همزمان با س��الروز 
والدت حضرت علي)ع( برگزار مي شود و برگزيدگان 

در سايت جشنواره معرفي خواهند شد. 

حضور2400 شركت كننده در دومين جشنواره ملي مهدويت

افزايش صدور مجوزهاي پشتيبان مشاغل خانگي در همدان   
رئيـس اداره     همدان
و  اشـتغال 
هدايت نيروي كار اداره كل تعـاون، كار و رفاه 
اجتماعي همدان از افزايش صدور مجوزهاي 
پشتيبان مشاغل خانگي در اين استان خبر داد. 
اس��ماعيل قهرمان��ي رئيس اداره اش��تغال و 
هدايت ني��روي كار اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي اس��تان همدان، با اش��اره به اينكه 
قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي 

در سال 138۹ تصويب شده است، گفت: از سال 13۹0 دستگاه هاي اجرايي استان شامل سازمان 
جهادكش��اورزي، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، س��ازمان صنعت، معدن و تجارت، 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، كميته امداد، بهزيستي، بنياد شهيد و صندوق كارآفريني با همكاري اداره 
كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبادرت به صدور مجوز مشاغل خانگي كردند.  وي تصريح كرد: امسال 
320 نوع رشته مشاغل خانگي از ستاد تهران به استان ها اعالم شده كه دستگاه هاي اجرايي با توجه 

به نوع رشته امورات مربوط به متقاضيان مشاغل خانگي را انجام مي دهند. 

تفاهمنامه مرمت تلگراف خانه جاسك امضا شد
با حضور مديركل     هرمزگان
ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي استان هرمزگان، 
فرماندار شهرستان جاسك و فرمانده پدافند 
هوايي شهيد كشاورز جاسـك تفاهمنامه 
مرمـت تلگراف خانـه جاسـك امضا شـد. 
رضا برومند حضور مديركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دس��تي استان هرمزگان 
با اشاره به اينكه تلگراف خانه جاسك با سابقه 

تاريخي اين پتانس��يل را دارد كه عالوه بر معرفي پيشينه نسبت به ايجاد قطب گردشگري و افزايش 
جاذبه هاي توريستي در شهرستان جاسك فعاليت كند، گفت: تملك اين اثر تاريخي در اختيار پدافند 
هوايي جاسك مي باشد و به همين منظور تفاهمنامه مرمت اين تلگراف خانه برای حفاظت اضطراري به 
منظور جلوگيري از فرسايش اين اثر با پدافند هوايي امضاء شد.   وي افزود: طي اين تفاهمنامه، اقدامات 
مرمتي، تهيه پالن معماري و نقشه هاي مورد نياز با همكاري اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي هرمزگان و پدافند هوايي جاسك انجام مي شود.  مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي استان هرمزگان با اشاره به اينكه تلگراف خانه جاسك مربوط به دوره صفوي، بيان كرد: 

اين اثر در سال 1385 به شماره 1626۹ در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است. 

كاشت بذر 3 هزار درخت بادام تلخ در مناطق مختلف شهر سنندج
   كردستان رييس سازمان 
سـيما، منظر و 
فضاي سبز شهري شهرداري سنندج از آغاز 
عمليات بذركاري 3 هزار درخت بادام تلخ 
در مناطـق مختلـف اين شـهر خبـرداد. 
شرمين شريفي رئيس س��ازمان سيما، منظر و 
فضاي سبز شهري شهرداري سنندج گفت: در 
راستاي تقويت و بهبود پوشش گياهي، توسعه 
فضاي س��بز و جنگل كاري و همچنين زيبايي 
محيط شهري برخي از نقاط سطح شهر بذر 3 هزار درخت بادام تلخ در مناطق مختلف شهر سنندج كاشته 
شد. وي افزود: بذركاري موجب جلوگيري از فرسايش خاك، افزايش نفوذپذيري آب و كنترل رسوب با 
هدف جلوگيري از گسترش بيابان در راستاي كاهش ريزگردها و حفظ و گسترش منابع طبيعي مي شود.  
رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري سنندج از آغاز عمليات بذركاري در راستاي 
تقويت و بهبود پوشش گياهي، توسعه فضاي سبز و جنگل كاري و همچنين زيبايي محيط شهري خبر داد 

و ادامه داد: 3 هزار چاله با عمق مناسب حفر و بذركاري در نقاط مختلف سطح شهر در حال اجراست.

 آمادگي شركت اتوبوسراني تبريز
 براي ضدعفوني كردن اتوبوس ها

مديرعامـل شـركت واحـد      آذربايجان شرقي
اتوبوسـراني تبريز و حومه از 
آمادگي اين شركت براي ضدعفوني كردن تمامي اتوبوس هاي 
بخش خصوصي و دولتي در سـطح اين شـهر براي مقابله با 

ويروس كرونا خبر داد. 
فرخ جاللي مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني تبريز و حومه 
با اش��اره به آمادگي شركت واحد اتوبوس��راني تبريز و حومه براي 
ضدعفوني كردن تمامي اتوبوس هاي بخش خصوصي و دولتي برای 
مقابله با ويروس كرونا، گفت: به محض ابالغ نوع محلول مورد نظر از 
سوي ستاد پيشگيري از كرونا، اقدامات الزم براي ضدعفوني كردن 
اتوبوس ها انجام خواهد شد.  وي با بيان اين كه در يكي از استان هاي 
كشور از روش غيراصولي براي ضدعفوني كردن اتوبوس ها استفاده 
كردند، افزود: ضدعفوني كردن اتوبوس ها بايد با محلول مناسب و به 
طور اصولي انجام شود، در يكي از شهرها به جاي محلول مناسب از 
محلول پركلرين )وايتكس( استفاده كردند كه اين عامل نيز بوي 
تندي در اتوبوس ها ايجاد كرده است.  جاللي ادامه داد: ما منتظر ابالغ 
نوع محلول مورد نياز از سوي دانشگاه علوم پزشكي تبريز هستيم. 

600 هزار نهال در نهالستان هاي 
چهارمحال و بختياري توليد شد 

طي سال جاري ۶۰۰ هزار اصله      چهارمحال و بختياري 
نهال در نهالستان هاي دولتي 

و خصوصي در چهارمحال بختياری توليد شد. 
علي حس��ين اميني رئي��س اداره جن��گل داري و جنگل كاري 
اداره كل منابع طبيعي و آبخي��زداري چهارمحال و بختياري با 
اشاره به توليد 600 هزار اصله نهال در اين استان گفت: در اين 
نهالستان ها گونه هاي اقتصادي شامل س��نجد، انار، بادام تلخ، 
گونه هاي جنگلي شامل زالزالك، بنه، داغداغان، بادام كوهي و 
ارژن و گونه هاي فضاي سبز شامل چنار، افرا و زبان گنجشك و 
گونه هاي سريع الرش��د مانند كبوده توليد مي شود.  وي افزود: 
هم اكنون 160 هزار اصله نهال در نهالستان هاي دولتي استان 
موجود است كه 100 هزار اصله آن از جمله سرو، افرا، بادام تلخ، 
داغداغان، سنجد و زبان گنجشك با قيمت دولتي آماده توزيع 
است.  اميني خاطرنش��ان كرد: همچنين 440 هزار اصله نهال 
ش��امل كبوده، بنه، بادام تلخ و بادام كوهي در نهالس��تان هاي 
خصوصي استان توليد شده است و فروشندگان اين نهال ها در 

اين زمينه اعالم آمادگي كرده اند. 

 تعريف 44 بسته سرمايه گذاري
 براي كريدور بيستون به تاق بستان

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع      كرمانشاه
دستي و گردشگري كرمانشاه از 
تعريف 44 بسـته سـرمايه گذاري براي كريدور گردشگري 

بيستون به تاق بستان خبرداد. 
اميد قادري مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
كرمانشاه با اشاره به آغاز مرحله اول فاز اجرايي كريدور گردشگري 
بيستون به تاق بستان، گفت: در اين فاز كه طبق برآوردها به مدت 
دو سال طول خواهد كشيد، برخي زيرساخت ها را در اين مسير 
32 كيلومتري ايج��اد مي كنيم.  وي تصريح ك��رد: براي اجراي 
اين فاز مشاركت، تعدادي از دس��تگاه هاي اجرايي استان مانند 
راهداري و حمل و نقل جاده اي، محيط زيست و... را داريم كه اقدام 
به احيای فضاي سبز مسير با رويكرد گردشگري، ترميم آسفالت، 
ايجاد فضاي مناسب در حريم جاده و... مي كنند.  مديركل ميراث 
فرهنگي استان كرمانش��اه در ادامه گفت: در مدت دوسالي كه 
كار آماده سازي زيرساخت ها را انجام مي دهيم، براي تسريع در 
روند اجراي كريدور، امكان اجراي پروژه هاي گردشگري را براي 

سرمايه گذاران بخش خصوصي فراهم مي كنيم.

 خانه 4 هزار مددجوي سيل زده 
سيستان و بلوچستان نيازمند بازسازي

 ۵۶ واحد راكد صنعتي در اردبيل 
دوباره فعال شد

4 هزار و 4۶3      سيستان و بلوچستان
واحـــــد 
مسـكوني مددجويان تحت حمايت كميته 
امـداد در مناطـق سـيل زده سيسـتان و 
بلوچسـتان نيازمنـد بازسـازي اسـت. 
س��يدمهدي عب��ادي مديركل كميت��ه امداد 
امام خميني)ره( سيستان و بلوچستان با اشاره 
به اينكه خانه هاي 4 هزار مددجويي سيل زدگان 
سيستان و بلوچستان نيازمند بازسازي است، 
گفت: براساس توافقات انجام شده بين اين نهاد 
و بنياد مسكن انقالب اسالمي مقرر شد با توجه 
به اعتبارات خوب دولت در اين زمينه بازسازي 
مسكن مدد جويان سيل زده استان در اولويت 
قرار گيرد.  وي افزود: براساس هماهنگي هاي 
انجام شده با دفتر مركزي كميته امداد امام)ره(، 
استان هاي معين براي كمك به مناطق سيل زده 
اين استان تعريف شد به طوري كه 157 محموله 
كمك هاي ضروري براي سيل زدگان اين منطقه 
فرستاده شد و همچنان اين كمك ها ادامه دارد.  
مديركل كميته امداد امام خميني)ره( سيستان 

و بلوچستان افزود: 130 تن كاالي متفاوت از 
قبيل مواد خوراكي، كنسروجات، آب، پوشاك 
و لوازم گرمايشي به مناطق سيل زده اين استان 
ارسال ش��د.  عبادي با بيان اينكه تاكنون 10 
ميليارد تومان ارزش كاالها و كمك هاي نقدي 
جمع آوري شده براي سيل زدگان استان است، 
گفت: براساس بررسي هاي انجام شده 25 هزار 
۹۹7 خانواده درگير سيل شناسايي و 3 ميليارد 
و 500 ميليون تومان در دو مرحله مس��تمري 
ويژه به حساب آنها واريز شد.  وي با بيان اينكه 
توجه استان تهران و س��اير استان هاي كشور 
يك توجه ويژه به مناطق سيل زده سيستان و 
بلوچستان بود، تصريح كرد: تاكنون 71۹ منزل 
تخريب كامل را از مددجويان شناسايي كرديم 
كه البته اين تخريب الزام��اً به خاطر آب بردن 
نيست شايد شدت بارندگي هم ايجاد تخريب 
كرده اس��ت.  وي گفت: همزمان با وقوع سيل 
60گروه جهادي در مناطق س��يل زده استان 

حضور  پيدا كردند.

در سال جاري ۵۶     اردبيل
واحـد اقتصادي 
اردبيـل در حوزه صنعت بـه چرخه فعاليت 
بازگشته و در تالش خواهيم كرد تا اين روند 
بـراي سـال هاي آتي نيـز ادامه دار باشـد. 
اكب��ر بهنام جو اس��تاندار اردبيل در بيس��ت و 
سومين جلسه كارگروه تخصصي اشتغال استان 
اردبيل عنوان كرد: براساس بررسي هاي انجام 
شده در اول سال جاري از سوي سازمان صنعت 
و معدن تع��داد 158 واحد تولي��دي راكد در 
استان اردبيل شناسايي شد.  وي تصريح كرد: در 
سال جاري 56 واحد اقتصادي در حوزه صنعت 
به چرخه فعاليت بازگشت و در تالش خواهيم 
بود تا اين روند براي سال هاي آتي نيز ادامه دار 
باشد.  استاندار اردبيل اظهار كرد: طي يك سال 
گذشته از طريق بازگش��ت واحدهاي توليدي 
غير فعال به چرخه اقتصادي 730 فرصت شغلي 
جديد فراهم شده است و با بازگشت 102 واحد 
توليدي ديگر به چرخه فعاليت نزديك به 1800 
نفر صاحب شغل خواهند شد.  رئيس كارگروه 

اشتغال با اش��اره به فراهم بودن زيرساخت ها 
در ش��هرك هاي صنعتي افزود: ضرورت دارد 
با واگذاري و در اختيار گذاش��تن س��وله هاي 
واحدهاي توليدي راكد براي س��رمايه گذاران 
جديد، تكليف آنها مشخص شود.  بهنام جو ادامه 
داد: واحدهاي غير فعال حوزه كش��اورزي در 
برنامه سه ساله و تا حدامكان براساس برش هاي 
س��االنه، به چرخه فعاليت بازگردانده خواهند 
شد تا سهم مهمي در ايجاد اشتغال ايفا كنند.  
وي ادامه داد: در سال ۹7 تعداد 177 واحد غير 
فعال كشاورزي با اش��تغال 676 نفر به چرخه 
فعاليت برگردانده شدند.  بهنام جو تصريح كرد: 
براي سال جاري فعال سازي 80 واحد غيرفعال 
كشاورزي هدف گذاري شده بود كه 58 واحد آن 
با اشتغال 315 نفر محقق شده است.  وي افزود: 
تعداد 224 واحد كش��اورزي غيرفعال نيز طي 
برنامه سه ساله تا سال 1401 به چرخه فعاليت 
برخواهند گشت. اس��تاندار اردبيل ادامه داد: 
مقدمات فعاليت دوب��اره به برخی از واحدهای 

توليدی هم اكنون در حال انجام است.

   يزد: رئيس سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري يزد از ثبت 
كيك، سوروك، شولي، چيدمان ديوار چينه اي، خشت و مال و ساخت 
جوم يزدي در فهرست آثار ملي كشور خبر داد. مالزينلي افزود: ثبت آثار 
با هدف صيانت از مواريث تاريخي و فرهنگي انجام و عالوه بر اين فرصتي 
براي معرفي هرچه بيش��تر اين آثار در س��طح ملي و بين الملل فراهم 
مي شود. رئيس سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري يزد اضافه 
كرد: رويكرد سازمان توجه به حوزه گردشگري است و به صورت جدي 
شناسايي آثار تاريخي و فرهنگي را دنبال مي كند تا ميراث گذشتگان را 

حفظ و به نسل جوان و آيندگان معرفي كند. 
  سيستان و بلوچسـتان: مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
سيستان و بلوچستان گفت: 400 معلم پرورشي مدارس حاشيه راه هاي 
استان به منظور باال بردن سطح فرهنگ ترافيك دانش آموزان در مدارس 
و جلوگيري از وقوع سوانح رانندگي، آموزش هاي ترافيكي را فرا مي گيرند. 
ايوب كرد، افزود: بر اساس تفاهمنامه مش��ترك اين اداره كل با آموزش و 
پرورش سيستان و بلوچستان مقرر ش��د براي نخستين بار آموزش هاي 
الزم ترافيكي به معلمان پرورشي مدارس در قالب يك دوره 16 ساعته در 

چهار شهرستان زاهدان، زابل، سراوان و ايرانشهر ارائه شود. 
   تهران: مديركل استاندارد استان تهران از پلمب پنج شهربازي بدون 
مجوز و يك مركز تفريحي آبي غيراستاندارد در اين استان خبر داد. محمود 
رضا طاهري افزود: دو شهربازي دنياي شادي و جزيره شادي و يك مركز 
تفريحي آبي ساحل خليج فارس )سوپارك( در شهرستان مالرد، به علت 
نداشتن مجوز استاندارد پلمب ش��دند. وي ادامه داد: يك شهربازي با نام 
پرنيان در شهرستان مارليك، يك شهربازي با نام هورا پارك در مجموعۀ 
تجاري سمرقند واقع در خيابان جنت آباد جنوبي، در منطقه پنج تهران و 
يك شهربازي به نامه شهربازي بوستان شكوفه، واقع در خيابان پيروزي، به 

دليل نداشتن مجوز استاندارد پلمب شدند. 
   زنجان: مديرعامل ش��ركت بازرگاني ايران ترانسفو با اشاره به اينكه 
ركوردي بي س��ابقه در فروش محصوالت ايران ترانسفو ثبت شده است، 
گفت: اين شركت در س��ال ۹8 عالوه بر شكس��تن ركورد ميزان فروش 
ماه و سال، ركورد بي س��ابقه فروش يك هزار و 270 ميليارد ريالي را به 
ثبت رساند. سعيد تقي لو اظهار داشت: افزايش روند مثبت شركت ايران 
ترانسفو در توليد و فروش، منجر به ثبت ركورد بي سابقه در ميزان فروش 
شده است. ميزان فروش شركت ايران ترانسفو در بهمن سال جاري، يك 

هزار و 270 ميليارد ريال بود.
   خوزستان: رئيس اداره استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان 
اداره كل آموزش و پرورش خوزستان از راه اندازي سه مدرسه استعدادهاي 
درخشان در سال در مسجدسليمان، ماهشهر و خرمشهر خبر داد.  جمال 
حيدري گفت: تعداد كل مدارس استعدادهاي درخشان استان پيش از اين 
31 مركز بوده و با راه اندازي اين سه مدرسه، مجموعاً 34 مدرسه سمپاد در 
استان خوزستان وجود دارد. ظرفيت پذيرش اين مدارس براي پايه دهم، هزار 

و 241 دانش آموز و ظرفيت پذيرش پايه هفتم، ۹83 دانش آموز است.

 طرح هاي اشتغال و عمراني بركت
مهاجران را به هرمز باز گرداند

فعاليت هاي اشتغالزايي و عمراني بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام در 
جزيره هرمز، موجب بازگشت يك هزار نفر از اهالي اين جزيره شده است. 
مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با بيان اينكه 
اين بنياد طي دو سال فعاليت در هرمز، 145 طرح اشتغالزايي و ۹8 پروژه 
عمراني و زيربنايي را در اين جزيره به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام 
دارد، گفت: اجراي اين طرح ها موجب بازگشت يك هزار نفر از اهالي اين 
جزيره شده است.  اميرحسين مدني با اشاره به فعاليت بنياد بركت از سال 
13۹7 در جزيره هرمز خاطرنشان كرد: راه اندازي 110 طرح اشتغال زايي 
اجتماع محور در قالب مدل هاي »سحاب« و »آسمان« باعث ايجاد بيش از 
400 فرصت شغلي در هرمز شده است.  وي با اشاره به 35 طرح اشتغالزايي 
ديگر كه در شرف راه اندازي است، اظهار داشت: پنج مجري و تسهيل گر 
بنياد بركت در جزيره هرمز مشغول به فعاليت و خدمت رساني هستند.   به 
گفته مديرعامل بنياد بركت، در دو سال گذشته 17 گروه توسعه محلي و 15 
صندوق پس انداز كسب و كار در قالب مدل اشتغالزايي اجتماع محور آسمان 
در هرمز تشكيل شده است.  مدني ظرفيت ها و پتانسيل هاي جزيره هرمز 
در حوزه گردشگري را مورد توجه قرار داد و عنوان كرد: در همين راستا، 
بيشتر مشاغل ايجاد شده توسط بنياد بركت در رسته هاي شغلي مرتبط با 
گردشگري و خدمات جانبي آن، صنايع دستي، بوم گردي، توليد پوشاك 
و مشاغل خدماتي است.  وي با اشاره به سرمايه گذاري 110 ميليارد ريالي 
بنياد بركت در حوزه اشتغالزايي تصريح كرد: اجراي 110 طرح اشتغالزايي 
و ۹8 طرح عمراني و زيربنايي بنياد مهاجرت معكوس را در جزيره هرمز 
رقم زده و باعث بازگشت يك هزار نفر از اهالي اين جزيره شده است. بنياد 

براي تعدادي از اين افراد نيز اشتغال ايجاد كرده است. 
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مديرعامل بنياد بركت درباره برنامه هاي اش��تغالزايي اين بنياد در جزيره 
هرمز براي سال آينده گفت: اجراي يكصد طرح اشتغالزايي در سال ۹۹ در 
دستور كار بنياد قرار دارد.  مدني در تشريح اقدامات اشتغالزايي بنگاه محور 
بنياد بركت در جزيره هرمز هم گفت: به تازگي 22 طرح مشاركتي بررسي 
و پنج بنگاه اقتصادي كه امكان مشاركت و سرمايه گذاري در آنها وجود دارد 
انتخاب شده اند. مشاركت و سرمايه گذاري در اين واحدها كه بيشتر در بحث 
گردشگري و خدماتي فعال هستند، پس از ارائه كامل مدارك و تصويب در 
هيئت مديره بنياد بركت، تا پايان سال جاري امكانپذير است.  اين مسئول 
درباره پروژه هاي عمراني اين بنياد در جزيره هرمز هم توضيح داد: تا به امروز 
بيش از ۹8پروژه عمراني و زيربنايي با اعتباري بالغ بر 3770 ميليارد ريال در 
هرمز به بهره برداري رسيده يا در دست اقدام است.  وي اين پروژه هاي عمراني 
و زيربنايي را شامل تكميل رينگ اصلي و تجهيز محور پياده روي آن و تأمين 
روشنايي دور رينگ به طول 24 كيلومتر، مرمت و بازسازي مدرسه جري 
پوالك در قالب مجموعه اقامتي، ايجاد 16 خانه بومگردي، تعويض لوله هاي 
اصلي فرسوده آب و توسعه 5 كيلومتري ش��بكه آبرساني برشمرد.  مدني 
افزود: طرح آموزش و اجراي تفكيك پسماند از مبدأ، ساماندهي و زيباسازي 
جداره هاي معابر اصلي شهر، آموزش جامع و فراگير فعاالن حوزه گردشگري، 
توسعه فضاي سبز و بهسازي مبلمان شهري، بهس��ازي و نوسازي اماكن 
عمومي نظير مساجد، مدارس، درمانگاه، ايجاد تأسيسات خدمات گردشگري 
نظير سرويس بهداشتي، حمام، ظرفشويي و تهيه طرح مرمت بناهاي تاريخي 
و بومگردي و اجراي بيش از 20 طرح در اين حوزه از ديگر پروژه هاي عمراني و 
زيربنايي بنياد بركت در جزيره هرمز است.  مديرعامل بنياد بركت با تأكيد بر 
اين كه جزيره هرمز سبقه فرهنگي بسيار غني در طول تاريخ داشته و در طول 
قر ن ها نماد مقاومت و سلطه ناپذيري ملت ايران بوده است، خاطرنشان كرد: 
در طرح جامع در نظر گرفته شده براي توسعه جزيره هرمز كه به عنوان سند 
رسمي استان درآمده، به مقوالت و موضوعات اجتماعي، اقتصادي، كالبدي، 
زيست محيطي و گردشگري به صورت توامان نگاه شده و با پيوست مشاركت 

مردمي در حال پياده سازي است.

 افتتاح پروژه هاي صنعتي و كشاورزي 
در منطقه آزاد ماكو

مديرعامل سازمان منطقه آزاد ماكو از     آذربايجان غربي
افتتـاح  ۵3۰۰ ميليـارد ريـال پروژه 
عمراني، صنعتي، كشاورزي و خدماتي در منطقه آزاد ماكو خبر داد. 
محمدرضا عبدالرحيمي، مديرعامل سازمان منطقه آزاد ماكو با اشاره به 
اينكه 5300 ميليارد ريال پروژه عمراني، صنعتي، كشاورزي و خدماتي 
در منطقه آزاد ماكو آماده افتتاح است، گفت: سالن ورزشي چند منظوره 
سردار سليماني با هزينه 32 ميليارد ريال و مجموعه آبگرم معدني با هزينه 
24 ميليارد ريال از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد ماكو در شهرستان 
شوط آماده افتتاح هستند.  وي با اشاره به اينكه از محل درآمدهاي سازمان 
منطقه آزاد ماكو يك دستگاه سي تي اسكن 16 اساليس به ارزش 350 
هزار دالر براي بيمارستان فجر ماكو خريداري شده است، افزود: عالوه بر 
آن يك دستگاه س��ونوگرافي كالرداپلر نيز به ارزش 100 هزار دالر براي 
بيمارستان فجر ماكو توسط سازمان منطقه آزاد ماكو خريداري شده و آماده 
بهره برداري هستند.  مديرعامل سازمان منطقه آزاد ماكو در ادامه اضافه 
كرد: در اين سفر عمليات احداث سه مدرسه در شهر يوالگلدي، روستاهاي 
آداغان و قير كندي با تأمين مالي توسط سازمان منطقه آزاد نيز آغاز خواهد 
شد.  عبدالرحيمي ادامه داد: آزادسازي بخشي از خيابان امام خميني)ره( 
شهرستان ماكو شامل تملك و تخريب برخي ساختمان ها در مسير پروژه 
تعريض خيابان امام خميني )ره( نيز از ديگر برنامه هايي است كه در دستور 
كار قرار گرفته است.  وي با اشاره به اينكه كارخانه توليدي پيراهن مردانه 
صادراتي، فاز يك با حجم سرمايه گذاري200 ميليارد ريال و اشتغالزايي 
200 نفر آماده افتتاح است، بيان كرد: كارخانه توليد انواع فيلم پالستيكي 
پلي اتيلن، ويژه بسته بندي هاي صنعتي با حجم سرمايه گذاري 60 ميليارد 
ريال و اشتغالزايي 25 نفر، و فاز توسعه و توليد يك شركت پيراهن با حجم 
س��رمايه گذاري 30 ميليارد ريالي با ظرفيت اشتغالزايي 80 نفر نيز آماده 
بهره برداري رسمي است.  مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد ماكو در پايان 
از انعقاد و تبادل قرارداد مجتمع دامپروري 10 هزار رأسي توسط شركت 
كشت و صنعت و دامپروري در پلدشت با حجم سرمايه گذاري بيش از 1100 

ميليارد ريال و اشتغالزايي 400 نفر خبر داد. 

ثبت ملي چهار اثر ميراث ناملموس ميامي 
سرپرسـت نمايندگي ميراث فرهنگي،      سمنان
صنايع دستي و گردشگري ميامي از ثبت 
چهار اثر ميراث ناملموس شهرستان در فهرست آثار ملي كشور خبر داد. 
سيدمحمد صادق رضويان، سرپرست نمايندگي ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري ميامي با اشاره به اينكه چهار اثر ميراث ناملموس 
ميامي به ثبت ملي رسيده است، گفت اين آثار شامل روش سنتي تهيه 
غذاي »جوش بره«، »شله قروت«، »قطقي« روستاي فرومد و مراسم 
»حسن، حسين« ميامي است، كه در ش��وراي ثبت ميراث ناملموس 
كشور در ش��مار اين فهرست قرار گرفته اس��ت. وي افزود: 58 اثر اين 
شهرستان شامل ابنيه و محوطه تاريخي آثار طبيعي و آثار ناملموس 
است. رضويان ادامه داد: چنار روس��تاي ارميان و مجموعه چنارهاي 
ميامي امسال در جمع آثار ملي اين شهرس��تان به ثبت رسيده است. 
سرپرس��ت نمايندگي ميراث فرهنگي و گردش��گري و صنايع دستي 
شهرستان ميامي گفت: شهرستان ميامي چهار منطقه نمونه و هفت 
روستاي هدف گردشگري دارد، روستاهاي عباس آباد، ابراهيم آباد، نام 
نيك و نردين از جمله اين روستاهاي هدف گردشگري هستند. گفتني 
است اين شهرستان 58 اثر ثبت شده در فهرست ميراث باستاني كشور 
دارد، و واقع شدن آن در مسير راه تهران - مشهد شرايط بسيار مناسبي 
را براي بازديد گردشگران فراهم مي كند. ميامي با حدود 40 هزار تن 

جمعيت در شرق استان سمنان قرار دارد. 

صادرات فرآورده هاي خام دامي استان 
مركزي به 5 كشور 

مديركل دامپزشكي استان مركزي از      مركزي
صـادرات فرآورده هـاي خـام دامي 

استان مركزي به پنج كشور خبر داد. 
محسن شانقي، مديركل دامپزشكي اس��تان مركزي گفت: محصوالت 
و فرآورده هاي خام دامي اين اس��تان با نظارت اداره كل دامپزش��كي در 
سال جاري به پنج كشور جهان صادر شد. وي افزود: 205 هزار و ۹10 قطعه 
ماهي زينتي امسال در قالب 31 محموله به سه كشور افغانستان، عراق و 
تركيه صادر شد. شانقي ادامه داد: 50 هزار قطعه پولت تخم گذار نيز در 
قالب شش محموله به خارج از كشور صادر شد كه صادرات اين محصوالت 
نسبت به سال گذشته 100 درصد افزايش يافته  است. مديركل دامپزشكي 
استان مركزي بيان كرد: ۹۹4 هزار كيلوگرم تخم مرغ خوراكي نيز در قالب 
4۹ محموله به عراق صادر شده كه صادرات اين محصوالت نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 100 درصد افزايش يافته  است. شانقي افزود: ۹6 هزار 
كيلوگرم خوراك و مكمل طيور نيز در قالب چهار محموله به كشورهاي 
افغانستان و عراق صادر شده  است. وي ادامه داد: 45 هزار كيلو گوشت مرغ 
منجمد نيز امسال با نظارت اداره كل دامپزشكي استان مركزي به خارج از 
كشور صادر شده  است. استان مركزي با 12 شهرستان، و يك هزار و 53۹ 
روستا، داراي 800 واحد مرغداري صنعتي، 4۹1 واحد گاوداري صنعتي و 

1۹1 واحد كارگاه پرورش آبزيان است. 

 افتتاح كارخانه كنسانتره سرب و روي 
در شهرستان بافق 

فرماندار شهرستان بافق از افتتاح كارخانه      يزد
كنسانتره سرب و روي در شهرستان بافق 
با سـرمايه گذاري 9۵۰ ميليارد ريالي از سوي بخش خصوصي خبر داد. 
محمدزاده رحماني، فرماندار شهرس��تان بافق با اشاره به اينكه كارخانه 
كنسانتره سرب و روي در شهرستان بافق افتتاح مي شود، گفت: با ۹50 
ميليارد ريال س��رمايه گذاري از س��وي بخش خصوصي بهره برداري از 
كارخانه توليد كنسانتره سرب و روي معدن »تاشكوييه« اين شهرستان 
انجام شد. اين مسئول ذخيره كنوني سرب و روي معدن ياد شده را 160 
هزار تن اعالم كرد و يادآور شد: ساالنه 17 هزار تن كنسانتره سرب و 5 هزار 
تن كنس��انتره روي در اين واحد معدني توليد مي شود و با راه اندازي اين 
واحد زمينه اشتغال 250 نفر به صورت مستقيم فراهم شد. . وي با اشاره 
به اهميت بهره برداري از اين طرح جوار معدني بيان كرد: ش��روع به كار 
اين كارخانه باعث فعاليت و اقتصادي شدن معادن كوچك سرب و روي 
در شهرها و مناطق همجوار و نيز ايجاد اشتغال و ارزش در منطقه افزوده 
مي شود. فرماندار شهرستان بافق ادامه داد: دو محصول توليدي اين معدن 
پس از مراحل تغليظ براي توليد شمش به كارخانه سرب و روي بافق واقع 

در كيلومتر 70 جاده بافق- يزد ارسال مي شود.


