
 ۸۰۰ زنداني در البرز 
با اجرای طرح غربالگری آزاد شدند 

رئيس كل دادگستري استان البرز از     البرز
آزادي ۸۰۰ نفر از زندانيان اين استان با 

دستور جديد رئيس قوه قضاييه خبرداد. 
حس��ين فاضلي هريكندي رئيس كل دادگس��تري البرز در تش��ريح 
اقدامات دادگستري استان در راستاي اجراي »دستورالعمل طرح پايش 
زندانيان« كه در آبان امسال توسط رئيس قوه قضاييه ابالغ شد، گفت: با 
توجه به دستورات رئيس قوه قضاييه در خصوص اهتمام دادگستري ها 
به حل معضالت زندان ه��ا و نظارت بر امور زندانيان، دادگس��تري كل 
استان البرز اقدامات اجرايي را پيش از ابالغ اين دستورالعمل در شهريور 
ماه امسال و در طرحي با عنوان »غربالگري زندانيان« آغاز كرد.  وي با 
اش��اره به آزادي 800 نفر از زندانيان اين استان افزود: سياست هايي از 
قبيل نظام نيمه آزادي، آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات، استفاده 
از پابند الكترونيك، مرخصي و بررسي درخواست زندانيان در خصوص 
اعسار انجام شد ديدار چهره به چهره با تمام زندانيان و استماع و بررسي 
درخواست هاي آنها مورد اجرا قرار گرفت.  عالي ترين نماينده قوه قضاييه 
در استان البرز تعداد تقاضاهاي مورد تأييد براساس بخشنامه »پايش و 
غربالگري زندانيان« را بيش از ۲۳00 مورد عنوان كرد و ادامه داد: اين 

درخواست ها به منظور اظهار نظر به واحد قضايي مربوطه ارسال شد.
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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسليسيداحمدهاشمي اشكا

مديرعامل شركت     خوزستان
توس�عه نيشكر و 
صنايع جانبي خوزستان از راه اندازي خط توليد 
آغشته سازي كاغذ MDF در اين استان خبرداد. 
عبدعلي ناصري مديرعامل شركت توسعه نيشكر 
و صنايع جانبي خوزس��تان در مراس��م راه اندازي 
 MDF خط توليد آغشته س��ازي كاغ��ذ كارخانه
شركت لوح س��بز جنوب، گفت: به منظور تكميل 
چرخه صنايع جانبي صنعت بزرگ نيش��كر، خط 
آغشته س��ازي كاغذ كارخانه MDF شركت لوح 
س��بز با به كارگيري ماش��ين آالت و تكنولوژي با 
ظرفيت توليد روزانه ۱۲ هزار ورق راه اندازي شده 
اس��ت كه اين ميزان دو برابر ظرفيت توليدي اين 
شركت است.  وي با اش��اره به اثرات راه اندازي اين 
خط، اف��زود: اين خ��ط توليدي اث��رات اقتصادي 
زيادي در چرخه صنايع پايين دستي توسعه نيشكر 
خواهد داشت و عالوه بر اشتغال ۲۵ نفر به صورت 
مستقيم و بيش از ۱0 نفر به صورت غيرمستقيم، 

ارزش افزوده ۳۳ درصدي توليد MDF از باگاس 
نيش��كر را در پي دارد.  مديرعامل شركت توسعه 
نيشكر و صنايع جانبي تصريح كرد: صيانت از منابع 
ملي، توسعه اقتصادي، اشتغالزايي و جلوگيري از 
خروج ارز از جمله اهداف ش��ركت توسعه نيشكر 

و صنايع جانبي در تكمي��ل زنجيره صنايع جانبي 
نيشكر اس��ت.  ناصري با بيان اينكه صنعت توليد 
MDF از باگاس نيش��كر نقش و تأثير مهمي در 
خودكفايي و جلوگيري از خ��روج ارز دارد، گفت: 
توليد MDF از باگاس نيشكر عالوه برجلوگيري از 

خروج ارز، سبب حفظ و صيانت از جنگل ها مي شود. 
جلوگيري از آلودگي و صدمات زيس��ت محيطي 
ناشي از خودسوزي باگاس، ايجاد اشتغال مستقيم 
و غيرمستقيم، اثرات مثبت اقتصادي و اجتماعي در 
 MDF منطقه و ايجاد ارزش افزوده در فرآيند توليد
از ماده اوليه باگاس، از ديگر مزايايي توليد MDF از 
باگاس نيشكر است.  وي با اشاره به برداشت مجدد 
نيشكر در كش��ت و صنعت هاي هفت گانه پس از 
بارش باران و كاهش رطوبت در مزارع نيشكر، گفت: 
از زمان آغاز برداشت نيشكر تاكنون بيش از ۲00 
هزار تن ش��كر در كارخانه هاي توليد شكر شركت 
توسعه نيشكر توليد شده است.  مديرعامل شركت 
توس��عه نيش��كر و صنايع جانبي افزود: با كاهش 
رطوبت مزارع نيشكر، عمليات برداشت نيشكر در 
كشت و صنعت هاي هفت گانه توسعه نيشكر آغاز 
شده است و براي اولين بار در تاريخ توسعه نيشكر، 
ركورد برداشت روزانه بيش از 8 هزار تن نيشكر در 

كشت و صنعت ها به ثبت رسيد. 

خط توليد آغشته سازي كاغذ MDF در خوزستان راه اندازي شد

7 هزار كودك زير ۵ سال گلستاني بسته حمايتي غذايي گرفتند
مرك�ز  رئي�س     گلستان
بهداشت گلستان 
از برخوردار شدن 7هزار كودك زير 5 سال اين 
استان از بسته هاي حمايتي غذايي خبر دادند. 
ناهيد جعفري رئيس مركز بهداش��ت گلستان 
گفت: شيوع كرونا س��بب كوچك شدن سفره 
غذايي خانوارها و افزايش موارد الغري در كودكان 
شده بود كه ادامه اين روند منجربه كوتاه قدي و 
افزايش موارد سوء تغذيه خواهد شد. وي افزود: 

در پي هماهنگي وزارت بهداشت و وزارت رفاه به منظور جلوگيري از تأثيرهاي نوسانات اقتصادي ناشي از 
كرونا بر تغذيه كودكان زير پنج سال، اسامي بيش از 7 هزار كودك كم برخوردار و با مشكل رشد از سامانه 
پرونده سالمت الكترونيك استان استخراج و جهت حمايت غذايي به وزارت رفاه ارائه شد. رئيس مركز 
بهداشت گلستان تصريح كرد: كودكاني كه اطالعات پرونده سالمت و بضاعت اقتصادي خانواده هايشان 

مورد تأييد وزارت رفاه قرار گيرد از حمايت غذايي دولت )يارانه ماهانه( برخوردار مي شوند.

ساخت مساجد در مناطق محروم اردبيل با مشاركت بسيج سازندگي
رئيس بس�يج     اردبيل
سازندگي سپاه 
حضرت عباس)ع( اردبيل از كمك به ساخت 
مساجد در روستاها و مناطق محروم استان 
خب�رداد.  س�ازمان  اي�ن  هم�ت  ب�ه 
سرهنگ پاس��دار علي پيرجاهد رئيس بسيج 
س��ازندگي س��پاه حضرت عباس)ع( استان 
اردبيل در جلسه مشترك س��تاد اقامه نماز و 
مجمع خيرين مسجد ساز و بسيج سازندگي 

سپاه استان اردبيل گفت: روش هاي مختلفي براي احداث مساجد در روستاها و مناطق محروم توسط 
بسيج سازندگي استان در دستور كار قرار گرفته است.  وي افزود: درصد كمك مالي را داشته باشيم 
اما در حد توان سعي و تالش خود را به كار مي گيريم تا بتوانيم در تكميل مساجد نيمه تمام كمك و 
مساعدت هاي مالي و معنوي را انجام دهيم.  رئيس بسيج سازندگي سپاه حضرت عباس)ع( استان 
اردبيل از اعالم آمادگي براي ساخت و تكميل مس��اجد خبرداد و گفت: اقدامات انجام يافته در اين 
زمينه مي تواند در تحقق اهداف مورد نظر بسيار مؤثر واقع شود كه بنابراين نياز است در اين زمينه 

تمام سعي و تالش خود را براي حل مشكالت اساسي انجام دهيم.

فعاليت ۸۵۰ گروه »خوديار« زنان سرپرست خانوار در كردستان
در حال حاضر    كردستان
گ��روه   ۸5۰
خوديار از زنان سرپرست خانوار بهزيستي 
اس�تان كردس�تان تش�كيل ش�ده است. 
كاوه طالبي، كارشناس مسئول دفتر امور بانوان 
بهزيستي استان كردستان با اشاره به فعاليت 8۵0 
»گروه خوديار« از زنان سرپرست خانوار در راستاي 
خروج از حمايت مستقيم بهزيستي از آنان گفت: 
گروه هاي خوديار بهزيستي در راستاي اشتغالزايي 

براي بانوان سرپرست خانوار در روستاها فعاليت خود را در استان كردستان آغاز كرده اند.  وي توانمندسازي 
زنان و خانواده را از برنامه هاي تخصصي و دانش محور بهزيستي دانست و افزود: اداره بهزيستي استان كردستان 
با بهره  گيري از رويكرد كلي نگري به ارائه برنامه ها و حمايت هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي مي پردازد و 
موجب ايجاد فرصت هاي برابر، دستيابي به منابع موجود در جامعه و ارتقاي كيفيت زندگي و سرمايه اجتماعي 

گروه هاي هدف شده و در نتيجه توانمندسازي پايدار اين اقشار را با مشاركت فعال آنان فراهم مي آورد.

برگزاري »۴۰ شب ۴۰ مسجد« ويژه بزرگداشت آيت اهلل مصباح يزدي
مديركل تبليغات      يزد
اس�امي ي�زد از 
برگزاري طرح »۴۰ شب ۴۰ مسجد« ويژه بزرگداشت 
آيت اهلل مصب�اح ي�زدي در اين اس�تان خبرداد. 
حجت االسالم عليرضا نجيمي مديركل تبليغات 
اس��المي يزد هماي��ش آموزش��ي روحانيت و 
چالش ه��اي پيش رو ك��ه در آس��تان مقدس 
امامزاده س��يدنصراهلل برگزار شد، گفت: طرح 
۴0شب۴0 مسجد نيز در همين راستا به منظور 

بزرگداشت آيت اهلل مصباح يزدي در يزد در حال برگزاري است.  وي افزود: در اين مسير منتظر انتقادات 
و پيشنهادهاي طالب و روحانيون در زمينه هاي مختلف از جمله آموزش، معيشت و اشتغال طالب 
استان هستيم.  مديركل تبليغات اسالمي يزد با اشاره به برگزاري گردهمايي بزرگ طالب و روحانيون 
استان يزد به صورت مجازي عنوان كرد: در اين گردهمايي علما و بزرگان استان نيز حضور دارند و از 
دو ماه پيش به طور مستمر در روزهاي جمعه برگزار شده است.  نجيمي در مورد موضوع روحانيت و 
چالش هاي پيش رو افزود: در شرايطي كه دشمنان براي تضعيف اسالم به ويژه مكتب تشيع برنامه ريزي 

دارند، بايد از توانمندي هاي طالب و روحانيون در مسير تبليغ دين به بهترين نحو استفاده كنيم. 

 3۵۰ هزار واحد روستايي گيالن
 بيمه مي شوند 

مدي�ركل بيمه اي�ران گيان، از     گيالن
بيم�ه ش�دن 35۰ ه�زار واحد 
خب�رداد.  اس�تان  اي�ن  در  روس�تايي  مس�كوني 
حجت اهلل فلكيان مديركل بيمه ايران گيالن، با بيان اينكه در استان 
۳۵0 هزار واحد مسكن روستايي وجود دارد كه نياز به بيمه دارند، گفت: 
طرح پوشش بيمه اي منازل روستاييان در برابر حوادث غير مترقبه و 
مخاطرات اجرايي مي شود.  وي از پيش بيني دولت براي بيمه تمامي 
واحدهاي مسكوني روستايي در استان گيالن خبرداد و افزود: براساس 
توافق شركت سهامي بيمه ايران با دفتر امور روستايي استانداري گيالن، 
بيمه نامه پوشش حوادث غير مترقبه براي امنيت خاطر جامعه روستايي 
در برابر مخاطرات طراحي شد.  وي تصريح كرد: اين بيمه نامه روستاييان 
را در برابر خطرات مهم كه در طول سال ممكن است آنان را تهديد كند، 
تحت پوشش قرار مي دهد.  مديركل بيمه ايران در گيالن، افزود: در كنار 
آتش سوزي، خطرات متعددي همچون برف، سيل و زلزله نيز روستاييان 

را تهديد مي كند لذا يك پوشش بيمه اي كامل را طراحي كرديم. 

 نهالكاري 9۰۰ هكتاري 
بيابان هاي اصفهان

رئيس اداره بيابان اداره كل منابع     اصفهان
طبيعي و آبخي�زداري اصفهان از 
آغاز عمليات اجرايي نهالكاري ۹۰۰ هكتاري در بيابان هاي اين 
استان با هدف مهار ريزگردها و كاهش انتشار گرد و غبار خبر داد. 
حس��ينعلي نريماني رئيس اداره بياب��ان اداره كل منابع طبيعي و 
آبخيزداري اصفهان با بيان اينكه عمليات ۹00 هكتار نهالكاري در 
بيابان هاي استان آغاز و تا شهريور سال ۱۴00 ادامه خواهد داشت، 
گفت: نهال هايي كه در مناطق بياباني كشت مي شود از گونه هاي 
مقاوم به كم آبي و بيشتر گياهان تاغ و قره داغ است.  وي تصريح كرد: 
استان داراي هشت شهرستان بياباني است و عمليات بيابان  زدايي 
مصوب امسال به غير از كاش��ان در خور و بيابانك، اصفهان، آران و 
بيدگل، بُرخوار، اردستان، نايين و نطنز انجام مي شود.  رئيس اداره 
بيابان اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اصفهان افزود: افزون بر 
۳08 هزار هكتار از كانون هاي بحراني فرس��ايش بادي منطقه در 

سال هاي گذشته به جنگل هاي دست كاشت تبديل شده است.

 اجراي طرح هادي 
در ۴۰۶ روستاي زنجان

مديركل بنياد مسكن انقاب اسامي      زنجان
اس�تان زنجان از آغاز اجراي طرح 
هادي در ۴۰۶ روس�تاي باالي ۲۰ خان�وار در اين اس�تان خبرداد. 
رضا خواجه اي مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي زنجان با اشاره به 
آغاز اجراي طرح هادي در ۴0۶ روستاي باالي ۲0 خانوار اين استان 
گفت: امسال آسفالت معابر ۲۵ روستاي زنجان به مساحت ۱0۹ هزار 
و 7۱ مترمربع، از سوي بنياد مسكن انقالب اسالمي استان انجام شده 
است.  وي افزود: در حال حاضر تهيه و اجراي طرح هادي روستايي 
به عنوان سند توسعه روستايي توانسته به روستاها هويت ببخشد. 
اهميت و ضرورت تهيه و اجراي طرح هادي اين است كه روستاهاي 
داراي طرح هادي از شرايط ويژه اي در عمران و آبادي از قبيل خدمات 
زيربنايي، اجراي طرح هاي عمراني و تخصيص منابع مالي نسبت به 
روستاهاي فاقد طرح هادي برخوردارند، به همين خاطر تهيه طرح 
و اجراي آن با توجه به ورود امكانات و خدمات زيربنايي و روبنايي بر 

كيفيت و بهبود زندگي اهالي در بلندمدت مؤثر است.

 توزيع 30 هزار و 500 بسته معيشتي
 از سوی اوقاف بوشهر

پرداخت 922 ميليارد ريال هزينه درماني 
بيماران بيمه سالمت استان مركزي

3۰ ه�زار و 5۰۰     بوشهر
بسته معيشتي 
به همت اداره اوقاف بوش�هر بين نيازمندان 

استان توزيع شد. 
حجت االسالم محمدرضا اسماعيل پور مديركل 
اوقاف و امورخيريه اس��تان بوش��هر در مراسم 
توزيع يازدهمين مرحله كمك هاي مؤمنانه با 
عنوان تبركات فاطمي گفت: از ابتداي ش��يوع 
وي��روس كرونا تاكن��ون كمك ه��اي نقدي و 
غيرنقدي شامل بسته هاي معيشتي و بهداشتي 
به ارزش 7۲ ميليارد ريال از محل درآمد نيات 
واقفان اس��تان بوشهر هزينه ش��ده است.  وي 
با اش��اره به اينكه كمك به اقش��ار آسيب ديده 
و نيازمند يك وظيفه ش��رعي و اخالقي است، 
افزود: امس��ال با تأكيد رهبر معظم انقالب بر 
كمك مؤمنانه رسيدگي به نيازمندان در اولويت 
برنامه ها قرار گرفته اس��ت.  مدي��ركل اوقاف و 
امور خيريه اس��تان بوش��هر، با بيان اينكه اين 
بسته ها از محل نيت واقفان خيرانديش تأمين 
شده اس��ت، تصريح كرد: براي هر كدام از اين 
بسته هاي معيشتي ۳۵0 هزارتومان هزينه شده 
است.  اسماعيل پور با بيان اينكه اين كمك هاي 
مؤمنانه به مناسبت دهه فاطميه اجرا شده است، 

گفت: به سبب بيماري كوويد۱۹ و جلوگيري از 
اج��راي برنامه هاي ايام فاطمي��ه، طرح توزيع 
بسته هاي معيش��تي با عنوان تبركات فاطمي 
به اجرا گذاشته ش��د.  وي افزود: در اين راستا 
۵00 سبد معيشتي بين خانواده هاي نيازمند با 
عنوان طرح »تبركات فاطمي« توزيع مي شود.  
مديركل اوقاف و امور خيريه استان بوشهر اين 
بسته هاي معيشتي را شامل ۱0 كيلوگرم برنج 
ايراني، رب گوج��ه فرنگي، ماكاروني، س��ويا و 
گوشت مرغ براي خانواده هاي نيازمند دانست 
و تصريح كرد: در مجموع براي تهيه ۵00بسته 
معيش��تي ۲ ميلي��ارد ريال تخصي��ص يافته 
است.  اس��ماعيل پور در پايان از توزيع بيش از 
۳0هزار و ۵00 بسته معيشتي ميان نيازمندان 
و آس��يب ديدگان كرونايي خب��ر داد و تصريح 
كرد: از ابتداي ش��يوع وي��روس كرونا تاكنون 
كمك هاي نقدي و غيرنقدي شامل بسته هاي 
معيشتي و بهداشتي به ارزش 7۲ ميليارد ريال 
از محل درآمد نيات واقفان استان بوشهر هزينه 
شده است.  وي ادامه داد: از ابتداي سال جاري 
تاكنون از محل نيات واقفانه خيران بوش��هري 
۱7 ميلي��ارد ريال براي كمك به مس��تمندان 

هزينه شده  است. 

در هف�ت م�اه     مركزي
 ۹۲۲ امس�ال 
ميليارد ريال اسناد درماني بيماران از سوي 
بيمه سامت اس�تان مركزي پرداخت شد. 
دكتر محمدرضا جيريايي مديركل بيمه سالمت 
استان مركزي با اش��اره به پرداخت ۹۲۲ميليارد 
ريال اس��ناد درماني بيماران گفت: بيش از ۵8۶ 
ميليارد ريال از مبالغ اسناد درماني امسال مربوط 
به هزينه دولتي دانشگاهي، بيش از ۴۴۶ ميليارد 
ريال آن مربوط به پرونده هاي بستري و بستري 
موقت، ۱0۳ميليارد ريال آن مرب��وط به پرونده 
بيماران كرونايي و مبلغي معادل ۳۳۵ ميليارد ريال 
آن مربوط به مراكز غير از دولتي دانشگاهي بوده 
است.  وي افزود: 8۳۲ هزار و ۳۴7 بار مراجعه در 
هفت ماه امسال گزارش شده كه ۵۶8 هزارو 87۹ 
بار مراجعه مربوط به مراكز غير از دولتي دانشگاهي 
و ۲۶۳هزار و ۴۶8 بار مراجعه مربوط به مراكز دولتي 
دانشگاهي بوده و بيش از ۳ هزار بار مراجعه نيز از 
سوي بيماران كرونايي بوده است.  مديركل بيمه 
سالمت استان مركزي خاطرنشان كرد: در حوزه 
دولتي دانشگاهي امسال ۱۳درصد از بار مراجعه ها 
مربوط به بستري و ۲۳درصد از هزينه هاي بستري 
مربوط به پرونده هاي بيماران كرونايي بوده است.  

دكتر جيريايي عنوان ك��رد: از زمان اجراي طرح 
نسخه نويسي الكترونيكي تاكنون بيش از ۹۶ درصد 
از مؤسسات طرف قرارداد شامل پزشكان عمومي، 
پزشكان متخصص، پزشكان فوق تخصص و فلو 
شيب ها و ۹8 درصد از داروخانه ها، پاراكلينيك ها،  
آزمايش��گاه ها، مراكز تصويربرداري و پزش��كي 
هسته اي استان در اين طرح شركت كرده اند.  وي 
ادامه داد: از ابتداي اجراي طرح تاكنون ۱۱۳هزار و 
۱۳۹ معاينه الكترونيكي پزشكان با تجويز و بدون 
تجويز، ۱۱7هزار و ۵0۴ نسخه توسط داروخانه ها، 
۱8هزار و ۱۳۴ نسخه از س��وي آزمايشگاه ها و ۹ 
هزار و ۳۱8 نسخه از س��وي مراكز تصويربرداري 
به  صورت الكترونيكي انجام ش��ده كه هزينه آن 
۵8 ميليارد و ۲۴۲ ميليون ريال است.  مديركل 
بيمه سالمت در خصوص تعهدات بيمه سالمت 
براي بيماران كرونايي گفت: تمامي آزمايش هاي 
مرتبط با تش��خيص و درمان بيم��اران كرونا در 
تعهد بيمه سالمت است و براساس پروتكل ابالغي 
رس��يدگي و پرداخت مي ش��ود. دكتر جيريايي 
خاطرنش��ان ك��رد: آزمايش تش��خيص كرونا و 
هزينه هاي مرب��وط به تصويربرداري كه ش��امل 
اس��كن ريه طبق پروتكل هاي ابالغي سازمان در 

تعهد بيمه ماست.

  گلستان: مديرعامل شركت آب منطقه اي گلس��تان گفت: حداقل 
۱00نقطه از رودخانه هاي استان ظرفيت احداث نيروگاه هاي برقابي كوچك 
مقياس را دارد كه در سدهاي نگارستان و نرماب موضوع مطالعه شده است 
كه در صورت حضور سرمايه گذار در اين خصوص شركت آب منطقه اي 
آمادگي كمك و همكاري دارد.  سيدمحسن حسيني افزود: ۵ هزار هكتار 
مخازن سدهاي استان اس��ت كه اگر سرمايه گذاري بخواهد نيروگاه هاي 
خورشيدي ش��ناور را احداث كند، بتوانيم از اين ظرفيت استفاده كنيم و 
كمكي به اشتغال و درآمد استان شود. وي ادامه داد: در سدهاي نگارستان 
و نرماب موضوع مطالعه شده است كه در صورت حضور سرمايه گذار در اين 

خصوص شركت آب منطقه اي آمادگي كمك و همكاري دارد. 

  يزد: رئيس كل دادگستري و رئيس هيئت امناء ستاد ديه استان يزد 
از گذشت مبلغ ۴۱0 ميليارد ريال توسط شكات پرونده هاي مددجويان 
جرائم غيرعمد در كميته صلح و سازش ستاد ديه استان يزد از ابتداي 
سال جاري تاكنون خبرداد.  غالمعلي دهشيري افزود: كمك خيرين و 
نيكوكاران از ابتداي سال جاري تاكنون تعداد ۲8۵ مددجو محكوم مالي 
از زندان هاي اس��تان آزاد و به آغوش خانواده خود بازگشتند كه بدهي 
آنها مبلغ هزار و ۴۲۴ ميليارد ريال بود كه مبلغ هزار و ۳۴۶ ميليارد ريال 
از اين مبلغ توسط كميته صلح و سازش ستاد ديه استان يزد از شكات 
گذش��ت رضايتمندانه اخذ و با پرداخت مبلغ 78 ميليارد ريال زمينه 

آزادي اين ۲8۵ محكوم مالي از زندان فراهم شد. 

  قزوين: يكي از پيشران هاي حوزه پوش��اك با اعالم اينكه ۳۵ كارگاه 
راه اندازي كرده و ۳00 نفر مش��غول به كار شدند، گفت: اغلب واحدهاي 
توليدي با مشكالتي مانند سرمايه در گردش مواجه هستند و بهتر است 
مسئوالن براي تهيه مواد اوليه به كارگاه ها كمك كنند تا چرخ آنها از كار 
نيفتد.  محمد ميرزايي افزود: ۲۵ س��ال است كه در حرفه توليد پوشاك 
فعاليت دارم و در حال حاضر ۳00 نفر در ۳۵ كارگاه راه اندازي شده در اين 
مدت، فعاليت دارند. طي اين سال ها ۱8 نفر از افرادي كه با ما كار مي كردند 

مستقل شدند و خودشان كسب وكار راه انداختند. 

  كرمان: مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
كرمان از ثبت هشت اثر ناملموس اين استان در فهرست آثار ملي كشور خبر 
داد.  فريدون فعالي با بيان اينكه هشت اثر ناملموس اين استان در فهرست 
آثار ملي كشور ثبت شد، افزود: مهارت پخت و تهيه آب روغنو استان كرمان، 
لپت )عروسك( رابر، خوس بافي يا تلي بافي شهرستان هاي جنوبي، فن 
تهيه سرمه مغز معزآباد، آيين س��نتي بي بي دن سيرجان، مهارت تهيه 
سفيدآب كوهبنان، شيوه سنتي تقسيم محصول گردو و گردو تكوني بافت 
و رابر و شيوه تقسيم آب قنات شهداد در جلسه شوراي ثبت ميراث فرهنگي 

ناملموس كشور در فهرست آثار ملي به ثبت رسيدند.

 تفاهمنامه بنياد بركت و ميراث فرهنگي 
در حمايت از فعاالن صنايع دستي3۰۰شهرستان

به همت بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 3 هزار شغل در حوزه 
صنايع دس�تي با اولويت آس�يب ديدگان از كرونا ايجاد مي شود. 
با امضاي تفاهمنامه همكاري ميان بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 
و معاونت صنايع دس��تي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي فرآيند ايجاد ۳ هزار شغل با حمايت از يك هزار طرح توليد صنايع 

دستي با اولويت آسيب ديدگان از كرونا آغاز شد. 
مديرعامل بنياد بركت در مراس��م امضاي اين تفاهمنامه گفت: يكي 
از اقش��اري كه در جريان ش��يوع ويروس كرونا آس��يب جدي ديدند، 
توليدكنندگان و فعاالن حوزه صنايع دستي، گردشگري و بوم گردي 
هستند. بر اين اس��اس، مقرر شد افرادي كه از س��وي معاونت صنايع 
دستي وزارت ميراث فرهنگي معرفي مي شوند، مورد حمايت قرار گيرند 
تا كسب و كارشان احيا ش��ده و به چرخه توليد بازگردند.  اميرحسين 
مدني مناطق هدف اين تفاهمنامه را ۳00 شهرستان اعالم كرد و افزود: 
متناسب با نياز هر يك از معرفي شدگان، سرمايه در گردش به آنها تعلق 
مي گيرد.  وي تصريح كرد: تسهيالت در نظر گرفته شده از سوي بنياد 
بركت تا سقف ۵00 ميليون ريال به شكل قرض الحسنه با تنفس شش 
ماهه و بازپرداخت ۶0 ماهه خواهد بود.  به گفته مديرعامل بنياد بركت، 
اولويت استفاده از تسهيالت در نظر گرفته شده با آسيب ديدگان از كرونا 

در مناطق محروم، روستاها و حاشيه شهرهاست. 
مدني با اش��اره به مشاغل ايجاد ش��ده از س��وي بنياد بركت در حوزه 
گردشگري و صنايع دس��تي اظهار داش��ت: ۱۱ درصد كل طرح هاي 
اش��تغالزايي بركت مربوط به حوزه هاي گردش��گري و صنايع دستي 
مي شود و تا به امروز ۵۹00 طرح در اين حوزه ها راه اندازي شده است. 

وي ادامه داد: براساس تفاهمنامه منعقده با معاونت صنايع دستي وزارت 
ميراث فرهنگي و با همكاري هاي مش��ترك، ظرف شش ماه يك هزار 
طرح اشتغالزايي در حوزه صنايع دستي و هنرهاي سنتي ايجاد مي شود 

كه امكان كسب وكار براي ۳ هزار نفر را فراهم خواهد آورد. 
مديرعامل بنياد بركت با تأكيد بر اشتغالزايي و توانمندسازي در مسير 
جهش توليد بيان كرد: با توجه به سياس��ت هاي ابالغي از سوي ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره(، بنياد بركت در سال جاري راه اندازي ۶0 
هزار طرح در حوزه مشاغل خرد و خانگي را در دستور كار خود قرارداد 
كه تا به امروز ۵۲ هزار طرح راه اندازي شده و تا پايان سال، همه ۶0 هزار 

طرح برنامه ريزي شده محقق خواهد شد. 
مدني ايجاد شغل براي آسيب ديدگان از كرونا را مورد توجه قرارداد و 
گفت: تا به امروز ۱۳ هزار طرح اشتغالزايي منجربه ايجاد ۴0 هزار شغل 
با محوريت آسيب ديدگان از كرونا به بهره برداري رسيده است.  معاون 
صنايع دستي وزارت ميراث فرهنگي نيز در مراسم امضاي تفاهمنامه 
حمايت از يك هزار طرح توليد صنايع دستي با اولويت آسيب ديدگان 
از كرونا خاطرنش��ان كرد: هدف اصلي اين تفاهمنامه، توانمندسازي 
توليدكنن��دگان، تأمين كنن��دگان، فروش��ندگان، صادركنندگان و 
پش��تيبانان حوزه توليد در صنايع دس��تي با محورريت و نگاه ويژه به 

صنعت گران و فعاالن آسيب ديده از شيوع ويروس كروناست. 
پويا محموديان افزود: فعاالن صنايع دستي بيشترين آسيب را در دوران 
كرونا متحمل ش��ده اند، به طوري كه در اين مدت تمامي نمايشگاه ها، 
بازارچه ه��ا و رويدادهاي اين صنعت متوقف و تعطيل ش��ده اس��ت. 
همچنين در طول يك سال گذش��ته، گردشگران داخلي و خارجي در 
حوزه صنايع دستي حضور نداش��ته اند كه باعث وارد آمدن خسارات 
هنگفت به اين حوزه شده است.  وي با تأكيد بر حفظ و پايداري مشاغل 
موجود و اش��تغال آفريني هاي جديد در حوزه صنايع دس��تي افزود: 
اطالع رساني مربوط به تفاهمنامه در ۳۱ استان كشور آغاز شده است 
و هنرمندان و صنعت گران مي توانند به ادارات كل ميراث در استان ها 

مراجعه كرده و براي دريافت تسهيالت ثبت نام كنند. 

 آبزي پروري، ظرفيتي عظيم 
براي رفع بيكاري گلستاني ها

تا قب�ل از كرونا ح�دود 11 درصد نيروي كار در اس�تان گلس�تان 
به هي�چ كاري مش�غول نبودن�د و عنوان بي�كار را با خ�ود يدك 
مي كشيدند.  وجود ۸۰ هزار بيكار در استاني كه هزاران ظرفيت و 
توانمندي دارد اصًا قابل قبول نبود اما همين رقم نيز طي يكسال 
اخير به خاطر ش�يوع كرونا و از كار افتادن بس�ياري از مشاغل و 
صنايع افزايش يافت. گلس�تان ب�ه خاطر موقعي�ت جغرافيايي و 
آب و هواي حاكم بر آن مي تواند در زمينه توسعه و صادرات آبزي 
پروري حرف هاي زي�ادي براي گفتن داش�ته باش�د. صنعتي كه 
امروز در دنيا مورد توجه قرار گرفته و بس�ياري از كشورها آرزوي 
داشتن چنين اقليم و موقعيتي را دارند كه در گلستان حاكم است. 

    
يكي از مزيت هاي استان گلستان را بايد در تاالب ها و قرار داشتن آن در 
كنار درياي خزر دانست.  منطقه اي پرباران كه رودخانه هاي زيادي را در دل 
خود جاي داده و به خاطر دائمي بودن تعداد زيادي از آنها مي توان به صنعت 
آبزي پروري به عنوان يكي از مشاغل ثابت و درآمدزا و قابل سرمايه گذاري 
فكر كرد.  وقتي در سال گذشته استاندار گلستان با اشاره به وجود حدود 
80هزار بيكار در استان گفت كه نرخ بيكاري در اين منطقه ۱۱ درصد است 
و اين رقم دو دهم درصد بيش��تر از ميانگين كشوري بود، مي شد فهميد 
چقدر نسبت به ظرفيت هاي گلستان براي ايجاد اشتغال بي توجهي شده 
است.  البته گلستان بخش كوچكي از ايران بزرگ است و در كشوري كه 
از نظر ظرفيت ها جزو هفدهمين كشور دنياست نبايد اصالً بيكاري وجود 

داشته باشد، چه برسد به دو رقمي بودن آنها. 
نكته تأسف بار تر آنجا بود كه براساس آمارها حدود ۴0 درصد افراد بيكار جزو 

فارغ التحصيالن دانشگاهي هستند كه هيچ گونه مهارتي ندارند. 
با اين تفاسير مي توان فهميد كه مهارت آموزي حلقه گمشده اشتغالزايي و 

همچنين بهره وري در صنايع و مشاغل ايران است. 
   از توليد تا صادرات آبزيان

استان گلستان از نظر وجود ظرفيت هاي مختلف بين ۱0 استان نخست 
كشور است و به عقيده كارشناسان فقط با اجراي واحدهاي آبزي پروري 
در اين استان مي توان زمينه توسعه صادرات، درآمدزايي ارزي و توسعه را 
فراهم كرد تا بسترساز اشتغال نيروهاي بومي و به كارگيري اراضي لم يزرع 
در حاشيه دريا باشد.  سال هاست بسياري از ساحل نشينان از راه صيد و 
ماهيگيري به امرار معاش مي پردازند، اما حاال و با صنعتي شدن اين كار 
مي توان عالوه بر اشتغالزايي، ميزان پرورش ماهيان را نيز افزايش داد تا 
مبادا روزي كفگير صيادي به ته دريا بخورد.  وقتي از توليد و پرورش ماهي 
و آبزيان ديگر صحبت به ميان مي آيد حتماً بايد نيم نگاهي هم به هدف 
فراهم سازي امكان صادرات توليدات و ارزآوري از اين طريق داشت. كاري 

كه هم توسعه و پيشرفت استان و شكوفايي كشور را در پي دارد. 
   حمايت از سرمايه گذاران با پرداخت تسهيات

به گفته بيشتر ساحل نشينان طي سال هاي اخير و به خاطر برداشت هاي 
بي رويه شاهد كاهش منابع آبزي طبيعي خزر بوده ايم اما از سوي ديگر 
حمايت ها و برنامه هاي سرمايه گذاري متعددي از سوي سرمايه گذاران 
جهت بهره مندي از فرصت آبزي پروري در استان ارائه  شده كه توجه به 
آنها مي تواند در كمترين زمان ممكن اين خسارات را جبران و دريا را به 
روزهاي قبل بازگرداند.  بر همين اساس حمايت از مزارع پرورش ماهي با 
استفاده از آب هاي نامتعارف در كنار توسعه مزارع پرورش ماهيان سردآبي 
در مناطق كوهستاني، حمايت از ايجاد آب بندان هاي پرورش ماهي هاي 
گرمابي در مناطق دشتي گلستان، ايجاد مزارع پرورش ماهيان خاوياري و 
از همه مهم تر سرمايه گذاري هزاران ميلياردي در بخش توليد و پرورش و 
تكثير و فرآوري ميگو از جمله اين اقداماتي است كه سبب شده تا مقدمات 
تحقق رؤياي صادرات و ارزآوري براي استان از طريق صادرات محصوالت 
شيالتي و آبزي به واقعيت نزديك شود. ولي آنچه مهم است تداوم اين كارها 

و از همه مهم تر رها نشدن سرمايه گذاران در ميانه راه است.  
چند ماه پيش مديركل شيالت گلستان گفته بود كه بنياد بركت از اجراي 
طرح هاي آبزي پروري در اس��تان حمايت كرده و تس��هيالت پرداخت 
مي كند.  سيدجواد قدس علوي با بيان اينكه در زمينه شيالت و آبزي پروري 
ظرفيت هاي خوبي در استان وجود دارد و همجواري با درياي خزر فرصت 
مناس��بي را در اين بخش فراهم كرده است، بر حمايت از سرمايه گذاري 
بخش خصوصي براي فعاليت هاي آبزي پروري تأكيد كرد و گفت: »بنياد 
بركت از طرح هايي كه در اين حوزه باش��ند حتماً شيالتي حمايت كرده 
و تس��هيالتي هم به مجريان آن پرداخت مي كند.« وي با اشاره به ايجاد 
مجتمع پرورش ماهيان خاوياري در اس��تان ادام��ه داد: »اين پروژه كه 
بزرگ ترين مجتمع پرورش ماهيان خاوياري در منطقه است ظرفيت توليد 
8 هزارتن گوشت و ۴00 تن خاويار را دارد. براي پشتيباني از اين مجتمع و 
تأمين بچه ماهي مورد نياز به احداث مزارع منفرد ماهيان خاوياري داريم 

كه در اين زمينه تسهيالت بانكي به متقاضيان پرداخت مي شود.«
به گفته علوي مجتمع پرورش ماهيان خاوياري از مهم ترين پروژه هاي اقتصاد 
مقاومتي استان است و براي اينكه دغدغه تأمين بچه ماهي براي اين مجتمع 
وجود نداشته باشد بايد در هر شهرستان دست كم سه مزرعه پرورش ماهي 
خاوياري ايجاد شود.  مديركل شيالت استان گفت: »طبق برنامه ۹۵ درصد 
خاويار و 70 درصد گوشت ماهيان خاوياري توليدي اين مجتمع صادراتي 

خواهد بود كه مي تواند براي كشور ارزآوري داشته باشد.«


