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88498441سرويس  شهرستان

بنياد بركت 2100 شغل براي كولبران سردشت 
و پيرانشهر ايجاد مي كند

بر اساس آمارهاي موجود، چندين هزار نفر از هموطنان كردنشين 
استان هاي غربي ايران به شغل كولبري مشغولند. كاري سخت و 
طاقت فرسا با مخاطرات و تهديدات باال و حداقل حقوق و مزايا. با 
اينكه تاكنون مسئوالن و سازمان هاي مختلفي در مورد حمايت از 
كولبران صحبت كرده و وعده داده ان�د، ولي كاري صورت نگرفته 
است، اما حاال، معاون توسعه  كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت 
س�تاد اجرايي فرمان امام)ره( از ايج�اد 2 هزار و 100 ش�غل براي 
كولبران اس�تان آذربايجان غربي خبر داده است. خبر خوشي كه 
مي تواند نويد بخش روزهاي بهتر براي جوانان اين مناطق باش�د. 

    
هرچند آمار رسمي و دقيقي از تعداد كولبران شاغل در مرزهاي غربي 
ايران گزارش نشده اس��ت، اما بر كسي پوشيده نيست كه چهار استان 
مرزي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه و ايالم درگير اين معضل 

هستند و بيشترين آمار كولبران را دارند. 
آنگونه كه نمايندگان مردم اين مناطق در مجلس ش��وراي اس��المي 
مي گويند هزاران نفر در قسمت هاي كردنشين استان هاي غربي ايران 
كولبري مي كنند. كولبري كاري سخت و طاقت فرسا با حداقل حقوق 
و مزايا و حداكثر مخاطرات و تهديدات اس��ت. پرت ش��دن از صخره، 
تصادف، ريزش كوه ي��ا بهمن، غرق ش��دگي و س��رمازدگي و انفجار 
مين هاي باقيمانده از جنگ تحميلي در مناطق مرزي غرب كش��ور از 
جمله مخاطراتي است كه كولبران را تهديد مي كند. همچنين اين افراد 
به دليل حمل اجسام سنگين در معرض انواع عوارض جسماني از جمله 
ديسك هاي كمر و گردن، آسيب هاي ناشي از حمل بار، پيري زودرس، 
قطع يا نقص عضو قرار دارند.  در همين راستا، معاون توسعه  كارآفريني 
اجتماع محور بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از ايجاد 2 هزار و 100 

شغل براي كولبران استان آذربايجان غربي خبر داد. 
رضا راضي زاده در حاشيه بازديد از طرح هاي اجتماع محور بنياد بركت 
در شهرستان هاي شوط و پلدشت آذربايجان غربي با بيان اينكه 2 هزار 
و 100 شغل از 9 هزار فرصت شغلي كه بنياد بركت در سال جاري براي 
كولبران سه استان مرزي كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربي ايجاد 
مي كند، به مناطق جنوبي آذربايجان غرب��ي اختصاص خواهد يافت، 
گفت: تمام تالش ها بر اين است كه بتوانيم شرايط مساعد و متعادلي 
براي كولبران ايجاد كنيم.  وي سردش��ت و پيرانشهر را دو شهر هدف 
بنياد بركت براي راه اندازي طرح هاي اشتغالزايي ويژه كولبران عنوان 
كرد و ادامه داد: امسال 700 طرح اشتغالزايي اجتماع محور در رسته هاي 
شغلي اي همچون پرورش دام سبك و سنگين، زنبورداري، آبزي پروري 
و كارگاه هاي كوچك صنعتي عملياتي مي شود كه ايجاد 2 هزار و 100 
شغل را به دنبال خواهد داشت.  معاون توسعه  كارآفريني اجتماع محور 
بنياد بركت از ايجاد 2 هزار و 500 طرح اشتغالزايي جديد در سال 99 در 
مناطق محروم و روستايي استان آذربايجان غربي خبر داد و گفت: آغاز 
به كار اين تعداد طرح اش��تغالزايي باعث ايجاد فرصت هاي كسب و كار 

براي 7 هزار و 500 متقاضي اشتغال خواهد شد. 
به گفته راضي زاده، هشت شهرستان تكاب، شاهين دژ، شوط، پلدشت، 
ماكو، خوي، سردشت و پيرانشهر تحت پوشش فعاليت هاي اشتغالزايي 
بنياد بركت در اس��تان آذربايجان غربي قرار دارند.  وي ادامه داد: سال 
گذشته 153 روستا در استان آذربايجان غربي تحت پوشش اشتغالزايي 

بنياد بركت بودند كه اين تعداد امسال به 300 روستا خواهد رسيد. 
معاون توسعه  كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت در تشريح اقدامات 
اين بنياد در استان آذربايجان غربي هم توضيح داد: تاكنون هزار و 158 
طرح اشتغالزايي در استان به بهره برداري رسيده كه باعث ايجاد3 هزار و 
474 كسب و كار خرد و خانگي شده است. براي ايجاد اين تعداد فرصت 

شغلي هزار و 100 ميليارد ريال اعتبار تخصيص داده شده است. 
راضي زاده با تأكيد ب��ه اينكه 381 طرح ديگر ه��م در مناطق محروم 
آذربايجان غربي در شرف راه اندازي است، خاطرنشان كرد: 12مجري و 
تسهيلگر بنياد بركت در اين استان مشغول شناسايي متقاضيان اشتغال، 
بررسي و تصويب طرح هاي پيشنهادي و اهليت سنجي فني و اعتباري 
هستند. پس از پايان اين فرآيندها، متقاضياني كه داراي شرايط الزم 
هستند، براي دريافت تسهيالت به بانك هاي عامل معرفي مي شوند.  
وي يادآور شد: اين مشاغل با توجه به مزيت ها و پتانسيل هاي روستايي 
هر منطقه ايجاد مي شوند. سه شهرستان خوي، سردشت و پيرانشهر 
امسال به شهرهاي تحت پوشش بنياد بركت در استان آذربايجان غربي 

افزوده شده اند. 
گفتني است، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با هدف 
ايجاد فرصت هاي كسب وكار، محروميت زدايي، توانمندسازي اقتصادي 
و اجتماعي، ارتقاي سطح زندگي و توزيع عادالنه  امكانات و فرصت ها، 
نهضت ايجاد اش��تغال را از سوي اين س��تاد در مناطق محروم و كم تر 
برخوردار كشور راه اندازي كرده است. اين بنياد در حال حاضر با حضور 
و فعاليت در 31 استان، 550 شهرستان و 8 هزار روستا، ايجاد 180هزار 

فرصت شغلي را تا پايان سال 99 در دستور كار دارد. 

سيد احمد هاشمي اشكا

امس�ال به منظور     كرمانشاه
صيانت از آب و خاك 
و گونه هاي گياهي با ارزش حفاظت از ذخيره گاه هاي 
جنگل�ي كرمانش�اه ب�ه ج�دي دنبال مي ش�ود. 
عبدالعلي جليلي��ان، رئي��س اداره جنگل داري و 
جنگل كاري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان كرمانشاه، با بيان اينكه ذخيره گاه جنگلي، 
عرصه جنگلي اس��ت كه به دالي��ل اكولوژيك يا 
دخالت هاي انس��ان دچار آسيب ش��ده و با خطر 
انقراض يك يا چند گونه جنگلي روبه رو است و بايد 
از آن حفاظت ش��ود، گفت: امسال به صورت ويژه 
مديريت ذخيره گاه هاي جنگلي استان را در برنامه 
داريم.  وي افزود: ذخيره گاه هاي جنگلي، جنگل هاي 
جدا افتاده اي هستند كه با ساير جنگل هاي استان 
به هم پيوس��تگي ندارند كه در اس��تان كرمانشاه 
بيش از 950 هكتار از اين دست جنگل ها داريم.  
رئيس اداره جن��گل داري و جنگل كاري اداره كل 

منابع طبيعي و آبخيزداري كرمانشاه با بيان اينكه 
در 10 شهرستان اس��تان ذخيره گاه هاي جنگلي 
داريم، ادامه داد: بيشترين اين ذخيره گاه ها را در دو 
شهرستان سنقروكليايي و صحنه داريم. به عنوان 

مثال در شهرستان س��نقروكليايي يك تكه جدا 
افتاده از جنگل ه��اي بلوط را داري��م كه در خطر 
انقراض است و امسال مورد مراقبت ويژه قرار خواهد 
گرفت.  جليليان با بيان اينكه محصورسازي، اجراي 

عمليات بهداشتي، انجام مراقبت هاي ويژه و... از 
جمله اقداماتي است كه در سطح ذخيره گاه هاي 
جنگلي اس��تان انجام خواهد شد، گفت: حفاظت 
از ذخيره گاه هاي جنگلي استان آنها را از هرگونه 
دست درازي مصون خواهد داش��ت.  وي افزود: با 
توجه به ارزش ژنتيكي بس��يار ب��االي ذخيره گاه 
جنگلي، قسمتي از جنگل كه در خطر آسيب قرار 
گرفته مورد حفاظت است تا از انقراض آن با تخريب 
رويشگاه جلوگيري شود.  رئيس اداره جنگل داري 
و جنگل كاري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
اس��تان كرمانشاه در ادامه مس��احت جنگل هاي 
زاگرس در استان كرمانش��اه را 527 هزار و 403 
هكتار اعالم كرد و گف��ت: گونه غالب جنگل هاي 
زاگرس در استان كرمانشاه بلوط ايراني است، ضمن 
اينكه بنه، زالزالك، گالبي جنگل��ي، ارزن، كيكم 
و آلبالوي جنگلي از ديگ��ر گونه هاي جنگل هاي 

زاگرس در استان كرمانشاه هستند.

ذخيرهگاههايجنگليكرمانشاهحفاظتميشوند

پرورش ماهي خاوياري در گلستان با كمک بنياد بركت  
   گلستان مديركل شيالت 
از  گلس��تان 
حمايت بنياد بركت براي ايجاد مجتمع پرورش 
ماهي�ان خاوي�اري در اين اس�تان خبرداد. 
 سيدجواد قدس علوي، مدير كل شيالت گلستان 
با اشاره به ايجاد مجتمع پرورش ماهيان خاوياري 
در اين استان با كمك بنياد بركت گفت: اين پروژه 
كه بزرگ ترين مجتمع پرورش ماهيان خاوياري 
در منطقه است، ظرفيت توليد 8 هزار تن گوشت 

و 400 تن خاويار را دارد.  وي افزود: در زمينه شيالت و آبزي پروري ظرفيت هاي خوبي در گلستان وجود 
دارد و همجواري با درياي خزر فرصت مناسبي را در اين بخش فراهم كرده است.  مدير كل شيالت گلستان 
با تأكيد بر حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي براي فعاليت هاي آبزي پروري خاطر نشان كرد: بنياد 
بركت از طرح هاي حوزه شيالتي حمايت كرده و تسهيالت پرداخت مي كند.  قدس علوي گفت: طبق برنامه 
95 درصد خاويار و 70 درصد گوشت ماهيان خاوياري توليدي اين مجتمع صادراتي خواهد بود كه مي تواند 
براي كشور ارزآوري داشته باشد.  وي افزود: براي پشتيباني از اين مجتمع و تأمين بچه ماهي  نياز به احداث 

مزارع منفرد ماهيان خاوياري داريم كه در اين زمينه تسهيالت بانكي به متقاضيان پرداخت مي شود. 

مبارزه با ملخ هاي مراكشي در 1۵هزار هكتار از اراضي قزوين
عملي�ات مقابله      قزوين
با ملخ ه����اي 
مراكشي در سطح 1۵هزار هكتار از اراضي باغي و 
زراعي كشاورزي استان قزوين در حال انجام است. 
يوسف درخش��ان، مدير حفظ نباتات سازمان 
جهادكشاورزي قزوين گفت: با توجه به اقدامات 
به  موقع و پيشگيرانه، تاكنون خسارت خاص و 
قابل توجهي از ناحيه اين آفت به باغ ها و مزارع 
استان وارد نشده است.  وي افزود: بخش هايي از 

اراضي كشاورزي تاكستان و قزوين امسال با آفت ملخ مراكشي روبه رو بودند.  اين مسئول ادامه داد: سال 
گذشته نيز عمليات پايش، رديابي و شناسايي كانون هاي ملخ مراكشي در سطح 30هزار هكتار از اراضي 
كشاورزي استان به انجام رسيده بود و مبارزه با اين آفت نيز در سطح 10 هزار و 438 هكتار به انجام رسيد.  
درخشان به كشاورزان توصيه كرد: در صورت مشاهده ملخ مراكشي در اراضي خود مراتب را براي پيگيري 

الزم به منظور مقابله با اين آفت به مراكز خدمات جهاد كشاورزي استان اطالع دهند. 

روستاي تاريخي كنگ مشهد در فهرست آثار ملي ثبت شد
روس����تاي     خراسان رضوي
تاريخي كنگ 
در خراسان رضوي كه به ماسوله اين استان 
معروف است، در فهرست آثار ملي ثبت شد. 
مرجان اكبري، معاون ميراث فرهنگي اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي 
خراس��ان رضوي گفت :ثبت روستاي كنگ به 
شوراي ثبت ارسال شده بود و با ثبت اين روستا 
در فهرست آثار ملي موافقت ش��د.  وي با بيان 

اينكه اين روستا به عنوان روستايي متعلق به دوره تيموي )دوران اسالمي( با قدمت 800 سال مورد موافقت 
براي ثبت ملي قرار گرفت، افزود: با تكميل اطالعات فني و ارائه مستندات تاريخي از سوي كارشناسان 
استان، قدمت اين روستا در سند ثبت ملي به 3 هزار سال افزايش مي يابد.  ابوالفضل مكرمي فر، مسئول 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خراسان رضوي نيز از ثبت ملي آبشار رزداب خواف خبرداد 
و گفت: اين آبشار در منطقه گردشگري روستاي زرداب در فاصله 30 كيلومتري شمال خواف واقع شده  
است.  وي افزود: آبشار رزداب در حدود 3 كيلومتري شمال روستاي رزداب قرار دارد و بعد از عبور انتهاي 

روستاي رزداب و طي مسافت يك كيلومتر، به تنگه منتهي به آبشار مي رسيم. 

بهره برداري از 2۳ نوع ماده معدني در فارس 
از ۳۷ ن���وع     فارس
ن�ي  ه معد د ما
شناسايي شده در استان فارس 2۳ نوع ماده 
معدن�ي در ح�ال بهره ب�رداري اس�ت. 
حميد رضا ايزدي، رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تج��ارت فارس گفت: بر اس��اس ويژگي هاي 
زمين شناس��ي معدن��ي، هم اين��ك از 37 نوع 
ماده معدني شناسايي شده در استان 23 نوع از 
جمله سنگ آهك، مارن، سنگ گچ، مرمريت، 
سنگ چيني، خاك نسوز، خاك صنعتي، نمك آبي و سنگي، سيليس، كوارتزيت، منگنز، سرب، روي، 
كروميت، باريت، سنگ آهن، مس و گرانيت در حال بهره برداري است.  وي افزود: تنوع مواد معدني قابل 
برداشت، تنوع سنگ هاي تزئيني و نما با مزيت صادراتي، وجود انواع خاك هاي نسوز و صنعتي، منابع 
عظيم انواع مصالح ساختماني، كشف ذخاير دولوميت در جنوب استان، وجود ظرفيت هاي سنگ آهن 

در شرق فارس و معادن فلزي استان از جمله قابليت هاي معدني فارس است.

 كاشت ۴00 نهال 
در بلوار تازه ساخت خرمشهر 

شهردار خرمشهر از كاشت ۴00      خوزستان
نهال در بلوار ي�ك هزار و 200 
مت�ري جديداالح�داث ك�وي ن�ود هكت�اري خب�ر داد. 
داود داراب��ي، ش��هردار خرمش��هر گفت: ادام��ه عملي��ات بلوار 
جديداالحداث اين منطقه، با هدف زيباسازي منظر شهري و داشتن 
فضاي سبز مناسب، نسبت به كاشت 400 نهال به طول هزار و 200 
متر طول اقدام شد.  وي افزود: اين اقدام نه تنها ساخت وساز در اين 
منطقه را افزايش داده است، بلكه موجب شده است شهروندان تمايل 
به زندگي كردن در اين محله را با رضايت از خدمات عمراني انجام 
شده، داشته باشند.  شهردار خرمشهر وضعيت پيشين اين منطقه 
را يادآور شد و گفت: منطقه 90 هكتاري تا چندي پيش منطقه اي 
فاقد هر گونه امكانات عمراني همچون آسفالت معابر بود و به خاطر 
شرايط دشوار زندگي در آن با وجود وسعتش خانوارهاي اندكي در 
اين منطقه زندگي مي كردند كه در نهايت پروژه بهسازي معابر كوي 
90هكتاري از قبيل جدول گذاري، زيرسازي و آسفالت معابر در آن 

منطقه توسط شهرداري خرمشهر عملياتي شد.

 آزادراه قائمشهر– ساري 
ساخته مي شود 

مع�اون هماهنگ�ي ام�ور عمراني     مازندران
استانداري مازندران گفت: به زودي 
عمليات اجرايي آزادراه ۴۴ كيلومتري قائمشهر - ساري آغاز مي شود. 
مهدي رازجويان، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مازندران 
با اشاره به اينكه آزادراه قائمشهر - ساري به زودي عملياتي و اجرايي 
مي شود، بيان كرد: اين آزادراه بخشي از كمربندي ساحلي درياي خزر 
از آستارا تا گاليكش است كه از محل اتصال به محور سوادكوه واقع 
در پنج كيلومتري جنوب قائمشهر شروع مي شود و با عبور از جنوب 
و جنوب شرق شهر ساري در مجاورت پليس راه سورك در محور 
س��اري - نكا به پايان مي رس��د.  وي افزود: توپوگرافي مسير عبور 
آزادراه در ش��رايط 22درصد كوهس��تاني، 21درصد تپه ماهور و 
37درصد دشت است و 28 درصد از مسير نيز با احتساب پل هاي 
بزرگ و تونل ها در محدوده اراضي و 72 درصد آن در امالك شخصي 
واقع شده است.  معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مازندران 
ادامه داد: در مجموع 3 هزار و 140 متر تونل، شش دستگاه پل بزرگ 

و تيپ و 230 دستگاه پل رودخانه اي در آن احداث مي شود. 

اجراي 9۳درصد واحدهاي طرح مسكن 
محرومان در چهارمحال و بختياري 

تاكنون عمليات اجرايي احداث     چهارمحال و بختياري
۹۳درصد واحدهاي طرح مسكن 
محرومان روستايي در چهارمحال و بختياري انجام شده است. 
سهراب رئيسي، مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي چهارمحال 
و بختياري گفت: سهميه اين اس��تان در طرح مسكن محرومان 
روستايي 2 هزار و 440 واحد است كه از اين تعداد تاكنون عمليات 
اجرايي 2 هزار و 770 واحد آغاز و 112واحد تكميل شده است.  
وي افزود: دس��تگاه هاي حمايتي مرتبط با اجراي طرح مسكن 
محرومان روستايي چهارمحال و بختياري مانند كميته امداد امام 
خميني )ره( و بهزيستي استان س��هميه بالعوض خود براي اين 
طرح را هنوز پرداخت نكرده اند.  مديركل بنياد مس��كن انقالب 
اس��المي چهارمحال و بختياري به وجود 47روستاي در معرض 
خطر رانش زمين، سيالب و كوه در اين استان اشاره و تصريح كرد: 
بنياد مسكن انقالب اسالمي از اين تعداد تاكنون براي هفت روستا 
مطالعات امكان سنجي را با 2 ميليارد ريال هزينه اجرا كرده و در 

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به تصويب رسانده است.

 پرداخت تسهيالت ۱۶ميليون توماني
 به بنگاه هاي آسيب ديده از كرونا در گيالن

 صادرات ۲۲۸ هزار تن كاال 
از گمرك تمرچين پيرانشهر

تسهيالت 12 تا     گيالن
ميلي�ون   1۶
توماني به كسب و كارها و بنگاه هاي اقتصادي 
آسيب ديده از كرونا در گيالن پرداخت مي شود. 
عباس عليزاده، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
گي��الن از تصميم دول��ت در راس��تاي پرداخت 
تسهيالت كالن به تعداد زيادي از رسته هاي شغلي 
كه در جريان شيوع كرونا آسيب ديدند، خبر داد 
و گفت: تس��هيالت 12 تا 16 ميلي��ون توماني به 
كسب و كارها و بنگاه هاي اقتصادي آسيب ديده از 
كرونا در گيالن پرداخت مي شود.  وي افزود: تمام 
بنگاه هايي كه كارگر مشمول پرداخت بيمه تأمين 
اجتماعي دارند، در صورت حفظ نيروي كار خود 
مي توانند اين تسهيالت را از دولت دريافت كنند.  
مديركل تعاون، كار و رف��اه اجتماعي گيالن نوع 
تسهيالت حمايتي كه دولت قصد پرداخت آن را به 
بنگاه ها كسب و كارها دارد را بر دو نوع تقسيم بندي 
كرد و گفت: به بنگاه هايي كه به دس��تور دولت و 
حاكميت و براي پيشگيري از شيوع كرونا تعطيل 
شدند به ازاي هر كارگر بيمه شده اي كه حفظ كنند، 
مبلغ 16 ميليون تومان پرداخت مي شود.  عليزاده 

ميزان تسهيالت پرداختي به كسب  و كارهايي كه در 
مسير شيوع كرونا آسيب ديده و خودشان فعاليت 
اقتصادي شان را تعطيل كردند، 12 ميليون تومان 
به ازاي هر كارگر بيمه ش��ده اعالم كرد و افزود: 
طبق تصميم دول��ت و وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي سود اين تسهيالت پرداختي 12درصد 
تعيين شده است.  وي تعداد رسته هاي شغلي كه 
فعاًل مشمول دريافت تسهيالت حمايتي دولت 
مي شوند را 14 رسته دانست و خاطر نشان كرد: 
سود تسهيالت هر كارگاه، بنگاه و كسب و كاري 
كه نسبت به نحوه هزينه كرد تسهيالت حمايتي 
دولت تخطي كرده و حق كارگر را تضعيف كند، 
افزايش پيدا مي كند.  مديركل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي گيالن عدم پرداخت تسهيالت بانكي 
تا دو سال را از ديگر جرايمي كه براي كارفرماهاي 
متخلف در نظر گرفته شده اس��ت، اعالم كرد و 
افزود: هتل ها، مهمانپذيرها، دفاتر خدمات سفر، 
گردشگري، مراكز توليدي، توزيعي، حمل و نقل 
درون و برون ش��هري، آرايشگاه ها و آموزشگاه ها 
برخي از مش��موالن دريافت تسهيالت حمايتي 

محسوب مي شوند.

ناظ�ر گم�ركات     آذربايحان غربي
آذربايجان غربي 
با اشاره به فعاليت گمرك تمرچين طي دو ماه 
نخست امسال گفت: در اين مدت، 22۸ هزار 
تن كاالي مربوط به اين استان و ديگر مناطق 

كشور از اين مرز صادر شد. 
توحيد آذربد، ناظر گم��ركات آذربايجان غربي 
با اشاره به صادرات 228 هزار تن كاال از گمرك 
تمرچين پيرانش��هر در دو ماهه نخست امسال 
بيان ك��رد: از كل صادرات انجام ش��ده در اين 
مدت، 61 هزار تن مربوط به آذربايجان غربي و 
167 هزار تن مربوط به ديگر استان هاي كشور 
بود.  وي اف��زود: ارزش ص��ادرات 61 هزار تن 
كاالي ص��ادره از آذربايجان غربي در اين مدت، 
بي��ش از 71 ميليون دالر ب��ود.  ناظر گمركات 
آذربايجان غرب��ي ادامه داد: ص��ادرات دو ماهه 
نخست امسال از مرز تمرچين 48 درصد از نظر 
وزن و 102 درصد از نظر ارزش بيشتر از مدت 
مشابه سال گذشته بود.  آذربد گفت: همچنين 
در اين م��دت 167 هزار ت��ن كاالي مربوط به 
ديگر استان ها به ارزش 200 ميليون دالر از اين 

مرز صادر شد كه نش��ان دهنده جايگاه گمرك 
تمرچين در مراودات تجاري با عراق است.  وي 
افزود: در اين مدت همچنين701 هزار تن كاال 
به ارزش 2 ميليون و 527 هزار دالر از طريق اين 
گمرك وارد كشور شد.  ناظر گمركات آذربايجان 
غربي، اين اس��تان را يكي از استان هاي موفق 
كش��ور در زمينه صادرات طي س��ال گذشته 
عنوان كرد و گفت: پارسال، يك ميليون و 274 
هزار تن كاال به ارزش يك ميليارد و 800 ميليون 
دالر از اين گمرك صادر ش��د كه در مقايسه با 
س��ال 1397، از لحاظ وزن 30 درصد كاهش 
داشت، ولي از لحاظ ارزش 30 درصد بيشتر بود.  
آذربد تصريح كرد: طي سال گذشته همچنين 
يك ميليون و 554 هزار ت��ن كاالي مربوط به 
ساير اس��تان هاي كش��ور به ارزش 2 ميليارد و 
500 ميلي��ون دالر از گمرك هاي اين اس��تان 
صادر شد.  وي افزود: همچنين در سال گذشته، 
579 هزار تن كاال به ارزش 848 ميليون دالر از 
گمرك هاي استان وارد كشور شد كه 36 درصد 
از نظر وزن و 57 درصد از نظر ارزش نس��بت به 

سال 1397 افزايش داشت.

  تهران: بخشدار قلعه نو از توابع شهرستان ري گفت: تعداد 3 هزار و 500 
بسته سبد معيشتي و بهداشتي در ايام ماه مبارك رمضان بين خانواده هاي 
نيازمند اين بخش توزيع شد.  عليرضا صادقي افزود: بسته هاي معيشتي 
شامل اقالم بهداشتي از جمله ماسك، دستكش موادضدعفوني و مايحتاج 
ش��امل برنج، روغن، عدس، رب گوجه فرنگي و تخم مرغ بوده كه پس از 

شناسايي خانواده ها در منازل به آنها تحويل داده خواهد شد. 
  قم: از 14 بانوي جهادگر كاركنان بيمارس��تان هاي قم و بهش��ت 
معصومه با اهدای لوح سپاس و هدايايي قدرداني شد.  آيت اهلل اعرافي، 
مدير حوزه هاي علميه كش��ور با قدرداني از كادر درمان و خواهران و 
برادران طلبه جهادگر، قدرت تحمل و تاب آوري زياد آنها را مورد توجه 
قرار داد و گفت: معنويت، تفكر، عواطف قوي انساني، نگاه و همبستگي 
اجتماعي و قدرت علمي و فناوري پنج مؤلفه مهمي است كه مي تواند 

مديريت خوب را به نمايش بگذارد. 
  اصفهان: محس��ن حاج عابدي، مدير س��ازمان تعاون روس��تايي 
اصفهان با اشاره به خريد تضميني گندم در 50 مركز تعاون روستايي 
اين استان گفت: 41 مركز سازمان تعاوني روستايي اصفهان و دو سيلوي 
تملكي غله خريد تضميني گندم را از شهرستان هاي كويري استان اعم 
از كاشان، آران و بيدگل و اردس��تان آغاز كرده كه با فعال شدن هفت 
كارخانه آرد تعداد مراكز تعاون روستايي به 50 مركز افزايش مي يابد.  
وي افزود: 50 مركز تعاون روستايي در 23 شهرستان استان اصفهان 

وجود دارد كه بيشترين سهم مربوط به شهرستان اصفهان است. 
  خراسان جنوبي: نادري، مديرعامل فوالد ايران در بازديد از پروژه 
فوالد قائنات گف��ت: با توجه به پيگيري هايي ك��ه در زمينه اين پروژه 
صورت گرفته اس��ت، تالش مي كنيم ظرف سه ماه آينده واحد احيای 
آهن اس��فنجي فوالد قائنات به بهره برداري برسد.  وي با بيان اينكه با 
راه اندازي فوالد قائن خراس��ان جنوبي، قائنات به جرگه فوالد كش��ور 
مي پيوندد، افزود: با اس��تخدام گس��ترده اي كه انجام خواهد شد، در 
مرحله اول 300 نفر به صورت مستقيم استخدام مي شوند و به صورت 

غيرمستقيم نيز اشتغالزايي زيادي خواهيم داشت.

هدف گذاري 12 هزار و ۵00 فرصت شغلي 
در سال جهش توليد

مديركل تع�اون، كار و رفاه اجتماعي     مركزي
استان مركزي از هدف گذاري 12 هزار 

و ۵00 فرصت شغلي در اين استان خبرداد. 
آبايي هزاوه، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان مركزي گفت: 
تحقق 12 هزار و 500 فرصت شغلي امسال در اين استان تكليف شده 
است و تمامي دس��تگاه هاي اجرايي متناسب با سال جهش توليد براي 
اين مهم برنامه دارند.   وي افزود: ايجاد 954 هزار و 676 فرصت شغلي 
تكليف استان ها در سال جهش توليد است و سهم استان مركزي از آن 
12 هزار و 500 فرصت شغلي تعريف شده اس��ت.  مديركل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي اس��تان مركزي ادامه داد: 3  هزار و 750 شغل تكليفي 
امسال استان بايد در بخش صنعت و معدن، هزار و 500 شغل در بخش 
كشاورزي، 650 ش��غل در بخش گردش��گري، 4 هزار شغل در بخش 
خدمات و بازرگاني و 2 هزار و 600 ش��غل در ساير بخش ها ايجاد شود.  
آبايي هزاوه گفت: سهم هر شهرستان از اين كارسازي هنوز مشخص نشده 
و به زودي در كارگروه اشتغال استان مركزي براي اين مهم تصميم گيري 
شده و براي اجرا ابالغ مي شود.  وي تصريح كرد: ظرفيت استان مركزي 
در بخش هاي مختلف براي تحقق جهش توليد به كار گرفته شده و اميد 
مي رود كه تا پايان سال جاري فراتر از سهم تكليفي در استان اشتغالزايي 
شود.  به گفته مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مركزي، پارسال 
بيش از 15 هزار فرصت شغلي در بخش هاي مختلف در استان مركزي 
ايجاد شد كه نسبت به مدت مشابه قبل از آن 20 درصد افزايش داشت. 

جابه جايي ۳2۴ هزار تن كاال در اردبيل
از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از ۳2۴ هزار     اردبيل
تن كاال و بار در اين استان جابه جا شده است. 
علي رحمتي، مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي اردبيل در حاشيه 
بازديد از ش��هرك حمل و نقل اين استان گفت: امس��ال جابه جايي كاال 
نسبت به مدت مشابه پارس��ال 13درصد افزايش داشته و همچنين 24 
هزار و 403 برگ بارنامه صادر شده است.  وي افزود: محصوالت كشاورزي، 
انواع سيمان، موادغذايي، انواع چوب، آهن آالت و سوخت از جمله عمده 
كاالهاي جابه جا ش��ده در اس��تان اردبيل اس��ت.  مديركل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي اس��تان اردبيل با قدرداني از تالش هاي شبانه روزي 
رانندگان س��ختكوش و فعاالن حوزه حمل و نق��ل تصريح كرد: وضعيت 
حمل و نقل كاال و بار در استان كاماًل عادي و روان است.  عضو شوراي اداري 
اس��تان اردبيل حمل كاال و مايحتاج عمومي مردم را اولويت هاي اصلي 
راهداري و حمل و نقل جاده اي دانست و افزود: با توجه به شيوع ويروس 
كرونا اقدامات الزم و پروتكل هاي بهداش��تي به شركت هاي حمل و نقل 
ابالغ شده و طرح فاصله گذاري اجتماعي نيز در حال اجراست.  رحمتي 
با اشاره به فعاليت 87 ش��ركت حمل و نقل كاال با بيش از 7 هزار و 800 
دس��تگاه ناوگان باري در اردبيل گفت: بيش از 11هزار راننده در بخش 
حمل و نقل كاالي استان فعاليت مي كنند.  مديركل راهداري و حمل و نقل 
جاده هاي استان اردبيل تصريح كرد: در قالب كميسيون ماده 12 نظارت 
ويژه بر عملكرد شركت هاي حمل و نقل انجام مي شود و مردم، رانندگان و 
صاحبان كاال مي توانند هرگونه شكايات خود را از طريق سامانه 141 برای 

رسيدگي به اين اداره كل اطالع دهند. 

 جمع آوري 2/۵ ميليارد تومان 
زكات فطره و كفاره روزه در اصفهان

معاون مشاركت هاي مردمي اداره كل     اصفهان
بهزيستي اصفهان از جمع آوري حدود 
2/۵ ميليارد تومان زكات فطره و كفاره روزه از 200 پايگاه بهزيستي 

در سطح استان خبر داد. 
علي اصغر شاهزيدي، معاون مشاركت هاي مردمي اداره كل بهزيستي 
استان اصفهان با اشاره به اينكه تاكنون حدود 2/5 ميليارد تومان زكات 
فطره و كفاره روزه جمع آوري شده كه 250 ميليون تومان آن از مراكز 
و واحدهاي دولتي و 2 ميليارد و 250 ميليون تومان هم از مؤسس��ات 
خيريه بوده اس��ت، گفت: ميزان زكات فطره و كفاره روزه جمع آوري 
شده تاكنون رش��د حدود 10 درصدي را در مقايس��ه با سال گذشته 
داش��ته اس��ت.  وي افزود: براي جمع آوري زكات فط��ره و كفاره روزه 
200 پايگاه در 24 شهرستان استان ش��امل مراكز دولتي و مؤسسات 
خيريه اي داراي مجوز اداره كل بهزيستي استان داير شد.  وي با اعالم 
اينكه 2/5 ميليارد تومان زكات فطره و كفاره روزه جمع آوري شده كه 
250 ميليون آن از مراكز و واحدهاي دولتي و 2 ميليارد و 250 ميليون 
تومان هم از مؤسس��ات خيريه بوده اس��ت، ادامه داد: امسال به خاطر 
رعايت دس��تورالعمل هاي بهداشتي با توجه به ش��يوع ويروس كرونا، 
روش هاي الكترونيك را براي جمع آوري كمك ها داشتيم، در عين حال 
كه صندوق هايي نيز در سطح ش��هر به صورت نمادين تعبيه كرديم و 

برخي از مردم نيز كمك هاي خود را به صورت نقدي پرداخت كردند. 

 اعزام تانكرهاي آب آشاميدني 
ستاد اجرايي امام)ره( به غيزانيه

رئيس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( با     خوزستان
دستور اعزام پنج تانكر 1۸هزار ليتري 
آب براي رفع موقت مشكل آب آشاميدني مردم غيزانيه خواستار 
رف�ع مش�كل م�ردم اي�ن منطق�ه در كمتري�ن زم�ان ش�د. 
درپي بروز مشكل دسترسي به آب آشاميدني در منطقه غيزانيه اهواز، 
ستاد اجرايي فرمان امام)ره( پنج دستگاه تانكر آبرساني به اين منطقه 
اعزام كرد.  بنا بر اين گزارش، با دستور محمد مخبر رئيس ستاد اجرايي 
فرمان امام، پنج دستگاه تانكر 18 هزار ليتري آب شرب، به منطقه غيزانيه 
اعزام شد تا مشكل آب آشاميدني در اين منطقه به طور موقت و تا زمان 
انجام اقدامات الزم ازسوي دستگاه هاي مربوطه، مرتفع شود.  هركدام 
از اين تانكرها روزانه سه نوبت آب آشاميدني در منطقه توزيع مي كنند.  
بر همين اساس و با دستور محمد مخبر، اين تانكرها و نيروهاي جهادي 
ستاد اجرايي فرمان امام)ره( تا زمان رفع كامل مشكل مردم، در منطقه 

حضور خواهند داشت و عمليات آبرساني را انجام خواهند داد. 


