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88498441سرويس  شهرستان

مدير مركز خدمات     كرمانشاه
س�رمايه گذاري 
استان كرمانشاه از ثبت بيش از 95 هزار ميليارد 
ريال درخواست سرمايه گذاري در سامانه پنجره 
واحد كرمانش�اه طي سال گذش�ته خبر داد. 
فريد خليلي مدير مركز خدمات سرمايه گذاري استان 
كرمانش��اه از ثبت 3258 درخواست سرمايه گذاري 
در سامانه پنجره واحد اس��تان در سال 1399 خبر 
داد و گفت: ميزان س��رمايه گذاري اين درخواست ها 
در ص��ورت تحقق ح��دود 95 هزار ميلي��ارد ريال و 
اشتغالزايي آنها 38 هزار و 495 نفر است.  وي بيشترين 
تعداد درخواست سرمايه گذاري با سهم 48 درصدي را 
مربوط به حوزه صنعت با 1557 مورد و سرمايه گذاري 
بيش از 51 هزار ميليارد ريال و اشتغالزايي بيش از 22 
هزار نفر دانست و افزود: سهم بخش كشاورزي از اين 
درخواست ها 42 درصد با س��رمايه گذاري 40 هزار 
ميليارد ريال و اشتغالزايي 12 هزار نفر و 10 درصد و 

سهم بخش خدمت با سرمايه گذاري 5 هزار ميليارد 
ريال و اش��تغالزايي بيش از 3 هزار نفر است.  معاون 
اقتص��ادي اداره كل امور اقتصادي و دارايي اس��تان 
كرمانش��اه با بيان اينكه نزديك ب��ه 65 درصد اين 

درخواست ها يعني 2121 مورد پاسخ مثبت دريافت 
كرده اند، ميزان سرمايه گذاري اين درخواست ها را 70 
هزار ميليارد ريال و اشتغالزايي آن را حدود 27 هزار 
نفر اعالم كرد.  خليلي تأكيد كرد: 778 درخواس��ت 

بنابه داليل مختلف رد شده و 359 درخواست نيز در 
دست بررسي است.  وي با بيان اينكه بيشترين تعداد 
درخواست هاي مثبت با س��هم 68 درصد مربوط به 
حوزه صنعت بوده، يادآور شد: 66 درصد درخواست 
سرمايه گذاري در حوزه خدمات و 38 درصد در حوزه 
كش��اورزي نيز مجوزهاي الزم را اخذ و پاسح مثبت 
دريافت كردند.  مدير مركز خدمات سرمايه گذاري 
استان كرمانشاه همچنين از راه اندازي بخش كنترل 
پروژه در س��امانه پنجره واحد سرمايه گذاري استان 
در سال گذشته هم ياد كرد و گفت: با راه اندازي اين 
بخش هر درخواس��تي كه پاسخ مثبت دريافت كند 
به صورت اتوماتيك وارد بخش كنترل پروژه شده و 
روند پيش��رفت آن به صورت مستمر رصد مي شود.  
به گفته خليلي، متقاضي ملزم است چند وقت يكبار 
روند پيشرفت كار را در سامانه اعالم كند كه البته اين 
موضوع بايد توسط دس��تگاه ناظر هم تأييد شود تا 

خروجي كامل و صحيحي داشته باشد. 

ثبت 95 هزار ميليارد درخواست سرمايه گذاري در كرمانشاه

ايجاد ۲۵ هزار شغل جديد براي متقاضيان در همدان
مدي���ركل      همدان
تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي استان همدان از ايجاد بيش 
از ۲5 هزار اشتغال در سال گذشته خبرداد. 
س��يداحمد توصيفيان مديركل تع��اون، كار و 
رفاه اجتماعي همدان با اشاره به ايجاد 25هزار 
ش��غل در اس��تان و با بيان اينكه اشتغال ايجاد 
شده معادل 129 درصد ميزان پيش بيني شده 
بوده است، گفت: در سال گذشته 25 هزار و 173 

اشتغال در بخش مسكن و غيرمسكن در استان همدان ايجاد شده است.  وي تصريح كرد: در سال گذشته 
74 هزار و 438 ميليارد ريال سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و تسهيالت بانكي به غير از اعتبارات 
تملك دارايي ها انجام شده است كه نسبت به س��رمايه گذاري پيش بيني شده در سند توسعه اشتغال 
136 درصد تحقق را نشان مي دهد.  مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان درباره پرداخت تسهيالت 
روستايي يادآور شد: سهميه تخصيصي اس��تان در پنج مرحله بوده كه 4417 ميليارد ريال به استان 

تخصيص داده شده كه تاكنون مبلغ 4796 ميليارد ريال عقد قرارداد و پرداخت شده است.

اواخر فروردين پتروشيمي مسجدسليمان، افتتاح رسمي مي شود  
فرمان�����دار      خوزستان
مسجدسليمان 
پتروش�يمي  افتت�اح رس�مي مجتم�ع  از 
مسجدسليمان در اواخر فروردين ماه خبر داد. 
محمد پاكدل فرماندار مسجدسليمان در خصوص 
آخري��ن وضعيت اح��داث پروژه پتروش��يمي 
مسجدسليمان گفت: عمليات ساخت و احداث 
مجتمع پتروش��يمي مسجدس��ليمان به اتمام 
رسيده است و به احتمال زياد اواخر فروردين ماه 
به صورت رسمي افتتاح خواهد شد.  وي افزود: اين مجتمع پتروشيمي اكنون به صورت آزمايشي فعال 
شده و توليد آزمايشي دارد تا پس از طي مراحل نهايي، افتتاح شود.  فرماندار مسجدسليمان تصريح كرد: 
مجتمع پتروشيمي مسجدسليمان براي حدود يك هزار و 500 نفر به صورت مستقيم اشتغالزايي ايجاد 
مي كند و در جذب اين نيروها نيز تالش خواهد شد كه افراد بومي منطقه به كار گرفته شوند.  پاكدل افزود: 
پتروشيمي مسجدسليمان يك پروژه ملي عظيم و كشوري است كه در خوزستان افتتاح خواهد شد و كمك 

بسياري به اشتغالزايي و ايجاد رونق اقتصادي در شهرستان مسجدسليمان مي كند.

سجاد مرسلي سيداحمد هاشمي اشكا

كاشت نهال در ۷۶۰۰ هكتار اراضي شيب دار لرستان
مع�اون بهبود      لرستان
ت  ا لي���د تو
گياهي سازمان جهاد كشاورزي لرستان از 
كاشت نهال در سطح ۷۶۰۰ هكتار از اراضي 

شيب دار استان خبر داد. 
جواد صالحي��ان معاون بهبود تولي��دات گياهي 
سازمان جهاد كشاورزي لرس��تان گفت: با توجه 
به ش��رايط آب وهوايي و همچنين حاصلخيزي 
خاك لرستان، يكي از اولويت ها در سازمان جهاد 

كشاورزي استان توسعه باغات در اراضي شيب دار است.  وي خاطرنشان كرد: طي سه سال اخير 7600 هكتار 
از اراضي شيب دار استان تحت پوشش كشت پنج گونه انجير، انگور، بادام، پسته و زيتون رفته است.  معاون 
بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي لرستان با بيان اينكه در سال زراعي جاري 170 هزار نهال از اين 
پنج گونه در بين باغدارن توزيع شده است، افزود: با توزيع اين نهال ها در واقع 600 هكتار افزايش سطح كشت 
را داشته ايم.  صالحيان با اشاره به خدمات جهاد كشاورزي به باغداران، تصريح كرد: تهيه نهال و توزيع رايگان 
و همچنين انجام نيم بهاي هزينه چاله كني از جمله اين خدمات بوده است.  وي افزود: همچنين تجهيزات 

موردنياز از جمله تانكر و لوله هاي آبي خاكي در حد توان نيز در اختيار بهره برداران قرار گرفته است. 

مثبت شدن تست كرونای 3۰ درصد گلستاني ها 
معاون فني مركز     گلستان
ش����ت  ا بهد
گلستان از انجام روزانه 1۸۰ تست كرونا در استان 
با مثبت ش�دن ۳۰ درصد اين تست ها خبرداد. 
سيد مهدي صداقت معاون فني مركز بهداشت 
گلستان با اش��اره به انجام روزانه 180 تست 
كرونا در اس��تان گفت: نتاي��ج 30 درصد اين 
تس��ت ها مثبت مي ش��ود.  وي افزود: تعداد 
افرادي كه روزانه براي تس��ت كرونا به مراكز 

تست سريع تشخيص مراجعه مي كنند در گلستان افزايش يافته است.  معاون فني مركز بهداشت 
گلس��تان تصريح كرد: براي غربالگري سريع تر افراد مشكوك به كرونا تس��ت رايگان بوده و فقط از 
مراجعه كنندگان هزينه ويزيت 14 هزار و 500 توماني گرفته مي شود.  صداقت با بيان اينكه جواب 
هر تست 20 دقيقه زمان نياز دارد، گفت: بنابر تشخيص مراكز بهداشت دو تست در مراكز تشخيصي 
انجام مي شود و جواب تس��ت هم به صورت آنالين در وبگاه قابل مشاهده اس��ت.  وي افزود: عالئم 
مشخص كرونا، تب، گلودرد، سرفه، درد اندام و گاهاً اختالل بويايي و حس چشايي و عالمت اسهال و 

استفراغ است و فقط كساني كه اين عالئم را دارند، به مراكز بهداشت مراجعه كنند.

 جمع آوري ۶۶۶ نمونه خون بندناف
 در البرز 

مس�ئول دفتر نمايندگي بانك      البرز
خ�ون بندن�اف رويان الب�رز از 
جمع آوري ۶۶۶ نمونه خون بندناف در اين اس�تان خبرداد. 
س��ميرا پورعنقا مس��ئول نمايندگي بانك بند خون رويان البرز در 
خصوص عملكرد دفتر بانك خ��ون بندناف روي��ان در البرز، گفت: 
نمايندگي بانك خون بندناف رويان در استان البرز در سال 99 نسبت 
به سال گذشته رشد 46 درصدي تعداد قرارداد را به خود اختصاص داد 
و تعداد 666 نمونه فريز شده را به ثبت رساند.  وي افزود: اين نمايندگي 
در اسفند ماه 99 بيشترين قرارداد منعقده را در كل ادوار گذشته داشته 
است. همچنين از لحاظ تعداد قرارداد جزو 10 نمايندگي برتر شركت 
فناوري بن ياخته هاي رويان انتخاب ش��د.  مسئول نمايندگي بانك 
بندخون رويان البرز تصريح كرد: خون بندناف سرشار از سلول هاي 
بنيادي است كه در درمان بيماري هاي صعب العالج نظير سرطان خون 
مؤثر است و ديابت، فلج مغزي اطفال، اوتيسم، آسيب هاي چشمي و 

نخاعي با اين سلول ها قابليت درمان دارند. 

 اهداي تنديس جشنواره ملي 
ياريگران زندگي به دخترمازني

يك دانش آموز دختر مازندراني رتبه     مازندران
برتر و تنديس اولين جشنواره ملي 
ياريگران زندگ�ي كش�ور را در بخش فيل�م كوتاه كس�ب كرد. 
در مراسم اختتاميه اولين جش��نواره ملي ياريگران زندگي كه در 
شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر مازندران برگزار شد از سيده 
نرگس خالقي نفر برتر جش��نواره ملي ياريگران زندگي در بخش 
دانش آموزي فيلم كوتاه با اهدای لوح، تنديس و هداياي نقدي تجليل 
شد.  در اين مراسم احمد مظفري دبير شوراي هماهنگي مبارزه با 
مواد مخدر مازندران در سخناني از استقبال بسيار خوب مازندراني ها 
در اولين جشنواره ياريگران زندگي تقدير و تشكر كرد و گفت: براي 
اين جشنواره حدود 10 هزار اثر از 200 شهرستان كشور ارسال شده 
بود كه در نهايت 500 اثر با موضوعات فيلم كوتاه، فيلم مستند، پويا 
نمايي، تيزر، عكس، پوستر و شعارهاي پيشگيرانه به بخش داوري راه 
يافت و سيده نرگس خالقي دانش آموز قائمشهري موفق شد رتبه برتر 

اين جشنواره را در بخش فيلم كوتاه كسب نمايد. 

 اجراي طرح مميزي مراتع 
در ۲ هزار هكتار اراضي كردستان

به منظ�ور حفظ و حراس�ت از     كردستان
عرصه هاي منابع طبيعي، طرح 
ممي�زي مرات�ع در۲ ه�زار و ۴1۳ هكت�ار از مراتع اس�تان 

كردستان اجرا شد. 
سعدي نقشبندي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري كردستان 
با بيان اينكه طرح مميزي مراتع در سه روستاي ديواندره اجرايي 
شده است، گفت ساماندهي مرتعداران، تعيين حدود، ايجاد تعادل 
دام و مرتع و صدور پروانه چراي دام از مهم ترين اهداف اجراي اين 
طرح اس��ت.  وي افزود: با مميزي مراتع، زمان خروج دام از مرتع 
براساس فرصت به گياهان براي رشد س��ال بعد و از همه مهم تر 
رعايت ظرفيت مراتع براس��اس ميزان توليد علوف��ه نيز تعيين 
مي شود.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري كردستان تصريح 
كرد: 67 هزار خانوار در قال��ب 479 طرح و 93 تعاوني مرتعداري 
در استان فعاليت دارند.  از مساحت 2 ميليون و 937 هزار هكتاري 

استان، بيش از 374 هزار هكتار آن را جنگل تشكيل مي دهد. 

  آذربايجان غرب�ي: مديركل راه و شهرس��ازي آذربايجان غربي از 
ساخت و توس��عه بيش از 136 كيلومتر راه از كريدور بزرگراهي غرب 
كشور در استان خبرداد.  محسن حمزه لو با اشاره به اجراي پروژه هاي 
بازآفريني شهري نيز گفت: احداث مدرسه 12كالسه در اروميه، احداث 
خانه محله در اروميه و مياندوآب و س��اماندهي سيمينه رود از جمله 
پروژه هاي بازآفريني شهري خود اس��ت كه در اين راستا 36 ميليارد و 

293 ميليون ريال هزينه شده است. 

  آذربايجان شرقي: ش��هردار تبريز گفت: 100 دستگاه اتوبوس و 
ميني بوس شامل اتوبوس  هاي جديد و نوسازي شده و ميني بوس صفر 
طي هفته هاي آتي به ناوگان حمل ونقل عمومي شهر اضافه مي شود.   
ايرج شهين باهر افزود: توليد اتوبوس در كشور با مشكل مواجه بوده و 
پيگير اين هستيم كه از توليدات داخلي كه با موتورهاي يورو 3 توليد 
مي شود، خريداري كنيم.  به گفته وي به رغم تالش زياد براي واردات 
اتوبوس، تاكنون اي��ن كار امكانپذير نبوده و در همين راس��تا اقدام به 

نوسازي و بهسازي ناوگان اتوبوسراني شده است. 

  خراسان شمالي: استاندار خراسان شمالي از ارتقاي ايستگاه راه آهن 
جاجرم خبرداد و گفت: به زودي يك گروه كارشناس��ي به استان سفر 
مي كنند.  محمدعلي ش��جاعي افزود: اين گروه براي بررسي و تعيين 
محل دور زدن و پارك قطارها، ايجاد مسير جاجرم به تهران و بالعكس 
جهت استفاده مسافران استان از قطارهاي چهار ستاره و مجلل از طريق 

ايستگاه اميرآباد جاجرم در استان حضور خواهند يافت. 

  كردستان: رئيس سازمان جهاد كشاورزي كردستان گفت: 4300 
هكتار از اراضي كشاورزي پايين دست سد آزاد با اجراي سامانه انتقال آب 
از ديم به آبي تبديل مي شوند.  محمد فريد سپر افزود: پروژه احداث باغات 
مثمر در اراضي پاياب سامانه انتقال سد آزاد در منطقه كالترزان سنندج 
كه احداث شبكه هاي آبياري اصلي از سوي وزارت نيرو و فرعي بوسيله 
جهاد كشاورزي در حال انجام است، سرمايه گذاري زيرساختي كالن را در 
بردارد و موجب ارتقاي توليد، اشتغال و سطح معيشت مردم خواهد شد. 

زيرپوشش قرار گرفتن 456 هزار خانوار 
استان مركزي در طرح شهيد سليماني

 اصفهاني ها به مددجويان بهزيستي
 6۳ ميليارد ريال عيدي دادند

۴5۶ هزار خانواده     مركزي
در استان مركزي 
زير پوش�ش طرح جهادي و س�امت شهيد 
سليماني هستند كه خدمات مختلف آموزشي، 
بهداشتي، درماني و حمايتي را دريافت كردند. 
سردار سرتيپ دوم پاسدار محسن كريمي فرمانده 
س��پاه روح اهلل اس��تان مركزي در نشست ويدئو 
كنفرانس قرارگاه بهداشتي و درماني امام رضا)ع( 
با حضور سرلشكر حسين س��المي فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: سپاه و بسيج 
به عنوان يك نيروي پيش برنده و لوكوموتيو نظام 
اسالمي با همه ظرفيت ها براي خدمت به مردم و 
جامعه اسالمي در ميدان است.  وي افزود: امروز 
همه بايد به دنبال اين باشيم نرم افزارهاي انقالب 
اس��المي در همه ابعاد را فعال كني��م تا بتوانيم 
كاركرد موفق نظام اس��المي را به رخ بكشانيم. 
امروز مجاهدت هاي بس��يجيان در همه ابعاد و 
عرصه هاي مختلف براي مردم اميدبخش است 
و در ش��رايط كنوني بس��يج با همه توان در كنار 
مدافعان سالمت به دنبال نقش آفريني است كه 
اقدامات چشمگيري در راستاي كاهش آسيب هاي 
بيماري كرونا رقم خورده اس��ت. فرمانده س��پاه 

روح اهلل استان مركزي با اشاره به اينكه 456 هزار 
خانواده در استان مركزي زير پوشش طرح جهادي 
و سالمت شهيد سليماني بوده و خدمات مختلف 
آموزشي، بهداشتي، درماني و حمايتي را دريافت 
كردند تصريح كرد: بيش از 50 عنوان خدمت طي 
يكسال گذشته به همت بسيجيان با هدايت هاي 
سپاه در راستاي كاهش آسيب هاي بيماري كرونا 
و كمك به معيشت مردم رقم خورد كه اوج آن در 
طرح جهادي و سالمت شهيد سليماني اتفاق افتاد 
كه سپاه و بسيج تمام قد در ميدان خدمت حضور 
پيدا كرد.  سردار كريمي افزود: اجراي موفق طرح 
جهادي و سالمت شهيد سليماني در كنترل موج 
قبلي كرونا كاركرد مؤثر بسيج را به رخ كشاند و بار 
ديگر ثمره مجاهدت هاي بسيجيان را نشان داد و 
حتي توانست الگويي موفق در راستاي بيماري 
كرونا ارائه كن��د.  وي ادامه داد: بس��يج به عنوان 
نقطه اميد و كانون دلگرمي م��ردم كاركرد مؤثر 
خود در طول 42 س��ال انقالب را به خوبي نشان 
داده و امروز يكي از تمركزهاي اصلي بس��يج در 
حوزه سالمت است كه در سطح استان در قالب 
طرح شهيد سليماني اقدامات زيرساختي خوبي 

انجام شده است. 

م�ردم نيكوكار     اصفهان
در  اصفه�ان 
پويش نوروز ش�اد كه در آستانه سال جديد 
برگ�زار ش�د، بي�ش از ۶۳ ميلي�ارد ري�ال 
كردن�د.  كم�ك  اس�تان  به بهزيس�تي 
علي اصغر شاهزيدي معاون مشاركت هاي مردمي 
اداره كل بهزيس��تي اس��تان اصفهان با اشاره به 
راه اندازي پويش نوروز شاد در آستانه سال جديد 
گفت: يكي از فعاليت هاي شاخص اين اداره كل 
در پايان سال گذشته راه اندازي پويش نوروز شاد 
در محدوديت هاي كرونايي بود كه خوشبختانه با 
استقبال خوب مردم همراه و بيش از 63 ميليارد 
ريال كمك هاي مردمي در آس��تانه سال جديد 
جمع آوري شد.  وي با اشاره به اينكه مشاركت هاي 
مردمي در دو بخش دولتي و خيريه انجام مي شود، 
افزود: منظور از بخش دولتي مراكز و مجموعه هايي 
است كه به صورت دولتي مديريت مي شود مثل 
ادارات بهزيستي در شهرستان ها. بخش غيردولتي 
نيز مؤسسات خيريه اي است كه از بهزيستي مجوز 
گرفته و با انجام يكسري از وظايف، باري از دوش 
دولت بر مي دارند، مثل مؤسسات خيريه اي كه در 
حوزه سالمندان، معلوالن ذهني و اعصاب و روان 

فعاليت مي كنند.  معاون مشاركت هاي مردمي 
اداره كل بهزيس��تي اصفهان درآمد مش��اركتي 
بهزيستي را ش��امل وجوه نقد، غيرنقد و درآمد 
خدماتي برشمرد و ادامه داد: درآمد خدماتي يعني 
خدماتي كه برخي افراد با تخصص و توانمندي 
كه دارند در اختيار مددجويان بهزيس��تي قرار 
مي دهند، مثل پزش��كاني كه بيماران را رايگان 
پذيرش مي كنند. ماحصل اين مش��اركت ها در 
سال 99 بالغ بر 79 ميليارد تومان بود كه نزديك 
به 2 ميليارد و 900 ميلي��ون تومان آن در حوزه 
دولت��ي و ح��دود 50 ميليارد توم��ان در بخش 
خيريه بود.  شاهزيدي، با اعالم اينكه ظرف هفته 
آينده پويشي به مناسب ماه رمضان براي كمك 
به مددجويان تحت پوشش بهزيستي راه اندازي 
مي شود، گفت: در ماه رمضان اگر محدوديت هاي 
كرونايي اجازه دهد برنامه هايي همچون سركشي 
و بازديد از منازل مددجويان، دعوت از خيرين و 
برگزاري نشست با مؤسسات خيريه و توزيع مواد 
غذايي خواهيم داشت، البته امسال هم مثل سال 
قبل توزيع غذاي گرم و افطاري مددجويان را به 
خاطر كرونا نداريم، ولي بسته هاي مواد غذايي به 

صورت خشك توزيع خواهيم كرد. 

 تدارك 1۵ هزار شغل جديد بركت 
براي كولبران

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام امسال 15 هزار شغل جديد را 
براي كولبران راه اندازي مي كند. 

مديرعامل بنياد برك��ت از راه اندازي 15 هزار ش��غل ب��راي كولبران 
اس��تان  هاي مرزي غربي كش��ور خبرداد و گفت: امس��ال نيز همانند 
س��ال گذش��ته ورودي جدي به حوزه اش��تغالزايي براي كولبران سه 
استان مرزي كردستان، كرمانش��اه و آذربايجان غربي خواهيم داشت 
و 14شهرس��تان اين سه اس��تان زير پوش��ش فعاليت هاي بنياد قرار 
خواهند گرفت.  مدني افزود: بنياد بركت در سال گذشته اقدام به ايجاد 
3500طرح اش��تغالزايي اجتماع محور براي كولبران ك��رد كه ايجاد 
نزديك به 11 هزار فرصت شغلي را به دنبال داشت. امسال نيز راه اندازي 
5 هزار طرح در دستور كار است كه باعث فراهم آمدن فرصت هاي كسب 

و كار و تأمين اشتغال پايدار براي 15 هزار نفر خواهد شد. 
وي با اش��اره به اش��تغالزايي براي كولبران 14 شهرس��تان در س��ال 
جديد اظهار داش��ت: كولبران شهرس��تان هاي پ��اوه، جوانرود، ثالث 
باباجاني و روانسر در استان كرمانشاه؛ سردشت، پيرانشهر و اشنويه در 
آذربايجان غربي و مريوان، س��روآباد، بانه، كامياران، سنندج، ديواندره 
و سقز در كردس��تان تحت پوش��ش فعاليت هاي بنياد بركت در سال 
1400 قرار دارند.  به گفته مديرعامل بنياد بركت، 37 مجري و تسهيلگر 
بنياد فرآيند ايجاد اش��تغال براي كولبران را در سه استان مرزي كشور 
برعهده دارند.  مدني تأكيد كرد: 5 هزار و 500 ميليارد ريال حجم كل 
سرمايه گذاري پيش بيني شده براي ايجاد 5 هزار طرح اشتغالزايي براي 

كولبران سه استان مرزي است.  
وي خاطرنشان كرد: آبزي پروري، مشاغل دانش بنيان، پرورش بوقلمون، 
نوشت افزار، محصوالت گلخانه اي، توليد قارچ و پرورش گياهان دارويي 
رسته هاي ش��غلي اولويت دار براي كولبران در س��ال 1400 هستند.  
مديرعامل بنياد بركت با تأكيد بر اين كه زنان كولبر براي 15 هزار شغل 
جديدي كه در سال 1400 تدارك ديده شده، در اولويت قرار خواهند 
داشت، خاطرنشان كرد: بنياد از س��ال گذشته درصدد شناسايي زنان 
كولبر برآمده و تا به امروز 110 طرح اشتغالزايي خرد و خانگي را براي 

اين زنان راه اندازي كرده است. 
مدني افزود: سال گذشته 110 زن كولبر در روستاهاي هفت شهرستان 
س��روآباد، بانه و كامياران در استان كردس��تان و پاوه، ثالث باباجاني، 
جوانرود و روانسر اس��تان كرمانشاه شناسايي ش��دند و تحت پوشش 
فعاليت هاي اشتغالزايي بنياد بركت قرار گرفتند.  به گفته وي، 110طرح 
اش��تغالزايي اجتماع محور براي اين زنان ايجاد 330 فرصت ش��غلي 

مستقيم و غيرمستقيم را به دنبال داشته است.  
مديرعامل بنياد بركت تأكيد كرد: مجريان و تسهيلگران بنياد امسال 
نيز كولبران را در روس��تاها و مبادي ورودي اس��تان هاي كردستان، 
كرمانشاه و آذربايجان غربي شناسايي و پس از اهليت سنجي، آموزش 
و تكميل فرآيند ثب��ت نام، براي دريافت تس��هيالت ب��ه بانك عامل 

مي كنند.  معرفي 

1۲۵۷ واحد پالسما از سوی بهبود يافتگان 
كرونا در آذربايجان غربي اهدا شد 

مع�اون فن�ي و فناوري ه�اي نوين    آذربايجان غربي
سازمان انتقال خون آذربايجان غربي 
از اهداي 1۲5۷ واحد پاس�ما توس�ط بهبود يافتگان كرونا در اين 

استان خبرداد. 
بهزاد عم��ادي معاون فن��ي و فناوري هاي نوين س��ازمان انتقال خون 
آذربايجان غربي گفت: از زمان شيوع كرونا در استان ميزان اهداي خون 
در استان به ويژه در شهرس��تان ها 10درصد كاهش يافته است.  وي با 
اشاره به اينكه در سال 99 ميزان مراجعين 75 هزار و 205 نفر بوده است، 
تصريح كرد: از اين تعداد مراجعين، 64 ه��زار و 197 نفر موفق به اهدا 

شده اند كه 61 هزار و 994 نفر مرد و مابقي زن بودند.  
معاون فني و فناوري هاي نوين س��ازمان انتقال خون آذربايجان غربي 
خاطر نشان كرد: در سال گذشته فرآورده هاي خوني توليدي همچون 

گلبول قرمز 57 هزار و 274 واحد بوده است.  
عمادي با تأكيد به اينكه استان جزو رتبه هاي برتر در اهداي پالسماي 
خون توسط بهبود يافتگان كرونا از نظر جمعيت و مصرف است، يادآور 
شد: در سال گذشته 1257واحد اهداي پالسما توسط بهبود يافتگان 
كرونا در استان انجام شده است.  وي ادامه داد: در سال گذشته 23 هزار 

و 322 پالكت در استان اهدا شده است.  
معاون فني فناوري هاي نوين سازمان انتقال خون آذربايجان غربي گفت: 
از تمامي هم استاني ها به ويژه بهبود يافتگان كرونا درخواست مي شود 
براي كمك به بيماران بعد از گذشت يك ماه از بهبود يافتگي براي اهداي 

پالسماي خون خود به پايگاه هاي انتقال خون استان مراجعه كنند.

 فرسايش خندقي خاك
 3۰۰ روستاي بلوچستان را خالي از سكنه كرد

بع�د از س�يل دي م�اه 9۸ در منطقه     سيستان وبلوچستان 
بلوچستان، پيشروي فرسايش خندقي 
خاك يا به زبان محلي »گرگروك ها« كه تا نزديكي رودخانه »كاجو« پيش 
آم�د موجب ش�د ۳۰۰ روس�تا در اي�ن منطقه خالي از س�كنه ش�ود. 
معين الدين سعيدي نماينده مردم چابهار در مجلس گفت: گرگروك ها 
يا پديده فرس��ايش خندقي خاكي حاال بخش مهم��ي از معضالت و 
مشكالت كش��اورزان و روس��تاييان جنوب سيس��تان و بلوچستان را 
تش��كيل داده و موجب نابودي زمين هاي كش��اورزي و خالي ش��دن 

روستاها از سكنه شده است.  
وي افزود: ميانگين پديده گرگروك در كشور 15 تن در هكتار است كه 
اين ميزان در دش��تياري به حدود 100 تن در هكتار مي رسد و همين 
موجب شده زيست مردمان اين سرزمين به خطر بيفتد؛ عنايت داشته 
باشيد فقط در حادثه سيل دي ماه 98 در منطقه بلوچستان با پيشروي 
بي امان اين گرگروك ها تا نزديكي رودخانه كاجو، 300 روستا خالي از 
سكنه شد.  نماينده مردم چابهار در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
گرگروك  ها يكي از داليل اصلي حاشيه نشيني در منطقه است، تصريح 
كرد: با پيگيري هاي مستمر 103 ميليارد تومان اعتبار از صندوق توسعه 
ملي براي جلوگيري از اين پديده خارج از كنترل كه خواسته اصلي مردم 

جنوب استان است، در نظر گرفته شد.   
سعيدي اسالمي خاطرنشان كرد: عمليات احداث سيل بندي به طول 
8 كيلومتر براي كنترل و جلوگيري از پيشروي گرگروك ها در منطقه 
»عوركي« كه در واقع يك��ي از كانون هاي ايجاد گرگورك  محس��وب 
مي شود آغاز شده و براي كنترل بيشتر نيز عمليات احداث بندسارهايي 

در پايين دست در حال اجراست.

 تحقق شعار سال، با پيوند روستاها 
و گروه هاي جهادي در امر توليد 

در ايران اين روستاها هستند كه مي توانند به عنوان يك كانون مهم 
توليدي نقش اساسي در تحقق شعار هر س�ال داشته باشند و براي 
پيشرفت و آباداني كشور بايد روغن كاري چرخ هاي اقتصادي از همين 
مناطق كوچك اما مهم شروع ش�ود. بخصوص اينكه در حال حاضر 
۴۰هزار گروه جهادي نيز آماده حركت و خدمات رساني در عرصه هاي 
مختلف هستند و همين ظرفيت يعني هر طرح و برنامه اي در كمترين 
زمان ممكن با يك مديريت قوي، نتايج مطلوبی به همراه خواهد داشت. 

    
ايران به خاطر اقليم و آب و هواي چهار فصلش از ويژگي هاي بس��يار 
خاصي برخوردار اس��ت و به همين خاطر روس��تاهايش از استعداد و 

توانمندي هاي طبيعي بسياري براي پيشرفت و توسعه برخوردارند. 
با اينكه هر منطقه از ايران داراي ظرفيت هاي بي ش��ماري است اما به 
دليل برخي كاستي ها و نارس��ايي ها، اين توانمندي ها رها شده اند به 
همين خاطر بسياري از روستانشينان در فقر، تنگدستي و محروميت 
به س��ر مي برند تا جايي كه براي برون رفت از اين وضعيت دشوار طي 
ساليان اخير گروهي از آنها دست به مهاجرت و عزيمت به مناطق شهري 
زده اند.  سال گذشته با حمايت از توليد و اشتغال در مناطق روستايي و از 
طريق تسريع در صدور مجوزها و اعطاي تسهيالت كم بهره به واحدهاي 
توليدي مستقر در روس��تاها، در برخي مناطق ش��اهد رونق توليدات 
اين مناطق و كاهش در نرخ بيكاري در اس��تان هاي مختلف بوديم. اما 
در كش��وري با اين همه قدرت و ظرفيت و موهبت هاي طبيعي هرگز 

نمي توان كارهاي انجام شده را كافي دانست و به آنها اكتفا كرد. 
   گروه هاي جهادي پايان ندارند

اگر امسال قرار باشد از توليد پشتيباني ش��ود و موانع موجود نيز رفع 
شوند، بايد در روستاها به راه اندازي و توسعه مراكز و كارگاه هايي كه در 

قالب صنايع تبديلي و تكميلي فعاليت مي كنند مبادرت شود. 
اين صنايع در همه مناطق ايران كارآيي دارند و به رش��د در توليدات 
متنوع نيز كمك مي كنند. صنايعي كه از مناف��ع و مزاياي آنها، كليت 
اقتصاد كشور و تمامي آحاد جامعه، به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
منتفع خواهند ش��د.  نكته مهم در اين مسير وجود گروه هاي جهادي 
متخصص اس��ت كه اين توانايي را دارند تا در هر روستا و منطقه اي به 

عنوان مشاور و نيروي عملي وارد ميدان شوند. 
دكتر غالمرضا مقدم، استاد دانشگاه در رابطه با حضور و تأثير گروه هاي 
جهادي در تحقق شعار امسال به »جوان« مي گويد: »ارتباط گروه هاي 
جهادي با هم و با دستگاه ها از رس��الت اصلي اين گروه ها است. اگر در 
قانون اشاره شده كه بسيج س��ازندگي مجري يك طرح عمراني باشد، 
ظرفيت اين سازمان و گروه هاي جهادي نس��بت به كار جهادي پايان 
ندارد و محدود هم نيست. هر دس��تگاه و وزارت خانه اي محدوديت و 
عرض و طول برنامه اي دارد، اما گروه هاي جهادي چون براساس انسان 

محوري برنامه ريزي شده است، پايان ندارد.«
وي ادامه مي دهد: »قله فعاليت هاي بس��يج سازندگي همگاني شدن 
فرهنگ جهادي و خدمت رساني است. پيامي كه در سال هاي گذشته 
مقام عظماي واليت به اين گروه ها دادند نيز بر همين اساس است كه 
بايد به 10 برابر ش��دن كيفيت بسيج س��ازندگي و گروه هاي جهادي 
بي انجامد. ايده آل آن است كه هر ايراني بخشي مشخص از زمان و مال 
خود را براي خدمت به هم وطنان و به ويژه محرومين اختصاص دهد. 
فرهنگ جهادي گذش��ت، ايثار و كمك به ديگري است. امر آموزش، 

پزشكي، فرهنگي و غيره نيز از اين امر مستثني نيست.«
به گفته اين جامعه شناس، بسيج سازندگي اگر به سمت كارهاي اجرايي، 
پروژه هاي عمراني و غيره برود در اه��داف عالي آن انحراف ايجاد خواهد 
شد. تفاوت ملت ايران و ساير كشورها در جهان در مبارزه با كرونا، همين 
روحيه ايثار و گذشت اس��ت، كه دقيقاً بر عكس ساير كشورهاست و اين 
عزت آفرين و تقويت كننده پيوند هاي اجتماعي در جامعه است.  به هرحال 
شناسايي، اولويت دادن و حمايت از واحدهاي توليدي كه نقش مهمي در 
تأمين مايحتاج عمومي جامعه دارند، تداوم پرداخت تسهيالت يارانه دار 
به واحدهاي توليدي مستقر در روستاها، اصالح قانون كار و ايجاد تفاوت 
در نحوه پرداخت حقوق و مزاياي شاغالن در واحدهاي توليدي روستايي، 
اختصاص درآمدها و اعتبار دهياري ها به فعاليت هاي اقتصادي و توليدي 
در روس��تاها و توجه به بازاريابي و فروش محصوالت توليدي روستاها از 
ديگر گام هاي اساسي در جهت دستيابي به رونق توليد در حوزه روستايي 

است كه بايد مورد توجه قرار گيرند تا شعار امسال محقق شود.


