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88498441سرويس  شهرستان

 گفت وگوي »جوان« با بسيجي كارآفرين نمونه 
كه به پرورش شتر می پردازد

اشتغالزایی با کمک بسیج سازندگی 
آذربایجان غربی

وقتي از كار و اشتغال صحبت مي شود منظور اين نيست كه بنشينيم 
تا از اداره و سازماني دعوتنامه اي برايمان ارسال شود. بلكه مي توان از 
ظرفيت هاي موجود استفاده كرد و نه تنها برای خود بلكه ديگران هم 
شغل ايجاد كرد. محمد اكراميان بسيجي و جهادگر اهل اروميه است كه 
توانسته با كمك بسيج سازندگي آذربايجان غربي و با پرورش شتر واژه 
»خواستن و توانستن« را تعريف كند. به گفته خودش »همه فكر مي كنند 
شتر مال مناطق خشك و بياباني است«، اما حاال در اطراف درياچه اروميه 
كسي مشغول پرورش اين حيوان است كه عالوه بر ايجاد شغل براي چند 
نفر، سال گذش�ته به عنوان كارآفرين نمونه انتخاب شد. به سراغ اين 
بس�يجي كارآفرين رفتيم تا گفت وگويي درباره كارش داشته باشيم. 

از چه س�الي فعاليت در زمينه پرورش طيور و ش�تر را آغاز 
كرده ايد؟

سال 89 بود كه براي اولين بار وارد اين حوزه شدم و در زمينه پرورش دام 
و طيور كارها را آغاز كردم و عالوه بر شتر، شترمرغ نيز پرورش مي دادم. 
اما بعدها فقط بر روي ش��تر تمركز كردم. فعاليت اولي��ه را با 25 تا 30 
ميليون تومان و با دو نفر شتر آغاز كردم، به طوري كه در حال حاضر 50 
نفر شتر دارم و عالوه بر پرورش، در زمينه كشتار و تهيه محصوالت يعني 

گوشت، شير و دوغ نيز فعاليت مي كنيم. 
شتر چه مزايايي نسبت به حيوانات ديگر دارد؟

يكي از مزيت هاي شتر طوالني بودن عمر اين حيوان است. فعاليت در اين 
زمينه نه تنها منافع مادي دارد، بلكه مي توانم سرمايه ام را براي فرزندانم به 
ارث بگذارم. در بين فعاالن اين عرصه بسيار ديده شده كه شتر به عنوان 
ارث به فرزندان رسيده. چون شتر به خاطر مقاومت باال و عمر طوالني از 
پدر براي پسر و ديگر فرزندان به جا مي ماند و آنها هم ادامه دهنده شغل 

اجدادشان مي شوند. 
شما توانسته ايد با كارتان براي افراد ديگر هم اشتغالزايي 

كنيد؟
بله. هم اكنون عالوه بر خودم براي چهار نف��ر در مركز عرضه و فروش 
همچنين دو نفر در دامداري اشتغال ايجاد شده است.  بين 3 تا 8 ميليون 
تومان به كارگران حقوق پرداخت مي كنم، كه اخيراً نيز يكي از چهره هاي 
سرشناس شهر فعاليت در اين زمينه را آغاز كرده است، كه به وي مشاوره 
مي دهم.  همچنين براي ترويج اين حرفه در سطح شهر نيز عالقه مند 
هس��تم، چرا كه به نوعي يك زنجيره در اين صنف شكل مي گيرد و در 
صورت شكل گيري اين فعاليت در استان براي تهيه شتر و متعلقات آن 
مجبور نخواهيم بود، به ساير استان  ها و شهرها سفر كنيم. من معتقدم 
فعل خواستن با اراده، به توانستن مي رسد و مي توان اين كشور را هميشه 

سربلند نگه داشت. 
ارتباط و همكاري شما با بسيج سازندگي آذربايجان غربي 

چطور است؟
قبل از هرچيز بايد از رئيس س��ازمان بسيج سازندگي آذربايجان غربي به 
خاطر حمايت هايشان تشكر ويژه اي داشته باشم.  يكبار تيم رسانه اي اين 
سازمان براي تهيه فيلم به محل فعاليت ما مراجعه كردند، و سپس اين فيلم 
در صدا و سيما و شبكه هاي اجتماعي پخش شد كه در فروش ما و جلب 
اعتماد مردم تأثير مثبتي داشت.  همچنين بسترهاي الزم را براي حضور ما 

در نمايشگاه ها و معرفي صنف مان فراهم كرده اند. 
االن قيمت گوشت شتر چقدر است؟

قيمت هر شتر بين 20 تا 25 ميليون تومان است و به رغم اينكه اين گوشت 
داراي طبع گرم بوده و به عنوان عامل مؤثر در دفع ويروس كرونا شناخته 
مي شود و در طب سنتي نيز مورد توصيه قرار گرفته است، اما فقط 10 تا 

15 هزار تومان از گوشت گوساله گران تر است. 
آيا كرونا بر روي كسب و كار شما تأثير داشت؟

سال گذشته چند ماهي را مثل بقيه اصناف تعطيل كرديم و به تبعيت 
از قانون ترجيح داديم هيچ كاري نكنيم. اما جالب اينكه اعالم شد براي 
پيشگيري و درمان كرونا از مواد غذايي طبع گرم استفاده شود، مفيد است. 
به همين خاطر گوشت شتر با استقبال قابل توجهي روبه رو شد. هر چند 
يك باور نادرست وجود دارد كه شتر فقط در مناطق گرمسيري مي تواند 
رشد و نمو كند. حال آنكه به اين شكل نبوده و آذربايجان غربي به ويژه 
حومه درياچه اروميه، طبيعت، آب و هواي مناسبي براي فعاليت دارد.  
همچنين به دليل تراكم اندك اين حيوان، عدم ابتالي آن به بيماري شايع 

تب برفكي، فعاليت در اين زمينه را به افراد عالقه مند توصيه مي كنم. 
شترداري چه مشكالتي دارد؟

شتر حيوان بسيار به صرفه اي است و نس��بت به دام هاي ديگر مشكل 
زيادي ندارد. مهم ترين مش��كل دامداران تهي��ه علوفه به قيمت گزاف 
است، ولي اين دشواري درباره شتر وجود ندارد، هزينه نگهداري و تلفات 

هم بسيار كم است. 
براي توس�عه كارت�ان، چه كمك�ي از نهادها يا س�ازمان ها 

مي خواهيد؟
يكي از درخواس��ت  هاي من از نهادهاي متولي اين اس��ت كه سرمايه در 
گردش را تأمين كنند.  از سازمان بسيج سازندگي استان درخواست وام 
كرده ايم كه در صورت تأمين نقدينگي، نژاد شيري را اضافه كرده و براي 

نفرات بيشتري اشتغالزايي  كنيم.

 کرمان خشک ترین دوره
 40 سال اخیر را تجربه می کند

انگار صداي خشكسالي گوشخراش تر از آن چيزي است كه فكرش 
را مي كرديم. اگر طي يكي دوس�ال اخير و به لطف بارش هاي خوب، 
همه فكر مي كردند كه دوران بي آبي به آخر رسيده است اما، كاهش 
نزوالت آس�ماني در س�ال آبي جاري همه مع�ادالت را به هم ريخته 
و هر روز صداي يكي از اس�تان ها بلند مي ش�ود كه تابستان سختي 
را در پي�ش داريم. در اي�ن ميان كرماني ه�ا اعالم كرده ان�د كه اين 
اس�تان خش�ك ترين س�ال طي چهار دهه اخير را تجرب�ه مي كند. 

بر اساس گزارش سازمان هواشناسي، متوسط بارندگي ها در استان كرمان 
تا ابتداي ارديبهشت ماه جاري كمتر از 40 ميلي متر بوده و اين نشان از سالي 
بسيار خشك و كم آب دارد. رقمي كه به گفته كارشناسان طي چهار سال 
اخير كم سابقه بوده و مي تواند تبعات ناگواري براي مردم و محيط زيست 

به همراه داشته باشد. 
اين طور كه پيش بيني ها نشان مي دهد سال بسيار خشكي در راه است و 
به نظر مي آيد در ماه هاي باقيمانده از بهار و فصل تابستان نيز بارش مؤثري 

صورت نمي گيرد. 
در همين رابطه مديرعامل شركت آب منطقه اي استان كرمان نيز با اشاره 
به آمار هواشناسي از كاهش 70 درصدي بارندگي در استان نسبت به سال 
زراعي گذشته خبر داده و مي گويد: »خشكسالي ها باعث كاهش بسيار زياد 
مقدار ورودي سدهاي استان شده اما باتوجه به مديريت صحيح و ذخيره 
خوبي كه از سال گذشته در مخازن سدها داشتيم، مقداري توانسته ايم كم 

آبي امسال را مديريت كنيم.«
علي رش��يدي با اش��اره به اينكه در سال گذش��ته در همين زمان حدود 
90 درصد مخازن سدهاي اس��تان پر بود، ادامه مي دهد: »583 ميليون 
مترمكعب ظرفيت كل چهار سد بزرگ اس��تان كرمان است كه در سال 
گذشته در اين زمان 530 ميليون مترمكعب آب پشت آنها ذخيره داشتيم 
اما اكنون 329 ميليون مترمكعب آب پشت سدهاي بزرگ استان داريم.«

وي با تأكيد برآنكه اكنون كمتر از 56 درصد مخازن س��دهاي استان پر 
است، بيان مي كند: »كل ورودي امسال آب به سدها تقريباً 108 ميليون 
مترمعكب بوده و اين در حالي است كه در س��ال گذشته در همين زمان 

تقريباً هفت برابر امسال ميزان آب ورودي به سدهاي استان بوده است.«
مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي اس��تان كرمان با تأكيد برآنكه امسال 
خشكسالي بسيار شديد است، مي گويد: »با توجه به كم بارشي ها، امسال 
بسياري از چشمه سارها و آب هاي سطحي خشك مي شوند و الزم است 
همه مردم و كشاورزان در مصرف آب صرفه جويي الزم را بيشتر از گذشته 

داشته باشند زيرا امسال، سال سختي خواهد بود.«
 كرمان چشم انتظار كمك خليج فارس

به گفته كارشناسان بهترين راه حل مشكل آب ش��رب استان كرمان در 
صرفه جويي و حفظ منابع آبي داخل استان است و انتقال حوضه به حوضه 
آب كار بسيار سنگين و پرهزينه اي است كه از لحاظ اجتماعي، مالي و زمان 

نمي توان روي آن حساب باز كرد. 
اما در حال حاضر س��اده ترين راه براي رفع مشكل آب شرب شهر كرمان 

انتقال آب از خليج فارس است. 
مديرعامل شركت آب منطقه اي استان در اين باره مي گويد: »از كرمان تا 
26 كيلومتري رفسنجان، 127 كيلومتر است كه اگر اين خط لوله را اجرا 
كنيم مي توانيم از خط انتقال آب خليج فارس براي شرب كرمان نيز استفاده 

كنيم. پروژه اي كه تاكنون 37 كيلومتر آن اجرا شده است.«
رشيدي درباره موضع گيري خود در رابطه با اجراي سيستم قنات در گذشته 
و مديريت منابع در دوران معاص��ر مي گويد: »نمي توانيم اذعان كنيم كه 
مديريت آب در زمان معاصر كاماًل اشتباه بوده اس��ت و بايد بپذيريم كه 
جمعيت چندين برابر گذشته شده، مصارف آب زياد و سطح زيركشت مزارع 
و باغات بسيار توسعه يافته است و مجبور به استفاده از آب هاي زيرزميني 
شده ايم. متأسفانه برخي از قنوات به علت خشكسالي و استفاده مجاز و غير 

مجاز از آب هاي زيرزميني خشك شده اند.«

سيداحمد هاشمي اشكا سجاد مرسلي

   فارس: فرمانده سپاه ناحيه احمد بن موسي)ع( شيراز گفت: مرحله 
هش��تم كمك مؤمنانه »س��فره كريمانه اهل بيت)ع(« در ماه مبارك 
رمضان، به همت س��پاه ناحيه احمدابن موس��ي)ع( ش��يراز شامل: 5 
هزار بسته معيشتي هر كدام به ارزش 600 هزار تومان بين نيازمندان 
شناسايي شده شرق شيراز توسط گروه هاي جهادي و پايگاه هاي مقاومت 
در سعديه شيراز آغاز به كار كرد.  سرهنگ مرتضي خسرواني با اشاره به 
اينكه اين بسته هاي معيشتي شامل انواع حبوبات، روغن، برنج و شكر 
است، افزود: همچنين در اين ماه مبارك 10 هزار پرس غذاي گرم بين 
نيازمندان مناطق كم برخوردار مناطق شرق شيراز توسط پايگاه مقاومت 

ناحيه احمدبن موسي )ع( توزيع خواهد شد. 
    هرمزگان: سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفت: حدود 
90 درصد از كادر درمان در هرمزگان واكسن كرونا دريافت كرده اند.  دكتر 
فاطمه نوروزيان افزود: بيماران خاص، سالمندان و افراد باالي 80 سال 

طبق جدول وزارت بهداشت در كنار كادر درمان واكسينه شده اند. 

 افتتاح پروژه  اورژانس اجتماعي
 تا پایان دولت دوازدهم  

از  اس�كو  فرمان�دار شهرس�تان     آذربايجان شرقي 
بهره برداري پروژه  اورژانس اجتماعي 

سهند تا پايان دولت خبرداد. 
بابك رضي منش فرماندار شهرستان اسكو با اشاره به بهره برداري از پروژه 
اورژانس اجتماعي سهند گفت: اين پروژه ارزشمند در راستاي سياست هاي 
دولت تدبير و اميد و در جهت ارتقاي زيرساخت هاي اجتماعي و مديريت 
آس��يب هاي اجتماعي در شهر جديد س��هند به عنوان پروژه اولويت دار 
پيگيري و اجرايي مي شود.   وي افزود: پروژه  اورژانس اجتماعي به عنوان 
يكي از اولويت هاي اساسي اين شهر در سال هاي گذشته با پيگيري هاي 
انجام شده اكنون در پايان مرحله اسكلت بندي ساختمان و شروع عمليات 
سفت كاري برای ادامه ساخت به شركت عمران سهند تحويل داده شد.  
فرماندار شهرستان اسكو خاطرنشان كرد: مركز اورژانس اجتماعي داراي 
بخش هاي مختلفي از جمله مراكز سالمت، نگهداري موقت، بازپروري بوده 
كه هر كدام از اين بخش ها شامل خوابگاه مراجعين، قسمت هاي اداري، 

غذاخوري، سالن نشيمن و سرويس بهداشتي است. 

راه اندازي استخر پرورش ماهي وقفي
 در گنبدکاووس 

   گلستان  در س�ال تولي�د، پش�تيباني ها و 
مانع زدايي ها، استخر پرورش ماهي در 
جوار حرم يحيي بن زيد)ع( گنبدكاووس ب�ه همت اصحاب وقف 

راه اندازي شد. 
روح اهلل س��ليماني فرد مديركل اوقاف و امور خيريه گلستان گفت: در 
سال توليد، پش��تيباني ها و مانع زدايي ها، استخر پرورش ماهي در باغ 
س��ه هكتاري در جوار حرم يحيي بن زيد)ع( گنب��دكاووس به همت 
اصحاب وقف راه اندازي شد.  وي افزود: اين اس��تخر پرورش ماهي به 
ابعاد 400 متر مربع بوده كه ماهيان گرمابي مانند آمور، فيتوفاك، كپور 
و ساير گونه ها در آن طي هفت ماه پرورش داده مي شود.  مديركل اوقاف 
و امور خيريه گلس��تان تصريح كرد: از جمله اهداف اين طرح عالوه بر 
اشتغالزايي، كسب منابع درآمدي است كه پشتوانه  اقدامات مذهبي، 
قرآني، اجتماعي و غيره باشد.  سليماني فرد گفت: پيش بيني شده در 
كنار اماكن متبركه گلس��تان با هدف ايجاد درآمد پايدار طرح هايي از 
قبيل نهالستان، گلخانه، پرورش ماهي و ساير كسب و كارها اجرا شود. 
وي همچنين از افتتاح كارگاه خياطي در جوار حرم حضرت يحيي بن 
زيد)ع( خبرداد و افزود: در اين كارگاه بيش از 10 نفر به صورت مستقيم 

و غيرمستقيم مشغول به كار مي شوند. 

جلوگیري از تعطیلي 14 واحد تولیدي اشتهارد  با حمایت قضایي
پس از بررسي     البرز
و رف�����ع 
مش�كالت 1۴ واحد تولي�دي و صنعتي در 
شهرس�تان اش�تهارد از بيكاري ۶۰۰ نفر از 
سوی دستگاه قضا، جلوگيري به عمل آمد. 
علي بستامي، رئيس دادگستري شهرستان 
اش��تهارد، گفت: دادگس��تري شهرستان در 
راس��تاي عمل به منويات معظم له و اجراي 
محور اول »برنامه هاي مرتبط با حوزه اقتصاد« 

دادگستري كاللبرز وارد عمل شده و به منظور پشتيباني از توليد و رفع مشكالت و موانع توليد، از خلع 
يد و قلع و قمع 14 واحد توليدي جديد شهرستان جلوگيري بعمل آورد.  وي افزود: از اين 14 واحد 
توليدي، دو واحد به بهره برداري رسيده بود كه تعداد شاغالن آن حدود 100 نفر بود و 12 واحد توليدي 
ديگر نيز در حال راه اندازي و بهره برداري بودند كه مي توانند زمينه اشتغال بيش از 400 نفر را به صورت 
مستقيم فراهم كنند. رئيس دادگستري شهرستان اشتهارد تصريح كرد: چنانچه خلع يد و قلع و قمع 
در خصوص اين واحدهاي توليدي انجام مي شد خسارت جبران ناپذيري به اين 14 واحد توليدي وارد 

شده و موجب از بين رفتن ظرفيت اشتغال مستقيم حدود 600 كارگر در اين شهرستان مي شد.

خسارت 4 میلیارد توماني بارندگي به بخش هاي مختلف هرمزگان
   هرمزگان بارندگي چند 
روز گذشته در 
هرمزگان ۴ ميليارد توم�ان به بخش هاي 

مختلف در هرمزگان خسارت وارد كرد. 
مهرداد حس��ن زاده مديركل مديريت بحران 
اس��تانداري هرمزگان با اش��اره به خس��ارت 
4ميليارد تومانی بارندگی ها و اينكه براثر اين 
بارندگي 500 رأس گوسفند در هفت روستاي 
دهس��تان كوهش��اه احمدي تلف شد، گفت: 

سه چشمه در روستاهاي مرزاندر، چالغان و شريك آباد و 14 راه روستايي تخريب شده است و ماشين آالت 
راهداري براي تعمير به اين مس��يرها فرس��تاده ش��ده اند.  وي افزود: 5 هزارو 500 متر لوله انتقال آب 
آشاميدني، و حدود 3 هزار متر لوله انتقال آب آبش��خور دام هم تخريب شد.  مديركل مديريت بحران 
اس��تانداري هرمزگان اعالم كرد: در جاده س��ياهو به مركز بخش احمدي نيز كوه ريزش كرده است و 
نيروهاي راهداري براي بازگشايي مسير به منطقه اعزام شده اند.  حسن زاده افزود: مشكل قطعي برق حدود 
20روستاي بخش فين و مركزي بندرعباس هم با تالش سيم بانان برطرف شد.  وي ادامه داد: اكنون ارتباط 

دو راه روستايي بخش فين قطع است كه با فروكش كردن آب، مشكل آنها برطرف مي شود.

۱۰۰ درصد کادر بهداشتي درماني 
مشهد واکسن کرونا زدند

راه اندازي 22 مرکز جوار کارگاهي 
با هدف ارتقاي مهارت کارگران اردبيلي 

   خراسان رضوي واكسيناسيون 
س�����نل  پر
بهداش�تي درماني در مراكز دانش�گاهي و 
غيردانشگاهي در مشهد و شهرستان ها به 

طور صددرصد اجرا شد. 
دكتر اميررضا صالح مقدم مدير امور پرس��تاري 
دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفت: واكسيناسيون 
تمامي پزش��كان، پرستاران و پرس��نل اداري و 
خدماتي متقاض��ي در مراكز درماني مش��هد و 
شهرستان ها اعم از دولتي، خصوصي، خيريه اي، 
آستان قدس رضوي، نظامي، تأمين اجتماعي و 
دانشگاه آزاد اس��المي صددرصد به اجرا درآمد.  
وي افزود: تاكنون بالغ بر 45 هزار دوز واكس��ن 
تزريق نوبت اول داش��ته ايم كه از اين تعداد 27 
هزار مورد آن مربوط به بخش درمان بوده است و 
از اين تعداد نيز بخش قابل توجهي از آنان تزريق 
نوبت دوم را هم داشته اند.  مدير امور پرستاري 
دانشگاه علوم پزشكي مشهد با بيان اينكه تمامي 
كاركن��ان، اعضاي هيئت علمي، دانش��جويان، 
دستياران و كارآموزان دانشكده هاي هفت گانه 
اين دانش��گاه كه تمايل به تزريق واكسن كرونا 

داش��تند، به طور صددرصد تحت پوشش قرار 
گرفتند، تصريح كرد: در كنار نيرو هاي ش��اغل، 
دانشجويان و رزيدنت هاي دانشكده ها، فراخوان 
تزريق اين واكسن به نيرو هاي بازنشسته را نيز 
داش��تيم.  دكتر صالح مقدم گف��ت: كار تزريق 
واكسيناسيون نيرو هاي درماني شهرستان ها، 
كلينيك ه��ا، راديولوژي ه��ا، آزمايش��گاه ها، 
دندانپزش��كي ها و ديگر موارد غيردانش��گاهي 
به دانشگاه آزاد اس��المي سپرده شد كه اين كار 
به خوبي و به صورت صددرصد انجام ش��د.  وي 
افزود: تمامي پرس��نل بهداري زندان ها، مراكز 
ترك اعتياد خصوصي، مراكز جهاد دانشگاهي، 
بيماران خاص و صعب العالج  واكسينه شدند و 
شرايطي براي تمامي كساني كه داوطلب تزريق 
واكسن بودند فراهم شد كه اين كار به طور كامل 
و همراه با سرعت و دقت تمام انجام شود.  مدير 
امور پرستاري دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفت: 
در هر پايگاه روزانه جمع قابل توجهي واكسينه 
مي شدند؛ به طور مثال بيش از هزار نفر در يك 
روز در پايگاه تزريق واكس��ن كروناي دانشكده 

دندانپزشكي مشهد واكسينه شدند. 

   اردبيل سرپرست اداره 
آم�وزش  كل 
فني و حرفه اي اردبيل از راه اندازي 22 مركز 
جوار كارگاهي با هدف ارتقای مهارت جامعه 
خب�رداد.  اس�تان  اي�ن  در  كارگ�ري 
بهروز امامي سرپرس��ت اداره كل آموزش فني 
و حرفه اي اردبيل در مراس��م ويدئوكنفرانس 
افتتاح مراكز جوار كارگاهي در استان اردبيل كه 
با دستور معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و رئيس س��ازمان فني و حرفه اي انجام ش��د، 
گفت: همزمان با سراس��ر كش��ور و به ميمنت 
روز كار و كارگ��ر، دو مركز از اين مجموعه هاي 
جوار كارگاهي افتتاح شد تا جامعه كارگري از 
آموزش ها و مهارت هاي جديد بهره مند شوند. 

وي تصريح كرد: ب��ا همكاري ش��ركت توزيع 
نيروي برق استان اردبيل، مركز كارآموزي بين 
كارگاهي در 150 متر مربع مس��احت كارگاه 
آموزشي افتتاح شد تا در شش رشته تخصصي 

آموزش به نيروها انجام شود. 
سرپرس��ت اداره كل آموزش فن��ي و حرفه اي 
استان اردبيل تعداد شاغالن اين شركت را 991 

نفر و كارآموزان حاضر در كالس را 15 نفر اعالم 
كرد و ادامه داد: اين رشته ها شامل فن ورز شبكه 
هوايي، رعايت ايمني در شبكه برق، فن ورز لوازم 
اندازه گيري، مأمور فني خدمات مش��تركين، 
احداث و تعمير سرويس و نگهداري شبكه ها و 

فن ورز شبكه هوايي خط گرم است. 
امامي گف��ت: دومي��ن مركز ج��وار كارگاهي 
با همكاري ش��ركت چاپ و نشر ش��يران نگار 
راه اندازي شد تا در مساحت 800 متر خدمات 
چاپ و نشر براي 60 نفر از كارگران ارائه شود. 

وي رشته هاي آموزش��ي اين كارگاه آموزشي 
و مهارت��ي را چاپ افس��ت ورقي، ناظ��ر امور 
فرآيند چاپ، صحافي ناظر امور چاپ، متصدي 
محاس��بات فني چاپ، ليتوگراف��ي و طراحي 

گرافيك اعالم كرد. 
سرپرس��ت اداره كل آموزش فن��ي و حرفه اي 
استان اردبيل در بخش ديگري از سخنان خود 
خاطر نشان كرد: در س��ال جاري تالشمان بر 
اين اس��ت تا در كنار ارتقای آموزش و مهارت 
گروه ه��اي مختل��ف كارگري بتواني��م زمينه 

پشتيباني و حمايت از توليد را نيز مهيا كنيم. 

اراك در     مركزي ش�هر 
تكلي�ف  تعيي�ن 
اس�ناد مالكيت س�كونت گاه هاي غيررسمي 
پيش�رو بوده و از 3 هزار مراجع�ه كننده ۸۰۰ 
سند مالكيت آماده واگذاري شده است كه اين 
مهم ترين گام اساس�ي در اين زمينه اس�ت. 
مهدي عب��وري مع��اون وزير راه و شهرس��ازي 
و مديرعامل ش��ركت بازآفريني ش��هري ايران 
در نشست بررس��ي وضعيت س��كونت گاه هاي 
غيررسمي اراك، گفت: نداش��تن سند مالكيت 
و نب��ود هويت ملكي مش��كل جدي م��ردم در 
سكونت گاه هاي غيررسمي اس��ت و نياز است با 
ساز و كاري مؤثر براي تعيين تكليف امالك اين 
مناطق گام برداشته ش��ود.  وي افزود: ساكنان 
مناط��ق حاش��يه اي با داش��تن س��ند مالكيت 
مي توانند از مزاياي تس��هيالت بانكي، معافيت 

مالياتي و تخفيف عوارض ش��هرداري بهره مند 
شوند و تا اين همش��هريان به رسميت شناخته 
نشوند و هويت ملكي آنان احراز نشود، معضالت 

اجتماعي و مديريت ش��هري تداوم دارد.  معاون 
وزير راه و شهرس��ازي ادام��ه داد: 120 هزار نفر 
جمعيت در س��كونت گاه هاي غيررسمي اراك 

زندگي مي كنند كه با توجه به صنعتي بودن اين 
شهر برازنده نيست و بايد هرچه زودتر ساماندهي 
اين مناطق با اولويت در برنامه كارگزاران شهري 
و اجرايي باش��د.  عب��وري گف��ت: وزارت راه و 
شهرسازي به تنهايي نمي تواند معضالت دهه 50 
در حوزه مسكن و رشد قارچ گونه سكونت گاه هاي 
غيررسمي را حل كند و اين مهم نيازمند مشاركت 
استانداري، فرمانداري، راه و شهرسازي و دفاتر 

تسهيل گري است. 
وي افزود: الزم اس��ت تا نوس��ازي در بافت هاي 
فرس��وده عملياتي و حداقل خدمات به ساكنان 
در بافت ها داده ش��ود. عبوري افزود: سه منطقه 
از 13 محله در اراك كه بافت فرسوده دارد و در 
شيب كوه واقع ش��ده اند بايد پله گذاري شوند و 
شهرداري اراك بايد در اين راستا با حساسيت و 

جديت بيشتري اقدام كند. 

اراك پيشرو در تعيين تكليف اسناد مالكيت سكونت گاه هاي غيررسمي 

افزایش 170 درصدي ایجاد اشتغال در سمنان 
مدي�ركل كميته      سمنان
ام�داد اس�تان 
سمنان از افزايش 17۰ درصدي ايجاد اشتغال 
طرح ه�ا نس�بت ب�ه س�ال قب�ل خب�رداد. 
محس��ن مس��عوديان راد مديركل كميته امداد 
استان س��منان با بيان اينكه اعتبارات اشتغال 
كميته امداد استان سمنان با رشد دو برابري به 
200 ميليارد تومان افزايش يافت، گفت: 3 هزار 

و 564 طرح اشتغال توسط كميته امداد در سال 99 مصوب و تسهيالت آن پرداخت شده است.  وي 
با بيان اينكه تعهد اشتغال كميته امداد در س��ال گذشته 103 درصد محقق شده است، تأكيد كرد: 
اين تسهيالت و طرح ها هم براي مددجويان و هم براي كارآفرينان بوده است.  مديركل كميته امداد 
استان سمنان با بيان اينكه 102 ميليارد تومان براي ايجاد فرصت هاي شغلي در سال 99 تخصيص 
يافت كه بيش از تعهدات اين نهاد بوده است، گفت: 56 درصد طرح هاي اشتغال اجراشده روستايي 
و 44 درصد شهري بوده است همچنين بايد گفت در سال گذشته 170 درصد ايجاد اشتغال طرح ها 

نسبت به سال 98 افزايش يافت. 

جلوگیري از بیكار شدن 9500 نیروي متخصص و کارگر در کرمان
رئي����س كل     كرمان
ي  گس��تر د ا د
كرمان از جلوگيري از بيكارشدن ۹ هزار و ۵۰۰ 
نيروي متخصص و كارگر در اس�تان خبرداد. 
يداهلل موحد رئيس كل دادگستري كرمان گفت: 
از مهرماه س��ال 97 تاكنون ضمن تشكيل 253 
پرونده در دبيرخانه س��تاد اقتص��اد مقاومتي از 
بيكاري بالغ بر 9 هزار و 500 نيروي متخصص و 
كارگر در استان جلوگيري شده است.  وي به اهم اقدامات ستاد استاني اجراي سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي در ابعاد حقوقي و قضايي كرمان در سال گذشته اشاره كرد و افزود: تشكيل 157 پرونده در 
دبير خانه ستاد استاني اقتصاد مقاومتي و برگزاري 28 جلسه در اين ستاد جهت پيگيري مشكالت 
فعاالن اقتصادي استان از جمله اين اقدامات به ش��مار مي رود.  رئيس  كل دادگستري كرمان بيان 
كرد: طي سال 99 برگزاري مستمر جلسات ستاد استاني اقتصاد مقاومتي، شركت در جلسات شوراي 
گفت وگوي استاني دولت و بخش خصوصي و بازديد از چندين واحد توليدي به منظور بررسي ميداني 

مشكالت كارگران و فعاالن اين مجموعه انجام شده است. 

مشارکت 14 هزار بسیجي خوزستاني
در طرح شهید سلیماني 

عصر)ع�ج(  ول�ي  س�پاه  كنن�ده  هماهن�گ  مع�اون 
خوزس�تان از مش�اركت 1۴ ه�زار نف�ر از بس�يجيان 
زمين�ه  در  س�ليماني  ش�هيد  ط�رح  در  خوزس�تان 
مقابل�ه و مه�ار بح�ران كرون�ا در اي�ن اس�تان خب�رداد. 
سرهنگ پاسدار عبدالرضا حاجتي معاون هماهنگ كننده سپاه 
ولي عصر)عج( خوزستان گفت: از ابتداي طرح شهيد سليماني 
برخي از مسئوالن نس��بت به ثمردهي اين طرح ترديد داشتند 
اما با گذش��ت زمان بالفاصله ب��ر ضرورت و اهمي��ت آن تأكيد 
مي كردند.  وي افزود: 14 هزار نفر از بس��يجيان خوزس��تان در 
بخش هاي مختلف اين طرح مشاركت داشتند كه در پيك قبل 
به گفته مسئوالن باعث كاهش بيش از 40 درصدي مرگ ومير 
ش��د.  معاون هماهنگ كننده س��پاه وليعصر خوزستان تصريح 
كرد: مسئوالن كشوري نيز از خدمات بس��يجيان در اين طرح 
تقدير كرده اند و طرح ش��هيد س��ليماني را يك تجربه بس��يار 

دانستند.  موفق 

ساخت و خرید ۸۳۸ واحد مسكن
 براي مددجویان کردستاني

از  كردس�تان  اس�تان  ام�داد  كميت�ه  مدي�ركل 
ب�راي  مس�كن  واح�د   ۸3۸ خري�د  و  س�اخت 
مددجوي�ان كردس�تاني در س�ال گذش�ته خب�ر داد. 
محمدرسول شيخي زاده مديركل كميته امداد استان كردستان 
گفت: از مجم��وع 838 واحد مس��كن تأمين ش��ده مددجويان 
كردستاني در سال گذشته 618 واحد براي مددجويان روستايي و 
220 واحد آن نيز براي مددجويان شهري بوده است.  وي افزود: اين 
نهاد مسكن مددجويان را از طريق پرداخت كمك هاي بالعوض و 
تسهيالت قرض الحسنه و همچنين همكاري اداره راه و شهرسازي، 
بنياد مس��كن، س��ازمان برنامه و بودجه و س��پاه تأمين مي كند.  
مديركل كميته امداد استان كردستان ادامه داد: با حمايت اداره 
راه و شهرسازي ساخت 246 واحد مسكن در شهرهاي ديواندره، 
بيجار، قروه و دهگالن آغاز ش��ده است.  ش��يخي زاده گفت: حل 
مشكل مسكن به عنوان يكي از مهم ترين نيازهاي خانوار به اندازه 

بحث اشتغال و رفع مسئله بيكاري مهم و ضروري است. 

ویژه برنامه »دولت قرآن« 
در آرامگاه حافظ برگزارمي شود 

مع�اون فرهنگ�ي دفت�ر ام�ام جمع�ه ش�يراز از برگزاري 
وي�ژه برنام�ه »دولت ق�رآن« در آرام�گاه حافظ خب�ر داد. 
مصطفي مش��فقيان معاون فرهنگي دفتر امام جمعه ش��يراز از 
برگزاري ويژه برنامه دولت قرآن در آرامگاه حافظ در دهه آخر ماه 
مبارك رمضان خبرداد.  وي در تشريح ضرورت اجراي اين برنامه 
گفت: ويژه برنامه »دولت قرآن« از روزگذشته تا چهارشنبه 22 
ارديبهشت ماه در جوار آرامگاه حافظ با حضور قاريان بين المللي 
قرآن كريم و اساتيد برجسته اي چون دكتر منصوري الريجاني و 
آيت اهلل دژكام برگزار خواهد شد كه در طي اين سلسله برنامه ها، 
ضمن قرائت فاخر آياتي از قرآن كريم، اساتيد مدعو به تبيين نكات 
عرفاني و تفسيري از اشعار قرآني حافظ خواهند پرداخت.  معاون 
فرهنگي دفتر امام جمعه شيراز افزود: به دليل استمرار وضعيت 
قرمز كرونا در شهر شيراز، اين برنامه بدون حضور جمعيت برگزار 
شده و عالقمندان هر روز مي توانند اين برنامه را ساعت 12:35 

ظهر از شبكه استاني سيماي مركز فارس مالحظه كنند. 
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