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88498441سرويس  شهرستان

گفت وگوي »جوان« 
با رئيس سازمان بسيج كارگران و كارخانجات كشور 

صنايع داخلي 70 درصد نياز كشور را 
تأمين  مي كنند

اگر قرار باشد در مورد قشري كه بيش از هر كس از كرونا صدمه ديده 
حرف بزنيم حتماً بايد اولين گزينه ما كارگران باشند. اما اگر بخواهيم در 
مورد پيشگامان و طاليه داران عرصه توليد در سخت ترين شرايط هم 
حرف بزنيم باز بايد نام كارگران را در صدر اين ليست قرار بدهيم. درست 
در شرايطي كه اعالم مي شد هيچ كس از خانه خارج نشود، اين كارگران 
بودند كه در پش�ت دس�تگاه هاي كارخانجات مي ايس�تادند تا مبادا 
هموطنان شان احساس كمبود داشته باشند. حاال و بعد از گذشت بيش 
از يكسال از شيوع كرونا در كشور به سراغ سردار سرتيپ دوم پاسدار 
علي حسين رعيتي فرد، رئيس سازمان بسيج كارگران و كارخانجات 
كش�ور رفتيم تا در گفت وگويي از فعاليت هاي اين س�ازمان در سال 
جهش توليد و برنامه هايشان براي سال جاري و رفع موانع آگاه شويم. 

با توجه به وضعيت اقتصادي و اش�تغال در كش�ور، بس�يج 
كارگران چه اقداماتي در جهت بهبود اوضاع داشته؟ 

ابتدا بايد عرض كنم كه نيروي بسيج يك تسهيلگر است و براي كمك و ياري 
رساندن به اقشار و اجزاي جامعه وارد عمل مي شود. بر همين اساس سعي 
مي شود مشكالت توليد بدون واسطه توسط بسيج و دستگاه هاي اجرايي 
بررسي و برطرف شود كه در سال گذشته مشكالت ۶۵۰ واحد توليدي به 
همت بسيج پيگيري و برطرف شد.  استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي 
شعار اصلي نظام بود كه در حوزه هاي گوناگون عينيت پيدا كرد، اما دشمن 

در تالش است تا در حوزه اقتصادي كشور را به چالش بكشد. 
سال گذش�ته به نام جهش توليد بود آيا كاري در اين راستا 

صورت گرفت؟
اگر قرار باشد در مورد جهش توليد صحبت شود بايد گفت ما سال گذشته 
دوران خوب و درخشش توليد را داشتيم. تحريم ها موجب شد تا با جلوگيري 
از واردات بسياري از اقالم و بخصوص در عرصه لوازم خانگي به ايران براي 
بيش از ۱۰ هزار نفر در اين صنعت اشتغال جديد ايجاد شود و ۷۰ درصد نياز 
كشور در اين صنعت در داخل كشور توليد و تأمين شود. مردم ديدند كه 
چقدر محصوالت ايراني به مغازه ها راه پيدا كردند و بعد از استفاده هم حتي 
متوجه كيفيت و قيمت مناسب آنها در مقايسه با كاال هاي خارجي شدند. 

يعني فكر مي كنيد ايران ظرفيت رس�يدن به مدارج باال در 
حوزه توليد را دارد؟

نظام ظرفيت هاي باالي عرصه توليد و اقتصاد دارد كه بايد به آن توجه شده و 
مورد استفاده قرار گيرد. توانمندي اقتصادي و نظامي كشور در حال حاضر با 
اوايل انقالب قابل مقايسه نيست و توانايي كشور با بهره گيري از ظرفيت هاي 
مردمي افزايش پيدا كرده و امروز صنعتگران و كارگران كه سربازان جنگ 

اقتصادي هستند ياري رسان و كمك رسان توليد هستند. 
سازمان بسيج كارگران و كارخانجات كشور چه كار ويژه اي 

بر اي توليد انجام داده است؟
تشكيل قرارگاه توليد به همت سازمان بسيج در كشور گام بزرگي بود كه 
تقريباً تمام اقشار با آن هم راستا و همسو شده و در حركتند.  نيروي بسيج 
تشكيل شده تا تهديدها را به فرصت تبديل كند و امروز نيز با روحيه و تفكر 
بسيجي در جنگ اقتصادي تحريم ها را به فرصت تبديل كرده و اميدآفريني 

خواهد كرد. 
هم اكنون چند شهرك صنعتي در كل ايران مشغول به فعاليت 

و توليد است؟
هم اكنون ۸۵۰ شهرك صنعتي با فعاليت افزون بر ۹۰ هزار واحد توليدي در 
كشور عالوه بر تأمين نياز داخل نياز ده ها كشور خارجي را نيز تأمين مي كند. 
با ورود و كمك نخبگان و شركاي اجتماعي، كار تسهيل گري در توليد سرعت 

گرفته و به كمك بسيج از ايجاد خدشه در توليد جلوگيري شده است. 
 شما طرحي مزين به نام شهيد كريمي را به اجرا در آورديد. 

اين طرح چه اهدافي را دنبال مي كند؟
طرح شهيد كريمي به دنبال ايجاد انگيزه در توليد با بهره گيري از ظرفيت 
بسيج اس��ت. در اين طرح به دنبال تسهيل در توليد با احصاي مشكالت و 
رصد موانع پيش روي توليدكنندگان هس��تيم. سعي مي شود مشكالت 
توليد بدون واسطه توسط بس��يج و دستگاه هاي اجرايي بررسي و برطرف 
شود كه بر همين اساس مشكالت ۶۵۰ واحد توليدي در سال گذشته به 
همت همين نخبگان بسيجي پيگيري و با رفع آنها، اين واحدها به چرخه 

توليد بازگشتند. 
 براي سال جديد چه برنامه هايي اولويت كاري شما را تشكيل 

مي دهند؟
تمام سعي و تالش ما اين اس��ت كه با ارتقاي مهارت كارگران و بهره وري 
و همراهي كارفرمايان و كارگران و همچنين تش��كيل گروه هاي جهادي 
متخصص براي حل مشكالت، در كمترين زمان ممكن معضالت واحدهاي 
توليدي را برطرف يا با باالبردن سطح دانش آنها ميزان توليد و بهره وري را باال 
ببريم.  نبايد فراموش كنيم كه جامعه كارگري از وفادارترين افراد به انقالب 
هستند و به رغم توطئه افكني دشمنان در صحنه هستند و اجازه نمي دهند 

توليد با چالش مواجه شود. 
 فشار و صدمات كرونا به صنعت كش�ور را چطور ارزيابي 

مي كنيد؟
نمي توانيم منكر فش��ار مضاعفي ك��ه تحريم و كرونا به تولي��د وارد كرده 
باشيم. اما خوش��بختانه جامعه كارگري با رعايت پروتكل ها اجازه ندادند 
كه شيوع ويروس مانع توليد شود و چرخ هاي توليد شتابان تر از گذشته به 
حركت درآمد و با تبديل تهديد به فرصت فضاي كسب و كار و توليد رونق 

دوچندان داشت. 

دايره المعارف فرهنگ
 تمدن و مشاهير زنجان منتشر شد

مديركل حفظ آثار و نش�ر ارزش هاي     زنجان
انتش�ار  از  زنج�ان  دفاع مق�دس 
دايره المعارف فرهنگ، تمدن و مش�اهير در اين اس�تان خبرداد. 
قاسم محمدي مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس زنجان 
در جلسه ستاد گرامي داشت مناسبت هاي دفاع مقدس و مقاومت سال 
۱۴۰۰، گفت: با توجه به انتخاب شعار »ما مقتدريم« براي برنامه هاي 
دفاع مقدس امس��ال، برنامه هاي مرتبط با دفاع مق��دس و مقاومت در 

راستاي اين شعار برگزار مي شود.  
اين مسئول از انتش��ار دايره المعارف فرهنگ، تمدن و مشاهير استان 
زنجان خبرداد و اف��زود: تأليف، چاپ و نش��ر ۱۰۰ عنوان كتاب حوزه 
دفاع مقدس، از ديگر برنامه هاي اداره كل حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي 
دفاع مقدس اس��تان زنجان است. عالوه بر آن آرش��يو و مرتبط سازي 
اسناد ش��هدا و رزمندگان براي بانك جامع اس��تان به همت اداره كل، 
جهاد دانشگاهي و دبيرخانه كنگره ۳۵۳۵ استان زنجان انجام مي شود.  
مديركل حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس زنجان با بيان اينكه 
در اجراي برنامه هاي سال دفاع مقدس به پروتكل هاي بهداشتي صادره 
از س��وي س��تاد ملي كرونا توجه ويژه اي مي ش��ود، ادامه داد: برپايي 
نمايشگاه هاي فرهنگي و تخصصي، مشاركت با سازمان ها و نهادهاي 
لشكري و كشوري به منظور برگزاري برنامه هاي فرهنگي و تبليغي در 
اجراي برنامه ها مورد توجه است.  محمدي گفت: ايجاد فضاي تبليغي 
در مراكز علمي، پژوهش��ي و حوزه هاي علميه و ترويج فرهنگ ايثار، 
شهادت، مقاومت، جهاد و شهادت و پرداختن به سبك زندگي شهدا، از 

محورهاي اين برنامه ها محسوب مي شود. 
وي تصريح كرد: هر ساله هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهريورماه تا هفتم 
مهرماه برگزار مي شد كه امسال از فروردين ماه آغاز شده و تا اسفندماه 
ادامه مي يابد.  مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس زنجان 
با اشاره به مدافعان سالمت، گفت: تجليل از مدافعان سالمت، فعاالن 
رزمايش كمك مؤمنانه در برنامه هاي دفاع مقدس مورد تأكيد بوده و بايد 
تمركز برنامه هاي دفاع مقدس بر روزهاي روز جهاني مقاومت از قبيل 
سالروز شهادت سردار سليماني، دهه فجر و روز شهدا باشد.  محمدي 
بر ضرورت حضور اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس در 
شوراي نامگذاري معابر و اماكن استان زنجان تأكيد و خاطرنشان كرد: 
در حال حاضر ۱۲ يادمان شهيد در اس��تان زنجان وجود دارد كه سه 
يادمان در شهرهاي نيك پي، ارمغانخانه و سلطانيه هنوز به بهره برداري 

نرسيده و ضروري است تا هفته دفاع مقدس به پايان برسد. 

محمدرضا هاديلو

 قم: مرحله اول از واكسيناس��يون س��المندان روس��تايي در قم از 
روزگذشته در محل مركز خدمات جامع س��المت حضرت امام جواد 
ائمه شهر دستجرد آغاز ش��د.  در اين مرحله واكسن به افراد باالي ۷۵ 
سال كه داراي پرونده سالمت باشند تزريق مي شود و افرادي كه داراي 
پرونده نيستند بايد به نزديك ترين پايگاه سالمت محل سكونت خود 

مراجعه كنند. 
 كرمانشاه: مدير پايگاه ملي منظر فرهنگي تاريخي اورامانات گفت: 
به زودي اطلس باس��تان شناسي اوارمانات كرمانش��اه به عنوان اولين 
اطلس باستان شناسي استان رونمايي مي شود.  پويا طالب نيا با اشاره به 
تهيه اولين اطلس باستان شناسي در استان، افزود: طي ساليان گذشته 
حدود ۱۰ فصل بررسي هاي باستان شناسي توسط اساتيد مختلفي در 
شهرستان هاي جوانرود، ثالث باباجاني، روانسر و پاوه منطقه اورامانات 

كرمانشاه انجام شده است. 
 هرمزگان: معاون توس��عه مديريت ثبت اح��وال هرمزگان از آماده 
بودن بيش از ۲۰ هزار كارت ملي هوشمند جهت تحويل به شهروندان 
خبرداد.  گيتا بردبار افزود: متقاضيان بع��د از دريافت پيامك به محل 
مشخص شده مراجعه، و كارت ملي هوشمند خود را دريافت كنند.  وي 
با بيان اينكه افرادي هم كه رسيد ثبت نامشان مفقود شده مي توانند با 
مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت، دوباره رسيد دريافت كنند، تصريح 
كرد: بيش از يك ميليون و ۹۵ هزار هرمزگاني براي دريافت كارت ملي 

هوشمند نام نويسي كرده اند. 

400 پرستار به بيمارستان هاي كردستان
افزوده مي شود

   كردستان در پي برگزاري آزمون استخدامي در 
سال گذشته ۴۰۰   پرستار و رده هاي زير 
مجموعه آن به بيمارس�تان هاي استان كردس�تان افزوده مي شود. 
حيدر ايزدي رئيس اداره پرستاري دانش��گاه علوم پزشكي كردستان، با 
اشاره به بحث مديريت انساني در ايام كرونا، گفت: با توجه به ايجاد ساز 
و كار وزارت بهداش��ت مبني بر اينكه نيروهايي كه در گذش��ته در قالب 
نيروهاي طرحي، خدمات ارائه داده اند مي توانند به مدت شش ماه تا يك 
سال در بيمارس��تان ها در قالب تداوم طرح به كارگيري شوند كه در اين 
راس��تا مجموعاً ۱۵ تا ۲۰ درصد نيروي انساني به بيمارستان هاي سطح 
استان افزوده شد.  وي افزود: در پي برگزاري آزمون استخدامي پرستاران 
در سال گذشته ۴۰۰ پرستار و رده هاي زير مجموعه آن به بيمارستان هاي 
استان افزوده مي ش��ود.  به گفته اين مس��ئول برنامه ريزي براي تكميل 

كمبودهاي كادر درمان به طور جدي ادامه دارد

ثبت نام 3 هزار حامي جديد ايتام و محسنين 
در خوزستان 

مديركل كميته امداد خوزستان از ثبت      خوزستان
نام 3 هزار حامي جديد ايتام و محسنين 
از ابتداي م�اه مبارك ب�ا اجراي پويش »اي�ران مهرب�ان« خبر داد.

جمال شيبه مديركل كميته امداد خوزستان از ثبت نام ۳ هزار حامي 
جديد ايتام و محس��نين از ابتداي ماه مبارك در اجراي پويش »ايران 
مهربان« خبرداد و گفت: هم اكنون ۳۷ هزار حامي در استان حمايت از 

ايتام و فرزندان محسنين خوزستاني را بر عهده  دارند.  
وي افزود: در حال حاضر ۲۵ هزار يتيم و فرزند محسنين از حمايت هاي 
مادي و معنوي م��ردم نيكوكار و حاميان بهره مند هس��تند.  مديركل 
كميته امداد خوزس��تان با بيان اينك��ه ۵ هزار نفر از ايت��ام و فرزندان 
محسنين فاقد حامي هستند، ادامه داد: پويش ايران مهربان نيز براي 
حمايت از ايتام و فرزندان محسنين با شعار »من هم يك حامي هستم« 
با هدف هيچ يتيمي بدون حامي نباشد با سرعت بيشتري انجام مي شود.  
شيبه با اش��اره به اجراي پويش »ايران مهربان« با هدف جذب حامي 
جديد براي ايتام و محسنين، تأكيد كرد: از آغاز اجراي اين طرح خيرين 
با هدف حمايت از كودكان يتيم و تأمين نيازمندي هاي آنها در زمينه 
معيشتي تحصيلي درمان و... به جمع حاميان پيوسته اند كه ۳ هزار نفر 

از آنان از ابتداي ماه مبارك رمضان به حاميان ايتام اضافه شده اند.  
وي با اشاره به اينكه بخش��ي از كمك هاي دريافتي حاميان غيرنقدي 
بوده است، افزود: حاميان عالوه بر پرداخت كمك هاي نقدي، در تأمين 
پوشاك، نوش��ت افزار، پرداخت هزينه درمان و تهيه جهيزيه، فرزندان 

معنوي خود را ياري مي كنند.  
مديركل كميته امداد خوزستان بر ضرورت فرهنگ سازي رسانه اي در 
موضوع حمايت از ايتام تأكيد كرد و افزود: مردم همواره در كار خير و 
احسان از مسئوالن جلوتر هستند و در اين زمينه نقش رسانه ها به ويژه 

رسانه ملي قابل توجه است. 
شيبه با اشاره به اينكه در سال گذشته قريب به ۶۸ ميليارد تومان كمك هاي 
خيران به حساب ايتام و فرزندان محسنين واريز شده است، گفت: خيران 
مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي ekram. emdad. ir يا ارسال عدد 
۱ به ۳۰۰۰۳۳۳۳۶۱ ضمن دريافت شناسه فرزند مورد حمايت، كمك هاي 

خود را به حساب مستقيم فرزند معنوي خود واريز كنند. 

بازگشت 305 هكتار از اراضي ملي به طبيعت شمال
   مازندران معاون امور اراضي جهاد كش�اورزي استان مازندران از بازگشت 
3۰5 هكت�ار از اراض�ي مل�ي ب�ه طبيع�ت ش�مال خب�رداد. 
حجت اهلل هاديان معاون امور اراضي جهاد كشاورزي استان مازندران گفت: سال گذشته تعداد ۴ 
هزار و ۶۳۷ مورد تغيير كاربري غيرمجاز در مساحت ۳۵۱ هكتار شناسايي شد كه نسبت به سال 

۹۸ به لحاظ تعداد ۲۱ درصد و در مساحت 
تقريباً سه برابر بود.  معاون امور اراضي جهاد 
كش��اورزي اس��تان مازندران در ارتباط با 
اجراي احكام قضايي، گف��ت: تعداد ۴هزار 
دستور قضايي به مساحت ۳۰۲ هكتار اخذ 
ش��د كه از اين تعداد، ۳ ه��زار و ۴۳۰ مورد 
در س��طح ۳۰۵ هكتار به مورد اجرا درآمد.  
هاديان افزود: اين در ش��رايطي اس��ت كه 
در سال ۹۸ تعداد يك هزار و ۱۸۸ مورد در 

مساحت ۸۸ هكتار اجراي حكم شد كه از لحاظ تعداد و مساحت بيش از ۳۰۰ درصد سه برابر رشد 
داشته است.  وي در هشداري ادامه داد: طبق قانون هرگونه تعرض به محيط زيست و زمين هاي 
منابع طبيعي و دولتي جرم بوده و ضابطان قضاي��ي طبق قانون و با هماهنگي با مراجع قضايي با 

افراد خاطي برخورد مي كنند.

احداث نخستين مزرعه استخراج رمز ارز  كشور در فريدن
   اصفهان عمليات اجرايي احداث نخستين مزرعه استخراج رمز ارز  كشور با 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در شهرك صنعتي داران شهرستان 

فريدن در غرب استان اصفهان آغاز شد. 
عمليات اجرايي احداث نخستين مزرعه استخراج رمز ارز  كشور با سرمايه گذاري بخش خصوصي روز شنبه 

در ش��هرك صنعتي داران واقع در شهرستان 
فريدن در غرب استان اصفهان آغاز شد.   امين 
خانجاني، س��رمايه گذار بخ��ش خصوصي در 
ارتباط با اين ش��هرك گفت: اين مجموعه در 
زميني به مس��احت بالغ بر ۷۸ هزار مترمربع 
در ش��هرك صنعتي داران احداث مي ش��ود.  
 وي ميزان مصرف برق مورد نياز استخراج رمز 
ارز در مرحله نخست اين شهرك را بالغ بر ۲۱ 
مگاوات اعالم كرد و اف��زود: در مراحل بعدي 

مقدار مصرف برق تا ۱۰۰ مگاوات افزايش پيدا خواهد كرد و قرار است بخشي از انرژي الكتريكي مورد نياز 
از طريق احداث نيروگاه در آن منطقه تأمين شود.    اين فعال بخش خصوصي اشتغالزايي مستقيم افتتاح 
شهرك استخراج رمز ارز را بالغ بر ۷۰۰ نفر به صورت مستقيم و يك هزار و ۵۰۰ نفر به طور غيرمستقيم 

اعالم كرد و گفت: ۸۰ درصد از اين نفرات از نيروهاي بومي شهرستان فريدن خواهند بود. 

فعاليت همه جانبه 1200 گروه جهادي 
در استان مركزي 

ايجاد اشتغال براي 16 هزار اردبيلي 
درسال 99

در ح�ال حاض�ر     مركزي
بيش از 12۰۰ گروه 
جهادي در اس�تان مركزي فعاليت دارند كه 
اين نشان از اقبال مشاركت جويي بسيجيان 
اس�ت.  خي�ر  و  اجتماع�ي  ام�ور  در 
 سردار سرتيپ دوم پاسدار محسن كريمي فرمانده 
سپاه روح اهلل استان مركزي كه به مناسبت تشكيل 
روز بسيج س��ازندگي در جمع خبرنگاران، سخن 
مي گفت با اش��اره به فع��ال ب��ودن ۱۲۰۰ گروه 
جهادي در اين استان گفت: شكل گيري بسيج با 
انديشه و نگرش حضرت امام)ره( انقالب اسالمي 
بوده است و بسيج در طول اين س��ال ها با روحيه 
نش��اط و پويايي همواره در عرصه ه��اي مختلف 
درخشيده و منشأ خدمات بس��يار گسترده شده 
اس��ت.  وي، حفظ دس��تاوردهاي انقالب اسالمي 
و تحقق آرمان ه��ا و اهداف انقالب اس��المي را از 
جمله اهداف بسيج سازندگي عنوان كرد و افزود: 
اين نهاد با بهره گيري از ظرفي��ت عظيم مردمي، 
مأموريت هاي خود را با موفقيت به سرانجام رسانده 
و بسياري از پيشرفت هاي انقالب اسالمي به واسطه 
تفكر و روحيه ارزشمند بسيج است.  فرمانده سپاه 

روح اهلل استان مركزي ادامه داد: مقام معظم رهبري 
با آگاهي و شناخت كامل از روحيه جوانان، فرمان 
تشكيل بسيج سازندگي را صادر كرد تا بسيج همپاي 
ساير مأموريت ها در عرصه سازندگي نيز حضور پيدا 
كند و بسيج سازندگي اكنون به يكي از سرمايه هاي 
مهم كشور تبديل شده و توانسته با اقدامات مختلف 
در حوزه خدمت رس��اني به مردم، جايگاه مردمي 
خوبي كس��ب كند.  س��ردار كريمي گفت: بسيج 
سازندگي در استان مركزي در عرصه هاي مختلف 
خدمات بسيار گسترده اي به مردم ارائه كرده است و 
در يك سال اخير بسيج سازندگي در راستاي مبارزه 
و كاهش آسيب هاي همه جانبه بيماري كرونا نيز 
كارنامه درخشاني دارد.  وي يادآور شد: توزيع بيش 
از ۸۵۰ جهيزيه به زوج ه��اي جوان، تهيه و عرضه 
بيش از يك ميليون پرس غذاي گ��رم، توزيع ۲۲ 
هزار بس��ته لوازم التحرير، اعزام بيش از يك هزار و 
۲۰۰ معلم جهادگر به مناطق مح��روم براي ارائه 
خدمات آموزشي، تهيه و توزيع بيش از ۳۰۰ هزار 
بسته معيشتي، ساخت بيش از ۱۹۰ واحد مسكوني 
از اقدامات مهم بسيج سازندگي با مشاركت مردم و 

خيران است. 

   اردبيل رئيس س�ازمان 
صنعت، معدن و 
تجارت استان اردبيل از ايجاد اشتغال براي 
داد.  خب�ر  اردبي�ل  در  نف�ر  ه�زار   1۶
رامين صادقي رئيس س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان اردبيل گفت: در سال ۱۳۹۹ 
زمينه اشتغال ۱۶ هزار و ۸۶۴ نفر فراهم شد كه  
از اين تعداد در حدود ۹ هزار و ۱۶۱ نفر در بخش 
صنعت، معدن و صنوف توليدي جذب بازار كار 
شدند.  وي با اش��اره به فعاليت يك هزار و ۱۴۲ 
واحد توليدي پروانه دار در استان افزود: ۲۲هزار 
نفر در اين واحدها مش��غول به كار هستند كه 
پيش بيني ما براي اش��تغال سال جاري بيش از 
اين ميزان است.  رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اردبيل از بازگش��ت برخي واحدهاي 
تولي��دي اردبيل به چرخه توليد در س��ال هاي 
گذشته اش��اره و اذعان كرد: در سال ۹۸ حدود 
۴۵ واحد توليدي و در سال ۹۹ تعداد ۵۸ واحد 
توليدي و صنعتي ب��ه مدار توليد بازگش��تند.  
صادقي از فعاليت ۵۵ هزار واحد صنفي در سطح 
استان خبرداد و بيان كرد: در اين رابطه ۱۵ هزار 

كارت بازرگاني در استان صادر شده است.  وي 
با اش��اره به تس��هيالت توليد پرداخت شده به 
واحدهاي توليدي افزود: در سال گذشته ۹۳۹ 
ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شد كه در اين 
رابطه رتبه دوم كشوري را كسب كرديم.  رئيس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل 
از فعاليت ۲۰۰ معدن فلزات در اردبيل خبرداد 
و تصريح كرد: هم اكنون فلزات مختلف همچون 
مس، سرب و آهن در استان استخراج مي شود 
كه ب��ا برنامه ريزي هاي انجام ش��ده تا ماه هاي 
آينده شاهد اكتشاف معدن طال و بهره برداري از 
اين فلز در استان خواهيم بود.  صادقي از توليد 
الستيك خودروهاي سبك و سنگين در اردبيل 
خبرداد و افزود: در حال حاضر كارخانه آرتاويل 
تاير با ظرفيت ۳۰۰ هزار ت��ن در حال فعاليت 
است كه اين ميزان تا انتهاي امسال به بيش از 
۹۰۰ هزار تن مي رسد.  وي همچنين از صدور 
۹۵۰ جواز تأسيس در اس��تان خبر داد و گفت: 
اين پروانه ها با ارزش ۴۵ هزار ميليارد تومان و 
با ظرفيت اش��تغال ۱۵ هزار نفري در استان در 

مدت يك سال صادر شده است. 

   گلستان   مع�اون آب�زي 
پ�روري ش�يالت 
گلستان با اشاره به ورود محموله بچه ميگو از 
جن�وب كش�ور ب�ه اي�ن اس�تان از آغ�از به 
كارنخس�تين مجتم�ع پ�رورش ميگو بخش 
خب�رداد.  گميش�ان  در  خصوص�ي 
 محمود س��قلي معاون آب��زي پ��روري اداره كل 
شيالت گلس��تان گفت: نخس��تين محموله بچه 
ميگو از جنوب كش��ور، به تعداد ۱ ميليون و ۶۰۰ 
هزار قطعه براي ذخيره سازي و توليد در مجتمع 
خصوصي پرورش ميگو گميشان، وارد استان شد.  
وي افزود: اين محموله با رعايت تمامي پروتكل هاي 
بهداش��تي و انجام آزمايش��ات مورد نياز از سوي 
دامپزش��كي براي ذخيره س��ازي در دومين سال 
پرورش پس از بيماري لكه سفيد، در اختيار توليد 
كنندگان قرار گرفته اس��ت. معاون آبزي پروري 

اداره كل شيالت گلستان ادامه داد: در سال جاري 
نزديك به ۱۳۲۰ هكتار از مزارع مجتمع پرورش 
ميگو گميشان زيركشت اين محصول مي روند كه 

با توجه به دس��تورالعمل هاي صادره كميته فني 
الزامات بهداشتي، مزارع داراي نرسري مي توانند 
براي هر هكتار بين ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار قطعه و مزارع 

بدون نرس��ري براي هر هكت��ار ۱۵۰ هزار قطعه، 
ذخيره سازي بچه ميگو انجام دهند. سقلي با اشاره 
به ميزان نياز استان به بچه ميگو خاطر نشان كرد: 
در سال جاري نياز مجتمع پرورش ميگو گميشان 
نزديك به ۲۰۰ ميليون قطعه بچه ميگو است كه با 
توجه به وجود يك مركز تكثير در استان، بخشي از 
اين نياز به ميزان حدود ۵۰ ميليون قطعه مي تواند 
از سوي اين مركز تأمين گردد.   معاون آبزي پروري 
شيالت استان گلستان با بيان اينكه نخستين مركز 
نرسري در مجتمع پرورش ميگو گميشان توسط 
بخش خصوصي راه اندازي شده است، گفت: يكي 
از مزارع بخش خصوصي امسال براي نخستين بار 
به صورت پايلوت، مركز نرسري خود را با ظرفيت 
نگهداري ۲ تا ۳ ميليون الرو ميگو، به مس��احت 
۴۵۰ مترمربع و با هزينه اي بالغ بر ۵ ميليارد ريال 

راه اندازي كرده است. 

آغاز به كار نخستين مجتمع پرورش ميگوي بخش خصوصي در گميشان گلستان 

چهارمحال و بختياري ها ۱5 ميليارد تومان زكات دادند 
پارسال مردم چهارمحال و بختياري 15 ميليارد و 2۰۰ ميليون      چهارمحال و بختياري
تومان زكات واجب، مس�تحب و فطري�ه پرداخت كردند. 
علي ملك پور مديركل كميته امداد چهارمحال و بختياري گفت: پارسال مردم استان ۱۵ ميليارد و ۲۰۰ 

ميليون تومان زكات واجب، مس��تحب و فطريه 
پرداخت كردند.  وي افزود: از مجموع ۱۵ ميليارد و 
۲۰۰ ميليون تومان زكات پرداختي مردم استان، 
يك ميليارد و ۶۰۰ ميلي��ون تومان زكات فطريه 
بوده اس��ت.  مديركل كميته امداد چهارمحال و 
بختياري با اشاره به استقرار پايگاه هاي جمع آوري 
زكات فطريه در محل برگزاري نماز عيد فطر ادامه 

داد: روش هاي پرداخت غيرحضوري نيز از طريق رسانه ها اعالم مي شود.  ملك پور با بيان اينكه پارسال 
مردم خير و نيكوكار در استان و خارج از اس��تان ۱۰۶ ميليارد تومان به نيازمندان كمك كردند گفت: 
كمك هاي پرداختي در قالب نقد و كاال بوده كه به دست نيازمندان رسيده است.  وي با اشاره به فعاليت 
۹۶ مركز نيكوكاري تحت نظارت كميته امداد استان افزود: كمك هاي جمع آوري شده توسط اين مراكز 

به دست نيازمندان تحت حمايت و غير تحت حمايت در همان مناطق مي رسد. 

صدور يك ميليون اوراق قضايي از سوي دادگستري قزوين
رئيس كل دادگستري استان قزوين از ابالغ الكترونيكي بيش از     قزوين
يك ميليون اوراق قضايي در دادگس�تري استان قزوين خبرداد. 
حجت االس��الم نور اهلل قدرتي رئيس كل دادگستري اس��تان قزوين گفت: در سال گذشته از سوي 
محاكم اس��تان بالغ بر يك ميليون و ۳۳۰ هزار 
اوراق قضايي از قبيل ابالغ، اخطار، احضار براي 
طرفين پرونده به صورت الكترونيكي ارسال شد. 
وي افزود: براي ابالغ اين پرونده ها به شيوه سنتي 
و آنچه در گذشته انجام مي گرفت، دست كم بايد 
بيش از ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار برگه چاپ مي شد 
كه با اين روش نوين در مصرف كاغذ صرفه جويي 
مطلوب به عمل آمده است.  مقام ارشد قضايي استان با اشاره به اينكه طي سال ۹۹، ۸۸ درصد اوراق، 
الكترونيكي ابالغ شده است، ادامه داد: نسبت به مدت مشابه در س��ال ۹۸، به حمداله شاهد افزايش 
پنج درصدي در ابالغ اوراق قضايي به اين روش بوده ايم.  وي تصريح كرد: ابالغ الكترونيك در حفظ حريم 
خصوصي افراد بسيار مؤثر است، از سوي ديگر با جلوگيري از تجديد اوقات رسيدگي به پرونده ها، در 

ارتقای سرعت رسيدگي قضايي و كاهش اطاله دادرسي نقش اثرگذاري خواهد داشت. 

بوشهر پايتخت مهارت آموزي
 كشور شد 

مديركل آموزش فني و حرفه اي اس�تان بوش�هر از انتخاب 
استان بوشهر به عنوان پايتخت مهارت آموزي كشور خبر داد. 
عبدالمجيد دراهك��ي مديركل آموزش فني و حرفه اي بوش��هر در 
جلسه ش��وراي مهارت آموزي و برنامه ريزي استان از رونمايي تمبر 
بوشهر پايتخت مهارت آموزي انرژي كشور خبرداد و گفت: شوراي 
گسترش سازمان آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر را به عنوان 
پايتخت مهارت آموزي كشور انتخاب كرد.  وي با تقدير از حمايت هاي 
ويژه استاندار بوش��هر و مديرعامل س��ازمان منطقه ويژه اقتصادي 
انرژي پارس در جهت راه اندازي مراكز ملي مهارت آموزي نفت، گاز و 
پتروشيمي در استان بوشهر، افزود: وجود ظرفيت هاي عظيم نفت، گاز 
و پتروشيمي در استان بوشهر در اين انتخاب مهم تأثير داشته است.  
مديركل آموزش فني و حرفه اي بوش��هر افزود: اين طرح در شوراي 
گسترش مهارت آموزي كشور تصويب شد و بر اين اساس ايجاد مركز 
ملي گاز كشور در عسلويه و ايجاد مركز تربيت مربي در حوزه نفت و 

گاز در شهرستان كنگان در اين راستان انجام  شده است. 

اتصال ۱00 درصدي كتابخانه هاي 
عمومي يزد به اينترنت 

مديركل كتابخانه هاي عمومي يزد با بيان اينكه 11۴ باب كتابخانه 
عمومي در اس�تان يزد فعالي�ت دارد، از اتص�ال 1۰۰ درصدي 
كتابخانه هاي عمومي اين اس�تان به واي فاي رايگان خبرداد. 
رقيه دوست فاطمي ها مديركل كتابخانه هاي عمومي يزد گفت: به 
همت همكاران فناوري اطالعات اين اداره كل و همكاري رؤساي 
ادارات كتابخانه هاي عمومي شهرس��تان هاي استان، ۱۰۰درصد 
كتابخانه عمومي تحت پوش��ش نهاد در اس��تان ي��زد به واي فاي 
رايگان مجهز شدند.  وي افزود: اين امر كه با حمايت ويژه معاونت 
برنامه ريزي، پژوهش و فناوري اطالعات نهاد كتابخانه هاي عمومي 
كشور و همكاري شركت مخابرات اس��تان يزد محقق شد، سبب 
شده است دسترسي به اينترنت پرسرعت و رايگان در تمامي نواحي 
استان كه داراي كتابخانه عمومي هستند، براي اعضا فراهم شود. 
وي تصريح كرد: راه اندازي واي فاي رايگان در تمامي كتابخانه هاي 
استان سبب شده اعضاي ۲۷ باب كتابخانه روستايي استان نيز از 

اين فرصت بهره  مند شوند. 

 اجراي »طرح هادي« در 890 روستاي 
كرمانشاه

معاون عمران روس�تايي بنياد مسكن اس�تان كرمانشاه از 
اجراي طرح هادي در بيش از 89۰ روس�تاي استان خبر داد. 
غالمرضا نصوري معاون عمران روس��تايي بنياد مسكن استان 
كرمانشاه، با بيان اينكه تهيه طرح هادي تنها براي روستاهاي 
با بيش از ۲۰ خانوار جمعيت صورت مي گيرد، گفت: بر همين 
اساس از ۲۳۷۸ روستاي اس��تان، براي ۱۷۱۵ روستا كه داراي 
جمعيتي بيش از ۲۰ خانوار هستند تهيه و اجراي طرح هادي 
صورت مي گيرد.  وي افزود: در زمينه اج��راي طرح هادي نيز 
كار در حال انجام اس��ت و تاكنون طرح هادي در ۸۹۰ روس��تا 
معادل ۵۲ درصد روستاهاي باالي ۲۰ خانوار استان انجام شده 
است.   نصوري در تشريح اقدامات صورت گرفته در زمينه اجراي 
طرح هادي گف��ت: اجراي اين طرح ش��امل اقدامات عمراني و 
زيرساختي ش��امل خاكبرداري، خاكريزي، زيراساس، اساس، 
آسفالت معابر، جدول گذاري )هدايت آب هاي سطحي(، پياده 

روسازي  ديوار حائل است. 

   كرمانشاه   يزد     بوشهر


