
بنياد بركت امسال      تهران
100 ه�زار ط�رح 
اشتغالزايي اجتماع محور را در مناطق محروم و 
روس�تايي كش�ور راه اندازي مي كند كه باعث 
ايجاد 300 هزار فرصت  شغلي به شكل مستقيم 
و غيرمستقيم براي مردمان اين مناطق مي شود. 
مديرعامل بنياد بركت با بيان اينكه در جلسه شوراي 
عالي اشتغال كشور با حضور رئيس جمهور مقرر شد 
بنياد بركت با توجه به زيرس��اخت ها، توانايي ها و 
فعاليت هايش در حوزه توانمندسازي به خصوص 
متمركز در مناطق محروم، ايجاد 300 هزار شغل 
از يك ميليون ش��غل تعهد شده توس��ط دولت را 
در سال 1401 برعهده بگيرد، گفت: اين بنياد در 
حال حاضر در 12هزار روس��تاي كشور با پوشش 
40درصد جمعيت روستايي حضور دارد و تا به امروز 
200 هزار طرح اقتصادي را در حوزه هاي اجتماعي 
و راه اندازي مشاغل خرد، كوچك و خانگي در اين 
مناطق به بهره برداري رسانده است.   محمد تركمانه 

با تأكيد بر اينكه بنياد بركت امسال 100هزار طرح 
اش��تغالزايي اجتماع محور را در مناطق محروم و 
روستايي كشور راه اندازي مي كند، افزود: رسالت 
و تمركز س��تاد اجرايي فرمان ام��ام و بنياد بركت 
پيش��رفت مناطق محروم با تمركز بر روس��تاها، 

حاشيه شهرهاي بزرگ و شهرستان هاي كوچك 
اس��ت. در حال حاضر تمركز بنياد  بر اشتغال هاي 
خرد و خانگي و كوچك در اين مناطق است.  وي 
توضيح داد:  امسال بحث تكميل كردن زنجيره هاي 
ارزش اقتص��ادي در اين مناطق را نيز در دس��تور 

كار داريم. تس��هيل گران بنياد از ابتداي راه اندازي 
يك شغل تا مرحله توليد، فروش و حتي صادرات 
محصول نهاي��ي در كنار كارآفري��ن خواهند بود.  
تركمانه ادامه داد: بنياد بركت فرآيند اشتغالزايي را  
به شبكه مجريان و تسهيل گران خود و حلقه هاي 
مياني كه متشكل از مردم هس��تند سپرده است. 
كار اصلي بنياد در حال حاض��ر نظارت و كمك به 
فرآيند اشتغالزايي است. شبكه هزار نفري مجريان 
و تسهيل گران بنياد بركت كه از خود مردم هستند 
در مناطق محروم و روستايي سراسر كشور خدمت  
مي كنند.  وي بر نياز كشور به جهاد اقتصادي تأكيد 
كرد و گفت: جهاد واژه مقدسي است و بايد همراه 
با هدف باش��د. جهاد يك روح است كه بايد با يك 
هدف متعالي گ��ره بخورد. ابتداي انقالب كش��ور 
نيازمند كارهاي سازندگي و عمراني بود كه حضرت 
امام)ره( با توجه به همين نياز دستور تأسيس جهاد 
سازندگي را دادند.  اولويت امروز كشور اما متفاوت 

شده و نيازمند جهاد اقتصادي است.

نهضت اشتغالزايي با ايجاد300هزار شغل بركت در مناطق محروم
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سجاد مرسلي

تجهيز اراضي كشاورزي آذربايجان شرقي به شبكه آبياري فرعي
1۹هزار هكتار      آذربايجان شرقي
اراضي توسعه 
كشاورزي آذربايجان شرقي در قالب طرح 
مهار آب هاي مرزي اين اس�تان به ش�بكه 

فرعي آبياري مجهز شد. 
فريبرز عباس��ي معاون آب و خاك وزير جهاد 
كش��اورزي در بازديد از يك مجتمع كش��ت و 
صنعت در شهرستان خداآفرين آذربايجان شرقي 
گفت: 1۹هزار هكتار اراضي توسعه كشاورزي در 
قالب طرح مهار آب هاي مرزي اين استان به شبكه فرعي آبياري مجهز شده كه سهم شهرستان خداآفرين 
از اين مقدار بيش از ۵هزار هكتار است و سامانه جديد آبياري آماده بهره برداري است.  وي با بيان اينكه اين 
مجتمع كشت و صنعت با استفاده فناوري دانش بنيان گام هاي مؤثري در كاهش مصرف آب و افزايش 
بهره وري خاك برداشته است، افزود: با تالش متخصصان داخلي صددرصد تجهيزات آبياري بومي سازي 
شده و كشور را از واردات اين تجهيزات بي نياز كرده است.  اين مسئول ادامه داد: اعتبارات بانكي كافي 

پيش بيني شده كه در قالب تسهيالت كم بهره براي تجهيز مزارع در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد.

۵۳ هزار شغل جديد در مازندران ايجاد مي شود
امس����ال ب�ا     مازندران
برنامه ريزي هايي 
كه انجام گرفته است ۵3 هزار شغل جديد در 
مي ش�ود.  ايج�اد  مازن�دران  اس�تان 
ف��رج اهلل فت��ح اهلل رئي��س س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي مازندران در جلسه كارگروه اقتصادي 
و اشتغال و سرمايه گذاري استان گفت: طي برنامه، 
رشد اقتصادي بايد تماماً بر محور رشد اقتصادي 
متمركز باش��د و از ظرفيت ه��اي مختلف براي 
رسيدن به اين هدف بهره گيري كرد.  وي با بيان اينكه در سال جاري ۵3 هزار اشتغال ايجاد مي شود، افزود: 
همچنين بايد رصد شود كه چقدر از اشتغال موجود پابرجاست و در كنار آن بايد شغل جديد ايجاد شود.  اين 
مسئول با اعالم اينكه بايد به هدفگذاري صورت گرفته در راستاي برنامه رشد اقتصادي دست يابيم، ادامه داد: 
برنامه عملياتي ابالغي به دستگاه هاي اجرايي بايد رصد و نظارت شود، بنابراين رصد اشتغال و راستي آزمايي 
يكي از موضوعات و طرح مهم به شمار مي رود.  فتح اهلل گفت: ظرفيت هاي خوبي براي ايجاد اشتغال در حوزه 

دانش بنيان وجود دارد و به دنبال اين رويكرد هستيم كه دانش بنياني توليد را محقق كنيم.

كاهش آسيب های اجتماعی با اجراي طرح ۳۱۳ در آذربايجان غربي
با هدف كاهش      آذربايجان غربي
آسيب ه��اي 
اجتماعي در آذربايجان غرب�ي طرح 313 با 
همكاري تبليغات اسالمي استان اجرا مي شود. 
فاضل قانع معاون فرهنگي كميت��ه امداد امام 
خميني)ره( آذربايجان  غربي در جمع رؤس��اي 
ادارات تبليغات اسالمي اين استان گفت: طرح 
313 سال گذش��ته با همكاري حوزه علميه  با 
هدف كاهش آسيب هاي اجتماعي در استان آغاز 

شد و در اين طرح از ظرفيت هاي حوزه و روحانيت تبليغات اسالمي استفاده مي شود.  وي افزود: در اين 
طرح خانواده هايي كه از سوي كميته امداد معرفي مي شوند با همكاري روحانيون مستقر در روستاها تالش 
مي شود تا مشكالت آنها حل شود و در جلسه نخست كه روحانيون با اين خانواده ها آشنا مي شوند هديه اي 
به اين خانواده ها تقديم مي كنند و در بازه زماني پنج ماهه مشكل اصلي آنها احصا و حل مي شود.  اين مسئول 
ادامه داد: مراكز نيكوكاري كميته امداد با شعار »از مردم براي مردم« در مساجد ايجاد مي شود و كساني كه 

عالقه مند هستند مي توانند با حضور در كميته امداد و معرفي هيئت امنا، مركز نيكوكاري تشكيل دهند.

 دوره هاي آموزش هاي پيش از ازدواج 
در يزد رايگان برگزار مي شود

 اشتغالزايی بسيج در استان مركزي 
با راه اندازي٧٦٠ صندوق قرض الحسنه 

دوره ه���اي     يزد
آموزشي پيش 
از ازدواج با موض�وع »ازدواج و خانواده« به 
صورت رايگان در استان يزد برگزار مي شود. 
مهديه جمش��يدي معاون امور جوان��ان اداره كل 
ورزش و جوانان اس��تان ي��زد گف��ت: همزمان با 
آغاز هفته ازدواج دوره هاي آموزش��ي 1۶ ساعته 
آموزش هاي پيش از ازدواج با موض��وع »ازدواج و 
خانواده« به صورت رايگان در سراسر استان برگزار 
مي شود.  وي افزود: برگزاري اين كالس ها به صورت 
حضوري و غيرحضوري براي عموم جوانان، زمينه 
آگاه س��ازي و كمك به ش��كل گيري ازدواج هاي 
موفق و پايدار را ايج��اد مي كند.  وي اف��زود: اين 
دوره با حضور كارشناس��ان، مجريان و مدرس��ان 
كارگاه هاي آموزش��ي پي��ش از ازدواج در تمامی 
شهرستان ها برگزار خواهد ش��د و فراگيران پس 
از گذراندن آم��وزش مذكور، مي توانند گواهينامه 
پايان دوره آموزشي را دريافت كنند.  اين مسئول، 
نهادينه سازي آموزش پيش از ازدواج به عنوان يك 
اقدام پيش��گيرانه در بروز آسيب هاي اجتماعي به 
ويژه طالق، افزايش دانش و بينش جوانان در آستانه 
ازدواج در امر انتخاب همس��ر مناسب و كمك به 
فرآيند تصميم گيري جوانان در آس��تانه ازدواج را 

برخي از اهداف مورد نظر در برگزاري اين نشست ها 
برشمرد.  جمشيدي ادامه داد: مخاطبان اين طرح، 
جوانان مجرد با اولويت گروه سني 1۵ تا 3۵ سال 
اعم از دانش آموزان متوس��طه دوم، ورزش��كاران، 
جوانان عضو ه��الل احمر، اعضاي س��ازمان هاي 
مردم نهاد جوانان استان، دانشجويان، طالب حوزه 
علميه، نخبگان جوان، بسيجيان، سربازان، كارگران 
و جوانان شاغل در صنوف مختلف هستند.  وي در 
ادامه آشنايي با مهارت هاي خودشناسي، انتخاب 
همسر و معيارهاي آن، آش��نايي با مباني، فلسفه 
و كاركرد ازدواج، ازدواج و س��المت روان، ازدواج و 
سالمت جسم، ازدواج و سالمت معنوي،  راهكارهاي 
تسهيل موانع ازدواج، اش��رافيت و تجمل گرايي، 
مظاهر فرهنگ غرب، آس��يب هاي قبل از ازدواج، 
آموزش خويش��تنداري در روابط پيش از ازدواج و 
آسيب هاي روابط دختر و پس��ر را از سرفصل هاي 
مطرح شده در اين نشست ها عنوان كرد.  متقاضيان 
براي ش��ركت در اين دوره ها مي توانن��د از طريق 
هماهنگي با ادارات ورزش و جوانان در شهرستان ها 
و از طريق مراك��ز تخصص��ي ازدواج و خانواده در 
مركز اس��تان يا جهت كس��ب اطالعات بيشتر با 
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بي��ش از ۷۶0       مركزي
ق  و صن����د
قرض الحسنه در استان مركزي تشكيل شده 
كه براي اشتغالزايي نقش آفريني مي كنند. 
سردار سرتيپ دوم پاسدار محسن كريمي فرمانده 
سپاه روح اهلل استان مركزي در جمع پاسداران و 
بسيجيان سپاه ش��ازند با تقدير از فعاليت هاي 
بسيجيان ناحيه مقاومت اين شهرستان و با بيان 
اينكه بس��يج همواره يار وفادار به م��ردم و نظام 
اسالمي بوده و صادقانه و مخلصانه براي خدمت 
به مردم در صحنه است، گفت: امروز پايگاه هاي 
بسيج ستون هاي مستحكم نظام اسالمي هستند 
و نقش مهمي در پيش��رفت محالت دارند.  وي 
افزود: بس��يج با اقدامات مؤثري كه در طول 43 
سال گذشته انجام داده و به بركت فضاي معنوي 
حاكم در آن به قلب ها و دل هاي مس��تضعفين 
عالم راه پيدا كرده اس��ت.  فرمانده سپاه روح اهلل 
استان مركزي با اشاره به اينكه هر پايگاه بسيج 
يك نظام اسالمي در ابعاد كوچك است، ادامه داد: 
امروز تقويت و احياي پايگاه هاي بسيج با رويكرد 
مسجد از اهميت زيادي برخوردار است و در گام 
دوم انقالب، بسيج براي قوي شدن كشور و نشان 
دادن كارآمدي نظام اس��المي در همه ابعاد گام 

برمي دارد.  سردار كريمي با تأكيد بر اينكه حركت 
در مسير رفع مشكالت مردم از رسالت هاي بسيج 
اس��ت، گفت: در اين راس��تا يكي از مصاديق آن 
تشكيل صندوق هاي قرض الحسنه و سازماندهي 
گروه هاي جهادي اس��ت كه در استان مركزي 
بيش از ۷۶0  صندوق قرض الحس��نه تش��كيل 
شده كه براي اشتغالزايي نقش آفريني مي كنند.  
وي افزود: بسيج متناس��ب با نيازهاي جامعه و 
مردم و خصوصاً جوانان و نوجوانان بايد حركت 
كند و در زمينه هاي ورزشي، فرهنگي، علمي و 
اجتماعي بايد حرف براي گفتن داشته باشد و در 
اين راستا احياي پايگاه هاي بسيج از سال ۹۸ در 
دستور كار قرار گرفته كه بسيجيان بايد با رويكرد 
مسجدمحوري زمينه تحقق بيانيه گام دوم انقالب 
را فراهم سازند و اساس بسيج پايگاه هاي بسيج 
است.  سردار كريمي ادامه داد: توسعه و ترويج باور 
و فرهنگ بسيجي ضرورت مهم كشور در گام دوم 
انقالب است و امروز در جنگ شناختي دشمن و 
فتنه انگيزي آنها در فضاي مجازي بسيجيان بايد 
با جهاد تبيين دشمنان را شكست دهند و قطعاً با 
راهبرد جهاد تبيين و روايت صحيح از حماسه هاي 
انقالب اس��المي راهبردهاي دشمن در جنگ 

شناختي با شكست مواجه خواهد شد.

   گلستان: مديركل راه و شهرسازي گلستان در خصوص تسهيالت 
اعطا شده براي كمك وديعه مسكن در استان گفت: از 12 خرداد 1401 
كه ثبت نام براي وام كمك وديعه مس��كن آغاز ش��د تاكنون 2هزار و 
۸۸۶نفر در سطح استان گلستان متقاضي بهره مندي از اين تسهيالت 
بوده و اقدام به ثبت نام كردند.  مهدي ملك افزود: شهرهاي گرگان و گنبد 
بيشترين متقاضي دريافت وديعه مسكن را داشته اند و تاكنون ۶2درصد 

از متقاضيان، حائز شرايط پرداخت تسهيالت بوده اند. 

   قم: سند مالكيت آستان مقدس بانوي كرامت به همت اداره كل ثبت استان 
و امالك استان قم صادر و به توليت اين آستان مقدس تحويل داده شد.  

   اصفهان: مديركل ورزش و جوانان اصفهان با بيان اينكه اين استان به 
طور رسمي نامزد عنوان پايتخت جوانان كشورهاي اسالمي شده است،گفت: 
يكي از برنامه هاي ستاد، برگزاري جشنواره ازدواج در هفته آينده با عنوان 
»يك انگشت عسل« است كه براي اولين بار در شهرستان اصفهان و هشت 
شهرستان ديگر استان به صورت همزمان برگزار خواهد شد.   جواد محمدي 
افزود: اين جشنواره شروع فعاليت تخصصي در بحث ازدواج و خانواده است 
كه براي اولين بار در استان اصفهان اتفاق مي افتد و اميدواريم به زودي در همه 

نقاط استان اجرايي شود و اثرات خوبي در اين حوزه داشته باشد. 

   خراسان شمالي: عباسعلي گريواني معاون بهره برداري شركت آب 
و فاضالب خراسان شمالي گفت: در حال حاضر 40 درصد از مشتركان 
خانگي آب در مناطق شهري و ۹0 درصد در مناطق روستايي بيش از 
الگوي مصوب آب مصرف مي كنند كه در صورت رعايت نكردن انشعاب 

مشتركان بد مصرف قطع خواهد شد. 

   البرز: عل��ي چهارمحالي، مديركل زندان هاي اس��تان البرز گفت: 
تعداد 130 زنداني استان البرز در واحد هاي صنعتي شهرستان اشتهارد 
مشغول كار شدند تا ضمن تحمل حبس فرآيند بازگشت شرافتمندانه 

آنها به جامعه  مهيا شود و حقوق نيز دريافت كنند. 

   كهگيلويه و بويراحمد: اسالم قدمي معاون حفاظت و بهره برداري 
شركت آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد گفت: تاكنون 4۷۶ حلقه 

چاه غير مجاز در استان پر و مسلوب المنفعه شده است. 

   سيس�تان و بلوچستان: سرپرس��ت پليس راهور اس��تان سيستان و 
بلوچستان گفت: پليس راهور پويش 1۸- 1۸ را به منظور تأمين ايمني و سالمت 
و حفظ جان اين گروه سني با توجه به نقش پليس، والدين، رسانه ها، آموزش و 
پرورش و ديگر مراكز فرهنگي و آموزشي برگزار مي كند. سرهنگ محمدعلي 
بزي افزود: آمارها حكايت از آن دارد كه 1۸درصد از قربانيان و جانباختگان سوانح 

ترافيكي را كودكان و نوجوانان زير 1۸ سال تشكيل مي دهند. 

   لرستان: حجت االسالم والمسلمين حبيب حاتمي كن كبود، مسئول 
دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانش��گاه لرس��تان از آغاز 
فعاليت مدرسه تابستانه  آموزش عالي با حضور ۹ رئيس دانشگاه اصلي 

استان در محضر نماينده ولي فقيه خبر داد. 

   آذربايجان شرقي: مديركل زندان هاي آذربايجان شرقي از آموزش 
و تربيت 2300 زندان��ي ويژه طرح حفظ و قرائت ق��رآن در زندان هاي 
استان خبر داد.  محمد جوادي در جشن گلريزان ويژه اشتغال زندانيان 
شهرستان اهر گفت: ۷۶0 زنداني نيز در حفظ نهج البالغه با عنوان طرح 

الغدير آموزش و شركت كردند.

 2هزار معتاد در خراسان رضوي 
تحت پوشش بيمه سالمت قرار گرفتند

امس�ال با همكاري اداره كل بيمه س�المت و اداره كل ثبت احوال 
خراس�ان رض�وي بي�ش از 2هزار معت�اد متجاه�ر كه اعتي�اد را 
ترك كرده ان�د تحت پوش�ش بيمه درمان�ي س�المت در آمدند. 
دبير ش��وراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراس��ان رضوي از وجود 
حدود ۹هزار معتاد متجاهر در س��طح اين اس��تان خب��ر داد و گفت: هم 
اكنون پيش بيني مي ش��ود حدود ۷هزار نفر از معتادان متجاهر در شهر 
مشهد به سر مي برند و امسال برنامه ويژه ای براي جمع آوري پاتوق هاي 
فروش مواد مخدر و دستگيري خرده فروشان در سطح محالت براي تمام 
استان پيش بيني كرده ايم تا ميزان رضايتمندي مردم افزايش يابد. ما در 
امر پيش��گيري از اعتياد و درمان فرد معتاد بدون شك به ياري افراد خير 
نيازمند هستيم.  محمدحسين صالحي با تأكيد بر اينكه خوشبختانه امسال 
با همكاري اداره كل بيمه سالمت و اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي 
بيش از 2هزار معتاد متجاهر كه اعتياد را ترك كرده اند تحت پوشش بيمه 
درماني س��المت در آمده اند، ادامه داد: همچني��ن از جانب همين بيمه 
سالمت ساير اعضاي خانواده افراد بهبود يافته از اعتياد تحت پوشش بيمه 
سالمت درآمدند.  به گفته اين مسئول، براي اينكه ساير افراد بهبود يافته نيز 
تحت پوشش بيمه سالمت در بيايند، بايد به مراكز ماده 1۶ هزينه نگهداري 
اختصاص يابد، سپس آن مراكز ليست بيمه افراد جديد را به ما ارائه دهند 
و اين كار انجام ش��ود.  وي افزود: در ايام كرونا نيز با هماهنگي هايي كه با 
دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شد تمام افراد معتاد در مراكز ماده 1۶ و 

تبصره 2 هر دو ُدز واكسن كرونای خود را دريافت كردند. 
صالحي با اشاره بر امر پيشگيري در حوزه مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد 
مخدر بيان كرد: حوزه پيشگيري به لحاظ اثرگذاري و همچنين هزينه 
اندكي كه دارد در اولويت اقدامات اين س��تاد اس��ت از همين رو سعي 
كرده ايم برنامه هاي آموزشي و بازدارنده اي را براي گروه هاي هدف خود 
ش��امل كودكان، نوجوانان، جوانان و خانواده ها پيش بيني كنيم.  دبير 
شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراس��ان رضوي با بيان اينكه 
به كمك مردم و اعضاي انواع س��من هاي مردم نهاد و افراد خير بسيار 
نيازمند هستيم، زيرا يك فرد معتاد بعد از اينكه دوره درمان اعتياد خود 
را سپري كرد اگر براي زندگي پس از آن آمادگي الزم را نداشته باشد و 
در جايي براي تأمين مخارج زندگي خود مشغول كار نشود يقيناً پس از 
گذشت اندك زماني دوباره به دامان مواد مخدر پناه خواهد برد، گفت: 
الزم است مردم و افراد خير در امر پيشگيري و درمان و به ويژه اشتغال 
اين افراد ياري رسان ما براي كمك به افراد بهبود يافته از اعتياد باشند كه 
خوشبختانه در بهمن ماه سال 1400يك فرد خير در منطقه حسن آباد 
شانديز در اردوگاه شماره يك مش��هد يك مركز اقامتي 300 نفره را با 
هزينه حدود ۶ ميليارد تومان احداث كرد و اين اولين مشاركت جدي 
خيرين در حوزه مبارزه با اعتياد است كه بسيار به ما كمك شد و مجدد 
همين فرد خير با اين ستاد تفاهمنامه اي را به امضا رساند تا بعد از اينكه 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر در همان اردوگاه يك كارگاه اشتغالزايي را 

ساخت، هزينه تجهيز و راه اندازي اين كارگاه را عهده دار شود. 

 منازل روستاييان بوشهر 
محلي براي پرورش ماهيان دريايي 

سال هاست كه وضعيت صيادان، پرورش دهندگان و صادركنندگان 
آبزيان بوشهر اصاًل خوب نيست و به خاطر نابساماني و تنگناهاي 
فراوان در اين حوزه، باي�د گفت فعاالن اين عرص�ه به جاي صيد، 
خودش�ان در تور مش�كالت گرفتار ش�ده اند.  با توج�ه به وجود 
ظرفيت هاي فراوان در عرصه پرورش ماهي در بوشهر، انتظار مي رود 
ضمن ايجاد زيرساخت هاي مناسب براي اجراي طرح هاي كارآمد، 
تسهيالت مورد نياز نيز در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد. برهمين 
اساس حاال قرار است طرح پرورش ماهي با استفاده از آب دريا در 
مساحت هاي كوچك در منازل روس�تاهاي ساحلي استان بوشهر 
انجام شود كه مي تواند نقش مهمي در اشتغال و توليد داشته باشد. 

    
بوشهر داراي ۷00 كيلومتر نوار ساحلي است كه بايد عالوه بر پرورش 
ميگو، براي توسعه طرح هاي پرورش ماهي نيز اقدامات الزم در استان 
انجام شود.  برخورداري از سواحل طوالني و همجواري با خليج فارس 
يكي از مهم ترين ظرفيت ها در بوشهر است كه فرصت هاي فراواني را 
در اختيار مردم اين استان قرار داده اس��ت، اما هنوز نه تنها برنامه اي 
مش��خص براي بهره مندي از اين ظرفيت ارائه نشده است، بلكه همان 
شيوه هاي س��نتي هم آنقدر درگير مشكالت و گرفتاري ها هستند كه 

كارد را به استخوان رسانده اند. 
كنترل صيد بي رويه، تأمين سوخت مورد نياز گشت هاي كنترل ذخائر 
دريايي، ضرورت حركت در جهت آبزي پروري، تأمين زيرساخت هاي 
سايت هاي پرورش ميگو، حل مشكل مالكيت اراضي پرورش ميگو، لحاظ 
كردن كنش ها و واكنش هاي جامعه صيد و صيادي پيرامون تصميم هاي 
دستگاه هاي اجرايي و همچنين واگذاري كنترل ذخائر دريايي به محيط 
زيست از جمله خواسته هايي است كه طي دهه هاي اخير بارها و بارها 
عنوان شده و با اينكه مسئوالن امر هم با نظر مس��اعد و روي باز آنها را 

پذيرفته اند اما هرگز كاري در جهت بهبود اوضاع انجام نداده اند.  
به طور مثال وقتي در س��ال ۹3 وزير جهاد كش��اورزي وقت به بوشهر 
سفر كرده بود با بيان اينكه مسائل و مشكالت حوزه هاي پرورش ميگو، 
نخيالت و صنايع فرآوري خرما در اين استان بررسي شد و براي حل اين 
مشكالت با همكاري مسئوالن استان راهكارهاي مناسب در نظر گرفته 
مي شود، گفت: »اميدواريم نارسايي هايي را كه در بخش آبزي پروري 
وجود دارد با مشاركت مسئوالن شيالت، استاندار بوشهر و فعاالن اين 
بخش برطرف كنيم و اين منطقه به ظرفي��ت الزم در پرورش و توليد 

آبزيان دست يابد.« 
ناگفته نماند وي تأكيد كرد توسعه صنايع فرآوري سبب افزايش ارزش 
افزوده محصوالت آبزيان مي ش��ود، به همين دليل توجه به اين بخش 

از ضروريات است!
اواخر سال گذشته، نماينده مردم بوشهر، گناوه و ديلم در مجلس نيز با 
اشاره به موارد مطرح شده در رابطه با مشكالت كشاورزي و آبزي پروري 
بوشهر گفت: »اين استان به عنوان قطب توليد ميگوي پرورشي كشور با 
ظرفيت 20 تا 2۵ هزار تن در سال به شمار مي آيد، براي توليد خوراك 
اين واحدهاي پرورش ميگو در استان به صورت پلنت در كارخانه ها نياز 

مبرم به مواد اوليه كنجاله سويا وجود دارد.«
عبدالكريم جميري ادامه داد: »در شرايط كنوني وضع تحريم ها و باال 
رفتن قيمت ها تأمين اين ماده اوليه و ضروري را براي كارخانه هاي توليد 
خوراك آبزيان استان با مشكالت جدي مواجه كرده و فرآيند توليد در 

كارخانه ها كند و بعضاً متوقف شده است.«
به گفته اين مس��ئول، با توجه ب��ه اهميت اقتص��ادي صنعت ميگوي 
پرورشي در استان از لحاظ ارزآوري و ايجاد اشتغال در مناطق ساحلي و 
به منظور جلوگيري از وقفه در توليد سهميه ويژه كنجاله سويای مورد 
نياز، براي كارخانه هاي توليدكننده خوراك آبزيان پرورشي اختصاص 
يابد.  در ي��ك كالم بايد گفت، به  رغم طرح ه��اي عظيمي كه در حوزه 
پرورش ميگو در بوشهر اجرا شده و بخش عمده ميگوي پرورشي كشور 
توسط پرورش دهندگان اين استان توليد مي شود و اين صنعت در حال 
گسترش اس��ت اما در زمينه پرورش ماهي آنگونه كه بايد كاري انجام 

نشده و كارهاي زيادي روي زمين مانده است. 
   حمايت از پرورش دهندگان ماهي در روستا

پرورش آبزيان يكي از مهم ترين ظرفيت هاي خليج فارس در بوش��هر 
اس��ت كه كنار منابع نفت و گازي مي تواند كمك شاياني به شكوفايي 
اقتصاد اين منطقه كند و بر همين اساس دوباره طرح هايي ارائه شده كه 

اگر اجرايي شوند اين بار تحولي در اين منطقه به وجود مي آيد. 
مديركل ش��يالت بوش��هر با بيان اينكه با توجه به ظرفيت هاي بسيار 
خوبي كه در استان وجود دارد، توسعه طرح هاي پرورش آبزيان را در 
اين استان در دستور كار داريم، مي گويد: »اجراي طرح هاي آبزي پروري 
باعث تأمين نيازهاي مردم به اين آبزيان مي شود. حفظ ذخائر دريايي 
كه با تهديد جدي روبه رو هس��تند از ديگر مزاي��اي اجراي طرح هاي 

آبزي پروري است.«
علي بازدار ادامه مي دهد: »بوشهر قطب ميگوي پرورشي كشور است و با 
توسعه زيرساخت ها و تصويب طرح هاي مختلف شاهد اجراي سطح زير 

كشت و توليد ميگوي پرورشي در استان خواهيم بود.«
آنطور كه متوليان امر در بوشهر عنوان مي كنند قرار است حمايت هاي 
ويژه اي از طرح هاي آبزي پروري در سطح استان انجام شود كه پرورش 
ماهيان دريايي در روستاهاي ساحلي از برنامه هاي مهمي است كه در 

دستور كار قرار گرفته است. 
در همين رابطه مديركل ش��يالت بوش��هر با بيان اينكه طرح پرورش 
ماهيان دريايي با استفاده از آب دريا در مساحت هاي كوچك در منازل 
روس��تاهاي همجوار دريا با طرح پايلوت در روستاي تنبك شهرستان 
كنگان كليد خورده اس��ت، مي گويد: »پيش بيني مي شود به تدريج 
شاهد توسعه آن در ساير نقاط استان باشيم. براي حمايت همه جانبه 
از چنين پروژه هايي حمايت خود را اعالم كرده و خواستار ورود چنين 

پتانسيل هايي در عرصه توليد محصوالت شيالتي هستيم.«
   برنامه ريزي براي توليد 3هزار تن ماهي پرورشي

چندي پيش نيز استاندار بوشهر به اهميت توسعه طرح هاي آبزي پروري 
در استان اشاره كرده و خواستار حمايت ويژه از پروژه هاي پرورش ماهي 

و ميگو در سطح سواحل استان بوشهر شده بود. 
احمد محمدي زاده از آغاز اجراي طرح هاي ب��زرگ و مهم در پرورش 
ماهي و ميگو در بوشهر خبر داده و گفته بود: »در سواحل استان حركت 
بزرگي در عرصه پرورش ماهي در قفس با هدفگذاري توليد ۵0 هزار تن 
آغاز شده اس��ت.« وي با بيان اينكه امسال براي توليد 3هزار تن ماهي 
پرورشي برنامه ريزي شده است، ادامه داد: »به ظرفيت هزار تن قفس 
پرورش ماهي راه اندازي مي ش��ود و طرح هاي مرتبط ب��ا اين حوزه با 

جديت در دستور كار قرار خواهد گرفت.«
اجراي طرح هاي پرورش ماهي عالوه بر حفظ ذخائر دريايي نقش مهمي 

در ايجاد اشتغال، درآمدزايي و همچنين ارزآوري خواهد داشت.

 ايجاد اشتغال براي ۶۷۱ 4 نفر
از سوي واحدهاي صنفي 

واحد هاي صنفي استان اردبيل براي بيش از 4هزار و ۶۷1 نفر 
اشتغال ايجاد كردند. 

رامين صادقي رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل 
در مراسم گراميداشت روز اصناف در اتاق بازرگاني اردبيل گفت: اول 
تا دهم تير به نام دهه توليد و تجارت نامگذاري شده و بر همين اساس 
وزارت صمت تالش مي كند تا در ابعاد مختلف مشكالت بيمه اي و 
مالياتي اصناف را در كنار ساير بوروكراسي هاي اداري رفع كند.  وي 
افزود: 4هزار و ۶۷1 فرصت شغلي در واحد هاي صنفي با اسناد بيمه اي 
محقق شده كه اين رقم معادل اشتغال ايجاد شده در بخش صنعت 
است.  اين مس��ئول ادامه داد: ۵۵ هزار واحد صنفي فعال در استان 
وجود دارد كه اگر هر كدام از اين واحد هاي صنفي زمينه اشتغال دو 
نفر را فراهم كنند كارآفريني 110هزار نفري در اين واحد هاي صنفي 

روي مي دهد كه يك شرايط مناسب و مطلوب است.

 راه اندازي »سامانه مديريت اطالعات 
و رصد اتباع بيگانه« در البرز

»سامانه مديريت اطالعات و رصد اتباع بيگانه«  با عنوان اختصاري 
»مدارا« با هدف پيشگيري و مقابله با جرائم در البرز راه اندازي شد. 
حسين فاضلي هريكندي رئيس دادگس��تري البرز با اشاره به ايجاد 
»سامانه مديريت اطالعات و رصد اتباع بيگانه« براي اولين بار در كشور 
كه با همت دبيرخانه شوراي تحول و تعالي دادگستري كل استان به 
مرحله بهره برداري رسيده اس��ت، گفت: در البرز آمار دقيقي از اتباع 
بيگانه وجود ندارد اما در سال گذش��ته حدود 3/1درصد از اشخاص 
پرونده هاي ثبت شده، تابعيت غيرايراني داشتند كه بيشترين آنها اتباع 
كشورهاي افغانستان، آذربايجان، عراق و كويت بودند و در حال حاضر 
نيز در سه ماهه ابتدايي سال جاري، 1/1درصد از اشخاص در پرونده های 
عمدتاً كيفري دادگستري كل استان از اتباع كشورهاي ديگر هستند.  
وي افزود: حوزه اتباع بيگانه يك��ي از حوزه هاي مغفول مانده بود و در 

كشور مديريت و رصد دقيقي در اين زمينه انجام نمي شود.

 اهداي 28 فقره كمك بالعوض 
براي تكميل واحدهاي روستايي زنجان 

28 فقره كمك بالعوض به مبلغ 2ميلي�ارد و 420 ميليون ريال براي 
تكميل واحدهاي مسكوني نيمه تمام روستايي در استان زنجان اهدا شد. 
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي اس��تان زنجان گفت: ميزان 
كمك هاي بالعوض از س��وي حس��اب 100 امام )ره( براي تكميل 
واحدهاي مس��كوني نيمه تمام روس��تايي در س��ال گذشته تعداد 
۸۷4فقره به مبلغ ۶4 ميليارد ريال بوده، به طوري كه در س��ه ماهه 
اول سال جاري نيز تعداد 2۸ فقره به مبلغ 2 ميليارد و 420 ميليون 
ريال از اين محل براي تكميل واحدهاي مسكوني نيمه تمام روستايي 
پرداخت ش��ده اس��ت. رضا خواجه اي افزود: تس��هيالت طرح ويژه 
بهسازي و نوسازي مسكن روستايي اعتبار س��ال 1400 در استان 
زنجان با سهميه تخصيصي ۵ هزار فقره و تعداد سهميه ابالغي 4هزار 
و 230واحد است كه از اين تعداد 4هزار و 230 فقره معرفي به بانك و 

تعداد 3هزار و ۶40 فقره، معادل ۸۶ درصد انعقاد قرارداد شده است.

   زنجان   البرز    اردبيل

تكميل بيمارستان تخصصي كودكان هرمزگان تا دهه فجر 
بيمارس��تان      هرمزگان
بي  ۹0تختخوا
تخصصي كودكان بندرعب�اس با ۵1درصد 
اس�ت.  س�اخت  ح�ال  در  پيش�رفت 
هاش��م نامور مديرعامل ش��ركت پااليش نفت 
بندرعباس گفت: براي بهب��ود فضاي درماني و 
ايجاد بخش هاي تخصصي،س��اختمان جديد 
بيمارس��تان كودكان ب��ا ظرفي��ت ۹0 تخت با 
همكاري شركت پااليش نفت بندرعباس براي 
توسعه زيرساخت هاي درماني در زميني به وسعت ۹ هزار مترمربع و در پنج طبقه در حال ساخت است.  
وي افزود: اين مركز تخصصي كودكان ۵1 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.  اين مسئول ادامه داد: ساخت اين 
بيمارستان با اعتبار اوليه هزار و ۶۵0 ميليارد ريال در مجاورت بيمارستان كودكان فعلي بندرعباس از شهريور 
پارسال آغاز شد و تا دهه فجر امسال به بهره برداري مي رسد.  نامور گفت: ساختمان جديد در دو بلوك پنج و 
دو طبقه در حال ساخت است كه در هر دو بلوك سازه و ديوارچيني داخلي به صورت كامل به پايان رسيده  و 

اكنون مرحله نازك كاري شامل سراميك كاري، نماي ساختمان و اجراي تأسيسات در حال انجام است.


