
مشاغل خانگي به آن دسته از كسب و كار خانگي اطالق 
مي شود كه توسط اعضاي خانواده در فضاي مسكوني در 
قالب يك طرح بدون مزاحمت و ايجاد اخالل در آرامش 
واحدهاي مسكوني همجوار شكل مي گيرد و منجر به 
توليد يا كاالي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني 
مي شود.  زنان استان اردبيل در بحث مشاغل خانگي و 
تعاوني هاي زنان بيشترين سهم را در اشتغال زنان دارند 
كه با راه اندازي مشاغل خانگي متناسب با عاليق و امكانات 
خود عالوه بر كمك به اقتصاد خانواده و جامعه در كاهش 

آمار بيكاري قشر زنان نيز مؤثر هستند. 
   نقش محوري زنان در  اقتصاد مقاومتي

زنان استان اردبيل در كسب و كارهاي خانگي در دو 

حوزه بيشترين فعاليت را دارند؛ يكي در حوزه شهري 
و ديگري در حوزه روس��تايي. در حوزه روس��تايي 
نقش زنان پررنگ تر اس��ت. كش��ت زعفران، كشت 
قارچ، پرورش مرغ بومي، توليد گياه��ان دارويي از 
جمله مشاغلي است كه زنان با استفاده از تسهيالت 
خود اشتغالي در روس��تاها ايجاد كرده اند و عالوه بر 
پويايي اقتصاد روستا و خانواده به اشتغال و كاهش 
بيكاري جوانان روستايي و در نتيجه كاهش مهاجرت 
به ش��هر كمك كرده اند. در حوزه ش��هري توليدات 
زنان از تنوع بااليي برخوردار است و بيشتر در حوزه 
صنايع دستي از قبيل خياطي، فرش بافي و گليم بافي 
متمركز بوده و حتي در برخي م��وارد زنان در حوزه 

صنعت هم فعال هستند. مدير كل تعاون، كارو رفاه 
اجتماعي استان اردبيل در اين خصوص به »جوان« 
گفت: »اگر از منظر اقتصاد مقاومتي مشاغل خانگي 
را مورد بررس��ي قرار دهيم، متوجه مي شويم كسب 
و كارهاي خرد خانگي كه در قالب مش��اغل خانگي 
ساماندهي شده اند، منجر به بهبود كيفيت زندگي 
خانوارها، افزايش انس��جام ملي، افزايش همدلي و 
كاهش نرخ بيكاري و نيز كاهش آسيب هاي اجتماعي 
در جامعه ش��ده اس��ت. از آنجا كه اغلب رشته هاي 
فعاليت در حوزه مش��اغل خانگي براي زنان جامعه 
مناسب است، س��هم زنان در مشاغل خانگي استان 
به بيش از 75 درصد مي رس��د كه اي��ن امر موجب 

افزايش مش��اركت زنان در فعاليت هاي اقتصادي و 
افزايش توليد سرانه ملي و نيز بهبود وضعيت معيشت 
خانوارها اغلب در حاشيه نشين شهرها شده است.« 
قاسم رحيمي تصريح كرد: »هر ساله بر حسب ميزان 
اعتباراتي كه از سوي س��تاد ساماندهي و حمايت از 
مش��اغل خانگي به بانك هاي عامل ابالغ مي شود، 
تعدادي از صاحب��ان مجوز مش��اغل خانگي چه به 
صورت مستقل و چه به صورت پشتيبان تحت حمايت 
در قالب مشاغل خانگي قرار مي گيرند، به  طوري كه در 
استان اردبيل از ابتداي دولت يازدهم )1392 لغايت 
مرداد 1396( بيش از هزار و 750 نفر در قالب كسب 
و كار هاي خانگي مورد حمايت قرار گرفته اند.«  مدير 
كل تعاون، كارو رفاه اجتماعي استان اردبيل به نحوه 
حمايت از مشاغل خانگي اشاره كرد و گفت: »اولين 
حمايت از كسب و كارهاي خانگي در قالب ساماندهي 
و صدور مجوز و برندسازي انجام مي گيرد، به طوري 
كه محصوالت توليدي و عرضه ش��ده به بازار از يك 
هويت و شناسنامه برخوردار مي شوند. دومين حمايت 
از كسب و كارهاي خانگي در قالب پرداخت تسهيالت 
ارزان قيمت و قرض الحسنه انجام مي شود كه اعتبارات 
اين امر همه ساله از سوي دفتر ساماندهي و حمايت 
از مش��اغل خانگي وزارت متبوع به بانك هاي عامل 
استان ابالغ مي شود، امسال نيز 220 ميليارد ريال 
تسهيالت قرض الحسنه به دو بانك ملي و صادرات 
ابالغ شده است.« رحيمي افزود: »وام هاي پرداختي به 
مشاغل خانگي و كسب و كارهاي خرد اغلب در قالب 
تسهيالت قرض الحسنه انجام مي گيرد، بدين ترتيب 
بانك پس از بررسي طرح و اطمينان از اقتصادي موجه 
بودن و احراز اهليت متقاضيان مدارك الزم را اخذ و 
سپس اقدام به پرداخت آن مي كند. بازپرداخت و نحوه 
وصول اينگونه تسهيالت نيز همانند ساير تسهيالت 
اعطايي از س��وي بانك هاي عامل در قالب اقس��اط 

36ماهه و با اخذ ضامن و وثيقه انجام مي گيرد.«
   نحوه نظارت سازمان ها بر مشاغل خانگي

مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل 
ادامه داد: »اين سازمان ها اغلب به صورت مشترك 
ضمن بازديد و نظارت بر نحوه هزينه  كرد تسهيالت 
پرداختي بر نحوه اجراي آن ني��ز اعمال نظارت و 
كنترل مي كنند تا انحرافي در اجراي طرح ها پيش 
نيايد و اغلب در حوزه مربوط به آن هزينه ش��ود،  
البته قابل كتمان نيست برخي انحراف هاي جزئي 
نيز در اجرا مشاهده مي شود كه برخوردهاي قانوني 

با آنها انجام مي گيرد.«

در راس��تاي برقراري عدالت در تأمين ب��ار مالي و 
بهره مندي از مراقبت هاي بهداشتي - درماني، بهبود 
كيفيت خدمات، حفظ  ش��أن و كرامت بيماران و 
نهايتاً كاهش س��هم مردم در پرداخت هزينه هاي 
مس��تقيم س��المت و در نتيجه ارتقاي سالمت در 
تاريخ 93/2/15 مجموعه دستورالعمل هاي برنامه 
تحول سالمت كه ش��امل هفت بسته خدمتي بود 
ابالغ شد كه يكي از اين بسته ها شامل دستورالعمل 

برنامه ترويج زايمان طبيعي است. 
   ترويج زايمان طبيعي با كاهش پرداخت مردم

مسئول واحد مامايي دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
در اين رابطه كاهش پرداخت از جيب مردم )رايگان 
شدن زايمان طبيعي در بيمارستان هاي دانشگاهي( 
و افزايش انگيزه ارائه دهندگان خدمت جهت افزايش 
ميزان زايم��ان طبيعي را از اهداف بس��ته خدمتي 
ترويج زايمان طبيعي برشمرد و افزود: اهداف بسته 
خدمتي ترويج زايمان طبيعي شامل كاهش ميزان 
سزارين به ميزان 10درصد نسبت به ميزان پايه سال 

قبل و افزايش رضايتمندي م��ادران باردار از طريق 
حفظ حريم خصوصي با بهينه سازي فضاي فيزيكي 
اتاق هاي زايمان از ديگر اهداف اين بس��ته خدمتي 
است. افسانه همتي افزود: تعداد زايمان هاي طبيعي 
انجام شده در بيمارستان هاي مشمول طرح تحول 
نظام سالمت )بهشتي و رجايي( دانشگاه علوم پزشكي 
كاشان از شروع طرح تحول نظام سالمت )93/2/15( 
تا پايان خرداد ماه سال 96 تعداد 7716 زايمان است 
كه حدود 7هزار زايمان به صورت كامالً رايگان جهت 
كاهش پرداخت از جيب مردم انجام ش��ده اس��ت.   
وي ادامه داد: تعداد كل زايمان طبيعي انجام شده 
در دانشگاه علوم پزشكي كاشان )بيمارستان هاي 
مشمول طرح، تأمين اجتماعي و خصوصي( از شروع 
طرح تحول نظام سالمت )93/2/15( تا پايان خرداد 
ماه سال 96 تعداد 15هزار و 472 است. وي تصريح 
كرد: كاهش درصد سزارين بيمارستان هاي مشمول 
طرح تحول نظام سالمت )بهشتي و رجايي( دانشگاه 
علوم پزشكي كاش��ان با ش��روع طرح تحول نظام 

سالمت از 47/76 درصد در سال92 به 41/98 درصد 
در سال95 كاهش يافته اس��ت. همتي تأكيد كرد: 
سزارين بار اول در بيمارس��تان هاي مشمول طرح 
تحول نظام سالمت )بهشتي و رجايي( دانشگاه علوم 
پزشكي كاشان با ش��روع طرح تحول نظام سالمت 
از 22/84 درصد در س��ال93، به 18/62 درصد در 

سال95 كاهش يافته است.
    آمادگي براي زايمان، نيازمند فرهنگ سازي

مسئول واحد مامايي دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
برگزاري كالس هاي راي��گان آمادگي زايمان براي 
بيش از 4هزار مادر در كاشان را از راه هاي دستيابي 
به ش��اخص فوق برش��مرد و افزود: توانمندسازي 
مادران ب��اردار و خانواده هاي آنها ب��ا فراهم كردن 
شرايط برگزاري كالس هاي آمادگي دوران بارداري 
مي تواند راه حل مناس��بي براي اين معضل باشد و 
مراقبت هاي دوران بارداري به انجام معاينه، آزمايش 
و سونوگرافي ختم نمي شود. وي افزود: هدف نهايي 
اين كالس ها بهبود سبك زندگي در بارداري، حين 

زايمان و تولد نوزاد اس��ت ك��ه برپايه حفظ حقوق 
طبيعي مادر و جنين استوار است. بنابراين شركت 
در اين كالس ها منجر به از بي��ن رفتن درد زايمان 
نخواهد شد زيرا طبيعت زايمان درد است. همتي 
افزود: آمادگي براي زايمان، فرهنگ سازي به منظور 
ترويج زايمان طبيعي در راستاي طرح تحول نظام 
سالمت و آموزش رويكردهاي مراقبت همه جانبه در 
بخش نوزادان از جمله مواردي است كه با برگزاري 
كارگاه هاي آموزش��ي ويژه ارائه دهندگان خدمت 
با گروه هدف متخصص زنان، رزيدنت زنان، ماما و 

پرستار، فوريت هاي پزشكي ارائه مي شود. 
   آمادگي زايمان با سيستم هاي جديد

وي افتتاح بخش ال دي آر بيمارس��تان بهش��تي با 
هزينه كردي بالغ بر 1/5ميليارد تومان جهت توسعه و 
خريد تجهيزات را در اين راستا برشمرد؛ سيستمي كه 
فرآيند ليبر، زايمان و دو ساعت پس از زايمان در يك 
اتاق با يك تخت و براي يك مادر انجام مي ش��ود، در 
حالي كه در سيستم سنتي فرآيند ليبر، زايمان و دو 
ساعت پس از زايمان تا ترخيص در اتاق هاي جداگانه 
انجام مي ش��ود. وي از راه اندازي تعداد هشت تخت 
تك نفره زايمان طبيعي در راس��تاي اهميت فضاي 
اختصاصي و محرمانه جهت ايج��اد آرامش و احترام 
به مادران باردار در بيمارستان بهشتي خبرداد و تأكيد 
كرد: اين فضاي انفرادي و محرمانه تشويقي براي انجام 
زايمان فيزيولوژيك در راس��تاي اهداف طرح تحول 
نظام سالمت است. وي با اشاره به انجام زايمان طبيعي 
بي درد دارويي در دانش��گاه علوم پزشكي كاشان از 
سال94 گفت: يكي از روش هاي زايمان بي درد استفاده 
از داروي بي حسي موضعي در زايمان طبيعي است 
كه با فعال شدن دردهاي زايماني با هماهنگي ماما يا 
پزشك و درخواست مادر توسط متخصص بيهوشي 
ماده بي حسي از طريق نخاع كمر تزريق مي شود، در 
اين روش ممكن است تا لحظه تولد نوزاد، مادر هيچ 
دردي را حس نكند يا سبب كاهش درد شود و اين امر 

سبب خوشايندسازي زايمان طبيعي مي شود. 
    كاهش شاخص مرگ مادر

شاخص كش��وري مرگ مادر بايد به ميزان كمتر 
از 10 مرگ در 100هزار تولد برس��د، در اين رابطه 
مسئول واحد مامايي دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
تأكيد كرد: از ابتداي طرح تحول نظام س��المت در 
سال 93 ش��اخص مرگ مادر در 100 هزار تولد به 
ميزان 10/59، در سال94 ش��اخص مرگ مادر به 
ميزان 9/9، در سال95 به ميزان صفر و در سه ماهه 
اول سال 96 نيز صفر بوده است. افسانه همتي گفت: 
بر اساس اهداف وزارت بهداشت كاهش مرگ نوزاد 
نيز بايد زير 10 در 1000  مواليد باش��د، در كاشان 
ميزان م��رگ نوزاد 6/05 در س��ال 95 اس��ت. وي 
برگزاري كارگاه هاي آموزشي احياي اوليه و پيشرفته 
نوزاد، مراقبت تكاملي ن��وزادان، مراقبت تخصصي 
نوزادان، جلسه كارگروه پيشگيري از رتينوپاتي در 
نوزادان نارس، انجام مراقبت تخصصي نوزادان و ورود 
اطالعات در سامانه مراقبت تخصصي را از مجموعه 

اقدامات انجام شده در اين زمينه برشمرد. 

 راه اندازي كلينيك سيار دندانپزشكي
 در كاشان

 اولين كلينيك سيار دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان، 
ويژه خدمت رس�اني رايگان ب�ه محرومان روس�تايي اواخر هفته 
گذشته با حضور فرماندار، رئيس دانشگاه علوم پزشكي و معاون 
بهداش�تي - درماني اين دانش�گاه مورد بهره برداري قرار گرفت. 
اين كلينيك سيار ويژه خدمت رس��اني رايگان درماني در بخش طرح 
تحول س��المت »دهان و دندان« و دندانپزش��كي به روس��تاهايي از 
شهرستان كاشان كه از داش��تن يونيت دندانپزشكي محروم هستند، 
اختصاص دارد و در روزهاي پاياني هفت��ه و با همراهي يك متخصص 
دندانپزش��كي با سركش��ي به تعدادي از روس��تاهاي فاقد يونيت به 
خدمت رساني مشغول خواهد بود.  كارشناس مسئول سالمت دهان و 
دندان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان با بيان اينكه از 
سوي وزارت بهداشت نزديك 500 ميليون تومان براي تجهيز دو سوم 
اين كلينيك سيار هزينه شده گفت: معاونت بهداشتي دانشگاه علوم 
پزشكي كاشان هم براي تجهيز كامل تر اين كلينيك، شامل قراردادن 
مواد، ابزار و اقالم ويژه و مصرفي حوزه دندانپزشكي حدود 50 ميليون 
تومان اختصاص داده است.  دكتر محمد فرجي با اشاره به اينكه تمامي 
خدمات اين كلينيك شامل معاينه، كشيدن و پركردن دندان، ترميم، 
فيشور سيلنت، جرم گيري و عصب كش��ي و... تا پزشك متخصص به 
صورت رايگان ارائه مي ش��ود، تصريح كرد: مقرر ش��ده كلينيك سيار 
روزهاي پنج شنبه و جمعه جهت خدمت رساني با همراهي دندانپزشكان 
داوطلب خدمت رساني رايگان به مناطق روستايي و محروم دوردست 
شهرستان مانند جوشقان قالي، الزگ، قهرود، كامو و چوگان، پنداس، 
آرنجن، ويدوج و ويدجا كه امكان دسترسي آسان ساكنان آنها به پزشك 
ممكن نيس��ت، اعزام ش��ود.  وي با يادآوري اينكه معاونت بهداشتي 
دانشگاه علوم پزش��كي هم يك روز در هفته اين كلينيك را به مناطق 
محروم روستايي و حاشيه اي شهرستان اعزام مي كند، افزود: از جمله 
تعهدات دانش��گاه علوم پزش��كي به وزارتخانه اين است كه كلينيك 
س��يار بايد 200 روز كاري در سال به خدمت رس��اني مشغول باشد و 
اين در حالي است كه با تشخيص مسئوالن دانشگاه ممكن است دايره 
خدمت رس��اني اين كلينيك ذيل عنوان اردوهاي جهادي به خارج از 

حوزه جغرافيايي شهرستان هم تسري پيدا كند. 
دكتر محمد فرجي گفت: 12 روستا در حوزه شهرستان كاشان و چهار 
روستا در حوزه شهرستان آران و بيدگل يونيت دندانپزشكي دارند، در 
نتيجه مابقي روستاهاي دوردس��ت و محروم شهرستان از نعمت اين 

امكان پزشكي برخوردار خواهند شد. 
به گفته  كارشناس مسئول س��المت دهان و دندان معاونت بهداشتي 
دانشگاه علوم پزشكي كاشان، وزارت بهداشت هشتم مرداد 80 يونيت 
سيار دندانپزش��كي را تحويل برخي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور 
داده كه در اين بين شهرستان هاي اصفهان و كاشان هر كدام صاحب 

يك كلينيك دندانپزشكي سيار شدند. 

 پرداخت يارانه مواد سوختي
به  واحدهاي توليدي 

م�واد  ياران�ه  س�رمايه گذاران،  از  حماي�ت  راس�تاي  در 
س�وختي واحده�اي تولي�دي اس�تان پرداخ�ت مي ش�ود. 
اس��تاندار اردبيل با اعالم اين خبر گفت: حمايت از بخش توليد و اشتغال 
با پرداخت تس��هيالت بانكي در س��ال 96 نيز ادامه خواهد داش��ت و در 
صورت تصويب اليحه تقديمي دولت در مجلس، س��ود بانكي تسهيالت 
پرداختي به واحده��اي توليدي كاه��ش مي يابد.  مجي��د خدابخش با 
بيان اينكه واحدهايي كه از اول س��ال 95 پروانه بهره برداري گرفته اند به 
مدت هفت سال از معافيت مالياتي به شرط استقرار در شهرك صنعتي 
برخوردار مي ش��وند، افزود: يارانه مواد سوختي واحدهاي توليدي استان 
نيز در راستاي حمايت از سرمايه گذاران پرداخت مي شود.  استاندار اردبيل 
گفت: بايد سياست هاي حمايتي دولت به نحو مطلوب به اطالع صاحبان 
واحدهاي توليدي در شهرستان ها برسد تا واحدهاي ضعيف و نوپا بتوانند 
از اين حمايت ها بهره مند شوند و دچار مشكل نشوند. خدابخش گفت: از 
قبل فعاليت واحدهاي توليدي و كارخانه هاست كه چرخه زندگي بسياري 
از خانواده ها مي چرخد و بايد تالش كنيم در راستاي رفع مشكالت معيشتي 

مردم مشكالت واحدهاي توليدي برطرف شود. 

 بهسازي واحدهاي مسكوني روستاها 
و شهرهاي اردبيل 

مدي�ركل بني�اد مس�كن اس�تان اردبي�ل از اج�راي ط�رح 
وي�ژه بهس�ازي واحده�اي مس�كوني در س�طح روس�تاها و 
ش�هرهاي زي�ر ۲۵ ه�زار نف�ر جمعي�ت در اس�تان خب�ر داد.

فرهاد سبحاني گفت: با توجه به اهميت مقاوم سازي در بحث مساكن پس از 
برنامه ريزي هاي انجام يافته طرح ويژه بهسازي واحدهاي مسكوني در سطح 
روستاها و شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت در استان اردبيل اجرا مي شود.  
وي افزود: با همكاري خوب بانك هاي عامل به خصوص بانك مسكن ارائه 
تسهيالت براي مقاوم سازي مساكن روستايي و شهري افزايش يافته كه اين 
موضوع توانسته در حد قابل توجهي اين مشكالت را برطرف كند كه اميدواريم 
با برنامه ريزي هاي انجام يافته بتوانيم اين روند را به همين منوال پيش ببريم و 
شاهد مقاوم سازي مساكن باشيم.  مديركل بنياد مسكن استان اردبيل گفت: 
مهم ترين اولويت و هدفي كه هم اكنون به دنبال آن هستيم، بهبود وضعيت 
ساخت و ساز مساكن است كه بتوانيم از اين طريق در برابر حوادث غيرمترقبه 
و طبيعي كمترين تلفات را شاهد باشيم، چراكه تأمين سالمتي مردم براي ما 
از اهميت ويژه اي برخوردار است.  سبحاني  اظهار كرد: حداقل سه نمايندگي 
در شهرستان هاي گرمي، بيله س��وار، پارس آباد، مشگين شهر، رضي و يك 
نمايندگي هم براي شهرستان هاي خلخال و كوثر مي تواند عامل مهمي براي 

توسعه فعاليت هاي شركت ساخت آزما در سطح استان باشد.

توسعه مشاغل خانگي در اردبيل با ۲۲ ميليارد تومان تسهيالت
سهم زنان اردبيلي در ايجاد مشاغل خانگي به 7۵ درصد مي رسد

مرگ مادران باردار در كاشان به صفر رسيد
كاشان، پيشرو در تحقق طرح تحول سالمت 

 انجام 50 هزار تن روكش آسفالت 
در معابر شهر كاشان

در پنج ماهه نخس�ت امس�ال ۵0 هزار تن روكش آسفالت معادل 
80 ميلي�ارد ريال در معابر ش�هري كاش�ان انجام ش�ده اس�ت. 
معاونت فني و عمراني شهرداري كاشان با اعالم اين مطلب گفت: در پنج 
ماهه نخست سال جاري بيش از 50 هزار تن آسفالت جهت اصالح روسازي 
معابر شهر توسط شهرداري كاشان اجرا شده كه بيش از 90 درصد آن در 
طرح شكرانه خدمت بوده است.  مهيار گرانمهر با اشاره به ويژگي هاي طرح 
شكرانه خدمت افزود: طرح شكرانه خدمت به ابتكار معاونت فني و عمراني 
شهرداري كاشان و حمايت شهردار محترم با هدف اجراي آسفالت و اصالح 
روسازي معابر شامل لكه گيري، اصالح شيب، روكش دستي و مكانيزه در 
تمامي معابر اصلي و فرعي و سطح كل مناطق و نواحي شهر انجام شد.  وي 
افزود: طرح شكرانه خدمت در راستاي سياست ناحيه محوري شهرداري 
كاشان بوده است، اين طرح در مدت اجراي دو ماهه خود از 20 خرداد تا 20 
مرداد سال جاري توانست ركورد اجراي آسفالت در مدت طرح را شكسته و 
بيش از 45 هزار تن آسفالت معادل 70 ميليارد ريال و 450 هزار مترمربع از 
معابر سطح شهر را پوشش دهد.  گرانمهر افزود: در اين مرحله ستاد مركزي 
معاونت فني و عمراني با اجراي 35درصد و منطقه 4 با اجراي 33درصد از 
كل آسفالت مصرفي در رتبه نخست قرار دارند و پس از آن منطقه 3 حائز 

باالترين امتياز شده است. 

 بهره برداري از 5 طرح  كشاورزي اردبيل 
در هفته دولت

از  اردبي�ل  اس�تان  كش�اورزي  جه�اد  س�ازمان  رئي�س 
بهره ب�رداري از طرح ه�اي تولي�دي كش�اورزي در اس�تان 
با ص�رف بي�ش از ۱00 ميلي�ارد توم�ان در هفته دول�ت خبر داد. 
عديل سروي گفت: تعداد پنج واحد توليدي در هفته دولت با صرف اعتباري 
بالغ بر 100 ميليارد تومان به بهره برداري مي رسد كه با راه اندازي آنها براي 
198 نفر به صورت مستقيم اشتغال ايجاد مي كند.  وي افزود: كشتارگاه 
طيور مدرن و مجهز به خط 2 و سورتينگ و بس��ته بندي و انجماد داراي 
ظرفيت 32 هزار تن در سال است كه اين قابليت و توانايي استان اردبيل 
را قادر مي سازد تا مرغ توليدي مازاد بر نياز خود را مطابق استانداردهاي 
روز جهاني به ديگر كشورها از جمله روس��يه صادر كند.  رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي استان اردبيل گفت: راه اندازي واحد توليد سيب زميني 
نيم پز آماده انجماد نيز از جمله طرح هاي مهمي است كه هفته دولت به 
بهره برداري مي رسد كه اين واحد توليدي با ظرفيت ساالنه 60 هزار تن براي 
50 نفر به صورت مستقيم اشتغال ايجاد مي كند.  سروي بيان كرد: يكي 
ديگر از طرح هاي توليدي كه در دهه مباركه فجر افتتاح مي شود سيلوي 
ذخيره گندم با ظرفيت 30 هزار تن است كه براي 10 نفر به صورت مستقيم 
اشتغال ايجاد مي كند و با توجه به اينكه ميزان توليدات گندم استان به دليل 
استفاده كشاورزان از بذور مرغوب و اصالح ش��ده در حال افزايش است، 
بهره برداري از اين واحدها مي تواند به نحو چش��مگيري قدرت انبارهاي 

مكانيزه نگهداري گندم را تقويت كند.

تجهيز ناوگان خودرويي سازمان آتش نشاني 
به سيستم مكان ياب 

مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري كاشان از تجهيز 
و بهره برداري از دس�تگاه هايGPS  خودروهاي اين سازمان خبر داد. 
سيد مهدي مجداال شرافي گفت: در راستاي بهره گيري از پيشرفت هاي روز دنيا 
در عرصه فناوري اطالعات و با عنايت به ضرورت دسترسي سريع به اطالعات 
مورد نياز هنگام وقوع حوادث تمام ناوگان خودرويي س��ازمان آتش نش��اني 
و خدمات ايمني كاشان به سيس��تم مكان ياب GPS  مجهز شد. وي هدف 
از بهره گيري از اين س��امانه را مديريت، نظارت، هدايت و كنترل خودروهاي 
امدادي در مأموريت هاي محوله و نيز تالش براي ارتقاي كيفي خدمات رساني 
به شهروندان در مواقع بروز سوانح اعالم كرد.  مجداال شرافي افزود: با نصب و 
راه اندازي اين دس��تگاه ها از اين پس مديريت خودروهاي امدادي و عملياتي 
سازمان به شكلي مكانيزه انجام مي شود و هدايت ناوگان مذكور در مأموريت هاي 
روزانه نظام مند و در مسيرهاي حركتي منتهي به محل سانحه و حريق، عوامل 
امدادي در كمترين زمان ممكن و بدون هيچ گونه مشكلي هدايت خواهند شد.  
مدير عامل سازمان گفت: مبلغ 80 ميليون ريال از محل اعتبارات سازمان جهت 
نصب و راه اندازي سامانه مذكور هزينه ش��ده است.  وي همكاري و مشاركت 
شهروندان را در كاهش زمان رسيدن آتش نشانان به محل حوادث مؤثر دانست و 
افزود: با توجه به توسعه آموزش هاي ايمني به مردم در چند ساله اخير، همكاري 

مطلوبي را از سوي شهروندان با مأموران سازمان شاهد هستيم.

با توجه به افزايش سطح سواد در كش�ور به ويژه در بين بانوان و تنوع 
مش�اغل و مهارت ه�ا در جامعه ام�روز بايد مش�اغل جدي�د از جمله 
مشاغل خانگي، مورد توجه و حمايت جدي قرار گيرد. مشاغل خانگي 
مي تواند فرصت ويژه اي براي توانمندس�ازي اقتص�ادي و كارآفريني 
زنان در بس�تر خانواده باشد. خوش�بختانه طي س�ال هاي اخير زنان 

اردبيلي در بحث مش�اغل خانگي و تعاوني هاي زنان بيش�ترين سهم 
را در اش�تغال از آن خ�ود كرده اند و قطعًا با فراهم ش�دن بس�ترهاي 
قانوني و حمايت�ي الزم و با تقويت خودب�اوري و اميدپروري در جامعه 
زنان، در آين�ده اي نزديك ش�اهد نقش آفريني پررنگ ت�ر بانوان در 
اقتصاد مقاومتي و رونق كس�ب و كار در اس�تان اردبيل خواهيم بود.

امروزه در تمام كشورهاي توسعه يافته دنيا، اعتقاد بر اين است كه از ميزان 
مداخالت پزشكي حين بارداري و زايمان كاسته شود. به نظر مي رسد مجموعه 
اقدامات انجام شده در شهرستان كاشان اثرات مثبتي را در اين زمينه داشته 
است. در اين راستا يكي از بسته هاي خدمتي ارائه شده در طرح تحول سالمت 
برنامه ترويج زايمان طبيعي است كه نتيجه آن انجام 7هزار زايمان طبيعي 

رايگان، پايين آمدن مرگ نوزاد و صفر شدن ميزان مرگ مادران باردار در سال 
9۵ در اين شهرستان بوده است. خوشبختانه مسئوالن حوزه بهداشت و درمان 
كاشان توانسته اند با كاهش پرداخت از جيب مردم)رايگان شدن زايمان طبيعي 
در بيمارستان هاي دانشگاهي( و افزايش انگيزه ارائه دهندگان خدمت جهت 
افزايش ميزان زايمان طبيعي اهداف طرح تحول سالمت را به خوبي محقق كنند. 

اجراي پروژه هاي شاخص راهداري در گرمي 
رئيس راه�داري و حمل و نق�ل ج�اده اي گرمي از اج�راي چهار 
پروژه ش�اخص در ح�وزه راه�داري در اين شهرس�تان خبر داد.
صديف فرمان گفت: با تفكيك اين دستگاه ها از سال گذشته، ساخت راه 
بر عهده راه وشهرسازي است و س��پس براي حفظ و نگهداري در اختيار 
راهداري قرار داده مي شود.  وي با بيان اينكه هم اكنون چهار پروژه شاخص 
در حال اجرا داريم، افزود: لكه گيري و روكش آسفالت جاده قديم گرمي 
كه با اعتبار 4 ميليارد ريال در حال اجراست، يكي از اين پروژه هاي شاخص 
اس��ت.  رئيس راهداري و حمل و نقل جاده اي گرمي مغان تصريح كرد: 
براي تكميل اين پروژه 15 ميليارد ريال اعتبار الزم است و طبق زمانبندي 
تا 15 شهريور ماه سال جاري به اتمام خواهد رسيد.  وي پروژه روشنايي 
شرفه را از ديگر پروژه هاي مهم در دس��ت اجرا برشمرد و گفت: اصالح و 
ترميم روكش آس��فالت راه گرمي - اردبيل و گرمي – بيله سوار از منابع 
اعتبارات ملي هم اكنون از پروژه هاي در حال اجراي راهداري گرمي است.  
فرمان تصريح كرد: از ميان همه اين پروژه ها تنها 4 ميليارد ريال از اعتبار 
جاده قديم گرمي - اردبيل از اعتبارات شهرستاني و باقي پروژه ها از محل 
اعتبارات ملي است و ما نيز تالش براي جذب اعتبار ملي داريم.  وي با بيان 
اينكه اقدامات زياد ديگري حسب وظيفه ذاتي اين دستگاه انجام شده است، 
افزود: نگهداري تابلوها، خط كشي جاده ها، لكه گيري راه هاي فرعي و اصلي 

و حفاظت دائمي از حريم راه ها از جمله اين اقدامات است. 
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