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88498441سرويس  شهرستان

اســـــتاندار     هرمزگان
هرمـــزگان از 
خسـارت 50 ميليـارد تومانـي زلزلـه 5/5 
ريشـتري اخيـر در ايـن اسـتان خبـرداد. 
فريدون همتي استاندار هرمزگان در جلسه بررسي 
گزارش ميزان خس��ارت زلزله اخير غرب استان 
گفت: خسارت اين زلزله بالغ بر ۵۰ ميليارد تومان 
بود كه جزئي��ات آن به س��ازمان مديريت بحران 
كشور ارائه شد تا كمك هاي الزم براي جبران اين 
خسارت، تصويب و به استان پرداخت شود.  وي با 
بيان اينكه اعتبارات بخشي از مصوبات سفر معاون 
رئيس جمهور و رئيس س��ازمان برنام��ه و بودجه 
كشور به شهرس��تان هاي جاسك و بش��اگرد در 
شرق هرمزگان تخصيص و ابالغ شد، افزود: براي 
اجراي ديگر مصوبات اين سفر از جمله تفاهمنامه 
احداث 3 هزار واحد مسكوني براي اقشار محروم در 
روستاهاي هرمزگان، پيگيري ها در حال انجام است 
تا اين واحدها تا خرداد ماه سال آينده ساخته شود.  

استاندار هرمزگان ادامه داد: در اين راستا كميته اي 
تشكيل خواهد شد و طبق سهميه روستاهاي هر 
شهرستان، سريعاً زمين مورد نياز تأمين و مجري 
ساخت مشخص مي شود.  همتي در ادامه با اشاره 
به خس��ارت هاي ناشي از سيل س��ال گذشته در 

هرمزگان، گفت: سيل سال گذشته خسارت هايي 
را به زيرساخت ها در شرق و غرب استان از جمله 
به جاده هاي اصلي، شبكه آب و برق و منازل مردم 
وارد كرد كه مقرر شد براي جبران اين خسارت ها، 
۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار از سوي سازمان برنامه 

و بودجه كشور به اس��تان كمك شود كه پيگير 
تخصيص آن هستيم.  وي با اش��اره به خسارت 
سرمازدگي محصوالت كشاورزي در هرمزگان، 
تصريح كرد: ميزان اين خسارت ها طبق ارزيابي 
صورت گرفته در استان، ۲۴۰ ميليارد تومان بود 
كه به سازمان مديريت بحران كشور گزارش شد 
تا تخصيص اعتبارات ب��راي جبران آن در هيئت 
دولت تصويب و ابالغ شود.  اس��تاندار هرمزگان 
در ادامه خواس��تار ترويج و توسعه فرهنگ بيمه 
در استان شد و افزود: فعاالن در مشاغل مختلف 
از جمله كش��اورزان مي توانند با بيم��ه مزرعه و 
گلخانه خود در ص��ورت بروز هر نوع خس��ارت، 
سريعاً مبلغ خس��ارت را از س��وي بيمه دريافت 
كنند.  همتي يادآور شد: استفاده از ظرفيت بسيج 
سازندگي سپاه امام سجاد)ع( استان هرمزگان در 
اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني و توس��عه اي 
در شهرستان بشاگرد و منطقه كوشا احمدي در 

شهرستان حاجي آباد نيز به تصويب رسيد. 

زلزله۵۰ ميليارد تومان به غرب هرمزگان خسارت زد

واگذاري ۳ هزار سهم وقف مشاركتي فاطمي در چهارمحال و بختياري 
تاكنون 3 هزار     چهارمحال و بختياري
وقـف  سـهم 
مشاركتي با نام مبارك حضرت زهرا)س( به مردم 
استان چهارمحال وبختياري واگذار شده است. 
حجت االسالم حس��ن اميري مديركل اوقاف و 
امورخيري��ه چهارمحال و بختياري با اش��اره به 
اجراي نخستين وقف مش��اركتي در اين استان 
گفت: تاكنون 3 هزار سهم وقف مشاركتي با نام 
مبارك حضرت زهرا)س( در استان به مردم واگذار 

شده است.  وي با اشاره به اينكه هيچ وقفي در استان با نيت ترويج فرهنگ فاطمي ثبت نشده بود، افزود: ارزش 
هر سهم ۵۰۰ هزار ريال است و هم اكنون امكان خريد يك مكان فراهم شده است تا از عوايد آن در راستاي 
ترويج فرهنگ فاطمي استفاده شود.  مديركل اوقاف و امورخيريه چهارمحال و بختياري تصريح كرد: خيران 
براي خريد اوراق وقف مشاركتي به ادارات اوقاف و امور خيريه استان مراجعه يا نذر خود را به شماره كارت 

۵۰۴۱۷۲۱۱۱۱۵۷۵۵۵۲ نزد بانك رسالت به طرح موقوفه مشاركتي حضرت زهرا)س( واريز كنند.

۷۰۰ عنوان كتاب با موضوع دفاع مقدس در لرستان منتشر شد
مديركل فرهنگ     لرستان
و ارشاد اسالمي 
لرسـتان با اشـاره به برگزاري كنگـره ۶300 
شهيد در اين استان، از انتشار ۷00 جلد كتاب 

با موضوع دفاع مقدس خبرداد. 
احمدحس��ين فتايي مديركل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي لرستان در نشست هم انديشي با ناشران 
لرس��تان گفت: با توج��ه به رويداده��اي پيش رو 
به خصوص برگزاري كنگره ملي ۶3۰۰ شهيد استان 

در سال آينده، نيازمند هماهنگي بيشتر هستيم تا زمينه هاي اجراي موفق اين رويداد فراهم شود.  وي تصريح كرد: 
در آستانه برگزاري اين كنگره بزرگ ملي، ناشران استاني بايد موضوعاتي همچون ايثار و شهادت، عفاف، حجاب و 
دفاع مقدس را در اولويت كارهاي خود قرارداده و در اين خصوص اهتمام ويژه اي داشته باشند.  مديركل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي لرستان گفت: نقش رزمندگان لرستاني در دوران دفاع مقدس مغفول مانده و براي انعكاس آن 
نيازمند كار جهادي در حوزه فرهنگ و هنر هستيم.  فتايي با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبري در خصوص 
مقابله با تحريف تاريخ دفاع مقدس و جلوگيري از فراموش  شدن ابعاد مختلف اين رويداد، گفت: در همين راستا 

كتاب هاي متناسب با اين حوزه با نظارت بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس منتشر خواهد شد.

اليروبي نهر هاي كشاورزي شادگان، با همت بسيجيان  
با اقدام جهادي     خوزستان
در  بسـيجيان 
اليروبي انهاِر روستا هاي شادگان، 100 هزار 
نفر نخل و ۲50 هكتار زمين زراعي احيا شد. 
سرهنگ صادق منيعات فرمانده ناحيه مقاومت 
بسيج شادگان گفت: با همت قرارگاه كربال و نهاد 
پيشرفت و آباداني شادگان )بنياد علوي( و همكاري 
بسيج سازندگي سپاه پاسداران شهرستان شادگان، 
حل معضالت كشاورزان از جمله احيا و اليروبي نهر 

مندوان، نهر شبيشي بزرگ وكوچك، زهكش خروسي شمالي، نهر شوه و نهر روستاي ام الصخر، با نظارت جهاد 
كشاورزي در دستور كار قرار گرفت.  وي افزود: نهر مندوان كه ۱۰ سال اليروبي نشده بود، وظيفه آبرساني به 
انهارِ فرع زاير، بيت اسوادي، بيت  داود، درويشي، عباره، بيت عبيد، بيت اميلح، بيت اسليط، بيت عاشور، معامره 
را دارد و اليروبي اين نهر ها موجب بهبود آب رساني به زمين هاي اين نواحي شده است.  به گفته وي اين كار 

جهادي سبب احياي ۱۰۰ هزار نفر نخل، ۲۵۰ هكتار زمين زراعي و امرار معاش 3۵۰ خانوار روستايي شد. 

واكسن به 16هزار دام سنگين در شاهرود  تزريق می شود
واكسيناسيون      سمنان
عليـه بيماري 
تب برفكي براي بيش از 1۶ هـزار رأس دام 
سنگين در شهرستان شـاهرود آغاز شد. 
مجتبي گلي رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان 
شاهرود با اشاره به آغاز واكسيناسيون ۱۶ هزار رأس 
دام سنگين در اين شهرستان گفت: تب برفكي از 
بيماري هاي ويروسي مخاطي مسري در جمعيت 
دام سبك و سنگين است كه در صورت ابتال خسارات 

اقتصادي سنگيني را از نظر افت وزن، كاهش توليد شير و در مواردي تلفات دام ها در سنين پايين به دامدار تحميل 
مي كند.  وي افزود: براي افزايش سطح ايمني دام ها، واكسيناسيون تب برفكي در دامداري هاي صنعتي و سنتي 
توسط بخش دولتي و خصوصي در 3۰ روز انجام مي شود.  رئيس اداره دامپزشكي شهرستان شاهرود با بيان 
اينكه ۴ هزار رأس دام سنگين تاكنون مايه كوبي شدند، افزود: تلفن هاي 3۲3۹۲۰۹۶ و ۱۵۱۲ شبكه دامپزشكي 
شاهرود در شبانه روز آماده دريافت گزارش ها، نظرها، پيشنهادها و شكايت هاي مردم است، كه پس از بررسي، 
گروه هاي كارشناسي اعزام شوند.  شهرستان شاهرود با داشتن ۴۰۰ هزار رأس دام سبك ۲۴درصد از دام سبك 

استان و با داشتن 3۱ هزار رأس دام سنگين 3۰ درصد دام سنگين استان سمنان را دارد. 

فرزندان ۳ هزار ايثارگر مازندراني 
استخدام مي شوند 

طبق تفاهمنامـه صورت گرفته    مازندران
بين بنياد شهيد و امور ايثارگران 
با دسـتگاه هاي اجرايي مازندران يك هزار مسكن و 3 هزار 
شغل براي ايثارگران و فرزندان آنان در استان ايجاد مي شود. 
سعيد اوحدي رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران كه به مازندران سفر 
كرده بود با اشاره به امضاي تفاهمنامه تهيه زمين براي هزار واحد مسكوني 
در اس��تان مازندران براي ايثارگران گفت: همچنين براي ايجاد 3 هزار 
شغل براي فرزندان ايثارگران تفاهم امضا شده است.  وي افزود: ۱۴واحد 
مسكوني نيز توسط اين خير براي جامعه ايثارگري احداث مي شود.  وي 
با بيان اينكه به معيشت خانواده شهدا در اليحه بودجه ۱۴۰۰ توجه ويژه 
شده اس��ت، تصريح كرد: همچنين در آينده نزديك آزمون اختصاصي 
جذب فرزندان ايثارگر برگزار مي شود.  رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران 
يادآور شد: طبق مصوبه فرزندان ايثارگران باالي ۷۰ درصد و فرزندان شهدا 
بايد جذب و استخدام شوند و اميدواريم سازمان امور اداري و استخدامي 

ظرف هفته آينده تاريخ آزمون استخدامي را اعالم كند. 

 صدور1۳۰ شناسنامه برای فرزندان 
دارای پدر غيرايرانی در اصفهان

مديركل امور اتباع و مهاجرين     اصفهان
خارجي اسـتانداري اصفهان از 
نهايي شـدن صدور 130 شناسـنامه براي فرزندان ناشي از 
ازدواج زنان ايراني و مـردان خارجي در اصفهـان خبرداد. 
مهدي س��ليماني مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري 
اصفهان با اشاره به اجراي قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان ناشي 
از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي گفت: اين قانون در مهر ماه ۹۸ 
تصويب و آيين نامه اجرايي آن در خرداد ماه توسط وزارت كشور ابالغ 
شده است.  وي با بيان اينكه متقاضيان دريافت شناسنامه براي فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي بايد به كنس��ولگري ها 
مراجعه مي كردند، افزود: اين در حالي اس��ت كه ام��روز با مراجعه به 
سايت امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري مي توانند نسبت به 
ثبت درخواست خود اقدام كنند.  مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي 
استانداري اصفهان  ادامه داد: در گذشته شرط سني ۱۸ سال بود و اين 

فرزندان تنها يك سال براي دريافت شناسنامه فرصت داشتند. 

 رفع تصرف 1۳ هزار مترمربع 
از اراضي ملي دماوند 

رئيـس اداره منابـع طبيعـي و      تهران
آبخيـزداري دماونـد از رفـع 
تصرف 13 هزار مترمربع از اراضي ملي اين شهرستان واقع 

در پالك بيدك خبر داد. 
جمشيد جويباري رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري دماوند 
گفت: با هدف حفظ انفال و عرصه هاي مل��ي، ۱3هزار مترمربع از 
اراضي ملي اين شهرستان واقع در پالك بيدك رفع تصرف و به دولت 
بازگردانده ش��د.  وي افزود: اين اراضي به دس��تور از دادس��تان باز 
پس گيري شده است.  رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري دماوند 
با اشاره به توقيف يك دستگاه بيل مكانيكي غيرمجاز در اراضي ملي 
پالك لومان اين شهرستان گفت: در پي گزارش هاي مردمي مبني بر 
تعرض به عرصه هاي ملي، عوامل يگان حفاظت منابع طبيعي دماوند 
در راس��تاي اجراي تبصره ذيل ماده ۵۵قانون حفاظت از جنگل و 
مراتع فوراً به منطقه اعزام شدند كه عالوه بر تشكيل پرونده تخلف 

نسبت به توقيف بيل مكانيكي مورد نظر اقدام كردند.

 117هزار هکتار آبخيزداري در ايالم 
با هدف مديريت آب هاي روان

 تأمين وسايل آموزشي دانش آموزان 
نيازمند فارس با سامانه »توكاد«

مديـــــركل     ايالم
منابع طبيعـي و 
آبخيزداري ايالم از اجراي طرح آبخيزداري ايالم 
براي مديريـت روان آب ها در كشـور خبرداد. 
رضا احمدي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
ايالم گفت: طرح اس��تان ايالم ب��راي مديريت 
روان آب ها و باران از سرمنش��أ پ��س از ارائه به 
س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
مورد تأييد اين نهاد ق��رار گرفته و آماده ابالغ به 
ساير استان هاست.  وي افزود: در اين ايده نوين 
به جاي ايجاد سازه هاي پرهزينه سنگي مالتي 
و گابيون بندي، س��طوح كوچك آبگير باران از 
همان سرمنش��أ ريزش ه��ا در اراضي جنگلي و 
كوهستاني ايجاد مي شود.  مديركل منابع طبيعي 
و آبخيزداري ايالم ادامه داد: سطوح كوچك آبگير 
باران در اين طرح قطرات باران و سيالب ها را قبل 
از رسيدن به اماكن مسكوني شهري و روستايي 
به تله مي اندازد و به نوع��ي هدايتگر روان آب ها 
به سمت س��فره هاي زيرزميني است.  احمدي 
يادآور ش��د: ايجاد اين طرح ه��اي بيولوژيكي با 
هزينه كمتر اما بيشترين كارايي يك شيوه نوين و 
مؤثر در زمينه نگهداري و مديريت آب در مبحث 

آبخيزداري است و مديريت روان آب ها و سيالب 
را در زمان كم آبي و ترس��الي آبخيزداري انجام 
مي دهد.  وي تأكيد كرد: اجراي درس��ت و مؤثر 
اين طرح مستلزم كار كارشناسي نظير سنجش 
دبي بارندگ��ي، ميزان ب��ارش، وضعيت خاك و 
پوشش گياهي است تا ميزان دبي آب دريافتي 
در هر بارندگي، تعداد سطوح، حجم و ابعاد كار 
در هر هكتار محاسبه و اجرا شود.  مديركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري ايالم گفت: باتوجه به نگاه 
ويژه و دغدغه مند مقام معظم رهبري در س��ه 
سال اخير به مقوله آبخيزداري و اهميت توسعه 
اصولي و استاندارد اين حوزه، استان ايالم همواره 
در صدد ايجاد راه ه��اي علمي، نوين، مؤثر و كم 
هزينه در زمينه توس��عه طرح هاي آبخيزداري 
بوده است.  احمدي افزود: در اين راستا طي سه 
سال گذشته در اس��تان ايالم ۱۱۷ هزار هكتار 
آبخيزداري در اس��تان ايالم انجام ش��ده كه در 
سطح كشور بي نظير و ارزشمند است.  احمدي 
افزود: همچنين تاكنون ۶ هزار هكتار اقدامات 
بيولوژيكي سطوح آبگير كوچك باران در ايالم 
توسط كارشناسان منابع طبيعي و آبخيزداري 

استان و با مشاركت مردم ايجاد شده است. 

سـامانه پويش     فارس
»توكاد« با هدف 
تأمين وسايل كمك آموزشي دانش آموزان 
نيازمند استان فارس به دست فرمانده سپاه 

فجر رونمايي شد. 
سردار يداهلل بوعلي فرمانده س��پاه فجر فارس 
در آيين رونمايي از سامانه تأمين وسايل كمك 
آموزش��ي دانش آموزان »توكاد« با بيان اينكه 
راه اندازي س��امانه و پويش توكاد در فارس يك 
حرك��ت خيرخواهانه و هدفمن��د براي كمك 
به دانش آموزان محروم از تحصيل در سراس��ر 
استان است، گفت: مردم و خيرين نيك انديش 
فارس طي س��ال اخير اقدامات درخش��اني در 
نهضت كمك مؤمنانه داشته و پويش توكاد نيز 
براي كمك به دانش آموزان محروم از تحصيل به  
خصوص در ايام شيوع بيماري كرونا و تعطيلي 
مدارس طراحي و راه اندازي ش��ده اس��ت.  وي 
افزود: مشخصات دانش آموزان نيازمند و محروم 
از تحصيل استان فارس با هدف توزيع هدفمند 
كمك ها در سامانه توكاد ثبت شده است.  فرمانده 
سپاه فجر با بيان اينكه س��امانه توكاد براساس 
مش��خصات كد ملي دانش آموزان و شهرستان 

محل تحصيل طراحي ش��ده، خاطرنشان كرد: 
از همه خيرين نيك انديش، مردم و سازمان ها 
در اس��تان فارس دعوت مي كنيم با حضور در 
پويش توكاد به آدرس Tookad. ir در فرآيند 
تأمين نيازهاي دانش آموزان محروم از تحصيل 
به خصوص تبلت و گوش��ي هوش��مند شركت 
كنند.  سردار بوعلي با اشاره به مشاركت آموزش 
و پرورش، بسيج دانش آموزي و بسيج فرهنگيان 
فارس در راه اندازي پويش توكاد، گفت: س��پاه 
فجر براي كمك به دانش آم��وزان محروم تمام 
ظرفيت هاي خود را ب��ه كار خواهد گرفت و در 
س��اير زمينه ها نيز آماده همكاري با آموزش و 
پرورش فارس هس��تيم.  وي خاطرنشان كرد: 
امروز تأمين تبلت و گوشي هوشمند نياز اصلي 
دانش آموزان محروم براي حضور در كالس هاي 
مجازي و تداوم امر مهم تحصيل است.  فرمانده 
س��پاه فجر با اش��اره به جنبه ه��اي فرهنگي و 
اجتماعي پوي��ش توكاد نظي��ر ترويج فرهنگ 
كمك به محرومان، گفت: حضور چشمگير مردم 
فارس در نهضت كمك مؤمنانه در كشور مطرح 
شده و اميدواريم پويش توكاد نيز به عنوان الگوي 

برتر در سطح كشور مطرح شود.

  گلستان: مديركل انتقال خون گلستان گفت: امسال حدود ۲۹۰۰ بانوي 
گلستاني اهداي خون انجام دادند كه نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجهي 
داشته است.  سيدصادق بني عقيل افزود: در ۱۰ ماه امسال افزايش ۷ درصدي 
مراجعه اهداكنندگان بار اول را به مراكز انتقال خون در سطح استان داشتيم.  
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر ذخاير گروه هاي خوني O مثبت، A مثبت، 

AB مثبت و O منفي در استان كاهش يافته است. 
  يزد: يك واحد بومگردي و يك سفره خانه سنتي در يزد با حضور علي 
اصغر مونسان وزير ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري مورد 
بهره برداري قرار گرفت.  اين مجموعه با 3۰ تخت اقامتي و ايجاد اشتغال 
براي س��ه نفر آغاز به كار كرد.  همچنين وزير گردش��گري در بازديد از 
سفره خانه سنتي عقيق به متراژ ۱۱۰۰ مترمربع اين مجموعه را افتتاح 

كرد. اين سفره خانه براي ۱۲ نفر اشتغال ايجاد كرده است. 
  كرمانشاه: معاون فني محيط زيست استان كرمانشاه نيز از انتخاب 
سه نقطه اوليه در شهر كرمانشاه براي ايجاد سايت بازيافت نخاله هاي 
س��اختماني خبر داد.  فرحنار اقبالي با بيان اينكه هم اكنون در اطراف 
شهر كرمانشاه نزديك به ۴۰ ميليون تن نخاله ساختماني وجود دارد. 
گفت: براي ارزيابي اين نقاط موارد متعددي مانند جاده دسترسي، هزينه 

حمل و نقل بررسي شده است. 
  فارس: مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات ف��ارس از راه اندازي 
اينترنت پرسرعت و اتصال شش روس��تاي ديگر استان به شبكه ملي 
اطالعات از محل منابع طرح خدمات عمومي اجباري وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات خبر داد.  مهرداد سهرابي همچنين از اتصال يك هزار 
و ۱۶۱ خانوار روستايي در شهرستان هاي ني ريز، فسا، خنج و رستم با 
جمعيت ۴ هزار و ۵۴ نفر در يك هفته گذشته به شبكه ملي اطالعات و 

شبكه پهن باند ارتباطي سيار خبر داد. 
  كردستان: معاون سرمايه گذاري اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي كردستان گفت: در حال حاضر۱۲ طرح بوم گردي با حجم 
س��رمايه گذاري بيش از ۴۵ ميليارد ريال در اس��تان در دست اجراست 
كه پيش بيني مي شود تا پايان سال افتتاح ش��وند.   حميد اسكندري به 
پراكندگي احداث اقامتگاه هاي در حال اجرا در استان اشاره داشت و افزود: 
پنج اقامتگاه در شهرستان سنندج، سه اقامتگاه در شهرستان سروآباد، سه 
اقامتگاه در شهرستان كامياران و يك مورد در شهرستان مريوان در حال 

اجرا هستند كه مي توانند ميزبان بيش از ۴۰۰ نفر گردشگر باشند. 
  آذربايجان شـرقي: ش��هردار تبريز با بي��ان اين كه امس��ال به دليل 
محدوديت هاي كرونا، دهه فجر متفاوتي خواهيم داشت، گفت: شهرداري تبريز 
۱۰۷ عنوان برنامه به مناسبت دهه فجر اجرا مي كند.  ايرج شهين باهر با اشاره به 
محوريت بيانيه گام دوم انقالب در فضاسازي شهري، افزود: بايد عملكرد مديران 

جهادي در راستاي مفاد اين بيانيه بيش از پيش به اطالع مردم برسد. 
   اصفهان: مديركل انتقال خون استان اصفهان گفت: ۱۰۵ هزار واحد 
خون از ابتداي سال جاري تاكنون در اس��تان اصفهان اهدا شده است.  
مجيد زينلي با اش��اره به آخرين وضعيت ذخاير خوني استان اصفهان 
افزود: در استان اصفهان به همه گروه هاي خوني نياز داريم و با توجه به 
فصل سرما درخواست ما اين است كه اهدا كنندگان بيش از گذشته به 

نياز همنوعان خود توجه داشته باشند.

احياي فرش راور كرمان با هزار شغل بركت
مديرعامـل بنيـاد بركـت سـتاد اجرايي فرمـان امـام از احياي 
فـرش راور كرمان با طرح هـاي اشـتغالزايي اين بنيـاد خبر داد. 
اميرحسين مدني، مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام با 
اش��اره به حضور فعال و پررنگ بنياد بركت در شهرس��تان راور گفت: 
تا به امروز ۴۹۰ طرح اشتغالزايي در رس��ته فرش دستبافت در راور به 
بهره برداري رسيده كه باعث ايجاد يك هزار و ۴۷ فرصت شغلي در اين 
شهرستان شده است.  وي اظهار داشت: ميزان حجم سرمايه گذاري كل 
براي راه اندازي ۴۹۰ طرح اشتغالزايي بركت در راور ۴۴۱ ميليارد ريال 
است.  به گفته مديرعامل بنياد بركت، ۴۶۲ طرح اشتغالزايي اين بنياد 
در شهرستان راور به بانوان اختصاص پيدا كرده است.  مدني خاطرنشان 
كرد: شبيه سازي، تقلب بافي، تغيير فرهنگ و نداشتن صرفه اقتصادي 
باعث شده بود بافت فرش در راور كرمان با ركود مواجه شود كه طرح هاي 
اشتغالزايي بنياد بركت باعث بازگشت رونق به اين حوزه شده و در حال 

حاضر بسياري از زنان و جوانان شهر به قالي بافي مشغول هستند. 
وي با تأكيد ب��ر تكميل زنجي��ره توليد فرش راور به عن��وان يك برند 
گفت: بنياد بركت در حوزه هاي تأمين مواد اوليه، معرفي پش��تيبان، 
ارائه خدمات جانبي و بازاريابي محصول نهايي جهت تشكيل و تكميل 
زنجيره توليد فرش در راور فعال است. در همين راستا و براي اولين بار، 

دو كارگاه رنگرزي و پرداخت قالي در اين شهر آغاز به كار كرده اند. 
مديرعامل بنياد بركت ادام��ه داد: همچنين چهار كارگاه قالي بافي در 
راور مشغول به فعاليت هستند كه يكي از اين كارگاه ها توسط يكي از 
اساتيد دانشگاه فرش اين شهرستان راه اندازي شده و افراد مشغول در 
اين كارگاه هم فارغ التحصيالن و دانشجويان همين دانشگاه هستند. در 

اين كارگاه عالوه بر بافت، مرمت و پرداخت قالي هم انجام مي شود. 
مدني يادآور شد: بافت يك تخته فرش بيشتر از يك سال زمان مي برد 
و بني��اد بركت در اين م��دت، از قالي بافان براي ام��رار معاش حمايت 
مي كند تا مجبور به پيش فروش محصول خود نباشند و سود بيشتري 
نصيب شان شود.  وي با تأكيد بر بازاريابي هر چه بيشتر براي فرش راور 
يادآور شد: تمام كشورهاي همجوار به خصوص همسايگان شمالي، بازار 
خيلي خوبي براي فرش راور محسوب مي شوند و اين برند ايراني قابليت 
صادرات به اين كشورها را دارد.  مديرعامل بنياد بركت همچنين با اشاره 
به راه اندازي ۲ هزار طرح اشتغالزايي اجتماع محور در مناطق محروم و 
روستايي استان كرمان در هفته گذشته خاطرنشان كرد: راه اندازي اين 
تعداد طرح اشتغالزايي باعث ايجاد فرصت هاي كسب وكار براي ۶ هزار 

نفر در مناطق كم برخوردار استان كرمان شده است. 
مدني با اشاره به فعاليت ۱۸ مجري و تسهيل گر بنياد بركت در استان 
كرمان افزود: هفت شهرستان راور، كوهبنان، فهرج، ريگان، نرمانشير، 
رودبار جنوب و عنبرآباد و ۱۲۰ روس��تا در اين اس��تان تحت پوشش 

فعاليت هاي اشتغالزايي اجتماع محور بنياد بركت قرار دارند. 
وي يادآور ش��د: يك هزار و 3۶ طرح اش��تغالزايي ديگر نيز در مناطق 
محروم استان كرمان در ش��رف راه اندازي است كه ايجاد فرصت هاي 
كس��ب و كار براي بيش از 3 هزار و ۱۰۰ متقاض��ي را به دنبال خواهد 
داشت.  به گفته مديرعامل بنياد بركت، حجم كل سرمايه گذاري براي 
فعاليت هاي اشتغالزايي اجتماع محور اين بنياد در استان كرمان ۲  هزار 

و ۷۶ ميليارد ريال است. 
مديرعامل بنياد بركت خاطرنش��ان كرد: بنياد بركت س��تاد اجرايي 
فرمان امام تا به امروز 3 هزار و 3۸۸ طرح در حوزه هاي توانمندسازي 
اقتصادي، امور زيربنايي، فرهنگي، سالمت و ساير خدمات را با حجم 
س��رمايه گذاري ۴ هزار و ۷۹۶ ميليارد ريال در مناطق محروم استان 

كرمان به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد. 

 پرداخت 1۳9 ميليارد تومان
 تسهيالت اشتغال به مددجويان كردستاني 

از ابتداي امسال تاكنون يك هزار و 3۹0     كردستان
ميليارد ريال تسـهيالت اشتغال براي 
مددجويان كميته امداد متقاضي كار در استان كردستان پرداخت شد. 
فرش��يد جهان بين مع��اون اش��تغال و خودكفايي كميته ام��داد امام 
خميني)ره( كردستان گفت: امسال در زمينه ايجاد اشتغال براي 3 هزار و 
۷۶۲ نفر از مددجويان زيرپوشش اين نهاد، 3 هزار و ۱۸۲ فقره تسهيالت 
با سرمايه گذاري يك هزار و 3۹۰ ميليارد ريال در استان پرداخت شده 
است كه تمام مشاغل ايجاد شده از وضعيت پايدار و مناسب برخوردار 
بوده و در حال فعاليت هستند.  وي افزود: از اين ميزان ۲3 درصد مشاغل 
متعلق به زنان و زنان سرپرست خانوار و ۷۷ درصد متعلق به مردان بوده 
و ۵۲ درصد اعتبارات در روستاها و ۴۸ درصد در شهرها هزينه شده است.  
معاون اش��تغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني)ره( كردستان 
يادآور شد: در كنار اعطاي تس��هيالت ۲ هزار و ۸۴۸ نفر از مددجويان 
يا فرزن��دان خانواده هاي تح��ت حمايت، در دوره ه��اي مهارت آموزي 
بازار محور شركت كرده و به سمت ايجاد اش��تغال سوق داده شده اند.  
جهان بين با بيان اينكه ۲۷3 نفر از مددجويان يا فرزندان متخصص آنان 
با معرفي نامه امداد در كارگاه ها و مؤسسات به  كار گمارده شده اند، گفت: 
۶۶ نفر كارآفرين ماهر و خبره به عنوان راهبر ش��غلي شناسايي شده  و 
مددجويان فاقد مهارت بازاريابي، به آنان معرفي مي شوند تا در بخش 
توليد همكاري داشته باشند.  وي يادآور شد: با توجه به شرايط ويژه بازار 
و مشكالت به وجود آمده به  واسطه شيوع ويروس كرونا، در راستاي كمك 
طرح هاي آسيب ديده، قريب به يك ميليارد ريال تسهيالت بالعوض به 
مجريان طرح هاي اشتغال اعطا شده است.  معاون اشتغال و خودكفايي 
كميته امداد امام خميني)ره( كردستان گفت: همچنين با توجه به اينكه 
اجراي طرح اشتغال فقط بخشي از فرآيند اشتغال است، لذا پس از آن نيز 
اقدامات ويژه اي در راستاي پايدارسازي مشاغل انجام مي شود و عالوه بر 
ايجاد پوشش بيمه اي عمر، مانده بدهكار، بيمه تأمين اجتماعي، معرفي 
طرح هاي موفق به نمايشگاه ها و غرفه هاي استاني و كشوري، به مدت 
پنج سال به صورت مستمر و دوره اي توس��ط كارشناسان فني اشتغال 
بازديد مي ش��وند و در صورت بروز مشكالت و لغزش ها، حمايت شده و 

راه حل هايي جهت احياي طرح ارائه مي شود. 

 ۷ آموزشگاه بافق 
پايلوت طرح »مدرسه كانون تربيتي محله«

طرح مدرسه كانون تربيتي محله يكي     يزد
از برنامه هاي راهبـردي براي تربيت 
دانش آموز تمام ساحتي است كه در حال حاضر در هفت آموزشگاه 
بافـق در اسـتان يـزد بـه صـورت پايلـوت اجـرا مي شـود. 
رضا قاس��م زاده رئيس آموزش و پرورش بافق در نشست تبيين طرح 
مدرسه كانون تربيتي محله به تش��ريح اين طرح پرداخت و شناسايي 
ظرفيت مدرسه، محله و نهاد ها و همچنين تعامل آنها با يكديگر را جزو 
اهداف اصلي اين طرح اعالم كرد و گفت: گروه هاي هميار متش��كل از 
مدير، رئيس انجمن اوليا و مربيان مدرسه، نماينده معلمان و نمايندگاني 
از نهاد هاي نزديك به آموزشگاه است كه بايد طبق دستورالعمل هاي اين 

طرح به شناسايي و بررسي ظرفيت هاي محلي بپردازند. 
وي هفت آموزشگاه شهرستان را جزو پايلوت اين طرح در شهرستان اعالم 
كرد و افزود: از الزامات و اهداف روشن اين طرح اجراي صحيح برنامه هاي 
فرهنگي و اجتماعي تأثيرگذار بر دانش آموزان است كه اين امر با تعأمل 
محله و مدرسه تحقق مي يابد.  مدير آموزش و پرورش بافق ادامه داد: اين 
طرح چهار نوبت در طول سال تحصيلي اجرا مي شود و كار هاي تربيتي 
اجرا شده مدرسه در محله و كار هاي تربيتي اجرا شده محله و ارگان ها در 
مدرسه نيز پياده مي شود.  قاسم زاده با اشاره به راهكار هفت سند تحول 
بنيادين آموزش و پرورش، گفت: طرح مدرسه كانون تربيتي محله يكي 
از برنامه هاي راهبردي براي تربيت دانش آموز تمام ساحتي است و بايد 
زمينه هاي الزم براي نقش آفريني مدرسه به عنوان كانون كسب تجربيات 
محله فراهم شود.  وي مدرس��ه را به عنوان كانون تربيتي محله قلمداد 
كرد و افزود: از طريق آموزش هايي كه دانش آموزان در اين طرح كسب 
مي كنند فاصله بين آموزش هاي مدرسه و نياز هاي جامعه كاهش مي يابد 
و دانش آموز را در ارتباط با مسائل اجتماعي به سرمنزل مقصود مي رساند.  
مدير آموزش و پرورش بافق تصريح كرد: با مشاركت نهاد ها و تشكل هاي 
مردمي در قالب اين طرح، بسياري از مطالبات مدرسه نيز از سوي اهالي 
محله و مدرسه محقق مي ش��ود و همچنين اجراي صحيح اين طرح به 

برقراري ارتباط فرهنگي بين مدرسه و محله كمك شاياني مي كند. 

 افزايش 1۰۰درصدی بيمه اراضی 
از سوی كشاورزان كرمانشاهی

طبق آخريـن آمارها در حـال حاضر     كرمانشاه
180هزار هكتار از اراضي كشـاورزي 

استان كرمانشاه بيمه شده است. 
 رشيد اميني معاون خدمات بيمه اي بانك كشاورزي كرمانشاه با بيان 
اينكه تاكنون ۱۸۰ هزار هكتار از اراضي اس��تان زير پوشش بيمه رفته 
است، گفت: پيش بيني مي شود امس��ال اين ميزان به ۲۰۰ هزار هكتار 
برسد.  وي با اشاره به اجراي طرح جهش توليد با همكاري ستاد اجرايي 
فرمان امام)ره( براي افزايش پوش��ش بيمه اي اراضي كشاورزي، افزود: 
در اين طرح توافق شده تا امسال ۱۷3 هزار هكتار از اراضي ديم استان 
ش��امل مزارع گندم ديم، جو ديم، حبوبات و گياهان علوفه اي در قالب 
طرح جهش توليد زير پوشش بيمه بروند.  معاون خدمات بيمه اي بانك 
كشاورزي استان كرمانشاه ادامه داد: تاكنون بيشترين اراضي استان در 
شهرستان هاي كرمانشاه، اس��الم آباد غرب و سنقروكليايي زيرپوشش 
بيمه رفته اند.  اميني با اشاره به اينكه امسال تاكنون افزايش دو برابري 
اراضي كشاورزي بيمه شده استان را در مقايسه با سال گذشته داشته ايم، 
گفت: سال زراعي گذش��ته در مجموع ۸۶ هزار هكتار از اراضي استان 
تحت پوشش بيمه رفته بود.  وي در ادامه پرداخت هاي به موقع، پرداخت 
غرامت حداكثري به كشاورزان خس��ارت ديده را در كنار استاني شدن 
پرداخت ها در افزايش ميل كشاورزان به بيمه كردن اراضي كشاورزي 
اثرگذار دانست.  معاون خدمات بيمه اي بانك كشاورزي استان كرمانشاه 
با اشاره به پرريس��ك بودن كار كشاورزي، از كش��اورزان خواست تا در 
فرصت داده شده نسبت به بيمه كردن اراضي خود اقدام كنند.  اميني 
گفت: زارعان تا ۱۵ بهمن ماه فرصت دارند نسبت به بيمه كردن اراضي 
خود اقدام كنند و تمديد اين زمان بستگي به عواملي مثل شرايط جوي، 
تقاضاي مش��تريان و... دارد.  وي اش��اره اي هم ب��ه پرداخت غرامت به 
كشاورزان استان كرمانشاه در سال گذشته داشت و افزود: سال گذشته 
در مجموع نزديك ۱۴ ميليارد تومان غرامت در زيربخش هاي مختلف 
زراعت، باغباني، دام، طيور، آبزيان و... در استان كرمانشاه پرداخت شد.


