
ساخت اولين دكل  حفاري كاماًل  ايراني 

 

در شركت ايزوايكو
در راس�تاي رس�يدن به خود كفايي     هرمزگان
صنايع فراس�احل اي�ران )ايزوايكو( 
اولي�ن دكل  حف�اري كام�ًا ايران�ي را در هرم�زگان مي س�ازد. 
حميد رضائيان اصل، مديرعامل شركت مجتمع كشتي سازي و صنايع 
فراساحل ايران با بيان اينكه صنايع فراساحل ايران )ايزوايكو( اولين دكل  
حفاري كاماًل ايراني را در هرمزگان مي سازد، گفت: شركت ايزوايكو با 
وسعت ۱۱۰۰ هكتار و دارا بودن تجهيزات منحصربه فرد، بزرگ ترين 
زيرساخت دريايي كشور است.  وي با اش��اره به ورود ايزوايكو به بازار 
تعميرات ريگ هاي حفاري از س��ال ۹۰ تاكنون اف��زود: ايزوايكو براي 
نخستين بار با تعمير موفق سكوي مدرس توانايي خود را در اين بخش 
به اثبات رس��اند تا جايي كه امروز اين شركت به عنوان هاب تعميرات 
ريگ هاي حفاري در كشور اس��ت.  مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي 
كشتي سازي خليج فارس با اشاره به تعرفه هاي رقابتي شركت ايزوايكو 
تصريح كرد: تعرفه تعميرات در شركت ايزوايكو نسبت به شركت هاي 

كشتي سازي در منطقه ۳۰ درصد ارزان تر و به صرفه تر است.
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88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا هاديلو

مع�اون فن�ي و     فارس
عمراني شهرداري 
شيراز از تكميل ش�دن ۳۲۵ كيلومتر از شبكه 
متصل و منفصل خطوط اصلي جمع آوري و انتقال 
خب�رداد.  اي�ن ش�هر  آب ه�اي س�طحي 
اسماعيل صالحي معاون فني و عمراني شهرداري 
شيراز با بيان اينكه ۳۲۵ كيلومتر شبكه متصل 
و منفصل خطوط اصلي آب هاي سطحي در اين 
شهر اجرايي شده است، گفت: اين خطوط شامل 
لوله گذاري ها و كانال هاي سرپوشيده بوده است. 
وي افزود: يكي از اقدامات انجام ش��ده بهسازي و 
سرپوشيده كردن جداول روباز آب هاي سطحي با 
استفاده از لوله هاي كاروگيت بوده كه در سطحي 
به وس��عت ۱۶۰ كيلومتر اجرايي ش��ده اس��ت.  
معاون شهرداري شيراز خاطرنشان كرد: عمليات 
ساماندهي رودخانه ها و مسيل هاي فصلي شهري 
به تناوت در طول سال شامل اليروبي، ديوارگذاري، 
احداث يا مرمت س��ازه هاي هيدروليكي واقع در 

بستر رودخانه ها انجام شده است.  صالحي با اشاره 
به احداث ش��بكه زهكش��ي و قنات زهكش براي 
پايين انداختن تراز آب زيرزميني، گفت: احداث 
چكدم و بندهاي كنترل سيالب در سرشاخه هاي 
حوضه هاي آبريز كوهس��تاني و انج��ام مطالعات 

ساماندهي رودخانه ها و مسيل ها شامل مطالعات 
ساماندهي رودخانه چنارراهدار، مسيل دروازه قرآن 
و مسيل س��عدي در زمره اقدامات ديگر مديريت 
شهري براي مهار سيالب ها و روان آب هاي شهري 
است.  وي افزود: انجام مطالعات طرح ساماندهي 

رودخانه خشك شيراز، از حوضچه آبخيز تا آبريز 
در مرحله انتخاب مشاور اس��ت و انجام مطالعات 
بازنگري ش��بكه موجود آب هاي س��طحي شهر 
شيراز- دوره جديد در مرحله تصويب و ارائه شرح 
خدمات قرار دارد.  معاون شهرداري شيراز تصريح 
كرد: انجام مطالعات ويديو متري شبكه آب هاي 
سطحي شهر شيراز براي عارضه يابي شبكه موجود 
و بهسازي آن در مرحله انتخاب پيمانكار قرار دارد و 
انجام مطالعات آبخيزداري و كنترل سيل ارتفاعات 
پيراموني شهر شيراز نيز در مرحله انتخاب مشاور 
اس��ت.  صالحي با بيان اينك��ه در زمينه عمليات 
زيرس��اختي براي مهار س��يالب ها و روان آب ها، 
مرمت پايه پل هاي رودخانه اي در ۱۲ نقطه انجام 
ش��ده اس��ت، گفت: مطالعات تعمير، بازسازي و 
هوشمندسازي ايستگاه هاي پمپاژ آب هاي سطحي 
معابر شهر شيراز در دست اقدام است و همزمان هم 
مطالعات فرونشست دشت شيراز توسط دانشگاه 

شيراز در دستور كار قرار دارد.

۳۲۵ كيلومتر از شبكه جمع آوري آب هاي سطحی شيراز تكميل شد

اجراي طرح آموزش »حرفه و مهارت« در قم  
ن  و مع�����ا    قم
س�وادآموزي 
آموزش و پرورش قم از اجراي طرح آموزش 
»حرفه و مهارت« در ط�رح  يادگيري محله 
محور س�وادآموزي در اين استان خبرداد. 
حجت االس��الم محمدرض��ا قاس��مي نيا معاون 
سوادآموزي آموزش و پرورش قم گفت: مهم ترين 
نقش مراك��ز يادگيري محلي، آم��وزش حرفه و 
مهارت در كنار آموزش سواد است.  وي با اشاره به 

اينكه نياز سنجي حرفه اي و مهارت آموزي سوادآموزان براي آموزش و جذب آنها از اولويت وظايف مديران 
مراكز محلي يادگيري مي باشد، افزود: به همين منظور طرح آموزش »حرفه و مهارت« در طرح  يادگيري 
محله محور سوادآموزي در استان قم اجرايي مي شود.  معاون سوادآموزي اداره كل آموزش و پرورش استان 
قم تصريح كرد: بايد در پيگيري و نظارت و نوآوري و حل مشكالت و رفع موانع پيشرفت، فعاليت هاي مراكز 
يادگيري محلي غير دولتي تالش كرده و با هماهنگي هاي الزم با مسئوالن معاونت سوادآموزي و نواحي و 
مناطق طبق شيوه نامه ايجاد مراكز يادگيري محلي در رشد كيفي و رسيدن به اهداف پشتكار داشته باشند. 

آزمايش انساني واكسن ايراني رازي به زودي آغاز مي شود
رئيس مؤسسه     البرز
ت  تحقيق���ا
واكسن و سرم سازي رازي از صدور گواهي آغاز 
كارآزمايي باليني فازهاي يك و دو نخستين 
واكس�ن نوتركيب ايراني، پروتئين اسپايك 
كوويد1۹ متعلق به مؤسس�ه رازي، خبرداد. 
دكتر علي اس��حاقي رئيس مؤسسه تحقيقات 
واكس��ن و سرم س��ازي رازي گفت: پروپوزال و 
پروتكل مربوطه در جلسه كارگروه وزارتي اخالق 

به تصويب رس��يد.  وي افزود: كارآزمايي باليني اين واكسن به زودي آغاز ش��ده و توليد اين واكسن به 
عنوان واكسني ايمن و كارا به زودي در كشور آغاز شود.  رئيس مؤسسه رازي ادامه داد: بررسي ايمني و 
ايمونوژنيسيتي واكسن نوتركيب پروتئين اسپايك كوويد ۱۹ توليد مؤسسه رازي، فاز يك را در جمعيت 
بالغين سالم ۱۸ تا ۵۵ ساله؛ طراحي موازي، چهار گروه شامل ادجوانت به تنهايي و واكسن در دوزهاي ۵، 
۱۰ و ۲۰ ميكروگرم در ۲۰۰ ميكروليتر و فاز دو در جمعيت ۱۸ تا ۷۰ساله طراحي موازي، دو گروه شامل 

ادجوانت به تنهايي و واكسن در دوز منتخب؛ كارآزمايي باليني تصادفي شده، دو سوكور اجرا مي شود. 

افتتاح 14 مدرسه گلستان در دهه فجر 
رئيس كارگروه     گلستان
و  فرهنگي�ان 
دانش آموزي ستاد دهه فجر گلستان از افتتاح 
1۴ مدرس�ه طي دهه فجر در استان خبرداد. 
احسان گوهري راد رئيس كارگروه فرهنگيان و 
دانش آموزي ستاد دهه فجر گلستان گفت: در 
ايام دهه فجر ۱۴ مدرسه با ۸۷ كالس درس و با 
اعتبار ۸۵ ميليارد تومان افتتاح مي شود كه شش 
مدرسه در شهرهاي سيل زده خواهد بود.  وي از 

اجراي ۱۱۰ برنامه در دهه فجر خبرداد و افزود: گلبانگ انقالب، اجراي سرود و نقالي، جشن ياوران انقالب به 
صورت متمركز در آق قال، ُجنگ شبانه، فجر ۴۲ )برنامه موسيقي و نمايش(، افتتاح پويش دانش آموزي »من 
حق دارم«، جشن انقالب و تجليل، پويش تبليغات هوشمندانه ما و كاالي ايراني و غيره از جمله برنامه هاست.  
رئيس كارگروه فرهنگيان و دانش آموزي ستاد دهه فجر گلستان ادامه داد: افتتاحيه سمن هاي دانش آموزي 
و هسته مشاوران نوجوان، نشست بين نسلي گام دوم انقالب، همايش مجازي نقش معلمان در پيشبرد سند 

انقالب و افتتاح استوديو همكالسي با يك ميليارد تومان از ديگر برنامه ها است.

راه اندازي بخش دياليز بيماران مبتال به كرونا در اسدآباد
    همدان رئيس دانشكده 
پزشكي  علوم 
اسدآباد از افتتاح و راه اندازي بخش دياليز 
بيم�اران مبت�ا و مش�كوك ب�ه كرونا در 
بيمارس�تان اس�دآباد هم�دان خب�رداد. 
ايرج صالحي رئيس دانشكده علوم پزشكي اسدآباد با 
 ICU در )R/O( اشاره به راه اندازي دستگاه دياليز و
كرونا بيمارستان قائم )عج( شهرستان اسدآباد گفت: 
با راه اندازي و پذي��رش بيماران كرونا در بخش هاي 

مختلف مركز درماني قائم )عج(، به دنبال تفكيك و جداسازي بيماران عادي و مشكوك و مبتال به كرونا بوديم.  
وي افزود: بخش ICU مركز درماني حضرت قائم )عج( شهرستان اسدآباد در نوآوري بين بخش هاي مراقبت ويژه 
مخصوص ايزوله بيماران كرونايي شهرستان هاي ايران، مجهز به دستگاه دياليز به همراه پرتابل )R/O( در استفاده 
اختصاصي بيماران كرونايي بخش مراقبت ويژه به صورت ايزوله و اختصاصي شد.  رئيس دانشكده علوم پزشكي 
اسدآباد ادامه داد: عالوه بر رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي براي جداسازي بيماران مبتال به كرونا و درگيري كليوي 

در بيشتر بيماران بد حال كرونايي، اقدام به جداسازي بيماران نيازمند دياليز مبتال به كرونا كرديم.

 يزد پايتخت 
صحيفه سجاديه ايران شد 

شهريزد در مراس�مي با حضور      يزد
وزير ارشاد، نماينده ولي فقيه در 
اس�تان و امام جمعه يزد به طور رس�مي به عن�وان پايتخت 
ش�د.  معرف�ي  اي�ران  س�جاديه  صحيف�ه 
حس��ن فقيهي زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المي در مراس��م آغاز به كار طرح ملي يزد، پايتخت صحيفه 
سجاديه ايران گفت: صحيفه سجاديه گنجينه معرفت و معنويت 
و سرچش��مه بخش بزرگي از فرهنگ ناب دين��ي در قرائت ائمه 
هدي عليهم السالم از اسالم راس��تين و رحماني است.  وي افزود: 
در صحيفه س��جاديه اخالق، تهذيب نفس، تربيت جان و عشق به 
خداوندگار عالم و همنوعان جايگاه وااليي دارد و دريغ است كه اين 
كتاب پرگوهر و سراسر نور ناشناخته بماند و معارف آن مستور باشد.  
معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تصريح كرد: با 
توجه به مهجوريت صحيفه سجاديه و ضرورت و اشتياق گروه هايي از 
شيفتگان معاون قرآن و عترت به طراحي طرح ملي پايتخت صحيفه 

سجاديه ايران اقدام كرد و اجراي آن را به دارالمومنين يزد سپرد. 

 راه اندازي نمايشگاه لوازم ساختماني 
در بازارچه مرزي ميرجاوه

مدير بازارچه هاي مرزي سيستان     سيستان وبلوچستان 
و بلوچستان از راه اندازي نمايشگاه 
دوساالنه صنايع س�اختماني در بازارچه مرزي ميرجاوه خبرداد. 
مبين علي مير مدير بازارچه هاي مرزي سيس��تان و بلوچستان 
با اش��اره به راه اندازي نمايشگاه دوس��االنه صنايع ساختماني در 
بازارچه مرزي ميرجاوه گفت: اين نمايشگاه توسط بخش خصوصي 
و تاجران يزد و كرمان و ديگر استان ها در زمينه صنعت ساختمان، 
كاش��ي و س��راميك، لوازم خانگي و مواد غذايي راه اندازي شده 
است.  وي افزود: ايجاد اين نمايشگاه زمينه را براي فروش بيشتر 
محصوالت كاشي و سراميك، لوازم خانگي و مواد غذايي از نقاط 
مختلف كشور فراهم مي كند و تاجران پاكستاني هم براي خريد 
مي توانند با مراجعه به اين نمايشگاه از صرف هزينه و وقت و سفر 
به مركز كشور بهره مند شوند.  مدير بازارچه هاي مرزي سيستان 
و بلوچس��تان ادامه داد: با كاهش نرخ ارز، زمينه براي صادرات و 
واردات كاال توسط پيله وران سيستان و بلوچستان انجام مي شود 

و تعهدات ارزي هم براي آنها به صفر مي رسد. 

خدمات كميته امداد به 661 خانواده 
زندانيان جرائم غيرعمد استان مركزي

معاون حمايت و سامت خانواده      مركزي
كميت�ه امدادام�ام خميني)ره( 
اس�تان مركزي از بهره مندي ۶۶1 خان�واده زندانيان جرائم 
غيرعمد اين اس�تان از خدم�ات متنوع حمايت�ي خبرداد. 
محمدرضا شايس��ته جو معاون حمايت و س��المت خان��واده كميته 
امام خميني)ره( امداد اس��تان مركزي گف��ت: پرداخت كمك هزينه 
معيشتي، اعطاي جهيزيه، هديه ازدواج به زوج هاي زير پوشش، ارائه 
تسهيالت كارگشايي و اشتغال بخش��ي از خدمات ارائه شده به ۶۶۱ 
خانواده هاي زندانيان در س��ال جاري بوده اس��ت.  وي افزود: پرداخت 
تسهيالت قرض الحسنه اشتغال، ارائه خدمات مشاوره اي و حقوقي با 
هدف پيشگيري از آسيب هاي احتمالي، اجراي طرح محسنين، پرداخت 
كمك هزينه درماني، اجاره و وديعه مسكن، خدمات فرهنگي، مشاوره 
و كمك رزمايش مؤمنانه نيز از خدمات امسال به اين خانواده هاست.  
معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امام خميني)ره( امداد استان 
مركزي گفت: ۱۴۷ خانواده با سرپرست زنداني با رسيدن به توانمندي يا 

آزادي سرپرست خانواده از حمايت كميته امداد خارج شدند. 

 پيشرفت ۸۵ درصدي پروژه 
آلياژ سيليكون– منگنز در كرمانشاه

 كمك مؤمنانه 11 ميليارد توماني 
بسيج مداحان به نيازمندان

مدي�ركل امور    كرمانشاه 
و  اقتص�ادي 
دارايي اس�تان كرمانش�اه، از پيشرفت 8۵ 
درصدي پروژه آلياژ س�يليكون- منگنز با 
سرمايه گذاري كشور چين كه تا فروردين ماه 
سال آينده به بهره برداري مي رسد، خبرداد. 
اميرحمزه حيدريان مدي��ركل امور اقتصادي و 
دارايي اس��تان كرمانش��اه، در خصوص آخرين 
وضعيت عمليات ساخت كارخانه آلياژ سيليكون 
- منگنز با سرمايه گذاري كشور چين در شهرك 
مرصاد اس��الم آباد غرب، گفت: ساخت كارخانه 
آلياژ سيليكون - منگنز با سرمايه گذاري خارجي 
۱۰ ميليون يوريي در مساحت ۱۸ هزار مترمربع 
از دي ماه سال گذشته آغاز شده است.  وي با بيان 
اينكه اين طرح با همكاري كارشناسان ايراني و 
چيني در شهرك مرصاد اسالم آبادغرب در حال 
اجرا است، افزود: در يك س��ال گذشته پروژه با 
موانع و مش��كالت خاصي مواجه بوده از جمله 
بيماري كرونا براي پروژه محدوديت هاي ايجاد 
كرد، اما ط��ي بازديد صورت گرفته پيش��رفت 
حال حاضر پروژه ۸۵ درصد اس��ت و طبق قول 
س��رمايه گذار پروژه تا پاي��ان س��ال و نهايتاً تا 

فروردين ماه سال آينده به بهره برداري مي رسد.  
مديركل امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه 
تصريح كرد: آلياژهاي سيليكون و منگنز از مواد 
اوليه كارخانه ذوب آهن و فوالد است كه در حال 
حاضر بيشتر آن از خارج كشور تأمين مي شود.  
حيدريان با بيان اينكه فوالد منگنزي محصول 
توليدي اين كارخانه است، گفت: در كل كشور 
ماهانه ۲۲ هزار تن مصرف اين محصول را داريم 
كه ۸ هزار از آن توليد داخلي و ۱۴ هزار تن هم 
از خارج كشور وارد مي شود.  افزود: سرمايه گذار 
چيني در استان كرمانشاه ظرفيت توليد ماهانه 
يك هزار و ۲۵۰ تن و ساالنه ۱۵ هزار تن به نوعي، 
۱۸ درصد نياز كشور را به واردات اين محصول را 
كاهش مي دهد.  مديركل امور اقتصادي و دارايي 
كرمانش��اه در خص��وص ارزآوري اين محصول 
براي استان و كشور، خاطرنشان كرد: با توليد ۱۵ 
هزار تن س��االنه كه هر تن فروش اين محصول 
در حال حاضر ۲۷ ميليون تومان است نزديك 
به ۱۷ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر صرفه جويي 
ارزي را ب��ه دنبال دارد، اي��ن محصول به نوعي 
مكمل توليد خوراك ف��والد را تأمين مي كند و 

جزو توليدات مهم است.

رئيس سازمان     قزوين
بسيج مداحان 
از كمك 11 ميليارد توماني اين س�ازمان به 
نيازمن�دان آس�يب ديده از كرون�ا در قالب 
كمك هاي مؤمنانه در سراسر كشور خبرداد. 
يوس��ف ارجوني رئيس سازمان بس��يج مداحان 
كه به استان قزوين س��فر كرده بود با بيان اينكه 
امسال بيماري كرونا و آثار آن موجب شد كه بسيج 
مداحان مانند ساير اقشار بسيج در نهضت كمك 
مؤمنانه در كنار مردم باش��د گفت: در اين راستا 
در دهه اول و دوم فاطميه امس��ال ۳۷۶۸۶ بسته 
معيش��تي به ارزش بيش از ۱۱ ميليارد تومان به 
خانواده هاي نيازمند در سراسر كشور اهدا و ۱۰۰ 
هزار پرس غذاي گرم بين افراد محروم توزيع كند.  
وي افزود: تهيه ۱۸ جهيزيه براي زوج هاي جوان، 
ترميم ۱۸ منزل مس��كوني  در خراس��ان رضوي، 
ساخت و تكميل ۲ واحد منزل مسكوني در ايالم و 
يك واحد در سيستان و بلوچستان و اعزام ۱۲۰ نفر 
از مداحان به اردوهاي جهادي از جمله اقدامات اين 
سازمان بوده است.  رئيس سازمان بسيج مداحان 
ادامه داد: شناسايي استعدادهاي نهفته در استان ها 
و شهرستان ها و شكوفاندن اين استعدادها و نيز 

شناسايي جريانات انحرافي و مباحث آسيب رسان 
در اين مجموعه ستايشگري و در عين  حال توليد 
محتواي خوب در جامعه ستايشگري جزو برنامه ها 
و اهدافي است كه براي سازمان بسيج مداحان در 
سراسر كشور تعريف شده است. ارجوني با اشاره 
به اهم برنامه هايي كه بس��يج مداحان به صورت 
س��االنه به آنها مي پردازد، تصري��ح كرد: آموزش 
نوگالن حس��يني و زينبي، تربي��ت مربي براي 
آموزش به نوگالن، برگزاري نشس��ت با مديران 
هيئت هاي معروف و اثرگذار، برگزاري شب شعر 
مختص شعراي آئيني، برگزاري ساليانه كنگره 
ملي شعر آئيني، ديدار با خانواده شهداي مداح، 
ديدار با رهبر معظم انقالب و تبيين مواضع ايشان 
مهم ترين اقدامات به صورت س��االنه اين قشر از 
بسيج است.  وي يادآور شد: بسيج مداحان ۸۷۹ 
شهيد در دوران دفاع مقدس و در قالب شهداي 
مدافع حرم و شهداي امنيت تقديم كشور كرده 
است.  رئيس سازمان بسيج مداحان تصريح كرد: 
۲۶۷۱ نفر از مداحان عضو بسيج در اين ايام كه 
تعداد مراجعات به سازمان انتقال كمتر بوده است 
در قالب طرح نذر خون، خون خود را در دوره هاي 

متعدد اهدا كرده اند. 

  اسامشهر: مسعود مرسلپور فرماندار اسالمشهر از بهره برداري از فاز 
نخست مترو اسالمشهر- تهران در سال آينده با احداث ايستگاه چهاردانگه 
خبرداد و گفت: در اين مس��ير بيش از ۲ هزار و ۷۰۰ متر تونل حفر شده و 
به نزديكي محل احداث ايستگاه چهاردانگه رسيده است.  وي افزود: طرح 
احداث اين تونل دي ماه سال ۹۸ آغاز ش��ده و اكنون ۳۰ درصد پيشرفت 
داشته است و ايستگاه چهاردانگه به عنوان ايستگاه اول انتخاب شده است. 
   سمنان: مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان گفت: 
چهار واحد صنعتي و توليدي مستعد فناور با حمايت شركت شهرك های 
صنعتي استان موفق به اخذ مجوز دانش بنيان در سال جاري شد.  حسن 
آل بويه افزود: اين واحدها در زمينه سخت افزارهاي يارانه اي، برق قدرت، 
مواد پيش��رفته همچون كامپوزيت ها، فناوري هاي زيس��تي، تجهيزات 

پيشرفته آزمايشگاهي، فرآورده هاي دارويي و فناوري نانو فعاليت دارد. 
  لرستان: مديركل فرهنگ و ارش��اد اسالمي لرستان از بازسازي تاالر 
شهيد آويني خرم آباد پس از ۲۵ سال خبر داد.  احمدحسين فتايي افزود: با 
كسب مجوز كميسيون ماده ۵ تاالر شهيد آويني خرم آباد پس از ۲۵ سال 
مورد بازسازي قرار گرفته، و اين تاالر به امكانات و تجهيزات روز سينمايي 
براي نمايش فيلم و برگزاري جش��نواره ها و رويدادهاي تخصصي در اين 

حوزه مجهز مي شود.

اجراي طرح جهش توليد در 660 هزار هكتار 
اراضي ديم به همت ستاد اجرايي فرمان امام

برنام�ه عمليات�ي پايلوت ه�اي جه�ش تولي�د ب�ا اج�راي اي�ن 
ط�رح در ۶۶0 ه�زار هكت�ار از اراض�ي دي�م كش�ور ب�ه هم�ت 
س�تاد اجراي�ي فرم�ان ام�ام در ش�ش اس�تان اجرا مي ش�ود. 
مدير اجرايي طرح جهش توليد در ستاد اجرايي فرمان امام با بيان اينكه 
برنامه عملياتي پايلوت هاي جهش توليد در ۶۶۰ هزار هكتار از اراضي 
در شش استان كشور اجرا مي ش��ود، گفت: پوشش بيمه اي ۴۵۰ هزار 
هكتار اراضي ديم در اين راس��تا برنامه ريزي شده و ستاد اجرايي سهم 
خود را در اختيار صندوق بيمه كش��اورزي قرار داده است و كشاورزان 
نيز در حال اتمام سهم شان هس��تند.  مقداد همتي كه از طرح جهش 
توليد ش��امل مزارع گندم، جو، نخود انتظاري و ماش��ك شهرس��تان 
كامياران بازديد مي كرد، ادامه داد: برنامه داريم مثل بيمه شخص ثالث 
كل سطوح كشت ديم را بيمه كنيم تا كشاورزان در صورت بروز هر نوع 
حوادثي دچار مش��كل نش��وند.  وي تصريح كرد: با بيان اينكه در حال 
حاضر ۱۰۰هزار هكتار نسبت به برنامه تعريف شده عقب هستيم، گفت: 
تحقق ۱۰۰درصدي برنامه بسته به تعامل بين كشاورزها و سازمان جهاد 
كشاورزي است كه بايد هرچه سريعتر فراخوان هاي الزم انجام و كارها 
صورت بگيرد.  همتي گفت: روي بحث بيمه محصوالت ديمي زياد كار 
نمي شد. توجيه كشاورزان به اهميت ورود به اين مهم نياز به آموزش دارد 
كه اين كار بايد توسط سازمان جهاد كشاورزي در استان ها انجام بگيرد.  
وي با بيان اينكه كردستان با ۱۹۰ هزار هكتار كشت ديم بيشترين سهم 
را از برنامه ما به خود اختصاص داده است، عنوان كرد: يك سوم كل سقف 

بيمه اراضي ديم در استان كردستان بايد انجام شود. 
مدير اجرايي طرح جهش توليد در ستاد اجرايي فرمان امام افزود: افزايش 
كشت ديم و ارتقاي بهره وري دو سياستي است كه در قالب اين طرح دنبال 
مي شود كه در زمينه افزايش كش��ت ديم از زمان شروع طي يكي دوماه 
تقريباً ۲۵ هزار هكتار به كشت ديم در كشور افزوده شده است.  به گفته 
همتي، برنامه عملياتي پايلوت هاي جهش توليد قرار است در ۶۶۰ هزار 
هكتار كه در گام اول شش استان كشور را شامل مي شود، اجرا  شود.  وي 
با بيان اينكه در زمينه ارتقاي بهره وري برنامه ما در اين ۶۶۰ هزار هكتار 
۳۳۰هزار تن افزايش است، گفت: با توجه به اينكه طرح دير شروع شد به 
كشت امسال نرسيديم ولي در صورت تحقق برنامه و افزايش اين ۳۳۰هزار 

تن حدود ۱۰۰ ميليون دالر جلوگيري از خروج ارز است. 
 اين مس��ئول خاطرنش��ان كرد: اين طرح در ۱۴۴ هزار هكتار از اراضي 
آذربايجان ش��رقي، ۱۸۹ هزار هكتار از اراضي ديم كردستان، ۱۷۳ هزار 
هكتار از اراضي ديم كرمانش��اه، ۱۲۴ هزار هكتار از اراضي ديم همدان، 
۲۰ هزار هكتار از اراضي گلستان و ۱۰ هزار هكتار از اراضي ديم خوزستان 
اجرا مي شود.  همتي تصريح كرد: افزايش توليد در هر هكتار در استان ها 
كه بارش باران حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميلي متر است و در حال حاضر حدوداً 
بين ۲تا ۳ تن برداشت دارند به ۲/۵ و ۳/۵ تن افزايش خواهد رسيد.  مدير 
اجرايي طرح جهش توليد در ستاد اجرايي فرمان امام با بيان اينكه حدود 
۵۰۰ تن در هر هكتار افزايش بهره وري با اجراي اين طرح خواهيم داشت، 
افزود: اين كار با برنامه هاي مختلف در كوددهي، داشت و غيره و استفاده 
از روش هاي جديد انجام خواهد ش��د.  همتي با اش��اره به اينكه ارتقاي 
ماشين آالت كشاورزي در بخش برداشت از برنامه هاي در دست اجراست، 

گفت: اين كار ۳۰ تا ۴۰ درصد افزايش بهره وري خواهد داشت.

 كمك 4/8 ميليارد توماني بنياد مستضعفان
 به مددجويان خراسان شمالي 

مديركل كميته امداد خراسان شمالي از     خراسان شمالي
كمك ۴ ميليارد و 800 ميليون توماني 
بنياد مس�تضعفان به مددجويان تحت حمايت اين نه�اد خبرداد. 
مجيد الهي راد مديركل كميته امداد خراسان شمالي در ديدار با رئيس 
بنياد مستضعفان اين استان با اشاره به تعامالت اين بنياد در ايام شيوع 
كرونا، و با اش��اره به كمك ۴ ميليارد و ۸۰۰ ميلي��ون توماني بنياد به 
مددجويان گفت: ۲ ميليارد تومان اين رقم براي تهيه و توزيع بسته هاي 

معيشتي بين افراد آسيب ديده از كرونا هزينه شده است. 
وي همچني��ن از كمك ي��ك ميلي��ارد و ۵۰۰ ميلي��ون توماني بنياد 

مستضعفان به ايتام نيازمند تحت حمايت اين نهاد خبرداد. 
 مديركل كميته امداد خراسان ش��مالي با اش��اره به اينكه كمك ها به 
حس��اب ۳ هزار يتيم نيازمند استان واريز شده اس��ت، افزود: با كمك 
بنياد مس��تضعفان به حس��اب هر يتيم كميته امداد ۵۰۰ هزار تومان 
واريز شد.   الهي راد خاطرنش��ان كرد: از مجموع كمك هاي بنياد، يك 
ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان اين رقم نيز به صورت نقدي به حس��اب 
نيازمندان آسيب ديده ازكرونا واريز شده است.  مديركل كميته امداد 
خراسان شمالي در ادامه احداث حمام مناسب براي روستاييان محروم 
را از برنامه هاي مهم اين نهاد برشمرد و خانواده هاي نيازمند اين خدمت 
را هزار و ۲۰۰ نفر اعالم كرد و گفت: اين در حالي است كه هزار و ۲۰۰ 
خانوار نيز نيازمند س��رويس هاي بهداشتي مناسب هستند كه كمك 

خيران مي تواند باعث تسريع در اجراي اين خدمت شود. 
 الهي راد به نياز مددجويان به احداث ۵ هزار واحد مسكوني استاندارد 
اشاره و با دعوت از بنياد مس��تضعفان براي مشاركت در طرح ساخت 
واحدهاي مسكوني مددجويان افزود: كمك در بخش مصالح ساختماني 

مي تواند فرآيند ساخت مسكن محرومان را سرعت ببخشد.

ادعای اثربخشی 25درصدی طرح تسهيالت 
روستايی در اشتغالزايی

ب�ا اينكه سال هاس�ت اظه�ارات مس�ئوالن مختلف ح�ول محور 
اشتغالزايي براي روستاييان و عشاير مي چرخد و آمار هاي رسمي 
طوري تنظيم مي شود كه نش�ان دهد طرح هايي كه در اين زمينه 
اجرايي ش�ده، جزو موفق ترين طرح ها در حوزه كار هس�تند، اما 
واقعيت چيز ديگري است و ادامه بس�ياري از اين طرح ها حتي به 
صورت دس�ت و پا شكس�ته هم در هاله اي از ابهام قرار دارد. يكي 
از اين طرح ها، طرح اش�تغال روستايي و عش�ايري است كه چهار 
س�ال قبل و با تصويب و مجوز مجلس براي برداش�ت 1/۵ ميليارد 
دالر از منابع صندوق توسعه ملي، با هدف جلوگيري از مهاجرت به 
كانشهرها، كاهش حاشيه نشيني و ماندگاري ساكنان روستا هاي 
كشور كليد خورد. ولي امروز در ميان ادعاهاي مسئوالن مبني بر 
موفق بودن آن، روستاهاي زيادي هس�تند كه اصًا نمي دانند اين 
طرح چيست؛ چه برسد به اشتغالزايي در آنها و كاهش بيكار هايشان. 

    
سال ۱۳۹۶ بود كه با تصويب مجلس مجوز برداشت ۱/۵ ميليارد دالر از 
منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال و حفظ مشاغل روستايي 
صادر ش��د و به گفته مس��ئوالن، با برنامه ريزي دقيقي كه براي يافتن 
جامعه هدف صورت گرفته بود، مي شد پيش بيني كرد بخش عمده اي 

از اعتبارات براي آنها كنار گذاشته شده تا به دستشان برسد. 
آن طور كه اظهار نظرهاي رسمي نشان مي داد دريافت كنندگان وام هاي 
روستايي و عشايري همگي مشخص شده بود و تا سال ۹۸ اين گروه ها 

يا وام دريافت كردند يا در نوبت دريافت وام بودند. 
در سوم تير سال ۱۳۹۸ هم رئيس سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد: 
»طرح اشتغال روستاييان و عشاير كه از دو سال پيش آغاز شده و منابع 
الزم براي اج��راي اين طرح از ۱/۵ ميليارد دالر تس��هيالتي كه بايد از 
صندوق توسعه ملي استفاده شود، تأمين شده است.« محمدباقر نوبخت 
گفت: »نظام بانكي نيز به همين اندازه و معادل ريالي۱/۵ ميليارد دالر را 
اضافه خواهد كرد تا بتوانيم تسهيالت ارزان قيمت در اختيار متقاضيان 

اشتغال در مناطق روستايي و عشايري قرار دهيم.«
براي دانستن مقدار دقيق تسهيالتي كه براي متقاضيان اشتغال هاي 
روستايي و عشايري در نظر گرفته شده بود مي توان به حرف هاي رئيس 
سازمان برنامه و بودجه استناد كرد كه با قيمت دالر سال ۹۸ گفته بود: 
»اين سياست يك بخش از طرح اش��تغال بوده و در دست اجراست و 
مشخص شده كه از اين ۱/۵ ميليارد دالر چيزي معادل يك ميليارد و 
۲۵۵ ميليون دالر از سوي صندوق توسعه ملي اختصاص داده شد كه 
معادل ريالي آن بيش از ۶ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان است.« هر چند 
در آن زمان چنين وانمود مي شد كه اين طرح مي تواند ده ها هزار شغل 
ايجاد كند و طرح اشتغال روستاييان و عشاير با پرداخت وام هايي با سود 
پايين و عمدتاً يك رقمي، توانسته سهم اشتغال روستايي از كل اشتغال 
كشور را از ۵/۵ به ۲۳ درصد افزايش دهد، اما حرف هاي مسئوالني كه 

در روستاها ساكن هستند چيز ديگري را نشان مي دهد. 
   روستاها در انتظار بودجه

بعد از گذشت نزديك به چهار س��ال از اجراي طرح اشتغال روستاييان و 
عشاير برخي از روستاها هنوز منتظرند تا سهمي از اعتبارات ميلياردي 
نصيب شان بشود تا بتوانند كارهايشان را پيش ببرند.  خراسان جنوبي از 
جمله اين استان هاست كه به گفته مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
آن، پروژه ه��اي نيمه تمام اش��تغال پايدار در خراس��ان جنوبي نيازمند 
تخصيص اعتبار بوده كه بايد مورد توجه قرار گيرد و پروژه هاي ورزش��ي 
حوزه كارگري نيز تعيين تكليف ش��وند.  غالمرضا اشرفي كه در جلسه 
جمع بندي مباحث سفر معاونان و مديران س��ازمان هاي وابسته وزارت 
تعاون كار و رفاه اجتماعي سخن مي گفت با اشاره به وضعيت اشتغال در 
خراسان جنوبي بيان كرد: »سهم اشتغال استان در حوزه كشاورزي ۲۸/۵ 
درصد، حوزه صنعت ۳۰ درصد و حوزه خدمات ۴۲ درصد است.« به گفته 
اين مسئول در پاييز سال جاري خراسان جنوبي رتبه دوم نرخ بيكاري در 

كشور را كسب كرده  است. 
اشرفي خواستار تأمين اعتبار براي حوزه آموزش مراكز فني و حرفه اي 
ش��د و افزود: »مي خواهيم از بيم��ه بيكاري كارگ��ران مرغداري هاي 

آسيب ديده از آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان حمايت شود.«
وي با بيان اينكه در حال حاضر ۳۸۵ هزار نفر در استان تحت پوشش 
بيمه تأمين اجتماعي هس��تند، گفت: »خواس��تاريم س��هم اس��تان 
كم برخوردار خراسان جنوبي از تفاهمنامه بين صندوق كارآفريني اميد 

و وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزايش يابد.«
حرف ه��ا و درخواس��ت هاي مدي��ركل تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي 
خراسان جنوبي در شرايطي مطرح مي شود كه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۸ 
معاون توسعه و كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در جلسه اي كه پس از انتشار فهرست دريافت كنندگان وام روستايي و 
عشايري برگزار شد، با اشاره به گزارش هاي مختلف درباره ميزان اشتغال 
ايجاد شده از طريق پرداخت تسهيالت روستايي، گفته بود: »براساس 
آنچه وام گيرندگان عنوان كردند بايد ۱۸۸ هزار شغل از اين طريق ايجاد 
مي شد. ارزيابي ما نشان مي دهد س��ال ۹۷ با تسهيالت روستايي ۱۴۱ 
هزار شغل ايجاد شده و مركز آمار ميزان اشتغال ايجاد شده از اين طريق 
را ۱۱۴ هزار نفر مي داند.« عيس��ي منصوري با تأكيد بر اينكه اشتغال 
روس��تايي از حدود صفر به ۲۵ درصد رس��يده، عنوان كرد: »حتي اگر 
گزارش مركز آمار را كه با روش هاي خاص خودش انجام شده مدنظر قرار 

دهيم، اثربخشي طرح تسهيالت روستايي قابل قبول بوده است.«


