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88498441سرويس  شهرستان

رفعت بیات – استاد دانشگاه محمدرضا هاديلو

بازپسگيري23هكتارازاراضيمليدرخراسانرضوي
يگان حفاظت     خراسان رضوي
س�ازمان ملي 
زمين و مس�كن خراس�ان رضوي در سه ماهه 
نخست امسال موفق به بازپس گيري 23 هكتار 
از اراضي ملي با ارزش 224 ميليارد تومان شد. 
سرهنگ بهرام خسروي فرمانده يگان حفاظت 
سازمان ملي زمين و مس��كن خراسان رضوي 
گفت: اين يگان در سه ماهه نخست امسال موفق 
به بازپس گيري حدود 23 هكتار از اراضي ملي 

با ارزش تقريبي 224 ميليارد تومان شده است. وي افزود: اين زمين ها شامل 9 قطعه زمين در مشهد، 
5قطعه زمين در طرقبه و شانديز، 9 قطعه زمين در شهرستان سبزوار، 3 قطعه زمين در تربت حيدريه، 
يك مورد در گناباد، 4 قطعه زمين در قوچان، 2 قطعه زمين در كالت، يك مورد در باخزر و 3 قطعه زمين 
در كاشمر است.  فرمانده يگان حفاظت سازمان ملي زمين و مسكن استان خراسان رضوي در ادامه گفت: 
شهروندان مي توانند موارد تصرف، تعرض و دخالت در اراضي دولتي و ملي را ضمن تماس با شماره تلفن 

گوياي 1656 يا تلفن ثابت 051376501709 به يگان حفاظت گزارش دهند.

راهاندازيمركزجامعدرماناعتياددرالبرز
امس�ال ي�ك     البرز
مرك�ز جام�ع 
درمان اعتياد براي م�ردان و يك مركز نيز 
براي زنان در اس�تان البرز ايجاد ش�د و در 
كنار آن 21 پايگاه س�امت روان محلي و ۹ 
گروه هميار نيز در س�طح محات و مناطق 
آس�يب ديده اس�تان الب�رز داي�ر ش�د. 
دكتر اس��داهلل حيدري مديركل بهزيس��تي 
استان البرز با اش��اره به اينكه يك مركز جامع 
درمان اعتياد براي مردان و يك مركز نيز براي زنان ايجاد و در كنار آن 21 پايگاه سالمت روان محلي 
و 9 گروه هميار در مناطق آسيب ديده در استان البرز ايجاد شده است، گفت: افتتاح مواردي از جمله 
كارگاه قاليبافي ويژه ناشنوايان، افتتاح كلينيك بلع و دهان، كانكس كاهش آسيب در شهرستان كرج 
و فرديس و همچنين ساختمان اورژانس اجتماعي فرديس و موبايل سنتر در اين شهرستان از جمله 
ديگر اقدامات اجرايي بهزيستي استان در هفته پيش رو است، در كنار آن افتتاح مركز اقامتي پيام راه نور 

نظرآباد و بهره برداري طرح هاي اشتغالزايي در اين شهرستان را خواهيم داشت.

ساخت۴۰۰واحدمسكوني
برايمددجويانمازندراني

4۰۰ واح�د مس�كوني ب�راي      مازندران
مددجويان بهزيستي در استان 

مازندران احداث و تحويل داده شد. 
 فرزاد گوهردهي مديركل بهزيستي مازندران در حاشيه مراسم 
افتت��اح 400 واحد مس��كن مددجويان در اس��تان با اش��اره به 
خدمات دهي اين نهاد حمايتي ب��ه جامعه هدف گفت: اداره كل 
بهزيستي اس��تان مازندران با خدمات دهي به بيش از 160 هزار 
خانوار با بي��ش از 140 خدمت، هر آنچ��ه در جهت تثبيت بهتر 
زيستن در جامعه نياز است را در دس��تور كار دارد.  وي با اشاره 
به افتتاح 140 واحد مس��كوني ويژه خانواده هاي تحت حمايت 
س��ازمان در هفته بهزيس��تي افزود: اداره كل بهزيستي استان 
مازندران با همراهي بس��يج س��ازندگي، بانك هاي عامل، بنياد 
مسكن و ديگر نهادهاي اثرگذار، در 4 ماهه سال جاري 400 واحد 

مسكوني را به جامعه هدف خود واگذار كرد. 

ارسال1277واحدخونياززنجان
به۴استانكشور

ه�زار و 2۷۷ واح�د خوني از     زنجان
اس�تان زنجان به استان هاي 
گيان، تبريز، سيستان و بلوچستان و هرمزگان فرستاده شد. 
سيامك اس��دي مديركل انتقال خون اس��تان زنجان، به ذخيره 
فرآورده هاي خوني در اس��تان زنجان اش��اره كرد و گفت: از زمان 
شيوع بيماري كرونا تاكنون بيش از 10 هزار و 726 فرآورده خوني 
در استان ذخيره شده اس��ت.  وي افزود: از اين ميزان هزار و 277 
واحد خوني از استان زنجان به استان هاي گيالن، تبريز، سيستان و 
بلوچستان و هرمزگان ارسال شده است.  مديركل انتقال خون استان 
زنجان، با بيان اينكه استان زنجان در خصوص فرآورده هاي خوني 
كمبودي ندارد، تصريح كرد: ذخاير خوني ما زير شش روز نبوده است.  
اسدي به اهداي پالسماي خون توسط بيماران كرونايي بهبود يافته 
در استان اشاره كرد و يادآور شد: بانوان مجردو بانواني كه سقط جنين 

نداشته باشند مي توانند پالسماي خون اهدا كنند.

آغازنخستينپروژهتأسيساتفاضالب
روستاييدرخمينيشهر

نخس�تين پ�روژه تأسيس�ات    اصفهان
فاضاب روستايي استان اصفهان 

در خميني شهر آغاز شد. 
مهندس هاشم اميني مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان با اشاره به 
اجراي اولين طرح فاضالب روستايي پس از يكپارچه سازي شركت هاي 
آبفاي شهري و روستايي، در اس��تان اصفهان گفت: نخستين پروژه 
تأسيسات فاضالب استان، در روستاي تيرانچي شهرستان خميني 
ش��هر عملياتي ش��د.  وي افزود: مطالعات اوليه و نقشه هاي اجرايي 
سيستم فاضالب روستاي تيرانچي تهيه شده و اين پروژه با اعتباري 
بالغ بر 2/5 ميليارد تومان، با هدف بهره مندي ساكنان روستاي تيرانچي 
از خدمات شبكه فاضالب اجرايي شده است.  مديرعامل شركت آبفا 
استان اصفهان با اشاره به دليل اجراي تأسيسات فاضالب در روستاي 
تيرانچي تصريح كرد: مجاورت اين روستا به شهر های خمينی شهر و 
كوشك يكي از داليل اجراي تأسيسات فاضالب در اين منطقه است. 

 ۴۸۰ طرح محروميت زدايي 
در دستور كار  بسيج سازندگي استان مركزي

 اجراي هزار طرح راهبري اشتغال
 از سوي كميته امداد خراسان شمالي

بسيج سازندگي     مركزي
س�پاه روح اهلل 
اس�تان مركزي امس�ال بي�ش از 4۸۰ طرح 
محروميت زدايي را در دستور كار خود قرار 
داده ك�ه برخي از آنه�ا در حال اجراس�ت. 
س��ردار محس��ن فرمان��ده س��پاه روح اهلل 
اس��تان مركزي در آيي��ن افتت��اح هفت طرح 
محروميت زدايي در شهرستان شازند گفت: سپاه 
روح اهلل استان در راستاي رفع محروميت زدايي 
در مناط��ق كم برخوردار با تش��كيل ق��رارگاه 
محروميت زدايي، طرح هايي نظير ساخت كانال 
كشي آب روستايي، تعويض شبكه آب روستايي، 
اليروبي قنوات، ساخت استخرهاي ذخيره آب، 
تعمير و بهسازي خانه هاي محروم و احداث خانه 
محرومان را در دس��تور كار قرارداده كه برحي 
از آنها در حال اجرا ش��دن اس��ت. وي افزود: در 
قرارگاه محروميت زدايي سه اولويت مردم داري، 
مردم ياري و مردم دوستي نيز اولويت كارها است 
تا با جبران عقب ماندگي ها رضايتمندي مردم 
حاصل شود.  فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي 
گفت: بسيج س��ازندگي اس��تان با سازماندهي 

5۸0 گروه جهادي راهبرده��اي مختلفي را در 
دستور كار دارد كه گروه هاي جهادي براساس 
تخصص ه��اي خدماتي، پزش��كي، آموزش��ي، 
بهداش��تي و مهندس��ي اقدام مي كنند.  سردار 
كريمي افزود: ساخت بيش از 150 واحد مسكوني 
در دستور كار قرار دارد و پارسال نيز بيش از 300 
واحد مس��كوني براي محرومان استان مركزي 
تكميل و به بهره برداري رس��يد.  فرمانده سپاه 
ناحيه شازند نيز گفت: يكي از طرح هاي شاخص 
سپاه، كارگاه اشتغالزايي شهر مهاجران و چهار 
واحد كارگاهي قاليبافي و خياطي است كه براي 
بيش از 30 نفر به طور مس��تقيم و غيرمستقيم 
اشتغال ايجاد كرده اس��ت.  سرهنگ مهجوري 
افزود: بسيج سازندگي ناحيه مقاومت شازند با 
70 صندوق اشتغالزايي در راستاي تحقق اقتصاد 
مقاومتي و مردمي كردن اقتصاد گام هاي مؤثري 
برداشته اس��ت.  وي ادامه داد: 15 ميليارد ريال 
اعتبار براي طرح هاي محروميت زدايي ش��ازند 
تخصيص داده شده است كه با سهم دستگاه ها 
اعتبار طرح هاي محروميت زدايي به 30 ميليارد 

ريال افزايش مي يابد.

طي سال گذشته     خراسان شمالي
هزار و 22 طرح 
راهبري ش�غلي از س�وي كميته ام�داد در 
خراسان شمالي در رسته دام سبك، كاشت 
زعفران، گل محمدي به مرحله اجرا رسيد. 
مجيد اله��ي راد مديركل كميته امداد خراس��ان 
ش��مالي با اش��اره به اجراي بيش از 2 هزار طرح 
رهبري شغلي در س��ال گذشته براي مددجويان 
كميته امداد و با بيان اينكه اين نهاد در تالش است 
تا كارآفرينان حرفه اي با مدل راهبري شغلي در 
سطح استان به كار گرفته شوند، گفت: اين اقدام 
باعث توانمندس��ازي مددجوي��ان و رفع معضل 
بيكاري خواهد شد.  وي با بيان اينكه تسهيالت اين 
طرح هاي از منابع داخلي كميته امداد و تسهيالت 
قرض الحسنه بانك ها پرداخت مي شود، افزود: طي 
سال قبل طرح راهبري شغلي توسط اين نهاد در 
رسته دام سبك، كاشت زعفران، گل محمدي به 
مرحله اجرا رسيد.  مديركل كميته امداد استان 
خراسان شمالي به تش��ريح طرح رهبري شغلي 
پرداخت و گف��ت: در اين طرح راهبر ش��غلي در 
كنار مجريان طرح اشتغال امداد قرار مي گيرند و 

مددجوياني كه مايل باشند به اين زمينه شغلي 
وارد شوند اعالم آمادگي مي كنند و پس  از آن تحت 
نظارت راهبر ش��غلي و نظارت عالي كارشناسان 
اشتغال كميته امداد شروع به كار مي كنند.  الهي راد 
ادامه داد: راهبر ش��غلي آموزش ه��ا را در اختيار 
افراد متقاضي ق��رار مي دهد و اگر ب��راي اجراي 
طرح به تس��هيالت نياز داشته باش��ند به همان 
ميزان تسهيالت در اختيار مجريان طرح قرار داده 
مي شود.  وي مهم ترين وظيفه راهبران شغلي را 
در مراحل فروش و بازاريابي عن��وان كرد و افزود: 
راهبران تعهد خريد تضميني محص��والت را بر 
عهده مي گيرند يا متعهد مي شوند كه در فروش 
و شناس��ايي بازار محصول به مددجويان مشاوره 
دهند.  مديركل كميته امداد استان خراسان شمالي 
تصريح كرد: براي هركدام از كارفرماياني كه براي 
مددجويان ش��غل ايجاد ك��رده و حداقل حقوق 
قانون كار سال جاري را پرداخت كنند، يك بسته 
تشويقي در نظر گرفته  شده است؛ اين بسته شامل 
پرداخت حق بيمه كارفرما به مدت دو سال مشروط 
بر فعاليت و اشتغال مددجو به مدت پنج سال در 

مراكز و شركت هاي اقتصادي مورد نظر است.

راهاندازيبازارچهدائميدرقزوين
برايتوليداتزنانسرپرستخانوار

مدي�ركل ام�ور بان�وان و خان�واده      قزوين
استانداري قزوين از راه اندازي بازارچه 
دائم�ي ف�روش محص�والت خانگ�ي در اي�ن اس�تان خب�رداد. 
صديقه ربيعي مديركل امور بانوان و خانواده اس��تانداري قزوين با اعالم 
راه اندازي بازارچه دائمي فروش محصوالت خانگي در اين استان گفت: از 
آنجا كه آمار زنان سرپرست خانوار بسيار باالست لذا ايجاد اينگونه بازارها 
ضروري به نظر مي رسيد و اين بانوان مي بايست به بازار ثابت دسترسي پيدا 
مي كردند، البته در اين ميان نبايد از ظرفيت فضاي مجازي غافل شد.  وي 
افزود: امروزه بسياري از كسب وكارها در فضاي مجازي اتفاق مي افتد و با 
توجه به اينكه شيوع كرونا سبك زندگي را تغيير داده است آن چيزي كه 
مي تواند به فعاالن اقتصادي در عرصه كسب وكار كمك كند اين است كه 
فعاالن به اين سو بروند و فروش خود را در بستر فضاي مجازي داشته باشند.  
مديركل امور بانوان و خانواده اس��تانداري قزوين عنوان كرد: نياز داريم 
كه عالوه بر بازارچه فيزيكي، بازار فروش مجازي هم ايجاد ش��ود تا زنان 
سرپرست خانوار در عرصه هاي مختلف از ظرفيت فروش مجازي استفاده 
كنند و براي معرفي محصول نمونه اي از آن را ارائه دهند تا عالوه بر آن در 

كنار بازارچه هاي فيزيكي، بازارچه مجازي را هم داشته باشيم.

دهمين كنگره بين المللي امام سجاد)ع( تابع 
پروتكل هاي بهداشتي در بازه زماني 12تا 2۵ 

محرم برگزار مي شود. 
علي عالمه زاده دبير كنگره بين المللي امام سجاد)ع( 
در ديدار اعضاي س��تاد برگ��زاري دهمين كنگره 
بين المللي امام س��جاد )ع( با نماينده ولي فقيه در 
استان هرمزگان با اش��اره به اينكه قريب يك دهه 
فعاليت براي امام س��جاد )ع( ب��ركات فرآواني را به 
دنبال داشته است، گفت: امسال نيز برنامه ها تابع 
پروتكل هاي بهداشتي در بازه زماني 12 تا 25 محرم 

برگزار و سعي خواهد شد بر كيفيت برنامه ها نسبت به 
سنوات گذشته افزوده شود.  وي با اشاره به اينكه در 
طول سال سعي كرده ايم خدمات اجتماعي در قالب 
نذر امام سجاد عليه السالم تداوم داشته باشد، افزود: 
بخش ديگري از برنامه هاي اثرگذار سنوات گذشته 
نظير آزادي زندانيان جرايم غير عمد را نيز پيگيري 
خواهيم كرد.  دبير كنگره بين المللي امام سجاد)ع( 
با اشاره به برگزاري كنگره در شرايط كنوني، تصريح 
كرد: معتقديم با بهره گيري درس��ت از رس��انه ها 
و فضاي مج��ازي، مخاطبان كنگره امس��ال در هر 

بخش هاي مختلف استاني، ملي و بين المللي افزايش 
خواهد يافت.  حجت االسالم »محمد علي لبخندان«، 
مدير مؤسسه فرهنگي انديشه هاي اسالمي سجاديه 
نيز گفت: امام س��جاد)ع( همانند جد بزرگوارشان 
اميرالمومنين )ع( در گمنامي و هم��راه با عزت به 
فقرا و نيازمندان كمك مي كرد ب��ه طوري كه بعد 
از شهادت آن حضرت، فقرا و ايتام متوجه شدند كه 
فردي رسيدگي كننده به امورشان، سيدالساجدين 
بوده اس��ت.  وي با تأكيد بر اينكه در كنار كارهاي 
علمي بايد به س��يره اجتماعي حضرت سجاد)ع( 

توجه شود، افزود: نذر امام سجاد)ع( به صورت قرباني 
هفتگي و توزيع بسته هاي معيشتي بين محرومان از 
سال گذشته استمرار دارد اما كافي نيست و بايد با 
خدمت به محرومان شيريني و حالوت اينگونه ترويج 
معارف حضرات معصومين عليهم السالم را بيش از 
پيش كنيم.  وي همچنين از طرح نذر امام سجاد)ع( 
به عنوان احيا كننده سيره اجتماعي آن حضرت ياد 
كرد و گفت: اين طرح از سال هاي گذشته به شكلي 
شايسته كليد خورد و انتظار است كه كل كشور از آثار 

و خدمات و بركات آن برخوردار شوند. 

برگزاري دهمين كنگره بين المللي امام سجاد)ع( در هرمزگان
   هرمزگان

پاييزكرونايیسختترازتابستاناست
نياز بيمارستان هاي كشور به همه گروه هاي خوني 

در ابتداي سال مي گفتند با گرم شدن هوا، كرونا هم از بين مي رود اما 
حاال با اوج گيري اين ويروس مواجه هستيم، پس اگر امروز مي گويند 
با فرا رسيدن فصل پاييز و سرما و شيوع س�رماخوردگي و آنفلوآنزا و 
گره خوردن آنها با كرونا شرايط بسيار سختي به وجود خواهد آمد، بايد 
منتظر چه فاجعه اي باشيم. بدون شك شرايط امروز حاصل در برداشتن 
محدوديت ها از س�وی مس�ئوالن و س�اده انگاري مردم و بي توجهي 
آنها به توصيه ها و نكات بهداشتي اس�ت. اما نبايد فراموش كنيم اگر 
همين اوضاع و احوال ادامه پيدا كند حتماً پاييز سختي در پيش است. 
ضمن اينكه كرونا در كنار تمام آسيب ها و صدمات جاني و مالي كه به 
ش�هروندان وارد كرده، با ايجاد ترس و نگراني موجب شده تا مردم از 
حضور در مراكز انتقال خون خودداري كنند و همين امر، بيمارستان هاي 
كشور را با مش�كل كمبود خون و فرآورده هاي آن مواجه كرده است. 

    
كرونا نشان داد كه با كمترين بي توجهي و ناديده گرفتن آن مي تواند فجايع 
جبران ناپذيري به بار بياورد.  درست زماني كه همه فكر مي كردند توانسته اند 
كرونا را شكست داده و ميزان واگير و خساراتش را به پايين ترين حد برسانند، 
برخی بي تدبيري و بي توجهي ها كاري كرد تا كرونا با اوج گيري دوباره، يكي از 
بدترين آمار مبتاليان و كشته شدگان را در استان هاي ايران به جاي بگذارد.  
اين اتفاقات در حالي رقم مي خورد كه همه فكر مي كردند با گرم شدن هوا 
كرونا هم ضعيف تر خواهد ش��د. حال با حرف هايي كه در مورد طغيان اين 
ويروس در فصل پاييز به گوش مي رس��د، مي توان به حساسيت و اهميت 
اجراي پروتكل هاي بهداشتي و نكات درماني بيش از پيش پي برد. زيرا گره 
خوردن سرماخوردگي و آنفلوآنزا و كرونا با يكديگر، تشخيص آنها را سخت 
مي كند و آنوقت است كه دوباره بايد شاهد بحران ديگري باشيم.  در همين 
رابطه رئيس دانشگاه علوم پزشكي بابل با تأكيد بر اينكه مردم در اين ايام، به 
استان  مازندران سفر نكنند، تا كرونا را ريشه كن كنيم، گفت: »در فصل پاييز 
همزماني بيماري آنفلوانزا با ويروس كرونا مديريت تشخيص و درمان اين دو 
بيماري را بسيار سخت خواهد كرد.« سيدفرزاد جاللي با اشاره به اينكه بيش 
از نيمي از استان هاي كشور در وضعيت قرمز و نارنجي قرار دارند، ادامه داد: 
»استان مازندران از اين قضيه مستثني نيست و به رغم هشدارها متأسفانه 
بسياري از شهرهاي استان در وضعيت قرمز و نارنجي قرار گرفته است.« وي با 
اشاره به اينكه عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي توسط مردم و عادي انگاري، 
علت اصلي شيوع مجدد اين بيماري اس��ت، تصريح كرد: »سفر به استان 
مازندران در ايام تعطيل نيز از علت هاي مهم وضعيت اين روزهاي استان است 
به طوري كه طبق آمارها در هر تعطيلي نزديك به جمعيت استان، مسافر 
به اين مناطق مي آيد كه هم باعث آلودگي منطقه شده و هم مسافران اين 
آلودگي ها را به شهرهاي خود انتقال مي دهند.« رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
بابل با بيان اينكه نگراني در فصل پاييز بيشتر از فصل تابستان است، بيان 
كرد: »با سرد شدن هوا و احتمال سرماخوردگي شهروندان و در فصل پاييز با 
همزماني بيماري آنفلوانزا با ويروس كرونا تشخيص و درمان اين دو بيماري 
كار را خيلي سخت خواهد كرد.« به گفته جاللي تعداد افرادي كه در مراكز 
درماني بابل به عنوان مبتاليان به كرونا بستري هستند به 1۸4 بيمار رسيده 
است در صورتي كه نسبت به 70 روز گذشته كه به تعداد 60بيمار بستري در 

كل رسيده بوديم بسيار نگران كننده است. 
   نياز كانشهرها به پاسماي بهبود يافتگان كرونا 

در كنار ترس و نگراني و آمار فوتي هايي كه كرونا بر جاي گذاشته و مي گذارد، 
اين ويروس صدم��ات ديگري به حوزه بهداش��ت و س��المت جامعه وارد 
كرده كه عوارضش در جاهاي ديگر نمايان مي ش��ود.  كاهش اهداي خون 
از طرف ش��هروندان به خاطر ترس از ورود به مراكز اهداي خون در نقاط 
مختلف كشور از جمله تأثيرات منفي كروناست كه حاال بيمارستان ها را 
دچار مشكل كرده است.   بر همين اساس سخنگوي سازمان انتقال خون 
با اشاره به وضعيت اهداي پالسما از سوي بهبود يافتگان كوويد19، گفته: 
»درخواست ها براي پالسماي بهبود يافتگان كرونا در استان هاي تهران، 
اصفهان، گيالن، مازندران، البرز و فارس زيادتر اس��ت.« بر پايه گزارش ها 
نزديك به 3400 نفر از بهبود يافتگان كرونايي در استان هاي ايران جهت 
اهداي پالسما به 22 مركز مختص اين كار در انتقال خون مراجعه كرده اند.  
موضوعي كه سخنگوي سازمان انتقال خون نيز با استناد به آن گفته: »از اين 
تعداد مراجعه كننده 2700 واحد پالسما اهدا شده است. بايد توجه كرد كه 
بيشترين ميزان مراجعات به ترتيب در استان هاي تهران، خوزستان، اصفهان، 
خراسان رضوي و كرمانشاه بوده است.« دكتر بشير حاجي بيگي با اشاره به 
درخواست باالي پزش��كان و تقاضاي زياد براي پالسماي بهبود يافتگان 
كوويد19 به ايسنا گفت: »با توجه به ميزان تأثيرگذاري درمان با پالسما 
در بيماران مبتال به كرونا، از افرادي كه به كرونا مبتال شده و اكنون بهبود 
يافته اند، خواستاريم كه جهت اهداي پالسما به مراكز انتقال خون مراجعه 
كنند.  با تأكيد سازمان انتقال خون، هم اكنون به همه گروه هاي خوني در 
كشور نياز است تا نياز خوني و فرآورده هاي خوني در بيش از 900بيمارستان 

و مركز درماني استان هاي مختلف تأمين شود.

طرحهاياشتغالزايروستايي
بيكارانراسركارگذاشتهاست

وقتي در مورد مشاغل روستايي سخن به ميان مي آيد همگان مي دانند به خاطر 
ظرفيت هايي كه در روستاها وجود دارد مي توان با كمترين سرمايه اما توجه ويژه 

به اين مناطق و مديريت خوب و كارآمد به نتايج شگفت انگيزي دست يافت. 
طي يك دهه اخير تسهيالت زيادي به روستاها تخصيص يافته اما با بررسي 
نتايج كار معلوم مي شود پرداخت تسهيالت به طرح هاي اشتغالي تاكنون 

موفقيت آميز نبوده است. 
 معموالً طرح هاي روستايي فقط به اشتغال ختم نمي شوند و با توجه به 
نيازهاي ديگر، برنامه ها بايد به حفظ محيط زيست و ارزش هاي قومي، 
فرهنگي و اجتماعي، افزايش عدالت اجتماعي و رفع محروميت و نهايتاً 
جلوگيري از مهاجرت كمك كرده و مجم��وع اين اهداف پيگيري و به 

نتيجه برسند. 
يكي از بزرگ ترين معضالت در ايجاد اشتغال روستايي اين است كه وقتي 
بودجه اي مصوب و به قول معروف، وام هايي براي حمايت از كارآفرينان در 
نظر گرفته مي شود، روند پرداخت اين وام ها تعريف مشخصي ندارند و در 
مسير پرداخت، آنقدر با موانع متعدد همراه مي شوند كه روستاييان عطاي 

آن را به لقايش بخشيده و قيد توليد و كار از اين طريق را مي زنند. 
اگر مسئوالن ادعا مي كنند كه ايجاد اش��تغال و درآمد زايي ماندگار از جمله 
چالش هاي پيش روي جوامع روستايي كشور است پس چرا هيچ كاري براي 
آن نمي كنند و بررسي تغيير و تحوالت جمعيتي كشور در چند دهه گذشته به 
خوبي نشان مي دهد، مسائلي مانند مهاجرت به شهرها، افزايش دستفروشي و 
رشد مشاغل غيررسمي به منظور ايجاد رفاه و تأمين معيشت بيش از اينكه به 
مسائل جغرافيايي و خشكسالي و كمبود منابع آب و زمين مربوط باشد به خاطر 

تعريف نشدن مشاغل جديد و باال رفتن آمار بيكاري در اين مناطق است. 
آمارهاي رسمي هم نشان مي دهند كه عمده بيكاري افراد در استان هاي 

مختلف كشور به مناطق روستايي باز مي گردد. 
با اينكه طي دهه هاي اخير و در دولت هاي مختلف طرح هاي »بنگاه هاي 
زودبازده«، »ضربتي اشتغال«، »خوداشتغالي«، »رونق توليد«، »طرح هاي 
مش��اركتي معاونت توسعه روس��تايي معاون اول رياس��ت جمهوري« و 
»طرح هاي اشتغال فراگير روستايي« را مطرح و به زعم خودشان اجرايي 
هم كرده اند اما نگاهي به حال و روز روستاها نشان مي دهد هيچ يك از آنها 

نتوانسته در كمترين حد خود نيز نتايج مثبتي در پي داشته باشد. 
درست دو سال پيش در چنين روزهايي بود كه براساس دستور رئيس جمهور 
قرار شد 12هزار ميليارد تومان تسهيالت اشتغال روستايي تا پايان شهريور 
همان سال يعني 1397 به طرح هاي اشتغالي اختصاص يابد. در همان زمان 
هم ابهاماتي در زمينه پرداخت هاي وام اشتغال روستايي وجود داشت و هم 
نمايندگان مجلس در آن دوره و هم كارآفرينان بارها نسبت به اين موضوع 
تذكر دادند. نكته حائز اهميت اين بود كه گزارش ها و آمارها نشان مي دادند 
در همان موقع در برخي استان ها از بين طرح هاي معرفي شده تنها به 7 تا ۸ 
درصد وام اشتغال پرداخت شده بود. اين يعني بازي متقاضيان و كارآفرينان 
با مسئوالن و تسهيالت و بانك هاي عامل براي پرداخت وام ها هميشه يك 

بازي يك طرفه بوده كه با برد دولت و بانك همراه است. 
شايد بارها گفته شده سيستم بانكي در ارائه وام هاي اشتغالزايي ضعف دارند 
و در تشكيل پرونده متقاضيان وام سخت گيري مي كنند. اما وقتي اين درد 
هيچ زمان درمان نمي شود و كسي هم براي رفه مشكل پيش قدم نيست، 

مي توان به اين نتيجه رسيد كه بيكاران روستايي واقعاً سركارند.


