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گزارش

لغوممنوعيتنوسازيواحدهايصنعتي

معاون ط�رح و برنام�ه وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اش�اره به
پيگيريهاي اين وزارتخانه در راستاي حمايت از توليد ،از اصالح
قانون منع اس�تقرار واحدهاي صنعتي در ش�عاع  ۱۲۰كيلومتري
تهران در هيئت مقرراتزدايي و بهبود محيط كسب و كار خبر داد.

به گزارش ايرنا ،س��عيد زرندي افزود :يكي از مشكالت و موانع توسعه
بسياري از واحدهاي توليدي در اس��تان تهران مربوط به قوانيني بود
كه به موجب آنها واحدهاي مستقر ،اجازه توس��عه و افزايش ظرفيت
نداشتند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت يادآوريكرد :قانون ممنوعيت استقرار
صنايع در شعاع  ۱۲۰كيلومتري تهران از موضوعاتي بود كه هميشه از
سوي توليدكنندگان به عنوان يكي از موانع توليد مطرح ميشد.
وي گفت :وزارت صنعت با توجه به وظايف و مسئوليتهايي كه در حوزه
صنعت و توليد بر عهده دارد اين موض��وع را بهصورت جدي پيگيري
كرد و تصميمات خوبي در اين زمينه گرف��ت و اصالح قوانين مربوطه
بوكار در مورخ ۲۸
در جلسه هيئت مقرراتزدايي و بهبود محيط كس 
تيرماه به تصويب رسيد.
زرندي در ادامه ،افزايش ظرفيت توليد واحدهاي صنعتي را به موجب
اصالح قانون منع استقرار واحدهاي صنعتي در شعاع  ۱۲۰كيلومتري
تهران امكانپذير دانست و تأكيد كرد :با اين اصالحيه ،نوسازي صنايع
و افزايش ظرفيت ت��ا دو برابر به منظور ارتقا فن��اوري براي واحدهاي
توليدي فراهم ميشود.
معاون ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت با اس��تناد به
مصوبههاي هيئ��ت مقرراتزدايي گفت :بر اين اس��اس ،صدور مجوز
توسعه و نوسازي براي واحدهاي داراي پروانه بهرهبرداري ،پروانه كسب
توليد و كارت شناسايي مستقر در داخل و خارج از شهركها و نواحي
صنعتي تا حداكثر دو برابر ظرفيت موجود در زنجيره توليد در عرصه و
اعيان موجود با رعايت ضوابط محيطزيستي مربوطه بالمانع است.
براساس توضيحات زرندي ،اين مصوبهها همچنين سازمان حفاظت
محيطزيست را مكلف كرده است تا به استعالمهاي مربوط به توسعه
واحدهاي صنفي و صنعت��ي توليدي در ش��هركها و نواحي صنعتي
حداكثر در مدت  ۲۰روز از تاريخ تكميل مدارك و مس��تندات پاسخ
دهد.

فروش سرمايههاي نفتي عربستان و امارات

شركتهاي بزرگ آرامكوي عربستان و ادنوك امارات سهام بيشتري
در بخشهاي مختلف حاري ،اكتشاف ،توليد و حتي پتروشيمي به
فروش گذاشتهاند و در فكر جذب سرمايهگذاران خارجي هستند.

به گزارش تسنيم ،به نقل از اويل پرايس ،بزرگترين شركتهاي نفت
خاورميانه از جمله آرامكوي عربس��تان و ش��ركت ملي نفت ابوظبي
(ادنوك) به دنبال افزايش قيمتها ،در فكر فروش سرمايههاي بيشتري
هستند تا سهام خود را در كسب و كارهاي توليد و اكتشاف و پتروشيمي
به پول تبديل كنند.
شركت بزرگ آرامكوي عربستان قصد فروش بخشي از سرمايههاي خود
از جمله خط لولههاي گاز و س��هام خود در پااليشگاهها و نيروگاههاي
برق را دارد.
در اوايل سال جاري ميالدي اعالم شد شركت آرامكو كه تمام پروژههاي
اكتشاف و توليد نفت در عربستان را در اختيار دارد ،قصد دارد بخشي
از س��هام خود را در ميادين نفتي غير اس��تراتژيك به سرمايهگذاران
خارجي واگذار كند.
آرامكو تا حاال  49درصد از سهام در خط لولههاي خود را به كنسرسيومي
به رهبري شركاي آي جي گلوبال انرژي امريكا به ارزش  12/4ميليارد
دالر فروخته است.
در امارات هم شركت ادنوك براي عرضه اوليه سهام خود در بورس در
بخش حفاري آماده ميشود و قصد دارد سرمايهگذاران خارجي را به
اين پروژهها جذب كند.
ادنوك قب ً
ال هم ميلياردها دالر از فروش سرمايههاي خود در بخش انرژي
درآمد داشته اس��ت .براي مثال اين شركت 49درصد از سهام خود در
خط لولههاي گاز را به مبلغ 10ميليارد دالر در سال گذشته واگذار كرده
است .اين فروش آغاز فروش س��رمايه از سوي توليدكنندگان حاشيه
خليجفارس بود كه به دنبال كس��ب پول نقد و جذب س��رمايهگذاران
هستند.
عمان و بحرين هم به فكر تبديل كردن سرمايههاي خود به پول از طريق
فروش سهام افتادهاند.

افزايش 1/4درصدي صادرات نفت عراق

كل ص�ادرات نفت عراق با احتس�اب اقليم كردس�تان 1/4درصد
بهص�ورت ماهانه افزايش يافته ك�ه دليل آن را ميت�وان افزايش
س�هميه توليد اين كش�ور طب�ق ق�رارداد اوپكپالس دانس�ت.

به گزارش تسنيم به نقل از اسپي گلوبال پلتس ،آمار وزارت نفت عراق
نشان ميدهد كل صادرات نفت اين كشور با احتساب اقليم كردستان
 1/4درصد بهصورت ماهانه افزايش يافته است.
دومين توليدكنن��ده بزرگ اوپك  3/278ميليون بش��كه در روز نفت
توليد كرده كه باالتر از متوس��ط  3/232ميليون بشكه توليدشده در
ماه ژوئن است.
صادرات نفت ف��درال عراق در م��اه جوالي  0/9درصد ب��اال رفته و به
 2/918ميليون بشكه در روز رسيده است .صادرات از اقليم كردستان
هم با 6درصد افزايش از طريق بندر س��يهان 360هزار بش��كه در روز
ثبت شده است.
س��هميه توليد نفت عراق طبق قرارداد اوپكپ�لاس در ماه جوالي تا
 4/016ميليون بش��كه در روز افزايش يافته اس��ت .سهميه توليد اين
كش��ور در ماه ژوئن برابر با  954/3ميليون بش��كه در روز بود و در ماه
جاري تا  4/061ميليون بشكه در روز افزايش مييابد .اعضاي ائتالف
اوپكپالس از ابت��داي ماه اوت  400هزار بش��كه در روز به توليد خود
افزودهاند .افزاي��ش توليد اين ائتالف تا پايان س��ال ج��اري ميالدي
به2ميليون بشكه در روز ميرسد.
صادرات نفت فدرال عراق در ماه جوالي شامل  2/821ميليون بشكه
از پايانههاي جنوبي و 97هزار و  172بشكه در روز نفت كركوك از بندر
سيهان ميشد.
صادرات نفت سنگين قياره از بنادر جنوبي متوقف شده و صادرات نفت
به اردن هم بهرغم توافق دو كشور هنوز از سر گرفته نشده است.
آمار شركت بازاريابي نفت عراق نشان ميدهد ذخاير نفت اين كشور 1/5
ميليون بشكه در روز طي ماه جوالي افزايش يافته كه برابر با 48هزار
بشكه در روز است.
فروش نفت فدرال ع��راق  6درصد باال رفته و ب��ه  6/514ميليارد دالر
رسيده است كه باالترين رقم از ابتداي سال  2020را نشان ميدهد.

سرويس اقتصادي 88498433

آشفته بازار مرغ پايان ندارد

مرغ به جاي مردم به دست سودجويان ميرسد ،قيمتهاي عرضه سليقهاي است و در فروشگاهها هم مرغ تا كيلويي
 40هزار تومان و قطعات آن بيش از 60هزار تومان به فروش ميرسد

زمان�ي ك�ه ق�رارگاه م�رغ داش�تيم ،قيمت
م�رغ را دالالن تعيين ميكردن�د ،اكنون كه
نه قرارگاهي هس�ت و نه وزيري بر س�ركار،
تعيين قيمت مرغ سليقهاي شده است .مرغ
با قيم�ت ۳۷تا ۴5ه�زار توم�ان در مغازهها
فراوان اس�ت ،اما مرغ دولتي ك�ه در ميادين
ميوهوترهبار شهرداري و ميدان بهمن تهران
در صفهاي طويل توزيع ميش�ود ،بس�يار
محدود است و مرغها به جاي اينكه به دست
مردم برس�ند ،از بازار آزاد س�ر در ميآورند.

از زماني كه قرارگاه مرغ ش��كل گرفت تا قيمت
مرغ را ساماندهي كند ،حدود پنج ماه ميگذرد.
در اين مدت نه تنها قيمتها كاهش نيافت ،بلكه
واس��طهگري نيز رونق گرفت .بي��ش از يك ماه
اس��ت كه وضعيت قيمت و توزيع م��رغ بيش از
ماههاي گذشته ،دچار نابس��اماني شده است .از
اواس��ط تيرماه به يكباره تقاضا براي خريد مرغ
افزايش يافت و همزمان با رشد تقاضا ،دالالن و
واسطهها دست به كار شدند و با سوءاستفاده از
نبود ناظر و بازرس قيمتها را بار ديگر به دست
گرفتند ،به طوري كه در هفته گذشته توزيع مرغ
دولتي به صفر رسيد و در برخي از استانها نيز با
كارت ملي توزيع شد .در ادامه اين نابسامانيها
در هفته جاري ،همزمان با شدت گرفتن شيوع
ويروس كرونا دلتا صفه��اي طويل براي خريد
مرغ دولتي بار ديگ��ر در ميادي��ن ميوهوترهبار
ش��هرداري و ميدان بهمن تهران ب��ه راه افتاد.
مردم از كمبود مرغ دولتي گله ميكنند و بعد از
ساعتها انتظار دست خالي به خانه برميگردند،
زيرا قيمت مرغ در سطح ش��هر به ۳۷تا ۴۵هزار
تومان هم رسيده است و بس��ياري از خانوادهها
قدرت خريد مرغ ب��ا قيمت  ۴۰ه��زار تومان را
ندارند .اين وضعيت در حال��ي ادامه مييابد كه
بس��ياري از خانوادهها گرفتار بيماري هستند و
به تغذيه مناسب نياز دارند .نكته قابل تأمل اين
اس��ت كه مرغداران از رصد توليد ،ميزان تلفات
و مرغ تحويل داده ش��ده به كش��تارگاهها خبر
ميدهند ،ام��ا بعد از تحويل مرغ به كش��تارگاه
ديگر ناظر و بازرسي وجود ندارد تا ميزان عرضه
مرغ به بازار را رصد و با داللبازيها مقابله كند.
مرغداران صنعتي كه طبق روال گذش��ته نهاده

دولتي دريافت ميكردند ،از جوجهريزي به ميزان
كافي خبر ميدهند و در مرغفروشيهاي سطح
شهر و استانها مرغهاي قطعهبندي به وفور يافت
ميشود ،اما با قيمت گران نه نرخ مصوب دولتي.
فعاالن بازار ميگويند با تغيير دولت بازار كام ً
ال
رها شده تا عرضه و تقاضا قيمتها را تعيين كنند
و با توجه به زمزمه افزايش قيمت نهادههاي طيور،
پيشبيني ميشود قيمت مصوب حذف و قيمت
مرغ به حدود  ۵۰هزار تومان برسد .به گفته اين
فعاالن ،مرغ به جاي مردم به دست سودجويان
ميرس��د و قيمتهاي عرضه دلبخواهي شده
است .در فروشگاهها هم مرغ تا كيلويي  40هزار
تومان و قطع��ات آن بيش از  60ه��زار تومان به
فروش ميرسد.
کاهش جوجهريزي
موضوع زماني نگرانكنندهتر ميش��ود كه خبر
ميرس��د ،جوجهريزي كاهش يافته و در پاييز
ميزان آن به حداقل ميرس��د .اخيرا ً يك استاد
ژنتيك و اصالح نژاد گروه دامپروري دانش��گاه
تهران در يك كار تحقيقي از كاهش 200ميليون
قطعه جوجهريزي خبر داده كه معادل 300هزار
تن گوشت مرغ است .اين آمار بيانگر اين حقيقت
است كه كاهش توليد عامل اصلي افزايش قيمت
مرغ در بازار است كه يك زماني مازاد توليد وجود

داشت و صادركننده هم بوديم.
اس��تاد ژنتيك و اص�لاح نژاد گ��روه دامپروري
دانش��گاه تهران گفت« :در س��ال  ۱۴۰۰حدود
 ۲۰۰ميلي��ون قطع��ه كمبود جوج��ه يكروزه
گوشتي داريم و براس��اس پيشبينيهاي فوق،
كماكان تا آخر سالجاري با كاهش توليد مواجه
خواهيم بود ،ضم��ن اينكه در م��اه مهر حداقل
ميزان جوجهريزي (۱۰۶ميليون قطعه) را داريم
كه با توج��ه به اين مس��ئله ،در آذر ماه كمترين
ميزان توليد مرغ را خواهيم داشت».
مرغ در بازار چند؟
گزارش ميداني فارس حاكي از آن اس��ت كه در
منطقه 19تهران ،قيمت م��رغ كيلويي  36هزار
و  700تومان به فروش ميرس��د ،اما خبرهايي
از قيمت كيلويي بيش از 40هزار تومان در نقاط
باالي شهر تهران كه معموالً نرخهاي باالتري را
به بهانه اجارهبها باالتر ميفروش��ند وجود دارد.
ويترين مغازههاي مرغ فروش��ي معم��والً پر از
قطعات مرغ اس��ت كه به قيمتهاي تا  65هزار
تومان در ه��ر كيلو به خريداران ميفروش��ند و
مش��ترياني كه براي خريد مرغ كامل ميآيند،
معموالً دس��ت خالي بر ميگردند .مراكز توزيع
دولتي هم مرغ براي توزيع ندارن��د يا آنقدر كم
است كه در كمتر از نيم س��اعت تمام ميشود،

اين مراكز ي��ك روز در ميان ي��ا دو روز در ميان
مرغ ميآورند و بين مش��تريان خودشان توزيع
ميكنند و البته براي توزيع كامل اين محمولهها
هم نظارتي نيست و خود ويترين توزيع اينگونه
مراكز ه��م از قطعات مرغ پر اس��ت كه ميتواند
در س��ايه نب��ود نظ��ارت از همان م��رغ دولتي
باشد .گزارشهايي وجود دارد كه همين مراكز
توزيع دولتي ،مرغها را ب��ه قيمتهاي باالتر به
فروشگاههاي مجاور كه تفاوت تا  15هزار تومان
در هر كيلو دارد ،ميفروشند و دست اين مردمي
كه هر روز به اميد خريد مرغ دولتي ميروند در
حنا ميماند .گزارشهايي وجود دارد كه در ميدان
بهمن كه از آنجا مرغ به مراك��ز مويرگي توزيع
ميرود ،تخلفاتي رخ ميدهد و محمولهها خارج
از توزيع دولتي فروخته ميشود ،كاميونهايي كه
مستقيم به فروشگاههاي فروش آزاد ميروند يا
خودروهايي كه در محوطه بيرون منتظر هستند
و از آنجا به قولي كاميون به كاميون ميش��وند و
سر از ناكجاآباد در ميآورند.
تعامل به جاي جريمه
بررسيها حاكي است كه نظارت بر مراكز توزيع
دولتي و حتي فروشندگان محصوالت پروتئيني
كه به قيمتهاي تا  40ه��زار تومان و قطعات را
باالي  60هزار تومان ميفروش��ند ،وجود ندارد.
مديران اين فروشگاهها به خبرنگار فارس گفتند،
آنها معموالً براي نظارت سر ميزنند ،اما جريمهاي
در كار نيست و روحيه تعامل آنها باالست!!
بنابراين همه اين اش��كاالتي ك��ه در بازار وجود
دارد از قبيل ،مشكل در نظام توزيع ،نبود .نظارت
از س��وي بازرس��ان قيمتهايي در ب��ازار ديده
ميشود كه تأس��فبار اس��ت و معلوم نيست كه
سود اينها به جيب چه كساني ميرود ،در حالي
كه توليدكنندگان مرغ موظف هستند مرغ زنده
را به همان قيمت مصوب كيلوي��ي هزار و 700
تومان بفروشند .مشكل اين است در يك زنجيره
توليدكننده كه  19هزار مرغداري را در كش��ور
مديريت ميكند ،مجبور اس��ت به نرخ مصوب
بفروش��د ،اما قيمتي كه به دست مصرفكننده
ميرس��د دو برابر اس��ت و در اين ميان يكسري
حلقههاي واسط به نام دالل ،سودجو و آدمهاي
متخلف سود اصلي را به جيب ميزنند.

قیمت پایانی تغيير قيمت
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کوتاه

عرضه  600هزار تن سيمان در بورس كاال
بورس كاال اعالم ك�رد :تاكنون عرضه  ۶۱۶هزار
تن سيمان در بورس كاال از شنبه  ۱۶مرداد قطعي
شده و احتمال افزايش اين حجم نيز وجود دارد.

به گزارش مهر به نقل از بورس كاال ،ش��نبه هفته
آينده شاهد عرضه گسترده شركتهاي سيماني
در تاالر محصوالت صنعت��ي و معدني بورس كاال
خواهيم بود ،به طوري كه تاكنون۲۲شركت سيمان
براي عرضههاي ش��نبه اعالم آمادگي كردهاند .در
حال حاضر عرضه ۶۱۶هزار و  ۵۰۰تن تأييد شده
و به نظر ميرس��د به اين حجم افزوده خواهد شد.
از نخس��تين عرضه س��يمان در بورس كاال كه به
خردادماه بر ميگردد ،درمجموع  ۳ميليون و ۳۲۸

هزار و  ۴۳۰تن سيمان از سوي  ۳۷شركت سيماني
عرضه شد كه پس از ثبت تقاضاي ۳ميليون و ۵۱
هزار و  ۶۵۰تني ۲ميلي��ون و  ۴۱۵هزار و  ۴۵۰تن
آن مورد معامله قرار گرفت .همچنين پس از عرضه
بالغ بر  ۷۳۰هزار تني سيمان در هفته گذشته ،بازار
با آرامش نسبي مواجه شد و قيمتها در بازار نيز در
سراشيبي قرار گرفت.
شايان ذكر اس��ت با پذيرشهاي اين هفته كميته
عرضه بورس كاال ،ش��مار ش��ركتهاي سيماني
پذيرفته ش��ده به عدد  ۵۴شركت رس��يده و اين
گوياي عرضههاي وس��يعتر س��يماني در روزها و
هفتههاي آينده است.
جوابیه

اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن خرج افزایش تسهیالتدهی میشود

روزنامه جوان در تاریخ  1400/4/17در گزارشی
ب�ا عن�وان «بس�اط اوراقفروش�ی ب�رای وام
مس�کن کی جمع میش�ود» به هزینه دریافت
تس�هیالت از بانک تخصصی و دولتی مس�کن
نق�د وارد ک�رد ک�ه بان�ک مس�کن در واکنش
به این گ�زارش جوابیهای ارس�ال کرده اس�ت.

این رس��انه جهت تنویر افکار عمومی و وفق قانون
مطبوعات ،جوابیه بانک مسکن را نشر میدهد که
در ذیل میخوانید.
بانک مسکن با عنایت به مأموریت کالن و اصلی خود
که عبارت است از :تس��هیل در فرآیند تأمین مالی
حوزه مس��کن و توسعه ش��هری ،اعطای تسهیالت
جهت تأمین مسکن خانوارهای فاقد مسکن بهویژه
گروههای کمدرآمد ،همواره سعی کرده تا در راستای
مأموریت محوله ،بهعنوان بازوی اجرایی دولت ،نقش
خود را به درستی ایفا کند .در اینخصوص میتوان
به طرح اخیر دولت با عنوان «اقدام ملی» به عنوان
نمونهای از تولید انبوه مسکن اشاره کرد.
با عنایت به نوع فعالیت بانک مس��کن به عنوان یک
بانک تخصصی ،توسعهای و به دلیل محدودیت منابع
(با توجه به وظایف و تکالیف تعیین ش��ده) اجرای
طرحهای تکلیفی و تبصرهای همواره نیازمند تأمین
منابع مالی الزم توسط نهادهای ذیربط خواهد بود.
اساساً خطوط اعتباری طرح مسکن مهر نیز در همین
راستا به این بانک تخصیص یافته است .پرواضح است،
منابع تجهیز شده بانک مسکن که عمدتاً از جنس
س��پردههای گرانقیمت با مدت ماندگاری پایین
میباشد ،به هیچوجه نمیتواند جوابگوی پرداخت
تسهیالت با نرخ سود تکرقمی و دوره بازپرداخت
بلندمدت باش��د.اوراق گواهی حق تقدم استفاده از
تسهیالت مسکن ،با استفاده از بهرهمندی از ابزارهای
بازار سرمایه ،موجب تقویت ظرفیت تسهیالتدهی،
تحرکبخشی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی در
بخش مس��کن و برخورداری طیف وسیعی از اقشار
جامعه جهت استفاده از تسهیالت مسکن (فروش
اقساطی ،س��اخت و جعاله) از طریق کوتاه نمودن

زمان انتظار دریافت تسهیالت برای افرادی که تمایل
به پسانداز جهت اخذ تسهیالت را ندارند ،تعریف و
طراحی شده است.
قیمت اوراق با توجه به میزان عرضه و تقاضای آن در
فرایند خرید و فروش در بازار ،تعیین و بانک یا نهاد
دیگری هیچگونه دخالتی در این فرآیند ندارد .بانک
به صورت غیرمستقیم و غیرارادی ،با تخصیص اوراق
جدید به دارندگان حس��اب ممت��از بر حجم عرضه
اوراق تأثیر گذاش��ته و باز به صورت غیرمستقیم و
غیرارادی ،با تغییر سقف یا شرایط دریافت تسهیالت
که میتواند منجر به تغییر میزان تقاضای تسهیالت
شود ،بر حجم تقاضای اوراق تأثیر میگذارد ولی در
نهایت و مهمتر از نقش بس��یار ضعیف بانک در این
فرآیند ،کل بازار تحت تأثیر مستقیم اراده دارندگان
ای��ن اوراق جهت عرض��ه و اراده خری��داران جهت
سرمایهگذاری یا استفاده از تسهیالت بانک میباشد،
ضمناً عوامل کالن اقتصادی نظیر نرخ تورم ،بازدهی
سایر بازارها و ...بر قیمت مسکن تأثیرگذار هستند و
افزایش قیمت اوراق تأثیری بر افزایش قیمت مسکن
نداش��ته و صرفاً میتواند تا حدی نرخ س��ود مؤثر
تسهیالت را باال ببرد.
در راس��تای حمایت از متقاضیان بخش مس��کن و
کمک به خانهدار شدن اقش��ار مختلف جامعه و به
منظور تقویت ق��درت خرید متقاضیان مس��کن و
کاهش هزینههای اخذ تس��هیالت برای مشتریان،
این بانک طرح��ی را از تاری��خ  99/10/25تا تاریخ
( 1400/4/31به مناسبت هشتاد و دومین سالروز
تأسیس بانک و ایام دهه فجر) برای تمامی متقاضیانی
که در بازه زمانی مذکور قصد بهرهمندی از تسهیالت
خرید مسکن از محل اوراق گواهی حقتقدم استفاده
از تسهیالت مسکن را داشتهاند ،اجرا کرد که طی آن
حداکثر 50درصد از مبلغ تسهیالت قابل پرداخت
از محل اوراق گواهی حق تقدم از محل منابع بدون
سپرده تأمین میشود .بدیهی است ،در صورت تمدید
مدت اجرای طرح ،مرات��ب در این خصوص به نحو
مقتضی اطالعرسانی خواهد شد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان هلیالن:

بهزیستی سازمانی خدمات محور است
سازمان بهزیستی سازمانی است دانش
مح��ور و تخصص��ی در ارائ��ه خدمات
پیش��گیری  ،اجتماعی و توانبخشی با
رویکرد بهره مندی مشارکت عمومی و
توانمند سازی با توجه ویژه به کودکان ،
زنان  ،معلولین و سالمندان  ،نقشی موثر
در ارتقای س�لامت ریا ،کیفیت و رفاه
اجتماعی آحاد جامعه ایفا می کند .
حسن پاش��ایی ریئس اداره بهزیستی
شهرستان هلیالن اظهار داشت :عمده
فعالی��ت های س��ازمان درس��ه حوزه
اجتماعی ،توانبخشی و پیشگیری می
باشد .وی با اشاره به نحوه تحت پوشش
گرفتن افراد در سازمان بهزیستی گفت:
در خصوص توانبخشی عمده افرادی که
از نظر جسمی و روحی روانی ،مشکالت
ذهنی بینایی و گفتاری دارای معلولیت
باشند .تحت پوشش قرار می گیرند.
پاشایی در ادامه افزود :بعد از معرفی به
کمیسیون و تایید کمیسیون پزشکی
وتشکیل پرونده ،براساس شدت و نوع
معلولیت مس��تمری ب��ه آنهاتعلق می
گیرد .رییس اداره بهزیستی شهرستان
هلیالن عنوان کرد :در حوزه اجتماعی
بیشترافرادیکهتحتپوششبهزیستی
هستند زنان سرپرست خانوار ،مردان از
کار افتاده ،کودکان یتیم  ،بی سرپرست
و زنان بد سرپرست تحت پوشش قرار
میگیرند و پرداخت مستمر بستگی به
تعداد اعضای خانوار دارد .حسن پاشایی
با اشاره به فعالیتهای این سازمان بیان
کرد :فعالیت های بهزیستی درزمینه
های مختلفی از جمله مسکن واشتغال
می باشدکه درحوزه مسکن ۱۵مورد در
سال جاری برای س��اخت اقدام کردیم
که سازمان بصورت مشارکت در ساخت
به مددجو کمک می کند ومبالغی هم
بصورت بالعوض و تس��هیالت بانکی با
همکاری و کمک بنیاد مس��کن به آنها
پرداخت میکند .ریئس اداره بهزیستی
شهرس��تان هلی�لان گف��ت :در حوزه
اشتغال ما امسال۲۵میلیارد ریال اعتبار
داریم واین اعتبار خوبی هس��ت که ما
تونستیم جذب کنیم با توجه به اینکه
سال گذش��ته ۱۵میلیارد ریال اعتبار
داشتیم و کل مبلغ رو تونستیم جذب
کنیم ده میلیارد ریال س��ال جاری به
مبلغ تسهیالت اشتغال زایی اضافه شده

و از طریق بانک های سطح شهرستان
پرداخت می شود  .پاش��ایی با اشاره به
نحوه بازپرداخت تسهیالت مدد جویان
افزود :بازپرداخت تس��هیالت ۷س��اله
و با س��ود ۴درصد و اقس��اط یک ساله
پرداخت می ش��ود وبرای سال جاری
سقف مبلغ ۵۰میلیون اعالم شده این
امکان وجود دارد که تا مبلغ یک میلیارد
ریال هم افزایش پیدا کن��د .وی اضافه
کرد  :عمده فعالیت اشتغال هم بیشتر
بصورت دامداری هست با توجه به بافت
روستایی وشرایطی که خانوارهای تحت
پوش��ش دارند تمایل به سمت حوزه
دامداری و پرورش بوقلمون و زنبور عسل
هست .جادارد از زحمات ریاست بانک
کشاورزی و ریاست بانک ملی در جهت
همکاری خوبی که با سازمان بهزیستی
داش��تند تقدیر و تش��کر کنم  .حسن
پاش��ایی افزود :در خصوص ش��رایط و

تعداد افراد حمایت این سازمان در حال
حاضر۷۳۰خانوار تحت پوشش داریم که
هر خانوار از یک تا پنج نفر به باال متغیر
هس��ت  .وی در خصوص نوع خدماتی
که به افراد تحت حمایت سازمان ارائه
میشود گفت:خدمات بصورت پرداخت
مستمری و تسهیالت اش��تغال زایی،
مسکن  ،پرداخت ش��هریه دانشگاه به
دانشجویان تحت پوش��ش  ،معافیت
سربازی  ،پرداخت هزینه تحصیلی برای
دانش آموزان ،هزینه های درمان به مدد
جویان می باشد .پاشایی در ادامه گفت:
در بح��ث حمایت های که مس��ئولین
استانی ،شهرستانی و خیرین انجام شده
جا دارد از زحمات فرماندار تقدیر وتشکر
کنیم اززمانی که هلیالن از بخش تبدیل
به شهرستان ش��ده اعتبارات هم برای
کمک های موردی و هم اشتغال زایی
افزایش چشم گیری نسبت به گذشته

داش��ته اس��ت که این مورد با کمک و
زحمات فرمانداری محترم که نگاه ویژه
ایی نسبت به بهزیستی داشتند محقق
شده است .وی با اشاره به نبود حمایت
از سوی خیرین گفت  :خیرین تمایلی
نسبت به حمایت و کمک به مددجویان
بهزیستی ندارند .بیشتر به سمت کمیته
امداد س��وق پیدا میکنند .م��ااز طریق
دوستان و آش��نایان تا چهارماهه اول
س��ال جاری از فروردین ت��ا این تاریخ
مبلغ دو میلیاردریال مشارکت مردمی
جمع آوری کردیم .حس��ن پاش��ایی
تصریح کرد :این مبلغ جمع آوری شده
بصورت خرید تجهیزات برای افراد تحت
پوش��ش ازقبیل کولریخچال ،تش��ک
مواج ،ویلچر ،جارو برق��ی و تبلت برای
دانش آموزان دراین زمین��ه ها هزینه
شده است و در تالش��یم تا پایان سال
مش��ارکت چش��م گی��ری از طری��ق
دوستان،آشنایان وخیرین جمع آوری
کنیم .وی در ادامه گفت :ما درخصوص
خط مش��اورین و نحوه پاسخ گویی دو
خط۱۴۸۰و۱۲۳برای عم��وم مردم و
همچنین مش��اوره بصورت ۲۴ساعته
وجوددارد تا افرادی که نیاز به مشاوره
داسته باشند .همکاران درسطح استان
خدمات مشاوره ای ارائه می کنند.
ریئس��اداره بهزیس��تی شهرس��تان
هلیالن در پایان اظهار داشت :سازمان
بهزیستی س��ازمانی قدیمی با قدمت
زیاد هس��ت و از اوایل انقالب تا کنون
این سازمان مشغول خدمت رسانی به
افراد ذکر شده می باشد.

