
  بوش�هر: معاون راهبري و نظارت بهره برداري شركت مهندسي آب 
و فاضالب كش��ور گفت: تا پايان برنامه ششم توسعه 80 هزار مترمكعب 
در شبانه روز از طريق شيرين س��ازي به ظرفيت توليد آب استان بوشهر 
افزوده مي شود.  حميدرضا كشفي در بازديد از آب شيرين كن 10 هزار 
متر مكعبي بوشهر افزود: استان بوشهر در حاشيه دريا قرار دارد و مطالعات 
احداث آب شيرين كن سراسر اين استان را شامل مي شود بر همين اساس 
با پيگيري استانداري برنامه هاي منسجمي براي توليد آب از طريق سيستم 

نمك زدايي توسط بخش خصوصي در دستور كار قرار دارد. 
  البرز: رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان البرز گفت: به بركت طرح 
تحول سالمت تعداد تخت هاي بيمارستاني البرز از 700 تخت به 2 هزار و 
100 تخت رسيده است.  حميد درفشي در آيين بزرگداشت مقام پرستار 
در كانون امام علي )ع( افزود: طرح تحول سالمت طرح بزرگي بود كه در 
پنج سال گذشته در كش��ور اتفاق افتاد و اين طرح كمك هاي بسياري 
را براي مردم در حوزه سالمت داش��ت.  وي ادامه داد: توسعه تجهيزات 
درماني از جمله آزمايشگاه، تصويري و پرستاري در بيمارستان ها از ديگر 

مزاياي اجراي طرح ياد شده است. 
  لرستان: رئيس جهاد دانشگاهي لرستان، از توليد ساالنه حدود ۶0 
هزار نش��اء در مجتمع گياهان دارويي اين نهاد در استان خبر داد.  علي 
نادر دهقاني با اشاره به مجتمع تحقيقات و فناوري گياهان دارويي جهاد 
دانشگاهي لرستان، اظهار داشت: اين مجتمع به عنوان يكي از ضرورت هاي 
حوزه كشاورزي و به ويژه كشت گياهان دارويي در استان در دستور كار قرار 
گرفته است.  وي با بيان اينكه اين مجموعه در بام لرستان و در حوزه بومي 
سازي، اهلي سازي و توسعه كشت گياهان دارويي در استان فعاليت دارد، 
عنوان كرد: اين مجتمع يك كار تحقيقاتي بوده و البته در كنار تحقيقات، 

فرآوري و تجاري سازي هم در اين حوزه داريم. 
  يزد: مدير جهاد كشاورزي شهرستان خاتم گفت: در راستاي مديريت 
صحيح آب كش��اورزي ۵00 كيلومتر لوله گذاري آب كشاورزي با جذب 
22 ميليارد تومان اعتبارات از محل صندوق توسعه ملي در خاتم اجرا شد.  
مجتبي آغاز با اشاره به ضرورت اصالح روش هاي بهره برداري از منابع آبي 
اظهار داشت: در حال حاضر كه با محدوديت منابع آبي و نيز افزايش روز 
افزون تقاضاي آب مواجه هستيم اجراي طرح لوله گذاري آب كشاورزي 
در شهرستان خاتم براي ارتقاي بهره وري مصرف بهينه آب، جلوگيري از 
هدر رفت آب، مصرف بهينه و افزايش س��رعت جريان آب اجرا شد.  وي 
خاطرنشان كرد: ۵00 كيلومتر لوله گذاري انتقال آب در اراضي كشاورزي 
شهرستان اجرا ش��ده كه اجراي اين طرح موجب افزايش 10 درصدي 

راندمان آبياري در بخش كشاورزي شده است. 

با هر ب��رف و باراني؛ با ه��ر س��رما و گرمايي تن 
نحيف جوانه هاي ت��ازه از خاك بيرون آمده ترك 
بر م��ي دارد. جوانه هايي كه روياي قدكش��يدن و 
بارور شدن را داشتند و قرار بود آرزوي پربارشدن 
سالي زراعي را براي كشاورزانشان محقق كنند. اما 
تنها تعداد محدودي مي توانند از اين شرايط آب و 
هوايي جان سالم به در ببرند. البته آنهايي هم كه 
از سوز س��رما و گرماي بي موقع جان سالم به در 
مي برند در فصول گرم ت��ر بايد با معضل كم آبي و 
هجوم آفات مواجه ش��وند. همين مي  شود كه هر 
ساله باغات و مزارع بسياري متحمل خسارت هاي 
بعضاً سنگيني مي ش��وند. از همين رو بيمه بودن 
كش��اورزان از اهميت بااليي برخوردار مي شود. 
بيمه اي ك��ه اگر به موق��ع غرامت كش��اورزان را 
پرداخت كند و سطح پوشش دهي آن باال باشد، 

مي تواند حركت چرخ صنعت كشاورزي را تسهيل 
كند. اما در مقابل بدعه��دي بيمه در پرداخت به 
موقع، پرداخت هاي ناچيز و عدم پوشش دهي تمام 
بخش هاي كشاورزي خسارت ديده، كشاورزان را 
روز به روز از دريافت اين امتياز دلسردتر مي كند. تا 
جايي كه خيلي از كشاورزان رغبتي به بيمه كردن 
مزارعشان ندارند. در اين راستا مدير گروه خدمات 
بيمه كشاورزي اس��تان خوزستان مي گويد: »در 
سال زراعي ۹7- ۹۶ حدود 110 ميليارد تومان به 
كشاورزان استان خوزستان خسارت وارد شد كه 
تاكنون تنها حدود ۵۵ درصد غرامت ها پرداخت 
شده اس��ت.« محمد آالله با اشاره به دليل تأخير 
در پرداخت غرامت ها مي افزايد: »مشكل تأمين 
اعتبار براي پرداخت غرامت ها در ۳ سال گذشته 
وجود داشت، امسال نيز اين مشكل وجود دارد.« 

معموالً بعد از چند نوبت بدعهدي بيمه در پرداخت 
به موقع غرامت ها، كش��اورزان تمايل كمتري به 

تمديد بيمه خود دارند. 
   تأخير در پرداخت غرامت ها

الزم به ذكر اس��ت كه س��االنه چيزي حدود 20 
هزار ميليارد تومان به بخش كشاورزي خسارت 
وارد مي ش��ود، عضو هيئت مديره صندوق بيمه 
كشاورزي كشور در اين باره تأكيد مي كند: »دولت 
در م��اده 12 قانون بيمه محصوالت كش��اورزي 
تنها در حدود يك هزار ميليارد تومان براي بيمه 
محصوالت زراعي و باغي پيش بيني كرده است.« 
علي ابراهيمي پاك مي افزايد: »به طور تقريبي بين 
۴00 تا ۵00 ميليارد تومان نيز از حق بيمه تأمين 
ش��ده و در مجموع بايد با 2 ه��زار ميليارد تومان 
خسارات وارده بر اين بخش مديريت شود.« بنابر 

اين همين مي شود كه غرامت ها به موقع پرداخت 
نمي شوند و كشاورزان هم براي تأمين خسارتشان 
تمايلي به بيمه ندارند. وي با اشاره به وقوع سرماي 
زودرس به عنوان يكي از چند مشكلي كه منجر به 
خسارت ديدن كشاورزان مي شود، ادامه مي دهد: 
»سال گذشته خسارت سرمازدگي در 21 استان 
كشور اتفاق افتاد ولي اس��تان هاي قزوين، البرز، 
تهران، زنج��ان و آذربابجان ش��رقي بيش��ترين 
خسارت را داشته اند.« اين نيز در حالي است كه 
خس��ارت هاي ديگري در اثر خشكسالي، هجوم 
آفات، گرمازدگي و غيره هم به كش��اورزان وارد 
مي شود. در اين راس��تا علي اكبري، عضو هيئت 
رئيسه كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و 
محيط زيست مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
اينكه رقم هزار ميليارد توماني در نظر گرفته شده 
براي صندوق بيمه محصوالت كش��اورزي بسيار 
ناچيز است، مي گويد: »متأسفانه 80 درصد انواع 
اتفاقاتي كه در دني��ا به عنوان حوادث غيرمترقبه 
تلقي مي شود در كشور ما رخ مي دهد و بر همين 

اساس نيز بايد اين بودجه افزايش يابد.«
   كشاورزان بازنشسته نمي شوند!

در كنار مش��كالتي ك��ه در خص��وص پرداخت 
غرامت هاي كشاورزي مطرح است، موضوع ديگري 
كه كارشناسان نسبت به آن انتقاد مي كنند، اين 
است كه كش��اورزان بايد از مزاياي بازنشستگي 
نيز برخوردار ش��وند اما به دليل مانع تراشي در 
قانون و س��نگ اندازي، از آن محروم هستند. در 
اين خصوص عض��و هيئت مدي��ره نظام صنفي 
كشاورزي زرنديه در استان مركزي با بيان مطالب 
فوق مي گوي��د: »در قانون موض��وع بيمه تأمين 
اجتماعي كشاورزان به صراحت بيان شده است و 
در بسياري از استان هاي كشور پياده سازي و اجرا 
مي ش��ود در حالي كه اين خالء قانوني در استان 
مركزي و به تبع آن در اين شهرستان وجود دارد.« 
علي افشار ادامه مي دهد: »عالوه بر كشاورزان بايد 
كارفرمايان بخش كشاورزي نيز تا سقف پنج نفر 
براساس استفساريه قانوني به عمل آمده مشمول 
كمك دولت در حق بيمه باش��ند و اين موضوع 
يك تكليف قانوني اس��ت.« حاال ب��ا اين اوصاف 
دور از انتظار نيست كه كشاورزان تمايلي به بيمه 
محصوالتشان نداشته باشند. چراكه نه مي توانند 
اميدي به بازنشستگي داشته باشند و نه در دوره 
اشتغال ش��ان به موقع غرامت دريافت مي كنند. 
درحال حاضر در خيلي از قطب هاي كش��اورزي 
همچون مازندران به دليل بدعهدي هاي مكرر در 
پرداخت غرامت، كشاورزان زير 10 درصد از مزارع 

و باغاتشان را بيمه كرده اند.

هر س�اله ميلياردها ريال خس�ارت به بخش كش�اورزي وارد مي شود. 
خسارتي كه يكبار با س�رماي زودرس و بارندگي و باري ديگر با گرماي 
بي موقع و كم آبي به مزارع و باغات وارد مي ش�ود. در كنار اين تغييرات 
آب و هواي�ي معموالً انواع�ي از آفات ه�م به محصوالت در حال رش�د 
حمله ور مي ش�وند و بخش�ي از آنها را از بي�ن مي برن�د. بنابراين گفته 
مي ش�ود كه هرس�اله چيزي نزديك به 20 هزار ميليارد تومان به بخش 

زراعي و باغي خس�ارت وارد مي ش�ود و در صورتي كه كشاورزان بيمه 
باش�ند و غرامت آن هم به موق�ع به آنها پرداخت ش�ود، تنه�ا 2 هزار 
ميليارد توم�ان آن جبران مي ش�ود. الزم به ذكر اس�ت ك�ه هنوز ۴۵ 
درصد از غرامت ميلياردي س�ال زراعي گذشته كشاورزان خوزستاني 
پرداخت نش�ده اس�ت. بنابراين كارشناس�ان معتقدند ك�ه بيمه هاي 
كشاورزي آنچنان هم كارآمد نيستند و بايد چاره اي براي آنها انديشيد. 

كاه�ش اث�رات 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
مخرب سيالب ها، 
گرفت�ن جل�وي 
روان آب ه�ا به منظ�ور نفوذ و افزايش س�طح 
س�فره هاي زيرزميني از جمله ن�كات مثبتي 
است كه باعث شده در سال هاي اخير عمليات 
آبخيزداري در اس�تان هايي كه بارش  فراواني 
دارن�د از جمله گي�الن، مازندران، گلس�تان، 
آذربايجان شرقي و غربي به شكل جدي دنبال 
ش�ود؛ موضوعي كه موجب شد تا رئيس اداره 
آبخي�زداري و تغذي�ه آبخوان هاي س�ازمان 
جنگل ه�ا از اج�راي عمليات آبخي�زداري و 
آبخوان�داري در س�طح ۸۰۰ ه�زار هكت�ار از 
عرصه هاي كشور در طول سال جاري خبر دهد.  
عمليات آبخيزداري مي تواند با هدايت آب هاي 
سطحي و انتقال آنها به سفره هاي زيرزميني 
ضمن تأمين آب مورد نياز شرب و كشاورزي از 
خط�رات مخ�رب س�يل جلوگي�ري كن�د. 

    
با وجود آنكه بيش��تر مس��احت اي��ران را مناطق 
گرم و خش��ك به خود اختصاص داده اس��ت، اما 
استان هايي در مناطق شمالي و غربي كشور وجود 
دارند كه از ميانگين بارش هاي خوبي برخوردارند 
و تقريباً در بيشتر فصول سال داراي بارندگي هاي 
مناسبي هس��تند.  از آنجا كه در برخي موارد اين 
بارش ها به سيل تبديل و موجب خرابي مي شوند 
لذا اين مهم مي طلبد تا هدايت اين آب ها به منابع 
زيرزميني كه مهم ترين تأمين كننده آب شرب و 
كشاورزي هستند،شتاب بيشتري بگيرد؛ موضوعي 
كه به ش��دت مي طلبد تا عملي��ات آبخيزداري و 
آبخوانداري اجرايي ش��ود، به طوري كه تا كنون 
عمليات آبخي��زداري در 11 ميليون هكتار از 2۶ 
ميليون هكتار از عرصه هاي آبخيز كشور به پايان 

رسيده و 7 ميليون هكتار نيز در دست اجراست. 

   عمليات آبخيزداري ۸۰۰ هزار هكتاری 
كاهش اثرات مخ��رب س��يالب، گرفتن جلوي 
روان آب ها ب��ه منظور نفوذ آب و افزايش س��طح 
سفره هاي زيرزميني از جمله اهداف مهمي است 
كه مي طلبد تا عمليات آبخيزداري و آبخوانداري 
در استان هاي شمالي و غربي كشور اجرايي شود. 
رئيس اداره آبخيزداري و تغذيه آبخوان هاي سازمان 
جنگل ها با تأييد اين مهم مي گويد: »امسال از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملي عمليات آبخيزداري و 
آبخوانداري در سطح 800 هزار هكتار از عرصه هاي 
كش��ور در حال انجام اس��ت.« مهدي ش��فقتي 
مي افزايد: »به منظور كاهش اثرات مخرب سيالب 
اين پروژه ها در ۶۴۹ حوزه آبخيز و در۶ هزار و 8۴ 
نقطه كش��ور در حال فعاليت اجرايي است.« وي 
آبخيزداري را مديريت اكوسيستم هاي طبيعي و 
منابع آب هاي زيرزميني و سطحي و فعاليت هايي 
كه انسان در اين حوزه انجام مي دهد برمي شمارد 

و ادامه مي دهد:» با اجراي پروژه هاي آبخيزداري 
جلوي روان آب ها گرفته  و باعث نفوذ آب و افزايش 

سطح سفره هاي زيرزميني مي شود.«
  نگاهي به مزاياي ديگر عمليات آبخيزداري 
با انجام عمليات آبخيزداري و آبخوانداري مي توانيم 
س��االنه به طور ميانگين ۹ تن در س��ال كنترل 
افزايش خاك داشته باشيم و حدود۵۳0 مترمكعب 
آب نيز ذخيره كنيم.  همچني��ن با عمليات هاي 
آبخيزداري ق��ادر به افزايش سرس��بزي مراتع و 
توليد ساالنه 120 تن علوفه خواهيم بود.  از آنجا 
كه يكي از مناطق مهم انجام عمليات آبخيزداري 
شهرستان كالردشت در استان مازندران است لذا 
دست اندركاران توانسته اند اقدامات خوبي در اين 
زمينه به انجام برس��انند.  به طوري كه اداره كل 
آبخيزداري و تغذيه آبخوان س��ازمان جنگل هاي  
نوشهر توانسته اس��ت حدود ۹0درصد پيشرفت 
فيزيكي پروژه هاي آبخيزداري را از محل اعتبارات 

صندوق توسعه ملي در اين منطقه به انجام رساند. 
  افتتاح ۴۴۹ طرح آبخيزداري در كشور 

اهميت و توجه به اج��راي طرح هاي آبخيزداري 
و آبخوانداري در مناطق مختلف كش��ور موجب 
شده تا در س��ال هاي اخير اقدامات قابل توجهي 
در اين زمينه انجام بگيرد ب��ه طوري كه تا كنون 
بيش از ۴۴۹ طرح آبخيزداري در كش��ور اجرايي 
شده است.  معاون آبخيزداري سازمان جنگل ها و 
مراتع مي گويد: »ايران همواره در گروه كشورهاي 
سيل خيز قرار دارد، اما با تغيير شرايط آب و هوايي 
و ش��دت، مدت و زمان بارندگي در تمام مناطق 
كشور از استان هاي ش��مالي گيالن و مازندران تا 
سيستان و بلوچستان شاهد وقوع سيل هستيم.« 
ناص��ر حيدري پوري مي افزاي��د: » طرح عمليات 
ارزياب��ي و اج��راي ۵۹۵ حوزه آبخيز در مراس��م 
مناقصه مرداد امس��ال ب��ه پيمانكاران ارائه ش��د 
كه تا كن��ون ۴۴۹ طرح به بهره برداري رس��يد و 
پيمانكاران ۳۹8 حوزه آبخيز نيز انتخاب شدند و 
عمليات اجرايي در 28۴ حوزه نيز پس از انتخاب 
به پيمانكاران آغاز شده است.« به گفته وي، براي 
اجراي طرح هاي آبخي��ز داري 200 ميليون دالر 
اعتبار با مجوز مقام معظم رهبري از صندوق توسعه 
ملي و عالوه بر آن ۳10 ميليارد تومان نيز از محل 
بودجه اس��تانداري ها و خيرين تأمين شده است.  
اين اظهارات در حالي است كه با اجراي طرح هاي 
آبخيزداري در ۶27 حوزه آبخيز كشور 200 هزار 
خانوار روستايي و كش��اورز از منافع اين حوزه ها 
بهره مند خواهند شد و س��بب رونق كشاورزي و 
اشتغال در اين مناطق مي شود.  همچنين حفاظت 
از منابع آب، جلوگيري از فرسايش خاك و تأمين 
نياز ساكنان محلي، تقويت پوشش گياهي، تقويت 
منابع آب زيرزميني و كاهش رس��وب در پش��ت 
س��دها از مهم ترين آثار مطلوب اجراي طرح هاي 

آبخيزداري در كشور است. 

اجراي عمليات آبخيزداري در 800 هزار هکتار از عرصه هاي كشور
در سال هاي اخير عمليات آبخيزداري در استان هايي كه بارش  فراواني دارند از جمله گيالن، مازندران، گلستان، آذربايجان شرقي و غربي به شكل جدي دنبال مي شود
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بيمههافقط10درصدخسارتکشاورزانراجبرانميکنند
پرداخت 2 هزار ميليارد تومانی بيمه ها پاسخگوی خسارت 20هزار ميليارد تومانی به بخش كشاورزي نيست

بهرهبرداريازفازنخستکارخانه
کاغذسازيخميندردههفجر

ب�ا بهره ب�رداري از فاز اول خ�ط توليد     مركزي
بزرگ تري�ن كارخان�ه كاغذس�ازي 
خاورميانه در شهرستان خمين بالغ بر ۴۰ درصد نياز كشور به كاغذ 

در اين واحد توليدي تأمين خواهد شد. 
محمد ابراهيم رضايي نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسالمي با 
اعالم اين خبر گفت: طبق برنامه ريزي هاي بعمل آمده مجموعه عظيم 
كاغذس��ازي خمين به عنوان يك صنعت مدرن جهاني كه توليدات آن 
مورد نياز كشور است، در دهه مبارك فجر بر مدار توليد قرار گيرد.  وي 
با اشاره به اينكه بخش اعظمي از خطوط توليد كاغذ در كشور به دليل 
برخي مشكالت پيش آمده با چالش مواجه شده است و نياز عمده كشور 
به تأمين كاغذ از طريق واردات صورت مي گيرد، بيان كرد: با راه اندازي 
اين واحد توليدي در فاز اول حدود ۴0 درصد و در فاز دوم تا 70 درصد از 
نياز كشور به كاغذ تأمين و از واردات انواع كاغذهاي گالسه، رنگي، ترمال 
پيپر و LWC جلوگيري خواهد شد.  نماينده مردم خمين از اين كارخانه 
به عنوان يك واحد توليدي منحصر به فرد و ويژه در سطح خاورميانه ياد 
كرد كه با سرمايه گذاري بخش خصوصي فعاليت خود را آغاز خواهد كرد 
و محصول توليدي آن يكي از اساسي ترين نيازهاي كشور است.  رضايي 
با اش��اره به وقفه چندين س��اله در راه اندازي اين كارخانه بيان كرد:  با 
بهره برداري از آن حدود ۴0 درصد نياز كشور به كاغذ تأمين خواهد شد.

با حضور رئيس جمهور انجام گرفت
افتتاحمرکزتروماواورژانسبيمارستان
۵آذربهعنوانبزرگترينپروژه
طرحتحولسالمتدرگلستان

مرك�ز تروم�ا و اورژانس ش�هيد نبوي     گلستان
)۵آذر( گرگان، روز گذش�ته با حضور 

رئيس جمهور افتتاح شد. 
 عبدالرضا فاضل، رئيس دانشگاه علوم پزشكي گلستان در حاشيه افتتاح 
اين مركز گفت: مركز تروما و اورژانس 1۵2 تختخوابي شهيد نبوي )۵ آذر( 
گرگان به عنوان بزرگ ترين پروژه  طرح تحول سالمت در گلستان امروز با 
حضور رئيس جمهور افتتاح شد.  وي افزود: اين مركز در 7 طبقه با زيربناي 
بيش از 11 هزار مترمربع احداث شده است.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
گلستان خاطرنشان كرد: اين مركز داراي مركز تصوير برداري و تأسيسات، 
فوريت هاي پزشكي 1۶ تخت، اتاق عمل اورژانس، بخش احيا، داروخانه، 
آزمايشگاه، ۴8 تخت بستري اورژانس، ۴2 تخت بستري و شيمي درماني 
و سرطان، ۳۶ تخت بستري جراحي، 1۴ تخت اتاق عمل، 11 تخت بستري 
icu، مراقبت هاي ويژه مغزو اعصاب، فضاي آموزشي و آمفي تئاتر است. 

برگزاري140برنامهدراردبيل
بهمناسبتچهلمينسالگردانقالب

در آستانه چهلمين س�الگرد پيروزي     اردبيل
انقالب اسالمي ايران اداره كل تبليغات 
اس�المي با محوريت كميته تبليغ و ترويج دس�تاوردهاي نهضت 
ك�رد.  خواه�د  برگ�زار  را  برنام�ه   1۴۰ از  بي�ش  روح اهلل 
حجت االسالم مهدي ستوده مدير كل تبليغات اسالمي استان اردبيل 
با اعالم اين خبر گفت: اين 1۴0 برنامه در قالب ۴1 عنوان و با محوريت 
روحانيون و اقش��ار تحت پوش��ش اين اداره كل اعم از قاريان، مداحان، 
شاعران، هيئت هاي مذهبي و اقشار تأثيرگذار در ايام اهلل دهه فجر برگزار 
خواهد شد.  وي خاطرنشان كرد: ما از دي ماه برگزاري برنامه هاي متنوع را 
با حضور اقشار مختلف آغاز كرديم كه نمونه آن همايش شاعران حسيني 
و هيئت هاي مذهبي بوده كه در هفته هاي گذشته برگزار و در روزهاي 
آينده نيز همايش مبلغان و روحانيون را به همراه قاريان و حافظان قرآن 
برگزار خواهيم كرد.  مديركل تبليغات اس��المي اس��تان اردبيل افزود: 
سعي مي كنيم با نگاه و تفكر ارزشي، جهادي و انقالبي بتوانيم با دعوت 
از گروه هاي مختلف برنامه هاي گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزي 
انقالب اسالمي را با محوريت مساجد و هيئت هاي مذهبي برگزار كنيم تا 

اقشار مختلف مردم بتوانند از اين برنامه ها بهره بگيرند.  

آبگرمكنهايخورشيدي
جايآبگرمكنهايهيزميطارمراميگيرند
رئيس اداره منابع طبيعي طارم، از نصب     زنجان
آب گرمكن هاي خورشيدي در برخي از 

روستاهاي اين شهرستان خبر داد. 
ضياءالدين حس��نلو با اش��اره به اينكه آب گرمكن هاي خورش��يدي در 
روستاهاي تازه كند، الر و چرزه طارم نصب شده است، گفت: قرار است نصب 
اين آبگرمكن ها در چند روستاي ديگر شهرستان نيز صورت گيرد.  وي با 
اشاره به مهم ترين هدف نصب اين آب گرمكن ها، تصريح كرد: هدف از اين 
كار جلوگيري از قطع درختان جنگل است، زيرا قطع بي رويه اين درختان 
مي تواند صدمات جبران ناپذيري به محيط زيست وارد كند.  اين مسئول 
با تأكيد بر اينكه نصب آبگرمكن های خورشيدي براي اهالي اين روستاها 
به صورت كاماًل رايگان است، ادامه داد: اين آب گرمكن ها در روستاهايي 
نصب مي شوند كه به جنگل دسترسي داشته و از آب گرمكن هاي هيزمي به 
جاي آب گرمكن هاي نفتي استفاده كنند.  حسنلو عنوان كرد: با اجراي اين 
پروژه مردم روستا از قطع، جمع آوري و انبار و روشن كردن هيزم كه داراي 
مشقت و سختي زيادي است آسوده گشته و با استفاده از آب گرم كن هاي 

خورشيدي، زندگي راحتي را تجربه خواهند كرد. 

اختصاص۹0درصدطرحهاي
اشتغالزاييامدادسمنانبهروستاها

به واسطه توسعه اشتغال و خدمت رساني،     سمنان
۹۰درصد طرح هاي اشتغالزايي كميته 
اس�ت.  يافت�ه  اختص�اص   روس�تاها  ب�ه  س�منان  ام�داد 
حجت اهلل عرب رئيس كميته امداد س��منان با بيان اينك��ه ۹0 درصد از 
طرح هاي اش��تغالزايي اين نهاد در ۹ ماهه اول س��ال جاري به روس��تاها 
اختصاص  يافته است، تأكيد كرد: اين تأكيد ويژه بر روي روستاها با هدف 
ارتقاي اشتغال روستايي و عدم مهاجرت به شهرها صورت گرفته است.  وي 
افزود: هم اكنون ۳77 طرح اشتغال مددجويان بخش شهري و روستايي 
شهرستان سمنان تحت نظارت واحد اشتغال و خودكفايي كميته امداد 
اين شهرس��تان قرار دارند. رئيس كميته امداد شهرستان سمنان با بيان 
اينكه پايش و نظارت تسهيالت اشتغالزايي بر عهده اين اداره است، تأكيد 
كرد: تسهيالت اشتغال با هدف پايدارسازي طرح هاي اشتغالزايي شهري 
و روستايي صورت مي گيرند.  عرب با بيان اينكه ايجاد اشتغال به ويژه در 
مناطق روس��تايي و كم برخوردار از رويكردهاي كميته امداد محس��وب 
مي شود، بيان داشت: از مجموع ۳77 طرح اشتغالزايي 1۴7 طرح در حوزه 
خدمات، 1۹ طرح درزمينه دام پروري، ۹ طرح درزمينه صنايع دستي، پنج 

طرح درزمينه كشاورزي و دو طرح در حوزه شيالت بوده است.

88498441سرويس  شهرستان

ميترا شهبازي
   گزارش يك

مشاغلخانگيباالگوينوين
درچهارمحالوبختياريتوسعهمييابد

چند س�الي مي ش�ود كه بحث مش�اغل خانگي و حمايت از آن بر 
س�ر زبان ها افتاده اس�ت. موضوعي كه اگر واقعاً م�ورد توجه و در 
دس�تور كار مس�ئوالن قرار گيرد مي تواند با ايجاد مشاغل خرد با 
سرمايه هاي كم، گام بزرگي در ايجاد اشتغال بخصوص در روستاها 
به شمار  آيد. در همين راستا سرپرست جهاددانشگاهي چهارمحال 
و بختياري از اجراي طرح الگوي نوين توس�عه مشاغل خانگي در 
چهارمحال و بختياري خب�ر مي دهد. طرحي كه ايجاد، توس�عه و 
پايداري مشاغل خانگي از جمله اهداف اصلي آن عنوان شده است. 

    
امروزه مشاغل خانگي به عنوان راهكاري مهم براي ايجاد اشتغال كم هزينه 
و ايجاد درآمد در سراس��ر جهان محسوب مي ش��ود. يكي از داليل مورد 
توجه قرار گرفتن اين گونه كس��ب و كارها اين است كه قابليت انجام آنها 
در منزل س��بب ايجاد مزاياي بسياري براي ش��اغالن اين حوزه مي شود.  
حاال جهاددانشگاهي چهارمحال و بختياري در نظر دارد طرح الگوي نوين 
توسعه مشاغل خانگي را در اين استان به مرحله اجرا برساند.  در همين رابطه 
سرپرست جهاددانشگاهي چهارمحال و بختياري با تشريح اين طرح و با 
بيان اينكه حمايت از راه اندازي مشاغل خانگي در قالب طرح هايي همچون 
طرح الگوي نوين توسعه مشاغل خانگي جهاد دانشگاهي، گام مهمي در رفع 
معضل بيكاري محسوب مي شود، مي گويد: »ايجاد توازن ميان مسئوليت 
خانوادگي زنان و اش��تغال آنان، حذف هزينه هاي مربوط به خريد، رهن و 
اجاره كارگاه و اياب و ذهاب، استفاده از نيروي كار ساير اعضاي خانواده، ايجاد 
زمينه هاي كار خانوادگي و ايجاد روحيه و فرهنگ كار گروهي در خانواده، 
امكان انتقال تجارب از طريق آموزش غيررسمي به شيوه استاد شاگردي 
بين اعضاي خانواده و... از جمله مزاياي كس��ب و كارهاي خانگي به شمار 
مي آيد.« سيروس رضايي با اشاره به نقش جهاد دانشگاهي در طول طرح 
تأكيد مي كند: »در طرح الگوي نوين توسعة مشاغل خانگي، جهاددانشگاهي 
به عنوان يك نهاد تسهيل گر، نقش مداخله اي و توسعه اي در ايجاد، توسعه و 
پايدارسازي مشاغل خانگي ايفا مي كند.« وي در معرفي طرح پايلوت الگوي 
نوين توسعة مش��اغل خانگي، تصريح مي كند: »ايجاد، توسعه و پايداري 
مشاغل خانگي از اهداف اصلي برگزاري اين طرح پايلوت است. اين طرح 
با كارفرمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و توسط جهاد دانشگاهي 
درسه فاز شناسايي مزيت ها براساس پتانسيل هاي موجود، توانمند سازي 
متقاضيان براساس مزيت هاي شناسايي شده و اتصال به بازار، از طريق اتصال 
به پشتيبان و بازار در ۹ استان كشور از جمله چهارمحال و بختياري در حال 
اجراست كه اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان به عنوان ناظر طرح، 

همكاري مطلوبي براي اجراي هرچه بهتر طرح با مجري داشته است.«
    مشاغل خانگي، اشتغال با سرمايه كم

با توجه به توضيحات سرپرست جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري، 
در فاز نخست، مزيت ها از روش علمي و مشاهده ميداني شناسايي و پس از 
تأييد بر روي سامانه قرار گرفته و فراخوان عمومي براي ثبت نام متقاضيان 
در سامانه طرح الگوي نوين توسعه مشاغل خانگي صورت گرفت كه بيش 
از 2 هزار متقاضي در اين سامانه ثبت نام كردند و در فاز دوم نيز با تك تك 
متقاضيان ارتباط تلفني برقرار شد كه اين تماس به منظور تشريح طرح، 
ارزيابي اوليه و بررس��ي اطالعات ش��خصي وارد ش��ده در سامانه صورت 
پذيرفت، همچنين نشست هاي توجيهي و مش��اوره شغلي، كارگاه هاي 
عمومي و دوره هاي آموزشي تخصصي براي عالقه مندان به صورت كاماًل 
رايگان انجام شد. در ادامه و در فاز سوم طرح، برنامه ريزي و ايجاد زيرساخت 
اتصال به بازار محصوالت توليدي همزمان با آموزش متقاضيان انجام شده و 
در نهايت با ۴0 پشتيبان براي همكاري در طرح در حوزه هاي مختلف فرش، 
نمد، ميوه خشك و... توافق شده است كه در صورت حمايت مالي پشتيبانان، 
ش��رح خدمات آنها به متقاضيان افزايش پيدا كرده و بر تعداد پشتيبانان 
افزوده خواهد شد.   رضايي نگرش نادرست متقاضيان به مقوله ايجاد شغل 
كه تحقق آن را تنها در تس��هيالت و كمك مالي خالصه مي كنند، عدم 
استقبال برخي از متقاضيان از آموزش هاي تخصصي، پراكندگي متقاضيان 
در شهرستان هاي ۹  گانه استان، عدم تمايل برخي پشتيبانان به دليل ترس 
از ايجاد تعهد در تحت پوشش قرار دادن متقاضيان را برخي مشكالت اجراي 
طرح بر مي شمارد.  وي خاطرنشان مي كند: »مهم ترين مشكل راه اندازي 
كسب و كارهاي خانگي، اخذ مجوزها و استانداردهاي خاص دستگاه هاي 
اجرايي و ارگان هاي نظارتي اس��ت لذا پيشنهاد مي ش��ود در مسير اخذ 
مجوزهاي مورد نياز همكاري با متقاضيان صورت گيرد و توليدكنندگان را 

نيز به برندسازي تشويق كرده و در اين مسير از آنان حمايت شود.«

سيداحمد هاشمي اشكا

سيستمگرمايشيمدارسايالمنوسازيميشود
مديركل روابط عمومي استانداري ايالم از اختصاص ۳۲۰ ميليارد     ايالم
ريال براي استانداردس�ازي سيس�تم گرمايش�ي مدارس ايالم با 

همكاري استانداري و سازمان نوسازي مدارس كشور خبر داد. 
آيت قيصربيگي گفت: با كمك 1۶0 ميليارد ريالي استانداري ايالم، استان ايالم به كمپين »همه برپا، 
كالس گرم، مدرسه امن« در ارتباط با استاندارد سازي سيستم هاي گرمايشي مدارس پيوست.  وي 
تصريح كرد: در پي تماس تلفني سليماني دشتكي استاندار ايالم با رخشاني مهر معاون وزير و رئيس 
سازمان نوسازي مدارس كشور مقرر ش��د تفاهمنامه كمك ۳20 ميليارد ريالي به استاندارد سازي 

سيستم هاي گرمايشي مدارس استان ايالم بسته شود.

ارائهخدماتدندانپزشكيبهزاهدانيهاباتعرفهدولتي
مدير گروه بهداشت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان     سيستان و بلوچستان
از ارائه خدمات دندانپزشكي با تعرفه دولتي به صورت روزانه به 

بيش از يك هزار و ۲۰۰ نفر خبر داد. 
ناصر شهركي گفت: روزانه به بيش از يك هزار و 200 نفر از مردم استان در حوزه تحت پوشش اين 
دانشگاه و در 27 مركز خدمات جامع سالمت، خدمات دندانپزش��كي با تعرفه دولتي ارائه مي شود.  
وي افزود: از ابتداي سال كنون بيش از ۹0 درصد دانش آموزان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 
زاهدان در قالب 1۶0 هزار نفر از طرح »وارنيش فلورايد« بهره مند شده اند و تا پايان سال اين پوشش 

به 100 درصد ارتقا خواهد يافت.


