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معاونوزیرنفت:

 ۱۱۰هزار نفر از نیروهای پیمانکاری
صنعت نفت سامان دهی شدند

معــاون توســعه و مدیریــت ســرمایه انســانی وزیر
نفت گفت :حــدود  ۱۵۰هزار نیــروی پیمانکاری
شــاغل در صنعت نفت و گاز داریم که با طرح طبقه
بندی ،بیش از  ۱۱۰هزار نفر از آن ها سامان دهی
شدهاند.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت پاالیــش گاز
شهید هاشمی نژاد ســرخس ،مهدی علی مددی
در بازدید از این پاالیشگاه افزود :الزم است سامان
دهی بقیه این نیروها نیز در دستور کار قرار گیرد.
وی تنوع قراردادها و تنــوع مبنای پرداخت حقوق
در بخش کارکنان پیمانکاری ،قراردادی و رسمی
را از مشکالت جاری این وزارتخانه ذکر کرد و گفت:
هم اکنون خیــل عظیمی از نیروهای شــاغل ما در
قالب گروه های پیمانکاری هســتند که قدمهایی
برای برطرف شدن مشکالت این قشر برداشتهایم.
معاون توسعه مدیریت و ســرمایه انسانی وزیر نفت
گفت :ما با دید و نگاه مثبت کمک میکنیم وضعیت
ساختار در شــرکتهای نفت و گاز بهبود یابد و در
حوزه معاونت منابع انسانی ،قول مساعد میدهیم
مشکالت کارکنان رسیدگی و تصمیمات کاربردی
به نفع و صالح نیروهای صنعت نفت گرفته شود.

فرماندارزبرخان:

 ۵۱پروژه با 800میلیارد اعتبار در
دهه فجر افتتاح می شود

نجم الشــریعه /فرماندار زبرخان در جلسه ستاد
گرامی داشــت دهه فجر این شهرســتان که صبح
دیــروز بــا حضــور مســئوالن در ســالن اجتماعات
فرمانداری برگزار شد ،گفت :در دهه فجر انقالب
اســامی  ۵۱طرح با  ۸هــزار میلیارد ریــال اعتبار
افتتاح و راهاندازی میشود.
ســید یحیی ســلیمانی با بیان این که ممکن است
تا دهه فجر انقالب اســامی تعداد پروژهها و مبلغ
اعتبــار آن تغییــر کنــد بر حضــور منظم مســئوالن
ادارات و نهادهــا در برنامــه هــای گرامی داشــت
دهه فجر انقالب اســامی تاکید کــرد و افزود :در
شهرستان باید سه برنامه شــاخص داشته باشیم و
در آن تمام مسئوالن ادارات و نهادها حضور فعال
داشته باشند.
وی افزود :به میمنت چهل و ســومین سالروز نظام
جمهوری اسالمی ایران کتابچه ای در شهرستان
تهیه می شــود و در آن مســتندات دهــه فجر چاپ
میشود.
وی از مسئول بسیج شهرســتان خواست بنرهای
متحدالشکل برای تمام ادارات تهیه شود تا تزیین
مراســم شــکوهمند دهه فجر انقالب اســامی به
صورت یک رنگ و یک شــکل در شهرســتان انجام
شود و از شهرداری ها و دهیاری ها خواست در ایام
دهه فجر شهرها و روستاها را در شأن نظام مقدس
جمهوری اسالمی تزیین کنند.
در ابتدای این مراســم حجتاالســام بابایی امام
جمعه شهر قدمگاه با اشاره به حدیثی از امام علی
(ع) با بیان این که بزرگداشت یوم ا ...نشاندهنده
تقواســت ،افزود :الحمدهلل در شهرستان زبرخان
انســان هــا و جامعــه ای بــا تقــوا داریم و چهــل که
سومین ســالگرد این نظام جمهوری اسالمی را به
صورت مردمی اداره می کنند و جشن می گیرند.

سرپرستفرماندارینیشابور
معارفهشد
شجاعی مهر /طــی مراسمی با حضور سرپرست
معاونت سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
خراسان رضوی از زحمات علیرضا قامتی فرماندار
ســابق نیشــابور تجلیل و ابوطالب جــوان فرمانده
ســابق ناحیه مقاومت ســپاه تربت جام بــه عنوان
سرپرست فرمانداری شهرســتان نیشابور معارفه
شد.سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری
خراســان رضوی در این مراســم گفت :فرصتی در
دولت جدید فراهم شــده تا نوکری و خادمی مردم
را انجام دهیــم و باید دقت کنیم ایــن فرصت ها به
زودی ســپری مــی شود.ســید هــادی طباطبایی
افــزود :در خصــوص انتخــاب فرماندار نیشــابور و
ســایر فرمانــداران اســتان ما از مشــورت بــزرگان
استفاده می کنیم اما توصیه مقام معظم رهبری به
نمایندگان این بوده که وارد فضای اجرایی نشوند.
وی ادامه داد :در همین زمینه ما نیز از نمایندگان
مشــورت گرفته و میگیریم ولی در نهایت کسی را
به عنوان فرماندار میخواهیــم و قطعا نمایندگان
نیز بــه او کمــک خواهند کــرد.وی با بیــان این که
در نهایت مجموعه وزارت کشــور گزینه اجرایی را
برای نیشــابور انتخاب کرد ،گفت :از وزارت کشور
اجازه گرفته ایم در استان حکم های سرپرستی را
تا زمانی که وزارت کشــور حکم های فرمانداری را
صادر می کند داشته باشیم.
سرپرســت فرمانداری نیشــابور نیز در این مراسم
گفت :اگر قرار است توفیقی در شهرستان حاصل
شــود به تنهایی ممکن نیست و مســتلزم همکاری
و همراهی همــه اســت.ابوطالب جوان افــزود :با
ظرفیت هایی که در شهرستان نیشابور است امکان
پیشــرفت وجود دارد که نیازمند اقــدام انقالبی و
جهادی است.
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اجتماعی-اقتصادی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

بااعتباریحدود 2.8میلیاردتومانانجامشد

افتتاحمرکزخدماتجامعسالمت
روستاییدرروستایکاریزنوکاللی
اعلمــی -حقدادی/مرکــز خدمــات
جامع سالمت روستایی و  ۲واحد محل
زیست پزشک( پانســیون) در روستای
کاریزنوکاللیتربتجامافتتاحشد.
به گزارش خبرنگار ما  ،رئیس دانشکده
علوم پزشکی تربت جام گفت :همزمان
با وفات حضرت ام البنین و بزرگداشت
تکریممادرانوهمسرانشهدایمعظم
مرکزخدماتجامعسالمتروستایی و
۲واحد محل زیست پزشک( پانسیون)
در روســتای کاریز نو کاللــی تربت جام
افتتاحشد.دکترمحمدافکارهمچنین
افــزود :همزمان با ســفر دکتــر رضایی
رئیس مرکــز مدیریــت شــبکه معاونت
بهداشــت و دکتر فرخی معاون اجرایی
مرکزمدیریتشبکه بهداشت،درمانو
آموزش پزشکی تربت جام و به مناسبت
وفات حضــرت ام البنین و بزرگداشــت
تکریــم مــادران و همســران شــهدای
معظــم ،مرکــز خدمات جامع ســامت
در روستای کاریز نو کاللی تربتجام با
حضورپدرومادرشهیدواالمقامطاهری
فرماندار،فرماندهیونمایندهولیفقیه
در ناحیه مقاومت بســیج سپاه ،ریاست
معــاون بهداشــت و مدیــران ســتادی
دانشــکده افتتاح و راه اندازی شــد.وی
در ادامه گفــت :این مرکــز در زمینی به
مســاحت  ۴۶۰متر مربع و بــا اعتباری
حــدود  ۲۸میلیارد ریــال در روســتای
کاریز نو کاللی تربتجام برای استفاده
جمعیت بیــش از  ۱۰هــزار و  ۴۱۲نفر
از خدمــات بهداشــتی و درمانی افتتاح
و راهاندازی شــد.رئیس دانشکده علوم
پزشکیتربتجامخاطرنشانکرد:این
مرکز باحضور ۲نفر پزشک ۲،نفرماما،
یکنفرکارشناسمدیرداخلی ،دندان
پزشــک و کارشــناس بهداشت محیط
آمادهارائهخدماتبهداشتیودرمانیبه
مراجعهکنندگانگرامیاست.

•پروژههایناتمامتربتجامدر
اولویتتامیناعتبارقراردارد

رئیــس مرکــز مدیریــت شــبکه وزارت
بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی
گفت :در مناطق کم برخوردار اولویت
تامین اعتبار بــرای پروژه هــای ناتمام
بهداشــتی-درمانی خواهــد بــود تــا
هر چه ســریع تر شــاهد رفع بخشــی از
محرومیــت هــا در این مناطق باشــیم.
دکتــر مصطفــی رضایــی در حاشــیه
بازدیــد میدانــی از مراکز بهداشــتی و
اجــرای طــرح واکسیناســیون افزود:
ســفر به تربت جام در راســتای اهداف
وزارت بهداشــت در خصوص بررســی
و ارتقای خدمــات ســامت و بازدید از
مناطق کمبرخوردار ،بررســی میدانی
از روند ارائه خدمات سالمت و بررسی
پروژه هــای عمرانی و زیرســاخت های
ارائه خدمات در ایــن منطقه بود.وی با
قدردانــی از عملکــرد دانشــکده تربت
جام در حوزه ســامت تصریح کرد:در
بررسی های انجام شــده از دانشکده و
مناطق تحت پوشــش تربت جــام جزو
دانشگاه های سرآمد است که در همه
مباحث مرتبط با حوزه سالمت  ،کنترل
و پیشگیری بیماری کرونا به نحو خوب
و مطلوبــی خدمــات ارائه مــی دهد که
اگر شاهد پیک جدیدی از کرونا باشیم
دانشگاه پاســخ مناســبی برای مقابله
با بیماری خواهد داشــت.رئیس مرکز
مدیریت شبکه وزارت بهداشت ،درمان
و آمــوزش پزشــکی گفت :شــاهد آیین
افتتــاح مرکــز خدمات جامع ســامت
روســتایی در روســتای کاریز نو کاللی
بودیــم ،ایــن مرکــز بــا حمایــت وزارت
بهداشت وتالشهاوزحماتدانشکده
احداث و راهاندازی شــده که جمعیت
قابــل توجهــی از خدمات بهداشــتی و
درمانی آن بهره مند می شوند.

فرماندهیگانحفاظتمحیط زیستخراسانرضویاعالمکرد:

خسارت  7.7میلیاردی شکارچیان
غیرمجاز به محیط زیست استان
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان
گفت  :شــکار و صید غیرمجاز متخلفان طی
 ۹ماه گذشته در اســتان  ۷۷میلیارد ریال به
محیط زیست خســارت وارد کرد .ابوالفضل
شــعبانی در گفت و گو بــا ایرنا افــزود :طی۹
ماه گذشته از ســال جاری تعداد هزار و۱۲۷
متخلف شــکار و صید در اســتان شناسایی و
دســتگیر شــدهاند .وی ادامــه داد :طــی این
مــدت ۱۶۴راس الشــه شــکار از گونههایی
مانند قوچ ،میش،کل ،بز و گراز  ۳۸۳،قطعه
پرندگانشکارشدهو ۳۷۷قطعهماهیصید
شدهکشفشدهاست.فرماندهیگانحفاظت
محیط زیســت خراســان رضوی همچنین با
اشارهبهتخلفزندهگیریپرندگانوحشیبا
هدففروشآنگفت:هزارو ۲۰۰قطعهپرنده
زنده از گونههایی مانند مینا ،ســهره طالیی
و چــکاوک وحشــی از شــکارچیان غیرمجاز
کشــف ،ضبط و در محیط زیســت رهاسازی
شده است .شــعبانی افزود :همچنین ۱۸۰

ا ز میان خبر ها

قبضه سالح شــکاری شــامل ســاح مجاز و
غیرمجازازمتخلفانکشفوضبطشدهاست.
وی ادامه داد :ماموران یگان حفاظت محیط
زیســت عالوه بر وظیفه صیانــت و حفاظت از
گونههایجانوری،مسئولیتحفظگونههای
گیاهی و درختان را نیز بر عهده دارندکه طی
 ۹ماه امسال تعداد ۹۶هزار و ۱۹۰راس دام
ســبک مشــغول چرای غیرمجاز را بــه بیرون
مناطق حفاظت شــده هدایت کــرده و برای
متخلفان تشــکیل پرونده دادهانــد .فرمانده
یگانحفاظتمحیطزیستخراسانرضوی
گفت5:هکتارازاراضیمناطقتحتحفاظت
اســتان از دســت متعرضــان ،کوهخــواران و
زمینخواران طی این مدت رفع تصرف شد.
شــعبانی افزود :همچنین امســال ســه باند
قاچاق حیوانات وحشی در استان شناسایی
و معدوم شد و سه هزار نفر ساعت نیز آموزش
هایفرهنگسازیزیستمحیطیدراستان
برایاقشارمختلفبرگزارشدهاست.
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مدیر کل کمیته امداد خراسان رضوی خبر داد:

جذب67درصدی۷۳۰،میلیارد
اعتبارخوداشتغالیاستان

مادر شهید «محمد اسماعیلی»
آسمانیشد
ملکی/مــادر شــهید مفقوداالثر محمد اســماعیلی
آســمانی شــد .به گزارش خراســان رضوی مرحومه
لیال شــم آبادی مادرشهید محمد اســماعیلی بعد از
حدود ۱۰روزازدرگذشتپدربزرگوارشهیدبهفرزند
شهیدشپیوست.حجتاالسالممرتضیتیجانیامام
جمعهخوشاب باصدورپیامی درگذشتمادرشهید
مفقوداالثرمحمداسماعیلیراکهدرفکهدرسال۶۱
بهشهادترسید ،تسلیتگفت.

معاونادارهکلارشاداستان:

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از کاغذ
آینده مطبوعات را تغییر میدهد

حقدادی /مدیــرکل کمیتــه امداد خراســان
رضویگفت:امسالبیشاز ۷۳۰میلیاردتومان
اعتبارات خوداشــتغالی بــه مدد جویــان امداد
تخصیص یافت که تا االن با همراهی بانک های
عامل۶۷درصدمنابعجذبشدهاست.مدیرکل
کمیتهامداد خراسانرضویدرحاشیهبازدیداز
طرحهایخوداشتغالیمددجویاندرگفتوگو
با خبرنگار خراسان با اشــاره به اهداف سفرش
گفت :باحضورمیدانیدرشهرستانهانیازهای
مددجویانامدادشناسایی،بررسیوبرایاجرا
درسالآیندهاولویتبندیمیشود.ویبااشاره
به تخصیص اعتبارات طرح های خود اشتغالی
امسال به کمیته امداد افزود :طی امسال بیش
از  ۷۳۰میلیارد تومان اعتبارات خوداشتغالی
به مدد جویان امداد تخصیص یافت که تا االن با
همراهیبانکهایعامل۶۷درصدمنابعجذب
شده است.وی با اشاره به دریافت وام های خود
اشتغالی ادامه داد :نکته مهم در پرداخت سرانه
درطرحهایخوداشتغالیتبصره ۱۶ایناست
کهدرگذشتهسقفآن ۵۰میلیونتومانبودکه
به ۱۰۰میلیونتومان افزایش یافتــه و در مهر و
آبان به برخی از بانک هــای عامل ابالغیه صادر
نشدهاستپرداختوامهابهتاخیرافتادوبارفع
مشــکل معرفی متقاضیان به بانک شروع شد و
با توجه به این که تا پایان سال دو ماه باقی مانده
است بانک ها متعهد شدند تا میزان صددرصد
پرداختوامهاراانجامدهندتاهمچنانخراسان
رضویبتواندرتبهاولودومکشوریرادرجذب
اعتباراتامسالهمکسبکند.
مدیر کل امداد با اشــاره به بحث راهبر شــغلی
تصریح کــرد :برخــی طرح هــا نیاز بــه راهبری
شــغلی دارد که طرح هــا را مدیریت کننــد و در
حوزه صنایع دســتی و کشــاورزی راهکارهای
بســیار فعالی داریم که هرچه تولیدات باشد در
این دو طرح با کمک وام گیرنده و راهبر شــغلی
که معرفی شــده بازار فروش فراهم شــده است
و ســیر طبیعــی در خراســان رضــوی در این دو
حوزه داشتیم.سلم آبادی با اشاره به مشکالت
و چالــش های خشکســالی خاطرنشــان کرد:
کاهشنزوالتآسمانیوخشکسالیمددجویان
کشاورز و دامدار را دچار مشکالت عدیده کرد و
برخیخانوادههایمددجوبهدلیلگرانینهاده
های دامی که نتوانستند تامین کنند دام مولد
را ذبح کردنــد وبه فروش رســاندند که درحوزه
پشتیبانی از این طرح ها از ۷۳۰میلیارد تومان
۱۵۰میلیارد تومان برای طرح های کشاورزی
و عمده آن به حوزه دام پروری پرداخت شــد که
حداقلطرحهاراکدنشودوبتوانیمدرسطحی
که قبــا فعالیت داشــتند نگه داریــم و فعالیت
راکد نشــود.وی با اشــاره به طرح پشــتیبانی از
وام گیرندگان افزود :امیدواریم امسال نزوالت
آســمانی به لطف خدا داشته باشــیم و از ذبح و

فروش دام مولد پیشگیری شود که سرمایه دام
پروران حفظ شود و با هدررفت سرمایه مددجو
به عنوانبدهــکار بانکــی مطرح خواهد شــد و
درآمدی نخواهد داشت و اقساط بانک هم باید
پرداخت کننــد که با اجرای طرح پشــتیبانی از
ضرر و زیان دام پروران پیشــگیری به عمل آمد.
ویبااشارهبهاجرایطرحامدادهوشمندگفت
کمیته امداد تا االن هوشــمند بوده است اما در
اینطرحبانرمافزاریکهتعریفشدهدسترسی
به سایر اطالعات مددجویان فراهم شده است
و خدمات دیگری که به مددجویان ارائه شــده
به روزرسانی می شــود که اوال سه دهک جامعه
که نیازمند خدمت هستند شناسایی شدند و با
ثبت کد ملی مددجو در سامانه امداد هوشمند
نشــان خواهد داد که متقاضی خدمت جزو سه
دهک هست یا خیر که اگر نباشد قابل پذیرش
قرارنمیگیرد.
وی بــا اشــاره بــه خدمــات امــداد بــه طــاب ،
دانشــجویان و دانــش آمــوزان افــزود :خدمات
امدادبهدانشجویان،طالبودانشآموزانیکه
در مدارس دولتی نیستند برابر قانون شهریه ها
پرداخت می شود و االن ترم اول کامل پرداخت
شــده اســت وترم دوم براســاس گواهی  ،کمک
هزینه هابه مراکز آموزش عالی  ،عمومی و حوزه
هادربهمنواسفندپرداختمیشود.مدیرکل
امداد در حوزه آموزش و بصیرت افزایی خانواده
ها گفت :با توجه به آســیب های جامعه در حوزه
بنیان خانواده ها با اجــرای طرح ۳۱۳بصیرت
افزایی در دســتور کار قرار گرفته و فعالیت های
خوبی برای اســتحکام خانــواده مددجویان در
پیشگیری از آسیب ها انجام گرفته است .وی با
اشــاره به تامین تبلت برای محصلین با توجه به
ک دستگاه
شــرایط کرونایی گفت  :تالش شد ی 
گوشی برای اســتفاده محصلین از طریق منابع
امداد و مشــارکت در داخل خانواده باشــد و در
استان به صورت مشــارکتی و نگاه خیلی خوب
خیران تبلت خریداری شــد و تاحدودی مشکل
مددجویان مرتفع شــد تــا محصالن دچــار فقر
تحصیلینشوندوازتحصیلبازنمانندکهدرآینده
دچار مشکالت شوند.وی افزود :با اجرای طرح
اولویتبندیبهاندازهنیازخانوادههاتبلتفراهم
شدواینکهبرایهردانشآموزیکتبلتدرحد
توانکمیتهامدادنبود.مدیرکلامدادبااشارهبه
تامینجهیزیهمددجویانگفت:درهمینهفته
جــاری درحال تــدارک ۱۳۰۰ســری جهیزیه
هســتیم که کاالهــای اساســی از کارخانجات
خریداریشدوتعهدکردندتابهانبارامدادانتقال
دهند کــه اینتعداد ســری جهیزیــه همزمان با
خجسته میالد با برکت دخت نبی مکرم اسالم
(ص) حضــرت زهــرا (س) در قالب پنــج کاالی
اساســی با ســرانه حدود  ۳۹میلیــون تومان به
مزدوجینتحتپوششاهدامیشود.

معاونامورفرهنگیورسانهادارهکلفرهنگوارشاد
اســامی خراســان رضوی گفت :حــذف ارز ۴۲۰۰
تومانی از کاغذ ،آینده رسانه های مکتوب و مطبوعات
را تغییر می دهد و آن ها را بیشــتر به سمت فعالیت در
فضای مجازی یا نشــر الکترونیک ســوق خواهد داد.
تحفه گر در گفت و گو با ایرنا افزود :هرچند هم اکنون
خیلیازرسانههایمکتوببهسمتفعالیتدرفضای
مجازی پیــش رفته انــد اما حــذف یارانه کاغــذ به این
موضوعسرعتخواهددادبااینحالروزنامهکاغذی
مخاطبخودراخواهدداشت.ویتصریحکرد:دولت
نظارت خود را بــر نحوه تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانی
برای واردات کاغذ بیشتر کرده اســت که هدف از این
اقدام محدودیت در اختصاص آن نیســت بلکه هدف
عدالــت در توزیــع و مصــرف کاغــذ اســت .وی گفت:
متعاقب نظارت ها بر کاغذ وارداتی در مرکز کشور ،در
استان ها نیز با شمارش چاپ کتاب براساس فهرست
اعالم وصول آن ها بــه دبیرخانه توزیع کاغذ ،به نحوی
توزیع عادالنه کاغذ و مصرف بهینه آن رصد می شود.
تحفه گر افــزود :در هــر صورت با برداشــته شــدن ارز
 ۴۲۰۰تومانی از کاغذ ،کنش و واکنش هایی در بازار
چاپکتابومطبوعاتودرتغییرقیمتهابهوجودمی
آیدوبهایخدماتدرهمهبخشهاباتغییراتیهمراه
خواهد بود بنابراین بایــد قوانین و مقــررات برای این
فرایندبادقتنظرویژهایاعمالشود.

رئیسادارهتعاون،کارورفاهاجتماعیسبزوار
خبرداد:

تحقق ایجاد اشتغال در سبزوار37
درصد بیشتر از تعهد

کالتــه /رئیــس اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی
سبزوارگفت:چهارهزارو ۹۰۸فرصتشغلیجدید
در این شهرستان ایجاد شــد که  37درصد بیشتر از
سهمیه اشتغال زایی تعهد شده سال 1400است.
به گزارش خراســان رضــوی ،محمود یــزدی افزود:
سهمیه اشتغال زایی امســال شهرستان سبزوار سه
هــزار و  ۵۸۲نفر هدف گذاری شــده بــود که موفق
شدیم 37درصد بیشــتر از تعهد امسال شغل ایجاد
کنیم.ویتصریحکرد:بیشتریناشتغالایجادشده
در بخشهای مربــوط به کمیته امــداد امام خمینی
(ره) ،بهزیستی ،ادارات کشــاورزی ،صنعت ،معدن
و تجارت ،میــراث فرهنگی ،اصناف و بنیاد مســکن
انقالب اسالمی بوده است .رئیس اداره تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی سبزوار گفت ۳۲۰:شغل خانگی نیز
درشهرستانسبزوارایجادشدهاست.

