بخشودگی  ۶۹۹میلیارد ریال سود و جرائم بانکی کشاورزان خوزستان

صفحه

مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان از بخشودگی سود و جرائم بانکی کشاورزان استان در سال جاری خبر داد.
جهانپور معماریان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد :در سال جاری بانک کشاورزی خوزستان مبلغ  ۶۹۹میلیارد ریال از سود و جرائم تسهیالت
بانکی کشاورزان استان را مورد بخشودگی قرار داده است.
وی افزود :در راستای اجرای بند خ ماده  ۳۳قانون برنامه ششم توسعه کشور مبلغ  ۵۱۷میلیارد ریال ،از محل برگشت درآمدهای بانک مبلغ ۱۴۳
میلیارد ریال و همچنین در راستای اجرای بند ز تبصره  ۲قانون بودجه سال جاری  ۳۹میلیارد ریال از بدهی و جرائم کشاورزان مورد بخشودگی
بانک کشاورزی استان قرار گرفته است.
معماریان گفت :این مبلغ برای بیش از  ۶هزار و  ۲۴۳نفر از کشاورزان استان خوزستان تخصیص داده شده است.

شماره

تاریخ
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بهمن

روزنامه

استان فارس
فیروزآباد
قاضیزاده هاشمی:

جوهره پاک در خانواده شهدا
منجر به شهید پروری شده است

1400
چهارشنبه

تسهیالت از منابع مختلف طی  ۹ماهه نخست سال جاری
در این شهرستان خبر داد و گفت :این تسهیالت از محل
تسهیالت فنی و اعتباری و تسهیالت «بند الف» ماده  ۵۲و
«بند الف» تبصره  ۱۸و آبیاری تحتفشار و مکانیزاسیون
کشاورزی و کشاورز کارت و توسعه گلخانه و کاشت
گیاهان دارویی پرداخت شده و درمجموع تعداد  ۵۸نفر از
این تسهیالت بهرهمند گردیدند.
سیدناصرحسینی خرمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
ارسنجان نرخ سود این تسهیالت را بین  ۸تا  ۱۶درصد اعالم
کرد و افزود :توسعه مکانیزاسیون کشاورزی باالترین میزان
جذب تسهیالت مذکور را به خود اختصاص داده است.

اقلید
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید:

کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه
فجر شهرستان اقلید تشکیل شد
معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
کشور با خانواده شهدا و جانباز  ۷۰درصد در فیروزآباد دیدار
کرد.
سرویس خبری /میالد پناهی :امیرحسین قاضیزاده هاشمی
معاون رئیسجمهور ،رئیس سازمان بنیاد شهید و امور
ایثارگران کشور دوشنبه  ۴بهمن  ۱۴۰۰با هدف شرکت
در یادواره شهید علیاکبر حبشی و گرامیداشت شهدای
کربالی  ۴و  ۵وارد فیروزآباد شد و با حضور در گلزار
شهدای این شهرستان مورد استقبال نماینده مردم در مجلس
شورای اسالمی ،امام جمعه فیروزآباد و فرماندار آن شهرستان
و هیئت رزمندگان قرار گرفت.
وی همچنین با خانوادههای شهیدان علیاکبر و علیاصغر
امیری و همچنین جانباز  ۷۰درصد محمد صالح زارعی در
شهرستان فیروزآباد دیدار کرد.قاضیزاده هاشمی با بیان
اینکه دیدار با خانواده معظم شهدا فرصت مطلوبی برای ما
به شمار میرود ،گفت :استفاده از محضر خانواده شهدا باید
مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد و هر یک از این خانوادهها
گنجی برای انقالب اسالمی هستند که میتوانند ارزشها و
آرمانهای انقالب را به نسل جدید منتقل کنند.وی اظهار
کرد :تقدیم کردن دو شهید در یک خانواده در یک روز
توسط خانواده امیری نشان میدهد که جوهره پاکی در این
خانواده وجود دارد که منجر به شهید پروری شده است.
شهیدان علیاکبر و علیاصغر امیری  ۴دی  ۱۳۶۵در عملیات
کربالی  ۴در منطقه شلمچه به مقام رفیع شهادت رسیدند و
محمد صالح زارعی جانباز  ۷۰درصد در  ۱۸فروردین سال
 ۱۳۶۱در منطقه فکه ۲۵ ،بهمن سال  ۱۳۶۴در منطقه اروند
رود ۴ ،تیر و  ۲۳دی ماه  ۱۳۶۵در منطقه فاو و شلمچه از
نواحی مخ و مخچه ،ران راست ،زانوی چپ ،شکم ،بدن و
صورت جانباز شد.

مرودشت
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت
خبر داد؛

اولین جلسه کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر
شهرستان با مدیر و مسئوالن جهاد کشاورزی ،فرماندهی
ناحیه مقاومت بسیج ،بخشداران مرکزی ،سده و سرپرست
بخشداری حسنآباد ،رؤسا و کارشناسان ادارات دامپزشکی،
تعاون روستایی ،امور عشایر ،دبیر نظام صنفی کارهای
کشاورزی ،مدیرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزی در
محل این مدیریت برگزار شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در این جلسه با اشاره به
اهمیت ایاماهلل دهه فجر ،بر نقش مهم روستاییان و عشایر
در شکوفایی نهال انقالب تاکید نمود و افزود :برای اجرای
هر چه با شکوه تر برنامههای دهه فجر میبایست از ظرفیت
روستاییان و عشایر شهرستان استفاده نمود و آنان را در
اجرای این برنامهها مشارکت داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان اقلید ،سید علی آقا میرطالبی در
ادامه به دستاوردهای انقالب اسالمی در بخشهای مختلف
بخصوص بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت :دهه فجر
فرصت مناسبی است تا عملکرد و دستاوردهای انقالب در
بخش کشاورزی و روستایی برای عموم مردم تبیین گردد.
وی در ادامه به نقش رسانهها و فضای مجازی در نشان دادن
دستاوردهای انقالب اشاره نمود و بر لزوم استفاده حداکثری
از این فضا در کنار حضور و مشارکت حداکثری آحاد
جامعه اشاره نمود.

ارسنجان

گناوه
رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه:

آلودگی نفتی در گناوه پاکسازی شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه گفت :آلودگی نفتی
منطقه گلخاری در این شهرستان پاکسازی شد.
به گزارش ایلنا ،کامبیز عبدالهی درخصوص آلودگی نفتی
در منطقه گلخاری گناوه اظهار کرد :به محض اطالع از
آلودگی در این منطقه نفتی از طریق گزارشهای مردمی،
کارشناسان این اداره در محل حضور یافتند و از شرکت نفت
گاز و گچساران نیز خواسته شد تا در منطقه حضور و اقدام
به پاکسازی کنند.
وی تصریح کرد :آلودگی نفتی منطقه گلخاری ناشی از برن
پیت چاههای منطقه بود که در روز اول هماهنگیهای الزم
صورت پذیرفت و در روز بعد با حضور نیروهای اچاسای
و کارشناسان شرکت نفت و گاز گچساران ،پاکسازی این
منطقه صورت گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه بیان کرد :میدان
نفتی گلخاری از میدانهای نفتی ایران در استان بوشهر است
که در فاصله  ۲۰کیلومتری از شمالشرقی بندر گناوه مستقر
است.منطقه نفتی گلخاری از میدانهای تحت مدیریت شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب است که عملیات بهرهبرداری از
آن از سوی شرکت نفت و گاز گچساران انجام میشود.
شهرستان گناوه بدون دفتر شرکت نفت برای پاسخگویی به
مسائل و مشکالت این حوزه است.

دیلم

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان
خبر داد؛

نماینده مردم بوشهر درمجلس:

سرویس خبری /داور یزدانی :مدیر جهاد کشاورزی
شهرستان ارسنجان از جذب قریب به  ۱۵میلیارد تومان

نماینده مردم بوشهر ،گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی
گفت :با پیگیریهای به عمل آمده بخشی از مطالبههای

جذب  ۱۵ ۰میلیارد ریالی
تسهیالت در بخش کشاورزی
شهرستان ارسنجان

استان هرمزگان
بندرعباس
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هرمزگان
خبر داد؛

راهاندازی دو مرکز ساماندهی
کارگران ساختمانی در بندرعباس

3282

سال
بیستوهفتم

آگاهیرسانی و ایجاد اعتماد در بین مردم به جهت احداث
و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و دیگر فعالیتهای
مرتبط با تعلیم و تربیت دانش آموزان دانست.
وی همچنین با تاکید بر جلب مشارکت و تقویت همکاری
سازمانهای مردم نهاد اظهار کرد :اشخاص حقیقی ،حقوقی
و گروههای جهادی و بنیادهای خیریه با احداث مدارس و
فضاهای ورزشی و پرورشی در مناطق مورد نیاز ،تعمیر یا
تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی نیمه تمام ،بازسازی
مدارس و فضاهای آموزشی غیرایمن ،تهیه امکانات و
تجهیزات آموزشی و پرورشی میتوانند به تنهایی یا با
مشارکت سایر خیرین در امر مدرسه سازی همکاری کنند.
معاون مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس
هرمزگان خاطرنشان کرد :تأمین نیازهای آموزشی استان
نیازمند مشارکت خیرین و همه آحاد مردم است و با کمک
همه جانبه مردم قطعًا میتوانیم مشکالت و چالشها را حل
کنیم.
مرادی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از  ۷۰۰خیر مدرسه
ساز داخل و خارج کشور در استان هرمزگان در امر مقدس
مدرسه سازی مشارکت دارند ،خاطرنشان کرد :در سال
گذشته  ۱۰۵میلیارد تومان تعهد مدرسه سازی داشتیم و
امسال نیز تاکنون  ۱۷۵میلیارد تومان در قالب  ۱۰۷پروژه
توسط خیرین مدرسه ساز با نظارت اداره کل نوسازی مدارس
هرمزگان در دست اجرا است.

استان خوزستان
سرپرست معاونت درمان علوم پزشکی اهواز
خبر داد؛

آمادهسازی تختهای عادی
و ویژه بیمارستانهای خوزستان
برای پیک کرونا

بخشی از مطالبههای معوقه
کارگران بیمارستان دیلم
پرداخت شد

در بازسازی و تعمیر مدارس فرسوده در اهواز رایزنی انجام
گرفته است ،گفت :اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
باید به طور جدید به این موضوع جدی ورود کند؛ شرکتها
در کنار فعالیتی که دارند باید به مسئولیت اجتماعی خود
عمل کنند که یکی از مهمترین این مسئولیتها کمک در
بازسازی مدارس است.
وی همچنین با توجه به شرایط کرونایی کشور و استان
افزود :با توجه به رنگبندی کشور و استان تصمیمات
مختلفی برای بازگشایی مدارس گرفته میشود؛ متأسفانه سویه
اُمیکرون کرونا در حال افزایش است و آموزش و پرورش
ارتباط مستقیمی در کاهش و یا افزایش روند ابتال به این
ویروس دارد.
صالحی با اشاره به روند افزایشی ابتال به اُمیکرون در چند
روز اخیر در خوزستان بیان کرد :تعداد مراجعه و تست مثبت
کرونا تا هشت برابر افزایش یافته است.
 ۱۸درصد دانش آموزان شرق اهواز تأخیر تزریق واکسن
دارند
کارشناس مرکز بهداشت شرق خوزستان نیز در این نشست
با ابراز نگرانی از تأخیر برخی دانشآموزان در تزریق ُدز دوم
واکسن کرونا بیان کرد :تاکنون  ۸۵درصد دانش آموزان
گروه هدف در شرق اهواز ُدز اول واکسن کرونا و  ۶۵درصد
نیز ُدز دوم را دریافت کردهاند.
ماهرخ منشی خیاط با بیان اینکه موعد تزریق ُدز دوم بسیاری
از این دانشآموزان فرا رسیده است ادامه داد ۱۸ :درصد
دانشآموزانی که ُدز اول واکسن را دریافت کردهاند برای
دریافت ُدز دوم اقدام نکردهاند .برای مصون بودن در مقابل
این ویروس باید زنجیره تزریق واکسن کامل شود.
وی با اشاره به اینکه باید برای انجام واکسیناسیون دانش
آموزان همت بیشتری شود گفت :از مدیران مدارس و نواحی
آموزشی درخواست داریم که برای واکسیناسیون دانش
آموزان به طور جدی ورود کنند.
منشی خیاط افزود :در روستاهای شهرستان اهواز نیز ۸۱
درصد دانشآموزان ُدز اول و  ۵۱درصد ُدز دوم واکسن را
دریافت کردهاند.

استان کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل کمیته امداد
استان کهگیلویه و بویراحمد:

استان بوشهر

مهارتآموزی بانوان روستایی
در مرودشت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از برگزاری ۱۳
دوره آموزش مهارتی ویژه بانوان اعضا صندوقهای اعتبارات
خرد روستایی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی معاونت
سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت،
کاووس همتی اظهار کرد :در این دورههای آموزشی از
ابتدای سال جاری تاکنون  ۵۵۰نفر از بانوان عضو صندوقها
آموزشهای مهارتی در حوزههای مختلف کشاورزی را
دریافت کردهاند.معاون سازمان جهاد کشاورزی شهرستان
مرودشت با بیان اینکه این دورههای آموزشی به صورت
سه روزه و با هدف توانمندسازی بانوان عضو صندوقها
برگزار شده است ،افزود :تولید محصوالت گلخانهای ،تولید
کمپوست با استفاده از بقایای گیاهی و دامی ،پرورش قارچ
دکمهای ،پرورش مرغ بومی ،کاشت داشت و برداشت
زعفران و فرآوری محصوالت از موضوعات آموزشی برگزار
شده است .او بیان کرد :در راستای اجرای دورههای مذکور
بازدیدهای عملی از مزارع زعفران در حال برداشت ،سایت
تولید کمپوست ،گلخانههای خانگی ،کارگاههای تولید قارچ
و کارگاههای تولید مواد و فرآوری نیز انجام شده است.
به گفته همتی؛ با برنامهریزی و نیازسنجی آموزشی انجام
شده تا پایان سال اعضا تمام صندوقهای اعتبارات خرد زنان
روستایی تحت پوشش از آموزشهای حضوری در قالب
کارگاه آموزشی ،دورههای مهارتی و غیره بهرهمند خواهند
شد.

حقوقی معوقه کارگران بیمارستان شهرستان دیلم بعد از
 ۶ماه پرداخت شده اما بخش عمدهای آن باقی مانده و واریز
نشده است.
به گزارش ایرنا ،روابط عمومی دفتر نماینده مردم بوشهر،
گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی روز شنبه به نقل از
عبدالکریم جمیری اظهار داشت :در سفری که در ماه قبل
به دیلم صورت گرفت ،تعدادی از کارگران بیمارستان دیلم
مراجعه و ابراز کردند ،شش ماه حقوق آنها پرداخت نشده
است که این موضوع برای آنها که حقوق پایینی دارند و
عیال وار هستند ،نگرانکننده بود.
وی گفت :در همان زمان با مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر تماس گرفتم و موضوع را پیگیری کردم ،آنها دفاع
قابل قبولی نداشتند ،با معاون پارلمانی و متعاقب آن با معاون
توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت و درمان نیز
تماس گرفتم و درخواست کردم این موضوع به سرعت
پیگیری شود و حقوق و معوقات کارگران پرداخت شود.
نماینده مردم بوشهر ،گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی
بیان کرد :وظیفه خود میدانم این موضوع را تا حصول نتیجه
و احقاق حقوق کارگران عزیز دنبال کنم.
وی افزود :مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی باید برای پرداخت
به موقع حقوق کارگران که از مشکالت زیادی برخوردار
هستند تالش بیشتری داشته باشند.
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مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هرمزگان از راهاندازی
دو مرکز ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی (ایستگاه
کارگری) در بندرعباس خبر داد.
هادی ابراهیمی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :با
پیگیریهای صورت گرفته از سوی ادارهکل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی هرمزگان و انجمن صنفی کارگران ساختمانی
و همکاری شهرداری بندرعباس ۲ ،مرکز ساماندهی کارگران
ساختمانی و فصلی در بندرعباس راهاندازی میشوند.
وی افزود :یکی از دغدغههای همیشگی کارگران ساختمانی
این بود که سرگردان هستند و جایی برای حضور و نوبتدهی
نداشتند .با پیگیریهای انجام شده  ۲قطعه زمین در  ۲نقطه
مختلف شهر ،توسط شهرداری بندرعباس در اختیار انجمن
صنفی کارگران ساختمانی قرار داده میشود و  ۲ایستگاه
کارگری راهاندازی خواهد شد.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هرمزگان تصریح کرد:
امیدواریم با راهاندازی این ایستگاههای کارگری وضعیت
نابهنجاری که در سطح شهر شاهد هستیم ،بهبود یافته و
کارگران فصلی در سطح شهر ساماندهی شوند ،چهره شهر
زیباتر شود و کارفرمایان و مردمی که به دنبال کارگر هستند
دسترسی راحتتری به آنان داشته باشند.

معاون مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی
مدارس هرمزگان:

 ۱۰۷پروژه مدرسه سازی توسط
خیرین در هرمزگان در حال
اجراست

معاون مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس
هرمزگان گفت :در حال حاضر بیش از  ۷۰۰خیر مدرسه
ساز داخل و خارج کشور در استان هرمزگان در امر مقدس
مدرسه سازی مشارکت دارند.
علی مرادی در بازدید از پروژههای ساخت مدارس خیری
در هرمزگان ،اظهار کرد :مشارکتهای مردمی تجلی عشق
و ایثار مردم درزمینه مرتفع نمودن موانع و مشکالت تعلیم و
تربیت دانش آموزان و اهمیت واالی آن در بین آحاد مردم
به شمار میآید.
وی با بیان اینکه حل مشکالت آموزش و پرورش بدون
مشارکت جدی مردم و نهادهای مردمی امکانپذیر نیست،
افزود :آگاهی عمومی در مشارکت بسیار مهم و ضروری
است.
به گفته معاون مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی
مدارس هرمزگان ،هر چه اعتمادسازی و اطالع رسانی به
مردم بیشتر شود ،شوق و عالقه به مشارکت افزونتر خواهد
شد.
مرادی در ادامه مشارکتهای مردمی را نمونه بارز در جهت

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور
اهواز از آمادهسازی و رزرو تختهای عادی و ویژه در
بیمارستانها برای رویارویی با پیک احتمالی کرونا در اواخر
بهمنماه خبر داد.
دکتر حبیب حیبر در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :در
سه هفته گذشته بازرسی و ارزیابی بیمارستانهای شهر اهواز
و همچنین بیمارستانهای شهرهای حوزه این دانشگاه انجام
شد .با احتمال اینکه ممکن است در اواخر بهمنماه پیک
ششم کرونا را در پیش داشته باشیم ،پیگیریهای الزم انجام
شده است.
وی افزود :در این شرایط وظیفه ما ایجاد انگیزه در کارکنان
حوزه درمان است و از طرف دیگر تالش بر این است که کم
و کسریهای دستگاهها و سیستمهای بیمارستانی جبران شود.
موظف هستیم آمادگی خود را حفظ کنیم و هشدارهای الزم
نیز به رؤسای بیمارستانها برای پیگیری امور داده شده است.
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور
اهواز با اشاره به آخرین وضعیت بیماری در استان خوزستان
بیان کرد :شرایط فعلی بیماری نباید خوشخیالی ایجاد کند و
این هشدار داده میشود که وضعیت شکننده است .متأسفانه
رعایت پروتکلهای بهداشتی کاهش یافته و در برخی شهرها
مشاهده کردیم که در کوچه و خیابان حتی کسی ماسک
نزده بود .این زنگ هشدار بسیار جدی است که ممکن است
شرایط را به جایی برساند که دوباره محدودیتها اعمال شود
و مشاغل تعطیل شوند که زیانها و آسیبهای اقتصادی و
اجتماعی در پی خواهد داشت.
وی افزود :در حال حاضر تعداد بیماران مبتال به کرونا بستری
در بیمارستانهای حوزه دانشگاه علوم پزشکی اهواز زیر ۱۰۰
نفر است که از این تعداد حدود نیمی از آنها در ICU
هستند.

اهواز
معاون سیاسی ،اجتماعی فرماندار اهواز:

 ۳۰درصد مدارس اهواز
فرسوده هستند

معاون سیاسی ،اجتماعی فرماندار اهواز با بیان اینکه  ۳۰درصد
مدارس اهواز فرسوده هستند گفت ۲۰ :مدرسه در اهواز
که فرسوده و نیازمند بازسازی هستند را برای بهسازی ،به
اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خوزستان معرفی
کردهایم.
به گزارش ایرنا مجید صالحی در نشست شورای آموزش و
پرورش شهرستان اهواز در سرسرای فرمانداری بیان کرد:
قرار است از گروههای جهادی درون و خارج از استان برای
بازسازی و ترمیم این مدارس استفاده شود و تعدادی دیگر
توسط اداره کل نوسازی مرمت شوند.
وی با بیان اینکه همچنین با شرکتهای مختلف برای کمک

ضرورت استفاده از ظرفیت
و توانمندیهای جهاد دانشگاهی
و کمیته امداد در حوزههای
مختلف اشتغال

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کهگیلویه و
بویراحمد گفت :استفاده از ظرفیت و توانمندیهای جهاد
دانشگاهی و کمیته امداد در حوزههای مختلف اشتغال
ضروری است.
به گزارش مهر ،قباد مبشری در نشست تعامالتی کمیته امداد امام
خمینی (ره) استان کهگیلویه و بویراحمد با جهاد دانشگاهی
این استان که با موضوع اشتغال و کارآفرینی برگزار شد،
افزود :کارآفرینی و ایجاد فرصتهای شغلی برای مددجویان
تحت حمایت یکی از اساسیترین برنامههای کمیته امداد
است.وی اظهار کرد :ایجاد فرصتهای شغلی و اجرای
طرحهای اشتغالزایی برای مددجویان ،نیاز به هدایت و
آموزش آنان دارد و ورود جهاد دانشگاهی به این عرصه
میتواند میزان پایداری ،تأثیرگذاری و موفقیت چنین
طرحهایی را افزایش دهد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کهگیلویه
و بویراحمد با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت و
توانمندیهای جهاد دانشگاهی و کمیته امداد در حوزههای
مختلف اشتغال ،خاطرنشان کرد :همکاری در مهارتآموزی
مددجویان ،هدایت شغلی به سمت اشتغال پایدار و معرفی
معتمدین اشتغال آفرین ازجمله خواستههای اصلی کمیته امداد
است.
مبشری به ایجاد مراکز نیکوکاری کمیته امداد در زمینههای
مختلف اشاره و تصریح کرد :میتوان در جهاد دانشگاهی هم
یک مرکز نیکوکاری در رابطه با بحث اشتغال و آموزش به
مددجویان ایجاد کرد.
وی به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و
ادامه داد ۷۰۰ :بافنده زن تحت حمایت کمیته امداد استان
کهگیلویه و بویراحمد است که میتوان با هدایت آنان و
بازاریابی محصوالت تولید شده آنها اقدامات مؤثری در
زمینه خودکفایی آنها انجام داد.
سید داود موسوی ،رئیس جهاد دانشگاهی استان کهگیلویه
و بویراحمد در این نشست گفت :با توجه به ظرفیت و
پتانسیلهای جهاد دانشگاهی ،این دو نهاد میتوانند با
همکاری هم میتوانند در جهت رفع نیاز مددجویان به اشتغال
گامهای مؤثری بردارند.

