
  سمنان: نوسازي ماشين آالت راهداري سمنان نيازمند 40 ميليارد 
ريال است. مديركل راه و ترابري سمنان گفت: 36 درصد ماشين آالت اين 
اداره كل معادل بيش از 120 لودر و ساير تجهيزات جاده سازي فرسوده 
بوده و نيازمند نوسازي است. سيد عبدالمجيد نژادصفوي افزود: براساس 
نامه نگاري هاي انجام شده با وزارتخانه مربوط تا 2 ماه آينده پنج دستگاه 

لودر به ناوگان امداد جاده اي اين استان اضافه مي شود. 
  سيستان و بلوچستان: مدير كل شيالت آبهاي ساحلي سيستان و 
بلوچستان گفت: سطح كشت ميگو نسبت به پارسال در استان، 300 هكتار 
افزايش داشته است. هدايت اهلل ميرمرادزهي افزود: برداشت مرحله دوم 
ميگو از سطح هزار و 200 هكتار مزارع گواتر چابهار آغاز شد. مرحله دوم 
برداشت ميگو از 12 تير آغاز شد و تا نيمه اول مرداد ادامه دارد. پيش بيني 
مي شود از اين سطح كشت بين 4 تا 4 هزار و 500 تن ميگو با وزن هر ميگو 

بين 12 تا 20 گرم برداشت شود. 
  اصفهان: نخستين واحد توليد پارچه هاي ضدآب و صنعتي در اصفهان 
افتتاح شد. مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان اصفهان گفت: 
مرحله نخست اين واحد توليدي با بيش از 10هزار مترمربع مساحت به 
بهره برداري رسيد. محمدجواد بگي هزينه س��اخت و راه اندازي مرحله 
نخست اين واحد توليدي را بيش از 200 ميليارد ريال اعالم كرد و افزود: 
اين واحد توليدي در مدت دو سال ساخته شده است. وي به اشتغال بيش 
از 20 نفر در اين واحد صنعتي اشاره كرد و ادامه داد: مرحله دوم اين واحد 

صنعتي تا پايان سال به بهره برداري مي رسد. 
  مركزي: برداشت طالبي از سطح 1500 هكتار مزارع شهرستان ساوه 
آغاز شد. رئيس جهاد كشاورزي بخش مركزي ساوه گفت: سطح زير كشت 
طالبي اين شهرستان 1500 هكتار است كه از هر هكتار به طور ميانگين 15 
تن برداشت مي شود. حسين قاسمي افزود: پيش بيني مي شود در سال جاري 
بيش از 30 هزار تن طالبي در ساوه برداش��ت شود. طعم و عطر مطلوب و 
ماندگاري باال از خصوصيات طالبي ساوه نسبت به بقيه مناطق كشور است. 
  مازندران: معاون امور جنگل س��ازمان جنگل ها، مرات��ع و آبخيزداري 
كشور گفت: جنگل هاي شمال ساالنه بيش از 3 ميليارد مترمكعب آب ذخيره 
مي كنند و اين ميزان بيش از ظرفيت سد كارون و دز خواهد بود و اين آب تأمين 
كننده آب مورد نياز ساكنان قسمت شمالي و جنوبي البرز است. عباسعلي 
نوبخت با بيان اينكه 40 درصد آب كش��ور در حوزه زاگرس تأمين مي شود، 
افزود: هر هكتار جنگل اكسيژن مورد نياز 10 نفر را تأمين كند و جنگل هاي 

شمال اكسيژن مورد نياز بيش از 20 ميليون نفر را تأمين مي كنند. 
  كرمان: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
كرمان از آغاز مرمت و احيای بناهاي تاريخي حوزه جنوب اين اس��تان 
خبرداد. غالمرضا فرخي گفت: كارگاه هاي مرمت و احيای بناهاي تاريخي 
شهرستان هاي جيرفت، فارياب و منوجان از محل اعتبارات ملي آغاز شده 
است.  وي اظهار كرد: اين طرح مرمتي از محل اعتبارات ملي آغاز شده و 
اميدواريم با ساماندهي كامل اين بناها شاهد راه اندازي چندين موزه كوچك 
روستايي باشيم. قلعه گالشگرد در شهرستان فارياب نيز از بناهاي تاريخي 
مهم استان كرمان است كه مرمت آن پيشرفت فيزيكي چشمگيري داشته 
و اميدواريم اين بنا از محل اعتبارات ملي به طور كامل مرمت و احيا شود. 

  گيالن: رئيس جهاد كشاورزي صومعه س��را از خوشه زني 65 درصد 
شاليزارهاي شهرستان خبر داد و گفت: نخستين برداشت خوشه هاي برنج 
در صومعه سرا هفته آينده آغاز مي ش��ود.  احمد پادياب با اشاره به اينكه 
شهرستان صومعه سرا داراي 2۸ هزار هكتار اراضي شاليزاري است، گفت: 
از اين ميزان ۷0 درصد شاليزارها معادل 1۹ هزار و 600 هكتار به صورت 

مكانيزه نشاء شده است.

سال ۷5  و در پي پيش��نهاد مقام معظم رهبري 
براي رفع مش��كالت مردم مناطق محروم كشور 
بسيج سازندگي تشكيل شد و برنامه هاي ويژه اي 

را در اين راستا در دستوركار خود قرار داد. 
اين درحالي بود كه سال 13۷۹ آغاز كار گروه هاي 
جهادي در ايران بود كه در اين مدت اين س��ازمان 
مردم نهاد توانست در اس��تان هاي محروم كشور 
اقدامات قابل توجهي را به سرانجام برساند.  از آنجا 
كه كوتاه مدت و زودبازده بودن طرح هاي جهادي، 
فراگير و گس��ترده بودن، نداشتن پيچيدگي هاي 
تخصصي و ني��ز عموم��ي و عام المنفعه ب��ودن از 
ويژگي هاي طرح هاي بسيج س��ازندگي است، لذا 
اين مهم توانسته اس��ت جايگاه ويژه اي در كشور 
پيدا كند.  آمارهاي بس��يج سازندگي كشور نشان 
مي دهد تاكنون ۸ه��زار و۸00 گروه س��ازندگي 

مردمي در كش��ور تشكيل ش��ده  كه بيش از 100 
هزار پ��روژه عمراني و خدمت رس��اني را طراحي و 
اجرا كرده اند و با گس��يل ساالنه هزاران دانشجوي 
پزشكي و كشاورزي به روستاها كمك بسياري به 
امر بهداشت و كارآفريني روس��تايي كرده اند.  در 
طول سال هاي گذشته بس��يج سازندگي توانسته 
است با تشكيل بيش از ۸هزار و۸00 گروه جهادي 
مردمي، حدود 133 هزار پروژه مورد نياز روستاييان 
را به واس��طه  جمعيت جهادگر آغاز كند و به پايان 
برساند.  در عرصه بهسازي و بازسازي مدارس، بيش 
از يك ميليون و 65۸ هزار و 1۹6 نفر روزكار به همراه 
3هزار و 1۷1 نفر از معلم��ان و مربيان فرهنگي و 
داوطلب بسيج فرهنگيان در زمينه مرمت، بهسازي 
و زيباسازي مدارس كشور وارد عمل شده و تاكنون 

10 هزار و 51 مدرسه را تكميل و تحويل داده اند. 

   توصيه ويژه مقام معظم رهبري 
با وجود اينكه بسيج س��ازندگي در قالب اردوهاي 
جهادي موفق شده است اقدامات خوب و سازنده اي را 
در مناطق محروم و روستاهاي مرزي به اجرا بگذارد، 
اما براي رسيدن به اهداف باالتر همواره از منويات مقام 
معظم رهبري بهره برده  كه اين مهم موجب بركات 
بس��ياري براي مناطق محروم بوده است.  جانشين 
رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور در تأييد اين 
موضوع مي گويد:»بسيج سازندگي سه مأموريت در 
راستاي منويات مقام معظم رهبري دنبال مي كند كه 
اولين مأموريت كمك به دولت در پروژه هاي كوچك 
و زودبازده است.« محمد زهرايي مي افزايد:»دومين 
مأموريت كه از ابتدا در دستور كار اين سازمان بوده 
غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجويان 
به بهترين نحو است كه در قالب اردوهاي جهادي در 

دستور كار قرار گرفته و اجرايي مي شود.« وي ادامه 
مي دهد:»با توجه به بحث تحريم ها و توجه به بحث 
اقتصاد مقاومتي كه همواره مورد توجه مقام معظم 
رهبري بوده است اين مسئله نيز به عنوان سومين 
مأموريت س��ازمان با جديت دنبال مي شود.« اين 
درحالي است كه امسال براي نخستين بار گروه هاي 
جهادي در قالب 22 قش��ر تقس��يم بندي شده در 

جغرافيايي خاصي به فعاليت مي پردازند. 
   آبرساني به روستاهاي خراسان جنوبي 

نزديك به دو دهه است كه خشكسالي در خراسان 
جنوبي و خصوصاً در مناطق روس��تايي آن موجب 
شده تا 400 روستاي آن دچار مشكل شده و بعضاً 
به مهاجرت روستاييان منتهي شود. همين امر سبب 
شده تا سازمان هاي مختلفي براي رفع اين مشكل گام 
بردارند كه مهم ترين آنها بسيج سازندگي خراسان 
جنوبي است، اين در حالي است كه اين سازمان مردم 
نهاد در سال هاي قبل در زمينه آبرساني به اين استان 
كارهاي قابل توجهي را به انجام رسانده است.  دوسال 
پيش بود كه فرماندار شهرستان بيرجند اعالم كرد، 
با توجه به خشكسالي هاي متوالي در استان و كمبود 
آب به ويژه در روس��تا ها، بسيج سازندگي مي تواند 
در زمينه پروژه هاي آبرساني كمك بيشتري انجام 
دهد.  در حالي كه يكي از مهم ترين سيستم تأمين 
آب روستاهاي خراسان جنوبي قنات ها هستند با 
اين وجود خشكس��الي ها و بي توجهي به اليروبي 
آنها موجب شده اس��ت از ۸ هزار رشته قنات، تنها 
يك چه��ارم آنها احيا و مرمت ش��وند. اين موضوع 
باعث شده تا بسيج سازندگي استان برنامه ويژه اي 
را در اين زمينه در دستور كار خود قرار دهد.  رئيس 
وقت سازمان بسيج سازندگي خراسان جنوبي در 
خصوص فعاليت هايي كه در اين زمينه انجام گرفته 
است، مي گويد:»درسال هاي اخير آبرساني به 4۹3 
روستا در اين استان توسط بسيج سازندگي با كمك 
بخش دولتي و خصوصي انجام گرفته است.« محمد 
زهرايي مي افزايد:»همچنين در راستاي رفع مشكل 
تعدادي از روستاييان 35 رشته قنات با اعتبار مصوب 
۸هزار و500 ميليون ريال احيا و مرمت شده اند كه 
جمعيتي بالغ بر هزار و 500 خانوار روستايي در سطح 
استان از آن بهره مند ش��ده اند.« عالوه بر اين، اين 
سازمان در پروژه هاي آبرساني به مناطقي از جمله 
خوزستان و سيستان وبلوچس��تان نيز فعال بوده و 
برنامه هاي ويژه اي را نيز در دستور كار خود داده كه 

در زمان مناسب اجرايي خواهد شد. 
   اقتصاد مقاومتي و كمك به دولت

از آنجا كه نبود اشتغال ثابت يكي از مهم ترين عوامل 
مهاجرت روستاييان به شهر به ش��مار مي رود، لذا 
ايجاد كارگاه هاي اقتصاد مقاومتي در مناطق محروم 
كشور به طور ويژه در دستور كار بسيج سازندگي 
قرار دارد كه به عنوان مثال مي توان به افتتاح 114 
طرح در حوزه اقتصاد مقاومتي، محروميت زدايي و 
عرصه جهادي با اعتبار يك ميليارد و 404 ميليون 
تومان در اس��تان سيستان وبلوچستان طي سال 
جاري اشاره كرد.  همچنين كمك به انجام پروژه هاي 
آبرساني و ايجاد كارگاه هاي اقتصاد مقاومتي از جمله 
كمك هاي اين سازمان به دولت است كه به جديت 

درحال دنبال شدن است. 

»آسمان« و »آفتاب« بنياد بركت به اشتغالزايي 
در روستاها شتاب مي بخشد

براساس تفاهم نامه منعقد شده بين بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( و بانك قرض الحسنه مهر ايران، بالغ بر ۱۵۰ 
ميليارد تومان وام قرض الحسنه به طرح هاي اشتغالزايي اجتماع  محور 
بنياد بركت در روستاها و مناطق محروم اختصاص يافته است كه اين امر 
موجب شتاب گرفتن روند اشتغالزايي اجتماع محور روستايي مي شود. 

    
رويكرد س��تاد اجرايي فرمان حضرت ام��ام)ره( در حوزه  اش��تغال و 
توانمندسازي اقتصادي، نگاهي سيستماتيك به ويژه در مناطق محروم، 
كم تر توسعه يافته و روستايي است تا منابع سبب توليد، ايجاد اشتغال و 
درآمد پايدار شود. اين ستاد با توجه به دغدغه هاي مقام معظم رهبري 
در حوزه  اشتغال و اقتصاد مقاومتي، توجه ويژه اي به اين موضوع دارد 
و تمركز خود را روي اين حوزه قرار داده اس��ت تا نتيجه  فعاليت ها به 
اشتغال پايدار در مناطق محروم و روستاها منجر شود.  در همين راستا، 
بنياد بركت به نمايندگي از س��تاد اجرايي فرم��ان حضرت امام)ره( از 
حدود 2 سال قبل مطالعاتي را انجام داده و به چارچوبي از حيث منابع 
و بحث نظري رسيده است و امروز در كنار الگوهاي مشاركتي در بنياد 
بركت، شاهد عملياتي شدن الگوي مشاركتي در جوامع محلي به ويژه در 

روستاها و مناطق محروم در زمينه  ايجاد اشتغال پايدار هستيم. 
   اشتغالزايي با مشاركت جوامع محلي

مديرعامل بنياد بركت، عملياتي شدن طرح هاي »آسمان« و »آفتاب« را 
در همين راستا توصيف كرده و مي گويد: »بايد بتوانيم مشاركت جوامع 
محلي را با اجراي اين طرح ها جلب كنيم و با توانمندسازي اقتصادي و 
اجتماعي مردم و با شناسايي مزيت هاي اقتصادي هر منطقه در جامعه 
هدف، توليد، توزيع و بازاريابي را به ش��كل يك زنجيره  كامل داش��ته 
باش��يم.« بنابراين گزارش، تفاهم نامه  فوق تاكنون در شهرستان هاي 
نهبندان، هامون، سرخس، تكاب و راور اجرايي شده است و متقاضيان 
داراي شرايط در حوزه هاي مش��اغل اجتماع محور روستايي و خانگي 
مانند پرورش دام س��بك، قالي بافي، كارگاه خياطي، توليد پوشاك و 
پارچه بافي از تسهيالت قرض الحس��نه بهره مند شده اند. براساس اين 
گزارش تاكنون تعداد 435 نفر در زمينه  قالي بافي، 420 نفر در حوزه  
پرورش دام سبك، 140 نفر در عرصه  پارچه بافي و ۷0 نفر براي تجهيز 
كارگاه خياطي و توليد پوشاك در شهرستان هاي مذكور از تسهيالت 

قرض الحسنه اشتغالزايي بنياد بركت استفاده كرده اند. 
اين تسهيالت براي توانمندسازي روستاها، ايجاد اشتغال و با هدف تقويت 
زمينه هاي كسب وكارهاي روستايي، رفع بيكاري و تأمين معيشت پايدار 
مردم، با هدايت، برنامه ريزي و نظارت بنياد بركت و براس��اس الگوهاي 
كارآفريني اين بنياد با عامليت بانك قرض الحسنه مهر ايران در اختيار 
روستاييان واجد شرايط قرار مي گيرد. خوشبختانه اين شيوه  تاكنون به 
شكل قابل توجهي نتايج مثبتي در ايجاد اشتغال روستايي داشته است.  
در حال حاضر حدود يك سوم جمعيت كشور در مناطق روستايي زندگي 
مي كنند. اغلب اين مناطق فعاليت اقتصادي پويا و هدف مندي ندارند، 
در حالي كه بخش اقتصاد روستايي ظرفيت هاي بالقوه زيادي دارد كه با 
هدايت و برنامه ريزي مناسب مي تواند سهم خود را در كل اقتصاد كشور 
ايفا كند. بر همين اساس، توانمندس��ازي اقتصادي روستاها و مناطق 
محروم كش��ور يكي از راهكارهاي مهم براي رسيدن به اهداف اقتصاد 
مقاومتي مورد تأكيد رهبر معظم انقالب است، كه توسط ستاد اجرايي 

فرمان حضرت امام)ره( به طور جدي دنبال مي شود. 
رئيس هيئت مديره  بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( با بيان اين كه براي حل مشكل اشتغال در روستاها نزديك به 
دو سال مطالعه در بنياد بركت انجام گرفته، مي گويد: »ما براي اين كار 
دو طرح به نام هاي »آس��مان« و »آفتاب« ارائه داده ايم.  طرح آسمان 
توسعه  مش��اغل خانگي با روش علمي و فني اس��ت، طرح آفتاب هم 
براي اس��تاندارد كردن، بسته بندي، آماده س��ازي، فرآوري و بازاريابي 
محصوالت طراحي شده است و قرار است فعاليت هاي خانگي روستايي 
را در سطح استان و منطقه و حتي صادرات خارجي پشتيباني كند.« وي 
با بيان اين كه براي آموزش روستاييان برنامه ريزي شده و براي هر كدام 
از مشاغل مدل كسب و كار طراحي شده است، مي افزايد: »اين طرح ها 
از طريق تسهيل گراني كه آموزش مي بينند و در اين طرح به كار گرفته 
مي شوند به مردم آموزش داده مي شود و در آخر كار با اختصاص منابع 

مالي كه به شكل وام قرض الحسنه اعطا مي شود، كليد مي خورد.«

 اجراي 40 عنوان برنامه در دهه كرامت 
در چهارمحال و بختياري

طي شش سال گذش�ته ۱2۰۰ عنوان     چهارمحال و بختياري 
برنامه با حضور خادمان امام رضا)ع( 
در دهه كرامت در استان چهار محال و بختياري انجام شده و امسال 
ني�ز 4۰ عن�وان برنام�ه در اي�ن ده�ه برگ�زار مي ش�ود.

 رئيس س��تاد مردمي دهه كرامت چهارمحال و بختياري با عنوان كردن 
مطلب فوق و با بيان اينكه استان از 2۹ تيرماه ميزبان خادمان حرم رضوي 
است، گفت: تمامي جشن ها و برنامه ها با محوريت كار فرهنگي، جهادي و 
تبليغي برگزار مي شوند.  ابراهيم ابراهيمي پيوند خوردن دل هاي مردم با 
روح معنوي و عطر حرم امام رضا)ع( را از جمله اهداف برگزاري برنامه هاي 
زير سايه  خورش��يد عنوان و تصريح كرد: مردم محروم مي توانند از فضاي 
معنوي و پرچم متبرك حضرت بهره ببرند. وي با اشاره به اينكه سال گذشته 
برنامه هاي زير سايه خورشيد در پنج شهرستان برگزار شد، گفت: بيش از ۹0 
هزار نفر مخاطب مستقيم و 400 هزار نفر مخاطب غير مستقيم اين برنامه ها 
بودند. دبير برنامه هاي زير سايه خورشيد در استان ادامه داد: سال گذشته ۹0 
هزار بسته متبرك ميان مردم توزيع شد كه پيش بيني مي شود امسال نيز 
بيش از 1۸0 هزار بسته متبرك ميان مردم استان توزيع شود. ابراهيمي از 
حضور ۹ نفر از خادمان بارگاه امام رضا)ع( در استان خبر داد و گفت: خادمان 
2۹ تيرماه وارد استان شده و چهارم مرداد ماه خارج مي شوند. وي با اشاره به 
حضور همزمان دو گروه از خادمان و پوشش تمامي شهرستان هاي استان، 
اضافه كرد: خادمان بارگاه ملكوتي امام رضا)ع( در بيش از 30 شهرو 40 روستا 
و منطقه محروم حضور پيدا خواهند كرد. ابراهيمي برگزاري جشن هاي 
مردمي با عنوان »بزم نور«، سركشي از مراكز درماني و بيمارستان ها با عنوان 
»آرام جان«، ديدار با خانواده محرومان، حضور در زندان ها و ديدار با زندانيان 
با عنوان»پيام رهايي«، حضور در مراكز توانبخشي و مراكز نگهداري ايتام، 
سركشي از كارخانجات، مراكز توليدي و كارگران و حضور در مناطق عشايري 

و محروم را از برنامه هاي محوري امسال برشمرد. 

سجاد مرسلی

معاون توليد س�ازمان جهاد كشاورزي استان 
آذربايجان شرقي گفت: در سال جاري توانستيم 
با اصالح الگوي كشاورزي، برداشت محصوالت 
دام�ي و زراع�ي را 2۵ درصد افزاي�ش دهيم. 
ايوب ايراني فام در جشن برداشت گندم در هشترود 
خاطر نش��ان كرد: با ح��ذف آي��ش از زمين هاي 
مزروعي، توليد دو برابر مي ش��ود، چراكه كاش��ت 
هر س��اله محصول گندم در يك زمي��ن به خاك 

آسيب مي زند.  وي افزود: كشاورزان بايد با حذف 
كشاورزي سنتي و جايگزين كردن آن با كشاورزي 
نوين، محصوالت بازار پسند را روانه بازار كنند.  اين 
مسئول ادامه داد: در سال جاري پول گندم خريداري 
شده از كشاورزان سر موقع به حساب هايشان واريز 
خواهد ش��د و جاي هيچ گونه نگراني از اين بابت 
وجود ندارد.  فرماندار هش��ترود نيز در اين مراسم 
گفت: كشاورزان هشترودي فرمايشات مقام معظم 

رهبري را سرلوحه كارهاي خود قرار دادند و با توليد 
160 هزار تن گندم اوام��ر رهبر انقالب را در توليد 
كاالي ايراني اجرايي كردن��د.  امين امينيان ادامه 
داد: با تصويب شوراي برنامه ريزي استان، مقرر شد 
با تخصيص اعتبارات الزم پاياب سد سهند تكميل 
شده و 6 هزار هكتار از اراضي كشاورزي منطقه زير 
كش��ت آبي برود.  وي اضافه كرد: متأسفانه درآمد 
حاص��ل از توليد گندم در خود شهرس��تان هزينه 

نمي شود و براي آباداني ساير شهرها به كار گرفته 
مي ش��ود اما اگر فقط 20 درصد در آمد حاصل از 
فروش گندم در هشترود هزينه ش��ود بسياري از 
مشكالت آباداني و اقتصادي منطقه حل مي شود.  
شهرس��تان هش��ترود با دارا بودن 60 هزار هكتار 
زمين ديم و 1500 هكتار زمين آبي در توليد انواع 
گندم ها پيشتاز است و پيش بيني مي شود امسال 
160 هزار تن گندم از اراضي منطقه برداشت شود. 

افزايش 2۵ درصدي توليد محصوالت دامي و زراعي در آذربايجان شرقي
  آذربايجان شرقي

12 سال پيش پروژه 

ميترا شهبازي
   گزارش2

پااليشگاه آناهيتا 
در كرمانشاه مصوب 
ش�د تا آغازي براي رونق و اشتغال استان باشد؛ 
طرحي كه قرار بود 25 درص�د از جمعيت بيكار 
كرمانش�اه را به س�ر كار ببرد و توليد روزانه 25 
ميليون ليتر فرآورده هاي نفتي را براي كشور به 
ارمغان بياورد. با اين حال پااليشگاه آناهيتا بعد از 
تجربه 4 دولت نتوانست تأمين مالي شود به همين 
دليل رنگ افتتاح را به خود نديد. اما حاال و با وعده 
استاندار كرمانشاه قرار است بعد از سال ها انتظار 
و براي بار چن�دم عمليات اجراي�ي اين مطالبه 
عموم�ي م�ردم كرمانش�اه ب�ه جري�ان بيفتد. 

    
پااليش��گاه آناهيتا كه در سال 13۸5 در جريان 
دوره اول سفرهاي استاني دولت نهم به تصويب 
رسيد، در سال 13۸۷ با حضور جمعي از مسئوالن 
كشوري و استاني كلنگ زني شد. اين پااليشگاه 
150 هزار بشكه اي كه قرار بود در همان ابتداي 
مس��ير براي بالغ بر ۷00 نفر به صورت مستقيم 
اش��تغالزايي كند، بعد از افتتاح ق��رار بود روياي 
رهايي از بيكاري را ب��راي 25 درصد از جمعيت 
بدون ش��غل اس��تان محقق كند. ب��ا اين حال 
پااليش��گاه آناهيتا كه توليد روزانه 25 ميليون 
ليتر از فرآورده هاي نفتي ب��راي آن برنامه ريزي 
شده بود، بعد از گذر از مسير پر پيچ و خم انواعي 
از مجوزه��ا همچون زيس��ت محيطي روبه روي 
بن بست تأمين اعتبارات مالي متوقف شد. الزم 
به ذكر است كه سرمايه گذاري براي احداث اين 
پروژه بر اساس اعالم نظر اوليه كارشناسان 2/6 
ميليارد يورو برآورد ش��ده بود كه با هزينه هاي 

جانبي آن به 3 ميليارد يورو هم مي رسيد. 
   انتظار 12 ساله كرمانشاهي ها

محل احداث پااليش��گاه آناهيتا ك��ه در زميني 
به مس��احت 5۷1 هكتار در كيلومت��ر 15 جاده 
كرمانشاه واقع شده است و هنوز اثري از عمليات 
اجرايي در آن ديده نمي شود، به طوری كه حتي 
نمي توان فرقي بي��ن زمين پروژه با دش��ت هاي 
اط��راف آن در نظر گرفت. طرحي ك��ه تقريباً هر 
سال در محدوده زماني هفته دولت زمزمه هايي در 
خصوص به جريان افتادن آن به گوش مي رسد و 
دوباره مسكوت مي شود. گواه اين ادعا هم همين 
بس است كه سال ۹4 و در آستانه انتخابات دولت، 
وزير كار و رفاه اجتماعي در س��فري به كرمانشاه 
همراه با استاندار كرمانشاه براي كلنگ زني دوباره 

پااليشگاه آناهيتا به نشانه يك ش��روع دوباره بر 
س��ر همين زمين باير حاضر ش��د. اما اين حضور 
هم نتيج��ه اي جز رف��ت و آمد بولدوزره��ا در بر 
نداشت. علي ربيعي در همان تاريخ از تأمين 12 
هزار ميليارد تومان اعتبار اين پروژه از طريق سه 
صندوق نفت، بازنشستگي و كارگري تأمين خبر 
داده بود كه بعد از مدتي به فراموشي سپرده شد.  
نماينده مردم كرمانشاه در اين باره مي گويد: »وزير 
كار آن روز به كرمانشاه آمد و با افتتاح پااليشگاه 
آناهيتا سوار بر بولدوزر حرف هايي زد كه تاكنون 
كسي اثري از عمل به آنها نديده است.« عبدالرضا 
مصري با اشاره به اينكه مسئوالن با آن روش آمدند 
و بعد هم پشت سر خود را نگاه نكردند، مي افزايد: 
»استان كرمانشاه پيشتاز در بيكاري است و توجه 

ويژه به اين پروژه ضرورت انكار ناپذيري است.«
  خبرهاي تازه اي براي پااليشگاه

محل تأمين اعتبار پااليش��گاه طي اين يك دهه 
بارها تغيير كرده است. يكبار قرار بود با فاينانس 
خارجي به جريان بيفتد، يكبار قرار بود با حمايت 
100درصدي دولت و زير نظر وزارت كار اجرايي 
ش��ود. حاال دوباره محل تأمين مالي طرح تغيير 
يافته است و زمزمه هايي جديد در رابطه با اجرايي 
شدن پروژه پااليش��گاه آناهيتا به گوش مي رسد. 
در اين خصوص استاندار كرمانشاه مي گويد: »10 
بانك كشور با محوريت بانك ملي تأمين تسهيالت 
مورد نياز پااليش��گاه آناهيتا به ميزان 4 ميليارد 
يورو را قبول كردند.« پااليشگاهي كه پيش از اين 
مجوزهاي زيست محيطي را دريافت كرده است و 
به دليل وجود منابع آبي مناسب مي تواند به عنوان 
كليدي براي رفع بخشي از بحران بيكاري استان 
معرفي شود. الزم به ذكر است كه براساس گفته 
مسئوالن نرخ بيكاري اين استان ۹/5 درصد باالتر 
از ميانگين كشوري است. هوشنگ بازوند با اشاره 
به اينكه اين پروژه اكنون به يك مطالبه عمومي 
تبديل شده و بايد پاسخگوي افكار عمومي در اين 
خصوص باش��يم، مي  افزايد: »قرار است به زودي 
درباره پااليشگاه آناهيتا با حضور سهام داران آن 
نشس��تي برگزار ش��ود.« حاال با اين تفاسير بايد 
ديد اين بار باالخره كلنگ واقعي پروژه پااليشگاه 
كرمانشاه بر زمين مي خورد يا دوباره بعد از چند 
جلسه و گذر از هفته دولت كه 2 ماه آينده است، 
به فراموشي سپرده مي ش��ود. پروژه اي كه نقشي 
حياتي در رفع معضل بيكاري و تحقق اقتصادي 
مقاومتي اس��تان دارد و نيازمن��د عزمي جدي از 

سوي متوليان است. 
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 مأموريت بسيج 
در كمک به دولت و اقتصاد مقاومتی

 تاكنون حدود 9هزار گروه جهادی
 بيش از ۱۰۰هزار پروژه عمرانی و خدمات رسانی را در سراسر كشور اجرايی كرده اند

عمليات اجرايي پااليشگاه آناهيتا دوباره آغاز مي شود
پس از ۱2 سال تعويق و با هدف اشتغالزايي و رونق اقتصادي كرمانشاه

اجراي 3 پروژه آبي در شهرستان طارم           
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان       زنجان
زنجان در ديدار با فرماندار شهرستان 
طارم ضمن ارائه گزارشي از آخرين وضعيت آبرساني به شهرهاي 
شهرستان طارم از اجرايي شدن 3 طرح عمراني در زمينه آبرساني 

به شهرهاي اين شهرستان طي سال جاري خبر داد. 
عليرضا جزء قاسمي به 2 طرح مصوب بودجه اي در رابطه با مطالعه تأمين آب 
شرب شهر آب بر اشاره كرده و گفت: اعتبارات الزم براي اجراي اين طرح ها 
از محل منابع اس��تاني و 3 درصد نفت تأمين خواهد شد.  وي ميزان اعتبار 
اختصاص يافته براي اجراي اين طرح ها را 3 ميليارد و 550 ميليون ريال اعالم 
كرده و افزود: پس از اجراي مطالعه و امكان سنجي هاي الزم اين دو پروژه اجرا 
و عملياتي شدند.  مديرعامل شركت آب و فاضالب استان زنجان به اجراي 
طرح اصالح شبكه آبرساني شهر آب بر نيز اشاره كرده و گفت: اين طرح نيز با 
اعتباري بالغ بر يك ميليارد و 500 ميليون ريال اجرا شده است.  جزء قاسمي با 
اشاره به فرسودگي بخشي از شبكه توزيع آب شرب در شهر آب بر تصريح كرد: 
طرح باز سازي تأسيسات آبي در مركز شهرستان طارم با اعتباري معادل يك 
ميليارد و ۹00 ميليون ريال از ديگر طرح هاي مصوب شركت آب و فاضالب 
استان زنجان براي شهر آب بر در سال جاري بوده كه به مرحله اجرايي رسيده 
است.  مديرعامل شركت آبفاي استان زنجان اصالح و بازسازي خط انتقال آب 
چشمه كوثر به شهر آب بر را جزو پروژه هاي شاخص آبرساني در استان اعالم 
كرده و گفت: اين طرح براي نگهداري و اصالح تأسيسات تأمين و انتقال آب به 

شهر آب بر با طول 1۸ كيلومتر كه بسيار حياتي است اجرايي مي شود. 

 آتش سوزي در هورالعظيم 
وسيع تر شد          

طبق آخرين تصاوير ماهواره اي، آتش       خوزستان
س�وزي در بخ�ش عراق�ي ت�االب 

هورالعظيم از 1۰ هزار هكتار به 15 هزار هكتار رسيد. 
احمدرضا الهيجان زاده مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان با بيان 
اينكه نيزارهاي خشك قسمت جنوب درياچه »ام النعاج« در قسمت عراقي 
تاالب هورالعظيم علت آتش سوزي روزهاي اخير است، افزود: سال گذشته 
نيز با آتش سوزي بخشي از نيزارهاي اين درياچه مواجه بوديم اما به دليل بهتر 
بودن شرايط آبي هور، آتش به سرعت خاموش شد.  وي با بيان اينكه در حال 
حاضر 10 روز از آغاز آتش سوزي در اين قسمت از تاالب هوالعظيم مي گذرد، 
بيان كرد: در اين مدت كمتر از يك هزار هكتار از بخش ايراني تاالب طي سه 
نوبت دچار آتش سوزي شد اما به دليل اينكه هور در اين بخش از مقداري 
آب بهره مند است، آتش پس از چند ساعت خاموش شد.  مديركل حفاظت 
محيط زيست خوزستان با اشاره به اينكه طبق آخرين تصاوير ماهواره اي، 
آتش سوزي در بخش عراقي تاالب هورالعظيم از 10 هزار هكتار به 15 هزار 
هكتار رسيده است، گفت: با تغيير مسير جهت باد به سمت ايران، دود ناشي 
از اين آتش سوزي برخي از شهرهاي استان خوزس��تان را در بر مي گيرد.  
الهيجان زاده با اشاره به رايزني ها و مكاتبات صورت گرفته با طرف عراقي 
براي اطفاي حريق تاالب هورالعظيم گفت: با توجه به باتالقي بودن منطقه، 
براي اطفاي آتش به بالگرد آب پاش نياز است كه كشور عراق از چنين امكاني 
برخوردار نيست از اين رو پيشنهاد شد ايران بالگردي را براي اطفاي حريق 
به منطقه اعزام كند كه به محض موافقت اين كار انجام خواهد شد.  مديركل 
حفاظت محيط زيست خوزستان بيان كرد: از سوي اين سازمان پيشنهاد 
داده شد با توجه به بحراني شدن شرايط، موضوع از طريق وزارت امور خارجه 

ايران و رايزني هاي ديپلماتيك مورد پيگيري قرار گيرد.

 ۲00 برنامه ديني، فرهنگي و قرآني 
در مياندوآب برگزار مي شود 

رئيس اداره تبليغات اسالمي مياندوآب     آذربايجان غربي
از اجراي 2۰۰ برنامه فرهنگي، تبليغي، 
قرآني و مذهبي در طول ايام دهه كرامت در اين شهرستان خبر داد. 
حجت االسالم علي اعتمادي گفت: به منظور گراميداشت دهه كرامت 
و در راستاي شناساندن معارف رضوي به اقشار و آحاد مختلف جامعه، 
اداره تبليغات اس��المي مياندوآب برنامه هاي مختلفي را در طول اين 
دهه برنامه ريزي، هماهنگي در نظر گرفته كه مهم ترين آنها اعزام مبلغ 
و مبلغه به نقاط مختلف تبليغي، برگزاري جشن هاي مختلف ميالد و 
ديگر برنامه هاي ديني و فرهنگي خواهد بود.  وي با اشاره به اعزام 43 
نفر مبلغ و مبلغه در طول ايام دهه كرامت به مساجد، تكايا و حسينيه ها 
خاطر نش��ان كرد: مبلغان و مبلغ��ات اعزامي در ايام ده��ه كرامت با 
حضور در اماكن تبليغي، بيش از 200 برنامه فرهنگي، تبليغي، قرآني 
و مذهبي در شهر و روستاهاي شهرس��تان مياندوآب برگزار كرده اند.  
رئيس اداره تبليغات اسالمي مياندوآب گفت: باتوجه به اعزام 13 مبلغه 
و 30 مبلغ بومي و غير بومي در سطح شهر و روستاهاي مياندوآب و با 
هماهنگي هاي انجام شده، برنامه هاي مبلغان و مبلغات اعزامي در دهه 
كرامت، امسال نسبت به سنوات گذشته بسيار باشكوهتر برگزار شود.  

محروميت زداي�ي و ايجاد اش�تغال در مناط�ق مح�روم از مهم ترين 
وظايف بسيج س�ازندگي در اس�تان هاي كشور به ش�مار مي رود، اما 
وجود برخي مشكالت از جمله غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان 
به بهترين نحو، كم�ك به دولت در انج�ام پروژه ه�ا و مباحث اقتصاد 
مقاومت�ي در كش�ور كه هم�واره از تأكيدات هميش�گي مق�ام معظم 

رهبري اس�ت، س�بب ش�د تا اين موضوعات مهم به ص�ورت ويژه در 
دس�تور كار ويژه بس�يج س�ازندگي كش�ور قرار گيرد. موضوعي كه 
موجب ش�د روزگذش�ته جانشين رئيس س�ازمان بس�يج سازندگي 
كشور با اشاره به اين س�ه مأموريت كه در راستاي منويات مقام معظم 
رهبري اس�ت از برنامه هاي ويژه اين س�ازمان در اين راستا خبردهد. 

محمدرضا سوري
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