
  آذربايجان شرقي: طرح نظارت و ارزيابي اتوبوس هاي تحت اختيار 
ش��ركت هاي بخش خصوصي با محوريت ارزياب��ي وضعيت ظاهري و 
عملكرد فني اتوبوس ها در آس��تانه بازگش��ايي مدارس و آغاز س��ال 
تحصيلي آغاز شد.  علي شكري زاد معاون خصوصي سازي شركت واحد 
اتوبوسراني تبريز و حومه گفت: اين طرح به صورت ميداني در پايانه هاي 
اتوبوسراني اجرا مي ش��ود.  وي افزود: تمام تالش ما بر اين بوده كه در 
آستانه بازگش��ايي مدارس، خدمات مطلوبي به شهروندان بخصوص 

دانش آموزان و دانشجويان ارائه دهيم. 
  آذربايجان غربي: به مناسبت ماه محرم نسخ خطي روضه و مقتل 
خواني قديمي و اهدايي در موزه آثار مكتوب خوي به نمايش گذاشته شد.  
رئيس اداره ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري خوي در آيين 
آغاز به كار اين نمايشگاه گفت: در اين نمايشگاه نسخ خطي كه شامل ۴۰ 
نسخه خطي كمياب به زبان فارسي و تركي از مقتل نويسان كشورمان 
به ويژه روضه نويسان خويي بوده به نمايش درآمده است.  عزيز ميرزايي 
افزود: اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خوي اين نسخ 
خطي ارزشمند را با همكاري حوزه علميه نمازي خوي در بخشي از موزه 

ميراث مكتوب اين شهرستان به نمايش گذاشته است. 
  اردبي�ل: مديركل كميت��ه امداد اس��تان اردبيل گف��ت: تاكنون 
بيش از ۲۷۰۰ طرح اش��تغال براي مددجويان كميت��ه امداد اردبيل 
و توانمندس��ازي جامعه هدف انجام پذيرفته اس��ت.  حس��ين دشتي 
افزود: در حوزه اشتغال تاكنون ۲ هزار و ۷۴۷ طرح در استان اردبيل با 
اعتباري بالغ بر ۵۳ ميليارد تومان اجرايي شده است.  وي به افزايش ۲۰ 
درصدي مستمري  مددجويان از شهريورماه اشاره كرد و ادامه داد: اين 
مستمري بدون تأخير و يك روز بعد از پرداخت يارانه نقدي به حساب 

مددجويان واريز مي شود. 
   ايالم: مع��اون راهداري و حم��ل و نقل جاده اي اي��الم از افزايش 
ضريب و ارتقاي ايمني در محوره��اي مواصالتي مرز مهران خبر داد و 
گفت: ۱۶۰ ميليارد ريال اعتبار به همين منظور اختصاص يافته است. 
محمدرضا رضايي افزود: به منظور هدف ارتقاي ايمني و در راس��تاي 
افزايش ضريب ايمني و كاهش حوادث جاده اي در يك س��ال گذشته 
تاكنون ۱۲ كيلومتر نيوجرسي در راه هاي منتهي به مرز مهران نصب 
شده است.   وي ادامه داد: در اين راستاي ايمن سازي نصب ۲۰ كيلومتر 
نيوجرسي ديگر نيز در اين محور در دست اقدام است كه تاكنون حدود 
هفت كيلومتر در سه مقطع محدوده رضاآباد، سد كنجانچم به سمت 

گالن و سه راهي جنداهلل انجام شده است.

سال ۱۳8۰ بود كه اعالم شد بعد از هشت سال 
مطالعات كارشناسي شده، طرح احداث متروي 
اهواز به تصويب رس��يده و سازمان قطار شهري 
اهواز و حومه مسئوليت ساخت و بهره برداري اين 
پروژه را بر عهده دارد. پروژه اي كه قرار بود تا سال 
۱۳9۴ و با ايجاد تونل ه��اي متعدد در زير زمين 
چهار خط مترو را به نتيجه رسانده و بار زيادي از 

دوش سيستم حمل و نقل شهري اهواز بردارد. 
از همان زمان و با شروع احداث خط يك، مشخص 
بود كه پيمان��كار توان انجام اي��ن كار را ندارد اما 
گويي مسئوالن تصميمي براي تغيير آن و سرعت 
بخش��يدن به كار نداش��تند.  در ط��ي اين مدت 
اعتراضات زيادي صورت گرفت و درخواست مردم 
براي پاس��خگويي به اين حركت كند و هدر رفت 
سرمايه ها بي جواب ماند. تا اينكه طي روزهاي اخير 
و با فشارهايي كه مسئوالن براي تغيير پيمانكار 
وارد كرده اند رئيس هيئت مديره شركت كيسون 
با بيان اينكه اين شركت در پروژه قطار شهري اهواز 
يك هزار ميليارد تومان ضرر ديده اس��ت، مدعي 
شده كه فسخ قرارداد و خلع يد، در ورشكستگي 

شركت كيسون تأثيرگذار است اما مفاد قرارداد به 
گونه اي است كه به راحتي قابل فسخ نيست. 

   متروي اهواز با قرارداد فرانسوي
وقتي پروژه متروي اهواز استارت خورد اعالم شد 
كه اجراي آن، نيمي بر عهده دولت و نيم ديگرش 

وظيفه شهرداري اين شهر است. 
از همان روزهاي اول انعقاد قرارداد هم بسياري از 
كارشناسان اعتراضاتي به آن داشتند، چون عنوان 
شده بود كه اين پروژه براساس فاينانس و با شرايط 
و موارد بس��يار ويژه و عجيب با ش��ركت ايراني 
كيسون بسته شده اس��ت. به طوري كه حتي در 
همان روزها مديرعامل سابق سازمان قطار شهري 
اهواز گفت: »گويا مسئوالن در كانادا نشسته بودند 
و قرارداد امضا مي كردند.« اين حرف هاي عباس 
هالكويي به اين خاطر عنوان شد كه شرط عجيب 
اين قرارداد حكم قرار دادن دادگاه كشور فرانسه 
بود.  شرطي كه حاال مي فهميم چه باليي بر سر 
متروي اهواز آورده و بعد از ۱۴ س��ال و در حالي 
كه ش��ركت پيمانكار به هيچ عنوان به تعهداتش 
پايبند نبوده و به آن عمل نكرده است و فاينانس را 

انجام نداده، باز هم نمي توانند آن را كنار بگذارند 
و به قول معروف، اهوازي ها خود را طرف حساب 
فرانسه مي دانند و رفت و آمد به اين كشور براي 

فسخ قرارداد را غير ممكن!
   جر و بحث هاي زرگري

انگار اهواز قرباني بي پولي ش��هرداري و لجبازي 
دولت شده است. هر روز شهردار به خاطر نداشتن 
اعتبار فرياد مي زند و دولت هم كه نيمي از كار را بر 
دوش دارد، مي گويد: »اول شهرداري به تعهداتش 

عمل كند، بعد من به وظايفم عمل مي كنم!«
در اين ميان پيمانكار هم تلوتلو خوران نظاره گر اين 
بازي ناتمام و بي معني است و با تكيه بر قراردادش 
كه دست همه را بسته است، كار خودش را مي كند.  
چند روز پيش فرماندار شهرس��تان اهواز با بيان 
اينكه تنها راه خروج قطار شهري اهواز از بن بست، 
خلع يد پيمانكار فعلي است و بايد از اختيارات و 
ش��يوه هاي قانوني و ورود استاندار به اين موضوع 
براي به نتيجه رس��يدن اين كار اس��تفاده شود، 
گفته بود: »بحث مترو مدتي است كه در جلسات 
استانداري مطرح مي شود و اهتمام جدي دارند كه 

آن را به  سرانجام برسانند. همچنين در سفر قبلي 
رئيس سازمان برنامه و بودجه، بازديدي از آن انجام 
شد ولي با توجه به اتفاقات اخير و اينكه پيمانكار 
مدعي شده مطالبات بسيار باال از شهرداري دارد و 
هر اختصاص اعتباري جوابگوي مطالبه آنها نيست 
بنابراي��ن وضعيت متروي اهواز به يك بن بس��ت 

رسيده است.«
با اينكه فشارها روي پيمانكار به خاطر اجرا نشدن 
فاينانس زياد است اما آنها هم داليل خودشان را 
مي آورند و مدعي هستند عدم اجراي فاينانس به 
خاطر تحريم هاست و مي گويند: »LCهايتان را 
آزاد كنيد تا ما فاينانس را اجرا كنيم!« روز گذشته 
رئيس هيئت مديره شركت كيسون كه پيمانكار 
پروژه است با بيان اينكه براي تكميل پروژه قطار 
شهري اهواز تقريباً ۱۱ هزار ميليارد تومان نياز 
است در حالي كه ماهانه ۳ ميليارد تومان اعتبار به 
اين پروژه تزريق مي شود به ايسنا گفت: »در اين 
صورت تكميل پروژه ۲۵۰ سال زمان نياز دارد.«

محمدرضا انصاري با اشاره به اينكه اين شركت در 
پروژه قطار شهري اهواز يك هزار ميليارد تومان 
ضرر ديده است، ادامه داد: »فسخ قرارداد و خلع 
يد، در ورشكستگي اين شركت تأثيرگذار است 
اما مفاد قرارداد به گونه اي اس��ت كه به راحتي 
قابل فس��خ نيس��ت.« وي تأكيد كرد: »شركت 
كيسون در اهواز ۲ هزار نيرو داشت اما به تدريج 
به دليل اينكه كارفرما در تأمين مالي ناتوان شد 
در پرداخت حقوق دچار مش��كل شديم. اكنون 
تنها حدود ۱۵۰ نفر نيرو داريم كه بيش��تر اين 

افراد نيروي حراستي هستند.«
ناگفته نماند اواخر سال گذشته شهردار اهواز از 
رايزني هاي صورت گرفته براي تأمين اعتبار مورد 
نياز قطارشهري از س��هم آاليندگي خبر داده و 
گفته بود به شدت پيگير اخذ اعتبارات آاليندگي 
هستيم و از مديرعامل شركت ملي نفت ايران نيز 
قول گرفته ايم اين اعتبارات به صورت اقساطي به 
پروژه متروی اهواز تزريق شود.  طرحي كه پاي 
نفت را به مترو باز مي كرد، اما حداقل ش��ش ماه 
بعد از اين ادعاها معلوم شد، نفتي ها روي خوشي 
به اين پيشنهادات و جلسات نشان نداده اند و مترو 

در همان ايستگاه اولش، بالتكليف مانده است. 

ب�ا وج�ود ق�رار 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
گرفتن سيستان 
وبلوچس�تان در 
منطقه اي گرم وخشك كه به شدت از نداشتن 
منابع آبي غن�ي و قابل ات�كا رنج مي ب�رد، اما 
سخت كوشي كشاورزان اين استان موجب شده 
تا آنه�ا بتوانن�د س�االنه ۵ ميليون ت�ن انواع 
محصوالت زراعي و باغي توليد كنند. محصوالتي 
كه به دليل كيفيت باال، مقدار قابل توجهي از آن 
به كشورهاي منطقه و اروپايي صادر مي شود.  اين 
توانمندي باعث ش�د تا مديران و كارشناسان 
س�ازمان جهاد كشاورزي اين اس�تان براي باال 
بردن ميزان توليدات و جلوگيري از مش�كالت 
ناشي از تأمين آب مورد نياز كشاورزان، طرح هاي 
اس�تفاده از روش ه�اي نوين آبي�اري را در اين 
مناطق به طورجدي پيگي�ري و اجرايي كنند.  
حاال خبرها حكاي�ت از آن دارد كه در ادامه اين 
روند، قرار اس�ت تا پايان امسال ۵۴۰۰ هكتار از 
اراضي كشاورزي اس�تان به سيستم هاي نوين 
آبياري مجهز شود كه اعتبار۴۹۰ ميليارد ريالي 
اختصاص يافته به آن هم مي تواند سرعت كارها 
را باال برده و در كمترين زمان به نتيجه برساند. 

    
از گذش��ته تاكنون، كش��اورزي وپرورش دام در 
سيستان وبلوچستان همواره به عنوان مهم ترين 
منبع درآمد خانوارهاي اين استان كه بيشتر آنها 

در روستاها ساكن هستند به شمار مي رود. 
با وجود كم آبي در اين استان پهناور، كشاورزان و 
باغداران سعي كردن با كشت محصوالت كم آب بر 
كه اكثر آنها محصوالت مناطق گرمس��يري بوده 
اس��ت، ميزان آب مورد نياز خود را تأمين كنند، با 
اين حال ادامه دار شدن خشكسالي ها تأثير منفي 
بس��ياری بر روند توليدات آنها گذاشته است، لذا 
اين مسئله كارشناسان جهادكش��اورزي را بر آن 
داشته تا براي جلوگيري از بيكار شدن كشاورزان و 
باغداران با آموزش روش هاي نوين آبياري و دادن 
تسهيالت مورد نظر به صورت كم بهره و بالعوض 
تا حد بسياري مشكالت آنها را در اين زمينه كاهش 

دهند.  بررسي ها نشان مي دهد، تاكنون طرح  بزرگ 
انتقال آب به صورت لوله اي ب��ه ۴۶ هزار هكتار از 
اراضي دشت سيستان با اعتبار 8۵۰ ميليون دالر 
و ۶۶ درصد پيش��رفت فيزيكي، اجراي ۱۰۰ هزار 
هكتار آبياري تحت فشار در مركز و جنوب استان 
كه تاكنون بيش از ۳۰ هزار هكت��ار از آن اجرايي 
شده است.  اين در حالي اس��ت كه برنامه توسعه 
سواحل مكران كه يكي از مهم ترين اهداف آن رونق 
طرح هاي كشاورزي در سيس��تان وبلوچستان و 

منطقه است نيز در حال اجراشدن است. 
    اجراي طرح هاي آبياري نوين در سيستان 

و بلوچستان 
آمارها نش��ان مي دهد، بيش از ۷۰ درصد مصرف 
آب در كشور متعلق به كشاورزي است.  در حالي 
كه تا چند ده��ه قبل فراواني بارش ه��ا و پربودن 
ذخاير آبي روي زمين و داخ��ل، مانع از مديريت 
منابع آبي در ايران مي شد، اما حاال سايه سنگين 
خشكسالي و كاهش منابع آبي بر روي كشاورزي 
كشور موجب شده تا مديريت مصرف آب كه همانا 
استفاده از روش هاي نوين آبياري است به شدت 
مورد توجه قرار بگيرد به طوري كه اين طرح ها در 

بيشتر استان ها خصوصاً مناطق گرم و خشك از 
جمله سيستان وبلوچس��تان اجرايي شده و يا در 
حال اجراست.  رئيس جهاد كشاورزي سيستان و 
بلوچستان با اشاره به اينكه تا پايان امسال ۵۴۰۰ 
هكتار از اراضي كشاورزي استان به سيستم هاي 
نوين آبياري مجهز خواهد ش��د به روابط عمومي 
اين سازمان در استان مي گويد: »به همين منظور 
مبلغ ۴9۰ ميليارد ريال اعتبار براي اجرا شدن آن 
اختصاص يافته است.« غالم حيدر زورقي با بيان 
اينكه قرار گرفتن سيستان وبلوچستان در منطقه 
گرم وخشك موجب ش��ده تا طرح هاي مديريت 
مصرف آب با جديت در آن اجرايي شود، مي افزايد: 
»اين مهم مي تواند عالوه با باالبردن راندمان هم 
مديريت مصرف آب را افزايش داده و هم موجب 
رونق توليد شود.«  طبق آمارهاي جهاد كشاورزي 
سيستان وبلوچس��تان تاكنون ۳۴ هزار هكتار از 
اراضي استان سيس��تان و بلوچستان به سيستم 
نوين آبياري تجهيز و عالوه بر آن كار مطالعه براي 
اجراي ۳۰ هزار هكتار سيستم هاي نوين آبياري 
ديگر نيز انجام شده اس��ت.  از آنجا كه اجراي اين 
طرح ها هزينه بااليي براي كشاورزان دارد كه در 

مناطق محروم از عهده بهره برداران خارج است، 
لذا دولت تا 8۵ درصد هزينه را به صورت بالعوض 

پرداخت مي كند. 
   سرعت گرفتن اجراي طرح هاي آبياري

با توجه به اهميت اجراي طرح هاي نوين آبياري در 
استان سيستان وبلوچستان، موجب شده تا جهاد 
كشاورزي استان با بكارگيري نيروهاي متخصص 
به اجرايي ش��دن اين روند س��رعت ببخشد.  هم 
اكنون براي تسريع در روند اجرايي سيستم هاي 
نوين آبياري ۲۷ پيمانكار بومي و غير بومي و ۱9 
مش��اور حقيقي و حقوقي در حال اجرايي كردن 
اين طرح ها هستند.  با توجه به اينكه اين روش ها 
به سه صورت باراني، قطره اي و كم فشار اجرايي 
مي ش��ود، لذا تاكنون از ۳۴ هزار هكتار سيستم 
آبياري نوين اجرا ش��ده در استان، 8۲۲8 هكتار 
باراني، ۲۴۲۵۲ هكتار قط��ره اي و۱۵۲۰ هكتار 

متعلق به روش هاي كم فشار است. 
   سرزميني با تنوعي از توليدات ايراني وخارجي 

ش��رايط آب وهوايي در سيس��تان وبلوچستان 
موجب شده تا كش��اورزان و باغداران اين استان 
عالوه بر توليدات محصوالت ايراني و بومي اقدام 
به توليدات محصوالت اس��توايي كه بيشتر آنها 
وارداتي است كنند، كه به غير از موز، تمبر هندي 
و انبه مي توان به گواوا، سيتاپل، پاپايا كه نوعي از 

خربزه درختي است و َجمبوالن اشاره كرد. 
در كنار اين توليدات بايد به انواع مركبات توليدي 
در اين استان كه شامل ترنج، پرتقال، گريپ فروت 
و نارنگي و توليد انواع انار اش��اره كرد كه طعمي 
متفاوت ت��ر با محصوالت مش��ابه در س��اير نقاط 
ايران دارن��د.  در كنار اين محص��والت نمي توان 
از پس��ته، كه به دليل كاش��ت و توليد در دشت 
گوهركوه شهرستان خاش به اين نام مشهور شده 
به راحتي گذشت.  با توجه به متنوع بودن توليدات 
كش��اورزي در اين اس��تان، هم اكنون در بيش از 
۲۰۰ هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي سيستان 
وبلوچستان محصوالت زراعي و در 8۰ هزار هكتار 
از باغ هاي استان انواع ميوه هاي گرمسيري، نيمه 

گرمسيري و سردسيري توليد شود.

آبيارينوين،نسخهشفابخشبرايزمينهايكشاورزيسيستانوبلوچستانيها
تاكنون طرح  بزرگ انتقال آب به صورت لوله اي به ۴۶ هزار هكتار از اراضي دشت سيستان اجرايي شده است

با اينكه فشارها بر روي پيمانكار 
به خاط�ر اجرا نش�دن فاينانس 
زياد اس�ت ام�ا آنها ه�م داليل 
خودش�ان را مي آورن�د و مدعي 
هستند عدم اجراي فاينانس به 
 خاطر تحريم هاست و مي گويند:

 LCهايت�ان را آزاد كني�د ت�ا ما 
فاينانس را اجرا كنيم!
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 متروي اهواز به ديوار  بي پولي شهرداري
لجبازي دولت و ناتواني پيمانكار خورد!

88498441سرویس  شهرستان

 پايان تعمير مدارس سيل زده خوزستان 
تا 20 شهريور        

عملي�ات تعمي�ر و س�اخت مدارس      خوزستان
تعميري اس�تان تا 20 ش�هريور ماه و 
مدارس احداثي حداكثر تا اول آبان  ماه امسال به اتمام مي رسند. 
علي قرباني مديركل نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس خوزس��تان با 
اشاره به پايان تعمير مدارس سيل زده خوزس��تان تا ۲۰ شهريور گفت: 
بر اثر س��يلي كه در فروردين  ماه در اس��تان رخ داد، حدود ۱۱۳ مدرسه 
استان دچار آبگرفتگي شدند و در مجموع بعد از برآوردها مشخص شد 
۳۵ مدرسه در مناطق سيل زده بايد احداث شوند و همچنين ۷8 مدرسه 
نياز به تعمير دارند.  وي افزود: بالفاصله بعد از اينكه سطح آب پايين آمد، 
كار تعمير مدارس را آغاز كرديم. اين پروژه ها در حال حاضر آغاز شده اند 
و با تالش هاي انجام شده تا ۲۰ شهريور ماه مدارس و كالس هايي كه به 
تعميرات نياز داشتند، آماده مي شوند.  مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس خوزستان گفت: عمده مدارِس احداثي دو تا سه كالسه نيز تا ۱۵ 
مهرماه تحويل داده مي شوند و حداكثر تاريخ تحويل اين مدارس احداثي 
ممكن است تا اول آبان به طول بيانجامد. شش مدرسه شش كالسه نيز 
داريم كه بايد در مناطق سيل زده احداث شوند كه براساس برنامه ريزي 
انجام شده، اين مدارس نيز تا ۱۰ آذر تحويل داده مي شوند.  قرباني تصريح 
كرد: البته پروژه هايي كه ما در حال حاضر روي آنها كار مي كنيم بيش از 
اين هاست. وقتي خيران براي بازسازي مدارس سيل زده استان وارد كار 

شدند، ما به آنها پيشنهاد داديم مدارس جديدي را نيز احداث كنند. 

ابطال و تعليق 2۹ پروانه كاربرد عالمت 
استاندارد در كهگيلويه و بويراحمد

مدي�ركل اس�تاندارد كهگيلوي�ه و     كهكيلويه و بويراحمد 
بويراحمد از ابطال و تعليق  2۹پروانه 
كاربرد عالمت استاندارد از ابتداي سال جاري تاكنون در استان خبر داد. 
بهمن رحمتي مديركل استاندارد كهگيلويه و بويراحمد گفت: از ابتداي 
سال جاري تا ش��هريور، ۱۶ پروانه كاربرد عالمت استاندارد اجباري و 
تشويقي صادر شده و ۲9 پروانه تمديد  شد كه از اين تعداد ۱۷ پروانه 
ابطال و ۱۲ فقره پروانه تعليق شد.  وي با بيان اينكه پروانه هاي صادره 
مربوط به واحدهاي توليدي مصالح ساختماني، شن و ماسه، بتن آماده و 
صنايع غذايي است، افزود: گرفتن پروانه كاربرد عالمت استاندارد نشانه 
تعهد توليد كننده يا ارائه كننده محصول و خدمت به رعايت ضوابط و 
موازين و استمرار انطباق مشخصات كاال با استاندارد ملي است.  مديركل 
استاندارد استان كهگيلويه و بويراحمد خاطرنشان كرد: هرساله مطابق 
طرح اجراي هماهنگ استاندارد كشوري، تمام مراكز عرضه و فروش 
فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري، كنترل مي شوند تا از عرضه و 
فروش محصوالت بدون عالمت استاندارد جلوگيري شود.  رحمتي بيان 
كرد: توليد، تمركز، توزيع و فروش كاالهاي مشمول مقررات استاندارد 
اجباري، بدون عالمت استاندارد يا با كيفيت پايين تر از استاندارد ممنوع 

بوده و برخورد الزم و قانوني در اين راستا انجام خواهد شد. 

 تجهيز 150 پروژه بهداشتي درماني 
شهري وروستايي در بوشهر 

رئيس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر      بوشهر
از تجهيز150پروژه بهداشتي درماني 

در استان خبر داد. 
سعيد كشميري رئيس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر با اشاره به تجهيز 
۱۵۰پروژه بهداشتي درماني شهري و روستايي در بوشهر گفت: در اجراي 
طرح تحول نظام سالمت ضمن تأسيس مراكز بهداشتي، درماني و مركز 
سالمت اين پروژه ها به تجهيزات و امكانات مورد نياز شهرها و روستاها در 
حوزه سالمت مجهز شده است.  وي افزود:حوزه سالمت از اولويت دارترين 
بخش هاي زندگي است كه بر اين اس��اس، اهتمام و رسيدگي به آن از 
وظايف جدي حاكميت مي باشد. رئيس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
ادامه داد: باالي 9۰ درصد مردم استان داراي پرونده الكترونيك هستند 
و انتظار مي رود تا يك س��ال آينده با اتمام زيرساخت ها، برنامه پزشك 
خانواده و طرح ارجاع بيماران نهادينه شود.  كشميري بيان داشت: نيمي 
از مرگ ومير استان زودرس است كه عمدتاً ناشي از بيماري قلبي عروقي، 
تصادف و در مرحله بعد سرطان است. با اين وضعيت هرچه بيمارستان 
قلب پيشرفته و اورژانس هم افتتاح شود، تا ورودي حوزه درمان كم نشده 
و افراد به فاكتورهاي سالمت خود توجه نكنند، چندان تأثيرگذار نيست.  
وي افزود: يكي از مهم ترين اين پروژه ها، اورژانس هسته اي بوشهر است 
كه البته ۱۰ درصد ظرفيت آن براي مواقع بحران است، ولي حدود ۱۰۰ 
تخت ديگر براي بخش اورژانس عادي به كمك بيمارستان مي آيد كه 

طي سال جاري به بهره برداري مي رسد. 

 آمادگي مالير براي برگزاري 
جشن »جهاني شدن انگور«  

مدير جهاد كش�اورزي شهرستان      همدان
مالير با بيان اينكه س�ال گذش�ته 
افتخار بزرگ ثبت »ش�هر جهاني انگور« به نام مالير در س�ازمان 
جهاني فائو رقم خورد، از برگزاري جشن بزرگ جهاني شدن انگور 
مالي�ر ب�ا حض�ور مقام�ات كش�وري در آب�ان م�اه خب�ر داد. 
علي مروت اميري مدير جهاد كشاورزي شهرس��تان مالير با اشاره به 
برگزاري جش��ن جهاني شدن انگور در شهرس��تان مالير گفت: بحث 
جهاني شدن انگور مالير تغيير و تحول عظيمي در رونق توليد و فروش 
محصوالت انگور و كش��مش مالير ايجاد كرد.  وي افزود: اكنون انگور 
مالير و دره جوزان در س��ايت جهاني خواروبار به ثبت رس��يده است.  
مديرجهاد كشاورزي شهرستان مالير با اشاره به اينكه ميانگين توليد 
ساالنه انگور مالير ۲۵۰ هزار تن است، اظهار كرد: برداشت انگور از باغات 
مالير آغاز ش��ده و تا پايان آبان ماه ادامه دارد.  اميري خاطرنشان كرد: 
مقدمات پخش زنده آيين برگزاري جشن جهاني شدن انگور مالير از 
شبكه هاي سراسري صدا و سيما فراهم شده است، همچنين امكان دارد 
اين جشن با جشن هاي ديگري چون جشنواره سنتي شيره پزي مانيزان 

و جشنواره ملي خوشه برتر به طور همزمان برگزار شود.

 بنياد بركت 4600 شغل در كردستان
 ايجاد مي كند

بني�اد بركِت س�تاد اجراي�ي فرمان حض�رت امام)ره( براس�اس 
مأموريت هاي محوله از سوي ستاد اجرايي، در دومين سال فعاليت 
اشتغالزايي اجتماع محور خود در استان كردستان، بيش از 1۵۰۰ 

طرح را در اين استان راه اندازي مي كند. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي بنياد بركِت، با سفر معاون توسعه  
كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت و هيئت همراه به كردستان و بازديد 
از مشاغل ايجاد  شده در اين استان، دور دوم ايجاد فرصت هاي كسب وكار 
در روس��تاهاي ش��هرهاي كردس��تان با ايجاد ۱۵۰۰ طرح اشتغالزايي 
اجتماع محور آغاز ش��د.  به گفته معاون توسعه  كارآفريني اجتماع محور 
بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره(، راه اندازي اين تعداد طرح 
اشتغالزايي تا پايان سال جاري باعث ايجاد ۴۲۰۰ شغل اجتماع محور در 
استان كردستان مي شود.  دكتر رضا راضي  زاده در تشريح اقدامات بنياد 
بركِت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در استان كردستان گفت: 
سال گذشته ۲۳8 طرح اشتغالزايي با ايجاد ۵۲۰ شغل را با اعتباري بالغ بر 
۲۱۰ ميليارد ريال در روستاهاي شهرستان هاي بيجار و سروآباد راه اندازي 
كرديم و براي سال 98 نيز ايجاد ۱۵۰۰ طرح اشتغالزايي در تمام ۱۱ شهر 

استان كردستان هدف گذاري شده است. 
وي اعتبار در نظر گرفته شده براي ايجاد اين تعداد طرح اشتغالزايي را 
۱8۰۰ ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: با راه اندازي ۱۵۰۰ طرح مذكور، 
بيش از ۴۲۰۰ شغل اجتماع محور در مناطق محروم و كم تر توسعه يافته  
استان كردستان ايجاد خواهد شد.  معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور 
بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( خاطرنشان كرد: اين 
۴۲۰۰ شغل توسط ۳ مجري و ۲۰ تسهيل گر اقتصادي- اجتماعي بنياد 
بركت در قالب طرح اشتغالزايي اجتماع محور »سحاب« )سرمايه گذاري 
حمايتي اشتغال بركت( و با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل هاي منطقه اي، 
در رس��ته هايي همچون دامپروري، صنايع دس��تي، پرورش بوقلمون 
و فرآوري محصوالت باغ��ي و كش��اورزي و... راه اندازي خواهد ش��د.  
راضي زاده با اشاره به نشستي كه با حسين فيروزي، معاون هماهنگي 
امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار كردستان داشت، تصريح كرد: اين 
ديدار، به نوعي حكم شروع فرآيند اجرايي طرح هاي اشتغالزايي جديد 
بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( را در سال جاري داشت.  
وي ادامه داد: در اين ديدار، كه مجريان و تسهيل گران بنياد بركت نيز 
حضور داش��تند، عالوه بر ارائه و تبيين الگوها و مدل هاي اشتغالزايي و 
توانمندسازي اقتصادي بنياد بركت در كردستان، زمينه ها ي همكاري و 
تعأمل دستگاه هاي اجرايي استان با بنياد مورد بررسي و تأكيد قرار گرفت 
تا به اين ترتيب، تس��هيل گري الزم براي اجراي هر چه بهتر و سريع تر 

طرح ها انجام شود. 
معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( از ايجاد ۱۴۰ طرح اشتغالزايي ديگر در قالب مدل اقتصادي 
»آسمان« )آيين نامه  سرمايه گذاري مردمي و اشتغال نيروي انساني( در 
استان كردستان خبر داد و اظهار داشت: با گروه سازي و فعال كردن جوامع 
محلي و تشكيل به ترتيب ۳ و ۴ گروه در شهرستان هاي بيجار و سروآباد و 
راه اندازي هفت صندوق محلي، ۱۴۰ طرح اشتغالزايي ديگر نيز در سال 98 
به بهره برداري مي رسد كه ايجاد ۴۰۰ شغل ديگر را به دنبال خواهد داشت.  
راضي زاده درباره  بازديدش از طرح هاي اشتغالزايي ايجاد شده در استان 
كردستان نيز توضيح داد: براي بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( بسيار اهميت دارد كه مش��اغل پس از استقرار، پايدار باشند. به 
همين منظور، سركش��ي ها و بازديدهاي دوره اي از طرح ها و مشاغل در 
دستور كار است تا ضمن گفت وگوي بي واسطه با مردم و كارآفرينان، با 
دغدغه ها و مشكالت آشنا شويم.  وي بيان كرد: خوشبختانه طرح هاي 
ايجاد شده در شهرهاي بيجار و سروآباد كه بيش تر در رسته  شغلي پرورش 
دام سبك اس��ت به يك پايداري مطلوب رس��يده و رضايت بخش است.  
گفتني است، بنياد بركت در راستاي محروميت زدايي، توسعه، پيشرفت، 
توانمندسازي اقتصادي و توزيع عادالنه  امكانات و فرصت ها، نهضت ايجاد 
اشتغالزايي را به نمايندگي از س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در 
روستاها و مناطق محروم كشور راه اندازي كرده است. بنياد بركِت ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره( هم چنين در سال 98 بيش از ۱۰ استان را 
به استان هاي هدف خود در زمينه اشتغالزايي اجتماع محور افزوده است و  
هم اينك ۲8 استان، ۱۷۵ شهرستان و ۶ هزار روستا تحت پوشش طرح هاي 

اشتغالزايي و حمايت كارآفريني اين بنياد قرار دارند. 

 استان مركزي ميزبان كنگره امام خميني)ره(  
و 6 هزار و 200 شهيد دفاع مقدس

2۸ شهريور ماه استان مركزي ميزبان      مركزی
كنگره ملي نقش امام خميني )ره( در 
دفاع مقدس و ۶ هزار و 200 شهيد است كه قرار است با حضور500 

مهمان ملي و خارجی برگزار شود. 
سيدعلي آقازاده استاندار مركزي در پنجمين نشست ستاد كنگره نقش 
امام خميني)ره( در دفاع مقدس و ۶ هزار و ۲۰۰ شهيد استان مركزي، با 
اشاره به برگزاری كنگره گفت: الزم است از ظرفيت هيئت هاي عزاداري 
در ايام محرم براي برگزاري بهتر و مؤثرتر روند اجرايي اين كنگره استفاده 
شود.  فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي كه دبيركل كنگره نقش امام 
خميني )ره( در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهيد ارتش و سپاه استان مركزي 
را برعهده دارد، گفت: مساجد و هيئت هاي مذهبي ظرفيت هاي مناسبي 
هستند كه بايد از آنها براي برگزاري اين كنگره استفاده شود.  سرهنگ 
پاسدار»محسن كريمي« افزود: توليد محتوا همراه با خالقيت بايد مورد 
توجه قرار گيرد تا بتوان از 8۰۰ هزار سندي كه براي استان مركزي تهيه 
شده محتواي مناسبي كسب كرد.  وي ادامه داد: تهيه ۲۷ نماد شهيد، 
۶۰۰ اثر نقاشي از كودكان زير ۱۲ سال، ۱۰۰ نشست خبري با اصحاب 
رسانه، 8۰ تئاتر خياباني، توليد ۲۳ فيلم كوتاه، توليد ۲۰ موشن گرافيك، 
چاپ ۱۳۰ عنوان كتاب و بيش از ۱۰۰ هزار سند دفاع مقدس از جمله 
فعاليت هايي است كه براي برگزاري اين كنگره انجام شده  است.  ايجاد 
موزه حضرت امام خميني)ره(، راه اندازي بنياد امام خميني)ره( و بنياد 
بين المللي قرآن كريم، همكاري دس��تگاه هاي اجرايي براي برگزاري 

كنگره از جمله مصوبات اين نشست بود. 

شايد هشت سال مطالعه كافي بود تا در س�ال 138۰ طرح متروي اهواز 
به تصويب برس�د و كلنگ احداث آن به زمين بخ�ورد. اجراي پروژه اي 
كه مي توانست ساكنان اين شهر را از بس�ياري از مشكالت و معضالت 
بخصوص گرما و گرد و غبار و ترافيك هاي سنگين برهاند. پروژه اي كه 
در سال 138۴ آغاز و قرار بود تا سال 13۹2 به وسيله تونل هاي زيرزميني 
چهار خط مترو را به يكديگر وصل و اهواز را به ليس�ت شهرهاي داراي 
قطار شهري اضافه كند. اما اين بار بايد گفت شايد 1۴ سال، زمان بسيار 

زيادي بود تا مسئوالن كشوري و استاني به اين نتيجه برسند كه قادر به 
اجراي اين كار نيستند و مجبورند پروژه را به دست فراموشي بسپارند. 
وقتي امروز اخبار از به بن بست رسيدن قطار شهري اهواز حكايت دارد 
و فرماندار اين شهر از ضرورت خلع يد پيمانكار مترو صحبت مي كند و 
رئيس هيئت مديره شركت كيسون نيز با بيان اينكه اين شركت در پروژه 
قطار ش�هري اهواز يك هزار ميليارد تومان ضرر ديده اس�ت، در مورد 
فس�خ قرارداد و امكانپذير بودن يا نبودن آن صحبت به ميان مي آورد. 

محمدرضا هاديلو
   گزارش يك


