
  خوزستان: فرمانده قرارگاه مركزي راهيان نور ارتش گفت:همزمان با 
افتتاح نمايشگاه فرهنگي نظامي راهيان نور ارتش جمهوري اسالمي ايران 
در يادمان آب تيمور، نمايشگاه مشترك در خرمشهر و دزفول هم برگزار 
مي شود.  اميرسرتيپ حسن سيفي افزود: افتتاحيه نمايشگاه هاي فرهنگي 
نظامي راهيان نور ارتش جمهوري اسالمي ايران در يادمان آب تيمور برگزار 
شده و همزمان نمايشگاه مشترك در خرمشهر و دزفول هم برگزار مي شود. 
  خراسان جنوبي: مديركل اوقاف خراسان جنوبي گفت: ۷۲۴ زائر سرا، 
سوئيت و اتاق در بقاع متبركه خراسان جنوبي آماده اسكان مسافران نوروزي 
است.  حجت االس��الم پرويز بخش��ي پور اظهار كرد: در ۳۵ بقعه متبركه 
خراسان جنوبي جشن ميالد امام علي )ع(، جشن مبعث و برگزاري مراسم 
تحويل سال در ۱۱ بقعه برگزار مي ش��ود.  وي ادامه داد: برپايي پنج غرفه 
محصوالت عفاف و حجاب، در ۳۸ بقعه خيمه هاي معرفت، غرفه كودك و 

نوجوان، غرفه مشاوره خانواده و غرفه محصوالت فرهنگي برپا مي شود. 
  قزوي�ن: رئيس كل دادگستري اس��تان قزوين از آزادي ۱۰۰ زنداني 
بدهكار پيش از پايان س��ال ۹۷ در قزوين خبر داد.  حجت االسالم نوراهلل 
قدرتي بيان كرد: از ابتداي ورود به استان قزوين يكي از برنامه هاي اعالم 
شده، فراهم آوردن شرايط آزادي زندانياني است كه به صورت غيرعمد و به 
واسطه مسائل و پيش آمدها در زندگي، به حبس افتاده اند.  وي ادامه داد: 
سال گذشته در استان قزوين ۴ هزار و ۱۳۰ زنداني داشتيم كه بخشي از 
خانواده هاي اين زندانيان تحت حمايت كميته امداد استان قزوين هستند.   
  قم: معاون اجرايي آستان مقدس كريمه اهل بيت)ع( گفت: زائرسراي 
كوثر حرم حضرت معصومه)س( در ايام نوروز ۹۸ آماده اسكان ۱۱ هزار نفر 
زائر اس��ت.  هادي محمودنژاد اظهار كرد: حرم حضرت معصومه)س( در 
راستاي خدمات رساني به زائران در حوزه خدمات فني و مهندسي و عمراني، 
فرهنگي و خدمات به زائران فعاليت مي كند.  وي ادامه داد: برگزاري نماز، 
امانت داري اشياي قيمتي، خودروهاي زائر بر، خدمات دهي به سالمندان و 
زائرسراي كوثر با پذيرش اقامت ۱۱ هزار نفر در ايام نوروز از جمله خدمات 

ارائه  شده به زائران در ايام نوروز است. 
  كرمان: با حضور مديركل كميته امداد استان كرمان ۸۰ واحد مسكن 
مددجويي با اعتبار ۴۰۰ ميليون تومان در شهرستان رفسنجان افتتاح و 
تحويل مددجويان شد.  مديركل كميته امداد استان كرمان گفت: ۱۰۲ 
هزار و ۵۰۰ خانوار تحت حمايت كميته امداد استان كرمان قرار دارند كه 
۶۵ درصد اين خانوارها را زنان سرپرست خانوار تشكيل داده اند كه عمده اين 

زنان به دليل فوت سرپرست تحت حمايت اين نهاد قرار گرفته اند.

ارزاني و اقتصادي بودن ايجاد خط راه آهن از جمله 
عواملي است كه باعث شده در چند سال اخير خط 
راه آهن در استان هاي مختلف كشور ايجاد شود و 
توسعه يابد. از آنجا كه مسيرهاي منتهي به استان 
اردبيل يكي از پرترددترين جاده ها از لحاظ عبور 
كاال و مسافر به ش��مار مي رود، لذا اين مهم باعث 
شده تا براي ايمني بيشتر در كنار ارزاني و اقتصادي 
بودن، ايجاد شبكه راه آهن سراسري در دستور كار 
قرار بگيرد. در حالي كه طرح احداث اين خط آهن 
در سال ۸۹ به تصويب رس��يده بود اما چون فاقد 
مطالعات زيرساختی بود اجرای آن به تعويق افتاد، 
خبرها حكايت از آن دارد كه در حال حاضر مطالعات 
زيست محيطی و طرح جامع به اتمام رسيده است. 
اين مهم موجب شد تا شركت شاهد در اجرای اين 
طرح سرمايه گذاری كرده و پيش بينی شده تا نيمه 

دوم امسال فاز اول اين طرح آغاز شود.

   احداث خط آهن از سال آينده 
س��رانجام پس از كش و قوس هاي فراوان براي 
ايجاد راه آهن اردبيل- پارس آباد باالخره اين طرح 
تصويب و براي اجرا به استانداري اردبيل ابالغ شد. 
نماينده مردم شهرستان های پارس آباد، بيله سوار 
و اصالندوز در مجلس در اين خصوص مي گويد: 
»عمليات احداث راه آهن اردبيل به پارس آباد از 
سال آينده آغاز می ش��ود و هم اكنون در دست 
مطالعه و بررس��ی است.«  ش��كور پورحسين با 
بيان اينكه احداث راه آهن و جاده های مواصالتی 
منطقه برای نخستين بار در طول چهار سال در 
جدول ۲۰ بودجه ق��رار گرفت، تصريح مي كند: 
»هم اكنون پروژه راه آهن اردبي��ل به پارس آباد 
نيز در مرحله مش��اوره و مطالعه است و با توجه 
به بودجه اختصاص يافت��ه دولت به اين پروژه ها 
عمليات اح��داث راه آهن در س��ال آين��ده آغاز 

خواهد شد و اميدواريم با حضور بخش خصوصی 
در اين زمينه نيز موفق شويم.« وی ادامه مي دهد: 
»اعتبارات در بودجه های منطقه مغان در مقايسه 
با ساير شهرهای استان و حتی استان های ديگر 
قابل مقايسه نيس��ت و اين حاكی از قرار گرفتن 

منطقه مغان در ريل توسعه و پيشرفت است.«
   اتصال راه آهن اردبيل به آذربايجان 

حجم قابل توجه تبادالت اقتصادي ميان ايران و 
جمهوري آذربايجان كه از طريق مرز اردبيل انجام 
مي گيرد موجب شده تا اتصال راه آهن اردبيل به 
آذربايجان به ش��دت مورد توجه مس��ئوالن دو 
كشور قرار گيرد. استاندار اردبيل با اشاره به توافق 
برای اتصال خ��ط ريلی جمه��وری آذربايجان 
به پارس آباد ب��ا مقام های اين كش��ور مي گويد: 
»تملک حدود ۵۰۰ هكتار زمي��ن برای اتصال 
خط ريلی آذربايجان به پارس آباد كاری در مسير 

اقتصاد مقاومتی است و بايد انجام شود.«
اكبر بهنام جو با اشاره به مطالعات راه آهن اردبيل-

پارس آب��اد مي افزايد: »اين مطالع��ات تا هفت ماه 
آينده انجام می شود و اقداماتی هم برای تأمين اعتبار 
صورت گرفته و تالش می شود در افق چهار يا پنج 
س��اله پروژه راه آهن اردبيل- پارس آباد هم اجرايی 
شود.« با توجه به برنامه ريزی های انجام يافته و تعهد 
طرف های قرارداد راه آهن اردبيل تا ۷۷۰ روز ديگر 
يعنی در دهه فجر سال ۹۹ به بهره برداری می رسد.  
گزارش ها حاكي اس��ت در مجموع ۵۵۰ ميليارد 
تومان از طرف دولت به اين پروژه تزريق شده كه با 
همكاری خوب بانک ملی ۷۵۰ ميليارد تومان ديگر 

به اين پروژه اعتبار تخصيص يافت.
همچنين قرار اس��ت اين مبلغ در س��ه قسط به 
پيمانكاران پرداخت  شود كه نخستين مرحله آن 
به مبلغ ۲۵۰ ميليارد تومان در اختيار پيمانكاران 
قرار گرفته است. طرح مطالعاتی راه آهن اردبيل- 
پارس آباد توسط قرارگاه خاتم االنبيا شروع شده و 
مقرر شده ۱۴ كيلومتر از كشور آذربايجان تا مرز 
پارس آباد توسط كش��ور آذربايجان ريل گذاری 
شود كه با وصل شدن اردبيل به پارس آباد شاهد 
تحول عظيمی در حوزه ريلی كش��ور و اس��تان 
خواهيم بود. اين پروژه براي بي��ش از يک هزار 
و ۵۰۰ نفر به صورت مستقيم اشتغالزايی كرده 
و هم اكنون بيش از ۶۰۰ دس��تگاه ماشين آالت 
زير نظر شركت كندمان پارس در حال عمليات 

زيرسازی پروژه راه آهن اردبيل- ميانه هستند.
به گفته دست اندركاران اجراي راه آهن اردبيل- 
پارس آباد پيش بينی مي شود همانند طرح راه آهن 

اردبيل- ميانه با فايناس داخلی اجرا شود.
خط ريلی استان به جمهوری آذربايجان به يكی از 
كريدورهاي مهم ريلی شمالغرب كشور در آينده 
تبديل مي شود و پايانه مرزی فعال بيله سوار در 
كنار راه آهن و نيز تصويب منطق��ه آزاد تجاری 
و اقتصادی شمال اس��تان توسعه و تحول عظيم 
اقتصادی استان به ويژه منطقه مغان را رقم خواهد 
زد. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان 
اردبيل نيز در خصوص مزاياي ايجاد اين راه آهن 
مي گويد: »راه اندازی راه آهن اردبيل- پارس آباد 
اين اس��تان را به جمهوری آذربايجان و آسيای 
ميانه متصل می كند.« داود ش��ايقی با اشاره به 
اينكه دولت ب��رای مطالعه اين طرح با تخصيص 
اعتبار به مي��زان ۲۰ ميليارد ريال موافقت كرده 
است مي افزايد: »با راه اندازی خط آهن اردبيل- 
پارس آباد بستر توسعه اقتصادی ، سرمايه گذاری 
بخش خصوصی و توس��عه صادرات محصوالت 

كشاورزی استان بيشتر فراهم می شود.«

حجم باالي تبادالت اقتصادي بين اردبيل با كشور آذربايجان كه در حال 
حاضر ساالنه به حدود 3 ميليارد دالر مي رسد در كنار حمل و نقل مسافر 
و گردش�گر از جمله عواملي بود كه موجب شد تا از يك دهه قبل ساخت 
راه آهن اردبيل ب�ه پارس آباد و در نهايت اتصال آن به كش�ور آذربايجان 
در دس�تور كار قرار بگيرد. با اين حال برخي مشكالت مانند مسيريابي 

و تملك زمين هايي كه براي عبور خط راه آهن نياز بود، موجب ش�د روند 
س�اخت آن دچار تأخير چند ساله ش�ود. سرانجام روز گذش�ته بود كه 
نماينده مردم شهرستان های پارس آباد، بيله سوار و اصالندوز در مجلس 
اعالم كرد: »هم اكنون بررسی عمليات احداث راه آهن اردبيل به پارس آباد 
آغاز ش�ده كه قرار اس�ت از س�ال آينده نيز ساخت آن ش�روع  شود.«

س�ال 88 بود كه 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

پ�روژه  كلن�گ 
بيمارس�تان 32 
تختي ريگان ب�ر زمين زده ش�د. از آن تاريخ 
تاكنون اين بيمارس�تان نتوانس�ته به مرحله 
بهره برداري برسد و خبري از افتتاح آن هم به 
گ�وش نمي رس�د. بيمارس�تاني كه ق�رار بود 
خدمات درماني را به بي�ش از 200 هزار نفر از 
جمعيت شهرستان ريگان و فهرج ارائه دهد و 
حاال ب�ا تعلي�ق آن، مردم ب�ه اجب�ار بايد 100 
كيلومتر راه را به سمت بيمارستان پاستور بم 
طي كنند كه ممكن است هيچ تخت خالي هم 
نداش�ته باش�د و بيماران س�رگردان شوند. 

    
۲۰۰ هزار نفر جمعيت ريگاني و فهرجي ۱۰ سال 
اس��ت كه در انتظار افتتاح بيمارستان ۳۲ تختي 
ريگان هستند. بيمارس��تاني كه كلنگ اوليه آن 
در سال ۸۸ بر زمين زده شد و بعد از چهار دولت 
هن��وز در مرحله تمدي��د وعده افتتاح از س��وي 
متوليان باقي مانده است. بيمارس��تاني كه قرار 
بود هم به مردم شهرس��تان ريگان و هم به مردم 
شهرستان فهرج خدمت رس��اني كند. اما حاال با 
تعلي��ق در افتتاح آن، تمام بار خدمات پزش��كي 
اين شهرستان ها روي دوش پزشكان و پرستاران 
بيمارستان پاس��تور بم افتاده است. بيمارستاني 
كه بيش از ۱۰۰ كيلومتر با شهرستان هاي مذكور 
فاصله دارد و همين فاصل��ه بارها جان مردم را به 
خطر انداخته است. چراكه مردم اين شهرستان ها 
در مواقع اورژانسي نمي توانند به موقع خود را به 

بيمارستان برسانند. 

   تكرار وعده ها و تعويق در افتتاح بيمارستان 
آخرين وعده مس��ئوالن براي افتتاح بيمارستان 
ريگان مربوط به اوايل س��ال ۹۸ مي ش��ود. با اين 
حال كارشناسان بعيد مي دانند كه اين وعده هم 
محقق شود. فرماندار ريگان مي گويد: »بيمارستان 
ريگان احتم��االً در روزهاي ابتدايي س��ال ۹۸ به 
بهره برداري برسد.« امين باقري با اشاره به اينكه 
وجود اين بيمارس��تان براي مردم ريگان و فهرج 
ضروري اس��ت، اضافه مي كند: »در حال حاضر و 
در نبود بيمارستان ريگان، بسياري از مردم ساكن 
در روستاهاي دور افتاده امكان رفتن به بيمارستان 
پاستور بم را ندارند. چراكه مسير اغلب اين روستاها 
به دليل نداش��تن زيرس��اخت هاي الزم نيازمند 

موتور و ماشين هاي شاسي بلند است.« امكاناتي 
كه به طور حتم مردم اين روستاها از داشتن آنها 
محروم هس��تند. با اين حال م��ردم بيماران غير 
اورژانسي خود را هر طور كه شده به اين بيمارستان 
مي رسانند. بيمارستاني كه در اغلب فصول سال به 
دليل حجم مراجعه مردم، هيچ تخت خالي ندارد و 
بيماران را سرگردان مي كند.  امام جمعه فهرج نيز 
در اين خصوص مي گويد: »مردم شهرستان فهرج 
هم همچون مردم ريگان ب��راي دريافت خدمات 
درماني بايد به بيمارس��تان بم مراجعه كنند كه 
مسافت زياد موجب بروز مشكالتي براي بيماران 
به خصوص بيماران اورژانسي مي شود كه نياز به 
خدمات تخصصي دارند.« حجت االسالم خيراهلل 

ابراهيمي ضمن درخواست تكميل هرچه سريع تر 
بيمارستان ريگان، اضافه مي كند: »فاصله فهرج تا 
بيمارستان پاستور بم هم ۱۰۰ كيلومتر است كه 
طي كردن اين مسافت مستلزم هزينه باال و خطر 

تصادف در جاده هاست.«
   ظرفيت كم بيمارستان پاستور بم

با اين تفاسير بيمارس��تان پاستور بم تنها مرجع 
ارائه خدمات بهداشتي و درماني براي نزديک به 
۲۰۰هزار نفر از ساكنان شرق استان كرمان است. 
بيمارس��تاني كه حتي راه روهاي آن هم به دليل 
ازدهام بيماران پر اس��ت. بنابر اين افتتاح هر چه 
سريع تر بيمارس��تان ريگان ضرورتي انكارناپذير 
است. بيمارستاني كه با افتتاح آن مي توان بخش 
قابل توجهي از نياز درماني شهرستان هاي ريگان 
و فه��رج كه از مراك��ز جمعيت��ي دور افتاده اند و 
همواره به دليل بروز تصادف��ات پي درپي، زلزله 
خيز بودن اين دو شهرستان، بروز طوفان هاي شن 
و ريزگردهاي به صورت متوال��ي نياز به خدمات 
درماني دارند را برطرف كند. الزم به ذكر است كه 
اكنون بيش از ۴۰ درصد بيمارستان پاستور بم به 
بيماران اين دو شهرستان كم برخوردار اختصاص 
داده شده است. از همين رو با افزايش مراجعات 
بيماران به اين بيمارس��تان نه تنها ارائه خدمات 
پزشكي دش��وار شده اس��ت، بلكه با چند شيفته 
شدن پزش��كان و پرس��تاران و افزايش خستگي 
كادر درماني بيمارس��تان، كيفيت ارائه خدمات 
پزشكي در اين بيمارستان هم با افت قابل توجهي 
مواجه شده اس��ت. از همين رو ضروري است هر 
چه سريع تر متوليان به وعده ۱۰ ساله خود يعني 

احداث بيمارستان ريگان عمل كنند. 

بيمارستان32تختهریگانپساز10سال»احتماالً«اوایل98افتتاحمیشود!
200 هزار ريگانی برای درمان به بيمارستان بم در 100كيلومتری می روند
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راهآهناردبیل– پارسآباد
ايرانرابهقفقازمتصلمیکند

تبادالت اقتصادي بين اردبيل با كشور آذربايجان ساالنه به حدود 3 ميليارد دالر مي رسد كه ايجاد راه آهن نقش مهمي در افزايش صادرات خواهد داشت

88498441سرويس  شهرستان

بچههایکاشاني
صاحبگردشگريکودكشدند

رئيس اداره ميراث كاشان از راه اندازي     كاشان
گردشگري كودك در كاشان خبر داد. 
مهران سرمديان با اعالم اين خبر و با اشاره به رونمايي از بليت الكترونيک 
ابنيه تاريخي كاشان اظهار داشت: طرح بليت الكترونيكي در مجموعه جهاني 
باغ فين، موزه و خانه بروجردي ها در حال اجراست و رونمايي نهايي اين اقدام 
نيز با حضور علي اكبر مرتضايي فرماندار ويژه شهرستان كاشان انجام مي شود 
و در همين راستا نيز جلسات س��تاد هماهنگي سفرها در بخش ها توسط 
بخشداران انجام شده اس��ت.  وي از چاپ پوستر و نقشه هاي كاشان خبر 
داد و افزود: از جمله برنامه هاي در نظر گرفته شده كاشان گردي و كودك 
گردي مخصوصاً در مجموعه تاريخي جهاني باغ فين كاشان ويژه مسافران 
نوروزي و گردشگران داخلي و خارجي اس��ت و مهم ترين اتفاقي كه ويژه 
نوروز رخ مي دهد بازگشايي چشمه سليمانيه بعد از ۴۰ سال است كه براي 
بازديد عموم آماده شده است.  رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري كاشان از برپايي نمايشگاه صنايع دستي و برگزاري جشنواره 
نوروزگاه در چشمه سليمانيه خبر داد و ابراز داش��ت: در اين ايام بازديد از 
چشمه سليمانيه رايگان است و راهنمايان گردشگران نيز با جمعيت حداقلي 
۴۰ نفره در حال آموزش هستند و از ديگر امور در دست اقدام اين اداره نيز 

طرح خانه مسافر با ظرفيت هزار و ۵۰۰ نفر بوده كه آماده اجراست.

مديرعامل سابق شركت پايانه هاي نفتي خبرداد
ايابوذهاب

مهمترينمشكالتمردمجزيرهخارگ
مديرعامل سابق ش�ركت پايانه هاي    بوشهر
نفتي اي�ران از وضعيت ت�ردد اهالي 
خ�ارگ ب�ه عن�وان بزرگ تري�ن مش�كل جزي�ره خب�ر داد. 
سيد پيروز موسوي اظهار داشت: دو دهه در جزيره خارگ زندگي كردم، 
مردماني مهربان و در مواجهه با مشكالت صبور هستند. خارگ هميشه 
براي من خاص بوده، هر كس اينجا مسئوليت گرفته است، اول مردم را 
در نظر خود قرار داده است، كسي جناحي عمل نكرده است و هميشه بايد 
نگاه مديران در جزيره فراجناحي باشد.  وي افزود: ما دو بحران اساسي در 
دو سال اخير داشتيم، مردم شريف و ايثارگر خارگ اولين كساني بودند 
كه در اين بحران كنار پرسنل پايانه نفتي خارگ بودند، صنعت نفت اگر 
موفق است، بايد اين موفقيت را در خارگ ببينيم و اين موفقيت خارج از 
همدلي و هم زباني نفت با مردم نيست.  مديرعامل سابق شركت پايانه هاي 
نفتي ايران گفت: اگر از من سؤال شود بزرگ ترين مشكل خارگ چيست، 
مي گويم كه تردد است. اين مشكل يكي از مشكالت ديرين جزيره خارگ 

است كه اميدواريم با تالش مديريت جديد حل شود.

فرمانده نيروي انتظامي استان سمنان خبر داد
کنترلجادههاينوروزي
با150دوربینثبتتخلف

س�فرهاي ن�وروزي در جاده ه�ا و     سمنان
محورهاي مواصالتي استان سمنان در 
ايام نوروز 98، با 150 دوربين ثبت تخلف ثابت و سيار كنترل مي شود. 
 فرمانده انتظامي استان س��منان گفت: بالغ بر ۳۰۰ تيم و گروه پليس 
راه در ۱۵۰ ايستگاه پليس راه در طول جاده هاي استان سمنان در ايام 
نوروز مش��غول خدمت به مس��افران نوروزي خواهند بود.  سردار روح 
االمين قاس��مي افزود: بالغ بر ۵ هزار نيروي پلي��س، راهور، راهنمايي 
و رانندگي، امنيتي و انتظامي در ايام نوروز ۹۸، در خدمت مس��افران 
نوروزي هس��تند.  اين مقام انتظامي همچنين از كاهش ۴/۳ درصدي 
تصادفات فوتي و كاهش ۲/۳ درص��دي تصادفات جرحي در جاده ها و 
محورهاي مواصالتي استان سمنان در س��ال ۱۳۹۷ خبر داد.  سردار 
قاسمي تصريح كرد: طرح نوروزي پليس در استان سمنان با شعار نشاط 
بهاري، نظم و قانونمداري از تاريخ ۲۵ اسفند ماه آغاز شده است و تا ۱۸ 
فروردين ماه سال آينده ادامه خواهد ش��د و تأمين امنيت و نظم يكي 
از اهداف اصلي ما در اين طرح نوروزي خواهد بود.  وي استان سمنان 
را يكي از استان هاي امن كشور معرفي كرد و گفت: مسافران نوروزي 
در كشور مي توانند با خاطري آسوده، استان سمنان را براي گذراندن 
تعطيالت نوروزي انتخاب كنند، ساكنين استان سمنان نيز مي توانند با 

اطمينان خاطر، شهر و خانه خود را ترك كنند و به مسافرت بروند. 

سیللرستان346میلیاردتومان
بهبخشکشاورزيخسارتزد

رئيس سازمان جهاد كشاورزي لرستان     لرستان
از خسارت 346 ميليارد توماني سيل 

اخير به بخش كشاورزي استان خبر داد. 
دكتر عبدالرضا بازدار در جلس��ه كارگروه خشكس��الي، سرمازدگي و 
مخاطرات بخش كشاورزي اظهار كرد: در اين كارگروه خسارات ناشي 
از س��يل، س��رما، تگرگ، طوفان و خشكس��الي در بخش هاي مختلف 
كشاورزي و زيربخش هاي توليدي مورد بررسي قرار مي گيرد.  وي افزود: 
طي سال گذشته به لحاظ بارندگي ها وضعيت مطلوبي داشتيم و متوسط 
بارندگي حدود ۶۰۰ ميلي متر اس��ت.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
لرستان ادامه داد: براس��اس پيش بيني هاي هواشناسي در فروردين و 
ارديبهشت سال آينده نيز بارندگي ها مطلوب خواهد بود.  بازدار با بيان 
اينكه بخش عمده اي از سطح اراضي زيركشت ديم هستند، اضافه كرد: 
اين وضعيت براي توليد استان رضايت بخش خواهد بود.  وي خاطرنشان 
كرد: امسال به زيربخش هاي مختلف كش��اورزي خساراتي وارد آمد و 
بالغ بر ۳۴۶ ميليارد تومان آسيب به زيربناهاي استان مانند جاده هاي 
بين مزار، كانال هاي آبياري، ايستگاه هاي پمپاژ، زراعت، باغ، دام، طيور و 
آبزيان زده شد.  اين مسئول بيان كرد: بخشي از اين بخش ها بيمه بودند 
و خسارت آنها جبران شد و براي بهسازي زيربناها نيازمند تأمين اعتبار 
هستيم.  بازدار خاطرنش��ان كرد: در صورت تأمين اعتبار بخشي از اين 

خسارات جبران خواهد شد. 

اهداي300جهیزيهسپاهنینوا
بهزوجهايجوانگلستاني

   گلستان فرمانده سپاه نينواي گلستان از اهداي 300 
جهيزيه به زوج هاي جوان گلستاني خبرداد.

حسين معروفي با بيان اينكه در گام دوم انقالب توجه خاص به جوان شده 
اس��ت، ادامه داد: با برنامه امروز از حوزه گفتمان و سخن به عمل گرايي 
رس��يده ايم.  معروفي گفت: اش��تغال و ازدواج دو اولويت سپاه است و 
عبادتي هم از اين عمل باالتر نيس��ت.  وي با اشاره به وحدت در جامعه 
افزود: عامل اصلي وحدت در كشور وجود رهبر معظم انقالب است و يكي 
از نمونه هاي وحدت اين است كه ۴۰ درصد معادل ۱۲۸ نفر از زوج هاي 
حاضر اهل سنت هستند.  فرمانده سپاه نينواي گلستان تأكيد كرد: اين 
كار عمل و وظيفه سپاه نيست اما رسالت و غيرت سپاه و اسالمي است 
و ما نمي توانيم به راحتي از كنار مش��كالت مردم بگذريم و بايد انسان 
انقالبي خواب را بر خود حرام كند.  وي تصريح كرد: در اين برنامه هيچ 
شخص را تشويق نكرده و نمي كنيم و بايد بي منت و كرامت اين كار را 
انجام داد.  معروفي تصريح كرد: وظيفه اي در دهه پنج انقالب داريم كه 
بايد آن را جدي بگيريم. اول آن اهداي هزار جهيزيه به هزار زوج جوان كه 
با مشاركت محروميت زدايي سپاه در دو مرحله اجرا مي شود.  وي گفت: 
هزار و ۲۸۰ پروژه عمراني زودبازده برنامه ريزي و بخشي از آن انجام شده 
و با شروع سال جديد اين عمل ادامه مي يابد. اين كار با مشاركت مردم 
و سپاه انجام مي ش��ود.  معروفي با بيان اينكه ۱۲۴ شغل ايجاد كرديم 
خاطرنشان كرد: سال آينده صندوق هاي قرض الحسنه به ۸۰۰ صندوق 

خواهد رسيد و تمام زيرساخت ها و نيروهاي آن آماده است. 

محمدرضا سوري
   گزارش يك

بهرهبردارياز
450پروژهاشتغالزاييبرکتدرهرمز

بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در طول 
يك سال گذشته با تمركز بر مقوله  اقتصاد مقاومتي و مردمي اقدام 
به توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي جزيره  هرمز كرده است. اين 
بنياد در ادامه نهضت ايجاد اشتغال در مناطق محروم تا به امروز 450 
طرح اشتغالزايي، عمراني و زيربنايي را در قالب مدل هاي اقتصادي 
»سحاب« و »آسمان« به شكل مستقيم در جزيره  هرمز به بهره برداري 
رسانده و حاال اولين هتل جزيره هم به ارائه خدمت مشغول شده است. 

    
اوايل امسال بود كه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( از طريق بنياد 
بركت با تهيه سند محروميت زدايي و پيش��رفت و آباداني همه جانبه  
جزيره  هرمز، به طور جدي توانمندس��ازي اقتص��ادي و اجتماعي اين 
جزيره را با تمركز بر اقتصاد مردمي و مسئوليت پذيري و مشاركت مردم 
بومي منطقه در دستور كار قرار داد.  دهكده  صنايع دستي بركت جزيره  
هرمز از جمله  اين پروژه هاست كه به همت خود مردم منطقه و به  ويژه 
زنان با هدايت، راهب��ري و حمايت بنياد بركت و ب��ا توجه به الگوهاي 
توانمندسازي و اشتغالزايي اين بنياد به بهره برداري رسيده و در حال 
فعاليت است.  ۱۷ گروه ۱۵ نفره از بانوان هرمزي با توجه به ظرفيت  هاي 
باالي جزيره در حوزه توليد صنايع دستي با حمايت بنياد بركت شكل 
گرفته، فعال ش��ده و آموزش ديده اند و در حال فعاليت در اين بخش 
هستند. محصوالت توليد شده در دهكده  صنايع دستي بركت جزيره 
هرمز مي تواند جايگزين بس��ياري از كاالهايي شود كه از جنوب شرق 
آسيا وارد كشور مي ش��ود. اين محصوالت كه حاصل دست رنج و هنر 
زنان هرمزي است حتي قابليت صادرشدن به ساير كشورها را نيز دارد. 
بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( رساندن اين 
محصوالت به بازارهاي هدف را در دستور كار دارد.  اين بنياد در چند ماه 
گذشته بيش از ۱۵۰۰ نفرساعت آموزش براي توانمندسازي و ترغيب و 
تشويق مردم هرمز به فعاليت و مشاركت در فعاليت هاي توانمندسازي 

اقتصادي و اجتماعي داشته است. 
  جزيره هرمز، هر روز زيباتر از ديروز 

بعد از ورود بنياد بركت به جزيره هرمز، توس��عه  صنعت گردشگري و 
بوم گردي نيز با توجه به جذابيت ه��اي طبيعي اين جزيره مورد توجه 
ويژه قرار گرفت و در همين راستا، اولين هتل جزيره در جريان سفر وزير 
كشور، مديرعامل و رئيس هيئت مديره  بنياد بركت مورد بهره برداري 
رسمي قرار گرفت. اين هتل توسط بخش خصوصي و با تسهيالت ۲۲ 
ميليارد ريالي بنياد بركت ساخته شده اس��ت.  بنياد بركت هم چنين 
در ادامه  نهضت ايجاد اشتغال در مناطق محروم تا به امروز ۴۵۰ طرح 
اشتغالزايي را در قالب مدل هاي اقتصادي »س��حاب« و »آسمان« به 
شكل مس��تقيم در جزيره  هرمز به بهره برداري رس��انده است. تعداد 
شاغالن در اين طرح ها عالوه بر كساني است كه در طرح هاي عمراني و 
زيربنايي بنياد بركت مشغول به فعاليت هستند. در حال حاضر معضل 
بيكاري در جزيره  هرمز به طور اساسي ريشه كن شده و مي توان گفت كه 
اين جزيره به نيروي كار غيربومي نياز دارد.  بنياد بركت اين طرح هاي 
اشتغالزايي را با دو رويكرد شناسايي زمينه هاي ايجاد اشتغال و فعال 
كردن مردم منطقه در جزيره  هرمز به بهره برداري رسانده يا در دست 
اقدام دارد. هم چنين تا به امروز ۲۵۰ نفر در زمينه  حمل و نقل مسافران 
در اين جزيره مش��غول به كار شده اند.  به س��ازي بافت هاي فرسوده، 
احداث نوار س��احلي، تعويض لوله هاي انتقال آب، تأمين روش��نايي، 
خانه هاي گردشگري و بوم گردي و رينگ دور جزيره از جمله اقدامات 
و فعاليت هاي عمراني و زيربنايي بنياد بركت وابس��ته به ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( در هرمز است.  هم چنين با توجه به تأكيدات 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( مبني بر حفظ محيط زيس��ت 
و با عنايت به تعداد زياد گردش��گران، جم��ع آوري و تفكيک زباله ها و 
پس��ماندهاي جزيره  هرمز در حال انجام است. از سوي ديگر، به سازي 
نوار ساحلي جزيره به پايان رسيده و احداث رينگ دور جزيره كه براي 
پياده روي و دوچرخه سواري گردشگران تدارك ديده شده نيز، تا پايان 
ارديبهشت سال ۹۸ مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.  بنياد بركت 
هم چنين براي انتقال مصالح به جزيره  هرمز جهت كارهاي عمراني و 
زيرساختي اقدام به اجاره يک فروند ش��ناور لندينگ كرافت كرده كه 
در تسريع فعاليت ها بس��يار مؤثر بوده است.  با فعاليت هاي يک ساله و 
هزينه كرد بالغ بر ۴۰۰ ميليارد ريال توسط بنياد بركت وابسته به ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در جزيره هرمز و مشاركت و همت مردم 
منطقه براي ساختن آينده اي بهتر و فردايي روشن، چهره اين جزيره 

قابل قياس با سال گذشته نيست. 

حوريه ملكي

ايجاديکهزارو177فرصتشغلیبرایمددجويانيزدي
در 11 ماه�ه س�ال جاري ي�ك ه�زار و 177 فرصت ش�غلي براي      يزد
مددجويان تحت حمايت كميته امداد استان يزد ايجاد شده است. 
معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد استان يزد اعالم كرد: ۷۱ درصد طرح ايجاد شده طي اين مدت 
مربوط به طرح هاي خودكفايي، ۲۵ درصد توان افزايي، سه درصد كارانگيزي و يک درصد كارفرمايي بوده 
است.  امير زين العابدين قمي  ادامه داد: ۲۹ ميليارد و ۶۴۰ ميليون تومان وام اشتغال طي ۱۱ ماهه سال ۹۷ به 
مددجويان تحت حمايت كميته امداد استان يزد و اقشار نيازمند اعطا شد.  به گفته اين مسئول، از اين تعداد 
وام اعطائي ۵۵ درصد تسهيالت از محل منابع قرض الحسنه بانكي، ۲۶ درصد از طريق صندوق قرض الحسنه 

امداد واليت، هشت درصد از محل صندوق توسعه ملي و مابقی از ساير منابع پرداخت شده است.

آغاززيرسازيبرایساختراهآهنهمدان-مالير
نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسالمي گفت: زير سازي     همدان
راه آهن همدان - مالير طي سال آينده از دو جبهه آغاز خواهد شد. 
امير خجسته افزود: طي روزهاي اخير از پروژه هاي عمراني وابسته به وزارت راه و شهرسازي بازديد 
به عمل آمد كه برخي موارد با موانعي همراه شده بود كه بايد به منظور رفع مشكالت موجود از طريق 
وزارت راه و شهرسازي پيگيري شود.  خجسته عنوان كرد: در خصوص انتقال ايستگاه راه آهن همدان 
مقرر شد دستگاه هاي اجرايي جلسه اي با مالكان زمين هاي واقع در مسير انتقال ريل گذاري ايستگاه 
همدان به داخل شهر تا نيمه هاي ارديبهشت برگزار كنند.  وي افزود: زير سازي راه آهن همدان - مالير 

نيز طي سال آينده از دو جبهه آغاز خواهد شد.


