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رييس س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( تأکيد کرد: به دنبال ايجاد يک 
ش��بکه مردمی برای اش��تغال زايی در مناطق محروم و توانمندسازی اقتصادی 

کشور هستيم.
به گزارش روابط عمومی بنياد برکت س��تاد اجراي��ی فرمان حضرت امام)ره(، 
دکتر محمد مخبر که در آيين افتتاح ۳۴۰۰ طرح اشتغال زايی، توانمندسازی 
اقتصادی، اجتماعی و عمرانی س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( در استان 
کرمانشاه سخن می گفت، افزود: همه موفقيت های کشور مرهون مردم انقالبی 
و متوس��ط و متوسط رو به پايين جامعه اس��ت و ما در ستاد اجرايی به دنبال 
ايج��اد يک ش��بکه با حضور همين مردم برای اش��تغال زايی و توانمندس��ازی 

اقتصادی ايران هستيم.
وی ب��ا اش��اره به تأکيد مق��ام معظم رهبری مبنی بر کاه��ش نرخ بيکاری در 
اس��تان کرمانشاه گفت: س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( طی تفاهم نامه 
ای با اس��تانداری کرمانشاه، قول ايجاد ۱۵ هزار شغل در اين استان را طی دو 
س��ال داديم که ۱۲ هزار ش��غل تا به امروز ايجاد شده و الباقی نيز تا آخر سال 

به بهره برداری خواهد رسيد.
دکتر مخبر تصريح کرد: س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( در حال حاضر 
روزان��ه ۱۰۰ طرح اش��تغال زايی با ايجاد ۳۰۰ ش��غل را در کش��ور راه اندازی 
می کند. اين س��تاد هم چنين ۸ هزار روس��تا را در کشور تبديل به کارگاه های 

کوچک اقتصادی کرده است.
وی با اش��اره به س��رمايه گذاری ۵۵۰۰ ميليارد ريالی س��تاد اجرايی در استان 
کرمانشاه تصريح کرد: تا آخر سال جاری  ۱۵ هزار شغل هدف گذاری شده در 
کرمانش��اه ايجاد خواهد شد و در سه سال آينده سالی ۵ هزار شغل در استان 

راه اندازی خواهد شد.
رييس س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( با تأکيد بر اينکه انتخاب استان 
کرمانشاه برای سفر و ديدار، اتفاقی نبوده است، خاطرنشان کرد: برای چهارمين 
مرتبه اس��ت که به استان کرمانشاه سفر می کنم. اين استان، در جريان جنگ 

تحميلی، يکی از نقاط سربلند کشور بوده است.
دکتر مخبر اظهار داش��ت: تقابل ما با آمريکا و غرب کامال ريش��ه ای اس��ت. 
هژمونی و رهبری آمريکا توسط انقالب اسالمی مورد هجمه قرار گرفته است. 
وی ادام��ه داد: آمريکايی ها ب��رای ممانعت از پيروزی انقالب اس��المی، همه 
ن��وع مانع تراش��ی کردند و پ��س از پيروزی انقالب نيز جن��گ تحميلی را راه 

انداختند.
دکتر مخبر با تأکيد بر اينکه دفاع مقدس دارای برکاتی بوده که امروز تاثيرش 
را در کشور می بينيم، خاطرنشان کرد: ما از مرحله بازدارندگی در برابر آمريکا، 
به مرحله تهديد اين کش��ور رس��يده ايم. در اين ميان، تنها مش��کل، مسايل 

اقتصادی اس��ت که مش��ارکت و به ميدان آوردن مردم و مردمی کردن اقتصاد 
را می طلبد.

گفتنی اس��ت، در جريان سفر رييس س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( به 
اس��تان کرمانش��اه، عالوه بر افتتاح و بهره برداری از ۱۳۰۰ طرح اشتغال زايی و 
۱۵6۰ پروژه ی عمرانی برکت در مناطق محروم، به ويژه در مناطق زلزله زده ی 
اين اس��تان، بزرگ ترين و مجهزترين مرک��ز توزيع دارو و مواد غذايی در غرب 
کش��ور، راه اندازی شد. برای س��اخت و راه اندازی اين مرکز بزرگ توزيع دارو و 
مواد غذايی ۱۵۰ ميليارد ريال اعتبار تخصيص داده شده است. آغاز به کار اين 
مرکز، ايجاد اش��تغال برای ۲۵۰ نفر را به طور مس��تقيم و غيرمس��تقيم در پی 

خواهد داشت.  
همچني��ن بهره برداری از ۱۳۰۰ طرح  اش��تغال  زايی اجتماع محور بنياد برکِت 
س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( با پوشش ۳77 روستا در مناطق محروم 
و کم تر توس��عه يافته ی ۱۴ شهرستان استان کرمانشاه، شامل اسالم آباد غرب، 
پاوه، ثالث باباجانی، جوانرود، داالهو، روانسر، سرپل ذهاب، سنقر، صحنه، قصر 
شيرين، گيالنغرب، هرسين، کرمانش��اه و کنگاور از مهم ترين برنامه ها ی سفر 
دکتر مخبر رييس س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( به اس��تان کرمانشاه 
بود. آغاز به کار ۱۳۰۰ طرح اش��تغال زايی مذکور با حجم سرمايه گذاری ۱۰7۲ 

ميليارد ريال، اشتغال زايی برای ۳6۴۰ نفر را در پی خواهد داشت. 
الزم به توضيح است بخش قابل توجهی از اين طرح های اشتغال زايی در مناطق 
زلزله زده به اجرا در آمده، که ۳۱۵ مورد از اين طرح ها به زنان سرپرست خانوار 

اختصاص دارد.
رييس س��تاد اجرايی فرمان حضرت ام��ام)ره( هم چنين ضمن بازديد از واحد 
کشاورزی دام داری ۲ هزار رأسی پرورش گاو شيری کاوات روانسر از طرح های 
مش��ارکتی و توانمندسازی اقتصادی برکت در شهرستان روانسر، فاز توسعه ی 
اين واحد دامی صنعتی را با سرمايه گذاری ۳۸۰ ميليارد ريال و اشتغال آفرينی 

برای ۳۲۵ نفر عملياتی کرد.
اهدای 7 هزار بس��ته  کيف و نوش��ت افزار ايرانی به دانش آموزان کم برخوردار، 
اهدای ۱۵۰ بس��ته ی لوازم خانگ��ی ايرانی به خانواده های مناطق س��يل زده، 
اهدای ۱۰۰ دستگاه ويلچر به معلوالن مناطق کم برخوردار با مشارکت سازمان 
بهزيس��تی، اعط��ای ۵۰۰ فقره وام ازدواج به زوج ه��ای مناطق محروم، اهدای 
۳۰ دس��ت جهيزيه به زوج های جوان مناطق کم برخوردار و تجهيز ۲۰ خانه ی 
ورزش��ی احس��ان، ديگر برنامه های سفر رييس س��تاد اجرايی فرمان حضرت 

امام)ره( به استان کرمانشاه را تشکيل داد.
 اين طرح ها مربوط به اقدامات اجتماعی و حمايتی بنياد احسان ستاد اجرايی 

فرمان حضرت امام)ره( است که در اين سفر اجرايی شدند.

به نظر می رسد يکی از داليل ناموفق بودن تجارت های متداول به  جز صادرات 
خام فروشی برای بخش اقتصاد کشور، عدم توجه به تأمين اعتبار ثانويه پس 

از عرضه خدمات و کاال در اين قالب باشد. 
اقتصاد بيمار بيش از يک قرن اس��ت تنها به کس��ب درآمدهای سهل و آسان 
صادرات س��رمايه ها وابس��ته ش��ده و هنوز جرأت آن را پيدا نک��رده تا نفت، 
ميعانات، س��نگ و ديگر نعمت هايی که قس��مت اعظم آن به نسل های بعدی 
تعلق دارد، به فراموش��ی بسپارد و نگاهی به  سوی ديگر داشته تا توانايی های 
بالفعل را به بالقوه تبديل کند. دس��تگاه های مس��ئول از جمله وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هرچند وقت يکبار دس��ت به  نوع��ی تبليغات صحنه  گردانی 
پيرامون تالش و س��رمايه گذاری به  منظور اس��تفاده از توانايی های موجود در 
سرزمين می زند تا از صادرات نفت و تکيه بر درآمدها دور شود اما اين حرف ها 
کمتر به عمل می رس��د زيرا پراکندگی های موجود در دولت فربه اين اجازه را 

برای تحرک بيش از اين نمی دهد! 
جه��ان امروز ديگر تفکری پيرامون بهره وری از س��رمايه های فناپذير در س��ر 
نمی پروراند زيرا اکثر اين برداش��ت ها خارج از ضوابط اکوسيستم هاس��ت که 
می تواند خس��ارات غيرقابل جبرانی را برای آيندگان در بر داش��ته باشد. حاال 
اگر نحوه اس��تفاده از معادن متعدد که اکثراً و به طريقی با تغييرات در هسته 
زمي��ن ارتباط دارند غيراصولی و نامتعارف باش��د اين صدم��ات را دوچندان 

می کند تا عواملی همچون رانش و زلزله را به همراه داشته باشند. 
ت��الش دش��منان کش��ورهای جهان س��وم و بخصوص آن هايی که س��عی بر 
صنعتی ش��دن و ب��رون  رفت از الک خ��ود را دارند در اين اس��ت تا آن ها را 
به نحوی از انحاء نيازمند و وابس��ته به ثروت های س��رمايه ای خود نگهدارند و 
بدي��ن منظور با ايجاد ناامنی هايی در منطقه هر آنچه را که ايجاد نموده اند به 
نحوی به دامنه تخريب کش��يده تا همچنان درمانده تکنولوژی های تازه باقی 
بمانند و انديش��ه ای برای تغيير ماهيت های درآمدی از س��رمايه به توليد در 
س��ر نپرورانند.  آنچه امروز برای مس��ئوالن کالن و آحاد جامعه ايران مس��لم 
و مبرهن اس��ت چيزی نيس��ت جز اينکه توانايی های بالقوه و بالفعل کشور را 
منس��جم تا بتواند صادرات نفت خود را به صفر برساند و همه توان موجود را 
ص��رف تصفيه کامل کرده و مش��تقات آن را ب��ا ارز و نيازهای ضروری جامعه 
تهاتر نمايد و همچنين به  س��وی ديگر ثروت های موجود و تجديد شونده های 

فارغ از سرمايه های فناپذير رفته تا از آن ها بهره جويند. 
آب وه��وای چهارفصل يک��ی از اين 
داش��ته های بکر است که بايد بيش  
از پيش مورد توجه و عنايت بيشتر 
س��ازمان محيط  زيس��ت قرار گيرد 
که نه  تنها معدوم نخواهد شد بلکه 
روزبه روز جلوه بهتری پيدا می کند 
تا به واسطه آن به جذب توريست از 

سراسر دنيا بپردازند. 
در کن��ار اي��ن موهبت اله��ی، آثار 
بج��ا مان��ده تاريخ��ی و همچنين 
که  اس��ت  موجود  نوس��تالژی های 
کشور را جزء ۵ س��رزمين باستانی 
دني��ا محس��وب کرده ک��ه هر يک 
از اي��ن پديده های ن��ادر به  خودی 
 خود قادرند جذابي��ت الزم را برای 
ورود گردش��گران فراهم کنند تا در 
خانه های تاريخی که به بوم گردی 
تبديل  شده اند اسکان يابند و ميزان 
درآمد را از ف��روش نفت هم باالتر 

ببرند. 
همانگونه که با شعار »ما می توانيم« 
فازهای پ��ارس جنوب��ی در مقابل 
بهت و حيرت جهان به اتمام رسيد 
و هم اکنون گاز برداشتی در منطقه 
مش��ترک بين اي��ران و قطر پس از 
سال ها و برای اولين بار گوی سبقت 
را از همس��ايه و شريک استراتژيک 
آن ربوده اس��ت! اين ها معدودی از 
توانايی هايی اس��ت که می تواند در 

درازمدت جانش��ين همه خام فروش��ی ها ش��ود و اجازه ندهد تا ابرقدرت های 
پوشالی دست به تهديد با حربه تحريم بزنند. 

اما هر نوع ش��روع برای رسيدن به اين اهداف عاليه اگر بدون زيرساخت باشد 
پس از چندی اعتماد طرف های مقابل را نيز س��لب خواهد کرد که برای ورود 

دوباره نيازمند هزينه های کالن مادی و معنوی است. 
اين روزها گردشگری س��المت يکی از گزينه های پرسود برای صندوق دولت 
و درآمد عمومی جامعه می باش��د که متأس��فانه در بعضی از قس��مت ها فاقد 
فونداس��يون های الزم است بنابراين بعضی از همسايگان فرصت طلب را بر آن 
می دارد تا کوچکترين تعلل ها را در بوق رسانه های خود بدمند و بدين  وسيله 

متقاضيان را به  سوی خود جلب نمايند! 
بيمارستان قلب شهيد رجايی تهران يکی از مراکز آموزشی و درمانی منحصر 
به  فرد در خاورميانه اس��ت که با داشتن توانايی هايی متفاوت می تواند پذيرای 
بيماران عروقی منطقه و حداقل کش��ورهای همس��ايه با ايران باش��د تا ضمن 
اس��تفاده از اين امکانات گس��ترده زمانی را برای بازديد از ديدنی ها و بهره وری 
از آب وهوای ش��مال و غرب کش��ور در آن س��پری نمايند. ام��ا به رغم آمادگی 
نس��بی اقامتگاه ها و اماکن گردش��گری مجموعه اين بيمارستان به دليل نوعی 
گندم نمايی و جو فروش��ی در برنامه های ارائه  ش��ده خود که از ضعف مديريت 
سرچش��مه می گيرد هنوز نتوانس��ته اس��ت به نيازهای داخلی از سراسر کشور 
جواب دهد! بنابراين بالطبع توان پذيرش گردش��گران س��المت را هم نخواهد 
داش��ت! اين در حاليست که بيمارس��تان قلب شهيد رجايی در بهترين منطقه 
پايتخت و در وسعتی قابل  توجه واقع  شده و رهگذران از اين مسير هر روز شاهد 
حض��ور هزاران نفر در محوطه و پارک های نزديک آن هس��تند که جل وپالس 
خ��ود را پهن کرده تا بيمار آن ها بتواند توس��ط يکی از متخصصان ضمن طی 
هفت خوان رس��تم ويزيت شود اما پس از دريافت نوبت از دستگاه های نوبت ده 
متعدد و عدم اطالع کافی برای مراحل ورود، پذيرش، ويزيت، آزمايش��گاه، نوار 
قل��ب، اکو، داروخانه، مراجعه بعدی و حتی اس��تفاده از امکانات پيش  پا افتاده 
ديگر با تأخير روبرو ش��ده و ناچار می ش��وند چند روزی را ساکن پياده  روها و 
نمازخانه اين بيمارستان و پارک های هم جوار آن باشند که از نوعی بوروکراسی 

حاکم بر آن سرچشمه می گيرد! 
جالب ترين موضوع قابل  توجه مراجعه  کنندگان عدم حضور بعضی از پزش��کان 
متخصص در درمانگاه هاس��ت که ماه های ش��هريور و اس��فند هرس��ال را عازم 
س��فرهای خارجی برای سر زدن به 
خانواده های خود س��اکن در غرب 
هس��تند در حالی  که تابلوی آن ها 
بر س��ر در کلينيک ها نصب  شده و 
صندوق به نام آن ها ويزيت دريافت 
می کند و آزمايشگاه و ديگر خدمات 
کلينيکی قبوض را به نام پزش��کی 
ديگر ثب��ت و در نهايت اينترن ها و 
دستياران دانشجوی پزشک مذکور 
که هنوز دکتر نش��ده اند بيماران را 
معاينه می کنند ک��ه پس از عبور از 
هفت خوان رستم و اقامت چند روزه 
در پياده روه��ا و پارک ها با داروهايی 
ک��ه به آن ه��ا می دهند ک��ه معلوم 
نيس��ت جوابگو باشد و تنها يکی دو 
م��اه نياز آن ه��ا را تأمين می کند به 
شهرها و روستاهای خود در سراسر 

کشور برگردند! 
حاال پيش خود مجسم کنيم چگونه 
می توان به کسب درآمد از گردشگری 
سالمت با اين شرايط اميدوار بود که 
اين مرکز بين المللی پزشکی مطرح و 
برند را به تجارتخانه بيشتر شبيه کرده 
است تا بيمارستانی که بتواند عالوه 
بر نيازمن��دان داخلی، گردش��گران 
بيم��ار را نيز درم��ان و توليد درآمد 
پاي��دار نمايد و اين گونه به جذب ارز 
خارجی پرداخته و تأمين گوشه ای از 

فروش نفت را عهده دار شود؟!
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امامسّجادعليهالسالم:

حق استاد تو اين است که بزرگش داری و محضرش را محترم شماری و 
با دّقت به سخنانش گوش بسپاری .

وز حدیث ر

آرمان خواهي انسان مستلزم صبر بر رنج هاست.پس برادر خوبم، براي جان بازي 
در راه آرمان ها ياد بگير که در اين سّياره ي رنج ، صبورترين انسان ها باشي.

گزارش خ���ب���ر

اهواز
°44 °22

دارد  قصد  جنوب  نفتخیز  مناطق  ملى  شرکت 
کروکى  مطابق  خود  قانونى  تکالیف  اجراى  در 
پیوست ، جهت تحصیل مسیر جاده دسترسى 
موقعیت (شرق 052 جنوب) زیالیى به مساحت 
5165/85 مترمربع را جهت احداث تاسیسات 
نفتى تملک نماید. لذا در اجراى تبصره دو ماده 
امالك  و  اراضى  تملک  و  خرید  نحوه  قانون   4
از  آگهى  این  موجب  به   1358/11/17 مصوب 
آورد  مى  عمل  به  دعوت  مذکور  محل  مالکین 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهى ، با در دست 
شرکت  حقوقى  امور  به  مالکیت  اسناد  داشتن 
واقع  اراضى)  (امور  نفتخیز جنوب  مناطق  ملى 
در اهواز ، کوى فداییان اسالم ، خیابان پارك 4 

مراجعه نمایند.
1398/3940

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

گردشگری سالمت و گندم نمایان جو فروش!
توجه: مطلب دو مستند هم به ضمیمه دارد

حسن  روانشید
روزنامه نگار پيشکسوت

ایجادشبکهمردمیبرایاشتغالزایی
اقدامات اجتماعی و حمایتی بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(
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