توسعه زیرساختهای درمانی اروند

معاون فنیو امورزیربناییسازمانمنطقهآزاد اروندبا اشاره
بهاجراواتمامطرحبهســازیفرودگاهآبادانبااعتبار 45میلیارد
ریال و همچنین آغاز ســاخت فاز دوم ترمینال مســافری داخلی
ایــنفــرودگاهاظهــارکــرد:بهمنظــورتســهیلدرترددمســافران
فــرودگاهآبــادانترمینــالجدیــدیبــرایایــنفــرودگاهدرحال
احداثاست.
ویبابیــاناینکهاینپــروژه،ترمینالداخلیفــرودگاهآبادان
راتشــکیلمیدهــدعنــوانکــرد:ســاختایــنترمینــالدر 2فاز
پیشبینیشــدکهفازاولآنبهاتمامرســیدوفازدومآندرحال
انجاماست.
شــمخانیزیربنایاینســاختمانرا 8هــزارمترمربعخواند
وبیــانکــرد:مبلــغ 410میلیــاردریــالبــرایســاختآندرنظــر
گرفتهشدهاست.
وی گفت :هیأتمدیره ســازمان منطقه آزاد اروند در سال94
تصمیم به افزایش ظرفیت ســالن مســافربری فــرودگاه آبادان
گرفتوبحثمجــزاکردنترمینالداخلیازترمینالخارجیبه
تصویبرســید.براســاسزمانبندیپروژه،کارســاختآنطی
یکسالونیمبهاتماممیرسداماتالشداریمزودترازاینموعد
شاهدافتتاحترمینالدومفرودگاهآبادانباشیم.
شــمخانی فــرودگاه را یکــی از مبــادی مهــم ورود و خــروج
ســرمایهگذاردانســتوافــزود:بههمینمنظورســازمانمنطقه
آزادارونــدبرنامههایــیرادرحوزهعمــرانداردوتالشمیکنیم
تردد به دو شهرآبادان و خرمشهر تسهیل شود .بهمنظور توسعه
زیرساختهایحملونقلولجستیکدرمنطقه،برنامههاییرا
درکوتاهمــدتوبلندمدتداريمكهفــرودگاهازمحورهاياصلي
آناست.
ویافزود:همچنینطرحساحلسازیاروندصغیرآغازشده
اســتکهطیآندسترســیبهآب،مبلمانساحلی،فضایسبز
حاشــیه رودخانه و دیگر اقدامهای مرتبط با ایــن موضوع در این
ســاحلبهانجاممیرسد.البتهساحلســازیمامحدودبهاروند
صغیرنیستوطرحساحلسازیرودخانهکاروندرخرمشهرنیز
بااعتبار220میلیارددرحالانعقادقرارداداست.
معاون فنی و امور زیربنایی ســازمان منطقه آزاد اروند افزود:
درراســتایتحققبخشیبهاهدافهیأتمدیرهسازمانمنطقه
آزادارونــد مبنیبرتوســعهزیرســاختهایشــهریوروســتایی
منطقــهو در چارچــوب طرحهایبهســازیوســاماندهیمعابر
شــهری ،موافقتنامهای به ارزش بیش از یک هزار میلیارد ریال
باآبفایاســتانخوزستاندرحالانعقاداست.هدفازابالغاین
موافقتنامــه اوالًاصالحو توســعه شــبکههای آب شــربو دفع
فاضــاب در مناطــق بحرانــی و کمتر توســعهیافته اســت و ثانیاً
تکمیلبرنامهبهسازیوساماندهیمعابرشهریاست.
شــمخانیافــزود:بــاتوجــهبــهاینکــهاعتبــارمناســبیبــرای
بهســازی و اصالح معابر ســه شهرآبادان ،خرمشــهر و مینوشهر
تخصیصیافتــه اســت لــذا بهمنظــور حفــظ و صیانــت از
ســرمایهگذاری انجامشــده و جلوگیــری از حفاریهــای آتــی و
همچنین عدم اجرای کارهــای اضافی و تخریبهای پیش رو که
بهدالیلمختلفانجاممیشد،سازمانمنطقهآزاداروندباتوجه
بهمشکالتاساسیوضعیتآبوفاضالبمنطقهوعدمامکان
تخصیصاعتبارالزمتوســطآبفایاستانبهدلیلحجمزیادکار
و مبلغ موردنیاز ،در همین راســتا نسبت به مساعدت و همکاری
شرکتآبوفاضالباستان،اقدامبهتعریفپروژهفوقنمود.
معاونفنیوعمرانیسازمانمنطقهآزادارونداضافهکرد:با
انجامپروژهمذکوروپروژههاییکهآبفایاســتانبرایاینمنطقه
دردســتانجامدارد،امیداســتکهبهتوزیععادالنهامکاناتدر
برخیازمناطقکمبرخورداردستیابیموازحفاریهایمرسوم
وغیرضرورینیزجلوگیریشود.

معاونــت فرهنگــی ،اجتماعــی و گردشــگری
ســازمان منطقه آزاد اروند از جملــه معاونتهای
پرکار این ســازمان بــوده که با فعالیــت های متنوع
در عرصه فرهنگی ،آموزشــی ،سالمت ،گردشگری
و هنــر ،توانســته عملکــرد مثبتــی طــی یکســال
گذشــته از خود نشــان دهد.ایــن معاونت بــا توجه
بــه زیرمجموعه های بســیاری کــه دارد ،همــواره با
بهــره گیــری از ظرفیت ها و پتانســیل هــای موجود
در منطقه توانســته اســت کــه تغییرات بســزایی در
حوزههای مربوط به خود ایجاد کند.
مرتضــی نعمــت زاده با اشــاره بــه حرکت های
مثبتی که این معاونت در زمینه بهداشــت و درمان
داشــته ایــن نویــد را به مــردم منطقــه داد کــه برای
درمــان بســیاری از بیمــاری هــا که امــکان عالج آن
بــه دلیل نبــود امکانــات در منطقه تا به حــال نبود،
زیــن پــس نیازی نیســت هزینه و زحمت ســفر را به
خود بدهند ،چراکه آبادان و خرمشــهر توانســتهاند
در زمینــه تجهیــزات درمانــی پیشــرفت قابــل
مالحظهای در یکسال اخیر داشته باشند.
بــه گفتــه وی از جملــه فعالیت هــای مهمی که
در حوزه ســامت انجام گرفته می تــوان به احداث
ســه بیمارستان  ،دو کلینیک و یک آزمایشگاه اشاره
کرد.
همچنیــن در همیــن زمینــه بــا توجــه بــه نیــاز
بیمــاران دیالیزی منطقه و برای جلوگیری از ارجاع
آنها به مرکز اســتان برای درمان ،بیمارســتان های
منطقــه آزاد ارونــد به دســتگاه هــای دیالیــز جدید
مجهز شدند.
حــوزه گردشــگری از دیگــر بخــش هــای مهــم
ایــن معاونت اســت که توانســته در ســال جاری در
موضوعاتــی نظیــر توســعه جوامع محلــی ،میزان
جذب ســرمایه گذاری ،میزان اشتغال ،کارآفرینی،
توســعه عمرانی و کارگــروه گردشــگری اقدامهای
مهمی انجام دهد.
عالوه بر این در این بخش به بررسی چالش ها و
فرصت هــای موجود نیز پرداخته که ارائه برنامهها
و بســته هــای ســرمایه گــذاری و رویدادهــای ملی و
جهانی در سال  1397را شامل می شود.
نعمــت زاده در خصــوص برنامــه و شــرح
فرصتهــا بــه فرصــت هایی نظیــر حــذف روادید
اشــاره کرد ودر بخــش دیگری از ارائــه عملکرد این
معاونــت به فعالیــت های حــوزه فرهنگی و هنری
پرداخــت که یکی از حوزه های مهم این معاونت با
توجه به پتانسیل باالی منطقه در این حیطه است.
مرتضی نعمت زاده با توجه به باال بودن لیست
اقدامهای صورت گرفته در این زمینه به بخشــی از
عملکردها که تأثیرات مهمی داشــته اند اشاره کرد
که به اختصار بدان می پردازیم.
تشــکیل گــروه هــای هنــری ،اجــرای برنامــه ها
و فعالیتهــای تبلیغــی و ترویجــی قــرآن کریــم با
مشــارکت  60شــرکت و مهــد قــرآن ثبــت شــده در
ســطح منطقه، ،تعمیر و تجهیز  22مرکز فرهنگی و
هنری و ســاخت دو پالتو نمایشی که مدت ها بود از
دغدغه های مهم هنرمندان منطقه بود .
عالوه بر موارد ذکر شده بخش فرهنگی و هنری
اجرای دو طرح مطالعاتی مهم را نیز در دســتور کار
خود داشــته که یکــی طرح مطالعاتــی نگرشهای
فرهنــگ عمومــی ســازمان منطقــه آزاد ارونــد و
دیگری منطقــه آزاد اروند به عنــوان منطقه خالق
فرهنگــی بــوده که هــر دو طرح در راســتای بررســی
وضعیت اجتماعی منطقه و آســیب شناسی حوزه
فرهنگــی و هنری و ارائه راهکارهای مهم و اساســی
جهت پیشــبرد اهداف متعالی فرهنگی در ســطح
منطقه بوده است.

امــا یکــی از مهم تریــن برنامــه هــای فرهنگی و
هنری ایــن معاونت میزبانی منطقــه آزاد اروند در
بخــش « تجلی اراده ملی» جشــنواره فیلــم فجر با
حضــور هنرمندان کشــوری بود که در مدت ســه روز
برگزار شــد و ماحصل آن ایجاد شــور و نشاط هنری
در ســطح منطقــه و خصوصــاً بــرای فعــاالن ایــن
عرصه شد.
این معاونت در حوزه فرهنگ و هنر برنامههای
آتــی خــود را نیــز ارائــه کــرد کــه بــه گفتــه مرتضــی
نعمتزاده توجه به سرمایه گذاری در بخش چاپ
و انتشــارات و کانون های تبلیغاتی و همچنین ارائه
تســهیالت جهــت کارآفرینــی و اشــتغال پایــدار در
شاخههای مختلف فرهنگی و هنری خواهد بود.
نعمــت زاده بخشــی از چارچــوب محورهــای
اصلــی پانزدهمیــن نشســت مشــترک معاونــان
فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری که در اسفند 1396
برگزار شد را به تبیین راهبردها و سیاستهای رو به
آینده  ،گزارش کمی و کیفی توســعه جوامع محلی،
جــذب ســرمایه گــذاری داخلــی ،گــزارش کمــی و
کیفــی ایجاد اشــتغال مســتقیم و غیر مســتقیم در
حوزههــای مرتبط با معاونت،گزارش کمی و کیفی
توســعه عمرانی ،ارائــه برنامه های مشــارکتی بین

بخش های داخلی و خارجی ،برنامه های عمرانی
حائــز اهمیــت در توســعه خــاق و در نهایــت ارائه
برنامه هــای حضــور در رویدادهای ملــی و جهانی
سال  1397توسط منطقه  ،بیان کرد.
معاون فرهنگی ،اجتماعی و گردشــگری ســازمان
منطقه آزاد اروند ،حمایت از مشاغل خرد و خانگی از
طریق اعطای تســهیالت کم بهره را از دستآوردهای
این نشست خواند و خاطر نشان کرد:
ظرفیتهــای علمــی منطقــه آزاد ارونــد در
جهــت توســعه گردشــگری اســت و عالقهمنــدان
میتواننــد از ایــن ظرفیــت هــا اســتفاده کنند.ما در
منطقه آزاد اروند نزدیک به  12دانشــگاه با رشتهها
و گرایشهــای متنــوع داریــم کــه بعضــی از آنهــا
مثل دانشــکده نفــت و علوم و فنــون دریایی ،حکم
دانشگاههای مادر را دارند.
در حوزه ورزش نیز معاونت فرهنگی،اجتماعی
و گردشــگری ســازمان منطقــه آزاد ارونــد تنهــا در
۸مــاه نخســت ســال جــاری میزبــان  ۶۲۰رویــداد
ورزشــی منطقــه ای،اســتانی،ملی و جهانــی بــوده
که  ۱۳مورد قهرمانی کشوری۷۰،مســابقه اســتانی
و  ۲۰۳رویــداد محلــی و  ۱۰دوره مربیگری،تنهــا
بخشــی از فعالیتهــای ایــن معاونــت در بخــش
ورزش بوده است.
بــا توجه بــه دامنه وســیع اختیــارات و اجرائیات
ایــن معاونــت ،گزارش ارائه شــده تنها گوشــه ای از
عملکــرد ایــن معاونت طی یکســال گذشــته بوده
است.
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