
بي ش��ك هيچ چيز س��خت تر از يك جابه جايي، 
آن هم در حد مهاجرت نيس��ت. روس��تا نشينان 
مي خواهند كه مشكالتش��ان رفع ش��ود تا براي 
هميش��ه در س��رزمين آباو اجداديش��ان بمانند. 
تأمين نيازها، كمك به تجهيز باغات و زمين هاي 
كشاورزي به سيس��تم آبياري نوين، رفع مشكل 
راه ها و س��رمايه گذاري در زمينه ايجاد كارگاه ها 
و كارخانج��ات فرآوري كمترين كاري اس��ت كه 

مي توان در اين مناطق انجام داد. 
حاال سپاه پاسداران اقدامات زيادي را در استان هاي 
مختلف در دستور كار قرار داده است و در همين 
رابطه مي توان سري به روستاهاي آذربايجان شرقي 
زد. جايي كه فقط طي چهار ماه اخير در ۵۰ روستاي 
اس��تان، مهاجرت معكوس صورت گرفته است.  
»زماني كه مشكل جاده اي و مزارع روستاها رفع 
ش��د، روس��تاييان دوباره به خانه و كاش��انه خود 
بازگشته و خانه هاي جديدي احداث مي كنند.« 
اين ها بخشي از حرف هاي فرمانده سپاه عاشوراي 
آذربايجان شرقي اس��ت با بيان اين كه امسال در 
۵۰ روستاي استان، مهاجرت معكوس انجام شده 
اس��ت، به اقدامات اين نهاد اشاره مي كند.   سردار 
عابدين خرم مي گويد: » عقبه اصلی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي از بدو تأسيس خود به عنوان حامي 
محرومان بوده است  و خدا را ش��كر كه در عرصه  
محروميت زدايي همواره در كنار مردم و اين مردم 
نيز در كنار فرزندان سپاهي و بسيجي خود حضور 

دارند.«  وي با اشاره به تعمير و احداث ۵۹ مسجد در 
اين مناطق ادامه مي دهد: »روستاييان خواسته هاي 
زيادي ندارند و رفع مشكل رفت و آمد و مسيرهايشان 

و توجه به مزارع و باغات نياز اول آنهاست.«
اين مسئول تأكيد مي كند: »خيران آذربايجان شرقي 
در خط مقدم هر عرصه اي حضور دارند و همواره با 
مال و جان خ��ود و خلوص نيت ب��ه مردم كمك 
مي كنند، ام��روز جهاد عاش��وراييان افتخار اين را 
دارد، ۶۷۲ پروژه را كه عمليات آنها از نيمه دوم سال 
۹۶ شروع شده بود، به طور كامل به اتمام برساند.«  
سردار خرم مي گويد: »اين پروژه ها در ۲۰۵روستا 
كه از ضريب محروميتي در ضريب هفت يا هشت 
محروميت قرار داش��تند، اجرا ش��د. با شناسايي 
روستاها و احداث اين پروژها، مهم ترين مشكالت 
اين روستاها رفع ش��د.«  وي از اتمام ساخت ۳۱۵ 
مسكن مددجو در مناطق محروم استان نيز خبر 
داده و تأكيد مي كند: »عمده مشكل مردم مناطق 
روستايي بيكاري و كشاورزي بود، به همين دليل ۷۸ 
پروژه كانال كشي و ساخت استخر پليمري در اين 
روستاها انجام شد تا آب به آساني از طريق كانال به 
مزارع برسد، با اجراي ۶۷۲ پروژه در مناطق محروم 
استان ۲۵۹ هزار و ۹۰۰ نفر در مناطق تحت پوشش 

قرار گرفته و ۷۹ هزار نفر نيز شاغل شدند.«
    اهداي جهيزيه به نوعروسان روستانشين

با مروري بر برنامه هاي سپاه براي سال هاي آينده 
مشخص مي شود كه از همين حاال مي توان حال 

و روز خوش روس��تاها را به عينه ديد. به خصوص 
اينكه در آذربايجان شرقي، س��پاه عاشورا ۱4۰۰ 
پروژه را تا پايان سال بعد در دس��تور كار دارد و با 
همت مسئوالن استاني و طبق دستور استاندار نيز 

۲۵۰پروژه را در مناطق محروم به اتمام مي رسد. 
 در همي��ن رابط��ه فرمان��ده س��پاه عاش��وراي 
آذربايجان ش��رقي مي گويد:» ۲۰ مورد غسالخانه، 
۱۸راه روستايي، ۳۲ مركز بهداشتي و درماني، پنج 
پل دو و سه دهانه، سه باب مدرس��ه، ۱۵ خانه عالم 
و چندين پروژه ديگر از جمل��ه اقدامات اين نهاد در 
مناطق روستايي و محروم استان است كه احداث و به 
بهره برداري رسيده است.«  وي از اهداي ۲۱۰ مورد 
جهيزيه به نوعروسان نيز خبر داده و تأكيد مي كند: 
»طي دو س��ال گذش��ته نيز ۷۰۰ مورد جهيزيه به 
نوعروسان استان اهدا شد.«  با توجه به گزارشات طي 
يك سال گذشته توزيع البسه، بسته هاي غذايي، لوازم 
تحرير، مساعدت هاي مالي و تجهيز مساجد در مناطق 

محروم استان از ديگر كارهاي سپاه عاشوراست. 
س��ردار خرم با بيان اين كه مقام معظم رهبري در 
تمام تدابير خود، همواره توجه به قش��ر محروم و 
مستضعفان را مورد تأكيد قرار مي دهند، مي گويد: 
»در حال حاضر 4۰۰ گروه جهادي در سطح استان 
براي خدمت رساني به مردم مناطق حاشيه نشين 
حضور دارن��د و نزيك به ۵ هزار ج��وان انقالبي در 
عرصه هاي عمراني، بهداش��تي و ساخت و ساز در 

روستاها و مناطق محروم فعاليت مي كنند.«

 فرمانده سپاه عاش��ورا با اش��اره به وقوع سيل در 
چهار اس��تان و فعاليت گروه هاي جهادي استان 
نيز مي گويد: »روز دوم فروردين ماه س��ال جاري، 
گروه هاي جهادي استان خود را به آق قال رسانده و 
براي كمك رساني به مردم نزديك به يك و نيم ماه 
در مناطق سيل زده حضور يافتند، تبريزي ها در اين 
جريان حماسه آفريدند، زماني كه نيازمندي ها را به 
مردم اعالم مي كرديم، موج عظيمي از كمك هاي 
مردمي براي ما ارسال مي شد كه در برخي مواقع 
در توزيع آنها با مش��كل مواجه مي ش��ديم.«  وي 
با اش��اره به لزوم افزايش فعاليت هاي جهادي در 
راس��تاي محروميت زدايي اس��تان، خاطرنشان 
مي كند: »روستا هاي لب مرز استان هاي كردستان 
و آذربايجان غرب��ي به مراتب از لح��اظ امكانات و 
زيرساختي نسبت به روستاهاي آذربايجان شرقي 
برخوردارتر هس��تند.« الزم به ذكر است چندي 
پيش اس��تاندار آذربايجان ش��رقي نيز گفته بود: 
»خوشبختانه استفاده از روش هاي نوين در بخش 
كشاورزي و ايجاد س��ود اقتصادي در اين بخش، 
موجب مهاجرت معكوس در بسياري از روستاهاي 

استان شده است كه اين روند بايد ادامه يابد.«
محمدرض��ا پورمحم��دي خاطرنش��ان ك��رد: 
»گزارش ها نشان مي دهد كه در بخش كشاورزي 
به يك ساماندهي مناسب و توليد پايدار در استان 
رسيده ايم كه از اين بابت از همه دست اندركاران و 

فعاالن اين بخش قدرداني مي كنم.«

مهاجرت از روستاها به سمت ش�هرها يكي از بزرگ ترين مشكالت 
محمدرضا هاديلو
   گزارش يك

دهه هاي اخير به شمار مي آيد. روستا نشيناني كه به داليل مختلف مثل 
كمبود شغل، خشكسالي يا با نيت تشكيل زندگي بهتر و بهره مندي از 
امكانات مطلوب تر، روانه نزديك ترين شهر مي شوند و با اين تفكر كه بعد از چند ماه مي توانند به مركز 
شهر نفوذ كنند، در حاشيه ها اسكان مي گزينند. حاشيه نشيني هايي كه نه رنگ روستا دارد و نه بوي 

شهر. اما چند وقتي است كه مسئوالن به فكر تجهيز روستاها و سرمايه گذاري در رابطه با ايجاد اشتغال 
در اين مناطق افتاده اند و جالب اينكه اين كار در كمترين زمان ج�واب داده و به مهاجرت معكوس 
منتهي شده است. در همين راستا مي توان به اقدامات سپاه عاشوراي آذربايجان شرقي اشاره كرد 
كه فقط طي دو سال و با اجراي ۶۷۲ پروژه باعث شد تا در سال جاري در ۵۰ روستاي استان، مهاجرت 
معكوس انجام ش�ود. موضوع�ی كه م�ورد تأييد اس�تاندار نيز ب�وده و ب�ه ادامه آن تأكي�د دارد. 

تبادالت اقتص�ادي و موقعي�ت منحصر به فرد 
گردش�گري جزيره قشم در اس�تان هرمزگان 
موجب شده تا توجهات داخلي و خارجي زيادي 
به اين جزيره خليج فارس جلب شود.  از آنجايي 
كه حمل ونقل مس�افر و كاال در مس�ير قشم و 
بندرعباس از طريق كشتي و قايق انجام مي گيرد 
و در صورت بروز طوفان اين جابه جايي ها با تأخير 
انجام يا كنسل مي شود، لذا اين مهم موجب شد 
تا س�اخت پل خليج فارس كه قشم را از طريق 
بندرالفت و بندرپهل به بندرعباس وصل مي كند 
در دستور كار قرار بگيرد.  با اين حال مشكالتي 
از قبيل، مسائل زيس�ت محيطي و محدوديت 
تأمين منابع و حتي مسائل مهندسي ساخت آن 
را به تعويق انداخت.  اما حاال و به گفته وزير راه و 
شهرسازي با رفع مشكالت و به رغم تحريم هاي 
موج�ود مذاك�رات خوبي ب�ا س�رمايه گذاران 
خارجي براي احداث و اتمام پل چهار كيلومتري 
خليج فارس ص�ورت گرفته اس�ت. اتفاقي كه 
مي تواند بسياري از مشكالت موجود را رفع كند. 

    
وضعيت مطلوب شاخص هاي گردشگري همچون 
طبيعت بكر و زيبا، ميراث فرهنگي، مراكز تفريحي 
دريايي و هوايي در كنار موقعيت اقتصادي جزير 
قش��م در هرمزگان را به يكي از جزاير ديدني و پر 
رفت وآمد در خليج فارس تبديل كرده اس��ت.  در 
اين ميان، س��واحل زيبا، قلع��ه پرتغالي ها، موزه 
ژئوپارك، سايت تخم گذاري الك پشت هاي پوزه 
عقابي، چاه ه��اي تال و بادگيره��اي بندر تاريخي 
الفت از ديگر جاذبه هاي گردشگري جزيره قشم 
است موضوعي كه موجب شد تا سبب افزايش ۱۷ 
درصدي ورود مسافر و گردشگر و رشد ۶۵ درصدي 
بازديد گردشگران از مراكز گردشگري قشم شود.  
همچنين باستان شناسي ها از وجود ۲۰۰ محوطه 
تاريخي از قبيل تپه ه��ا، دخمه ه��ا، بقاياي كنار 
ساحل مانند غارها، بندرها و سازه هاي آبي مانند 
سدها جزيره قشم حكايت مي كند.  اين موقعيت 
در حالي است كه تاكنون ۳۰ اثر از اين آثار شاخص 

به عنوان آثار ملي ثبت شده اند كه اين آثار تاريخي 
در كناره هاي ساحل و روستاها از جمله ُكنارسياه، 
َرمچاه، َسلَخ و دوالب پيدا شدند كه برخي به دوره 

اشكاني و هزاره اول پيش از ميالد تعلق دارند. 
  ادامه ساخت پروژه پل خليج فارس 

ويژگي ممتاز گردش��گري جزيره قش��م در كنار 
تبادالت اقتصادي موقعيت ويژه اي را براي جزيره 
قشم ترسم كرده به طوري كه پس از كيش رتبه 
دوم بازديد كننده را به خود اختصاص داده است. 
از آنجايي كه حمل ونقل مس��افر و كاال در مسير 
قش��م و بندرعباس از طريق كشتي و قايق انجام 
مي گي��رد و در صورت بروز طوف��ان موجب بروز 
تأخير مي شود لذا اين مهم موجب شد حدود يك 
دهه قبل طرح س��اخت پل خليج فارس كه قشم 
را از طريق بندرالفت و بن��در پهل به بندر عباس 
وصل مي كند در دس��تور كار قرار بگي��رد.  با اين 
حال مشكالتي از قبيل، مسائل زيست محيطي و 
محدوديت تأمين منابع و حتي مسائل مهندسي 
و اجرايي موجب شد تا پس از چند ماه از آغاز كار 
اين پروژه مهم متوقف شود.  وزير راه و شهرسازي 

كه در زمينه افتتاح برخي از پروژه ها و روند ساخت 
برخي ديگر به اس��تان هرمزگان سفر كرده است 
در خصوص آخري��ن وضعيت پ��ل خليج فارس 
مي گويد: »اين پ��روژه بنابر دالي��ل گوناگون از 
جمله مسائل زيست محيطي و محدوديت تأمين 
منابع و حتي مسائل مهندسي و اجرايي متوقف 
شد كه در همين راستا سازمان منطقه آزاد قشم 
و استانداري هرمزگان مذاكراتي را با سرمايه گذار 
خارجي انجام داده اند تا بتوان اين پروژه را در قالب 
يك پروژه سرمايه گذاري مشترك دنبال كرد.« 
وي با بيان اينكه به رغم تمامي تحريم ها مذاكرات 
خوبي تاكنون با سرمايه گذار خارجي انجام گرفته 
است مي افزايد: »پيش بيني مي شود اين مذاكرات 
به زودي وارد فاز اجرايي و عملياتي شود.« از جمله 
مزايايي كه در اين رابطه مي توان به آن اشاره كرد، 
رونق اقتصادي منطقه، نزديك شدن فاصله قشم 

به بندرعباس كه برابر با ۲ هزار۲۰۰ متر است. 
   مسيري براي قطار و خودرو 

از آنجايي كه بسياري از سواحل جنوبي ايران در حال 
حاضر توانايي پذيرش كشتي هاي باالي ۱۰۰ هزار 

تني را ندارند، بلكه در آينده نيز به دليل مشكالت 
فني، از جمل��ه محدوديت هاي محيط��ي )مانند 
عمق آب در بنادر( و مسائل مالي توانايي پذيرش را 
نخواهند داشت.  در چنين شرايطي، سواحل جزيره 
قشم كه در بعضي نقاط عمقش به حدود 4۰ متر 
مي رسد اين امكان را داش��ت كه بتواند كشور را با 
اسكله اي مطابق استانداردهاي روز دنيا براي پذيرش 
كشتي هاي فوق سنگين در اين زمينه توانمند كند. 
به اين ترتيب زماني كه چني��ن بندرگاه بزرگي در 
قشم ايجاد شود كشتي هاي حامل كاالها به ايران 
به جاي رفتن به بن��ادر دورتر جنوب خليج فارس، 
مي توانند در قشم پهلو بگيرند.  يكي از ويژگي هاي 
مهمي كه در ساخت اين پل در نظر گرفته شده ايجاد 
دو مسير براي خودروها و قطارهاست موضوعي كه 
نفش مهمي در تسريع حمل مسافر و كاال مي تواند 
داشته باشد.  همچنين پل خليج فارس بر روي دريا 
و خش��كي در مجموع 4۱۳۰ متر طول دارد. طول 
اين پل در محدوه خشكي به سمت الفت ۷۹۰ متر، 
در محدوه خشكي به طرف پهل حدود ۸4۰ متر و 
۲۵۰۰ متر نيز طول پل برروي دريا اس��ت.  اين در 
حالي است كه مرحله نيلينگ ساحل اين پل انجام 
شده است و در حال حاضر اجراي سيستم پايه ها در 

حال عملي شدن مي باشد. 
عالوه ب��ر آن اين پل داراي س��ازه اي از نوع كابلي 
با سيس��تم تركه اي با ش��ش پايه اصلي است كه 
عبور قطار و وسايل نقليه از طريق يك خط آهن، 
چهار باند اتومبيل )رفت و برگشت( و يك مسير 
پياده رو را كه جمع��اً برابر ۳۲ مت��ر خواهد بود و 
هم چنين عبور كشتي از زير آن را فراهم مي سازد.  
با راه اندازي اين پل س��رعت انتقال كاال به ايران و 
از ايران به كشورهاي ديگر تا 4۰ درصد بهبود پيدا 
مي كند. عالوه بر موراد گفته ش��ده چون احداث 
بندر در قشم نياز به س��رمايه گذاري كالن دارد، 
كمتر سرمايه گذاري حاضر مي شود بدون وجود 
پل، در اسكله فعاليت كند زيرا اين پل است كه به 
بندرگاه رونق و سرعت مي دهد و با گردش سرمايه، 

بازگشت سرمايه و سود را تضمين مي كند. 

ساخت پل خليج فارس روي تحريم ها از قشم تا بندرعباس
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مهاجرتمعكوسبه50روستايآذربايجانشرقي
باافتتاح۶۷۲پروژهسپاهعاشورا

   گلستان: فرماندار گرگان گفت: بازسازي واقعه غدير براي دومين سال 
متمادي با مشاركت همه ادارات شهرستان در گرگان برگزار مي شود.  محمد 
حميدي اظهار كرد: برخي از رويدادها در تاريخ اسالم داراي ماهيتي تاريخي 
و ارزشي خاص است كه ضرورت دارد براي حفظ و استمرار و زنده نگهداشتن 
اين آيين هاي مقدس تالش شايسته اي از سوي ادارات و نهادها در تبليغ 
ارزش ها و فراهم سازي شرايط و امكانات براي برپايي مراسم صورت گيرد. 

   ايالم: تفاهمنامه همكاري بين مس��ئوالن اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايالم و استان هاي بابل، ديوانيه و ديالي عراق منعقد 
شد.  رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايالم در اين مراسم 
گفت: اين تفاهمنامه در ش��ش ماده امضا و از اين پس قابليت اجرايي 
خواهد داشت.  ش��عبان فروتن بيان كرد: مهم ترين مفاد اين تفاهمنام 
ش��امل تالش طرفين براي افزايش، تقويت و توسعه تجارت و مراودات 
اقتصادي و صدور خدمات فني مهندسي با يكديگر و همچنين تشويق، 
حمايت و تسهيل اعزام هيئت هاي تجاري و صادرات و واردات و بازديد 

بازرگانان دو طرف به صورت گروهي و فردي است. 
   كاشان: فرماندار كاشان از فعاليت بيش از ۱۰۰ سمن در كاشان خبر 
داد و گفت: ساخت و بهس��ازي ۲۰۰ واحد مسكوني ويژه مردم مناطق 
سيل زده كشور يكي از ش��اخص ترين اقدامات سمن هاي كاشان بوده 
است.  علي اكبر مرتضايي اظهار داشت: در سال گذشته ۹۰ سازمان مردم 
نهاد و مؤسسه خيريه در شهرستان كاشان فعال بودند كه در سال جاري 
اين آمار و ارقام به بيش از ۱۰۰ سمن در حوزه فعاليت اجتماعي، علمي، 

آموزشي و نيكوكاري رسيده است. 
   البرز: شهردار آس��ارا از ايجاد طرح گردش��گري در محور توريستي 
كرج - چالوس محدوده ري زمين خبر داد.  محمدباقر آسرايي با اشاره به 
اهميت توسعه مكان هاي اقامتي- تفريحي در جاده كرج- چالوس اظهار 
كرد: بايد به سمت تكيه بر گردشگري در بخش آسارا و جذب سرمايه گذار 
براي مشاركت در اين طرح ها و البته با حفظ محيط زيست و جاذبه هاي 
طبيعي پيش رويم.  وي ادامه داد: در قالب اين اقدامات بايد ايجاد حداقل 
دو مكان اقامتي- گردشگري در بخش آسارا را تعريف كنيم؛ چون اكنون 
ظرفيت هاي خوبي مانند هتل هاي گچسر و ديزين را در جاده كرج- چالوس 
داريم اما نيازمند توسعه بيشتر چنين مكان هاي اقامتي آن هم با كمك و 
سرمايه گذاري بخش خصوصي هستيم؛ چون توان دولت از نظر تخصيص 

اعتبار و هزينه كرد در چنين بخش هايي محدود است. 
   خراسان جنوبي: ۸۰ زوج فردوسي در همايشي با عنوان آب و آئينه 
آموزش هاي سبك زندگي اسالمي را فراگرفتند.  امام جمعه فردوس در 
همايش آب و آئينه گفت: اگر بخواهيم زندگي سعادتمندانه و عاشقانه داشته 
باشيم راهي جز برگشت به تعاليم اسالمي نداريم.  حجت االسالم محمدرضا 
بابايي تصريح كرد: نگاه عاشقانه به زندگي موجب تحكيم بنيان خانواده 
مي شود و قرآن نيز زندگي زن و مرد را به منزله لباس مي داند زيرا عيوب 
يكديگر را مي پوشانند.  وي با انتقاد از تشريفات در ازدواج ها، مهريه و جهيزيه 
سنگين و توقعات باالي زوجين تأكيد كرد: متأسفانه اين موارد موجب شده 
آمار ازدواج در كشور كاهش يابد ولي اگر بتوانيم ازدواج ها را كم هزينه و ساده 

برگزار كنيم خود عامل مهمي در تحكيم بنيان خانواده مي شود.

88498441سرويس  شهرستان

راهاندازيفازدوممركزدرمانناباروري
جهاددانشگاهيخراسانشمالي

   خراسان شمالي  نماينده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، 
مانه، سملقان، راز و جرگالن در مجلس  
از اقدام جديد براي راه اندازي فاز دوم مركز درمان ناباروري جهاد 

دانشگاهي در خراسان شمالي خبرداد. 
 دكتر علي قرباني  نماينده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان، 
راز و جرگالن  با اش��اره ب��ه اينكه راه ان��دازي مركز درم��ان ناباروري 
جهاددانشگاهي و پذيرش بيمار در اين مركز مي تواند اقدام خوبي براي 
جذب توريست در استان باش��د، گفت: با همكاري جهاددانشگاهي و 
دانشگاه علوم پزشكي، حدود ۱۰ ميليارد تومان اعتبار براي راه اندازي 
فاز اول اين كلينيك هزينه ش��ده اس��ت و اگر ف��از دوم آن راه اندازي 
نشود اعتبارهاي گذشته از بين خواهد رفت و از همين جهت به دنبال 

حمايت هاي بيشتر براي افتتاح فاز دوم اين كلينيك خواهيم بود.  
وي با بيان اينكه در برخي اس��تان هاي هم جوار ني��ز كلينيك درمان 
ناباروري وجود ندارد و بيماران بايد به استان هاي ديگر مراجعه كنند، 
افزود: با توجه به اينكه ۱۵ تا ۲۰ درصد زوج ها با مشكالت ناباروري مواجه 
هستند؛ نياز است كه اين كلينيك در استان فعال و بسياري از مشكالت 
اين بيماران حل شود.  نماينده مردم بجنورد در مجلس  افزود: از طريق 
صندوق توسعه ملي بايد حمايت هايي از جهاددانشگاهي انجام شود و 
اين حمايت ها نيازمند تحرك بيشتر مسئوالن جهاددانشگاهي در كشور 
است.  وي با تأكيد بر اينكه جهاددانشگاهي يك نهاد دانش بنيان و خالق 
است، تأكيد كرد: اين نهاد بر نيروهاي جوان و خالق تكيه دارد و همين 

مسئله نشان از اهميت حمايت از اين نهاد انقالبي دارد. 

پرداختتسهيالتبهصاحبانمشاغل
درصورتاستخداممددجويان

مديركل هدايت هاي شغلي كميته      چهار محال و بختياري
ام�داد ام�ام خمين�ي)ره( گفت: 
صاحبان مشاغل در ازاي استخدام مددجويان اين نهاد تا سقف ۵۰ 

ميليون تومان تسهيالت دريافت مي كنند. 
عليرضا رمضاني مديركل هدايت هاي شغلي كميته امداد امام خميني)ره( 
در س��فر به اس��تان چهارمحال و بختياري با بيان اينكه توانمندسازي 
مددجويان از رويكردهاي اصلي كميته امداد در استان ها است، گفت: 
مشاوره شغلي در راستاي توانمندس��ازي از جمله خدماتي است كه به 
مددجويان ارائه مي ش��ود.  وي افزود: پس از ارائه مش��اوره، افرادي كه 
توانايي انجام فعاليت هاي اقتصادي را دارند، مشخص مي شوند و براساس 
توانايي، تحصيالت و عالقه خود تحت آموزش قرار مي گيرند و سپس وارد 
بازار كار مي شوند.  مديركل هدايت هاي شغلي كميته امداد امام خميني 
به ارائه بسته هاي تشويقي به كارفرماياني كه زمينه اشتغال مددجويان 
را فراهم مي كنند، اشاره و بيان كرد: صاحبان مشاغل در ازاي استخدام 
مددجوي��ان اين نهاد تا س��قف ۵۰ ميليون تومان تس��هيالت دريافت 
مي كنند.  رمضاني توسعه مشاغل خرد را از ديگر رويكردهاي اين نهاد در 
زمينه توانمندسازي مددجويان عنوان و خاطرنشان كرد: مشاغل خرد 
توسط مددجويان و با دريافت وام قرض الحسنه محقق مي شوند.  وي با 
بيان اينكه از مشكالت مددجويان داراي مشاغل خرد تأمين مواد اوليه، 
بازاريابي و فروش محصوالت است، گفت: در اين ميان راهبران شغلي 
افرادي هستند كه توانايي و قدرت ريسك باالتري براي حضور در عرصه 
كار را دارند، در نتيجه امور مرتبط با كس��ب و كارهاي خرد را كه به هم 

مرتبط است، پيگيري كرده و زنجيره اتصال آنها را فراهم مي كنند.

تسهيالت40ميليونتوماني
براينوسازيامالكبافتفرسودهاراك

سرپرست سازمان عمران و بازآفريني      مركزي
فضاهاي شهري شهرداري اراك گفت: 
براي نوسازي و مقاوم سازي امالك موجود در بافت فرسوده 4۰ تا 

۵۰ ميليون تومان تسهيالت پرداخت مي شود. 
مهدي بنيادي سرپرس��ت س��ازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 
شهرداري اراك، با اش��اره به ضرورت مقاوم سازي و نوسازي امالك مستقر 
در بافت فرسوده و ناكارآمد شهري اراك، گفت: به منظور تحقق اين هدف، 
سازمان عمران و بازآفريني شهري تس��هيالتي 4۰ ميليون توماني را براي 
نوسازي بافت فرسوده شهري در نظر گرفته است.  وي با اشاره به اينكه اين 
تسهيالت ويژه نوسازي و مقاوم سازي امالك كمتر از ۲۰۰ متر زيربناست، 
افزود: در اين راستا ش��هرونداني كه امالك آنها در بافت فرسوده و ناكارآمد 
شهري مستقر است، مي توانند اقدام به دريافت تسهيالت ۱۵ ساله با نرخ سود 
۹ درصد كنند.  بنيادي تصريح كرد: براي كالنشهرها تسهيالتي به مبلغ ۵۰۰ 
ميليون ريال و براي شهرهاي باالي ۲۰۰ هزار نفر كه اراك نيز جزو اين شهرها 
جاي مي گيرد 4۰۰ ميليون ريال در نظر گرفته شده است كه خوشبختانه 
تاكنون شماري از شهروندان از اين تسهيالت بهره مند شده اند.  وي با بيان 
اينكه متقاضيان مي توانند با مراجعه به سازمان عمران و بازآفريني شهري 
از وضعيت ملك خود و قرار داش��تن آن در بافت فرسوده و ناكارآمد شهري 
مطمئن شوند، گفت: شهروندان با ارائه مدارك شناسايي، پروانه ساخت و سند 
مالكيت به سازمان و دريافت كد رهگيري و نامه به راه وشهرسازي ارجاع و پس 

از انجام مراحل الزم جهت دريافت وام به بانك معرفي مي شوند. 

آغازطرحافزايشخلوصسنگآهن
بدوناستفادهازآبدريزد

طرح افزايش خلوص سنگ آهن بدون      يزد
اس�تفاده از آب ب�ا س�رمايه  گذاري 
خطرپذي�ر صن�دوق پژوه�ش و فن�اوري ي�زد عمليات�ي ش�د. 
ط��رح افزايش خلوص س��نگ آهن از طريق روش هاي مغناطيس��ي و 
مكانيكي و بدون استفاده از آب توسط شركت فرآور كاني گنج مستقر 
در پرديس زيست فناوري و سيستم هاي پيشرفته صنعتي پارك علم 
و فناوري يزد ارائه شد.  اين طرح با س��رمايه گذاري ۱۱ ميليارد ريالي 
صندوق پژوهش و فناوري استان يزد انجام شده و مزيت آن نسبت به 
ساير طرح هاي افزايش خلوص س��نگ آهن اين است كه در اين روش 
بدون استفاده از آب، درجه خلوص سنگ  هاي معدني افزايش مي   يابد.  
همچنين معادني كه به دليل خلوص پائين غير قابل فروش هستند، با 

اين روش تلخيص، اقتصادي شده و به فروش مي رسند.

احداثنخستينپلتمامشيشهايايران
درهيراردبيل

نخستين پل تمام شيشه اي ايران در      اردبيل
شهرس�تان هي�ر اردبي�ل به دس�ت 

رئيس جمهور افتتاح مي شود.
علي اصغر مونسان رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور در 
بازديد از عمليات اجرايي اولين پل تمام شيشه اي ايران در هير گفت: در حال 
حاضر عمليات اجرايي نخستين پل تمام شيشه اي ايران در هير پيشرفت 
خوبي داشته و اين پروژه همزمان با سفر رئيس جمهور به استان اردبيل افتتاح 
و به بهره برداري مي رسد.  وي با بيان اينكه كلنگ  نخستين پل تمام شيشه اي 
ايران در هير سال گذشته به زمين زده ش��ده بود، افزود: بعد از كلنگ زني 
خوشبختانه عمليات اجرايي اين پروژه بسيار خوب بوده  و در حال حاضر 
مراحل پاياني خود را سپري مي كند. مونسان تصريح كرد: تالش و همت 
سرمايه گذار مجموعه گردشگري پل تمام شيشه اي هير قابل قدرداني است 
چرا كه در اين مدت توانسته اند به طور جهادي اقدامات خود را پيش برده و 
در تكميل و بهره برداري از اين پروژه پيشگام هستند.  معاون رئيس جمهور 
بيان كرد: پل تمام شيشه اي هير يكي از مهم ترين و اساسي ترين طرح ها و 
پروژه هاي گردشگري كشور محسوب مي شود و اين پروژه نقش اساسي در 

جذب گردشگر و رونق اقتصادي منطقه خواهد داشت.

تعدادمدارسبنيادبركتدرروستاها
به1۲50رسيد

سال 139۵ بود كه بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( اعالم 
كرد درصدد است براساس تأكيدات مقام معظم رهبري يك هزار مدرسه 
در مناطق محروم و كم برخوردار كشور تأسيس كند. بر همين اساس قرار 
بود در همان سال ۲۰۵ مدرسه  جديد در روستاهاي كشور بسازد. حاال بعد 
از گذشت كمتر از سه سال از آن روزها اين بنياد از آمار اعالم شده فراتر 
رفته و اعالم شده با افتتاح 11۰ مدرسه  جديد در سال جاري، تعداد مدارس 
بركت در سراسر كشور به 1۲۵۰ مدرسه مي رسد. يعني با به اتمام رسيدن 
ساخت هزار مدرسه اول، پروژه احداث هزار مدرسه دوم شروع شده است. 

    
مراكز فرهنگي و آموزشي از جمله نياز هاي مبرم مناطق محروم به شمار 
مي آيند كه در همين راستا بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام ساخت 
مدارس را در دستور كار خود قرار داده است و هر ماه و با تكميل شدن تعدادي 
از آنها شاهد افتتاح و به بهره برداري رسيدنش هستيم.  اين بنياد در راستاي 
نهضت مدرسه سازي و به منظور توسعه فضاهاي آموزشي و توزيع عادالنه  
امكانات تحصيلي در مناطق محروم و كم تر توسعه يافته  كشور، ساخت ۱۱۰ 

باب مدرسه را در اين مناطق براي سال جاري پيش بيني كرده است. 
   بهره مندي دانش آموزان 2 هزار و ۵۰۰ روستا از مدرسه 

هم اكنون مدرسه س��ازي يكي از بنيادي ترين و ماندگارترين اقدامات ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در مناطق محروم است كه از طريق بنياد بركت 
دنبال مي شود.  بر همين اساس وقتي صحبت از افتتاح ۱۱۰ مدرسه در مناطق 
كم برخوردار مي شود، هر شنونده اي به شوق مي آيد اما وقتي اين خوشحالي ها 
دو چندان مي شود كه بدانيم ۱۰ باب مدرسه  ۱۵ كالسه از مدارس ذكر شده، 
در مناطق زلزله زده  كرمانشاه تكميل و تقديم دانش آموزان اين مناطق خواهد 
شد.  براساس تأكيد مقام معظم رهبري بر ارتقاي عدالت آموزشي در مناطق 
محروم و در ادامه  نهضت مدرسه سازي، بنياد بركت پس از احداث يك هزار 

مدرسه  اول، ساخت هزار مدرسه  دوم بركت را در دست اقدام دارد.  
بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( تا به امروز نسبت به احداث 
يك هزار و ۶4۰  مدرسه با ۹هزارو ۲4۰ كالس درس، ظرفيت پذيرش ۱۹۲ 
هزار دانش آموز و اعتباري بالغ بر ۸هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال اقدام كرده، كه از 
اين تعداد تاكنون، يك هزار و ۱4۰ باب مدرسه با ۶ هزار و ۱۱۰كالس درس، 
به بهره برداري رسيده است.  با افتتاح ۱۱۰ مدرسه  جديد در سال جاري، تعداد 
مدارس بهره برداري شده بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در 
سراسر كشور، به ۱۲۵۰ باب خواهد رسيد.  گفتني است، مدارس بنياد بركت 
تاكنون بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ روستا در ۳۱ استان كشور را تحت پوشش قرار 
داده اند.  هم چنين الزم به توضيح است كه مدارس بركت در مناطق محروم 
مورد نياز وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازي مدارس كشور و با رعايت 
استانداردها و الزامات آموزش��ي و ضوابط فني و زيربنايي ساخته مي شوند 
و پس از تكميل، تقديم دانش آموزان عزيز اين مناطق مي ش��ود.  براساس 
تفاهمنامه  ميان س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( و وزارت آموزش و 
پرورش، مقرر شده است كه تعداد مدارس بركت تا چند سال آينده، به ۲ هزار 
باب مدرسه در سراسر كشور برسد. بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( براي نيل به اين هدف، با وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازي، 

توسعه و تجهيز مدارس كشور در تعامل مستمر است. 

سيد احمد هاشمي اشكا
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