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  سه شنبه  اول مرداد 1398  شماره 5077 
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اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

کرمانساری اصفهانقم مشهد تهران 
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نفت  پاالیش  شرکت  سهام  صاحبان  ساالنه  عادى  عمومى  مجمع 
با حضور 88 درصدى سهامداران، در روز چهارشنبه 26 تیرماه در  اصفهان 

محل این شرکت برگزار شد.
هاى  پرژوه  وضعیت  اصفهان،  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل  مجمع  این  در 
براى  آنچه  اظهارکرد:  و  ارزیابى  قبول  قابل  را  پاالیشگاه اصفهان طى یکسال 
شرکت پاالیش نفت اصفهان اهمیت دارد نداشتن حادثه در شرکت است که 
خوشبختانه در سال 97 هیچ گونه حادثه ناتوان کننده اى نداشته ایم و این 

یکى از مزیت هاى بزرگ شرکت در سال گذشته است.
مرتضى ابراهیمى، با اعالم گزارشى از وضعیت این شرکت، برنامه ها و پروژه 
هاى در دست اجرا براى سهامداران اظهار داشت: شرکت در صنعت فراورده 
هاى نفتى،کک و سوخت هسته اى فعالیت مى کند و در حال حاضر 10 شرکت 
پاالیشى کشور در این حوزه فعالیت مى کنند که بر اساس گزارش هاى عملکرد 
شرکت هاى پاالیشى در سال 97 شرکت پاالیش نفت اصفهان از نظر دریافت 

خوراك نفت خام و میعانات گازى در جایگاه دوم قرار دارد.
مرتضى ابراهیمى افزود:این شرکت از منظر تولید محصوالت نفت و گاز مقام 
نخست، گاز مایع مقام دوم، نفت سفید مقام سوم، نفت کوره مقام سوم و بنزین 

در مقام پنجم قرار دارد.
وى با اشاره به سهم 16 درصدى پاالیشگاه اصفهان در زمینه تولید گاز مایع در 
سال 97 اظهار داشت: همچنین سهم پاالیشگاه اصفهان در تولید فرایندها در 
سال 97 به ترتیب در زمینه نفت سفید،17 درصد، بنزین 12 درصد، نفت گاز20 

درصد و نفت کوره 15 درصد بوده است.
ابراهیمى، با بیان اینکه پاالیشگاه در بهمن ماه 1396 موفق به اخذ گواهینامه 
استاندارد سیستم مدیریت انرژى ISO-50001 شده و در اسفند 97 گواهینامه 
آن تمدید گردید اظهار داشت: در راستاى پیاده سازى استاندارد، خط مشى 
انرژى تدوین شده و اهداف کالن و خرد و پژوهش هاى برنامه هاى دستیابى به 
اهداف انرژى اولویت بندى شده شرکت پاالیش نفت تعیین شده است تا طى 
5 سال شاخص انرژى از مقدار سه هزار و 3043 مگا ژول بر تن نفت خام به دو 

هزار و 2366مگا ژول بر تن نفت خام کاهش یابد.
مدیر عامل پاالیشگاه نفت اصفهان، با بیان اینکه با بروز خشکسالى و خشک 
اصفهان  پاالیشگاه  آب  تامین  براى  هایى  پروژه  رود  زاینده  رودخانه  شدن 
شاهین  پساب  تصفیه  به  توان  مى  ها  پروژه  این  ازجمله  گفت:  شده،  تعریف 
شهر اشاره کرد. وى در رابطه با این پروژه توضیح داد: درراستاي مصرف بهینه 
آب، خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و  تصفیه خانه پساب شهري در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان احداث شد. این پروژه که براي نخستین  بار در کشور به منظور 
از فاضالب شهري در شرکت پاالیش نفت اصفهان  تصفیه و استفاده صنعتی 

اجرا شد، با رویکرد کاهش مصرف منابع (آب شرب) با ظرفیت 750 متر مکعب 
درساعت راه اندازي شد. وى ادامه داد: با توجه به بحران آب در استان اصفهان، 

شرکت پاالیش 
وظایف  انجام  شرکت،  پایدار  آب  تامین  هاى  پروژه  براى  تومان  55میلیارد 
اختصاص داده شده که 25  و فرهنگى  بهداشتى  و  زیست محیطى، آموزشى 
میلیارد تومان از این بودجه براى پروژه هاى تامین آب پایدار شرکت اختصاص 

داده شده است.
نیاز  مورد  تولید آب صنعتی  را جهت  از پساب شهري  استفاده  اصفهان  نفت 
طرح ریزي و اجرا کرده است. بر اساس برنامه ریزي ها، انتقال و تصفیه پساب با 
همکاري دو شرکت توانمند داخلی در سه مرحله ساخت ایستگاه پمپاژ پساب 
در محل تصفیه خانه، احداث خط انتقال پساب به پاالیشگاه و ساخت تصفیه 
خانه در محل این شرکت انجام گرفته، به طوري که ظرفیت تصفیه 750 متر 
مکعب برساعت پساب شهري را دارا می باشد. ابراهیمى خاطرنشان کرد: این 
بر یکصد میلیارد تومان در  بالغ  اي  پروژه ظرف مدت 24 ماه و صرف هزینه 

شرکت پاالیش نفت اصفهان اجرا شد.
ابراهیمى با اعالم اینکه درمجموع در سال 97 دو درصد از هزینه تولید کاسته 
شد که باتوجه به گردش مالى پاالیشگاه رقم بزرگى است، افزود: در سال 97 
پروژه هاى زیادى در پاالیشگاه اجرا شد و حدود 5 پروژه راه اندازى شد. وى 
با یادآورى اینکه زمانى که قرار شد پاالیشگاه اصفهان راه اندازى شود 3 پیش 
فرض درنظر گرفته شده بود، توضیح داد: اولین مورد تامین آب از محل زاینده 
رود بود، به طورى که پاالیشگاه 1100 مترمکعب آب در ساعت مى توانست از 
پاالیشگاه،  اى  به ظرفیت 200 هزار بشکه  باتوجه  و  برداشت کند  زاینده رود 
حتى نصف این میزان استفاده مى شد. وى اضافه کرد: پیش فرض دوم ظرفیت 
پاالیشگاه بود که 200 هزار بشکه بود و االن به 360 هزار بشکه رسانده ایم، 
همچنین قسمت سوم کیفیت فرآورده ها بود، به طورى که زمانى که پاالیشگاه 

راه اندازى شد بحث بنزین و اکتان آن اهمیت داشت. 
مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان با بیان اینکه تعمیرات اساسى پاالیشگاه اصفهان 
طبق هرسال انجام شده، منتها مزیت هایى نسبت به قبل داشته است، تصریح 
بار  اولین  براى  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  در  بزرگى  کارهاى  از  یکى  کرد: 
تاثیر  که  بوده  آیزوماکس  واحدهاى  در  بردن  گرفته، دست  کشور صورت  در 
واحد  بود  قرار  چون  ازطرفى  است.  داشته  پاالیشگاه  سوددهى  در  بسزایى 
و  کردیم  ذخیره  را  مازاد  آیزوماکس  تمام  شود  اندازى  راه  پاالیشگاه  تقطیر 
بدون کم کردن ظرفیت در مدار قرار گرفت که چندین میلیارد تومان به سود 
کارهاى  هم  پاالیشگاه  سازى  بنزین  بخش  در  داد:  ادامه  وى  شد.  پاالیشگاه 
زیادى انجام شد و درحال حاضر 25 هزار و 800 بشکه ظرفیت آیزوماکس است. 
ابراهیمى گفت: در چشم انداز تعریف شده در سال 94 تولید سوخت مطابق 

با استاندارد یورو 4 شد و اکنون هم تولید بنزین مطابق با استاندارد یورو 5 
است .

وى گفت: طرح بهبود فرآیند با هدف تولید سوخت مطابق با استانداردهاى روز 
دنیا؛ احداث واحدهاى تقطیر و گاز مایع 3 به منظور رفع تنگناهاى عملیاتى 
و تولید محصوالت میانى و نهایى با کیفیت مرغوب تر از دیگر عملکرد در این 

راستا است.
مرتضى ابراهیمى بیان داشت: نفت کوره یکى از معضالت پاالیشگاه است که 
بنابراین پروژه  اگر پاالیش نشود به سمت تعطیلی پاالیشگاه خواهیم رفت و 

هاى ارتقا کیفیت فراورده ها از برنامه هاى آینده ما محسوب مى شود.
وى با اشاره به اینکه در سال 2020 دیگر نباید نفت کوره اى داشته باشیم تاکید 
کرد: امیدواریم با همت و تالشى که انجام مى شود و با پیش بینى که کرده ایم 
در سال 1400 شرکت پاالیش نفت اصفهان سرآمد شرکت هاى نفتى بشود.

مدیریت پسماند
1-مدیریت ضایعات و پسماندهاى عادى، صنعتى و ویژه 

2-انتقال، نگهدارى و مدیریت لجن ها و خاکهاى آلوده به مواد نفتى در سایت 
مخصوص

3-استفاده از لجن ها و خاك هاى آلوده به مواد نفتى در سایت مخصوص
از  حاصل  لجن  کاهش  بمنظور   N.B.S به روش  خام  نفت  مخازن  4-الیروبى 

الیروبى به روش سنتى 
5-نصب سیستم سرمایشى (سردخانه) جهت نگهدارى موقت و پیشگیرى از 

فساد زباله و پسماند تر 
دانشکده  آنالیز  اساس  بر  مستعمل  حرارتى  هاى  عایق  تفکیک  پروژه   -6

بهداشت دانشگاه علوم پزشکى تهران 
کاهش  ادارى جهت  اتوماسیون  مکانیزه  از سیستم  گیرى  بهره  و  7-استقرار 

مصرف کاغذ در شرکت
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونى شرکت در 
خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29.

به  منتهی  مالى  سال  عملکرد  صورت  و  ترازنامه  تصویب  و  بررسى   -2
.1397/12/29

3- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
4- انتخاب بازرس قانونى و حسابرس شرکت براى سال مالى 1398.
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی هاي رسمی شرکت.

6- سایر مواردى که تصمیم گیري در مورد آن در صالحیت مجمع عمومی عادي 
باشد.

مصوبات مجمع:

گزارش  ابتدا  گردید.  وارد دستور جلسه  مجمع  قرائت دستور جلسه،  از  پس 
فعالیت هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی درخصوص صورت هاي مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29 
قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات الزم و با توجه به تکالیف 
و رهنمودهاي مندرج در صورت خالصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را به 

اتفاق آراء اتخاذ نمود:
و  وزیان  سود  صورتحساب  ترازنامه،  شامل  شرکت  مالى  صورت هاى  الف) 
صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به 1397/12/29، با توجه به تکالیف 
مورد  مجمع،  مذاکرات  در صورت خالصه  مندرج  تعیین شده صاحبان سهام 

تصویب قرار گرفت.
ب) در اجراى مواد 239، 90 و 240 اصالحیه قانون تجارت، مجمع مقرر نمود 
مبلغ 800 ریال به عنوان سود خالص هر سهم بابت عملکرد سال مالی1397 
مبلغ  به  باقیمانده  و  پرداخت  به سهامداران  قانونی  مقرر  مهلت  در  و  تقسیم 
25/095/649 میلیون ریال پس از کسر پاداش عملکرد هیأت مدیره، بعنوان 

سود تخصیص نیافته در حساب ها لحاظ گردد.
قانونى  بازرس  و  مستقل  حسابرس  عنوان  به  بهمند  حسابرسى  موسسه  ج) 
شرکت  علی البدل  بازرس  بعنوان  آریا  نگر  ارقام  حسابرسی  موسسه  و  اصلى 
تعیین  اختیار  انتخاب گردید. مجمع  به 1398/12/29  مالی منتهی  براي سال 
مدیره  هیات  به  فیمابین  قرارداد  چارچوب  در  را  قانونی  بازرس  الزحمه  حق 

شرکت تفویض نمود.
کثیراالنتشار  روزنامه هاي  بعنوان  اقتصاد  دنیاى  و  اطالعات  روزنامه هاى  د) 
جهت درج آگهی هاي شرکت براي سال مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب 

شدند.
تجهیزات  روي  هیدروکام،  پیشرفته  سامانه  اندازى  راه  است  ذکر  به  الزم 
 co2 نظیر  آالینده اي  گازهاي  کاهش  با  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  حیاتی 
به منظور جلوگیرى از اتالف انرژي، کاهش بار کمپرسورها و کاهش استهالك 
کمپرسورها و انعقاد قرارداد بین شرکت پاالیش نفت اصفهان و شرکت کارافن 
وابسته به هواپیما سازي ایران (هسا) که به همت متخصصین داخلی سیستم 
دیگرى  زرین  برگ  رسید،  بهره برداري  به  (هیدروکام)  کمپرسورها  بارگذاري 
در دفتر عملکرد این شرکت است به طوري که در کنار داشتن توانایی براي 
کنترل مستمر ظرفیت از صفر تا 100 درصد، در مصرف بخار و نیز گاز تولیدي 
پروردگار  به قدرت  با توکل  نفت اصفهان  پاالیش  صرفه جویی گردید. شرکت 
نیاز به  و درایت مسئولین و همت کارشناسان داخلی، تاکنون توانسته بدون 
این نگاه  انجام غیر ممکن ها را ممکن سازد و  هیچ متخصص خارجی توانایی 
نو مدیریت شرکت، پشتکار و همت مدیران در واحدهاى مختلف را در شرایط 

بحرانى تحریم ها در آینه عمل نمایان مى سازد.

كردستان كه مردمانش برای خاك ميهن از جان و مالشان بارها 
گذش��ته اند، هنوز روستاها و مناطقی دارد كه ساكنانش در كنار 
حفظ عزت و غرور ايرانيش��ان، چش��م به راه همياری هموطنان 
برای مبارزه با محروميت ها و البته تحقق اهدافشان برای داشتن 
س��رزمينی آباد هس��تند تا مانع از كوچ ساكنانش��ان به شهرها 
ش��وند. محروميت زدايی، اشتغال زايی، توانمند سازی اقتصادی 
و اجتماع��ی، تحقق عدال��ت اجتماعی و اقتص��ادی و امثالهم از 
مهمترين دغدغه های است كه حاضران در عرصه خدمت رسانی 
به مردم ايران زمين به دور از نگاه مذهبی، قومی و نژادی را خود 
مشغول داشته اس��ت. متاسفانه عدم توجه به توسعه روستايی و 
تمركز زدايی موجب گس��ترش شهرها و شهرنشينی و به تناسب 
آن كاهش جمعيت روس��تاها به عنوان قشر مولد و تاثيرگذار در 
اقتصادی عمومی كش��ور بويژه در خودكفايی غذايی كشور بوده 
است روندی كه چالشهای طبيعی همچون خشك سالی و از بين 

رفتن مراتع و زمين های كشاورزی به آن دامن زده شد. 
پيامده��ای اين وضعيت موجب ش��ده تا برنام��ه ريزی جامع و 
ايجاد  س��اختاری فراگير برای مقابله با اين ش��رايط  و در نهايت 
محرومي��ت زدايی، اش��تغال زاي��ی، توانمند س��ازی اقتصادی و 
اجتماع��ی بويژه در مناطق روس��تايی امری ض��روری و اجتناب 
ناپذير گردد. بنياد بركت س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( 
يک��ی از مراكزی بوده كه با تمام توان پا به اين عرصه مهم نهاده 
و تالش داشته تا محروميت زدايی، اشتغال زايی، توانمند سازی 

اقتص��ادی و اجتماع��ی را با بهره گي��ری از ظرفيت های محلی، 
همياری و مشاركت مردمی و به كارگيری ظرفيت های نهادها و 
متوليان امر، محقق س��ازد. ش��ايد زمانی بود كه كمتر كسی باور 
داش��ت كه اين حركت جه��ادی بتواند به ثمر برس��د اما ديری 
نپاييد كه همگان از مردم گرفته تا مسئوالن به اين مهم رسيدند 
كه با حركت جهادی و حضور در ميدان محروميت زدايی و توجه 
ويژه به روس��تاها و مناط��ق دور افتاده می توان كاری بس بزرگ 
رقم زد كه زمينه س��از حياتی دوباره به روس��تاها و آبادی هايی 
باش��د كه زمانی به خاطر محروميت و نبود اش��تغال از س��کنه 

خالی شده بودند. 
 با ساير دوستان خبرنگار و كسانی كه دغدغه ای هر چند كوچك 
ب��رای آبادانی و احيای روس��تاها و مناطق محروم كش��ور دارند 
همسفر شديم تا شاهد دستاوردها و تالش های صورت گرفته از 

سوی بنياد بركت در كردستان باشيم. 

گوندک سرزمین اراده ها
گوندك با مردمانی خون گرم و مهربان كه شايد اگر محروميت ها 
و كاس��تی ها نبود هرگز حاضر به ترك خانه و كاش��انه و كوچ به 
ش��هرها نمی شدند يکی از مقصدهای ما بود. گوندك روستايی از 
توابع بخش مركزی شهرس��تان بيجار در اس��تان كردستان، كه 
براس��اس سرش��ماری مركز آمار ايران در سال 1385، جمعيت 
اين روس��تا 65 نفر بوده اس��ت كه به دليل خشکس��الی بيش از 
95 درص��د مردم اين روس��تا برای رهايی از بيکاری به ش��هرها 
مهاجرت كرده بودند. اما مردمان اين س��رزمين مانند بس��ياری 
از روس��تايی های كشورمان كه با روشن ش��دن نور اميدی برای 
آبادانی روستايش��ان دوباره كوله بار بازگش��ت می بندند، راهی 
روس��تای خود ش��دند. اولين بازگش��ت زمانی بود كه طرح های 
اشتغالزايی  توسط بنياد بركت اجرا شد و حدود 7 خانوار به اين 
روس��تا بازگش��تند تا چراغ زندگی را دوباره بر اين روستا روشن 
كنند. با ورود به روس��تا همکالم ش��دن با مردمانی كه با اميد و 
هزاران آرزو دوباره به خانه و كاشانه خود برگشته بودند برايمان 

از جذابيت خاصی برخوردار بود.
 پای درد و دل اهالی كه می نشس��تی می گفتند در كنار برخی 
اقدامات مقدماتی كه از س��وی نهاده��ا و ارگان ها برای كمك به 
روستايشان صورت گرفته، بيشترين سهم برای بنياد بركت ستاد 
اجرايی فرمان حضرت امام) ره( و البته جهادگرانی بوده كه بدون 
هيچ چشم داشتی و با هدف آبادانی و بازگرداندن زندگی به اين 

روستا پا به ميدان گذاشته اند. 
آنها می گفتن��د از محروميت های گذشته اش��ان و اينکه محروم 
بودن از س��رويس بهداش��تی و نبود فضای آموزش��ی، فرهنگی، 
درمان��ی چگونه زندگ��ی را به كام مردم گون��دك تلخ كرده بود 
اما حاال با توجهاتی كه به روستايشان بويژه از سوی بنياد بركت 
س��تاد اجرايی فرمان امام ) ره( صورت گرفته قدم های بسياری 
برای اش��تغالزايی اين روس��تاييان برداشته شده و محروميت در 

حال رخت بر بدستن از روستايشان است. 
در ادامه راه برای كس��ب اطالع بيش��تر از آنچه در اين روس��تا 

صورت گرفته با كامبيز محمدی، مجری طرح های اش��تغالزايی 
محور اجتماعی بنياد بركت اس��تان كردستان همکالم شديم. او 
درباره اين روس��تا می گويد:  گون��دك در فاصله 26 كيلومتری 
ش��هر بيجار روستای گوندك واقع ش��ده است كه در چند سال 
اخير بيش��ترين آمار مهاجرت را داشته اس��ت و آن نيز به دليل 
مش��کالت كسب و كار بوده اس��ت. در هيمن حال يکی از اهالی 
روس��تا گوندك نيز هم كالم ما ش��د و درباره آنچه در روستايش 
ص��ورت گرفته گفت: بيکاری، كمبود درآمد و نبود امکانات اوليه 
زندگی عامل اصلی مهاجرتمان به ش��هر بوده اس��ت. اين روستا 
ظرفيت خوبی برای دامداری دارد كه می تواند در اش��تغال زايی 

بس��يار موثر باشد. او از جمله افرادی بود كه به كمك تسهيالتی 
كه توسط بنياد بركت در اختيارش قرار گرفته توانسته بود چند 
رأس دام خريداری و امورات خود را بگذراند.  او كه امروز توانسته 
بود زندگی دوباره را در روس��تايش ش��اهد باشد اميدوار بود كه 
با بازگشت روستايی های بيشتری به خانه هايشان عالوه بر طرح 

های اشتغالزايی، امکانات ديگر مانند مدرسه نيز در اختيار اهالی 
روس��تا قرار گيرد. به گفته اين فرد، اين روس��تا فاقد مدرس��ه و 
فضای آموزش��ی بوده و كودكان برای تحصيل مس��ير طوالنی را 

بايد طی كنند.

خودالن و مردمانی با اراده ساختن  
هن��وز آنچه در گوندك ديده بوديم و اراده مردمش��انش ذهنمان 
را مش��غول كرده بود كه وارد خودالن ش��ديم. اين روستا از توابع 
بخ��ش چنگ الماس شهرس��تان بيجار اس��ت كه طعم ش��رين 
برخوردار شدن از محروميت زدايی بنياد بركت را چشيده و تالش 
مردمانش بر ساختن و مقابله با كاستی های بر زمين مانده استوار 
اس��ت. اقدامات صورت گرفته از سوی بنياد بركت در محروميت 
زدايی و اش��تغال زايی نه تنها قديمی های روس��تا بلکه جوانان را 
نيز به حضور در روستايشان سوق داده بود. رحمان امامی يکی از 
جوانان اين روس��تا بود كه 21 سال سن داشت و تحصيالتش نيز 
در رشته مکانيك بود. او می گويد با دريافت 10 ميليون تومان از 
بنياد بركت توانسته بود شغل مورد نظر خود را راه اندازی كند و 
از اين طريق نيز امرار معاش كند. او در برنامه هايش توسعه كاری 
و اش��تغال زايی برای جوانان هم سن و سال خود را داشت و می 
گفت كه می خواهد جوانان روس��تايش همچون او با افتخار و با 
خيالی آسوده در سرزمينشان زندگی را تجربه كنند. يکی ديگر از 
افراد روستا كه از تسهيالت بنياد بركت استفاده كرده است، خانم 
قالی بافی اس��ت كه 30 ميليون تومان از بنياد بركت تس��هيالت 
گرفت است و با توجه به نقشه هايی كه مشتريان ارائه می دهند، 
قاليبافی می كند.وی با اش��اره به گ��ران بودن خريد مواد اوليه و 
همچنين تجهيزات قالی بافی، گفت: خوشبختانه با حمايت هايی 
صورت گرفته و پرداخت تس��هيالت مناسب ما هم اكنون نه تنها 
يك ش��غل پايدار و با درآمد مناس��ب داريم، بلک��ه فرصت برای 

آموزش افراد عالقمند نيز فراهم شده است. 

وزی  و آباد، نمادی از اراده و پیر  خسر
خس��رو آباد س��ومين روس��تايی بود كه برای بازدي��د به آن وارد 
ش��ديم. منطقه ای كه اهالی آن می گفتند تا پيش از فعال شدن 
بنياد بركت برای احيای اين روس��تا، هر روز شاهد كوچ اجباری 
ساكنانش به ش��هرها بوده اند و اكنون توانسته اند روح زندگی را 
دوباره در آن زنده كنند. طرح های پرورش ش��ترمرغ و همچنين 
طرح گردش��گری در روستای خسروآباد از نکاتی بود كه توجه ما 
را به خود جلب كرد. روستايی كه زمانی در حال فراموشی و خالی 
ش��دن از س��کنه بود حاال می رود تا به يکی از محورهای محور 
پرورش ش��ترمرغ و البته بهره گيری از ظرفيت های گردش��گری 

اش با تقويت ساختار سنتی اش مبدل شود. 
در مي��ان ديد و بازديد هايی كه داش��تيم يك س��وال ذهنمان را 
به خود مش��غول كرده بود و آن اينکه شناس��ايی و اجرايی شدن 
پروژه های مناسب هر روستا چگونه صورت می گيرد و نيازسنجی 
ها چگونه محقق می شود؟ اين سوال زمان زيادی طول نکشيد و 
مرتضی نيازی، مدير طرح های اجتماعی محور بنياد بركت با بيان 

اينکه بنياد بركت حوزه اشتغال را بررسی و چالش های موجود را 
شناسايی كرده است، گفت: با توجه به آمار های داخلی و خارجی 
پايين بودن بهره وری نيروی كار يکی از معضالت پيش رو است؛ 
چالش ديگر مهاجرت به بخش های ش��هری برای ايجاد است كه 
در بررسی های كالنشهری شاهد آن هستيم كه معيشت و اشتغال 
در شهر ها ايجاد شده است، اما در روستا اين ظرفيت كمتر است. 
او در ادامه اش��اره ای به آمار كرد و گفت بر اس��اس آمار های سال 
2017 ب��ار تکفل در ايران 3.4 اس��ت كه به نس��بت آمار جهانی 
بيش��تر است كه اين آمار نش��انگر اين است كه ظرفيت خالی ای 

وجود دارد كه از آن بايد استفاده شود.
 او از نزديك با مش��کالت روس��تاها و مناطق محروم آشناس��ت، 
ضم��ن بيان اينکه فرصت های ش��غلی در ايران بس��يار نامتوازن 
اس��ت، گفت: در ش��هرها فرصت های ش��غلی افزايش يافته ولی 
در روس��تاها به مرور زمان فرصت های شغلی از بين رفته است.

وی با بيان اينکه در چند دولت قبل تمام توجه به رشد به سمت 
اش��تغال های صنعتی رفت در صورتی كه از ظرفيت روستا غافل 
شده اند، ادامه داد: اصلی ترين داليلی كه دولت ها نتوانسته اند در 
بحث اش��تغال موفق باشند نداشتن الگو و مدل جامع و مشخص، 
عدم پيش بينی ساز و كار اجرايی و تمركز به تخصيص منابع به 
جای توجه به تمام ابعاد موضوع است. به گفته نيازی بنياد بركت 
بر اساس آسيب شناسی های انجام شده، متمركز شد و مدل های 
سحاب، آسمان و آفتاب را طراحی كرد.مدير طرح های اجتماعی 
مح��ور بنياد بركت ضمن بيان اينکه در امر مالی پيش بينی های 
الزم صورت گرفته اس��ت، اما همچنان در مضيقه هستيم، گفت: 
امکانات س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام و بنياد بركت محدود 
اس��ت، اما در اي��ن محدوديت ها از تامين مالی غافل نش��ديم. او 
در تکميل پاس��خ به س��والمان در باب رون��د كاری بنياد بركت 
گف��ت: مدل های تس��هيالت محور، اجتماع مح��ور و بنگاه محور 
طراحی شده است كه پروژه های استان كردستان بيشتر در حوزه 
طرح های اجتماع صورت گرفته اس��ت همچنين سعی شده است 

تمام تقاضا های اشتغال را پوشش دهيم. 
وی با بيان اينکه سال گذشته 10 هزارطرح اشتغال زايی اجرايی 
ش��د و امس��ال 30 هزار طرح در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت، 
تصريح كرد: پارس��ال200 طرح اش��تغال زايی مربوط به اس��تان 
كردستان بود همچنين برنامه ريزی شده است كه امسال 3 هزار 
طرح اش��تغال زايی در اين اس��تان پياده سازی می شود.به گفته 
نيازی، بنياد بركت س��تاد اجرای فرمان حضرت امام 1826 طرح 
اشتغالزايی و توسعه ای را در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته 
استان كردستان اجرايی و عملياتی كرده است« خواستن توانستن 
اس��ت و با همت و تالش و عميق تر كردن افق ديدمان از ش��هر و 
شهر نشينی به روستاها می توان گام های بزرگی برای محروميت 
زدايی، اشتغال زايی، توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی برداشت 
چنانکه بنياد بركت ستاد اجرای فرمان حضرت امام) ره( توانسته 
اين مهم را محقق و نور اميد را در ميان روس��تای عزيزمان زنده 

كند. 
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