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آینده ای مبهم و نبود فرصت شغلی
 دغدغه اصلی دانش آموزان و دانشجویان است 

اعطای تسهیالت ۴۵ میلیون تومانی سرمایه ای 
به واحدهای تجاری سیل زده

مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان گفت: برای واحدهای تجاری 
تسهیالت ۴۵ میلیون تومانی سرمایه ای در نظر گرفته شده است. 
غالم حسین خانی ، با اشاره به این که در شهرستان پل دختر دو استان 
اصفهان و اردبیل به عنوان استان های معین در حال فعالیت هستند، اظهار 
کرد: مسئولیت شهر پل دختر و ۱۳ روستای بخش مرکزی بر عهده بنیاد 

مسکن اصفهان است.
وی با بیان این که در منطقه ای که اصفهان اســتان معین آن است، 
۴۶۰۰ واحد خســارت دیده بود، تصریح کرد: از این تعداد ۳۸۸۸ واحد 
تعمیری بوده که کار آن ها با کمک های مردم، بســیج و خیران به اتمام 

رسیده  است.
خانی با اشاره به این که ۷۱۲ واحد احداثی در این منطقه داریم، عنوان 

کرد: مراحل ساخت ۹۵ درصد از این واحدها آغاز شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن لرستان با اشاره به این که مشکل کمبود تسهیالت 
در روستاها کمتر است، بیان کرد: تعدادی از خیرین به عنوان مجموعه امام 

رضایی ها و برخی همراه با بسیج و سپاه وارد کار شدند.
وی تأکید کرد: با حضور خیرین عالوه های وام و تسهیالت پرداختی، 

هر واحد تا ۲۰ میلیون تومان کمک های مردمی را دریافت می کند.
خانی با اشــاره به این که افرادی که واحدهای آن ها یک طبقه بوده 
اکنون در حال ساخت واحدهای دوطبقه هستند، عنوان کرد: با توجه به 
این که اســکلت تمام واحدهای احداثی به صورت دو طبقه اجرا می شود، 
پیشــنهاد ما این اســت که طبقه همکف را تمام کنند که بتوانند از آن 
استفاده کنند و در آینده طبقه باال را کامل کنند، چراکه هم برای پیلوت 

و هم طبقه باال به آن ها وام داده می شود.
این مسئول با اشاره به اعطای تسهیالت بالعوض و همچنین مشارکت 
خیرین در کمک به ساخت واحدهای تخریب شده، بیان کرد: برای ساخت 
هر واحد شهری حدود ۹۵ میلیون تومان تسهیالت بالعوض پرداخت شده 
و همچنین در زمینه های دیگر مانند توزیع رایگان ســیمان، نقشه کشی 

رایگان، عدم پرداخت عوارض و... در ساخت واحدها کمک می شود.
وی تصریح کرد: برای واحدهای تجاری تسهیالت ۴۵ میلیون تومان 

سرمایه ای در نظر گرفته شده است.

نهال کاری در کانون های بحرانی 
فرسایش بادی ریگان

با نهال کاری در ۲۴۰هکتــار از اراضی کانون های بحرانی 
فرســایش بادی شهرستان کویری ریگان، ۲۰روستا از هجوم 

شن های روان در امان خواهند ماند.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری ریگان گفت: این طرح نهالکاری 
بمنظور جلوگیری از تخریب هر چه بیشتر زمین ها و کانون های بحرانی 
فرســایش بادی شهرستان کویری ریگان در شرق استان آغاز شده و 
تاکنون گرد و غبار در این شهرســتان  ۱۶روســتا را خالی از سکنه 
کرده و بیش از ۱۰۰روستا را درمحاصره شن های روان قرار داده است.
 امیــری زاده افــزود: پیش از این هم با مشــارکت جوامع محلی 
نهالکاری در ۷۰۰هکتار از کانون های بحران فرسایش بادی نیز انجام 
شده که کمک شایانی به جلوگیری از حرکت شن های روان کرده است.

 باقری فرماندار ریگان هم در این مراســم با قدردانی از نوجوانان 
بخاطر مشارکت در طرح نهالکاری افزود: به زودی مالچ پاشی در این 

شهرستان آغاز خواهد شد.

عوامل اصلی تعطیلی واحدهای 
کوچک صنعتی زنجان چیست؟

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان گفت: وجود 
مشکالتی از جمله اختالف بین شرکا، قدیمی بودن دانش فنی و غیره 

موجب تعطیلی واحد تولیدی می شود. 
ایــرج احمدی ، اظهار کرد: صنایع کوچک و متوســط مزایای باالتری 
نســبت به صنایع بزرگ دارند؛ زیرا نوآوری،  اشتغال زایی، انعطاف پذیری و 
حجم ســرمایه گذاری پایین در این صنایع بیش تر است، اما دارای معایبی 
مانند بازاریابی نیز هســتند. با این وجود صنایع کوچک نیازمند حمایت و 
توجه ویژه در زمینه توســعه زیرساخت، توسعه بازار، بهبود فضای کسب و 

کار و توسعه فناوری نیز است.
این مسئول ادامه داد: شهرک صنعتی استان زنجان، ۸۵۰ واحد تولیدی 
دارد که حدود ۷۰ درصد آن مختص واحدهای تولیدی کوچک است و در 
سال گذشته ۷۰ واحد توانست صادرات به کشورهای دیگر داشته باشد اما 

در حال حاضر برخی از واحدهای کوچک شهرک صنعتی غیرفعال است.
وی افزود: در صورتی که همه واحدهای کوچک فعال شــود به همراه 
صنایع بزرگ استان می تواند برای ۵۰ هزار نفر  اشتغال زایی داشته باشد؛ اما 
در حال حاضر برخی از واحدهای کوچک غیرفعال است و مجموع اشتغال 
ایجاد شــده واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ استان کم تر از یک سوم این 

مقدار است.
احمدی تصریح کرد: ۷۰ درصد واحدهای تولیدی مســتقر در شهرک 
صنعتی اســتان، واحدهای کوچک هستند و ۱۷ درصد واحدهای تولیدی 
شــهرک صنعتی زنجان غیرفعال است؛ زیرا ساالنه مشکالتی در واحدهای 
صنعتی کوچک ایجاد می شود که موجب خروج این واحدها از چرخه تولید 

می شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان، یادآور شد: وجود 
مشــکالتی از جمله اختالف بین شرکا، قدیمی بودن دانش فنی، مشکالت 
فرسودگی در تاسیسات، ورود برخی کاالهای مشابه به کشور که واحدهای 
کوچک، توان رقابت با آنها را ندارند، موجب تعطیلی واحدهای تولیدی در 

شهرک های صنعتی استان می شود.
وی خاطرنشان کرد: با ورود کاالهای مشابه داخلی، کارخانجات کوچک 
توان رقابت را از دست می دهد و برخی از واحدها به همین دلیل از چرخه 
تولید خارج می شــوند تا این که دوباره مواردی از جمله تعرفه ورود برخی 
کاالها  اعمال و در نهایت رونق دوباره صنایع کوچک در استان تجربه شود.

 توزیع ۵۸ هزار تن سیمان رایگان 
در مناطق سیل زده لرستان

رئیس  ســتاد هماهنگی بازسازی مناطق سیل زده لرستان از 
توزیع ۵۸ هزار تن سیمان رایگان در استان خبر داد. 

رضــا خواجه ای، در رابطه با تعداد واحدهای آســیب دیده از ســیل 
فروردین ماه امسال، گفت: تاکنون ۴۸ هزار واحد به بانک ها معرفی شده اند 
که از این تعداد ۴۵ هزار واحد عقد قرارداد شده و تسهیالت دریافت کردند.

وی بیــان کرد: در مجموع تاکنــون ۲۳۱ میلیارد تومان وام بالعوض 
پرداخت شده است.

خواجه ای در رابطه با واحدهای تعمیری، عنوان کرد: ۱۸ هزار و ۶۰۰ 
واحد عملیات تعمیری در مناطق سیل زده داشتیم که تقریباً کار تعمیرات 

آنها به پایان رسیده  است.
رئیس  ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیل زده لرستان، با  اشاره به 
این که در این مناطق ۱۲ هزار واحد شروع عملیات احداث داشتیم، تصریح 
کرد: از این تعداد ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد آرماتوربندی بتون فوندانسیون و 

حدود هشت هزار و ۹۰۰ واحد تا اسکلت بندی اجرا شده  است.
وی ادامه داد: همچنین حدود هفت هزار واحد در حال اجرای سقف 
و حدود سه هزار واحد در حال اجرای گچ و خاک و نصب درب و پنجره 

هستند.
خواجه ای در رابطه با توزیع سیمان در مناطق سیل زده، بیان کرد: تا 
امروز حدود ۵۸ هزار تن سیمان رایگان در مناطق مختلف توزیع شده و 

همین روند ادامه دارد.
این مسئول عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم با مشارکت و مدیریت خود 

مردم، واحدهای تعمیری را به سرانجامی برسانیم.

نقش بی بدیل آموزش در توســعه جوامع 
 بر کسی پوشیده نیست از این رو کشور های 
توسعه یافته بیشــترین سرمایه  گذاری را در 
جهت ارتقای سطح آموزش و پرورش انسان ها 

انجام می دهند. 
یکی از شاخصه های توسعه یافتگی جوامع ارتقای 
ســطح آموزش در این جوامع است، به نحوی که 
کشور های توســعه یافته و قدرتمند جهان، دارای 
سیستم آموزشــی و دانشگاهی پیشرفته ای بوده و 
سعی در تربیت افرادی خالق کارآمد برای اجتماع 

و قدرت تفکر و علمی باال دارند.
در این گزارش سعی بر آن داریم تا به بهانه روز 
دانشجو نگاهی اجمالی به وضعیت آموزش در استان 
اردبیل داشته باشیم و از نظرات و دغدغه های این 

قشر فرهیخته جامعه آگاه شویم.
وحید غیاثی که یک کارشناس آموزشی است 
با اشــاره به اینکه در کشــور ما با پیروزی انقالب 
اسالمی دستاورد های قابل توجهی در حوزه آموزش 
به دست آمد، از توسعه همه جانبه آموزش تا حضور 
دانشــمندان ایرانی در ســطوح بین المللی، گفت: 
متاســفانه در ســال های اخیر قبولی از دانشگاه و 
مدرک گرایی به آفت و معضلی برای سیستم آموزشی 

کشور تبدیل شده است.
غیاثــی اظهار داشــت: دلهــره دانش آموزان و 
دانشــجویان از مردود شدن در یک واحد درسی به 
دغدغه مهم این قشــر تبدیل شــده و در ورای آن 
دانش آموز یا دانشــجو دیگر انگیزه ای برای کسب 
مهارت و یادگیری ندارد. قبولی از دانشگاه و در ادامه 
پاس کردن یک به یک واحد های دانشگاهی و سپری 

شدن دوره چهارساله دانشگاه و گرفتن مدرک.
او بــا بیان اینکه این عامل افزایش نرخ بیکاری 
در بین دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و 
دکتری تخصصی را در پی داشته است تصریح کرد: 
در واقع به نظر می رسد بخش آموزش عالی در کشور 
به جای آنکه در جهت افزایش سرمایه انسانی و در 
نتیجه افزایش بهــره وری نیروی کار حرکت کند، 

بیکاران تحصیل کرده تری تولید کرده است.
این کارشناس آموزشی افزود: به دلیل محدودیت 
بازار کار برای رشــته های دانشــگاهی، خانواده ها 
بیشــترین توجه خود را بر قبولی فرزندان خود از 
برخی رشته های خوب پزشکی و مهندسی متمرکز 

کرده انــد، که این امر تعداد دانش آموزان پشــت 
کنکوری را افزایش داده است.

غیاثی از کنکور به عنوان عامل بازدارنده شکوفا 
شدن استعداد های دانش آموزان نام برد و بیان داشت: 
کنکور آسیب جدی به بدنه تربیت دانش آموزان وارد 
آورده اســت، چرا که نوجوانان و آینده سازان کشور 
با تحمل فشــار روحی و روانی، تنها به کسب رتبه 
در آزمون ها برای پذیرش در دانشگاه ها می اندیشند.
در استان اردبیل از جمعیت یک میلیون و ۲۷۰ 
هزار نفری آن، بیــش از ۲۴۳ هزار نفر دانش آموز 
و ۴۵ هــزار نفر دانشــجو در مراکز آموزش عالی و 

دانشگاه های استان مشغول تحصیل هستند.
به عقیده بســیاری از کارشناسان نتایج کنکور 
عصاره و چکیده ۱۲ سال تالش سیستم آموزش و 
پرورش در به کارگیری برنامه ها و راهبرد های مختلف 
در کسب نتایج مطلوب است. آنچه از نتایج کنکور 
سال ۹۸ بر می آید استان اردبیل امسال نیز به مانند 
سنوات گذشته در یک سوم باالیی جدول رتبه های 
کنکور در بین ۳۱ استان کشور جای گرفته است.

نتیجه کنکور استان در سالیان اخیر و رتبه های 
باالی اســتان در این آزمون، نشــان دهنده وجود 
کم و کاســتی هایی در نظام آموزشی استان بوده و 
مبین این واقعیت است که برنامه ریزی ها و اقدامات 
صورت گرفته برای ارتقای رتبه اســتان در کنکور 

سراسری کافی نبوده است.
نابرابری آموزشی چالش بزرگ 

سیستم آموزشی
داوود عبداللهی که یک جامعه شــناس و استاد 
دانشگاه اســت، در مصاحبه با خبرنگار در واکاوی 
و چرایی رتبه باالی اســتان در کنکور سراســری، 
چهار عامل دانش آموز، خانواده، سیستم آموزشی و 
جامعه را از عوامل مهم در دستیابی به رتبه مناسب 
در کنکور عنوان کرد و گفت: هر کدام از این عوامل 
بــا توجه به کارکرد و جایگاه خود، در رســیدن به 
جایگاه واقعی استان در آزمون سراسری مهم بوده 

که می توان ساعت ها تحلیل و بررسی نمود.
عبداللهی با بیان اینکه در سال های اخیر میل و 
رغبت به ادامه تحصیل به دلیل شرایط مبهم شغلی 
بعد از فارغ التحصیلی به خصوص در بین پســران 
به شــدت کاهش یافته است، اظهار داشت: این امر 
افزایش شــرکت کنندگان دختر به ویــژه در گروه 

آزمایشی علوم تجربی را در پی داشته است.
او بیان داشت: نتیجه آزمون سراسری سال ۹۸ 
و کسب رتبه های برتر توسط دانش آموزان مدارس 
خــاص حاکی از وجود نابرابری در نظام آموزشــی 
کشــور بوده، به طوری رتبه های برتر کنکور از بین 
دانش آموزان مدارس خــاص بودند و دانش آموزان 
مدارس دولتی سهم آنچنانی از این رتبه ها نداشتند.
کارشناس جامعه شناسی استان وجود نابرابری را 
بیان کننده این مطلب خواند که اول معلمان توانمند 
و متبحر به دلیل امتیاز ویژه مدارس تیزهوشــان و 
استعداد های درخشــان نسبت به سایر مدارس به 
این مدارس دعوت می شــوند و دوم اینکه آموزش 
و پرورش بیشــتر انرژی خــود را روی این مدارس 
متمرکــز کــرده و بر نحوه ارائه مطالب درســی و 
عملکرد معلمان در مدارس دولتی نظارتی نداشته 
و بــه نوعی می توان گفت مدارس دولتی و عمومی 

به حال خود رها شده اند.
این اســتاد دانشگاه متناســب نبودن مطالب 
آموزشــی ارائه شده در ســطح مدارس با نیاز های 
علمی و کنکوری دانش آموزان را مشکلی بزرگ برای 
سیستم آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: سطح 
علمی پایین و عدم تسلط به مطالب کتب درسی و 
تدریس چالشی این مطالب توسط معلمان حتی در 
برخی مدارس خاص، باعث شده تا دانش آموزان در 
پاسخ دهی به سواالت آزمون سراسری عاجز مانده و 
در نتیجه، رتبه باالی استان در کنکور را شاهد باشیم.

مهاجرت مغز ها نتیجه ضعف
 نظام آموزشی کشور

او از پدیده مهاجرت به عنوان آسیب مهم در نظام 
آموزشی که در سال های اخیر از دوران دانشجویی 
به دانش آموزی رسیده است یاد کرد و بیان داشت: 
برخی اشتباهات رایج در بین مدارس و دانشگاه ها 
مانند دعوت از اســاتید فارغ التحصیل یا ســاکن 
کشــور های دیگر برای سخنرانی در همایش ها و یا 
کارگاه های انگیزشی برای دانش آموزان و دانشجویان 
در دامن زدن و افزایش این آسیب موثر بوده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی دانش آموزی 
چهار یا شــش سال تحصیل در دانشگاه و بیکاری 
بعد از فارغ التحصیلی را جز اتالف وقت چیز دیگری 
نمی داند ادامه تحصیل را نیز امری بیهوده دانسته 
و به دنبال یافتن موقعیت شــغلی و کسب درآمد 

برای خود می رود و آینده خود را در رفتن از کشور 
متصور می شود.

اشتغال
 مهم ترین دغدغه دانشجویان

بعد از ورود به دانشــگاه و گذراندن دوران چند 
ساله دانشجویی و گرفتن مدرک کارشناسی و حتی 
مقاطع باالتر، پیدا کردن فرصت شغلی متناسب با 
رشته تحصیلی به دغدغه اصلی دانشجویان تبدیل 

می شود.
مرتضی افضلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته 
فیزیک می گوید: در سال های گذشته فرصت های 
شغلی متعددی پیش روی فارغ التحصیالن دانشگاهی 
حتی با مدارک کاردانی قرار داشت، اما امروزه حتی 
برای فــارغ التحصیالن مقاطع باالتر مانند دکتری 

نیز یافتن شغل مناسب بسیار سخت شده است.
افضلی گفت: آموزش و پرورش و دانشگاه ها در 
کشــور ما سمت تربیت نسل دانش آموخته حرکت 
می کند، نه نسل ماهر و با تجربه و نتیجه آن بیکاری 
صد ها دانشجویی اســت که ساالنه از دانشگاه های 

کشور فارغ التحصیل می شوند.
این دانشــجو با تاکید بر اینکه ایجاد رشته های 
دانشگاهی باید متناســب با نیاز روز جامعه و بازار 
کار صورت گیرد، اظهار داشت: اعتماد به نیرو های 
تحصیل کرده دانشــگاهی و سپردن مسئولیت های 
اجتماعی به آنان حس اعتماد به نفس و خودباوری 
و در نتیجه تالش برای آبادانی کشور را در جوانان 

بیدار کند.
مریم دانشــجوی دیگری که خود را دانشجوی 
ترم چهار رشــته مهندســی کشــاورزی معرفی 
می کند، افزایش هزینه های تحصیل را از نگرانی های 
دانشجویان غیربومی عنوان کرد و افزود: برای امثال 
من که از شهر دیگر آمده ایم و به اصطالح خوابگاهی 
هستیم، هزینه غذای دانشجویی، شهریه خوابگاه و 

امثالهم بسیار زیاد است.
مریــم ادامه می دهــد: در کشــور های دیگر 
دانشــجویان هنــگام تحصیــل هزینه های کمک 
تحصیلی دریافت می کنند و این امر باعث می شود 
تا بیشترین تمرکز دانشــجویان به آموختن باشد. 
دانشــجو درآمدی ندارد و ایــن هزینه ها به دوش 
خانواده هــا می افتد و این امر به یکی از نگرانی های 

ذهنی دانشجویان غیربومی تبدیل شده است.

تربت حیدریه، بزرگ ترین تولیدکننده بذر گندم 
در خراسان رضوی

مدیر جهادکشاورزی تربت حیدریه گفت: این شهرستان با تولید 
ساالنه 1۰ هزار تن بذر گندم، بزرگ ترین مرکز توزیع این محصول به 

سایر شهرستان های استان به شمار می رود. 
محمدرضا عباس پور ، اظهار کرد: این شهرســتان دارای ۲۱ هزار هکتار 
زمین مستعد کشت انواع محصوالت کشاورزی شامل گندم، جو، چغندرقند، 
سیب زمینی، هندوانه بذری و سایر محصوالت با هفت هزار نفر بهره بردار است.

وی با  اشاره به کشت گندم و جو در ۱۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
این منطقه افزود: با توجه به طرح خرید حمایتی دولت در این ۲ محصول و 
نیز با وجود کم آب طلبی جو کشاورزان رغبت بیشتری برای تولید آن دارند.

عباس پور مطرح کرد: ســه هزار هکتار از اراضی قابل کشت به محصول 
چغندرقند اختصاص دارد و ســاالنه ۱۸۰ تن تولید می شود؛ همچنین این 
محصول عالوه  بر تامین قند و شکر شهرستان به کارخانه های قند شیروان، 

نیشابور، فریمان و شیرین مشهد فرستاده می شود.
وی بیان کرد: در تربت حیدریه ۷۰ هزار تن سیب زمینی تولید می شود و 
حدود ۶۰ درصد تولید بذر سیب زمینی این شهرستان به دیگر استان ها صادر 

و ۴۰ هزار تن برای فرآوری چیپس به مشهد فرستاده می شود.
مدیر جهادکشاورزی تربت حیدریه گفت: چهار هزار هکتار دیگر از اراضی 
زیر کشــت هندوانه بذر و یک هزار هکتار به سایر محصوالت مانند یونجه، 

زیره، پیاز، گوجه فرنگی و... اختصاص دارد.

دانش آموختگان در صدر بیکاران 
استان سمنان هستند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان سمنان گفت: 
بیکاری دانش آموختگان مهمترین مشــکل اســتان در زمینه 
اشــتغالزایی و رفع این معضل نیازمند تغییر فرهنگ و ذهنیت 

در جامعه است. 
اســماعیل غنیان، در نخســتین همایش طــالب و روحانیون کار 
آفرین اســتان سمنان در ســالن اجتماعات اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان افزود: دانش آموختگان تنها عالقه مند به شغل اداری و 
پشت میزنشینی هستند که این رویکرد موجب باالرفتن آمار بیکاری در 

قشر دانش آموخته استان شده است.
وی بیان کرد: ۱۰ ســال گذشته سمنان جزو استان های دارای نرخ 
بیکاری پایین بود، اما در سال های اخیر با معضل بیکاری دانش آموختگان 
مواجه اســت که تغییر ذائقه و ذهنیت کارجویان گره گشــای رفع این 

معضل است.
غنیان یادآور شــد: روحانیان از سرمایه و پایگاه اجتماعی برخوردار 
هستند و نقشی مهم در ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه دارند.

وی ادامــه داد: اقتصــاد درون زا و مردمی از شــاخص های اقتصاد 
مقاومتی اســت و تحقــق این راهبرد در قالب فعالیــت تعاونی محقق 
می شود و روحانیون نقشی مهم در تقویت و افزایش مشارکت مردم در 

قالب تعاونی دارند.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان یادآور شد: نگاه 
خالقانه و نوآورانه موجب رونق کارآفرینی و تامین بازار فروش می شود.

وی تصریح کرد: براساس تفاهم نامه های امضا شده بین اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با حوزه علمیه استان به منظور تشکیل تعاونی برای 
روحانیان و کســانی که با آنها کار می کنند، تسهیالت اشتغالزایی اعطا 

می شود.

 فعال شدن ۲۰ معدن راکد 
استان کرمانشاه 

معاون امور معادن ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمانشاه از فعال شدن ۲۰ معدن راکد استان با اشتغالزایی 1۸۰ 

نفر در هشت ماهه امسال خبر داد. 
عزت اهلل حاصلی معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمانشاه از اقدامات خوبی که در حوزه معادن کرمانشاه از ابتدای 
امســال انجام شده یاد کرد و گفت: در این مدت پنج مورد صدور پروانه 
بهره برداری از معادن با ســرمایه گذاری ۴۸/۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی 

۴۵ نفر داشتیم.
او افزود: عمده این معادن شامل سنگ الشه، مخلوط کوهی و سنگ 

تزئینی بوده است.
معاون امور معادن سازمان صمت استان کرمانشاه از صدور ۸۶ فقره 
مجوز طرح توسعه واحد های معدنی استان در هشت ماهه امسال هم خبر 
داد و گفت: ســرمایه گذاری این طرح های توسعه ۱۴۵۶ میلیارد ریال و 

اشتغالزایی آنها ۹۹۶ نفر است.
حاصلی تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده برای صنایع معدنی 
در استان شامل دانه بندی های شن و ماسه، بتن آماده، محصوالت بتنی 
را  یازده فقره با اشتغالزایی ۱۱۹ نفر و سرمایه گذاری ۷۲۸ میلیارد ریال 

اعالم کرد.
او افزود: در سال جاری تعهد داشتیم ۲۰ معدن راکد استان را فعال 

کنیم که این کار در هشت ماهه اول سال به سرانجام رسید.
 معاون معادن ســازمان صمت استان گفت: در این مدت ۲۰ معدن 
راکد استان با اشتغالزایی بیش از ۱۸۰ نفر و سرمایه گذاری ۴۴۰ میلیارد 

ریال به چرخه تولید بازگشته است.
حاصلی گفت: در این مدت پنج مورد گواهی کشف، پنج مورد پروانه 

اکتشاف و ۱۴ مجوز برداشت از معادن استان نیز صادر شده است.
او از وجود پنج پهنه معدنی ســنقر، هرســین، گیالنغرب، میانی و 
اســالم آبادغرب هم در کرمانشــاه یاد کرد و افزود: بجز پهنه سنقر که تا 
اواخر آذرماه آزاد می شود، سایر پهنه های استان اکنون آزاد و آماده جذب 
سرمایه گذاران است و متقاضیان می توانند درخواست خود را به این منظور 

در سامانه مربوطه ثبت کنند.

۳۰ شهروند در شهرستان آوج در حال مهارت افزایی در خصوص 
کاشت زعفران به شیوه خانگی و آپارتمانی هستند. 

مدیرکل فنی و حرفه ای استان قزوین ، در نشست کمیته اشتغال استان 
قزوین افزود: برای بهبود فرآیند آموزش و ایجاد اشــتغالزایی، یک بسته ویژه 
در دستور کار این دستگاه قرار گرفته است تا برای افراد مورد نظر با تخصیص 

تسهیالت اشتغالزایی شود.
حجت اهلل امینی با بیان اینکه پرداخت تســهیالت به این افراد می تواند 
زمینه رونق تولید  و اشتغال را فراهم کند، افزود: کشت زعفران به شیوه خانگی 
یکی از نوین ترین روش های کشــت زعفران با هزینه کم به شمار می رود که 

الزم است حمایت های الزم از آن صورت گیرد.
وی به آموزش انواع مهارت های کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون ۲۸ دوره فنی و حرفه ای برای بهره برداران بخش 

کشاورزی در استان برگزار شده است.
امینی با بیان اینکه ۱۷ مرکز مهارت آموزی در استان فعال است، خاطرنشان 
کرد: در نظر گرفتن تســهیالت اشــتغال از محل منابــع بانکی از مهمترین 

موضوعاتی است که به تولید و اشتغال بیشتر در استان منجر می شود.
۳۰۰ نوع مهارت از طریق فنی و حرفه ای قزوین آموزش داده می شود.

ظرفیت  این  خوسف  خورشیدی  نیروگاه 
را دارد در صورتی که برق سراســری به هر 
موردنیاز  انرژی  مجموع  شــود،  قطع  دلیل 
این شهرســتان و بخشی از شهر بیرجند را 

تامین کند. 
فرماندار خوســف گفت: نیروگاه خورشــیدی 
خوسف که از ۹ ماه گذشته به صورت آزمایشی آغاز 
به کار کرد، برق را وارد مدار و  به شبکه سراسری 
کشور و استان خراسان جنوبی تزریق می کند. محمد 
شفیعی افزود: زمین های وسیع و حدود سه هزار و 
۲۰۰ ساعت تابش خورشید در سال، شرایط تامین 
بــرق از طریق پنل های خورشــیدی را به فرصتی 
مناسب برای سرمایه گذاری در این منطقه تبدیل 
کرده است. وی بیان کرد: ساخت نیروگاه خورشیدی 
 ۱۰ مگاواتی خوســف با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان 
)۱۴ میلیون یورو( از محل سرمایه گذاری خارجی 

برقنیروگاهخورشیدیخوسفواردشبکهسراسریمیشود

از ۲ ســال قبل در زمینی به مســاحت ۱۵ هکتار 
آغاز شد.

فرماندار خوسف نیروگاه خورشیدی را یکی از 

ظرفیت های مهم این شهرستان عنوان کرد و گفت: 
هفته گذشته نخســتین بار، کل برق شهرستان و 
بخشــی از شــهر بیرجند از جمله زندان، کارخانه 

کویرتایر و ســایر اماکن قطع و به صورت آزمایشی 
از برق این نیروگاه استفاده شد.

وی ادامــه داد: شهرســتان خوســف به دلیل 
پراکندگی بســیار زیــاد و همچنین نبود خیلی از 
زیرســاخت ها با مشکالت زیادی رو به رو است لذا 
با اعتبارات اندک نمی توان این مشکالت را برطرف 
کرد. شــفیعی گفت: یکی از راه های رفع مشکالت 
زیرســاختی توسعه ســرمایه گذاری در شهرستان 
است که در این راستا سرمایه گذارانی از کشورهای 
آفریقــای جنوبی و چین در صنایــع نیروگاه های 
خورشیدی و مجتمع فوالدی ورود جدی کرده اند. 
وی افزود: تا پایان امسال ۱۰ کارخانه در شهرستان 
خوسف راه اندازی می شود که اکنون چهار واحد به 
صورت آزمایشی در حال فعالیت است و دهه فجر 
به صورت رســمی افتتاح می شوند که هر کارخانه 

به تناسب خود سبب ایجاد اشتغال خواهد شد.

آموزش مهارت کاشت خانگی زعفران 
در آوج شروع شد

سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی 
اهالی ۴۲  اکنون  گفت:  خراسان شــمالی 
آبرسانی می شوند  تانکر  با   استان  روستای 
که این رقم نسبت به تابستان امسال کاهش 

یافته است. 
تابستان  رمضانعلی حسن زاده ، اظهار داشت: 
امسال، شمار روستاهایی که اهالی آن به صورت 

سیار آبرسانی شدند، ۵۶ روستا بود.
وی بــا بیان اینکه تقویت منابع آبی، الیروبی 
چشمه ها سبب شده است تا نیاز به آبرسانی سیار 
کاهش یابد، گفت:  اکنون ۲۲ هزار و ۲۲۹ نفر در 
قالب چهار هزار و ۵۴۱ خانوار با  تانکر آبرســانی 

می شوند.
حســن زاده اظهار داشــت: ماهانه ۱۰ هزار 
مترمکعب آب در میان روستاییان استان در حال 
توزیع اســت و هفت دستگاه  تانکر هر ماه ۸۷۹  

سرویس آب به روستاها حمل می کند.

اهالی ۴۲ روستای خراسان شمالی با  تانکر آبرسانی می شوند

وی با بیان اینکه بارندگی های بهار امسال سبب 
شد تا مشــکالت برای تامین منابع آب روستاها 

کم شود، گفت: بیشــتر چاه های این شرکت در 
حاشیه رودخانه ها است و به همین دلیل، منابع 

آب وضعیت مناسبی دارد.
وی گفت: همچنین بارندگی ها سبب شده تا 
برداشت آب از چاه های کشاورزی غیرمجاز انجام 
نشــود و این امر در افزایــش آبدهی چاه ها تاثیر 

چشمگیری داشته است.
پارســال برداشــت آب از چاه های کشاورزی 
غیرمجاز ســبب کاهش منابع آب آشامیدنی در 

چاه های این شرکت شده بود.
وی تصریح کرد: چاه ها کم عمق در حاشــیه 
رودها، وضعیت مناسبی دارند اما چاه های عمیق 
همچنان با مشکل کمبود منابع آبی روبه رو است.
سرپرســت شــرکت آب و فاضالب روستایی 
خراسان شمالی خاطرنشان کرد: اکنون۱۱۳ چاه 
عمیق و ۱۸۷ حلقه چاه نیمه عمیق برای تامین 

آب روستاییان استان در حال بهره برداری است.
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان شمالی 

۱۲۱ هزار مشترک آب دارد.  

تبریز- خبرنگار کیهان:
ایران چهارمین تولید و صادرکننده کشمش در 

دنیا شناخته می شود. 
»یونــس ژائله« رئیس اتاق بازرگانــی تبریز گفت: 
ایران سابقه ۲ هزار ساله در این حوزه دارد. وی خواستار 
حمایت دولت از بخش خصوصی شد و افزود: با حمایت 
دولــت از ۲۰۰ هزار هکتار زمین حدفاصل شــهرهای 
صوفیان و شبستر می توان برای کشت صنعتی و مدرن 

انگور اقدام کرد. 
وی در کمیسیون کشــاورزی، صنایع غذایی، آب و 
محیط زیســت اتاق بازرگانی تبریــز لزوم نگاه فراگیر و 
پایــدار به تولید با هدف صادرات را مورد تأکید قرار داد: 
»قاسم قویدل« رئیس این کمیسیون نیز گفت: شرایط 
اقتصادی ایجاد شده از تحریم های ظالمانه بر علیه کشور 
فرصتی برای تجلی و اعتالی ظرفیت های بالقوه و بالفعل 
انسانی و طبیعی است و باید از این امر به عنوان فرصتی 

برای رشد بیشتر و توسعه آن استفاده کرد.
در این جلسه اعالم شد ۴۰ درصد صادرات خشکبار 
و کشمش کشــور از آذربایجان شرقی انجام می شود و 
میانگین برداشــت از تاکستان های انگور استان ۱۵ تن 
می باشد. «استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی« و 
»دانــش و تجارب جهانی در تولید و فرآوری محصوالت 
کشــاورزی«، توجه ویژه به صنایــع تبدیلی و اقتصادی 
دانش بنیان در بخش کشــاورزی و زنجیره های آن و نیز 

بررسی تخصصی و مورد مسائل فعاالن اقتصادی و تجاری 
و پایین آوردن قیمت محصوالت تولید برای افزایش توان 
رقابتی تجار ایرانی در رقابت با بازرگان خارجی از جمله 
موارد مطرح شده در  این نشست بود. برای تقویت زنجیره 
تأمین کشمش پیشنهاد شد نگهداری مناسب محصوالت 
تولیدی و بسته بندی آن به روز بوده و تغییر الگوی کشت 
برای ایجاد ارزش افزوده بیشــتر از تولید انگور در استان 

با توجه به کمبود آب در کشور و منطقه صورت گیرد.

ایران چهارمین تولیدکننده کشمش در دنیا است

۲۰ درصد نیاز کشور به پارچه های پیراهنی، 
با نوسازی و بازسازی و آموزش نیروی انسانی 
قدیمی ترین واحد بافندگی اســتان سمنان، 

تامین شد.
مدیر کارخانه بافندگی ســمنان گفت: ظرفیت 
تولید ساالنه این واحد با ۷۰ نفر اشتغال در سه نوبت 
کاری به یــک میلیون و ۲۰۰ هزار متر پارچه با نخ 

صد درصد پنبه رسیده است.
کامران اندایش افزود: با بهره گیری از مواد اولیه 
داخلی و ۴۰ دستگاه با فناوری به روز صنعت نساجی 

جهان ســرعت تولید در ۲ سالن این واحد صنعتی 
ارتقاء یافته و قادر است ۱۲ هزار متر پارچه در ماه با 

تنوع بیش از هزار طرح و رنگ تولید کند.
به گفته وی ، امســال به منظور توجه عملی به 
شــعار رونق تولید، تمرکز واحد فروش این کارخانه 
برای جلوگیری از واردات بی رویه اجناس بی کیفیت، 
دور شدن از حواشی صادرات و تامین نیاز تولیدی های 
پیراهن مردانه با برند معتبر در داخل کشور بوده است.

این کارآفرین صنعت نساجی استان افزود: تولید 
بر اســاس خواست مشــتری در این واحد به حدی 

ارتقــاء یافته که در اصطالح بازرگانی داخلی به مرز 
»سفارش ناب« رسیده است یعنی خریدار حق دارد 
عالوه بر اظهار نظر در پیش تولید، حین آماده سازی 
ســفارش هم طرح پارچه و رنگ بندی تاری و پودی 

را تغییر دهد.
اندایش همچنین از بومی سازی روش های تعمیر 
و نگهداری دستگاه های بافندگی در این کارخانه خبر 
داد و افزود : شــبکه تهویه تخصصی گردش هوای 
مرطــوب با کانال های مکنده از کف و هواســازی از 
سقف، میزان پُرز سالن های تولید را به کمترین حد 

ممکن می رساند تا عالوه بر حفظ سالمت کارگران، 
دستگاهها نیز با باالترین عملکرد کار کنند، همچنین 
تعمیرات تخصصی برقی و مکانیکی دستگاه ها نیز با 
حضور مداوم یک نیروی آموزش دیده انجام می شود.
ایــن واحــد تولیدی که در شــهر ۶ هزار نفری 
درجزین از توابع شهرســتان مهدیشهر با فاصله ۶ 
کیلومتری از مرکز استان مســتقر است، از ابتدای 
دهه ۶۰ تاکنون توانســته است با تداوم تولید نقش 
 موثری در اشــتغال نیروی های بومــی این منطقه 

داشته باشد.
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