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اخبار استان
سرپرست فنی و حرفهای اردبیل:

 ۶میلیون نفرساعت آموزش مهارتی
در اردبیل ارائه شد

سرپرسـت اداره کل آمـوزش فنـی و حرفهای اسـتان اردبیل گفت :در  11ماهه امسـال
 ۶میلیـون و  ۶۰۰هـزار و  ۹۴نفرسـاعت آموزشهـای مهارتـی در اسـتان اردبیـل توسـط
بخـش دولتـی و خصوصی ارائهشـده اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از اردبیـل ،یونـس ممـیزاده در جلسـه بررسـی رونـد ارائه
آموزشهـای فنـی و حرفـهای در اردبیـل بـا اشـاره به دسـتاوردها و عملکـرد آموزشـی  11ماهه
سـال  ۹۴در اردبیـل اظهـار داشـت :در  11ماهـه امسـال  ۶میلیـون و  ۶۰۰هـزار و  ۹۴نفرسـاعت
آموزشهـای مهارتـی در اسـتان اردبیـل توسـط بخـش دولتـی و خصوصـی ارائهشـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت و نقـش و جایـگاه آموزشهـای فنـی و حرفـهای افـزود :در
راسـتای مأموریتهـا و رسـالت خطیـر سـازمان آمـوزش فنی و حرفـهای که همـان تربیت
نیـروی کار ماهـر و متخصـص و ارتقـای سـطح مهارتـی شـاغالن در جامعـه اسـت ،در
اسـتان اردبیـل بیـش از  ۴میلیـون نفرسـاعت در مراکـز آمـوزش فنـی و حرفـهای دولتـی،
صنایـع ،سـیار و طـرح نوین استادشـاگردی و نیز  ۲۰۰آموزشـگاه آزاد فعـال ،در بخشهای
مختلـف صنعتـی ،کشـاورزی و خدماتـی در  11ماهه گذشـته آموزشهای فنـی و حرفهای
بـه متقاضیان ارائهشـده اسـت.
ممـیزاده با اشـاره به میزان دورههـا و تعداد کارآموزان و رشـتههای آموزش فنی و حرفهای
اسـتان اردبیـل بیـان کـرد :در بخش آمـوزش در مراکـز ثابت که عمومـ ًا آموزشهـای پایهای و
تخصصی را شـامل میشـود ،امسـال  ۴میلیون و  ۲۶۳هزار و  ۲۵۹نفرسـاعت آموزشدیدهاند.
وی در مـورد بخـش آموزشهـای سـیار و روسـتایی گفـت :بهمنظـور جبـران
کمبـود مراکـز ثابـت در نقـاط دور دسـت و فاقـد مرکـز کـه سـرمایهگذاری در آن نقـاط
مقرونبهصرفـه نیسـت ،اداره کل آمـوزش فنی و حرفهای اسـتان امسـال توانسـت در مناطق
محـروم و روسـتاها در قالـب آمـوزش روسـتائیان که بهعنـوان آموزش در مناطق روسـتایی
برگزارشـده ۵۴۶ ،هـزار و  ۶۷۲نفـر -سـاعت ،خدمـات آموزشـی ارائـه کنـد.
سرپرسـت اداره کل آمـوزش فنـی و حرفـهای اسـتان اردبیـل بـا اشـاره بـه آموزشهای
ارائهشـده بـه پادگانهـای نظامـی در سـطح اسـتان بیان کـرد :امسـال  1۰۲هـزار و  ۵۴۷نفر
سـاعت در بخـش زندان خدمات آموزشـی ارائهشـده اسـت.
ممـیزاده اظهـار کـرد :آمـوزش در مراکـز ضمـن کار در صنایـع بـا توجـه بـه موقعیت
صنعتـی اسـتان و ضـرورت تأمین نیـروی کار ماهر موردنیاز صنایع اسـتان ،مراکز آموزشـی
ایـن اداره کل توانسـتهاند نسـبت بـه آمـوزش  1۴1هزار و  ۳8۴نفرسـاعت در بخش صنایع
و بنگاههـای اقتصـادی دورههـای مهارتی را برگـزار کنند.
وی بـا بیـان اینکه در بخش طرح نوین استادشـاگردی  8۰هزار و  ۵8نفرسـاعت آموزشهای
مهارتـی ارائهشـده اسـت ،افـزود :بخـش خصوصـی بـازوی توانمنـد ،بخـش دولتـی در ارائـه
آموزشهـای فنـی و حرفـهای و مهارتـی بـوده کـه در بخش خصوصـی آموزشـگاههای آزاد
 ۲میلیـون و  ۳۳۶هـزار و  8۳۵نفـر سـاعت آموزشهـای مهارتـی بـه متقاضیـان ارائـه کردهاند.

مدیرکل فنی و حرفهای خوزستان:

کارجویان فاقد مهارت در خوزستان به فنی وحرفهای مراجعه کنند

مدیرکل فنی و حرفهای خوزستان گفت :افرادی که
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد
از تالش این مجموعه برای اشتغالزایی  1۵۰۰بانوی
فارغالتحصیل کشاورزی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج ،جعفر
گوهرگانی در جمع خبــرنگاران بابیان اینکه تعداد
زیادی فارغالتحصیل رشتــه کشاورزی با گرایشهای
مختلــف در این استــان اعم از آقایان و بانوان وجود
دارنــد کــه امروز دغدغه اشتغال آن ها راداریم،
اظهار کــرد :باید از همه ظرفیتها برای اشتغالزایی
این تعداد فارغالتحصیل استفاده کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود :در
کهگیلویه و بویراحمد ظرفیتهای بسیاری در بخش
کشاورزی وجود دارد که در صورت استفاده درست از
این ظرفیتها مشکل اشتغال تا حدود زیادی برطرف
میشود.
وی یکی از راههای کمک به تولید و اشتغال را
سرمــایهگــذاری در بخش کشــاورزی از ســوی
سرمایهگذاران داخلی و خارج از استان دانست و گفت:
ما در جهاد کشاورزی استان با همه توان از طرحهایی

دامپزشکی خراسانجنوبی

مدیرکل دامپزشـکی خراسـانجنوبی گفت:
کمبود نیـروی تخصصی در اسـتان و غیربومی
بـودن بخـش عمـدهای از نیروهـای شـاغل که
پس از کسـب تجربـه ،متقاضی انتقال به سـایر
اسـتانها بـوده از مشـکالت فـراروی اسـتان
است.
علیرضـا رفیعیپـور در گفتوگـو بـا
ایسـنا ،منطقـه خراسـانجنوبی ،اظهـار کـرد:
بخـش مهمـی از وظایـف حرفـه دامپزشـکی
مربـوط بـه تأمیـن سـالمت عمومـی جامعـه
بـوده و مشـکالتی کـه در ایـن راسـتا وجـود
دارد ،اسـت .شـناخت نداشـتن مردم از این وظیفه دامپزشـکی و اینکه با شنیدن نام دامپزشکی
فقـط مباحـث مرتبـط بـا بهداشـت دام در ذهنهـا نقش بسـته و همچنین شـناخت نداشـتن
ایـن وظیفه دامپزشـکی در نظر بسـیاری از دسـتگاهها و مراجع ذیصالح اسـتانی وجـود دارد.
وی بـا اشـاره بـه عـدم تخصیـص اعتبـار از سـرفصل سـالمت به سـازمان دامپزشـکی،
عنـوان کـرد :عـدم توجـه کافـی بـه دامپزشـکی و جایـگاه حسـاس آن در تأمیـن سـالمت
عمومـی جامعـه در زمـان تخصیـص و توزیـع اعتبـارات اسـتانی و شهرسـتانی و اینکـه
دامپزشـکی بایـد همزمـان در دو جبهـه مبـارزه بـا بیماریهای مشـترک بین انسـان و دام و
نظـارت بهداشـتی بـر فرآوردههـای خـام دامـی فعالیت کند ،از جمله این مشـکالت اسـت.
رفیعیپـور بـا بیان اینکـه کمبود نیـروی تخصصی یکی از بزرگترین مشـکالت اسـتان
اسـت ،اظهـار کـرد :عدم تمایـل نیروهای تخصصـی به اشـتغال طوالنیمدت در این اسـتان
بـه دلیـل محرومیـت ،کمبـود اعتبـارات ،کمبـود امکانـات رفاهـی و تفریحی ،بعد مسـافت
زیاد تا مراکز سـایر اسـتانها سـبب شـده بسـیاری از نیروهای دامپزشـکی بعد از چند سـال
کسـب تجربـه و مهارتهـای کاری ،متقاضی انتقال به سـایر اسـتانها باشـند.
وی بـا اشـاره بـه موانـع پیـش روی دامپزشـکی ،تصریـح کـرد :خشکسـالیهای پیاپی
و غیراقتصـادی شـدن فعالیتهـای دامـداری در مقایسـه بـا سـودهای کالن بانکهـا و
صندوقهـای اعتبـاری ،منجـر بـه تعطیلـی بسـیاری از مراکـز مرتبـط شـده اسـت.
مدیـرکل دامپزشـکی خراسـانجنوبی ادامـه داد :سـنتی بـودن پرورش دامها در بسـیاری
از نقـاط اسـتان و تفکر سـنتی پرورش دام حتـی در دامداریهای صنعتی موجود در اسـتان،
حمایتهـای غیرکارشناسـی و غیراصولـی در خصـوص رواج دامداری سـنتی در روسـتاها
بـا اعطـای وامهـای اشـتغالزایی از سـوی ارگانهـای مختلـف بـدون آیندهنگـری تبعـات
بهداشـت عمومـی جامعـه از دیگر موانع پیش روی دامپزشـکی اسـت.
مدیرکل آموزش در صنایع سازمــان آموزش فنــی و حرفــهای
کشور گفت :با مشارکت  ۷۰۰مرکز دولتی و  1۵هزار آموزشگاه
آزاد فنی و حرفهای کسبوکارهای کوچک در عرصههای مختلف
بهمنظور ایجاد اشتغال ایجاد میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر ،سعید زمانی در همایش
تبدیــل مهارت به ثــروت و کسبوکار در استان بوشهر توسعه
کسبوکارهـای کوچک را یکی از برنامههـای آموزش فنی و حرفهای
دانست و اظهار داشت :توسعه کسبوکارهای کوچک در عرصههای
مختلف بهمنظــور ایجــاد اشتغــال با هــزینه پایین از برنامههــا و
رویکردهایی مهم سازمان آموزش فنی و حرفهای است.
وی فرهنگ کار و مهارتآموزی را از بزرگترین مشکل در حوزه
اشتغال پایدار دانست و گفت :اهمیت بخشی به مقوله فرهنگ کار و
کارآفرینی و مهارتآموزی درزمینه اشتغال پایدار امری ضروری است.
وی از توسعه کسبوکارهای کوچک خبرداد و بیان کرد :با مشارکت
 ۷۰۰مرکز دولتی و  1۵هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای کسبوکارهای
کوچک در عرصههای مختلف بهمنظور ایجاد اشتغال ایجاد میشود.
مدیرکل آموزش در صنایع سازمــان آموزش فنی و حرفهای با
بیان اینکه فرهنگ مهارتآموزی در دانشگاهها باید نهادینه شود افزود:

به دنبال یافتن شغل هستند ولی مهارت الزم را ندارد
به مراکز فنی و حرفهای سراسر استان مراجعه و نسبت
بامهارت آموزی اقدام کنند.
به گزارش اداره کل فنی و حرفهای استان خوزستان،
عبدالنبی سواعدی اظهار کرد :یکی از رسالتهای
اساسی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان ،افزایش
مهارت شاغالن برای حفظ شغل و ارتقای بهرهوری
است.
سواعدی افزود :یکی از دالیل بیکاری کارگران،
عدم رضایت شغلی کارفرمایان است که در این
خصوص سازمان فنی و حرفهای به کارگران برای
دریافت تخصصهای الزم آموزش میدهد.
مدیرکل فنی و حرفهای خوزستان با اشاره به لزوم
تدوین روشهایی جدید برای کارگران عنوان کرد:
متأسفانه در این زمینه چالشهای فراوانی وجود دارد،

یکی از این چالشها نبود استانداردهای الزم برای
کارگران فعال در بخشهای مختلف با رویه کاری
متفاوت است.
سواعدی اضافه کرد :در این زمان برای آموزش
هر کارگر ۲۵۰ ،هزار تومان به سازمان تعلق میگیرد
که این مبلغ در بسیاری از موارد حتی کفاف خرید
تجهیزات موردنیاز برای آموزش را نمیدهد .در این
زمینه بحثهایی در سطح وزارتخانه انجامگرفته و
پیشنهادهایی نیز ارائهشده است.
وی گفت :بسیاری از مدیران هنوز به این باور نرسیدهاند
که بیکاران را برای آموزش به سازمان فنی و حرفهای
بفرستند .در حال حاضر از بین حدود  ۶هزار کارگر
مشمول بیمه بیکاری تنها  ۵۳۷نفر به سازمان فنی و حرفهای
بهمنظور دریافت آموزشهای الزم و تخصصی معرفی
شدهاند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد مطرح کرد

تالش برای اشتغالزایی  1500فارغالتحصیل کشاورزی
در کهگیلویه و بویراحمد

که توجیه اقتصادی برای تولید داشته باشند استقبال
میکنیم تا در کنار آن مشکل جوانان نیز درزمینه
بیکاری برطرف شود.
این مسئول افزود :برای مثـــال حدود یکهزار
و  ۵۰۰فارغالتحصیل دختر رشته کشاورزی در استان
داریم که باید با همکاری مردم و مسئوالن برای رفع
مشکل آنها اقدام شود که یکی از این راهها میتواند
ایجاد شرکتهای تعاونی باشد.
گوهرگانی یکی از راهکارها را واگذاری اراضی
مستعــد ازجملــه اراضی شیــبدار به این دسته از
فارغالتحصیــالن دانست و گفت :در همین خصوص
تمهیداتی اندیشــیده شده تا بتوانیم بخشــی از مشکل
مربوط به اشتغال فارغالتحصیالن کشــاورزی را

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان به قانون جدید
مالیاتها اشاره کرد و اظهار داشت :در قانون جدید
مدیران و فعاالن اقتصادی میتوانند در ازای ایجاد
اشتغال بیشتر از معافیت مالیاتی بهتری برخوردار شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس از نجفآباد ،در
مــراسمی با حضور جمعی از مسئــوالن نمایندگی
اداره امــور مالیــاتی و دارایی بخــش مهــردشت از
توابع شهرستان نجفآباد افتتاح شد.
در این مراسم ابتدا سعید ایوبیان در سخنانی ضمن
قدردانی از حضور مردم این بخش در خلق حماسه
هفتم اسفند ،به معرفی بخش مهردشت پرداخت و
اظهار داشت :این بخش با هزار و  ۷1۲کیلومتر وسعت
دارای دو دهستان حسینآباد و اشن ،شهرهای دهق و

برطرف کنیم.

جهت ساخت اداره امور مالیاتی بخش مهردشت نیز خبر داد.
مراد امیری مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان که
میهمان ویژه آیین افتتاح نمایندگی امور مالیاتی بخش
مهردشت بود به قانون جدید مالیاتها اشاره کرد و
اظهار داشت :در قانون جدید مدیران و فعاالن اقتصادی
میتوانند در ازای ایجاد اشتغال بیشتر از معافیت مالیاتی
بهتری برخوردار شوند.
وی به دو وظیفه مهم و اساسی اداره امور مالیاتی
اشاره کرد و خاطرنشان ساخت :یکی از این وظایف
در بخش خدمات است که امیدواریم بتوانیم بهتر از
گذشته به فعاالن اقتصادی خدمات ارائه کنیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان افزود :وظیفه
دیگر در ارتباط با وصول درآمدهاست که بهحساب
خزانه واریز میشود؛ در این بخش نیز با توجه به اینکه
یکسوم از ارزشافزودهها یعنی سه درصد بهحساب
شهرداریها واریز میشود ،امید است با برنامهریزی
منسجم بتوانیم در جذب و وصول مالیاتها بهتر از
گذشته عمل کنیم.
وی افزود :شرکتها و فعاالن اقتصادی نیز اگر
ببینند مالیاتی را که میدهند در منطقه خودشان صرف
پروژهها و کارهای خدماتی میشود رغبت بیشتری در
پرداخت مالیات از خود نشان میدهند.

استاندار همدان:

حاصل فعالیت دانشگاه صنعتی همدان
باید کارآفرینی و اشتغال باشد
اسـتاندار همـــدان گفـت :حاصـل کار دانشـگاه
صنعتـی همـدان بایـد کارآفرینـی ،اشـتغال ،توسـعه و
پیشـرفت باشـد.
به گـزارش مهر ،محمـــدناصر نیکبخـت در دومین
همایـش روز مهندس با محوریت «دانشـگاه ،کارآفرینی،
افقهـای روشـن» در دانشـگاه صنعتـی همـدان و در
جمـع کارآفرینان ،صنعتگران ،مهندسـان و دانشـجویان
مهندسـی بـا تقدیـر از همـت مـردم ایـران در انتخابـات
هفتـم اسـفندماه گفـت :مشـارکت و حضـور مـردم
سـازنده ،تأثیرگـذار و تصمیمگیـری مناسـبی بـود.
اسـتاندار همـدان بـا تأکیـد بـر اینکـه همهچیـز جز
فکـر و خواسـت مردم را میتوان مهندسـی کـرد ،یادآور
شـد :حضـور  ۵۰درصـدی مـردم تهـران در انتخابـات
حاکـی از یـک تصمیـم و حضـور بیسـابقه بـود.
نیکبخـت بابیان اینکـه امیدواریـم همانطورکه مردم
از انتخابات اسـتقبال کردند منتخبان نیز پاسـخگو باشـند

و در احقـاق مطالبـات مردمـی مفیـد فایده واقع شـوند،
گفـت :مـردم بـا هیـچ فـردی عقـد اخـوت ندارنـد و با
تشـخیص خـودکار میکننـد و تصمیـم میگیرند.
وی مـردم را پشـتوانههای اصلـی نظـام برشـمرد و
عنـوان کـرد :توفیقـات در بحـث انـرژی هسـتهای نیـز
بـا پشـتیبانی مـردم محقـق شـد و بایـد ایـن پشـتوانهها
همیشـه حفـظ شـوند.
محمدناصـر نیکبخت خواسـتار توجه بـه کارآفرینی
در کنـار فعالیـت دانشـگاه صنعتـی همدان شـد و افزود:
نبایـد دانشـجویان نخبـه فارغالتحصیـل از ایـن دانشـگاه
بیکار باشـند.
اسـتاندار همـدان بابیـان اینکـه بایـد بـرای پیونـد
دانشـگاه و صنعـت ،تولیـد و رونـق بـازار دانشـگاه
تـالش کنـد ،اظهـار داشـت :بایـد بهگونهای عمل شـود
کـه حاصـل کار دانشـگاه کارآفرینی ،اشـتغال ،توسـعه و
پیشـرفت باشـد.

مدیرکل آموزش صنایع فنی و حرفهای در بوشهر:

کسبوکارهای کوچک در عرصههای مختلف
راهاندازی میشود
با توجه به اینکه بخش اعظمی از کارجویان و فارغالتحصیالن بیکار
هستند الزم است که افراد قبل از ورود به بازار کار ،مهارتهای الزم
را کسب کنند لذا سیستم آموزش عالی باید فرهنگ مهارتآموزی را
در دانشآموختگان نهادینه کند.
زمانی با بیان اینکه در حال حاضر  ۲.8درصد جمعیت فعال کشور
بیکاران تشکیل میدهند تأکید کرد :سازمان آموزش فنی و حرفهای در
نظر دارد با توجه به گستردگی مخاطبان خود ،آموزشهای مهارتی و
موردنیاز اقشار مختلف جامعه اعم از دانشجویان ،شاغالن ،سربازان،
زنان خانهدار و سرپرست خانوار را ارائه کند.
وی با بیان اینکه ساالنه بیش از دو میلیون نفر در حوزههای صنعت،

خدمات و کشاورزی در کشور آموزش مهارتی فرامیگیرند گفت:
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور متولی آموزشهای کوتاهمدت
منطبق با نیاز بازار کار است و با در اختیار داشتن  ۷۰۰مرکز دولتی
و  1۵هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای در کشور آماده ارائه
آموزشهای موردنیاز مهارتی به صنایع ،بنگاهها و بخشهای مختلف
است .
مدیرکل آموزش در صنایع سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
با بیان اینکه آموزشهای نوین مهارتی با رویکرد اشتغال پایدار اجرا
میشود گفت :آموزشگاههای آزاد به دنبال آموزشهای نوین با
رویکرد اشتغال پایدار باشند.

تربیت فارغالتحصیالن
توانمند و کارآفرین
جزء رسالت دانشگاههاست

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی
بر لزوم تربیت فارغالتحصیالن توانمند و کارآفرین در
دانشگاهها تأکید کرد.
به گزارش مهر ،میر احد حسینی ظهر چهارشنبه در
نخستین نشست مشترک اشتغال و کارآفرینی دانشگاه آزاد
اسالمی تبریز گفت :تربیت نیروی انسانی در دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی باید بهگونهای باشد که افراد بعد از
فراغت از تحصیل در جامعه یک نیروی توانمند و کارآمد،
ایده آفرین ،خالق ،نوآور و کارآفرینی باشد.
وی در ادامه تأکید کرد :دانشآموختگان باید بتوانند
در عرصههای اقتصادی سهم داشته و ایجاد تحول و
اندوختههای علمی خود را بالفعل و آن را در راستای
کارآفرینی و توسعه جامعه مدیریت کنند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گفت :امید
میرود با عقد تفاهمنامه بین اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و دانشگاه آزاد اسالمی استــان ،امر اشتغال برای جوانان
آذربایجان شرقی تسهیل شود.
حسینی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد :دانشگاه
آزاد اسالمی افتخار نظام جمهوری اسالمی ایران بوده وامروزه
شاهد تحقیقات و یافتههای بینظیر و بیبدیلی آن هستیم.

زمینه برای اشتغال
روستاییان فراهم شود

معافیت مالیاتی فعاالن اقتصادی در ازای ایجاد اشتغال
علویجه و هشت روستا است و جمعیتی بالغبر  ۳۰هزار
نفر را در خود جایداده که  18هزار نفر در شهرها و
بقیه در روستاها زندگی میکنند.
بخشدار مهردشت به مهاجرپذیری بخش مهردشت
اشاره کرد و گفت :به دلیل وجود شهرکهای صنعتی
دهق و علویجه و نواحی صنعتی روستایی که بیش از
 ۵۰۰واحد صنعتی فعال در آنها به کار مشغولاند ،نرخ
بیکاری در منطقه صفر است و نهتنها بیکار نداریم بلکه
از شهرستانهای اطراف نیز برای اشتغال به این بخش
مهاجرت میکنند.
وی افزود :عالوه بر صنایع منطقه که صادرات خوبی
به خارج از کشور دارند ،در بخش کشاورزی و دامداری
نیز خودکفا هستیم و بهطور مثال عسل روستای اشن
در کشور و استان معروف است و بزرگترین شرکت
تعاونی زنبورداران استان در این بخش است.
بخشدار مهردشت بر ضرورت استقرار نمایندگی
ادارات در این بخش به دلیل فاصله تا مرکز شهرستان
تأکید کرد و گفت :یکی از دغدغههای مردم بهویژه
صنعتگران منطقه مهردشت نبود اداره امور مالیاتی
بود که این نگرانی امروز باهمت و همکاری مسئوالن
شهرستان و استان برطرف شد.
وی از آمادگی بخشداری برای واگذاری قطعه زمینی

آذربایجان شرقی:

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی:

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان بیان کرد

مدیرکل دامپزشکی این استان خبر داد

کمبود نیروی متخصص ،مشکل فراروی

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

محمدناصـر نیکبخـت بابیان اینکه توسـعه ،علم روز
و مدرنیتـه را بایـد در کنـار علـم بومـی و سـنتی ببینیـم؛
یـادآور شـد :باید علـم آموزش دادهشـده در دانشـگاهها
بـا بهرهگیـری از علـوم غربی بومیسـازی شـود.
اسـتاندار همـدان بـا تأکیـد بـر اینکـه بایـد بـا
بومـی کردن علوم ،اشـتغال را توسـعه دهیـم ،گفت :این
امـر بـا همـت دانشـگاه و صنعتگـران محقـق خواهد شـد.

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی تأکید کرد :باید
به روستائیان کمک کنیم تا سطح زیر کشت گیاهان دارویی را
افزایش دهند و تالش ما بر این است که زمینهای برای اشتغال
روستاییان برای توسعه صنعت گیاهان دارویی فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،منطقه
خراسان جنوبی ،جاللالدین صادقی ،در جلسهای با معاون
سرمایهگذاری ،فرهنگی و امور اجتماعی معاونت توسعه
روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری ،اظهار کرد:
تعریف گیاهان دارویی بومی و منطقهای که میتواند شاخص
و معرف خراسانجنوبی باشد از مأموریت جهاددانشگاهی
استان است که شامل عناب ،زرشک و زعفران میشود.
وی با اشاره به اینکه اقدامات بسیاری درزمینه گیاهان
دارویی در استان انجامشده است ،تصریح کرد :جهاددانشگاهی
باهدف خدمترسانی به مردم بهصورت گسترده در حوزههای
پژوهش ،آموزش و فرهنگ واردشده است.
رئیس جهاددانشگاهی خراسانجنوبی با اشاره به اینکه
افزایش درآمد مردم در شرایط فعلی کشور کار مشکلی
است ،گفت :اگر قادر به افزایش درآمد نیستیم ،هزینهها
را باید پایین آوریم .بخش قابلتوجهی از هزینههای مردم
مربوط به درمان و دارو است که یکی از زمینههای حل آن
پرداختن به مزیتهای منطقهای و گیاهان دارویی است.
وی تأکید کرد :خراسانجنوبی منطقهای با پتانسیل باال
درزمینه گیاهان دارویی بهویژه عناب است.
رئیس جهاددانشگاهی خراسانجنوبی با اشاره به درآمد
پایین روستائیان ،تأکید کرد :مشکل ما در شرق کشور کاهش
جمعیت روستایی است ،آنچه باعث ماندگاری روستائیان
در روستا میشود ،فعال کردن صنعت در روستا است.
صادقی بیان کرد :باید اقداماتی صورت گیرد تا اشتغال
در روستاها شکل بگیرد که این عامل مستلزم ایجاد اشتغال
پیرامون مزیتهای منطقهای است .اگر اشتغال در روستاها
ایجاد شود ،امنیت کشور حفظ میشود.
رئیس جهاددانشگاهی خراسانجنوبی ،با بیان اینکه در
جهاددانشگاهی استان توانستهایم مجوز گیاهان دارویی با
موضوع بهینهسازی تولید و فرآوری زرشک و زعفران و عناب
را از دفتر مرکزی جهاددانشگاهی بگیریم ،عنوان کرد :در کنار
پژوهش درزمینه گیاهان دارویی ،طرح ایجاد پارک گیاهان
دارویی باهدف اشتغالزایی روستایی ،جهتدهی پایاننامههای
دانشجویی به سمت گیاهان دارویی ،اصالح روشها از تولید،
فرآوری ،بازاریابی ،عرضه و شکلگیری شرکت تعاونی
(روستاییان تولیدکننده و جمعآوریکننده گیاهان دارویی
میتوانند عضوش باشند) ،در حال بررسی است.
صادقی با اشاره به اینکه این پارک بهصورت نیمهصنعتی
میتواند تمام مراحل کاشت ،داشت و برداشت را شامل
شود و در جذب توریست نیز مؤثر باشد ،افزود :در کنار
این موارد پارک میتواند مرجعی برای دریافت تولیدات
روستائیان درزمینه گیاهان دارویی و عرضه محصوالت باشد
بهگونهای که سود آن نصیب ساکنان روستا شود.
وی با تأکید براینکه باید به روستاییان کمک کنیم تا سطح
زیرکشت گیاهان دارویی را افزایش دهند ،اظهار کرد :مشکل
عمده این است که روستاهای ما از محل تولید به سکونتگاه
تبدیلشدهاند ،بهگونهای که کمکهای بیبرنامه به روستاییان
خالقیت و نوآوری را در آنان از بین برده است.
رئیس جهــاددانشگاهی خراسانجنوبی خاطرنشان
کرد :برای اینکــه توانمندی ایجاد کنیم باید فرآیندهای
ناتوانمنــدساز را حذف کــرده و میل روستاییان را به
کشاورزی افزون کنیم که در این خصوص توجه به گیاهان دارویی
بسیار مهم است .در کنار طرح فوق ،به دنبال ایجاد گروههای
آموزشی در روستاها هستیم .انجام درست طرحها و برنامهها،
کمک و حمایت افراد متخصص و دستگاههای اجرایی بهویژه
استانداری را میطلبد.

