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اخبار استان
براى اولین بار در هرمزگان

کارآفرینى از قشم به عنوان برترین کارآفرین
ایران انتخاب شد

کارآفرینــی از قشــم توانســت بــرای اولیــن بــار در اســتان هرمــزگان ،بــه عنــوان
برتریــن کارآفریــن ایــران انتخــاب شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از قشــم بــه نقــل از ســازمان منطقــه آزاد ،در مراســمی
کــه بــا حضــور معــاون اول رئیــس جمهــور و وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در
ســالن اجتماعــات وزارت تعــاون ،ویــژه معرفــی کارآفرینــان برتــر ایــران برگــزار شــد،
بــرای اولیــن بــار کارآفرینــی از قشــم بــه عنــوان برتریــن کارآفریــن ملــی کشــور معرفــی
شــد.
مــژگان روســتایی ،مدیرعامــل پــارک و مزرعــه پــرورش کروکودیــل نوپــک قشــم
طبــق نظــر هیئــت داوران و کمیتــه بررســیکننده طرحهــا بــا داشــتن ایــده نوآورانــه،
خاقیــت در کســب و کار ،اشــتغالزایی و تاثیــر مثبــت در منطقــه اطــراف محــل اجــرای
طــرح ،بــه عنــوان برتریــن کارآفریــن ایــران شــناخته شــد.
در ایــن مراســم  14کارآفریــن در بخشهــای کشــاورزی ،گردشــگری و صنعــت در
ســالهای  93و  94مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.
مزرعــه و پــارک کروکودیــل نوپــک پنــج ســال اســت کــه در جزیــره قشــم فعالیــت
میکنــد و بــه عنــوان طرحــی منحصربهفــرد در کشــور و خاورمیانــه شــناخته شــده اســت.
ایــن طــرح در ســالهای  92و  93عنــوان کارآفریــن برتــر اســتان هرمــزگان را بــه خــود
اختصــاص داده بــود.

از ابتداى امسال تاکنون؛

نماینده مردم آمل در مجلس:

اشتغال به کار  ۳5هزار نفر در کرمان
با آموزشهاى فنى و حرفهاى

مدیـرکل فنـی و حرفـهای اسـتان کرمـان گفـت 35 :هـزار نفـر در سـالجاری بـا
آموزشهـای فنـی و حرفـهای در اسـتان کرمـان مشـغول بـه کار شـدند.
بـه گـزارش فارس از سـیرجان ،محمد در حاشـیه افتتاح مجموعه آموزشـگاهی بانوان
در سـیرجان اظهـار داشـت :از ابتـدای سـالجاری  20هـزار نفـر در سـطح اسـتان کرمان
دورههـای مختلـف فنـی و حرفـهای را دیدهاند.
وی بیـان داشـت :ایـن تعـداد حرفهآمـوز در مراکـز ثابـت یـا مراکـز سـیار ماننـد
ندامتگاههـا ،پادگانهـا و مراکـز جـوار صنایـع یـا عشـایر بـوده اسـت.
جهانگیـری افـزود :در مراکز آموزشـگاههای خصوصـی نیر  20هزار نفـر آموزشهای
فنـی و حرفـهای را دیدهانـد کـه براسـاس آمـار  35هـزار نفـر یعنـی  ۸0درصـد افـراد
آموزشهـای فنـی و حرفـهای را گذراندنـد و جـذب بـازار کار شـدند.
وی آموزشهـای فنـی و حرفـهای اسـتان کرمان را براسـاس نیازسـنجی شهرسـتانها
اعـام کـرد و گفت :این نیازسـنجی بر اسـاس وجـود کارخانجات ،نیاز صنـوف مختلف،
دانشـگاهها و رشـتههای دانشـگاهی اسـت کـه پس از ایـن نیـاز کارگاهها یا مراکـز تجهیز
و آمـاده پذیـرش و آموزش متقاضیـان و هنرجویان میشـوند.
نادیـا امجـدی مسـئول مرکـز آموزشـی بانـوان سـیرجان گفـت :ایـن مرکـز کـه با 10
میلیـارد ریـال سـرمایهگذاری و سـاختمان بـه اتمام رسـیده در حال حاضر بـرای  100نفر
از بانوان اشـتغالزایی دارد.
وی افـزود :ایـن مرکـز اشـتغالزایی بانوان در سـیرجان از سـال  13۸0تاکنـون برای 7
هـزار نفـر آمـوزش در رشـته آرایـش داشـته که  5هزار نفر آنها در سـطح اسـتان مشـغول
به کار شـدند.

نماینــده مــردم آمــل در مجلــس شــورای اســامی
بــا تأکیــد بــر اینکــه در مرحلــه نخســت بــرای
بیمارســتان امــام خمینــی  450نفــر بــا گزینــش در
آزمــون اســتخدامی جــذب شــدند ،گفــت :در مرحلــه
بعــدی هــم  900نفــر جــذب میشــوند تــا شــرایط
بــرای اشــتغال یــک هــزار و  700نفــر فراهــم شــود.
بــه گــزارش فــارس از شهرســتان آمــل،
عــزتاهلل یوســفیانما  ،اظهــار کــرد :گــردش
مالــی و اقتصــادی در کشــورها ،اســتانها و
شــهرها باعــث شــکوفایی و رونــق در امــور
مختلــف میشــود.
عضــو کمیســیون برنامــه ،بودجــه و محاســبات
مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه
پروژههــای زیــادی را در شــهرها و اســتانها
شــاهد هســتیم کــه از بودجــه ملــی یــا اســتانی

در پروژههاى مرتعدارى بکارگیرى مىشوند

مدیـرکل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان اردبیـل گفت :فارغالتحصیان رشـته منابع
طبیعـی در اسـتان اردبیـل به عنوان مهندسـان ناظـر در پروژههـای مرتعـداری آبخیزداری
و جنـگلکاری در آینـده نزدیـک جذب و بکارگیری میشـوند.
به گزارش خبرگزاری تسـنیم از اردبیل ،شـهامت هدایت در دیدار با فرماندار شهرسـتان پارسآباد
اظهـار داشـت :در راسـتای حفـظ و صیانـت از منابـع طبیعـی و فضاهـای سـبز و جنـگل در
شهرسـتان پارسآبـاد اقدامـات مطلـوب و قابـل قبولی انجام شـده اسـت.
وی از اجـرای طرحهـای آبخیـزداری و درختـکاری حاشـیه کانالهـای آبرسـانی بـا
همـکاری شـرکت آب منطقـهای اسـتان در پارسآبـاد خبـر داد و گفت :با ایـن امر تاش
میکنیـم تـا زمینـه بـرای توسـعه منابع طبیعـی و حفاظـت از ایـن منابع فراهم شـود.
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان اردبیـل بیـان کـرد :فارغالتحصیـان
رشـته منابـع طبیعـی بـه عنـوان مهندسـان ناظـر در پروژههـای مرتعـداری آبخیـزداری و
جنـگلکاری در آینـده نزدیـک جـذب و بکارگیـری میشـوند.
فرمانـدار شهرسـتان پارسآبـاد نیـز بـا بیـان اینکه  65هـزار هکتـار مرتع کـه  10درصد
مراتـع اسـتان را تشـکیل میدهـد در شهرسـتان پـارس آبـاد وجـود دارد ،افـزود :زمینهای
مرغـوب اهمیـت اجرای طرحهـای مهم و اسـتراتژیک آبخیزداری را چند برابر کرده اسـت.
اکبـر صمـدی از اجـرای  3طـرح مهـم آبخیـزداری بـا اعتبـار  3میلیـارد ریـال در این
شهرسـتان خبـر داد و خواسـتار توجـه ویـژه بـه مراتـع و آبخیـزداری در زمینـه توسـعه
گردشـگری و توسـعه کشـت زعفـران و گیاهـان دارویی در قالـب مشـارکتهای مردمی
شد .
وی بـا اشـاره بـه توسـعه روزافـزون بزرگتریـن ایسـتگاه بـذر و نهـال اسـتان در این
شهرسـتان اظهـار کـرد :بـا برنامهریـزی فنـی و تخصیـص اعتبـارات الزم ایـن مرکـز قادر
اسـت نهـال و بـذر مورد نیـاز کشـور را تامیـن کند.
فرمانـدار شهرسـتان پارسآبـاد بیـان کـرد :بـا توجـه بـه وجـود و رویـش نعمـت
خـدادادی کوبـر در مراتـع شهرسـتان پارسآبـاد ،ایجـاد صنایـع تبدیلـی در ایـن زمینـه
امـری مهـم و ضـروری بـوده کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد.

بهــره میبرنــد ،تصریــح کــرد :در پروژههایــی بــا
بودجــه اســتانی میــزان اعتبــار کــم بــوده و در آن
اشــتغال محــدود و در همــان محــدوده اســت ولــی
در پروژههایــی بــا بودجــه ملــی میــزان اعتبــارات
بــاال بــوده و در آن اشــتغال زیــادی ایجــاد میشــود.
یوســفیانما بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بیــن
پروژههــای ملــی بــا اشــتغال پایــدار و پروژههــای
معمولــی و عــادی بــا اشــتغال ناپایــدار تفــاوت
قائــل شــد ،بیــان کــرد :اگــر شــهرهایی گــوی
ســبقت را از دیگــران ربودهانــد توانســتند بــه
پروژههــای ملــی برســند زیــرا ایــن نــوع پروژههــا
زاینــده بــوده و بهدنبــال خــود کارهــای زیــادی را
ایجــاد میکننــد.
وی بــا اعــام اینکــه بیمارســتان جدیــد امــام
خمینــی (ره) ایــن شهرســتان از پروژههــای مهــم و

وارد بازار کار مىشوند

ملــی اســت ،تأکیــد کــرد :ایــن پــروژه هفتــه آینــده
بــا حضــور وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی بــه بهرهبــرداری میرســد.
یوســفیانما بــا تأکیــد بــر اینکــه در مرحلــه
نخســت بــرای ایــن بیمارســتان  450نفــر بــا
گزینــش در آزمــون اســتخدامی جــذب شــدند،
افــزود :در مرحلــه بعــدی هــم  900پرســنل
دیگــر در ایــن مجموعــه جــذب میشــوند تــا در
مجمــوع شــرایط بــرای اشــتغال یــک هــزار و 700
نفــر طــی چنــد مرحلــه فراهــم شــود.

مدیرکل کار ،تعاون و رفاه اجتماعى استان البرز

اشتغال بیش از  7۰۰هزار نفر در البرز

مدیــرکل کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــی اســتان
البــرز گفــت :در حــال حاضــر  717هــزار نفــر در
بخشهــای مختلــف مشــغول بــه کار هســتند.
اســماعیل خلیلــی در گفتوگــو بــا ایســنا،
منطقــه البــرز ،اظهــار کــرد :درحــال حاضــر 717
هــزار نفــر شــاغل در البــرز فعالیــت دارنــد کــه
 367هــزار نفــر از آنهــا در بخــش خدمــات300 ،

هــزار نفــر در بخــش صنعــت و  50هــزار نفــر نیــز
در بخــش کشــاورزی مشــغول بــه کار هســتند .بــا
وجــود اســتقرار تعــداد زیــادی واحــد صنعتــی در
گوشــه و کنــار اســتان ،بخــش خدمــات بیشــترین
میــزان شــاغان را در میــان ســایر بخشهــا بــه
خــود اختصــاص داده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :بــدون شــک بخــش
خدمــات در آینــدهای نزدیــک میتوانــد بــرای
تعــداد بیشــتری از افــراد جویــای کار زمینــه اشــتغال
پایــدار را فراهــم کنــد.
ایـن مسـئول بـه نرخ بیـکاری اسـتان در زمسـتان
امسـال اشـاره کـرد و افزود :طبـق بررسـیهای انجام
شـده ،نرخ بیکاری اسـتان در این فصـل  11.3درصد
اسـت که در مقایسـه با آمار کشـوری که  10.7اسـت
در وضعیـت بدی قـرار ندارد.

خلیلـــی ابـــزار کـــرد :بایـــد توجـــه داشـــت
افزایـــش نـــرخ اشـــتغال و کاهـــش آمـــار بیـــکاری
در الب ــرز ب ــه دلی ــل مهاجرپذی ــری ب ــاال و افزای ــش
بیرویـــه جمعیـــت بـــه نســـبت ســـایر اســـتانها
بـــا دشـــواریهای بیشـــتری مواجـــه اســـت.
مدیــر کل کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــی البــرز،
وجــود  220هــزار تبعــه افغانــی را تهدیــدی بــرای
اشــتغال داخلــی اســتان دانســت و گفــت :بــدون
شــک اســتفاده از اتبــاع خارجــی غیرمجــاز توســط
کارفرمایــان تهدیــدی بــرای اشــتغال داخلــی
اســتان بــه شــمار مــیرود و باعــث از بیــن رفتــن
فرصتهــای شــغلی عــده زیــادی میشــود.
کارفرمایــان بایــد تــا حــد امــکان از بکارگیــری اتبــاع
بیگانــه غیرمجــاز در فضــای کار خــود خــودداری
کننــد.

طرحهاى کشاورزى

اجراى  ۴۰5طرح خوداشتغالى در ارومیه
مدیــرکل کمیتــه امــداد ارومیــه گفــت:
 405طــرح اشــتغالزایی در قالــب طرحهــای
خودکفایــی توســط مددجویــان کمیتــه امــداد
ارومیــه طــی امســال ارائــه شــده اســت.
شـهریار حسـینزاده در گفتوگـو بـا فـارس
در ارومیـه اظهـار داشـت :طـرح توانمندسـازی
خانوارهـای زیـر پوشـش کمیتـه امـداد در ارومیه به
منظـور توانمندسـازی و خـروج خانـوار از پوشـش
ایـن کمیتـه اجرایـی میشـود.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن خصـوص امسـال
اقدامـات قابل توجهی اجرایی شـده اسـت ،تصریح
کـرد 405 :طـرح اشـتغالزایی در قالـب طرحهـای
خودکفایـی توسـط مددجویـان کمیتـه امـداد ایـن
شهرسـتان طـی امسـال ارائه شـده اسـت.
مدیــرکل کمیتــه امــداد ارومیــه بــا اشــاره بــه

اعتبــار هزینــه شــده در زمینــه اجرایــی شــدن
ایــن طرحهــا ،اعــام کــرد :بــرای اجرایــی
شــدن طرحهــای خودکفایــی  74میلیــارد ریــال
تســهیات واگــذار شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن اعتبــار از طریــق کمیتــه
امــداد و منابــع بانکــی تأمیــن میشــود ،تصریــح
کــرد :امســال نســبت بــه ســال گذشــته میــزان
تســهیات واگــذار شــده  50درصــد رشــد نشــان
می دهــد.
حســینزاده بــا بیــان اینکــه در واگــذاری
تســهیات بــرای طرحهــای خودکفایــی کمیتــه
امــداد محدودیتــی نداریــم ،ادامــه داد :بــا اجــرای
طرحهــای خودکفایــی ،همچنــان حمایتهــا
تــا زمــان بازاریابــی مناســب تولیــدات توســط
مددجــو ،ادامــه دارد.

سـیدجمال سـجادیپور رئیس سـازمان جهادکشـاورزی
اسـتان یـزد گفـت :بـا بهـره بـرداری از 41طـرح کشـاورزی
دردهـه فجرامسـال زمینـه اشـتغال  214نفردربخشـهای
کشـاورزی فراهـم شـده اسـت.

وی بــا بیــان اینکــه بــه منظــور توانمندســازی
خانوارهــای زیــر پوشــش در مرحلــه نخســت
مهــارت فنیوحرفــهای ارائــه میشــود ،اعــام
کــرد :پــس از آمــوزش ایــن مهارتهــا ،افــراد
میتواننــد طرحهــا را ارائــه و در صــورت
تصویــب ،نســبت بــه دریافــت تســهیات اقــدام
کننــد.

مدیرکل تعاون و کار خراسان جنوبى:

 ۱7۰۰مجوز مشاغل خانگى

در خراسان جنوبى صادر شد

کارگــروه اشــتغال خراســان جنوبــی اظهــار داشــت:
در  10ماهــه امســال یــک هــزار و  601طــرح بــرای
پرداخــت تســهیات بــه بانــک معرفــی شــدهاند کــه
 403نفــر متقاضــی بودنــد و یــک میلیــارد و  26۸میلیــون
تومــان موفــق بــه جــذب شــدند.
وی افــزود :مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه بــا توجــه
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی خراســان جنوبی
بــه ســرعت درحــوزه کاری بتــوان بیــش از مبلــغ مــورد
گفــت :در  10ماهــه امســال یــک هــزار و  6۸9مجــوز
نظــر پرداخــت شــود تــا منابــع بیشــتری بــرای اســتان
مشــاغل خانگــی در خراســان جنوبــی صــادر شــده
جــذب و باعــث رشــد اســتان شــود.
اســت.
مدیـر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسـان جنوبی
به گزارش خبرگزاری تســنیم از بیرجند ،محمد ســنجری در

با اشـاره به مشـاغل خانگی بیـان کرد :در مشـاغل خانگی
مشـکل بحـث تسـهیات اسـت کـه باید تـاش شـود با
توجـه بـه بحـث ابـاغ  100درصـدی بـرای پرداخـت
مشـکلی در معرفی نداشـته باشـیم.
ســنجری تصریــح کــرد :شهرســتانهای قایــن،
درمیــان و نهبنــدان در جــذب منابــع مشــاغل خانگــی
بیشــترین رشــد عملکــرد را داشــتهاند و همچنیــن در
تســهیات مشــاغل خانگــی  3میلیــارد تومــان ســهم
بانــک تجــارت بــوده اســت کــه تــا ســقف  3میلیــارد
تومــان میتواننــد معرفــی شــوند.

رییس اداره فنى و حرفه اى شهرستان سوادکوه

اشتغال  ۳75نفر در سوادکوه
اداره فنی و حرفه ای سوادکوه 375نفر را صاحب شغل کرد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از ســاری؛
رییــس اداره فنــی و حرفــهای شهرســتان ســوادکوه
گفــت  :ایــن افــراد پــس از گذرانــدن دورههــای
آموزشــی  12حرفــه مهارتــی در قالــب  27دوره از
ابتــدای امســال تــا کنــون جــذب بــازار کار شــدند
هوشــنگ علیــزاده برگــزاری دورههــای آموزشــی
تعمیــر خــودرو ،بــرق صنعتــی  ،جوشــکاری،
نصــاب وســایل حفاظتــی ســاختمان وتاسیســات را
از جملــه ایــن دوره هــای اموزشــی اعــام کــرد و

رئیـس دانشـکده فنیوحرفـهای اسـتان زنجـان بـا بیـان
ایجـاد زمینههـای ورود بـه بـازار کار بـرای دانشـجویان
دانشـگاههای فنیوحرفـهای بـا آموزش مهـارت محور گفت:
 ۸0درصـد از فارغالتحصیـان دانشـگاه فنیوحرفهای اسـتان
وارد بـازار کار میشـوند.
بـه گـزارش خبرگزاری تسـنیم از زنجان ،علیرضا آراسـته
در همایـش ملـی بهبـود فضـای کسـب و کار ،کارآفرینـی و
توسـعه در بسـتر اقتصـاد مقاومتـی اظهـار داشـت :دانشـگاه
فنیحرفـهای اسـتان زنجـان در  9رشـته کاردانـی و دو رشـته
کارشناسـی اقـدام به تعلیـم و تربیـت دانشـجویان میکند که
از جملـه ورود بـه بازارهـای کار از جملـه اهـداف تربیـت
دانشـجویان در ایـن مرکز آموزشـی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن دانشـگاه در اسـتان زنجـان
تاکنـون بیـش از  7هـزار و  900فارغالتحصیل داشـته اسـت،
گفـت :بیـش از  ۸0درصـد از ایـن دانشـجویان ،پـس از
فارغالتحصیلـی وارد عرصـه کار شـدهاند.
رئیـس دانشـکده فنیوحرفـهای اسـتان زنجـان بـا اشـاره
بـه اینکـه ایـن همایـش در سـه محـور برگـزار شـده اسـت،
ابـراز کـرد :فرهنـگ ،اقتصـاد و مدیریت از جملـه محورهای
برگـزاری ایـن همایـش به شـمار مـیرود.
وی با اشاره به اینکه برگزاری همایش ملی با مضمون
کارآفرینی در استان زنجان عنوان کرد :انجام اقدامات
آغازین برای برگزاری این همایش از  9ماه پیش آغاز شده
و کارگروههای متفاوتی به همین منظور تشکیل شده است.
آراسـته بـا بیـان نقـش فنیوحرفـهای در ترویـج فرهنگ
کارآفرینـی و تربیـت نیروهـای کارآمد خاطرنشـان کـرد :این
همایـش نیـز در راسـتای شناسـایی فرصتهـای مناسـب برای
کارآفرینـی برگـزار شـده اسـت کـه نقـش فنیوحرفـهای در
ایـن عرصـه بـه خوبـی نمایان میشـود.
وی بـا بیـان اینکـه در مجموعـه فنیوحرفـهای اسـتان
زنجـان یـک هـزار و  766دانشـجو وجـود دارد ،گفـت :ایـن
دانشـجویان در رشـتههای مختلـف از جملـه الکترونیـک،
بـرق ،صنعـت و تأسیسـات در حـال تحصیـل هسـتند.
رئیـس دانشـکده فنیوحرفـهای اسـتان زنجـان بیـان کرد:
دانشـگاه فنیوحرفـهای بـه عنـوان دانشـگاه نسـل سـوم
شـناخته شـده اسـت کـه مهارتآمـوزی و کارآفرینـی را در
اولویـت آموزشـهای خـود قـرار داده اسـت.
وی ابراز کرد :هدف از برگزاری نخستین همایش بهبود
فضای کسب و کار ،رونق بخشی به کسب و کار با شناسایی
موانع موجود در تحقق این مسیر است و ترویج فرهنگ
کارآفرینی نیز از دیگر اهداف این همایش به شمار میرود.

اشتغال  ۲۱۴نفر باافتتاح

مدیرکل کمیته امداد ارومیه خبر داد

مدیرکل منابع طبیعى اردبیل:

فارغالتحصیالن منابع طبیعى اردبیل

دانشگاه فنىوحرفهاى زنجان

امام (ره) آمل استخدام مىشوند

در خراسان شمالى اجرایى شد

مدیرکل فنى و حرفهاى کرمان عنوان کرد

 ۸۰درصد از فارغالتحصیالن

 ۱7۰۰نفر در بیمارستان جدید

 ۱۳۰۰طرح خوداشتغالى

مدیـرکل کمیتـه امـداد خراسـان شـمالی گفـت :از ابتـدای امسـال تاکنون یـک هزار و
 305طـرح خـود اشـتغالی بـا اعتبـاری بالغ بـر  149میلیـارد ریال در اسـتان اجرایی شـده
است.
عبـاس اهرابـی در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر افـزود :کمیتـه امداد این اسـتان بـه عنوان
نهـادی حمایتـی بـرای رفـاه مددجویان تحت پوشـش خود طی سـال طرحهـای مختلفی
اجرایـی میکند.
وی گفـت :اجـرای طرحهـای خـود اشـتغالی بـه عنـوان طرحـی موفـق در راسـتای
خودکفایـی مددجویـان طـی سـال اجـرا میشـود.
اهرابـی اظهـار کـرد :این نهـاد در راسـتای حمایـت از مددجویان تحت پوشـش خود
از ابتـدای امسـال تاکنـون یـک هـزار و  305طـرح خوداشـتغالی بـا اعتباری بالـغ بر 149
میلیـارد ریـال اجرایی کرده اسـت.
وی افـزود :از مجمـوع ایـن طرحهـا  5۸5طـرح بـا اعتباری بیـش از  59میلیـارد ریال
بـرای سرپرسـت خانـوار 357 ،طرح با اعتبار  44میلیـارد و  516میلیون ریـال برای فرزند
مددجـو و  363طـرح بـا اعتبـار چهار میلیـارد ریال بـرای مددجویان تـک و چند خدمتی
اجرا شـده است.
اهرابـی گفـت 274 :طـرح از محل کمیتـه امداد 995 ،طـرح از محل تسـهیات بانکی
و  36طـرح نیـز تلفیقی بوده اسـت.
مدیـرکل کمیتـه امـداد خراسـان شـمالی افـزود :اجـرای طرحهـای خود اشـتغالی سـبب
درآمدزایـی و خودکفایـی خانوادههـای تحـت پوشـش کمیتـه امداد شـده به طوری که بسـتر
خـروج مددجـو از چرخه حمایتی این نهاد فراهم و موجب اسـتقال اقتصادی آنان میشـود.

رئیس دانشکده فنىوحرفهاى استان زنجان:

افــزود :بــرای ایجــاد شــغل جوانــان بعــد از خدمــت
ســربازی بــا همــکاری اداره آمــوزش پادگانهــا
دورههــای آمــوزش فنــی و حرفــهای نیــز در پــادگان
ارتشجمهوریاســامی ایــران در دواب بــرای
ســربازان برگــزار شــد.
وی بــا بیــان اینکــه کمیتــه مهــارت و کارآفرینــی
شهرســتانهای ســوادکوه راهانــدازی شــده اســت
افــزود :در ایــن کمیتــه زمینــه هــای ایجــاد بســترهای
مناســب بــرای تحقــق برنامــه توســعه ششــم در حــوزه
مهــارت و کارآفرینــی و برقــراری ارتبــاط بــا همــه

دســتگاهها دولتــی و مشــارکت بخشهــای خصوصــی
و تعاونــی بررســی و تدویــن خواهــد شــد.

به گـزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان ازیزد؛سـجادیپور
گفـت :ایـن طرحهـا درزمینههـای آب وخـاک  ،تولیـدات
دامـی ،تولیـدات گیاهـی ،صنایـع کشـاورزی ،مکانیزاسـیون
وپـرورش آبزیـان بـوده کـه بـا بیـش از 300میلیـارد ریـال
افتتاح شـده اسـت.
زمینهای کشـاورزی دراسـتان یزد بیـش از 15۸هزارهکتار
وسـعت دارد کـه ازایـن سـطح بیش ازیـک میلیون تـن انواع
محصوالت کشـاروزی تولید وبرداشـت میشـود.

معاون توسعه روستایى و مناطق محروم کشور:

درآمد ناکافى و شغل نامناسب
از مهمترین مشکالت مردم
روستاها است

معـاون مرکز توسـعه روسـتایی و مناطق محروم با اشـاره
بـه مشـکات روسـتاهای کشـور ،گفـت :درآمـد ناکافـی و
شـغل نامناسـب از مهمتریـن مشـکات مردم در روسـتاهای
مختلف کشـور اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،سـید ابوالفضـل رضـوی در
نشسـت توسـعه مناطـق محـروم اسـتان ایـام اظهـار کـرد:
جمعیـت روسـتایی و عشـایری کشـور هم اکنـون  21میلیون
و  500هـزار نفـر اسـت.
وی ادامـه داد :بـر اسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه
59.9درصد روسـتاییان درآمد ناکافی و شـغل نامناسـب برای
فرزنـدان تحصیـل کـرده خـود را مهـم ترین مشـکل زندگی
عنـوان مـی کننـد و عـاوه بـر این  16درصـد اعتبـارات ملی
در روسـتاها هزینـه مـی شـود کـه در مقابـل سـهم 2۸/6
درصـدی جمعیـت روسـتایی نامتناسـب اسـت.
معاون توسـعه روسـتایی و مناطـق محروم کشـور یادآور
شـد :مطالعات در کشـور نشـان می دهد داشـتن جـاده ،آب،
بـرق ،گاز جـز عوامل اولیـه زندگی روسـتاییان هسـتند ،ولی
عامـل نگـه دارنـده و ترفیع دهنده نیسـتند.
وی عنـوان کـرد :دولـت برنامـه هـای مختلفـی بـرای
توسـعه روسـتاها و همچنین اشتغال در روسـتاها با استفاده از
تسـهیات ارزان قیمـت دارد و بـه همین منظـور از طرحهای
اشـتغالزایی روسـتایی حمایـت مـی کند.
وی افـزود :دولـت از طـرح هایـی در قالـب تعاونـی و
مشـارکتی حمایـت بیشـتری خواهـد کـرد و اگر ایـن تعاونی ها
شـامل  25خانـوار باشـد تـا  10میلیـارد ریـال تسـهیات بـا
سـود  3درصـدی کـه البتـه در مناطـق مـرزی بـدون سـود
و کارمـزد اسـت پرداخـت مـی شـود ولـی اگـر  50خانـوار
مشـارکت داشـته باشـند تـا  20میلیـارد تسـهیات بـا بـاز
پرداخـت چندیـن سـاله و سـود کـم پرداخـت مـی شـود.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در طرح های اشتغالزایی
و مسکن روستاها موجب رشد و رفع محرومیت از چهره
روستاها خواهد شد ،گفت :باید از ظرفیت روستاها در جذب
سرمایه گذاری و کاهش مهاجرت به شهر و همچنین توسعه
گردشگری استان ها استفاده کرد.
معـاون توسـعه روسـتایی و مناطـق محروم کشـور معاون
اول رئیـس جمهـور گفت :سـهم بخش تعـاون از اقتصـاد ایران
کمتـر از سـه درصـد اسـت کـه بـا اهـداف کان نظـام اقتصـادی
کشـور فاصلـه بسـیاری دارد.

