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افزایش 5هزار هکتاری سطح زیر کشت زعفران در خراسان رضوی   ایرنا: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: سطح زیر کشت محصول زعفران در این استان 
طی سال زراعی جاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال پنج هزار هکتار افزایش یافت. هاشم نقیبی افزود: سطح زیر کشت زعفران در سال زراعی گذشته در خراسان رضوی 70 
هزار هکتار بود و متوسط برداشت کنونی زعفران در هر هکتار از مزارع خراسان رضوی چهار کیلوگرم محصول است که به این ترتیب پارسال 280 هزار تن تولید محصول ثبت شد.
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گزارش قدس از آمار نجومی قاچاق لباس در استان

80 درصد پوشاک خارجی بازار خراسان رضوی قاچاق است
نبض بازار

خبر

یادداشت

خبر

از  مملکت  دروازه های  کاتب:  ارغوان 
قدیم االیام به روی واردات غیرقانونی پوشاک باز 
بوده و بازار پوشاک از آن بازارهاست که همواره 
مورد هجوم کاالهای قاچاق بوده است. به گواه 
آمار رسمی، پوشاک، بعد از موبایل و سیگار، 
بیشترین حجم قاچاق کاال را در کشور به خود 

اختصاص داده است.
در وضعیتی که رکود اقتصادی حاکم بر بازار، 
تولیدکنندگان پوشاک را در خراسان رضوی با 
مشکالت جدی مواجه کرده، واردات رسمی و 
غیررسمی هم مزید بر علت شده و کار برخی 
حتی  و  نیرو  تعدیل  به  را  نساجی  واحدهای 

تعطیلی کشانده است.
آمارهای ارایه شده در زمینه قاچاق پوشاک، ارقام 
نجومی را نشان می دهد که ریشه به تیشه تولید 
و اشتغال این استان زده که قابل اغماض نیست.

ضروری است به این نکته نیز توجه کرد که 
قاچاق پوشاک اساساً پنهانی صورت می گیرد و 
ارقام اعالم شده، تنها برآوردهای آماری است و 

چه بسا آمار واقعی بیش از این ها باشد!

 باال بودن تعرفه واردات
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  دبیر 
خراسان رضوی با بیان اینکه آمار دقیقی در 
زمینه قاچاق پوشاک وجود ندارد و آمار ارایه 
اظهار  است،  برآوردی  زمینه،  این  در  شده 
درصد   60 تا   50 برآوردها  براساس  می دارد: 
خراسان  بازارهای  در  شده  عرضه  پوشاک 
رضوی است و از این میزان حدود 70 تا 80 
درصد از مبادی غیررسمی و به صورت قاچاق 

وارد می شود.
بازار  اینکه  به  اشاره  با  افشاری  محمدابراهیم 
پوشاک استان وضعیت خوبی ندارد، خاطرنشان 
می کند: خراسان در گذشته قطب تولید پوشاک 
بود، اما به مرور زمان تولیدکنندگان به دالیل 
ماشین آالت،  شدن  فرسوده  قبیل  از  مختلف 
افزایش هزینه های تولید و ... نتوانستند با کاالی 
خارجی رقابت کنند و از طرفی واردات و قاچاق 
زمینگیر  را  تولیدکنندگان  این  نیز   پوشاک 

کرد.
وی باال بودن تعرفه واردات پوشاک را از دالیل 
خصوص  در  و  می داند  قاچاق  باالی  میزان 
می گوید:  پوشاک  قاچاق  کاهش  راهکارهای 

اقدامات  برخی  داخل  تولید  از  حمایت  برای 
زیربنایی در سطح ملی در حال انجام است.

کاهش  از  می توان  مثال  برای  می افزاید:  وی 
به  تسهیالت  پرداخت  واردات،  تعرفه های 
تعرفه های  کاهش  داخلی،  تولیدکنندگان 
ثمر  به  البته  برد،  نام  ماشین آالت  واردات 
در  اما  است؛  زمان بر  اقدامات  این  نشستن 
کوتاه مدت نیز اقداماتی در زمینه مقابله از قبیل 
کنترل و تقویت نظارت بر گلوگاه های واردات 

قاچاق و ... انجام می شود.

 کمبود امکانات نظارتی
در مبادی ورودی

ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  دبیر 
خراسان رضوی در خصوص نظارت بر مرزها 
رضوی  خراسان  مرزهای  می کند:  عنوان 
قاچاق  پوشاک  واردات  و  است  کنترل شده 
از مرزها و بنادر جنوبی و استان های  معموالً 

غربی صورت می گیرد.
وی می گوید: با این حال کمبودها و مشکالتی 
روزانه  مثال  برای  دارد،  وجود  مرزها  در  نیز 
حدود 4 هزار کانتینر کاال از بندر شهید رجایی 

ترخیص می شود، اما امکانات کنترل این حجم 
از کاالی وارداتی در مبادی مرزی وجود ندارد 
کرده باز  را  تخلف  راه  تجهیزات،  کمبود   و 

است. 
افشاری با تأکید بر اینکه دولت برای برخورد با 
باندهای سازمان یافته قاچاق باید مبادی مرزی 
را به امکانات روز تجهیز کند، می افزاید: عالوه 
بر اقدامات مقابله ای، مهم ترین مسأله همراهی 
مردم است و مردم نیز باید با مصرف کاالی 

ایرانی به کمک ما بیایند.
تولیدات  برخی  در حال حاضر  وی می گوید: 
می شود،  توزیع  خارجی  برندهای  با  داخلی 
زیرا متأسفانه برخی مردم کاالهایی با برندهای 

خارجی را ترجیح می دهند!

 رانت ها مانع برخورد با قاچاق
پوشاک  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
مشهد نیز وضعیت بازار پوشاک را به صورت 
و  می کند  توصیف  نامطلوب  بی سابقه ای 
می گوید: بسیاری از فروشندگان ما پروانه های 

خود را ابطال کرده اند. 
مهدی لسان طوسی با بیان اینکه مشکل ما در 

زمینه قاچاق پوشاک، مرزها و مبادی ورودی 
است، اظهار می کند: مسؤوالن نیز به این مسأله 
واقف هستند، اما روابط و رانت ها اجازه نمی دهد 

در این زمینه اقدام اساسی صورت گیرد.
منافع  حفظ  دلیل  به  عده ای  می افزاید:  وی 
خود نمی خواهند، جلوی ورود پوشاک قاچاق 
گرفته شود و این در حالی است که تولید ما 
روزبه روز ضعیف تر می شود و تولید برای آن ها 
مقرون به صرفه نیست و این در حالی است که 

کارخانجات رو به تعطیلی می روند. 
قاچاق  با  برخورد  در  اینکه  بر  اعتقاد  با  وی 
درشت ها  دانه  و  ریشه ها  سراغ  هیچ گاه 
نمی رویم، می افزاید: برخوردها تنها به گونه ای 

است که صرفاً رفع تکلیف باشد. 
وی با اشاره به اینکه پوشاک تولیدی کشور ما 
در دهه 50 با ایتالیا رقابت می کرد، خاطرنشان 
می کند: اما بمرور زمان، کشور ترکیه با واردات 
تکنولوژی به روز در زمینه تولید پوشاک پیشی 
و  پوشاک  قاچاق  از  اگر  حال  این  با  گرفت. 
واردات بی رویه در این زمینه جلوگیری و تولید 
نیز به افراد متخصص واگذار شود، ظرف یکی 

دو سال می توانیم به صادرات برسیم.

ضرورت توجه به ظرفیت های گردشگری 
روستایی در خراسان رضوی

رضا طلبی 
بر  ورشکستگی  و  تعطیلی  سایه  معموالً  که  رکود  زمان  در 
چرخه صنعت یک کشور افکنده می شود و موجبات بیکاری و 
معضالت اقتصادی و اجتماعی زیادی را پدید می آورد، یکی از 
شیوه های درآمد زایی و افزایش میزان اشتغال، ایجاد و توسعه 
صنایع مرتبط با امر گردشگری و سیاحتی است، چون برای 
ارتقا و پیشرفت آن نیاز به واردات قطعه یا ابزاری از خارج کشور 
نیست و با اتکا بر توانمندی های بومی، جذابیت های داخلی و در 

راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی رونق می گیرد .
در این بین روستاها و گردشگاه های طبیعی مهم ترین ارکان 
صنعت گردشگری و توریستی را تشکیل می دهند و بخشی از 
فرآیند توسعه روستایی محسوب می شوند، ضمن اینکه عواید 

اقتصادی خوبی را نصیب جامعه روستایی می کند.
گردشگری روستایی این ظرفیت را در اختیار روستاهای دارای 
منابع گردشگری قرار می دهد تا با استفاده از فرصت پدید آمده 
برای توسعه آینده روستای خود مشارکت و برنامه ریزی کنند 
و از طرفی با توسعه کارآفرینی و ایجاد مراکز اشتغال کوچک و 
خصوصاً مشارکت بانوان در کارگاه های صنایع دستی و هنرهای 
تجسمی گام های اساسی در جهت توسعه پایدار روستایی و 

جلوگیری از مهاجرت روستاییان برداشته شود.
از این رو موارد زیر به منظور توجه بیشتر درباره این موضوع 
که  استان  در  روستایی  گردشگری  از  مؤثرتر  برخورداری  و 
گفته می شود، بیش از 3 هزار روستا را در خود جای داده و از 
ظرفیت بالقوه مناسبی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی 

برخوردار است، پیشنهاد می شود:
۱- روستاهای استان با وجود جاذبه های طبیعی و انسانی، هنوز 
از فرصت گردشگری مؤثر برای توسعه روستایی بهره الزم را 
نبرده اند که مهم ترین عامل در بروز این مسأله، کمبود زیر 
ساخت های الزم از جمله مکان های اقامتی، پذیرایی، رفاهی و 
در نهایت ضعف مدیریت در زمینه توسعه گردشگری روستایی 
در استان است. بنابراین سازمان های متولی باید هرچه سریع تر 
زیرساخت های الزم را در مناطق روستایی که استعداد جذب 
توریست را دارند، به صورت اصولی، هدفمند و بر مبنای نوع 
فعالیت گردشگری آن منطقه تبیین کنند و به مرحله اجرا 

برسانند. 
از روستاییان دارای اطالعات، دانش  ۲- ممکن است برخی 
و  باشند  روستایی  گردشگری  به  نسبت  اندکی  تجربیات  و 
گردشگری را بیشتر از آنکه به عنوان عامل پیشرفت و رشد 
تصور کنند، به عنوان پدیده ای مزاحم و برهم زننده نظم روستا 
تلقی کنند، بنابراین باید سازمان های مجری، آموزش های الزم 
فعالیت های  اهداف  بیشتر  را در خصوص معرفی و شناخت 
و  مزایا  از  گیری  بهره  و  روستایی  مناطق  در  گردشگری 

فرصت های متعدد آن، به جامعه روستایی ارایه کنند. 
3- روستاییان استان باید توجه داشته باشند که توسعه صنعت 
گردشگری در روستا ها باعث تزریق و جذب سرمایه به روستا، 
ایجاد ارزش افزوده در محصوالت محلی روستاییان و کاهش 
واسطه ها می شود که با توجه به مشکالت خشکسالی و کاهش 
درآمدی  شیوه  کشاورزی،  فعالیت های  با  مرتبط  درآمدهای 

مناسبی برای روستاییان است.
گردشگری  امر  متولی  مسؤوالن  است،  ضروری  بنابراین 
در استان با اهتمام بیشتر و دقت افزون تر نسبت به توسعه 
گردشگری روستایی خصوصاً در فصل تابستان که زمان اوج 
بزرگ ترین  از  یکی  نیز  استان  طرفی  از  و  هاست  مسافرت 
مقصدهای مسافرت است، اقدام و راهکارهایی را تبیین کنند 
تا گردشگران و روستاییان در یک رابطه برد-برد با پرداخت 
کمترین هزینه، بیشترین منفعت مادی و معنوی را از صنعت 

گردشگری روستایی ببرند.

مدیرعامل شرکت پدیده عنوان کرد
ادامه برپایی نمایشگاه ها و جشنواره های 

تخصصی در »پدیده«
قدس: محسن شوشتری مدیرعامل شرکت پدیده از تداوم 
برگزاری نمایشگاه های تخصصی در شهر رؤیایی پدیده خبر 

داد.
وی ضمن تجلیل از دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه خودرو، 
به برنامه ریزی برای اجرای نمایشگاه های تخصصی دیگر در 

هفته های آینده در مرکز خرید و سرگرمی پدیده اشاره کرد.
وی با بیان اینکه شهر رؤیایی پدیده یا یک میلیون و ۱00 
هزار متر مربع زیربنا یک ظرفیت عظیم برای ارایه خدمات 
هدف  همه  گفت:  است،  رضوی  بارگاه  زائران  به   مطلوب 
دست اندرکاران و مجریان این پروژه، افزایش زمان ماندگاری 
انبوه زائرانی است که برای زیارت بارگاه حضرت ثامن الحجج 

)ع( به مشهد مشرف می شوند.

رئیس اداره بنیاد مسکن سبزوار: 
۸۷ درصد مسکن روستایی سبزوار 

»غیرمقاوم« است

تسنیم: رئیس اداره بنیاد مسکن سبزوار گفت: تنها ۲4 درصد 
از طرح هادی بهره مند هستند، سال  از روستاهای سبزوار 
گذشته تنها یک میلیارد و 300 میلیون تومان برای اجرای 

طرح هادی به شهرستان سبزوار اختصاص یافت. 
سیدمجید نجاتی اظهار داشت: از ۱35 روستای باالی ۲0 

خانوار طرح هادی تنها در 33 روستا اجرا شده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته یک میلیارد و 300 میلیون 
تومان برای اجرای طرح های هادی به شهرستان اختصاص 
یافت، افزود: سال گذشته طرح هادی در روستاهای سنگ 
سفید، کهنه آب، پروند، ابراهیم آباد و بیروت سبزوار اجرا شد 
که بخش از هزینه صورت گرفته از طریق خودیاری مردم 
بوده است. وی با اشاره به اینکه بیش از 87 درصد از مسکن 
بهسازی  و  مرمت  به  نیاز  و  غیرمقاوم  شهرستان  روستایی 
دارد عنوان کرد: ۲3 هزار و 8۲6 مسکن روستایی در سطح 
شهرستان های داورزن و سبزوار ساخته شده که از این تعداد 

3هزار واحد مسکن روستایی مقاوم و بقیه غیرمقاوم است.

ایمن سازی 30 کیلومتر از راه های 
روستایی باجگیران

بخش  و شهرسازی  راه  نمایندگی  رئیس  زهرایی:  هادی 
باجگیران قوچان از ایمن سازی 30 کیلومتر از پرتردد ترین 

راه های روستایی بخش باجگیران شهرستان قوچان خبر داد.
خان محمد مصرزاده گفت: متأسفانه امسال شاهد بروز سیل 
در راه های روستایی بخش باجگیران بودیم که باعث مسدود 
شدن راه های روستایی و دهانه  پل ها بودیم که این امر باعث 

ورود آب به سطح جاده شده بود.
ترانزیتی  ایمنی مسیر  ارتقای  وی تصریح کرد: در راستای 
قوچان - باجگیران - درگز  اصالح  و بازسازی  500 متر 
گاردریل ، آشکارسازی عالیم ، نصب تابلوهای اطالع رسانی 
انجام شده است. وی افزود: در راستای حذف نقاط حادثه خیز 
یکی از پیچ های حادثه ساز در مسیر کالته ها خاکبرداری و 

شانه های خاکی این مسیر تعریض شد.

کشت های گلخانه ای
در خراسان رضوی باید توسعه یابد

قدس: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
گفت: توسعه کشت های گلخانه ای )متراکم( یکی از راه های 
در سطح  آبی  منابع  افت محسوس  و  آب  بحران  با  مقابله 

خراسان رضوی است.
سیدهاشم نقیبی اظهار داشت: سطح فعلی گلخانه های این 
استان حدود ۲۱4 هکتار است که 4۲ هکتار آن کشت بدون 

خاک )هیدروپونیک( و بقیه آن از نوع کشت خاکی است.
وی افزود: در سطح گلخانه های خراسان رضوی محصوالتی 
مانند سبزی و صیفی، گل و گیاه زینتی، توت فرنگی و گیاهان 
اینکه تعداد کل  به  با اشاره  تولید می شود. وی  و...  دارویی 
بهره برداران کل گلخانه های استان 955 نفر است، از اشتغال 

مستقیم ۲ هزار و 865 نفر در این گلخانه ها خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: در سال 95، طرح توسعه گلخانه ها در 

سطح 50 هکتار در دستورکار این سازمان قرار دارد.

معاون مدیرکل آموزش فنی  و حرفه ای 
خراسان  رضوی:

حاشیه نشین های مشهد از آموزش های 
فنی  و  حرفه ای رایگان بهره مند می شوند

ایسنا: معاون آموزش، پژوهش و برنامه  ریزی اداره کل آموزش 
فنی  و حرفه ای خراسان  رضوی گفت: حاشیه نشین  های مشهد 
بهره مند  رایگان  صورت  به  حرفه ای  فنی  و  آموزش های  از 
می شوند. رضا سقاء خراسانی گفت: اداره کل آموزش فنی 
افراد ساکن در سکونت های  به   و حرفه ای خراسان  رضوی 
غیر رسمی که افرادی محروم هستند، آموزش های الزم در 
زمینه  تا  می دهد  ارایه  شغلی  مهارت  یک  کسب  خصوص 

اشتغال و تأمین معیشت این افراد فراهم شود.
وي بیان کرد: با تخصیص یک میلیارد و 500 میلیون ریال 
اعتبار از سوی استانداری، دو نقطه هدف در سکونت های غیر 
رسمی شهر مشهد برای ایجاد دو مرکز آموزش فنی  و حرفه ای 

مشخص شده است و تا پایان سال به بهره برداری مي رسد.
 

 نخستین جشنواره مهارتی حرکت
در گناباد افتتاح شد

گناباد/خبرنگارقدس: نخستین جشنواره مهارتی حرکت 
و  جوانان  مهارت های  سازی  تجاری  و  شناسایی  باهدف 
دیزل  ای  وحرفه  فنی  آموزش  مرکز  محل  در  نوجوانان 
شرق گناباد افتتاح شد. برپایه همین گزارش این جشنواره 
در رشته های برق، تأسیسات، انرژی های نو و تجدید پذیر، 
روباتیک، الکترونیک، کشاورزی، زیست شناسی، صنایع چوب، 

خیاطی و صنایع دستی و هنر برپا شده است.
غالمرضا علیخانی،  رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای عالمه 
بهلول گنابادی اظهار داشت: در جشنواره مهارتی حرکت گناباد، 
افراد اختراع و نوآوری خود را در معرض نمایش گذاشتند تا 
عالوه بر شناسایی استعدادها، خألهای های موجود در حوزه 

مهارتی شناسایی شود و برای رفع آن اقدام صورت گیرد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان خبر داد
دارو  و پارچه؛ مهم ترین کاالهای

قاچاق کشف شده در خراسان رضوی
قدس: دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
خراسان رضوی گفت: بسیاری از کاالهای قاچاق کشف شده در این استان را کاالهای 

سالمت محور تشکیل می دهند.
محمد ابراهیم افشاری اظهار داشت: در دو ماه ابتدای امسال ردیف اول کشفیات قاچاق 

کاال به لباس و پوشاک اختصاص داشت.
وی با بیان اینکه ارزش ریالی این کشفیات ۲8 میلیارد و 7۲9 میلیون و 7۱ هزار ریال 
بوده است، افزود: هر چند ردیف دوم کشفیات کاالی قاچاق کشف شده در استان در 
دو ماه نخست امسال با مبلغ ۱7 میلیارد و 503 میلیون و 8۱8 هزار ریال به پارچه 
اختصاص داشت که به شکل مستقیم کاالی سالمت محور تلقی نمی شود، اما ردیف های 

چهارم و پنجم کشفیات کاالی قاچاق به شکل مستقیم سالمت محور هستند.
وی خاطرنشان کرد: ردیف چهارم کاالهای قاچاق کشف شده در این استان در این 
مدت مواد غذایی با یک میلیارد و ۲0۱ میلیون و 486 هزار ریال و ردیف پنجم دارو 
با سه میلیارد و 89۲ هزار و 555 هزار قلم کاال بوده است و در دو ماه نخست امسال، 
یک میلیارد و 477 میلیون و 375 هزار قلم کاالی آرایشی و بهداشتی قاچاق در این 

استان کشف شده است.

وی گفت: در سال گذشته از بین کاالهای قاچاق کشف شده در این استان، دارو با رقم 
۱08 میلیارد و ۲97 میلیون و 9۱5 هزار قلم، ردیف اول، لوازم آرایشی و بهداشتی با 76 
میلیارد و 743 میلیون و ۱39 هزار قلم، رتبه دوم و لباس و پوشاک با 55 میلیارد و ۲80 

میلیون و 787 هزار ریال رتبه سوم کشفیات کاالهای قاچاق را به خود اختصاص داد.
کشفیات  بعدی  رتبه های  کفش  و  پارچه  ماهواره،  از  دریافت  تجهیزات  افزود:  وی 
کاالی قاچاق در خراسان رضوی را در سال گذشته داشته اند و گشت مشترک مرکب 
با  از نمایندگان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، پلیس مبارزه 
 قاچاق کاال و ارز و نمایندگان صنف مربوطه کار پایش کاالی قاچاق را در مشهد انجام 

می دهند.

بازتاب

یک مسؤول در اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای 

خراسان رضوی اعالم کرد
 رشد 11 درصدی 

ثبت نام در رشته های 
آموزشی به دنبال اقدام 

روزنامه »قدس«
فاطمه معتمدی: چند سالی است که داشتن 
شغل به عنوان یکی از ضروریات و ملزومات 
زندگی به یکی از دغدغه های مهم جوانان و 
خانواده های آنان بدل شده است که البته این 
موضوعی  به  تحصیلکرده  قشر  بین  در  مهم 

چالشزا تبدیل شده است.

 ناهمخوانی بازار کار
با تقاضای اشتغال

و  آموزشی  فضاهای  مدد گسترش  به  گرچه 
دانشگاهی در اقصی نقاط دور و نزدیک کشور، 
آمار جمعیت جوانان تحصیلکرده افزایش یافته 
است که این مسأله به خودی خود مقوله ای 
بودن  به جوان  با توجه  و  بسیار مثبت است 
جمعیت کشور به کارگیری از این ظرفیت و 
پتانسیل از سوی مسؤوالن می تواند، منجر به 
پیشرفت و توسعه کشور در ابعاد مختلف شود، 
اما مسأله ای در این بین مطرح است و آن اینکه 
کار  تقاضای  حجم  این  با  متناسب  کار  بازار 
افزایش نیافته است، به طوری که هم اکنون 

استخدام در بخش های دولتی به عنوان یکی 
از حوزه های پر تقاضا برای جذب و اشتغال به 
دلیل اشباع و ادعای دولت مبنی بر کوچک 
سازی محدود و به آرزوی متقاضیان بازار کار 
امید بسیاری  از همین رو  بدل شده است و 
از جویندگان کار از جذب و استخدام در این 
بخش به یأس تبدیل شده است، بویژه اینکه 
بیشتر  همان فرصت های محدود هم معموالً 
نصیب کسانی می شود که به ادعای جویندگان 

کار از پشتوانه ای به نام »پارتی« برخوردارند.

 اضافه شدن به جمعیت جویای کار
در  جذب  شدن  شاغل  برای  بعدی  گزینه 
صنعتی،  تولیدی،  واحدهای  و  شرکت ها 
خدماتی، فنی و مهندسی، کشاورزی است که 
این بخش هم به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد 
مشکالت خاص خود را دارد و در واقع فرصت 
اشتغال زیادی در این حوزه نیز نه تنها وجود 
از  بخشی  اخیر  سال  چند  طی  بلکه  ندارد، 
نیروهای فعال در این بنگاه های نیز به واسطه 
و  کارخانجات  شدن  فعال  نیمه  و  تعطیلی 
واحدها شغل خود را از دست داده و به جمعیت 

جویای کار اضافه شده اند.
گروهی از جوانانی و جویندگان کار و صاحبان 
تحصیالت دانشگاهی و تکمیلی که نتوانستند 
در این دو بخش جذب شوند، ایجاد کسب و 
کار آزاد را به عنوان ممری برای کسب درآمد 
خود انتخاب کرده اند که البته از این فرصت هم 
افرادی که از تمکن مالی برخوردارند، می توانند، 
استفاده کنند که البته عده ای از این گروه نیز 
به سبب مشکالت بازار ورشکسته شده اند. لذا 
برخالف میل باطنی و تخصص و تحصیالت 

کسب کرده به شغل های غیرمرتبط با رشته های 
تحصیلی خود روی می آورند و یا اینکه بیکار و 

همچنان در پی یافتن شغل هستند.

 دغدغه روزنامه قدس
روزنامه قدس از سال گذشته برای پاسخ دادن 
به بخشی از نیاز شغلی جوانان از طریق معرفی 
افراد  آموزشی  دوره  طی  با  که  حرفه هایی 
درآمدی  ممر  و  پایگاه  خود  برای  می توانند، 
رشته های  معرفی  به  نسبت  کنند،  ایجاد 
آموزشی فنی و حرفه ای اقدام کرده است، به 
این امید که گروه بیشتری از جویندگان کار به 

حرفه ای برای گذران زندگی دست یابند.
در این راستا با همکاری اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای خراسان رضوی رشته هایی که بازار 
جذب بیشتری دارد، معرفی شد تا متقاضیان 
حسب عالقه مندی با طی دوره های آموزشی 
با  بتوانند  گواهینامه  دریافت  و  شده  تعریف 
اندک سرمایه در بازار برای خود کسب و کار 

و فعالیت اقتصادی مهیا کنند.
بنا به اظهارات مسؤوالن اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای خراسان رضوی از زمان چاپ این 
رشته های آموزشی در روزنامه قدس با توجه به 
بازه زمانی معرفی رشته های موجود در مراکز 
آموزش فنی و حرفه ای مشهد در بررسی آماری 
از بین رشته های معرفی شده، تعداد ۱7 رشته 
حدود ۱۱ درصد افزایش ثبت نام داشته است 
که این مسأله مؤید معرفی اثربخش روزنامه 

قدس است.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل 
طی  رضوی  خراسان  حرفه ای  و  فنی  آموزش 
ارسال نامه ای با اشاره به این مطلب آورده است: 
روزنامه  خراسان،  ویژه  قدس  بخش  حرکت 
قدس در خصوص معرفی رشته های آموزشی و 
چگونگی بازار کار این مهارت ها کاربردی و مفید 
بوده است و امید است با ادامه این حرکت سازنده 
بتوان گامی در راستای کاهش بیکاری به عنوان 

بزرگ ترین معضل استان و کشور برداشت.

نرخ طال و سکه

هر گرم طالی 18 عیار
سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم

نیم سکه
ربع سکه
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بدون دنبه

گوشت گوساله نرینه درجه یک 
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