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 ، منــی مو یــم  مر - ن صفها ا  
خبرنگارتوســعه ایرانــی -مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
بر لزوم ایجاد فرهنگ مهارت آموزی در 
محیط کار واقعی به جای مدرک گرایی 
و استفتده از ظرفیت صنوف و صنایع 
جهت اجرای آمــوزش های مهارتی 

تاکید کرد.
آرش اخوان طبســی در نشست 
خبری فنی  وحرفه ای استان اصفهان 
با خبرنگاران و به مناسبت هفته ملی 
مهارت، اظهــار کــرد: در مجموعه 
آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
معتقدیم که برای بهبود خدمت رسانی 
به مردم، بایــد ابتدا نگــرش به ارائه 
خدمــت  را تغییر دهیــم. مدل های 
سنتی آموزشی پاسخگوی نیاز امروز 
کشور نیســت و در آینده با این نگاه 
دچــار بحران های جــدی در تأمین 
نیروی انســانی مورد نیــاز صنایع و 
صنوف و بنگاه های اقتصادی خواهیم 

شد.
وی در ادامــه گفت: امــروزه در 
جامعه دغدغه اشــتغال وجود دارد 
اما صاحبان صنایع و صنوف از کمبود 
نیرو صحبت می کنند. چگونه می شود 
که صنایع و صنوف نیاز به نیروی کار 
دارند اما در کشــور صحبت از کمبود 
کار است؟ در چندســال گذشته در 
آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان 
همه تــاش بر این بوده اســت که از 
شــیوه عرضه محور به سفارش محور 
حرکت کنیم.به  طورکلی ۴۰۰ واحد 
صنفی در طــرح آمــوزش دوگانه با 
فنی وحرفه ای همکاری می کنند که 
به معنای ۴۰۰ کارگاه مجهز صنعت 

به روز است.
مدیرکل فنی و حرفه ای اســتان 
اصفهان ادامه داد: اعتقاد بر این است 
که در نظام های موفق آموزشی دنیا، 
دولــت نمی تواند مجــری آموزش و 
تکنولِژی باشــد؛ چراکه در رشــته 

مهارتی با توجه بــه تغییرات به روز و 
شــدید تکنولوژی در صنعت، دولت 
نمی توانــد آخرین تکنولــوژی را به 

کارگاه ها بیاورد.
وی تصریــح کرد: ارتباط بســیار 
قوی با صنایع و صنوف در دستور کار 
فنی و حرفه ای بــوده و اعتقاد بر این 
اســت که باید در امر آموزش بخش 
خصوصی نیــز با صاحبــان صنایع و 
صنف ارتباط بگیرند. تعامل دو سویه 
موجب می شــود نیاز واقعی صنعت 
گرفته شــود و با شــناخت صحیح از 
نیــاز بــازار کار، برنامه ریزیهای الزم  
انجام  شــود وآموزش های اثرگذاری 

داشته باشیم.
اخوان طبســی تصریــح کرد: در 
همین راســتا برای افراد جویای کار، 
نظــام آموزشــی دوگانه پیشــنهاد 
می شود که دو سوم آموزش در محیط 
کارگاهی و مابقی در محیط واقعی کار 

بوده است. 

وی گفت: حدود هــزار نفر در این 
روش آمــوزش دیده انــد و بهترین 
اصنافی که افراد در آن به کار مشغول 
شده اند شامل صنف خدمات خودرو 
سبک اصفهان و صنف برق خودروی 
اصفهان بوده است. به طور کلی ۴۰۰ 
واحد صنفی در طرح آموزش دوگانه با 
فنی و حرفه ای همکاری می کنند که 
به معنــی ۴۰۰ کارگاه مجهز صنعت 
به روز است. همچنین ۳۶ نمایندگی 
خودرو در این طرح درحال همکاری 
است که از مجهزترین کارگاه های فنی 
و حرفه ای تجهیزات بهتری دارند. این 
سیستم در کشور درحال اجرا شدن 
است و به طور قطع می توان گفت در 

اصفهان بسیار کامل تر اجرا می شود.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
اســتان اصفهــان ادامــه داد: یکی 
دیگــر از طرح های در دســتور کار، 
مهارت آموزی در محیــط کارواقعی 
اســت که اعتقاد بر این است اگر همه 

آموزش ها در آمــوزش دوگانه جای 
نگیرد، از این طرح اســتفاده  شود. در 
این طرح سعی بر این است که بخشی 
از این طرح در محیط کار واقعی برای 
فرد تحت عنوان کارآموز اجرا شود تا 
ضعف تجهیزات در کارگاه ها پوشش 

داده شود.
مدیرکل آمــوزش فنی و حرفه ای 
اســتان اصفهان اضافه کــرد: طرح 
بســیار ویژه دیگری از سمت ریاست 
سازمان فنی و حرفه ای کشور، طرح 
»کهاد« مهارت آموزی است که ویژه 
دانشجویان دانشگاه ها است و در این 
طرح با دانشــگاه ها تفاهم نامه هایی 
امضا می شــود و در اســتان اصفهان 
نیز بــا دانشــگاه صنعتــی اصفهان 
تفاهم نامه ای منعقد شــده است. در 
این طرح بین ۱۸ تا ۲۴ واحد درسی 
دانشجویان در زمانی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ 
ساعت آموزش مهارتی، معادل سازی 
می شود و دانشجویان در قالب مراکز 
توانمندســازی، دانشــجویان دوره 

آموزش مهارتی می بینند.
اخوان طبســی ادامــه داد: طرح 
»نخلســتان« نیز درحال اجرا است 
که بیشتر در حوزه فناوری اطاعات 
و ارتباطــات درنظر گرفته شــده و 
شــامل فارغ التحصیان دانشگاهی 
می شــود. در این طرح بــا ارتباطات 
موجود با بنگاه هــای اقتصادی، افراد 
فارغ التحصیل بــه مهارت آموزی در 
محیط واقعی صنایع و صنوف دعوت 
می شوند و این افراد با آموزش مهارت 
دریافتی، ارتقای بهتری پیدا می کنند 
و با توجه به شــناخت از محیط کار، 
افــراد دارای ایــده به شــرکت های 

دانش بنیان وصل می شوند.
درحاشیه این نشست از کارآموزان 
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا 
رباتیک صدرا به عنوان تنها شــرکت 
خــاق و تولید کننــده محصوالت 
آموزشی به مدیریت داوود جعفری که 

رتبه برتر مسابقات جهانی ربوتکس  
را به خود اختصاص داد تجلیل شــد 
همچنین از آموزشگاه فنی و حرفه ای 
آزاد آرامش ایرانیان به مدیریت رسول 
تشــیعی که در مســابقه رکوردزنی 
تایم ماســاژ که در اردیبهشــت ماه 
سال ۱۴۰۱ در تهران با همت انجمن 
مهرگان از تهران و مجتمع آموزشی 
خدماتی )آموزشگاه فنی و حرفه ای 
آزاد آرامش ایرانیــان( برگزار گردید  
موفق به کسب رتبه برتر شدند تقدیر 

به عمل آمد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان:

فرهنگ مهارت آموزی باید جایگزین مدرک گرایی شود

 درحاشیه این نشست از 
کارآموزان آموزشگاه فنی 

و حرفه ای آزاد چیستا 
رباتیک صدرا به عنوان 

تنها شرکت خالق و تولید 
کننده محصوالت آموزشی 

به مدیریت داوود جعفری 
که رتبه برتر مسابقات 

جهانی ربوتکس  را به خود 
اختصاص داد تجلیل شد 

همچنین از آموزشگاه فنی 
و حرفه ای آزاد آرامش 

ایرانیان به مدیریت رسول 
تشیعی که در مسابقه 

رکوردزنی تایم ماساژ که 
در اردیبهشت ماه سال 
۱۴۰۱ در تهران با همت 

انجمن مهرگان از تهران و 
مجتمع آموزشی خدماتی 

)آموزشگاه فنی و حرفه 
ای آزاد آرامش ایرانیان( 

برگزار گردید  موفق به 
کسب رتبه برتر شدند 

تقدیر به عمل آمد

 آیت اهلل نورمفیدی نماینده 
ولی فقیه در گلستان:

داشتن مهارت در شرایط کنونی 
یک ضرورت است

گرگان-مهنازمحمدزمانی-خبرنگارتوسعه 
ایرانی-در نخســتین روز از هفتــه ملی مهارت 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان 
،معاونین ،روســای ستادی و روســای مراکز با 
آیت اهلل نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان 

گلستان دیدار کردند.
آیه اهلل نــور مفیدی گفت :داشــتن مهارت 
در شــرایط کنونی یــک ضرورت اســت افراد 
جامعه بایــد با مهــارت های شــغلی توانمند 
شــوند و در کنار ارتقــاء آموزشــهای مهارتی 
اصول اخاقــی را بیاموزند تا مــورد اطمینان 
و امین باشــندنورمفیدی نماینــده ولی فقیه 
شهرســتان گرگان برارائه آموزش های مهارتی 
فنی وحرفه ای با روحیه جهادی به جوانان جامعه 

تاکید نمود.
وی ضمن گرامیداشــت هفته ملی مهارت 
به کارکنان و تقدیر از عملکــرد آموزش فنی و 
حرفه ای، به خاص بــودن آموزش های مهارتی 
فنی وحرفه ای درجامعه اشــاره داشت و گفت: 
باتوجه بــه اینکــه در بعضی از دســتگاه های 
اجرایی آمار و ارقام مورد نیاز جامعه اســت ولی 
درآموزش های فنی وحرفه ای کارکرد آموزشی 
در تولید محتوا، کیفیت آمــوزش و  مورد توجه 

قرارمی گیرد.
حمزه کرایلو مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان گلســتان در این دیدار با ارائه گزارشی، 
گفت: خداوند متعال را شاکریم که نعمت خدمت 
به اقشاری را نصیب ما گرداند، که چنانچه با نیت 
خیر در راه توانمندسازی آنان قدم برداریم وگام 
مثبتی در جهت رونق اعتقادات، دین و دینداری 

آنان برداشته ایم
حمزه کرایلو یکی از افتخارات سازمان آموزش 
فنی و حرفــه ای را کام مقام معظم رهبری )مد 
ظله العالی( در سرلوحه کاری آن دانست و گفت: 
به فرموده مقام معظم رهبری آموزشهای فنی و 
حرفه ای باید توسعه یابد و این باید یک دستور و 

یک ماموریت دینی و قانونی است .
وی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد آموزش 
فنی و حرفــه ای، گفت: ایجاد فرصت شــغلی 
مناسب، تقویت نیروی انسانی و ایجاد توانمندی 
در آنان، برای رسیدن به یک شغل الزم می باشد 
و آموزش فنی و حرفه ای با توانمندسازی افراد، 
تکمیل کننده بخشــی از پازلی است که جامعه 

برای تحقق اشتغال پایدار به آن نیاز دارد.
    

 ۱۴ واحد مسکونی
 به مددجویان بهزیستی ایالم 

واگذار شد
ایام-اکرم چرخ انداز،خبرنگارتوسعه ایرانی-

همزمان با هفته بهزیستی ۱۴ واحد مسکونی به 
مددجویان ایام واگذار شد.

همزمان بــا هفتــه بهزیســتی، ۱۴و احد 
مســکونی از مجمــوع ۲ هــزار و ۸۳۶ واحــد 
مسکونی جامعه هدف در سراســر کشور امروز 

به مددجویان ایامی واگذار شد.
این آیین به صورت نمادین در روستای چشمه 
کبود شهرستان ایام از طریق ویدئو کنفرانس با 
حضور معاون وزیر و رییس ســازمان بهزیستی 
کشور برگزار و این واحدها به صورت همزمان به 

مددجویان واگذار شد.
مدیر کل بهزیستی اســتان ایام گفت: این 
واحدهای مسکونی در شهرستان های مختلف 
استان احداث و برای ســاخت آن ها در مجموع 

هفت میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
حســین نوعلیوند با اشــاره به اینکه ســال 
گذشته در مجموع ۶۹۵ مورد خدمت در حوزه 
مسکن به مددجویان ارایه شده است، افزود: در 
مجموع حدود ۳۳۴ میلیارد ریال برای خدمات 
دهی بــه مددجویان در این حوزه هزینه شــده 

است.
وی با اشاره به ثبت نام یک هزار نفر از جامعه 
هدف در سامانه نهضت ملی مسکن عنوان کرد: 
تاکنون ۵۰۰ نفــر از این افراد مــورد تایید قرار 

گرفته اند.

استانها

شــیراز- چراغی،خبرنگارتوســعه ایرانــی- معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در خصوص خط 
دوم آبرسانی از سد درودزن به شــیراز گفت: تمام عوامل 
اجرای این پروژه در حال حاضر مشغول فعالیت هستند و 

کار تا پایان امسال تکمیل خواهد شد.
 محمود رضایی به وضعیت نامطلوب بارندگی در سال 
زراعی جاری و پراکندگی بارش نامتعارف در فارس اشاره 
و اضافه کرد: کان شهرهای کشــور به ویژه شیراز، با آمار 

باالی مهاجرت روبرو شده اند که یک معضل جدیست.
 رضایی گفت: سالیانه حدود ۳۰ هزار انشعاب آب جدید 
در این شــهر واگذار می شــود؛ باید در برنامه ریزی های 
مرتبط با حوزه آبرســانی برای استان فارس و شهر شیراز، 

افزایش جمعیت را در پارامترهای مرتبط با این موضوع در 
نظر بگیریم. وی با عنوان اینکه رسالت ما تامین آب سالم 
برای شهر شیراز و سایر شهرهای استان است، اظهار کرد: 
در هر شرایط و سوای اجرا یا شدن یا نشدن خط دو آبرسانی 
از سد درودزن، ما نســبت به تامین آب شرب شهر شیراز 
متعهد هستیم. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
فارس ادامه داد: در این راستا ما برای تامین آب شرب شهر 
شیراز برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتی را تعریف کرده 
ایم؛ در این راستا عاوه بر پیگیری اجرای خط دوم سد درود 
زن، به دنبال انتقال آب از خلیج فارس نیز هستیم که این 
موضوع نقشــی مهم در تامین آب شرب کان شهر شیراز 

خواهد داشت.

به گفته رضایی در حال حاضر ۴۰۰ میلیون متر مکعب 
آب از خلیج فارس به استان تخصیص یافته است.

وی همچنین به برنامه انتقال آب از سد تنگ سرخ بشار 
نیز اشاره و عنوان کرد: برنامه های جامع در دست اجرا در 
حوزه تامین آب ، در مجموع نیاز شهرستان شیراز را به نحو 

مطلوب مرتفع خواهد کرد .
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس تاکید 
کرد که در حال حاضر نیز مردم شــیراز در حال استفاده از 
آبی که از مسیر خط دو سد درود زن وارد شیراز می شود، 

هستند، که این عدد معادل ۷۵۰ لیتر در ثانیه است.
وی گفــت البته برنامــه نهایی برای تامیــن آب مورد 
نیاز شهر شیراز، از محل ســد درودزن با ظرفیت حداکثر 
۳ مترمکعب در ثانیه و مقدار متوسط سالیانه ۶۰ میلیون 

مترمکعب در سال برای مصارف شرب و بهداشتی است. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس زمان 
تکمیل پروژه آبرســانی از ســد درود زن به شیراز را پایان 

امســال اعام و اضافه کرد: اعتبار مورد نیــاز برای اجرای 
کامل انتقال آب از سد درود زن مبلغی معادل ۵۰۰ تا ۶۰۰ 

میلیارد تومان برآورد شده است.
 به گفته رضایی مقرر شده اســت این اعتبار از بودجه 
سالیانه کشــور و همچنین از بودجه ماده ۵۶ و تسهیات 
بانک ها تامین شــود ؛ ضمن آنکه قرار نیســت که قرارگاه 
خاتم به عنوان پیمانکار این پــروژه تکمیل آن را به تامین 

کامل بودجه آن منوط سازد. 

 معاون استانداری فارس:

پروژه آبرسانی به شیراز امسال تکمیل می شود

 خــرم آباد-خبرنگارتوســعه ایرانــی- مدیــرکل 
دامپزشکی لرستان از صادرات ۱۰۰ تن خوراک  ماهیان 

گرم آبی از استان به کشور عراق خبر داد.
مصطفی زبردســت، اظهار کــرد: ۱۰۰ تن خوراک  
ماهیان گرم آبی تولید کارخانجات خــوراک آبزیان در 

لرستان به  کشور عراق صادر شد.
وی تصریح کرد: با پیگیری های صورت گرفته  و کسب 
مجوزهای الزم از سازمان دامپزشکی کشور و هماهنگی 
با سازمان شــیات ایران ۱۰۰ تن خوراک ماهیان گرم 
آبی تولیــدی در کارخانجات خــوراک ماهیان گرم  آبی 
لرســتان بعد از انجام آزمایشــات الزم میکروبی  و  تائید 
کیفیت بهداشتی توسط اداره کل دامپزشکی استان مجوز 

صادرات به کشور عراق را دریافت کرد.
مدیرکل دامپزشکی لرســتان خاطرنشان کرد: یکی 
از برنامه ها و سیاســت های اداره کل دامپزشکی لرستان 

ممیزی ادواری مراکز و صنایع وابســته دامپزشــکی و 
اعطای مجوزهــای الزم در جهت حضــور در بازارهای 

جهانی  رقابت بین المللی است.
زبردســت اضافه کرد: در حال حاضر ۶ واحد کارخانه 
تولید خوراک ماهیان ســردآبی و گرم آبی در لرســتان 

فعال هستند.

مشهد-خبرنگارتوســعه ایرانی- مدیــرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: 
خراسان رضوی در گردشگری مذهبی، گردشگری سامت 

و گردشگری فرهنگی رتبه اول در کشور را دارد.
سیدجواد موســوی  امضاء تفاهم نامه میان دو استان 
خراسان رضوی و اوش قرقیزستان که در استانداری برگزار 
شد، اظهار کرد: استان خراسان از لحاظ تنوع اقوام دارای 
قدمت دیرینه بوده و ۳۰۰۰ اثر تاریخی دارد که از این تعداد 
۲۰۰۰ اثر ثبت شده اند، این استان همچنین میزبان ۱۰۰ 

موزه خصوصی و دولتی فعال است.
وی اضافه کرد: وجود آرامگاه مفاخری چون عطار، خیام 
و فردوسی در خراســان رضوی هر ساله چیزی حدود ۳۰ 
میلیون زائر و مسافر را جذب استان می کند. از ۱۰ میلیون 
گردشــگر خارجی ۵۰ درصد به خراسان سفر می کنند و 
این مورد باعث شده ۵۴ درصد واحدهای اقامتی در استان 
ما ساخته شــوند. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دســتی خاطرنشــان کرد: وجود معادنی مانند 
فیروزه و عقیق موجب شده تا مشهد به عنوان شهر جهانی 
گوهرسنگ ها انتخاب شده و ۸۵ درصد رشته های صنایع 
دستی کشور در خراســان رضوی وجود دارد. موسوی با 
بیان اینکه روزانه ۲۰۰ پرواز داخلی و ۶۰ پرواز خارجی از 
استان انجام می شود، گفت: خراسان رضوی در گردشگری 
مذهبی، گردشگری سامت و گردشگری فرهنگی رتبه اول 
در کشور را دارد. از آنجایی که جاده ابریشم راه پیوند ایران 
و قرقیزستان بوده است در حال حاضر از این کشور تقاضا 

برای بحث گردشگری سامت رو به افزایش است.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی مطرح کرد

 رتبه اول خراسان رضوی در گردشگری مذهبی
 سالمت و فرهنگی

مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد؛:

   صادرات ۱٠٠ تن خوراک  ماهیان گرم آبی
 از لرستان به کشور عراق

خبرخبر


