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اجتماعي

وطن امروز شماره 2770

نبضجامعه

یکشنبه  30تیر 1398

مدرسه

«وطن امروز» از طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت در استان کردستان گزارش میدهد

نجات بیجار

سرپرست دادسرای جنایی تهران:

ایرادات وکالی نجفی به پرونده
رد شد

دولت برای هر دانشآموز
 4میلیون تومان هزینه میکند

در سالهای اخیر  19طرح مشارکتی توانمندسازی اقتصادی با سرمایهگذاری  237میلیارد تومان
و ایجاد حدود  16هزار فرصت شغلی در استان کردستان اجرا شده است
سرپرست دادسرای جنایی تهران با بیان اینکه
پرونده قتل میترا استاد از لحاظ دادسرا فاقد نقص
است ،گفت :در جلس��ه مقدماتی که در دادگاه
کیفری یک تشکیل شد ،تمام ایرادات  3وکیل
متهم رد و دادگاه وارد جلس��ه رس��یدگی شده
است .قاضی شهریاری در پاسخ به ادعای مطرح
ش��ده مبنی بر وجود نقص در مرحله تحقیقات
پرونده قتل میترا اس��تاد اظهار ک��رد :پرونده از
لحاظ دادس��را فاقد نقص است .وی افزود :طبق
قانون اگر پرونده نقایصی داش��ته باش��د ،دادگاه
میتواند رأسا آن را برطرف کند یا به دادسرا اعاده
کند .سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت :در
جلسه مقدماتی که در دادگاه کیفری یک تشکیل
شد ،تمام ایرادات  3وکیل متهم رد و دادگاه وارد
جلسه رسیدگی شده است .شهریاری خاطرنشان
ک��رد :اگر دادگاه تحقیقاتی را در این زمینه الزم
بداند وفق مقررات و قانون انجام میدهد ،لیکن
منتظر جلسات رسیدگی و صدور حکم مقتضی
هستیم .سرپرست دادسرای جنایی تاکید کرد:
دادس��را با کمال بیطرفی نسبت به جمعآوری
دالیل اقدام کرده است.
سخنگویتعزیرات:

رأی پرونده برنجهای
فروشگاه شهروند صادر شد

دان�ش پورش�فیعی :به ط��ور قطع
برای یک مهاجر لحظهای شیرینتر
و زیباتر از لحظه بازگش��ت به خانه
و وطن نیس��ت .مهاجرت آنگاه تلخ
اس��ت که خانواده از تنگی معیشت
و بی��کاری و ناتوان از تامین دخل و
خرج ناچار شود از شهر و روستایش
به حاشیه شهر دیگری برود و سالها
مانند یک دورمانده از وطن در غربت
کار و زندگ��ی کن��د .خانوادهه��ای
مهاجر هر شب و هر روز دور از دیار
به آیندهای میاندیشند که بار دیگر
بتوانند در خانه خویش سر بر بالین
بگذارند و در کنار دوستان و آشنایان
خود عمر را سپری کنند.
به گزارش «وطنام��روز» ،بنیاد
برکت س��تاد اجرایی فرمان امام(ره)
در س��الهای اخیر توانس��ته به این
آرزوی خانوادهه��ای مهاج��ر جامه
عمل بپوشاند و مسیری را هموار کند
تا اغلب مهاجران روس��تاهای شهرستان بیجار به
خانه و آش��یانه خود بازگردند و ایستاده بر پاهای
خود ،صاحب کار و پیشهای شوند و با درآمد مکفی
روزگار بگذرانن��د .تحقق ای��ن آرزو را در بازدید از
چندین روستای شهرستان بیجار استان کردستان
از نزدی��ک دیدم .روز چهارش��نبه  26تیر 1398
فرصتی فراهم شد تا از طرح اشتغالزایی خرد بنیاد
برکت در روستاهای َگ َوندک ،خودالن ،خسروآباد و
بخش چنگالماس بازدید کنم.
■■ 7کیلومتر جاده خاکی تا گوندک

س��خنگوی س��ازمان تعزی��رات حکومتی
گف��ت :رای درب��اره پرون��ده برنجهای تخلیط
ش��ده فروش��گاه ش��هروند صادر و اجرا شده
اس��ت .به گزارش ایرنا ،سیدیاس��ر رایگانی در
نشس��ت خبری افزود :تامینکنندههای برنج
در فروشگاه شهروند در شعبه رسیدگیکننده
به تخلیط اق��رار کرده بودن��د ،از این رو امین
کریمی مال��ک برند تجاری «ح��اج تبارکاهلل
کریمی» به پرداخت  ١٧میلیارد و  ١۴٠میلیون
ریال و روزبه محمدعلیزاده مالک برند تجاری
«چاپ��ار» به  ٩۴۵میلیون ری��ال جزای نقدی
محکوم شدند .وی اضافه کرد :فروشگاه شهروند
نیز به لحاظ تخل��ف در ارائه خدمات بویژه در
زمین��ه توزیع کاالی تنظیم ب��ازار به پرداخت
مبلغ  4میلی��ارد و  ۶٢٠میلیون ریال جریمه
تعلیقی به مدت  2س��ال محکوم ش��د که این
جریمه در ص��ورت تکرار تخلف وصول خواهد
ش��د .س��خنگوی تعزیرات اف��زود :از  ٢۶٩تن
برن��ج توقیفی در مرحله اول  ١٠٠تن هر کیلو
 ١٠هزار تومان توزیع شد و  ١۶٩تن باقیمانده
نیز در حال توزیع اس��ت .وی خاطرنشان کرد:
با توجه به اقرار توزیعکنندگان ،آنها متخلفان
اصلی بودند و جریمهها وصول ش��ده اس��ت.
سخنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی گفت:
از ابتدای امس��ال تاکنون  ١٩هزار فقره پرونده
مربوط به قاچاق کاال و ارز به تعزیرات وارد شده
که به  ٩٧درصد آنها رس��یدگی ش��ده است و
محکومان  ٢٠٠میلیارد تومان جریمه شدهاند.

فروش دارو در داروخانه اینترنتی
ممنوع است

سرپرس��ت واحد فن��ی و نظارت ب��ر امور
داروخانههای دانش��گاه علوم پزش��کی شهید
بهشتیدربارهداروخانهاینترنتیگفت:مجوزهای
داروخانه اینترنتی تحت عنوان «فروش اینترنتی
فرآوردههای سالمت غیردارویی» صادر میشود
و ش��هروندان باید توجه کنند نباید هیچگونه
دارویی در داروخانه اینترنتی به فروش برس��د.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،سهیال عبدلی افزود :محصوالت
آرایش��ی و بهداش��تی ،مکملهای تغذیهای و
ورزشی ،شیر خشک ،گیاهان دارویی به صورت
فرآوری نشده ،دمنوش ،فرآوردههای طبیعی و
سنتی حاوی گیاهان دارویی و ملزومات مصرفی
پزش��کی از جمله کاالهای مج��از به فروش در
داروخان��ه اینترنتی هس��تند .وی تصریح کرد:
درج تبلیغات گمراهکننده محصوالت و تخلف
در ارس��ال از جمل��ه ایجاد واس��طه از تخلفات
مهم داروخانه اینترنتی است که به طور مداوم
توس��ط کارشناس��ان رصد ش��ده و در صورت
مشاهده سریعاً با متخلف برخورد قانونی انجام
میشود .عبدلی ،تذکر ش��فاهی ،تذکر کتبی،
تعلیق یا لغو مجوز را از جرائم تخلفات برشمرد
و گف��ت :پروندهه��ا با توجه به ن��وع تخلف به
مراجع ذیصالح ارجاع داده میشوند و این نوع
برخوردها از تبعات قانونگریزی متخلفان است.

فصل برداش��ت گندم اس��ت و کمباینها در
حال دروکردن گندمزارهای دیم روستای گوندک
هس��تند .از هر هکتار حدود یک تا  1/2تن گندم
برداش��ت میش��ود و بابت هر کیسه گندم مبلغ
 10هزار تومان هزینه کمباین اس��ت .هوا بشدت
گرم اس��ت و اهالی روستا با شوق فراوان در انتظار
رسیدن گروه بازدیدکننده هستند.
در این بازدید عالوه بر نیروهای روابطعمومی،
مدیر طرحهای اش��تغالزایی اجتماعمحور ،عضو
کمیته تحقیق و توس��عه و چند تسهیلگر بنیاد
برکت نیز حضور دارند.
در گوندک از دو طرح اش��تغالزایی دام سبک
بازدید کردم .مجریان هر دو طرح از اهالی روس��تا
هس��تند که  14س��ال پیش از روس��تا مهاجرت
کرده بودند و در حاش��یه ش��هر بیج��ار کارگری
میکردن��د ام��ا اکن��ون ب��ا راهان��دازی این طرح
توانستهاند کسبوکار خودش��ان را دایر کنند .به
گفته ایش��ان مهمترین مشکل ،تهیه علوفه برای
دامهایش��ان اس��ت .البته از خدمات دامپزشکی
رایگان برخوردارند و از اینکه اکنون کاری دارند که
توانستهاند به واسطه آن به روستایشان بازگردند
و درد مهاج��رت را التیام بخش��ند ،خوش��حالند.
اهالی روس��تا میگویند تا  10س��ال پیش بیش
از  70خان��وار در گون��دک زندگ��ی میکردند اما
اکنون این آمار به  38خانوار رس��یده که به همت
بنی��اد برک��ت و راهاندازی طرح اش��تغالزایی در
 2-3س��ال اخیر بالغ ب��ر  10خانوار که مهاجرت
کرده بودند ،برگشتهاند و مشغول به کاری شدهاند
که درآمد دارد .اهالی گوندک ،نبود آب آشامیدنی
مناسب ،نبود مدرسه برای تحصیل فرزندانشان
در دوره متوسطه و نداشتن جاده مناسب را که در
فصل زمستان عبور و مرور در آن به سختی انجام
میشود ،از مهمترین مشکالت خود برمیشمارند.
بررس��ی نگارنده نش��ان میدهد روس��تا مستعد
راهاندازی طرحهای اشتغالزایی قالیبافی و پرورش
و توسعه دام سبک است.
■■زنده کردن قالی بیجار در خودالن

در ادامه س��فر به روس��تای خودالن رسیدم.
ش آب و هوا که قابلیت تبدیل شدن
روستایی خو 
به منطقه گردشگری را نیز دارد اما الیروبی نکردن
تغییرات جمعیتی شهرستان بیجار در 20سال اخیر
شرح

1375

1385

1395

کل

114.235

97.913

89.162

شهری

48.380

51.874

56.857

روستایی

65.855

46.039

32.305

درصدشهرنشینی

42/35

52/98

64

متوسط بعد خانوار

5/14

4/14

-

منبع :مرکز آمار ایران

■■طرحهایاشتغالزاییبنیاد

نهر آبی که از کنار روس��تا میگذرد و رهاس��ازی
درختان حاش��یه آن نشان از بیتوجهی اهالی به
منابع طبیعی روس��تا دارد .در خودالن از  2طرح
اش��تغال فرشبافی و یک طرح فن��ی – حرفهای
(تعمیر ماشینآالت کشاورزی) بازدید کردم.
زنان شاغل برخوردار از دار قالی که توانستهاند
با راهنمایی علمی و پشتیبانی مادی بنیاد برکت
مشغول به کار شوند ،از درآمد کار خود راضیاند،
چ��را که تداوم این کار در زندگی ایش��ان و رونق
روستا تاثیر گذاشته است.
نکته ویژه در اجرای طرحهای قالیبافی ،توسعه
اش��تغال ،افزایش درآمد خانوار ،زنده کردن فرش
بیجار با قدمت کهن و بازاریابی برای فروش آن در
داخل و حتی بازارهای بینالمللی و توانمندسازی
زنان روستاست که مورد توجه قرار گرفته است.
■■ خسروآباد ،روستای هدف گردشگری

روستای خسروآباد پایان سفر بود .مجری طرح
پرورش شترمرغ از روزگاری میگوید که به دلیل
نبود ش��غل و درآمد ،روس��تا را ترک میکند و به
حاش��یه شهرس��تان کرج میرود 15 .سال آنجا
میماند و ب��ا کارگری زندگ��ی را میچرخاند اما
اکنون صاحب یک واحد پرورش شترمرغ به همراه
دستگاه جوجهکشی مرغ و شترمرغ است .او عالوه
بر خود  2نفر دیگر را نیز مش��غول به کار کرده و
با وامی که از بنیاد برکت گرفته نزدیک به  3سال
اس��ت از کرج به روستایش بازگشته ،کار میکند
و از درآم��د ماهان��هاش راضی اس��ت .او از اینکه
دیگ��ر درد غربت دوری از روس��تا ندارد و با روزها
و ش��بهای سختی که باید بدون شغل و درآمد،
خانواده را سرپرس��تی میکرد و عرق شرم خود را
از آنها پنهان میکرد ،خداحافظی کرده ،خوشحال
اس��ت و به روزهایی فکر میکن��د که میخواهد
ظرفیت واحد پرورش ش��ترمرغ خود را که اکنون
دارای  40جوج��ه اس��ت
ب��ه  2تا  3براب��ر افزایش
دهد .روستای خسروآباد،
روستای هدف گردشگری
اس��ت با طبیعت��ی زیبا و
آب فراوان .مسجد جامع
خس��روآباد با قدمت 350
س��اله که متعلق به دوره
زندیه است با بیتوجهی سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری رو به رو شده و در حال
تخریب است .اهالی خس��روآباد مستعد پذیرش
گردشگر هستند و این را از روحیه شاد و برخورد
میهماننوازشان میتوان فهمید و شایسته است
مدیران محلی و استانی با درایت بیشتر و توجه به
استعدادهای محلی ،ایشان را در این راه پشتیبانی
و حمایت کنند.
■■چرا بیجار؟

شاید پرسیده شود چرا در بین شهرهای استان
کردس��تان ،شهرس��تان بیجار مورد توجه خاص
بنیاد برکت ق��رار گرفته ،اگرچه بنی��اد در دیگر
شهرهای کردستان نیز طرح اشتغالزایی به اجرا
در آورده است .نگاهی به اجرای طرحهای سهگانه
اشتغالزایی و توانمندس��ازی اقتصادی در استان
کردستان نشان میدهد بنیاد ،اجرای طرح توسعه
پایدار شهرستانهای سروآباد و بیجار را با تکیه بر
سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهمدت  2سال و با
اعتباری بالغ بر  200میلیارد تومان شامل اجرای

طرحهای توانمندس��ازی اقتصادی به مبلغ 180
میلیارد تومان و نیز اج��رای پروژههای زیربنایی،
س�لامت و حمایت از اقش��ار محروم به مبلغ 25
میلی��ارد توم��ان در دس��ت اق��دام دارد .اما نکته
برجس��ته این طرح آن است که از این مبلغ80 ،
میلیارد تومان آن در طرحهای اقتصادی سروآباد و
بیجار و  100میلیارد دیگر در دیگر مناطق استان
هزینه خواهد شد .اختصاص نزدیک به  50درصد
از این اعتبار به بیجار و س��روآباد ،نش��ان از زنگ
خطری دارد که از س��الها پیش در بیجار به صدا
در آمده است.
شهرستان بیجار اگرچه دارای بیشترین وسعت
جغرافیایی استان کردستان و باالترین سطح سواد
اس��ت اما در یکی دو دهه اخیر بهدلیل مهاجرت
زیاد س��اکنان آن به مرکز استان و دیگر استانها
بویژه تهران و الب��رز در حالت بحرانی قرار گرفته
است .محرومیت روستاهای بیجار ،بیکاری فزاینده
و پایین بودن سطح اشتغال و تنگی معیشت سبب
کوچ ساکنان روستاها شده به طوری که جمعیت
شهرس��تان از  97913در سال  1385به  89هزار
نفر در س��ال  1395رسیده است .بنیاد برکت در
تالش اس��ت و البته توانس��ته با راهان��دازی طرح
اش��تغالزایی خرد و کوچک در چند سال اخیر،
زمینهساز مهاجرت معکوس شود و ساکنان رفته
از روستاها را به دیارشان بازگرداند.
اجرای طرحهایی از جمله پرورش دام س��بک
(گوسفندداری و پرورش بز) ،زنبورداری ،قالیبافی،
مرغداری ،صنایع دس��تی ،گلیمباف��ی  ،پرورش
گاو ،پرورش بوقلمون ،پرورش شترمرغ و نیروگاه
خورش��یدی خانگی توانسته س��بب اشتغالزایی
روستاییان ش��ود .مرتضی نیازی ،مدیر طرحهای
اشتغالزایی اجتماعمحور بنیاد برکت در گفتوگو
با «وطنامروز»  3چالش اصلی خانوار در شهرستان
بیجار و دیگر نقاط محروم
را «به��رهوری پایی��ن»،
«مهاجرت برای دسترسی
به اش��تغال» و «باال بودن
میزان تحت تکفل (پایین
بودن نس��بت اشتغال به
جمعیت)» بر میشمرد.
نیازی میگوید توزیع
فرصتهای شغلی در ایران ،نامتوازن است و از آنجا
که در همه دولتهای پس از انقالب تمرکز روی
اش��تغال صنعتی بوده ،به روستاها توجه نشده به
طوری که س��هم جمعیت روستایی در افق سال
 1405ب��ه  18درصد کاهش پی��دا میکند .وی
در پاسخ به «وطنامروز» که جایگاه سند توسعه
روس��تایی در این میان کجاست ،تصریح میکند:
سند توسعه روستایی مدل اجرایی ندارد و ارگان و
دستگاه مشخصی متولی اصلی روستا نیست .مدیر
طرحهای اش��تغالزایی اجتماعمحور بنیاد برکت
درباره نقش تسهیلگران در طرحهای اشتغالزایی
اظهار میکند که تس��هیلگر واس��ط میان بنیاد
برکت و مجری پروژه است و حقوق و مزایای خود
را از مجری میگیرد .وی تهیه و انتشار کتابچههای
«مهتاب» و «س��حاب» را راهگش��ایی مناس��ب
برای کس��انی میداند که میخواهند یک طرح را
راهاندازی کرده و توسعه دهند .به گفته نیازی در
سال  97بالغبر  6جلد از این کتابها چاپ شده
و برای سال  98نیز  10جلد در دست چاپ است.

بنیاد برکت برای نخس��تینبار در
کش��ور اقدام به طراح��ی مدل جامع
توسعه مناطق محروم و روستایی کرده
و در این مدل توسعه به اجرای  3طرح
«آس��مان» (آییننامه سرمایهگذاری
مردمی و اش��تغال نیروی انس��انی بر
پایه تولید خانگی و خرد)« ،سحاب»
(سرمایهگذاری حمایتی اشتغالزایی
برک��ت) و «آفت��اب» (آییننام��ه
فقرزدای��ی و توانافزایی برکت بر پایه
پش��تیبانی و تامی��ن چرخ��ه تولید)
پرداخته اس��ت .در طرح س��حاب در
چارچ��وب ظرفیته��ای محلی ابتدا
زمینههای ایجاد کس��بوکار تعیین
و پ��س از س��نجش و تطبیق اهلیت
فنی افرادی که تمایل به کس��بوکار
تعریفشده دارند ،فرآیندهای تامین
منابع و گرفتن مجوزهای قانونی طی
میش��ود .در این مسیر فرد متقاضی
در هم��ه مراحل فن��ی ،مالی و اجرایی مش��ارکت
میکن��د و یکی از موضوعات مهم در پیش��برد آن،
نظام مدیریتی و اجرایی پیشبینی ش��ده است که
بهواس��طه آن همه مراجع رس��می عهدهدار نقشی
معین در پیشبرد هدف اجرایی طرح هستند .طرح
آسمان با بهرهگیری از چارچوب معیشت پایدار که
ناظر بر رویکردی فراگیر در امر فقرزدایی اس��ت ،بر
همه ابعاد معیشتی جوامع تمرکز میکند .سپس با
بهرهگیری از عاملیت مستقیم اعضای جوامع محلی،
اقدام به توسعه عوامل اثرگذار بر معیشت میکند .در
این رویکرد اعضای جامعه محلی با تشکیل گروههای
توس��عهای ،ضمن تقویت توانمندیه��ای فردی و
ارتقای سطح درآمدی خود با ایجاد همافزایی ،زمینه
ارتقای سطح معیشت دیگر اعضای جوامع محلی و
به��رهوری محیط را فراهم میآورند .در طرح آفتاب
تمرکز روی توانمندس��ازی اعضای جوامع محلی و
تکمیل زنجیرههای مربوط به کسب و کارها با هدف
فقرزدایی است .بدین ترتیب در اقدامی مشارکتی هم
در بخش س��رمایهگذاری و هم در بخش مدیریتی،
اعضای جامعه محلی با همکاری بنیاد برکت ،کسب و
کاری متوسط را شکل داده و با بهرهمندی از کارکرد
آن از دیگر کس��ب و کارهای مرتبط با ظرفیتهای
محیط حمایت میکنند .با اجرای این طرحها بنیاد
برکت توانس��ته است در س��ال  97بالغ بر  10هزار
طرح اشتغالزایی با  40هزار فرصت شغلی ایجاد کند
که بیشترین طرحها در قالب «سحاب» در مناطق
محروم و روس��تایی راهاندازی شده و برای سال 98
نی��ز عملیاتی کردن  30هزار طرح اش��تغالزایی با
 72هزار فرصت ش��غلی با اولویت مناطق سیلزده
در دس��تور کار است .این تعداد طرح در  26استان،
 155شهرستان و  6هزار روستا به اجرا درخواهد آمد.

■■ آنچه در استان کردستان انجام شد

در س��الهای اخی��ر  19ط��رح مش��ارکتی
توانمندسازی اقتصادی با حجم سرمایهگذاری 236
میلی��ارد و  900میلیون تومان و ایج��اد  15هزار و
 890فرصت ش��غلی و خروج از  15طرح و واگذاری
آن به شرکای کارآفرین در قالب طرحهای اقتصادی
بنگاهمحور در اس��تان کردستان اجرا شده است .در
قالب طرح سحاب در س��روآباد و بیجار تعداد 231
طرح با س��رمایهگذاری  19میلیارد و  500میلیون
تومان و اشتغالزایی  554نفر نهایی شده و  10طرح
نیز در دس��ت بررسی اس��ت .همچنین در سال 97
اجرای طرحهای اقتصادی تس��هیالت محور سبب
ش��ده  16طرح با سرمایهگذاری  17میلیارد و 100
میلیون تومان مورد بررس��ی قرار گیرد که  4طرح
با سرمایهگذاری  5میلیارد و  200میلیون تومان و
اشتغالزایی برای  50نفر نهایی شده و به اجرا درآمده
است .همچنین بنیاد برکت با مشارکت بنیاد مسکن
ساخت  1500واحد مسکن محرومان را با اعتبار 4/5
میلیارد تومان در دست اجرا دارد.
وضعیت طرحها و پروژهها در سالهای اخیر
ح یا پروژه سرمایهگذاری(تومان)
طر 

شرح
توانمندسازیاقتصادی

254

261.600.000.000

امور زیربنایی و فرهنگی

1571

67.100.000.000

خدماتبیمهای

1

1.500.000.000

جمع

1826

330.200.000.000

دیگر طرحهای اجراشده
عنوان
مدرسه
مراکز فرهنگی و مذهبی
پروژههای عمرانی و
زیربنایی

خدماتبیمهای

شرح
 50باب با  265کالس و اعتبار
 23/4میلیارد تومان

ساخت  5مرکز با اعتبار 245
میلیونتومان

اجرای  16پروژه با اعتبار 39/1
میلیاردتومان

پوشش  3548نفر از ایتام و
 13870نفر از روستاییان

رئیس س��ازمان مدارس غیردولتی با اشاره
به اینکه  ۸۵درصد فض��ای مدارس غیردولتی
استیجاری اس��ت ،گفت :مدارس غیردولتی به
لحاظ تامین نیروی انسانی ،فضا و تجهیزات بیش
از  ۴۵هزار میلیارد تومان برای آموزشوپرورش
و دولت صرفهجویی مالی داشتند .این درحالی
اس��ت که دولت برای هر دانشآموز  4میلیون
تومان هزینه میکند .به گزارش تسنیم ،مجتبی
زینیوند گفت 4 :میلیون تومان میانگین هزینه
دولت برای ه��ر دانشآموز اس��ت چون دولت
میزان بودجه را بر تعداد دانشآموزان تقس��یم
میکند و مبلغ مش��خص میش��ود .وی درباره
مدارس غیردولتی و اشتغالزایی آنها عنوان کرد:
بیش از  200هزار نیروی ش��اغل به کار در این
مدارس وجود دارد و هماکنون میزان هزینهای
ک��ه دولت برای اش��تغال نیروه��ای خدماتی و
صنعت دارد کام ً
ال مش��خص است .زینیوند با
بیان اینکه اجارهبها بشدت افزایش یافته است در
حالی که ما نمیتوانیم بیش از نرخ تورم افزایش
شهریه داشته باش��یم ،افزود :شهریه مصوب با
آنچه در واقعیت است تناسب ندارد .این اظهارات
رئیس سازمان مدارس غیردولتی در حالی است
که سخنگوی کمیس��یون آموزش و تحقیقات
مجلس با بی��ان اینکه به خانههای مس��کونی
مجوز مدارس غیردولتی داده شده ،گفته است:
برخی مؤسسان مدارس غیردولتی در انباری و
آشپزخانه کالس درس تشکیل میدهند که باید
بسته ش��ود .میرحمایت میرزاده افزود :فرهنگ
کشور ما ضدبخش غیردولتی نیست؛ تسهیالت
و امکانات الزم برای بخش غیردولتی دیده شده
است به ش��رط آنکه اش��تغالزایی کند .وی با
اشاره به مش��کالت مالی آموزشوپرورش ادامه
داد :دولت تا آخر سال ،97رقم  10هزار میلیارد
تومان به فرهنگیان بدهکار است که اگر تسویه
نش��ود تا آخر س��ال جاری به  40هزار میلیارد
تومان هم میرسد.

اتصال مدارس به شبکه ملی اطالعات

رئیس مرک��ز برنامهریزی و فناوری اطالعات
آموزشوپرورشبابیاناینکه 22درصدکالسهای
درس هوشمند ش��دهاند ،گفت :تمام مدارس به
شبکه ملی اطالعات و شبکه ملی مدارس متصل
میش��وند .مهدی ش��رفی در گفتوگو با فارس،
گف��ت :تعریف ما از آموزشوپرورش هوش��مند،
ارائه خدمات الکترونیکی و سرویسهای مبتنی
بر دولت الکترونیک به کل جامعه مخاطبان است.
وی اضافه کرد :آموزشوپرورش هوشمند پیگیری
میکند تا سرویسهایی فراهم شود که خانوادهها،
دانشآموزان ،معلمان ،مدارس ،همکاران فرهنگی،
بازنشس��تگان و ...بتوانند نیازهای خ��ود در این
زمین��ه را از این زیرس��اخت دریافت کنند .وی
ادامه داد :خروجی دانشآموز در مدارس هوشمند
س��بب تربیت دانشآموزی متفکر ،دارای قدرت
تحلیل ،تصمیمگیری و اس��تعداد ش��کوفا شده
است .رئیس مرکز برنامهریزی و فناوری اطالعات
آموزشوپرورش گفت :کالس هوشمند کالسی
است که به یکس��ری از امکانات سختافزاری از
قبیل برد هوشمند ،ویدئو ،پرژکتور ،لپتاپ ،تبلت
و ...تجهیز شود تا دانشآموزان بتوانند با محتوای
الکترونیکی آشنا و از آن بهرهمند شوند.
اشتغال

راهاندازی ۸۰۰طرح اشتغالزایی
درمازندران

با س��فر مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی
فرمان حض��رت امام(ره) به مازندران ،ایجاد ۸۰۰
ط��رح اش��تغالزایی در این اس��تان در دس��تور
کار قرار گرفت .به گ��زارش روابط عمومی بنیاد
برکت ،مدیران و معاونان بنیاد برکت از طرحهای
اش��تغالزایی در شرق اس��تان مازندران بازدید
کردند .س��عید جعف��ری در ای��ن بازدید گفت:
بنیاد برکت تاکنون  ۳۰۰طرح اش��تغالزایی در
شرق مازندران ایجاد کرده ،همچنین  ۵۹۰طرح
اش��تغالزایی اجتماعمحور را با اعتباری بالغ بر
 ۴۵میلیارد تومان در شهرستانهای نکا ،گلوگاه
و بهشهر به بهرهبرداری رسانده است .وی افزود:
برای امس��ال نیز ایجاد  ۸۰۰طرح اش��تغالزایی
اجتماعمحور با  ۹۰میلیارد تومان اعتبار در این سه
شهرستان به عالوه شهرستان سیمرغ که به دلیل
جاری شدن سیل دچار خساراتی شده است ،در
دستور کار این بنیاد قرار دارد .راهاندازی این تعداد
طرح اشتغالزایی ،زمین ه شاغل شدن ۲هزار نفر
را در قالب مش��اغل خرد و خانگی فراهم خواهد
آورد .وی خاطرنشان کرد :ایجاد اشتغال و کاهش
نرخ بیکاری در شرق مازندران به خاطر ظرفیت
و پتانس��یلهای گردش��گری و زیرساختهای
اقتصادی در منطقه جزو برنامههای بنیاد برکت
در مازندران به شمار میرود.

