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انتقال صنوف آالینده بیرجند ،شاید وقتی دیگر!
مدیرعامل شرکت تعاونی ساماندهی صنوف آالینده
بیرجند گفت :در زمینه انتقال صنوف آالینده به خارج از
شهر ،در حوزه تأمین زیرساختها و اعتبارسنجی برای آن
مشکل داریم که همین امر روند را کند کرده است.
محمدحسین دلیر در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این
پرسش که آیا تا پایان سال ۱۴۰۰صنوف آالینده به خارج

خبر
روز

تسریع در
ساخت ترمینال
پروازهای
خارجی
فرودگاه شهید
هاشمی نژاد

رستم قاسمی ،وزیر
راهوشهرسازی در
بازدید از فرودگاه
بینالمللی شهید
هاشمینژاد مشهد
مقدس گفت :با توجه
ش روزافزون
به افزای 
مسافر در این
فرودگاه ،تسریع در
افتتاح طرح توسعه
ترمینال این فرودگاه
ضروری است.
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◾ازعالقه تا کارآفرین برتر
نــخــســتــیــن کـ ـ ــارم ،ب ــرگ ــزاری
نــمــایــشــگــاهــی ب ــا مـ ــواد زائ ــد
دورری ـ ـ ــز ب ـ ــود .هــنــگــامــی که
دریافتم تــوان فعالیت در این
زمینه را دارم به طور جدی وارد
عرصه صنایعدستی شــدم و فروشگاهی را با
نام کوچندگان کرمانج در بازارچه سنتی قوچان
افتتاح کردم.
این بانوی کارآفرین که درحال حاضر در۱۲رشته
مشغول به کار است ،بیان میکند :در رشتههایی
چ ــون گلیم ،آیــن ـهکــاری ،نقاشی روی سفال،
مــیــنــاکــاری ،مــبـلهــای سنتی ،عــروسـکبــافــی،
مکرومهبافی و...مدرک فنیوحرفهای را دریافت
ک ــردم .همچنین توانستم پشتیبان مشاغل
خانگیدراینزمینههاباشموبرایبیشاز٢۵٠بانو
درشهرستانهاوروستاهاشرایطمشاغلخانگی
را فراهم کنم و کارگاههای مشارکتی گلیمبافی و
رشتههای دیگر را راهاندازی کردم.
او درخصوص مشکالت ناشی از شیوع ویروس
کرونا اظهار میکند :بــرای پشتیبانی و فروش
محصوالتی که بانوان تولید میکنند ،نخستین
بازارچه مجازی بانوی کارآفرین قوچانی را در دهه
فجر و به مناسبت بزرگداشت مقام زن از  ١٢تا ٢٢
بهمن ٩٩برگزار کردم.

◾

◾از به روزرسانی هنرهای سنتی تا اشتغالزایی
برای250نفر

وی درباره نوع کارهایش خاطرنشان میکند :کارهای
من ترکیبی و تفصیلی است به طورمثال در قالب
کیف ،تابلو ،جا قاشقی ،آویز ،مبل سنتی و...است.
همه تالشم این است که کارها کامال ًبهروز و با توجه
به نیاز مردم تولید شود تا هم مورد استقبال و هم

از شهر منتقل خواهند شد ،اظهار کــرد :این امر بعید
است ،چراکه بهتازگی نزدیک به  ۲۷یا ۲۸هکتار آزاد شده
که ۱۵هکتار برای شهرداری بوده و برای انعقاد قرارداد به
شهرداری معرفی میشوند و پروانه ساختمانی ۱۰هکتار
نیزمربوطبهمسکنوشهرسازیبودهکههنوز۳۰هزارمتر
از آن مانده و فرایند زمانی اینها طوالنی است.

سرورهادیان سالها کار اصلی من تدریس و
معاونت مدرسه در مقطع دبیرستان بود و به عنوان
کار دوم مشغول صنایعدستی بودم .پس از آنکه
بازنشسته شدم همه وقتم را برای صنایعدستی
گذاشتم .خوشحالم به عنوان یک انسان فرهنگی
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ویبابیاناینکهمشکلوقفیبودنزمینهاوزیرساختها
حل شده است ،بیان کرد :مشکل وقفی بودن این زمینها
حل شد ،اما درخصوص زیرساختهایش برای برق فشار
ضعیف مشکل داریم و با اعتبارات شهرستانی هم این
امر قابل تأمین نیست.
وی اظهار کرد :مشکل ،موضوع تأمین اعتبار است؛ زمانی

در زمینه فرهنگ و اقتصاد کمکی به کشورم
میکنم.
این بخشی از صحبتهای «محترم محمد
ابراهیمی قوچانی» متولد ١٣۴١است که در
حال حاضر مدیرعامل یک شرکت فعال در

بانوی کارآفرین قوچانی توجه به مشاغل خانگی را ضروری میداند

اشتغالزایی برای
 250نفر با صنایع دستی

تولیدات در چرخه اقتصادی قرار گیرد.
عضوافتخاریانجمنمیراثفرهنگیدرخصوص
صــادرات تولیدات صنایعدستی این بانوان در
قوچاناظهارمیکند:باتوجهبهتحریمهاصادرات
مستقیم نــداریــم امــا محصوالت مــا از طریق
مسافران به کشورهایی همچون آلمان ،کانادا،
سوئد ،مجارستان و ...فرستاده میشود.
ایـ ــن ب ــان ــوی تــوانــمــنــد ک ــه بــیــش از ۵٠نــفــر به
طورمستقیمو 200نفرنیزبهصورتغیرمستقیم
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با او همکاری میکنند و سبب اشتغالزایی برای
آنها شده است ،تصریح میکند :هدف اصلی
من این است که بانوان پس از آموزش و همکاری
با ما بتوانند خودشان کارآفرینی داشته باشند و
به طور مستقل مشغول به کار شوند که به این
هدف رسیدهام و خیلی از کسانی که با ما همکاری
داشتهاند درحــال حاضر مستقل شــده و برای
دیگران نیز اشتغالزایی کردهاند.
وی تأکید میکند :درحال حاضر بیشترین فروش

حوزه صنایعدستی و کارآفرین است .او که
بارها به عنوان کارآفرین برتر در استان از
ناحیه فنیوحرفهای ،توسط فرمانداری بانوی
فرهیخته انتخاب شده و شرکت تعاونی او نیز
عنوان شرکت تعاونی برتر قوچان را بدست آورده،

ما از طریق سایت و به صورت مجازی است و پس
ازآن با توجه به اینکه  10سال از افتتاح فروشگاه
میگذرد ،به صورت حضوری نیز مشتریهایمان
را داریم.

◾

◾مشکالت بر سر راه تولید
او یکی از مشکالتی که بر سر راه تولید قرار دارد را
تعلقنگرفتنتسهیالتعنوانمیکندومیافزاید:
من به ایــن دلیل که ممکن اســت در هر زمانی
مسافران و یا مشتریانی بــرای خرید به مغازه
رجــوع کنند ،باید به طور مــداوم تولید محصول
داشته باشم اما با این تورم گاهی اوقــات نیاز به
کمکهزینه داریــم .اگر دولت حمایت الزم را از
تولیدکنندگانداشتهباشدوتسهیالت۴درصدی
در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد ،به طور قطع
مسیر تولید هموارتر خواهد شد .افزایش قیمت
مواد اولیه از دیگر مشکالت است به طورمثال
قیمت تمامشده یک ظرف سفالی از۵٠هزار تومان
به١۵٠هزار تومان و یا پشم از ١۵تا ٣٠هزار تومان به
 ٧۵تا ١٠٠هزار تومان رسیده است.
وی در ادامه تصریح میکند :مشکل دیگری که
برای تولیدکنندگان نوپا و جوان وجود دارد ،بازار
فروش است .اگر کاغذبازیهای اداری کاهش پیدا
کند و روند کاری برای اشتغالزایی سرعت یابد
و زمینه تبلیغات و حمایت برای کارآفرینان نوپا
وجود داشته باشد ،زمینه کار برای جوانان بیشتر
فراهم خواهد شد.
او کــه یــک دستگاه فــرتبــافــی را وقــف سازمان
فنیوحرفهای کرده است ،در پایان تأکید میکند:
من معتقدم وقــف در زمینه اشتغالزایی باید
پــررن ـگتــرشــود و هــر کــســی م ـیتــوانــد در حد
بضاعتش این کار را انجام دهد تا در زمینههای
هنری از جوانان حمایت شود.
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که ۳۴میلیارد تومان هزینه برای تأمین برق میخواهیم و
از اعتبارات شهرستانی قابل تأمین نیست؛ این امر باید از
طریق استانداری و سازمان مدیریتوبرنامهریزی پیگیری
شود تا به نتیجه برسد .با تکمیل پــروژه منطقه صنوف
کارگاهی ،قرار است ۲هــزارو ۶۰۰واحد آالینده در هشت
گروه صنفی از سطح شهر جمعآوریشوند.
آثارش به بیش از ١۵٠نمایشگاه و جشنوارههای
ملی و بینالمللی راه یافته است.
وی میگوید :به هنرعالقهمند بودم و در زمینه
صنایعدستی به صورت جدی وارد این عرصه
شدم.

زیارت

رشد پنج برابری
ورود زائران خارجی به مشهد

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری
خــراســان رض ــوی گفت :ورود زائ ــران خــارجــی به
مـشـهــدالــرضــا(ع) از اب ـتــدای امـســال تاکنون در
مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۳۴درصد رشد
یافته است.
حجتاالسالم حجت گنابادینژاد در گفتوگو
با ایرنا پس از اشاره 9به این رشد بیش از  5برابری
بدون ذکر ارقام بیشتر در این زمینه افزود :بر این
اساس تنها در آذرمــاه امسال ۶۹هــزار و ۳۴۷زائــر
خارجی به این شهر وارد شدهاند که این روند در
حــال ادام ــه اســت .وی بــدون اش ــاره به آمــار ورود
زائ ـران داخلی ادامــه داد :در بخش زائ ـران داخلی
نیز امسال شاهد رشــد ۲۶۴درص ــدی نسبت به
مــدت مشابه پــارســال هستیم .وی بــا اش ــاره به
برنامههای متنوع و متعدد این معاونت در زمینه
توسعه و تسهیل زیارت گفت :تکمیل زیرساخت
و پروژههای زیربنایی شهر مشهد ،کاهش فاصله
زمــانــی مسافرت از کــانــونهــای جمعیتی کشور
به ویــژه تهران با پیگیری پــروژه مهم قطاربرقی و
سریعالسیر تهران -مشهد و پیگیری برای تسریع
ساخت زائرسراهای ارزانقیمت استانها ،نهادها
و مؤسسههای عمومی و مــرد مــی از مهمترین
برنامههای مذکور است .وی توجه به کانونهای
مشتاق زیارت در مناطق اردو زبان پاکستان و هند با
توجه به مشترکات عمیق فرهنگی و زبانی و توسعه
و تقویت زیرساختها و احداث و تکمیل زائرسراها
در مناطق مــرزی و توجه به زائــرســرای میرجاوه و
دوغــارون را از دیگر موضوعات مهم برنامهریزی
خراسان رضوی در حوزه گردشگری دانست.

