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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارش خبری

چالش های نبود نیروی کار ماهر

نیروی کار ماهر؛ گشتم نبود ،نگرد نیست!
شیری
آموزش نیروی انسانی ماهر و متخصص
در راستای رشد و توسعه اقتصادی عامل
مهمی محسوب می شــود که باید مورد
توجه قرار گیرد و از آن جایی که آموزش
هــای فنی و حــرفــه ای یکی از ارکــان
توانمندسازی سرمایه های انسانی است
باید در تمام بخش ها استفاده شود .نرخ
بیکاری در استان بهار امسال  7.9درصد
اعــام شــد امــا هنوز هــم در بخش های
کشاورزی ،گردشگری و صنعت با کمبود
نیروی انسانی ماهر و متخصص مواجه
هستیم و به همین دلیل صاحبان صنایع و
کشاورزان با چالش خسارت های سنگین
مواجه می شوند.
یکی از کــشــاورزان استان که ساالنه به
دلیل نبود نیروی ماهر کارگر ،خسارات
زیادی را متحمل می شود ،می گوید :از
آن جایی که فعالیت به تنهایی در سطح
باال امکان پذیر نیست ناگزیر به استفاده از
کارگر هستیم اما نیروی متخصص و ماهر
چندانی در استان نداریم.
وی می افزاید :برای بهره وری مناسب،
امکانات و تجهیزات به روز را فراهم کرده
ایم اما نیروهایی که مهارت کافی ندارند،
نمی توانند از ایــن امکانات به درستی
استفاده کنند و این معضل باعث می شود
خسارت های زیادی را متحمل شویم.
یکی دیگر از کشاورزان که به گفته خودش
به دلیل مهارت نداشتن نیروی کار دچار
خــســارت هــای زیـــادی شــده اس ــت ،می
افزاید :با این که عمده قطعات و ادوات

تزیینی

کشاورزی وارداتی و گران است اما راننده
ماهر نداریم و نمی دانیم برای استفاده از
نیروهای ماهر به کجا مراجعه کنیم.
او می افــزایــد :رانندگانی که خودشان
ادوات کشاورزی تهیه کرده اند و در مزارع
فعالیت می کنند از مهارت و تخصص
کافی بــرخــوردار نیستند و ایــن شرایط
باعث پایین آمدن بازدهی تولید می شود.
یکی از صنعت گران که به گفته خودش
به دلیل نبود نیروی ماهر ،در هنگام به
کارگیری نیرو زمــانــی را بــرای آمــوزش
آن ها صرف می کند ،می افزاید :با این
که نیروی کار با مــدرک مرتبط را برای
فعالیت می پذیریم اما مهارت ندارند و
از آن جایی که با کمبود نیروی ماهر و

متخصص مواجه هستیم ناگزیر زمانی
را بــرای آمــوزش آن ها صــرف می کنیم
که هزینه بر است.
وی می افزاید :با این که آمار جوانان بیکار
زیاد است اما به مهارت آموزی آن ها کم
توجهی می شود یعنی وقتی یک دانش
آموخته وارد بازار می شود مهارت ندارد
و باید پس از سال ها هزینه برای تحصیل
دوباره برای مهارت آموزی هزینه کند.
در ایــن مــیــان ،رئیس انجمن خبرگان
کشاورزی خراسان شمالی هم با تأیید
این معضل می گوید :در حالی که بیکاری
در جامعه زیاد است اما به دلیل کمبود
نیروی انسانی ماهر ساالنه خسارت های
زیــادی را متحمل می شویم«.کاظمی»

می افزاید :با این که جوانان جویای کار
هستند و اداره کل آمــوزش فنی و حرفه
ای با هدف مهارت آمــوزی فعالیت دارد
امــا همچنان با معضل نبود نیروی کار
متخصص و ساالنه با هزینه های باالیی
مواجه می شویم.
وی اظهار می کند :در سال های گذشته
ماشین آالت کــشــاورزی بــه افـــرادی که
مهارت کــار با آن ها را داشتند تحویل
داده می شد اما امروزه هر کسی متقاضی
باشد تحویل می دهند در حالی که بیشتر
افراد مهارت کار با آن ها را ندارند ،با این
شرایط کارایی کشاورزی کاهش و هزینه
ها افزایش می یابد.
او اضافه می کند :وقتی آبگیر حرفه ای

داشته باشیم ،بهره وری آب باال می رود
امــا در تمام بخش هــا بــا کمبود نیروی
متخصص و ماهر مواجه هستیم.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان
شمالی هم با اشاره به ارائه آموزش های
 200تا  750ساعت به افرادی که توانایی
انجام هیچ کــاری را نــدارنــد ،می گوید:
بــرای مــهــارت آم ــوزی و توانمندسازی،
بخشی از کار بر دوش فنی و حرفه ای و
بخشی بر دوش دانشگاه هــای علمی-
کاربردی و مــدارس کاردانش و بقیه بر
دوش حوزه های مختلف است.
بــه گفته او ،عـــاوه بــر مــهــارت آم ــوزی
بازماندگان از تحصیل ،برای رشته ها و
رسته هایی که از سوی اداره های تعاون،
کار و رفــاه اجتماعی و تأمین اجتماعی
اعالم می شود دوره های آموزشی برگزار
می کنیم.
وی اظهار می کند :به افرادی که به دلیل
نداشتن مهارت ،توانایی انجام کاری را
ندارند آموزش می دهیم تا بتوانند جذب
بازار شوند.
وی بــا اشـــاره بــه کمبود نــیــروی ماهر و
متخصص در بخش کشاورزی می گوید:
بــا ایــن کــه جهاد کــشــاورزی دوره های
آمــوزشــی بــرگــزار و فنی و حرفه ای هم
در ایــن زمینه کمک می کند امــا عمدتا
نیروهای کار ،خودشان به مهارت آموزی
تمایلی ندارند.
به گفته او ،عمده افرادی که مهارت های
کافی ندارند ،کارهای فنی را با هزینه
هــای زیــاد و بهره وری پایین انجام می
دهند.

در حالی که
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خبر
ساالنه در استان اتفاق می افتد؛

احیا و توسعه هزار هکتار از مراتع با کشت گیاهان دارویی
شیری -ساالنه بیش از هزار هکتار از مراتع
استان با کشت گیاهان دارویی احیا می شود.
مسئول بهره بــرداری اداره کل منابع طبیعی

و آبخیزداری خراسان شمالی با اشاره به غنی
سازی مراتع استان با کشت گیاهان دارویی
گفت :امسال با توجه به شرایط مناسب آب و

هوایی ،بیش از  2تن بذر باریجه با رعایت اصول
فنی توسط جــوامــع محلی جمع آوری شده
است«.اسکویی» افزود :سال گذشته در هزار و

اقتصاد
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 29هکتار گیاهان دارویی کشت شد و امسال
با توجه به برنامه ریزی ها و مقدمات انجام شده،
بیش از هزار هکتار کشت گیاهان دارویی انجام
خواهد شد.وی با بیان این که باریجه گیاهی
با کاربردهای صــادراتــی ،دارویــی ،صنعتی و
مصارف داخلی و خارجی است ،اضافه کرد:
ایــن گیاه با توجه به مشارکت خــوب مــردم و

مکان مناسب ،از نظر اقتصادی برای جوامع
محلی مناسب است به همین دلیل در راستای
توسعه رویشگاه های گیاهان دارویی استفاده
می شــود.وی با اشاره به این که بهره برداری
از این گونه گیاهی در فصل تابستان انجام می
شود ،افزود :قراردادهای بهره برداری از آن دو
ماه به طول می انجامد.

بی کیفیتی؛ دغدغه جدید بازار حبوبات
شیری
پس از آشفتگی هایی که سال گذشته
بــازار حبوبات تجربه کــرد ،امسال این
بازار آرامشی بدون تغییر قیمت را سپری
کــرد و دیگر خبری از گالیه ها دربــاره
گرانی حبوبات نبود اما معضل جدیدی
که این روزها مطرح است و شهروندان
دوبــاره گالیه مند شده اند بی کیفیتی
حبوبات است.
شهروندی که از کیفیت پایین حبوبات
به شــدت گالیه می کــرد ،گفت :با این
که قیمت حبوبات در اواخر سال گذشته
سیر صعودی داشت و با تزریق محصول
جدید به بازار قیمت ها کاهش نیافت اما
امسال محصوالت به قدری بی کیفیت
است که مفت هم نمی ارزد.
او ایــن وضعیت بـــازار را نوعی برنامه
ریزی از سوی سودجویان قلمداد کرد
و افــزود :اگــر هنوز محصوالت جدید و
تازه وارد بازار نشده و ناگزیر محصوالت
بی کیفیت در بازار عرضه می شود باید
قیمت ها کاهش یابد اما این گونه نیست
و گویا بازار به حال خود رها شده است.
یکی دیگر از شــهــرونــدان کــه بــه گفته
خودش یک کیلو نخود را  9هزار تومان
خـــریـــداری کـــرده اســـت ،اظــهــارکــرد:
اگرچه قیمت حبوبات نسبت به سال
گذشته تغییر چــنــدانــی نـــدارد امــا به
قدری بی کیفیت است که گاهی قابل
مــصــرف نــیــســت.او افــــزود :نــخــودی را
کــه  9هــزار تــومــان خــریــداری کــرده ام
طی یک شبانه روز هم نمی جوشد و
مشخص اســت بسیار کهنه و شاید ته
انبار است که در بــازار عرضه می شود.
یکی دیگر از شهروندان هم گفت :در
هر شرایطی باید بر بازار نظارت شود تا
در حق مصرف کننده اجحاف نشود و
در شرایط اقتصادی موجود که  80هزار
تومان برای خرید حبوبات هزینه کرده
ام کیفیت نــدارد.بــه گفته او ،این گونه
معضالت در بــازار نشانه بروز مشکالت
دیگر در آینده ای نزدیک است.
در این میان یک عمده فروش حبوبات با
تأیید بی کیفیتی حبوبات در بازار گفت:
بــه دلیل ایــن کــه در آخــر ســال زراعــی
هستیم ،حبوبات موجود در بازار کیفیت
مطلوبی ندارد با این وجود مدت زیادی
است که قیمت حبوبات تغییری نداشته

اســت«.مــهــام» افـــزود :ســال گذشته به
دلیل کاهش کشت ،نــرخ لوبیا سفید
به  24هــزار تومان رسید اما امسال با
افزایش سطح زیر کشت احتمال کاهش
قیمت آن تا  15هزار تومان وجود دارد.
وی اضافه کرد :نرخ عدس و نخود از سال
گذشته تاکنون تغییر چندانی نداشته اما
لوبیا چیتی اندکی افزایش قیمت یافته
است که چندان چشمگیر نیست.
وی بــا بیان ایــن کــه تــا دو هفته آینده
محصوالت جدید وارد بــازار می شود،
افزود :از آن جایی که قیمت عدس پایین
است با فراوانی محصول احتمال کاهش
قیمت وجود دارد و پیش بینی می شود
دیگر محصوالت افزایش قیمت نداشته
باشند.
وی اظهار کرد :کمبود یا گرانی در بازار
نداریم فقط بی کیفیتی محصوالت باعث
گالیه شهروندان شده است که چاره ای
نداریم.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان هم در
این باره گفت :یکی از مــواردی که باید
هنگام ارائه کاال به آن توجه شود ،کیفیت
است بنابراین کاالیی که کیفیت مطلوبی
متناسب بــا قیمت اش نداشته باشد
نوعی تقلب محسوب می شود«.امیدوار»
افــــزود :گــاهــی در کــنــار بــی کیفیتی
محصول ،اختالط هم انجام می شود که
الزم است شهروندان در صورت مواجه
شدن با چنین مــواردی با سامانه 124
تماس بگیرند.
وی خاطرنشان ک ــرد :در صــورتــی که
شکایتی در مورد بی کیفیتی محصول
شـــود پیگیری هـــای الزم انــجــام و با
متخلفان برخورد می شود.

