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اخبار استان -آموزشی
اخبار آموزشی
مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشورخبر داد

امکان ثبتنام مجدد آزمون سراسری فراهم شد

مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور از امکان ثبتنام مجدد یا ویرایش اطالعات
داوطلبان ثبتنام کننده در آزمون سراسری سال  95از  17تا  2۰اسفندماه خبر داد.
حسین توکلی در گفتوگو با ایسنا ،گفت :اطالعات ثبتنامی داوطلبان ثبتنام کننده در
آزمون سراسری سال  95که برای شرکت در آزمون مذکور ثبتنام کردهاند از دوشنبه
 17اسفندماه لغایت پنجشنبه  2۰اسفندماه روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی
 www.sanjesh.orgقرار میگیرد.
وی افزود :کلیه داوطلبان ثبتنام کننده ضرورت دارد در این مهلت تعیینشده پس از
مطالعه دفترچه راهنما و اطالعیه منتشره سازمان سنجش نسبت به مشاهده و کنترل اطالعات
ثبتنامی خود اقدام نموده و در صورت تمایل نسبت به ویرایش آن اقدام نمایند.
مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور از امکان ثبتنام مجدد در آزمون سراسری
سال  95خبر داد و گفت :بهمنظور مساعدت و همراهی با داوطلبانی که در مهلت مقرر در
آزمون مذکور ثبتنام نکردهاند ،ترتیبی اتخاذ گردیده که از روز دوشنبه  17اسفندماه لغایت
پنجشنبه  2۰اسفندماه این دسته از داوطلبان نیز بتوانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش
و مطالعه دقیق دفترچه راهنما در صورت واجد شرایط بودن با تکمیل تقاضانامه اینترنتی
نسبت به ثبتنام اقدام نمایند.
توکلی ادامه داد :اطالعیه سازمان سنجش در این خصوص از عصر امروز شنبه اول
اسفندماه روی سایت قرار میگیرد و مطالعه دقیق آن به کلیه داوطلبان اکیدا ً توصیه میشود.

استاندار آذربایجان غربی:

 ۴۰هزار جوان فارغالتحصیل دانشگاهی آذربایجان غربی بیکار هستند
استاندار آذربایجان غربی از شناسایی  ۴۰هزار
جوان فارغالتحصیل دانشگاهی در استان خبر داد.
به گزارش مهر ،قربانعلی سعادت در جلسه
ستاد ساماندهی امور جوانان آذربایجان غربی بابیان
اینکه این آمار غیررسمی از بیکاری در استان است
اظهار داشت :به نظر میرسد مدیران و مسئوالن
دستگاه های دولتی وظــایف خود نسبت به
حل مشکالت ازدواج ،اشتغال و مسکن جوانان را
فراموش کردهاند درحالیکه موظفاند در خصوص
حل این مشکالت ،طرح و برنامههای خالقانه و
کاربردی ارائه دهند.
وی ادامه داد :آذربایجان غربی قطب اصلی
کشاورزی در کشور است و اگر یک جوان روستایی
فارغالتحصیل کشاورزی تمایلی به ادامه کار پدرش
را ندارد ،مقصر اصلی آن مسئوالن هستند چراکه
نتوانستهاند زمینه کشاورزی صنعتی و مدرن را برای
جوانان فراهم کنند.
سعادت گفت :مصوبات جلسه ستاد ساماندهی
امور جوانان نباید بر روی کاغذ باقی بماند بلکه

اعالم شد

مرکز سنجش آموزش پزشکی با صدور
اطالعیهای اعالم کرد :برای ویرایش و ثبتنام
متقاضیان چهل و سومین دوره آزمون پذیرش
دستیار تخصصی مهلت مجددی در نظر گرفته
شد.
به گزارش ایسنا ،در اطالعیه مرکز سنجش
آموزش پزشکی اعالمشده است :کلیه افرادی
که تاکنون موفق به ثبـت نام نشده اند
از تاریخ دوم تا پنجم اسفندماه سال جاری میتوانند
با مراجعه به سایت این مرکز به نشانی
، sanjeshp.irهمزمان با ویرایش ،ثبتنام کنند.
بر اساس این گزارش ،افرادی که هزینهی ثبتنام پرداخت و کد پیگیری را دریافت
کردهاند ،ولی موفق به ثبتنام نشدهاند،با همان کد پیگیری ثبتنام را انجام دهند.
به گزارش وبدا  ،آزمون کتبی چهل و سومین دورهی آزمون پذیرش دستیار تخصصی
رأس ساعت  9صبح پنجشنبه نهم اردیبهشت سال  95بهطور همزمان در دانشگاههای علوم پزشکی
کشور برگزار میشود.

با برگزاری آزمون در  ۱۴اسفندماه

زمان توزیع کارت آزمون نیمهمتمرکز دکتری
اعالم شد

کارت شرکت در آزمون نیمهمتمرکز دکتری و برگه راهنمای مربوط از روز سهشنبه
 11اسفند  9۴بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده میشود.
به گزارش خبرنگار بازارکار برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمهمتمرکز
سال  ،95تعداد  15۸هزارو  9۴داوطلب ثبتنام کردند که از این تعداد ۶7 ،هزار و  3۸2نفر
داوطلب زن و  9۰هزار و  712نفر داوطلب مرد بودند.
بهعبارتدیگر  ۴۶/۶2درصد داوطلبان را زنان و  57/3۸درصد داوطلبان را مردان تشکیل
میدهند.
از تعداد  15۸هزارو  9۴داوطلبی که ثبتنام کردهاند ۸۰ ،هزار و  515نفر در گروه
علوم انسانی 2۰ ،هزار و  ۶12نفر در گروه علوم پایه 31 ،هزار و  ۸۰1نفر در گروه فنی و
مهندسی 11 ،هزار و  ۸5۴نفر در گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 7 ،هزار و ۴97نفر
در گروه هنر ،یک هزار و  ۴17نفر در گروه دامپزشکی ،و  ۴هزارو  39۸نفر در گروه زبان
شرکت کردند.
آمار داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری نیمهمتمرکز سال  ،95نسبت به آمار داوطلبان
سال  ،9۴تعداد  ۴3هزار و  5۶۶داوطلب و نسبت به آمار داوطلبان سال  ،93تعداد  ۸2هزار و 297
داوطلب کمتر است.
به گزارش خبرنگار ما کارت شرکت در آزمون و برگه راهنمای مربوط از روز سهشنبه
 11اسفند  9۴بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده میشود و داوطلبان
ضرورت دارد بر اساس اطالعیه این سازمان در تاریخ مربوط ،به سایت سازمان مراجعه و
ضمن مشاهده کارت ورود به جلسه خود از آن و برگ راهنما پرینت تهیه کنند.
بر اساس برنامه زمانی پیشبینیشده ،آزمون دوره دکتری نیمهمتمرکز سال  95در روز
جمعه  1۴اسفند  9۴در  5۴شهرستان مختلف کشور برگزار میشود.

مسئوالن دستگاههای استانی وظیفهدارند با دلسوزی
و اهتمام بیشتر و ارائه طرحها و ایدههای نو زمینه
ایجاد فرصتهای شغلی جوانان را فراهم کنند.
وی افزود :همدلی ،مشارکت و همراهی با
جوانان کمترین کاری است که میتوان در حق
جوانان انجام داد ،ولی به نظر میرسد مسئوالن

بیش از  3هزار نیروی پرستاری در البرز نیاز است

مدیـر پرسـتاری دانشـگاه علـم پزشـکی اسـتان البرز
گفـت :بـر اسـاس اسـتانداردهای موجود بیـش از  3هزار
نیـروی پرسـتاری در البـرز نیاز اسـت.
بـه گزارش روابط عمومی دانشـگاه علوم پزشـکی البرز،

سـیما فیضاهللزاده اظهار داشـت :امروز جایگاه پرسـتاران
تغییـر کـرده اسـت و دیگـر تنهـا مختـص بـه مراقبـت از
بیماران نیسـت بلکه بسـیاری از پرسـتاران در رشـتههای
تخصصـی فعـال بـوده و در امـر پژوهش ،تحقیـق ،امنیت
بیمـار و دیگـر حوزههـای تخصصـی فعالیـت میکنند.
مدیـر پرسـتاری دانشـگاه علوم پزشـکی البـرز گفت:
با توجه به برنامه توسـعه ششـم یکسـری از شـاخصهای
حوزه پرسـتاری مانند شـاخص نسـبت پرسـتار به تخت،
نسـبت پرسـتار بـه پزشـک و طـرح ارتقـای بهـرهوری و
ایمنی پرسـتاران برنامهریزیشـده اسـت.
فیـضاهللزاده بـا اشـاره بـه اینکـه  19۰۰پرسـتار در
بخـش دولتـی در اسـتان البـرز مشـغول بـه کار میباشـند

اظهـار داشـت :بـا توجه بـه جمعیـت اسـتان و تختهای
موجـود بـا کمبـود نیـروی انسـانی مواجـه هسـتیم کـه
بـا هماهنگیهـای بهعملآمـده بـا وزارت بهداشـت و
معاونت توسـعه دانشـگاه بخشـی از کمبود نیروی انسـانی
را توانسـتیم از طریـق جـذب نیـرو بهصـورت شـرکتی
مرتفـع کنیم.
وی تصریـح کـرد :ضریـب اسـتاندارد نیـرو به تخت
سـه اسـت کـه در حـال حاضـر ایـن ضریـب در اسـتان
البـرز یـک و نیـم اسـت و ازنظـر نیروی انسـانی پرسـتار
بیـش از  3هـزار نیـروی دیگـر نیاز اسـت.

مدیرکل آموزش فنیوحرفهای لرستان:

لرستان رتبه نخست کشوری را در طرح کارورزی
کسب کرد

مدیـرکل آمـوزش فنیوحرفهای لرسـتان گفت:
اسـتان لرسـتان رتبـه نخسـت کشـوری را در طـرح
کارورزی کسـب کرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از خرمآبـاد،
رحمـان قالونـد در جمـع خبرنـگاران در خرمآبـاد
از کسـب رتبـه نخسـت کشـوری طـرح کارورزی
توسـط اسـتان لرسـتان خبـر داد و اظهـار داشـت:
طـرح کارورزی فارغالتحصــــیالن دانشـگاهها
بهصـورت پایلـوت در بیـن هشـت اسـتان کشـور
برگزار شـد.
مدیرکل آمـوزش فنیوحرفــــهای لرســــتان
افـزود :اسـتانهای لرسـتان ،گلسـتان ،کردسـتان،
قزوین ،ایالم ،سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد
و خراسـان شمــــالی در طـرح کارورزی
شـرکت داشتند.

وی بابیـان اینکـه فارغالتحصیـالن دانشـگاهی بـا
شـرکت در طرح کارورزی با کار در محیط واقعی آشنا
میشـوند ،گفـت :فنـون الزم کار را نیـز فرامیگیرند.
ایـن مسـئول نشـان دادن اسـتعدادها و
توانمندیهـای فارغالتحصیـالن را از دیگـر اهـداف
طـرح کارورزی دانسـت و اضافه کـرد :بهطور حتم
در چنیـن شـرایطی زمینـه جهـت جذب و اشـتغال
بـه کار ایـن قشـر فراهـم میشـود.
قالونـد بـا تأکیـد بـه اینکـه طـرح کارورزی
فرصتـی اسـت کـه فارغالتحصیـالن دانشـگاهی
در مقاطـع مختلـف در واحدهـا و بنگاههـای
اقتصـادی مشـغول بـه کار شـوند ،تصریـح کـرد:
شـرکتکنندگان در ایـن طـرح با حضـور در محیط
واقعـی مهارتهـای خـود را تکمیـل میکننـد.
مدیـرکل آمـوزش فنیوحرفـهای لرسـتان

خبـر داد :اسـتان لرسـتان بـا اجرایـی کـردن طـرح
کارورزی ،ثبتنـام و همچنیـن صـدور مجـوز
توانسـت از میـان هشـت اسـتان شـرکتکننده رتبه
اول را کسـب کنـد.
وی در پایـان اعـالم کرد :یکصـد و  91واحدی
تولیـدی در ایـن طـرح ثبتنـام کردهاند کـه تاکنون
 73مجـوز بـرای آنـان صادرشـده اسـت ،الزم به ذکر
اسـت که در حال حاضـر چهار هزار و  ۸19کارورز
در سـایت مربوطـه در اسـتان ثبتنـام کردهاند.

اعطا می شود

رئیس بنیاد ملی نخبگان اسـتان چهارمحـال و بختیاری
بـا اشـاره به اهمیت گسـترش فعالیتهـا و پژوهشهای
دانـش بنیـان از اعطـای تسـهیالن ویـژه بـه نخبگان
در اسـتان خبر داد.
مجتبـی بنیادیـان در گفتوگـو بـا ایسـنا منطقـه
چهارمحـال و بختیاری ،اظهار کـرد :بنیاد ملی نخبگان
در نظـر دارد برای دانشـجویان و دانشآموختگان برتر
تسـهیالت و جوایـز ویـژهای در نظـر بگیرد.

وی افـزود :بـرای فارغالتحصیـالن برتـر پـس از
تأییـد فعالیتهای علمی ،پژوهشـی مـواردی ازجمله،
تسـهیالت سـاخت و خریـد مسـکن ،کمکهزینـه
سـفر عمـره مفـرده و سـایر سـفرهای زیارتـی،
بهرهمنـدی دانشآموختـگان برتـر از تسـهیالت
جـذب در موسسـههای علمی و کمکهزینـه ازدواج
در نظـر گرفتهشـده اسـت.
بنیادیـان در ادامـه گفـت :بنیاد نخبگان بر اسـاس
آییننامـه (شناسـایی و پشـتیبانی از دانشآموختـگان
برتر دانشـگاهی) ،تسـهیالت ویـژهای را تحت عنوان
(جایـزه شـهید احـدی) بـرای دانشآموختـگان برتـر
دانشـگاهها بـرای ادامه تحصیـل در دوره دکتری اعطا
میکنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دانشآموختـگان حداکثر
تـا سـه سـال پـس از فارغالتحصیلـی میتواننـد
درخواسـت خـود را ارائـه کننـد ،تصریح کـرد :افراد

در اصفهـان بیشـتر از میانگیـن کشـور اسـت.
سـیفاهلل علیخانی با اشـاره به اینکـه راهکارهای
کاهـش آمـار بیـکاری در وزارت کار در حال تدوین
اسـت افـزود :دولـت در نظـر دارد کـه تا پایان سـال
 9۶نـرخ بیـکاری را در کل کشـور تکرقمـی کند که
نیازمنـد مشـارکت بخش خصوصی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه میـزان تخصیـص تسـهیالت
بـرای ایجـاد و حفـظ مشـاغل در اسـتان اصفهـان
گفت :امسـال تسـهیالت خاصی در حـوزه بنگاههای

اقتصـادی ابالغ نشـد و فقـط  171میلیـارد ریال برای
توسـعه مشـاغل خانگـی تخصیـص یافـت کـه ایـن
مبلـغ در بیـن شهرسـتانهای اسـتان توزیـع شـد.
علیخانـی گفـت :اعتبـار در نظر گرفتهشـده برای
توسـعه مشـاغل خانگـی ،تا سـقف  5۰میلیـون ریال
و بـا نرخ سـود ۴درصـد بـه متقاضیان اعطا میشـود.

معاون دانشجویی دانشگاه خبر داد:

استعالم اینترنتی مدارک

دانشآموختگان دانشگاه آزاد
فراهم شد

معـاون دانشـجویی و فرهنگـی دانشـگاه آزاد از
امـکان اسـتعالم اینترنتـی دانشـنامههای دانشآموختگان
ایـن دانشـگاه بـرای نخسـتین بـار خبـر داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر طـه هاشـمی گفت:
بـا توجـه بـه زمانبر بـودن و هزینه ارسـال دانشـنامهها،
گاهـی فارغالتحصیـالن دانشـگاه بـرای ادامـه تحصیـل
در مقاطـع باالتـر و یـا اسـتخدام در یک سـازمان دچار
مشـکل میشـدند بـه همیـن سـبب سـامانهای تعریـف
شـد کـه در آن اطالعـات  5میلیـون دانشآموختـه
دانشـگاه آزاد اسـالمی بارگـذاری شـده اسـت.
وی افـزود :ادارههـا و سـازمانها بـا تعریـف نـام
کاربـری و گـذرواژه میتواننـد ازاینپـس از صحـت
مدارک افراد متقاضی کار در آن سـازمان آگاه شـوند ،به
گونهایـی که سـازمانها پـس از واردکردن مشـخصات
افـراد تصویر دانشـنامه آن شـخص را مشـاهده خواهند
کرد.
معـاون دانشـجویی و فرهنگـی دانشـگاه آزاد
خاطرنشـان کـرد :همچنیـن در ایـن سـایت ،محلـی
بـرای رونوشـت تعبیهشـده کـه در صـورت هماهنگـی
میتواننـد آن را چـاپ کـرده و در غیـر ایـن صـورت،
نقـص در مـدارک آن را بـه سـامانه اطـالع دهنـد.
هاشـمی اظهـار داشـت :امـکان دسترسـی اینترنتـی
بـه مـدارک دانشآموختـگان دانشـگاه آزاد ابتـدا بـرای
واحدهـای ایـن دانشـگاه و پـسازآن بـرای دیگـر
سـازمانها تعریفشـده اسـت.
وی همچنیـن از اسـتعالم مـدارک داوطلبـان مجلس
شـورای اسـالمی از طریـق همین سـامانه خبر داد.

زمان توزیع کارت شرکت

تسهیالت ویژه به نخبگان چهارمحال و بختیاری

بیشترین آمار بیکاری استان اصفهان
مربوط به دانشآموختگان دانشگاهی
دانشآموختـگان دانشـگاهی ،بیشـترین آمـار
بیـکاری را در اصفهـان بـه خـود اختصـاص دادهاند .
بـه گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما معـاون
اشـتغال و کارآفرینـی اداره کل تعـاون ،کار و رفـاه
اجتماعـی اسـتان اصفهـان با اشـاره بـه تحصیل بیش
از  325هـزار دانشـجو در اسـتان اصفهـان ،گفـت :بر
اسـاس آخریـن بررسـیها در پاییز  ،9۴آمـار بیکاری
در اسـتان اصفهان 2/13درصد اسـت ،که در مقایسـه
بـا آمار7/1۰متوسـط بیکاری در کشـور آمـار بیکاری

استان ذهنی خالق و عزمی جدی در قبال
حل مشکل جوانان ندارند.
استاندار آذربایجـان غربی اضافه کرد:
در حال حاضر اشتغال ،ازدواج و مسکن اساسیترین
مشکالت پیش روی جوانان است و برای حل این
معضل از طرحها و ایدههایی که بتواند مشکل
اشتغال آنها را حل کرده و موجب درآمدزایی پایدار
شود ،حمایت و استقبال میکنیم.
سعادت تشکیل شرکتهای تعاونی ،و توسعه
آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای ،ایجاد
زیرساختهای اشتغال گروهی و تشکیل واحدهای
تولیدی گلخانهای در تمامی شهرها را راهکاری
مناسب برای حل مشکل اشتغال جوانان عنوان کرد.
وی افزود :ایجاد طرحهای مناسب برای جذب
سرمایهگذاران خارجی در تمامی شهرستانهای
استان عالوه بر رونق اقتصادی موجب ایجاد
فرصتهای شغلی برای جوانان میشود که انتظار
داریم بهطورجدی موردتوجه فرمانداران و مسئوالن
قرار گیرد.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز:

مرکز سنجش آموزش پزشکی

مهلت ثبتنام مجدد آزمون پذیرش دستیار

اخبار آموزشی

متقاضـی بایـد بیشـترین امتیاز حاصـل از فعالیتهای
نخبگانـی در زمینههـای آموزشـی ،پژوهـش و
فناورانـه ،فرهنگـی و اجتماعـی در دوره تحصیـل
مطابـق آئیننامههـای بنیـاد نخبـگان ،کسـب کـرده
با شند .
رئیـس بنیـاد ملـی نخبگان اسـتان خاطرنشـان کرد:
بنیـاد نخبـگان اسـتان برحسـب نیـاز بـا مراکـز و
دسـتگاه های دولتـی و غیردولتـــــی اعـم از
پـارک علـم و فنـاوری ،مراکز رشـد ،دسـتگاههای اجرایی،
جهـاد دانشـگاهی ،شـرکتهای دانشبنیـان و
وزارتخانههـا و دانشـگاهها در ارتبـاط و تعامـل اسـت.
وی در پایـان اظهـار کـرد :افـرادی کـه متقاضـی
اسـتفاده از ایـن تسـهیالت هسـتند بـا مراجعـه بـه
وبسـایت بنیـاد ملـی اسـتان ثبتنـام کـرده و ضمن
بارگـذاری اطالعات خواستهشـده ،درخواسـت خود را
اعـالم کننـد.

استاندار مازندران اظهار داشت:رفع مشکل قطعه سازان
مازندران در جهت رونق تولید و اشتغال ضروری است و
همه باید در این زمینه برنامهریزی و همفکری کنند.
به گزارش موج ،ربیع فالحجلودار در جلسه
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصــوصی
در استانداری مازندران اظهار کرد :مناسبات تجاری ایران
و روسیه از طریق دریا و پرواز هوایی گسترش مییابد.
وی بابیان اینکه آماده گسترش کریدور سبز تجاری
با روسیه هستیم و در این زمینه مکاتباتی با استاندار
آستراخان صورت گرفته ،افزود :هیئت تجاری آستراخان
روسیه برای بررسی آمادگی گمرک به مازندران سفر
میکنند و همچنین مازندران نیز هیأتی به روسیه اعزام
میکند تا راستی آزمایی شود.
استاندار مازندران از انجام نخستین پرواز به آستراخان
روسیه خبر داد و گفت :این مناسبات برای گسترش
و همکاریهای تجاری صورت و پروازی از تهران به
آستراخان انجام میگیرد.

در آزمون ارشد فراگیر پیام نور
اعالم شد

مشـاور عالـی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور از
توزیـع کارت شـرکت در آزمـون کارشناسـی ارشـد
فراگیـر مهرمـاه  95دانشـگاه پیـام نور در  1۰اسـفند ماه
خبـر داد.
حسـین توکلـی در گفـت و گو بـا ایسـنا ،از ثبتنام
 ۶۴هزار و  5۴3داوطلب در آزمون کارشناسـی ارشـد فراگیر
مهرمـاه سـال  95دانشـگاه پیـام نـور خبـر داد و گفـت:
ایـن آمـار نسـبت بـه داوطلبـان سـال  9۴کـه تعـداد
آنهـا  ۸۰هـزار و  57۴نفـر بـود  1۶هـزار و  31نفـر
کمتر اسـت.
وی افـزود :تعـداد داوطلبـان ثبتنـام کننـده در
آزمـون مذکـور در هـر یـک از گروههـای آزمایشـی
علـوم انسـانی  5۴هـزار و  ۸۰7نفـر ،علـوم پایـه 2۰39
نفـر ،فنـی و مهندسـی  533۴نفـر ،کشـاورزی و منابـع
طبیعـی  5۸1نفـر و هنـر  17۸2نفـر اسـت.
مشـاور عالـی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور در
ادامـه از توزیع کارت شـرکت در آزمـون مذکور از دهم
لغایت  12اسـفند ماه از طریق سـایت سـازمان سـنجش
بـه نشـانی  www.sanjesh.orgخبـر داد و افزود:
داوطلبـان ضـرورت دارد در ایـن مهلـت بـا مراجعـه به
سـایت سـازمان سـنجش نسـبت بـه دریافـت پرینت و
بـرگ راهنمای آزمـون اقـدام نمایند.
برگزاری آزمون ارشد پیام نور در  13اسفند
توکلـی از برگزاری آزمون کارشناسـی ارشـد فراگیر
پیـام نـور در  13اسـفند مـاه در  99شهرسـتان مختلـف
کشـور خبـر داد و گفـت :اطالعیـه سـازمان سـنجش
در مـورد تاریـخ و نحـوه توزیـع کارت و آزمـون فـردا
یکشـنبه دوم اسـفند مـاه روی سـایت سـازمان قـرار
می گیـرد.

استاندار مازندران تأکید کرد:

رفع مشکل قطعه سازان در جهت رونق
تولید و اشتغال ضروری است
این مسئول بابیان اینکه معدن در تحقق اقتصاد مقاومتی
کشور نقش مهمی دارد و باید از آن بهدرستی بهرهگیری
شود ،ادامه داد :جایگاه معدن باالتر از نفت در اقتصاد است و
سرمایهگذاری درزمینه ذخایر معدنی باید موردتوجه قرار گیرد.
فالح با اشاره به پیگیریهای مستمر برای برطرف کردن
مشکالت معدن زغالسنگ البرز مرکزی ،بیان کرد :نباید از
کنار فرآوری محصوالت معدنی بهآسانی گذشت و باید به
این مهم توجه شود.
وی بابیان اینکه بدهی مالیاتی و طلب قطعهسازان

موجب بروز مشکالتی شد که باید بررسیهای جدی در
این حوزه صورت گیرد ،ادامه داد :مسئوالن امر در کوتاهترین
فرصت میزان مطالبات ،بدهی مالیاتی و تأمین اجتماعی
قطعهسازان را مشخص کنند تا تعیین و تکلیف آنها انجام
شود .استاندار مازندران بابیان اینکه اگر راهکاری وجود دارد
بدهی قطعهسازان بخشیده و فضا برای کسبوکار اقتصادی
برای آنها مهیا شود ،گفت :رفع مشکل قطعهسازان در جهت
رونق تولید و اشتغال ضروری است و همه باید در این زمینه
برنامهریزی و همفکری کنند.

