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اخبار استان

رئیس جدید اداره تعاون،کار ور فاه اجتماعی
جنوبغرب تهران منصوب شد

جلسـه تودیـع و معارفـه روسـای قبلـی و جدیـد اداره تعـاون،کار ور فـاه اجتماعـی
جنوبغـرب تهـران روز سـه شـنبه مـورخ  94/11/13بـا حضور مهنـدس لطفی نـژاد مدیرکل،
کـوروش یزدان مدیر حراسـت  ،سـعید دهقان مدیر روابـط کار ،هادی جباری مدیر پشـتیبانی
و منابـع انسـانی و جمعـی از روسـای سـتادی اداره کل تعـاون،کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان
تهـران برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل تعـاون،کار و رفـاه اجتماعی اسـتان تهـران مهندس
لطفـی نـژاد بـا ابـراز خرسـندی از حضـور پنج سـاله اش در اسـتان تهـران بیان داشـتند :طی
ایـن مـدت فرهنگـی خیلـی ارزشـمندی در ایـن اداره کل بوجـود آمـده اسـت که همـکاران
عزیـز در فضـای اعتماد  ،اطمینان و سـخت کوشـی همراه با هوشـمندی و تعهـد به مخاطبین
خدمـت مـی نمایند و این پیوند ارزشـها باعث پیشـبرد اهداف عالی سـازمان شـده اسـت که
خوشـبختانه ایـن فرهنـگ در بازخـورد نظـرات اربـاب رجوع کامال مشـخص اسـت و از این
بابـت از همـه معاونین  ،روسـای سـتادی و اجرایـی و کلیه همکاران عزیز تشـکر مـی نمایم.
مهنـدس لطفـی نـژاد با اشـاره بـه اینکه تعـداد نیروی انسـانی ایـن اداره کل طی سـالهای
اخیـر کاهـش یافتـه اسـت،افزودند :در ایـن مـدت  5سـال علـی رغـم کاهـش تعـداد نیروی
انسـانی  5اداره جدیـد در شهرسـتانهای بهارسـتان ،فشـافویه ،پردیـس ،قرچـک و پیشـوا را
هـم راه انـدازی کـرده ایـم که نشـانگر بهره وری و رشـد فرهنـگ کار همـکاران و رضامندی
مخاطبـان مـی باشـد و رونـد پیشـرفت اهداف سـازمان هم سـریعتر و مطلوبتر شـده اسـت.
وی ادغـام اداره کل تعـاون،کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان تهـران را در مقایسـه بـا سـایر
دسـتگاه هـای اجرائـی کـه بدون هیچگونـه تنش  ،درگیـری و تعصبات صـورت گرفت را بی
ماننـد توصیـف کردنـد و افزودنـد :بـا توجـه به مراحـل ادغـام ایـن اداره کل کـه در ماهیت،
نـوع تفکـر و نگـرش الگویـی بسـیار موفـق و کـم نظیر عمـل کرده اسـت می تـوان از همین
الگـو در اکثـر جاهـای دیگر اسـتفاده کرد.
مهنـدس لطفـی نـژاد برگـزاری آزمونهای تخصصـی را باعث هـم افزایی درون سـازمانی
بیـن همـکاران در حـوزه هـای تعـاون و کار دانسـتند و گفتنـد :در فضایی کامـال محبت آمیز
 ،دوسـتانه  ،صادقانـه و مثبـت در جهـت بـاال بـردن سـطح دانـش همـکاران عزیـز آزمونهای
تخصصـی برگزار شـد.
مهنـدس لطفـی نـژاد ،اداره تعـاون،کار و رفاه اجتماعـی جنوبغرب تهـران را اداره ای خاص
دانسـتند و افزودنـد :خدمـت رسـانی بـه اربـاب رجـوع در ایـن مجموعـه بـا مدیریـت آقـای
غفـارزاده و تـالش همـکاران ایشـان بـدون وقفه و با روندی مثـال زدنی صـورت پذیرفته که از
ایشـان تشـکر مـی کنم و مطمن هسـتم آقای شـایق مدیـر جدید ایـن اداره که شـخصی دارای
حسـن خلـق  ،دانش تخصصـی ،تعهد و هوش باالیی هسـتند در این حوزه موفـق خواهند بود.
در پایـان ایـن مراسـم مهنـدس لطفـی نـژاد مدیـر کل تعـاون،کار و رفـاه اجتماعی اسـتان
تهـران بـا اهـداء لوحـی از زحمـات ابراهیـم غفـارزاده رئیـس سـابق اداره تعـاون،کار و رفاه
اجتماعـی جنوبغـرب تهـران قدردانـی نمودنـد و طـی حکمـی مجیـد شـایق را بـه عنـوان
سرپرسـت جدیـد آن اداره منصـوب کردنـد.

مدیرکل تعاون و کار هرمزگان:

ثبتنام بیش از  5هزار متقاضی کار
در کاریابیهای هرمزگان

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور خبر داد

پرداخت تسهیالت ارزانقیمت سهدرصدی به روستاییان

معـاون توسـعه روسـتایی و مناطـق محـروم
کشـور گفـت :تسـهیالت اشـتغالزایی ارزانقیمـت
سـهدرصدی بـه روسـتاییان پرداخـت میشـود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان خبر داد

فراهم کردن زمینه اعزام نیروی کارخوزستان
به خارج از کشور

مدیـرکل آمـوزش فنـی و حرفـهای خوزسـتان
گفـت :از طریق ارائـه آموزشهای مهارتـی موردنیاز
بـازار کاردر خوزسـتان زمینـه اعـزام نیـروی کار بـه
عـراق و دیگـر کشـورها را میتـوان فراهـم کـرد.
بـه گزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان از آبادان؛
مدیـرکل آمـوزش فنـی و حرفـهای خوزسـتان
گفـت :ظرفیتهـای تربیـت نیـروی انسـانی ماهـر
و متخصـص بـرای اعـزام نیـروی کار بـه خـارج از
کشـور در اسـتان وجـود دارد.
عبدالنبـی سـواعدی بـا اشـاره بـه اینکـه تربیت
نیـروی انسـانی موردنیـاز بازار کار خارج از کشـور

توسـعه اشـتغال و کاهـش نـرخ بیـکاری در اسـتان
را در پـی خواهـد داشـت افـزود :مراکـز آمـوزش
فنـی و حرفـهای خوزسـتان بـا امکانـات ،تجهیزات
و ظرفیتهـای بسـیار خـوب و کادری مجـرب،
عـالوه بر تربیت نیـروی کار موردنیاز کشـور عراق
در داخـل میتوانـد در ارتقـای مهارت شـاغلین آن
کشـور همکاری داشـته باشـد.
وی گفـت :بـا برنامهریـــــــــزی میتـوان
فارغالتحصیالن دانشـگاهی فاقد مهـارت آموزش داده
و بهعنـوان نیـروی کار ماهـر بـه خـارج اعـزام کرد.
مدیـرکل آمـوزش فنـی و حرفـهای خوزسـتان

افزود:عـالوه بـر تربیـت نیـروی کار میتـوان بـه
تربیـت مربـی بـه زبـان عربـی اقـدام تـا بتـوان
آمـوزش نیـروی انسـانی موردنیاز کشـور عـراق در
اسـتان خوزسـتان اجـرا شـود.

مدیرکل امور شهری استانداری قزوین:

نتایج آزمون استخدامی شهرداریهای
استان قزوین اسفندماه اعالم میشود

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری
قزوین از اعالم نتایج آزمون استخدامی شهرداریهای
استان تا نیمه اول ماه اسفندماه امسال خبر داد.

مدیـرکل تعـاون ،کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفـــــــت :در  10ماهه امسـال
 5هـزار و  970جوینـده کار بـه کاریابیهـای اسـتان مراجعـه کردهاند.
بـه گـزارش خبرگزاری برنـا در هرمزگان « ،سـلیمی» در نهمین جلسـه کارگروه
تخصصـی اشـتغال اسـتان افـزود :در این مـدت سـه هــــــــــزار و  504فرصت
شـغلی ایجادشـده اسـت که  3هزار و  37نفر بکار گمارده شـدهاند.
وی اضافـه کـرد :در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال قبل ،تعـداد جوینـدگان کار،
فرصتهـای شـغلی و مجمـوع بـهکار گمـارده شـدگان ،بـه ترتیـب  30 ،15و 16
درصد رشـد داشـته اسـت.
سـلیمی در خصـوص وضعیت جویندگان کار ثبتنامشـده بـه لحاظ تحصیالت
بیـان داشـت 42 :درصـد از ایـن مجمـوع را فارغالتحصیـالن دانشـگاهی تشـکیل
داده اند.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه گزارش وضعیت شـاخصهای اشـتغال در بـازار کار
اسـتان در پاییـز  94و مقایسـه آن بـا تابسـتان  94و پائیز  93بیان داشـت :بر اسـاس
نتایـج طـرح آمارگیـری از نیروی کار در پاییـز  ،1394درصد نرخ بیکاری اسـتان در
ایـن فصـل  ( 9/1نـه و یـک) بـوده که ایـن نـرخ در کل کشـور ( 10/7ده و هفت)
درصد اسـت.
نـرخ بیـکاری اسـتان در پاییز  94تکرقمـی و از رتبه  18در تابسـتان  94به رتبه
پنـج در پائیـز  94صعـود کرده و نسـبت به نرخ بیکاری کشـور پائین تر اسـت.
دبیـر کارگـروه تخصصـی اشـتغال اضافـه کـرد :نـرخ مشـارکت اقتصـادی (نرخ
فعالیـت) نیـروی کار اسـتان در پاییـز امسـال ( 35/4سـی و پنـج و چهـار) درصد و
نـرخ مشـارکت اقتصـادی کل کشـور ( 38/1سیوهشـت و یک) درصد بوده اسـت.
سـلیمی در ادامـه بیـان داشـت :در حـوزه مشـاغل خانگـی میتـوان با سـرمایه
اندکـی زمینـه را بـرای اشـتغال و معیشـت افـراد فراهـم کـرد ،ترتیبی اتخاذ شـود تا
ضمـن صـدور مجوزهـای الزم بـرای ایجـاد مشـاغل خانگـی و اعطای تسـهیالت،
فعالیـت متقاضیـان بـه سـمت مزیتهای نسـبی و رقابتـی هدایت شـود و از اعطای
تسـهیالت در رشـته فعالیتهـای فاقـد ظرفیـت بازاریابـی و بازارسـازی ممانعت و
دقـت صـورت گیرد.
وی در پایـان خواسـتار هماهنگـی بانکهـای عامـل بـا دسـتگاههای متولـی در
خصـوص جذب تسـهیالت شـد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری
قزوین ،ایرج زاهدپور با اشاره به اعالم نتایج آزمون
استخدامی شهرداریهای قزوین تا نیمـــــه اول
ماه اسفندماه اظهار داشت :نتایج قبولی این آزمون
بهصورت  3برابر ظرفیت اعالم میشود.
وی افزود :در آزمون برگزارشده بیشتر نیروها
در بخشهای عمرانی و شهرسازی ،خدمات
شهری ،برنامهریزی واداری مالی ،آتشنشانی،
کشاورزی ،انفورماتیک ،فرهنگی آموزشی و غیره

شرکت کردند که پس از پیمودن مراحل قانونی در
شهرداریهای استان جذب میشوند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری
قزوین گفت :برگزاری این آزمون اقدام مهمی
درزمینه برقراری عدالت و ورود نیروهای کارآمد و
متخصص در شهرداریها محسوب میشود.
آزمون استخدامی شهرداریهای اســــتان در
روز جمعه دوم بهمن در مرکز استان برگـــــزار
شده بود.
توانمندی زنان روستایی جهت افزایش اثربخشی نیمی از
نیروی کار فعال روستا ،واگذاری زمینهای ملی و دولتی
استعدادیابی شده به تشکلهای زنان روستایی ،عشایری
و سرپرست خانوار و استفاده از ظرفیـــــــتهای
ترویجی ـ آموزشی تشکلهای زنان روستایی برای
حفاظت از اراضی زراعی و باغی تأکید شد.
دوستی اضافه کرد :مدتزمان اجرای این تفاهمنامه
از مرداد امسال آغاز شد و تا مرداد سال  97ادامه دارد.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت زنان در حفاظت از
اراضی زراعی و باغی استفاده شود ،ادامه داد :تامین امنیت
غذایی مهمترین رسالت وزارت جهاد کشاورزی است و
رسیدن به این مهم بدون حفظ زمین امکانپذیر نیست.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران
گفت :امور اراضی آماده دریافت نظرات مردمی در جهت
رسیدن به مدیریت صحیح بر اراضی است و نیازمـــند
خرد جمعی است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

انعقاد قرارداد حمایت از فارغالتحصیالن
بخش کشاورزی
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی
مازندران از انعقاد قرارداد حمایت از تشکلهای زنان روستایی و
فارغالتحصیالنبخشکشاورزیدرسهاستانچهارمحالوبختیاری،
کهگیلویه و بویراحمد و مازندران خبر داد.
به گزارش فارس از شهرستان ساری ،رضا دوستی ایرانی
در نخستین گردهمایی حمایت از تشکلهای زنان
روستایی و فارغالتحصیالن بخش کشاورزی که در
سازمـــــان جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد،
اظهار کرد :تفاهمنامهای در جهت استفاده از ظرفیتهای

مدیر تعاون روستایی استان یزد از اشتغال به کار بیش از
 14هزار نفر در گلخانههای استان خبر داد و گفت :گلخانهها
بیشترین اشتغالزایی را در بخش کشاورزی ایجاد کردهاند.
علی جهازی در حاشیه بازدید مسئوالن تعاون روستایی
کشور از یکی از بزرگترین واحدهای گلخانهای یزد در
گفتگو با مهر اظهار داشت :به دنبال بروز خشکسالی در
یزد و کمبود شدید منابع آبی ،فعالیت گلخانهها بهویژه در
مناطق روستایی در استان یزد شدت گرفته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هزار و  160هکتار
از اراضی استان یزد زیر کشت محصوالت گلخانهای رفته
است ،بیان کرد :بهرهبرداران این میزان سطح کشــــــت،
در حال حاضر بالغبر سه هزار و  300نفر هستند.
جهازی خاطرنشان کرد :در این واحدها که ساالنه
بیش از  348هزار تن محصول در آنها تولید میشود،
بالغبر  14هزار نفر بهطور مستقیم مشغول به کار هستند

فرماندار ازنا:

زمینه اشتغال  ۱۰۰۰نفر
در کارخانه فوالد ازنا فراهم میشود
فرمانـدار ازنـا گفـت :فاز نخسـت کارخانــــه
فـوالد ازنـا حداکثـر تـا  18ماهـه آینـده راهانـدازی
میشـود و بـا افتتـاح کامـل ایـن کارخانـه زمینـه
اشـتغال  1000نفـر بهطـور مسـتقیم فراهـم میشـود.
اســد عبدالهــی در گفتوگــو بــا تسنــــــیم
در ازنــا ،بــا بیــان اینکــه بــرای راهانــدازی کارخانــه
فــوالد ازنــا درمجمــوع هــزار و  20میلیــارد تومــان
ســرمایهگذاری شــده اســت اظهــار داشــت :کارخانــه
فــوالد ازنــا یکــی از بزرگتریــن پروژههــای کشــور
اســت کــه توســط بخــش خصوصــی در دو فــاز

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان از سـاری؛
معـاون توسـعه روسـتایی و مناطـق محـروم کشـور از
طـرح اختصـاص اعتبـار اشـتغالزایی به روسـتاییان با
نـرخ سـود سـهدرصدی و تـا سـقف  30میلیـارد ریال
خبر داد.
رضـوی افـزود  :بـر اسـاس ایـن طـرح ایـن
تسـهیالت بـه خانوارهـای روسـتایی و یـا کارآفرینانی
کـه بخواهنـد در قالب شـرکتهای تعاونـی طرحهای
اشـتغالزایی در روسـتاها ایجـاد کننـد  ,پرداخـت
می شـود.
وی نـرخ سـود تسـهیالت اختصاصـی بـرای ایـن
کارآفرینـان را سـه درصـد با دو سـال زمان مشـارکت
( تنفـس) و بـا مدتزمـان پرداختـی بیـن پنجتـا هفت
سـال اعـالم کرد.
بـه گفتـه وی فارغالتحصیـالن روسـتایی نیـز

میتواننـد از ایـن تسـهیالت در قالـب شـرکتهای
تعاونـی بـرای طرحهـای اشـتغالزا اسـتفاده کننـد.
معـاون توسـعه روسـتایی و مناطق محروم کشـور
گفـت :طبـق ایـن طـرح بـه شـرکتهای تعاونـی
روسـتاییان تـا  80درصـد از اعتبـار موردنیـاز بـرای
طرحهـای اشـتغالزایی تسـهیالت ارزانقیمـت داده
می شـود.
رضـوی افـزود  :بـر اسـاس تعـداد خانوارهایی که
در شـرکتهای تعاونـی عضویـت دارند ،میـزان آورده
بـرای ایجـاد طرحهـای اشـتغالزایی نیـز متفـاوت
ا ست .
وی گفـت  :بـر اسـاس ایـن دسـتورالعمل میـزان
آورده کارآفرینـان طرحهـای اشـتغالزایی در مناطـق
روسـتایی بیـن  25تـا  40درصد اسـت و میـزان اعتبار
نیـز تـا سـقف  30میلیـارد ریـال تعیین شـد.

نــورد و ذوب راهانــدازی میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر
آخریــن قطعــات ایــن کارخانــه از کشــور چیــن
بارگیــری شــده اســت ،افــزود :جهــت تســریع
نصــب قطعــات ایــن کارخانــه بــا دســتور اســتاندار
لرســتان هــر هفتــه بــا حضــور معاونــان اســتاندار
جلســهای برگزارمیشــود.
فرمانــدار ازنــا عنــوان کــرد :قبــل  65درصــد
قطعــات ایــن کارخانــه بــه شهرســتان ازنــا
واردشــده بــود و اکنــون نیــز  35درصــد دیگــر از

اجرایی سازمان امور اراضی کشور ،سازمان مرکزی
تعاون روستایی و سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی بهمنظور همافزایی و استفاده بهینه از امکانات
برای خدمترسانی بهتر منعقد شد.
وی افزود :این تفاهمنامه بهعنوان پایلــــــوت در
سه استان چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد
و مازندران منعقد شد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران
ادامه داد :در این تفاهمنامه بر شناسایی و تقویت

مدیر تعاون روستایی استان یزد خبر داد

ایجاد۱۴هزار شغل در گلخانههای یزد
که بر این اساس ،گلخانهها بیشترین اشتغالزایی را در
سطح استان در حوزه کشاورزی داشتهاند.
مدیر تعاون روستایی استان یزد عمده محصوالت
گلخانهای استان یزد را خیارسبز دانست و افزود:
محصوالت دیگری از جمله گوجه فرنگی ،توتفرنگی،
گیاهان دارویی ،گلهای زینتی و  ...نیز در واحدهای
گلخانهای کشت میشود.
وی ،درآمدزایی واحدهای گلخانهای در استان یزد را
ساالنه بهطور میانگین  350میلیارد تومان اعالم کرد و بیان داشت:

کشــور چیــن بــه ســمت ایــن کارخانــه بارگیــری
شــده اســت.
وی بـه لـزوم فراهـم کـردن زیرسـاختهای
کارخانـه فـوالد ازنـا اشـاره کـرد و گفـت :مسـیر
خـط انتقـال گاز بـه ایـن کارخانـه مشـخص و
بازگشاییشـده کـه کار گازرسـانی آن توسـط
شـرکت گاز اسـتان انجـام میشـود.
عبدالهـی تصریـح کـرد :بناشـده فـاز نخسـت
کارخانـه فـوالد شهرسـتان ازنـا حداکثر تـا  18ماهه
آینـده راهانـدازی شـود که با فعـال شـدن کارخانه،
ایـن ظرفیـت وجـود دارد تـا  200کارخانــــــــه
مـواد اولیـه در حاشـیه آن ایجـاد شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکه ایـن کارخانه فـوالد ازنا
 10سـال پیـش کلنگزنـی شـده اســــــــــت،
اظهـار داشـت :با افتتاح ایـن کارخانه زمینه اشـتغال
هـزار نفـر بهطـور مسـتقیم فراهم میشـود.

این محصوالت بهطور عمده به خارج از استان و خارج از
کشور صادر میشود.
جهازی با اشاره به فعالیت اتحادیه تخصصی
گلخانه داران در استان یزد اظهار داشت :گلخانه داران
در بسیاری از مناطق استان ،تعاونی تشکیل دادهاند و
مراحل مختلف کاشت ،برداشت ،بستهبندی و صادرات
در این واحدها انجام میشود که یکی از موفقترین
این واحدهای تعاونی هم اکنون با عضویــــــت 144
گلخانه دار در اشکذر مشغول فعالیت است.

مدیرکل حرفهآموزی کمیته امداد در قم:

ساالنه  ۱5۰هزار
فرصت شغلی برای مددجویان
کمیته امداد ایجاد میشود

مدیرکل حرفهآموزی و کاریابی کمیته امداد با اشــاره
به اینکه کمیتــه امداد در یک برنامــه  7مرحلهای برای
خودکفایی افراد تحت پوشــش تــالش میکند ،گفت:
ساالنه  150هزار فرصت شــغلی برای مددجویان کمیته
امداد در کشور ایجاد میشود.
بـه گزارش خبرگزاری تسـنیم از قـم ،مهرعلی حقگویان
در نخسـتین جشـن اختتامیـه دورههـــــــــــای
کارآفرینی مددجویان کمیته امداد اســـتان قـــــــم که
پیـش از ظهـر امـروز در سـالن همایشهـای شـهرداری
قـم برگـزار شـد ،با اشـاره به اینکـه کمیته امـداد پیشتر
از تصویـب قانـون اساسـی بهعنـوان دومیـــــــــــن
نهـاد جمهـوری اسـالمی تشـکیل شـد ،اظهـار داشـت:
ایـن امـر نشـان از اهمیـت ایـن نهـاد در خدمتگذاری
بـه مـردم و بهویـژه اقشـار نیازمنـد اسـت.
مدیرکل حرفهآموزی و کاریابی کمیته امداد با بیان
اینکه مقام معظم رهبری یکی از ضروریترین نهادهای
انقالب را کمیته امداد میدانند ،افزود :هدف کمیته امداد
شکوفایی و رشد استعدادهای محرومان و نیازمندان با
ارائه حمایتهای معیشتی و مالی و معنوی است.
وی با اشاره به اینکه توانمندسازی یکی از محورهای
اساسی کمیته امداد امام (ره) است ،خاطرنشان کرد :تمام
حمایتهایی که در امداد برای اقشار صورت میگیرد
از پذیرش تا مرحله خروج تحت یک نظام هماهنگ
و باهدف مشخص اشتغال و خودکفایی دنبال میشود.
حقگویان با اشاره به اینکه تمام این مرحلهها به هم
نیازمند هستند و به دنبال هم میآیند ،بیان کرد :بعدازاینکه
اضطرارهای یک خانواده تأمین میشود مراحل اشتغال و
خودکفایی موردتوجه قرار میگیرد.
مدیرکل حرفهآموزی و کاریابی کمیته امداد با اشاره
به اینکه هر فردی دارای استعدادهای خاصی است که
میتواند آنها را متبلور کرده و بهعنوان فردی اثرگذار
در جامعه حضورداشته باشد ،خاطرنشان کرد :توجه
ویژه بهمشکالتونیازهایخانوادهباتوجهبهمشاورههایشغلی
که صورت میگیرد در ارائه خدمات موردتوجه قرار
میگیرد.
وی با بیان اینکه در امر توانمندسازی به همه
داشتههای خانوادهها توجه میشود ،افزود :توانمندسازی
در کمیته امداد طی یک مدل  7مرحلهای انجام میشود
که مرحله اول آن کشف استعداد است که بر اساس
طرحی که به استانها ابالغ شدهاند  4میلیون از افراد
تحت پوشش کمیته امداد از آن بهرهمند میشوند.
حقگویان با اشاره به اینکه گام دوم مشاوره شغلی
است ،تصریح کرد :در تمام زمینههایی که فرد استعداد
داشته باشد به آموزشگاهها معرفی میشوند و یکی از
این آموزشگاهها سازمان فنی حرفهای اســـــــت
که در بخش خصوصی و دولتی تفاهمهایی داریم که
شرکتکنندگان المپیادهای مهارتی را از همین آموزشها
داشتهایم.
مدیرکل حرفهآموزی و کاریابی کمیـــــــته امداد
امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه با سازمان نظام پرستاری
و میراث فرهنگی هم تفاهمنامههایی داشتهایم ،افزود:
بهطور متوسط ساالنه  150هزار فرصت شغلی در کشور
در رشتههای دام پروری ،خدمات و مهارتهای گوناگون
برای افراد تحت پوشش ایجاد میشود.
وی با اشاره به اینکه در آموزشگاه البرز آموزشهای
تکمیلی و استادی را برای مددجویان ارائه میشود ،بیان کرد:
مهارتآموزی در کشور ما در عرصه آموزشی زیـــــر
 20درصد و کمتر از میانگین جهانی است درصورتیکه
در جهان این آمار باالتر از  40درصد است.
حقگویان با بیان اینکه یکی از آموزشهایی که
امسال در برنامهها منظور شد آموزشهای کارآفرینی
است ،افزود :ایجاد انگیزش و بینش در افراد و پرورش
مهارتهای فنی که خداوند در نهاد افراد نهاده است و
بعدازآن هم تالش میکنیم که زمینه اشتغال را افزایش
دهیم.
وی با اشاره به اینکه امکانی فراهمشده که
محصوالت تولیدی افراد تحت پوشش به فروش برسد،
افزود100 :درصد فرشهای تولیدی استان قم به مرکز
میآید و توسط شرکت توسعه بازرگانی امداد به فروش
میرسد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان سیستان و بلوچستان:

 ۶۰درصد از شرکتکنندگان در آزمونهای مهارت
در سیستانو بلوچستان به اشتغال رسیدهاند

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان سیستان و
بلوچستان گفت 60 :درصد از شرکتکنندگان در آزمونهای
مهارت در سیستان و بلوچستان به اشتغال رسیدهاند.
محمد جهانتیغی در گفتوگو با تسنیم در زاهدان
اظهار داشت :سازمان فنی و حرفهای سیستان و
بلوچستان  120حرفه را آموزش میدهد و تاکنون 4
هزار و  356دوره برگزار نموده است.
وی گفت :پرتابل فنی و حرفهای سیستان و
بلوچستان شرایط ثبتنام تا فارغالتحصیالن رشتههای
مهارتی را بهصورت الکترونیکی میسر نموده است.
جهانتیغـی افـزود 58 :هـزار و  739نفـر در بخش

دولتـی و  36هـزار و  631نفـر تاکنـون در بخـش
خصوصـی آموزشدیدهانـد و تاکنـون  49هـزار و
 151گواهینامـه فنـی و حرفـهای صادرشـده کـه در
سـال  93اقدامـات صـدور کارت الکترونیکـی انجـام
امـا بهصـورت کلی از سـال  94برای  17هـزار و 311
نفـر کارت الکترونیکـی صادرشـده اسـت.
وی تغییر وضعیت استخدام  149نفر از مربیان
حقالتدریس را از بزرگترین کارهای دولت تدبیر و
امید دانست و تصریح کرد :از  170نفر افراد واجد
شرایط تبدیل وضعیت استخدامی برای  149نفر
انجامشده که حکم  121نفر از آنان حال صدور

و الباقی تا سال آینده مشخص میشوند و با تغییر
وضعیت این افراد باروحیه بهتری میتوانند مهارتها
را به فرزندانمان آموزش دهند.
جهانتیغی تأکید کرد :سازمان فنی و حرفهای
برای  9هزار و  864نفر افراد متقاضی استخدام در
دستگاههای دیگر اجرایی آزمون برقرار کرده است.
وی افزود :در سال  92سیوهفت هزار و  461در
آزمونهای فنی و حرفهای شرکت کردهاند که  19هزار
نفر قبول و در سال  93سیودو هزارنفر شرکت کردند
که  17هزار نفر قبول و در سال  94شانزده هزار و 600
نفر شرکت کرده که  9هزار و  400نفرقبول شدند.

