4

اخبار استان
در راستای افزایش سطح دانش فنی و مهارتی نیروی انسانی صورت پذیرفت

رئیس هیئتمدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران خبر داد

اشتغال  6هزارنفری در صنعت روی زنجان

رئیس هیئتمدیره انجمن صنایع و
معادن سرب و روی ایران تعداد واحدهای
صنعتی روی را در استان زنجان  ۴۷واحد
اعالم کرد و گفت :این واحدها با دامنه
اشتغال  ۶هزارنفری فعالیت میکنند.
یوسف مرادلو در گفتوگو با فارس
در زنجان نزدیکی و همدلی را از رموز
موفقیت در همه امور دانست و اظهار کرد:
مقام معظم رهبری همواره با رصد دقیق
امور آنها را تذکر میدهند که این اقدام،
در مورد اندک دوریهای موجود در بین
مردم و مسئوالن انجام شد.
وی اعتماد بیشتر دولتــمردان به
بخش خصوصی را خواستار شد و اضافه کرد :همراهی مردم با دولت و بالعکس میتواند پیشبرد
امور را تسهیل کند.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران با تأکید بر اینکه دولت و
ملت باید بهمانند یک تیم عمل کنند ،تصریح کرد :مردم یک کشور در واقع بهمانند تکههای
یک پازل هستند و هرکدام باید در حیطه مسئولیت خود فعالیت کنند.
مرادلو با نامطلوب توصیف کردن وضعیت صنعت استان زنجان افزود :عالوه بر مشکالت
داخلی فعالیت های صنعتی ،معضالت ناشی از تحریم شامل روان نبودن گردش مالی،
افت قیمت جهانی رویهم دامنگیر فعاالن این صنعت شده است.
وی به نصف شدن قیمت جهانی روی طی یک سال گذشته اشاره و تأکید کرد :افزایش
هزینههای ناشی از روان نبودن نقلوانتقال پولهای ناشی از صادرات از دیگر مشکالت این
صنعت است.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران ،صنعت روی را صادرکننده
اعالم کرد و افزود :فعاالن این صنعت طی این سالها باوجود تحریمها توانستهاند فعالیت خود
را انجام دهند ،ولی برای بهبود امور همچنان باید منتظر آینده بود.
مرادلو تعداد واحدهای صنعتی روی را در استان زنجان  ۴۷واحد اعالم کرد و ادامه داد:
این واحدها با دامنه اشتغال  ۶هزاری نفری در دو طیف فراوردههای روی و تولید شمش
فعالیت میکنند.
وی شفافیت را انتظار فعاالن صنعتی از دولت عنوان و تأکید کرد :واگذاری امور به فعاالن
این عرصه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری از دیگر درخواستها از دولت است.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران راهنمایی و ارشاد را از
وظایف دولت در مواقعی که بخش خصوصی مشکالتی را در اداره امور خوددارند از مسائل
مدنظر دانست و افزود :دولت در امور تخصصی باید نقش ارشادی ،نظارتی و حاکمیتی داشته
باشد چراکه دخالت مستقیم همواره مشکلساز بوده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران خبر داد

اعطای تسهیالت برای توسعه واحدهای گلخانهای
در استان تهران

رئیس جهاد کشاورزی استان
تهران گفت :بهمنظور توسعه
واحدهای گلخانهای در سطح استان
تهران ،تسهیالت بانکی به متقاضیان
اعطا میشود.
علیاشرف منصوری در حاشیه
بازدید از طرحهای بخش کشاورزی
شهرستان اسالمشهر ،در گفتوگو با
خبرگزاری فارس در غرب استان
تهران اظهار کرد :بهمنظور توسعه
واحدهای تولیدی محصوالت گلخانهای در سطح استان تهران ،به متقاضیان تسهیالت بانکی
مناسبی اعطا میشود.
وی بیان کرد :به این منظور با موافقت وزارت جهاد کشاورزی خط اعتباری  ۱۰هزار میلیارد
ریالی برای استان تهران اختصاصیافته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد :به بانکهای عامل اعالمشده است و
تاکنون بالغبر  ۵۷۰میلیارد ریال پرونده از سوی متقاضیان آمادهشده و در اختیار بانک کشاورزی
قرار دادهشده است که امیدواریم طی روزهای آینده این منابع تبدیل به انعقاد قرارداد شود.
وی تصریح کرد :در سطح شهرستانهای استان تهران یک سری طرحهای احداثی در
بخش کشاورزی،داریم که غالب ًا به دلیل وجود برخی مشکالت با شهرداریها ،معطل و نیمهکاره
ماندهاند که در تالش هستیم با استفاده از ظرفیتهای مختلف و با همکاری مسئولین محلی و
استانی نسبت به برطرف کردن این مشکالت اقداماتی صورت گیرد.
منصوری تأکید کرد :غالب واحدهای تولیدی گلخانهای با شهرداریها به دلیل دریافت
پایان کار و نیز اخذ عوارض بسیار سنگین و نامتعارف با مشکل روبهرو هستند ،به نظر میرسد
این میزان عوارضی که شهرداریها از واحدهای تولیدی کشاورزی دریافت میکنند ،منطبق با
قانون نبوده و مانعی بر سر راه توسعه منطقه شده است.
وی خاطرنشان کرد :ما پیگیریهای الزم را از طریق مسئولین استان انجام خواهیم داد تا
بتوانیم این میزان عوارض را به تعادلی مناسب برسانیم و زمینه برای توسعه واحدهای گلخانهای
بیش از گذشته فراهم و مهیا شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به بازدید از مجتمع پایاگل ،بیان کرد:
احداث پایانه صادرات گل و گیاه کشور (پایاگل) در شهرستان اسالمشهر جزء برنامههای اتی
است که با توجه به اینکه صادرات محصوالت کشاورزی در رونق اقتصاد کشور ،نقش و
تأثیر بهسزایی دارد و در حال حاضر به دلیل عدم وجود نقدینگی با مشکالتی روبهرو هستند،
مقررشده است تا از منابع صندوق ملی تسهیالتی به این مجموعه اعطا شود.
وی اظهار کرد :امیدواریم متولیان این مجموعه با اخذ تسهیالت در نظر گرفته ،هرچه
سریعتر نسبت به ادامه عملیات و تکمیل این پایانه اقدام کنند که بنا بر اعالم مدیرعامل این
شرکت در نیمه نخست سال  ۹۵فاز اول این طرح افتتاحشده و به بهرهبرداری خواهد رسید.
منصوری تأکید کرد :با توجه به اینکه توسعه واحدهای گلخانهای یکی از سیاستهای
اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و به لحاظ اینکه ما با کمبود منابع آبی مواجهه هستیم و
توسعه کشتهای آزاد و در فضای بازهم به لحاظ مصرف زیاد آب و هم کیفیت تولید مناسب
نیست ،ضرورت دارد که کشتهای آزاد به فضای گلخانهای و محیط کنترلشده منتقل شود.
وی با اشاره به بازدید خود از مجتمع کشتارگاهی در اسالمشهر گفت :احداث مجتمع
کشتارگاهی دام سبک و سنگین با ظرفیت یک هزار رأس دام سبک و  ۱۰۰دام سنگین در
شبانهروز ،یکی از طرحهایی است که در این شهرستان در حال احداث است.
منصوری ادامه داد :این طرح تاکنون بالغبر  ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و
امیدواریم با تأمین منابع مالی و نصب تجهیزات ،بهزودی این مجموعه مجهز و بینظیر وارد
چرخه فعالیت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بیان کرد :با توجه به فرارسیدن ایام دهه مبارک
فجر برنامههای مختلفی در نظر گرفتهشده است که دیدار با خانوادههای معظم شهدای حوزه
جهاد کشاورزی ،تجدید پیمان جهادگران با آرمانهای امام راحل ،افتتاح و بهرهبرداری از
طرحهای جدید در زمینههای مختلف دامداری ،تولید گل و گیاه ،شیالت ،طیور و  ...در سطح
شهرستانهای استان با حضور مقامات محلی و استانی ازجمله برنامههای جهاد کشاورزی
است.
منصوری خاطرنشان کرد :برای تأمین میوه موردنیاز شب عید مردم استان ،با برنامهریزیهای
صورت گرفته و ذخیرهسازی انجامشده مشکلی برای عرضه نخواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری فارس رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ،در سفر یکروزه
خود به شهرستان اسالمشهر از مجموعه پایانه صادرات گل و گیاه کشور (پایاگل) ،گلخانه گل
و گیاه زینتی تولید بنسای و کاکتوس ،سردخانه آبادگران خالصه ،مجتمع کشتارگاهی فجر
و دامداری احسان نیا بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان مسائل و شکالت فراروی
توسعه و احداث این واحدها قرار گرفت و قول پیگیریهای الزم از طریق مسئولین مربوطه
را داد.

انعقاد تفاهمنامه همکاری بین آموزش فنی و حرفهای
استان تهران و اتحادیه صنف صحاف تهران

تفاهمنامه همکاری در راستای افزایش سطح
دانش فنی و مهارتی نیروی انسانی بین اداره کل
آموزش فنی و حرفهای استان تهران و اتحادیه صنف
صحافان تهران منعقد گردید.
بهگزارشروابطعمومیادارهکلآموزشفنیوحرفهای
معاونت سرمایهگذاری مناطق محروم و توسعه
روستایی نهاد ریاست جمهوری گفت :طرحهای
مشارکتی در روستاها نقش بسزایی در ایجاد اشتغال
ایفا میکند.
به گزارش ایلنا ،مهرداد پارسا در جلسه بررسی
طرحهای مشارکتی توسعه روستایی شهرستان دشتی
بابیان اینکه هدف از اجرای طرح مشارکت مردم در
اقتصاد و راهاندازی واحدهای تولیدی در روستاها
است ،اظهار کرد :کاهش نرخ تورم ،اشتغالزایی،
کارآفرینی جمعی ،کمک به فعالسازی اقتصادی،
خروج از رکود اقتصادی ،زودبازده بودن طرح ،افزایش
توان اقتصادی مردم و بهبود معشیت آنان ،کنترل
مهاجرت روستائیان به شهرها و کاهش آسیبهای
اجتماعی ناشی از مهاجرت از دیگر اهداف این طرح
است.
وی افزود :برای اجرای این طرح با اعضای
اقتصادی دولت مشورت صورت گرفته و بعدازآن
برای اجرا به استانها ابالغشده است.
پارسا بیان کرد :این طرح برای واحدهای تولیدی
که در روستا امکان مشارکت مردم وجود داشته باشد
برنامهریزیشده و نوع فعالیت محدودیت ندارد و
متناسب بااستعداد و نیاز روستا است.
وی ادامه داد :مهمترین ویژگی طرح این است که
دارای توجیه فنی ،اقتصادی ،اجتماعی ،مالی و فرهنگی
با رویکرد توجه به تکمیل زنجیره تولید تا مصرف و
بازار فروش است.
پارسا با اشاره به اینکه کف مشارکت در این طرح
 ۲۵خانوار است ،گفت :حجم سرمایهگذاری برای این
 ۲۵خانوار  ۷۵۰میلیون تومان است که آورده متقاضیان
 ۴۰درصد و  ۶۰درصد نیز تسهیالت پرداخت میشود.
وی تصریح کرد :حجم سرمایه گذاری برای
 ۵۰تا  ۹۹خانوار  ۱۰میلیارد ریال است که آورده
متقاضیان  ۳۵درصد و  ۶۵درصد نیز بهصورت
تسهیالت پرداخت خواهد شد.
پارسا از پلکانی بودن این طرح خبر داد و خاطرنشان
کرد :پرداخت تسهیالت برای خانوارهای باالی ۲۰۰
خانوار بدون سقف و بر اساس نیاز پرداخت میشود
که در این راستا  ۲۰درصد سهم آورده و  ۸۰درصد
نیز تسهیالت پرداخت خواهد شد.
وی بابیان اینکه پرداخت این تسهیالت با کارمزد
 ۳درصد است ،گفت :برای ضمانت این تسهیالت
نیز کارت یارانه در نظر گرفتهشده بهگونهای که اگر
متقاضی اقساط خود را پرداخت نکند از محل یارانه
کسر خواهد شد.

استان تهران ،مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران
هدف از انعقاد این تفاهمنامه همکاری را شناسایی
و تأمین نیازهای مهارتی در راستای توانمندسازی نیروی
انسانی شاغل در صنف صحافان عنوان نمود.
حمیدرضا خانپور اعالم داشت :در این تفاهمنامه
همکاری بررسی ،تأیید و تصویب استانداردهای
آموزشی و سرفصلهای تخصصی ارائه شده از
سوی اتحادیه  ،اجرای دورههای آموزشی موردنیاز ،
صدور گواهینامه بینالمللی مهارت پس از قبولی در
آزمون ،همکاری در اجرای آموزش و ارتقاء مهارت
حرفهای مربیان و کارشناسان طرفین و معرفی
مربیان و کارشناسان خبره اداره کل جهت برگزاری
دورههای آموزشی موردنیاز به عهدهی اداره کل
آموزش فنی و حرفهای استان تهران است.
وی تأمین فضا ،تجهیزات ،وسایل آموزشی و
کمکآموزشی در جهت اجرای دورههای آموزشی و

انتقال مهارتهای الزم ،همکاری درزمینه مطالعه،
بررسی و شناسایی مهارتها ،شایستگیها ،الگوهای
مناسب آموزشی کسبوکار ،فناوریهای نوین،
همکاری درزمینه تهیه و تدوین استانداردهای
آموزشی و سرفصلهای تخصصی ،حمایت از
مسابقات ملی مهارت و  ...را از تعهدات اتحادیه
صنف صحافان تهران تفاهمنامه خواند
الزم به توضیح است مراسم امضای این
تفاهمنامه همکاری آموزشی با حضور حمیدرضا خانپور
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
و جلیل غفاری رهبر ،رئیس اتحادیه صنف صحاف
تهران معاونین و کارشناسان اداره کل و اعضاء
هیئتمدیره اتحادیه برگزار شد و مدت اجرای
تفاهمنامه برای یک سال تعیین شد که با رضایت
طرفین قابل تمدید است.

معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری:

طرحهای مشارکتی در روستاها نقش بسزایی
در ایجاد اشتغال ایفا میکند
پارسا ادامه داد :در این طرح وام بهصورت
مرحلهای پرداخت میشود و پس از پرداخت وام به
مدت یکسال دوران مشارکت و بعد از بهرهبرداری از
طرح یکسال نیز دوره تنفس در نظر گرفتهشده و از
سال سوم پرداخت اقساط آغاز میشود که بازپرداخت
آن نیز چهارساله پیشبینیشده است.
وی بیان کرد :این طرح تا  ۱۰سال معاف از مالیات
است و با پیگریهای صورت گرفته مقرر شد ادارات
آب ،برق و جهاد در اجرای این طرح همکاری و
مساعدت کنند و این طرح باید بهصورت شرکتی و یا
تعاونی با سهم مشخص هر فرد باشد.
پارسا با اشاره به اینکه چند روستا باهم میتوانند
در اجرای این طرح مشارکت داشته باشند ،افزود:
طرحی مورد پذیریش است که از توجیه فنی و
اقتصادی برخوردار باشد.
غالمرضا مهرجو فرماندار دشتی در جلسه بررسی
طرحهای مشارکتی توسعه روستایی شهرستان دشتی
بابیان اینکه شهرستان دشتی دارای  ۸۰هزار نفر
جمعیت است ،اظهار کرد :این شهرستان به لحاظ
وسعت دومین شهرستان استان محسوب میشود که
 ۷۰درصد جمعیت در چهار شهر خورموج ،کاکی،
شنبه و بادوله مستقر هستند و مابقی نیز در روستاها
سکونت دارند.
وی با اشاره به اینکه این شهرستان دارای  ۹۵روستا
و  ۴۹دهیاری است ،افزود :شغل غالب مردم شهرستان
کشاورزی ،صنعت ،خدمات و صیادی است.
مهرجو بیان کرد :علی رغم پراکندگی روستاها
که یکی از ویژگیهای اصلی شهرستان است ولی به
برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی میزان بهره مندی
روستاهای شهرستان از خدمات زیرساختی باالی ۹۸
درصد است.
وی اضافه کرد :همه روستاها از خدمات زیرساختی
ازجمله آب ،برق ،تلفن ،گاز و راه برخوردار هستند
بهطوریکه امسال  ۱۴۰میلیارد ریال برای گازرسانی به
 ۲۱روستای شهرستان اختصاص دادهشده است.
مهرجو بیان کرد :عمدهترین مشکل در سطح
روستاها فضای کسبوکار و اشتغال پایدار است که
نیاز است توجه ویژهای به آن صورت گیرد.

وی تصریح کرد :شهرستان دشتی از ظرفیت،
پتانسیل و مزیتهای فراوانی در بخشهای مختلف
برخوردار و زمینه سرمایهگذاری نیز در این شهرستان
فراهم است که اگر تسهیالت با بهره کم پرداخت شود
در کوتاهترین زمان اشتغال پایدار در روستاها شاهد
خواهیم بود.
فرماندار شهرستان دشتی حوزه نفت و گاز و دریا
را یکی دیگر از مزیتهای شهرستان عنوان کرد و
گفت :در سطح شهرستان ما دنبال این هستیم که مردم
در عرصه اقتصادی با همراهی خادمین خودشان بتوانند
اشتغال پایدار ایجاد کنند.
وی اظهار داشت :شهرستان دشتی در تولید نشاء
گوجه فرنگی و گوجه خارج از فصل ،صنایعدستی
بهویژه عبا بافی در کشور مطرح است که اجرای این
طرح میتواند اشتغال پایدارخوبی در این حوزهها به
دنبال داشته باشد.
مهرجو بابیان اینکه اجرای این طرح اثرات خوبی
در سطح شهرستان دارد بر ضرورت رفع موانع آن نیز
تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه برخی از روستاهای شهرستان
دارای  ۲۰خانوار است و این طرح نیز شامل روستاهای
باالی  ۲۵خانوار میشود ،گفت :اگر این طرح به
روستاهای کمتر از  ۲۵خانوار نیز تعلق بگیرد قطع ًا
استقبال از این طرح بیشتر خواهد بود.

فرمانده انتظامي استان خبر داد

جذب 2هزارپلیسافتخاريدرنیرویانتظاميگلستان

فرمانـده نیروی انتظامي اسـتان از جذب  ۲هزار
پلیـس افتخـاري در انتظامـي گلسـتان خبـر داد و
گفـت :بـا همـکاري ایـن مجموعـه آمار سـرقت و
تصـادف کاهشیافته اسـت.
سـردار «سـیدمحمود میرفیضـي» در گفـت و
گـو بـا پایـگاه خبـري پلیـس ،با اعـالم این خبـــــر
اظهـار داشـت :رویکـرد ناجـا جامعهمحوری اسـت و

ضـرورت دارد بـراي افزایـش اعتمـاد بـه پلیـس و
ارتقـاء امنیـت در جامعـه تـالش کنیم؛ کـه این کار
جـز با همـکاري و مشـارکت مـردم میسـر نخواهد
شد .
وي گفـت :هماکنـون دو هـزار پلیـس افتخاري
جـذب نیروي انتظامي گلسـتان شـدهاند کـه از این
تعـداد یک هـزار و  ۳۸۰نفــــــــر ،شامـــــــل
 ۹۱۲مـرد و  ۴۶۸زن آموزشهـای الزم را پشـت
سـر گذاشـتهاند.
میرفیضي تصریح کرد :بیشتر داوطلبان پلیس افتخاري
در اسـتان در امـوري ماننـد پلیـس آگاهـي،
امنیـت عمومـي ،مبـارزه بـا موادمخـدر و معاونـت
اجتماعـي بـه کار گرفتهشـدهاند.
رئیـس پلیـس گلسـتان بابیـان اینکـه افـراد

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجانغربی خبر داد

اشتغال بیش از  3هزار نفر
در آذربایجانغربی از طریق مراکز کاریابی
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
آذربایجانغربــی گفــت :امســال  ۳هــزار و  ۱۳۹نفــر
از طریــق مراکــز کاریابــی ایــن اســتان صاحــب شــغل
شــدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس  ،رضــا نقــیزاده در
کارگــروه اشــتغال آذربایجــان غربــی ،اظهــار داشــت :نــرخ
بیــکاری اســتان آذربایجــان غربــی در ابتــدای امســال
 ۱۰.۷درصــد بــود کــه ایــن میــزان در  ۶مــاه نخســت
امســال بــه  ۱۱درصــد رســیده بــود.

وی تعــداد بیمهشــده اجبــاری را در اســتان ۲۰۳
هــزار نفــر عنــوان کــرد و افــزود :افزایــش تعــداد
کارگــران بیشــتر زیرپوشــش بیمــه تأمیــن اجتماعــی
یکــی از اهــداف اصلــی اداره کار ،تعــاون و رفــاه
اجتماعــی اســتان اســت.
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی آذربایجــان
غربــی بابیــان اینکــه ایجــاد شــغل پایــداری نیــز در
اســتان مدنظــر قــرار دارد ،افــزود :بــه دلیــل اینکــه بخش
کشــاورزی اســتان بیــش از ســایر بخشهــا فعــل

آموزشدیـده بهطـور رسـمي بهعنـوان پلیـس
افتخـاري جـذب ناجـا ميشـوند ،افـزود :البتـه این
جـذب به معناي اسـتخدام افراد در نیـروي انتظامي
نیسـت و بـه آنهـا جـز تشـویقي هیـچ دسـتمزدي
تعلـق نمیگیـرد؛ امـا در زمـان اسـتخدام و جـذب
نیـرو در ناجـا ،بـا توجـه بـه تجربـهای کـه کسـب
کردهانـد در اولویـت قـرار میگیرنـد.
وي ادامـه داد :اسـتفاده از پلیسهـای افتخـاري
سـبب کاهش برخـي آمارها در بخشهـای مختلف
انتظامـي اسـتان شـده اسـت؛ بهطـور مثـال اضافـه
شـدن پلیسهـای داوطلـب اعـم از زن و مـرد بـه
مراکز مشـاوره ناجا ،سـبب شـده اسـت که بیش از
 ۷۰درصـد پروندههـای ارجاعـي بـه ایـن مرکـز به
صلـح و سـازش ختم شـود.
اســت ،شــاهد ایجــاد شــغلهای ناپایــدار و موقــت
بهصــورت فصلــی هســتیم.
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته  ۱۸هــزار
نفــر از مــردم اســتان صاحــب شــغل شــدند و از ایــن
تعــداد  ۱۱هــزار نفــر صاحــب شــغل پایــدار شــدند،
ادامــه داد :در ایــن راســتا رتبــه  ۱۱کشــوری را بــه خــود
اختصــاص دادیــم.
نقیزاده با بیان اینکه داشـتن شـغل مناسـب و پایدار
میتوانـد در تمـام بخشهـا ایجـاد شـود ،اظهار داشـت:
متأسـفانه جوانـان آذربایجـان غربی به دنبال شـغل اداری
هسـتند و از اشـتغال در بخشهـای غیـر اداری اجتنـاب
میکننـد کـه ایـن امر سـبب بـاال رفتن نـرخ بیـکاری در
اسـتان میشود.
وی بابیـان اینکـه در ایـن میـان مراکـز کاریابـی نیـز
کمکحـال خوبـی هسـتند ،از وجـود  ۴۱مرکـز کاریابی
در آذربایجـان غربـی خبـر داد و گفت :این مراکز امسـال
توانسـتهاند بـرای ۳هـزار و  ۱۳۹نفـر کاریابـی کنند.

رئیس دانشگاه آزاد سمنان خبر داد

استخدام  86عضو هیئتعلمی

در واحدهای دانشگاه آزاد سمنان

رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی استان سمنان از استخدام  ۸۶نفر
عضو هیئتعلمی در واحدهای دانشــگاه آزاد اسالمی استان
سمنان خبر داد.
شاهرخ رنجبربهادری در گفتوگو با خبرگزاری فارس
در سمنان اظهار داشت :دانشگاه آزاد اسالمی استان سمنان
بهمنظور تأمین اعضای هیئتعلمی آموزشی و پژوهشی
موردنیاز از بین متقاضیان واجد شرایط در رشتههای پزشکی
و غیرپزشکی استخدام میکند.
وی گفت :با توجه به تأکید رئیس دانشگاه و پیگیریهای
بهعملآمده در خصوص اصالح هرم اعضای هیئتعلمی و
نیز در راستای تحقق اهداف برنامه ششم راهبردی دانشگاه
آزاد اسالمی استان و بهمنظور تأمین نیروی انسانی آموزشی
و پژوهشی ،جذب هیئتعلمی آغازشده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان سمنان افزود :از زمان
آغاز مدیریت میرزاده بر ریاست دانشگاه آزاد اسالمی و در
بازه زمانی دوساله ،سه دوره فراخوان جذب انجامشده که
بالغبر ۳۰نفر عضو هیئتعلمی به استخدام واحدهای استان سمنان
درآمدهاند.
دبیر هیئتامنای دانشگاه آزاد اسالمی استان سمنان
افزود :در فراخوان جدید ،دانشگاه آزاد اسالمی استان
سمنان در رشتههای غیرپزشکی از بین متقاضیان واجد
شرایط که دارای مدرک دکتری یا دانشجوی دوره دکتری
هستند با اولویت جذب نخبگان و استعدادهای درخشان در
 ۴۶کد رشته موردنیاز ۵۰ ،نفر عضو هیئتعلمی میپذیرد.
رنجبربهادری با بیان اینکه از این تعداد پنج نفر
در مجموعه فرهنگ و معارف اسالمی هستند ،ادامه داد:
در حوزه پزشکی نیز از بین دارندگان مدارک دکتری تخصصی
و در برخی رشتهها دانشجوی دکتری ،بورد تخصصی و
فوقتخصصی در  ۲۲کد رشته ۳۶ ،نفر در سطح واحدهای
استان جذب خواهند شد.
وی با تأکید بر ضرورت دارا بودن شرایط عمومی از
قبیل مرتبط بودن مدرک تحصیلی در دو مقطع تحصیلی
آخر ،شرط سنی و معدل تصریح کرد :رعایت مصوبات
شورای عالی انقالب فرهنگی و تأیید صالحیت علمی و
عمومی متقاضیان از دیگر الزامات استخدام در دانشگاه آزاد
اسالمی است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان سمنان افزود:
داوطلبان استخدامی میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر
و ثبتنام به پایگاههای اینترنتی  jazb.iau.irبرای
رشتههای غیرپزشکی و  jazb.med.iau.irبرای
رشته پزشکی مراجعه کنند.
مدیرعامل شرکت گل گهر:

هرگونهاستخدامنیرو
با واسطههای سیاسی را
تکذیبمیکنیم

مدیرعامل شرکت گل گهر با اشاره به لزوم پرهیز از نگاه سیاسی
به بنگاه های اقتصادی گفت :هرگونه اســتخدام نیرو
با واسطههای سیاسی در این مجموعه را تکذیب میکنیم.
به گزارش مهر ،ناصر تقی زاده در نشست خبری
با اصحاب رسانه اظهار کرد :تأکید مقام معظم رهبری
برافزایش خطوط تولید و کاهش هزینهها در راستای
اقتصادی مقاومتی سرلوحه کار ما قرارگرفته است.
وی افزود :برنامهای در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
ایجاد کردهایم تا قیمت تمامشده کاهش یابد.
تقی زاده با اشاره به اینکه دو راه اساسی برای کاهش
قیمت تمامشده وجود دارد ،گفت :راه نخست صرفهجویی
و کاهش مبالغ قراردادها و راه دوم افزایش تولید است.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر افزود:
در مجموعه گل گهر هفت هزار نفر مشغول به کار هستند
و بهطور متوسط هزینه هر کارمند گل گهر در ماه به هفت
و نیم میلیون تومان میرسد ضمن اینکه  ۸.۶درصد تعداد
 ۷۴نفر را بانوان شاغل تشکیل میدهند.
وی گفت :به بنگاههای اقتصادی نباید به چشم سیاسی
نگریسته شود و عالوه بر تشویق همکاران برای حضور
در انتخابات توصیه میکنیم که از اقدامات سیاسی و
جناحی پرهیز کنند و ما هرگونه استخدام نیرو با ضابطه و
واسطههای سیاسی را تکذیب میکنیم.

