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اخبار آموزشی  -استان
برای استخدام  26نفر

اخبار آموزشی

آزمون استخدامی دانشگاه یزد  25دیماه برگزار میشود

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد

اعالم ظرفیت پذیرش دکتری پزشکی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی
از اعالم ظرفیت آزمون دکتری تخصصی
گروههای علوم پزشکی خبر داد.
محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با مهر افزود:
ظرفیتهای پذیرش این دوره از آزمون
دکتری تخصصی ( )Ph.Dسال تحصیلی
 94 -95رشته های علـــوم پزشکی حدود
 900نفر است.
وی افزود :ظرفیتهای پذیرش اعالمشده
و کسانی که در آزمون دکتری شرکت کردهاند
و به مصاحبه دعوتشدهاند میتوانند کارنامه
خود را مشاهده کنند.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار داشت :کارنامه داوطلبان آزمون دکتری 95
گروه علوم پزشکی تا روز دوشنبه منتشر میشود و افراد واجد شرایط میتوانند نسبت به
انتخاب رشته  -محل اقدام کنند.
وی یادآور شد :در حال حاضر بیش از  2هزار و  30نفر برای مصاحبه دعوتشدهاند
که این افراد میتوانند برای ظرفیت اعالمشده ،انتخاب رشته  -محل کنند.
پورکاظمی درباره رشتههای دانشگاه شاهد گفت :افرادی که رشتههای دانشگاه شاهد

نماینده تاماالختیار دانشگاه یزد در برگزاری
آزمونهای سراسری در گزارشی ،زمانبندی انجام
امور و نحوه شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه یزد

کاهش تعداد داوطلبان آزمون دکتری 95

مشـاور عالـی سـازمان سـنجش آمـوزش
کشـور از کاهـش تعـداد داوطلبـان در آزمـون
ورودی دوره دکتـری تخصصـی ()Ph.D
نیمهمتمرکـز سـال  95خبـر داد.
دکتـر حسـین توکلـی در گفتگـو بـا مهـر
افـزود :بر اسـاس گـزارش اولیه تعـداد  156هزار
و  995نفـر در آزمـون ورودی دوره دکتـری
تخصصـی ( )Ph.Dنیمهمتمرکـز سـال 95
ثبتنـام کردنـد.
وی افـزود :کارت ورود بـه جلسـه از
روز  11اسـفند در سـایت سـازمان سـنجش
توزیـع میشـود.
توکلـی خاطرنشـان کرد :ایـن دوره از آزمون دکتری تخصصـی ( )Ph.Dروز جمعه
 14اسـفندماه در یـک نوبـت برگزار میشـود و پس از برگـزاری آزمـون ،کارنامه اولیه
در دهه سـوم فروردینماه  95منتشـر میشـود.
مشـاور عالی سـازمان سـنجش یادآور شـد :سـال گذشـته تعـداد  201هزار نفـر در این
آزمـون ثبتنـام کـرده بودنـد و با توجـه به تعـداد ثبتنام کننـده در آزمون امسـال ،حدود

طول دوره دکتری دانشگاه آزاد افزایش نیافته است

معـاون آموزشـی و تحصیـالت تکمیلـی
دانشـگاه آزاد تأکیـد کـرد :ایـن دانشـگاه برای
دانشـجویان ورودی مهرمـاه  94بـه بعـد،
مجمـوع دروس نظری و رسـاله را از  44واحد
بـه  36واحـد کاهـش داده و ایـن امـر باعـث
کاهـش یـک نیمسـال تحصیلـی و درنتیجـه
کاهـش حـدود  10میلیـون تومانـی شـهریه
می شـود.
بـه گزارش ایسـنا ،دکتر حسـین زاده لطفی
بابیـان این مطلـب ،گفت 8 :واحـد کاهشیافته
شـامل  4واحـد نظری و  4واحد رسـاله بهطور
متوسط است.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه گذرانـدن  10واحـد جبرانـی موردنظـر الزامی نیسـت ،گفت:
گذرانـدن  4واحـد الزامـی اسـت و مابقـی  6واحد در صـورت عدم کسـب  33/33درصد
دروس کنکـور دکتـری تخصصـی الزامـی میشـود کـه شـهریه ایـن  10واحـد ،برمبنـای
کارشناسـی ارشـد محاسـبه میشـود .مبلـغ ذکرشـده بهمراتـب کمتـر از شـهریه  8واحـد
تقلیـل یافتـه دروس دکتـری تخصصی اسـت.
حسـین زاده لطفـی ادامـه داد :در سـالهای اخیـر درصد عمدهای از مقاالت ارسـال شـده
از طـرف دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی بـه مجـالت معتبـر بـه دلیـل ضعـف زبـان و
عـدم رعایـت اصـول تحقیق و نگارش مقاله ،توسـط ناشـرین معتبـر دنیا مردود میشـود.
بنابرایـن قـرار گرفتـن  4واحد جبرانی «روش تحقیق پیشـرفته» و «زبان تخصصی پیشـرفته»
بهصـورت الزامـی بـرای همـه دانشـجویان دکتـری تخصصـی بـه دلیـل بـاال بـردن
سـطح معلومـات دانشـجویان جهـت ارائه مقـاالت باکیفیـت باالتر بوده اسـت.
وی افـزود :تعـداد زیـادی از دانشـجویان ورودی مهرمـاه  94بـه دلیـل داشـتن حداقل
کیفیـت دروس آزمـون مطابـق بخشـنامه مشـمول  6واحـد جبرانـی نشـدهاند .اصـوالً این
 6واحـد جهـت ارتقـای سـطح علمـی پایـهای دانشـجویان تعریفشـده اسـت کـه ً
قبـال
بهصـورت غیررسـمی امـا قانونـی در اختیار گـروه ها بوده و توسـط برخی گـروه ها ارائه
میشـده است.
معـاون آموزشـی و تحصیـالت تکمیلـی دانشـگاه آزاد بابیـان اینکـه اگـر یـک گـروه
آموزشـی یا واحد دانشـگاهی بدون بررسـی سـوابق آزمون دانشـجویان 10 ،واحد جبرانی
را الزامـی کـرده باشـد ،خـالف بوده و ملـزم به اصالح آن اسـت ،گفـت :این دروس
براسـاس بخشـنامه بایـد ارائـه شـود چراکـه  6واحـد جبرانی فقـط مختص دانشـجویانی
اسـت کـه در آزمـون ورودی دکتری تخصصی موفق به اخـذ حداقل  33/33درصد نشـدهاند.
حسـین زاده لطفـی بـا تأکیـد بـر اینکـه طـول دوره تحصیلـی در دکتـری تخصصـی
افزایـش نیافته اسـت ،خاطرنشـان کـرد :هزینه تحصیلـی کاهشیافته اسـت و این موضوع
باعـث افزایش سـطح کیفـی علمی دانشـجویان خواهد شـد و همینطور موجـب افزایش
تولیـد علمـی باکیفیـت کشـور در سـطح ملـی و بینالمللی میشـود.

اسـتاندار لرسـتان گفـت :یکـی از مشـکالت مهـم
شـهرداریهای اسـتان داشـتن نیـروی مـازاد اسـت.
به گزارش خبرگزاری خبرانالین لرستان ،هوشنگ بازوند در
جلسه گفتوگوی بخش خصوصی و دولت بیان داشت«:قب ً
ال
سیستم شوراها تعدادی از افراد را به شهرداریها تحمیل کردند و
این افراد استخدام شدند و اآلن میبینیم که شهرداریهای استان
با تعداد زیادی نیروی مازاد دستوپنجه نرم میکنند که تعدادشان
شصتتا هفتاد درصد هم گاه ًا بوده است».
بازوند که در جمع مدیران اقتصادی استان ازجمله رئیس اتاق

بازرگانی استان سخن میگفت تشریح کرد«:آقای سالحورزی که
رئیس اتاق بازرگانی استان است عملکرد خوبی در رابطه با جذب
سرمایهگذار داشته و همیشه پیشتاز بوده است».
وی توضیح داد«:توصیه من به اتاق بازرگانی استان
این است در سال آینده هزارمیلیارد تومان سرمایهگذاری
در استان جذب شود؛ زیرا اعتقاد جدی داریم مشکل
بیکاری استان تنها و تنها با سرمایهگذاری خصوصی رفع
میشود و رونق اقتصادی استان هم فقط با سرمایهگذاری
رقم میخورد».

در سومین اجالس بانوان کارآفرین مطرح شد

عدم اتکاء به خام فروشی و رونق اقتصادی کشور
با حمایت از کارآفرینان

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران
در سومین اجالس بانوان کارآفرین بر عدم اتکاء
به خام فروشی و رونق اقتصاد کشور با حمایت از
کارآفرینان تأکید نمود.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش
فنی و حرفه ای استان تهران ،حمیدرضا خانپور با اشاره
به نقش بانوان کارآفرین ایرانی در زمینه سازی
اشتغال پایدار و رشد و توسعه اقتصادی کشور،
اذعان نمود :بی تردید بانوان ایرانی در پیروزی
انقالب و به ثمر رساندن آن و همچنین در تثبیت
نظام اسالمی و تغییرات بنیادی و توسعه اقتصادی
نقش بسیار مهمی ایفا کرده اند.

وی توانمندسازی بانوان را کارآمدترین راه
جهت دستیابی به توسعه پایدار عنوان نمود و
افزود :با توجه به استعداد سرشار بانوان  ،تمایل و
عالقهمندي آنان جهت مشارکت در فعالیتهاي اقتصادی
و نظر مساعد دولت تدبیر و امید مبني بر گسترش
میزان مشارکت زنان  ،می توانیم شاهد شکوفایی
اقتصادی در کشور باشیم.
مدیرکل استان تهران با تأکید از پرهیز از غفلت
بانوان کارآفرین در عرصه های مختلف ،افزود:
بانوان ایرانی بازوی اصلی و قدرتمندی برای پیشبرد
اهداف نظام می باشند و نه تنها به عنوان یک مادر
و به عنوان شخصی که در زندگی اجتماعی و شغلی
با افراد مختلف در ارتباط است و می توانند به دلیل
ویژگی های به خصوص خود مانند تعهد ،تخصص،
نوآوری ،کاربلدی ،عشق به کار و خستگی ناپذیری،
در توسعه پایدار باشد.
خانپور در پایان خاطرنشان ساخت :با هدایت شغلی
و شناسایی عالقه مندی بانوان جویای کار و

مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

ایجاد شهرک جدید کشاورزی
در استان اردبیل

مدیر شرکت شــهرک های کشاورزی سازمان
جهاد کشاورزی استان اردبیل از ایجاد شهرک جدید
کشاورزی در استان اردبیل خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل؛
صراف احمدی گفت :با توجه به شرایط اقلیمی ،تأمین

آب موردنیاز بههنگام و اراضی مستعد و یکپارچه میتوان
زنجیره کامل تولید اعم از تولید ،فرآوری ،بستهبندی و
نگهداری را باهدف صادرات توأمان در محلی مشخص
راهاندازی کرد.
وی افزود :بر اساس مطالعات انجامشده هم از نظر

سهمیههای معافیت از شرکت
در آزمون ورودی دکترا
به قوت خود باقی است

و باالتـر میتوانند از این تسـهیالت بهرهمند شـوند.
نیـک اقبال بیان کرد :این تسـهیالت با بهـره چهار درصد
و بـا شـرایط ضمانـت آسـان بـه روسـتائیان دارای
تعاونـی پرداخـت میشـود.
وی عنـوان کـرد :ایـن وام یـک دوره تنفـس
یکسـاله دارد کـه کارآفرینـان و تعاونـی داران
روسـتایی میتواننـد از آن بهرهمنـد شـوند.
در ایــن نشــت ســند توســعه روســتایی بــا
مشــارکت کارشناســان و مدیــران دســتگاههای
اجرایــی بررســی شــد.

ثبتنام کاردانی
بدون آزمون آموزشکدههای
سما آغاز شد

مدیـر امـور آموزشـکدههای سـازمان سـما از آغـاز
ثبتنـام دورههـای کاردانـی پیوسـته بـدون آزمـون
نیمسـال دوم تحصیلـی آموزشـکدههای سـما خبـرداد.
بـه گـزارش ایسـنا ،مهنـدس شـمس نیـا بـا اعـالم
زمـان ثبتنـام دورههـای کاردانی پیوسـته بـدون آزمون
نیمسـال دوم تحصیلـی آموزشـکدههای سـما گفـت:
«ثبتنـام نیمسـال دوم تحصیلـی آموزشـکدههای سـما
آغازشـده و تـا اواسـط بهمنمـاه ادامـه دارد».
وی در ادامـه خاطرنشـان کرد«:کلیـه دیپلمههـای
فنـی و حرفـهای و کاردانـش میتواننـد بـا مراجعـه
به سـایت مرکز آزمون دانشـگاه آزاد اسـالمی به نشـانی
 www.azmoon.orgو انتخـاب لینـک کاردانـی
پیوسـته بـدون آزمـون نسـبت بـه ثبتنـام اقـدام نمایند
و همچنیـن دیپلمههـای نظری(ریاضـی فیزیک ،تجربی،
انسـانی) هـم میتواننـد با گذرانـدن واحدهـای جبرانی
در رشـته فنـی موردعالقـه خـود ثبتنـام نماند».
الزم به ذکر اسـت ،آموزشـکدههای فنی و حرفهای سـما
مراکـز وابسـته بـه دانشـگاه آزاد اسـالمی هسـتند که در
رشـتههای مختلـف فنـی و حرفـهای عهـدهدار تربیـت
تکنسـین(کاردان فنـی) میباشـند.
به گزارش روابط عمومی سازمان سما ،داوطلبان
میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت سازمان
سما به نشانی college.sazman-sama.org
مراجعه و یا با شماره تلفنهای  22174327-30داخلی
 1056و  1053تماس حاصل نمایند.

در پی خلع ید پیمانکار:

واگذاری  10دستگاه تراکتور و خودروی نیسان
به مددجویان متقاضی اشتغال ازنایی
که دارای شرایط کار هستند ،از منابع مختلفی نظیر،
منابع امداد ،تسهیالت بانکی و کمک خیران اشتغال
ایجاد کند.
وی افـزود :اجـرای طرحهـای خوداشـتغالی
و ایجـاد فرصتهـای شـغلی مناسـب بـرای
خانوادههـای نیازمنـد ،بـا اتخـاذ سیاسـتهای مؤثر و
کارآمـد ،در رأس اهـداف و برنامههـای کمیتـه امـداد
امـام خمینـی(ره) قـرار دارد.
اسدی در ادامه از واگذاری هفتدستگاه تراکتور و
سه دستگاه خودرو نیسان به متقاضیان اشتغال باهدف

فنی ،هم از نظر اقتصادی و هم از نظر ایجاد اشتغال
پایدار ،منطقه شمال استان مکانی مناسب تشخیص
دادهشده و مقدمات ایجاد و احداث شهرک کشاورزی با
همراهی مسئوالن استان در حال پیگیری است.
وی اضافــه کــرد :بــا راهانــدازی شــهرک کشــاورزی
در اســتان و بــا اســتفاده از ظرفیتهــای دانشبنیــان،
جــذب ســرمایهگذاران عالقهمنــد بــه ســرمایهگذاری
در منطقــه اســتفاده از تکنولــوژی نویــن دنیــا و
اســتفاده از دانــش و تجربیــات کارآفرینــان در کشــور
کــه در حــال شناســایی آنهــا هســتیم افــق روشــن
پیشبینیشــده اســت.

اعطای وام کمبهره به روستائیان
معـاون هماهنگـی امـور عمـــرانی اسـتاندار
کهگیلویه و بویراحمد گفت :وام با بهره پایین به روستائیان
عضـو تعاونیهـا پرداخـت میشـود.
بـه گـزارش برنـا پژمـان نیـک اقبـال معـاون
هماهنگـی امور عمرانی اسـتاندار کهگیلویه و بویراحمد،
در نشسـت کارگــــروه توســـعه روسـتایی و
عشایری اسـتان افزود :این تسهیالت بهمنظور ایجاد اشتغال،
جلوگیـری از مهاجـرت و رونـق تولیـد به روسـتائیان
پرداخـت میشـود.
وی اظهـار کرد :تعاونیهـای دارای  25خانوار عضو

نماینـدگان مجلس شـورای اسـالمی با الحـاق مادهای
بـه طـرح سـنجش و پذیـرش دانشـجو مقـرر کردنـد
سـهمیههای مصوب مجلس و شـورای عالی انقالب فرهنگی
بـر ا ی د و ر ه هـا ی تحصیــــال ت تکمـــیلی بـه
قـو ت خـود باقی اسـت.
بـه گـزارش مهـــــر ،در ادامـه جلــــسه علنـی
مجلـس شـورای اسـالمی بررسـی مـواد باقیمانـده از
طـر ح یک فو ر یتـی سنــجش و پذیـر ش د انشـجو
در دوره تحصیالت تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
در دسـتور کار مجلـس قـرار گرفت.
نماینـدگان بـا الحـاق مـادهای بـه ایـن قانـون مقـرر
کردنـد سـهمیههای مصـوب مجلـس شـورای اسـالمی
و شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی بـرای دورههـای
تحصیـالت تکمیلـی کمـاکان بـه قـوت خـود باقـی بمانـد
عـالوه بـر ایـن بر اسـاس تبصره ایـن ماده افـرادی که
بـر اسـاس قوانیـن و مقررات مصـوب مجلس و شـورای
عالـی انقـالب فرهنگـی ،از شـرکت در آزمـون ورودی
دورههـای تحصیـالت تکمیلـی معـاف شـمرده شـدند از
شـمول ایـن قانون مسـتثنی هسـتند.

آموزش مهارت با حداقل سرمایه در زمینه مشاغل خانگی،
آنان به فردی توانمــند و شاغــل تبدیل
خواهند شد و گسترش مشاغل خانگی در افزایش
اشتغالزایی و کسب درآمد بانوان نقش بزرگی را ایفا
می کند.
به گفته ی وی بانوان از توانایی باالیی در افزایش
تولید برخوردارند که تشکیل تعاونیهای پشتیبان و
رویآوری به آموزش های بازار محور به عنوان راهکاری
برای برطرف شدن برخی از مشکالت میباشد،
چراکه ایجاد تعاونی و هم افزایی در برطرف شدن
برخی از مشکالت مشاغل خانگی را به دنبال دارد.
شایان ذکر است سومین اجالس بانوان
کارآفرین به همت موسسه آموزشی عصر قلم و
با حضور فاطمه دانشور از اعضاء شورای شهر
تهران و الله افتخاری نماینده مردم شریف تهران
ری،شمیرانات،اسالم شهر و پردیس در مجلس
شورای اسالمی برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد

مدیر کمیته امداد ازنا خبر داد

مدیــر کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)
شهرســتان ازنــا فراهــم کــردن بســتر توانمندســازی
در میــان مددجویــان را از رویکردهــای مهــم ایــن
نهــاد خوانــد و از واگــذاری تراکتــور و وانتبــار بــا
تخفیــف  10و چهاردرصــدی بــه مددجویــان طــی
 9ماهــه ازنایــی خبــرداد.
قاسم اسدی در گفــتوگو با فارس در ازنا
هدف از ایجاد طرحهای اشتغالزایی مددجویان را
توانمندسازی و خودکفایی آنان عنوان کرد و بیان کرد:
رویکرد کمیته امداد این است که برای خانوادههایی

روبهروی سالن فجر دایر است و افرادی که
کارتهای ورود به جلسه آنها دچار مشکل شده،
میتوانند در روزهای یادشده از ساعت  8تا  12و
 14تا  17به این مکان مراجعه کنند.
میرحسینی با اشاره به اینکه شرکتکنندگان
باید نیم ساعت قبل از شروع آزمون در سالن
حضورداشته باشند ،افزود :به همراه داشتن کارت
ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر برای همه
شرکتکنندگان الزامی است و همراه داشتن تلفن
همراه و ماشینحساب در داخل جلسه ممنوع است.
وی یادآور شد :همه شرکتکنندگان در روز
آزمون باید از ورودی دانش واقع در بلوار دانشگاه
به دانشگاه یزد وارد شوند.
گفتنی است؛ دانشگاه یزد درنهایت پس از
برگزاری این آزمون و انجام مراحل مصاحبه و
گزینش 26 ،نفر را در رشتههای شغلی مختلف
استخدام میکند.

نیروی مازاد مهمترین مشکالت شهرداریهاست

 40هـزار نفـر کاهش تعـداد داوطلب داشـتهایم.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد:

با تصویب مجلس؛

استاندار لرستان:

را انتخاب کنند در روز پنجشنبه برای مصاحبه خاص این دانشگاه معرفی میشوند.
مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد

را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد،
سیدمحسن میرحسینی اظهار داشت :آزمون علمی
استخدامی برای پذیرش چهار برابر ظرفیت
 26عضو غیر هیئتعلمی دانشگاه یزد ،جمعه  25دیماه
جاری ساعت  8:30صبح در دو سالن غدیر و فجر
این دانشگاه برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه در این آزمون  951زن و
 606مرد شرکت دارند ،تصریح کرد :محل برگزاری
آزمون بانوان در سالن غدیر و آقایان در سالن فجر
است.
میرحسینی افزود :شرکتکنندگان میتوانند از
طریق سامانه اینترنتی آزمون در وبسایت دانشگاه
یزد به نشانی  www.Yazd.ac.irنسبت به
دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.
وی یادآور شد :باجه رفع نقص روزهای
چهارشنبه و پنجشنبه  23و  24دیماه در دانشگاه یزد

اخبار آموزشی

اشتغالزایی در بخش کشاورزی و حملونقل که مبلغ
 300میلیون ریال وام از محل صندوق امداد و آورده
مددجو مبلغ  70میلیون ریال برای متقاضیان تراکتور
و وانتبار نیسان  150میلیون ریال از محل صندوق
امداد و همین مبلغ از محل بانک سینا تأمین اعتبار شد
و همچنین تعداد دو دستگاه وانتبار نیسان نیز در
شرف اقدام است.
وی خاطرنشـان کـرد :خانوادههایـی کـه از نظـر
اشـتغال در شـرایط اضطراریتـر هسـتند در اولویـت
باالتـری بـرای دریافـت ایـن خودروها قـرار دارند.

نگرانی  ۴00کارگر پیمانکاری عسلویه از بیکاری
در ادامـه برطـرف نشـدن مشـکالت صنفـی
کارگـران پیمانـکاری فازهـای  20و  21منطقـه ویـژه
عسـلویه بهتازگی شـنیده میشـود کـه پیمانـکار این
پـروژه توسـط کارفرمای اصلی خلع ید شـده اسـت.
فعـــاالن صنفـــی کارگـــری منطقـــه ویـــژه
عس ــلویه ب ــا اع ــالم ای ــن خب ــر ب ــه ایلن ــا ،گفتن ــد:
از ق ــرار معل ــوم ح ــدود  400کارگ ــر فن ــی زی ــر نظ ــر
یـــک پیمانـــکار دســـت چنـــدم در بخشـــی
از پروژههـــای فازهـــای  20و  21منطقـــه ویـــژه
عس ــلویه مش ــغول کارن ــد و آنط ــور ک ــه ب ــه نق ــل
از ایـــن کارگـــران گفتـــه میشـــود تمامـــی آنهـــا
دســـتکم حـــدود چهـــار مـــاه اســـت کـــه بابـــت

معوقـــات مـــزدی پرداختنشـــده طلبکارنـــد.
ایـن کارگـران پیشازایـن در روزهای گذشـته به
نشـانه اعتـراض بـه طوالنـی شـدن معوقـات مـزدی
خـود تجمـع اعتراضی برپـا کـرده بودند.
بـــه گفتـــه ایـــن منابـــع ،کارفرمـــای اصلـــی
ایـــن کارگـــران شـــرکت پیمانـــکاری موردنظـــر را
بـــه دلیـــل ناتوانـــی در انجـــام پـــروژه محولـــه
بـــر اســـاس جـــدول زمانبنـــدی منـــدرج در قـــرارداد
و نیـــز اســـتمرار نارضایتـــی کارگـــران شـــاغل در
پـــروژه خلـــع یـــد کـــرده اســـت.
فعـــاالن صنفـــی کارگـــری منطقـــه عســـلویه
بابیـــان اینکـــه در حـــال حاضـــر هیـــچ اطالعـــی از

چگونگـــی پرداخـــت مطالبـــات مـــزدی کارگـــران
پیمانـــکاری موردنظـــر وجـــود نـــدارد ،افزودنـــد:
ای ــن کارگ ــران در ح ــال حاض ــر ج ــدا از دغدغ ــه
تأمیـــن معـــاش نگـــران آینـــده شـــغلی خـــود نیـــز
هســـتند.
بهصـــورت مشـــخص بـــه نقـــل از ایـــن
کارگـــران گفتـــه میشـــود ،آنهـــا اکنونکـــه
بیـــکار شـــدهاند نگرانانـــد مبـــادا درنتیجـــه
تجمعاتـــی کـــه بـــرای پیگیـــری مطالبـــات
صنفـــی خـــود برپـــا کـــرده بودنـــد توســـط ســـایر
پیمانـــکاران و کارفرمایـــان فعـــال در منطقـــه ویـــژه
عســـلویه اســـتخدام نشـــوند.

