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اخبار استان
در صورت مشارکت در اجرای طرحهای اقتصادی

مرزنشینان روستایی وام بدون کارمزد میگیرند

معاون کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان:

 ۳هزار طرح اشتغالزایی مددجویان
در سیستان و بلوچستان تصویب شد

معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیته امداد سیسـتان و بلوچسـتان گفـت :بیش از
3هـزار طـرح مشـاغل خانگی مددجویـان موردحمایت تأمین اعتبار و تصویب شـد.
رمضـان پودینـه در گفتوگـو با تسـنیم در زاهـدان ،اظهار داشـت :آمار مصوب
سـال  94درمجمـوع  3هـزار طـرح اشـتغالزایی اسـت کـه از ایـن تعـداد تاکنـون
 156پرونـده موفـق بـه دریافت تسـهیالت شـدهاند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تاکید ویـژه رئیس کمیتـه امداد کشـور در ایـن زمینه تحقق
 100درصدی جذب تسـهیالت اسـت ،گفـت :بیش از  2000پرونـده موجود از مصوبه
سـال جاری در بانکها اسـت.
معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه امـداد سیسـتان و بلوچسـتان بـا اشـاره
بـه اینکـه باوجوداینکـه در بخشهـای مختلـف مشـکالت اعتبـاری داشـتهایم در
صنـدوق اعتبـاری امـداد یکـی از بهتریـن سـالها را دنبـال کردهایـم ،افـزود:
کمیتـه امـداد بـا فراخوان افرادی مـورد حمایت کـه موفق به گرفتن وام نشـدهاند و
سیاسـتهای مانـدگار و کارآمـد در جهـت خودکفایـی و توانمندشـدن خانوارهای
مـورد حمایـت از طریـق ایجـاد اشـتغال گام برمـیدارد.
وی اضافـه کرد :تسـهیالت طرحهـای اشـتغالزایی از محل صنـدوق اعتبار امداد
و وامهـای قرضالحسـنه بانکهـا اختصاص داده میشـود.
معـاون اشـتغال و خودکفایی کمیته امداد سیسـتان و بلوچسـتان بابیـان اینکه این
تسـهیالت مختـص طرحهـای اشـتغالزایی اسـت ،گفـت :طرحهـای توانمندسـازی
و خودکفایـی درزمینـه مشـاغل خانگـی از قبیـل کشـاورزی ،دامـداری ،دامپـروری،
صنایعدسـتی و سـایر خدمات اسـت.
پودینـه بـا اشـاره بهضـرورت اسـتفاده حداکثـری از ظرفیـت موجود در اسـتان،
افـزود :بایـد بـا فراهـمآوردن حداقـل امکانـات شـرایط را بـرای کسـب مهـارت و
درآمدزایـی خانوادههـای مـورد حمایـت فراهـم کنیـم.

مرزنشینان روستایی در صورت مشارکت در
اجرای طرحهای اقتصادی وام بدون کارمزد از طریق
صندوق کارآفرینی امید میگیرند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،
مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست
جمهوری در بازدید از طرحهای مشارکتی در شهرستان
تایباد ،اظهار کرد :بر اساس شیوهنامه تنظیمی پرداخت
این وام به اهالی روستاهای باالی  200خانواری مرزی
 9برابر آورده و با کارمزد صفر درصد خواهد بود.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان
از برگزاری آزمون استخدامی شهرداریهای استان
هرمزگان در روز جمعه دوم بهمنماه خبر داد.
به گزارش مهر ،ارسالن بهاری میمندی در جمع
خبرنگاران ،بیان داشت :براساس اعالم سازمان شهرداریها
و دهیاریهای کشور آزمون استخدامی شهرداریهای
تابعه استان هرمزگان همزمان با سراسر کشور روز جمعه
مورخ  1394/11/02برگزار میشود.
وی ادامه داد :داوطلبان این آزمون میتوانند جهت
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ 1394/10/2۷
لغایت  1394/10/30از طریق سامانه استانداری هرمزگان
به آدرس اینترنتی  www.hormozgan.irمراجعه و
کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری
هرمزگان افزود :به استناد مجوز سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز در
شهرداریهای بندرعباس ،بندرلنگه ،حاجیآباد ،بندرکنگ،
بندرجاسک،سرگزاحمدی،فین،ابوموسی،بستک ،کوشکنار،
سندرک ،سردشت ،قلعهقاضی ،فارغان ،رودان ،گوهران و

محمدرضا خوارزمی گفت :این تسهیالت برای
روستاهای غیرمرزی با جمعیت باالی  200خانوار
چهار برابر آورده و با کارمزد سه درصد تعیینشده
است.
وی در مورد روستاهای زیر  200خانوار غیرمرزی
نیز گفت :اهالی این مناطق در صورت مشارکت در
طرحهای اقتصادی برابر آورده خود وام دریافت
میکنند.
خوارزمی ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و
محروم ،با اجرای طرحهای پایدار ،و توانمندسازی
روستاییان با ارائه آموزشهای مهارتی را از مهمترین
اهداف دولت تدبیر و امید عنوان کرد.
وی افزود :اجرای طرحهای توانمندسازی
روستاییان و عشایر مناطق مرزی و محروم با رویکرد
اشتغال پایدار در راستای تحقق سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری تدوینشده
که بر تحقق سهم بری عادالنه عوامل ،در زنجیره تولید
تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزشافزوده
اجرا میشود.
خوارزمی کاهش توان اقتصادی روستاییان را
عامل مهاجرت آنها به شهر و حاشیهنشینی دانست و
گفت :حمایت از روستاها موجب توانمندی روستاییان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

میشود و دولت باید نقش خود را کوچکتر و حضور
بخش خصوصی را پررنگتر کند.
معاون فرماندار تایباد نیز گفت :اکنون  39واحد
تولیدی در این شهرستان مرزی فعالیت دارند که برای
هزار و  30نفر اشتغال ایجاد کردهاند.
مرتضی موسوی زارع اظهار کرد :همجواری با
کشور افغانستان و مرز دوغارون فرصتی برای توسعه
روابط اقتصادی است که میتواند توسعه منطقه در
حوزههای مختلف را به دنبال داشته باشد.
وی گفت :تایباد حدود  90کیلومتر مرز مشترک
با افغانستان دارد و بیش از  50درصد صادرات استان
خراسان رضوی از معبر رسمی این شهرستان صورت
میگیرد.
موسوی زارع افزود :تاکنون  502تعاونی در تایباد
به ثبت رسیده که از این تعداد  368تعاونی با سرمایه
 530میلیارد ریالی فعال است که برای هزار نفر اشتغال
ایجاد کرده است.
گفتنی است نرخ بیکاری در شهرستان مرزی تایباد
 11.4درصد است.
مرکز شهرستان  114هزار نفری تایباد در فاصله
225کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان خبر داد:

آزمون استخدامی شهرداریهای هرمزگان
دوم بهمنماه برگزار میشود
هرمز استخدام نیروی انسانی موردنیاز توسط استانداری
هرمزگان انجام میشود.
بهاری تصــریح کرد :استخــدام نــیرو برای این
شهرداریها در رشتههای شغلی متصدی امور دفتری،
کارشناس امور اداری ،حسابدار ،مسئول خدمات مالی ،
کارشناس حقــوقی ،مهنــدسی راه و ساختمان ،کارشناس
شهرســازی ،کاردان آتشنشــان ،راننده وسـائط نقلیه
تندروی سنگین ،کارشناس امور باغبانی ،مسئول دفتر،
آرشیتکت و کارشناس امور حمل ونقل خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد 81 :نفر از داوطلبان از طریق
این آزمون در شهرداریهای اســتان هرمزگان استخــدام
خواهند شد.

مدیرکل اداره تعاون و رفاه اجتماعی استان فارس:

 ۲۵هزار فرصت شغلی در استان فارس اعالم شد

مدیر کل تأمین اجتماعی خوزستان خبر داد

سوءاستفاده برخی کارگران از بیمه بیکاری
مدیر کل تأمین اجتماعی خوزستان
گفت :سوءاستفادههایی درزمینه
بیمه بیکاری صــورت گرفته و
برخی کارگــران در مدتزمان
دریافــت تســهیالت بیکاری
بههیچعنوان به دنبال شــغل و
حرفه نمیروند.
به گــزارش فارس از اهواز،
محمـود یارعلـیزاده در کارگاه
آموزشـی یک روزه بیمه بیکاری
که با حضـور مدیر کل حمایت
از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت
تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی و جمعـی از مسـئوالن کشـوری و اسـتانی در اهـواز
برگـزار شـد ،اظهـار کـرد :بسـیاری از کارگـران بـه دلیـل نارضایتـی کارفرمایـان یا
حـوادث و اتفاقهـای مختلـف بهناچـار مدتـی بیـکاری میشـوند کـه در اصل بیمه
بیـکاری بـرای حمایـت از ایـن کارگران تدوین شـده اسـت.
وی در ادامـه تصریـح کـرد :متأسـفانه سوءاسـتفادههایی از ایـن مسـئله صـورت
گرفتـه اسـت ،بهعنوانمثـال برخـی کارگـران در مدتزمـان دریافـت تسـهیالت
بیـکاری بههیچعنـوان بـه دنبـال شـغل و حرفـه نمیرونـد.
مدیـر کل تأمیـن اجتماعی خوزسـتان گفت :اکثـر بودجه سـازمان تأمین اجتماعی
در بخـش خدمـات کارگـری بـه دلیل آمـار بـاالی افراد مشـمول دریافـت خدمات
بیمـه بیـکاری بـه ایـن قشـر تخصیصیافتـه و بودجـهای بـرای آمـوزش و ارتقـای
وضعیـت رفاهـی کارگـران باقـی نمیماند.
وی اضافـه کـرد :فلسـفه اصلـی تشـکیل بیمـه بیـکاری بـا عملکـرد امـروزی
سـازمانهایی کـه از ایـن نـوع بیمـه اسـتفاده میکننـد ،بسـیار متفـاوت اسـت.
یارعلـیزاده همچنیـن بـا اشـاره بـه ضعفهای موجود در سیسـتم بیمـه بیکاری
عنـوان کـرد :بـه دلیـل خالءهـای قانونـی موجـود و اتصـال نداشـتن سیسـتمهای
دولتـی بـه یکدیگـر ،بسـیاری از کارگـران مشـمول بیمه بیـکاری که تحـت آموزش
سـازمان فنـی و حرفـهای قرارگرفتهانـد ،در دو مجموعـه در حـال اشـتغال هسـتند.
وی بابیـان اینکـه خوزسـتان از منظـر سـازمان تأمیـن اجتماعی ،اسـتان کارگاهی
در بخـش عمـران و صنعـت محسـوب میشـود گفـت :امیـدوار هسـتیم بـا بهبـود
شـرایط اقتصـادی شـاهد ایجـاد فرصتهـای فراوان شـغلی باشـیم.

مدیرکل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس
گفت :سال گذشته در استان فارس از تعداد  25هزار
فرصت شغلی اعالمشده تنها  16هزار نفر واجدالشرایط
استخدام در نهادهای غیردولتی بودند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم  ،سهراب مختاری در
سمینار ارزیابی و توانمندیهای فردی و سازمانی که در
تاالر حکمت دانشگاه شیراز برگزار شد ،اظهار داشت:
فرهنگ اشتغال در استان فارس باید به سمتی هدایت شود
که افراد با کسب مهارتهای فنی بتوانند شاغل شوند.
مدیر کل اداره تعاون کار رفاه اجتماعی استان فارس
گفت :سال گذشته در استان فارس از تعداد  25هزار
فرصت شغلی اعالمشده تنها  16هزار نفر واجدالشرایط

در اردبیل صادر نشده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت :تاکنون
هیچگونه مجوزی مبنی برجذب پرستاران و کارکنان
جدید در اردبیل صادر نشده است.
به گزارش تسنیم از اردبیل ،فرهاد پورفرضی در
حاشیه راهاندازی دستگاه سنجش تراکم استخوانی در
جمع خبرنگاران در اردبیل اظهار داشت :تاکنون مجوزی
از طرف وزارت بهداشت و درمان برای جذب پرستاران
و پرسنل درمانی جدید در اردبیل صادر نشده است و در
صورت دریافت مجوز مطابق قانون پرستاران و نیروهای
جدیدی را جذب میکنیم.
وی گفت :عملیات اجرایی بیمارستانهای پارسآباد و
کوثر قابلتوجه و قابلقبول بوده است و این بیمارستانها
نیازمند پرستار و نیروی کاری جدید بوده که بهاحتمالزیاد
در صورت تائید وزارت بهداشت و درمان سال آینده
پرستاران و پرسنل جدیدی در این بیمارستان جذب میشوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل تصریح کرد:
برای افزایش خدمات بهداشتی و درمانی در بیمارستانها
و مراکز بهداشت استان پرستاران و اکیپ پزشکی بهطور
شبانهروزی فعالیت میکنند و با راهاندازی بیمارستانها
و کلینیک جدید در استان عالوه بر توسعه خدمات
بهداشتی و درمانی شاهد جذب پرستاران و پرسنل
جدید خواهیم بود.
پورفرضی بیان کرد :فضاهای آموزشی و درمانی
دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در آینده نزدیک
افرایش مییابد و با حضور وزیر بهداشت فضاهای
جدید درمانی و آموزشی در مناطق مختلف استان اردبیل
افتتاح میشود تا با انجام این امر شاهد تحول عظیمی
در عرصه خدماترسانی بهداشتی و درمانی در مناطق
مختلف استان بهویژه مناطق محروم باشیم.
وی اظهار کرد :نظارت همهجانبه دانشگاه علوم پزشکی
در نحوه خدماترسانی و بهداشتی در مراکز بهداشتی
و بیمارستانها وجود دارد و یکی از اولویتهای این
دانشگاه جلب رضایت بیماران است که بعد از اجرای
طرح تحول نظام سالمت مردم رضایت همهجانبهای
از نحوه خدماترسانی و خدماتدهی بیمارستانها و
مراکز بهداشتی داشتند.
ریاست امور اداری آموزشوپرورش استان گلستان گفت:

استخدام مربیان پیشدبستانی
استان گلستان

در خصوص جذب مربیان پیشدبستانی 900،نفر
در سطح استان گلستان بهصورت حقالتدریس جذب
شدند.
رضاقلی قدمنان در گفتوگو با خبرنگار پانا گفت:
در خصوص جذب مربیان پیشدبستانی900 ،نفر در
سطح استان گلستان بهصورت حقالتدریس جذب شدند.
ایشان ادامه دادند:در سال آینده تحصیلی مجددا ً
نیروهایی که اسمنویسی کردند با توجه به مصوبه مجلس
بر اساس نیاز ،جنسیت،سنوات و رشته تحصیلی جذب
و استخدام میشوند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران تاکید کرد

در استان چهارمحال و بختیاری

توانمندسازی جوانان برای یافتن شغل دلخواه
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران تلفیق
تحصیالت دانشگــاهی تئــوریک و مهارتهای عملی
فنی و حرفهای را در برونرفت از معضل بیکاری مؤثر
دانست.
حمیدرضــا خانپور در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
در حال حاضر بیش از  6000استاندارد شغل و شایستگی
از سوی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور تدوین شده
و  80درصد آموزشهای مهارتی در استان تهران توسط
آموزشگاههای خصوصی ارائه میشود ازاینرو درصددیم
با هدایت بخش خصوصی به سمت آموزشهای مهارتی
متناسب با نیاز بازار کار زمینه حضور این بخش را بیشازپیش
گسترش دهیم.
وی مهمترین رویکرد سازمان آموزش فنی و حرفهای
را آمادهســازی و توانمندسازی جوانانی ذکــر کرد که
درصدد ارتقای مهارت ،یافتن شغل موردعالقه و ورود به

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر:

شده گفت :این دورههای مهارتی
در قالب  113دوره آموزشی
برگزار شده که  189نفر مرد و
یکهزار و  548نفر از بانوان
روستایی و عشایر مهارت افزایی
شدند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای
استـــان بوشهـــر افــزود :توسعه
آموزشهــای روستــایییکی از شاخصهای موفقیت
کشورها است که الزمه آن آموزش نیروی انسانی
ماهر و کارآمد است.
کازرونی با تاکید بر توسعه آموزشها در
منــاطق روستایی تصریح کرد :در این زمینه
نیازسنجی آموزشی بر اساس آمایش سرزمین شامل
برنامهریزی و تدوین راهکارهای اساسی بهمنظور
افزایش اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری
و کمتر توسعهیافته ،از مهمترین موضوعاتی است که
باید موردبررسی قرار گیرد.

 ۲۸۴هزار نفر ساعت آموزش مهارتی
به روستائیان و عشایر استان بوشهر ارائه شد
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر
گفت :در راستای افزایش مهارت آموزشی الیههای
مختلف جامعه در  9ماه امسال  284هزار نفر ساعت
آموزش ،به روستائیان و عشایر استان بوشهر ارائه شد.
به گزارش تسنیم از بوشهر ،عبدالرسول کازرونی
در نشست بررسی مهارت افزایی در حوزه جوانان
روستایی و عشایر یکی از مهمترین ضرورتهای
دستیابی به توسعه پایدار در مناطق روستایی
توانمندسازی اقشار محروم این مناطق دانست و
اظهار داشت :این مهم به معنی قدرت بخشیدن

استخدام در نهادهای غیردولتی بودند که این موضوع بیانگر
آن است که تمامی افراد تالش دارند براساس مدرکشان
جذب ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی شوند.
وی بابیان اینکه باید موانع موجود برای تولیدکنندگان
برداشته شود ،تصریح کرد :امروزه اولویت تمامی مسئوالن
استان فارس ایجاد اشتغال و رفع موانع موجود برای تولید
بیشتر و به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی استان است.
مختاری با نوید اینکه از تمامی سرمایهگذاران برای
ایجاد اشتغال و راهاندازی کارگاههای اشتغال حمایت
میشود ،افزود :مسئوالن استان فارس باید تدابیری
بیندیشند تا موانع کاهش تولید استان برطرف شود.
مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس
برچیده شدن مشاغل انحصاری در استان فارس را از دیگر
معضالت درزمینه اشتغال عنوان و خاطرنشان کرد :باید برای
به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد انحصارطلبی را کنار گذاشته
و دستگاههای مربوطه تنها درزمینه نظارتی ایفای نقش کنند.
وی برای حمایت بیشتر از محصوالت و تولیدات

داخلی ایجاد کمپینهای حمایتی را مهمترین راهکار اعالم
کرد و از تشکلهای مردمی خواست در این زمینه تالش
بیشتری داشته باشند.
حشمت کوشکی ،مدیر کل فنی و حرفهای استان
فارس در این مراسم گفت :به دلیل عدم آموزش مهارت
به دانشجویان ساالنه به آمار بیکاران دارای مدرک تحصیلی
کارشناسی و کارشناسی ارشد افزوده میشود.
وی کسب مهارت در بین دانشجویان را بهعنوان یکی
از نیازهای اصلی در جوامع امروزی اعالم کرد و اظهار داشت:
مسئوالن دانشگاههای استان باید به این موضوع بیشتر
اهمیت بدهند تا دانشجویان را نسبت به کسب مهارت
دغدغهمند کنند.
مدیرکل فنیوحرفهای استان فارس مهمترین عامل
پویایی در یک جامعه را توانمند کردن افراد دانست و
افزود :متأسفانه در چند دهه گذشته موضوع کسب مهارت
در استان فارس کمرنگ شده و افراد بیشتر به سمت کسب
مدرک سوق پیدا کردهاند.

مجوزی برای جذب پرستاران

به این قشردر جامعه برای ارتقاء مهارتی افراد در
توسعه و مشارکت فعال آنها در فرایند تصمیمگیری
است.
وی از آموزش مهارتی یکهزار  ۷00نفر
در بخشهای روستایی و عشایری استان بوشهر
خبرداد و گفت :دراین راستا در  9ماه امسال  284هزار نفر
ساعت آموزش ،به روستـــائیان و عشـــایر استان
بوشهر ارائه شد.
کازرونی با بیان اینکه این دورههــای مهارتی در
 13مرکز آموزشی در  9شهرستان استان بوشهر ارائه

بازار کار هستند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران استقالل
مالی کارجویان و کارآموزان را مورد تاکید قرارداد و گفت:
کارجویان و کارآموزانی که در سطوح تحصیلی متوسطه،
دیپلم و کارشناسی به مراکز ثابت دولتی و مؤسسات
کارآموزی آزاد مراجعه میکنند اغلب بضاعت مالی مناسبی
ندارند اما درصورتیکه انگیزه آنها به سمت مهارت آموزی
سوق یابد در ایجاد اشتغال مولد و پایدار مؤثر است.
به گفته خانپور ،هرسال مهارت و توانمندی مربیان
آموزش فنی و حرفهای در بخش دولتی و مؤسسات
کارآموزی آزاد با تکیهبر استانداردهای بینالمللی در
مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفهای سازمان
ارتقاء مییابد و این امر زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر
را فراهم میکند.
وی در پایان بازدید خانوادههای ایرانی از گذرهای
رئیس بهزیستی بروجرد گفت :قانون سه درصد استخدام
معلوالن باگذشت بیش از  10سال از ابالغ آن توسط ادارات
بروجرد رعایت نمیشود.
کرم رضا پیردایه در گفتوگو با تسنیم در بروجرد ،با بیان
اینکه قانون سهم سه درصد معلوالن از استخدامها توسط ادارات
این شهرستان رعایت نمیشود ،اظهار داشت :پس از گذشت 10
سال از ابالغ قانون سهم سهدرصدی معلوالن از اشتغال در ادارات
دولتی این قانون توسط ادارات بروجرد اجرا نمیشود.
وی با نامناسب خواندن وضعیت اشتغال معلوالن در
شهرستان بروجرد افزود :بهرغم وجود توانمندیهای فراوان در
جامعه معلوالن این شهرستان ،ادارات دولتی زیر بار استخدام
معلوالن در مجموعه خود نمیروند و اجرای این قانون در
بروجرد با مشکالتی مواجه است.
رئیس بهزیستی بروجرد با بیان اینکه باید ساختار خدمات
رسانی به معلوالن اصــالح شود ،عنـــوان کرد :هماکنون بیش
از  6هزار معلول بینایی ،شنوایی ،جسمی حرکتی و معلولیتهای
چندگانه تحت پوشش خدمات بهزیستی این شهرستان قرار دارند
که نیازمند حمایت جدی از سوی دستگاههای مربوطه هستند.

واگذاری  10دستگاه خودروی
نیسان به متقاضیان اشتغال

مهارتی و مؤسسات کارآموزی آزاد را در آشنایی جوانان
با مهارتهای فنی و حرفهای و تقویت فرهنگ کار و
مهارت آموزی مؤثر خواند.

 10دســتگاه خودروی نیســان به متقاضیان اشتغال در
استان چهارمحال و بختیاری واگذار شد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از شــهرکرد ؛
معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد امــام
خمینــی (ره) چهارمحــال و بختیــاری گفــت 10 :دســتگاه
خــودروی نیســان بــه جوانــان جویــای کار و مددجویان
تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) در ایــن
اســتان واگــذار شــد.
نــوذر حیــدری بــا اشــاره بــه قیمــت  420میلیــون ریالــی
ایــن خودروهــا افــزود :طبــق تفاهمنامــه کمیتــه امــداد
اســتان بــا یکــی از بانکهــای عامــل تســهیالت
 150میلیــون ریالــی بــا ســود  10درصــد بــه متقاضیــان
پرداخــت و بقیــه از منابــع امــدادی تأمینشــده اســت.

رئیس بهزیستی بروجرد:

قانون  ۳درصد استخدام معلوالن
در ادارات بروجرد رعایت نمیشود

وی با اشاره به موفقیتهای جامعه معلوالن این شهرستان در
زمینههای مختلف گفت :شناخته نشدن استعداد و توانمندیهای
جامعه معلوالن به ادارات متولی استخدام کار اشتغال آنها را با
مشکل مواجه کرده است.
پیردایه از پرداخت تسهیالت خوداشتغالی و مشاغل خانگی
به معلوالن تحت پوشش این نهاد حمایتی خبرداد و بیان کرد:
در این زمینه افرادی که دارای مدرک معتبر فنی و حرفهای
باشند و یا اینکه بتوانند طرح و برنامهای برای خوداشتغالی
و مشاغل خانگی ارائه دهند مورد حمایت قرارگرفته و
تسهیالت حمایتی دریافت میکنند.
وی افزود :تسهیالت مشاغل خانگی به ازای هر نفر از

 4تا  5میلیــون تومــان و تسهــیالت خــوداشتغـــالی از
 8تا  15میلیون تومان با سود  4درصد و بازپرداخت  5ساله
به متقاضیان پرداخت میشود.
وی با تأکید بر ضرورت تسهیل درروند پرداخت تسهیالت
خوداشتغالی توسط بانکهای عامل به مددجویان این نهاد
حمایتی ،افزود :برخی از بانکها ارائه ضمانت بیش از دو نفر
را شرط اصلی پرداخت اینگونه تسهیالت دانسته و از پرداخت
آن سرباز زدهاند درحالیکه مددجویان نهادهای حمایتی توانایی
الزم در ارائه ضامن معتبر بیش از یک نفر را ندارند بنابراین
الزم است بانکها نهایت همکاری را با متقاضیان معرفیشده
از سوی بهزیستی در پرداخت تسهیالت ویژه آنها انجام دهند.

