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اخبار استان
باشروعثبتنام

آزمونتصدیامرقضاءویژهمناطقمحروم
استانکرمانبرگزارمیشود

معاون منابع انسانی دادگستری کل استان کرمان از برگزاری آزمون تصدی امر قضاء ویژه مناطق
محروم استان کرمان خبر داد.
به گزارش ایسنا  ،منطقه کویر« ،محمدصادق شجاعی» با اعالم این خبر اظهار کرد :دادگستری
کل استان کرمان بهمنظور تکمیل کادر قضایی خود از بین آقایان بومی استان کرمان جهت امر قضا
استخدام مینماید.
وی افزود :داوطلبان میتوانند از تاریخ  1394/12/5تا  1394/12/15به مدت  10روز از طریق
لینک ثبتنام در سایت  ، www.kermandadgodtari.irنسبت به تکمیل فرم ثبتنام و
ارسال مدارک اقدام نمایند.
شجاعی تصریح کرد :داوطلبان میتوانند در صورت بروز هرگونه اشکال در ثبتنام و یا طرح
سؤاالت ضروری با شماره  021-88199519تماس حاصل نمایند.
معاون منابع انسانی دادگستری کل استان کرمان با اعالم اینکه آزمون روز جمعه مـــــــورخ
 27فروردین  1395رأس ساعت  9صبح برگزار خواهد شد ،گفت :کارت ورود به جلسه آزمون از
تاریخ  95/1/24از طریق سامانه قابل دریافت خواهد بود.
بنابراین گزارش ،شرایط پذیرش در دادگستری کرمان بهصورت زیر است:
الف-شرایطاختصاصیثبتنام:
 -1مرد بودن.
 -2داشتن سن حداقل  22و حداکثر  36سال تمام در روز ثبتنام.
تبصره :موارد زیر بهشرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
 -1ایثارگران و خانواده آنان به مدت دو سال.
 -2داوطلبان دانشآموخته کارشناسی ارشد مرتبط ،به مدت دو سال.
 -3داوطلبان دانشآموخته دکتری تخصصی مرتبط ،به مدت چهار سال.
 -3بومی استان موردتقاضا.
تبصره :داوطلبان درصورتیکه مشمول حداقل یکی از بندهای زیر باشند ،بومی تلقی میگردند:
 -1محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی موردتقاضا برای استخدام یکی باشد.
 -2حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی (ابتدایی،راهنمایی و متوسطه) را در محل مورد تقاضای
استخدام طی کرده باشند.
 -3فرزندان پرسنل نیروهای مسلح درصورتیکه محل تحصیل  3سال از سنوات تحصیلی آنها
(اعم از ابتدایی ،راهنمایی و یا دبیرستان) با محل مورد تقاضای استخدامی یکی باشد.
 -4دارا بودن یکی از مدارک زیر:
 مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد حقوق ،فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانیحقوق اسالمی ،با معدل 15و باالتر.
 مدرک حوزوی سطح  2یا  3در رشته فقه و اصول یا حقوق و قضاء اسالمی ،با معدل 15و باالتر. دانشآموختگان و دانشجویان مقطع دکتری حقوق ،فقه و حقوق ،الهیات با گرایش فقه و مبانیحقوق اسالمی یا سطح  4حوزوی ،با هر معدلی.
تذکر :دارا بودن سایر شرایط عمومی استخدام در دستگاههای دولتی الزامی است.
ب-مدارکموردنیازبرایثبتنام(بهصورتاسکنشده)
 -1عکس 3*4
 -2کارت ملی
 -3صفحه اول شناسنامه
 -4فیش واریزی به مبلغ  600.000ریال به شمارهحساب  4150160903007با شناسه واریز
 2601702نزد بانک ملی ایران به نام موسسه علمی کاربردی شهید قدوسی (قوه قضائیه)
 -5تمامی مدارک تحصیلی (کارشناسی یا سطح  2و باالتر)
ج -نحوهثبتنام:
داوطلبان میتوانند از تاریخ  1394/12/5تا  1394/12/15به مدت ده روز از طریق لینک ثبتنام
در سایت  ، www.kermandadgodtari.irنسبت به تکمیل فرم ثبتنام و ارسال مدارک
اقدام نمایند.

رئیسسازمانامورعشایریایران:

ساماندهی10هزارنفرازبانوانعشایردرصندوقهایاعتباریخرد

رئیس سازمان امور عشایری ایران از ساماندهی  10هزار نفر
از بانوان عشایری سطح کشور در صندوقهای اعتباری
خرد زنان عشایری خبر داد.
به گزارش ایرنا ،کرمعلی قندالی در آئین افتتاح
کارگــاه آموزشی چگــونگی انتخاب تسهیلگـر و تشکیل
صندوقهای اعتبارات خرد زنان عشایر کشور که در مرکز
آموزشی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی واقع
در کرج برگزار شد ،افزود :با ساماندهی این بانوان در
صندوقهای اعتبارات خرد از ظرفیتها و توانمندیهای
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت :با
تشکیل  13جلسه کارگروه اشتغال ،در سال جاری زمینه
ایجاد پنج هزار و  580شغل جدید دراین استان فراهمشده
است.
به گزارش ایلنا در خرم آباد ،علی آشتاب در جمع
خبرنگاران با اشاره به برگزاری منظم جلسات کارگروه
اشتغال و سرمایهگذاری استان به ریاست استاندار لرستان،
افزود  :طی این مدت درهر  26روز یکبار جلسه کارگروه
اشتغال در لرستان تشکیلشده که در این کارگروهها تعداد
 5هزار و  169طرح موردبررسی و تصویب قرارگرفته
است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان اظهار
داشت :در این راستا برای اجرای طرحهای اجراشده مبلغ
 453میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق کارآفرینی امید
بهصورت قرضالحسنه به دو هزار و  161طرح هزینه
شده است.
وی در ادامه تصریح کرد :همچنین از محل منابع
قرضالحسنه بند(ج) تبصره  16قانون بودجه  94سهم
کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی سه هزارویک
طرح به ارزش  326میلیارد ریال به تصویب رسیده و زمینه
اشتغال سه هزار و یک نفر را ایجاد کرده است.
علی آشتاب با اشاره به تسهیالت پرداختشده از
محل منابع داخلی بانکها در سالجاری عنوان کرد:
در سال  94از محل منابع داخلی بانکها هفت طرح

فارغالتحصیالنبیکاراستانبوشهر
مهارتافزاییمیشوند

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر گفت :بهترین شیوه برای جلوگیری از بیکاری،
توجه ویژه به مبحث مهارتآموزی دانشجویان است که این مهم در افزایش مهارت فارغالتحصیالن
بیکار استان بوشهرمورد توجه قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر ،عبدالرسول کازرونی در نشست شورای اداری آموزش
فنی و حرفهای استان بوشهر بابیان اینکه بیکاری یکی از دغدغههای جوانان است اظهار داشت :امروزه
یکی از اصلیترین دغدغههای مردم و مسئوالن درزمینه بیکاری است که خانوادهها و مسئــــوالن
رنج میدهد.
وی تصریح کرد :چگونگی رفاه عمومی و گذران زندگی مردم به اشتغال آنها ربط دارد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر بابیان اینکه اشتغال به افراد هویت میدهد
بیان کرد :عدم تناسب نیاز بازارکار با رشتههای موجود دانشگاهی در دانشگاهها سبب شده که
فارغالتحصیالن دانشگاهی پس از فراغت از تحصیل نتوانند کاری برای خود دستوپا کنند.
کازرونی تأکید کرد :این شرایط سبب شده که آمار بیکاری فارغالتحصیالن بیشتر از آمار
بیکاری سایر اقشار باشد.
وی خاطرنشان کرد :اعتقاد ما بر این است که بهترین شیوه برای جلوگیری از بیکاری،
توجه ویژه به مبحث مهارتآموزی دانشجویان است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای بوشهر خاطرنشان کرد :در مراکز آموزش فنی و حرفهای
استان بوشهر امکانات و زیرساختهای خوبی برای آموزشهای عملی و مهارتی دانشجویان
و اقشار مختلف جامعه وجود دارد که با بهرهگیری از آنها میتوان شرایط خود را با نیاز بازار
کار در سطح جامعه تطابق داد.
کازرونی افزود :اگر مهارتهای فنی و حرفهای را در کنار مهارتهای تئوری دانشجویان
قرار دهیم ،بهیقین شرایط ویژه ای برای آشنایی با فضای کار پیش روی دانشجویان
قرار میگیرد.

مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیلرستانخبرداد:

اشتغالزاییبیشازپنجهزارنفردرلرستان
بااعتبار 33میلیارد ریال و ایجاد اشتغال  73نفر در کارگروه
اشتغال استان به تصویب رسیده است.
وی یادآور شد :این هفت طرح زمینه تثبیت اشتغال
 162نفر را نیز درسال جاری فراهم کرده است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لرستان اظهار
کرد :از ابتدای امسال تاکنون  402هزار و  24نفر تحت
پوشش بیمه تأمین اجتماعی استان قرار گرفتند که این رقم
نسبت به مدت مشابه سال قبل که  381هزار و  529نفر
بوده ،رشدی  2درصدی را نشان میدهد.
وی اضافه کرد :از مجموع بیمهشدگان امسال 18283
نفر زن 108 ،هزار و  877نفر مرد و مابقی افراد تحت
تکفل بودهاند.
آشتاب بیان کرد :همچنین از مجموع  381هزار و  529نفر
بیمهشدگان اجباری درسال  107 ،93هزار و  85نفر مرد،
 17627نفر زن و مابقی افراد تحت تکفل آنها بودهاند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لرستان یادآور
شد :این افراد بیمهشده در حوزههای صنعت ،خدمات،
کشاورزی ،مشاغل خرد ،آزاد و مشاغل خانگی مشغول

به فعالیت هستند.
کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان درسال جاری
به ریاست استاندار و دبیری اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان تشکیل ودر اول هرماه با برگزاری جلساتی
مشکالت بیکاری و اشتغال استان بررسی میشود.

واگذاریسهمیهبندیتسهیالتمؤسسات

کارآموزیآزادبهکانونانجمنهایصنفی

در نشست تخصصی دوایر اجرایی معاونت اداری و
پشتیبانی آموزش فنی و حرفهای استان تهران بر بهرهگیری
از خرد جمعی در راستای حل چالشهای موجود تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفهای
استان تهران ،مدیرکل استان تهران با تأکید بر باالبردن
کیفیت آموزش در مؤسسات کارآموزی آزاد ،اذعان نمود:
بر اساس پیشنهاد کانون انجمن ای صنفی آموزشگاههای
آزاد استان تهران در سه ماه اول سال  1395به شهریه
مؤسسات کارآموزی آزاد  12درصد اضافه میشود و ارائه
آموزشها باکیفیت مطلوب ،استفاده از تجهیزات مناسب،

کسب رتبهی ممتاز در اعتبارسنجی آموزشگاهها و  ...از
مؤلفههای اصلی تعیین شهریه مؤسسات کارآموزی آزاد
در  9ماه پایانی سال  1395است.
مجید طهرانیان از واگذاری سهمیهبندی تسهیالت
مؤسسات کارآموزی آزاداستان تهران به کانون انجمنهای
صنفی خبر داد و افزود :الزم است مباحث مربوط به صنوف
به انجمنهای صنفی مربوطه واگذار شود و اگر حسن
اعتماد دولت را برآورده سازند اختیارات بیشتری به انجمنهای
صنفی واگذار میشود.
وی انجمنهای صنفی را یاوران بخش دولتی و
مؤسسات کارآموزی آزاد دانست و گفت :افزایش اختیارات
به انجمنها باعث هویت بخشی به تشکلها و حضور
همهجانبه آنان در تمامی عرصهها میگردد و با افزایش
مشارکت آنان از حضور فعالشان بهره مند میگردیم.
مدیرکل استان تهران با اعالم آمادگی در خصوص

ایجاداشتغالبرایبیشازسیزدههزارنفر
درآذربایجانغربی

بـراي بیـش از  13هـزار نفـر در آذربایجـان
غربـی امسـال شـغل ایجادشـده اسـت.
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان از
مهابـاد ؛ مدیـرکل تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـي
آذربایجـان غربـی در مهابـاد گفـت  :تاکنـون براي
 13هـزارو 202نفـر از افراد جویاي شـغل و واجد
شـرایط در آذربایجانغربـي اشـتغال ایجادشـده
ا ست .
نقی زاده افزود :اشـتغال ایجادشـده در رشتههای
فنـی و مهندسـی،علوم انسـانی ،علـوم پایـه و

تحقق  108درصدی تعهد اشتغال در خوزستان
معاون اشتغال و کارآفرینی ادارهکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خوزستان با اشاره به ثبت اشتغال  22هزار و  538نفر در سامانه رصد
از تحقق  108درصدی تعهد اشتغال استان خبر داد.
حسین نظری در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
منطقه خوزستان ،اظهار کرد :تعهد اشتغال استان در سال جاری ایجاد
شغل برای  20هزار و  854نفر است که تاکنون اطالعات مربــــوط
به  22هزار و  538نفر در سامانه رصد کشور ثبتشده است.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه دستگاهها در حال جمعبندی
و واردکردن اطالعات مربوط به اشتغال خود هستند ،بنابراین تعداد
واقعی تحقق اشتغال در استان بیشتر از رقم فعلی خواهد شد ،افزود:
صندوق کارآفرینی امید با تعهد اشتغال  671نفر و ایجاد اشتغال برای
 1505نفر موفق به تحقق بیش از  220درصد تعهد اشتغال خود شده
است و از این حیث در جایگاه اول استان قرار دارد.

مختلف آنان در بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
این قشر استفاده میشود.
وی اظهار داشت :حدود  50درصد جمعیت عشایر را زنان
که حدود  600هزار نفر در کل کشور هستند را تشکیل
میدهند و اینیک ظرفیت بسیار مهم و عظیمی در کل کشور
به شمار میرود.
وی این ظرفیــت را به لحـاظ توانمندیهای آنان
در ابعــاد مختــلف همچـون فراوری محصوالت لبنی،
صنایعدستــی ،گیاهــان داروئی و دستپختهای زنان
عشایری دانست که در این قشر از جامعه وجود دارد.
قندالی گفت :به همین دلیل سعی شد در سالهای
گذشته تشکلهایی را در کل کشور تحت عنوان صندوق
خرد زنان عشایری راهاندازی کنیم تا با عضویت و
ساماندهی در این صندوقها بتوانند عالوه بر اشتغالزائی
و کارآفرینی درزمینه ارتقای سطح اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی جامعه تأثیر داشته باشند.
وی تصریح کرد :خوشبختانه از حدود  10سال پیش
تاکنون حدود  86صندوق تشکیلشده و تا پایان سال
جاری نیز  86صندوق دیگر در استانهایی که زمینه
تشکیل آن را داشته باشند ،راهاندازی میشود.
رئیس سازمان امور عشایری ایران افزود :برای اینکه
بتوانیــم از منــابع مختلف بــرای تقــویت این صندوق

استفاده کنیم اقدامات خوبی شده بطوریکه در سال گذشته
در شورای عالی عشایر مصوبهای داشتیم که بنا شد بخشی
از منابع اعتباری صندوق توسط دولت تأمین شود.
وی اظهار داشت :به همین دلیل حدود دو میلیارد تومان
برای تخصیص منابع صندوقهای خرد زنان عشایری
تصویب شد که خوشبختانه موفقت نامهاش با سازمان مدیریت
در حال مبـــادله است که بعــد از تخصیص این اعتبـار
به صندوقها اختصاص یابد.
قندالی ،دیگر منابع تقویت این صندوقها را از طریق زنان
عشایری و همچنین تسهیالت ویژهای از صندوق کارآفرین
امید دانست و گفت :این آوردهها زمینهای برای ایجاد
انواع و اقسام فعالیتهای زنان عشایری را فراهم میکند.
وی همچنین مهمترین برنامه حوزه عشایری در برنامه
ششم توسعه را توسعه به معنای واقعی و توانمندسازی عشایر
در حوزههای مختلف و حفظ حقوق عرفشان عنوان کرد.
در این کارگاه آموزشی سهروزه که با حضور بانوان
شاغل در حوزه امور عشایری استانها برگزار شد ،مباحثی
همچون زمینهسازی تشکیل صندوق ،فراهم شدن زمینه
تولید و وامدهی به اعضاء ،چگونگی راهاندازی صندوق
اعتبارات خرد ،اصول و مبانی اعتبار خرد و چگونگی
وضع دسترسی زنان عشایر به اعتبارات خرد آموزش داده
شد.

درجلسههیئتنظارتاستانتهرانمصوبشد

هـ-موادامتحانیآزمونکتبی:
داوطلبان دانشگاهی: -1حقوق مدنی  -2آییندادرسی مدنی  -3حقوق جزای عمومی  -4حقوق جزای اختصاصی
 -5آییندادرسی کیفری
داوطلبان حوزوی: -1بیع مکاسب  -2جلد اول کفایه االصول
و -زمان برگزاری آزمون کتبی:
روز جمعه مورخ  27فروردین  1395رأس ساعت  9صبح.
کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ  95/1/24از طریق همین سامانه قابل دریافت خواهد بود.
توجه :داوطلبان میتوانند در صورت بروز هرگونه اشکال در ثبتنام و یا طرح سؤاالت ضروری
با شماره  021-88199519تماس حاصل نمایند.

مدیرکلآموزشفنیوحرفهایبوشهر:

نمایندهمردماردبیلدرمجلس:

نظری خاطرنشان کرد :کمیته امداد امام خمینی (ره) با تعهد اشتغال
 1200نفر و اشتغالزایی برای  2491نفر رتبه دوم و همچنین سازمان
جهاد کشاورزی با تعهد اشتغال  2500نفر و ثبت اطالعات
حدود  3600نفر در سامانه رصد با تحقق  144درصدی تعهد اشتغال
از این حیث در جایگاه سوم استان قرار دارد.
وی عنوان کرد :بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز اشتغال
 615نفر را در سامانه رصد ثبت کرده و با تعهد اشتغال  456نفر رتبه
چهارم در تحقق تعهد اشتغال را در استان دارا است و همچنین اداره
کل حملونقل پایانههای استان با تعهد اشتغال برای  1194نفر و تحقق
اشتغال برای  1573نفر حائز رتبه پنجم را دارد.
معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خوزستان بیان کرد :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خوزستان با
تعهد اشتغال برای  6000نفر و ثبت اطالعات  4620نفر در سامانه رصد

کشاورزی،دامپزشـکی و بقیـه رشـتهها بـوده اسـت.
وی اضافـه کرد :در 10ماه گذشـته 12هـزار و 437نفر
در کاریابيهـاي آذربایجـان غربـی بـراي یافتـن
شـغل موردنظـر خـود ثبتنـام کردهاند کـه از این
تعـداد 4167نفرخانـم و 8270نفـر آقـا بودهانـد.
نقـيزاده گفـت :تعداد شـش هـزار و  808نفر
از جوینـدگان کار دیپلـم و زیـر دیپلـم و تعـداد
پنجهـزار و  629نفـر از جوینـدگان کار بـاالي
دیپلـم بودنـد.

باالترین اشتغال ثبتشده را به خود اختصاص داده اما هنوز به تعهـــد
خود نرسیده است.
نظـری گفـت :اداره کل تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی نیـز دارای
تعهـد اشـتغال  5000نفـر و تاکنون اطالعـات مربوط بـه  4600نفر را
در سـامانه رصـد ثبت کـرده اسـت و اداره کل آموزشوپرورش هم با
تحقـق حـدود  30درصـدی تعهد اشـتغال خود ،کمترین میـزان تحقق
تعهـد اشـتغال و ثبت در سـامانه رصد را دارا اسـت کـه البته علت این
مسـئله روند اسـتخدامی این سـازمان و صـدور احکام مربوطه اسـت.
وی افـزود :دسـتگاهها اکنـون در حـال پاالیـش و جمعبنـدی
اطالعـات خـود هسـتند و ظـرف  20روز آتـی حتمـ ًا تمام دسـتگاهها
موفـق بـه ثبـت مابقـی تعهد اشـتغال خود در سـامانه رصد میشـوند؛
ایـن سـامانه بهگونهای اسـت که امـکان ثبت اطالعات غلـط و جعلی
در آن وجـود نـدارد و مـا بازرسـیهای میدانی را در اواخـر فروردین
و اوایـل اردیبهشـت هرسـال بهصـورت نمونـهای انجـام میدهیـم
و بنابرایـن آمـار ثبتشـده در ایـن سـامانه بیشـتر از تحقـق اشـتغال
سـازمانها و دسـتگاهها نیسـت.

ارتقاء دانش مربیان بخش خصوصی با همکاری دولت،
خاطرنشان ساخت :باید دانش مربیان در بخش مهارت و
توانمندی همگام با استانداردهای بینالمللی ارتقاءیافته تا
موجبات تربیت نیروی انسانی ماهر جهت توسعه اقتصادی
کشور فراهم شود.
به گفتهی طهرانیان برگزاری همایشها و سمینارها و
استفاده از لوگوی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان
تهران بر اساس سیاست و رویکردی جدیدی صورت
میپذیرد که متعاقب ًا دستورالعمل آن ارائه خواهد شد.
الزم به توضیح است در این جلسه تعداد  32پرونده
آموزشگاههای آزاد و گزارشهای تنظیمی توسط روحانی
رئیس مؤسسات کارآموزی آزاد استان مطرح و بررسی
الزم صورت گرفت و درنهایت حسب مورد ،تصمیمات
مقتضی اعضای هیئت نظارت استان تهران اتخاذ شد.

پنجهزارفرصتشغلیبرای

جواناندراردبیلایجادمیشود

نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت:با تکمیل کارخانه
تســنیم نوش ،کارخانه سبالن خودرو ،پاالیشگاه و نیروگاه،
دو کارخانه لبنیات ،دو کارخانه داروسازی،کارخانه فراوری
میوه و سبزیجات ،کارخانه کنسانتره و کارخانه نساجی پنج
هزار فرصت شغلی در اردبیل ایجاد میشود.
منصور حقیقتپرور در گفتوگو با تسنیم در اردبیل
بابیان اینکه معیار انتخابات رأی مردم است و در این
راستا نهادهای دولتی و شبهدولتی در اردبیل از مهندسی و
کارگردانی انتخابات هفتم اسفندماه پرهیز کنند اظهار داشت:
با توجه به اینکه در سایه نظام جمهوری اسالمی ایران مردم
میتوانند با شرکت در همهپرسی انتخابات نماینده موردنظر
خود را به مجلس معرفی کنند اما متأسفانه برخی ادارات و
موسسههایی که به نحوی از بیتالمال استفاده میکنند که
این امر غیرقانونی و منافی با قانون اساسی است.
وی با اشاره به اینکه استان اردبیل هنوز در مسیر توسعه
صنایع در سیر صعودی قرار نگرفته است ،گفت :با توجه
به اینکه اینجانب در تالشهای مستمر مجوز احداث
پاالیشگاه را گرفتم اما متأسفانه مسئوالن هیچ اقدامی برای
واگذاری زمین موردنیاز برای احداث این پاالیشگاه انجام
نداده و با توجه به مستندات موجود دست به تبلیغات نامزد
خاصی زدهاند که این امر برخالف قانون است.
حقیقتپور با بیان اینکه با تکمیل کارخانه تسنیم نوش،
کارخانه سبالن خودرو ،پاالیشگاه و نیروگاه ،دو کارخانه
لبنیات ،دو کارخانه داروسازی،کارخانه فراوری میوه و
سبزیجات ،کارخانه کنسانتره و کارخانه نساجی پنج هزار
فرصت شغلی در اردبیل ایجاد میشود ،تصریح کرد :با
پیگیریهای مستمر در کنار اخذ مجوز برای احداث  56پروژه
در سطح ملی ،با ایجاد ارتباط سازنده با خیران قول کمک 50
میلیارد تومانی را در راستای ساخت کتابخانه ،مدرسه ،مسجد
و حسینیه را گرفتهام چراکه استفاده از خیران برای عمران و
آبادانی شهرستان اردبیل بسیار حایز اهمیت است.
وی با اشاره به عملیات انجامشده در تأسیس دانشگاه
فناوری نوین ،تأسیس پارک علم و فناوری ،نواحی و
شهرکهای صنعتی و راهاندازی اورژانس هوایی در اردبیل
بیان کرد :اختصاص  50میلیون مترمکعب آب برای دشت
اردبیل از قزل اوزن نیز ازجمله اقداماتی است که در پرونده
کاری ما ثبتشده است که امیدواریم با تداوم برنامههای در
دست اجرا ،موانع و مشکالت سد راه را برداشته و افقی
روشن برای توسعه اردبیل در آیندهای نزدیک رقم بزنیم.
نماینده مردم شهرستانهای اردبیل ،نیر نمین و سرعین
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به ایام انتخابات هفتم
اسفندماه اظهار کرد :بهتر این است مسئوالن ارشد و مدیران
ادارات دولتی و موسسهها در این راستا به مردم اعتماد
کنند و از دخالت در تبلیغات انتخاباتی برعلیه یا نفع نامزد
انتخاباتی خاصی پرهیز کنند که در این صورت شاهد
کاهش تنش و ایجاد آرامش در بین مردم خواهیم بود چراکه
بر اساس قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری میزان
رأی مردم است و منتخب اصلی باید مردم باشد.

50درصدنیرویانسانی

آبفارکرمانرااستخدامیها
تشکیلمیدهند


معــاون آبفار کرمــان گفت :تنهــا 50درصد چارت
ســازمانی آبفار کرمان را نیروی اســتخدامی تشــکیل
میدهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،
علیرضا عباس زاده با اشاره به این خبر گفت404 :نفر
نیروی استخدامی در شرکت آبفار جا داریم درحالیکه
تنها 207نفر در این شرکت دولتی استخدام هستند.
وی افزود :البته شرکت آبفار در حال حاضر در
سطح استان 558نفر پرسنل دارد که در قالب قرارداد
معین،خصوصی،مامور به کار و...با ما همکاری میکنند.
وی از آغاز به کار 12نیروی استخدام پیمانی در این
شرکت در روز گذشته خبردادوتصریح کرد :این افراد
با آزمون سال  93این شرکت دولتی جذب شدند و در
بخشهای طرح و توسعه ،حقوقی و بهرهبرداری به کار
مشغول میشوند.
عباس زاده خاطرنشان کرد :براساس قانون هر نهاد دولتی
میتواند به ازای هر 3نفری که از آن نهاد خارج میشوند
یک نفر را جایگزین کند.

