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اخبار استان
چکیده نتایج آمارگیری نیروی کار پاییز  1394نشان میدهد

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 19استان نرخ بیکاری

باالتر از میانگین کشوری دارند

هرچند نرخ بیکاری در  ۱۰استان کشور
تکرقمی است ،اما؛  ۱9استان نیز نرخ بیکاری
باالتر از میانگین کشوری ( )۱۰/7دارند.
به گزارش خبرگزاری موج و به نقل
از چکیده نتایج آمارگیری نیروی کار پاییز
 ۱۳94که مرکز آمار ایران منتشر کرده
است ،استانهای کهگیلویه و بویراحمد،
چهارمحال بختیاری و مازندران به ترتیب با
 ۱6.7 ،۱7و  ۱۵.۳درصد در رتبههای بعدی
به لحاظ باال بودن نرخ بیکاری قرار دارند.
علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،با تأکید بر اینکه نرخ بیکاری را
تکرقمی خواهیم کرد ،گفته بود این امر
با توجه به ظرفیتهای اقتصادی موجود در کشور امکانپذیر است.
اجرای برجام انتظارات جدیدی را در میان مردم ایجاد کرده که مهمترین آن ایجاد
شغل برای جوانان و ارتقای سطح معیشت است.
باوجود درآمد باالی نفتی در هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم ،این درآمدها
نهتنها به بهبود زندگی مردم منجر نشد بلکه اجرای هدفمندی یارانهها موجب افزایش
بیرویه قیمتها شد و معیشت مردم را با چالش جدی تورم بیش از  4۰درصدی مواجه
کرد .باوجود پرداخت یارانه نقدی سفرههای مردم کوچکتر شد.
یکی از برنامههای مهم دولت یازدهم ،حل مسئله اتمی و لغو تحریمها بود که با
تالشهای  ۳۰ماهه دیپلماتهای کشورمان باالخره این مهم به سرانجام رسید.
حسن روحانی ،رئیسجمهوری ،در نخستین نشست اقتصادی پس از اجرایی شدن
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اظهار داشت :اقتصاد مهمترین مسئله در شرایط
امروز است ،چراکه؛ اقتصاد قدرت ،استقالل و اشتغال میآورد.
رئیسجمهوری افزود :مشکل اصلی امروز بیکاری ،رکود و نبود رونق است بنابراین
باید تالش کنیم تا چند سال پیش رو از این مشکالت عبور کنیم.
به گفته رئیس دولت تدبیر و امید ،در دوران جنگ و سختی کودکان ما پا به عرصه
وجود گذاشتند و وقتی جنگ تمام شد ،نوجوان شدند و در دهه  8۰کمکم وارد فضای
کار و فعالیت شدند و درزمانی که بیشترین درآمد ارزی را داشتیم باید برای جوانان
اشتغال ایجاد میکردیم ،چه شد چرا اشتغال صفر شد؟ امروز باید چهکار کنیم؟
رئیسجمهوری یکی از بزرگترین مشکالت کنونی کشور را اشتغال جوانان عنوان
کرد و تأکید کرد ،وقتی گفته میشود بیکاری  ۱۰.4یا  ۱۰.8اینیک عدد سرجمع
است و اگر بیکاری جوانان؛ بهویژه زنان تحصیلکرده را به آن بیافزاییم رقمها خیلی
تکاندهنده خواهد بود.
میانگین نرخ بیکاری دورقمی در کشور در شرایطی است که برخی استانها نظیر
کهگیلویه و بویراحمد با نرخ بیکاری صددرصدی زنان جوان  ۱۵تا  24ساله در نقاط
شهری مواجه هستند.
بیکاری در ایران ،از جنس تحصیلکردهها ،زنان و جوانان است و نیاز به اقدامهایی
عاجل دارد .بهبود اقتصادی درگرو تولید و ایجاد اشتغال است و ضروری است برجام
در حوزه اقتصاد سریعتر عملیاتی شود تا بتوان غول بیکاری را که یک آفت اقتصادی
و اجتماعی است را در چراغ جادو برای همیشه حبس کرد.
رئیس اتاق اصناف مشهد خبر داد

اشتغال  400هزار نفر در واحدهای صنفی مشهد

رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به اینکه  ۵هزار پروانه صنفی از ابتدای سال مورد
ابطال قرارگرفته است ،گفت 4۰۰ :هزار نفر در سطح شهر مشهد در واحدهای صنفی
اشتغال دارند.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد ،محمود بنانژاد در نشست خبری که در محل
اتاق اصناف برگزار شد ،اظهار کرد :اقتصاد مقاومتی یکی از موضوعات مهمی است
که رهبر انقالب آن را مطرح کردند و باید گفت در این بخش نقش اصنـاف
بسیار تأثیرگذار و مهم است.
رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به اینکه یکی از شاخصهای اقتصاد مقاومتی
بحث ایجاد اشتغال پایدار است ،گفت :در سطح شهر مشهد تعداد واحدهای پروانهدار
معتبر ما در سه دسته خالصه میشود که در بخش توزیع  4۵هزار و  ،۵7۱خدماتی
 29هزار و  ۱89و در بخش تولید  ۱4هزار و  49پروانه معتبر صادرشده است.
وی عنوان کرد :درمجموع حدود  9۰هزار پروانه معتبر در سطح شهر مشهد وجود
دارد و مطابق برآورد ما بالغبر  ۱۱۰هزار واحد صنفی در سطح شهر مشهد در حال
فعالیت هستند و چیزی حدود  2۰هزار واحد هم هنوز پروانه دریافت نکردهاند و
مشکالتی داشتهاند.
بنانژاد تصریح کرد :از ابتدای سال هزار پروانه برای واحدهای صنفی در بخشهای
توزیعی ،خدماتی و تولیدی صادرشده است و با اصالحاتی که در آئیننامه نظام صنفی
صورت گرفته صدور پروانه راحتتر شده است و در نظر داریم تا  2۰هزار واحد صنفی
که هنوز نتوانستهاند پروانه بگیرند را به زیر چتر قانونی هدایت کنیم.
رئیس اتاق اصناف مشهد بابیان اینکه بدنه صنفی در عرض چند سال گذشته
بزرگشده بهطوریکه در بحث مجتمعهای تجاری تازهساخت صدها مغازه ایجادشده
است ،یادآور شد :متوسط اشتغال در هر واحد صنفی  8.۳نفر بوده که  4۰۰هزار نفر در
سطح شهر مشهد اشتغال دارند و تنها یکمیلیون نفر خانوادههای اصناف است.
وی خاطرنشان کرد :در  ۱۰ماهه گذشته حدود  ۳هزار و  ۳۳8واحد صنفی
در حوزه توزیعی ،هزار و  ۱49واحد خدماتی و هزار و  98واحد تولیدی مورد
ابطال پروانه واقعشده اند.
بنانژاد تأکید کرد ۱۰6 :اتحادیه صنفی در سطح شهر مشهد داریم که این تعداد
مدیریت  ۱۰۰هزار واحد صنفی را بر عهدهدارند و با توجه به تغییرات قانون در سال
 92ما  4۵انتخابات در حوزه اتحادیه برگزار کردیم که تا پایان سال به  ۵۳مورد میرسد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقامتی برجسته شهر مشهد ،ادامه داد :با توجه به ظرفیت
گردشگری مشهد مقدس ،ساالنه میزبان  27زائر هستیم به عبارتی هر سه سال جمعیت
کل کشور وارد مشهد میشوند؛ در این زمینه حدود  ۵۵درصد واحدهای اقامتی کشور
در مشهد مشغول به فعالیت هستند و با این رویکرد کارگروه زیارت را در اتاق انصاف
ایجاد کردیم تا تمام مبحثهای گردشگری و زیارتی شناسایی شوند.
رئیس اتاق اصناف مشهد تأکید کرد :با توجه به اهمیت صادرات و ظرفیتهای
جدیدی که شکلگرفته ،رویکرد تازهای در اتاق اصناف شکلگرفته که بهموجب آن
سه هیئت به کشورهای ،تاجیکستان ،هند و افغانستان سفرکردهاند تا از ظرفیتهای
آنها در اقدامات بهرهگیری شود.

زمینه اشتغال  ۲۲9نفر
در بخش کشاورزی اردبیل
فراهم میشود

 1۵هزار شغل در چهارمحال و بختیاری
ایجاد میشود

اسـتاندار چهارمحـال و بختیاری گفـت :برنامهریزی
مـا ایـن اسـت کـه هرسـال  ۱۵هـزار شـغل بهصـورت
مسـتقیم در ایـن اسـتان تولید شـود.
قاسـم سـلیمانی دشـتکی در گفتوگـو بـا مهـر بـا
اشـاره بـه اینکـه برنامهریـزی مـا این اسـت که هرسـال
 ۱۵هـزار شـغل بهصـورت مسـتقیم در این اسـتان تولید
شـود ،عنـوان کرد :ایـن تعداد شـغل تنهـا در واحدهای
اقتصـادی ایجاد میشـود.
وی عنـوان کـرد :احـداث کارگاههـای کوچـک و
تولیـدی نیـز در سـطح اسـتان حمایت میشـوند که این
کارگاههـا نیـز اشـتغال قابلتوجهی را بـرای جوانان رقم
میزننـد.
اسـتاندار چهارمحـال و بختیـاری تأکیـد کـرد:
یکـی از مشـکالت مهـم در سـطح اسـتان بیـکاری
فارغالتحصیـالن دانشـگاهی و جوانـان اسـت کـه طـی
برنامهریزیهـای صـورت گرفتـه طـی دو سـال آینـده
ایـن مشـکل تـا حـدودی مرتفـع خواهـد شـد.
قاسـم سـلیمانی دشـتکی ادامـه داد :هماکنـون در
ایـن اسـتان زمینه سـرمایهگذاری فراهمشـده اسـت و با

انجـام سـرمایهگذاریهای خارجـی و داخلی طی دو سـال
آینـده بسـیاری از مشـکالت بیکاری جوانان اسـتان حل
خواهد شـد.
وی اذعـان داشـت :چهارمحـال و بختیـاری
ظرفیتهـای و پتاسـیل هـای بسـیاری دارد کـه از
مهمتریـن ایـن ظرفیتهـا ظرفیـت گردشـگری اسـتان
اسـت.
اسـتاندار چهارمحـال و بختیـاری اظهـار داشـت:
سـرمایه گذاری در ایـن حـوزه موجـب افزایـش
ورود مسـافر و گردشـگر میشـود کـه ایـن امـر نقـش
مهمـی در توسـعه اسـتان و رونـق گرفتـن بازارهای این
اسـتان دارد.
قاسـم سـلیمانی دشـتکی یـادآور شـد :یکـی از
اهـداف مهـم دولـت در این اسـتان توسـعه گردشـگری
ایـن اسـتان اسـت کـه زمینه بـرای تبدیـل این اسـتان به
یـک اسـتان گردشـگری وجـود دارد.
اسـتاندار چهارمحال و بختیاری با اشـاره به توسـعه
حـوزه کشـاورزی در اسـتان ،ادامـه داد :هماکنـون بـا
برنامهریزیهـای انجامشـده زمینـه توسـعه کشـاورزی

در این اسـتان فراهمشـده اسـت که احداث  ۳گاوداری
بـا ظرفیت دو هزار و  ۵۰۰راسـی زمینه را برای اشـتغال
بسـیاری از جوانـان فارغالتحصیـل حـوزه کشـاورزی
فراهـم میکند.
وی ادامـه داد :ایـن گاوداریهـا در بخـش فـرخ
شهر(روسـتای دسـتگرد امامـزاده) و شهرسـتان بـن
احـداث میشـوند که ایـن گاوداریهـا بـا حمایتهای
دولتـی و بخـش خصوصـی احـداث میشـوند.
اسـتاندار چهارمحـال و بختیـاری یـادآور شـد :بـا
رفـع تحریمهـا شـاهد رونـق گرفتـن بخـش تولیـد و
فراهـم شـدن زمینـه اشـتغال در این اسـتان خواهیـم بود.

مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی در امور زنان:

صنایعدستی حرف نخست را در ایجاد اشتغال
بانوان سیستان و بلوچستان میزند

از اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان باهـدف برنامهریـزی
بـرای اشـتغال بانـوان سرپرسـت خانـوار انجامشـده
اسـت ،برنامههایـی بـرای آمـوزش زنان بهویـژه زنان
سرپرسـت خانـوار در تمـام رشـتههای صنایعدسـتی
داشـتیم و بـا تنـوع رشـتههای صنایعدسـتی در کشـور
میتـوان امیـدوار بـود کـه صنایعدسـتی حـرف اول را
بـرای ایجـاد اشـتعال بانـوان و حفـظ ایـن میـراث بـه
همـراه خواهد داشـت.
وی افـزود :انعقـاد تفاهمنامـه بـرای اشـتغال زنـان
سرپرسـت خانـوار بـا همـکاری معاونـت امـور زنـان
ریاسـت جمهـوری ازجملـه برنامههـای ایـن سـازمان
اسـت و تمامـی عرصههایـی کـه حـوزه زنـان درزمینه
صنایعدسـتی دارنـد شناسـایی  ،ارزیابـی و بـروز

مشـاور رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـی در
امـور زنـان و خانـواده گفت:بـا تنـوع رشـتههای
صنایعدسـتی در کشـور میتـوان امیـدوار بـود کـه
صنایعدسـتی حـرف اول را بـرای ایجاد اشـتعال بانوان
و حفـظ ایـن میـراث بـه همـراه خواهـد داشـت.
بـه گـزارش پانـا از سیسـتان و بلوچسـتان،زهرا
سـادات احمـدی زاده بـا حضـور در مراسـم بـزرگ
جشـن انقالب شهرسـتان میرجـاوه اظهار کـرد :بازدید

می شـوند.
وی خاطرنشـان کـرد :سـوزندوزی سیسـتان و
بلوچسـتان در دنیـا شناختهشـده اسـت و خواهـان
زیـادی دارد امـا بایـد بـا توجـه بـه نیـاز بـازار ایـن
هنـر بـروزو عرضـه شـود و امیدواریـم بـا آمـوزش و
ایجـاد نمایشـگاههای صنایعدسـتی و همـکاری بانـک
کارآفریـن درزمینـه ارائه تسـهیالت ،صنایعدسـتی این
اسـتان را بـه جهـان معرفـی کنیـم.
وی تأکیـد کـرد :پتانسـیل فراوانـی درزمینـه هـای
هنرهـای دسـتی و میـراث فرهنگـی در ایـن اسـتان
وجـود دارد و امیدواریـم بتوانیـم رونـد رشـد تولیـد
صنایعدسـتی و افزایـش اشـتعال بانـوان را افزایـش
دهیـم.

عضو شورای شهر کاشمر عنوان کرد

مشاغل خانگی در خراسان
شمالی ساماندهی شود

در آتشنشانی کاشمر

عضو شـورای اسـالمی شـهر کاشـمر بـا انتقـاد از
کمبـود نیـروی متخصـص ،توانمنـد و آموزشدیـده
در آتشنشـانی کاشـمر گفـت :متأسـفانه در شـورای
شـهر کاشـمر ابتداییترین وسـایل اطفـای حریق نظیر
سـطل شـن یـا کپسـول آتشنشـانی وجـود نـدارد.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از کاشـمر،
حجتاالسـالم میثـم خزاعـی در یکصـد و هفدهمین
جلسـه علنی شـورای اسـالمی شـورای شـهر کاشـمر
اظهـار داشـت :آتشنشـانی نزدیکتریـن تشـکیالت
بـه مـردم اسـت ،لـذا نیروهـا و پرسـنل ایـن مجموعه
بایـد افـرادی توانمنـد و آموزشدیـده باشـند تـا در
حـوادث بتواننـد بهتریـن تصمیـم و خدماترسـانی را
انجـام دهند.
وی بابیـان اینکـه بـا توجـه بـه حـوزه گسـتردگی
شـهر و روسـتا بـه ازای هـر  ۵۰هزار نفر یک ایسـتگاه
آتشنشـانی و بـه ازای هـر هـزار نفـر یک آتشنشـان
نیـاز اسـت ،یـادآور شـد :مدتزمـان رسـیدن تیـم
آتشنشـانی بـه محـل حادثـه کمتـر از چهـار دقیقـه و
شـعاع عملکـرد هـر ایسـتگاه آتشنشـانی  ۳هـزار متر
معاون مرکز شوراهای حل اختالف گفت :تعداد
کارکنان شوراهای حل اختالف با حجم پروندهها متناسب
نیست ،این در حالی است که امکان جذب نیرو برای این
مرکز وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ،عبدالحسین
قرهداغی در همایش تشکیالت و صالحیتهای شوراهای
حل اختالف در قانون جدید که در سالن اجتماعات اداره
کل دادگستری استان قزوین برگزار شد اظهار داشت :با
توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در راهاندازی و تقویت
شوراهای حل اختالف 2۰ ،درصد از ورودی استخدامها
به شوراهای حل اختالف اختصاصیافته که از امتیازات
شورای حل اختالف درزمینه استخدام است.
وی عنوان کرد :در شورای حل اختالف بیش
از  ۱2هزار نفر ازنظر سن و تحصیالت واجد شرایط
استخدام هستند اما با بررسی و پیگیریهای انجامشده
مسئوالن توان استخدام این تعداد را ندارند.
قرهداغی افزود :با توجه به بار مالی و شرایط و

ا ست .
مسـئول کمیسـیون پژوهش شـورای شـهر کاشـمر
بـا تأکیـد بـر اینکـه آتشنشـانیها بایـد دارای  2گروه
عملیاتـی اطفـای حریق و نجات باشـند افـزود :عالوه
بـر حضـور یـک مسـئول آمـوزش و پیشـگیری و
یـک کارشـناس بررسـی علتهـای حریـق ،آمادگـی
جسـمانی آتشنشـانان ازجملـه اولویتهـای جذب و
بهکارگیـری افـراد در ایـن مجموعـه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تمامـی مأموران فعـال در
حـوزه آتشنشـانی بایـد تحـت آموزشهـای بـهروز
قـرار داشـته باشـند ،گفـت :پیشـگیری ،آمـوزش و
اطفـای حریـق سـه محـور اصلـی و مـورد تأکیـد در
آتشنشـانی در جلوگیـری از ضررهـای مالـی و جانی
ا ست .
خزاعـی نامناسـب بـودن کوچههـا بـرای تـردد
خودروهـای آتشنشـانی بهویـژه در بافـت فرسـوده
و مرکـزی شـهر را مهمتریـن چالـش جـدی بـرای
امدادرسـانی در زمـان وقـوع حادثه دانسـت و تصریح
کـرد :در شـهرک صنعتـی بـه دلیـل فاصلـه زیـاد و

مجموعـه مسـکن مهـر بـرای سـاکن بـودن جمعیـت
زیـاد و فاصلـه بـا ایسـتگاههای آتشنشـانی نیازمنـد
راهانـدازی ایسـتگاه اسـت.
ایـن عضـو شـورای شـهر کاشـمر بـا تأکیـد بـر
آمـوزش ،تقویـت و بهروز کـردن نیروهـای متخصص
و توانمنـد در آتشنشـانی از واگـذاری ایـن بخـش
بـه بخـش خصوصـی مخالفـت کـرد و گفـت :باید در
جلوگیـری از خسـارتهای حـوادث موضـوع بیمـه
شـهروندی ،آمـوزش شـهروندان ،رفـع مشـکالت و
دغدغههـای آتشنشـانان ،تکمیـل و تجهیـز ملزومات
موردنیـاز بـرای امدادرسـانی و خدماترسـانی در
موقـع بـروز حادثـه و نظـارت جـدی بـر عملکـرد
فعالیـت آتشنشـانی در دسـتور کار قـرار گیـرد.

معاون مرکز شوراهای حل اختالف در قزوین عنوان کرد

عدم امکان جذب نیرو در شوراهای حل اختالف
وضعیت اقتصادی و تحریمها امکان استخدام  ۱2هزار نفر
در شورای حل اختالف وجود ندارد این در حالی است که
تعداد نیروها با حجم پروندهها متناسب نیست.
وی تصــریح کرد :با اجـرای قانون جدید
مبلغ صالحیت ها درزمینه نفقه ،جهیزیه و مهریه در
شورای حل اختالف به  2۰میلیون تومان افزایش مییابد.
معاون مرکز شوراهای حل اختالف کشور تصریح
کرد :برای اعضای نیمهوقت و افتخاری شورای حل اختالف
توسط قوه قضائیه پاداشی نیز در نظر گرفتهشده و باوجود
پیگیرهای انجام شده دستمزد تعلق نمیگیرد.
وی خاطرنشان کرد :شوراهای حل اختالف صلح
و سازشی با دریافت  ۵۰درصد از هزینههای پرونده

کسبوکار پررونق افغانها در مشهد بهجای کارگر ایرانی
کـه در عمـق زمیـن هـم هسـتند ،تصدیگـری کننـد امـا این مشـاغل شـامل
امـور معـادن نمیشـود.
ابـوی ادامـه داد :اغلـب اتباع خارجـی حاضر در ایران بدون مجوز هسـتند
امـا تعـدادی هـم که مجـوز اشـتغال دارند ،بـه امور کسـب و کار مشـغولاند
درحالیکـه ایـن امر غیرقانونی اسـت.
دبیـر کل کانـون عالـی انجمنهـای صنفی کارگـری بیان کرد :بـا توجه به
اینکـه اتبـاع غیـر ایرانی اجازه کسـبوکار در کشـور را ندارنـد بنابراین مجوز
فـرد دیگـــری را اجـاره میکننـد و کسـبوکاری راه میاندازنـد ،نمونـه این
امـر در شـهری مانند مشـهد بهوفـور یافت میشـود.
بـه گفتـه وی ،اگرچـه با ایـن موارد برخـورد میشـود ،امثال ایـن اتفاقها
بسـیار زیاد قابلرؤیت اسـت.

جانشـــین رئیـــس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی
اســـتان اردبیـــل گفـــت :بـــا صـــرف اعتبـــار بیـــش
از  76۰میلیـــارد ریـــال تعـــداد  ۵۱پـــروژه تولیـــدی
و عمرانـــی و آبیـــاری تحتفشـــار در اردبیـــل بـــه
بهرهبـــرداری رســـیده و بـــرای تعـــداد  229نفـــر
بهصـــورت مســـتقیم کارآفرینـــی ایجـــاد میشـــود.
بــه گـزارش خبرگـزاری تســنیم از اردبیــل ،رضــا محســنی در
آئیـــن تودیـــع و معارفـــه مدیـــران جهـــاد کشـــاورزی
شهرســـتان نیـــر اظهـــار داشـــت :جایـــگاه جدیـــد
مش ــاوره امنی ــت غذای ــی و محی ــط زیس ــت در اس ــتانها
از سیاســـتهای مهـــم وزارت جهـــاد کشـــاورزی اســـت.
جانشـــین رئیـــس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی
اســـتان اردبیـــل افـــزود :بـــه مناســـب فرارســـیدن دهـــه
مب ــارک فج ــر ب ــا ص ــرف اعتب ــار بی ــش از  76۰میلی ــارد
ری ــال تع ــداد  ۵۱پ ــروژه تولی ــدی و عمران ــی و آبی ــاری
تحتفشـــار بـــه بهرهبـــرداری میرســـد کـــه بـــرای
تعـــداد  229نفـــر بهصـــورت مســـتقیم کارآفرینـــی
ایجـــاد خواهـــد شـــد.
محس ــنی بی ــان ک ــرد :در ح ــال حاض ــر برنامهه ــای
ایـــن ســـازمان بـــا تبعیـــت از سیاســـتهای وزارت
جهـــاد کشـــاورزی در تمامـــی بخشهـــای زراعـــی و
باغـــی و دامـــی بـــا یـــک هـــدف مشـــترک در راســـتای
تأمیـــن امنیـــت غذایـــی دنبـــال میشـــود کـــه در کنـــار
آن اســـتفاده بهینـــه از آب کشـــاورزی بـــا تکیهبـــر
احـــداث و توســـعه شـــبکههای آبیـــاری مـــدرن یعنـــی
آبیـــاری تحتفشـــار و نیـــز تأمیـــن امنیـــت بهداشـــتی
در تولیـــد محصـــوالت کشـــاورزی عینیـــت مییابـــد.
وی تصریـح کـرد :شهرسـتان نیـر گرچـه ازلحـاظ
ضریـب نفوذ جمعیتی نسـبت بـه دیگر شهرسـتانها کمتر
اسـت امـا ازلحـاظ قابلیتهـا و توانمندیهای کشـاورزی
جـزو شهرسـتانهای بـا ظرفیـت و توانمندیهـای بـاال
اسـت بهطوریکـه این شهرسـتان ازلحـاظ منابـع آبی غنی
بـوده و دو سـد بـزرگ ذخیـره آب صائیـن و مجیدآبـاد
آب موردنیـاز بیـش از  2۰۰هکتـار از اراضـی کشـاورزی
را تأمیـن میکنـد.
جانشـین رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
اردبیـل بـا قدردانـی از تـالش شـبانهروزی مدیـر جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان نیـر فیـروز فـوالدی ،رضـا ناصری
را بهعنـوان سرپرسـت جدیـد ایـن مدیریـت معرفـی کـرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی:

کمبود نیروی متخصص و آموزشدیده

دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری خبر داد

دبیــر کل کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــری بــا تأکیــد
بــر اینکــه اتبــاع خارجــی دارای مجــوز اشــتغال در کشــور اجــازه راهانــدازی
کســب وکار را ندارنــد ،گفــت :بســیاری از اتبــاع افغــان بــا اجــاره
مجــــوز کســــب افــــراد ایــــرانی در مشهــــد برای خــــود کسبوکــار
بــــه راه انداختهانــد و درآمدزایــی میکننــد.
هـــادی ابـوی در گفتوگـو بـا آنـا بابیـان اینکه اتبـاع خارجـی متقاضی
همـه نـوع کار در ایـران هسـتند ،افـزود :بر اسـاس فهرسـت مشـاغل اعالمی
از سـوی رئیسجمهـوری اتبـاع غیرایرانـی میتواننـد در مشـاغلی ماننـد
مقنیگـری ،کشـتارگاههای غیرصنعتـی در شـهرهای کوچـک ،کورهپزخانههـا
و ...مشـغول بـه کار شـوند.
وی تصریـح کـرد :اتبـــاع خارجـی در ایـران میتواننـد تصدی مشـاغلی

جانشین رئیس جهاد کشاورزی اردبیل:

حقوقی از مردم ،آن را درزمینه پاداش به اعضای شورای
حل اختالف میدهد.
قرهداغی افزود :با توجه به سیاستگذاریهای انجام شده،
تمامی اعضای شوراهای حل اختالف بهصورت پارهوقت و
بهعنوان عضو افتخاری مشغول به فعالیت هستند.
وی عنوان کرد :بیش از  4۰هزار نفر نیرو برای
فعالیت در شوراهای حل اختالف وجود دارد اما با
توجه به تعداد زیاد و محدود بودن منابع مالی امکان
جذب نیرو وجود ندارد.
قرهداغی افزود :ابالغ و تخصیص اعتبار به
شوراهای حل اختـالف در تمام استــانهای کشور
بهصورت یکسان انجام میشود.

معـاون سیاسـی امنیتـی اسـتاندار خراسـان شـمالی
بـر سـاماندهی مشـاغل خانگـی در اسـتان بهمنظـور
حمایـت از کسـب و کار زنـان روسـتایی تأکیـد کـرد.
محمـد رحیـم نوروزیـان در گفتگـو با مهـر گفت :در
حـال حاضر بیشـتر زنان و دختران روسـتایی و عشـایری
در زمینـه اشـتغال و تأمیـن معیشـت بـا مشـکالتی مواجه
هسـتند که بایـد بسـترهای الزم برای رفع مشـکالت آنان
در جامعـه فراهم شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه زنـان روسـتایی و عشـایری
از اسـتعدادها و توانمندیهـای خوبـی برخوردار هسـتند،
اظهـار کـرد :جهـت حمایـت از کسـب و کار این قشـر و
موفقیـت آنـان در زمینه اشـتغال ،بایسـتی مشـاغل خانگی
در خراسـان شـمالی سـاماندهی شود.
نوروزیـان گفـت :آمـوزش بهعنـوان مهمتریـن عامـل
موفقیت زنان و دختران روسـتایی و عشـایری در راسـتای
ایجـاد اشـتغال هدفمند و پایدار محسـوب میشـود.
وی بـا اشـاره بـه اقدامـات مؤثر اسـتانداری خراسـان
شـمالی در راسـتای حمایت از زنان روسـتایی و عشایری
اسـتان افـزود :در راسـتای حمایـت از اشـتغال ایـن قشـر
تفاهمنامـهای بیـن معاونـت زنـان ریاسـت جمهـوری،
جهـاد کشـاورزی و آموزشوپـرورش منعقدشـده اسـت.
نوروزیـان گفـت :زنـان مهمتریـن نقـش را در تحکیم
بنیـان خانـواده ایفـا میکننـد و ازاینجهـت بایـد بـه آنان
توجـه ویژهای داشـت.
معـاون سیاسـی امنیتـی اسـتاندار خراسـان شـمالی
اظهـار کـرد :مدیریـت مسـائل در زمینـه تولیـد داخلـی و
مشـاغل از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت و رسـانهها
نیـز میتواننـد در توسـعه فرهنـگ مشـاغل خانگـی و
انسجامبخشـی بـه ایـن مشـاغل نقشآفریـن باشـند.
بـر اسـاس اعـالم اداره کل ثبتاحـوال خراسـان
شـمالی هماکنـون جمعیـت خراسـان شـمالی  924هزار و
 ۵۳نفـر اسـت کـه از ایـن تعـداد  464هـزارو  ۳۵8نفر را
زنـان تشـکیل میدهنـد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی خبر داد

اشتغالزایی  400نفر
در طرح بیابانزدایی

مدیـــرکل منــــابع طبیعــی و آبخیـــزداری
خــراســــان جنــــوبی گفــت :اجــرای طــرح
بیابانزدایــی اشــتغال  4۰۰نفــر را در برداشــته اســت.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از
بیرجنــد؛ حبیــباهلل شــریفی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح
بیابانزدایــی در روســتای تقچرآبــاد بخــش دهســتان
القورآبــاد بهعنــوان هاللــی آبگیــر در  ۱۰۰هکتــار
اجــرا میشــود افــزود :ایــن طــرح  9میلیــون هزینــه در
برداشــته اســت .
و ی گفــت  :ا جــر ا ی طــــر ح بیـــا با ن ز د ا یی
د ر ر و ســتا ها ی دهســتان باقــران  ۳4 ،میلیــون هزینــه
شــده اســت کــه ایــن اعتبــارات از محــل دولـــــتی
دریافــت شــد .
وی افــزود :ایــن بیــان زدایــی در ســطح  4۰هکتــار
صــورت گرفتــه ،کــه ســبب اشــتغالزایی  ۱6۰نفــر
می شــود.

