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اخبار استان
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اردبیل خبر داد

با طرح هر استان یک شهر

صاحبان فن و مهارت میتوانند از تسهیالت

معضل بیکاری مددجویان کمیته امداد به صفر می رسد

 5میلیون تومانی استفاده کنند

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت :حداکثر تسهیالتی که برای مشاغل
خانگی پرداخت میشود پنج میلیون تومان است که صاحبان فن و مهارت میتوانند از این
تسهیالت استفاده کنند.
حسین منوری در گفتوگو با فارس در اردبیل اظهار کرد :مشاغل خانگی مرتبط با کلیه
مشاغلی است که توسط سرپرست و اعضای خانواده در منزل مسکونی انجام میشود و این
مشاغل جزو کسبوکار خرد محسوب شده و حداکثر تسهیالت پرداختی نیز به این مشاغل
پنج میلیون تومان است.
وی شرایط برخورداری متقاضیان از این تسهیالت را داشتن گواهی مهارت از فنی و حرفهای
و نظام مهارتی اعالم کرد و افزود :عالقهمندان میتوانند با در دست داشتن مدارک الزم به سایت
مشاغل خانگی مراجعه کرده و بهصورت اینترنتی ثبتنام کنند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل یادآور شد :با تائید مشخصات این مشاغل و
توجیه داشتن آن کد رهگیری از طریق سایت به افراد ارائه میشود تا بتوانند مراحل بعدی را انجام دهند.
منوری بابیان اینکه یکی از دستگاههای صادرکننده مجوز از قبیل صنعت و معدن ،فنی و
حرفهای ،میراث فرهنگی ،صندوق کارآفرینی امید ،جهاد کشاورزی ،کمیته امداد و بنیاد شهید
میتوانند مجوزهای الزم را برای کسبوکار خانگی صادر کنند ،عنوان کرد :با مجوز صادرشده
متقاضیان میتوانند به ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مراجعه کرده و در قالب مشاغل خانگی
تسهیالتشان را دریافت کنند.
این مسئول ادامه داد :بهاندازه کافی برای استان اردبیل سهمیه مورد نیاز پیشبینیشده که
امیدواریم متقاضیان واجد شرایط از این تسهیالت استفاده کنند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل یادآور شد :با رایزنیهایی که با مسئوالن
و مدیران بانکی داشتیم تالش جدی بر این است تا با رفع موانع سرعت پرداخت تسهیالت به
طرحهای معرفیشده به انجام برسد بهطوریکه تاکنون بیش از  6میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان
تسهیالت از طریق بانکهای عامل پرداختشده است.
منوری تعداد طرحهای معرفیشده را به بانک را بیش از  8۰۰طرح اعالم کرد و گفت:
صاحبان این طرحها با دریافت پنج میلیون تومان تسهیالت کمبهره بهراحتی میتوانند در ایجاد

معـاون اشـتغال کمیتـه امـداد از تدویـن طـرح
اشـتغال خـرد مددجویـان کمیتـه امـداد و نیازمنـدان
تحـت عنوان «هر اسـتان یک شـهر» خبـر داد و گفت:
سرپرسـت جمعیـت هاللاحمـر اسـتان بوشـهر
گفـت :بهمنظور ارتقای کیفیت خدمات و امدادرسـانی
بهموقـع نسـبت بـه تجهیـز و استانداردسـازی در
پایگاههـا ،اسـتخدام نیروهـای متخصـص از میـان
نجاتگـران جمعیـت از طریـق آزمون اسـتخدامی اقدام
خواهد شـد.
بـه گـزارش خبرگزاری فارس  ،حسـین درویشـی
در نشسـت بـا خبرنـگاران در تشـریح برنامههـای
جمعیت هاللاحمر اسـتان بوشـهر از راهانـدازی امداد
هوایـی و تجهیـز جمعیـت هاللاحمـر بـه بالگـرد در
آینـده نزدیک خبـر داد.
وی موقعیـت اسـتراتژیک اسـتان بوشـهر و لـزوم
تجهیـز و ارائـه خدمـات بهموقـع و الزم بـه هـم
اسـتانیها را از اولویتهـای کار خـود دانسـت و ابراز
امیـدواری کرد کـه تجهیزات امدادی و امدادرسـانی را
سـاماندهی بهتـری خواهـد کرد.
درویشـی درزمینـه طـرح سـالمت گفـت :بـا

بـا انتخـاب یـک شـهر و بـا ارائـه تسـهیالت ،معضـل
اشـتغال در آن بـه صفـر میرسـد.
محمـد امیـد در رابطـه بـا طـرح «اشـتغال خـرد
مددجویـان امـداد و نیازمندان» که بـا همکاری وزارت
کشـور بـرای اشـتغال مددجویان در شـهرهای کوچک
اجرایـی میشـود ،بـه مهـر گفت :بـر اسـاس این طرح
بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه از هـر اسـتان یک شـهری
را انتخـاب و در آن اشـتغال مددجویـان را بـا ایجـاد
فرصتهـای شـغلی بـه صفـر برسـانیم.
وی افـزود :بـا انتخـاب طـرح هـر اسـتان یـک
شـهر ،یـک الگویـی برای سـایر شهرسـتانهای اسـتان
نیـز تدویـن خواهیـم کـرد .ایـن طرحـی اسـت کـه با
همـکاری وزارت کشـور ،وزارت تعـاون ،کار و رفـاه
اجتماعـی و کمیتـه امـداد تنظیمشـده و تفاهمنامـه آن
نیـز آماده اسـت.
بـه گفته معاون اشـتغال و خودکفایـی کمیته امداد،

شـهرهایی را کـه انتخـاب میکنیـم منابـع موردنیـاز
برای اشـتغال مددجویان و نیازمندان اشـتغال آن شـهر
از سـوی کمیتـه امـداد تأمیـن میشـود کـه اجـرای آن
نیـز در سـال  ۹۵محقـق خواهد شـد.
امیـد بـا تأکید بـر اینکه بر اسـاس نیازسـنجیهای
صـورت گرفتـه  ۳۵هـزار خانـوار در شـهرهای
کوچـک نیازمنـد اشـتغال هسـتند ،توضیـح داد :تعـداد
خانوادههـای نیازمنـد اشـتغال مشخصشـده کـه
بـا اضافـه شـدن دو شـهر آبـادان و خرمشـهر ،تعـداد
نیازمندیهـای اشـتغال بـه  ۴۰هـزار خانـوار میرسـد
کـه امیدواریـم در سـال آینـده بتوانیـم ایـن تعـداد را
بـه صفـر برسـانیم و در ایـن صـورت بهمـرور تعـداد
خانوادههـای خودکفـا شـده نیـز افزایـش پیـدا میکند.
بـه گفتـه وی ،در صـورت همـکاری دسـتگاههای
ذیربـط میتـوان در شـهرهای کوچک سـایر نیازهای
مـردم منطقـه را نیز برطـرف کرد.

سرپرست هاللاحمر استان بوشهر خبر داد

استخدام نیروهای متخصص از بین نجاتگران
هاللاحمر استان بوشهر
همـکاری دانشـگاه علـوم پزشـکی بـه دنبـال توسـعه
و تجهیـز درمانگاههـای جمعیـت هاللاحمـر در
سـایر شـعب هسـتیم تـا زمینههـای الزم بهمنظـور
اسـتفاده حداکثـری مـردم از خدمـات جمعیـت به هم
اسـتانیهای عزیـز را فراهـم کنیـم.
سرپرسـت جمعیـت هاللاحمـر اسـتان بوشـهر
خاطرنشـان کـرد :در حـال حاضـر دو درمانـگاه
تخصصـی و فـوق تخصصـی در بوشـهر و دیـر در
بخشهـای اطفـال ،قلـب ،ارتوپـد و کلیـه و مجـاری
ادراری راهانـدازی شـده اسـت و سـایر بخشهـا در
آینـده نزدیـک راهانـدازی خواهـد شـد.

اشتغال مولد خانگی مشارکت کرده و سهمشان را ادا کنند.

نیروهای شهرداری کرمانشاه با  5سال سابقه
خدمت تبدیل وضعیت میشوند

شهردار کرمانشاه گفت :آن عده از نیروهای
شهرداری که حداقل  ۵سال سابقه خدمت دارند
تبدیل وضعیت خواهند شد.
به گــزارش روابــط عمــومی کـرمـانشاه،
عبدالرضا شعبانی در حاشیه دیدار هفتگی خود
با کارکنان و بررسی مشکالت و پیشنهادات
آنان ،از ارتقاء شغلی پرسنل غیررسمی باالی
 ۵سال سابقه کار در شهرداری کرمانشاه و
سازمانهای وابسته که تاکنون فعالیت مستمر
داشتهاند ،مطابق وعده و قولی که در آغاز
فعالیتش داده بود ،خبر داد.
شهردار کرمانشاه گفت :متأسفانه از  ۵هزار
نیروی مشغول به کار در شهرداری تنها  1۰8نفر
رسمی هستند و این فاجعه است لذا باید سازوکاری فراهم میشد تا تعداد کثیری از این
افراد رسمی شوند و شهرداری را در پیشبرد اهداف عالیه مدیریت شهری حمایت کنند.
شعبانی تأکید کرد :با هماهنگیها و پیگیریهایی که به عمل آوردیم موفق شدیم برای
اولین بار ،هسته گزینش استانداری را در شهرداری مستقر کنیم تا سوابق و اطالعات پرسنل
را بررسی و همه افراد واجد شرایط تبدیل وضعیت یک درجه ارتقای شغلی بیابند.
شهردار کرمانشاه با اشاره به اینکه با اجرای تبدیل وضعیت شغلی ،کارکنان شرکتی به
قراردادی ،قراردادی به پیمانی و پیمانی به رسمی ارتقاء مییابند ،افزود :باهدف ایجاد انگیزه
و دلگرمی به کار و تأمین امنیت شغلی نیروهای شهرداری کرمانشاه و با توجه به موافقت
شورا تغییر وضعیت کارکنان شرکتی ،قراردادی و پیمانی در دستور کار قرارگرفته است.
وی رسیدگی به وضعیت نیروهای غیررسمی در شهرداری کرمانشاه را سبب جهش
روحی و بهتبع آن افزایش کارآمدی و توان مجموعه دانست و تأکید کرد :پرسنلی که
رضایت شغلی در سطح باالیی دارند نسبت به شغل و کار خودنگرشی مثبت خواهند
داشت و این موضوع بهرهوری افراد در ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت مناسب را در پی
خواهد داشت.
شعبانی ادامه داد :تبدیل وضعیت شامل تمام نیروهای کارگری خدماتی که توسط
شرکتهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی در شهرداری و سازمانهای تابعه به شکل
روزمزد یا قراردادی به کار گرفتهشدهاند میشوند و در صورتی انجام میشود که تا پایان
سال  ...جذبشده و هنوز نیز شاغل در شهرداری و یا سازمانهای تابعه شهرداری باشند.
وی تأکید کرد :با تایید اعضای شورای شهر تمامی نیروهای قراردادی شاغل در شهرداری
و سازمانهای تابعه که قبل از سال  8۹جذب شدهاند و هنوز به شکل مستمر شاغل هستند به
شکل پیمانی تبدیل وضعیت میشوند.
شهردار کرمانشاه همچنین افزود :نیروهای پیمانی دارای بیش از  ۵سال سابقه فعالیت در
شهرداری نیز به رسمی تبدیل وضعیت خواهند شد.
شعبانی با بیان اینکه شهرداری نهادی فرهنگی اجتماعی خدماتی است و باید پاسخگوی
شهروندان باشد بنابراین نیروهای ناکارآمد برای این هدف ناتوانند و در شهرداری هیچ
جایگاهی ندارند ،تصریح کرد :اداره شهر با نیروهای ناتوان و سفارش شده امکانپذیر نیست
و تصمیم قاطعانه دارم که نیروهای نا کارآمد را حذف کنم و نیروهای کارآمد را جایگزین
آنها خواهیم کرد.

دفتــر توسـعه کارآفرینـي اداره کـــل تعـاون،
کارورفـاه اجتماعـي اسـتان البـرز بـا همـکاري مرکـز
مشـاوره کارآفریني پردا گسـتر دوره آموزشـي «تربیت
مشـــاوران کسـبوکار» را بـراي عالقــهمندان در

دفاتر کاریابی یزد

آیتاللهـی افـزود :حدود  18هـزار جوینده کار در
اسـتان یـزد اقدام بـه ثبتنـام در مراکز کاریابـی کردند
کـه تقریبـ ًا نیمـی از این افـراد به کار معرفیشـدهاند.
وی گفـت :حـدود  7۵درصـد جوینـدگان کار
اسـتان یـزد را مـردان و  ۲6درصـد را زنـان تشـکیل
میدهنـد که بـاالی  ۳۰درصد این افـراد از تحصیالت
دانشـگاهی برخوردارنـد.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزشوپرورش در بوشهر اعالم کرد

جذب نیروی انسانی مورد نیاز آموزشوپرورش
استان بوشهر
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزشوپرورش با تأکید
برجذب نیروی انسانی مورد نیاز آموزشوپرورش استان
بوشهر تصریح کرد :با برنامهریزی باید مجوزهای الزم برای
تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزشوپرورش استان بوشهر
اخذ شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر ،عبدالرسول عمادی
با تأکید بر توجه به اهمیت نگهداشت معلمان مناطق دور دست
و محروم گفت :باید زمینه الزم برای نگهداشت معلمان و

رئیس صندوق کارآفرین امید چالوس خبر داد

توزیع  30میلیارد ریال تسهیالت اشتغال در چالوس
رئیس صندوق کارآفرینی امید شهرستان چالوس از توزیع  ۳۰میلیارد ریال
تسهیالت اشتغال در این شهرستان خبر داد و گفت ۲۰۴ :فقره پرونده در این راستا
تشکیلشده است.
افراسیاب سلطانیناصری در گفتوگو با فارس در شهرستان چالوس اظهار کرد:
 ۳۰میلیارد ریال تسهیالت اشتغال شامل خوداشتغالی ،کارفرمایی ،برندها و پشتیبان در
این شهرستان توزیع شد.
وی درباره پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج از طریق صندوق کارآفرینی امید
چالوس افزود :پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج دانشجویی با امضای تفاهمنامه میان
دانشگاه آزاد اسالمی و قرضالحسنه ازدواج ایثارگران درمجموع بهمبلغ  11میلیارد و
 ۳۵۰میلیون ریال در قالب  ۳۴1فقره تاکنون از دیگر پرداختیهای این صندوق بود.
رئیس صندوق کارآفرین امید شهرستان چالوس با اشاره به اعطای تسهیالت اشتغال
از محل سپردههای وجوه مردمی طرح امید ،خاطرنشان کرد :در این طرح  1۳1فقره
پرونده از سوی متقاضیان با ارائه مدرک فنیوحرفهای و جواز کسب از تسهیالتی

کسـبوکار ،مهارتهـای رهبـري تیمهـای اجرایـي،
تحلیـل و عارضهیابـی کسـبوکار  ،گـزارش نویسـي
و اختتامیـه پـروژه اسـت کـه در ایـن مرکـز آموزشـي
تدریـس میگـردد.
مدیـر اشـتغال وکارآفرینـي اداره کل تعـاون
،کارورفـاه اجتماعـي اسـتان البـرز تصریـح کـرد :
کلیـه عالقهمنـدان میتواننـد جهـت ثبتنـام و
کسـب اطالعـات بیشـتر  ،با شـماره تلفـن۳۲۲۲۲۲67
سـاختمان مدرسـه عالـي مدیریت کـرج تماس حاصل
نمـوده و از شـرایط برگـزاري ایـن دوره اطالع کسـب
نماینـد.

اشتغال به کار  ۷هزارنفراز طریق
7هـزار نفـر از طریـق دفاتـر کاریابی یزد مشـغول
کارشدند.
به گزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان ازیـزد؛ فریبا
آیتاللهـی مدیـر کارآفرینی و اشـتغال اداره تعاون ،کار
و رفـاه اجتماعـی اسـتان یـزد گفـت :از ابتدای امسـال
تاکنـون  7هـزار نفـر از طریـق  ۳۰دفتـر کاریابـی در
واحدهـای تولیـدی ،صنعتـی و خدماتـی اسـتان یـزد
مشـغول به کار شـدند.

به مبلغ  1۲میلیارد ریال برخوردار شدند.
وی با مقایسه وضعیت پرداخت تسهیالت از سوی این صندوق از گذشته
تاکنون ،بیان کرد :با توجه به اینکه سالهای قبل پرداخت تسهیالت صندوق بهصورت
خوداشتغالی بود که ریسک باالی این تسهیالت بهعلت عدم لحاظ بازار بهعنوان رکن
اصلی تولید و کسبوکار مشهود بود.
سلطانیناصری رویکرد جدید صندوق کارآفرینی امید را بهعنوان حامی کسبوکار
خرد و کوچک عنوان کرد و افزود :این صندوق در مواردی مانند پرداخت تسهیالت
اشتغال خانگی ،روستایی ،کارفرمایی ،پشتیبان ،و حمایت از برندهای داخلی در حال
ارائه خدمت به شهروندان است.
وی بازارمحوری با حمایت از تولید شبکههای حملونقل را از مهمترین برنامههای
صندوق کارآفرینی امید عنوان کرد و ادامه داد :در این صندوق شبکههای توزیع ،فروش
و خدمات پس از فروش که در آن سبد مشاغل منطقهای که دارای اولویت و مزیت
رقابتی هستند موردحمایت قرار میگیرد.

نایب رئیس انجمن کفش ماشیــنی قــم با بیان اینکه
این صنعت  ۵هزار فرصت شغلی بهطور مستقیم و  1۰هزار
فرصت شغلی خانگی را ایجاد کرده است ،گفت :استان قم با
بیش از  ۲۵۰واحد تولیــد کفش ماشینـی ساالنه بیش از
 1۰۰میلیون جفت کفش ماشینی در قم تولید میکند.
مصطفی کرمانی در گفتوگو با تسنیم در قم ،با اشاره به اینکه
قم بهعنوان قطب تولیدی کفش ماشینی در کشور مطرح است
اظهار داشت :استان قم با بیش از  ۲۵۰واحد تولید کفش ماشینی
ساالنه بیش از 1۰۰میلیون جفت کفش ماشینی در قم تولید میکند.
نایب رئیس انجمن کفش ماشینی قم با بیان اینکه این صنعت
 ۵هزار فرصت شغلی بهطور مستقیم و  1۰هزار فرصت
شغلی خانگی را ایجاد کرده است ،افزود :ارزش ریالی صادرات
کفش ماشینی قم ساالنه بیش از  ۵۰میلیون دالر میشود.
وی با بیان اینکه تولید کفش ماشینی قم ازجمله مهمترین
و اولینهای کاالهای صادراتی استان است ،افزود :این تولیدات
در بخش صادرات به بازارهای گرجستان ،عراق ،افغانستان،
آذربایجان ،پاکستان ،ترکمنستان صادر میشود.
کرمانی وجود واحدهای غیرمجاز و زیر پلهای را از مهمترین
موانع و مشکالت تولیدکنندگان کفش ماشینی استان برشمرد و
گفت :این واحدها با هزینه  ۲۰درصد کمتر از واحدهای تولیدی
بازار رقابتی ناسالمی را ایجاد میکنند و همین موضوع سبب
آسیب به بازار تولید و صادرات این محصول میشود.
نایب رئیس انجمن کفش ماشینی قم همچنین از برگزاری
نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت کفش استان و صنایع
وابسته در قم خبرداد و تصریح کرد :بیش از  ۴۰واحد تولید
کفش ماشینی استان و واحدهای تولیدی وتامین صنایع وابسته
از ششم تا نهم بهمنماه سال جاری در نمایشگاه بینالمللی قم
تولیدات خود را در معرض دید عموم قرار میدهند.

جذب نیروهای غیربومی
در ادارات میامی نگرانکننده است

در استان البرز برگزار میگردد

مدرسـه عالـي مدیریـت کـرج برگـزار مینمایـد.
بــه گـــزارش روابــط عمومــي اداره کــــل تعــاون،
کارورفــاه اجتماعــي اســتان البــرز ؛ زهــره حجــازي
مدیــر اشــتغال و کارآفرینــي ایــن اداره کل در
خصــوص برگــزاري ایــن دورههــای آموزشــي
اظهــار داشــت :ایــن دوره از  ۲۴دیمــاه ســال جــاری
لغایــت  11اردیبهشــت مــاه ســال  1۳۹۵در مدرســه
عالــي مدیریــت کــرج برگــزار میگــردد و شــرکت
بــراي عمــوم در ایــن رشــتهها آزاد اســت.
حجـازي با اعالم عناوین سـرفصلهای آموزشـي
ایـن دوره گفـت  :ســرفصلهـــای آمــوزشي دوره
تربیـت مشـاوران کسـبوکار شـامل مبانـي مشـاوره

صنعت کفش ماشینی در قم
بیش از  ۱5هزار فرصت شغلی
ایجاد کرده است

عضو شورای شهر میامی:

دوره آموزشي تربیت مشاوران کسبوکار

شهردار کرمانشاه :

نایب رئیس انجمن کفش ماشینی قم:

برنامهریزی مدون در حوزه نقلوانتقال فراهم شود تا شاهد نبود
معلم در برخی مدارس محروم و دور دست نباشیم.
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزشوپرورش تأکید کرد:
باید در ارتقا دانش ،منزلت و معیشت معلمان مناطق دور دست
و کم برخوردار برنامهریزی شود.
عمادی با تأکید بر توجه به دورههای ابتدایی و پیشدبستانی
بیان کرد :برای بهبود کیفیت آموزشی توجه ویژه به پایههای
ابتدایی و پیشدبستانی باید موردتوجه قرار بگیرد.

این مسئول با بیان اینکه سقف تسهیالت مشاغل خانگی  1۰میلیون ریال است،
اظهار کرد :سقف تسهیالت خوداشتغالی  ۳۰۰میلیون ریال بوده و سقف تسهیالت
پشتیبان کارفرمایی و برندها در حال حاضر در سطح شهرستان تا یک میلیارد ریال و
تسهیالت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی  ۵۰۰میلیون ریال است.
وی نرخ کارمزد تسهیالت را چهار درصد بیان کرد و با اشاره به شیوه دریافت
تسهیالت از صندوق کارآفرینی امید ،تصریح کرد :مراجعه حضوری به شعبه صندوق
کارآفرینی امید ،شناسایی طرحهای بازار محور و دارای توجیه اقتصادی توسط همکاران
شعبه در بررسیهای میدانی ،معرفی طرحها توسط نهادها و دستگاههای اجرایی
در کارگروه اشتغال شهرستان ازجمله راهکارهای دریافت تسهیالت در این صندوق
محسوب میشود.
سلطانیناصری در پایان با اشاره به تعامل دستگاههایی مانند فرمانداری ،اداره تعاون
کار و رفاه اجتماعی درزمینه اعطای تسهیالت به متقاضیان گفت :صندوق کارآفرینی
امید با انعقاد تفاهمنامههایی با دستگاهها و سازمانهای مختلف ازجمله دفتر امور بانوان
و خانواده فرمانداری و استانداری ،میراث فرهنگی و گردشگری ،جهاد کشاورزی،
کمیته امداد امام (ره) ،بهزیستی ،راهداری ،حملونقل و پایانهها و اداره صنعت،
معدن و تجارت و درخواستهای خارج از تفاهمنامه با بررسی اولیه طرح و انطباق
باسیاستهای خود اقدام به پرداخت تسهیالت به متقاضیان واجد شرایط میکند.

عضو شورای اسالمی شهر میامی گفت :جذب نیروهای غیربومی
در ادارات میامی دارای تبعات منفی بوده و این روند نگرانکننده است.
عباسعلی اصغری در گفتوگو با خبرگزاری فارس در میامی،
به دغدغه مهم جوانان بیکار در شهرستان میامی اشاره کرد و
اظهار داشت :جــذب نیروهــای غیربومی در ادارات میــامی
با تبعاتی منفی روبــهرو است و این تبعات میتوانـد پیشرفت
شهرستان میامی را با مشکل مواجه کند.
وی گفت :اشتغال در ادارات شهرستان میامی یکی از حقوق اصلی
مردم بهویژه جوانان بومی این شهرستان است و استخدام نیروهای
غیربومیدراداراتنوعیبیعدالتیمحسوبمیشود.
عضو شورای اسالمی شهر میامی در ادامه به اقدامات صورت
گرفته از سوی شورای شهر میامی دراینارتباط اشاره کرد و
گفت :شورای شهر میامی در جلسات مختلف این موضوع را با
امامجمعه ،فرماندار و مسئوالن ادارات شهرستان مطرح کرده است؛
ولی متأسفانه رؤسای ادارات راه و مسیر خودشان را رفتهاند و
هیچ توجهی به گفتــههای شورا ندارند و مکاتبات بسیاری در
این زمینه انجامشده و مؤثر واقع نیفتاده است.
اصغری در ادامه با بیان اینکه عدالت حکم میکند نیروی اداری
در هر منطقه از همان منطقه تأمین شود ،تصریح کرد :رعایت عدالت از
سوی دستگاههای اجرایی بسیار مهم است و اگر خود آن منطقه نیروی
الزم را نداشت ،در مرحله بعد از شهرهای همجوار باید نیرو تأمین شود
و شهرستان میامی نیز دارای نیروهای کارآمد زیادی است.
عضو شورای اسالمی شهر میامی در ادامه گفت :شهرستان میامی
با حضور جوانان مستعد و جویای کار از دورترین نقطه خود تا مرکز
شهرستان ،توقع داشته که به نخستین خواسته آنها که بیکاری است،
توجه شود و این خواسته آنها نیز بهحق است.
وی همچنین با اشاره به مراجعه جوانان جویای کار به دفتر شورای
شهرمیامیافزود:جوانانوخانوادههایجویایکارکهتحصیالتعالی
و خوبی دارند ،به دفتر شورای شهر میامی مراجعه کرده و انتظار دارند
منتخبان خود در شورای شهر برای بیکاری جوانان کاری انجام دهد و
شورای شهر میامی نیز تالش خود را کرده است و برای این کار بازهم
بیشترتالشخواهدکرد.
عضو شورای اسالمی شهر میامی در ادامه خواستار توجه مسئوالن
به نیروهای جوان ،بیکار و دارای تخصصهای فنی در شهرستان میامی
شد و افزود :از مسئوالن انتظار داریم اگر دستگاه اجرایی در شهرستان
میامی نیاز به نیروی کار دارد ،در مرحله نخست عدالت را سرلوحه کار
خود قرار داده و از جوانان بیکار بومی که با امید و تالش به آیندهای
روشن تحصیالت خود را گذراندهاند ،استفاده شود.
اصغری با بیان اینکه نیروهای مورد نیاز در رشتههای مختلف در
شهرستان میامی وجود دارد ،خاطرنشان کرد :جوانان برای اشتغال خود
فقط به کار اداری توجه نکنند و مشاغل آزاد نیز میتواند در ایجاد اشتغال
و کاهش بیکاری مؤثر باشد.
عض ــو ش ــورای اس ــالمی ش ــهر میام ــی اف ــزود :جوان ــان
میتواننـــد بـــا ایجـــاد شـــرکتهای تعاونـــی هـــم خـــود
مشـــغول بـــه کار شـــوند و هـــم تعـــدادی جویـــای کار را
جـــذب کننـــد و مشـــغول بـــه کار شـــوند و بـــه توســـعه
شهرســـتان کمـــک کننـــد..
وی در ادامـــه خواســـتار نـــگاه ویـــژه مســـئوالن اســـتانی
ب ــه شهرس ــتان میام ــی ش ــد و اف ــزود :ن ــگاه مس ــئوالن اس ــتان
درزمین ــه ج ــذب نی ــرو در عم ــل ن ــگاه خوب ــی نب ــوده اس ــت
و نیروهایـــی کـــه در ادارات میامـــی شـــاغل هســـتند ،از
شهرســـتانهای همجـــوار بهویـــژه شـــاهرود هســـتند.

