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اخبار استان
مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد

کمبود سه هزار و  800معلم در استان مرکزی

مقطع اول متوسطه مدارس استان مرکزی
با کمبود سه هزار و  800معلم روبروست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
از اراک،مدیرکل آموزش و پرورش استان
مرکزی در شورای آموزش و پرورش
استان گفت :این کمبود به دلیل کافی نبودن
اعتبارات است.
فوالدوند افزود :اکنون حدود  51هزار
دانشآموز در مقطع اول متوسطه در استان
تحصیل میکنند.
او بابیان اینکه  ،برخی طرحهای مرتبط
با آموزش و پرورش به سبب نبود اعتبارات اجرا نمیشود گفت  :مشاوره و فوقبرنامه
ازجملهی این طرحهاست .
 ۲۲7هزار دانشآموز در سال تحصیلی جاری در بیش از دو هزار و  600مدرسه
استان در حال تحصیلاند.

مدیر توسعه کارآفرینی تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان خبر داد

آغاز ثبتنام متقاضیان طرح کارورزی در سیستان و بلوچستان
مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون
کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت :فرایند
ثبتنام متقاضیان طرح کارورزی در سیستان و بلوچستان
همزمان با  7استان دیگر کشور آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه
اجتماعی سیستان و بلوچستان ،فاطمه سرابندی اظهار داشت:
افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی
از طریق انتقال مهارت و استفاده از تجربه و دانش موجود
در بنگاههای اقتصادی ،فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از
دانشآموخته به بنگاه اقتصادی ،ایجاد انگیزه کارآفرینی و
کسبوکار در افراد تحصیلکرده و همچنین امکان جذب
آنها در بازار کار از مهمترین اهداف این طرح هستند.
سرابندی افزود :اجرای طرح کارورزی موجب
بهکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد در واحدهای
اقتصادی و کمک به فارغالتحصیالن جوان برای

عضو شورای شهر تبریز:

قائممقام اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خوزستان اعالم کرد

تحقق بیش از  84درصد تعهد اشتغال در خوزستان

قائممقام اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خوزستان از تحقق  84/۲1درصدی تعهد
اشتغال استان خبر داد.
رضا میرانی در گفتوگو با ایسنا  ،با اشاره
به آمار تعهد اشتغال استان در سال جاری
که بیش از  ۲0هزار و  854فرصت شغلی
میباشد ،اظهار کرد :تاکنون جذب  17هزار
و  56۲نفر در سامانه رصد ثبتشده است.
وی افزود :میزان تعهد اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان ایجاد  5011فرصت
شغلی بوده که تاکنون  3779نفر از این میزان
تعهد محقق شده است و این اداره کل در جایگاه اول تعداد جذب نیرو قرار دارد.
میرانی تصریح کرد :سازمان جهاد کشاورزی استان با تحقق  3145فرصت شغلی
از  ۲500تعهد اشتغال خود در جایگاه دوم و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان با
جذب  ۲685نفر از  6000تعهد اشتغال خود در جایگاه سوم تحقق تعهد اشتغال قرار
دارند.
وی تعهد اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) را  ۲000نفر و میزان جذب نیرو توسط
این نهاد را  ۲034نفر برشمرد و گفت :تاکنون کمیته امداد امام خمینی (ره) ،منطقه ویژه
پتروشیمی ماهشهر ،سازمان جهاد کشاورزی استان ،بنیاد شهید و امور ایثارگران،
اداره کل حملونقل و پایانهها ،دانشگاه علوم پزشکی و ادارهکل بهــزیستی مــوفق
به تحقق کامل تعهد اشتغال خود شدهاند.

شهرداری به اسم تعدیل نیرو

افراد جدیدی را استخدام میکند
عضو شورای شهر تبریز،گفت :هر از چندگاهی
مسئله تعدیل نیروی انسانی مطرح میشود که در
تعدیل چند نفر ،چند نفر دیگر جایگزین میشوند
که برای جلوگیری از این کار باید دیوار بلندی دور
شهرداری بکشیم تا کسی استخدام نشود.
به گزارش تسنیم از تبریز ،محمدحسن استوتچی

اصحاب فرهنگ و هنر البرز

در سامانه مشاغل خانگی ثبتنام کنند
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع
انسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت:
اصحاب فرهنگ و هنر استان میتوانند در سامانه

مشــاغل خــانگی در ســال دوـلت و ملـت ،هـمدلی
وهم زبانی ،اصحاب فرهنگ و هنر و افرادی که دارای مدرک
رشتههای مرتبط بافرهنگ و ارشاد اسالمی منجمله
نویسنــدگی ،عکــاسی ،خبــرنـگاری ،کامپیوتر،
فیلم نامهنویسی و...هستند میتوانند جهت بهرهمندی
از تسهیالت مشاغل خانگی نسبت بــه ثبـتنــام
در ســایت www.mashaghelkhanegi.ir
اقدام نمایند.

برقراری بیمه بیکاری

برای بیش از 1400مقرریبگیر در استان بوشهر

مجتمع شرکتهای تعاونی دانشبنیان
در زنجان ایجاد میشود

مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان
بوشــهر گفــت :در  9مـــاهه اول ســـال  94بــرای
یــک هــزار و  434نفــر مقرریبگیــر ،بیمــه بیــکاری
در اســتان بوشــهر در نظــر گرفتهشــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از بوشــهر،
حمیدرضــا پنــاه در جلســه آموزشــی برنامههــای
دســتاورد محــور بیمــه بیــکاری اظهــار داشــت:
ایــن جلســه باهــدف برنامههــای دســتاورد محـــور

بیمــه بیــکاری و برنامههــای عملیاتــی  9ماهــه
آن و نیــز هماندیشــی هــر چهبهتــر در اجــرای
برنامههــا و شــاخصهای عملیاتــی ســال 94
برگــزار شــد.
پنــاه تعــداد کشــف اشــتغال پنهــان را یکــی
از برنامههــای بــزرگ عملیاتــی بیمــه بیــکاری
دانســت و در خصــوص آمــوزش مقرریبگیــران
بیمــه بیــکاری نیــز گفــت :آموزشهــای مهارتــی
مقرریبگیــران بیمــه بیــکاری اســتان در راســتای
نیــاز بــازار کار اســتان علیالخصــوص در حــوزه
نفــت و گاز و پتروشــیمی انجــام میشــود کــه
در عملکــرد  9ماهــه تعــداد  54نفــر آمــوزش
اشــتغال مجــدد مقرریبگیــران آموزشدیــده
فنیوحرفــهای داشــتهایم کــه برنامــه  9ماهــه
 100درصــد تحققیافتــه اســت.

پنــاه در مــورد اهــداف ایــن اداره کل جهــت
افزایــش اثربخشــی دورههــای برگزارشــده توســط
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــهای در اشــتغالزایی
مقرریبگیــران گفــت :بــاال بردن ســطح کمــی و کیفی
دورههــا و توســعه آموزشهــای مهارتــی نویــن
و چندمنظــوره ،تناســب دورههــای برگزارشــده
بــا نیــاز بــازار کار و نیازســنجی و بومیســازی
دورههــای آموزشــی برگزارشــده در هــر منطقــه از
اهــداف برگــزاری ایــن آموزشهــا اســت.
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان
بوشــهر افــزود :در  9ماهــه اول ســال  94بــرای
یــک هــزار و  434نفــر مقرریبگیــر ،بیمــه بیــکاری
در اســتان بوشــهر در نظــر گرفتهشــده و در آذرمــاه
نیــز  14درصــد کاهــش تعــداد کل مقرریبگیــران
بیمــه بیــکاری داشــتیم.

رئیس سازمان نظاممهندسی کشاورزی استان:

اشتغال بیش از  2000فارغالتحصیل
در بخش کشاورزی استان کرمان

رئیـس سـازمان نظاممهندسـی کشـاورزی و
منابـع طبیعـی اسـتان کرمـان گفـت :در حـال حاضـر
 ۲هـزار نفـر از فارغالتحصیـالن بخـش کشـاورزی
بهعنـوان مدیـران فنـی ،مسـئولین فنی ،کارشناسـان
تهیـه نقشـه و کارشناسـان آبیـاری در بخـش
کشـاورزی اسـتان مشـغول بـه کار هسـتند.
محسـن کمالالدینـی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،
بـا اعـالم ایـن خبـر اظهـار کـرد :در حـال حاضـر
سـازمان نظاممهندسـی اسـتان کرمـان  11هـزار نفر
عضـو فارغالتحصیـل از مقطـع لیسـانس تـا دکتـرا
دارد.
وی افـزود :مـا توانسـتهایم با اسـتفاده از قوانینی
کـه در سـازمان نظاممهندسـی بـه مـا واگذارشـده

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان :

وضعیت اشتغال اصفهان بمب در آستانه انفجار است
رئیـس اتـاق بازرگانـی اصفهـان گفت :مسـائل کار و اشـتغال
در ایـن اسـتان ،ایـن شـهر را بـه یـک بمـب در آسـتانه انفجار و
وقـوع فاجعـه تبدیـل کرده و در  9ماه گذشـته اشـتغال زیادی در
ایـن اسـتان از بین رفته اسـت.
بـه گـزارش واحـد رسـانه شـرکت نمایشـگاههای بینالمللـی
اسـتان اصفهـان ،عبدالوهـاب سـهلآبادی ،رئیـس اتـاق بازرگانـی
اصفهان در نشسـت بررسـی چالشها و مشـکالت صنعت نسـاجی
اسـتان با اشـاره به اینکه مرکز نمایشـگاه اصفهان در شـرایط سخت
فیزیکـی خـود در سـالهای گذشـته و دور از همـه حاشـیههای
سیاسـی ،کیفیـت عناویـن نمایشـگاهی اصفهـان را حفـظ کـرده و
حتـی ارتقـا داد ،گفـت :نمایشـگاه اصفهـان کارنامـه قابـل قبولی از
خـود بهجـای گذاشـته و در نمایشـگاههای خـارج از کشـور نیـز

مشاغل خانگی ثبتنام کنند.
به گزارش برنا از کرج ،سید مرتضی طبـاطبـایی
با اعالم این خبر افزود :در راستای حمایت از

درجلسه علنی شورای شهر تبریز با اشاره به مسئله
نیروی انسانی در شهرداری تبریز ،گفت :هر از چندگاهی
مسئله تعدیل نیروی انسانی مطرح میشود که در تعدیل
چند نفر ،چند نفر دیگر جایگزین میشوند که برای
جلوگیری از این کار باید دیوار بلندی دور شهرداری
بکشیم تا کسی استخدام نشود.

در  9ماهه امسال صورت گرفت

رئیس توسعه تعاون استان زنجان:

رئیــس اداره توســعه تعــاون اداره کل
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان
زنجــان بابیــان اینکــه طــرح ایجــاد
پـــارک یـــا مجتمــع شرکتهــــای
تعاونــی دانشبنیــان تـــوسط اتحادیــه
تعــاونیهــــای دانـــشبنیان بررســی
میشــود ،گفــت :مجتمــع شــرکتهای
تعاونــی دانشبنیــان در زنجــان ایجــاد
می شــو د .
بــه گــزارش تسنیــــم از زنجــــان،
علــی پاکمنــش در همایــش هماندیشــی
شــرکتهای تعاونــی دانشبنیــان اســتان زنجــان اظهــار داشــت :در راســتای ایجــاد
مجتمــع یــا پــارک شــرکتهای تعاونــی دانشبنیــان در اســتان زنجــان اتحادیــه
شــرکتهای دانشبنیــان موظــف بــه تهیــه طــرح بــا همــکاری تعاونیهــای دانشبنیــان
عضــو و غیرعضــو خــود طــرح بهصــورت کارشناســی شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان نیــز در صــورت
تکمیــل و جامــع بــودن طــرح و تعییــن محــل تأمیــن اعتبــار از ســوی اتحادیــه ،نســبت
بــه پیگیــری و تأمیــن زمیــن رایــگان بــرای طــرح اقــدام میکنــد.
رئیــس اداره توســعه تعــاون اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان
زنجــان بــا اشــاره بهضــرورت اســتفاده از ظرفیــت شــرکتهای دانشبنیــان در
پیشــبرد اهــداف حــوزه تعــاون بیــان کــرد :ایــن شــرکتها بــا توجــه بــه ماهیــت
شــکلگیری خــود بــر محــور نــوآوری و علمــی میتواننــد در توســعه و رشــد
فعالیتهــای نوآورانــه و ارزشآفریــن بســیار مؤثــر باشــند.
وی تأکیــد کــرد :تعاونیهــای دانشبنیــان میتواننــد بــا توجــه بــه ظرفیتهــای
علمــی خــود بــا ارائــه شــیوههای نویــن و نوآورانــه در بهبــود تولیــدات ســایر
تعاونیهــا نیــز مؤثــر واقــع شــوند.
رئیــس اداره توســعه تعــاون اداره تعــاون ،کار و رفاهاجتماعــی اســتان زنجــان افــزود:
تعامــل ایــن شرکتهــــا میتــــواند ســبب در اختیــار گذاشــتن اختراعــات و دانــش
ایــن شــرکتها بــه ســایر تعاونیهــا شــود کــه همیــن امــر بهــرهوری تعاونیهــا را
نیــز افزایــش میدهــد.
وی عنــوان کــرد :توســعه تعامــالت شــبکهای بیــن تعاونیهــا ازجملــه مــوارد
مــورد توجــه اســت کــه ایــن امــر میتوانــد در بهرهمنــدی ایــن واحدهــا از امکانــات
یکدیگــر بســیار مؤثــر باشــد.
پاکمنــش بابیــان اینکــه در برنامــه ششــم فعالیــت شــرکتهای تعاونــی
دانشبنیــان مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت ،گفــت :بــرای گســترش فعالیــت
شــرکتهای دانشبنیــان و جــذب افــراد تحصیلکــرده دانشــگاهی تفاهمنامههایــی
بــا دانشــگاههای سراســر اســتان منعقدشــده اســت.

دستیابی به شغل پایدار و مولد خواهد شد.
وی بابیان اینکه این طرح در راستای سیاستهای دولت

تدبیر و امید و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای
اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی اجرا میشود ،افزود:
کارورزی میتواند به فارغالتحصیالن ،مهارتهای شغلی
مهمی را همانند برقراری ارتباط ،تعهد کاری ،وقتشناسی،
حل مسئله ،کارگروهی ،خود مدیریتی ،برنامهریزی و
سازماندهی و آشنایی با فناوری را بیاموزد که امروزه برای
شاغل شدن بسیار واجب و ضروری هستند.
مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون
کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اهمیت این طرح
در جذب فارغالتحصیالن بیکار ،گفت :دانشآموختگان
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بهعنوان کارورز
و واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی و
تعاون بهعنوان واحدهای پذیرنده میتوانند با مراجعه
به سایت کارورز به نشانی www.irankarvarz.ir
نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.

پیشـرو بوده اسـت.
رئیـس اتاق بازرگانی اصفهان به مشـکالت فراوان صنعت نسـاجی
در اصفهـان اشـاره کـرد و ادامـه داد :مسـائل کار و اشـتغال در ایـن
اسـتان ،این شـهر را بـه یک بمب در آسـتانه انفجـار و وقوع فاجعه
تبدیـل کـرده و در  9مـــه گذشـته اشتغـــال زیادی در این اسـتان
از بیـن رفته اسـت.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه صنعـت نسـاجی و واحدهـای متعـدد
نسـاجی ایـن اسـتان ،میتواند ایـن بمب را خنثـی کند ،تصریـح کرد:
وضعیـت روزبـهروز در حـال تشـدید اسـت و در حـال حاضـر
اکثـر شـهرک های صنعتـی مشـکل رکـود دارنـد ،بهطوریکـه
میتـوان گفـت صنعـت اصفهـان یـک بیمـار در حال کما اسـت
کـه حتـی در ایـن وضعیـت نیـز آرامـش نـدارد.

ازجملـه قانـون تأسـیس ،افزایـش بهـرهوری
بخـش کشـاورزی ،قانون نظـام جامـع دامپروری،
نظـام جامـع گلخانـهای و نظـام واحدهـای
گیاهپزشـکی  ۲هـزار نفـر از آنهـا را بهصـورت
پارهوقـت بهعنـوان مدیـران فنـی ،مسـئولین فنی،
کارشناسـان تهیـه نقشـه و کارشناسـان آبیـاری
مشـغول بهکارکنیـم.
کمالالدینـی بیـان داشـت :بـا حمایتـی کـه
ریاسـت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان و مدیران
کل دسـتگاههای وابسـته بـه سـازمان در واسـپاری
امـور بر اسـاس سیاسـتهای اصل  44قانون اساسـی
انجـام می دهنـد ،تـا سـال آینـده ایـن میـزان بـه
 ۲برابـر کنونـی افزایـش می یابـد.

ســهلآبادی خطــاب بــه قائممقــام وزیــر صنعــت کــه در
ایــن جلســه حضــور داشــت ،گفــت :ســرمایه در گــردش واحدهــا
بهشــدت دچــار مشــکل اســت ،بانکهــا آییننامههــا را تقســیر
بــه رأی میکننــد و چمــاق مالیــات بــر ســر صنعتگــر کوبیــده
میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از واحدهــا ،تولیــد را
متوقــف کــرده و لیســت بیمــه کارمنــدان خــود را ارائــه میدهنــد،
امــا ماههــا اســت حقــوق آنهــا را پرداخــت نکردهانــد .چــرا
صنعتگــر نمونــه مــا بایــد بــا  1400نفــر پرســنل ســه ســال در
زنــدان باشــد و بعــد فــوت کنــد؟
رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان ادامــه داد 75 :درصــد مالیــات
ســال آینــده کشــور بــر دوش تولیــد اســت؛ چراکــه تنهــا آدمهــای
شناســنامهدار کشــور ،تولیدگــران هســتند و دســت اداره مالیــات
بــه کســی کــه در کنجــی از بــازار ،کاالی بیکیفیــت خارجــی
میخــرد و میفروشــد ،نمیرســد ،امــا فشــار آوردن بــر کســی
کــه  ۲هــزار نیــروی کار و لیســت بلنــد بــاالی مالیاتــی دارد ،کار
آســانی اســت.

رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و
منابـع طبیعـی اسـتان کرمـان در ادامـه بابیـان اینکه
در اسـتان کرمان دو شـعبه در رفسـنجان و سیرجان
داریم ،یادآور شـد :در رفسـنجان حـدود  1000نفر
عضـو فارغالتحصیـل داریـم که این شهرسـتان جزو
شهرسـتانهای موفـق اسـتان در ایـن زمینه اسـت.
کمالالدینـی تصریـح کـرد :حـدود  300نفـر
مهنـدس کشـاورزی در رفسـنجان مشـغول بـه کار
هسـتند.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
استان اردبیل مطرح کرد

صنایعدستی نوعی

اقتصاد تکمیلی برای امور عشایر

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
استان اردبیل از فعالسازی اکوکمپهای عشایری در
شهرستان مشکینشهر با مشارکت اداره کل امور عشایری
استان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،منطقه اردبیل ،کریم حاجی زاده با
اعالم این خبر ،با بیان اینکــه صنعـت گـردشگــری
یک نوع اقتصاد است که درحال حاضر ،جریان جهانی
آن را به سمت تبدیلشدن به اقتصاد اول دنیا پیش میبرد،
افزود :سرنوشت محتوم گردشگری ایران نیز با توجه به
قابلیتها و پتانسیلهای گردشگری ،مستقر کردن این
نوع اقتصاد در کشور خواهد شد.
وی با اشاره به ورود ساالنه  9میلیون گردشگر به
استان اردبیل و ارزیابی آن با استانداردهای جهانی مبنی بر
میزان تولید ثروت و ایجاد اشتغال ،تصریح کرد :این
ارزیابیها نشان میدهد که گردشگران ورودی به این
استان بیش از تولید ،توزیع ثروت میکنند ،درنتیجه این
استان با توجه به شاخصهای تولید ثروت ،به سمت
طبقهبندی شدن در مقاصد گردشگری ارزانقیمت پیش
میرود.
حاجی زاده بر ضرورت جلوگیری از گرایش
گردشگری استان به مقصد ارزانقیمت از طریق ایجاد
زیرساختهای گردشگری مناسب توریستهای لوکس
و پردرآمد ،گفت :در این راستا توجه به اکو توریسم و
در زیرمجموعه آن امور عشایری به عنوان بزرگترین
قابلیت گردشگری میتواند سادهترین راه برای خروج
استان از مقصد گردشگری ارزانقیمت باشد.
وی نخستین وظیفه ذاتی اقتصاد را حفظ سرمایه و
سپس تولید ثروت عنوان کرد و گفت :اقتصاد صرف
دامپروری در جامعه عشایری به دلیل وجود تعداد زیاد
دام و محدودیتهای منابع طبیعی و مراتع به عنوان
سرمایه استان ،جوابگو نبوده ،بنابراین الحاق اقتصاد
گردشگری به عنوان یک اقتصاد تکمیلی به این فرآیند
بیشازپیش ضرورت دارد.
حاجی زاده ،صنایعدستی را از یکسو ،اقتصاد
تکمیلی دیگری برای امور عشایر و از سویی جاذبهای
برای جامعه جهانگردی توصیف و بیان کرد :صنایعدستی
به دلیل تأمین منابع تکمیلی مالی برای جامعه عشایری
یک نوع ضرورت به شمار میرود.
وی با اشاره به یکی دیگر از پتانسیلهای گردشگری
استان مبنی بر ثبت ملی برگزاری جشنواره کوچ عشایر به
عنوان پایلوت در شهرستان بیله سوار ،یادآور شد :بحث
عشایر در تمامی شهرستانهای استان مطرح است ،اما
به دلیل استقرار  70درصد کل عشایر در ییالق محدوده
شهرستان مشگین شهر ،این شهر به عنوان قطب جامعه
عشایری در نظر گرفتهشده است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
استان بهضرورت تهیه سریع شرح خدمات فعالسازی
اکو کمپهای عشایری با مشارکت اداره کل امور
عشایری استان و استفاده از مشاوران حرفهای و
متخصص و کمک گرفتن از مدلهای موفق جهانی و
درنهایت عملیاتی کردن آن تأکید کرد.

قائممقام اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خوزستان مطرح کرد

تحقق بیش از  84درصد

تعهد اشتغال در خوزستان

قائممقام اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خوزستان از تحقق  84.۲1درصدی تعهد اشتغال استان
خبر داد.
رضا میرانی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به آمار
تعهد اشتغال استان در سال جاری که بیش از  ۲0هزار و 854
فرصت شغــلی میبــاشد ،اظهــار کرد :تاکنون جذب
 17هزار و  56۲نفر در سامانه رصد ثبتشده است.
وی افزود :میزان تعهد اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان ایجاد  5011فرصت شغلی بوده که
تاکنون  3779نفر از این میزان تعهد محقق شده است و
این اداره کل در جایگاه اول تعداد جذب نیرو قرار دارد.
میرانی تصریح کرد :سازمان جهاد کشاورزی استان با
تحقق  3145فرصت شغلی از  ۲500تعهد اشتغال خود
در جایگاه دوم و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
با جذب  ۲685نفر از  6000تعهد اشتغال خود در جایگاه
سوم تحقق تعهد اشتغال قرار دارند.
وی تعهد اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) را
 ۲000نفر و میزان جذب نیرو توسط این نهاد را  ۲034نفر
برشمرد و گفت :تاکنون کمیته امداد امام خمینی (ره)،
منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر ،سازمان جهاد کشاورزی
استان ،بنیاد شهید و امور ایثارگران ،اداره کل حملونقل و
پایانهها ،دانشگاه علوم پزشکی و ادارهکل بهزیستی موفق
به تحقق کامل تعهد اشتغال خود شدهاند.

