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اخبار استان و آموزشی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

اخبار آموزشی

شرکتهای دانشبنیان در سیستان و بلوچستان تأسیس شود

توسط مشاور عالی سازمان سنجش

زمان ثبتنام و برگزاری آزمون سراسری

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعات بر لـزوم ایجاد و
تأسـیس شـرکتهای دانشبنیان در سیسـتان و بلوچستان
تأکیـد کرد.
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان ،از زاهـدان؛
محمـود واعظـی در دیـدار بـا دانشـجویان و اسـاتید در
تاالر امام رضا (ع) دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان گفت:
دانشـجویان فارغالتحصیـل رشـته فنـاوری اطالعـات
نسـبت بـه تأسـیس شـرکتهای دانشبنیان اقـدام کنند و
قطعـ ًا مـا نیـز حمایـت و کمـک خواهیـم کرد.

دانشگاهها اعالم شد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبتنام آزمون سراسری سال
 95از روز دوشنبه  19بهمنماه  94خبر داد و گفت :دفترچه راهنمای ثبتنام از روز یکشنبه
 18بهمن بر روی سایت سنجش قرار میگیرد.
حسین توکلی در گفتگو با مهر گفت :آزمون سراسری سال  95بهمنظور پذیرش
دانشجو در دورههای روزانه ،شبانه ،نیمهحضوری ،مجازی و پردیسهای خودگردان
و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی
غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین کد رشتههای تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد
برگزار میشود.
وی افزود :دفترچه راهنمای ثبتنام به همراه اطالعیه تکمیلی سازمان سنجش
از روز یکشنبه  18بهمنماه  94بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار
داده میشود.
توکلی گفت :ثبتنام برای شرکت در آزمون سراسری سال  95از روز دوشنبه  19بهمن
 94از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش  sanjesh.orgآغاز میشود و در روز
چهارشنبه  28بهمنماه پایان میپذیرد.
وی یادآور شد :هر داوطلب برای ثبتنام در آزمون سراسری سال  95ضرورت
دارد در مهلت تعیینشده ضمن مطالعه دفترچه راهنما و اطالعیههای مربوط نسبت
به ثبتنام اقدام کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش گفت :بر اساس برنامه زمانی پیشبینیشده آزمون
سراسری سال  95در صبح و بعدازظهر روزهای پنجشنبه و جمعه  24و
 25تیرماه  95در حوزههای امتحانی مربوط برگزار میشود.

معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و
دهیاریها گفت :هماکنون  698تعاونی دهیاری و بهطور
متوسط  24تعاونی در هر استان با ایجاد چهار هزار فرصت
شغلی و بهرهمندی از پنج هزار ماشین خدماترسانی
در روستاها فعالیت دارند.
به گزارش ایرنا «محسن کوشش تبار » اولین همایش
کشوری نقش تعاونی دهیاریها در امر سرمایهگذاری
ایجاد اشتغال و توسعه پایدار روستایی کشور در استان
یزد با اشاره به اهمیت جذب نخبگان اقتصادی در توسعه
پایدار روستایی گفت :توسعه ،تحکیم مشارکت ،ایجاد
راههای تعالی ،پیشگیری از تمرکز ثروت و دستبهدست
شدن آن و جلوگیری از انحصارطلبی و نیز توسعه و
تحکیم مشارکت ازجمله اهداف راهاندازی شرکتهای
تعاونی دهیاری در روستاهای کشور است .
وی با اشاره به اهمیت نقش مهم تعاونیها در ارائه خدمات
مختلف به جامعه ،هفت اصل و رکن تعاونیها را یادآور شد و
خواستار نظارت شرکتهای تعاونی بر خودشان شد.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور با اشاره به اختصاص  20درصد اقتصاد
جهانی به تعاونیها افزود :در کشورهای پیشرفته نقش و
رشد تعاونیها باالست بهگونهای که آنها بیش از 100میلیون

ارشد و دکتری دانشگاه آزاد تمدید شد

از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعالم شد

امکان ویرایش اطالعات ثبتنامکنندگان
آزمون کارشناسی ارشد

سال  95از سوم اسفندماه

داوطلبان ثبتنام کننده در آزمون کارشناسـی ارشـد سـال  95از سـوم تا پنجم اسـفند
 94میتواننـد بـا مراجعـه بـه سـایت سـازمان سـنجش نسـبت بـه مشـاهده و
ویرایـش اطالعـات ثبتنامـی خود اقـدام کنند.
بـه گـزارش گـروه جامعـه خبرگـزاری میـزان ،بـرای شـرکت در آزمـون ورودی
دورههای کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته سـال  95تعداد  700هزار و  66داوطلب ثبتنام
کردهانـد کـه از ایـن تعـداد  ۳66هزار و  468نفر زن و  ۳۳۳هزار و  580نفر مرد هسـتند.
اطالعـات ثبتنامـی تمامـی داوطلبـان ثبتنـام کننـده در این آزمـون از روز دوشـنبه
سـوم اسـفند تا روز چهارشنبه  5اسفند  94بر روی سـایت سازمان سنجش قرار میگیرد.
بـه داوطلبـان ثبتنـام کننـده در ایـن آزمـون توصیه میشـود در مهلت تعیینشـده
بـا مراجعـه به سـایت سـازمان سـنجش و مطالعـه دفترچه راهنما ،نسـبت به مشـاهده
و کنتـرل اطالعـات ثبتنامـی خـود اقـدام و در صـورت تمایـل نسـبت بـه ویرایـش
اطالعـات خـود اقـدام کنند.

شغل ایجاد کردهاند.
کوشش تبار بهرهمندی از ظرفیتهای بومی و محلی و
ایجاد زمینههای امیدواری در راستای ارتقای توسعه پایدار
روستاها را ضروری خواند و گفت :در شرایط کنونی
که کشورها و شرکتهای بزرگ دنیا خواستار حضور و
سرمایهگذاری در ایران هستند باید تعاونی دهیاریها نقش
خود را جدی گرفته سهم عمدهای در این فضا ایفا کنند.
کوشش تبار تأکید کرد :روستا منشاء تحوالت بزرگ
اقتصادی است و جذب نخبگان فرهنگی و اقتصادی آن
در راستای ارتقای ظرفیت دهیاریها و ایجاد زمینه توسعه
پایدار در روستاها بسیار مؤثر بوده و از سوی دولت
تدبیر و امید حمایت میشود.
این مسئول با اشاره به نقش دهیاریها این نهاد را نماد
مردمساالری دینی خواند و خاطرنشان کرد :دهیاریها
14سال اعتمادسازی کردند و هماکنون بیش از  20هزار

دهیاری در کشور عضو شرکت تعاونی دهیاری ها
و  9خانم نیز مدیرعامل این شرکتها در کشور هستند.

در ایام فجر امسال  1۳75پروژه اعتباری بالغبر  16هزار و
 600میلیارد ریال که  76درصد از این پروژهها از بخش
عمومی و غر دولتی هستند را خواهیم داشت.
وی در ادامه تشریح کرد :شرکتهای تعاونی با  754پروژه
بااعتبار  11هزار و  600میلیارد ریال ،شهرداریها
با  170پروژه  1هزار و  200میلیارد ریال و در بخش
دهیاری ها  217پروژه بااعتبار  115میلیارد ریال و
در بخش دولتی اعتبار استانی  88پروژه  ۳15میلیارد ریال
و اعتبارات ملی استانی شده  146پروژه بااعتباری بالغبر
 ۳هزار و  540میلیارد ریال به بهرهبرداری خواهد رسید.
استاندار استان اصفهان با اشاره به شروع طرح جامع
تحول سالمت از ابتدای سال  9۳اظهار کرد 280 :مرکز بهداشت و

پایگاه بهداشتی باید به بهـــره برداری برسد که
 151مرکز آن تا به امروز به بهرهبرداری رسیده و مابقی آن
نیز در سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید که مدیریت
این مراکز توسط بخش غیردولتی است و کار دولت را
در بخش بهداشت انجام میدهد که نزدیک به  2هزار
نفر را وارد بازار اشتغال کرده و تاکنون  450نفر از آنها
استخدامشده و در حال فعالیت هستند.
زرگرپور با اشاره به هزینه  9هزار میلیارد ریالی
انجامشده حوزه سالمت در استان اصفهان در دو بخش
علوم پزشکی اصفهان و کاشان اذعان کرد :از این میزان
اعتبار  7هزار و  500میلیارد ریال در بخش درمان و  1هزار
و  500میلیارد آن در بخش بهداشت بوده است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

نگهبانان محلهها همیاران نیروی انتظامی هستند
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اصــفهان ،
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت:
مردم به خاطر حفظ اموال و امنیت محله خود حاضرند
از نگهبان استفاده کنند که به همین خاطر شرکتهای خدماتی
حفاظتی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شدند.
جهانگیر کریمی افزود  :این شرکتها افراد جوان و
جویای کار را استخدام و در پوشش حفاظتی ،از آنها
استفاده میکنند که این افراد از پشتیبانی حقوقی ،قضایی و
انتظامی برخوردار میشوند.
وی بیان داشت :هرجا نگهبانان محله حضور دارند
ما در آن منطقه و محل با کمترین مسئله امنیتی روبرو
استاندار گلستان گفت :یکی از مهمترین وظایف شورای
گفتوگوی استان بهبود فضای کسبوکار است و در این
راستا باید اولویتهای موانع بهبود فضای کسبوکار استان
شناسایی شود.
به گزارش مهر ،حسن صادقلو در سومین جلسه شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد:
چینشاینجلساتبایدبهگونهایباشدکه90درصدبخشخصوصی
و تنها  10درصد بخش دولتی باشد و بیشتر نظرات بخش
خصوصی در این جلسات بیان شود.
وی بابیان اینکه در این جلسات  10مبحث مهم و
دارای اولویت استان شناسایی و عنوان شود ،گفت :مسائل
کسبوکار در استان دقیق آنالیز شود و این جلسات تبدیل
به گفتاردرمانی نشود.
استاندار گلستان در ادامه بابیان اینکه دبیرخانه شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تقویت شود،
افزود :با تقویت دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی میتوان به آنالیز دقیقتر مشکالت و موانع بهبود
فضای کسبوکار و ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی و
کاربردی در این شورا امیدوارتر بود.

کلینیک سیار مشاوره خدمات کسبوکار
در گلپایگان برپا شد
کلینیک سیار مشاوره خدمات کسبوکار باهدف آموزش و مشاوره به مدیران صنایع در  17زمینه تخصصی
مشاوره در گلپایگان برپا شد.
به گزارش مهر ،علیرضا وحدت پور مدیر توسعه صنعتی و بنگاههای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
در حاشیه برگزاری کلینیک سیار مشاوره خدمات کسبوکار گلپایگان و خوانسار در جمع خبرنگاران ،اظهار داشت:
با توجه به وضعیت واحدهای راکد صنعتی و زیر ظرفیت فعالیت کردن آنها و عارضهیابی که از این موارد انجام گرفت،
نتیجهگیری شد که اکثر مشکالت این واحدها پیشازاینکه درگیر مسائل مالی و کمبود نقدینگی باشد دچار مشکالت
مدیریتی است.
وی بابیان اینکه صاحبان واحدهای صنعتی اگر بخواهند تمامی امور ازجمله بحثهای مدیریت مالی ،منابع
انسانی ،بازرگانی و خط تولید را خود اداره کنند این باعث خواهد شد که وقت برای فکر کردن در مسائل مختلف
نداشته باشند ،گفت :از طرفی هم استخدام و بهکارگیری هر یک از تخصصها برای مدیران امکانپذیر نخواهد بود.
مدیر توسعه صنعتی و بنگاههای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان بابیان اینکه یکی از دالیل افت بهرهوری

جرایم دانشجویان
بدهکار بخشوده میشود

چهار هزار فرصت شغلی در تعاونی
دهیاریهای کشور ایجادشده است

اشتغالزایی  2هزار نفر در  280مرکز بهداشت
در حال بهرهبرداری اصفهان

استاندار اصفهان گفت 280 :مرکز و پایگاه بهداشتی
باید به بهرهبرداری برسد که  151مرکز آن به بهرهبرداری
رسیده و  450نفر در آنها استخدام و در حال فعالیت
هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان ،رسول زرگرپور
در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک ایام دهه فجر
و سالگرد پیروزی انقالب اســالمی ایران بیان کرد:

رئیس صندوق رفاه دانشجویان خبرداد

معاون سازمان دهیاریها:

استاندار اصفهان خبر داد

مهلت ثبتنام تکمیل ظرفیت آزمونهای

مهـــلت ثبـــتنام تکــــمیل
ظرفیـت آزمــــونهای دکــــتری
تخصصی،کارشناسی ارشـــــــد و
رشتههای با آزمــــون سراســری
1۳94دانشگاه آزاد اسالمی تا ساعت
 24روز شنبه  24بهمن تمدید شد.
به گزارش ایسنا ،کلیه داوطلبان
حاضــــر در جلسه آزمون دکتری
تخصصی سـال  94دانشگاه آزاد اسالمی
متناسب با رشـــــته امتحانی ،
داوطلبان حاضر در جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال  94دانشگاه آزاد اسالمی
متناسب با مجموعه امتحانی و همچنین داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری
سال  94سازمان سنجش آموزش کشور در رشتههای متناسب با گروه آزمایشی امتحانی ،
می توانند با مراجعـه به سامانه مرکــــــز سنجش و پذیرش به نشانی
 www.azmoon.orgنسبت به انتخاب حداکثر  20رشته محل دانشگاهی
اقدام نمایند.
به گزارش روابط عمومی معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ،تسهیالت الزم
بهمنظور ویرایش رشته /محلهای انتخابی متقاضیان تا پایان زمان ثبتنام فراهم می باشد.

وی ادامه داد :سیاسـت دولت این اسـت که وابسـتگی
خـود را بـه نفت کم کنـد ،پیشازاین وابسـتگی دولت به نفت
بیـش ا ز  8 0د ر صـــــد بـو د ا مـا ا کنـو ن کمتـر
ا ز  25درصد اسـت.
واعظـی بیان کرد :سیسـتان و بلوچسـتان بـرای دولت
تدبیـر و امیـد بسـیار ارزشـمند اسـت و اقداماتـی کـه
در دو سـال گذشـته در ایـن اسـتان انجامشـده نشـان از
توجه دولـت دارد.

اخبار آموزشی

هستیم و این افراد عالوه بر کاهش سرقت در پیشگیری
از معضالت و حتی مزاحمتها نیز مفید و مؤثر هستند.
کریمی افزود :رشد  58درصدی استفاده از نگهبان در
محلههای اصفهان صورت گرفته است و درصد پوشش
نگهبان محله در نقاط حائز اهمیت ازنظر وقوع جرم طی
مدت  10ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  100درصد
افزایش داشته است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت
:مردم میتوانند از طریق تماس با تلفن  110موضوع
استفاده از نگهبان محله را مطرح کنند که کارشناسان
درخواست آنها را به پلیس پیشگیری انتقال داده و

از طریق این پلیس به شرکتهای خدماتی حفاظتی
انتظام معرفی میشوند و میتوانند طی قراردادی با این
شرکتها از نگهبانان محله استفاده کنند.

استاندار گلستان:

موانع بهبود فضای کسبوکار گلستان
شناسایی شود

صادقلو بابیان اینکه این شورا باید بستر ایجاد اقتصاد
مقاومتی باشد ،گفت :باید بتوانیم  10ویژگی مهم اقتصاد
مقاومتی که رهبری انقالب به آن اشارهکردهاند را محقق کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد :مردم از فضای کنونی
کسبوکار ورود کند کسب مجوزها در این فضا بهشدت
گالیه دارند و باید موضوعات در این راستا احصا و
اولویتبندی و بررسی شود.
وی افزود :ایجاد پنجره واحد یکی از مواردی است که
میتواند فضای کسبوکار استان را ارتقا بخشد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان هم در این جلسه با
تشریح فضای کسبوکار در کشور و استان گفت :مؤسسات
گوناگونی فضای کسبوکار در سطح کشورهای مختلف را

میسنجند که ازجمله میتوان به بانک جهانی و مجمع جهانی
اقتصاد اشاره کرد.
داود طبرسا در ادامه گزارشی از بهبود فضای
کسبوکار در دنیا ،جایگاه ایران و جایگاه استان گلستان
در کشور ارائه کرد و افزود :بر اساس  10شاخصه بانک
جهانی ،ایران رتبه  118را در بین  152کشور جهان به
لحاظ بهبود فضای کسبوکار دارد.
وی افزود :در استان گلستان نسبت به میانگین کشوری
فضای کسبوکار وضعیت متوسطی را داراست و در گفتگو
با سرمایهگذاران و تولیدکنندگان ،روند طوالنی اخذ مجوزها
و بروکراسی اداری ازجمله انتقادات به این حوزه عنوان شد.

و کاربری و پایین رفتن کیفیت الزم در جذب منابع انسانی و بازاریابی عدم استفاده از مشاوره الزم در امور
است ،افزود :متناظر با این موارد مرکزی در استان به نام مرکز خدمات کسبوکار تشکیلشده است.
وی بیان داشت :این مرکز در تمامی حوزههایی که واحدهای صنعتی نیاز به مشاوره دارند با بهرهگیری از
 17متخصص فعالیت خود را درزمینههایی اعم از مشاوره در امور سرمایهگذاری ،بازاریابی و بازرگانی ،صادرات
واردات ،تجاریسازی فناوریهای نوین ،صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک ،استاندارد ،مدیریت
کیفیت ،کاهش هزینههای تولید ،اتوماسیون صنعتی و  ،ITبهینهسازی سیستمها ،خدمات تبلیغات و اطالعرسانی،
صندوق ضمانت صادرات صنایع کوچک ،منابع انسانی و آموزش ،امورمانی ،معرفی طرح بسته حمایتی بیمه صنایع کوچک،
تجارت الکترونیک و کالسهای آموزشی از سال گذشته آغاز کرد.
وحدت پور با اذعان به اینکه مدیران واحدهای صنعتی بهجای استخدام مشاور با مراجعه به این مرکز از
مشاورههای رایگان این افراد درزمینههای مورداشاره استفاده خواهند کرد ،تصریح کرد :با بررسی انجامگرفته و بُعد
مسافت شهرکهای صنعتی با این مرکز ایده ایجاد کلینیکهای سیار اجرایی شد که در این طرح ابتکاری مشاوران
مرکز در شهرک صنعتی مستقر و موارد الزم را به صاحبان صنایع اراده خواهند داد.
وی با اشاره به اینکه در این راستا از دو هفته قبل به واحدهای صنعتی در شهرکها اطالعرسانی خواهد شد
که در تاریخ معینی مشاورین این مرکز در آن شهرستان یا شهرکهای صنعتی مستقر هستند و مدیران ذیربط با
مراجعه به آنها مشاوره رایگان دریافت خواهند کرد ،گفت :این اقدام دو نتیجه کلیدی به همراه خواهد داشت که
در مرحله اول فرهنگ مشاورهای را در شهرکهای صنعتی ارتقا میدهد و دوم اینکه مشاوران ما در مرکز خدمات،
ارتباطشان با صنعت نزدیک میشود.

رئی ــس صن ــدوق رف ــاه دانش ــجویان وزارت عل ــوم
از بخشـــودگی صدد ر صــــــد ی جر ا یـــم
دیرکـــرد پرداخـــت وامهـــای دانشـــجویان
بد هـــکا ر صنـــد و ق ر فــــا ه د ا نشـــجو یا ن بـــه
مناســـبت ایـــاماهلل دهـــه فجـــر خبـــرداد.
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری دانشـــجویان ایـــران
(ایســـنا) ،مهنـــدس ذوالفقـــار یزدانمهـــر در
نشســت خبــری کــه در صنــدوق رفــاه دانشــجویان
برگ ــزار ش ــد،با اع ــالم ای ــن خب ــر اظه ــار داش ــت:
بـــر اســـاس ایـــن طـــرح ،دانشآموختگانـــی کـــه
بـــه ایـــن صنـــدوق بدهـــکار بـــوده و بـــه علـــت
عـــدم پرداخـــت بهموقـــع اقســـاط دارای جریمـــه
دیرکـــرد هســـتند ،میتواننـــد بـــه مناســـبت دهـــه
فج ــر از  12ت ــا  22بهم ــن ب ــا مراجع ــه ب ــه س ــامانه
صنـــدوق رفـــاه دانشـــجویان و بازپرداخـــت یـــک
ج ــای بده ــی خ ــود ،از ای ــن بخش ــودگی اس ــتفاده
نماینـــد.
رئیـــس صنـــدوق رفـــاه دانشـــجویان وزارت
علـــوم در ادامـــه تأکیـــد کـــرد :بـــه مناســـبت
فرارســـیدن ایـــاماهلل دهـــه فجـــر و ســـالگرد
پیـــروزی شـــکوهمند انقـــالب اســـالمی و در
راســـتای مراعـــات شـــرایط دانشآموختـــگان
بده ــکار ب ــه صن ــدوق رف ــاه دانش ــجویان و تس ــهیل
بازپرداخـــت بدهـــی ،بـــا پیشـــنهاد صنـــدوق رفـــاه
و تصویـــب هیئـــت امنـــا طـــرح بخشـــودگی تـــا
صددرصـــد جرایـــم دیرکـــرد بدهـــی بدهـــکاران
فقـــط بـــرای یکبـــار در ایـــام دهـــه فجـــر اجـــرا
می گـــردد.
وی ادامـــه داد :بهموجـــب ایـــن طـــرح
دانشآموختگانـــی کـــه بـــه ایـــن صنـــدوق
بدهـــکار بـــوده و بـــه علـــت عـــدم پرداخـــت
بهموقـــع اقســـاط دارای جریمـــه دیرکـــرد
هســـتند میتواننـــد از  12تـــا  22بهمنمـــاه بـــا
مراجعـــه بـــه ســـامانه صنـــدوق رفـــاه دانشـــجویان
بـــه نشـــانی  www.bp.swf.irو بازپرداخـــت
یکجـــای بدهـــی خـــود از ایـــن بخشـــودگی
اســـتفاده نماینـــد.
رئیـــس صنـــدوق رفـــاه دانشـــجویان وزارت
علـــوم در مـــورد کمتریـــن و بیشـــترین میـــزان
بدهـــی توضیـــح داد :کمتریـــن میـــزان بدهـــی
مربـــوط بـــه ســـال  1۳56و بـــه مبلـــغ  15هـــزار
ریـــال و بیشـــترین میـــزان بدهـــی مربـــوط بـــه
دانشآموختـــهای کـــه میـــزان  470میلیـــون ریـــال
بـــوده کـــه متعلـــق بـــه وام ودیعـــه مســـکن ویـــژه
نخبـــگان و وام ویـــژه دکتـــری هســـت.
مهنـــدس یزدانمهـــر بابیـــان اینکـــه بیشـــترین
میـــزان جریمـــه  ۳میلیـــون و  254هـــزار تومـــان
اس ــت ،در م ــورد تع ــداد بده ــکاران اظه ــار ک ــرد:
تعـــداد بدهـــکاران معـــوق صنـــدوق  465هـــزار و
 168نفـــر و بـــه مبلـــغ  1620میلیـــارد ریـــال اســـت.
رئیـــس صنـــدوق رفـــاه دانشـــجویان وزارت
عل ــوم در پای ــان ب ــا اش ــاره ب ــه ط ــرح بخش ــودگی
 50درصـــدی جرایـــم در شـــهریور و مهرمـــاه
ج ــاری گف ــت :در ط ــرح بخش ــودگی  50درص ــدی
جرایـــم کـــه در شـــهریور و مهـــر ســـال جـــاری
برگـــزار شـــد ،حـــدود  497نفـــر در فراخـــوان
شـــرکت کردنـــد و مبلـــغ  640میلیـــارد ریـــال از
بدهیهـــای معـــوق و جـــاری صنـــدوق وصـــول
گردیـــد.

مدیر توسعه صنعتی و بنگاههای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان بابیان اینکه ما بهطور متوسط طی
هرماه در یک شهرک صنعتی هستیم و مشاوران مرکز خدمات کسبوکار بهطور متوسط با تمامی صنعتگران استان
به همین نحو ارتباط برقرار میکنند ،اظهار داشت :امروز یازدهمین کلینیک سیار مرکز استان اصفهان در شهرستان
گلپایگان برگزار شد و صنعتگران با این خدمات آشنا میشوند و تاکنون استقبال خوبی از آن بهعملآمده و طی  80مراجعه
حضوری مدیران  280خدمت مشاورهای به آنها ارائهشده است.
وی در خصوص اجرای این طرح در سایر استانهای کشور تصریح کرد :ابتکار این طرح متعلق به شهرکهای
صنعتی استان اصفهان بوده که با هماهنگیهای انجامگرفته حدود یک ماه قبل جلسه هماهنگی بهمنظور ارائه این
خدمات به سایر استانهای کشور انجام گرفت و مقرر شد کلینیکهای سیار خدمات کسبوکار در تمامی استانهای
کشور فعالیت خود را شروع کنند.
وحدت پور یادآور شد :امروز چند تن از مدیران صنایع استان مرکزی از اجرای طرح کلینیک سیار شهرستان
گلپایگان بازدید به عملآوردهاند تا ضمن آشنایی با مراحل اجرایی آن بتوانند این طرح را در مراکز صنعتی استان
مرکزی برقرار کنند.
وی بابیان اینکه هزینههای جاری برگزاری این کلینیکها از سوی شرکت شهرکها تأمین میشود ،افزود:
صاحبان صنایع در این طرح مشاوره رایگان دریافت میکنــــند و شرکت شهرکها مأموریت سازمانی خود
را انجام میدهد.
مدیر توسعه صنعتی و بنگاههای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در پایان یادآور شد :سه ماه پس از
برگزاری این کلینیکهای سیار بهمنظور ارزیابی آن پایش هایی صورت میگیرد که طی نتایج بهعملآمده هرچند با
ایده آل ما فاصله زیاد دارند ،لیکن با توجه به پتانسیل موجود در مناطق صنعتی ،نتایج مطلوب بوده است.

