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معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
مازندران خبر داد:

فعالیت ۳۱ پژوهش سرای دانش 
آموزی در مازندران

می کنند  فعالیت  مازندران  در  دانش آموزی  پژوهش سرای   ۳۱
درخشان  بسیار  نتایج  پژوهش سرا ها  این  فعالیت  حاصل  که 
است.نظری  المپیاد ها  و  مسابقات  در جشنواره ها،  دانش آموزان 
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش مازندران از 
فعالیت ۳۱ پژوهش سرای فعال در استان خبر داد و گفت: برخی 
پژوهش سراها، به عنوان قطب های موضوعی مانند نانو، زیست 
می کنند. فعالیت  کدنویسی  یا  و  بنیادی  سلول های  فناوری، 

او افزود: به عنوان نمونه در حوزه نانو ۵ پژوهش سرا، در حوزه 
زیست فناوری ۱۰ پژوهش سرا و مدرسه، در حوزه پالسما یک 
پژوهش سرا با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
متوسطه  آموزش  هستند.معاون  فعالیت  مشغول  و  تجهیز 
در  دانش آموزان  فعالیت  مازندران،  پرورش  و  آموزش  اداره کل 
پژوهش سرا ها را هم راستا با سند تحول بنیادین و با هدف استفاده 
از موقعیت های یادگیری متنوع ارزیابی و گفت: پژوهش سرا ها 
تکمیل کننده چرخه یادگیری های مدرسه محسوب می شوند.او 
افزود: در سال تحصیلی جاری تاکنون بیش از ۲ هزار و ۷۷۸ 
نفر در جشنواره های علمی و پژوهشی ثبت نام کرده اند و با توجه 
به تمدید مهلت ثبت نام تا پایان دی ماه، انتظار می رود این تعداد 
افزایش یابد.معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
مازندران گفت: در تعامل با اداره کل نوسازی استان دو طرف بر 
تجهیز و توجه ویژه به پژوهش سرا ها تاکید کردند همچنین مقرر 
شد با تشکیل شبکه آزمایشگاه های فعال در آموزش و پرورش 
استان برای فعال تر شدن پژوهش سرا ها و حضور پژوهشگران 

اقدام گردد.

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از انجام بیش از 
۴۰۰ جراحی دندانپزشکی تحت بیهوشی برای کودکان زیر چهار 
سال، معلوالن و افراد کم توان ذهنی و افراد مضطربی که تحت 
شرایط بی حسی موضعی، قادر به انجام اعمال دندان پزشکی در 

مطب و کلینیک سرپایی نیستند، خبر داد.
علوم  دانشگاه  دندانپزشکی  عمومی  روابط  گزارش  براساس 
پزشکی بابل، نیلگون پاسدار گفت: دندانپزشکی تحت بیهوشی، 
کودکان زیر چهار سال، معلوالن و افراد کم توان ذهنی، بیماران 
موضعی،  بی حسی  شرایط  تحت  که  مضطربی  افراد  و  خاص 
قادر به انجام اعمال دندانپزشکی در مطب و کلینیک سرپایی 
بر روی آنها نیستیم را شامل می شود.وی تصریح کرد: دانشگاه 
علوم پزشکی بابل این افتخار را دارد که با راه اندازی اولین مرکز 

دولتی دندانپزشکی تحت بیهوشی در مازندران موفق به انجام 
بیش از ۴۰۰ عمل تحت بیهوشی در اتاق عمل بیمارستان آیت 
اهلل روحانی )ره( بابل شود و این امر با همکاری و تعامل نزدیک 
گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده، گروه بیهوشی و  بخش 
شد.مدیر  انجام  روحانی)ره(  اهلل  آیت  بیمارستان  کودکان  قلب 
گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی بابل خاطرنشان 
کرد: بخش تخصصی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی 
بابل در طول سال، روزهای دوشنبه خود را اختصاص به پذیرش 
کودکان واجد شرایط از سرتاسر استان مازندران داده است و تا 
کنون بالغ بر دو هزار پرونده تشکیل شده است که بر اساس 
اولویت بیماران با شرایط خاص و موارد اورژانسی تحت درمان 
های دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی قرار گرفته اند.پاسدار با 

اشاره به اینکه این خدمات برای معلولین تحت پوشش بهزیستی 
کامال رایگان است، افزود: در مازندران برای اقشار کم درآمد جامعه 
و بیماران خاص با تعرفه دولتی این خدمات دندانپزشکی را فراهم 
سازیم.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه 
بخش کودکان دانشکده به عنوان اولین مرکز دولتی ارائه چنین 
خدماتی در سطح مازندران به کودکان بوده است، گفت: این مرکز 
جهت ارائه خدمات درمانی و آموزشی دندانپزشکی بیمارستانی 
در استان مازندران به همت پرسنل اتاق عمل بیمارستان آیت 
اهلل روحانی)ره( و همکاران بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده 
دندانپزشکی، متخصصین بیهوشی و پرسنل بخش قلب کودکان 
بیمارستان آیت اهلل روحانی در خدمت هم استانی ها و استان های 

مجاور است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد

انجام بیش از ۴۰۰ جراحی دندانپزشکی تحت بیهوشی در بابل

یکی از دغدغه های نیروهای کار ایرانی شاغل در خارج پس از 
بازگشت به کشور، حفظ سوابق بیمه ای و برخورداری از مزایای 
بازنشستگی است. بسیاری از کارشناسان با توجه به اشتغالزایی و 
درآمد ارزی حاصل از اعزام نیروهای کار به خارج، بر لزوم حمایت 
از نیروهای کار شاغل در کشورهای دیگر و بهره مندی آنها از 
خدمات بیمه ای و مزایای بازنشستگی تاکید دارند.کلیه کارگران 
ایرانی شاغل در خارج از کشور که به صورت مستقل و فردی یا 
درقالب صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور عزیمت 
کرده اند در صورت ثبت اطالعات هویتی و شغلی خود میتوانند 
تقاضای دریافت گواهینامه شغلی بدهند.داشتن گواهینامه شغلی 
برای ایرانیان شاغل در خارج مزایایی دارد که معافیت از پرداخت 
وجوه و عوارض خروج از کشور برای دارنده گواهینامه شغلی از 

جمله آنها است.
 مزایای گواهینامه شغلی برای ایرانیان شاغل 

در خارج
از دیگر مزایای داشتن گواهینامه شغلی، معافیت گمرکی و معافیت 
ورود ابزار کار به کشور توسط دارنده گواهینامه شغلی و برخورداری 
دارندگان گواهینامه شغلی از پوششهای حمایتی و خدمات تامین 

اجتماعی است.
مدت اعتبار گواهینامه های شغلی حداکثر یک سال است و شرط 
اصلی صدور گواهینامه شغلی، احراز اشتغال متقاضی در خارج از 
کشور و تایید مدارک شغلی متقاضی توسط نمایندگی ایران در 

کشوری است که متقاضی در آنجا اشتغال دارد.
شرط صدور گواهینامه شغلی، احراز اشتغال متقاضی در خارج از 
کشور و تایید مدارک شغلی متقاضی توسط نمایندگی ایران در 

کشوری است که متقاضی در آنجا اشتغال به کار دارد.
از کدام کشورها میتوان گواهینامه شغلی گرفت؟

ارائه  و مشغول  دایر  ایران  نمایندگی  در هر کشور خارجی که 
خدمت است، متقاضیان گواهینامه شغلی میتوانند در صورت تایید 
مدارک شغلی خود از سوی نمایندگی جمهوری اسالمی ایران، 

متقاضی دریافت گواهینامه شغلی باشند.
محمد اکبرنیا مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت 
کار، درباره فرایند صدور گواهینامه شغلی میگوید: گواهینامه شغلی 
برای دو گروه از شاغالن خارج کشور صادر میشود؛ یک گروه 
کارگران و کارکنان حقوق بگیری هستند که به طور مستقل به 
خارج کشور اعزام شده اند.برای این دسته از متقاضیان در صورت 
ثبت نام در سامانه اطالعات شغلی ایرانیان خارج کشور و طی 
هماهنگی با سفارت ایران در کشورهای مقصد از سوی وزارت 

کار گواهینامه شغلی صادر میشود.
وی معافیت از پرداخت عوارض خارج از کشور و برخورداری از 
مزایای بازنشستگی را از جمله مزیتهای صدور گواهینامه شغلی 
عنوان کرده و میگوید: این دسته متقاضیان با پرداخت حق بیمه 
تامین اجتماعی از مزایای بازنشستگی بهره مند میشوند و هر زمان 
که به کشور بازگردند میتوانند از خدمات درمانی و مزایای دوران 

بازنشستگی استفاده کنند.
اکبرنیا گروه دوم را شرکتهای خدمات فنی و مهندسی اعزام کننده 
نیروی کار که در خارج کشور پروژههای اقتصادی دارند ذکر 
کرده و می افزاید:کلیه کارگران و کارکنان اعزام شده از طرف 
شرکتهای خدمات فنی و مهندسی در صورت صدور گواهینامه 
شغلی از مزایایی همچون معافیت نیروی کار از پرداخت عوارض 

خروج از کشور و معافیت کارفرما از پرداخت مالیات برخوردار می 
شوند.

معافیت از پرداخت عوارض خروج از کشور و برخورداری از مزایای 
دوران بازنشستگی از جمله مزیتهای صدور گواهینامه شغلی برای 

نیروهای شاغل در کشورهای دیگر است.
با هدف حمایت از بخش خصوصی در زمینه اعزام نیروی کار 
به خارج و حمایت از نیروهای کار ایرانی شاغل در کشورهای 
خارجی، طرح راه اندازی دفاتر هدایت و حمایت نیروهای کار 
ایرانی در خارج از سوی معاونت اشتغال وزارت کار مطرح و با 
توافق وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه اصلی همکار، اجرای 
این طرح از آذر سال ۱۳۹۶ آغاز شد.این طرح با صدور و اعطای 
مجوز به متقاضیان راه اندازی دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار 
ایرانی در کشورهای استرالیا، کانادا، ترکیه، عمان، دانمارک، آلمان 

و عراق کار خود را آغاز کرد.
ارائه خدمات از سوی دفاتر هدایت و  اندازی و  با توجه به راه 
حمایت از نیروهای کار ایرانی در کشورهای مذکور آن دسته از 
کارگران ایرانی شاغل در کشورهای مذکور که متقاضی دریافت 
گواهینامه شغلی هستند می توانند پس از ثبت اطالعات خود 
در سامانه صدور گواهینامه شغلی به دفتر هدایت و حمایت از 
نیروهای کار ایرانی در کشور محل اشتغال خود مراجعه و با ارائه 
مدارک و مستنداتی که موید اشتغال آنها در کشور مقیم است، 
گواهینامه شغلی خود را پس از صدور دریافت کنند.در حال حاضر 
از طرف وزارت کار بین ایران و برخی کشورها نظیر کویت و 
قطر وابستگی شغلی وجود دارد که از طریق سفارت ایران در 
این کشورها میتوان نسبت به دریافت گواهینامه شغلی اقدام کرد.

صدور گواهینامه شغلی در کدام کشورها امکانپذیر است؟

مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بابل 
گفت: با اتکا به دانش، تجربه و ظرفیت داخلی سازمان و احیای 
نهالستان ها، با تولید مطلوب گل های فصلی به استقبال بهار 

خواهیم رفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز 
شهرداری بابل، سیدمرتضی حسینی  افزود: با توجه به برنامه 
ریزی های صورت پذیرفته که در جهت خودکفایی تولید گل 
صورت گرفته است هم زمان با فصل بهار بیش از یک  میلیون 
گل فصلی در نهالستان ونوشه سازمان تولید شد و به تدریج تا 
فرصت باقیمانده در فضای سبز شهری پراکنده خواهد شد.وی 
با اشاره به اینکه ایجاد محیط دلپذیر، مطلوب و با نشاط را از 
مهمترین اهداف سازمان فضای سبز می باشد، خاطرنشان کرد:  
این سازمان عالوه بر ایجاد نشاط شهری که منجر به ارتقای 
سرانه فضای سبز و  بهره مندی شهروندان از آن می گردد، 
توانست برای نخستین بار، ۳ ماه مانده به پایان سال، بستر 

کاشت و نشاکاری گل های بهاره را در سطح شهر آغاز نماید و 
با توجه به اتفاقات تلخ دی ماه سال جاری و ضرورت احیا نشاط 

اجتماعی وظیفه سازمان سخت تر از گذشته شده است.

حسینی تنوع در تولید گل را از دیگر دستاوردهای سازمان ذکر 
کرد و افزود:  برای فصل بهار انواع گل های بنفشه، سیلن، 
قرنفل، مینا، همیشه بهار، آنمون، میمون و.... را در تنوع رنگ 
مطلوب در نهالستان ونوشه تولید و  در بوستان ها، میادین و 
مراکز هدف سطح شهر بر اساس طراحی قبلی شاهد خواهیم 

بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه انتقال نشاهای گل از نهالستان 
به سطح شهر در حال انجام است و برای تولید این گل های 
زیبا زحمات فراوانی کشیده شده، از شهروندان عزیز انتظار داریم 
تا در حفظ و نگهداری و مراقبت بیش از پیش این گیاهان، این 

سازمان را یاری نمایند.
حسینی در پایان یادآور شد: خوشبختانه امسال با ارتقا سطح 
گرفته  صورت  منابع  در  مطلوبی  جویی  صرفه  تولیدات، 
از   است و امیدواریم بابل در نوروز ۱۳۹۹ زیباتر و شاداب تر 

هر سال باشد.

 سیدمرتضی حسینی مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بابل:

 با بهره مندی از ظرفیت داخلی سازمان در تولید
 گل های فصلی به استقبال بهار خواهیم رفت

رییس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راه مازندران از اجرای 
طرح » بانوان ، فرهنگ یار ترافیک » در این استان خبر داد و 
گفت که بر اساس این طرح به بانوان فرهنگ یار ترافیک تا مرحله 
جریمه متخلفان اختیار داده می شود.ستوان یکم رهاب امیری در 
جمع مشاوران زن دستگاه های اجرایی مازندران در ساری افزود که 
باری بانوان فرهنگ یار ترافیک پس از طی دوره های آموزشی 
الزم ، کد مشخصی تعریف از سوی پلیس راهور تعریف و در 
تخلف  مشاهده  هنگام  بتوانند  تا  داده می شود  قرار  اختیارشان 
رانندگی، همان لحظه اعمال قانون کرده و جریمه صادر کنند.بر 
اساس ماده ۲ قانون راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۸۹ مجلس 
شورای اسالمی ، صدور جریمه تخلف رانندگی بر عهده آن دسته 

از افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی است که 
دوره آموزشی را فرا گرفته باشند. البته این ماده دارای سه  تبصره 
است که در یکی از آنها به راهنمایی و رانندگی اجازه داده شده 
است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش دیده که دارای حداقل 
مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی الزم را دیده 
باشند به صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه 
توسط مأموران مجاز استفاده نماید.رییس اداره آموزش پلیس راه 
بانوان  به دستورالعمل مجریان طرح  بنا   : داد  توضیح  مازندران 
فرهنگیار ترافیک که پلیس راهور و پلیس راه هستند ، زنان پس 
از شرکت در کالسهای آموزش قوانین و مقررات رانندگی و طی 
کردن این مرحله و فعالیت یک ساله به عنوان پلیس نامحسوس 

می توانند به مرحله بعدی و کسب اختیارات بیشتر وارد شوند.وی 
افزود : در این مرحله بانوانی که دارای گواهینامه رانندگی بوده و 
تخلف حادثه ساز رانندگی در سابقه خود نداشته باشند ، کد اعمال 
قانون از سوی پلیس راهور نیروی انتظامی کشور دریافت می کنند 
تا بتوانند در جاده ها اعمال قانون کنند.ستوان امیری گفت : داشتن 
کد تعریف شده توسط بانوان فرهنگ یار ترافیک به این معنی 
است که آنها در صورت دیدن تخلف رانندگی و تطبیق آن با موارد 
قانونی در همان لحظه می توانند اعمال قانون و جریمه صادر کنند.

وی از برگزاری همایش استانی بانوان، فرهنگیان ترافیک مازندران 
برای روز پنجشنبه این هفته خبر داد و گفت : در این همایش، طرح 

مورد نظر به صورت گسترده تشریح می شود.

طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک در مازندران اجرایی می شود

مهندس محسن نعمتي مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا از تولید ۵۳۲ میلیون و ۲۶۵ هزار کیلو وات ساعت 
انرژي در آذر ماه سالجاري در نیروگاه شهیدسلیمي نکا خبر داد.

 مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا افزود: از این میزان تولید ۵۰۳ میلیون و ۹۴۷ هزار کیلووات ساعت انرژي 

خالص به شبکه سراسري برق کشور تزریق شد. 
مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا خاطرنشان مي شود در ۹ ماه سال جاري بیش از ۷۱ درصد انرژي تعهدي 

نیروگاه، طبق برنامه محقق شد.

در ماه آذر محقق شد:

تولید 5۳2 میلیون و 265 هزار کیلو وات ساعت انرژي در نیروگاه   نکا

رئیس پژوهشکده دانشگاه علوم کشاورزی ساری:

خودکفایی برنج آرزوی 
دیرینه کشور است

 رئیس پژوهشکده و زیست فناوری دانشگاه کشاورزی ساری، 
خودکفایی کشور در تولید برنج را آرزوی دیرینه برشمرد و گفت: 

این طرح سبب فتح جبهه جدید در اقتصاد بین المللی می شود.
 قربانعلی نعمت زاده در سمینار رونق تولید برنج در حوزه کشاورزی 

آرزوهای  از  یکی  افزود:  روشن،  طارم  کشت  و  سازی  تجارت 
دیرینه، خودکفایی در تولید برنج است و این کار سبب فتح جبهه 
جدیدی در نظام اقتصادی بین الملل خواهد بود.وی کشت و تولید 
رقم های جدید برنج را کاری سخت دانست و گفت: باید ظرفیت 
افزایش عملکرد وجود داشته باشد تا بتوانیم مدیریت به زراعی در 
کشت صورت گیرد.وی افزود: معیارهایی برای افزایش عملکرد 
در نظر گیریم و تالش می کنیم برای خودکفایی مملکت، رقم 
برنج طارم روشن را توسعه و ترویج دهیم زیرا ۳۴ سال برای تولید 
این رقم وقت صرف شده است.نعمت زاده، تولید رقم ندا و نعمت 

را از دیگر دستاوردها بیان کرد و گفت: این دو رقم به دلیل دیر 
رسی و سیاست نامناسب مسئوالن کشوری تاحدودی از چرخه 
تولید خارج شود.رئیس پژوهشکده و زیست فناوری دانشگاه علوم 
کشاورزی ساری یادآور شد: سیاست نامناسب برخی از دولتمردان 
سبب می شود تا هزینه و سرمایه صرف شده در حوزه پژوهش در 
بخش برنج به هدر رود و باید تالش پژوهشگران به نتیجه و بهره 
برداری رسد.نعمت زاده ادامه داد: برای تولید رقم طارم روشن، ۳۴ 
سال پژوهش و وقت صرف شد و با این رقم و رقم های مشابه، 

ایران از نظر واردات برنج بی نیاز می شود.

 رئیس اداره اوقاف میاندرود 
معرفی شد

محمود فیاض بخش به عنوان رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان میاندرود منصوب و معرفی شد.طی حکمی از سوی 
حجت االسالم حیدری مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، 
محمود فیاض بخش به عنوان رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان میاندرود منصوب شد.در آئین تودیع و معارفه ای که در 
فرمانداری شهرستان میاندرود با حضور مسئوالن برگزار شد از 
زحمات محمد حسین فاضلی قدردانی و محمود فیاض بخش به 
عنوان رئیس جدید اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میاندرود 
معرفی شد.گفتنی است، محمود فیاض بخش پیش از این مدیر 
روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان های مازندران 
و خراسان جنوبی، کارشناس اجارات و امور اقتصادی و کارشناس 

حقوقی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر بوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران:
پرونده های قدیمی در محاکم 

مازندران تعیین تکلیف شود

رسیدگی  در  تسریع  خواستار  مازندران  دادگستری  کل  رئیس 
و تعیین تکلیف پرونده های قدیمی و کاهش اطاله دادرسی 
استانی  همایش  در  اکبری  محمدصاق  االسالم  شد.حجت 
رؤسای دادگستری ها، دادگاه های عمومی بخش و دادستان های 
سراسر استان، رسیدگی به پرونده های قدیمی ومعوقه، استفاده از 
ظرفیت های مجازات های جایگزین حبس، بهره برداری بهینه 
و  شهروندی  حقوق  حفظ  با  اختالف  حل  شورای  ظرفیت  از 
رعایت اصول و ارزش های اسالمی را از اولویت های دادگستری 
استان بیان کرد.حجت االسالم اکبری بیان داشت: این همایش، 
باهدف اجرایی کردن دستور العمل های ریاست قوه قضائیه در 
خصوص رسیدگی به پرونده ها، کاهش اطاله دادرسی، تعیین 
تکلیف فوری پروندهای معوقه، کاهش جمعیت کیفری باتقویت 
نهادهای صلح و سازش به جهت نقش آن در احقاق حق و 
پیشگیری از اطاله دادرسی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان و 
ساماندهی زندان ها برگزار شده است.رئیس کل دادگستری استان 
مازندران در خصوص تسریع در رسیدگی به پرونده های قضائی 
در استان گفت: اگر چه رسیدگی به پرونده ها زمان بر و نیاز به 
اقدامات جانبی و اخذ نظرات کارشناسی وبرخی اقدامات از سوی 
نیروی انتظامی است ولی انتظار ما این است رؤسا و دادستان ها 
با جدیت در اینگونه موارد، ورود به موقع داشته باشند تا موجودی 
قضائی  مقام  برسد.عالی ترین  حداقل  به  شعبات  در  پرونده ها 
استان تصریح کرد: امید است با کار جهادی و دقت وسرعت، 
رسیدگی به پرونده ها تسریع یابد و یقیناً دستیابی به این هدف، 
منوط به همکاری تمام همکاران قضائی و اداری است.رئیس کل 
دادگستری استان مازندران در ادامه اظهار داشت: رسیدگی به 
پرونده های قدیمی ومعوقه باید به عنوان اولویت کاری قرارگیرد 
و همکاران قضائی، روزانه نسبت به وضعیت این پرونده ها و علت 
تأخیر در کار رسیدگی تالش کنند تا پرونده ها، سریعاً به سرانجام 
برسد ورسیدگی ها به نقطه ای برسد که در آینده نزدیک، هیچ 
دغدغه و درخواست های مردمی نسبت به تسریع در رسیدگی به 
پرونده ها، نداشته باشیم.این مقام عالی قضائی استان همچنین 
به بحث کاهش اطاله دادرسی در دادسراها اشاره کرد و افزود: 
پرونده های معوقه  به  پرونده هایی که مشمول طرح رسیدگی 
می شوند باید در مدت معین شده با ظرفیت های قضائی تعیین 
و تکلیف شوند.رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین 
اظهار داشت: تقویت شعب شورای حل اختالف در دادسراها باید 
به طور ویژه در دستور کار دادستان های سراسر استان قرار گیرد 
تا پرونده هایی که امکان صلح و سازش در آن وجود دارد با قید 
فوریت با دقت و سرعت الزم تعیین و تکلیف شود.رئیس کل 
دادگستری استان مازندران، حفظ کرامت و ارزش های واالی 
انسانی، احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 
و رعایت اصول و ارزش های اسالمی را در گرو اقدامات صحیح 
و عادالنه همکاران قضائی، انتظامی و اطالعاتی دانست وبیان 
بازجویان  ضابطین،  قضات،  استان،  قضائی  همکاران  داشت: 
و ناظران زندان ها و بازداشتگاه های سراسر استان باید نسبت 
ویژه  اهتمام  استان،  قضائی  حوزه های  مراجعین  تکریم   به 

داشته باشند.

تاریخ مصاحبه استخدامی های 
 آموزش و پرورش به بهمن

 موکول شد
مصاحبه استخدامی های پیمانی تکمیل ظرفیت آموزش و پروش 
مازندران که پیش از این قرار بود از ۲۱ دی ماه برگزار شود ، به 
پنجم بهمن ماه تغییر یافته است.تغییر زمان مصاحبه که پیش 
از این ۲۱ دی ماه اعالم شده بود ، توسط مدیرکل آموزش و 
پرورش مازندران در جلسه ای با عنوان ستاد هماهنگی مصاحبه 
اعالم شده و روابط عمومی این مجموعه هم آن را در قالب 
صحبت های مدیرکل منعکس کرده است.آنچه از صحبت های 
مدیرکل آموزش و پرورش استنتاج می شود، نبود افراد مصاحبه 
گر و چارچوب مشخص سبب شده است تا زمان مصاحبه تغییر 
یابدبر اساس گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران 
، مدیرکل این مجموعه در جلسه ستاد هماهنگی مصاحبه گفت 
: خوشبختانه در جمع فرهنگیان و اساتید دانشگاه فرهنگیان، 
افراد شایسته ای برای مصاحبه وجود دارد که مازندران به اقدامی 
ماندگار نسبت به گردآوری بانک اطالعاتی مصاحبه گران )نیاز 
دارد( تشکیل شود و هر یک از این افراد ، در تعلیم و تربیت ، 
صاحب نظر هستند .عسکری نیکزاد با اشاره به اهمیت هماهنگی 
الزم بین مصاحبه گران ، افزود : ضروری است کالس های 
توجیهی برای مصاحبه گران برگزار شود و برای یکنواختی در 
رفتار مصاحبه گران با معرفی شدگان و ایجاد عدالت در روند 
مصاحبه برنامه ریزی های الزم به عمل آید.وی گفت : امروز 
آموزش و پرورش به توسعه علوم و تربیت می اندیشد و از سیر 
به سمت نظام فرهنگی و تربیتی واال حرف می زند، در این 
مسیر به معلمانی با انگیزه و توانمند نیاز داریم ، لذا از مصاحبه 
گران می خواهم، تمام توان و ظرفیت ها را در این مرحله به 
کار بگیرند.مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ضمن قدردانی 
از همکاری دانشگاه فرهنگیان پردیس دکتر  شریعتی ، افزود 
: از پنجم تا دهم بهمن ماه ۹۸ فرآیند مصاحبه با۶۷۰ نفر)تعداد 
۳۰۳ مرد و ۳۶۷ زن ( در دانشگاه فرهنگیان برگزار خواهد شد. 
نشانی محل مصاحبه و تاریخ دقیق مراجعه مصاحبه شوندگان 
ذی  اطالع  به  مازندران  پرورش  و  آموزش  پورتال  طریق  از 
نفعان خواهد رسید.بنابر اعالم قبلی سهمیه استخدامی آموزش 
و پرورش مازندران در مرحله نهایی تکمیل ظرفیت  ۴۰۷ نفر 
است که در ۳۲ رشته شغلی جذب و به عنوان نیروی پیمانی 
مشغول کار می شوند.پیش از این نیز تاکید شد که داوطلبان حتما 
نسبت به تکمیل بودن مدارکشان اطمینان یابند تا خللی در طی 
مراحل ایجاد نشود.مدارک مورد نیاز برای ورد به مرحله مصاحبه 
شامل معاینات کامل پزشکی ، ۲ صفحه کپی از فرم اطالعات 
فردی ، الصاق عکس به هر یک از برگه ها ) جمعا سه قطعه 
عکس ( ، تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی و آخرین 
باید در زمان مصاحبه  مدرک تحصیلی است که این مدارک 
استخدامی تحویل نماینده هسته گزینش شود.آموزش و پرورش 
مازندران اعالم کرد که داوطلبان می توانند برای مطلع شدن از 
 جزییات بیشتر به سامانه اینترنتی این نهاد آموزشی به آدرس 
 http://mazand.medu.ir  مراجعه کنند.در حال حاضر 
۳۵ هزار و ۹۱۷ نفر به صورت رسمی و پیمانی ، ۲هزار و ۷۰ نفر 
حق التدریس، ۵۱۹ نفر کارمعین و ۹۱ نفر نیز به عنوان سرباز 

معلم در آموزش و پرورش مازندران شاغل هستند.


