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ر��� �ـ�ز��ن ������ و ��د�� ��ـ�ر ��� ا�ـ�ره �� ا���� 
را �����ـ�  ���ا��ـ� آن  و  ���ـ�  �����ـ�  �ـ�  ���ـ�  ��د�ـ� ۱۴۰۱ 
���ـ�، ا��ـ�ر دا�ـ�: �� ��ا��� ��ـ� در�� ر�ـ�  ���ـ�ل 
��ر  ���ـ� و ا�ـ�  �ـ� �ـ�ش  ا���ـ�دی ر�ـ� ����ـ� �ـ� �ـ��� 

�ـ��� ا�ـ�.
�����ـ� و ��د�ـ�،  از �ـ�ز��ن  از  �ـ� ��ـ�  �ـ�زار��ر  �ـ�ارش  �ـ� 
���و�ـ�  ���ـ�  �ـ�رای  ���ـ�  در  �������ـ�»  «��ـ��د 
��ـ�� ا�� �ـ�ز��ن �� �� ����ـ�� ���� دو�� ����ار �ـ�، 
�ـ��� �ـ�د و ��ـ� ����ـ� ���ـ� دو�ـ� و ��ا���ا�ـ� �ـ�د 
�ـ���ان ر���ـ� و ����ـ� ��ـ�: �ـ��� ر���� و ����� ا�ـ�ه 

�ـ�ده ز��ـ�� و ��ـ�د دو�ـ� ����ـ� ��د�ـ�.
��ر��ـ�ان ا�ـ�ود:  وی �ـ� ��ـ��� ��ر���ـ� ���ا�ـ� ��ـ�� 

������ �� ا��وزه در ���ر دار�� �� ���� ���ه ��� ا����� 
��ـ�ر ا�ـ�. در اداره 

��ـ� �ـ� ا���ـ� ����ـ�  ر��ـ� �ـ�ز��ن �����ـ� و ��د�ـ� �ـ� ��
داد:  ادا�ـ�  ��ـ�د  ا�ـ�وز  �ـ�  �����ـ�  ���ـ�  ��ـ�  ز�ـ�ن  در 
����� ���� �� ا��وز در دا��ـ��ه �� دار�� ���� �����ـ� �� 

���ـ�. ا��ـ�ب  اول  �ـ�ل ��ی 
�������� �� ا�ـ�ره �� ا���� در ��زه د���� ��و ��ـ�ر��ی 
�ـ� آ�ـ� در ��ـ�ن ��ـ���، ا�ـ�ود: د�ـ����� �ـ� ا���ـ� �ـ� 
�ـ� �ـ��ه ا����ـ� و ��ـ��� ا�ـ��ن ���ـ� ��ـ�د. ا�ن ����ـ� 
�����ه در ا����ر ا��ان ا�� و ا���� �� رو��� ���ل ����ی 
�ـ�  �ـ� رو��ـ�ت ��ـ��� ا�ـ� ���ـ�  �ـ�آوری و ����ـ� 

آ�ـ�ه ا�ـ�.
���ر در و���� ��ب ا����دی ��ار  وی �� ا��ره �� ا���� 
��ارد، ا��ود: ���� از ا�� و���� ��ر� �ـ��� و راه آن ����� 
���ـ�� را ادا�ـ�  و ��ـ�ل ا�ـ�. �ـ� ��� ��ا��ـ� روش �ـ�ی 
د��ـ�. ����ـ� ���� �ـ�ن �ـ� ��ـ� ��ـ�ر ارو���ـ� ���ـ�. �ـ�زار 

�ـ� ��ـ�ر��ی ����ـ�، آ����ـ� و آ�����ی ���� ا�ـ� و ����� 
���ـ� ��� ��ـ�ر ��ص �ـ���.

ر��ـ� �ـ�ز��ن �����ـ� و ��د�ـ� ادا�� داد: رو��� ��ا��ـ�� 
�ـ�ز��ن  �ـ�رد  ا�ـ�ادی  ���ـ�د،  �ـ�ار  ��ر  د�ـ��ر  در  ���ـ� 
�� ��ر�� �� ���ه �����، ا����� و «�� �� ��ا��» دا��� 

���ـ��.
وی �ـ� ��ـ�ن ا���ـ� در �ـ�ز��ن �����ـ� و ��د�ـ� ����ـ� روش را 
��ر دار�ـ� ا��ـ�ر دا�ـ�: ��د�ـ� ۱۴۰۱ ���ـ� �ـ� �����ـ�  د�ـ��ر 
���ـ�، �ـ� �� ��ا��ـ�  ���ـ�ل  ���ـ� و ���ا��ـ� آن را �����ـ� 
�� ��ش  ��� در�� ر�� ا����دی ر�� ����� �� ���� 
���� و ا�� �ـ��� ا�ـ�. ������ ����� ���� �� ا�ـ�س ا�� 
���� ����. ����� ����� ��� �����. ����� ��ا��� ���� 
و ��ـ�� ا�ـ��ل دار را ��ـ�ار ���ـ� ���ـ� ��و�ـ� �ـ� �ـ�� ��� 
روش �ـ�ی ���ـ�، د��ـ�ل ��آوری �ـ�ی ���ـ� ��و�ـ� و �ـ� 

�ـ�ز��ن ���ـ��� �����.

ر���ن �� ر�� ا����دی 
��� در��ی ���� ا��

��� ��ز��ن ������ و ��د�� ���ر: �         

از ����� ��ار��ه �������� ا����ل 
�� ا��ه ا���د �� �����ن ��� 

��ــ� و  ����ــ�؛ "��ــ�رت ر�ــ� �����ــ� �ــ�  ��ر �ــ�  ��ــ� و  ��رآ����ــ� و  ــ�  در ���
��ری ا�ــ�"�� ��ــ�رت ���ــ� �����ــ�ت �ــ�رگ، ����ان ��ــ�ر �� ��ا�ــ�؛ ����ا�� 
�ــ� در �ــ�ا�� ���ا�ــ� و ������ �ــ�ز، ��ــ�رت و �ــ���� ا��ــ�د ����ــ�ات �ــ�رگ را 

دا�ــ�� ���ــ��.  
دا�ــ�؛  ���ــ�ر  �ــ�  �ــ�  �ــ�ان  �ــ�  ���ــ�ودی  �ــ��  ���ــ�ه  ا�ــ�ره  و  ���ــ�  �ــ� 
��ر و ر�ــ�ه ا�����ــ� در آ��ز�ــ�  ���ا����ــ�" وز�ــ� �ــ�ان ��ــ�ون،  ا�ــ�  "��ــ� 
����ــ�ی و�ــ�ه  روز�ــ�ی ��ــ��� دو�ــ� �ــ��د�� �ــ� ��ــ�ر در �����ــ� ������ــ�ه 
��ــ�ی �ــ��� دوم �ــ��� �ــ� �����ــ�ت ����ــ� و ���ــ� �ــ� وزار����ــ� �����ــ� 
��دا�ــ� و �ــ� �ــ�ا�ت ���ــ�د ��ــ�ی در ز���ــ� ����ــ���،  �����ــ� �ــ� و ��ــ� ا��از 

��ر و ر�ــ�ه ا�����ــ� ���ــ� داد. ��ــ� روی وزارت ��ــ�ون و 
او در ا�ــ� �����ــ� ��ــ� ا�ــ�م ����ــ� �ــ�ی ��ــ�را�� �ــ�د �ــ�ای �����ــ� �ــ� را�ــ�، 
��رآ��ی، �� ����� ����� "��ار��ه �������� ا����ل ���ر" و ������  ���د و ��
�� �ــ�ه ��� ������ او در ا��  ��ــ�ر ��دا��  "ا��ه ا���د �� �����ن �ــ��" در 
�����ی ���ی و ز��ه ��د. �� ���� �� ا�� ����� ذ�� ����� ���� از ��� ����؛
��ــ�؛ ��ــ� از �ــ��ر��ی ا���ــ� ��ــ� ا��ــ�م و ا���ــ���� ر���ــ�  ا��ــ�ا ���ــ� 
ر��ــ� ���ــ�ر ���ــ�م ���ــ�� ا�ــ���ل �ــ�ای ��ا�ــ�ن و دا�ــ� آ����ــ��ن ا�ــ� و 
�ــ�  ��ر �ــ� ��ــ�رت ا�ــ�ه �ــ� ����ــ�ن �ــ�� را -  از ا���ــ� در ���ــ� را�ــ�� وز�ــ� �ــ�ان 
� �ــ� �����ــ� ���ــ�  ا���ــ� ��ــ� از �ــ��ر��ی ا�������ــ� ا��ــ�ن ��ــ� �ــ�د- ��ــ�
ا�ــ� ��ــ��  �ــ�ش در  �ــ�ای  ��ــ� ���ا�ــ�  او و  �ــ�  و  ���ــ�  ��ــ�  �ــ�ل  �ــ� 

��ــ�. ��ــ� ���ــ� ا�ــ� و�ــ�ه و ا�ــ�ه �ــ�رگ ����ــ� 
ــ� ���ــ�� ا��ــ�د �ــ� ����ــ�ن �ــ��  ــ� ���ا����ــ� در ��� ���ــ� د��ــ� ا���ــ� د��
�ــ� آ�ــ�ر ����و�ــ� از ا��ــ�د ا�ــ���ل از ���ــ� و ����ــ� و ا�ــ�اج  را ��ــ�� �ــ� ����ــ� 
���ــ�� ا�ــ�م �ــ� �ــ�د �ــ� ��ــ�رت ���ــ� ��ــ��ری  ���و�ــ� از �ــ�ی د��ــ�  در دو �ــ�ل 
��ــ�  ��ــ�� و ا��ــ�ف از ��ــ� ر��ــ� ا�ــ� و ��ــ��ری از  از �ــ�� �ــ� ���ــ�ه در ��ــ� 
��ر�ــ� �ــ� ��ا�ــ� ��ــ�و �����ــ� �ــ� �����ــ� در ا�ــ� ��ــ�ن �ــ�ش �ــ�ای ا��ــ�د �ــ�  و 
����ــ�ن �ــ�� در �ــ����ی ا���ا�ــ� دو�ــ� �ــ��د�� �ــ� ��ا�ــ� ���ــ� ��ــ� و 

ــ�. ��ر و دا�ــ� آ����ــ� ��� ــ�ی  ــ�ن ��� ــ�ر و ��ا� �� ــ�ای  ــ�ی � ا��
�ــ�  ��ــ�ر" در �ــ���  ���ــ�� ��ــ� د��ــ� ���ــ� ��ــ��� "�ــ�ار��ه �������ــ� ا�ــ���ل 
����ــ�و ���ــ� زاد�ــ� �ــ�  ��ــ�م �ــ�ل  ا��ــ�ب ا�ــ���  از �ــ�ی ر��ــ� ���ــ� 
���ــ� �ــ�ه �ــ� ��ا�ــ� �ــ� ��ــ�ان �ــ� ����ــ� ��ــ� �ــ�ای ر�ــ� ��ــ��ری از ��ا�ــ� 
��ــ� روی ���ــ� �ــ�د؛ ا�ــ� �ــ�ار��ه �ــ� ��ا�ــ� �ــ� ���ر و ��ــ�ر�� ��� د�ــ���ه �� 
��ر�ــ�  و ���د�ــ�ی ���ــ�، ا��ا�ــ�، وا�ــ�� ای و ���ــ�� ای �ــ� ��ــ��ری از �ــ�ازی 

��رآ�ــ�ی �ــ� و �ــ�م ������ــ� �ــ� ���ــ�ن د�ــ�. و ��
���ــ� ���ا�ــ� �ــ� �ــ�رای ���� ا�ــ���ل ��ــ� �� ا�� ������ت �ــ� ��ا�� �ــ�ن �ــ�زه ای  ��
��ر  ��رآ����ــ� �ــ�ای ����ــ�ن �ــ� �ــ�ان ���ــ�ی  ���ــ�د و ز���ــ� �ــ�ز ���ــ�� ا�ــ���ل و 

و ا�ــ���ل ���ــ�.
ا������ ����م

��ددا�� ��د���

��رآ����� ا��� ���: �����ن ��  �������� ���وق 
آ�ـ�ز ���ـ� دو�� �� �ـ�ارو ۷۰۰ ��� �� ����� ���� 
ا�� ���وق در ���� �����ت ارزان ���� ��� ��ار 
�����رد ر���� در ���ر ا����ح و �� ���ه ��داری ر���ه 

ا��.
�ـ�ارش ����ـ�اری ��ـ���، ��ـ� ا�����را�ـ� زاده،  �ـ� 
�������ـ� ��ـ�وق ��رآ����ـ� ا��ـ� ا�ـ�ود: �ـ� ا���ـ�ح 
در  آن  ��ـ�ه  �ـ�  ����ـ�ی  �ـ�ی  �ـ��  از  ��ـ�ادی 
��ـ�ورزی ، ��ـ�� ��ـ�ی و �ـ�آوری  ��ـ� ����ـ�ات 
و ����ـ�دی  ا�ـ�، �ـ�ای ۷۰ �ـ�ار ��ـ� ���ـ� �ـ��� 

ا��ـ�د �ـ�.
��رآ����� ا��� �� ا����  وی �� ���ن ا�� �� ���وق 
��رآ����ـ�ن و ����ـ� وا�ـ� ا�ـ� و �ـ��  ��ر �ـ��، 
�����ـ� ���ـ�  ��ـ� ����ـ� �ـ�ی ���ـ� را در  �ـ� 
�ـ�  در  ��ـ�وق  ا�ـ�  ��ـ�:  ���ـ�،  دا�ـ��  ز���ـ� 
�ـ�ل ���ـ�� �ـ� ۵۴�ـ�ار �ـ�� ،۲۷��ار ����ـ�رد ر��ل 

�ـ�ده ا�ـ�. ��ـ���ت ��دا�ـ� 
��رآ����ـ� ا��ـ�،  �ـ� ��ـ�وق  ��را�ـ� زاده �ـ� ��ـ�ن ا�ـ� 
� �ـ� �ـ� و�ـ�ه در �ـ�زه  آ�ـ�ده ����ـ� از ��ـ� �ـ�

��دی ��د���ی و ���ورزی در ��� رو�����ی  ��م 
��ر����ـ�ن ��ـ�وق �ـ� ��ـ��ری  ��ـ�ر دارد ، ا�ـ�ود: 
د�ـ���ه ��ی ا��ا�� ����� ��ی ��� رو�ـ����ی 
���ر را در ������� ��ده ا��  و �� ��ر ���� ����� 
�ـ�ی ز�ـ�دی �ـ�ای ���� ا�ـ� ا�� و�ـ�د دارد �� ��� 
���ـ� �ـ�� �ـ�ی آن از �ـ�ی ��رآ����ـ�ن ����ـ� �ـ�د ؛ 
�ـ� ا�ـ�ا آن را ��ـ�وق �ـ� ����ـ� ���ـ� ����ـ�  ��ا

�ـ� ���.
���ـ��  �ـ�  �ـ� در �ـ� د�ـ�  وی �ـ� ا�ـ�ره �ـ� ا�ـ� 
��ـ�ر ��رد ����� ���� ا��  ��رآ����  �����ن ��� از 
�ـ� �ـ�ود ۴۰ در�ـ� آ�ـ�ن ���ـ�ان  ��ـ�وق �ـ�ار ر���ـ� 
�ـ� ���ـ��  �ـ� ��ا�ـ� دا��ـ�  ��ـ���، ����ـ� داد: ا
در �ـ�ء و ��ا�ـ� �����ـ� و ��ـ��ت  �ـ�ور ��ـ�ز از 
��ی د����ه ��ی ا��ا�� ا�� ، �� و ��� ��د، 

��ـ�� ����ـ� و در ����ـ� ��ـ��ری از ��ـ� �ـ� رود.
�������ـ� ��ـ�وق ��رآ����ـ� ا��ـ� �ـ� ا��ـ�ر ا�� �� 
ا�ـ� ��ـ�وق ��ـ�و ������ـ�ت ��ـ�م ���ـ� ر��ـ�ی 
��ر���ـ�  �ـ� «�ـ� رو�ـ�� �ـ� ��ا�ـ� �ـ�  ���ـ� �ـ� ا�ـ� 
�����ی ����»، ��� و ������ ��ی ��رآ�����ن را ��رد 

��د: ���ـ��  ����ـ� ���ـ� �ـ�ار �ـ� د�ـ�، ����ـ� 
��رآ����ـ�ن  از �ـ�ی  ����ـ�  و  ��ر  ار��ـ�ء ����ـ�  و 

���ـ� در ����ـ� �ـ�رد ���ـ� �ـ�ار ���ـ�د.
وی ��رت ا����دی  را ���� ������ ���ر در د��� 
ا�ـ�وز ���ـ�� و�ـ�دی  ��ـ�:  و  ��ـ� �ـ� دا��ـ� 
�ـ�  ا���ـ�دی  رو�ـ�  ا��ـ� ���ـ�  ��رآ���ـ�  ��ـ�وق 
����ـ� از ����ـ� و ا��ا�ـ� درآ�ـ� �ـ�دم و از ��� ��دن 
��ـ��ری ا�ـ� و �ـ� و�ـ�ر ���ـ� �ـ� ��ر���ـ� �ـ�ن 
ا����د ��ـ�ر ، ��ـ��ت ����� �� و وا��ـ��� ��ی 
��ـ�ر �ـ� را��ـ� ���� �� �ـ�ده و ا�ـ� ���� �� ا�� 

����ـ� �ـ�دم ���ا�ـ� �ـ�.
�ـ�  رو�ـ��  �ـ� �ـ�� «�ـ�  ا�ـ�  ��ـ�ن  �ـ�  زاده  ��را�ـ� 
����ل» �� ��ف ا�ـ�����ا�� رو�ـ���� و ����� از 
ز�ـ�ن �����ـ� ���ـ�ار در ����� ���ـ��ت ����� و 
رو����� ���� ���وق ��رآ����� ا��� در ��ل ا��ا 
��د: ��ف �� ���� در ���� �����،  ا��، ����� 
رو�ـ� ����ـ� و ا�ـ���ل و �����ـ� ر�� ���و��ـ� در 

����� ا�ـ�.

��� ا��� آ��ده ����ش ���وق ��رآ��
�� ا�� ح ��ی ا������ا و ��رآ�� �� 

��� ا��� ��� داد �������� ���وق ��رآ��

آ��� ���دل ����� ���� ���ن ���وق ��آو�ی
 �� ���� ��ی ����؛

��ا�� ����� و���� ���و��ی دو��� 
���� ��ا�� �� 

�ـ��  ����ـ�  �ـ�رت  در  ��ـ�:  �ـ�  ��ـ�وزی  ���ـ� 
��ر��ـ�ن دو�ـ�»، ����ـ� و���ـ�  «�ـ������� ا�ـ���ام 
���و��ی دو��� دارای را��� ا�ـ���ا�� �ـ����، ���� 
و ��ر ���� �� ������ و ر��� در د���ر ��ر ��ار ��ا�� ����.

�ـ�، �����ـ�ه ���ـ� �ـ�رای ا�ـ��� در  ���ـ� ��ـ�وزی 
���ـ�ن ��ر�ـ� �ـ�� �ـ�������  از  ���ـ�  �ـ� ����ـ��ر  ����ـ� 
 �������� ��� :��� ��ر���ن دو�� ��� داد و  ا����ام 
�ـ� ���ـ�ط �ـ� ��ـ�ل �ـ����ری  ��ر��ـ�ن دو�ـ�  ا�ـ���ام 
��ر  د�ـ��ر  در  ا�ـ�،  ��ـ�ر  ا�ـ���ا��  اداری  �ـ�ز��ن 
��ـ�ن �ـ� ���ـ�ن  �ـ� �ـ� ا ����ـ��ن ا�����ـ� �ـ�ار دا�ـ� 

ر�ـ��ه و ���ـ� ����ـ� ����ـ� آن ��ـ�� �ـ�د.
����ـ� �ـ� ����ـ�ت �ـ�رد ��ر�ـ�  وی ا�ـ�ود: ا�ـ� �ـ�� را در 
��ار داد�� و ا�����ه �� از ����� در ������ن �� ���ت ر���� 

و ��ـ� ���ـ� ا�ـ�م و��ل �� �ـ�د.
در��ـ�ص  ���ـ�  ا�����ـ�  ����ـ��ن  ��ـ�  ا�ـ� 
�ـ�د: ����ـ� و���ـ� ���و�ـ�ی  ����ـ�ت ا�ـ� �ـ�� ��ـ�ن 
��ر ����  دو��� دارای را��� ا�ـ���ا�� �ـ����، ���� و 
در  �ـ��  ا�ـ�  ����ـ�  �ـ�رت  در  ر�ـ��  و  �����ـ�  �ـ� 
���ـ� و �����ـ� د�ـ����� از ا�ـ�  ��ر �ـ�ار ��ا�ـ�  د�ـ��ر 
��ر���ن آن  ����� ����ز ���� ����� ������ �� ��د و 

���ـ�. �� ��ا��ـ� �ـ� د�ـ�ان ��ا�ـ� اداری �ـ���� 
��ر���ن دو�� و ���� آن ����ر ز��د ا��  وی ا��ود: ��ب 
���ـ� ��� ا���ـ� ���ان  و �ـ� در��ـ� دار�ـ� آ��ـ� را ���ـ�� 
��ر���ان �� ���و��ی ر�ـ�� ���وت ����ـ�  در����� ا�� 
دارد ���ـ� �ـ� و�ـ�د ا���ـ� در ���ن �����ه �ـ�ار دار�� و �� 
��ر �� ���ـ� ا�ـ� ��ـ�ان ��ـ�ق آ��� ��ـ��ر �����  ��ـ� ���ـ�� 

�ـ� ��ـ� از  ا�ـ� �����ـ� در �ـ�� ���ـ�ر آ�ـ�ه ا�ـ�ادی 
���ـ� ���ـ� �ـ�اردادی و �ـ�  �ـ� �ـ�ل در ���ـ��� �����ـ� 

ر�ـ�� ����.
�ـ�د: ا�ـ�اع ����ـ� ��ارداد�ـ�  ��ـ�  ��ـ�وزی �ـ� در ���ـ�ن ��
و  ����ـ�  ��ـ�د،  �ـ�ای  ����ـ�ی  �ـ�  �� �ـ�د  ���ـ� 
�� ��ا��ـ� �ـ� و�ـ�د ����ـ� ا�ـ� �ـ� ����ـ� و ا��ا�ـ� �ـ�ن 
دو��ـ�،  ��ر��ـ�ن  ا�ـ���ام  �ـ�������  �ـ��  د��ـ� 
����� ����د در �ـ�زه ��ارداد��  ����ـ�، �� ��ا��� و ��ا
و  �ـ� رود  ��ـ�  از  دو�ـ�  ��ر��ـ�ن  ا�ـ���ا��  و���ـ�  و 

�ـ�. ��ا�ـ�  �ـ��ف  ��ارداد�ـ�  ����ـ� 

������ه ���� ��رای ا����: 

�و����� از ���� «ا����د ز��ن و ����� �����» 
�� ���ر ���ون ا��ر ز��ن و ����اده

در  ���ـ�ری  ر��ـ�  ���ـ�اده  و  ز�ـ�ن  ا�ـ�ر  ��ـ�ون 
�ـ�  دوازد�ـ�  دو�ـ�  دوره  در  ��ـ�:  دوازد�ـ�  دو�ـ� 
را���� �ـ�ی ���و�ـ� ا�ـ�ر ز�ـ�ن در دو�ـ� دوازد�ـ� 
�ـ�ای �ـ�ود ۸۰ �ـ�ار زن �����ـ� ����ار ��ـ���ت 
�ـ�ض ا���ـ�� �ـ�� ا���ـ�ل و �ـ�ون ��ز��دا�ـ� 

�ـ���� ��ا�ـ� �ـ�.
�� ��ارش ��زار��ر،  ������ ا����ر در ��ا�� رو����� از 
دو ���� ��ـ��� �� ���و�� «ا����د ز��ن و ��ـ��� 
�ـ������ه ��ی  در  «��ا�����ـ�زی  و  ����ـ�» 
�ـ� ���ا�ـ�ن ا��ا�ـ�ت ���و�ـ� ز�ـ�ن  ��ـ� ر�ـ��» 
ز�ـ�ن  ��ا�����ـ�زی  دو�ـ� دوازد�ـ� در ��ـ�ص 
�����ـ� ���ـ�ار ���ـ� �ـ�ه ا�ـ�، �ـ� ��ـ�ن ا���ـ� 
���ـ�ار  �����ـ�  ز�ـ�ن  اول  د�ـ�  ��ـ�  ��ا�ـ� 
�ـ�د:  ���ز��ـ� ا�ـ���ل و درآ��زا�ـ� ��ـ���، ا��ـ�ر 
���ز ا�� ���� ا����ل ��ای ز��ن ������ ����ار 
��ا�ـ� �ـ�د. ا�ـ� ا��ـ� را ���و�ـ� ا�ـ�ر ز�ـ�ن در دو�ـ� 
دوازد�� ����� �� �� دو ����� آ��ری ��� ��ار ���ی 
آن �ـ� در �ـ�� ���ـ� �ـ�ا�� ���ـ� �ـ������ه ��ی 

��� �ـ�ن �ـ� دارد. ��ـ� ر�ـ�� �����ـ� ��ا
وی �� ا��ره �� ����ری و ��� ��ب ���د دا������ 
در ��� ا����ل ز��ن ������ ����ار و ����ان ادا�� 
�ـ� در ا�ـ� دوره ا��ـ�م �ـ�، د���ـ�  ��ر ���ـ�  داد: 
�ـ� ��ا��ـ��� در  دادن �ـ�ز�����ی �ـ�دم ��ـ�د �ـ�د 
��ـ�ر �ـ�ان ا��ا�ـ� �ـ�ود ۱۵ �ـ�ار زن �����ـ� ���ـ�ار 
ز�ـ�ن  ا�ـ���ل  ��ـ��� ��ی  �ـ�ای  ��ـ��  ��ـ�ادی 
�����ـ� ���ـ�ار ��ـ� ��ا���ـ� ���ـ�. ا�ـ� دو ��ـ��� 
���ـ� �ـ�ه ��ـ� ���ـ� ا�ـ�ع ر�ـ��� و آ��ز�ـ� دارد 
و  �ـ�اری  ����ـ�  ز���ـ�  ا�ـ�  در  ���و�ـ�  �ـ�  ��ا

�ـ�د. ا����ـ�زی 

در  ز�ـ�ن  «��ا�����ـ�زی  �ـ��  �ـ�  ا�ـ�ره  �ـ�  وی 
�������ه ��ی ��� ر���» و «����� ����� ز��ن»، 
�ـ�د: �ـ� ��ا��ـ��� در ا�ـ� دو �ـ�� ا����ـ� را  ����ـ� 
�ـ�ای ا�ـ� ��ـ���  �ـ� ���ــــ�ری ��ـ�د دا��ـ���� 
���ـ�.  ا��ـ�د  ����ـ�)  و  ��ر  ���ـ�  �ـ�  ز�ـ�ن  (ورود 
�ـ�دن آ��ـ�، ���ـ�ش  �ـ�دن ا�ـ�اد، ���ـ� و ����ـ�  ��ـ�ا 
��ان در ����� ���ـ�� ای و ورود  ا������ ��ـ��� 
آ��ـ� �ـ� ا�ـ� ����ـ� و �����ـ� ����ـ� آ��ـ� �ـ� ��ا�� 
��ر را �ـ�و�  ���ـ� ����ـ� ���� ��د �ـ� ز��ن ���ا��ـ� 

.����
���ون ا��ر ز��ن و ����اده ر��� ����ری در دو�� 
دوازد�� ������ ا�� را �� ��� �� ا��وزه �� ���� 
�� �ـ�اد ��ـ��� ���� ����� �� ز��ن �����ـ� ����ار 
��ـ��ش ��ـ�وری، ا��ـ�ی ��ـ���  ��ـ�  دار�ـ� و �ـ� 
�ـ� ��ا�ـ�  ���ا��ـ�  ز�ـ�ن  �ـ�  ا�ـ�ا �ـ�  ���ـ�  ����ـ� 
�ـ����� و ا���ـ�رات �ـ�دی ���ـ� ا���ـ�رات ��د�ـ�ن 
��ـ�ل  از  در����ـ�  ��ض ا���ـ��  ��ـ���ت  �ـ�  و 
��ز�ـ�ان �ـ�د  و  �ـ� ���ـ�اده  �ـ�  ���ـ�  ��ـ�  در  و 

د����ـ� دار�ـ�، ��ـ��� ����ـ� دا�ـ�� ���ـ��.
ا����ر �� ا��ره �� ����� �� ���� ا������ در ���ط 
���ر ��ای ����ش ����� ����� ز��ن ��ا�� ��ده 
ا�ـ� ا�ـ�ود: دو�ـ� دوازد�ـ� �ـ� ا�ـ� ���ـ�� ���ـ� 
�ـ�د و ز���ـ� �����ـ� ز�ـ�ن �����ـ� ���ـ�ار  ���ـ� 
�ـ�ای ا�ـ���ل، آ�ـ�زش، ��زار���ـ� و ا�ـ��ن د����ـ� 
�� ��زار��ی ��ا�� از ����، ���، ا���ن، ���ر و ��� 
�ـ�د و ا�ـ� ا��ـ�ق ���ـ� �ـ�د.  ��ا�ـ� از ��ز�ـ� را ��ا�ـ� 
���و�ـ� ز�ـ�ن ��ـ� �ـ� �� ا�ـ� ���ـ� ���ـ� و ا�� ا��� 

�ـ�د. را ��ا�ـ� 
وی �ـ� ا�ـ�ره �ـ� دو ��ـ��� ���ـ� �ـ�ه، �ـ�دآور �ـ�: 

���� �ـ�ی  �����ـ�  ا���ـ�ر  در  را  ��ـ�����  ا�ـ� 
��ـ�� ��ی  و  ��ـ�د  �ـ�دم  �ـ�ز�����ی  و  ا�����ـ� 
 ���� �����ـ� �ـ� �����ـ� در ا�� ز���� �� ��ار�ـ�. ا
رو��ـ�د ���ـ� دادن �ـ� ���ـ� �ـ�د �ـ�ب ا�ـ� ا�ـ� 
��ر و �����ـ� دار�ـ� �ـ�  �ـ� �ـ�ان  �ـ�ت ��ـ� ا�ـ�ادی 
آ�ـ�زش و ا�ـ�� �ـ� �ـ�ان �ـ�د ار��ـ�ء �� ���ـ� و ا�����ـ� 
�� ��ا��� درآ��ی دا��� �����. �� ��� در �� �� 
و �ـ�ا��� �ـ� �� د�ـ�اری ���ـ� ��م ��دارد �� �ـ� ا��اف 
�����ـ� �ـ�ای �ـ�د و ����ـ� ���ـ�. ا�ـ� ��ـ����� �� 
�ـ�ف ورود ������ـ� ا�ـ� ز���ـ� در ��ـ� دو��ـ�، 
��ـ� دو��ـ� و ����ـ� �����ـ� �ـ� �����ـ� در ا�ـ� 
دو  �ـ�د   ا�����ـ�  ��ـ�����  �ـ�دن  ا��ـ�  و  �ـ�زه 
���� ا��  ��ر��دی و د��� ا��. �� ا����ت  ا���ی 
��� �� را در د���س ���م ��ار �� د���. ������ 
ا���ن �����ی را���ن ا�� دو ����� از ���� ���� 

���ـ�ر و آ�ـ�رات ���و�ـ� �ـ�ای ��ـ�م ��ا�ـ� ا�ـ�.

���� ����ار؛ ����� �� ارا�� �����ت ��ای ز��ن ��

ا��ا�� ا����رات ������ ���� ��ی

 دا�� ����ن �� ۳��ار �����رد ����ن
ا����رات ������ از ���� ��ی دا�� ����ن در ��د�� ��ل ۱۴۰۰ �� ا���ی ����� ���� ای 
��ـ� ��ـ�وق �ـ�آوری و �ـ������ و ��ـ�ر ���ـ� ���ـ� �ـ�درات، ��ـ�رت، ��ـ� و آ��ـ�ه از 

�ـ�ار �� �ـ� ��ار ����ـ�رد ���ـ�ن ا��ا�� ����.
آ��ـ� ��ـ�دل ����� ���ـ� ���ن ���وق �ـ�آوری �� ���� ��ی ���� در ا��ای ���ـ�ه ۱۶ ����ن 
��ـ�ر �ـ� �ـ�ف ا��ـ�ی ��ـ���ت ارزان ���ـ� �ـ� �ـ��� ��ی   �� ��د�ـ� �ـ�ل ۱۴۰۰ 
دا�ـ� ���ـ�ن �ـ� ��ـ�ر ��ـ� و�ـ�ت ر��ـ� ��ـ�وق �ـ�آوری و �ـ������ و �����ـ�دق 
و  �ـ������  و  �ـ�آوری  ��ـ�وق  ���ـ�  ��ـ�ت  ا��ـ�ی  از  �����ـ�د  ��ـ�ا�  و  �����ـ�ن 
������ـ� د���ی ��� ���ت ر���ـ� ���� �ـ�رای ا�ـ��� و ���� ر��� ������ن 

����ـ� ���ـ� ����ار �ـ�.
در ا�� ��ا�� ����� ���� ��ی ����ط �� ا��ای ����ه ۱۶ ����ن ��د�� ��ل ۱۴۰۰ �� ���ر 
�ـ� ���ـ�ر ارا�ـ� ��ـ���ت ارزان ���ـ� �ـ� �ـ��� ��ی دا�ـ� ���ـ�ن ��ـ�ن ر��ـ� ��ـ�وق 
�ـ�آوری و �ـ������ و ���ـ�ان ���ـ� ���� �ـ�ی �ـ�درات، ��ـ�رت، ��ـ� و آ��ـ�ه �ـ� ا��ـ� 

ر���.
�ـ� ا�ـ�س ا�ـ� �ـ�ارش، ���ـ�� دو�ـ� در ���ـ�ه ۱۶ ����ن ��د�� �ـ�ل ۱۴۰۰ �� ��ـ�ر ��د�� 
�ـ�ار ����ـ�رد �����ـ� را �ـ�ای ��ـ�وق �ـ�آوری ����ـ� داد و ���ـ� ����ی ��ـ� �� ���� ��ی 
�ـ� ا�ـ� ���ـ� را �ـ� ����ـ� ��ـ�وق �ـ�آوری در ا���ـ�ر �ـ��� ��ی  �ـ�د  ���ـ� ����ـ� 

دا�ـ� ���ـ�ن �ـ�ار د�ـ�.
در ا�ـ� را�ـ�� ��ـ�وق �ـ�آوری �ـ� ���ـ�ر ����� �ـ�ی ���ـ�� از �ـ��� ��ی دا�ـ� ���ـ�ن و 
��د �� ��� ����� ���� ��ی  ا��ا�� ��� آ��� در ا����د ���ر، �� ���� ����ی ������د 
���ـ� از �ـ�ی ��ـ�وق �ـ�آوری، �ـ� آ��ـ� �ـ�ای ا��ا�ـ� ��د�ـ� ����ـ� از �ـ��� �� �ـ� ����ـ� 
���� �� ���ر ���� ��درات، ���رت، ��� و  ����. �� ا�� ا��س ���ر �� در ����� ���� ��ا
آ���ه ا�� ���� �� ا����ده از ����� ا���� ���وق ��آوری ��د ا�� ���� �� و ���ظ ��� ��زده 

���� ��ـ���ت ����� از ��ار �� �ـ� ��ار �����رد ����ن ا��ا�� ����.
در ����ـ� �ـ� ��ا��ـ� ���ـ� ���ـ�ی، در ���ـ�� ا�ـ� ����� ���� �ـ� در ��ـ�ر ������ـ� 
د��ـ�ی ��ـ� ��ـ�ت ر���ـ� ���ـ�،  ��ـ� و�ـ�ت، �����ـ�دق �����ـ�ن و ��ـ�ا� 
�����ـ�د، ر��ـ� و ا��ـ�ی ��ـ�ت ���ـ� ��ـ�وق �ـ�آوری و �ـ������ و ���ـ�ان ���ـ� ا�ـ� 
��ـ�ر ���ـ� �ـ� ا��ـ� ر�ـ�� �ـ� �ـ��� �ـ������ ���ـ� ���ـ�� �ـ��� ��ی دا�ـ� ���ـ�ن و 

��ـ�ر ���ـ��. ��ـ��ده آ��ـ� در ���ـ�� ا���ـ�دی  ��� آ����ـ� 
�ـ�ارش ��ـ�وق �ـ�آوری و �ـ������، �ـ� ا�ـ�س ����� ���ـ� ��ـ�ن ��ـ�وق �ـ�آوری و  ��ـ� 
�ـ������ �ـ� ��ـ�ر ���ـ� �ـ�درات، ��ـ�رت، ��ـ� و آ��ـ�ه ا�ـ� ���� �ـ� ����ـ� �ـ�ه ا�� در 
��ر�ـ�ب ��ا��ـ� و ��ـ�رات ����ـ� �ـ�ری �ـ�د، ��ـ� ا��ـ�د و�ـ�ت رو�ـ� در �ـ�� �ـ�د 
در ��ا�ـ� ��ـ�ر، ��ـ� �ـ� در��ا�ـ� ��ـ�وق �ـ�آوری و �ـ��� ��ی ����� �ـ�ه از �ـ�ف آن، 

���ـ�. ����ـ�ات �زم را در ��ـ�ص ارا�ـ� ���ـ�ت ����ـ� �ـ�رد ��ـ�ز ��ا�ـ� 
�ـ� ��ـ�ن ��ـ�وق �ـ�آوری و �ـ������ و ��ـ�ر ���ـ� �ـ�درات،  �ـ� ا�ـ�س ����� ���ـ� ای 
��ـ�رت، ��ـ� و آ��ـ�ه ����ـ� �ـ�، ا�ـ� ���� �ـ� ����ـ� �ـ��� �ـ� ر���ـ� ��ا��ـ� و ��ـ�رات 
�����ـ�، ���ـ�ت �ـ�رد ��ـ�ز ��ـ�وق �ـ�آوری و �ـ��� ��ی دا�ـ� ���ـ�ن را در ��ا�ـ� ز��ن 

���ـ� ارا�ـ� د��ـ�.
•■•

���� ���ر ��� داد ��� ��ز��ن ��� ������ ا����ل و ��رآ��

���� ��ای  ��ا��ان ��د����ن ���
���� وام ا����ل  د�

��رآ����ـ�  و  ا�ـ���ل  ���ـ��� 
ا�ـ�اد  از  ��ـ�ر  �����ـ��  �ـ�ز��ن 
����ـ�  ��ا�ـ�  ������ـ�  دارای 
���� �ـ�ی  از  ����ـ�  ��ـ�وق 
�ـ��� ����ـ�� و ��د���ـ�ن دارای 
در��ا�ـ�  ������ـ�ل  و  ������ـ� 
«ب»  ��ـ�  ��ـ���ت  �ـ�ای  را  �ـ�د 
����ه ۱۶ ����ن ��د�� �� ������� 

د��ـ�. ارا�ـ�  ����ـ��ن �� 
��ـ�ز  ا���ـ�  ��ـ�ن  �ـ�  د��ـ�ن  ر�ـ� 
���� �ـ�ی  از  ����ـ�  ��ـ�وق 
����، �����ت ا��� ���ده ا��،  
ا��ـ�،  ���ـ��  ��ـ�ن  ا ا�ـ�ود: 

��دا�ـ� ��ـ���ت از ���ـ� ��ـ�وق ����ـ� از ���ـ� �ـ�ی �ـ��� ا�ـ�اد دارای ������ـ� 
���ـ� ز�ـ�ا در �ـ�ل ���ـ� �ـ� �ـ�ار ����ـ�رد ����ن ا���ـ�ر در ���� ��� «ب» ���ـ�ه ۱۶ ����ن 
��د�ـ� در �ـ��� ����ـ� ��ـ�ر �ـ�ای ��ـ� ��د���ـ�ن �����ـ�� ��ـ�ب و ا�ـ�غ �ـ�ه و ا�ـ� 

�ـ�ای ��دا�ـ� ��ـ���ت و�ـ�د دارد. ���ـ�  ���ـ� �����ـ��  ا���ـ�ر در ۲۰ 
���ـ� وی، �ـ� ا���ـ�ری ��ـ�وق �ـ�ای ��دا�ـ� ��ـ���ت ۲۴ ����ـ�رد ���ـ�ن ا�ـ�  �ـ� 
در�����ـ� در ا���ـ�رات ��ـ� «ب» ����ه ۱۶، �ـ� ��ار �����رد ����ن ا���ـ�ر دار�� �� ا�� ا�� 

دو �ـ�د ���� �����ـ� ���ـ���.
�ـ� ��ـ�وق ��ـ���ت  �ـ�د: ا���ـ� ا�ـ�اد دارای ������ـ� ����ـ� ا�ـ� ���ـ��  د��ـ�ن ا���ـ� 
��ـ�ن ۱۴ ����ـ�رد ����ن ��� ���ـ�  ���ـ�، ����ـ� ���ـ�. ا���ـ�ر ��ـ�وق �ـ� �ـ�ض ا���ـ� ا
���ن  �����ـ� ���ـ�� �ـ� ���ـ� ����ـ�ن ���ـ�ن �ـ�د، ۲۴۰ ��ـ�ه وام ��ا�ـ� �ـ�د،  �����ا�ـ� ا
��د���ـ�ن دارای ������ـ� و ������ـ�ل در��ا�ـ� �ـ�د را �ـ�ای ��ـ���ت ��ـ� «ب» 
�� وام ��ی �� ��� ���� �����ن ����ن ��� را �� �������  ����ه ۱۶ ����ن ��د�� 
���ـ�، آ��ـ� از ��ـ� ا���ـ�رات ��ـ� «ب» ���ـ�ه ۱۶ ���ـ�ن ��د�ـ�  ����ـ��ن �ـ�  ارا�ـ� 
�ـ�ای �ـ�ز��ن �����ـ�� �ـ� ���ـ� ����ـ� �� �ـ��� و ��ـ��� �ـ�ای ��دا�ـ� ��ـ���ت 

ا�ـ���ل در �����ـ�� و�ـ�د �ـ�ارد.
•■•

وزارت آ��زش و ��ورش:

��ق ا���ده و��ه �����ن ����� 
��ر ��ه ��دا�� �� ��د ����ن ���

وزارت آ�ـ�زش و �ـ�ورش ا��م ��د: 
�ـ�ق ا��ـ�ده و��ه �����ن، ����� 
��دا�ـ�  �ـ�ه  �ـ����ر  در  ���ـ�ن 

�ـ� �ـ�د.
�ـ�ارش �ـ�زار��ر �ـ� ��ـ� از وزارت  �ـ� 
آ�ـ�زش و �ـ�ورش، در ���ـ� ای 
وزارت  ���و��ـ�  ��ـ�ر  �ـ� 
د�ـــــ�ان  �ـــــــ�ورش،  و  آ�ــــ�زش 
��ـ�ر و �ـ�ز��ن   �� ����ـ��ت 
��ـ�ص  در  ��د�ـ�  و  �����ـ� 
��دا�� ��ق ا���ده و��ه �����ن 
�� ا�ـ���د «��� ۱۰ �ـ�ده ۶۸ ����ن 
��ـ�ری،  ���ـ�ت  �����ـ� 

�ـ� ر���ـ� ����ـ� �ـ��ره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰ ه �ـ�ر�  ۱۵ ���ـ� ۱۳۹۳ ��ـ�ت وز�ـ�ان» �ـ�ای 
��� ۲۷ در��  ������� ��� ���� ���ی ����� �����ن ���ر �� ���ان ��ا�� ۲۱ و ��ا
��ا�ـ�س ��ـ� ا�ـ� ���ـ�ه ۱۲ ���ـ�ن �� ��ـ�ر، ��ـ�ر �ـ� �ـ� از ر�ـ� ����ـ�ت ا�ـ��م �ـ�دره، 
ا��ا�ـ� �ـ�ق ا��ـ�ده و�ـ�ه ��ـ����� ��ـ�د ����ـ� ��د�ـ�ه در �ـ����ر ۱۴۰۰ ا��ـ�ل �ـ�د.
��د: ��ا�� ا��س ���� ا����وت ��ورد�� ����� ��داد ۱۴۰۰ ���  ا�� وزار����� ������ ا��م 

�����ن �� ���ق و ��ا��ی �����ر ��ه ��دا�� �� ��د.
  

�������� ا���د�� ���و�� ��ش د����ف 

��دا�� وام ۱۲ ������ِ� ����� 
�� ��������ن 

 :��� ��������ن  وام  در��ره  د����ف  ��ش  ���و��  ا���د��  ���ـــــ��ـــ��� 
���ــــ���ــــ�ن �� ��ا��� ��ای در���� وام ۱۲������� �� ��د ۱۸در�� و ۳۶ ���� 

ا��ام ����.
��� و�ـ� �ـ�  ��ـــــ�ا� ��ــــــ�ا�ـــــ�، �����ـــــ��� ا���د�ـ� ���و�ـ� �ـ�ش د�ـ���ف در 
�ـ�ای ��ـ�  ��ـ�:  �������ـ�ن  وام  ��ـ���،در��ره  ����ـ��ر ا���ـ�دی ����ـ�اری 
����� �ـ�ه  ����ـ�ه �ـ� ����ـ� ���ـ� ���ـ�� ��ـ�ون وام ۱۲����ـ�ن �����ـ� در ��ـ� 

��ـ�ر  �� ���ـ� و  ا�ـ� و ��ـ� ����ـ���ن ا�ـ��ن ��ـ�ان �ـ� ��ا��ـ� ��ـ� �ـ�م 
 ���:��� � ��ـ���ت ۱۸در�� و �ـ� ��ت ۳۶���� ا�ـ�  وی �ـ� ��ـ�ن ا���ـ� �ـ�
��ـ�ر �ـ� �ـ� ��ا���   �� ���ـ�,  ����ـ�ه �ـ�ی ا�ـ��ن ��ـ�ان �ـ� ��ا��ـ� ��ـ� �ـ�م 
.���� ���� و ��� از ��� ��م, �� آ��� را �� ا���د�� ������ ا�ـ��ن ����� ��  ��� ��م 
�ـ� �ـ�ون ��ـ�ر �����ـ�، وارد   ���ا�ـ� ا�ـ�ود: در�� ا�ـ��ن ا�ـ��ن ا�ـ� و�ـ�د دارد 
���� ا���د�� ����,��� ��م ا���م د���. ���� ا����رات ���� ����� ���ون ����� 
�� ��� ا���د�� و ���� ���ـ�� ���ون و��د دارد،  ���� و ����� ����� ���� ای   ��

�� ��ا�ـ� �ـ�� ا�ـ��ن ��ای ����� ��و��ه و��دا�� ار�ـ�ل �� �ـ�د.
 �������ـ� ا���د�ـ� ���و�ـ� �ـ�ش د�ـ���ف �ـ� ���ن ا���� ����ـ� ���� �ـ�ای ��دا�� 
ا�ـ� ��ـ�اد ���ـ�� �ـ�  ��ـ�ز ���ـ�,  �ـ�  ��ـ�: در ��ر�ـ�  �ـ� ۱۵۰۰��ـ� ا�ـ�  وام 
�ـ� �ـ�د, �������ـ� ���ـ� ���ـ�� ��ـ�ون ��ـ�اره ����ـ� ز�ـ�دی �� ��ـ� ���ون 

دا�ـ�� ا��.
��ـ�: ������ـ�ن ����ـ� �ـ� ���ـ� ���ـ��ر ���ـ��, �ـ�ای ����ـ� ���ـ� �ـ�   ���ا�ـ� 
��ـ�. ������ـ�ن ���ـ� وام �������ـ� �����ـ� ���ـ��.�������ن  ����ـ� �ـ�  ���ـ� 
 /http://taavon.co  ���ـ� ��ا��ـ� �ـ�ای در���ـ� وام �ـ�  �ـ����� ا���د�ـ� �ـ� ��ـ�

���ـ�.  ��ا��ـ� 
•■•

��د؛ روا�� ����� ��ز��ن ������ت ا���� ا��م 

ا����� ا����ا�� ��ز��ان ���� و 
�����ز ۷۰ در�� در ��ز��ن ������ت

ا�����ـ�  آز�ـ�ن  در  �ـ�ارک  ��ر�ـ�  ����ـ�  �ـ�ای  ����� �ـ�ه  داو���ـ�ن  ���ـ� 
��ـ� ۱۰روز ���ـ� دار�ـ� ��ار��ـ�ن  ��ز�ـ�ان �ـ��� و ����ـ�ز ۷۰ در�ـ� و �����،��ا

را ����ـ� د��ـ�.
��ارش ��زار��ر �� ��� از روا�� ����� �ـ�ز��ن ������ت ا�ـ���، ��� ا�����   ��
�ـ�ز��ن �����ـ�ت ا�ـ��� �ـ�ای ا�ـ���ام ��ز�ـ�ان �ـ��� و ����ـ�ز ۷۰ در�ـ� 
��ر�ـ�  ����ـ�  �ـ�ای  ����� �ـ�ه  داو���ـ�ن  ���ـ�  �ـ�ای  ا�ـ�:  ذ�ـ�   � �ـ� �ـ� 
����ـ�،  و  در�ـ�   ۷۰ ����ـ�ز  و  �ـ���  ��ز�ـ�ان  ا�����ـ�  آز�ـ�ن  در  �ـ�ارک 
��ـ�  ���� و�ـ��� �ـ� ا�ـ�ع �� ر�ـ��� �ـ�ای ادا�ـ� ��آ��ـ� ا�ـ���ا�� �ـ�د ��ا
�ـ�ارک  ارا�ـ�  �ـ�  ��ـ��  ا����ـ�  ا�ـ�  ا���ـ�ر  ��ر�ـ�  از  روز   ۱۰ �ـ�ت  �ـ�ف 
���ـ�. �ـ�م  �� �����ـ�ت ا�ـ��� ا�ـ��ن ���ل �ـ�ه ا�ـ�ام  ذ�ـ� ا���ـ� �ـ� اداره 
��ا��ـ� داو��ـ� در ���ـ� ��ـ�ر ا��م �ـ�ه، �� ����ـ� ا��ـ�اف از �ـ��� ��ا�ـ� 

�� �ـ�دد. ���ـ�  ا�ـ���ا�� 
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��ز���ـ���ن  ��ر��ـ�ی  �ـ�  ������ـ�  ���ـ�ن  �ـ�  ���ـ�ه  دو  ��ـ�ق  ا  � �ـ�
ا��ـ�ی ۴۳ ��ـ� از �����ـ���ن ���ـ� �ـ�رای ا�ـ��� ارا�ـ� �ـ�. �ـ� 

�ـ�ارش ا�ِ��ـ�؛ �ـ� ا��ـ�ی ۴۳ ��ـ� از �����ـ���ن ���ـ� �ـ�رای ا�ـ��� ���ـ� �ـ�  �ـ� 
��ر��ـ�ی ��ز���ـ���ن ����ـ� ر���ـ�  ا��ـ�ق دو ���ـ�ه ���ـ� �ـ� ���ـ�ن ��ـ� �ـ� 
��ر ا�� د��� از ا��اد ���� ��. ���� ��ه و در آن ��ا�� ��دا�� ���ق ��� 

��ـ�ری و ��ـ��ی در  �� ��ز���ـ���ن ا�� از  ��� ����ه ��ی ����، او� در ��ر�� 
د�ـ���ه ��ی ���ـ�� �ـ�ده ۵ ���ـ�ن �����ـ� ���ـ�ت ��ـ�ری ا�ـ���ل �����، ���� 
از ��ـ���ی ��ز���ـ��� �� ���ق �ـ�� ����ط �� ��ا��� ا�ـ���ده ������ و در���� 

�����ن ��ـ���ی و ���ق ����� ا�ـ�.
 � ��ری ��ـ�ر �ـ� ر���ـ� �ـ�� �ـ���ت  ��ز���ـ���ن ���ـ�� ���ـ�ه ۶ ��ـ�  ����ـ� 
در ���ـ�ه ۲ �� ��ا��ـ� ���ـ� �ـ� �ـ� د�ـ���ه ا��ا�ـ� ���ـ�ر �ـ�ارداد ��ـ��ری ����ـ� 

�����ـ�.
 �� ����� ا�ـ� ا�� ����� در ���� دو ����ه ۶ و ۷ �� ����ن ����ر ا���� �ـ�ه ا�ـ� 
���ـ� �ـ�رای ا�ـ��� د��ـ� آن را ر�ـ� ا������ـ� در�ـ�ره ��ـ�ق ��ز���ـ��� 
��ـ�ق  در���ـ�  �ـ�رد  در  �����ـ�  و   ���ـ�  �������ـ�  �ـ�  ا���ـ�ب  از  �ـ� 

ا�ـ�. آن ��ـ�ان �ـ�ه  ����ـ�  و  ا�ـ���ل  ��ز���ـ��� و ��ـ�ق 

ح ���� ����  ��
در ز���� ����ن ��� �� ��ر���ی ��ز������ن 

جنسیت عنوان  شغلى

مرد تکنسین- اپراتور مکانیک

مرد تکنسین- اپراتور شیمى

مرد تکنسین- اپراتور برق

مرد کارگر(خط تولید-کنترل کیفیت - 
فنى - انبار)

مرد کارگر خدمات

جنسیت عنوان  شغلى

مرد و زن کارشناس مالى

مرد و زن کارشناس ادارى

مرد مهندس صنایع

مرد و زن کارشناس بازرگانى داخلى و 
خارجى

دعوت به همکارى

گروه صنایع شیشه وگاز (شوگا) در شهرك صنعتى شمس آباد واقع در کیلومتر 35 بزرگراه تهران- قم
 با قرارداد کارمدت معین ، پیمانکارى به صورت شیفتى با حداقل مدرك تحصیلى فوق دیپلم از افراد با شرایط 

ذیل دعوت به همکارى مى نماید.

متقاضیان واجد شرایط مى توانند همه روزه از ساعت 9/00 الى 14/00 به آدرس شهرك صنعتى شمس آباد – بلوار سروستان – 
گلسرخ 12 – شرکت شیشه و گاز مراجعه نموده و یا از طریق ایمیل 

www.shams.jobs.1397@gmail.com
نسبت به ارسال رزومه خود اقدام نمایند.

دعوت به همکارى

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلى

 -خانم/ آقا،  تمام وقت، با حداقل 5 سال سابقه کار، تحصیالت مرتبطمدیر بهره بردارى
حقوق وزارت کارى، بیمه،مزایا طبق وزارت کارآقا، تمام وقت،  4 نفر، حداقل دیپلم فنىمتصدى مانیتورینگ

خانم/ آقا، تمام وقت، با لیسانس مکانیک، تولید، برقمسئول تاسیسات
با سابقه کارى مرتبط

حقوق وزارت کارى، بیمه، مزایا طبق وزارت کار

حقوق وزارت کارى، بیمه، مزایا طبق وزارت کارخانم/ آقا، تمام وقت، با تحصیالت برق، با سابقه کارى مرتبطمسئول برق

 

یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در مرکز تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکارى مى نماید.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند .
elhamkhosraviwork@gmail.com

دعوت به همکارى

یک شرکت در استان گیالن (رشت) در راستاى تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر جهت همکارى نیازمند است:
کارشناس حقوقى: آشنا به امور حقوقى و ثبتى و همچنین اداره اجرا، داشتن سابقه کارى مرتبط، مذکر

داراى حقوق اداره کار، بیمه تامین اجتماعى و بیمه تکمیلى ، داراى حدقل مدرك لیسانس حقوق
متقاضیان واجد شرایط مى توانند از طریق راه ارتباطى اعالم شده در آگهى درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند.

rasht.salim96@gmail.com

دعوت به همکارى

یک شرکت صنعت ساختمان در یک محیط آرام و پویا جهت تکمیل کادر خود واقع در استان تهران 
(شهرك غرب) از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکارى مى نماید:

شهرهاى موردنیاز: تهران
متقاضیان واجد شرایط مى توانند از طریق راه ارتباطى اعالم شده در آگهى درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند.
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شرایط احرازعنوان شغلىردیف

کارشناس حرفه اى بازاریابى و فروش1
 در صنعت ساختمان با سابقه کار در صنعت تاسیسات،  مسلط به  اصول بازاریابى و فروش

 آموزش پذیر، داراى روابط عمومى قوى و ارتباط با مشترى
 بازاریابى و فروش بصورت تلفنى و حضورى

کارشناس فنى تاسیسات مکانیک2
 داراى سابقه اجرایى تاسیسات مکانیک، داراى روابط عمومى قوى

 امکان ماموریت هاى خارج از تهران،  داراى روحیه کار تیمى و فن بیان قوى
 توانایى برآورد تاسیسات مکانیکى،  توانایى طراحى کردن نقشه تاسیسات مکانیکى

 آموزش پذیر،  آموزش دهنده،  آقا، تمام وقت،  حقوق مزایا ثابت، بیمه، پاداش

کارشناس دیجیتال مارکتینگ3
 طراح و مسلط به کلیه نرم افزارهاى گرافیکى،  توانایى تولید محتوا براى شبکه هاى 

مجازیى و انتشار آن،  توانایى مدیریت سایت و شبکه هاى اجتماعى
 مسلط به سئو و دیجیتال مارکتینگ، آقا/ خانم، تمام وقت

 حقوق ثابت+ بیمه+ پاداش

دعوت به همکارى

یک شرکت تولیدى بازرگانى فعال در زمینه تهویه مطبوع در اصفهان از افراد واجد شرایط دعوت
 به همکارى مى نماید.

شرایط احرازعنوان شغلىردیف

(خانم و آقا)، ترجیحًا آشنا به نرم افزار سپیدار، داراى حداقل 3 سال سابقه کار، تمام وقت + حقوق اداره کار + بیمه، محل کار: دفتر مرکزىحسابدار 1

آقا، مسلط به عیب یابى، نصب، تعمیر و سرویس انواع کولر هاى گازى، پکیج هاى شوفاژ دیوارى، داکت اسپلیتتکنسین فنى 2
داشتن مدرك فنى و حرفه اى مرتبط، حداقل دو سال سابقه کارى مرتبط، تمام وقت + حقوق توافقى  + بیمه

محل کار: دفتر مرکزى

خانم و آقا، مسلط به گردش کارهاى خرید و انبارها، مسلط به روشهاى خرید و ارزیابى تامین کنندگانکارشناس بازرگانى 3
آشنا به زبان انگلیسى و ترجیحًا آشنا با بازرگانى خارجى، آشنا به فنون مذاکره و انواع روشهاى خرید نقدى و غیر نقدى

مسلط به اکسل و مجموعه نرم افزار Office، تمام وقت + حقوق اداره کار + بیمه، محل کار: دفتر مرکزى

خانم و آقا، آشنایى به فرایند هاى خدمات پس از فروش، رضایت سنجى مشتریان از طریق تلفن، آشنایى با سیستم هاى ارتباط با مشترى کارشناس خدمات پس از فروش 4
و رسیدگى به شکایات آنان، ترجیحًا آشنا به سیستم هاى تهویه مطبوع، حداقل دو سال سابقه کار مرتبط

تمام وقت + حقوق توافقى + بیمه، محل کار: دفتر مرکزى

آقا، لیسانس مکانیک سیاالت، تاسیسات و تهویه مطبوع، حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط، تمام وقت + حقوق توافقى + بیمه+ سرویسکارشناس کنترل کیفیت5
محل کار: کارخانه

آقا، آشنا به امور انباردارى و سیستم انبار، آمادگى فیزیکى جهت همکارى در تخلیه و بارگیرى بار، تمام وقت + حقوق توافقى + بیمه+ سرویسانباردار 6
محل کار: کارخانه

ساعت کارى شرکت: شنبه تا سه شنبه 8 الى17:30 و چهارشنبه 8 الى16:30، پنج شنبه ها تعطیل
متقاضیان واجد شرایط مى توانند رزومه خود را فقط در قالب PDF و با درج عنوان شغلى به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند.
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ا��م ��ا��� �����ه ����� ������ ���� ��ب 
����� ���ی ���� ��� ��ل ۱۳۹۹ 

���و�ـ� ����ـ� ا��ـ��� �ـ�ه �����ـ� در ا����� ای ��ا��� ��ـ���ه ����� ������ ���� 
�ـ�ب ����ـ� ��ـ�ی ���ـ� ��ـ� �ـ�ل ۱۳۹۹ را ا�ـ�م �ـ�د. 

�� ��ارش ا����، ��� ا�� ا����� �� ��� ز�� ا��:
«������ـ��� �ـ� ا�ـ�ع داو����ن دا��ـ���� و ��زوی �ـ��� ���ـ�ه در ������ ���� 
�ـ�ب ����ـ� ��ـ�ی ���ـ� ��ـ� �ـ�ل ۱۳۹۹ �� ر�ـ���، ��ـ� ا�ـ�ع و ��ـ���ه 
����ـ� �����ـ� ���ـ�ر �ـ� �ـ����� ا�ـ�م ����ـ� �����ـ� ���ـ� �ـ�ب ����ـ� ��ـ�ی 
�ـ���  در   /http://jazb.qazahrm.ir آدرس  �ـ�   ۱۳۹۹ �ـ�ل  ��ـ�  ���ـ� 

�����ـ�. ��ا��ـ�  �����ـ�  �ـ�ه  ا��ـ���  ����ـ�  ���و�ـ� 
����� ������ ۱۰ روز �� از ا���م ������ ���� از ���� ������ ����ر ���� �����ه ا��.

����ن ذ�� ا��، ����� ������ ��ی ���� داو����ن در ��� ا���ن �� �� ر���� ���� 
����ر از ���� آ���ه ���� رو�� �� ����

از سوى معاونت منابع انسانى قوه قضائیه انجام شد  ◄
����� �� ����� آز��ن ا����ا�� آ

 ا�� ���� ا��م �� ��د 
�������ــ� �ــ�ز��ن آ�ــ� ��ــ��� و ���ــ�ت ا���ــ� �ــ��داری ��ــ�ان از ا�ــ�م ����ــ� او��ــ� 

����ــ� از آز�ــ�ن ا�ــ���ا�� آ�ــ� ��ــ��� ��ــ�ان �ــ� ���ــ� آ�ــ� ��ــ� داد. 
��� و�ــ� �ــ� ا��ــ��، در �ــ�ره ز�ــ�ن ا�ــ�م ����ــ� آز�ــ�ن ا�ــ���ا�� آ�ــ�  ��ــ�ی داوری در 
�� ��� از ا�� ا��م �ــ�ه ��د �� ١١۶ ���وی ������� ����  ���: ������ر  ��ــ��� ���ان 

�ــ� ١٠٠ ��ــ� از آ���ــ�ن و ١۶ ��ــ� از ���ــ� �ــ� ��ــ���. ��ــ�ز دار�ــ� 
ــ�  ــ�ز��ن آ� ــ� � ــ�ی ������ ــ� ���و� ــ� �� ــ�ر � ــ� � ــ�ای او�� ــ� � ــ� � ــ� ��� ــ�ن ا��� ــ� �� وی �
�ــ�د: ���ــ� �ــ� ��ــ� از ا�ــ� ��ــ� در ��ــ� �ــ�ی د��ــ�ی  ��ــ��� ��ــ�ان �ــ� ������ــ�، ����ــ� 
��ــ� آ�ــ�زش �����ــ� دا�ــ��� ا�ــ� در ��ــ�ص ��ــ�ر در ����ــ�ت �ــ�ای او��ــ� �ــ�ر در ��ــ�ن 

���و�ــ�ی ا��ــ��� �ــ�ز��ن ��ــ�ر ��ا��ــ� دا�ــ�.
��ــ�: ۵٠٠٠ ��ــ� آ�ــ� و ۵٠٠ ��ــ� ���ــ� در ����ــ� اول  ���ــ� ���ــ� �ــ�ز��ن آ�ــ� ��ــ��� ��ــ�ان 
�ــ� �ــ� ���ــ� آ�ــ� ا�ــ��� ������ــ� �ــ���ن  ��د�ــ�  آز�ــ�ن ا�ــ���ا�� آ�ــ� ��ــ��� �ــ��� 

�ــ�د. ����ــ� اول را ا�ــ�م ��ا��ــ� 
داوری ا�ــ�ود: ا�ــ� ا���ــ�ت از ���ــ� �ــ��� �ــ�ز��ن ا�ــ�م ��ا�ــ� �ــ� و ا���وار�ــ� �ــ� 

���ــ�. ــ�ار  ــ� را ��� �ــ��� ���ا��ــ� آز�ــ�ن ورز�ــ� و ������
وی �ــ� ا�ــ�ره �ــ� �ــ�ا�� �ــ��� و�ــ�وس ��و�ــ� در ��ــ�ر ���: ����ــ���� ��ای ���ــ�اری ����� 
�ــ� �ــ��  �ــ� و�ــ�د دا�ــ� �ــ� ���ــ� ���ــ� رو �ــ� رو �ــ���  اول آز�ــ�ن �ــ� ���ــ� �ــ� �ــ�ا��� 

�ــ� ��ا��ــ� �ــ� ر���ــ� ��و�ــ�� �ــ� آز�ــ�ن �ــ�ی ��ــ�ی را ا��ــ�م د��ــ�.

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى تهران ◄

توسط نمایندگان دنبال مى شود ◄
��زد�� ر���، د��� �� و ا���ی ���ت ر���� 

ا��ق ���ر����، ����� و ���دن ا���ن
 از ��رک ��� و ���و�ی ا���ز 

◄   با حضور رئیس و مدیران پارك صورت گرفت؛ 

���ـ�س ���ـ�م ر���ـ� ر��ـ� و ا��ـ�ی ��ـ�ت ر���ـ� ا�ـ�ق ��زر���ـ�، ����ـ� و ���دن 
��د��. ا�ـ��ن از �ـ�رک ��ـ� و ��ـ�وری ا��ـ�ز ��زد�ـ� 

�ـ� �ـ�ارش �ـ�زار��ر �ـ� ��ـ� از روا�� ����ـ� ��رک ��� و ���وری ا��ـ�ز، در ا�� ��زد�� ��� ر��� و 
ا���ی ���ت ر���� ا��ق ��زر���� و ����� و ���ون ا���ن ا���ز درز���� ����ری ��ی ����ک 

��ای ����� از ���� ��ی دا�� ����ن و ���ور  ��� و ����� ��د��.
��ـ� �ـ� �ـ�وم  ���ـ�س ��ـ�ی ����ـ� ر��ـ� �ـ�رک ��ـ� و ��ـ�وری ا��ـ�ز در ا�ـ� ���ـ� �ـ� ��
����ری ��رک ��� و ���وری ا���ز و ا��ق ��زر���� و ����� و ���دن ا���ن ا���ز ���: ����ری 
ا�� دو ������ �� ��ا�� ز���� ��ز ��� از��� ���ر ��� ��ی ����� ����، ���ن و 

��ـ�ورزی  در �ـ�رک ���ـ� و ���ـ� �ـ� ����ـ� ���ـ� از �ـ��� ��ی دا�� ���ـ�ن و ���ور �ـ�د.
وی �� ا��ره �� ا���� از ��ل ۱۳۶۷ ��� از ۳۰۰��ار �����رد ����ن در ��رک ��� و ���وری و ����� 
�������� ���ای ���ددا������ ������ ��اری ��ه ا�� ���: ا�� ��� ������ ��اری 
�� ��ا�ـ� �ـ� ��ـ�ر ا�ـ�ق ��زر���ـ� در ��� �ـ�ی ����ـ� ����ـ� و ��ـ�ورزی �ـ� د�ـ��ورد��ی 
���� ���� ��د.ر��� ��رک ��� و ���وری ا���ز ����� ��د: ��ای ����� ����ری ��ی ����� ا���ن 
دا�ـ� �ـ�ن ا�ـ�ق و د��ـ� ����ری �ـ�ی ا�ـ�ق ��زر���ـ� ا�ـ��ن ا��ـ�ز در �ـ�رک ��ـ� و ��ـ�وری 

ا���ز و�ـ�د دارد.
وی در ادا�ـ� �ـ� ����ـ� ���ـ� د�ـ��ورد��ی �����ـ� �ـ�رک ��� و ���وری ا��ـ�ز ��دا�� 
��د: ا���د ��ود ۸۵۰ �ـ�� و ��� از ۸۰۰ �����رد ����ن ��وش از د�ـ��ورد��ی  و ا��م 

ا�� ��رک در �ـ�ل ۱۳۹۹ �� ���ـ�.
��� �� ا���� ������� �� ��� ��د ����� ���وری و �����  ����س ����م ر���� ��دآور �� ��
���� ���� ��ی ���ور ا�� ���: از ��� ����� ��ی ا��ق ��ای ����� ا����د دا�� ����ن 

و ������ ���� ��ی ����� در ��رک ��� و ���وری ا���ز ا����ده �� ����.

ر��ـ� ���ـ� �ـ�ب وزارت ��ـ�م �� ا�ـ�ره �� ا�ـ�غ ز������ی 
��ا�ـ�ان آ�ـ�ن ۱۴۰۰ و ارد����ـ� ۱۴۰۱ �ـ�ب ���ت ���� 
�ـ�ای  �ـ�ب  �ـ����   ۹۵۰ ا���ـ�ص  از  دا��ـ��ه ��  �ـ� 

��ا�ـ�ان آ�ـ�ن ۱۴۰۰ ��ـ� داد.
����ـ� �ـ� ��ـ� در�ـ�ره �ـ����  ���ـ� ر�ـ� ر�ـ�ان ��ـ� در 
��ـ�:  �ـ�ب ���ـ� ���ـ� وزارت ��ـ�م �ـ�ای �ـ�ل ۱۴۰۰ 
��ـ�  �ـ���� �ـ�ب ��ـ�ت ���ـ� �ـ�ل ۱۴۰۰ �ـ�ود ۹۵۰ 
�� ���ادی از آن �� ��ا��ان ارد����ـ�  ا��م �ـ�ه ا�ـ� 
�ـ� �ـ� ���ـ� �ـ� ا���ـ� ��ا��ان  �ـ�ه ۱۴۰۰ ا���ـ�ص دا�ـ� 
�ـ�ب ارد����ـ� �ـ�ل ۱۴۰۰ ���ـ�ار ��ـ�، �����ا�� ���م 
��ا�ـ�ان  �ـ�  دو��ـ�  دا��ـ��ه ��ی  و�ـ�ه  �ـ����   ۹۵۰
آ�ـ�ن �ـ�ه ا���ـ�ص داده �ـ�. ا�� �ـ���� آ�ـ�ن ��ه ���ل 

���ـ�. �� �ـ�د و دا��ـ��ه �� �� ��ا��ـ� از آن ا�ـ���ده 
ر��� ���� ��ب وزارت ���م ا��ود: ����ـ�ت ��� دو��� 
�ـ� ا�ـً� ���ود�ـ� �ـ�ب ��ار�ـ� ��ـ� ���ـ� ���ظ �ـ�د 
�ـ� ��ـ�ت ���� ا�� ����ـ�ت در ���� ر�ـ�� ���� ���ـ� 
�ـ� �ـ� آن �ـ�رت ���ـ�  ��ده ا�ـ�. ا �ـ� ��ـ�ز آن را در���ـ� 
���ـ� ��ـ�رت وزارت ��ـ�م ��� آن را ����ـ� و ��ر��اری ���ز آ��� 
را �ـ� ���ـ� �ـ�ب ا�ـ�م �� ��ـ�. ���ـ� �ـ�ب ��ـ� آ��ـ� را در 

��ا�ـ�ان ��ـ�ظ �� ��ـ�.

�����ـ� ���ـ� �ـ�ب وزارت ��ـ�م ��ـ� �ـ� �ـ��� ���ـ�ری 
���ـ�  ا���ـ�  ����ـ� ��ی  �ـ�  ���ـ�  �ـ�  و  ��و�ـ�  ��ـ�  ��ا
��و�ـ� و �ـ� ��ـ�ظ ����ـ� ��ی دو�ـ�  �ـ��د ��ـ� ��ـ�رزه �ـ� 
و وزارت ���ـ�� در ا��ـ�م ��ـ� ����ر�� �ـ� �ـ� ر���� ا��ل 
��اری ا������، ���ت ����ی ��ب ������ ��   �����
��د: دا����ه ��  ا�ـ�س ���ـ���د ���� از دا��ـ��ه �� ���ر 
�ـ� آ�ـ�زش ���ـ� �� ��ا��ـ� �ـ� ا�ـ�ع ���ـ�ی ���ـ�ت  و ��ا
��ـ�  و  ����ـ�  و  ���ـ�  ��ر��وه �ـ�ی  و  ا��ا�ـ�  ��ـ�ت 
�����ـ� �ـ� داو���ـ�ن را �ـ� �ـ�رت ���ـ� ��ـ�ری و از 

���ـ�. ����ا�ـ� ���ـ�ار  ���ـ� و���ـ� 
�ـ�م ا�ـ�ار و ز���ـ��� �� و ��ـ�� ��ی آ��ز�ـ� ���ـ�ط �ـ� 
���ـ�اری ا����و���ـ� ���ـ�ت و ������ �ـ� در اداره آ�ـ�ر و 
��ـ�وری ا���ـ�ت ���ـ� �ـ�ب ا��ـ�ی ��ـ�ت ���ـ� وزارت 
�ـ� �����ـ� ���ـ�ت  ��ـ�م ��ا�ـ� �ـ�ه ا�ـ�. ����ـ��� 
���ـ� �� ��ا��ـ�  ���ـ�ار  ���ـ� ��ـ�ری  �ـ� �ـ�رت  را  �ـ�د 
����ـ�  �ـ� ��ا��ـ� �ـ� ���ـ� ��ـ�م �ـ����� ���ـ� و از ���ـ� 
را�ـ�  ����ـ�  و  ��ـ�زی»  ���ـ�ت  ���ـ��  از  «ا�ـ���ده 
در��ا�ـ�  ��ـ�  در  ��ـ�س  �ـ��ره  ذ�ـ�  �ـ�  دا��ـ��ه 
��� �� ا��ـ��� �� ��رت  ا��ام ������. ���ـ�ت �� ��ا�� 

��ـ�ری �ـ� ���ـ� ��ـ�ری ���ـ�ار �ـ�د.

ورود �� ��ا��ان ���� ��ب ���� دا����ه �� 
���ط �� ����ن ر����� �� ��و��ه ��ی ��� ��

از �ـ����ر و ���ـ�  ����ـ� ����ـ� ��ا��ان �ـ�ی �ـ������ 
�ـ� ارد����ـ� و آ�ـ�ن �ـ� ا�ـ� د��ـ� �ـ�رت ����ـ� �� ����� 
دوره  �ـ� ا�ـ��ن �ـ� ���ـ�ن ر�ـ���ن  دو ��ا�ـ�ان �ـ�ری ���ـ� 
��ا�ـ�ان  آ�ـ�ز  از  ��ـ�  ���ـ�  ��ا�ـ�ان  �ـ�  ر�ـ���� 
و  ����ـ��ت  ���ـ��  �ـ�  ��ـ�  �ـ�  و  �ـ�د  ��ا�ـ�  ���ـ� 
��ا�ـ�ان  �ـ�  ورود  �ـ�  ا�ـ�  از  �ـ�ه  ا��ـ�م  ��ر�ـ� ��ی 
���� ���ً� ��ای ����ـ�ت و دا��ـ��ه ���� ���� ا�ـ� 
در  ��ا�ـ�  و  ���ـ�  ��ا�ـ�ان  ��و�ـ�ه  �ـ�  ر�ـ����  ��ر  �ـ� 
���ک �ـ�ی ���ـ�ط �ـ� دا��ـ��ه را �ـ� ���ـ�ن ر�ـ���ه ���ـ��.

از سوى مرکز جذب وزارت علوم اعالم شد؛ ◄

��ب ��� ت ���� ��ای دا����ه ��

◄

آز��ن د��� ��ری روز ���� ۲۶ �����ر ���� 
د����ـ�ران  و  �ـ�د���ان  ���ـ�ن  در  ��ـ�   ۹

ا�ـ��ن �����ـ� ���ـ�ار ��ا�ـ� �ـ�.
��ر  �ـ� ��ـ� از روا�ـ� ����ـ�  �ـ�زا �ـ�ارش  �ـ� 
��ـ�ر، آز�ـ�ن  ک  �ـ�ز��ن ��ـ� ا�ـ��د و ا�ـ�
 ۱۴۰۰ /۰۶ /۲۶ �ـ�ر�  ���ـ�  روز  د����ـ�ری 
���ـ�ن �ـ�د���ان و  رأس �ـ��� ۹ ��ـ� در 
د�����ران ا�ـ��ن ������ ����ار ��ا�� �ـ�.

 �� اداره  ���ـ�  ا����ـ� ای  ا�ـ�س  ا�ـ�  �ـ� 
ا��ر ا�ـ��د و �ـ�د���ان �ـ�ز��ن ��� ا�ـ��د و 
��د�ـ�، ��ـ� ا����ـ�  ��ـ�ر �ـ�در  ک  ا�ـ�

� ذ�ـ� ا�ـ�: �ـ� �ـ�
�ـ�ب  ���ـ�  آز�ـ�ن  ا���ـ�  �ـ�  ����ـ�  �ـ� 
 ۱۴۰۰ /۰۶ /۲۶ �ـ�ر�  ���ـ�  روز  د����ـ�ری، 

����ن ��د���ان و د�����ران ا���ن  رأس ���� ۹ ��� در 
�ـ�، ��ا�ـ�  ���ـ�ار  �����ـ� 

�ـ� در ا�ـ�ای �ـ�ده ۳ ���ـ�ن د���ـ� ا�ـ��د   �ـ�ا ��������ـ� 
����ن �ـ�د���ان و د�����ران از ����� �ـ�ان د����  ر�ـ�� و 
ا�ـ��د ر�ـ�� �ـ� ��ـ�ان د����ـ�ر اول �ـ� د����ـ�ر دوم ����ـ� 

��ه ا�� �زم ا�� از ��ر�� ۱۳/ ۰۶/ ۱۴۰۰ ����� ۲۰ /۶ /۱۴۰۰ 
�ـ� ��ا��ـ� �ـ� در��ه ا����و���ـ� ����ـ� ���ـ� اداره �ـ� 
��ـ��   WWW.SAAZMOON.COM ا������ـ�  ��ـ��� 
��رت  �ـ� ��ـ� �ـ�م و در���ـ� �� ر���ــــ�ی ا��ام �����ـ�. 
��ر�ـ� ۲۳/ ۰۶/ ۱۴۰۰  از  د����ـ�ری  آز�ـ�ن  ���ـ�  �ـ�  ورود 

����� ۲۵ /۶ /۱۴۰۰ �� �� ر����ی، از ���� 
�ـ��� ���ـ�ر ���ـ� در���ـ� ��ا�ـ� ��د.

����ات ���:
���ـ� �ـ�ان د���ـ� ا�ـ��د ر�ـ�� ���ـ�   -۱
د����ـ�ر اول �� ����ـ� ��ـ�� �� ����� 

د�����ر ا�ـ�ام ������.
۲- ا�ـ���� ���ز �� ��� ��م و �ـ��� در 
آز��ن د�����ری ����� �� از ����� ��د��� 

ا���د ر��� ����� ��ه �����.
۳- ������ـ�ن در ز�ـ�ن ��� �ـ�م ���� وا�� 
��ا�� ��اد ۷ و ۹ ����ن د���� ا���د ر��� 

.�����
۴- �����ـ� در �ـ� ����ـ� از آز�ـ�ن �ـ�ف 
�ـ�ی  از  ار�ـ���  �ـ�ارک  و  ا��ـ�رات 
�ـ�دد از ���ـ� ������ـ�  ������ـ�ن ا��ـ�ت 
�ـ���ن �ـ�ف و در �ـ�رت ا�ـ�غ ��ـ� ��ـ� ا�ـ�غ ��ا��ـ� �ـ�.

اد��ـ�ت  ا�ـ��� ۲ -  ��ـ�رف  و  ا�ـ��م  ا�����ـ�: ۱ -  �ـ�اد 
��ر�ـ� ۳ - ��ـ�ق ��ـ� ۴ - ��ـ�ق ���ـ� ۵ - آ��ـ� ���ـ� و 

��ـ�رات د���ـ� ا�ـ��د ر�ـ��

روابط عمومى سازمان ثبت اسناد و امالك کشور: 

��ر ����ار �� ��د  ���ی اوا�� ��� آز��ن د���
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���: ا����ل  ������ار ����� �� ا��ره �� ��وژه ���� ��رک ����� 
������ و ��������� ا�� ��وژه ���� ���� ا�� و ��� از ۳۰ ��ار 

��� ا����ل ������ ا���د �� ���.
��� و�� �� ��رس در ����� �� ا��ره �� ���� دو��  ���� ا��ی در 
از  ز��دی  ���اد  ���ن  ��  ����� از ���� دو�� ��ل  ا���ر دا��: 
�� ا���ن و ا�����ار و ���و��ن وزرا ��ای ا����ح ��وژه �� در  ����ان 

����� ���ر ���ا ��د��.

���ن  �� ����� ������ار ����� �� ���ن ا���� از د�� ��� ��ل 
�� و��د �������ی ا����دی ۱۱۸ ��وژه در ����� �� ا����ر ۵۰۰ �����رد 
�� ��رد  ���: از ��� ���� ��وژه ����  �� ���ه ��داری ر���ه ا��، 
�� ��د��  ����، ��وژه ���� ��� ����� ا��  ���ه ��داری ��ار 
���� �� ���م وا����ی ���� ��� �� �������ن  �� ۱۲ ��ل ��ل 

����� داده ��.
وی �� ا��ره �� ��وژه ۶ ��� ��دن ����� �� ا����ن ���: �� ���� 

���ر ا��ای ا��  ����ور ���ل �� ���ب  ����� ����� در  �� ��ار 
��ر ا�� و  ��وژه �� ��ورت ��د، در ��ل ���� �������ر ����ل �� 
��� از ا���� ��وژه ر�� ����� �� ا����ن ا���م �� ��وژه ����� �� 

ا���م �� ��د و �������ر آ����� �� ا����ب ��ه ا��.
��� �� ا���� ��� از ��وژه ���� �� در آ���ه ا����د �����  ا��ی �� ��
آ����  در  ��د:  ���ن  ا��،  ا����دی  و��ه   ����� ا��  �������ار 
�� در �����ه در ���ان در ��رای ���� ����� آزاد و و��ه  ���� ای 
ا����دی ����ار ��، ��ارک و �����ات ارا�� و ����� �� و ارز���� 
ز��� ����� آن ��� ا���م ��، ��ز ���ری و ا����دی و ���ک ا�� 

��وژه �� ��� ������ن ا��.
������ار ����� �� ا��ره �� ��وژه ���� ��رک ����� ���: ا�� ��وژه 
۹۰ در�� ������ ������ دا��� ا�� و ���ک ����� �����ت 
���ر از  ��زر����  ��زی ا�� �� د��� ���ر ��رگ ���� �� ا����ل 
���ر ����� ����� ����� ا�� ���ک ���ب ��ه ا��، �� ����� 

��آورده ��ی ��� و ��ز، ���ر از ��درات ��� �� ���ز �� ��د.
وی �� ���ن ا���� �� و��د �� ���� ��ز و ا����اد ����� ����� ��ر��ی 
ز��� آن ا���م ��ه و ������ ���� دا��� ا��، ا��ود: ا����ل ������ 
و ��������� ا�� ��وژه ���� ���� ا�� و ��� از ٣٠ ��ار ��� ا����ل 

������ ا���د �� ��� �� ���� ا���� �����ات ���ل ���� ای دارد.

�� ا���م  ��د: �� �����ا��  ا��ی �� ا��ره �� آب ��ب ����� ���ن 
�� ������ن ا���ل �� ��ودی ��ا�� ���� از ��ل ����� ��د ا���وار 
����� �� �� ا����ل و ������ �� ����� �� �� �� ���� �� ��وژه 

ا����ل آب �� ����� ا���م ��د.

�� ���ل ��زه ����� ����� در ا����ن ���ان ��د؛ 

��وم ����� ��ا��� و آ��زش 
����ن ����� 

  

���� ��ا��� و ���رات ���� ��� روی �����  �� ا����د �� ���ل ��زه ����� �����، ا
ا�� د��� ����ر ������ا�� ا��، ا�� ��ای ����� آ��� در و��� ���� �����ت، ����� از 

����ان �� و ������ آ��زش ����ر ا���� دارد.
��و��  ��� و�� �� ا���� �� ا��ره �� ا���� در ��زه ����� ����� �� ��رت  را��� ����ی در 
��د: ���اره ا��ادی  ���، ا���ر  ��ر ������ ��  در ���� ۱۴ ��� در ���� ����� و ����� ���س 
�� در ��زه ����� ����� ����� �� ����، در ��رت ��ا��� ���� �� آ��� آ��زش و �� در 

��ر داده �� ��د. ��رت دا��� ��ا���� �����، �� آ��� 
��� �� ا���� در و��� ���� ����� ����� ����� ���ز��� ����� ا��، ����� داد:  وی �� ��
�� ��ر ����ل ����ان ��د������ وارد ���� ������ در ����� ����� �� ����، �����ا�� 
�� ارا�� �����ت در ��زه ����� �����  ��ای ادا�� ������ از ��� ���� در ����� ����� 

����ر ��� ا��.
ا�� ���ل ��زه ����� ����� در ا����ن �� ا��ره �� ������ ا����ن در ����� ����� �����، 
����� در ����� ا�� د��� از �����، ا���ل  �� ���د دا������ �� �� ��ل  ����� ا�� 
��دن ��زار��ی ��وش ����ر ����  ����ان �� �� ������ و ������ در ��زه آ��زش و �� ���ل 

��ده ا��.  ���
����ر   �����  �����  ����� روی   ���  ���� ���رات  و  ��ا���  ��د:   ��� �� ا����  وی 
���� و ا��وز ��� از ����ت ����� ����� ��ا��� �����ت و ������  ������ا�� ��� �� 
��دش ا�� و در ��رت ا��ام ا��اد ��ای در���� �����ت ����� �� د��� ��ا�� ���،  در 

��د �� ا����ه و در ����� ����ف �� ��د.
 ،���� ��ر ��د را آ��ز  �� ���ا��� در ��زه ����� �����  ����ی ادا�� داد: از ��ی د��� ا��ادی 

��ر ��ز �� �����. ��� از ادا��  �� د��� ���� ��ا��� د�� و ��
��� �� ا���� ��ای ����� ����� ����� در و��� ���� �����ت ����ر ا���� دارد،  وی �� ��
���: از ��ی د��� ����� از ����ان �� و ������ آ��زش �� ��ا�� در ����� ا�� د��� از 

.���� ���� �����
ا�� ���ل در ��زه ����� ����� ������ �� ا����د �� ا���� ���� ��ش، ����� و ����� د��� 
 �� ��د: ا  ��� از ������� ���� �� و ����� ��ی ����� ����� ����� در ا����ن ا��، ��
����� ����� �� ��ر ��� ���� ���� در ��� ��� و ��� ��� ا�����  �����ات ����� ����� �� 

ا��.
���: �� ��ر  �� در ا���ای راه وارد ��زه ����� ����� �� ����،  وی در��ره ���� ��� ا��ادی 
�� ا�� د��� ا��اد از ���ن ا���ا در ا�� ����  ��� ��ا��� ا����د �� ���، ���� �� ��د 

��ر ����ر ���� ا���� ا��. ���� �����، از ��ی د��� دا��� ���� و ا����ه در ا�� 
����ی �� ���� ��رت ���� ا��اد ا��ره ��د و ���: ���� ���م ��ه �����ات ����� ����� 
�����������ن  ��ا��  ا��  در  ا��،   ����� ا��ا��  ��زار  ������ت  و  ا����دی  ��ا��  د���   ��

����� ����� ���اره �� ����ر �� ���� و �� ����ر�� ��د ��د را ا��ک در ��� ������.
����� ���� ���د دا������ و  �� در �� ��ل  وی در ادا�� در��ره ��� ��� ����� ����� 
���: ا�� ��� ���� ار���ط ����ان �� ��ه و از ��ی د���  وزارت ���ون در ��ل ا��ا ا��، 
 ���� ا��   ،����  �� �����ن   ����  �� را   �����  ����� ��زه  در   ������ ��ت  و   ��� ���ط 

���ر ا��. ��ن  ��� در ���  �� ����ت ا��� ����ط �� ��ا���  ���� دا�� 

�� ���ل ��زه ��م ���ان ��د:

����� از ����ان �� در ا���ل 
�� ��زار ���� ا��� ����� 

����� ����� ا�� 
�� ����ان در ��زه ����� �����، ا���ل �� ��زار را از ����ره و د���� ��ی ا��� ا���م ا�� 
��ا���  ���ن ��ر ���� آن ����� �� دوش ������ن ��  ����: �������� ا � �� دا�� و ��  ��
�� �� ������ و ������ ر��ی  ��ه ا��، �� ���� ا��س از ���ددا������ در��ا�� �� ��د 

در�� در ا�� را��� ����� �����ی از ����ان �� دا��� ����.
���� ����ی، ���ل ��زه ��م دوزی و ����� د��� �� ٤ ��ل ����� ������، �� ����اری دوره ��ی 

��ده ا��. ���ن ا��اد ز��دی را آ��زش، ������� و وارد ���� ��م دوزی  آ��ز�� ����د �� 
�����ی  ��ر��ه  در   ���  ٥٠ از   ��� ��ای   ������  ��� و   ������ ا������ا��   �� ا��ره   �� وی 
�����ت،  ��وش  و   �����  ����  ��  ����  �� ��و����  ��ا��  در   :����  �� ا����   �� ��د 
�� ا�� ���اد  �� ا�� ���وی ��زاد ��ا�� ��ه و  ����ر �� ����� ���و �� ��ود ٣٠ ��� ��ه 

ا��.  �����  ���
ا����دی  �� ��ا��  ��و��  از ����   ��� ��  :��� ���ن ��  ا�� ����ان ��زه ����� �����، 
���ن �� ����  ��ر��ه ��� ا��ا�� �� ����؛ ا�� ا ��دم ��� ���� ��د، ��� �� ���ز و �����ی ��زار، ����� 
�� ��ا�� ����د، او���� ��دم ����� ������ج او��� ز���� و �� ���� �����ت ���� ا��.
��ا�� ��اد او��� ��� ���� ���م ��ه ����ل را ��� ����� ��ار داده  وی ادا�� �� د��: از ���� 

��ارد. و �� ����� و ��وش �����ت ����� ز��دی �� 
 �� ����: �� و��د ��ا�� ���، ا�� د�� از ��ش ����ا��� و ��� �� آن ��ده  ����ی �� 
���ن ��� ��ا���� ا�� ��� را  ��ده و ��������� ��  ��ام �� ���ز ��زار، ����� �����ت را �� روز 

.���� ����
 ����� ����� ����� � ��ر��ه ��م دوزی در �� وی �� ا��ره �� ������ ٨٠ در�� از ���و��ی 
 ����� � �� ����� ��اد او��� ��ای ���و��، ز���� ����� ����ل در ���ل و  �� ا��ا��: �� ا�� ��

��ده ا��. د�� ��د را ��ای ا�� ا��اد ��ا�� 
��ر و ������ را ��ای  � ����� ����� ����� �� ��ا�� ز����  �� ،�� ا�� ����ان ����� ا�� 
�� �� �� د���� ���� ا����ل و ������ در ���ون از ���ل را ��ار��،  ��ر  ا��اد ������ و ���ز��� 
���ر  ��ر �� ��ا��� �� ا��س ��ا���� ��د در  ���؛ �� ا�� ����� ����ان و آ����ن ������  ��ا�� 
��ل   ���  ،��  ��  �� ا د����ی   �� و  ���داز��  ����ل   �����  �� ��ه  روز  ��ی   ������  ����

��ا�� ��د �����.
در   ����  �����  �����  �����  � �� ا���   ����� ���ان   �� ���ددا������   :����  �� وی 
��ده و ز���� آ��زش را���ن را ����ن ��ل ��ی  ز���� آ��زش ����� �����ی از ����ان �� 

.��� � ��ای ا��اد در ���� ��ی ����� ��ا��  ا���ا�� ا��ای ��
 ����� � ���� ����ی، ��� ا���ل �� ��زار ��� از ����ر�� و د���� ��ی ا��� ا���م ��  ��
��ا��� ��ه  ���ن ��ر ���� آن ����� �� دوش ������ن ��  �� �������� ا ����� ����� ا�� 
ر��ی   ������ و   ������  ��  �� ��د   �� در��ا��  ���ددا������  از  ا��س   ����  �� ا��، 

در�� در ا�� را��� ����� �����ی از ����ان �� دا��� ����.
��ار  ����ی ����اری �������ه ��ی دا��� و ���ه ���ی از ��زار��ب ��ی ��ر را دو ���� ����� 
��د و ��دآور ��: �� ��ر ��� ����� ��ی ����� از ����ان ��  در را���ی ا���ل �� ��زار ذ�� 

� ����� ����� دا��� ����. �� ��ا�� ����� ز��دی �� ����� ��

٣٠ ��ار ا����ل ������ �� راه ا��ا�ی 
���� ��رک در ����� ا���د �� ��د 

������ار ����� : 

 
��ای  وا���  ����ران   ���� ا��ای ���  از  ا������ ������ن  ر��ه  و  ��ر  ���ون،   ������

������ ر��ی ����  در ��� ا����ل ��� داد.
��د: در ��� ������ ر��ی و ���ل آ�����  �� �� ا����، ا���ر  ��� و  ��دی ا��ا���� در 
��� از ����� ����ر ���� ا���� در د�� دا��� ا����ت د��� و ���� ا�� و ��� �� 
ز���� �� ا����ت د��� و��د ��ا��� ���� ��� �� و �����ت �� �� ���� رو��و �� ��د.

�ـ�  ������ ���ـ�  از  ��ـ�  وزارت  ���ـ�  ��ـ�م  و  �ـ��د��  دو�ـ�  �ـ�د:  ��ـ�ان  وی 
ا�ـ�  ا�ـ�  ���ـ�  �ـ�ای  و  ا�ـ�  �ـ�ل  در  �ـ��  ����ـ�ن  �ـ�  ا��ـ�د  ��ـ�  �ـ�  د��ـ�ل 
ا�ـ�اد  و  وا��ـ�  ��ـ��ران  از  د���ـ�  ا���ـ�ت  و  آ�ـ�ر  �ـ�  �ـ�  ا�ـ��ن  �ـ�  ا�ـ�  �زم 

���ور�ـ�. د�ـ�  �ـ�  ��ر  ���ـ�ی 
و  ����ر  ا��اد   ���� و   ��  ���� ��ری،ا����اد��،  ��ی   ����� ��د:  ���ن  ا��ا���� 
��ر ���� د��� ���ی ��د �� �� ا�� ا��س ���ا��� ��ا����ی ���وی ا����� ����ر و  ����ی 
��م ����� در ��� ����� ا����ل  ���� و از ا�� ���  ��ر ����  ��ر را �� ���ز ��زار  ����ی 

و ���رزه �� ����ری ��دا��� ��د.
اول  و���  در  ا����  ��ای  ��د:  ���ان  ������ن  ا������  ر��ه  و  ��ر  ���ون،   ������
���� و  �� �� ا����ت وا��� از ����� ��ف ����� ���ز ا�� از ���م ����� �� ا����ده 
�� ا����ده از ����� �����، �����ه ��ی ����، د���� ����� ��ی و ... در ���ت �����ه ���� ��� 
���� �� ا��اد �� ��ا��� �� آن ���ا��� ا����ت و و����  ��ای ��ا��� ����ران راه ا��ازی 

.���� د��� ��د را ��� 
� ���ـ� �ـ�ی در  �ـ�د: ا�ـ� ا�ـ�ام و ���ـ� د��ـ� ���ـ� �ـ� ا�ـ�ای �ـ� وی ������ـ�ن 
�ـ� �ـ�د  ��رآ���ـ�  �ـ� ���ـ�  ��ـ��ر  �ـ�ون  ���ـ� ���ـ�  ��ـ�ان  ��ـ�  ا�ـ��ن  �ـ�� 
آ�ـ�ز �ـ�ه  ���ر��ـ�س  ����ـ�ت در ���ـ� ����ـ���� �ـ�ی  �ـ� �ـ�رت  آن  ا�ـ�ای  �ـ� 
��ر  �ـ�زار  �ـ�  را  ��ـ��ران  و  ��ر  ���ـ�ی  ا�ـ�اد  �ـ�  ����ـ�  ا��ـ�  �ـ�  ���ا��ـ�  �ـ�  ا�ـ� 
�ـ�زار ���ـ�  آ��ـ�  �ـ�ای  �ـ� ��ـ�ن ����ـ� �ـ�ی ���ـ� �ـ�ن  ا���ـ�  �ـ�  و  ���ـ�  ���ـ� 

���ـ�. ا��ـ�د  ��ر 

ح ���� ����ران وا��� در ������ن ا��ا �� ��د  ��
������ ���ون، ��ر و ر��ه ا������ ������ن: 

ح ��� و ��ر ���� در ��ا��ن �����  �� ۳۹۷
ا����ح ��

��� ا��� ��ا��ن ����� ���� ���وق ��رآ��
�������� ���� ��� ���ره ���� ��رس: 

��ب ۶۸۰ ��� در �������ه ��� 
���ره ���� ��رس ��� ��ارد

���: ��ب ۶۸۰ ��� در ��ل ۹۹ در  �������� ���� ��� ���ره ���� ��رس 
ا�� �������ه �� ��� و�� ��� ��ا��� و ��ارد.

�� �� ا����، در ���ص ��� ����� ��ه ���� ��  ��� و  ���� ��� دادور در 
���ر���ی ۳۸۰ ���وی ������� در ا�� ������ ����، ا��ود: ا�� آ��ر و ا����ت 
داده ��ه ��� �� دور از وا���� و ��ف وا�� ا�� و ای ��ش ��� از ���ن و ا����ر ��� 
����� �� �� و ��� �� ا���د در د����ن  ��ا�� از ����ان �������ه ا����م 

��د��. ������ و ا��ام �� ا��ع ر���� �� 
وی �� ���ن ا���� ���ه ۲۲ ��ل از ۲۷ ��ل ����� در ���� ��� را در ا���ن 
��د: از  ��اه �����دم ا��، �������ن  ��ری ام  ��ر����  ��ده و  ������ن ���ی 
��ل ۱۳۹۰ �� ���ر در �������ه �وان ����ن ���� �����ات ���� و �����د 
رو �� ر�� آن ������ ��د�� و �� از ر���� از آن ������ �� �� ��ا��� ��ر�����ن 

ا��ام �� ������ و ����� را ���ن ����.
 ����  ������� از   ��� ��رس   ���� ���ره  �������ه  ا����   �� ا��ره   �� دادور 
���ه  ��د:  ا����  ا��،   �����  ��� در   ���� ���ر   ����  �� ��ی  �������ه 
��دن د�� ��د����ن دا��� و �������ران ��ر��  ���اره ����� �� ��� 
����� و در ����  ��ده ام ����� �������ه را در ���  ��ده و ���� و ���اره ��� 

��م ��دارم. ���ر  ����� ا����دی 
��ر���ن  از  را ���  ���� ��دم   ����� ���ه ���� ������  ا����  ���ن   �� وی 
�������ه �� دا�� و در ��� ���ره ���� ��رس �����ه �� ������ ��ارد ���� ��ش 
���� در ��� ر���ن �� ر�� ����� ا��، ا���ر ��د: در ��ل ا����و���� ��دن 
����� ا��ر در �������ه ���ره ���� ��رس ����� �� ������ را �� ����ی ����� 

��ف ����.
��ر���ن  �������� ���� ��� ���ره ���� ��رس �� ا��ره �� ا���� ۷۵ در�� 
���و��ی ���� ����� �� د��� و در ��ب  را  ��رس  �������ه ���ره ���� 
��ده ا�� ���اره او����� را �� ���وی ���� �����، ���ان  ���وی ا����� ��� 
ز��ا   ����  ��� ��  �� ���ه ��ن  ��ر���ن  ��دن   ������� ��  ���� ����� در  ��د: 
����ری از ا��اد �������� ا�� ��� ������ن �� وا��� ��� ��ر��ن در ���ون 
�� ا��  ا���ن ��ده �� ���� ا��اد ���� �������� دار�� و از ��ت �� ��� ��
ا���ن ��ده �� ��� �������ن ������ن ��ده و �� ��ل ��ی ��ل در ������ن 

���� و �� ���� ���� و ���ه ������ر ����� �� ����. ز���� �� 
��د: در  دادور �� رد و��د ���� ��ی ����� در ��� ���ره ���� ��رس، ���ان 
��ل ۱۳۹۹ روی �� ر��� ۱۷۸ ���و ��ب �������ه ���ره ���� ��رس ���� 
�� ۱۱۳ ��� از ا�� ���اد ��� ���� در �������� ��ن ���ر���س ��ده، ۵۲ ��� 
�� ��ده ا��  از آن �� �� ���� �������� دار�� �� ��� ۵ �� ۲۰ ��ل در ������ن ��
و ���� ۲۲ ��� از ا�� ���اد �� وا��� ����� �� ۴۰ ��� د���، از ���و��ی ������� 

�� آن �� از ا��اد ����� و �� ����� ����� �� ����.  �����
وی �� ���ن ا���� ���اره ��دم ���� ��ر�� ��ای ���ر���ی ���و��ی ������� 
 ،���� �� در ا�� ���� ������  ��ده و ���� ز��ا او���� �� �������� ���� 
 ��  ������� و  روز  ا�����ت   �����  �� �����ا��   ۲۶۴ ����ر���ن   �� ا��ود: 
 ���� ���ره   ���  ����  ���� ����ن  �����رد  ��ار   �� از   ��� ای  ��د�� 
��رس در ��ل ���� ا�� ز��ا د���� ��� ���ه ا�� ��د ��ا ���� ��دم 
����ر���ن   ���� ��وژه  در  و  ��و��   �� ا���ن   ����  �� در��ن  ��ای  ������ن 
 ���� در  ������ن  ������ه  ��ادی،  آ��ی  �����ی   ��  ��� ���ر���س  ��د��ن 
��ده ا�� �� ���ن د��� در ��� ������� ��ی ا������ �����ه  ��� ���ر�� 

��د را ���ر ������ ا��.
��ا��  ��ر��  ا����   �� ا��ره   �� ���� ��رس  ���ره   ���  ����  ��������
 �����  �����  �������� ������ن،  ���� ی   �� ��ق  ���وات-����   ۱۰
��� و ا��ا و ����� ۲۴۰ ��� ����ر����� و ۱۰ ��� ��� ��ا��� ��ی  ��ه 
��زه   ��  ���  ��� در  ��ن  ا��ا��ت  د���  از  ��و��   ���� ز��ن  در  و��ه 
آ��������   ��� در  ��د:   ����� ��د،  ������ن  ا���ن  در��ن  و  ���ا�� 
 ���� ��وژه  ا��  ��ق  ��ری  ��ل  ا���ای   �� ���ر���س   �������� ��ار   ۱۰۰
را  ����� ��ه ا�� و �����ن آب ��م اش  ���� ��� ���ره ���� ��رس 

.��� ا�� ���� ���� �� 

������ار ����� �� ا��ره �� ��وژه ���� ��رک ����� ���: 
ا����ل ������ و ��������� ا�� ��وژه ���� ���� ا�� و 

��� از ۳۰ ��ار ��� ا����ل ������ ا���د �� ���.
��� و�� �� ��رس در ����� �� ا��ره  ���� ا��ی ا��وز در 
 ����� �� ���� دو�� ا���ر دا��: از ���� دو�� ��ل 
و  ا�����ار  و  ا���ن   �� ����ان  از  ز��دی  ���اد  ���ن  ��
���ر   ����� در  ��وژه ��  ا����ح  ��ای  وزرا  ���و��ن 

��د��. ���ا 
 ����� ��ل   ��� د��  از  ا����  ���ن   ��  ����� ������ار 
���ن �� و��د �������ی ا����دی ۱۱۸ ��وژه در �����  ��

���: از  �� ا����ر ۵۰۰ �����رد �� ���ه ��داری ر���ه ا��، 
����، ��وژه  �� ��رد ���ه ��داری ��ار  ��� ���� ��وژه ���� 
�� ��د�� �� ۱۲ ��ل ��ل ����  ���� ��� ����� ا�� 
 ����� �������ن   ��  ���  ���� وا����ی  ���م   ��

داده ��.
ا����ن   ��  ����� ��دن   ���  ۶ ��وژه   �� ا��ره   �� وی 
 �� ���ل  ����ور  در   �����  ����� ��ار   ��  ����  ��  :���
��ل  در  ��د،  ��ورت   �� ��وژه  ا��  ا��ای  ���ر  ���ب 
��وژه  ا����  از   ��� و  ا��  ��ر   �� ����ل  �������ر   ����
ر�� ����� �� ا����ن ا���م �� ��وژه ����� �� ا���م 

�� ��د و �������ر آ����� �� ا����ب ��ه ا��.
آ���ه  در   �� ��وژه ����  از   ��� ا����   ��  ��� ��  �� ا��ی 
ا����د ����� �������ار ا�� ����� و��ه ا����دی ا��، 
در  ���ان  در  �����ه  در   �� ���� ای  آ����  در  ��د:  ���ن 
��رای ���� ����� آزاد و و��ه ا����دی ����ار ��، ��ارک 
و �����ات ارا�� و ����� �� و ارز���� ز��� ����� آن 
���ک ا�� ��وژه  ��� ا���م ��، ��ز ���ری و ا����دی و 

�� ��� ������ن ا��.
������ار ����� �� ا��ره �� ��وژه ���� ��رک ����� ���: 
ا�� ��وژه ۹۰ در�� ������ ������ دا��� ا�� و ���ک 
��رگ ����  ���ر  د���   �� ا��  ��زی  �����ت   �����
���ر ����� ����� ����� ا��  ���ر از  ��زر����  �� ا����ل 
��ز،  ���ک ���ب ��ه ا��، �� ����� ��آورده ��ی ��� و 

���ر از ��درات ��� �� ���ز �� ��د.
��ز و ا����اد �����  وی �� ���ن ا���� �� و��د �� ���� 
 ����  ������ و  ��ه  ا���م  آن  ز���  ��ر��ی   �����
ا��   ��������� و   ������ ا����ل  ا��ود:  ا��،  دا��� 
��وژه ���� ���� ا�� و ��� از ٣٠ ��ار ��� ا����ل ������ 

ا���د �� ��� �� ���� ا���� �����ات ���ل ���� ای دارد.
��د: �� �����ا��  ا��ی �� ا��ره �� آب ��ب ����� ���ن 
�� ا���م �� ������ن ا���ل �� ��ودی ��ا�� ���� از ��ل 
 �� ����� ��د ا���وار ����� �� �� ا����ل و ������ 
 �����  �� آب  ا����ل  ��وژه   �� ����  ��  ��  ��  �����

ا���م ��د.

ا����ل ۳۱۷ ��� از �������ن 
����� ����� در ارد��� 

���ون ا��ر ��زر���� و ����� ���رت ��ز��ن ����، ���ن و���رت آذر�����ن ���� 
از ������ ��� از ۱۱۸ ��ار وا�� ���� در ا���ن ���داد.

���: در ��ل ���� ۱۱۸ ��ار و ۷۷۲ وا��  �� �� ا����  ��� و  ���� د���ن در 
��� ����� در ��ا�� ا���ن �� ا���د ا����ل ������ ��ای  ���� دارای ��وا�� 
 ���  �������  ���� وا����ی   ��  ����� ���ر  ����ل   ���  ۹۳۰ و  ��ار   ۲۹۶

���ر را دار��. ا������ا�� در 
�� وا����ی ���� ����� در ا���ن ۲۳ ��ار و ۵۴ وا�� در ر��� ��ی  وی ا��ود: از 
�����ی ، ۵۶ ��ار و ۸۰۴ وا������ در ر��� ��ی ��ز��� ، ۱۶ ��ار و ۹۶۳  وا������ 
در ر��� ��ی ������ و ۲۱ ��ار و ۹۵۱  وا������ در ر��� ��ی ����ت ��� 

����ل �� ������ �����.
��د: �������� و ر����� �� ا��ر ���� وا����ی ���� در  د���ن ���� ���ن 
�� ���رت �� �����د  ا���ن ���� ۲۳۳ ا���د�� و ۱۷ ا��ق ا���ف ا���م �� ��د 

����ری   �� ا���ف   �� ا��ق  ��زر��  و  ���رت   ������  ����  ��� وا����  ا�� 
���د. ���و�� ���رت و ��زر�� ��ز��ن ��� ��رت �� 

ا���ن  و���رت  ���ن   ،���� ��ز��ن  ���رت   ����� و  ��زر����  ا��ر  ���ون 
��د: در ��ل ���� ۱۲۱۷ وا�� ���ز و دارای ���د ا����و���� ا����د در   �����
���د  دارای  وا��   ۶۴۰  �� دارد  و��د  ا���ن  در  ���زی  ��ر��ی  و   ��� ز���� 
ا����د ����� و ۴۸۴ وا�� دارای ا����د��ی ��ر�� ����� ����� و ا����د ۹۴ وا�� 
در  ا���ن  در  ��ه  ��در  ا����د    �������  �� ا��  درآ��ه   �����  ����  ��  ���

������ن ��ی ارو���، �����د، ���ا����، ����ن و ��د�� ا��.
د���ن ���ان ��د: در ا���ن ۶۱ ����� ���� و��د دارد �� ۲۳ ����� ���ه ��داری 
��ه، ۱۹ ����� در د�� ا��اث و ۱۹ ����� ��� در د�� ������ ا��. ��ای 
��اری ا���م  راه ا��ازی و ا���د ا�� ����� �� ��� از ۱۰۵۷ �����رد ر��ل ������ 

و ��ای ۲۳ ��ار و ۶۱۸ ��� ز���� ا����ل ��ا�� ��ه ا��.

�� ����ل ا��م ��د 

�� �� ۲۹۷ ��ار ��� در وا����ی ���� آذ������ن ����  ا�ــ���ل ��

 ����� �����

���� در ��ا��ن ����� �� ��رت و��������ا�� �� ���ر  ��ر ُ��د و  ��� و   ��� ۳۹۷
�������� ���وق ��رآ����� ا��� ا����ح ��.

 ��� از  ��وژه ��  ا��   :��� آ���  ا��  در   ����� ��ا��ن  ا���  ��رآ�����  ���وق   ����
�� ا����ر ۱۴ �����رد ����ن  �� ����د ���� و  ��رآ����� ا���  ����� ���� ����ک ���وق 

�� ���ه ��داری ر���.
���� ز���� ا��ود: ا��وز �� �������� از ۳۹۷ ��وژه ��� و ��ر �� ��وژه ����� ��ا��ل، ��ز���� 
ز���� و ����� ��ب �� ا������ا�� ������ ��ای ۶ ��� در رو���ی د����د ������ن ������ 

ا����ح ��.
��د: �����ن �� ���� دو�� ۲۵ ��� �� ا����ر ��ود ۱۲ �����رد ر��ل و ا������ا��  وی ���ن 

۳۵ ��� در ������ن ������ �� ���ه ��داری ر���.
����� �� ��ل  ��رآ����� ا��� ��ا��ن ����� ا���ر دا��: در دو ��ل  ���� ���وق 
���� ا��ا�� ��دا�� �����ت در ��زه ����� از ��� و ��ر��ی ُ��د و ���� و ا����ل 

رو����� �����.
��د: ��ل ��� ��ار و ۷۳۵ ��� �� ۶۴۰ �����رد ر��ل �����ت در ا���ن ا��ا ��ه  وی ���ان 

ا�� �� ���� �� ��ل ��� �� ۲۰ در�� ا��ا�� دا��.

ز���� ���: ا���ل ��� ۸۴۴ ���ه �����ت �� ا����ر ۲۶۰ �����رد ر��ل ���� ���وق ��رآ����� 
ا��� در ا���ن ��دا�� �� �� ���� �� ��ت ����� ��ل ��� ۱۳.۵ در�� ا��ا�� دارد.

وی ا��ود: از ��� ����ن ا����ل رو�����، ��ار و ۸۲ ���ه �����ت �� ���� ��ود ۹۴ �����رد 
����ن در ا���ن ��دا�� ��ه ا�� ������ ۱۴ �����رد ����ن ��� در د�� ��ر�� ��ار 

دارد �� ��� از ۱۰۰ در�� ا����ر ا���ن ��دا�� ��ا�� ��.
��رآ����� ا��� ��ا��ن ����� ���: �� ������ ���� دو�� �� �������� از  ���� ���وق 
� در ا���ن  ۱۸ �����رد ����ن �� �� در ��ل ����� و ���ه ��داری ا��   � �� ۴۰۷

�� ���ه ��داری ر���ه �� در ��ل ا����ح ا��.
��ه   ��� در  ا���  ��رآ�����  ���وق   ��������  ��� ا����رات  از   ���� ا��ود:  وی 
ا����ر  ا��   ����  ����� ��ا��ن  ا�����ار   �� ا��  ��ه  ا��غ  ا���ن   ��  �����

��د. ��ردا�� 
���ر ���  ��رآ�����ن ����  �� ا����  ���ب «��رآ����� و ا��� در ا��ان ۱۴۰۰»  ���: در  ز���� 
ا��وز ا��   �� ��� ��� ��ه  ��رآ�����ن ��ا��ن �����  از   ��� و ����� ��ه ا���� ۲۹ 

��رآ�����ن ا���ن �� ��� ��� ا��ا و از آ��ن ����� و ��ردا�� ��. ���ب �� �������� از 

��ــ�ون ���ا�ــ� ا�ــ����ار ���ان �� ا�ــ�ره �� ا�ــ�����ا�� 
����� �� وا��� ا����ح ۴۲۱ ��وژه �� ���� دو�� در 
���: ا�� ��وژه �� در ا���ن ۵ ��ار ���  ا�ــ��ن ���ان 

��ده ا��. ������ ا���د 
��ارش ������ر ���، ���ا���� ��ا���� در آ��� ا����ح   ��

��ا�� دا�� ��د  ��وژه ��ی ���� دو�� در ��د�� ��� 
����� ����ان  و ���ای دو��  و ����ه ��� ���ا 
و  ��وژه   ۲۸  �� ��د��   ��� دا��:  ا���ر   ����� ر���� 
 ������� از   ��� ����ن  �����رد   ۵۷۴  ��  ���� ا����ری 
��داری  ���ه  از ���  ������ن ��ی �� در ��� ا���ن 

��وژه ��ی ���ا�� ��د.
در  ��وژه   ۴۲۱  �� ����ن  �����رد  ��ار   ۷: ا��ود  ��ا���� 

 �� ��� ا���ن ���ان �� ���� دو�� ���ه ��داری �� 
ا�� ��وژه �� در ���  از  ��داری  ���ه  و  ا����ح   �� ا��� ا� 
 ����� دا���  آن  ادا��  در   �� ��وژه ����  آ��ز  و  ا����ل 

��� ���� از ا��ا��ت ���ا�� دا��� �����.
ا����ل ������  �� ۵ ��ار   ���� ���ن دا��: ��ودًا  وی 
از ��� ا��  و ���ی ��� ��ا�� �� ا����ل ��� ������ 

��وژه �� در ���� دو�� ا���د ��ه ا��.

در   ����� ا���وار   :��� ���ان  ا�����ار  ���ا��  ���ون 
���ا��  ��د�� ��ی  در   ��  �����  �� ��د��  ������ن 
ا���ا�  ��ری  ��ل  در  را   ���� ا���ر  ��ده  ���داری 
 ����� ���د  و  ����ش  ا�� ��� در ���ص  ��ای ��دم 

��وژه ��ی ���ا�� و ������ دا��� �����.
� ��ی  ��ا���� در ���ص ���ر�� ��دم در ا��ای ��
�� ���ر�� ��دم  ا ���ن دا��:  ���ان  ا���ن  ���ا�� در 
���د ا�� ��� از ��وژه �� �� ��ا���م ��� ر��� و از ا�� 
از ۵۰ در�� آن ���ر��  ۷ ��ار �����رد ����ن �� ��� 
 �� ا��  ��ده   �� ���� و   �����  ��� در  ��دم  ��د 

��د��.  ��� ��ای رو�� ا���ن 
ا��  ��ه   �����  ��� در   �� �����ا��   ��  ����  �� وی 
و  ��د��   ��� در   �� �� ��د   ����  ��� دا��:  ا���ر 
���� ������ن ��ی ا���ن ���ان ���ر�� ��دم را ��� 
ا���م   �� �� ���� زدا�� ����  و   ����� ����� دا���  از 
 ����� ���ا��  ������ ��ی   �� را  ا����ل  ز����  �� ��د 

.���� ��ای ��دم ��ا�� 

ا����ح ۴۲۱ ��وژه در ا���ن ���ان ۵ ��ار 
��� ������ ا���د ��ده ا�� 

���ون ا�����ار ���ان: 
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��ر و ر��ه ا������ ا��ود: ��ار��ه �������� ا�ـ���ل را �� ���ر د�ـ���ه ��ی  وز�� ���ون، 
�� ز����  ��� �ـ�رای ���� ا�ـ���ل و د��� ���د �� و ��ـ�� ��ی ��د�� ا���د �� ���� 

��ـ��� و ���رت �� رو�� ا�ـ�����ا�� ��ا�� ��د.
��ـ��ر  ا�ـ���ل  ��ـ�  در  ���ـ�ر  ر��ـ�  ��ـ�:  ا�����ـ�  ر�ـ�ه  و  ��ـ�ون،��ر  وز�ـ� 
������ ���ـ�  �ـ��د��  دو�ـ�  ا���ـ�دی  ��ـ�  و  ا�ـ�  �ـ�ه  وارد  �ـ�ی 
ا�ـ�  دار�ـ�  ا���ـ�ر  و  ا�ـ�  ���ـ��  دو�� �ـ�ی  �ـ�  ��ـ��  ا���ـ�دی  ��ـ� 

���ـ���. ����ـ�  �ـ�  را  ا�ـ�����ا��  �����ـ�  ������ـ� 
وی �ـ� ��ـ�ن ا���ـ� �ـ�ای ا��ـ�د ا�ـ���ل و ���ـ�اری آن ���ـ� ز����ه ارزش �ـ�� ����د 
�ـ� ���ـ�� ����ـ� و ��ـ�م ����ـ� ���ـ� ��ـ�اه ا�ـ� ز���ـ�ه ��ـ�د، ���ـ��  ا�ـ�ود: ا

ا�ـ���ل �ـ� ��ـ�� ا���ـ� رو�ـ�و ��ا�ـ� �ـ�.
�ـ� از وز�ـ� ا���ـ�د دارم �ـ��ه ا�ـ� وزار����ـ� ��ـ� �ـ�  ��ـ�: �ـ� �ـ�����  ���ا����ـ� 
���ـ� و  ��ر �ـ�ی  ��ـ� و  �ـ�ای  �ـ�� ����ـ� ����ـ� ����ـ� و و���ـ� آ�ـ�ن 

ا�ـ�. ����ـ� 
��ر، ��ـ�ون و ر�ـ�ه ا�����ـ� را «وزارت �ـ�دم»  ���ا����ـ� �ـ� ا�ـ�ره �ـ� ا���ـ�  وزارت 
�ـ�  ��ا�ـ���، �ـ�ا  ��ـ�: �ـ�م ا�ـ� وزار����ـ� را وزارت �ـ�دم  �ـ�ده ا�ـ�  �ـ�اری  �ـ�م 
�ـ�ود ٤٣ ����ـ�ن ��ـ�  ���ـ� �ـ�ه ��ـ� ���ـ� دار�ـ� و   ��ـ� از دو ����ـ�ن ��ـ� 

��ـ�ری ��ـ� ���ـ� ��ـ���. ��ـ� در ��ـ�وق ��ز���ـ��� 
��ـ�:  و  �ـ�د  ا�ـ�ره  �����ـ��  �ـ�زه  ���ـ�  ��ـ�  ��د���ـ�ن  آ�ـ�ر  �ـ�  وی 
�ـ�ود �ـ� و ��ـ� ����ـ�ن ��ـ� ��ـ� ��ـ� ����ـ� �����ـ�� �ـ�ار دار�ـ� و در ��ـ�  
�ـ� آ�ـ�زش د�ـ�ه و �ـ�  �ـ�  آ��زش �ـ�ی ��ـ� و ���ـ� ای ��ـ� �����ـ�ن �ـ�د را دار�ـ� 
��ـ�ر، در ��ـ� �ـ�ی �����ـ�،  ����ـ� �ـ� ��ـ���. �����ا�ـ� ���ـ� از ����ـ� 
��ـ������ و �� ����ت ر�ـ��� ����� وزارت ���ون، ��ر و ذر��ه ا������ ���ـ�ب �� �ـ���.

���رت آ��زی از ���� ��ی ����د در ز����ه ����� و ا����ل ا��
وی �ـ� ��ـ�ن ا���ـ� ��ـ�رت آ�ـ�زی از ���� �ـ�ی ���ـ�د در ز���ـ�ه ����ـ� و ا�ـ���ل 
ا�ـ� ا�ـ�ود: آ��زش �ـ�ی ��ـ� و ���ـ� ای را �ـ� ا�ـ�س ��ـ�ز ��زار، ��ـ��ش ��ا��ـ� داد و 
��رآ����ـ� ار��ـ�ء �� د��ـ�. در ا�ـ� ��ـ� ۳۵۰ وا�ـ� آ�ـ�زش ��ـ� و ���ـ� ای را �ـ� وا�ـ� 

ا������ـ�  در��ه  روی  آ��ـ�ه  روز  ��ـ�  از  ��ـ�:  ا�����ـ�  ر�ـ�ه  و  ��ر  ��ـ�ون،  وز�ـ� 
��ر و ر�ـ�ه ا�����ـ� ����ـ� �ـ�ای ��ـ� ���ـ���د �� و ا��ه �ـ� در ز����  وزارت ��ـ�ون، 
را  �ـ�د  ��ـ�ات  �� ��ا��ـ�  ��ـ�ان  ���ـ�  و  �ـ�دم  �ـ�  �� �ـ�د  ��ـ�ل  ا�ـ���ل 

���ـ����. �ـ�  ا�ـ�ع  �ـ�  ��ـ�  ا�ـ�  در 
��ر���� ��ر�� و  �����  ار���ط ��د��� ای ��� 

��ر�ـ�  ���:�ـ�� �� ���ـ� ار��ـ�ط ��د��ـ� ای ��ـ�  ��ر و ر�ـ�ه ا�����ـ�  وز�ـ� ��ـ�ون، 
��ـ�ی  ���ـ�د  و  �ـ�رم  ��ـ�ر  ��ـ�ر  دو  را�ـ��  ���ـ�  در  و  ���ـ�  ���ـ�ار  ��ر���ـ�  و 

�� ���ـ�. ����ـ�ی  را  ��ر  و  ��ـ� 
��ـ�ون،  وزار����ـ�  ��ر،  روا�ـ�  ����ـ�  ��ـ��ل  ا�ـ�ود:  ���ا����ـ�  ا�  ��ـ� 
��ر���ـ�  ��ر�ـ� و �� �ـ� �ـ�ار  ��ـ�ر �ـ�ود ۱۳ ����ـ�ن  ��ر و ر�ـ�ه ا�����ـ� ا�ـ�؛ در 

��ـ�ر را �ـ� دوش دار�ـ� ��ـ��ل �ـ� �����ـ� ��ـ���. �ـ� �ـ�ر ا���ـ�د 
�ـ� �ـ� �ـ� ��د��ـ� ای از د�ـ���د و  وی ادا�ـ� داد: ����ـ� �ـ�ش �ـ� ا�ـ� �ـ�ده 
��ر����  ��ر�ـ�ان ����� �ـ�د و �ـ�  �ـ� �ـ� ر�ـ�ه  ����ـ� �ـ�د �ـ� �ـ�ری  ��ـ�ق در ��ـ� 
��ر���ـ�، ��ـ�ق و د�ـ���د  از ����� �ـ�ی  ���ـ� ����ـ� ای  ���ـ�ر ��ـ�د؛ ��ـ� 

��دا��ـ� ا�ـ�.
ا�ـ�  �ـ�  ��ـ���  ��ر���� �ـ�  ��ـ�ان  �ـ�  ��ر�ـ�ان  �ـ�د:  ��ـ�ن  ���ـ�  ���ا����ـ� 
��ر��ه ����ـ� �ـ�د �ـ� �ـ�  �ـ�  ��ر�ـ�ی ا�ـ�، �ـ�ن ������ـ� ا �ـ� ����ـ� �ـ�ب 
�ـ�  دار�ـ�  در��ا�ـ�  �ـ�  از  ��ر�ـ�ی  ��ـ�� ��ی  �ـ�  �ـ�ارم  ا�ـ���ل  ا�ـ��ن 

���ـ�. ��ـ�  ��ر���� �ـ�  �ـ� 
��ر������ن ا��  �� ��� ��ر  ��� و  ����د ���ی 

��ـ�ون،  وزار����ـ�  ���ـ�  ��ر���ـ�  �ـ�  ��ـ�  ا�����ـ�،  ر�ـ�ه  و  ��ر  ��ـ�ون،  وز�ـ� 
�ـ�د و ا�ـ�ود: ا���ـ� ����ـ�  ��ر ��ـ�ان  ��ـ� و  ��ر و ر�ـ�ه ا�����ـ� را ���ـ�د ��ـ�ی 
��ـ� د�ـ����� و وزار����ـ� ای ا���ـ� ��ـ�ا �� ���؛ وزارت ا���ـ�د، وزارت ��� و 

����ـ� د�ـ���ه ��ی د��ـ� �����ـ� ای �ـ�ی �ـ�ای ���ـ� زدا�ـ� از ��ـ�� ����ـ� دار�ـ�، 
�ـ�  ���ـ�� ����ـ� زدا�ـ� در وزارت ا���ـ�د در���� �ـ�ی آ��ـ�ه ��ـ�ل ��ا�ـ� �ـ� 
�ـ� �� ��ـ� و �ـ�دآوری آن �ـ� را �ـ��  ��ر���ـ� را  ��ـ� ز�ـ�دی از ����� �ـ�ی ا���ـ� 
���ـ� �ـ� ���ـ�  ��ر���ـ� در��ا�ـ�  �ـ� ا�ـ� ا��ـ�ق ����ـ� �ـ� �� ��ا��ـ� از  �� �ـ�د؛ ا

��ر�ـ�ان ر�ـ���� ���ـ�ی دا�ـ�� ���ـ��. ��ر �ـ�  ��ـ� و  �ـ� ���ـ�د ��ـ�ی 
�ـ� در ��ـ� ا���ـ�دی دو�ـ� �ـ� ���ـ� ����ـ�ی  ��ر د��ـ�ی  ��ـ�: �ـ�  ���ا����ـ� 
��ر���ـ� وارد  ��ر�ـ� و  �ـ� �ـ� ��  �� �ـ�د ���ـ�� ��ـ�ر �ـ�رم ا�ـ�؛ ��ـ� از ��ـ�ر ���� 
���ـ� ��ـ�ر  ���ـ�ل  ��ن ا���ـ�دی �ـ�رم را  �ـ� در �ـ��  �ـ� ا �� �ـ�د �ـ�رم ا�ـ� 

���ـ� �� �ـ�د. ��ر���ـ�  ��ر�ـ� و  �ـ� 
�ـ�د:  �ـ� ا���ـ� ��ـ� ا���ـ�دی دو�ـ� �ـ� ��ـ� ����ـ� ا�ـ� ����ـ�  �ـ� ا�ـ�ره  وی 
���� ر��� ����ر، ا�� دو�� ��� در �� ����ن ���ی ��ـ���؛ ����ن  ��ا�ـ�س 
�ـ� وا���� ��ی  ��رآ�ـ� ا���ـ�د ���و��ـ� ����ـ� �ـ� ����ـ� ا����دی ا�ـ��� ا��ا�� 
�ـ� ا���ـ�د ���و��ـ� �ـ�م دارد و  ا���ـ�دی ا�ـ�ان و ���ـ� ا���ـ�دی ا�ـ�م را �����ـ� 

��ـ� در ا�ـ� ��ر�ـ�ب ��ـ� �� ���ـ�.
��� ���ون ����م ا��

��ـ�: ��ـ� ��ـ�ون ���ـ�م وا�ـ� �ـ�ه ا�ـ�؛ ���ـ� در  وی در�ـ�ره ��ـ� ��ـ�ون 
��ر  ��ـ�ر ��زه ��ی ر�ـ�ه و  ����ـ� در  ���ـ�ن اد�ـ�م �ـ� وزار����ـ�، ��ـ� ��ـ�ون از �ـ�ار 
��ـ� ا���ـ� �� ��ا��ـ� ����� �ـ�د، ��ن ����� ��ی ��ـ��ر �����  ���ه ��ـ� ��ـ� 

��ـ�. ��ـ�  �ـ� �� ��ا�ـ� �ـ� ��ـ� ��ـ�ون  ��ر و ر�ـ�ه و�ـ�د دارد  در �ـ�زه 
�ـ� در �ـ�ل ۹۲  �ـ�د: �ـ� �ـ� �ـ�� ���ـ�� ��ـ�ون دار�ـ�  ���ا����ـ� ���ـ� ��ـ�ن 
���ـ�� �ـ� ا�ـ� �ـ�� ���ـ� ��ـ� و  ����ـ� �ـ�، و�ـ� ����ـ���� در ��ـ� �ـ�ل 

���ـ�. �ـ� ���ز��ـ� ا�����ـ� ا�ـ� را �ـ� ���ـ� ����ـ�ی  ��ـ� دار�ـ� ا�ـ� �ـ�� 
��ر و ر�ـ�ه ا�����ـ� �ـ� ا�ـ�ره �ـ� ا���ـ� �ـ�ای ����ـ� ���ـ� ��ـ� ��ـ�ون  وز�ـ� ��ـ�ون، 
�� ���� دار�� ���: ���� ����� ���ون ����� �� وزار����� ���ون، ��ر و ر��ه ا������ 
����ـ�  و  ���ـ�  ����ـ�  را  آن  ���ـ�  ا���ـ�  دارد؛  ���ـ�  ��ـ��ر  ���ـ�  �ـ� ����ـ�  ا�ـ� 
��ـ��� �ـ� ا�ـ� ���ـ� ا��ا�ـ� �ـ����� د�ـ� �ـ� ���ا�ـ� ��ـ�ان ��ـ���ت را ا��ا�ـ� د�ـ�.
�ـ�اری �ـ�زه  ���ا����ـ� ادا�ـ� داد: �ـ� ��ـ�وق د��ـ�ی �ـ�ای ����ـ� �ـ����� 

�ـ� در �ـ�ل ���ـ�� �����ـ� �ـ�د ا�ـ� و �ـ� ۷۰ در��  ����ـ�  ��ـ�ون �ـ� ا��ـ�اً �ـ�� 
�ـ�ان �� ����ـ� �ـ� �ـ� �ـ�ا�� �ـ�ص آن را ����ـ� �� ���ـ�. �ـ� ��ـ�ون  ��ـ����� 

��� �� ��ا��ن �������ده
�ـ�د: در ��� �ـ�ی دا�ـ� ���ـ�ن ��ـ�اد  ��ر و ر�ـ�ه ا�����ـ� ����ـ�  وز�ـ� ��ـ�ون، 
در  �ـ�  ��ـ���  �����ـ�  �ـ�  دار�ـ�  ��ـ�  �ـ�ش  و  �ـ�ده  ����ـ�  ��ا�ـ�ن  ز�ـ�دی 
��ـ��ش  را درا�ـ� �ـ�زه  ��ـ�ون  �ـ� ��ـ�  ��ـ�ل �ـ���؛  ���ـ�ن  ��� �ـ�ی دا�ـ� 
��ـ�، ����ـ� و ��ـ������ �� ���ـ� �ـ� ا�ـ� ا�ـ�اد ���و�ـ� ��ـ���  �� د��ـ� ���ـ� 

���ـ�. ا�ـ���ده  ���و�ـ�  و�ـ�ه  ا���ـ�زات  از  و  د��ـ� 
��ر ���ـ� ��ـ� ��ـ��ر  ���ا����ـ� �ـ� ا�ـ�ره �ـ� ا���ـ� در ����ـ� ا�ـ���-ا��ا�� 
و  �ـ�رگ  ��ـ��ر  ���و��ـ�  ��ـ�  �ـ�ار  ��ـ�ر ده �ـ�  ��ـ�: در�ـ�ل ���ـ� در  ����ـ� دارد 
���ـ�. ��ـ�  �ـ� ���ـ� �ـ� آن �ـ�  ��ـ�ر و�ـ�د دارد  �ـ�ود ۹۵ �ـ�ار ���و�ـ� ��ـ�ل در 

����� ������ �� و �����ه داده ا��ا���ن 
��ـ� �ـ� ا���ـ� ���ـ��ه داده ا��ا��ـ�ن �ـ�ودی  �����ـ� دو�ـ� �ـ��د��  �ـ� �� ��ـ� �ـ�ان 
��ـ�: ���ـ��ه و���ـ� ر���ـ� ����اده �ـ� ��ودی ����� �� �ـ�د  ����ـ� �ـ� �ـ�د 

�ـ� از دو�ـ� دوازد�ـ� �ـ�و� �ـ�ه در ا�ـ� دو�ـ� ����ـ� و �ـ�رد  ��ر �ـ�ب  و ا�ـ� 
��ـ�د. ا�ـ���ده �ـ�ار �ـ� 

���ا����ـ�  �ـ� ا�ـ�ره �ـ� ا���ـ� �ـ� ����ـ� �ـ����� �ـ�ی ر���ـ� و ��را�ـ� �ـ� ��ـ��ری 
�ـ� ا�ـ� �ـ����� �ـ� �ـ� ���ـ� راه ا�ـ�ازی �ـ� �ـ�  از ��ـ��ت �ـ� �ـ� �ـ�د ا�ـ�ود: ا
��د�ـ�. ��و�ـ� ��ـ��ر ���ـ� ��ـ� �ـ�  در ��ـ��� ����ـ� از ���ـ� �ـ������� �ـ�ا�� 

��ـ�: ��ـ� ������ی ��ـ� از ������ت  �ـ�د و  وی �ـ� �����ـ�ی ��را�ـ� �ـ� ا�ـ�ره 
را  آن  ���ـ�  و  ���ـ�  ا���ـ�ت  ا�ـ�س  �ـ�  دار�ـ�  �ـ��  �ـ�  ا�ـ�  ���ـ�  ��ـ��ر 

���ـ����. ا��ـ�م  �ـ�  و  �ـ������� 
 :��� د��ـ� ��ـ� ���ا����ـ� در�ـ�ره �ـ� ارزش �ـ�ن ��را�� �ـ�ی ٤٥٥٠٠ ������ ��� 
�ـ�دن ��را�ـ� �ـ�  ارزش ��را�ـ� ��دا��ـ� در �ـ�ل ���ـ� ��ـ�ه دار ا�ـ� و �����ـ� 
���ـ� و ا��ا�� آن  ���� �� �ـ�ی آن ����  ���ـ� ��دا�ـ� ����ا�ـ� ��را�ـ� و �ـ�� �ـ� 

��ـ� �ـ� ��ـ� دو�ـ� و �����ـ�ت ��ـ�ت دو�ـ� ��ـ��� دارد.
���� �� ���وق ��ی ��ز������ ���� 

��ـ� �ـ�ی  وز�ـ� ��ـ�ون،��ر و ر�ـ�ه ا�����ـ� در�ـ�ره ��ـ�وق �ـ�ی ��ز���ـ��� و 
��ـ� �ـ� ��ـ�وق �ـ�، ���ـ� �ـ� �ـ�  ��ـ�: در ��ـ�  دو�ـ� �ـ� ا�ـ� ��ـ�وق �ـ� ��ـ� 
��ـ� �� �� ��ـ�وق ��، �����  ا�ـ� ��ـ�وق �ـ� ���ـ� ���ـ� ��ـ� ���� از ا�� 

���ـ� دو�ـ� �ـ� ا�ـ� ��ـ�وق ���ـ�.
��ـ�: دو�� �ـ�� ��د را  �ـ�د و  ��ـ�ری ا�ـ�ره  وی �ـ� ���ـ�� ��ـ�وق ��ز���ـ��� 
��ر����  �� ا�� ���وق ��دا�� ����ده و در ��� ���وق ����� ا������ ��� �ـ�� 
��ر�ـ� ��دا�ـ� �ـ�ه ا�ـ� دو�ـ� �ـ�� �ـ�د را �ـ� ا�ـ� ��ـ�وق ��ـ� ��دا�ـ� ���ـ�ده  و 
ا�ـ�. ������ �� ���� �� ا��ام ����� ا������ ��ای ���� ��ـ����� از �ـ�ی دو�� 
�ـ� ���ـ� �ـ� �����ـ� �ـ�ی از دو�ـ� و ا��ا��  �ـ�ز �ـ� �ـ�� دو�ـ� ��دا�ـ� ��ـ�ه ا�ـ� 
.���� ��زد�ـ� �ـ��� �ـ�ی ز�������ـ� ا�ـ� ��ـ�وق �ـ� ���� �� ا�� ��� د�ـ� ��ـ�ا 

�� �ـ� ���� ��ر����� ��ـ�وق ���� ��  ���ا����ـ� ا�ـ�ود: �ـ�ز��ن ����ـ� ا�����ـ� 
�� در ا����  ��ده ا��  ��ر���� �� �ـ�� ��د را ��دا��  �� ���ـ� و�� ����و�� دارد؛ 
��ز�ـ� دو�ـ� ���ـ� از �ـ�� �ـ�د را ��دا�ـ� ��ـ�ده و ���ـ��ر ا�ـ� و دو�ـ� ���ـ� 

.��� ��ـ� �ـ� ���ـ� �ـ�د �� ا�ـ� ���وق �ـ� را ��دا�ـ�  �����ـ� ر�ـ�ی 
��ر ���� ا���م د���؛ اول ���� در دو�� �����ی  وی ادا�� داد: در ا�� ����� دو 
�ـ� ���ـ� دو�ـ� �ـ� ���وق �ـ� ��دا�ـ� �ـ�د و دوم ا��ا�� ��زد�ـ� ا����دی  ���ـ� 
�ـ� در���ـ� از �ـ�وت در ا���ـ�  �ـ��� ��ی ز�������ـ� ���ـ� ���وق �ـ� ��ـ��� 
��ـ� �ـ�ا�� ���ـ�وت ��ا�� ��د. �ـ� روش �ـ��� داری ����ـ�  �ـ�ار دارد و ��ـ� �� ��ـ� ا

������ ا����دی وزار����� و ���وق �� ا���� ��دم �����
���ا����ـ� �ـ� ا�ـ�ره �ـ� ا���ـ� در ��ـ� �ـ�ه آ��ـ�ه ����ـ� ا���ـ� در ���ـ�ان ز�ـ� 
�����ـ� �ـ�د ا��ـ�م �� د�ـ� �ـ�دآور �ـ�: ������ �ـ�ی ا���ـ�دی وزارت ��ـ�ون، 
�ـ� �ـ�ش �� ���ـ�  ��ر و ر�ـ�ه ا�����ـ� �ـ� ا��ـ�س و در د�ـ� �ـ� ا���ـ� ا�ـ� 

���ـ�. �����ـ�  ��رآ�ـ�  و  �ـ� �ـ�رت �ـ��� 
��ز���ـ���،  ��ـ�وق  ����ـ�  وزار����ـ�  ا�ـ�  ��ر����ـ�ت  و  �ـ��� ��  ا�ـ�ود:   وی 
��ـ�ن ا�ـ� �ـ��� ��  �ـ�ز��ن ����ـ� ا�����ـ� و ... ����ـ� �ـ� �ـ�دم ا�ـ�، ا�ـ� ��
�ـ� �ـ�ش �� ���ـ� ��ـ� ������ـ� ��ـ��ر �ـ�ی ای �ـ�ای  �ـ�ب �����ـ� ��ـ�ه ا�ـ� 

��ر �����ـ�. اداره ا�ـ� ��� �ـ� �ـ� 
��ـ�رزه  دو�ـ�  ��� �ـ�ی  ��ـ�  در  ����ـ�  ��ـ�رض  �ـ�  ���ـ�  ��ـ�:  ���ـ�ن   در  وی 
���ـ�  ام  ���ـ�  وزار����ـ�  ا�ـ�  و رؤ�ـ�ی ���وق �ـ�ی  ���و�ـ�ن  �ـ�  �����ا�ـ�  �ـ�د؛ 
����ـ� ��ـ�رزه �ـ� ��ـ�د و ر�ـ� ��ـ�د ����ـ�  ����ـ� ��ـ�رات زدا�ـ� و �����زدا�ـ� و 

د��ـ�. ��ـ��� 
��ر���� �ـ�ی �ـ�رگ ����ـ�  ���ـ��،  �ـ�د: در  ��ر و ر�ـ�ه ا�����ـ� ��ـ�ن  وز�ـ� ��ـ�ون، 
����ـ�  ا�ـ�  از  ��� ��ا��ـ���  ���ـ�  ��ر �ـ�ی  و  ��ـ�  و  �� ������ـ�  را  ����ـ� 

ا�ـ�. �����ـ�  ���ـ��  ا�ـ�  د��ـ�  در  �ـ�  ���ـ�  ا�ـ���ده 
آ�ـ�زش»،  و  �ـ�وش  «�ـ�زار  «�ـ�����»،  او��ـ�»،  �ـ�اد  «����ـ�  ��ـ�:  ���ا����ـ� 
��� �ـ�د. ا��ـ�د  �ـ��  ���ـ�د  �ـ��  �ـ�ام  �ـ�  �ـ�  ا�ـ�  ا�ـ���ل  ز���ـ�ه  ���� �ـ�ی 

��د؛ د��� ���ا����� در���ر��ب ������ ���ل وزارت ���ون ���ان 

 ����� ��ار�ـــ�ه ���ــــ����� ا���ـ�ل  و ا��ــــ�د 

���ر  �ــــــــ� ����ـــ�ن ��ــــــ� در 
�����ی و��ه ���ی �� ���� ��، ��� ����� ������ ��ی ا��  وز�� ���ون،��ر و ر��ه ا������ �� ���ر در 
��د:  وزار����� را در ��زه  ا����ل، ���رت آ��زی، ���ون، ر��ه و ����� ���وق ��ی ��ز������ ا��م 

��ار��ه �������� ا����ل ���ر ����� �� ��د.
��ارش ������ر ��زار��ر د��� ��� ا�� ���ا����� در �����ی و��ه ���ی ���� دو ���� از ����� ��ار��ه   ��
���: ا�� ����� ��� را در دو�� ���د�� و از ���� ا�� وزار�����  ���ر ��� داد و  �������� ا����ل 

.���� د���ل �� 
���: �� ���� �� ا���� ������� ������� و د���ی ��رای ���� ا����ل �� وزارت ���ون،  ���ا����� 
��ر و ر��ه ا������ ���ده ��ه ا�� و ا�� وزار����� ����ل �����ی ����� ا����ل و ������� ���ن د��� 

د����ه ����، ��ش �� ���� ���� ����� ��ای ���� ا���د �� �����ن ��� در ��ل را ��ا�� ����.

داوطلبان انتخاب شده بعنوان کارآموز و بصورت آزمایشى مشغول بکار مى شوند و بر حسب 
نیاز تحت آموزش هاى الزم قرار مى گیرند . افراد انتخاب شده در طول مدت آموزش 
مورد ارزیابى مستمر قرار مى گیرند و در صورت موفقیت در ارزیابى هاى صورت گرفته 
؛ تحت عناوین ذکر شده در جدول مشاغل مورد نیاز (رشته ها و منابع آزمون) در شرکت 

آلومینیوم جنوب مشغول بکار مى شوند.

شرایط عمومى داوطلبان
▪تابعیت نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران.

▪ التزام به قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران.
▪ متدین به دین مبین اسالم و یا یکى از ادیان رسمى کشور، مصرح در قانون اساسى.

▪داشتن تندرستى و توانایى کامل جسمانى و روانشناختى با تأیید طب کار بهداشت و درمان.
▪عدم تعهد خدمت در دستگاه هاى دولتى و غیر دولتى.

▪دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه
▪نداشتن سوء پیشینه کیفرى به تأیید مراجع ذیصالح و عدم اشتهار به فساد اخالقى.

شرایط اختصاصى داوطلبان
▪دارا بودن کارت پایان خدمت سربازى یا معافیت دائم (غیر پزشکى) تا قبل از تاریخ 

1400/06/31 براى  کلیه رشته ها الزامى مى باشد.
احتساب 2 سال خدمت  تاریخ  1400/01/01با  تا  داوطلبین  تمام  براى  ▪حداکثر سن 

سربازى به شرح زیر مى باشد:
•با مقطع تحصیلى لیسانس 32 سال (2+ 30) یعنى متولدین 68/01/01 و بعد از آن
•با مقطع تحصیلى کاردانى  30 سال (2+ 28) یعنى متولدین 70/01/01 و بعد از آن

•با مقطع تحصیلى دیپلم  28 سال  (2+ 26) یعنى متولدین  72/01/01 و بعد از آن
▪در کلیه عناوین شغلى، اولویت جذب از بین متقاضیان واجد شرایط بومى پارسیان براى 

اشتغال در سایت پارسیان خواهد بود.
▪مدرك تحصیلى افرادى براى شرکت در آزمون قابل قبول خواهد بود که در مقطع 
کاردانى،  تحصیلى  مقطع  در  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  تأیید  مورد  دیپلم  تحصیلى 
کارشناسى مورد تأیید وزارت علوم قرار گرفته باشد و تاریخ اخذ مدرك تحصیلى باید 

قبل از 1400/06/31 باشد.
نکته: آخرین مدرك دریافتى مالك خواهد بود و ثبت نام در مقاطع پایین تر مجاز نیست.
نکته : با توجه به شرایط خاص شیوع بیمارى کرونا هرگونه تغییر در زمانبندى توزیع 

کارت و تاریخ برگزارى آزمون متعاقبا اعالم مى کردد.
نکات مهم

▪ مسئولیت صحت ثبت اطالعات در سایت اینترنتى به عهده شخص متقاضى مى باشد و در 
هر مرحله از جذب، چنانچه محرز گردد، اطالعات ارائه شده از سوى داوطلب نادرست یا داراى 

مغایرت با شرایط مندرج در آگهى باشد، داوطلب از انجام مراحل بعدى محروم خواهد شد.
▪ داوطلبان گرامى مى بایست براى آگاهى از تمام مراحل جذب و آزمون، بصورت مستمر 

به سایت www.salcoexam.irمراجعه نمایند.
▪ فارغ التحصیالن و دانشجویان مقاطع تحصیلى باالتر از مقاطع اعالم شده، مجاز به 
ثبت نام و شرکت در آزمون جذب براى مقاطع تحصیلى پایین تر، نخواهند بود و در 
صورت مشاهده، به عنوان کتمان حقیقت تلقى خواهد شد و از ادامه روند جذب آنان 

جلوگیرى بعمل خواهد آمد.
▪ مدرك تحصیلى ارائه شده هنگام ثبت نام بایستى متناسب با شغل مورد درخواست 
باشد و تا پایان سنوات خدمتى این مدرك تحصیلى مالك تعیین جایگاه شغلى و سایر 

موارد مرتبط خواهد بود.
▪ مدارك داوطلبانى که فراغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظام وظیفه و یا تاریخ صدور 

معافیت دائم آنان بعد از تاریخ 1400/06/31 باشد، مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.
▪ جذب نیروى انسانى بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامى مراحل جذب (مشتمل 
بر آزمون کتبى- مصاحبه تخصصى و روان شناختى و معاینات پزشکى – ارائه مدارك 
مبنى بر عدم سوء پیشینه کیفرى و عدم اعتیاد) خواهد بود و چنانچه متقاضیان در هر 
آنان  مراحل جذب  ادامه  ننمایند، موضوع  را کسب  موفقیت الزم  فوق  مراحل  از  یک 

منتفى خواهد گردید.
▪ با عنایت به اینکه  شرکت امکاناتى جهت اسکان ندارد، تأمین مسکن کلیه  پذیرفته 

شدگان ، به عهده خودشان خواهد بود.
از طرف  که  نیرو  تامین  از طریق شرکت  پذیرفته شدگان  با  قرارداد همکارى  عقد   ▪

شرکت آلومینیوم جنوب تعیین خواهد شد، انجام مى پذیرد.
▪ همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت ملى جدید یا شناسنامه در روز برگزارى 

آزمون کتبى ضرورى خواهد بود.
▪جذب نیروها صرفاً جهت بکارگیرى در سایت شرکت آلومینیوم جنوب واقع در پارسیان است.
▪ از پذیرفته شدگان نهایى تعهدات الزم در خصوص رعایت قوانین و مقررات شرکت 

اخذ خواهد شد.
به  دعوت  زمانبندى  برنامه  مطابق  و  اى  مرحله  بصورت  نهایى  شدگان  پذیرفته  از   ▪

همکارى خواهد گردید.
به  اینترنتى  به سایت  بیشتر  اطالعات  نام و کسب  ثبت  واجد شرایط جهت  داوطلبان 

آدرس : https://salcoexam.ir مراجعه نمایند. 

شرکت آلومینیوم جنوب جهت تامین نیروى انسانى خود در محل پارسیان از آقایان واجد شرایط، با برگزارى آزمون کتبى
 و مصاحبه حضورى و معاینات پزشکى دعوت به همکارى مى نماید.

مهلت ثبت نام تا 15 شهریور 1400 مى باشد.

منابع آزمون ویژه مشاغل عمومى

منابع و ضرایب آزمونمقطع تحصیلى

دیپلم
(کلیه رشته ها)

1- اطالعات عمومى (1)           2- هوش و استعداد تحصیلى (3)  
3- زبان انگلیسى (1)         4-ریاضیات پایه (2)   

 5- آیین نگارش دستور زبان فارسى (1)

منابع آزمون ویژه مشاغل تخصصى رشته هاى کاردانى

منابع و ضرایب آزمونرشته تحصیلى

برق
1- هوش و استعداد تحصیلى (3)       2- زبان انگلیسى (1)  

3- آیین نگارش دستور زبان فارسى(1)
4-  تحلیل مدارهاى الکتریکى(3)          5- الکترونیک عمومى(3)

6- کنترل صنعتى(3)   7-ماشین هاى الکتریکى(3)

مدیریت خدمات 
بندرى

1- هوش و استعداد تحصیلى (3)    2- زبان انگلیسى (1) 
3- آیین نگارش دستور زبان فارسى(1) 

4-  شناخت تجهیزات حمل ونقل بندري(3)  
5-  استانداردهاي ایمنى درحمل ونقل بندري(3)  6- بیمه حمل ونقل(3)        

 مکانیک
1- هوش و استعداد تحصیلى (3)    

فارسى(1)  زبان  دستور  نگارش  آیین   -3   (1) انگلیسى  زبان   -2
4- استاتیک  (3)     5- مقاومت مصالح (3)     6- سیاالت (3)  

 7- ترمودینامیک (3)

�ـ�ارش: ا������ ����م



 ��� آ��زش و ��رآ��

ویژه اطالع رسانی اشتغال
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● در �����ر ���� ���و�� آ��ز�� ���ددا������، ��رآ����� 
و ا�ـ���ل ��ـ� �ـ�ء ����ر�� �ـ�ی ا�ـ� ���و�ـ� ��ار����ـ� ا�ـ�. 
��رآ����� ���ددا������  �� ا�� ����� �����ر ���و�� آ��زش و 

�ـ� ا��ا�ـ� را د���ل �� ���؟
در ا��ـ�ا ��ـ� و ����ـ� �ـ����د ���ددا��ـ���� را ���ـ� ��ـ� 
���د�ـ�ان ���ـ�، ���ـ�ش و ا���ر�ـ� ا�ـ� ��ـ�د ��آ�ـ�ه از ا��ـ�ب ����ـ� 
��ـ�ل  و ����ـ� �ـ�ض ��ـ�ده و �ـ�ای ��ـ� ���ـ�ان ������ �ـ� را در 

��ـ� و �ـ���� آرزو دارم.
آ�ـ�زش  ��ـــ�و��  ����ـــــ�ر  ا�ـ�ح  ���ـ��  �ـ�  ���ا��ـ�  �ـ�  ا
��رآ����ـ�  و  آ�ـ�زش  ���و�ـ�  �ـ�  ��ـ�ان  ����ـ�  و  ���ددا��ـ���� 
ا�ـ�  ا��ـ�د  ��ر���ـ�  �ـ�  �ـ�را  ����ـ�  ا�ـ�  �زم  ا��ـ�ا  ���داز�ـ�، 
���و�ـ� دا�ـ�� ���ـ��. ���ددا��ـ���� از اوا�ـ� د�ـ� ۶۰ �ـ� ���ـ� 
�ـ� ��ـ�ز ��� از��ـ� ����ـ� �ـ� ��ـ��ش ���ـ�ت آ��ز�ـ�، �ـ� ا��ـ�د 
���و�ـ� آ��ز�ـ� ا�ـ� �ـ�زه ����ـ� را �ـ� �ـ��� ��زه �ـ�ی ����ـ� 
�ـ� در آن ز�ـ�ن ��ـ� �����ـ� و ��و��ـ� �ـ�د ا�ـ�ود. ���ـ��ه  �ـ�د 
����ر ��ب ��زه ��ی ������ و ��و��� ���ددا������ در �����، 
���ز ���� ����� �� ارا�� آ��زش ��ی ����� و ���ر�� و ������ 
آ��ز�ـ�  ���ـ�ت  ارا�ـ�  و�ـ�  ���ـ�ان  ���ـ�ب  ������ ر��ی �ـ�ی 
���ـ� از �ـ� د�ـ� در ز�ـ� ���م �ـ�ی آ��زش �ـ�ی  ���ددا��ـ���� در 
����ه �ـ�ت، آ�ـ�زش ���ـ� ���دو��ـ� و ������  ����ـ� و ���ر�ـ� 
��ـ��ش ��ـ��ر ���ـ� ��ـ�ا  ��ر�ـ�دی ��ـ� و  آ�ـ�زش ���ـ� ���ـ� 
�ـ� در ��ل  �ـ�د. آ�ـ�ر، ا���ـ�ت و ��ـ���ات ����ـ� از ا�ـ� ��ـ� دارد 
۳ د�� ���ـ�� ���و�� آ��ز�ـ� ��ا��ـ�� ا�� ����ت ���� ���ل و 

ارز�ـ���ی در ا�ـ� ۳ ز�ـ� ��ـ�م �ـ� ����ـ� ارا�ـ� ����ـ�.
از او�ـ� د�ـ� ۹۰ ��ـ� ��ز��ـ�ی در و���ـ� و ����ر�� �ـ� و ا�ـ�اف 
��ر  �� �ـ�رت �ـ�ی در د�ـ��ر  آ��ز�ـ� ���ددا��ـ����  ���و�ـ� 
���ـ�� �� و�ـ�ه  ���ـ� و در �ـ�ل �ـ� د�ـ�  �ـ��د د��ـ� ���ـ�ی �ـ�ار 
��ـ�ر از �ـ�ی �ـ�رای  �� از ا��غ ����ر�� ��ی ���ـ� ���� ���� 
��ر��وه ��ی ������  ���� ا���ب ������، ���ـ���دات ������ در 
اوا�ـ�  از  ����ـ�  در  و  �ـ�د  ��ار����ـ�  ��ر�ـ�  و  و ��رد��ـ�  ��ـ�� 
�ـ�ل ۱۳۹۷ �ـ� ���ـ� �ـ� ا���ـ�رات از �ـ�ز��ن ���ری �ـ�زی ��ـ�وری و 
��� از��ـ�  ���ـ�  �ـ�ورت  �ـ�  ���ـ�  دا�� آ����ـ��ن  ا�ـ���ل 
�����ـ�  و  ر�ـ��ه  ��ـ��  �ـ�  ���وری �ـ�ی  ���ری �ـ�زی  �ـ�زه  �ـ� 
�ـ� �ـ�آوری و �ـ������  �ـ� ر�ـ� و ��ا ��ـ��ش ��رک �ـ�، ��ا ��ـ� و 
���ر �ـ� ����ر�� و ������ ��ی ��زه ا�ـ���ل �ـ�ز��ن ���ری ��زی 
�ـ� �ـ�زه آ�ـ�زش ��ـ�ل �ـ�د. ا�ـ� ازآ����� �ـ� ����ـ� �ـ�� ��ـ� 
�ـ�زه ا�ـ���ل در �ـ�ل ا�ـ�ا �ـ�د ��ـ�ر �ـ� �� ���ـ�ر �ـ�اوم ����ـ� 
����ـ� �ـ�د و  �ـ�ار  �ـ� دوره  ا���ـ�ل  ا�ـ�  �ـ�ای  ������ �ـ�،  و  �ـ�� 
و  ا���ـ�رات  از  �ـ�  ��ر  �ـ�زار  وز�ـ�  ا�ـ���ل در �����ـ�  ا��ـ�ا �ـ�زه 
�����ـ�ی ارز�ـ��� ���ددا��ـ���� ا�ـ� ������ـ� ��د�ـ� �� ��� 
������� ��ی �زم، ز���� ا���د ��زو��ر اداری و �����ری در�� و 
���� ا�� ����ر�� �� ����� ���ت ����م ا��� ���� �ـ�د. ��ا 
را �ـ�� ������ـ� و ��ـ��ری ��ـ� ��زه ��ی ���ددا��ـ����، ا�� 
����ـ� ر�ـ� و ��ـ�� اداری �� ���ـ� ا��ـ�م �ـ� و در �ـ�ل ���ـ� ����ـ� 
�ـ����ر ����ـ� و در ����ـ� ����� ����� ����ر�� �ـ� و ا��اف ���� 
��رآ����ـ� ��ـ���. ���ـً� در آ��ـ�ه ��د�ـ�  �ـ�زه ���و�ـ� آ�ـ�زش و 
�ـ�زار��ر �ـ� ��ز�����ـ� در �ـ�ل ا��ـ�م، �ـ� ���ـ� ���ـ�ت ارز�ـ��� 
�ـ� ���ـ�  ��ـ� و ا���وار�ـ� ا�ـ� ���ـ� ارز�ـ���  �ـ�د ��ز��ا�ـ� 
���ـ�� در  ����ـ�ت ���د�ـ�ان ���ـ� ز�ـ�دی ا�ـ� ���ا�ـ� ���ـ�ن 

��ـ�ر ��ر��ـ�. ��رآ����ـ�  �ـ�زه ا�ـ���ل و 
�ـ��� ��� ���ـ� �ـ�ف و ����ر�ـ� ���ـ� �ـ�زه ���و�ـ� آ�ـ�زش و 
��� �� ا�ـ���ل  ��رآ����� ����� ز����ه ارزش ز��ـ� ��م آ��زش �� ��
��رآ����ـ� در ��ـ� ز�ـ� ���م �ـ�ی ��ـ�ل �ـ��� �ـ�زه آ�ـ�زش ���ـ�،  و 
��ر��دی و ���ر�� و ����� ���� در ���ددا������ ا��.   ����
���ـً� �ـ�ای ���ـ� ا�� ��ـ� ������ ��ی ز�ـ�دی ���� �ـ�رت ����د و 
�� ���ز��� �ـ����  �� ���رت د��ـ� در آ�ـ�ز �� �ـ�� ����� ��ـ��� 

د��ـ� و�ـ� ���ـ�د، ���ز�ـ�، ���� �� و ������� ��ـ���.
��ای ر���ن �� ا��اف و ����ر�� ���� ���� از ���� ���ی �� ��ر 
�� ����� و از ��� ��ان ������ وز�� ���ددا������ ��ای ���� 
���ـ�. ������ـ� در آ��ـ�ه �� ��ـ�ان دور  ا�ـ�اف و ������ �ـ� ا�ـ���ده 
�� ���� �� ������ ا����� �� ���� ���ددا������، ز������ ��ی 

����ـ� �ـ�� ا��اری و ��م ا�ـ�اری، ����� �ـ�، �����ـ�ت و �ـ��� 
��ـ��ده ��� ���� ��� از ������ ��ی �ـ�آ��، ا��� و ���� در ��زه 

��ـ�ر �����. ��رآ�����  آ��زش، ا�ـ���ل و 

����ه �ـ�ت  ����ـ�  آ��ز�ـ�  دوره  ��ـ�اد  �ـ�  ��ـ�ن  �� ا  ●
���ر��، ��ا������زی و ��رآ����� در وا����ی ���ددا������ 
��ـ� دار��؟ ��ا�ـ� ��ـ�ر ارا�ـ� �� �ـ�د و ا�ـ� دوره �� �� ���اد ��ا
در ز�� ���م آ��زش ��ی ���ر�� و ����� ���� ��� از �����ر��ی 
��رآ����ـ� ���ددا��ـ����  ��ـ��ر ارز�ـ��� �ـ�زه ���و�ـ� آ�ـ�زش و 
��وه آ��ز�ـ�  �� در �� ��� د�� ������ �ـ�� ����� ا�ـ� و��د ۹ 
��ـ�ن ��ـ� از ۱۸۰۰ ��ـ�ان دوره در آ��ـ� ��ـ�ب  �ـ� �� ����ـ� ا�ـ� 
و ��ـ� ا�ـ�ا �ـ� وا���ـ�ی �ـ�ز���� ���ددا��ـ���� ��ـ� ا�ـ�ا 

ا��غ �ـ�ه ا�ـ�.
���� ����� ��ای آ��زش ��ی  ��و�� و  در ��ل ۱۳۹۹ ��� ر�� ���� 

�ـ� ���ـ� �ـ� ��ا�ـ� �ـ�ن ز���ـ��� ��ی  ���ر�ـ� و ����ـ�، ا�ـ� 
��وه ��ی ����� ��ای ۶۰۶ ��ار  ��د���ی ا����و����، ۱۲۵۲ دوره در 
داو��ـ� ارا�� �ـ�ه ا�ـ�. �ـ���ن ذ�� ا�ـ� ��ـ� از ۷۵ در�ـ� ا�ـ� 
دوره �ـ� در ��ـ�� ��ـ�ی آ�ـ�زش ���زی ا������ ���ددا��ـ���� 

«ا��ـ�» ��ده ا�ـ�.

● آ��زش �ـ�ی ����ـ� ���ددا��ـ���� �ـ� ���� ���ـ� در 
�����ـ� �ـ� �ـ��� ����ـ�ت و ������ �ـ�ی آ��ز�ـ� دار�ـ�؟

���ـ�  ����ـ�  و  ���ر�ـ�  آ��زش �ـ�ی  ��ـ�م  ز�ـ�  در  آ��ـ� 
���ددا������ از ����� �� ��ل �� د���ل آن ��ده و ����� ���رت 
�� آ��ز��، ر���� ا�����ارد��ی  ا�� از: ���رت و را���ی د��� ��ا
����ـ�،  و  �ـ���� ��  �ـ�دن  �ـ� روز  آ��ز�ـ�،  ���ز�ـ���  آ��ز�ـ�، 
���ر�ـ� و ����ـ� �ـ�دن، ا�ـ���ل ��ـ�ر �ـ�دن، ��ـ�ز ��ـ�ر �ـ�دن و 

ا�ـ�. ����� ���ـ�ی 

����ـ�  ���ددا��ـ����  دا��ـ����  آ��زش �ـ�ی  و���ـ�   ●
ا�ـ� و �ـ� ��ـ�اد دا��ـ�� در دا��ـ��ه �� و ����ـ�ت آ�ـ�زش 
���� ا�� ���د ��ـ��ل ����� ��ـ���؟ ا�� ���د �� ����ـ�� 
��د��ـ� و دا��ـ���� د��ـ�ل �� ��ـ�؟ را در ���ـ�� آ��زش �ـ�ی آ

وزارت ��ـ�م �����ـ�ت و ��ـ�وری �ـ� ���ـ� �ـ� ز���ـ��� ��ی ��ـ��ر 
��ـ� �ـ� ����� �ـ�ی �ـ�زه  ����ـ� ���ددا��ـ���� و �����ـ� ��
آ�ـ�زش ���ـ�  �ـ� ���ـ�� ����ـ�ت  ا�ـ� ��ـ�د  ��و�ـ� و �����ـ� 
���ددا������ در ا���ن ��ی ���ان، ا����ن، ���ن، ��ا��ن ر��ی، 

�ـ�د. ������ـ�ه ��ا��ـ�  ��ـ�ان، ��ز�ـ��ن، �ـ�د و 
در��ر ز��ن دو ����� ����� در ���ان و ��د ��ا�� ار��� �� دا����ه 
را ا�ـ� و در �ـ�ل ���ـ� �ـ� ��ـ�ان دا��ـ��ه ��ـ� و ����ـ� در ��ـ�ان و 
��ـ� و ��ـ� در �ـ�د ��ـ��ل �����ـ� �ـ�ده و �����ـ� �ـ��� ����ـ�ت 
آ�ـ�زش ���ـ� ���ددا��ـ���� از ���ـ��ه ��ـ��ر �ـ�ب و ارز�ـ���ی 
در ز�ـ� ��ـ�م آ�ـ�زش ���ـ� ���دو��ـ� ����ردار�ـ�. ��ـ� از �ـ��ت ��ـ� 
���ددا��ـ����  ���دو��ـ�  ���ـ�  آ�ـ�زش  �����ـ�  در  ����ـ��  و 
���ه ��ـ�ی از ����ـ� ����� �ـ�ی ��م ا�ـ�اری و �ـ�� ا��اری �ـ�زه 
��و�� و ���وری، ������، ا����ل و ��رآ����� ���ددا������ ا��.

���ددا��ـ����  ���ـ�  آ�ـ�زش  ������� �ـ�د  و���� �ـ�ی  از  ��ـ� 
���ه ��ـ�ی از ����ـ� �ـ����� ا��ـ��� ا�� ��ـ�د در ا�� آ��زش ا�ـ�. 
�ـ� ��ـ� دارای  ��ـ� از ۷۰۰ ��ـ� ��ـ�ت ���ـ� ��و��ـ� ا�ـ� ��ـ�د 
���ـ� و ���رت �ـ�ی ���ـ� و ��و��ـ� ��ـ��ر ارز�ـ��� �� ���ـ�� 
آ�ـ�زش  و���ـ�  آ��ز�ـ�  ���ـ�  ��ـ�ت  ��ـ�   ۳۰۰ از  ��ـ�  ��ـ�ر  در 
��ـ�د  ا�ـ�  ���ـ�  آ�ـ�زش  ����ـ�ت  و  دا��ـ��ه ��  دا��ـ����ن 
را �ـ� ���ه دار�ـ�. ���ـً� �����ـ� آ�ـ�زش ���ـ� ���ددا��ـ���� از 
����ـ� ا��ـ�ی ��ـ�ت ���ـ� �ـ��� دا��ـ��ه �� و ��ر�ـ�ن ��ـ�ب و 
��رآز�ـ�ده ��ـ� �ـ� ا�ـ�س ��ـ�ز ��ـ�ه ��ـ� �� �ـ���. در �ـ�ل ���ـ� 
در دو دا��ـ��ه و ۶ ����ـ� آ�ـ�زش ���ـ� ���ددا��ـ���� ���� �ـ� 
��ر����ـ� ار�ـ�  ��ر����ـ�،  ۱۶ �ـ�ار و ۵۰۰ دا��ـ�� در ����ـ� 
��ـ�ن ��ـ� از ۱۲۰ �ـ�ار ��ـ�  و د��ـ�ی ا�ـ���ل �ـ� ����ـ� دا�ـ�� و ��
���ددا��ـ����  ���ـ�  آ�ـ�زش  �����ـ�  در  ��ـ�م  ز�ـ�  ا�ـ�  از 

�ـ�ه ا��. دا�� آ����ـ� 
���ددا��ـ����  ��ر�ـ�دی،  ���ـ�  ���ـ�  آ�ـ�زش  ��ـ�م  ز�ـ�  در 
�ـ� ���ـ� �ـ� و���ـ� ��ـ�ر� در ا���ـ���� و �ـ� ���ه ��ـ�ی از ����ـ� 
��ـ�ن �� ��ـ�ان  ����� �ـ�ی ���ددا��ـ���� از اوا�ـ� د�ـ� ۷۰ ��
آ�ـ�زش ���ـ� ���ـ�  از ���ـ����ن و �������ـ� ������ �ـ�ی  ��ـ� 
��ـ�ر ��ـ�� ا�ـ�.  ا�ـ� �����ـ� وز�ـ�  ��ر�ـ�دی در ا�ـ� �ـ�زه در 
در �ـ�ل ���ـ� در ۴۱ ���ـ� �ـ� ��ـ�ز از وزارت ��ـ�م �����ـ�ت و ��ـ�وری 
��ر�ـ�دی دارد. در  ���ـ�ش دا��ـ�� در ر�ـ�� ��ی ���ر�ـ� و ���ـ� 
�ـ� �ـ���  �ـ�ل ���ـ� ��ـ� از ۱۹ �ـ�ار و ۵۰۰ دا��ـ��ی در ا�ـ� ��ا
�� ���� ��ر��دی  ���ن ��� از ۱۶۰ ��ار ��� از ��ا �� ����� ����� و ��

�ـ�ه ا��. دا�� آ����ـ�  ���ددا��ـ���� 

���ـ��   �ـ� �ـ� �ـ�ل 
ً
��و�ـ�، �����ـ� ��� ��ـ�ی و�ـ�وس   ●

�ـ� ����ـ�ی در ��زه �ـ�ی آ��ز�ـ� ���ددا��ـ���� (���ر�ـ� و 
دا������) دا��� ا�� و ا�� ���د ��ای ���ر از ا�� ����ت و 
������ ����� ����ا��ی آ��ز�� ��رد���ز ����� �� �����ا�� 

ا����ـ��ه ا��؟
��و�� �� ��ای ا��ان ���� �����ً� ��ای ���ـ�� ��ـ�ر��ی  �ـ��� و��وس 

د��ـ� �ـ� ���� ��ـ��ر �ـ�ی و ز�� ����� در �ـ�زه آ��زش ��د. 
از  دا�� ���ـ�ن  و  ���ـ�� ای  �� ��ـ�د  �� ��ـ�ان  ���ددا��ـ���� 
و  ا����و���ـ�  آ��زش �ـ�ی  ��ـ�  �ـ�  ��ـ�  �ـ�ل   ۱۰ �ـ�ود 
ا�ـ�س ا�ـ�اف و ����ـ� ��ی ��ـ�ر� در ������ �ـ�ی  �ـ�  ��ـ�زی 
�ـ�ده �ـ�د و �ـ���  ���ـ� و ��ـ� ���ـ�� ای �ـ�د ورود �ـ�ی ���ا
�ـ� �ـ�����  ��ـ�ر ��د�ـ�  �ـ�د �ـ� او��ـ� ������ �ـ� در  ��ـ�ان اد�ـ� 
آ�ـ�زش ا�����ـ� �ـ�ای ��ـ� از ۴۰ �ـ�ار دا��ـ�� و �ـ�ای ��ـ� از 

��د�ـ�. آ�ـ�ده  ��ـ�  ۷۰۰ �ـ�ار ��ا
��رد��ـ�ز،  ��م ا�ـ�اری  و  �ـ�� ا��اری  ز���ـ��� ��ی  ���ـ�  از  �ـ� 
آ��ـ� را در ا���ـ�ر وا���ـ�ی �ـ�ز���� ��ارداد�ـ�. �� ز�ـ�ن �ـ� ����ـ� 
و  ��ا�����ـ�زی  ��ـ�  �ـ�  ز���ـ����،  ��� �ـ�ی  �� روزر�ـ���  و 
آ��زش ��ی ��� ���� ا���ی ���ت ����، ا�ـ���� و ��ر�ـ�ن 
�� ���� �� ۸ ��ار ��� ��ـ���)  ���ددا��ـ���� (در ����� ز�� ���م �� 

���ـ� ����� �ـ�ی ��د�ـ� و ��د��ـ�ی در آ��زش ��ـ�زی، ��ا�����ی 
��� آ��ز�ـ� در ��ـ�م  ارز���ـ� و �ـ��� و آ�ـ���� �ـ� ��م ا��ار�ـ�ی 
�ـ� آ��زش �ـ�ی ����ـ� و ���ر��  ������ �ـ�ی آ�ـ�زش ���ـ� و ��ا
��د��ـ�ی  ا�ـ����ارد  ��آ����ـ�ی  �ـ�  ��ده ا�ـ�  �ـ��  و  وارد�ـ�ه 
���� ���ددا��ـ���� در  ا����و���ـ� ���د��ـ� �ـ�د، �� ��ا��ـ� اد�ـ� 
��دری ��ا���ـ� در �ـ�زه ��د��ـ�ی ا����و���ـ� �ـ�  �ـ�ل ���ـ� دارای 
���� ���ـ� �ـ����� ��ی آ��ز�ـ� ا����و���ـ�  ���ه ��ـ�ی از ��ـ� از 

��ـ�ر ا�ـ�.
��رآ�����  در �ـ�زه ����ـ� ���ـ�ای ����� آ��ز�ـ�، ���و�� آ�ـ�زش و 
���ددا��ـ���� ������ �ـ�ی ز�ـ�دی ا��ـ�م داده ا�ـ� �ـ�ای ��ـ�ل 
��ـ�ن ��ـ� از ۵۰۰ ��ـ�ان ���ـ� آ��ز�ـ� ��و�ـ� و ����ـ� �ـ�ه و  ��
�ـ� در  �ـ� ��د�ـ�ن و �ـ� �ـ��� ��ا ���ب �ـ�ی ���ـ� در ��ا �ـ� ��ـ�ان 

�ـ�ل ا�ـ���ده ا�ـ�.
در ��زه ����� ����ای ز��ن ا������ از ��ل ۱۳۹۲ ���ددا������ 
�ـ�د و در �ـ�ل ���� از ������  �ـ�وژه ای را �ـ� �ـ�م �ـ�وژه Egiht �ـ�و� 
���ب �ـ� ر����  ��ـ�ان �ـ�� ����ـ�، ۱۱  ��ـ�ب ��رد��ـ� �ـ�ای ��ا  ۱۲
ا�ـ����ارد��ی آ��زش ز��ن ��ی ��ر�� ارو�� و ����� ����ـ� ��رک 
آ�ـ�زش  ���ب �ـ�ی  ��ـ�  ���ـ�  ��������ـ�  �� ��ـ�ان  ا����ـ� 
و  ا�ـ�  ����� �ـ�ه  آ��ز�ـ�  �ـ�  ��ا �ـ�  و  �ـ�پ  ا�����ـ�،  ز�ـ�ن 
������ـ�  ا�ـ�  و  ����ـ�  ��و�ـ�  ����ـ�  در  ��ـ�ب  آ���ـ� 

ا�ـ�. ارو���ـ� 
در ��زه ا����ل و ��رآ����� �� ����ری وزارت ��ر، ���ون و ر��ه ا������، 
�� ���و�ـ�ی ��ـ�� و د��ـ� ���ـ��  وزارت ورزش و ��ا�ـ�ن، �ـ��د 
���ب �ـ�ی ز�ـ�دی ����� و ��و�� �ـ�ه ا�ـ�. �ـ���  �ـ�ز��ن ��ـ� 
��رآ����ـ� و ا�ـ���ل  ��ـ�ب ���رت �ـ�ی ز���ـ� و ���رت �ـ�ی  دو 
� �ـ���ز  ��ر��ـ�ن و���ـ� در ����ـ� �ـ�و ���ـ� در ���ـ� �ـ� �ـ�ای 
�ـ�زه  ا�ـ�  در  ����ـ�ه  ���ب �ـ�ی  �ـ��� ����  ��ـ�ان  را  ���ـ� 

دا��ـ�.
���ن ۲۰ ���ان  در ��زه ����� ����ا��ی ا����و���� از ��ل ۱۳۹۹ ��
دوره ا����و���ـ� در ��زه �ـ�ی ����ـ� از���� ��د���ی ا����و���� 
و ��ـ�ورزی �� ����ری �ـ��د و وا����ی �ـ�ز���� ���ددا��ـ���� 
���ـ� و ��و�� �ـ�ه ا�ـ� و ��ـ�اد ز�ـ�د د��ـ�ی �ـ� �ـ��ه �ـ� دوران ��ـ� 

��و�� در د�ـ� ���� ا�ـ�.

● ا�ـ� ���و�ـ� در �ـ�زه ��رآ����ـ�، ا�ـ���ل و ���ـ�اری آز��ن �ـ�ی 
� ���ـ� را د��ـ�ل �� ��ـ�؟ ا�ـ���ا�� �ـ� ��

����ـ�  را�ـ��ی  در  ���ددا��ـ����  ��رآ����ـ�  و  آ�ـ�زش  ���و�ـ� 
ز��ـ� ��م آ�ـ�زش و ز���ـ�ه ارزش �ـ� از �ـ� ������ ر�ـ�ی ����ـ� و 
���ـ�ن ارز����  ����ـ��� از �ـ�ل ۱۳۹۷ ا�ـ�ام �ـ� ا��ـ�د ���ـ� آ�ـ�زش و 
���ـ�ط  ��ا�ـ�  و  ��ـ�رات  ��ا�ـ�  ���ـ� ای  ����� �ـ�ی  ����ـ�  و 
و  ��ـ��ر �ـ�ب د�ـ���ه ��  ا�ـ����ل  �ـ�  ���ـ�  ا�ـ� دو  ا�ـ�.  ��ـ�ده 
���ن  �ـ� در �ـ� �ـ�ل ۹۹ �� �ـ�ز��ن �� ��ا�ـ� �ـ�ه ا�ـ� �� ���ـ� ای 
۱۲ آز��ن ا����ا�� ��ای د����ه ��ی ا��ا�� و ���� ��ی ��� 
����ـ� �ـ�ای ��ـ� از ۱۰۰ �ـ�ار ��� داو��� ����ار�ـ�ه ا�ـ�. ���ً� 
��ر�����ـ�ن  و  ��ر�ـ�ان  از  ��ـ�  از ۵۰ �ـ�ار  ��ـ�  ���ـ��  �ـ� ۶ ���ـ� 
آز��ن �ـ�ی  د��ـ�  ��ـ�رت  ��ـ�  ��ـ�د  ا�ـ�  آز�ـ�ن  ���ـ�  ���ـ�ت  از 
��ر و ر�ـ�ه ا�����ـ� ���ه ��ـ� �ـ�ه ا��. �����ـ�ت ��ـ� وزارت ��ـ�ون، 
���ـ�ن ارز���ـ� و ����ـ� ����� �ـ�ی ���ـ� ای �� ��ـ�ان ��ـ� د��ـ� 
���ـ�ت  ا�ـ�  ��ا��ـ��  �ـ�دن  ���ـ�  ��� ر�ـ�  �ـ�  ا�ـ�  �ـ�ی  ��ا از 
ارز�ـ��� ز�ـ�دی �ـ� ۲۲ د�ـ���ه و �ـ�ز��ن دو��ـ� و ���دو��ـ� �ـ�ای 

��ـ�. ��ـ� از ۲۷۰۰ ���ـ� ارا�ـ� 

● ���و�ـ� آ�ـ�زش و ��رآ����ـ� ���ددا��ـ���� �� ���ـ� �� رو�� 
���ـ��ب ����ـ� �ـ� او���� ���ـ� را ��ف �ـ�اری ��ده ا�ـ�؟

���د دا������ ������ ��م دوم ر��� ���� ا���ب ا���� را �� ��� ��د 
��رآ����ـ�  �ـ�ار داده و ���ـً� ��� ���ـ� او���� �ـ�ی �ـ�زه آ�ـ�زش و 
���ددا��ـ���� ��ا�����ـ�زی �ـ����� ا��ـ���، ����ـ�� �ـ�وری، 
در  ا�ـ���ل  و  ��رآ����ـ�  آ�ـ�زش،  �ـ�زه  در  �����ـ�  ���ـ��ه  ا�ـ� 
�ـ�� ��ـ� و ا�ـ����، ���ه ��ـ�ی ��� از��ـ� از ��ـ�وری ا���ـ�ت 
آ��ـ�ه،  ���ز�ـ�ی  ���ـ�ی  �ـ�  ���ـ�  و  آ���ه ��و��ـ�  ار����ـ�ت،  و 
�� ا��ا�� ��� ���� و ����� ز����ه ارزش آ��زش و ��رآ����� ا��.

��رآ����� ���د دا������؛ ��� و�� �� د��� �����ی ���ون آ��زش و  در 

بررسى سیاست ها و برنامه هاى اشتغال

 و کارآفرینى جهاد دانشگاهى 

اشاره؛
�� ���ر ������ ��د را �� ���� �� ����� ��،  ���د دا������ �� ���د ����� ای و �� ���ر�� ��ز��ن دا�� ���ر ا�� 

��ا����ی �� و ا�����ت ��د در را���ی ����� ���وی ا����� ��ا���� و ���رت ���ر ��ار داده ا��.
��رآ����� �� ���و�� آ��ز�� ���ده ��ه   ����� �� �� ���� �� ����ر�� ��ی ���� ���د دا������ در �����ر ���� 
��� و�� ������ �� �� ��� ���� ا��اف و ������ ��ی  ��رآ����� ا�� ���د ��  �� د��� ������دق �����ی ���ون آ��زش و 

��� آ��زش ���ددا������، آن �� در �����ر ���� ����� آ��� ����.

دعوت به همکارى

شرکت فناوران اطالعات خبره، تولید کننده نرم افزارهاى صنعت بیمه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکارى مى نماید.

مزایاشرایط احرازعنوان شغلى

مدیر محصول

خانم/ آقا، داراى توانایى و سابقه کافى در زمینه تحلیل و طراحى قوانین و فرآیند ها، سابقه 
در زمینه برنامه نویسى، توانایى جمع آورى و تحلیل نیازمندى هاى مشترى

توانایى مدیریت جلسات جمع آورى نیاز با مشترى
توانایى مستند کردن کامل نیازهاى کشف شده با تمام جزئیات، توانایى طراحى دیتا مدل، 

حداقل 5 سال سابقه کار در شرکت نرم افزارى
حداقل 5 سال ، مهندسى کامپیوتر، مهندسى صنایع گرایش تحلیل سیستم ها

کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان الزامیست.

- 

Account Manager
خانم/ آقا، داراى حداقل سه سال سابقه فعالیت به عنوان Account Manager، آشنایى 
با نرم افزارهاى CRM، آشنایى با کسب  و کار بیمه، آشنایى با مباحث مدیریت پروژه هاى 

نرم افزارى، داراى قدرت پیگیرى و مهارت هاى ارتباطى موثر
حداقل 3 سال ،  مدرك کارشناسى یا باالتر در رشته هاى کامپیوتر، فناورى اطالعات، صنایع 

یا مدیریت، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان الزامیست.

- 

مدیر ادمین و سرور

خانم/ آقا، مسلط به مفاهیم امنیت و شبکه و زیر ساخت
Firewall، Sql Server administrator توانایى کار با

 SQL در Performance Optimization مسلط به تکنیک هاى مانیتورینگ و
Server، مسلط به Always on، سابقه ى فعالیت در شرکت هاى نرم افزارى، حداقل 

3 سال،  مهندسى فناورى اطالعات
کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان الزامیست.

- 

تحلیلگر سیستم

خانم/ آقا، تسلط بر ERD و اصول طراحى دیتا مدل، تسلط بر TSQL، داشتن سابقه 
برنامه نویسى، توانایى جمع آورى و تحلیل نیازمندى هاى مشترى

توانایى مدیریت جلسات جمع آورى نیاز با مشترى
درك خوب از مفاهیم scrum،  حداقل 3 سال، مهندسى کامپیوتر نرم افزار

کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان الزامیست.

- 

تحلیلگر کسب و کار

خانم/آقا، داراى توانایى و سابقه مکفى در زمینه تحلیل و طراحى قوانین و فرآیند ها، توانایى 
جمع آورى و تحلیل نیازمندى هاى مشترى، توانایى مدیریت جلسات جمع آورى نیاز با مشترى
توانایى مستند کردن کامل نیازهاى کشف شده با تمام جزئیات (user story)، توانایى 

طراحى دیتا مدل (ERD)، داشتن سابقه ى فعالیت در شرکت هاى
 نرم افزارى، حداقل 5 سال، مهندسى کامپیوتر نرم افزار، مهندسى صنایع گرایش تحلیل 

سیستم ها، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان الزامیست.

- 

 DBA کارشناس

خانم/ آقا، مسلط به طراحى بانک اطالعاتى مبتنى بر قواعد نرمال سازى و افزایش کارایى، 
تسلط به مدیریت و نگهدارى بانک اطالعاتى در SQL Server، مسلط به زبان 

 Query Execution plan ،Query Optimization مسلط به ،TSQL
 Performance مسلط به تکنیک هاى مانیتورینگ و ،SQL Server در

Optimization در SQL Server، مسلط به مفاهیم ارائه شده در نسخه هاى جدید 
SQL Server، حداقل 3 سال سابقه کار،  مهندسى کامپیوتر نرم افزار

کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان الزامیست.

- 

.NET برنامه نویس

LINQ و C# خانم/قا، کار تمام وقت بصورت دورکارى میباشد.، توانایى کار با
توانایى کار با SQL server و طراحى ERD، داراى حداقل 3 سابقه کار مرتبط

مصاحبه از طریق اسکایپ بصورت آنالین انجام میگردد.
با توجه به جذب در هر دو سطح Senior و Middle حقوق بر اساس توان فنى توافق 
خواهد شد.، حداقل 3 سال سابقه کار، مهندسى کامپیوتر نرم افزار، کارت پایان خدمت یا 

معافیت دائم ، براى آقایان الزامیست.

- 

C# برنامه نویس وب

ASP.NET Core مهارت کافى در ،C#.NET خانم/ آقا، مهارت کافى در
Restful ،Web API مهارت کافى در

builder و factorymethod و singletone درك صحیحى از
 Dependency درك صحیحى از ،Git آشنایى کافى با ،SQL آشنایى کافى با

EntityFrameWorkCore آشنایى با ،Injection
حداقل 3 سال سابقه کار، مهندسى کامپیوتر نرم افزار

کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان الزامیست.

- 

مزایاشرایط احرازعنوان شغلى

SQL برنامه نویس

 Performance مهارت خوب در مباحث ،T-SQL خانم/ آقا، مهارت خوب در
Tuning در Query، توانایى کار با یکى از ابزارهاى گزارش سازى، آشنایى با مباحث 

Data Warehousing ،ETL
آشنایى با یکى از زبان هاى برنامه نویسى، حداقل 3 سال سابقه کار،

 مهندسى کامپیوتر نرم افزار، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان الزامیست.

-

 

 Junior .NET
Developer

خانم/آقا، کار تمام وقت بصورت دورکارى میباشد.
LINQ و C# و شىء گرایى، توانایى کار با n-tire آشنایى با معمارى

توانایى کار با Sql server، داراى حداقل 1 سابقه کار مرتبط
تمامى مصاحبه ها از طریق اسکایپ بصورت آنالین انجام میگیرد.

حداقل 1 سال سابقه کار،  فارغ التحصیالن در رشته مهندسى نرم افزار و مهندسى صنایع، 
عالقه مند به حوزه برنامه نویسى، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان الزامیست.

حقوق از 
4 میلیون تومان 

به باال
همراه با بیمه 

تکمیلى

UI/UX طراح

UI/UX خانم/ آقا، به صورت پاره وقت و دورکارى، حداقل 5 سال تجربه طراحى
تسلط به نرم  افزار هاى مربوطه، تجربه استفاده از رابط کاربرى و طراحى گرافیک براى وب، 
تجربه استفاده از Material Design ،Tailwind ،Bootstrap یا سیستم طراحى 

مشابه، توانایى درك نیازسنجى هاى مدیر محصول و پیاده سازى آن
 ،prototype و color palette ایجاد ،Typography داشتن تجربه مناسب در

تمامى مصاحبه ها بصورت آنالین میباشد.، حداقل 5 سال سابقه کار، مهندسى کامپیوتر نرم 
افزار، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان الزامیست.

- 

پشتیبان نرم افزار

خانم/آقا، پشتیبانى فنى و کسب و کارى از سیستم جامع
مهارت خوب در SQL query، توانایى درك کسب و کار و پاسخ دهى به مشترى

داراى توان تعاملى و برخورد مناسب، حداقل 3 سال سابقه کار
مهندسى کامپیوتر نرم افزار، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان الزامیست.

-

 

کارشناس
 مهندسى صنایع

خانم/ آقا، استخدام به صورت تمام وقت
فارغ التحصیالن رشته مهندسى صنایع و عالقمند به حوزه نرم افزار

SQL فارغ التحصیل از دانشگاه سراسرى، آشنایى با مفاهیم پایگاه  داده
دارا بودن دقت، روحیه کار تیمى، احساس مسئولیت، توانایى یادگیرى مفاهیم الزم

نیرو هاى انتخاب شده تحت آموزش هاى الزم (Data Model ،User Story) قرار 
خواهند گرفت.، بازه سنى 22 الى 26، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان 

الزامیست.، تا پایان دوران کرونا تمامى مصاحبه ها بصورت آنالین بوده و کار بصورت 
دورکارى میباشد، مهندسى صنایع (دانشگاه سراسرى)

بیمه تامین 
اجتماعى

بیمه تکمیلى

کارشناس
 کنترل پروژه

خانم/ آقا، مسلط به مفاهیم کنترل پروژه، آشنا به فرایند تولید نرم افزار
BPMN آشنا به ابزار گزارش سازى، توانایى تهیه گزارش، آشنایى نسبى با
داراى تعامل مناسب، داراى پشتکار، سابقه فعالیت در شرکت هاى نرم افزار

حداقل 3 سال سابقه: کار، مهندسى کامپیوتر و مهندسى صنایع
کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان الزامیست.

-

 

Scrum Master
Scrum مانند Agile خانم/ آقا، آشنا به روش هاى توسعه نرم افزارى

آشنایى با ابزارهاى توسعه ناب مانند Kanban ،Scrum، آشنا به ابزارهاى گزارش سازى، 
توانایى تهیه گزارش، آشنایى با BPMN، سابقه فعالیت در شرکت هاى نرم افزارى

داراى تعامل و پشتکار مناسب، حداقل 3 سال سابقه کار ، مهندسى کامپیوتر و مهندسى 
صنایع، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان الزامیست.

-

 

کارشناس
 مهندسى فروش

خانم/ آقا، تسلط بر مفاهیم فناورى اطالعات و مهندسى نرم  افزار
B2B تسلط بر مفاهیم بازاریابى، فروش و توسعه ى کسب  و کار از نوع

توانایى تحلیل و حل مساله با تفکر نقادانه، تسلط بر مفاهیم قراردادها و متون تجارى
مهارت باال در نگارش و ارائه ى مستندات و محتواى تجارى و فنى- تجارى

توانایى مذاکره و پیگیرى تا رسیدن به نتیجه، سابقه: 2 سال سابقه کارى مرتبط (امتیاز ویژه 
براى سابقه ى کار در شرکت هاى فعال در صنعت فناورى هاى مالى)

مدرك تحصیلى: کارشناسى یا کارشناسى ارشد در رشته هاى مهندسى کامپیوتر، فناورى 
اطالعات یا صنایع (امتیاز ویژه براى کارشناسى مهندسى به عالوه کارشناسى ارشد مدیریتى)

کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان الزامیست.

- 

مزایاشرایط احرازعنوان شغلى

کارشناس ارشد 
شبکه

MCSA آقا، استخدام بصورت تمام وقت، تسلط کامل به مفاهیم
Network+ داراى مدرك ،VOIP - Cisco - Microtik تسلط به

مسئولیت پذیرى، روحیه کار تیمى و تعامل مثبت با همکاران
خالق و داراى پشتکار و عالقمند به یادگیرى، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم الزامیست.

حداقل 5 سال سابقه کار، مدرك تحصیلى: مهندسى کامپیوتر، مهندسى فناورى اطالعات

- 

کارشناس حوزه ى 
فرآیند

خانم/آقا، تسلط بر تدوین و استقرار فرآیندها، آشنایى با اصول مدیریت و برنامه ریزى استراتژیک
تسلط بر زبان برنامه نویسى BPMN، توانایى عارضه یابى و مهندسى مجدد فرآیندهاى 

کار از طریق شبیه سازى فرآیندى از طریق ویژوال پارادایم یا ...
توانایى بکارگیرى رویکردهاى تعالى سازمانى و مدیریت کیفیت از جمله EFQM و 

OKR آشنایى با روش برنامه ریزى اهداف و نتایج کلیدى ،VOC ،QFD
آشنا به نرم افزار visual paradigm، تسلط بر excel پیشرفته

قابلیت سرچ اینترنتى بر مبناى طبقه بندى، تجربه حضور در شرکت ارائه دهنده خدمات بیمه 
اى با اولویت باال و یا سایر شرکت هاى ارائه دهنده خدمات (نرم افزارى)

تجربه مرتبط کارى در حوزه مستند سازى و مدلسازى فرآیندها
حداقل 3 سال سابقه کار،مهندسى کامپیوتر و مهندسى صنایع

کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان الزامیست.

- 

کارشناس تولید 
محتوا

خانم/آقا، توانمندى در نگارش مطالب ترویجى، تسلط بر شیوه هاى اثربخش انتشار محتوا
شناخت کافى از مفاهیم بنیادین ارتباطات و برند، سابقه کارحداقل 3 سال (ترجیحا در حوزه 

فناورى اطالعات)، مهندسى کامپیوتر نرم افزار، ریاضى کاربرد در کامپیوتر
کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان الزامیست.

- 

کارشناس مستند ساز

خانم/ آقا، توانمندى تولید محتوى در کلیه زمینه هاى مورد نیاز
توانایى جمع آورى و تحلیل داده ها و تحلیل سیستم

روابط عمومى باال و توانایى درك سریع مطالب براى مواردى که جمع آورى اطالعات از 
طریق برگزارى جلسات و ... صورت مى گیرد، تسلط بر قواعد نگارش و فن بیان

استعداد نویسندگى و انشاى خوب و توانایى تولید مطلب
آشنایى با اصول زیبایى شناسى، داشتن سلیقه خوب در طراحى و ساختار بندى

توانایى جستجو و تحقیق در زمینه هاى مختلف، آشنایى با صنعت بیمه، اطالع از کسب و کارهاى مرتبط
آگاهى کافى از صنعت نرم افزار و داشتن دانش تخصصى در این حوزه

آشنایى با سیستم هاى اتوماسیون، آشنایى با پایگاه هاى داده و زبان هاى برنامه نویسى
تسلط بر ابزارهاى مستندسازى شامل مجموعه Office و سایر ابزارهاى مرتبط از جمله 

EA و VISIO ،Visual Paradaim
A34 ... آشنایى با اصول تدوین و چاپ کتاب، شامل صفحه بندى، صفحه آرایى، چاپ و

سابقه کار حداقل 2 سال،  مهندسى کامپیوتر نرم افزار، ریاضى کاربرد در کامپیوتر
کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان الزامیست.

- 

Subject از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلى در قسمت
 به ایمیل زیر ارسال نمایند.

نوشتن عنوان شغلى درخواستى هنگام ارسال رزومه، الزامیست.
تا پایان دوران کرونا تمامى مصاحبه ها غیرحضورى بوده و کار بصورت دورکارى انجام میگردد.

 job1400@iraneit.com
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دعوت به همکارى

اشاره :
ــ� و ����ــ� د�ــ��  ا��ــ�م ���ــ�� راد از �ــ�ل ۸۵ در ز���ــ� ��
�����ــ�  �ــ�د،  ���ــ� ای  و  ��ــ�  آ��ز�ــ��ه  در  ��ر�ــ�  �ــ� 
دوزی  �ــ�زن  ��ــ�  ز���ــ�  در  ���ــ�  ��ــ�   ۸۸ �ــ�ل  از  و  �ــ�ده 
��رآ����ــ�  و  ��ر�ــ�  �ــ�  ��ــ��ل  دوزی»  «���ــ�ن  �ــ�م  �ــ� 
�ــ�ای �ــ���� �ــ�ود ۱۰۰ ���ــ�ی �������ــ� و �ــ� �����ــ� 
ا�ــ�. وی �� ���ــ� در �ــ�� ��ــ� ���ــ�� ��ــ��� ����ــ� 

�� ��ــ�. �����ــ�  ���ــ�ان  ��ــ�ان  �ــ�  ��ــ�  ���ددا��ــ���� 
وی �ــ� ��ــ�ر در د��ــ� �����اری ا��ــ��، ����� آذر�����ن �ــ���، 
دوز  و  و دو�ــ�  �� ����ــ�  �ــ�  ای  در ���ــ�اده   �ــ�  ��ــ�: 
�����ــ� ��د�ــ� �ــ� د��ــ� آ�ــ�م، ��در��ر�ــ� ��ــ�ط �ــ�د و �ــ�درم 
ــ�د، در ����ــ� ���ــ� ���ــ� �ــ� از ��ــ�ن ا��ــ�ا  ��ــ�وزی �� �
��ر�ــ�ی ��ــ�ی �����ــ� در ز���ــ� دو�ــ� و دوز دا�ــ��. �ــ� 
وی در ���ص ��� ����ن دوزی، ���: ����ن دوزی، ر�ــ�� ای از 
ــ�  � ــ�ده  ــ� ��ــ� آذر����ــ�ن �ــ��� � ����ــ� د�ــ�� ����ــ� �
�ــ� ا�ــ�س �ــ�م آن ��ــ�، ���ــ���ه ا�ــ� ��ــ� ا��ــ�، �ــ�� ���ــ�ن 

ا�ــ�.
���ــ��، ��ــ�ان  �ــ� از �ــ�ل ��ی  ���ــ�� راد ا�ــ�ود: ا�ــ� ��ــ� 
�ــ� در ��ــ��  �ــ� آن ��دا�ــ� ��� �ــ�، �ــ� ا�ــ�س ا��ادا�ــ� 
�ــ��� آن و�ــ�د دا�ــ�، �ــ� �ــ�ور در �ــ�ل ��ا���ــ� �ــ�د و 
��ر�ــ�ی  ��ــ� ���ــ�ان �ــ�� ���ــ�ن ��ــ� د��ــ� ��� ��ا��ــ��� 
��ــ� د�ــ�� �ــ�د را �ــ� �ــ�وش ���ــ����. ا�ــ� ا�ــ� ���ــ� �ــ� �ــ� 
�ــ� ����ــ� ���ار�ــ� ا�ــ� ��ــ�  ���ــ� ای در ذ�ــ� �ــ� ا��ــ�د �ــ�د 
از ��ــ� �ــ�ود ز�ــ�ا ���ــ� ��ــ� �ــ�زن دوزی ا�ــ��ن �ــ� ����ــ� �ــ� 

���ــ�ن دوزی ا�ــ� 
��ــ�: در را�ــ��ی ورود �ــ� ز���ــ� ��ــ� ���ــ�ن دوزی،  وی 
���ــ�ی  ��� �ــ�،  ��ا�ــ�  و  او��ــ�  �ــ�اد  ��ــ�  در 
��ر�ــ�دی  و  �ــ�زی  روز  �ــ�  �ــ�  و  �ــ�دم  ا��ــ�د  �����ا�ــ� 
�ــ�وش ��ــ� ���ــ�ن دوزی در  ز���ــ�  � �ــ�،  ا�ــ� �� �ــ�دن 
��ــ�ری ��ا�ــ� �ــ�ه و ���ــ�  �����ــ��ه ��ی ��ا�ــ�ی و 

�ــ�. �ــ�����  ���ــ�� 

رو���ی ��ی ����ن دوزی ��ه 
�ــ���،  دوزی  ���ــ�ن  ��ــ�  ��ــ��ت  �ــ�  ا�ــ�ره  �ــ�  وی 
��ــ�  �ــ� �ــ�ی  �ــ�د: در روش �ــ��� ���ــ�ن دوزی،  ا��ــ�ر 
ر��ــ�زی  ��ــ�  و  �� �ــ�  ا�ــ���ده  ���ــ�  �ــ�  روز���ــ�  ��ر�ــ�، 
�ــ� در ����ــ� ���ــ�  �� �ــ�ی آن ��ــ� دوام ���ا�ــ� ��ا�ــ� 
�ــ� �ــ�ا�� ا�ــ�ل ا�ــ� ��ــ� �ــ�ه �ــ�د ا�ــ� ��ــ�ه روز���ــ� را از 
�ــ�دم و �ــ� �ــ�ی آن، ��ــ� ��ر�ــ�  ��ا�ــ� دو�ــ� ا�ــ� ��ــ� �ــ�ف 

را �ــ�ار دادم و ر��ــ�زی ا�ــ����ارد را ������ــ� 
�ــ�  �ــ�ه  ���ــ�  ا�ــ�  ا�ــ�  �ــ�  �ــ�دم 

���ــ�ن  د�ــ��  ��ــ�  ��ــ�ن  ا
دوزی ���ــ� ����ــ� ���ــ�.

�ــــ�رس  �ـــــ���ی  ا�ــــــ� 
دوزی  ���ـــــــ�ن  ��ــ� 

ا�� �ــ�  �ــ�  ��ــ�  �� �ــ� 
ا�ــ� ��ـــــــ�  �ــ�ای دوام 
�ــ�ر  �ــ�  ��� �ــ�  ���ــ� 
�ــ���،  روز  �ــ�  دا�ــ� 

د�ــ��،  ����ــ�  ��ــ�: 
را  ���ــ���ن  ����ــــــ� 

�ــ� �ــ� ��ــ�ن داده و دو�ــ� 
��ــ�  ���ــ��  ا�ــ� ��ــ� در  �ــ�ده 

آن  �ــ�دم  ��ــــ� ز���ـــــ�  روا���ــ� 
��ــ�ن �ــ� ���ــ� �ــ� ا�� �ــ� ��ــ��  ز�ــ�ن �ــ�د. ا

ــ�م  ــ�زن دوزی ا�� ــ�� � ــ� � ــ��ری در ا� ــ�ی �� و ر�� �
از  ا��ــ�  ز�ــ�ن  ا�ــ�  �ــ�دم  �ــ�  �� د�ــ�  �� ��ــ�د، ��ــ�ن 
��ــ���. ��ــ��  د��ــ�ل  �ــ�  و  �ــ�ده  دوری  ز��ــ��  �ــ�ده 
�ــــــ� ����� �ــــــــ� و ��آوری �ــــــــ� در ��ــــــ�  ا�ـــــ�ره  �ــــــــــــ�  وی 
���ــ�دی  ��ــــــ�رش �ـــــــــ�ی  ��ــ�ه  ��ــ�:  دوزی،  ���ــ�ن 
ا�ــ�  ��ــ�  و  �� ��ــ�  در�ــــــــــ���  ��ـــــــ�ر  ����ــ�  ��ــ�ط  از 
��ــ�ر���� �ــ�ن د�ــ�،  ��ــ� وا�ــ�� �ــ�  ��ــ� ا��ــ� را �ــ� 

�� ��ــ� . �ــ�در   ... و  ����ــ�  �ــ���� 
�ــ� اداره �ــ�ت ����ــ�  �ــ� ��ــ��ری  �ــ� ا�ــ�ره  وی در ادا�ــ� 
����ــ� ا�ــ�اد، ���ــ�اران و د��ــ�ران رو�ــ����  ا�ــ��ن از ���ــ� 
�ــ�د: �ــ� ����ــ� ���ــ�ان  در ز���ــ� ا�ــ���ل زا�ــ� ���ــ�ان، ا��ــ�ر 
�������ــ� و �ــ� �����ــ� ���ــ� ا�ــ� ���د�ــ�، آ��زش �ــ�ی 
�زم ���ــ�ن دوزی را در رو�ــ����ی ����ــ� ا�ــ��ن ارا�ــ� داده 
و  �� داد�ــ�  �ــ�ار  ���ــ�ان  ا���ــ�ر  در  را  را�ــ��ن  او��ــ�  �ــ�اد  و 

��ر، د�ــ���د �� �����ــ�. �ــ�� �ــ� ����ــ� 
�� ����ــ� د�ــ�� �ــ�  ��ــ�: ا�ــ� در �ــ�ل ۹۸ از ���ــ� اداره  وی 
��رآ���ــ� در  ���ددا��ــ���� آ�ــ�� �ــ�م و �ــ� ��ــ�ان �ــ�رس و 
� ��ــ� ���ــ�� ��ــ��� ����� آ��ز  ز���ــ� ���ــ�ن دوزی در �ــ�
��ــ� ���ددا��ــ����  ��س �ــ�، �ــ�  ��ر�ــ�دم. �ــ� از آ�ــ�ز  �ــ� 
��ــ� و  ��ر�ــ�د ��ــ�ر در�ــ� را در���ــ�  ــ�  ��ا��ــ�� ��ــ����� �
�ــ�  در ����ــ� ��ا��ــ��� �ــ� ��ــ�اد ۳۰ ��ــ� آ�ــ�زش ����ــ� 

��ر �� ���ــ�. ــ� �ــ�  ��ــ�ن ۲۰ ��ــ� از آن �ــ� � ا
���ــ�� راد در ��ــ�ص �ــ�زار �ــ�وش ��ــ� ���ــ�ن دوزی ��ــ� 

�ــ�د: ���ــ� ����ــ�ی د�ــ�� ��ــ� �ــ��� دوزی در ا��ــ�  ا��ــ�ر 
ــ� ����ــ�  � ــ� ��ــ�ی  ��ــ�ر دو��ــ� �� �ــ��� و� ا�ــ��ن ��ی 
�ــ� �ــ� ا�ــ��ن ا�ــ�، ز���ــ� �ــ�وش ���ــ��ی ��ا�ــ� دا�ــ�. 
��ــ�  �ــ�  ��ــ�ی  ���ــ� ی  ���ــ�  ��ــ�ان،  �����ــ��ه  در  ��ــ� 

���ــ�ن دوزی را ارا�ــ� �ــ� داد، �ــ� ��د�ــ�.
��ــ�:  ــ�زار �ــ�وش ا�ــ� ��ــ�،  ــ� � ــ� � ��و� وی در ��ــ�ص ����ــ� 
�� ���ــ�  �ــ�  ا�ــ� ���ــ�ری، ���ــ� �ــ���  اوا�ــ� �ــ���  در 
�ــ�ل،  �ــ�  ���ــ�  از  ��ــ�  ا�ــ�  �ــ�  وارد  �ــ�  و  ��ــ�ر 
���ن ��ــ�� ���� ��ار��. در  �ــ�ا�� �� روال ��دی ��ز��ــ� و ا
ا�� دوران، ������ان ����� د�ــ�� ��ــ��ری ����� �ــ�� داده و 
��ر�ــ�ی  ��ن روی آورد�ــ� ا�ــ� ��ــ�ه ��ــ�ن  �ــ� ����ــ� ���ــ� و 
��ر�ــ�ی و  �ــ�دم را ا��ــ�م دادم و ���ــ� �ــ� ����ــ� و ��ــ�ل در �ــ�� 

����ــ�ی  ���ــ�  در  ��ا��ــ��  دوزی،  ���ــ�ن  ��ــ�  � �ــ�ی  ��
ــ�. ــ� ���� ــ�، ����� ��و� ــ��ت  ــ�دی و �� ا���

�ــ� ا�� �ــ� ��ــ�� ا��ــ� �����ــ�ان  ��ــ�  �� �ــ�  ادا�ــ�  وی در 
ا�ــ�،  �ــ�وش  �ــ�زار  و  �����ــ��ه ��  ���ــ�اری  ����ــ� د�ــ��، 
��ــ�: ����ــ� د�ــ��، ���ــ��ت �ــ����� �ــ�ه ای ���ــ��� 
ــ�اری  ــ� �ــ�دم ���ا��ــ� از ���ــ� ��ــ�ی ��ــ�زی آن �ــ� را ��� �
ــ� ��ــ��ی ر���ــ�  ���ــ� و ����ــ�� ا��ــ�ا ��ــ� و د�ــ�ه �ــ��� �
�ــ� ���ــ�� ا�ــ� ا�ــ� در �����ــ��ه ��  �ــ�ای ���ــ� دا�ــ�� ���ــ� 

����ــ� �� �ــ�د. ا��ــ�م و �ــ��رش 
��رآ���� �� ا����د از ���د ��زار�� ���� ����� د��� در  ا�� ����ی 
ا�ـ�اع ����ـ�  و  ��ـ�اد  از ��ـ�  ��ـ�: ا���ـ�ن �ـ���  ا�ـ��ن، 
���ـ�  �ـ�  ا�ـ�  ���ـ�  ��ا�ـ��  ���ـ�ی  ����ـ�  �ـ�  ��ـ��  د�ـ�� 

�ـ� در ��ـ�ان ��ـ� ��ـ�ن ا�ـ�  �ـ� ��زار�ـ� ����ـ� د�ـ�� 
�ـ��، ��ـ� د�ـ� �ـ�دم را �ـ� ����ـ� �� �ـ�ارد، ����ـ� ����� �ـ�ای 
�ـ� �����ـ�ان ����ـ�ی  �����ـ�ان آن ��ـ� ا�ـ�. در ���ـ� 
�� ���ـ�  را  ��زار�ـ�  ا�ـ�اث  ����ـ�ی  ��ـ�ر  �ـ�رت  �ـ�  ��ـ� 

ا�ـ�. ��ـ�ه  ا��ا�ـ�  ا�ـ�  ا�ـ�  ��ـ�ن  �� ����ـ����  ا�ـ� 
�ــ�ای  ���ــ�  �ــ��ن  ��ــ�د،  ��ــ��  ����ــ�  ا�ــ�ود:  وی 
�ــ� ���ــ� �����ــ�ان ���ــ���د �ــ�ه ا�ــ�  ا�ــ� �ــ�رد ا�ــ� 
��ده ا�ــ�. ار��ن �ــ�ی ����ــ� از ا�ــ�ای ا�ــ� ا�ــ� �����ــ� 
���ــ��  �ــ�اوم  �ــ�،  �����ــ�  �ــ�د:  ا��ــ�ر  ����ــ�  در  وی 
��ــ��ش آن �ــ� ��ا�� �ــ�ی ���ــ� و �ــ�  ��ــ� ���ــ�ن دوزی و 

ا�ــ�.
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بـانوى خالقى که به 
دنبال احیاى هنر اصیل 

«ممقان دوزى» است

دعوت به همکارى

شرکت ظریف مصور جهت تکمیل کادر خود از استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى جهت کار 
در شهرستان بروجن (استان چهارمحال و بختیارى) از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکارى مى نماید.

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلى

آقا، تمام وقت، لیسانس یا فوق لیسانس صنایع یا مکانیکرئیس برنامه ریزى و کنترل پروژه
حداقل 5 سال تجربه در فرآیند هاى ماشین سازى

حقوق ثابت، بیمه تکمیلى
پاداش تولید، سرویس ایاب ذهاب

صبحانه-ناهار، وام پرسنلى

آقا، تمام وقت، لیسانس شیمى، ترجیحا کارشناس کنترل کیفیت
آشنا به فرآیندهاى نساجى

حقوق ثابت، بیمه تکمیلى
پاداش تولید، سرویس ایاب ذهاب

صبحانه-ناهار، وام پرسنلى

حقوق ثابت، بیمه تکمیلىآقا، تمام وقت، داراى سابقه کار مرتبطکارشناس برق
پاداش تولید، سرویس ایاب ذهاب

صبحانه-ناهار، وام پرسنلى

حقوق ثابت، بیمه تکمیلىآقا،  تمام وقت، داراى سابقه کار مرتبطکارشناس مکانیک
پاداش تولید، سرویس ایاب ذهاب

صبحانه-ناهار، وام پرسنلى

آقا، تمام وقت، حداقل لیسانس شیمى، پلیمرکارشناس تولید
آشنا به فرآیند تولید الیاف مصنوعى

حقوق ثابت، بیمه تکمیلى
پاداش تولید، سرویس ایاب ذهاب

صبحانه-ناهار، وام پرسنلى

���ق ����، ���� ������آقا، تمام وقت، با تجربه، حداقل 3 سال سابقه کار مرتبطتکنسین برق
��داش �����، ��و�� ا��ب 

ذ��ب، ������-����ر
وام ������

حقوق ثابت، بیمه تکمیلىآقا، تمام وقت، با تجربه، حداقل 3 سال سابقه کار مرتبطتکنسین مکانیک
پاداش تولید، سرویس ایاب ذهاب

صبحانه-ناهار، وام پرسنلى

حقوق ثابت، بیمه تکمیلىآقا،  تمام وقت، داراى 5 سال سابقه کار مرتبطکارشناس کالیبراسیون و ابزار دقیق
پاداش تولید، سرویس ایاب ذهاب

صبحانه-ناهار، وام پرسنلى

آقا، تمام وقت، آشنا به نرم افزار اینونتورکارشناس طراحى مکانیک
حداقل 2 سال سابقه طراحى صنعتى

حقوق ثابت، بیمه تکمیلى
پاداش تولید، سرویس ایاب ذهاب

صبحانه-ناهار، وام پرسنلى

آقا،  تمام وقت، حداقل لیسانس تکنولوژى نساجىکارشناس تولید
ترجیحا 5 سال سابقه کار مرتبط

حقوق ثابت، بیمه تکمیلى
پاداش تولید، سرویس ایاب ذهاب

صبحانه-ناهار، وام پرسنلى

آقا، تمام وقت، لیسانس مکانیک سیاالت یا لیسانس تکنولوژى تاسیسات بازرس تاسیسات
(گرایش حرارتى برودتى)، حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط

حقوق ثابت، بیمه تکمیلى
پاداش تولید، سرویس ایاب ذهاب

صبحانه-ناهار، وام پرسنلى

آقا،  تمام وقت، لیسانس بهداشت حرفه اىکارشناس بهداشت حرفه اى
ترجیحا 2 سال سابقه کار مرتبط

حقوق ثابت، بیمه تکمیلى
پاداش تولید، سرویس ایاب ذهاب

صبحانه-ناهار، وام پرسنلى

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
zarif.hrm@gmail.com

یک شرکت تولیدى لوازم آرایشى و بهداشتى جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکارى مى نماید.
تکنسین تاسیسات: آقا، تمام وقت، داراى تخصص و تجربه در زمینه امور فنى اعم از مکانیک و تعمیر و نگهدارى تاسیسات و 

تجهیزات صنعتى و ماشین آالت و برق صنعتى، ساکن غرب استان تهران و البرز، حداکثر سن 45 سال
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

damalaboratory@gmail.com

دعوت به همکارى

دعوت به همکارى

شرکت راهسازى آباد آسفالت پارس جهت تکمیل کادر خود از استان  تهران جهت کار در غرق آباد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکارى مى نماید.
مهندس نقشه بردار: آقا، تمام وقت، براى انجام امور راه سازى، با حداقل 2 سال سابقه کار، مسلط به Cvil3D و امور راه سازى، محاسبه 

احجام و ...، حقوق توافقى، بیمه، اسکان دارد.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند. (در رزومه حقوق پیشنهادى ذکر گردد)

moh.reza.soleymani92@gmail.com 

دعوت به همکارىدعوت به همکارى
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معرفى برخى از فرصت هاى شغلى مرکز مشاوره شغلى و  کاریابى بازارکار
با مجوز رسمى از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى

متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارك ذیل مى توانند در ساعات ادارى روزهاى شنبه تا چهارشنبه به آدرس: 
 تهران، خیابان انقالب، بین پارك دانشجو و پل کالج، خیابان خارك، پالك 26 مراجعه نمایند.

مدارك الزم :   1 - اصل و کپى شناسنامه ، کارت ملى و آخرین مدرك تحصیلى ، یک قطعه عکس     تلفن: 81  7100  66

.������  www.Bazarekar.ir ����� �� ی ��� ��ه را ���� ای در ���� ��زار��ر�� ��� �� ���و�� ���� ��� �� و ������

آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى تاکید دارد؛ 

توسعه مشاغل خانگى با محوریت راهبران شغلى و  روش نوین»کار از منزل» 
در نشست برنامه  غیرمحرمانه شبکه دوم سیما مطرح شد؛

لزوم توجه و حمایت دولت سیزدهم به توسعه مشاغل خرد و خانگى در کشور

نیروى برقکار
از تعدادي برقکار و تکنسین فنی تاسیسات برق 

(ساختمانی، صنعتی، مخابرات و زیرساخت شبکه 
کامپیوتر) عالقه مند به امور  :

1-تولید مستندات فنی مرتبط با پروژه 
2-اجراء، نگهداري و تعمیرات ساختمانهاي شبکه بانکی و 

غیره دعوت به همکارى مى شود.
مراحل گزینش جهت شروع کار:

1-ارسال رزومه 2-تکمیل پرسشنامه مقدماتی
3-مصاحبه حضوري 4-تنظیم قراردادهمکاري

5-تحویل استاندارهاي کاري مورد اشاره در پرسشنامه 
مقدماتی، جهت صدور مجوز شروع به کار متقاضی 

بصورت آزمون مجازي
_____________________

نیروى مادریار
یک مرکز نگهدارى از کودکان دعوت به همکارى مى کند؛

مادر یار
سن 40تا60سال، دیپلم 

ساعت کارى:8 الى13,30
محدوده کار: آزادى روبروى متروى استاد معین

نظافت مرکز.رسیدگى به کودکان مرکز
عالقه مند به مطالعه وکودك

_____________________
نیروى دفترى و حسابدار

یک شرکت صادر کننده دعوت به همکارى مى کند؛
مسئول دفتر

خانم، داراى سابقه کار مرتبط
مسلط به آفیس، ترجیحا آشنا به زبان انگلیسى

_____________________
حسابدار

مسلط به امور حسابدارى، داراى حداقل 5 سال سابقه کار
محدوده کار: چهارراه فرمانیه

_____________________

نیروى تاسیسات و امورمشتریان
یک شرکت بین المللى دعوت به همکارى مى کند؛

مسئول پاسخگویى امور مشتریان
آقا، حداکثر 32 سال سن، آشنا به آفیس

داراى شیفت کارى، محدوده کار: آرژانتین
_____________________

مسئول تاسیسات
آشنا به امور تاسیسات، لوله کشى، جوشکارى
محل کار: جاده مخصوص- داراى سرویس

_____________________
کارمند بانک در شیراز و تهران

کارمند بانک ، آقا، حداکثر 30 سال سن
داراى حداقل کارشناسى در یکى از رشته هاى 

حسابدارى، مالى، مدیریت، صنایع، اقتصاد، آمار و ریاضى
_____________________
کارمند حراست در مرکز دولتى

حراست
آقا، حداکثر 30 سال سن، داراى قد بلند و اندام ورزیده

داراى حداقل کاردانى ، ساعت کار: 24 به 48
محدوده: قلهک

_____________________
ماما در مرکز دولتى (تمام وقت و پاره وقت)

حداکثر 30 سال سن، داراى سابقه کارى
توانایى انجام کار در شیفت هاى مختلف

محدوده کار: قلهک
_____________________
مسئول دفتر و کارشناس فروش

حداکثر 35 سال سن، مسلط به آفیس
محدوده کار: آزادى

_____________________
کارشناس صادرات

داراى حداقل مدرك کارشناسى بازرگانى و یا مترجمى 
زبان انگلیسى، مسلط به روند امور صادرات

محدوده کار: صادقیه – امکان دورکارى نیز وجود دارد

استخدام تکنسین مکانیک و شیمى
محدوده کار: شمس آباد داراى سرویس

_____________________

نیروى خدمات در شرکت هواپیمایى
آقا، داراى سابقه کار، حداکثر 40 سال سن

محدوده کار: طالقانى
_____________________

کارشناس کامپیوتر (برنامه نویس و نیروى شبکه) 
در مرکز دولتى

داراى سابقه کار برنامه نویسى و یک نفر براى امور شبکه
ترجیحا آقا

_____________________

مدیرفروش
 مسلط به بازارهاى داخلى و خارجى،ترجیحاآشنا به صنعت 

نساجى و مواد غذایى با حداقل 5 سال سابقه کار 
_____________________

کارشناسIT ومارکتینگ داخلى و خارجى
 با حداقل تحصیالت کارشناسى، آشنا به زبان انگلیسى و 

کامپیوتر با حداقل 3 سال سابقه کار 
_____________________

CNC تراشکار دستگاه
 با حداقل 4 سال سابقه کار 

قالبساز و ماشینکار قالبهاى پالستیک
با حداقل5 سال سابقه کار

_____________________

نیروى خدمات در بانک
یک بانک براى شعب مختلف از تعدادى نیروى خدمات

 دعوت به همکارى مى کند
خدماتى

آقا ، حداکثر سن 25 سال، داراى ظاهر مرتب و مناسب

داراى دیپلم و کارت پایان خدمت
نیروى خدمات در دفتر هواپیمایى

یک شرکت هواپیمایى  از نیرویى براى امور خدمات 
دعوت به همکارى مى کند

خدماتى
آقا ، حداکثر سن 35 سال، داراى ظاهر مرتب و مناسب

محدوده کار: خیابان طالقانى، ساعت کار:6.30 الى 16.30
_____________________

کارمندفروش داخلى و خارجى و نیروى دفترى
یک تولید و صادر کننده فرش دعوت به همکارى میکند

کارمند فروش
آقا - خانم، حداکثر سن 45 سال

وظایف: هماهنگ کننده ارسال کاال بین کارخانه و نمایندگى ها
نیروى دفترى

خانم -آقا، مسلط به زبان خارجى
وظایف: ارتباط با مشتریان خارجى و پاسخگویى

محدوده کار: ونک
ساعت کار:8 الى 17

_____________________
حسابدار و کمک حسابدار در شرکت فوالد

داراى مدرك حسابدارى 
داراى حداقل 3 سال سابقه کار، خانم

ساعت کار: 9 الى 17
محدوده کار: سعادت آباد

حداکثر 32 سال سن
حدود حقوق: 7 میلیون متناسب با توانمندیها 

حقوق باالتر است
_____________________

حسابدار
یک مجموعه تولیدى دعوت به همکارى مى کند:
داراى حداقل 2 سال سابقه کار،  خانم- ترجیحا آقا
آشنا به سپیدار - لیست بیمه، ساعت کار: 8 الى 16 

محدوده کار: خیابان 15 خرداد
تماس: 66710081

_____________________

CRMنیروى اپراتور تلفن در شرکت بین المللى
اپراتور تلفن مرکز تماس، آقا
حداکثر 32 سال سن، حداقل دیپلمه

محدوده کار: آرژانتین
_____________________

کارگرساده
آقا، محدوده کار: شادآباد

ساعت کارى: 8 الى 17 اضافه کار دارد
جارو و رنگ پارکینگ

داراى سرویس و غذا، حقوق: حدود 7 میلیون
_____________________

حسابدار
شرکت فعال در زمینه نیروگاهى برق دعوت 

به همکارى مى کند؛
کارشناسى حسابدارى

آقا - خانم، حداکثر سن 30 سال
آشنا به مفاهیم حسابدارى- بدون سابقه نیز پذیرفته مى شود

محدوده کار: مطهرى
_____________________

کارشناس کامپیوتر و صنایع در مرکز وابسته به دولت
کارشناس امنیت شبکه و دیتا سنتر

مسلط به دیتا سنترى و شبکه، آقا 
دیتا سنتر داراى شیفت هاى چرخشى، نیروى امنیت شبکه
 ساعت کارى ادارى دارد، محدوده کار: خیابان آزادى

_____________________
استخدام در کارخانه معتبر نساجى

تحصیلدار مجرب
آشنا به امور ادارى و کامپیوتر با تحصیالت حداقل دیپلم

 و داراى وسیله نقلیه
_____________________

کارمنددفترى و فروش
یک مجموعه تولیدى دعوت به همکارى مى کند:

کارمند دفترى و فروش
خانم، آشنا به آفیس و ثبت فاکتور و پاسخگویى تلفن

ساعت کار: 9,30 الى 17 پنج شنبه تعطیل
محدوده کار: انقالب، حقوق حدود 3,700
_____________________

استخدام نیروى خدمات در بیمارستان دولتى
آقا، حداکثر سن 30 سال، دیپلم

 «����������» ��������� ������
���ـــــ� دوم ���ــــ� روز ���ــــ� 
���ـ��  �ـــــــــ�  ����ــــ�ر�ـــــــ�ه   ۵
��ـ���  و  �ـــــــــ�د  «ا���ـــــــــ�د 

����ـ�» ���ـ�ار �ـ�.
در  �ـ�زار��ر،  ����ـ��ر  �ـ�ارش  �ـ� 
��ـ�ر  �ـ�  ���������ـ�  �����ـ� 
ا�ـ������  و�ـ�  د��ـ�  ���ـ� 
ا�����ـ�  ����ـ��ن  ر��ـ� 
د��ـ�  ا�ـ���،  �ـ�رای  ���ـ� 
اد  �ـــــ��ـــــ��ــــ� ��ــــــ� 
�ــــــــ���   ���ـ�  ��ــــــ�ت  ��ـ� 
��ـــــــ�ـــــــ�  �ــــــ�و�� �ــــــــ�ی 
���ـ�س  ا�ـ���،  �ــــــــــ�رای 
 � �ـ� د��ـ�  د�ـ��  �ـ��وس 
��ـ� ا�ـ���ل ����ـ� و ���ـ��� 

��رآ����� و ا����ل ���د دا������ 
��ـ�  و ����س آزاده ����� ��رس ��ش و ���ل در 

�ـ�. ���ـ�ار  ����ـ�  ��ر  و 
�����ـ�  ا�ـ�  در  ���ـ�  ا�����ـ�  ����ـ��ن  ر��ـ� 
���ـ��  از  ا���ـ� ����ـ� �زم  �ـ�  ا�ـ�ره  �ـ�  ��������ـ� 
��د�ـ�  ��ـ�:  ا�ـ�  �����ـ�  ��ـ��� ����ـ� �ـ�رت 
��ـ��� ����ـ� در �ـ�ل ۱۳۹۰ �ـ�ود دو �ـ�ار ����ـ�رد 
���ـ�� �ـ�� ��و��  ����ن ��د، ا�� ��د�� در ده �ـ�ل 
دا�ـ� و �ـ� دو��ـ� ����ـ�رد ���ـ�ن (���ـ� �ـ� د�ـ� 
�ـ� �������ـ� ��ـ�د،  ���ـ� ���ـ�  ��د�ـ� �ـ�ل ۱۳۹۰) 
�� ا�� رد�� �� ا���ء  �����ا�� ��� ��ش �� ا�� ��د 
�� در �ـ�رای ����  �ـ�د و در �ـ�ل ��ری �� ���ـ��� 
ا�ـ���ل دا�ـ��� ���ـ� �ـ��� �ـ� ��ـ��ری ���ـ� و 
دو�ـ� دو �ـ�ار ����ـ�رد ���ـ�ن �ـ�ای ����� از ��ـ��� 
����ـ� ا���ـ�ص ���ـ� و ���ـ� ���ـ�ی �ـ� ��ـ�م �ـ�ه 

ا�ـ� ��ـ���ت را ��دا�ـ� ����ـ�.
��ـ�  در  ����ـ�  ��ـ���  ���ـ��  از  ����ـ�  �ـ�  وی 
���ـ��  �ـ�  د��ـ�  �ـ�:  �ـ�دآور  و  �ـ�د  ��ـ�  �� ز���ـ� 
��ر�ـ�ی �ـ�د و ����ـ� ���ـ� و�ـ�ه ای دارد  و  ��ـ� 
��ـ� �ـ� در دو�� �ـ��د�� ���ـ��  و ���ـ� �ـ�ش �ـ� 
��ـ��� �ـ�د و ����ـ� ��رد ����� ���ـ�� �ـ�ار ����د 
از  ��ـ�  را  ز�ـــــ�ن  و  �ــــ�ا��ن  ا���ــــ�ل  ز���ـ�  و 

����ـ�. ��ا�ـ�  �ـــــ���� 

و�ـ� ا�ـ������ �ـ� ��ـ� ���ـ� �ـ�رای ���ـ� ا�ـ���ل در 
���ـ�� ��ـ��� ����ـ� و �����ـ� ���ـ�� ا�ـ���ل و 
��ـ�: �ـ�ون ����ـ�  �ـ�د و  ��ـ�ر ا�ـ�ره  ��رآ����ـ� در 
�زم  ����ـ�  �ـ�  ��ـ�ر  ا�ـ���ل  ���ـ�  �ـ�رای  ���ـ� 

ر�ـ��. ��ـ� 

��ر��ی ��د و ����� ��� و  ��وم ����� از 
 در دو�� ����

ا�ـ���ل  و  �ــــــ�رآ�����  ���ـــــ���  د�ـ��  �ـ��وس 
�ـ�  ��������ـ�  �����ـ�  ا�ـ�  در  ��ـ�  دا��ـ����  ��ـ�د 
��ـ��� ا�ـ�اف، �����ـ� �ـ� و ��ـ�ه ا�ـ�ای ا��ـ�ی ���� 
����� ����� ����� در ۳۱ ا���ن ���ر ���: �� ����ر  
ا��ا و ���ده ��زی ا�� ���، ���ددا������ �� ���ان 
��ـ����� ���ـ�  و  ای  وا�ـ��  ای،  ���ـ��  ��ـ�د  �ـ� 
��ـ�وره)  و  (آ�ـ�زش  ��ا�����ـ�زی  ����ـ���،  �ـ� 
ا���ص ����� و ����� و ����ار��زی ����� ����� 
�ـ� ا��ـ�ل �ـ� �ـ�زار �ـ� ��ـ�ه ��ـ�ی از �ـ��� �ـ� در ��ا�ـ� 

��ـ�ر �ـ�.
�ـ���  از  ا�ـ���ده  �ـ�  دا��ـ����  ��ـ�د  ا�ـ�ود:  وی 
��ا�ـ�  در  �ـ�د  ��ـ�����ان  و  ��ـ�وران  ��ر����ـ�ن، 
�ـ�ی  ����ـ�  از  ���ه ��ـ�ی  �ـ�  دارد  ��ـ�  در  ��ـ�ر 
����ـ� �ـ�ز��ن �ـ�ی دو��ـ� و ��ـ� دو��ـ� ���ـ�ه ��� 
� �ـ�ی  �� �ـ�  و  ���ـ�ده  ���� �ـ�ی  ����ـ�، 

��ـ��� ���ـ� را ����ـ��� و ��ـ� و 
���ـ��ه ��ـ��� ����ـ� در ا���ـ�د 

د�ـ�. ���ـ��  را  ��ـ�ر 
��ـ� �ـ� ا���ـ� ����ـ� از  د�ـ�� �ـ� ��
��ر�ـ�ی  ��ـ� و  ���ـ�� ��ـ��� و 
ا�ـ�  �ـ� �ـ�ورت  و ����ـ�  �ـ�د 
و  �ـ��د��  دو�ـ�  �ـ�:  �ـ�دآور 
��ر �� ��ا��  ������ وزارت ���ون و 
از ا�ـ� ����ـ� و ��ـ�رب �ـ� د�ـ� 
آ�ـ�ه در ��ـ�د دا��ـ���� �ـ� ��ـ� 

����ـ�. ا�ـ���ده  ���ـ�ب 
� ��ـ� ���ـ��  �ـ�د: �ـ� وی ����ـ� 
��ـ��� ����� �� �ـ�� دو ����� 
ر�ـ�ه  و  ��ر  ��ـ�ون،  وزارت  ����ـ� 
ا�����ـ� و ���ددا��ـ���� ا�ـ� 
�ـ� ���ددا��ـ���� �ـ� ��ـ�ان �ـ� 
��ـ�  در  ��ـ��� ��  و  ای  ���ـ��  ��ـ�د 
���ـ��  �ـ�  ����ـ�  ��وژه �ـ�ی  �ـ�  ا�ـ�  �ـ�ه  ����ـ� 
��ـ�ر  را ��ـ�رت �����ـ� در �ـ��  ��ـ��� ����ـ� 

��ـ�. ا�ـ�ا 
د��� ��� ������اد ��� ���ت ���� ���� ��و�� ��ی 
���ـ� �ـ�رای ا�ـ��� و ��و��ـ�� ���ـ� ا�ـ� ���ـ� ��ـ� 
در ا�ـ� �����ـ� د�ـ���ه �ـ�ی �ـ�د را در ز���ـ� ���ـ�� 
���ـ��  ��ـ�:  و  �ـ�د  ��ـ�  �� ����ـ�  و  �ـ�د  ��ـ��� 
و  د����ـ�  �ـ��  در  ����ـ�  ����ـ�  ����ـ�  ��ـ��� 
 � ��ـ�ر��ی ����ـ� ���ـ� و��ه ای �� ���ـ�� ا�� ��
دار�� �����ا�� ا�� ��� �� ��ا�� ز���� �ـ�ز و ��ـ�� �ـ�ز 
��ـ�ر ���ـ�. ��ر��ی ��د و ����� در  ��ـ� و  ���ـ�� 
��ر�ـ�  �ـ�ف  �ـ�  ���������ـ�  �����ـ�  ����ـ�ه 
��ـ���  ���ا�ـ�ن  و�ـ�  ��ـ�  و  ����ـ�  روز  �����ـ�ت 
آ��ز�ـ�،  �����ـ�،  ا���ـ�دی،  ا�����ـ�،  ����ـ� 
���ا�ـ�� در �ـ�ش ا�ـ� �ـ� د���� �ـ�ی روز ����� را 

��ـ�ورد. ������ـ�ن  �ـ�ب  �ـ�  �ـ�دم  �ـ�  ����ـ�  در 
��وه دا�� و ا����د �ـ��� دوی  ��ری از   ����������
���ـ�  �����ـ�  ��ر��دا�ـ�  و  �����ـ�  ���ـ�  �ـ�  �ـ��� 
�ـ�  ا�ـ�  ��ـ�وی  �������ـ�  ا�ـ�ای  و  ���ـ�� 
���ـ� �ـ� �ـ���٣٠/ ١٧ د���ـ� روی آ��ـ� �ـ��� دو 

رود. �ـ� 

��ر  ر��ه ا������ و��ه ����� ����� ����� �� روش ���� «��ر از ���ل»  وز�� ���ون، 
��د.   � را ���

��ر��ی   :��� ���� �� ا��ره �� ����� ����� �����  ��� و  ��� ���ا����� در 
ز��دی در ��زه ا����ل دار�� �� ��� از آن �� ����� و ����� ����� ����� �� ا����ده 
�� ز����ه  ��ر از ���ل» ا�� در ا�� ��� را���ان ����،  از روش ���� �� ���ان « 
����� ����� را ���� �� د��� ��� ا�� �� ����� ا�� ��� �� ��ود ��ار و ۵۰۰ را��� 

���� ا���م و ���� �� ا���د ۵۰ ��ار ��� در ���ر ��. 
 �� و  ا��  ��ده  ��ر  آن  روی  د���   �� ا��   ����  ،  � �� ا��  ��د:  ���ن  وی 
 ����� را   ����� ا����ل   � �� رو  ا��  از  ا��  ��ده  ��زی   ���� ���ر��ن  در 

��ا��� داد. 
���ا����� ������ �� ا����د از ������� ��� ���ون در ا����د ا��ان ���: 
 �� در��ی   ۲۵  ���  �� ���ون  ��زه  در   ����  �����  ���  ������ ا��س   ��

���ن ��� ��� ���ون  �� ا���ل در ��ل آ�� ا�� ������ ����� و ا ر����� 
��ر  ��ود ٣/٥ در�� ا��. وی ا��ود: ��� ���ون در اد��م وزار����� ���ون، 

و ر��ه ا������ ����م وا�� ��ه ا�� و �� ���� ��� ���ون را ا��ا�� د���.
��� �� ����� ����� ����� �� ���ر�� را���ان ���� ��

��رای  ا���ی   ����  ������ در  ا������  ر��ه  و  ��ر  ���ون  وز��  ���ر   ��
دارای  ������ت  وزار�����،  ا��  را���دی  ���ل  ر��ی   ������ و  �������اری 
او���� و ا���� و ����� در ��زه ������ ���و�� ��، ��ز��ن ��، ���وق �� و 

���� �� ��ر�� ��.
��ر��ی آ���  ��� و  ��ارش ��زار��ر، در ا�� ���� در ��زه ا����ل، �����ی   ��
 ، ا�� ����ه ۱۸  از ��� ���  ��ر��ی �� ا����ل  ��� و  از  ��و��، �����  از  د��ه 
�� ��آن  �����ی ����� ا����ل ����ار رو������ن و ����� از ���� ���ر���� ��د 

.�� ��� ��
�� �� �����ه ��ی  ������ در ��زه ������ و ورز�� ��� ����� ���رت ���� 
��������ن  وا ���ص  در   ����� ��رت  ا��ا��ت  و  ��ه  وارد  ��ر��ان  ورز�� 

��ر��ان ��ر�� ��.
��د و   ��� ��ر �� ���ا����� در ا�� ���� �� ����� ز�������� ��ی ���� روا�� 
��ر�� �� ��ا��� از ����ت ا�� ز�������� ��  ���: در ��رت ����� آن ۱۳ �����ن 

.���� �����
ا��ازی  راه  ���ر��،  ��زه  در  ��د:   ����� ا������  ر��ه  و  ��ر  ���ون  وز�� 
آ��زش ��ی ���ر�� ��ای ����� ا����ل ، ������ت ����ط �� ���وری   ����
و ����� و راه ا��ازی ز������ ��ی ������، ������ در ��زه ����� ا������ 

� در��ن و �� ���� ���� ����ن ���� �� ��ر ��ی �����ی ��د. ��
��وم ا��ا�� ��ن ��� ��� ���ون

�� ��� ��� ���ون را ا��ا�� داده و  وی �� ا��ره �� ا���� ��ش �� ا�� ا�� 
 ����  �����  ���  ��  ������  :�� ��دآور   ���� ا��ا��  را  ���ون   �����  ���
��د �� از  ����� ���ون ��ا��� ر��، ��وه �� ا�� ������ ر��ی ���� را ا��ا ��ا��� 

.���� ��زار ������ �� ��� ���و�� �� ا����ده 
��ر��ی  ��� و  وی ا��ود: �� ا��ام ��آورا�� ��� ��� ���ان ����� ���� ��ی 
��رت   �� �� ��ا���   ����  �����  �� ���� ا��   �� ا  �� ا��  ��ده  ��ا��  ���و�� 
���و�� ��   ���  �� ��ر  و   ��� ���ی  آ��   �� د���  ��ارش   ����  ��  �� و   ����

.��� �� ���
 �� ���ر  ��ر  و   ��� ����د ���ی  و   �����  ��  ���� ا����   ��  ��� ��  �� ���ا����� 
��زه  در  ��ر��  ��دن  ا����و����  ��زه  در  ا��ود:   ����� ���و�� ��   ��� ا��ا�� 
 ��  ��� ا��  ا���ل  ��رت  در   �� ا��   ����� ��رت   ���� ا��ا��ت  ���ون 
 ���� روز   ۷  ��  ۷۷ از  و   ���� ��ا��   ���� ��ر   ،��  ����  ���  ������

.��� �� ���ا 
آ��زش  و  ���ون   �����  ����� و   �����  �� ا������،  ر��ه  و  ��ر  ���ون  وز�� 
���: ����� ����� ����� �� روش ��ی ���� �� ���ر��  ��د و   ��� ���و�� �� ��

��� دار��. �� ��آن �� را���ان ���� از ���ر���� ا�� 
�� ز����ه را ���� �� د��� و   ��  ����� ����� ���� وی، را���ان ����   ��

��ر ����� را در �� ز����ه ��ار �� د���. ��� و 
��د: ا�� ا��� ��ً� ا��ا ��ه و ����� ����� در ا�� ��زه و��د  ���ا����� ����� 
دارد، ��وه �� ا�� �� ���ان ����ل د������� ��رای ���� ا����ل �� د���ل �� 
�� �� �� از وزار����� �� و د����ه ��ی  ��ر ��� در ��زه ا����ل �����   �����

ا��ا�� ���ا��� ��� ��د را در ا�� ��زه ا���م د���.
��وه �� از ���� د��� ��������  ��ا�� �� ا���ع ���  ا���د ���م وا��� �� ����� 
����اده ��ی  از   ����� ��زه  در  دا��:  ���ن  و  ��د   ��� �� آن   �� وی   �� ��د 

��د. ��ر��ی ������ آ��� را �����ی ��ا���  آ��� د��ه ��� از ���� �������، 
ار���ط  ا����ل،  ���و��  ����ری   �� ا��ا���ن  ا����ل   ����  ������ ا��ازی  راه 
از   ��� ا������  �������ی  ��ای  ����دی  ا���د  و   �������  ،�� ر����   ��  �����

��د.  ��� �� ���ا����� �� آ��� �� ا��ا��ت او���� داری ا�� 
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��ف ��� ���رت آ��زی ����زان
���ــ��� ���ــ�م د��ــ� ���ز�ــ��� و �ــ�وژه ���ــ� آ��ز�ــ� 
��ــ�د دا��ــ���� �ــ� ا�ــ�ره �ــ� ا���ــ� �ــ�ف ا�ــ� �ــ��  ��ــ�و 
���ات ���م ���� ر���ی ���� �� ����� ��زی ا��م ���س  ��
�ــ���زی و ا�ــ���ده ����ــ� از ا�ــ� ���ــ� �� ���ــ�ر ا��ا�� 
��ــ�: در ا�ــ�  ��ــ�ر ا�ــ�  ��ــ�رت و ��ا���ــ�ی ��ا�ــ�ن 
��ــ�ر، در  ــ� ��ــ��ری ����ــ� د�ــ���ه �ــ�ی ا��ا�ــ�  �ــ�� �
��ــ� ا�ــ� �ــ� ا��ــ�م ��ــ�وره �ــ��� و ارا�ــ� دوره �ــ�ی ���ر�ــ� 
ــ� ���ــ� �ــ� ����ــ� ���ا����ــ� آ��ــ�، ��ا���ــ�ی  �����ــ� �
��ا�ــ�ن ذ�ــ�ر ��ــ�ر در ��ــ� از ���ــ� �ــ���زی ا��ا�ــ� ����.
�����ــ�  در ��ــ� ���ــ� �ــ���زی، �����ــ� �ــ�ی ��ا�ــ�ن 
��ر آ��ــ� ا��ــ�د  ���ــ�� ����ــ� و آ��د�ــ� �زم �ــ�ای ورود �ــ� �ــ�زار 
�ــ�ی �زم و ز���ــ� �ــ�زی  �ــ�د و �ــ� از ���ــ�، ��ــ��� 

��رآ����ــ� و ا�ــ���ل ا�ــ� ���ــ�ان ��ا�ــ� �ــ�د.  �ــ�ای 
ــ� ا�ــ�ره �ــ� ا���ــ� �ــ���زان �ــ� ��ا��ــ� از ���ــ� �ــ���  وی �
ــ�:   �� ــ�  ��� ــ�ام  ــ� ا� ــ� دوره � ــ� ا� ــ�ای ورود � ــ� � ــ���ز ��� �
�ــ� ����ــ� دادن ������ــ�ن، ����ــ�ت آ��ز�ــ�(����� و 
��ــ�ی آ�ــ�زش  �ــ� ارز���ــ� ���ر�ــ�، ز���ــ� ��ــ�ه  دو��ــ�) و ��ا
���ر�ــ� �����ــ� �ــ� ��ــ�ز �ــ�زار را �ــ�ای ��ا�ــ�ن ��ا�� �� �ــ�د 
و ا�ــ�اد �ــ� ��ا��ــ� �ــ� ��ا��ــ� �� ا�� �ــ����� و ����� ��ا�� 
��ا�����ــ� �ــ�ی ����ــ� (ا�ــ� �ــ�ه از  ��ــ� �ــ�م، �ــ�ارک و 
��را�ــ�ه از ��ــ�) را  ���ــ� �ــ��� �ــ���ز ���ــ� و �ــ� دوره �ــ�ی 
�ــ�اری ���ــ� ��ا�ــ�  ارا�ــ� �����ــ� �ــ� �ــ� از ارز���ــ� و ��ــ� 
ذ���ــ�، از ا���ــ�زات و ��ــ�ق �ــ�ی �ــ�و ورود �ــ� ���ــ� 

��ــ�ه ��ــ� �ــ���.

��ــ�ات ��ــ�م ���ــ� ر��ــ�ی ���ــ�  ا�ــ�ود: ��ــ�و �� وی 
�ــ� ����ــ� �ــ�زی ا�ــ�م ��ــ�س �ــ���زی و ا�ــ���ده ����ــ� 
از ا�ــ� ���ــ� �ــ� ���ــ�ر ا��ا�� ���رت و ��ا���ــ�ی ��ا��ن 
���و�ــ�ی  و���ــ�  ��ر��ــ�ن  ���رت ا�ــ�زی  ��ه  �ــ�ار  ��ــ�ر، 
ــ�  ــ�د ��ا�� ــ�ف ا�� ــ� � ــ�ل ١٣٩٧ � ــ�ه � ــ�داد � ــ�� از � ��
�ــ���زی �ــ�ای ����اده �ــ� و ����ــ�، ا���د ��ــ�ط در  �ــ���زان 
�ــ���زان  ا�ــ���ل ����ی  و  ��ــ�رت  �ــ��  ا��ا�ــ�  و 

��ــ��� �ــ�.

���ر�� ٣٠ د����ه ��ای ���رت آ��زی ����زان
���ــ�س �ــ��� ا�ــ�ود: ا�ــ� �ــ�� �ــ���زان و���ــ� را �ــ�ای 
ــ�ده  ��ر آ� ــ�زار  ــ� � ــ� � ــ� و ورود ����� ــ��� ���� ــ�� � دا�
�� �ــ�ز��، �ــ�ود ٣٠ وزار����ــ�، �ــ�ز��ن و ��ــ�د و �����ــ� 
���و�ــ�ی ����ــ� و ا�����ــ� �ــ� ��ــ�ان ����ــ�ن و ��ــ��ران 

در ا�ــ� �ــ�� ��ــ�ر�� دار�ــ�. 
و  ورزش  وزارت  �ــ�  ��ــ�  ���ددا��ــ����  �ــ�د:  ����ــ�  وی 
����� ���� �ــ�ی  ��ــ��  ���و�ــ�ی   �� �ــ��د  و  ��ا�ــ�ن 
���ــ� ای ����ــ� ��ــ�د �ــ� در ا�ــ�ا و ���ده �ــ�زی ا�ــ� �ــ��  ��ا
���و�ــ�ی  و���ــ�  ��ر��ــ�ن  ���رت آ�ــ�زی  �ــ�ار��ه  ��ری �ــ� 

��ــ�� ���ــ�.
در وا�ــ� در �ــ�� �ــ���ز ���ــ�، �ــ���زان �� �ــ��� در دوره  ��ی 
آ��ز�ــ� ����ــ�، ���رت �ــ�ی �زم �ــ�ای �ــ�و� ز���ــ� و 
��ــ� �� ���ــ�. در  ورود �ــ� ���ــ� �ــ��� �ــ�رد ��ــ� �ــ�د 
��ر��ــ�ن و���ــ� ���و�ــ�ی  ا�ــ� �ــ�� ��ا���ــ�  و ا�ــ���اد 
��ــ�� ����ــ��� �ــ�ه و �ــ� ا�ــ� ا�ــ�س ��ــ� آ�ــ�زش 

���رت �ــ�ی ����ــ� �ــ� ا��ــ�ن، �ــ� ���ــ� �ــ� ا�ــ���اد و 
��ا���ــ�ی �ــ� �ــ�� آ��زش ��ی ���ر�ــ� و ����� ��رد 

��ــ�ز �ــ� او ارا�ــ� �� �ــ�د.
از  �����ــ� ای  و���ــ�،  ��ر��ــ�ن  آ�ــ�زی  ��ــ�رت  �ــ��   
�ــ� در دو ��ــ�  دوره �ــ�ی ���رت آ�ــ�زی را �ــ��� �� �ــ�د 
ز�ــ�ن  در  دوره �ــ�،  ا�ــ�  اول  �� آ���. ��ــ�  در  ا�ــ�ا  �ــ� 
��ــ� از ���ــ� و �ــ� �ــ�ف ار��ــ�ی ��ا���ــ�ی ��ــ����� 
���ــ�ط  دوره �ــ�  ا�ــ�  دوم  �� ��دد. ��ــ�  ���ــ�ار  آ��ــ�ه 
���ــ�د  آ�ــ�ن  �ــ�ف  و  ���ــ�ار �� �ــ���  در ��ــ� ���ــ� 
ا�ــ���ل ����ی و ا��ا�ــ� ���ر��ــ�ی ����ــ� �ــ���زان در 

دوره �ــ� از ���ــ� ا�ــ�.

�����د ���� ���د دا������
 در ارا�� آ��زش ��ی ���ر��

وی ا�ــ�ود: در �ــ�ز اول ا�ــ� �ــ�� و �ــ� ��ــ��ری ارز�ــ��� 
��ر��ــ�ن  آ�ــ�زی  ��ــ�رت  �ــ�ار��ه  و  ��ا�ــ�ن  و  ورزش  وزارت 
��ر����ــ� ���ــ�د  و���ــ� ���و�ــ�ی ��ــ��، �ــ� ���ــ�ت 
��ر آ����ــ� و ���رت �ــ�ی  دوره �ــ�ی ����ــ� �ــ�زه ا�ــ���ل و 
ز���ــ� ���ــ� ���و�ــ� آ��زش و ��ر آ����� ���ددا��ــ���� 
���ــ� وا���ــ�ی ا�ــ���� در  ��ا�ــ� و ��و�ــ� و �ــ�ای ا�ــ�ا �ــ� 
��ــ�ر ا�ــ�غ �ــ�. ا�ــ� دوره �ــ� �ــ�ل ��ی ٩٨و٩٩  ��ا�ــ� 
�ــ� �ــ�ت٨٠ �ــ���، �ــ�ای ��ــ� از ٢٤٠٠٠ �ــ���ز و���ــ� و �ــ� 
��ــ�ان ١٫٩٢٠٫٠٠٠��ــ� �ــ���، �ــ� �ــ�رت ��ــ�ری در �ــ�� 

��ــ�ر ا�ــ�ا �ــ�.
�ـــــــ�رآ�����  و  آ�ــــــ�زش  �ـــــــــ�وژه ��ی  د��ــــــ�   �� ���ـــــ� 

��و�ــ�  ���ددا��ــ���� ا�ــ�ود: �ــ� ���ــ� �ــ� �ــ��� و�ــ�وس 
��ــ�ری  �ــ�رت  �ــ�  دوره �ــ�  ���ــ�اری  ا�ــ��ن  �ــ�م  و 
از  ��د�ــ�  ��ــ�ر  ��ر����ــ�  ���ــ�ت  �ــ�  ���ــ�  �ــ�  و 
�����ــ� ای-  �ــ�رت  �ــ�  دوره �ــ�   ١٤٠٠ �ــ�ل  ا��ــ�ای 
از  ��ا�ــ� ا�ــ�س ���ــ� ���ــ��  ���ــ�ار �ــ�د؛  ��ــ�ری 
��ــ� ���رت �ــ�ی ز���ــ� و  ��ــ� ��ن و ا�ــ����، ���ــ�ای 
و  آ�ــ�ده  را  ��رآ����ــ�  و  ا�ــ���ل  ���رت �ــ�ی ����ــ� 
در ارد����ــ� �ــ�ه ١٤٠٠ �ــ�پ و �ــ� ا�ــ��ن ��ی ��ــ�ی 
ار�ــ�ل �ــ� و از ا��ــ�ای ارد����ــ� ��ه دوره �ــ�ی ���ــ�ر �ــ� 

ــ�د. ــ� � ــ�ا � ــ�ر ا� �� ــ�  ــ� ��� ــ�ا�� ا��� �
��ــ�ن ���ــ�ز ٣٥٠٠٠ �ــ�ار ��ــ� از ��ر��ــ�ن  از ا��ــ�ای �ــ�ل ١٤٠٠ ��
��ــ�ری  �����ــ� ای-  روش  �ــ�  ��ــ��  ���و�ــ�ی  و���ــ� 
ــ�ق  ــ�ی � ــ� آ��زش � ــ� ��� ــ���� �� ــ� ���ددا�� ���

����� ا�ــ�. �ــ�ار 
�زم �ــ� ذ�ــ� ا�ــ� �ــ� ���ــ� �ــ� ا����ــ� �ــ�ار��ه ���رت آ�ــ�زی 
��ر���ن  و���� ���و��ی ��ــ��، ���ددا��ــ���� �� ���ان 
� ��ــ�  ا���ــ�ب  ��ر �ــ�وه ا�ــ���� ا�ــ� �ــ� ��ــ� ���ــ� 

�ــ�ه ا�ــ�.
ا��ــ� ا�ــ� �ــ� ا�ــ����� ��او�ــ� و ����ــ� از ������ــ�ت 
��ــ� �ــ�ه  ��ــ�م ���ــ� ر��ــ�ی و �����ــ�ی از ��ــ�رب 
���ــ� وا����ی ���ددا��ــ���� و وزارت ورزش و ��ا��ن 
��ر��ــ�ن و���ــ� ���و�ــ�ی ��ــ��،  و �ــ�ار��ه ��ــ�رت آ�ــ�زی 
��ــ�ر��ن در  �ــ��� ر�ــ� و ���ــ�� ��ا���ــ�ی ��ا�ــ�ن ���ــ� 

ز���ــ� �ــ��� و �ــ��� آن �ــ� ���ــ��. 

در گفتگو با مدیر کل دفتر پروژه هاى

 آموزش و کارآفرینى جهاددانشگاهى تشریح شد

برنامه ها و فعالیت هاى
 جهاد دانشگاهى در حوزه سرباز مهارت 

ا��ره:
��ر  �� �� ��زار  ������ د��� ���ز���� و ��وژه ���� آ��ز�� ���د دا������ در ��� و 

�� ����� دوره ��ی آ��ز�� ����ز ���رت ��دا��.
���: دوره ���س  �� ا��ره �� ا���� دوره ����زی  ����س ا��� ���� ���� 
و  ز����  ���رت  ��ی   �� آ�����  ��ا��ن،  ��د��زی  ��ای   ������  ���� ����زی، 

��ر و ز���� ا��.  ��� و  ا������ و آ��ده ��ن آ��� ��ای ورود �� ���� 
� ����ز ���رت ���� ���د  ��ر���ن و���� ���و��ی ���� �� �� وی ا��ود: آ��زش 
��ر���ن و���� ���و��ی ����  �� ���و��ی ���� و از ���� ��ار��ه ���رت آ��زی 

د���ل �� ��د.

 �� ������ه ��ار��ه ���رت آ���ی ���د 

ح ���� ���رت آ���ی و ا����ل  ��»
����زان» ����� دو�� و ���� �� ��د 

ــ�ار��ه ��ــ�رت آ�ــ�زی  ــ�ه � �����
��ــ�: �ــ� د��ــ�ل ا�ــ�   �� �ــ��د 
�ــ� در �ــ�ل ۱۴۰۱ رد�ــ�  ��ــ��� 
ا�����ــ� ��ــ�رت و ا�ــ���ل 
�ــ�ای آ�ــ�، �ــ��ه و ود�� ����� 
����ــ�اری  �ــ�ارش  �ــ�د.�� 
������ــ��  �ــ�دار  �ــ�رس 
�ــــــ�ار��ه  ���ــــــ���ه  ���ــــــ� 
 �� �ــ��د  آ�ـــــ�زی  ��ــــــ�رت 

����ــ��ن دا��ــ� �ــ�رای ���ــ� �ــ�ار��ه  ���و�ــ�ی ��ــ�� در �ــ� و ��ــ���� ���ــ� 
��ر��ــ�ن ���و�ــ�ی ��ــ��  ا��ــ�ر دا�ــ�: �ــ� ���ــ� �ــ� �ــ�ا��  ���ــ�ی ��ــ�رت آ�ــ�زی 
��و�ــ� ��ــ� ���ــ�ان و ��ــ���ن ���ــ� �ــ� �ــ�ش ����ــ� و  ��ــ�ر و ��ــ���  �ــ�ص 
��ر ���ــ�.وی ا�ــ�ود: ���و�ــ�ی ��ــ�� ��ــ� و���ــ� ذا�� ��ای ����� ا�ــ���ل  ��ــ�دی 
�ــ� ا�ــ�  �� �ــ�ا ����ده ا�ــ�  و ��ــ�رت آ�ــ�زی �ــ�ارد ا�ــ� ر��ــ� ���ــ� ا��ــ�ب و �����ــ�ه 
��ر را در ���و�ــ�ی ��ــ�� ا��ــ�م د��ــ� و د��ــ�ل ���ــ�. ������ه �ــ�ار��ه ����ی ��ــ�رت آ��زی 
�ــ� ر��ــ� ���ــ�  �ــ�د: �ــ� ����ــ� ��ــ��� ��ا�ــ� و ��ــ��ت ��ــ��� و ��ــ�ن �ــ�ر  ����ــ� 
ــ� ا�ــ� دو ا�ــ�  � ــ� ا � ــ�ای ا�ــ�ام ��ــ�دی دو ا�ــ� ��ــ� ا�ــ�  ــ� � � ــ�  ا��ــ�ب �����
ــ�د د�ــ��  ــ�؛ اول و� ــ�دی ���� ــ�ام �� ــ��� ا� ــ� ���ــ� �� ــ� � ــ�� ��� ــ�د دا� و�
��ر ����ــ�.  و دوم و�ــ�د ��ا�ــ�، �ــ� �ــ� ���ــ� ��ــ�رت ��ــ�دی ا�ــ�ام �ــ� ��ــ� �ــ�دن 
وی ادا�ــ� داد: ����ــ� ��ا�ــ� ��و�ــ� ��ر�ــ� ���ــ� و �ــ� ��ا�ــ� دا��ــ� �ــ� ����ا��ــ� 
دا�ــ�� ���ــ��، در �ــ�ل ���ــ� �ــ� �ــ� ��ا�ــ� ���ــ�دی رو �ــ� رو ��ــ��� و �ــ� د�ــ���ن 
��ــ� �ــ�رده ای دار�ــ�، �ــ� ا���� �� ���ان د�ــ���ه �� و ���و��ی ��ــ�� و���ــ� دار�� 
�ــ�  ��ر را ��ــ� ����ــ� و �ــ� از وزرای �ــ���  ��ــ� وزرای ���ــ�  ــ�  �ــ�ده و � �ــ� �ــ�ش 
��د�ــ� ��ــ�� و ��ردا�ــ� �� ���.�ــ�دار �ــ��� ا��ــ�ر دا�ــ�: �ــ� ��ــ�  �ــ� �ــ� ��ــ��ری 
�ــ�  ا�ــ�ام ا��ــ�م داده ا�ــ� از ���ــ� ���ــ� �ــ�� ���ــ� ��ــ�رت آ�ــ�زی �ــ���زان و���ــ� 
�ــ�  ��ــ� �ــ� �ــ�� ��ا�ــ� �����ــ� ����ــ� دو�ــ� و ���ــ� �ــ�رای ا�ــ��� �� �ــ�د 
ا��ــ�� ا�ــ� ���ــ� در ��ــ�ت دو�ــ� ��ــ�ب ��ــ�د و �ــ� ���ــ� �ــ�ود و �ــ� از ���ــ� 
��ر �� ��ــ�د. ������ه �ــ�ار��ه ���رت آ�ــ�زی ادا��  ���ــ� �ــ� ا�� ���� ���ــ�ی  ����ــ�ی 
�ــ� �ــ� آ��ــ� ���� ��ــ�رت و ا�ــ���ل را در آ�� ��� دو�� ����  داد: ���ــ� دوم ا�ــ� ا�ــ� 
����ــ��ن ���ــ� دو�ــ�  ��ر، ��ــ�ون و ر�ــ�ه ا�����ــ� �ــ�  ��د�ــ� و ���ــ� وز�ــ�  ���ــ� 

ار�ــ�ع و ����ــ� �ــ� و ����ــ� ����ــ� در ���ــ� دو�ــ� ا�ــ�.
��ــ�ر دا�ــ��� �ــ� ا����ــ�  آ�ــ�ده �ــ� و وی  ــ� وز�ــ�  �ــ� �ــ� � ــ� ���ــ� ای  وی ا�ــ�ود: �
�ــ� در ا�ــ� ا����ــ� ��ــ�م ��ــ���ت ا�ــ�����  ��د�ــ�  �ــ�ده و �ــ� ا�ــ����ار�� ا�ــ�غ  ا��ــ� 
�ــ� �ــ� دار�ــ� از ����ــ� ����ــ� در ا�ــ��ن �ــ�ای ��ا�ــ�ن  ��ر��و�ــ�  در ا�ــ��ن �ــ�ای 
��ــ�ف �ــ�د از ���ــ� ا���ــ�رات ��ــ��� �ــ�د و ����ــ�، ��ــ���ت ا�ــ���ل رو�ــ���� 
و ��ــ���ی؛ �ــ� ���ر�ــ� ����ــ� در ا���ــ�ر ���د�ــ�ی �����ــ� و ����� ���� ��ی �����ه 
�ــ� ����ــ� ��ا�ــ� ذ���� ��� ا�ــ���ل ��ا��ن �ــ�ار ����� و ��ر���ن و���� ����� 

���ــ� را در او���ــ� �ــ�ار ����ــ�.
ــ� رد�ــ�  � ــ� د��ــ�ل ا�ــ� ��ــ���  ــ�ای �ــ�ل ۱۴۰۱ � �ــ�دار �ــ��� ادا�ــ� داد: ا��ــ�� �
ــ�  �� ــ�  ــ� و � ــ� ���� ــ� ���� ــ��ه و ود� ــ�، � ــ�ای آ� ــ���ل � ــ�رت و ا� ــ� �� ا�����
�����ــ���ن د�ــ���ه �� و �ــ�ز��ن ��ی ���و��ی ��ــ�� �ــ� در دو�ــ� و �� در ���� 

ــ�ای �ــ�ل ۱۴۰۱ ا��ــ�م د��ــ�. ��ر را � ا�ــ� 



����� آ���ه 
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د��ــ� ��ــ�� ���ــ� در ا��ــ�ای ا�ــ� ���ــ� �ــ� ا�ــ�ره �ــ� دو ����ــ� ��ــ� آ��ــ�ه ��و�ــ� و ا��ــ�ه ���ری 
در د��ــ� ��ــ�: ���ــ������ از ٨ �ــ�ل ��ــ� ا�ــ� �����ــ�ت در ��ــ�ر �ــ� ��ــ� �ــ�رد ���ــ� �ــ�ار ����� 
�ــ� �ــ� ��ا��ــ� در آ��ــ�ه  ���ــ�� در را�ــ��ی �����ا�ــ�  و در ا�ــ� را�ــ�� �ــ�ش �ــ� �ــ�د از رو���ــ�ی 
�ــ�رد ا��  ���ــ�. در د��ــ� ��ــ� از ٥٥ �ــ�ل از �ــ���� آ��ــ�ه ��و��ــ� �ــ�  دا�ــ�� ���ــ�� ا�ــ���ده �ــ� 
ا�ــ� ���ــ�� ���ــ� ا�ــ�. دو ����ــ� ��ــ� آ��ــ�ه ��و�� و آ���ه �ــ��ری از �����ــ�ت و ����ه ���� 

�ــ� �ــ�ای آ��ــ�ه ��ــ�ر ��ــ� �ــ�د ا�ــ� �ــ�رد ���ــ� �ــ�ار �����ــ� ا�ــ�. ا�ــ�  
��ر و ر�ــ�ه ا������ در ا�� ���ــ�  ���ــ��� د��ــ� ��و�ــ�، آ�ــ�زش �����ــ�ت ���و�ــ� وزارت ��ــ�ون، 
��ــ�: در �ــ�زه  ��ــ�ر ����ــ� آن ��د�ــ�  ��رآ����ــ� از ��ا�ــ�  ��ر����ــ�ن �ــ�زه آ�ــ�زش و  �ــ� 
��ــ��ده �ــ�  �ــ� ����ــ�ن �ــ� ��ــ�وری ا���ــ�ت و ار����ــ�ت در �ــ�ل  آ��ــ�ه ��و�ــ� و آ��ــ�ه �ــ��ری 
�ــ� ��ــ�ن �ــ� ���ــ�� �����ــ�ژی و �ــ� �ــ�م ����ــ� در  �ــ�ن ا�ــ� �ــ� ا�ــ� ����ــ� ��ا�ــ� ��ــ��� 
��ــ� �ــ�ی ����ــ� ��ا�ــ� ا�ــ�؛ ���ــ� ��ــ� ���ــ�ه ای را ��ــ� ��ا��ــ� ���ــ� ����ار�ــ�. آ��ــ�ه 
��ــ� �����ا�� ���ــ� �� ا��  ��و�ــ� و آ��ــ�ه �ــ��ری �ــ� ��ا�ــ� در �ــ���� آ��ــ�ه ���ــ�ب �ــ� �ــ� ��ــ� 

���ــ�. ���ــ�� ��ــ� ���ــ� 
وی در ادا�ــ� �ــ� ����ــ� ا���ــ� در ا�ــ� ��ــ�ی �ــ�م ����ــ� �ــ� ���ــ�� ��ــ� «��ــ� و ���ــ��ه 
�ــ� وزارت ��ــ�م، �����ــ�ت  آ�ــ�زش ���ــ� در آ��ــ�ه ��ــ��� و ��ــ��� آ��ــ�ه» ��ا�ــ� ��ــ��� 
��ــ�ر و ...  و ��ــ�وری، وزارت آ�ــ�زش و �ــ�ورش، ��ــ�د دا��ــ����، �ــ�ز��ن ��ــ� و ���ــ� ای 

��ــ�ی آن دار�ــ�.  ��ــ� ���ــ� در �ــ�� 
��ر�ــ��س ���ــ� �ــ�زه �ــ�زار��ر در ا�ــ� ���ــ� �ــ� ا�ــ�ره �ــ� ��ــ�اول ���ــ� روش ��ی آ��ــ�ه ��و�� 
��وی ���ــ�ان �ــ�، �ــ��ر�� �ــ�دازی،  ��وی رو���ــ�، وا ��ــ�: د�ــ�ه ���ــ� آ��ــ�ه، د��ــ�، وا
از روش �ــ�ی  �ــ� ��ــ�ی، �ــ�ل �ــ�زی و �ــ��� �ــ�زی  ا�ــ�از �ــ�زی، ���ــ� راه،  ��ــ� 

���ــ�. �ــ� ���ــ� �ــ� آن �ــ� ���ــ� ���ــ�  آ��ــ�ه ��و�ــ� ا�ــ� 
���� �� ا�ــ�ره ��  آ��ــ�ه ��و�� در  وی �ــ� ا�ــ�ره �ــ� ا���ــ� ���ــ� از آ��ــ�ه ��و�ــ� �ــ� آ��ــ�ه ���ری ���ــ� 
��ر�ــ�ی  ��ــ� و  ��ر �ــ� ���ــ�� د��ــ���ن و ����ــ�ن  ��ــ� و  ��ــ�:  آ��ــ�ه ��و�ــ� در  ��ر  ��ــ� و 
��ــ� و��ر�ــ�ن را ���ــ� و �ــ��� �ــ�  ��ــ� �ــ� ������ــ�ی ����ــِ� ���ــ� �ــ�  ��ــ� �ــ�  �ــ��� �ــ� آ���ــ� 
������� و �� ��� ���� ���� �� و �������ی ا������، آن  ��� و��ر�� را در ����ی ��ار �� د�� 
�ــ� در �ــ�ا�� ���ا�ــ� آ�ــ�� ���ــ�ی ������. ������ ا�� ا�ــ�ار �� ����ان ������ �� و �ــ�ز��ن 
�ــ� در �ــ�رت آ�ــ�� د���ــ�، از ��ــ� آ��د�ــ� رو��رو�� �� ��ــ�� �� و�ــ�د آ��ه  ��ــ�  �ــ� ��ــ� �ــ� 

.���� را دا�ــ�� ���ــ�� و ���ا��� ������ ی ��د را ��ز�ــ�زی 
ا���ن ��ی ���رت ���ر در ��زه ����� ا���ه �����ه ����ی دار��

ــ�زه  ــ�ر در � ــ�رت �� ــ�ی �� ــ�ن � ــ� ا�� ــ� ا��� ــ�ره � ــ� ا� ــ� � ــ� در ادا� ��رآ���� ــ�  ــ��س ��� ��ر�
��ــ� و��ر  ��ــ��� ا��ــ�ه ���ــ� و ���ــ��ه ���ــ� و ����ــ�ی دار�ــ� �ــ� ا�ــ� رو���ــ�ی �ــ�ی ���ــ� �ــ� 
ــ�   ــ� � ــ� رو��� ــ� از ا� ــ� �� ــ� و ����� ــ� ا����� ــ�: ا��رو� �� ــ�د و  � ــ�ره  ــ�ان ا� ــ� در ا� ��َرآ���� و 
�ــ�ده ا�ــ�،  رو�ــ� ��ــ� �ــ�ن ����ــ�  �ــ� ����ــ�  PWC ��ــ� ���ــ�  MegaTrend ���ــ� 

�ــ� �ــ�ل ٢۰٥۰ا�ــ� .رو�ــ� ��ــ� �ــ�ن ����ــ� در ��ا�ــ� ��ــ�ن �����ــ� ا��ا�ــ� ��ــ�اد ا�ــ�اد 
�� ����ــ� در  ��ر �ــ�ان �ــ� ��ــ��  �ــ��ی  ٦۰�ــ�ل ��ا�ــ� �ــ�. در ����ــ� ��ــ�اد ��ــ�وی 
���ــ�ه  ��ر �ــ�ان و ��ــ�ف  ��ــ�ر��ی �ــ� �ــ����ر �ــ�ان ��ــ�اد ��ــ�وی  ���ــ� و در  ��ــ�ن 
�ــ�ده ا�ــ� ر�ــ�  �� ����ــ� ���ــ�� ا�ــ�. �����ــ� ����ــ�PWC��� ���ــ�  �ــ� ��ــ�� 
���ــ�  �����ــ��� �ــ� �ــ�ل ٢۰٥۰ا�ــ� .در ز�ــ�ن �ــ�ل ٥۰ در�ــ� ����ــ� در �ــ���� ز���ــ� �ــ� 
��د�ــ� .�ــ� رو�ــ� ���ــ� �ــ�  .در �����ــ� �ــ� ٦۰�ــ�ل ��ــ� ٣۰در�ــ� ����ــ� در �ــ���� ز���ــ� �ــ� 
�ــ�ل ٢۰٣۰����ــ�  �ــ���� �ــ� �ــ��ی ٦۰ در�ــ� و �ــ� �ــ�ل ٢۰٥۰�ــ� ٧٢ در�ــ� ��ا�ــ� ر�ــ��.

��ــ�: ��ــ� ���ــ� �ــ� �ــ�د  �ــ� در ���ــ� �ــ�ی ����ــ� ��ــ�� ا�ــ�  وی �ــ� �ــ�ره �ــ� �����ــ� 
در �ــ����ی آ��ــ�ه ��ــ�وق �ــ�ی رای �ــ�ف ��ا��ــ� �ــ�.  ��ــ�وق رای �ــ� ا�ــ� �ــ�� ا�ــ�وزی 
��ــ�ر  ��رآ�ــ�ی �ــ�د را از د�ــ� داده، �ــ�ن ��ــ� ��ا�ــ� �ــ� ����ــ�� �ــ��ری ���ــ� �ــ�د. در 
��ــ�ر ��د�ــ�ن �ــ� ا�ــ� ���ــ�� �ــ�دق ا�ــ�. ��ــ�وق �ــ�ی رای در آ��ــ�ه  ــ�� و ��ــ�  آ���
��ــ� �ــ� ���ــ� �ــ� �ــ�ر �ــ�ص در را��ــ� �ــ� ��ــ�وق �ــ�ی  �ــ�ل ���ــ�ی ��ا��ــ� دا�ــ�. �ــ� �ــ�ر 

رای ���ــ� در �ــ�ل �ــ�ی ����ــ� �ــ� ا�ــ� ����ــ�ات ���ــ� ��ــ���ه ��ا��ــ� �ــ�د.
��ر ���� ���وی  ���ی ����� و 

��ر ���ــ� آ��ــ�ه ��و�ــ�  ��ــ� و  �ــ� �ــ� در ��ــ�  � ا�ــ� ا�ــ� ا�ــ�  �ــ� ��ــ� ��ــ� د��ــ�ی 
ــ� ���ــ�  ��ر � ��ــ� و  ــ� ���ــ�  ــ� ��� � ــ� ا�ــ� �����ــ�  و آ��ــ�ه ��ــ�ی دا�ــ�� ���ــ��. ا�ــ� �
��ا�ــ�  �ــ�  ����ــ�  ا���ــ�  و  �ــ�د  ���ــ�  و   ��� ا�ــ���ار  �����ــ�  آ��ــ�ه  ا���ــ�ت  �ــ� 
��ر �ــ�د را �ــ��� ��ــ� دارد را ��ا�ــ� . ا��رو�ــ� �ــ�ی �����ــ� و ا��رو�ــ� �ــ�ی ا�����ــ�  ��ــ� و 
���ــ� ا�ــ� و ا�ــ�  ��ــ�ن �ــ�� ر�ــ� �����ــ� �ــ� رو �ــ�  ��ر دارد. �ــ� ا ��ــ� و  ����ــ� ز�ــ�دی در 
��ر ا�ــ�. �ــ� �ــ�ل ۲۰۵۰ رو�ــ� ��ــ�ی ����ــ� ���ــ� ا��ا�ــ�  ��ــ� و  ���ــ� ��ــ��ر ���ــ� در 
��ر در ��ــ�ن ��ــ�ت در �ــ�ل  ��ــ�اد ا�ــ�اد �ــ��ی ۶۰ �ــ�ل ��ا�ــ� �ــ�. در ����ــ� ��ــ�اد ��ــ�وی 
���ــ� ر�ــ�ت �ــ� و �����ــ�ه �ــ�ن  � ��ــ��ری �ــ� د��ــ� �� ���ــ� ا�ــ�. ���ــ�ه د��ــ� ا��ا�ــ� �ــ�
و ����ــ� �ــ�ن ا�ــ� . آ�ــ� �ــ� �ــ�ان ����ــ�ن �ــ� ��ــ��ه �ــ�ی ���ــ� و �ــ�د �ــ�� ��ــ��ری را ����ــ� 

��ــ� دا�ــ�؟
��ر و  � رو�ــ�� ��ــ��� �ــ� ز�ــ� ۳۰ در�ــ� ��ا�ــ� ر�ــ��. رو�ــ�� ��ــ� ����ــ� ،  �ــ� �ــ�ل ۲۰۵۰ �ــ�

ک ا�ــ� و ا�ــ� ا��رو�ــ� ��ــ������ه ����ــ� �ــ�ی �������ــ� ��ا�ــ� �ــ�د. �ــ�ای �ــ�
��ــ��ش ��ــ� از ��ــ� ا�����ــ� و ا����ا�ــ� ا�ــ�� ا�ــ�. �����ــ�  ا��رو�ــ� ��ــ�ی ��ــ������ه 
��ــ��ش ��ا�ــ� ���ــ� و ا��ــ�  ��رو�ــ� «��ــ� ور���ــ�» ��ــ�  �ــ� د��ــ� ��ــ���� ���ــ�ن �����ــ� 

��ر �ــ�ض ��ا�ــ� �ــ�. �ــ�ی 
ا��رو�ــ� �ــ�م ������ــ� ا���ــ�د �ــ�ی �ــ�رگ را ��ــ�ن �ــ� د�ــ�. �ــ�رت ا���ــ�دی از آ���ــ�� 
ــ� ا�ــ� ��ــ�م �ــ� و  ــ� � ــ�ا ��� ��ــ�ر �ــ�ی �ــ��� ����ــ� ���ــ�د. � ــ�  ــ�ک � ــ�ک ا� ــ� دارد ا� و ارو�
��ــ�ر ��ــ� ��ــ��ری  �ــ� �ــ�  ��ــ�ن ��ــ��ری از ��ــ��ن ا���ــ�دی  ��ــ��� �ــ� ���ــ� دا�ــ�  .�ــ� ا
�ــ� �ــ� ز�ــ�ن ���ــ� ��ــ�� ا�ــ�. �� ���ــ� از �ــ� ��ــ�وی ���ــ� ��ــ�ه �ــ� ���ــ� �ــ� ���و�ــ� دار�ــ� 

�ــ� ��ــ� �ــ�ل ��ــ� ���ــ� از  ا��رو�ــ� �ــ�م ����ــ�ات ز��ــ� ����ــ� ا�ــ�. در ���ــ�ن �ــ��� 
�ــ� ا��ــ�ن �ــ� ��ــ�وز �ــ� ���ــ�  �ــ�د ، �����ــ�ن و ��و��ــ��ان ا���ــ�د دا�ــ���  ��ــ�ر �ــ� را در��ــ� 

����ــ� ���ــ� ا��ــ�د ���ــ� ���ــ�ه ���ــ� �ــ�ه ا�ــ�.
��رای ���� را���ی ������ ا����� ���� ا���د ��د

ا��ــ��� در  را��ــ�ی �ــ�����  ���ــ�  ا���ــ� �ــ�رای  �ــ�  ا�ــ�ره  �ــ�  ��رآ����ــ�  ���ــ�  ��ر�ــ��س 
��ــ�:  ��ــ�ر �ــ� ��ــ� ��ــ�ل و ا��ــ�د �ــ�د  ــ� در  ��ــ�ر �ــ�ی ����ــ� د��ــ� ��ــ�ل ا�ــ� و ���
ا�ــ� �ــ�را در دو ز���ــ� ��ا�ــ� �����ــ� �ــ� و ��ــ�م �ــ�ی آ�ــ�زش �ــ�ی ر�ــ�� و ���ر�ــ�� و 
�ــ� در �ــ�ل ���ــ� �ــ�وه �ــ� �ــ�ازی  ���ــ��ان ����ــ� ا�ــ�  د��ــ�ی  �����ــ� �ــ�زی 
��ری �ــ� و ���ار�ــ�زی �ــ� ز�ــ�د ا�ــ� و �ــ� ���ــ� �ــ� ا��ــ�د �ــ�رای ���ــ� را��ــ�ی �ــ����� ا��ــ��� 

���ــ�. ا�ــ� ���ــ�� را �ــ� 
�ــ�د: ا�ــ� ��ــ�د  وی �ــ� ��ــ� ��ــ� ��ــ�د دا��ــ���� در ���ــ�� ��ــ�رت �ــ�ی �ــ�م ������ــ�ن 
���ــ� در ����ــ� ��ــ�وی ��ــ�رت د�ــ�ه �ــ�ای ��ــ��� آ��ــ�ه ���ــ� و در  �ــ� ��ا�ــ� ��ــ� از ��ا�ــ� 

���ــ�. ��ــ�  ��ر، ��ــ�م و ... �ــ� ��ا��ــ�  ا�ــ� ز���ــ� ��ــ� د�ــ���ه �ــ� از ���ــ� وزارت 
�ــ�ده ا�ــ�  وی �ــ� ا�ــ�ره �ــ� ا���ــ� ��ــ�د دا��ــ���� ا�ــ� ���ــ� �ــ� را در ز�ــ�ن ����ــ�� آ�ــ�ز 
��ر �ــ�ار د�ــ� و ��ــ� ��ــ� �ــ�د  ��ــ�: دو�ــ� آ��ــ�ه ���ــ� ���ــ� �ــ� ��ــ��� آ��ــ�ه را در د�ــ��ر 

���ــ� ����ــ�. را �ــ� ا�ــ���ده از د�ــ���ه �ــ� 
 ��� ��ر �����  ��� و  وزارت ���م ���� آ��زش ��ی ��د را �� ����ه ��ی 

��رآ����ــ� در ادا�ــ� �ــ� ا�ــ�ره �ــ� ا���ــ� وزارت ��ــ�م ���ــ� ا�ــ� �ــ� ��ــ�م را �ــ�ی  ��ر�ــ��س ���ــ� 
�ــ� ��ــ� ���ــ� از آ�ــ�زش �ــ� در ��ــ��ه �ــ�ی ا���ــ�دی  ��ــ�: وزارت ��ــ�م ���ــ� ����ــ�د  ���ــ�د 
��رورزی را �ــ�ی ���ــ�د. ��ــ��ری از ر�ــ�� �ــ�ی  ��رآ�ــ�زی و  ا�ــ�ا و �ــ��ی �ــ�د. وزارت ��ــ�م ���ــ� 
��ــ� �ــ�ف و ر�ــ�� ��ی ���ــ� �������  ��را�ــ� ��ار�ــ� و ���ــ� �ــ�  ���ــ�  دا��ــ���� د��ــ� ��ــ� 
����ــ�  �ــ� وزارت ��ــ�م ���ــ� ��ا�ــ� دوران  �ــ���. از �ــ�ی د��ــ� ���ــ� ��ــ��ر ��ــ� ا�ــ� ا�ــ� 
�ــ�وری  �ــــــ����  آ ��ر و  ا�ــ�   ر��ـــــ�ه  ��ــ�م  ا �ــ�  ��ــ�ر،  ��ر��ــ�  �����ــ�ن  ا  � �ــ�ر
�ــ� ا�ــ� ��ــ��� ���ــ� �ــ� ا�ــ� وا�ــ� ا�ــ�. ����ــ� ��ــ�ری د��ــ� ���ــ��� ���ــ� و  �ــ� 

���ــ�. ��رآ����ــ� و ... ���ــ�  ���ــ� �ــ� �ــ�ی ��ــ� ���ــ� ��ــ� ا���ــ�ص �ــ�ا�� �ــ�ی 
��ر و ر�ــ�ه ا�����ــ� �ــ� ا�ــ�ره  ���ــ��� د��ــ� ��و�ــ� و آ�ــ�زش �����ــ�ت ���و�ــ� وزارت ��ــ�ون، 
��ر �ــ����� ��اری ����  �ــ� ا���ــ� �ــ� ���ــ� روی ��ــ�وی ا��ــ��� ���رت آ����ــ� و  آ�ــ�ده ورود �� ��زار 
��ــ�  �ــ�  ��ــ�:  دوران ۱۳۶ وا�ــ� دا��ــ���� دارد �ــ� ���ــ�ن �ــ� ر�ــ� . ��ور�ــ� و�ــ�د �ــ�ارد 
��ــ�. �ــ� زودی دوره �ــ�ی ���ــ��� ،  �ــ� �ــ� ��ا�ــ� ���ــ��� ���ــ�د ��ــ� ا�ــ� وا�ــ� �ــ� را �ــ�س 
�ــ�د.  �ــ�ق ���ــ��� و د��ــ�ی د�ــ�ر ���ــ� ��ا��ــ� �ــ� و �ــ�ل �ــ�ی آ�ــ�زش ����ــ� ��ا�ــ� 
��ر ا�ــ� و ا���ــ�ب �����ــ�  ��ــ� و  ��ر و د��ــ�ی  ا�ــ� ����ــ�ات در ��ــ� �����ــ�ت ���ــ� �ــ�زار 
��ر ���ــ� ��ــ��ر ��ــ� ��ا�ــ� �ــ�د.  ��ــ� و  ��ا�ــ� �ــ�د. ���ــ��ه ��ر�ــ� و دا��ــ��ه در د��ــ�ی 
��ــ�.  ��ر ����ــ�  ��ــ� و  وزارت ��ــ�م ���ــ� ��ــ� ��ر�ــ� از آ�ــ�زش �ــ�ی �ــ�د را �ــ� ��ــ��ه �ــ�ی 

�ــ�ارش ����ــ�  �ــ� ����ا�ــ� ����ــ��ر �ــ�د ��ــ� ��ا�ــ� ��ــ�م ��ــ�رت �ــ�ی ���ــ� ����ــ� و  ��ــ� 
��ر و وا�ــ� �ــ�ی ����ــ�  ��ــ� و  ��س ����ــ�زد. ���ــ� دا��ــ��ه �ــ� �ــ� ��ــ��ه �ــ�ی  و ... را در 

ار��ــ�ط دا�ــ�� ���ــ�� و �ــ� ا�ــ� ا�ــ�س ر��ــ� ��ــ�ی �ــ���. 
��ــ�  �ــ� �ــ�زار �ــ�د را از د�ــ� داده ا�ــ� را �ــ�ف  وی ا�ــ�ود: وزارت ��ــ�م ���ــ� ۱۷ �ــ� ۲۵ ر�ــ�� 
��ــ�. ��ــ� از  ــ� �ــ�� ا��ــ�اری ��ا�ــ�  ــ� �ــ��� و � ــ� آ��ز�ــ� را � ــ� �ــ���� �ــ�ی ��� و �
�ــ� ���ــ� �����ــ���ن ���ــ� از وزارت ��ــ�م دا�ــ�� ���ــ�� �����ــ� وزارت ��ــ�م �ــ�ای  �������ــ� 
��ر�ــ� �ــ� ���ــ�ن ر�ــ��ه ا�ــ�. ���ــ�  ��ر��ــ� و  ار��ــ�ط �ــ� ���ــ� ا�ــ�. دوران دا�ــ� آ����ــ� 
ــ�  ــ� ��ــ��� . ��� ��رآ���ــ� ����ــ� �ــ�د و ا�ــ� ا�ــ�ی وا�ــ� ا�ــ� و � ــ�  ��ــ�وی ا�ــ���ل ���
ــ�  ــ� ��ــ� ��� ��رآ����ــ� ا���ــ�ب �ــ��� و � ــ� �ــ��� �ــ�ی  ــ� ���ــ� � ا�ــ��د �ــ�ی دا��ــ��ه �
ــ� ��ــ��ه �ــ�ی ا���ــ�دی ار��ــ�ط  ــ� � ــ� ���ا� ��د��ــ�. ا�ــ��د دا��ــ��ه ��� ��ر�ــ�ی آ ��ــ��ت و 
��ــ�ن در ��ــ�ر ا����ــ��ن �ــ���� �� ��م �ــ�ا�� ار���ط �ــ� ���� و�ــ�د دارد.  دا�ــ�� ���ــ�. �ــ� ا
ــ�ای ار��ــ�ط و آ�ــ����  ــ� ازای �ــ� دا�ــ� آ�ــ�ز و �ــ� دا��ــ�� ����ــ� ����ــ� ���ــ�د � ���ــ� �
��رآ����ــ� �ــ�ای  ��ر. �ــ� ���ــ� �ــ� �ــ�� ا���ــ�ص �ــ�ا��  ��ــ� و  �ــ� ���ــ� و ��ــ��ه �ــ�ی 

ــ�. ��� ــ�  ــ�د ��� ــ�ز � ــ� آ� ــ�� و دا� دا��
��ــ�ر ��ر�ــ�  �ــ�  در �ــ�ز��ن ��ــ� و ���ــ� ای  ��ــ�ن �ــ� ا�ــ� ۲۵ �ــ� ۵۲ ر�ــ�� ���ر�ــ�  �ــ� ا
��ر �ــ�د را از د�ــ� داده ا�ــ� و ���ــ� �ــ�ی �ــ�د را �ــ� ر�ــ�� ���ــ� ����ــ�  �ــ� �ــ��� �ــ�زار 
�ــ� ا�����ــ� ا�ــ�� ، ���ــ� ، ��ــ� و ��ر �ــ�ی د����ــ�ل و ژ���ــ� ��ــ�ر و ... ����ــ�. ��ــ�د دا��ــ���� 
��ر  ��ــ�ن ��ــ�د روی آ�ــ�زش �ــ�ی �ــ�م  ��ــ� ا���ــ� �ــ� ا ��ــ� ���ــ� ���ــ� رو�ــ� را در ��ــ� ���ــ�د 

��ر را ��ــ��� ��ا�ــ� داد. ��ــ� و  �ــ� ۸۵ در�ــ� د��ــ�ی آ��ــ�ه  �� ��ــ� 
ــ�  ــ��ر ��� ــ��� �� ــ���� �� ــ��ن دا�� ــ� آ���� ــ�ه دا� ــ� و� ��ر � ــ�ن  ــ�زی ������ ــ� � ��ا���
ــ� �ــ� �ــ�� ��ــ�م ����ــ� ���ــ� ای ��ا�ــ� �ــ���. ا�ــ����ارد �ــ�ی  ــ�ن ��� ��ر��� ا�ــ�. 

آ��ز�ــ� �ــ� ���ــ� �ــ� �ــ�د و ا�ــ����ارد �ــ�ی ����ــ� �ــ� و ��ــ� �ــ�ور ی �ــ�ف �ــ���.
��ــ�  ��ــ�رت �ــ�ی �ــ�م �ــ� ��ــ�رت �ــ�ی �ــ�� �����ــ�. �ــ� ���ــ��ر ، ��ــ�ر �ــ� ��ــ� را��ــ�ه ��
��ری  ــ�زه  ــ�رت در � ــ��� �� ــ� ��� ــ� � ــ� �� ــ� ��ا� ــ� �� ــ�زد و��� ــ�م را ���� ــ�ی � ــ�رت � ــ� �� ���

�ــ�د ���ــ� �ــ�د.
����ه ا��  ����� ���

��ــ�: در د��ــ�ی ���ــ� و آ��ــ�ه  ���ــ�ه ا�ــ�  ���ــ� در ادا�ــ� �ــ� ا�ــ�ره �ــ� ا���ــ� ��ــ� ��ــ��� 
�ــ� �ــ�م ��ــ�ت و ����ــ� ��ا�ــ� ��ــ��� و رو�ــ� �ــ� و ر�ــ�ش �ــ�ی �ــ�زار��ر ��ــ��ر ز�ــ�د و �ــ�و 
و  ���ــ�  ���ــ�ار  ���ــ�  �ــ�ای  �ــ���  ا�ــ�  ���ــ�  �����ا�ــ�  ا�ــ�.  ا��ــ�  �ــ�ی  ���ــ�ن 

�ــ�ود.  از ��ــ�  ���ــ� زود 
��ر ده ���رت �زم ��ای ���وی 

��ر دا�ــ�� ���ــ�  �ــ� �زم ا�ــ� ��ــ�وی  ــ� ا�ــ�ره �ــ� ا���ــ� ده ��ــ�رت و�ــ�د دارد  د��ــ� ���ــ� �
��ــ�:  ��ــ�رت ���ــ� �����ــ� و �ــ�اوری، ��ــ�رت ��د��ــ�ی �����ــ� و ا�ــ��ا��ی �ــ�ی ��د��ــ�ی ، 
ــ�آوری ��ــ�رت  ــ�اع و � ��ــ�رت �ــ� ��ــ��� ����ــ�ه،  ���ــ� ا���ــ�دی و �����ــ� ، ����ــ�، ا�
���ر�ــ�� و ر��ــ�ی ،ا�ــ���ده از �����ــ�ژی �ــ� ، ��ا�ــ� �����ــ�ژی �ــ� و �����ــ� ����ــ�، 
��ر �ــ�  �ــ� ���ــ� �ــ� �ــ�ل ۲۰۲۵ ��ــ�وی  �ــ�ب آوری و ��ــ�رت ا�ــ�ه �ــ�دازی ده ���ر�ــ� ا�ــ� 

ــ� آ��ــ� ��ــ�� ���ــ�.  �
�ــ� در د��ــ� در �ــ�ل ا��ــ�د �ــ�ن  وی ا�ــ�ود: �ــ�� و��ا��ــ�� ژن ا��ــ�ن �ــ�� ���ــ�ی ا�ــ� 
�ــ� �ــ� �ــ��� در  ا�ــ�. ����ــ� د������ــ� �ــ� در ���ــ� د�ــ�� ��ــ��� ���ــ� �ــ�ار ����ــ�د 
�ــ� در ��ــ�ی  �ــ�ل ��ــ�ر در د��ــ�ی ���ــ� ��ــ���. ��ر��ــ�ر وا���ــ� ا�ــ�وده �ــ�ر ��ــ�ری ا�ــ� 

�ــ� �ــ�ر ��ــ�ر وا��ــ� ا��ــ�م �� د�ــ�.  ��ری را ����ــ�  ��ر ����ــ� و ��ــ�ن  وا���ــ� ا�ــ�وده 
ا��ق ���ری و ����� ��

��ــ� و �ــ� ا�ــ�  �ــ� ���ــ� �ــ� �ــ�� ا�ــ�ق ��ــ�ری ���ــ�  ��ــ� �ــ� ا�ــ� ����ــ� ر�ــ��ه ا�ــ� 
��ــ�  �ــ�  ر  ا د ه  ��ــ� ���ــ�  ا �ــ�  �ــ�  �ــ�  ا �ــ���  ����ــ�  س  �ــ�� ر ��  . د د �ــ� �� د  �ــ�
ــ�ای ���ــ�د او�ــ�ع رو�ــ� و ا���ــ�  �ــ� ا�ــ� در ���ــ� را�ــ�� ��ا�ــ� �ــ�ه ا�ــ� و � �� ر
��ــ�و دروا�ــ�  �ــ� �ــ�� ���ــ��� و ��ــ� و ����ــ� ���ــ�  ���ــ�  ا��ــ�ن  ا�������ــ�. 

�ــ� ا�ــ� �ــ�د ��ز�ــ�دد. 
�ــ� در د��ــ�ی ��ــ� �ــ�رن ���ــ� در �ــ�ل  ��ــ�ور �����ــ� �ــ�����ان ��ــ� د��ــ� از ��ــ���� ا�ــ� 
ا��ــ�د ا�ــ�. ��ــ�ی و ا��ا�ــ� ������ــ� �ــ� ا�ــ�اد ����ــ� �ــ�� ا��ــ�د �ــ�ن ���ــ� ��ــ���� 

�ــ�ه ا�ــ�.
ــ�ت از ��ــ��� ���ــ� و  ــ� ا������ــ� ، را��ــ�ه ���ــ�� ���ــ�ه و �ــ�اح �ــ���� ر� ��ــ�ور ��ا�

�ــ� �ــ�ودی ���ــ�� از آ��ــ� ��ا��ــ� �ــ���. ����ــ� ��ــ��� 
ــ�،  ــ� در �ــ�زه �ــ�ی ���ا�ــ�، ���� ــ� ���ــ� ��ــ��� ��� ــ� ا�ــ�ره � ��رآ����ــ� � ا�ــ� �ــ�رس 
�ــ�  ��ــ�رت �ــ�ی اداری و ���ــ� و ... �ــ�دآور �ــ�: د��ــ� و �ــ��� ���ــ� �ــ�� ���ــ� و�ــ�د دارد 
در �ــ�ل ���ــ� و در آ��ــ�ه �ــ� آن �ــ� ��ا�ــ� ��ا��ــ� �ــ�. �����ا�ــ� ���ــ� ا�ــ� ���ــ�� ���ــ� �ــ� در 

���ــ�.  ر�ــ�� �ــ� و �ــ�زه �ــ�ی ����ــ� �ــ��� د��ــ�ل و ��ــ��� 
��رت ��ی ا����ری ���رت آ��زی ��ر���� �� و ���  ��وم ����� ���� ای 

��ر���ــ� �ــ� ��ــ� ا�ــ� و ���ــ� ���ــ� ���ــ� ای و ��ا�ــ�  ��ــ� ����ــ� ���ــ� ای �ــ�ای 
��ر���ــ�ن  ���ــ�� �ــ�د.

��رت �ــ�ی ا���ــ�ری ��ــ�رت آ�ــ�زی  ��ر���ــ� در �ــ�ا�� ���ــ� ���ــ��  �ــ�  دو�ــ� ���ــ� و ��ا
��ر���ــ�ن ��ــ��ر  ا�ــ���ل  و  �ــ�زار��ر  �ــ�ای  ��رت �ــ�  ا�ــ�  و  ���ــ�  ���ــ� د��ــ�ل  و �ــ�� 

��ــ� ا�ــ�.
����� ���ی

ا��ــ�ن  �ــ�د  و  ا��ــ���  ��ــ�وی  ا�ــ�  در����ــ�  ��ــ�،  ���ــ���  �ّ�ــ�وری  �ــ�  ����ــ�ر 
را  ا��ــ�  ��ــ�  و  �� ��ــ�د  ����ــ�  �ــ�  ا�ــ�  ز��ــ�  روی  ��او�ــ�  ����ــ��  �� ��ــ�ان 
�ــ� ا��ــ�ن  ا��ــ� �� ��ــ�. �����ــ�ژی و ��ــ�وری �ــ� در ا���ــ�ر ا��ــ�ن �� ��ــ��� �ــ� �ــ��� 
�ّ�ــ�وری �ــ��  ��ــ�.  �ــ�ای ��د�ــ�زی و �ــ������ �ــ�د ا�ــ���ده  ا�ــ� ���ــ�  از  ���ا�ــ� 
���م �ــ�ی  ��ــ�.  ��ــ�ا  ا��ا�ــ�  آن �ــ�  ��ــ��  و  ���ــ�ه �ــ�د  ��ــ� ��ــ���  �ــ�  ا�ــ�  �ــ�ه 
�� ���ــ�  ��ر ����ــ� ����ــ�. در  آ��ز�ــ� و ���ر�ــ� ���ــ� �ــ�د را �ــ� ��ــ��� و آ��ــ�ه �ــ�زار 
�ــ� �ّ�ــ�وری ����ــ� ا���ر�����ــ�ی ����ــ�ن ا�ــ�وز و �����ــ� آ��ــ�ه  ا�ــ� ���ــ�� را �����ــ� 
�ــ�د و �����ــ� ���ــ� �ــ� ��ــ�رت،  ���ــ� و �ــ� آن ���ــ�  دارد. ���ــ� �ّ�ــ�وری را ��ــ� ا���ــ�ر 

�ــ�د. ���ــ�  از  ��ــ�  ���ــ�  آ���ه ��و�ــ�  و  آ���ه ��ــ�ی 
 

�ــ�ارش: ��ــ� �����ــ�

ا��ره؛
��رآ����� ���د دا������ ����ار ��. و����ر «��� و �����ه آ��زش ���� در آ���ه ����� و ����� آ���ه» ���� ���و�� آ��زش و 

��رآ����ــ� ��ــ�د دا��ــ���� �ــ� ��ــ�ر  �ــ�ارش �ــ�زار��ر، و���ــ�ر ��ــ� و ���ــ��ه آ�ــ�زش ���ــ� در آ��ــ�ه ��ــ��� و ��ــ��� آ��ــ�ه ���ــ� ���و�ــ� آ�ــ�زش و  �ــ� 
��ر و ر�ــ�ه ا�����ــ� �ــ� �ــ�رت  ��ر�ــ��س �ــ�زه �ــ�زار��ر و ���ــ��� د��ــ� ��و�ــ� و آ�ــ�زش �����ــ�ت ���و�ــ� وزارت ��ــ�ون،  و �ــ���ا�� د��ــ� ��ــ�� ���ــ� 

��ــ�زی ���ــ�ار �ــ�.

دکتر خانى در وبینار نقش و جایگاه 
آموزش عالى در آینده مشاغل

 و مشاغل آینده مطرح کرد؛

ضــرورت تشکیـل
 شوراى عالى راهبرى 

سـرمایه انسـانى 
در کشـور

دعوت به همکارى

شرکت داروسازى گل دارو جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکارى مى نماید.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را (حتما حاوى مشخصات کامل فردى، سوابق کارى و تحصیلى و همچنین آدرس محل سکونت و 
تلفن تماس)، به صورت فایل WORD یا PDF و با ثبت ردیف و عنوان شغلى در موضوع ایمیل به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

hr@goldaruco.com

شرایط احرازعنوان شغلى

کارشناس 
آزمایشگاه

خانم/آقا،  کارشناسى و کارشناسى ارشد
شیمى ترجیحا تجزیه

22 الى 30 سال سن، آشنا با حوزه فعالیت هاى 
آزمایشگاهى شیمى داروسازى، زبان انگلیسى، اینترنت، 

کامپیوتر و مجموعه آفیس

سرپرست 
حسابدارى 

صنعتى

خانم/ آقا،  کارشناسى ارشد و کارشناسى
حسابدارى، 30 الى 40 سال سن

سابقه کار با حداقل 5 سال سابقه سرپرستى
با سابقه، به صورت تمام وقت

تسلط کامل بر حسابدارى صنعتى و آشنا با کلیه امور 
مالى و مالیاتى و اظهارنامه، مغایرت گیرى، انبار، قیمت 

تمام شده، حقوق و ...
آشنایى کامل با نرم افزارهاى حسابدارى و ترجیحا آشنا 

به نرم افزار حسابدارى راهکاران سیستم

کارشناس علمى 
بازاریابى

خانم/ آقا،  ارشد و دکترا پزشکى
 پیراپزشکى و دامپزشکى، سابقه کار 1 سال سابقه آموزشى،

داراى روحیه کار تیمى فوق العاده
28 الى 35 سال سن ، آموزش نمایندگان علمى و 
نمایندگان فروش جهت ویزیت روزانه پزشکان، 

داروخانه ها و مراکز توزیع دارو
تهیه مقاالت علمى در خصوص محصوالت شرکت به 

عنوان پشتیبان علمى نمایندگان و ارتقاء سطح دانش گروه

شرایط احرازعنوان شغلى

کارشناس ارشد 
تحقیق و توسعه

PHD خانم/آقا، کارشناسى ارشد و
شیمى تجزیه، سابقه کار با حداقل 2 سال سابقه مرتبط

30 تا 35 سال سن، مسلط به دستگاه هاى آنالیز 
HPLC مخصوصا

مسلط به انجام فرآیندهاى توسعه آنالیز محصوالت 
Method development و تهیه

Quality plan 

 
کارشناس تحقیق 

و توسعه 

خانم/ آقا،  کارشناسى، سابقه کار با حداقل 2 سال سابقه مرتبط
30 تا 35 سال سن ، مسلط به تهیه پرونده هاى دارویى 

(DMF)، مستندسازى، نرم افزارهاى office، زبان انگلیسى

کارشناس تضمین 
کیفیت

خانم/ آقا، 2 نفر
کارشناسى و کاردانى،  شیمى، فیزیک، کامپیوتر و 

مکانیک، 23 الى 30 سال سن ، مسلط به ICDL و 
زبان انگلیسى، آشنایى با دستگاه هاى آزمایشگاهى و 

کالیبراسیون

تکنسین فنى

آقا، کارشناسى، کاردانى یا دیپلم، مکانیک، ماشین ابزار، 
برق، سابقه کار با حداقل 3 سال سابقه مرتبط

25 الى 30 سال سن، مسلط به تعمیرات دستگاه ها و 
ماشین آالت صنایع به ویژه غذایى و دارویى

آشنا با اصول تعمیرات و نگهدارى
داراى مهارت تعمیرات فنى و تاسیساتى

دعوت به همکارى

شرکت راسان ماهسان پویا جهت تکمیل کادر خود در شهر تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکارى مى نماید.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند .
درج عنوان شغلى مورد درخواست الزامى میباشد.

رزومه هاى بدون عنوان شغلى بررسى نخواهد شد 
hr@rassan.ir

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلى

سرپرست فروش

آقا، تمام وقت، داراى مدرك تحصیلى مرتبط در زمینه 
مدیریت و تجارت، 8 سال سابقه کار مفید در زمینه 

سرپرستى فروش، توانایى بررسى و انتخاب نمایندگان 
جدید و نگهداشت نمایندگان سابق، توانایى طراحى و اجراى 

برنامه هاى فروش، داراى قدرت مذاکره باال و فن بیان 
قوى در مذاکرات تلفنى و حضورى، منظم و دقیق

آشنا به صنایع تولیدى، نداشتن محدودیت جهت انجام 
ماموریت هاى استانى

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 9 - 18 پنجشنبه 9 - 13

حقوق ثابت
پاداش

بیمه تامین 
اجتماعى

بیمه تکمیلى

سرپرست خدمات 
پس از فروش

آقا، تمام وقت، داراى حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى
8 سال سابقه کار مفید در زمینه سرپرستى خدمات پس از فروش
توانایى رهبرى تیم و برنامه ریزى و نظارت بر اجراى آن

داراى قدرت مذاکره و فن بیان
توانایى آموزش پرسنل واحد خدمات و تکنسین هاى واحد

مسلط به حوزه تاسیسات ساختمانى و شیرآالت
مسلط به نظارت به کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان
ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 9 - 18 پنجشنبه 9 - 13

حقوق ثابت
پاداش

بیمه تامین 
اجتماعى

بیمه تکمیلى

پشتیبان فروش

خانم،  تمام وقت، تماس تلفنى به منظور فروش کاال و خدمات
متقاعد ساختن مشترى هاى بالقوه براى خرید

توضیح دادن محصوالت یا خدمات، قیمت ها و پاسخ به 
سواالت مشتریان، ثبت اطالعات مشتریان در سامانه فروش

هماهنگى بین واحدى، همکارى در رفع مشکالت 
احتمالى مشتریان، شرایط سنى کمتر از 30سال

حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 9 - 18 پنجشنبه 9 - 13

حقوق ثابت
پاداش

بیمه تامین 
اجتماعى

بیمه تکمیلى

کارشناس تولید محتوا

خانم، تمام وقت، داراى مدرك تحصیلى مرتبط،داراى 
سابقه کار مفید و نمونه کار، آشنا به بازاریابى محتوا و 

دیجیتال مارکتینگ
آشنا به اصول شبکه هاى اجتماعى، مسلط به تولید محتوا 

خالق و جذاب، مسلط به نوشتن مقاالت سئو محور
مسلط به سیستم مدیریت محتوا جومال

 adobe photoshop , آشنا به نرم افزارهاى
microsoft office adobe illustrator

 google webmaster , google مسلط به
analytics، ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 9 - 18 

پنجشنبه 9 - 13

حقوق ثابت
پاداش

بیمه تامین 
اجتماعى

بیمه تکمیلى

کارشناس روابط 
عمومى و تبلیغات

خانم، تمام وقت، داراى مدرك تحصیلى کارشناسى مرتبط
داراى حد اقل 2 سال سابقه کار مرتبط و قابل استعالم

آشنا با مفاهیم تبلیغات و روابط عمومى
توانایى برنامه ریزى کمپین هاى تبلیغاتى،همایشات و 
سمینارهاى اطالع رسانى، تسلط به اصول تبلیغات در 

شبکه هاى اجتماعى و مکانیزم اثربخشى تبلیغات
توانایى مدیریت پروژه هاى تبلیغاتى

توانایى تهیه گزارشات دوره اى پیشرفته
ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 9 - 18 پنجشنبه 9 - 13

حقوق ثابت
پاداش

بیمه تامین 
اجتماعى

بیمه تکمیلى

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلى

کارشناس بازاریابى

آقا، تمام وقت، داراى مدرك تحصیلى کارشناسى(رشته هاى مرتبط)
شناسایى و اعتبار سنجى متقاضیان دریافت نمایندگى

متقاعد ساختن مشتریان بالقوه براى عقد قرارداد
توضیح دادن محصوالت یا خدمات، قیمت ها و پاسخ به 
CRM سواالت مشتریان، ثبت اطالعات مشتریان در
توانایى انجام ماموریت استانى در حیطه وظایف شغل

مسلط به اصول و فنون مذاکره موثر
شرکت در دوره هاى ارتباط با مشتریان مزیت محسوب مى شود.
ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 9 - 18 پنجشنبه 9 - 13

حقوق ثابت
پاداش

بیمه تامین 
اجتماعى

بیمه تکمیلى

کارشناس خدمات 
پس از فروش

خانم،  تمام وقت، پاسخگویى تلفنى به مشتریان، داراى 
 word , excel روابط عمومى و فن بیان باال، تسلط به

و access، داراى مدرك تحصیلى کارشناسى، ثبت 
اطالعات مشتریان در CRM، همکارى در رفع مشکالت 
احتمالى مشتریان، آشنا به چالش هاى واحد خدمات پس از فروش

شرایط سنى کمتر از 30 سال
ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 9 - 18 پنجشنبه 9 - 13

حقوق ثابت
پاداش

بیمه تامین 
اجتماعى

بیمه تکمیلى

کارشناس حسابدارى
خانم،  تمام وقت، کارآموزى، داراى مدرك تحصیلى مرتبط

مسلط به انجام کلیه امور مالى و حسابدارى
ثبت و کنترل اسناد خرید و فروش، حسابهاى بانکى و 
هزینه ها، ترجیحا با سابقه کار، شرایط سنى کمتر از 30 سال
ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 9 - 18 پنجشنبه 9 - 13

حقوق ثابت
پاداش

بیمه تامین 
اجتماعى

بیمه تکمیلى

کارمند ادارى
خانم،  تمام وقت، مدرك تحصیلى کارشناسى

excel و word مسلط به نرم افزارهاى ادارى با تاکید بر
آشنا به امور ادارى، عالقمند به کار گروهى

مسئولیت پذیر، شرایط سنى کمتر از 30 سال
ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 9 - 18 پنجشنبه 9 - 13

حقوق ثابت
پاداش

بیمه تامین 
اجتماعى

بیمه تکمیلى

تکنسین نصب 
شیرآالت

آقا، تمام وقت، داراى سابقه کارى مفید در حوزه نصب شیرآالت
آشنایى با نصب شیرآالت توکار، داراى روابط عمومى و 

دانش فنى باال، داراى مدرك فنى و حرفه اى
داراى گواهى نامه موتور سیکلت، شرایط سنى کمتر از 35 سال
ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 9 - 18 پنجشنبه 9 - 13

حقوق ثابت
بیمه تامین 

اجتماعى
بیمه تکمیلى

تحصیلدار
آقا، تمام وقت، داراى موتورسیکلت و گواهینامه موتور

حداقل دیپلم (مدرك تحصیلى باالتر مزیت محسوب مى شود)
آشنا به نقشه شهرى تهران، ساکن تهران

آشنایى با امور بانکى، مسئولیت پذیر و پیگیر
عدم سوء پیشینه، شرایط سنى کمتر از 35 سال

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 9 - 18 پنجشنبه 9 - 13

حقوق ثابت
بیمه تامین 

اجتماعى
بیمه تکمیلى
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ـراى  ـاى برخـــی از کشــورها ـب ــی برنامه هـ ـی اجماـل ــه معرـف ــه ـب در اداـم
ـه  ـا پرداخـت ـر بنگاه هــ ـا ـب ـ ـادى ناشــی از کروـن ـار اقتصــ ـا فشـ ـ ــه ـب مقابـل

می شــود.
ـاى مختلفــی  ـن برنامه هـ ـت چـی ـاى کشــور چیــن: دوـل الف-برنامه هـ
ـته اســت کــه  ـه اجــراء گذاشـ ـا ـب ـت از کســب و کارهـ را در جهــت حماـی
ـن اجتماعـــی، پرداخــت  ــت در پرداخـــت بیمــه تامـی ــد از معافـی عبارتـن
ـید بازپرداخــت تســهیالت  ـق در سررسـ ـاى مســکن؛ تعوـی کمــک هزینه هـ
ـاى کوچــک و متوســط؛ تســهیل ســـرمایه گذارى خارجــی  ــه بنگاه هــ ـب
ـایی  ـدات صنعتی؛ تســهیل بازگشـ ـن تولـی ـره تامـی ــدارى زنجـی جهــت پاـی
ـات  ـرى از خدـم ـد؛ بهره گـی ـی زاـئ ـات کنترـل ـا و حــذف اقداـم کســب وکارهـ
ـات و  ـاغل؛ کاهــش مالـی ـایی مشــ ـات و ارتباطات در بازگشــ فناورى اطالعــ
ـه اى؛ حــل  ـد و مرحـل ـه صــورت هدفمـن ـی ـب ـاى صنعـت عـــوارض واحدهـ
ـی  ـت هواپیماـی ـاص بلـی ـا اختصـ ـع ـب ـانی صناـی ـروى انسـ ـود نـی مشــکل کمـب
ـراى  ـا ارزان قیمــت ـب ـگان ـی ـورت  راـی ـوس به صـ ـار و اتوـب ـت قطـ ـرى، بلـی چارـت
ـت؛  ـوى دوـل ـهرهاى محــل کار از سـ ـه شـ ـروى کار ـب ـر نـی ـ بازگشـــت ارزان ـت
ـاى  ـه کســب وکارـه ـت ـب ـهیالت دوـل ـوق ها و تسـ ـا، مشـ ـاله مزاـی ـد یکسـ تمدـی
ـاطی  ـی انبسـ ـی و پوـل ـرارى سیاســت هاى ماـل ـیب دیده؛ برـق ـان آسـ دانش بنـی

ـرف عرضــه؛. ـوك هاى طـ ـی شـ ـرات منـف ـران اـث ـدف جـب ـا ـه ـب
ـاى  ـکا: برنامه هـ ـاالت متحــده آمرـی ـاى کشــور اـی ب- برنامه هــ
ـاى كوچــک و  ــه منظـــور حماىت از كســـب و كارهــ متنوعـــی ـب
ـل  ــده اســـت کــه در 9 محـــور قاـب کارآفریـن طراحـــی و اجـــرا گردـی

ـد از: ـتند کـــه عبارتـن ـته بندى هسـ دســ
ـاى وام  ـق اعطـ ـی از طرـی ـن ماـل ـت از تأمـی ـتی حماـی ـاى سیاسـ 1-برنامه هـ
ـاى  ـراى تســهیل عقــد قراردادهـ ـتی ـب ـاى سیاسـ ـت وام، 2-برنامه هـ و ضماـن
ـاى کوچــک  ـی از کســب و کارهـ ـاى دولـت ـی و خریدهـ ــکارى دولـت پیماـن
ـه  ـادى و اجتماعــی از جمـل ـاى اقتصـ ـراد داراى محرومیت هـ ـه اـف ـق ـب متعـل
ـتی  ـاى سیاسـ ـت،3 -برنامه هـ ـراد داراى معلولـی ـان و اـف مراکــز کســب و کار زـن
ـن،  ـاى کوچــک و کارآفرـی ـازى کســب و کارهـ ـراى توســعه و توانمندسـ ـب
ــت از شـــرکت هاى ســـرمایه گذارى در  ـتی حماـی ـاى سیاســ 4-برنامه هــ
ـق  ـت از تحقـی ـتی حماـی ـاى سیاسـ ـاى کوچــک، 5-برنامه هـ کســب و کارهـ
ـاى  ـه در کســب و کارهـ ـاى فناوراـن ـاورى و همکارى هـ ـال فـن و توســعه، انتقـ
ـی  ـتاوردهاى تحقیقاـت ـازى دسـ ــت از تجارى سـ ـا هــدف حماـی کوچــک ـب
ـق  ـی از طرـی ــی و غیرانتفاـی ـی دولـت ـات و آزمایشــگاه هاى تحقیقاـت موسســ
ـت از توســعه  ـتی حماـی ـاى سیاسـ ـاى کوچــک، 6-برنامه هـ کســب و کارهـ
ـتغال زایی  ـادى، اشــ ــه توســعه اقتصــ ـا هـــدف کمــک ـب منطقـــه اى ـب
ـا فراهـــم کــردن  ـ ــن مناطـــق کشـــور ـب و ســـرمایه گذارى در فقیرترـی
ـاى کوچــک  ـراى کســـب و کارهـ ــی ـب ـان کارى دولـت ـاى پیمــ فرصت هــ
ــک صنعــت  ــن توســـعه و رشــد ـی ــن مناطـــق، همچنـی ـال در اـی فعــ
ـی  ـک منطقــه جغرافیاـی ـته در ـی ـع وابسـ ـا مجموعــه اى از صناـی ـاص ـی خـ
ـادى منطقــه منجــر  ـتغال و رشــد اقتصــ ـاد اشــ ـه ایجــ ـاص کــه ـب خــ
ـان  ـاى بومـی ـت از کســب و کارهـ ـتی حماـی ـاى سیاســ گـــردد. 7-برنامه هـ
ـا  ـاى آموزشــی ـب ـه برنامه هــ ـیب دیده، از جمـل ـاى آســ و کســـب و کارهــ
ـه  ـی، اراـئ ـی و ماـل ـی، کارآفریـن ـاى مدیریـت ـش ســود و مهارت هـ هــدف افزاـی
ـاى  ـاى وام و تســهیل عقــد قراردادهـ ـاى اعطـ ـاوره اى برنامه هـ ـات مشـ خدـم
ـاى  ـن فراهـــم کــردن وام هـ ـدرال، همچنـی ـت ـف ــراى دوـل ــکارى ـب پیماـن
ـن ســرمایه  ـاى کوچــک، تامـی ـان کســب و کارهـ ــراى صاحـب کم بهــره ـب
ـاى  ـادى، 8-برنامه هـ ـاى ســـوانح اقتصــ ــه صــورت وام هــ در گـــردش ـب
ـاى  ـادرات کســب و کارهـ ـی و صـ ـارت بین الملـل ـت از تجـ ـتی حماـی سیاسـ
ـارى و ســفرهاى  ـاى تجـ ـه تســهیل شــرکت در ماموریت هـ کوچک از جمـل
ـی،  ـاى خارجــی، شـــرکت در نمایشـــگاه هاى صادراـت ــروش در بازارهــ ـف
ـه کســب  ـادرات ـب ـوزش صـ ـی و آـم ـی بین الملـل ـاوره بازیاـب ـوزش و مشـ آـم
ـی از  ـاى حقوـق ـتی حمایت هـ ـاى سیاســ ـاى کوچـــک، 9-برنامه هـ و کارهــ

ـاى کوچــک. کســب و کارهـ
ـا در  ـارى کروـن ـیوع بیمــ ـا شــ ـاى کشــور ترکیــه: ـب ج- برنامه هــ
ـر  ـاى اخـی ـن کشــور طــیماه هـ ـی در اـی ـواد غذاـی ـورم ـم ـه، ـت ـاد ترکـی اقتصـ
ـاد،  ـوده اســـت. از ســویی، در طــرف عرضــه اقتصـ ـرو ـب ـش روـب ـا افزاـی ـ ـب
ـا  ـی آن هـ ـاً تعطیـل ـدات کــه عمدـت ـل کاهــش حجــم تولـی ـا به دلـی بنگاه هـ
ـکارى  ـرخ بـی ـش ـن ـه افزاـی ـروى کار ـب ـا اخــراج نـی ـه همــراه داشــت ـب را ـب
ـد  ـت ـب ـارج شــدن از وضعـی ـور خـ ـه منظـ ـه ـب ـت ترکـی ــد. دوـل ــن زدـن داـم
ـراى سیاســت هایی  ـا اجـ ـوده اســت ـب ـعی نمـ ـا سـ ـارى کروـن ناشـــی از بیمـ
ـ   ش  ـره، افز  اـی ـ ـرخ بـه ـش ـن ـات، کاـه ــن مالـی ـق انداخـت ــه تعوـی ـر ـب ـ نظـی
ـرك 3,15  ـته محــ ـاى بسـ ـا، اعطــ ـ ـاز بانک ـه ـ ـهیالت موردنـی ـزان تســ ـ مـی
ـوان  ـه عـن ـر ـب ـارى همه گـی ـار بیمـ ـا آـث ـه ـب ـراى مقابـل ـراى ـب ـارد دالرى ـب میلـی
ـرکت ها،  ـاز پرداخــت وام شـ ـاه در ـب ـق ســه ـم ـادى، تعوـی ـات اقتصـ ـپر ثـب سـ
ـی داخلی از 18 درصــد  ـفرهاى هواـی ـزوده در سـ ـر ارزش اـف ـات ـب ـش مالـی کاـه
ـل بیمــه  ـات مـث ـتمهال مالـی ـاه، اسـ ـ ـدت ســه ـم ـه ـم ـک درصــد ـب ــه ـی ـب
ـد. ـود بخـش ـود را بهـب ـادى ـخ ـت اقتـص ـاه و ...وضعـی ـش ـم ـراى ـش ـی ـب ـن اجتماـع تأمـی

ـان به طــور  ـتغال در آلمـ ـان: ســطح اشـ ـاى کشــور آلمـ د- برنامه هـ
ـتغال  ـا بشــدت اشـ ـروس کروـن ـال کاهــش اســت و وـی ـابقه اى در حـ بی سـ
ـاى  ـان بخش هـ ـرار داده اســت. در کشــور آلمـ ـر ـق ـن کشــور را تحــت تاثـی اـی
ـرو  ـتغال شــدیدى روـب ـا کاهــش اشـ ـات ـب ـاز و خدـم ـاخت  و سـ ـد، سـ تولـی
ـی از  ـیب هاى احتماـل ــران آسـ ـه منظــور جـب ـان ـب ـت آلمـ ـته اند. دوـل گشــ
ـن  ـه شــرکت ها در تأمـی ـر کمــک ـب ـی نظـی ـق سیاســت هاى حمایـت طرـی
ـدت،  ـاه ـم ـاى وام در کوـت ـاز از طریق اعطــ ـورد نـی ســـرمایه در گـــردش ـم
ـا  ـاد ـب ـت اقتصـ ـدوق تثبـی ـیس صـن ـی؛ تاسـ ـاى مالیاـت ـتمهال پرداخت هـ اسـ
هـــدف حمایـــت 600 میلیـــارد یورویــی از مشـــاغل، اعطــاى 
ـه  ـرد و کوچــک ـک ـاى خـ ـراى بنگاه ـه ـر ـب ـورو دیگـ بســته 40 میلیــارد ـی
ـاغل  ـه مشـ ـتقیم ـب ـه مسـ ـوان یاراـن ـه عـن ـغ ـب ـن مبـل ـورو از اـی ـارد ـی 10 میلـی
ـه صــورت  ـورو ـب ـارد ـی ـاى خــرد داده شــده و 30 میلـی ـک نفره و بنگاه هـ ـی
ـاد خــود را در فصــل  ـت اقتصـ ـار دارد وضعـی ـان انتظـ ـت آلمـ وام اســت. دوـل
ـت  ـادى مثـب ـد و رشــد اقتصـ ـارج نماـی ـارى از رکــود خـ ـال جـ ســـوم سـ
ـاى کســب  ـه حوزه هـ ـازى در کلـی ـر دیجیتال سـ ـد ـب ـد. تاکـی ـه نماـی را تجرـب
ـازى محــل  ـا توســعه؛ متنوع سـ ـروش و ـی ـت شــرکت، ـف وکار اعــم از مدیرـی
ـن و  ـره تامـی ـی جهــت حمایت از زنجـی ـدى صنعـت ـاى تولـی ـتقرار واحدهـ اسـ

ـاص؛ ـک منطقــه خـ ـار در ـی جلوگیرى از تمرکــز و انحصـ
ـاى وام کم بهــره از  ـی: اعطــ ـاى کشــور کـــره جنوـب ه- برنامه هــ
ـرخ بهــره  ـراد حقیقــی و کاهـــش ـن ــه اـف ـاى کــره اى ـب ســـوى بانک هـ
ـار و کســب و  ـراى تجـ ـت 100 درصـــدى 3 تریلیون دالر وام ـب بانکـــی، ضماـن
ـق  ـراى روـن ـراه وام ـب ـه هـم ـنهادى ـب ـته پیشـ ـاص بسـ ـاى کوچــک، اختصـ کارـه
ـروش  ـه ـف ـاغل کوچــک ـب ـب مشـ ـگرى، ترغـی ـه بخــش گردشـ ـیدن ـب بخشـ
ـت  ــی و معافـی ـه دولـت ـه یاراـن ـ ـی از جمـل ـته حمایـت ـاص بســ ــن، اختصــ آنالـی
ـی. ـی و صنعـت ـاغل خانـگ ـراى برخــی از مشـ ـی ـب ـه دولـت ـش یاراـن ـی، افزاـی مالیاـت
ـیوع  ـرل شـ ـه منظــور کنـت ـی ـب ـات ژاپـن ـن: مقاـم ـاى ژاـپ و- برنامه هــ
ـادى  ـف اقتصـ ـات مختـل ـار ناشـــی از آن اقداـم ـارى و کاهــش آـث ایـن بیمــ
ــواردى همچــون؛  ـه ـم ــوان ـب ـه می ـت ــد. کـــه از آن جمـل ـام داده اـن انجــ
ـی شــرکت هاى کوچــک خــرد کوچــک و متوســط  ـن ماـل حمایت از تأمـی
ـه  ـا، اجــراى برناـم ـایر بخش هـ ـاالن در بخــش گردشــگرى و سـ ـایر فعـ و سـ
ـا کاهــش در  ـیوع ـب ـس از شـ ــراى شــرکت هایى کــه ـپ ــت ویژه ـب ضماـن
ـراى حمایت از کار  ـه ـب ـاصى اراـن ــروش و ســود مواجــه شــده اند، اختصـ ـف
ـه تشــوىق شــرکت ها  ـاى کوچــک و متوســط از جمـل از راه دور در بنگاه هـ
ـاى  ـال هـ ـات و توســعه کاـن ـاورى اطالعــ ـاى فـن ـاذ راه حــل هـ ــه اتخــ ـب
ـاى  ـه بنگاه هـ ـدون وثیقــه ـب ـاى وام ـب ـارت الکترونیکــی، اعطـ ــروش تجـ ـف
ـاى  ـروش، اعطـ ـش از 15 درصــد کاهــش در ـف ـا بـی کوچــک و متوســط ـب
ـاى  ـر شــرکت ها بخصــوص بنگاه هـ ـات ـب فرصــت جهــت بازپرداخــت مالـی
ـراى  ــر دارایى ـب ـات ـب ـه کاهــش مالـی کوچـــک و متوســط، تمدیـد برناـم

ـتغال  ـاى تعدیـل اشـ ـه هـ ـن تمدیـدى اراـن ـاى کوچـــک، همچنـی بنگاه هــ
ـه ٪80  ـا ـب ـراى SME هـ ـه کمــک هزینه مرخصــی ـب بطوریکــه نرخى اراـن
ـا 90 ٪  ـدان ـت ـد کــه در صــورت عــدم اخـــراج کارمـن ــی یاـب افزایـش ـم

ـاره نمــود. ــل افزایش اســت، اشـ قاـب
ـت  حمایتــیدوـل ـات  اقدامـ ـه  جمـل از  فرانســه:  برنامه هــاى  ز- 
ـوده  ـاه مــدت ـب فرانســه، تصویب ســه طــرح پشــتیبان در برنامــه کوـت
ـک ســرمایه گــذارى عمومــی فرانســه،  ـه باـن اســت. دو طــرح کــه ـب
ـارى  ـاى تجـ ـراى وام هـ ـاى دولتــی ـب ـت نامــه هـ ـه ضماـن امــکان اراـئ
ـا حداکثر 5000 کارمنـد را  ـارى براى شــرکت هایى ب و خطــوط اعتبــــ
ـه  ـاى دولتــی ـب ــــه ضمانت هـ ـان اراـئ می دهــد و طرحــی کــه امــکـ
ـواع شــرکت ها را فراهــم  ـراى اـن ـاى جدید ـب ـا در ســبد وام هـ بانک هـ
ـه  ـب کــه  اســت  ـه شــرکت هاى  ـب مســتقیم،  اینپرداخــت  مــی آورد 
ـراى هــر شــرکتی کــه  ـا امــکان می دهــد ســریعا نقدینگى را ـب بانک هـ
ـات کلیــدى پشــتیبانی  ـاز دارد تأمیــن کننــد. از دیگــر اقدامـ ـه آن نیـ ـب

اســتمهال  طریق  از  نقدینگى  پشــتیبانی  ـامل  شـ ـورى  ـف ـی  ماـل
ـه پرداخــت تأمیــن اجتماعــی و  ـاى مرتبــط ـب هزینه هـ

ـاب  ـات شــرکت ها و تســریع در تســویه حسـ مالیـ
ـا  ـی، حمایت از دســتمزد کارگــران ـب مالیاـت

ـاعت کارى  کــم و حمایت  ـه سـ برناـم
بالعــوض  و  ـی  ماـل ـتقیم  مسـ

خــرد  شــرکت هاى  ـراى  ـب
کارگــران  و  ـادى  اقتصـ

تعویق  ـه  ـب ـتقل،  مسـ
ـاره و  ـن اجـ انداخـت

ـا  پرداخــت هزینه هـ
ـاى  ـاه هــ ـراى بنگـــ ـب

خــــــرد  ـادى  اقتصـــ
و شــرکت هاى کوچــک و 

ـاى  متوســط و تســهیل در اعطـ
ـاى  هزینه هـ از  کــه  ویژه  ـاى  پاداش هـ

ـٌا  ـتند و نهایـت ـاف هسـ ـن اجتماعــی معـ تأمـی
ـا پایان  ـکارى منقضــی شــده ـت تمدید مزایاى بـی

مزایا  و  و حفــظ حقــوق  ـا  کارهـ و  ـی کســب  تعطیـل
ـن اســت. ـاى حمایت از معلولـی تحــت برنامه هـ

ــراى اجــراى سیاســتهاى  ح- تجربه50 کشــور منتخــب ـب
ـه 50کشـــور منتخــب مشــخص  ـه تجرـب ـا توجـــه ـب ترکیبــی: ـب
ـتمزد)،  ــه دسـ ـا از سیاســت (یاراـن ــش از 96 درصـــد آن هــ ــد، بـی گردـی
ــه بنگاه هــا و 98  88 درصـــد کشـــورها از سیاســـت وام مســتقیم ـب
ـر درآمــد شــرکت ها  درصـــد آنهــا از سیاســـت تخفیــف مالیــات ـب
ـر روى  ــد. بعبـــارت دیگــر، عمـــده کشـــورها ـب اســـتفاده نموده اـن
ــه دســـتمزد، تخفیف هـــاى مالیاتـــی و ارایـــه  سیاســت هاى یاراـن

ـد. ــه SMES متمرکـــز بوده اـن تســهیالت ـب

ـه کشــورهاى منتخــب در انتخــاب  ـه تجرـب ـا توجــه ـب در مجمــوع ـب
ـا اثــرات مخــرب  اقتصــادى  ـراى مقابلــه ـب سیاســت هاى حمایتــی ـب
ـد  ــا، مشـــاهده می گـــردد دولت هــا ســـعی کرده اـن بیمـــارى کروـن
ــی و  در ایـــن شـــرایط، ترکیبـــی از سیاســـت هاى حمایتـــی پوـل
ـه محـــور و همچنیــن سیاســت هاى  ــی و سیاســـت هاى فناوراـن ماـل
تســهیل گرانه (ماننــد اســتمهال بدهــی مالیاتــی) را اتخــاذ نماینــد.

4.محیط اقتصاد کالن در شرایط شیوع بیمارى کرونا
واقعیــت آن اســت کــه شــرایط اقتصــادى ایــران تــا قبــل از شــیوع 
ـا نیـــز چنــدان مناســب نبـــوده اســت بطورى کــه  ویـــروس کروـن
ـت آمریـــکا در ســال 1397  ـه دوـل از یک ســـو، تحریم هـــاى ظالماـن
ـه و  ـواد اولـی ــر علیــه ایــران باعــث شــد تولید کننــدگان نتواننــد ـم ـب

ـه  ـد. همچنیــن، ـب ـن کنـن ـزات را تامـی ـین آالت و تجهـی ـاز ماـش ـورد نـی ـات ـم قطـع
ـا قیمــت  ـرخ ارز، واردات ماشــین آالت و تجهیــزات ـب ـش ـن دلیـــل افزاـی
ـه کاهــش تولید  ـت. شــرایط مذکــور، ـب ـرى صــورت پذیرـف بســیار باالـت
ـد. ـر گردـی ـرمایه گذارى منجـ ـش سـ ـه کاـه ـن ـب ـی و همچنـی در بخــش حقیـق

ـا و  ـر اپیدمــی کروـن ـاى تحمیــل شــده در اـث از ســوى دیگــر، هزینه هـ
ـاى  ـا تورم هـ ـاد را ـب همچنیـــن کاهــش تولیـــد ناشــی از آن نیــز اقتصـ
ـان  ـاخت. همـ ــر مواجـــه ســ ـادى پایین ـت ــر و رشـــدهاى اقتصــ باالـت
ـاخص  ـرخ رشــد شـ طــورى کــه از نمــودار (1) مالحظــه می شــود، ـن
ـادى یافتــه و  ـش زـی ـار 1399افزاـی قیمـــت تولیـــد کننــده از فصل بهــ
ـد و در پاییــز  ـال مذکــور ادامــه مــی یاـب ـا تابســتان سـ ـد ـت ـن روـن اـی
ـاخص  ـاالى شـ ـدازه اى از شــتاب آن کاســته مــی شــود. رشــد ـب ـا اـن ـت
ـاى  ــش قیمـــت نهادهـ قیمـــت تولیـــد کننـــده تحـــت تاثیــر افزاـی
ـوده اســت. نمــودار مذکــور  ـات ـب تولیــد و کمبود عرضــه کاالها و خدمـ
ـاى  ـر قیمتهـ ـا ـب ـرات شــیوع کروـن ـن واقعیــت اســت کــه اـث ـانگر اـی نشـ
ـاوت  ـوده اســـت کــه تفـ ـم ـب ــی قویتــر از تحرـی تولیدکننـــدگان خیـل
ـا  ـاخص قیمــت تولیدکننــده قبــل و بعــد از کروـن ـاى رشــد شـ ـرخ هـ ـن
ـاد را در  ـا، اقتصـ ـی دهــد. شــوك ناشــی از کروـن ـان ـم ـن موضــوع را نشـ اـی
ـا شــوك عرضــه مواجــه  ـپس ـب ـاى کل و سـ ـا شــوك تقاضـ ـدا هــم ـب ابـت
ـی  ـش نااطمیناـن ـا و افزاـی ـد خانوارهـ ـک طــرف کاهــش درآـم نمـــود. از ـی
ـات  ـا و خدـم ـراى کاالهــ ــدار، تقاضا ـب ــد پاـی ــه کســب درآـم ـبت ـب نســ
ـا،  ـی کســب وکارهـ ـپس تعطیـل ـرو نمــود. سـ ـا مشــکل روـب ـی را ـب مصرـف
ـد. ـروى کار گردـی ـل نـی ـب آن تعدـی ـد و متعاـق ـه کاهـــش تولـی منجـــر ـب

نمودار (7): روند نرخ رشد شاخص هاى قیمت تولید کننده 
و مصرف کننده طی دوره 1390-1399 (درصد)

*ماخذ:مرکز آمار ایران، رقم پاییز 1399 برآورد کارشناسی است.
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ـک مرکــزى جمهــورى  ـاى باـن ـاره شــد طبــق آمارهـ همان طور کــه اشـ
ـی غیــر نفتــی و ســرمایه گذارى  ـص داخـل ـران، تولیــد ناخاـل اســامی اـی
ـال 1397 بترتیــب حــدود 8,1 درصــد و 3,12 درصــد  ـص در سـ ناخاـل
ـوده  ـاى وضــع شــده ـب ـاً ناشــی از تحریم هـ ــت که عمدـت کاهـــش یاـف
ـم،  ـا شــرایط تحرـی ـران ـب ـال 1398، با تطبیــق اقتصاد اـی اســـت. در ســ
ـه 1,1 درصــد افزایــش یافــت،  ـادى غیــر نفتــی ـب ــرخ رشــد اقتصـ ـن
ــه دلیــل فضــاى نامناســب اقتصـــاد کالن، ســرمایه گذارى  ـی ـب وـل
ـر اســاس پیش بینــی اولیــه  حـــدود 9,5 درصــد کاهــش یافــت. ـب
ـال  ـادى کشــور در سـ ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، رشــد اقتصـ
ـی  ـاس پیش بینــی صنــدوق بین الملـل ـر اسـ 1399 منفــی 4 درصــد و ـب
ـود کـــه در ابتــداى  ــول حـــدود منفــی 6 درصــد اعــام شــده ـب ـپ
ســـال قبـــل انتظــارمــی رفـــت کاهــش درآمــد ملـــی و تنــزل 
ــراى کاالهـــا و خدمـــات در اقتصــاد رخ دهـــد. گفتنــی  تقاضـــا ـب
اســـت، اگرچــه در فصـــل بهــار ســال گذشـــته رشــد اقتصــادى 
ــی پـــس از اجـــراى سیاســـت هاى  ــوده اســـت وـل منفـــی ـب
ـت و تطبیـــق بنگاه هــا و مــردم  حمایتـــی توســط دوـل
ـا، رشـــد اقتصــادى  ـا شـــرایط شـــیوع کروـن ـب
در فصـــول بعــدى ســـال 1399 مثبــت 
ـک مرکــزى،  گردیــد و طبــق اعـام باـن
ـرخ رشــد اقتصــادى ایــران در  ـن
ـه  ســـال 1399 نســبت ـب
ســـال 1398 حـــدود 
ـرخ  ــــ 6,3 درصــد و ـن

ـذارى  ـرمایه ـگ رشــد سـ
درصـــد   5,2 حـــدود 
ــوده اســت و ایـــن نویــد  ـب
رشـــد  کـــه  کـــرد  ایجـــاد  را 
اقتصــادى مثبــت در ســال 1400 نیــز 
ـرخ رشــد  ـد. گفتنــی اســـت، ـن تـــداوم یاـب
اقتصـــاد غیرنفتـــی نیـــز در ســـال 1399 حــدود 
ــوده اســت کــه امیــدوار کننــده می باشــد. 5,2 درصــد ـب

ــا مالحظــه جــدول (1) مشــخص می شـــود کــه ســرمایه گذارى  ـب
ـت 1390 طــی ســال هاى 1397 و 1398  ـه قیمــت ثاـب ــص ـب ناخاـل
ـی در ســـال 1399 نســبت  ــوده اســت وـل ــا کاهـــش مواجــه ـب ـب
ـه میــزان 5,2 درصـــد افزایــش یافتــه اســت.  ــه ســـال 1398 ـب ـب
ـی باعــث کاهــش  ـا در ســطح جهاـن شــرایط شــیوع گســترده کروـن
ـراى  رشـــد اقتصـــادى جهـــان و تقاضــاى کشـــورهاى جهـــان ـب
کاالهـــاى صادراتی کشـــور شـــد کـــه ایـــن عامــل نیـــز تاثیــر 
ـه  ـبت ـب ـی نسـ ـزان نااطمیناـن ـته اســت. مـی ـد داشـ ـر رشــد تولـی منفــی ـب
ـان  ـا باعــث شــده اســت صاحـب ـیوع کروـن ـل شـ ـه دلـی ـاد ـب ـده اقتصـ آیـن
ـند و  ـته باشـ ـت نداشـ ـراى توســعه فعالـی ـه اى ـب ـچ برناـم کســـب و کار هـی

ـد. ـه دهـن ـه کار خــود اداـم ـانی ـب ــروى انسـ ـل نـی ـا حداـق ـب
ــه کســـب درآمــد  ــی نســـبت ـب در طـــرف خانوارهـــا، نااطمیناـن
پایــدار باعــث کاهــش مصــرف کاالهــا و خدمــات شــده اســت. در 
ـه خصــوصخانوارهایــی  فضـــاى ذکــر شــده، اکثریــت خانوارهــا ـب
ـد بدنبـــال حفــظ  کـــه صاحـــب دارایـــی و ثــروت از قبـــل بودـن
قـــدرت خریــد نقدینگــی خــود هســـتند و بدیــن منظــور اقــدام 
ـا دوام ماننــد اتومبیـــل، مســکن،  ـ ـی ـب ـاى مصرـف ـد کاالهــ ــه خرـی ـب
ـاخص قیمــت  ـال 1399، شـ طــا، ارز و ســـهام می کننــد. در طــی ســ
ـورو  ـورس حــدود 157 درصــد، قیمت طـا حــدود 76 درصــد، ـی کل ـب
ـد حــدود  حـــدود 64 درصـــد، دالر حــدود 61 درصـــد و قیمــت پراـی
ـرخ  ـا بیشــتر از ـن ـش یافتــه اســت کــه همگــی آنهـ 100 درصــد افزاـی
ـدرت  ـوده اســت کـــه به وضــوح حفــظ ـق ــورم (حدود36درصــد) ـب ـت
ـان می دهــد و از طــرف دیگــر بیانگــر  ــد از طـــرق مذکــور را نشـ خرـی
ـزون  ـاى ذکــر شــده اســت. اـف ـی هـ ـد داراـی ـراى خرـی ـال مــردم ـب اقبـ
ـاى مســکونی در  ـع فضــ ــر مــوارد مذکـــور، قیمــت هــر متــر مرـب ـب
ـابه  ــه دوره مشـ ـال 1399 نســبت ـب ـه ماهــه ســ شـــهر تهـــران در ـن

ـش یافتــه اســت. ـال گذشــته آن حــدود 78 درصـــد افزاـی ســ

ــوده اســت کــه  ـه اى ـب ــه گوـن بنابرایـــن، فضـــاى اقتصــاد کالن ـب
ـادوام و  ـازار کاالهـــاى مصرفــی ـب ــه ســمت ـب نقدینگـــی کشــور ـب
ـورس، طــا، ارز و مســکن هدایــت شــده  دارایی هــا ماننــد خــودرو، ـب
ـدارد، ســرمایه گذارى  اســت و تنهــا جایــی کــه جذابیــت زیــادى ـن
در بخــش حقیقــی اقتصــاد و یا حفــظ و مدیریت ســرمایه گذارى هاى 
موجـــود در بخـــش واقعـــی اقتصــاد ملــی اســـت. البتــه بخشــی 
ــازار بورس در اختیــار بنگاه هــاى  ـه ـب از نقدینگـــی منتقــل شــده ـب
ـراى ســرمایه گذارى قــرار گرفتــه و نقــش مهمــی  ـزرگ بورســی ـب ـب
در رشــد مثبــت ســرمایه گذارى و تولیــد داشــته اســت. مطلــب در 
ـاال  خـــور تامــل دیگــر آن کــه، در شـــرایط بازدهی هــاى بســیار ـب
در بازارهـــاى دارایــی، انگیــزه کار کـــردن کمتــر می شــود و افــراد 
ـه درآمــد ناشــی از کار اتــکاء می کننــد و اثــر آن تضعیــف  کمتــر ـب
فرهنــگ کار و کاهــش تولیــد اســت. بنابرایــن، بنگاه هــا در اعمــال 
ــر نیروىکار خــود دچــار مشـــکل می شــوند و برخــی  مدیریـــت ـب
از نیروهــاى متخصــص و خـــاق بجــاى تولیــد در مســیر معامـــات 
ـوآورى  ــد و در نتیجـــه آن، ـن در بازارهـــاى دارایـــی قـــرار می گیرـن
ـد.  در تولیـــد کاهــش یافتـــه و هزینه هــاى تولیـــد افزایــش می یاـب
ــه خانوارهــا و  در چنیـــن فضایـــی، پرداخـــت تســهیالت بانکــی ـب
بنگاه هـــا عمدتـــاً بســـمت بازارهـــاى دارایــی ســـرازیر می شــود و 
ـر افزایــش تولیــد نداشــته باشــد،  ممکـــن اســت تاثیــر زیــادى ـب
ــر مصــرف اعتبــارات  مگـــر ایــن کـــه نظــارت کارآمــد و قــوى ـب
صــورت گیــرد کــه در شــرایط فعلــی چنیــن ســازوکار کارآمــدى 

ـدارد. در کشــور وجــود ـن
بدیـــن ترتیـــب، در طـــول ســـال 1399، ســـیگنال هایی کـــه از 
بازارهـــاى اقتصـــادى کشـــور داده می شـــود، جذابیـــت بازدهـــی 
ــراى فعــاالن  دارایی هـــا، بجـــز ســـرمایه گذارى حقیقـــی، (چــه ـب

ــاال نشـــان می دهــد. اقتصـــادى و چـــه خانوارهـــا) را ـب

جدول (1): نرخ رشد برخی از شاخص هاى منتخب اقتصاد ایران
 طی دوره 1390-1399(درصد)

ماخذ:آمارهاى نرخ تورم از مرکز آمار ایران و رشد اقتصادى غیرنفتی و سرمایه گذارى از حسابهاى ملی بانک 
مرکزى ج.ا.ایران *آمارهاى رشد قیمت مسکن در شهر تهران مربوط به نه ماهه 1399 است.

جدول (2): نرخ رشد اقالم مخارج کل طی دوره 1399-1383

ـا،  ـارى کروـن ـب پیش گفتــه در شــرایط شــیوع بیمـ ـه مطاـل ـا توجــه ـب ـب
ـه منفــی شــده  ـار تکاـن ـا دچـ هــم طــرف عرضــه و هــم طــرف تقاضـ
ـک دوره  ـا در ـی اســـت. در طـــرف عرضــه، بســیارى از کســـب و کارهـ
ـار کاهــش حجـــم فعالیــت  معیـــن تعطیـــل و برخـــی دیگـــر دچــ
ــج طـــرح آمارگىرى نىروى  ـاس نتاـی ــر اســ ـال آن ـب شـــدند و بدنبــ
ـاغالن  ـال 1399)میــزان شـ ـار ســ ـار اىران (فصــل بهـ كار مرکــز آمــ
ـال 1398 حـــدود 5,1 میلیـــون نفــر  ـار سـ ـه بهــ کشـــور نســـبت ـب
ـام شــده در ســامانه  کاهــش یافــت. براســاس آمــار بیــکاران ثبت ـن
ـا، بیـــش از 871 هــزار نفـــر از بیمه شــدگان  بیمـــه بیـــکارى کروـن
درخواســـت مقـــررى بیمــه بیـــکارى نمودنــد کـــه حــدود 
ـا  731 هـــزار نفـــر آنهـــا مشـــمول حمایـــت بیمـــه دوران کروـن
ــه تعداد شـــاغالن تحــت پوشـــش بیمه هــاى  ــا توجه ـب شـــدند. ـب
اختیـــارى و توافقـــی، بیکار شــدگانشــاغل مشـــمول بیمــه هــاى 
ــرآورد می گــردد. از  خـــاص و توافقـــی حـــدود 311 هـــزار نفــر ـب
ـه ســهم حــدود 29 درصــدى شــاغالن  ـا توجــه ـب طــرف دیگــر، ـب
غیررســـمی (فاقــد بیمـــه) از کل شــاغالن کشـــور، بیکار-شــدگان 
شــاغالن غیر رســمی حــدود 500 هــزار نفــر بــرآورد می شــود. 
بـــر ایـــن اســاس، مجمـــوع شـــاغالن بیــکار شـــده حــدود 
ـزى  ـاوت ناچـی ـرآورد می شــود (جــدول 2) کــه تفـ 1542 هــزار نفــر ـب
ــرآورد نتایــج طــرح آمارگیـــرى نیــروى کار  ـا ـب (42 هـــزار نفـــر) ـب
ـه بیمه شــدگان  ـوط ـب دارد. گفتنــی اســت، بیمــه بیــکارى فقــط مرـب
بیمـــه اجبـــارى اســـت و نتیجتـــاً تعـــداد بیکار شـــدگان ســـایر 
ـن، حــدود  ـاغالن غیر رســمی را پوشــش نمی دهــد. بنابراـی بیمه هـــا و شـ
6,48 درصـــد شـــاغالن بیـــکار شـــده تحـــت پوشـــش پرداخــت 

ـد. ـا قـــرار گرفتــه اـن کمـــک هزینـــه بیمــه بیــکارى کروـن

جدول(3): برآورد ریزش اشتغال در دوره کرونا

اســتمهال  طریق  از  نقدینگى  پشــتیبانی  ـامل  شـ ـورى  ـف ـی  ماـل
ـه پرداخــت تأمیــن اجتماعــی و  ـاى مرتبــط ـب هزینه هـ

ـاب  ـات شــرکت ها و تســریع در تســویه حسـ مالیـ
ـا  ـی، حمایت از دســتمزد کارگــران ـب مالیاـت

ـاعت کارى  کــم و حمایت  ـه سـ برناـم
بالعــوض  و  ـی  ماـل ـتقیم  مسـ

خــرد  شــرکت هاى  ـراى  ـب
کارگــران  و  ـادى  اقتصـ

تعویق  ـه  ـب ـتقل،  مسـ
ـاره و  ـن اجـ انداخـت

ـا  پرداخــت هزینه هـ
ـاى  ـاه هــ ـراى بنگـــ ـب

خــــــرد  ـادى  اقتصـــ
و شــرکت هاى کوچــک و 

ـاى  متوســط و تســهیل در اعطـ
ـاى  هزینه هـ از  کــه  ویژه  ـاى  پاداش هـ

ـٌا  ـتند و نهایـت ـاف هسـ ـن اجتماعــی معـ تأمـی
ـا پایان  ـکارى منقضــی شــده ـت تمدید مزایاى بـی

مزایا  و  و حفــظ حقــوق  ـا  کارهـ و  ـی کســب  تعطیـل
ـن اســت. ـاى حمایت از معلولـی تحــت برنامه هـ

ــراى اجــراى سیاســتهاى  ح- تجربه50 کشــور منتخــب ـب
ـه 50کشـــور منتخــب مشــخص  ـه تجرـب ـا توجـــه ـب ـه ترکیبــی: ـب ـه تجرـب ـا توجـــه ـب ـه ترکیبــی: ـب ـه تجرـب ـا توجـــه ـب ـب
ـتمزد)،  ــه دسـ ـا از سیاســت (یاراـن ــش از 96 درصـــد آن هــ ــد، بـی ــش از 96گردـی ــد، بـی 96گردـی

ــی پـــس از اجـــراى سیاســـت هاى  ــوده اســـت وـل منفـــی ـب
ـت و تطبیـــق بنگاه هــا و مــردم  حمایتـــی توســط دوـل
ـا، رشـــد اقتصــادى  ـا شـــرایط شـــیوع کروـن ـب
در فصـــول بعــدى ســـال 1399 مثبــت 
ـک مرکــزى،  گردیــد و طبــق اعـام باـن
ـرخ رشــد اقتصــادى ایــران در  ـن
ـه  ســـال 1399 نســبت ـب
ســـال 1398 حـــدود 
ـرخ  ــــ 6,3 درصــد و ـن

ـذارى  ـرمایه ـگ رشــد سـ
درصـــد   5,2 حـــدود 
ــوده اســت و ایـــن نویــد  ـب
رشـــد  کـــه  کـــرد  ایجـــاد  را 
اقتصــادى مثبــت در ســال 1400 نیــز 
ـرخ رشــد  ـد. گفتنــی اســـت، ـن تـــداوم یاـب
1399اقتصـــاد غیرنفتـــی نیـــز در ســـال 1399اقتصـــاد غیرنفتـــی نیـــز در ســـال 1399 حــدود 
ــوده اســت کــه امیــدوار کننــده می باشــد. 5,2 درصــد ـب

گزارش ارزیابی کالن سیاست اعطاي 
تسهیالت  به بنگاه هاي آسیبدیده از کرونا

از سوى معاونت اشتغال و کارآفرینى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى منتشر شد 

قسمت دوم

ادا�� دارد... *آمارهاى فوق مربوط به 12 ماهه سال 1399 می باشد(بجز مسکن که براى 9 ماهه 1399 است).

ماخذ: برآورد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
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ــکده  ــکاری پژوهش ــا هم ــدرس ب ــت م ــگاهی تربی ــاد دانش ــی جه ــت آموزش معاون
فــرآوری مــواد معدنــی، دو دوره آموزشــی تخصصــی فــرآوری مــس را برگــزار می کنــد.

ــی  ــامل طراح ــس ش ــرآوری م ــی ف ــی تخصص ــنا، دوره آموزش ــزارش ایس ــه گ ب
ــخ  ــس در تاری ــگ م ــال، الکترووینین ــا ح ــتخراج ب ــگ، اس ــای لیچین واحده

ــزار  ــازی برگ ــورت مج ــه ص ــاعت و ب ــدت ۱۲ س ــه م ــاه ۱۴۰۰ ب ۲۱ و ۲۲ مهرم
ــرآوری مــس شــامل طراحــی  ــن دوره آموزشــی تخصصــی ف خواهــد شــد. همچنی
ــاعت و  ــدت ۱۲ س ــه م ــاه ۱۴۰۰ ب ــخ ۵ و ۶ آبان م ــس در تاری ــیون م ــد فلوتاس واح
بــه صــورت مجــازی برگــزار خواهــد شــد. مــدرس ایــن دوره هــای آموزشــی، دکتــر 

ــزد اســت. ــی دانشــگاه ی ــواد معدن ــرآوری م ــتادیار ف ــادری، اس حجــت ن
ــاد دانشــگاهی  ــت آموزشــی جه ــن دوره هــای آموزشــی تخصصــی توســط معاون ای
ــا همــکاری پژوهشــکده فــرآوری مــواد معدنــی برگــزار شــده و  تربیــت مــدرس ب
بــه کلیــه شــرکت کنندگان در ایــن دوره هــای آموزشــی، گواهینامــه معتبــر )بــا ارزش 

ــی( اعطــا خواهــد شــد.  ــار بین الملل ترجمــه و اعتب
عاقه منــدان جهــت کســب اطاعــات بیشــتر و ثبت نــام در ایــن دوره هــای 
ــاس  ــی ۱۰۷ تم ــای ۶-۶۶۵۶۵۵۸۵ داخل ــماره تلفن ه ــا ش ــد ب ــی می توانن آموزش

ــد.   ــل نماین حاص

دلنوشته ای در سوگ یک روزنامه نگار
 روزهای تلخی است، تلخ تر از زهر هاهل یا مرگبارتر از سم سیانور. هر روز خبر بیماری، 
هر روز خبر مرگ، چه زمانه دردآوری است سال هزار و چهارصد. تا کی باید رنج ها را 
خرید. دیگر توانی نمانده است. بار دیگر خبری دردناک می شنوم که همه وجودم به لرزه 
می افتد. فکر می کنم که زندگی بسیار بی معنی تر از آن است که به آن امید ببندیم. یاد 
سه اثر مهم دانته شاعر قرون وسطای ایتالیایی می افتم: »دوزخ«، »برزخ«، »بهشت«. 
با ترجمه جاودانه شجاع الدین شفا. اینک جهنم دانته است. مرگ آرام و خاموش یک 
روزنامه نگار و نویسنده بااستعداد صولت فروتن، همه وجودم را به لرزه در می آورد. حس 
می کنم دیگر در آستانه دوزخ دانته ایستاده ام و حتی راهنمایی های »ویرژیل« شاعر عهد 
عتیق مرا از سوختن و رنج باز نمی دارد.صولت فروتن جوان بسیار بااستعدادی بود که اواخر 
دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ به سرویس گزارش کیهان پیوست. سرویس درندشت آموزشی، با کسانی که به گزارش های 
تحقیقی و اجتماعی باور داشتند. آنانی که شیفته کشف یک واقعه بودند و صولت فروتن هم بی گمان اینگونه بود. در 
نخستین آثاری که نوشت قلم توانایش آشکار شد. به خود گفتم: حیف این جوان که باید در این کار بماند. هر چند 
محدودیت هایی وجود دارد اما انگار در این جامعه »بااستعدادها« خیلی زود باید نابود شوند و یا اینکه از بیغوله دیگری سر 
در بیاورند که شاید خواستشان نباشد. از این رو دیگر یک روزنامه نگار قدرتمند و منتقد نداریم. کسی سرافرازانه از کژی ها 
بنویسد و با تحقیق و پژوهش، نارسایی ها را برما کند. صولت فروتن در آن زمان شاداب و سرزنده بود و قلم بهتری 
نسبت به دیگران داشت و افسوس می خورم از نابودی استعدادها، هیچ کس، همنوای من نبود و خیلی زود زمانی که 
من در سرویس گزارش کیهان بودم  صولت فروتن رفت و ظاهرا به روابط عمومی پیوست که همه چیز را رنگ و لعابی 
غیرواقعی ببخشد. شاید هم قلب پراحساسش این را تحمل نکرد… او در نیمه شبی، ایست قلبی کرد؛ وقتی که آخرین 

حس و عاطفه اش را نوشته بود. افسوس بر ما و افسوس بر جامعه ای که این گونه، انسان های پراستعداد را نابود می کند.
* دکتر مینو  بدیعی-روزنامه نگار و استاد دانشگاه

نماینده مجلس: 

کشاورزی هستیم پیگیر وضعیت ناظران 
دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسامی گفت: تعیین تکلیف وضعیت استخدامی ناظران بخش کشاورزی 

حق قانونی و طبیعی آنان است لذا پیگیر این موضوع هستیم.
ذبیح اهلل اعظمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از تصویب طرح ناظران بخش کشاورزی در کمیسیون کشاورزی 

خبر داد و گفت: این طرح در کمیسیون مطرح و کلیات آن نیز تصویب شده است.
وی افزود: یکی از مسایل این طرح بار مالی بود که بیم آن می رفت طبق ماده ۷۵، شورای نگهبان آن را برگرداند.
اعظمی از تشکیل نشست بررسی مشکل ناظران کشاورزی خبر داد و گفت: این نشست با دعوت از معاون امور 
و  برگزار  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  نماینده  و  جمهوری  ریاست  استخدامی 

بحث شده است.
وی افزود: در این نشست راهکار در نظر گرفته شده این بود که به ازای هر سه نفر بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی 

یک مهندس ناظر استخدام شود.
اعظمی گفت: با توجه به اینکه کمیسیون کشاورزی بیشتر وقت خود را صرف رفع مشکات تامین نهاده های 
دامی، مسایل و مشکات مرغ و تخم مرغ، شیر لبنیات و غیره می کند فرصت کافی برای پرداختن به این طرح 

را نداشته است.
وی افزود: تاش داریم هفته آینده این موضوع را مجدد در کمیسیون و کمیته ها مورد بحث و بررسی قرار دهیم. 
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد اظهارامیدواری کرد که  آن نشست به نتیجه برسد و در نهایت طرح قابل قبولی 

به صحن مجلس ارایه شود.
وی با بیان اینکه ۱۵۰ هزار مهندس کشاورزی در سطح کشور داریم اظهارداشت: از این تعداد حدود ۸۳ هزار نفر 
بیکار هستند و مهندسان ناظر هم از همین گروه بین پنج تا ۱۰ سال در کنار کارشناسان جهاد کشاورزی در همه 

رشته ها فعالیت داشته اند.
به گزارش ایرنا شماری از ناظران کشاورزی با حضور مقابل استانداری کرمان خواستار توجه به وضعیت استخدامی 

خود شدند که گزارش ایرنا از آن را می توانید اینجا مطالعه کنید.

معاون اقتصادی استاندار 

کهگیلویه و بویراحمد  ح سرباز ماهر در  طر
اجرا می شود 

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ماموریت جدید فنی و حرفه ای و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی 
استان ارائه آموزش های هدفمند به سربازان برای ایجاد اشتغال است.

سید حشمت اهلل صمیمی در نشست بررسی طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه، اظهار داشت: در استان باتوجه 
به نشست هایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که از ظرفیت های بخش آموزش مانند مراکز فنی و حرفه ای، مراکز 

تحقیقات جهاد کشاورزی و سایر بخش هایی که در آموزش می توانند نقش آفرینی کنند، استفاده کنیم.
وی یکی از اولویت های این استان در بحث اشتغال را آموزش سربازان و نیروهای وظیفه در زمان حضور در پادگان های 
نظامی برشمرد.معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این مهم موجب می شود که سربازان 
بعد از اتمام دوران سربازی بتوانند از فن و حرفه و تجربیاتی که در زمان دوره سربازی آموختند برای حضور در 
کارخانه ها و ایجاد کسب و کار برای خود بهره ببرند.صمیمی عنوان کرد: اشتغال سربازان وظیفه به محض ترخیص 
از پایگاه ها، پادگان ها و مراکز نظامی جزو اولویت های مهم کشوری است. وی افزود: با توجه به اینکه در گذشته 
سربازان وظیفه ای که اقدام به دریافت کارت پایان خدمت می کردند و وارد جامعه می شدند به دلیل نداشتن 
مهارت های فنی سالیان متمادی سرگردان بودند با این ابتکار سربازان در نیروهای مسلح آموزش های الزم را 
فرا می گیرند.صمیمی عنوان کرد: یکی از تفاهم نامه های منعقده میان وزارت کشور و ستاد کل نیروهای مسلح بحث مهارت آموزی 
سربازان وظیفه وایجاد زمینه اشتغال برای این قشر بوده است.معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز 
داشت: از زمان اباغ این تفاهم نامه استان به صورت مستمر و مداوم قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه را 
اگر سربازان وظیفه در دوران خدمت خود  بیان کرد: معتقدیم  به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.وی 
آموزش های الزم را نبینند بعد از پایان دوران خدمت به راحتی نمی توانند شغل و کسب و کار مناسبی برای 

خود پیدا کنند.صمیمی تاکید کرد: بنابراین به منظور تسریع در اجرای این برنامه ها هماهنگی های الزم انجام شد.

کرد؛  سازمان وظیفه عمومی اعالم 

غ التحصیل  فراخوان مشموالن فار
پزشکی و پیراپزشکی 

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی کلیه مشموالن فارغ التحصیل رشته های پزشکی و پیراپزشکی را برای 
اعزام به مراکز درمانی در ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۰ فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در اطاعیه ای اعام کرد: ملت شریف ایران اسامی 
در تمامی صحنه ها حضور پرشور و چشمگیری داشته و هم اکنون در شرایط حساس مقابله با ویروس کرونا نیز با 
حضور در امر خدمت رسانی و یاری به هموطنان عزیز مشارکت مثال زدنی را در تاریخ کشور از خود به جای گذاشته اند؛ 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران نیز در راستای اجرای فرمان فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت اهلل العظمی 
امام خامنه ای عزیز مدظله العالی با بهره  گیری از تمامی امکانات و نیروهای خود به این امر اهتمام ویژه داشته و در شرایط 

اوج گیری شیوع ویروس کرونا با تمام توان در میدان عمل در راستای خدمت رسانی به ملت شریف ایران قدم نهاده اند.
گفتنی است؛ در این راستا برابر اباغ ستاد کل نیروهای مسلح و به منظور ضرورت سرعت بخشی در تقویت کادر 
مراکز بهداشتی و درمانی مرتبط با پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، مقرر شد کلیه مشموالن غایب و غیر غایب 
فارغ التحصیل دانشگاهی رشته های گروه پزشکی و پیراپزشکی تا تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ با مراجعه به دفاتر 
خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس +۱۰( نسبت به معرفی خود جهت اعزام به خدمت اقدام کنند تا در اولین زمان 
ممکن بدون اعزام به آموزش و پس از سازماندهی جهت مشارکت در امر درمان بیماران به مراکز درمانی اعزام شوند.
الزم به ذکر است؛ سایر مشموالنی که برگ آماده به خدمت به سایر تاریخ های اعزام دریافت کرده اند نیز فراخوان شده و در 
اولین موعد اعزام بدون آموزش در بدو خدمت به مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح اعزام و به کارگیری شوند و در زمان 

مناسب دوره های آموزش رزم مقدماتی را فرا می گیرند.
در این اطاعیه آمده است، اطاع رسانی در خصوص محل و زمان مراجعه این مشموالن با ارسال پیامک از طریق 
سامانه پیامکی ۱۱۰۲۰۶۰۱۰، احضار توسط مراکز وظیفه عمومی سطح کشور و یا مراجعه به دفاتر )پلیس +۱۰( و دریافت 
برگ معرفی نامه انجام می پذیرد، همچنین این عزیزان می توانند آخرین اطاعات و اخبار در این حوزه را فقط از 
طریق پایگاه اطاع رسانی سازمان وظیفه عمومی به نشانی www.vazifeh.police.ir، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا 
کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی khabaresarbazi@ و همچنین مراکز وظیفه عمومی سطح کشور دریافت کنند.

برگزاری دو دوره آموزشی تخصصی

 توسط جهاد دانشگاهی

مرکز نوآوری و خالقیت های قرآنی سازمان 
دارالقرآن افتتاح می شود 

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــئول پ ــا مس ــم ب ــرآن الکری ــازمان دارالق ــس س ــت رئی نشس
دانشــگاه تربیــت مــدرس بــا موضــوع اســتفاده از ظرفیــت اکــو سیســتم خاقیــت و 

ــی برگــزار شــد. ــوآوری در توســعه فرهنــگ قرآن ن
ــرآن  ــازمان دارالق ــس س ــاغ رئی ــوان صب ــام اخ ــت االس ــر، حج ــزارش مه ــه گ ب
ــدرس،  ــت م ــگاه تربی ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــئول پ ــا مس ــدار ب ــم در دی الکری
ــای  ــق پیمایش ه ــان داشــت: طب ــرآن بی ــه ق ــردم ب ــاد م ــش آح در خصــوص گرای
ــاب  ــک کت ــوان ی ــه عن ــرآن را ب ــردم ق ــد از م ــه ۹۸ درص ــورت گرفت ــی ص میدان
مقــدس دانســته و ایــن ظرفیــت بســیار باالیــی بــرای نهادهــای حاکمیتــی جهــت 

ــی اســت. ــگ قرآن ــج فرهن تروی
ــه اینکــه تکلیــف ترویــج  ــا اشــاره ب رئیــس ســازمان دارالقــرآن الکریــم در ادامــه ب
قــرآن فقــط مخصــوص قشــر خاصــی نبــوده و همــه مــا در هــر پســت و صنفــی 
ــر ضــرورت اســتفاده از شــیوه ها  ــج آن را داشــته باشــیم ب می بایســت دغدغــه تروی
و ســبک های خاقانــه در ترویــج ســبک زندگــی قرآنــی جهــت پیــاده ســازی شــعار 

»قــرآن کتــاب زندگــی« تاکیــد کــرد.
ــدار، رئیــس گــروه تجــاری ســازی  ــن نشســت، مهنــدس محســن دین ــه ای در ادام
دفتــر برنامــه ریــزی امــور فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ظرفیت هــای 
جامعــه قرآنــی و نهادهــای قرآنــی کشــور بــرای اســتفاده از اکوسیســتم خاقیــت و 

ــود. ــریح نم ــی را تش ــای تخصص ــا و پارک ه ــدازی پردیس ه ــوآوری و راه ان ن
همچنیــن مســعود ابراهیمــی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تربیــت مدرس، 

ضمــن تاکیــد بــر نــکات مطــرح شــده، اســتفاده از جریــان خاقیــت و نــوآوری در 
حــوزه قرآنــی را منــوط بــه توســعه مفهومــی فرهنــگ قرآنــی دانســت و از آمادگــی 
ــت  ــا حمای ــی ب ــوم قرآن ــوآوری عل ــز ن ــدازی مرک ــرای راه ان ــه را ب ــن مجموع ای

ســازمان دارالقــرآن الکریــم اعــام کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت طبــق توافــق صــورت گرفتــه در ایــن نشســت، مرکز نــوآوری و 
خاقیت هــای قرآنــی ســازمان دارالقــرآن الکریــم بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری 

دانشــگاه تربیــت مــدرس در ســال جــاری افتتــاح خواهــد شــد.

با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس؛ 

معرفی کتاب 
همزمان با فرارسیدن هفته تعاون صورت گرفت؛ 

ین انتشار کتاب  وز
»تعاونی تولد تا تعالی« 

فرارســیدن  بــا  همزمــان 
کتــاب   تعــاون  هفتــه  و  روز 
ــی«  ــا تعال ــد ت ــی تول وزین«تعاون
ــی  ــید رض ــر س ــط دکت ــه توس ک
ــن  ــام الدی ــر حس ــیدی و دکت آقاس
خامکــی بــه رشــته تحریــر درآمــده  
منتشــر و در دســترس عمــوم قــرار 

گرفــت.
ــان  ــازارکار، همزم ــزارش ب ــه گ ب
بــا فرارســیدن روز و هفتــه تعــاون 
ــا  ــد ت ــی تول ــاب  وزین«تعاون کت
ــه  ــت نام ــوان دس ــه عن ــی« ب تعال
ــی و  ــای دانش ــران و راهنم تعاونگ

کاربــردی تعالــی شــرکت هــای تعاونــی توســط ســازمان انتشــارات جهــاد 
دانشــگاهی منتشــر و در دســترس عمــوم عاقمنــدان قــرار گرفــت.

ــن  ــه ای ــن در مقدم ــاب وزی ــن کت ــف ای ــر ســید رضــی آقاســیدی مول دکت
ــگاه واقعــی خــود  ــه جای ــاون ب ــرای رســاندن تع ــن آورده اســت؛ ب ــر وزی اث
در جامعــه، بایــد بــه تعاونــی هــا توجــه خاصــی نمــود. در ایــن راســتا بایــد 
ــتمر و  ــود مس ــرای بهب ــا ب ــی ه ــزه تعاون ــا انگی ــم آورد ت ــرایطی را فراه ش
حرکــت در راســتای تعالــی ســازمانی افزایــش یابــد. وجــود تغییــرات ســریع، 
ــا،  ــان در دنی ــکار و پنه ــای آش ــت ه ــی و رقاب ــای تکنولوژیک ــرفت ه پیش

ــد.  ــر مــی نمای اهمیــت ایــن موضــوع را پررنــگ ت
ــتخدامی و اداری  ــور اس ــرکل ام ــون مدی ــم اکن ــه ه ــیدی ک ــا س ــر آق دکت
ــت در  ــگ اس ــم و فرهن ــگاه عل ــدرس دانش ــز م ــگاهی و نی ــاد دانش جه
ــاس  ــر اس ــور، ب ــاله در کش ــه س ــر، هم ــال حاض ــد: در ح ــی افزای ــه م ادام
ــز  ــزی نی ــر انتخــاب شــده و جوای ــی هــای برت دســتورالعملی خــاص، تعاون
بــه آن هــا اختصــاص مــی یابــد. امــا صــرف نظــر از دســتاوردهای برگــزاری 
جشــنواره، وجــود یــک دســتنامه )هندبــوک( و راهنمــای عمــل بــرای قــرار 
گرفتــن در مســیر توســعه و بهبــود مســتمر شــرکت هــای تعاونــی ضــروری 
ــاون  ــن تع ــترک بی ــه مش ــاد مفاهم ــر ایج ــاوه ب ــر ع ــن ام ــه ای ــت ک اس
گــران از الگــوی بهینــه، خــط مشــی گــذاران و متولیــان بخــش تعــاون را در 

ــاری خواهــد نمــود. ــز ی ــع نی ــد مناب ــه و هدفمن تخصیــص بهین
همچنیــن پیشــگفتار ایــن کتــاب بــه قلــم دکتــر محمدجعفــر کبیــری معاون 
امــور تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی مزیــن اســت؛ »در زندگــی 
ــر  جمعــی، از ویژگــی هــای فطــری انســان بــه شــمار مــی رود و تأکیــد ب
کار گروهــی در قالــب شــرکت های تعاونــی ناشــی از همیــن ویژگــی اســت. 
شــرکت هــای تعاونــی مــی تواننــد نقــش بســزایی در تقویــت بنیــه هــای 
اقتصــادی و رشــد اقتصــادی مناســب و پایــدار ایفــا کننــد و لــذا شــاهد آن 
ــد ناخالــص ملــی در  ــل توجهــی از اشــتغال و تولی هســتیم کــه بخــش قاب
ــا  ــی اســت. هــدف تعاونی ه ــه بخــش تعاون ــق ب ــف متعل کشــورهای مختل
بــر خــاف ســایر بنگاه هــای تجــاری صرفــا دســتیابی بــه منفعــت و ثــروت 
ــن  ــی و تأمی ــت زندگ ــود وضعی ــر بهب ــا عــاوه ب نیســت بلکــه در تعاونی ه
ــری و  ــئولیت پذی ــت، مس ــون عدال ــی همچ ــداف اجتماع ــا، اه ــاز اعض نی

ــال می شــود.« ــز دنب همــکاری گروهــی نی
ــه  ــا توجــه ب ــن آورده اســت؛ ب ــر وزی ــن اث ــان ای ــد از مولف وی ضمــن تجی
ــران، ســه  ــون اساســی جمهــوری اســامی ای ــی قان اهمیــت اقتصــاد تعاون
ــن  ــی تعیی ــی و خصوص ــی، تعاون ــاد دولت ــور را اقتص ــادی کش ــن اقتص رک
ــر  ــتی نظی ــناد باالدس ــه در اس ــق آنچ ــر مطاب ــوی دیگ ــت. از س ــرده اس ک
ــون ششــم توســعه کشــور لحــاظ شــده، انتظــارات بســیاری از اقتصــاد  قان
ــدی از  ــهم ۲۵درص ــن آن س ــم تری ــه مه ــود دارد ک ــران وج ــی در ای تعاون
تولیــد ناخالــص ملــی اســت. امــری کــه بــدون شــک عــاوه بــر حمایــت 
هــای ویــژه دولــت از بخــش تعاونــی نیازمنــد ترویــج روحیــه کار گروهــی 
و تعــاون در میــان مــردم عزیــز ایــران و تقویــت شــرکت هــای تعاونــی در 

ــی اســت. ــن الملل ــی و بی ــاد در بازارهــای مل همــه ابع
ــده  ــت فزاین ــه مــوج رقاب ــراي پاســخگویي ب ــد: ب ــری مــی افزای ــر کبی دکت
در عرصــه جهانــي و رفــع بحــران هویــت، شــرکت هــاي تعاونــي عــاوه 
بــر آگاهــي و شناســایي دقیــق فرصــت هــا و مزایــاي منحصــر بــه فــردي 
ــراي آن هــا ایجــاد مــي کنــد، بایــد از دانــش الزم  کــه ســاختار تعاونــي ب
بــراي هدایــت مؤثــر اهــداف، برنامــه هــا و منابــع خــود یعنــي علــم و هنــر 
ــی در  ــتمر و تعال ــود مس ــه بهب ــه ب ــند. توج ــد باش ــره من ــز به ــت نی مدیری
شــرکت هــاي تعاونــي نیازمنــد تولیــد محتــوای مناســب و فرهنــگ ســازی 
ــر  ــاب حاض ــدگان کت ــه نگارن ــد ک ــی باش ــور م ــاون کش ــتم تع در اکوسیس
ــر اســاس  ــی ب ــه تعال ــد. توجــه ب ــه ان ــه ایــن موضــوع پرداخت ــی ب ــه خوب ب
متدهــای علمــی منجــر بــه شــفاف ســازی اهــداف، مستندســازی اقدامــات 
انجــام شــده در جهــت دســتیابی بــه آنهــا و نیــز مستندســازی مزایــای بــه 
دســت آمــده از ســرمایه گــذاری در برنامــه هــای شــرکت تعاونــی خواهــد 

شــد. 
ــداول بیــن المللــی و ملــی  در ایــن کتــاب ضمــن معرفــی مــدل هــای مت
تعالــی شــرکت هــا، روش هــای ارزیابــی عملکــرد نیــز معرفــی شــده اســت. 
هــر یــک از روش هــاي مــورد اســتفاده بــرای ارزیابــی عملکــرد بــا توجــه 
ــت  ــه اقتضــای محیطــي و شــرایط ســازماني، هــر کــدام از آنهــا از اولوی ب
ــازمان  ــای س ــت ه ــن، اولوی ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــی باش ــوردار م ــي برخ خاص
ــود را  ــت خ ــذا الزم اس ــت و ل ــر اس ــال تغیی ــز در ح ــا نی ــرکت ه ــا و ش ه
ــی هماهنــگ ســازند.  ــی و جهان ــت هــای مل ــاوري در رقاب ــرات فن ــا تغیی ب
ــد در  ــا بتوانن ــت پیــش رو آگاهــي داشــته باشــند ت ــد از وضعی ــن بای بنابرای
مقابــل تغییــرات ســریع و مســتمر از خــود واکنــش مناســب نشــان دهنــد. 
ــت  ــي وضعی ــش بین ــود و پی ــرایط موج ــي از ش ــز آگاه ــن کار نی ــه ای الزم
آینــده اســت. بــراي دســتیابي بــه ایــن هــدف، همــه ســازمان هــا و شــرکت 
هــا بایــد بــراي خــود راهبــرد از پیــش تعییــن شــده اي داشــته باشــند کــه 
ــه  ــع هم ــازماني در آن مشــخص شــده باشــد. در واق ــداف س ــاي اه دورنم
آنهــا نیــاز بــه سیســتم هــاي بــروز و جامــع جهــت ســنجش عملکــرد خــود 
دارنــد کــه بــا در نظــر گرفتــن راهبــرد مناســب ســازمان، بــا دیــدي جامــع 

نگــر آن را مــورد ارزیابــي قــرار دهنــد. 
ــران و  ــی در ای ــاد تعاون ــگاه اقتص ــت جای ــه اهمی ــه ب ــا توج ــن رو ب از ای
ــور  ــه منظ ــور و ب ــادی کش ــد اقتص ــده آن در رش ــی ش ــش بین ــش پی نق
ــی کــه  ــی تعاون ــدل تعال ــی هــا، م ــی تعاون ــج فرهنــگ ســازمانی تعال تروی
پژوهشــگران در ایــن کتــاب معرفــی نمــوده انــد مــی توانــد راهنمــای عمــل 
تعاونگــران بــوده و بــه عنــوان دســتنامه تعالــی تعاونــی مــورد بهــره بــرداری 

ــرد. ــرار گی ق

                                                                                       
                                                                     

ــد  ــورد تایی ــه م ــرایطی را ک ــد ش ــوند بای ــس ش ــد پلی ــه می خواهن ــرادی ک  اف
ــند. ــته باش ــت، داش ــی اس ــروی انتظام نی

ــان  ــراد از هم ــی از اف ــگاران، برخ ــگاه خبرن ــل از باش ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــا  ــی پ ــروی انتظام ــه نی ــا ورود ب ــه ب ــن را داشــتند ک دوران کودکــی ســودای ای

ــول خودشــان پلیــس شــوند. ــه ق ــد و ب ــن مجموعــه بگذارن ــه ای ب
رویــای پلیــس شــدن بــرای خیلــی از افــراد از ســنین کودکــی وجــود داشــته، امــا 
بــرای اینکــه پلیــس شــویم بایــد مراحلــی را طــی و شــرایطی را داشــته باشــیم تــا 

بــه عنــوان یــک افســر پلیــس مشــغول بــه کار شــویم.
ــه  ــد وارد مجموع ــه می خواهن ــرادی ک ــته از اف ــرای آن دس ــزارش ب ــن گ در ای
ــرد. ــم ک ــان خواهی ــرایط را بی ــی و ش ــای قانون ــوند؛ راهکار ه ــی ش ــروی انتظام نی

شرایط عمومی استخدام در ناجا
برای به عضویت درآمدن در مجموعه نیروی انتظامی شرایط الزم است که به آن می پردازیم.

ــران،  ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــام و تابعی ــن اس ــن مبی ــه دی ــزام ب ــاد و الت اعتق
ــه،  ــت فقی ــه والی ــاد ب ــران و اعتق ــون جمهــوری اســامی ای ــه قان ــی ب ــزام عمل الت
ــه احــزاب و گروه هــای سیاســی، عــدم محکومیــت و  ــا وابســتگی ب عــدم ســابقه ی
محرومیــت از خدمــات دولتــی، نداشــتن سوءپیشــینه و عــدم اعتیــاد بــه موادمخــدر، 
داشــتن شــرایط تحصیلــی یــا تخصصــی بــرای خدمــت مدنظــر، داشــتن ســامت 
ــه  ــه شــرایطی اســت ک ــورد نظــر از جمل ــت م ــا خدم ــی مناســب ب جســمی و روان

ــد آن هــا را داشــته باشــند. ــراد بای اف
شرایط اختصاصی استخدام درجه داری

دارا بــودن مــدرک تحصیلــی دیپلــم با حداقــل معدل ۱۴، داشــتن حداقــل قد ۱۷۰ ســانتی متر، 
حداقــل ســن بــرای اســتخدام ۱۸ و حداکثــر ۲۶ ســال اســت کــه برابــر تبصره هــای 
ــربازی  ــدس س ــت مق ــت خدم ــف وضعی ــن تکلی ــود، تعیی ــبه می ش ــی محاس اعام
ــه  ــت ک ــرایطی اس ــکی از ش ــت پزش ــت و کارت معافی ــر غیب ــتن مه ــم از نداش اع
ــد آن هــا را داشــته باشــد. ــد در مجموعــه نیــروی انتظامــی بای یــک فــرد عاقه من

نشانی دفاتر جذب نیرو در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
ــد  ــی اســتخدام شــوند بای ــروی انتظام ــد در نی ــه می خواهن پایتخــت نشــین هایی ک
ــی،  ــر جنوب ــان کارگ ــع در خیاب ــزی« واق ــر مرک ــب »دفت ــش فات ــته گزین ــه هس ب
ــزرگ  ــران ب ــگیری ته ــس پیش ــتاد پلی ــامی، س ــاب اس ــدان انق ــه می ــیده ب نرس
مراجعــه کننــد و همچنیــن بــرای اســتخدام در پلیــس آگاهــی می تواننــد بــه انتهــای 
ــان شــریعتی،  ــه خیاب ــرای جــذب در پلیــس امنیــت ب ــان وحــدت اســامی و ب خیاب
خیابــان ســروش مراجعــه کننــد؛ افــرادی هــم کــه می خوانــد بــه عضویــت پلیــس 
ــی  ــی و رانندگ ــس راهنمای ــتاد پلی ــه س ــد ب ــد بای ــی در بیاین ــی و رانندگ راهنمای

ــد. ــه کنن ــان آزادی مراجع ــع در خیاب ــی واق ــان رودک پایتخــت در خیاب
ــرای  ــد ب ــز می توانن ــد نی ــی کــه در دیگــر نقــاط کشــور ســکونت دارن امــا هموطنان
ــه فرماندهــی انتظامــی شهرســتان خــود مراجعــه و از ایــن طریــق  پلیــس شــدن ب

نســبت بــه اســتخدام خــود در نیــروی انتظامــی اقــدام کننــد.

غ التحصیالن فنی و حرفه ای به عنوان امدادگر  جذب  فار
ــان دانشــگاه فنــی و حرفــه ای و شــرکت امــداد خــودرو  ــا امضــای تفاهم نامــه می ب
ــر  ــوان امدادگ ــس به عن ــن پ ــه ای از ای ــی و حرف ــان فن ــران، فارغ التحصی ای

ــوند. ــق می ش ــران ملح ــودرو ای ــداد خ ــاوگان ام ــه ن ب
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت ایــران خــودرو ، در ایــن 
ــاری  ــیدعباس میرحســینی و رضــا گنجــی جویب ــه امضــای س ــه ب ــه ک تفاهم نام
ــم  ــران و ابراهی ــودرو ای ــداد خ ــره ام ــات مدی ــو هی ــل و عض ــوان مدیرعام ــه عن ب
صالحــی عمــران، رییــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای رســید، ضمــن تضمیــن ارایــه 
فرصــت شــغلی بــه فــارغ التحصیــان رشــته های »مکانیــک، الکترونیــک، بــرق و 
ــه  ــرای ارای ــه ای ب ــران برنام ــداد خــودرو ای ــی خســارت خــودرو«، شــرکت ام ارزیاب

تســهیات ویــژه  بــه کارکنــان دانشــگاه فنــی و حرفــه ای در نظــر گرفتــه اســت.
در ایــن مراســم، صالحــی، رییــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای ضمــن اشــاره بــه ارتبــاط 
ــد دانشــگاهی  ــته های جدی ــر ایجــاد رش ــران، ب ــودرو ای ــداد خ ــر دانشــگاه و ام موث
ــدی از  ــور بهره من ــه منظ ــه ب ــکاری دوجانب ــاس هم ــر اس ــجویان ب ــیه دانش و بورس

امکانــات و تجهیــزات آموزشــی و همچنیــن رفاهــی میــان دو نهــاد، تاکیــد کــرد.
میرحســینی، مدیرعامــل امــداد خــودرو ایــران نیــز بــا اشــاره بــه تجهیــزات بــه کار 
رفتــه و ظرفیــت نــاوگان امدادرســانی در سراســر کشــور ضمــن اســتقبال از 
ــه منظــور  ــت دانشــگاه ب ــدی از ظرفی ــت و دانشــگاه، بهره من ــان صنع ــی می هم افزای
ــام  ــن انج ــور و همچنی ــر کش ــران سراس ــی امدادگ ــش فن ــوزش و دان ــای آم ارتق

پروژه هــای تحقیقاتــی مشــترک را ضــروری دانســت.

ــور،  ــگاهی کش ــان دانش ــارغ التحصی ــیاری از ف ــه بس ــرایطی ک ــت: در ش وی گف
ــد، در صــورت  ــا رشــته تحصیلــی خــود را دارن دغدغــه اشــتغال در حــوزه مرتبــط ب
ــجویان و  ــن دانش ــیاری از ای ــرای بس ــوان ب ــود می ت ــای موج ــتفاده از ظرفیت ه اس

ــرد. ــاد ک ــغلی ایج ــب ش ــای مناس ــان، فرصت ه فارغ التحصی
ــدادی  ــات ام ــه خدم ــان و ارای ــا ورود متخصص ــرد:  ب ــان ک ــینی خاطرنش میرحس
مطمئــن، شــاهد خدمت رســانی مطلوب تــر و رضایــت بیشــتر هموطنــان در سراســر 

ــود. کشــور نیــز خواهیــم ب

شرکت خدمات پس از فروش ایران  خودرو اعالم کرد 

چگونه در نیروی انتظامی استخدام شویم؟
افرادی که می خواهند پلیس شوند 

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی تربیت مدرس اعالم کرد


