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گفت وگو با بنیانگذار
10 یک استارت آپ دانشجویی

برنامه جهاددانشگاهی برای آموزش
 و توانمندسازی پرسنل بانک مسکن 

»سامانه ملی  اشتغال« برای 
نفش آفرینی همه دستگاه ها

اشتغال فارغ التحصیالن و نیم نگاهی به چشم انداز آموزش عالی در کشور
امیر علی بینام

نظـام آمـوزش عالی کشـور فـارغ از تنوع و تکثـر واحدهای آموزشـی و دانشـگاهی 
کـه در نـوع خـود قابل بحث و بررسـی اسـت، دوره هـای مختلفی را در سـیر تحول و 
تکامل خود سـپری نموده اسـت. ابتدا دانشـگاه های نسـل اول یا همان دانشـگاه های 
آموزش محور مطرح بودنــد، سپس دانشگـاه های آمــوزش و پژوهـش محور، بعد 
از آن دانشـگاه هـای فناور و اینک صحبت از دانشـگاه های کارآفرین و نهایتا سـخن 

از دانشـگاه هـای نسـل چهار و پنج مطرح اسـت.
بـه عبارتـی هنگامی که دانشـگاه ها وارد نسـل چهـارم می شـوند، دیگـر نمی توانند 
یـک مجموعه صرفاً علمی باشـند و باید صنعت در کنار دانشـگاه قـرار بگیرد و تالش 

نمایـد مسـئولیت اجتماعی خـود را به خوبی به انجام برسـاند.
تاریـخ تحول نظـام آموزش عالی در کشـور از تاسـیس دارالفنون زمـان امیرکبیر 
در زمـان حکومـت ناصرالدیـن شـاه قاجـار اسـتارت مـی خـورد، در سـال 1313 
بـا تاسـیس دانشـگاه تهـران شـکل نوینی بـه خود مـی گیرد و بـا انقالب اسـالمی 
انفجـاری در توسـعه انـواع دانشـگاه ها رخ می دهـد و نظام عرضـه و تقاضای جدید 

در ادبیـات دانشـگاه ها شـکل مـی گیرد.
در این میان آنچه از حدود دو دهه و یا بیشتر مطرح است بحث اشتغال دانش آموختگان 
دانشگاهی است. از سال 1377 و به طور جدی از سال 1379 موضوع بیکاری دانش آموختگان 
آرام آرام از زبان مدیران نهادهای علمی و اجرایی بویژه جهاد دانشگاهی مطرح شد 
و ادبیات اشتغال و بیکاری کشور با چاشنی اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی مورد 

توجه مردم و مسئوالن قرار گرفت. 
اینکـه در حـال حاضر چه تعداد دانشـجو در حال تحصیل هسـتند، سـاالنه چه تعداد 
فـارغ التحصیـل می شـوند، نظام عرضه و تقاضـای کنونی دانشـجو در مراکز مختلف 
دانشـگاهی دچـار چه چالـش هایی اسـت؟ روی صحبت ما نیسـت. حرف و سـخن 
مـا بـا دولت و مسـئوالن ذیربـط دولت و مجلس فعلی اسـت که باید مشـخص کنند 
راهکارهـا و راه چـاره های آنها برای رویارویی با اشـتغال دانش آموختگان از یکسـو و حتی 
موضـوع صندلی های خالی که نظام عرضه و تقاضا را به چالش کشـیده اسـت چیسـت؟
بـد نیسـت اشـاره کنیـم؛ براسـاس آمـار اعـالم شـده در حـال حاضـر بیـش 
از یـک میلیـون و دویسـت هـزار دانـش آموختـه دانشـگاهی در مقطـع تحصیالت 
تکمیلـی )فـوق لیسـانس و دکتـری( وجـود دارد و بایـد دیـد برنامه دولـت و مجلس 
بـرای سـاماندهی اشـتغال و کارآفرینـی این نیروها کـه با هزینه و حمایـت نظام و 

خانـواده هـا بـه ایـن مرحلـه از تحصیالت و کسـب دانش رسـیده اند چیسـت؟
وزیـر محترم علوم در گفتگوی خبری تیتر اول خود در پاسـخ به اشـتغال دانش آموختگان 
به موضوع رصد اشـتغال دانش آموختگان اشـاره کردند، حال باید پرسـید آیـا رصد کردن 
موضـوع  مـی توانـد زمینـه ای برای اشـتغال و ورود سـیل انبـوه دانـش آموختگان 
بـه بازارکار باشـد؟ اساسـا بایـد پرسـید برنامه دولـت و مجلس برای هفـت میلیون 
جویـای کار چیسـت که بخـش بزرگی از این جوینـدگان کار، دانش آموخته هسـتند.  
توسـعه اسـتارت آپ ها و شـرکت های دانش بنیان بسـترهای خوبی بـرای ترویج و 
توسـعه کارآفرینـی هسـتند اما آیا طـرح ها و مدل هـای دیگری هم مـی تواند مکمل 

ایـن مدل ها باشـد. 
رهبـر معظـم انقالب اسـالمی در کالمـی فرمودنـد؛ »یکـی از راه های ایجاد اشـتغال 
برای فارغ التحصیالن، همین مسـئله صنعت  و  دانشـگاه  اسـت.  صنعت  و  دانشگاه  
بایـد  ارتبـاط  پیـدا  کننـد؛  هم  بـرای صنعت خوب اسـت، هـم برای دانشـگاه؛ هم 
بـرای مدیریّت دانشـگاه خوب اسـت، هم برای دانشـجو.« و این همان چیزی اسـت 

کـه در تحقـق اهداف دانشـگاه های نسـل چهـار و پنج بایـد به دنیال آن باشـیم.
حـال باید از خود بپرسـیم چه طرح هایی می تواند به این سـخن گوهربـار رهبری جامه 
عمل بپوشـد؟ چه راهکارهای میانبری در این عرصه وجود دارد، تجارب جهانی چیسـت؟ 

و مدل داخلی و احیانا بومی ما برای سـاماندهی اشـتغال دانش آموختگان چیست؟
و در نهایـت بایـد گفـت: هـر چه باشـد ایـران کشـور فرصت های بسـیاری اسـت 
کـه کمتـر کشـوری در دنیا واجـد این همه نعمـت و موهبت اسـت؛ باید داشـته های 
انسـانی و طبیعـی خـود را قـدر بدانیم و بـرای تحقق اهـداف برنامه هـای عملیاتی و 

میانبر داشـته باشیم.
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همزمان با سالروز سینما  مطرح شد 

کارآفرینـی و اشـتغال در نخسـتین نشسـت »کارگـروه  معـاون توسـعه 
اشـتغال قـرارگاه رفـاه مـردم« گفـت: نقـش قـرارگاه را هدایـت و نظارت 
کند،  کار  گرفته ایم و برای اینکه این پلتفرم بتواند به درستی  در نظر 
بـرای تعامـل و  پلتفـرم مشـترک  توانـد یـک  کارگـروه اشـتغال مـی 

نقـش آفرینـی دسـتگاه هـای ذیربـط باشـد.
به گزارش بازارکار، دکتر عیسی منصوری با اشاره به اینکه همه نهادها، 
کـه بخـش زیـادی از  الگـوی مشـخص و تجربـه شـده خـود را دارنـد 
آنهـا موفـق بـوده، افـزود: مـا بـه الگـوی تجربـه شـده نهادهـا ورود 
کـرد، امـا یـک چارچـوب هدایـت و نظـارت را در قـرارگاه  نخواهیـم 
خواهیـم داشـت کـه بـر اسـاس گـروه هـدف، رسـته فعالیت اقتصـادی 

وجغرافیایی تنظیم شـده اسـت.
کید بر ضرورت  معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال  و زارت کار ضمن تا
داد؛   پیشـنهاد  کاری  مـوازی  هرگونـه  از  پرهیـز  و  کارهـا  تسـریع 
یـک نهـاد بـه عنـوان محـور در نظر گرفته شـود و سـایرین به عنوان 
نهاد پشـتیبان، هماهنگ با آن باشـند تا بتوان تعداد اشـتغال ایجاد 

شـده را احصـا کرد.
گفـت: در قالـب »سـامانه ملـی  وی خطـاب بـه اعضـای نشسـت 
اشـتغال«، فعالیت های هر دسـتگاه در این حوزه ارزیابی و سـنجش 

و نتایـج آن بـه نهادهـای اجرایـی اعـام مـی شـود.
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برنامـه و بودجـه بخشـنامه بودجـه سـال  سـازمان 
۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی 
وابسته به دولت و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه 

را ابـاغ کـرد.
میرکاظمـی  مسـعود  سـید  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
برنامـه و  رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان  معـاون 

بودجه کشور بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکتهای 
وابسـته  انتفاعـی  مؤسسـات  و  بانک هـا  دولتـی، 
بـه دولـت و دسـتورالعمل تهیـه و تنظیـم بودجـه را 
در راسـتای اجـرای جـز ۳۱ بنـد ی تبصـره ۲ قانـون 
که بر اسـاس  کرد  کشـور، اباغ  کل  بودجه سـال ۱۴۰۰ 
کارکنـان دولـت برای سـال آینده  آن افزایـش حقـوق 
گرفتـه شـده اسـت. علـی الحسـاب ۱۰ درصـد در نظـر 

کارکنـان دولـت  رقـم قطعـی ضریـب افزایـش حقـوق 
ابـاغ  و  رسـید  خواهـد  دولـت  هیئـت  تصویـب  بـه 

شـد. خواهـد 

مشـموالن  حقـوق  افزایـش  آمـده،  اباغیـه  ایـن  در 
گرفتـه  نظـر  نیـز ۱۰ درصـد در  )کارگـران(  کار  قانـون 

اسـت. شـده 
و  کارگـران  حقـوق  افزایـش  ضریـب  قطعـی  رقـم 
کار  کار بـه تصویـب شـورای عالـی  مشـموالن قانـون 

رسـید. خواهـد 
کارکنان  در این بخشنامه رقم عیدی علی الحساب 
دولت در پایان سال ۱۴۰۱ نیز ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان 
دولـت  هیئـت  را  قطعـی  رقـم  اسـت؛  شـده  لحـاظ 

تصویـب و ابـاغ می کنـد.

درصد افزایش حقوق کارکنان
 دولت در ۱۴۰۱ اعالم شد 

در بخشنامه بودجه سال آینده به صورت علی الحساب؛  

راه اشتغال زایی پایدار، هدایت تحصیلِی 
دانش آموزان برای مهارت آموزی است

کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای  ــرورش  کمیتــه آمــوزش و پ رییــس 
اســامی، گفــت: در تمــام دنیــا رشــته های فنــی مهندســی و مهارتــی را تقویــت می کنند 
و براســاس قوانین برنامه توســعه پنجم و ششــم دانش آموزان باید در دوران تحصیل 
گــر ایــن مهــارت آمــوزی در دوران دانشــگاه هــم ادامــه  حداقــل یــک مهــارت را بیامــوزد ا

غ التحصیلــی فــردی توانمنــد باشــد. داشــته باشــد دانشــجو می توانــد پــس از فــار
سهمیه های کنکور ارشد

گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه در مـورد انصـراف نیمـی از  گفـت و  مهـدی اسـماعیلی در 
داوطلب کنکور سراسری از انتخاب رشته  و ورود به دانشگاه گفت: از میان یک میلیون 
کـه امسـال مجـاز بـه انتخـاب رشـته دانشـگاه بودنـد تنهـا ۵۲۴ هـزار نفـر  و ۸۲ هـزار نفـری 
انتخـاب رشـته کردنـد و حـدود ۵۶۰ هـزار نفـر از ادامـه تحصیـل انصـراف دادنـد، اما سـوال 
اینجاسـت چـرا گروهـی قید دانشـگاه رفتـن را زدند؟ تحلیل های متفاوتی می تـوان برای 

ایـن موضـوع مطـرح کرد.
انتخاب رشته بر مبنای سود و زیان

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسامی افزود: یکی از مشکات سیستم آموزشی 
که متاسـفانه براسـاس نظام سـود و تجارت در  ما هدایت تحصیلی دانش آموزان اسـت 
حال انجام است. به حرکت درآوردن چرخه های تولید کشور در سایه سرمایه اجتماعی 
توانمند و پر تاش ممکن است؛ اما امروز تمام ادامه تحصیل و انتخاب رشته داوطلبان 

کنکور به سمت سود و تجارت رفته است.
دانش آموزان مطابق میل خانواده وارد رشته ای خاص  شده که عاقه ای به آن نداشته 

و در ادامه مسیر از تحصیل انصراف داده و یا به شغلی دیگر روی می آوردند
اسماعیلی ادامه داد: در سنوات گذشته رشته های ریاضی و فیزیک بیشترین متقاضی 
که بعد اشباع شدن آنها رشته های تجربی در صدر انتخاب رشته داوطلبان  را داشتند 
کـه امـروزه بـا رشـد بیـش از انـدازه تقاضـا بـرای رشـته پزشـکی در کشـور  گرفـت  کنکـور قـرار 
کشـور یـک مشـکل اساسـی اسـت. البتـه ایـن  روبـرو هسـتیم و ایـن مسـئله بـرای آینـده 
کرونایـی بـه درسـتی اسـتفاده  گـر در شـرایط  میـزان متقاضـی بـراى رشـته های پزشـکی ا
شـود نـه تنهـا معضـل نیسـت بلکـه یـک فرصـت طایـی محسـوب می شـود؛ امـا امـروزه 
این معادله معکوس بوده و نه تنها به درسـتی از شـاخه پزشـکی اسـتفاده نشـد بلکه در 
سـایر رشـته هاى پزشـکی هم فاقد تقاضا هسـتیم. تمام این شـرایط منجر به چیدمان 
صندلی هاى دانشگاه ها براساس رشته های خاص  شده است، بر همین اساس دانش 
که عاقه ای به آن نداشـته و در  آموزان مطابق میل خانواده وارد رشـته ای خاص  شـده 

ادامـه مسـیر از تحصیـل انصـراف داده و یـا بـه شـغلی دیگـر روی می آوردند.
دانش آموزان یک مهارت بیاموزند 

عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس ادامـه داد: در تمـام دنیـا رشـته های فنـی 
مهندسـی و مهارتـی را تقویـت می کننـد و براسـاس قوانیـن برنامـه توسـعه پنجم و ششـم 
گـر ایـن مهـارت  دانـش آمـوزان بایـد در دوران تحصیـل حداقـل یـک مهـارت را بیامـوزد ا
غ  فـار از  پـس  می توانـد  دانشـجو  باشـد  داشـته  ادامـه  هـم  دانشـگاه  دوران  در  آمـوزی 
کـه توانایـی اداره امـور اقتصـادی خـود را داشـته، ایـن  التحصیلـی فـردی توانمنـد باشـد 

مسـئله نشـانگر عـدم تکیـه بـر میـز، صندلـی و پسـت و مقـام اداری اسـت.
درآمدزایی همه رشته ها یکسان باشد 

کشور بایستی بر مبنای واقعیت های جامعه باشد  وی یادآور شد: هدایت تحصیلی در 
غ التحصیل در هر رشته ای بتواند سهم  که فار گونه ای باشد  و از نظر درآمدزایی باید به 
اقتصادی همپای دیگر رشـته ها داشـته باشـند و به لحاظ درآمدزایی متناسـب با دیگر 
گـر ایـن تـوازن میـان مشـاغل و درآمدشـان ایجـاد شـود می توانیـم رابطه  مشـاغل باشـد. ا

کرد. هماهنگی بین متقاضیان و انتخاب رشـته متفاوت آنها ایجاد 
کـه بـا وزیـر علـوم در خصـوص شـرایط علمـی و پایـش دانشـگاه ها  طبـق جلسـه اخیـری 
کشـوری بـا پیشـینه فرهنگـی و علمـی بسـیار  کـه ایـران  داشـتیم ایـن بحـث مطـرح شـد 

باالیـی اسـت و نبایـد افـت علمـی و تحصیلـی در دانشـگاه های مـا ایجـاد شـود 
کیفیـت سیسـتم  آموزشـی در دانشـگاه های آزاد اظهـار داشـت:  اسـماعیلی در خصـوص 
کشـور اسـت و بایسـتی از  دانشـگاه آزاد اسـامی هـم ماننـد دیگـر دانشـگاه های دولتـی 
کیفیـت و عملکـرد علمـی بـاالی برخـوردار باشـد، ایـن دانشـگاه فرزنـد ناتنـی وزارت علـوم 
نیست. سیستم اداری دانشگاه های آزاد نباید متفاوت با سایر دانشگاه  ها باشد همگی 
باید از برنامه ای خاص پیروی کنند؛ بر همین اساس باید بپذیریم دانشگاه آزاد همچون 
دانشگاه دولتی نیازمند حمایت و هدایت است، اما به لحاظ کیفیت آموزشی نقدهایی 
بـر سیسـتم آموزشـی کشـور وارد اسـت طبـق جلسـه اخیـری که بـا وزیر علـوم در خصوص 
شـرایط علمـی و پایـش دانشـگاه ها داشـتیم ایـن بحـث مطـرح شـد کـه ایـران کشـوری با 
پیشینه فرهنگی و علمی بسیار باال است و نباید افت علمی و تحصیلی در دانشگاه های 
کشـور ایجـاد شـود؛ مـا بایسـتی کیفیـت دانشـگاه ها بـه ویـژه دانشـگاه آزاد را رصـد کنیـم و 

دولـت در ایـن زمینـه کمـک و حمایت الزم را داشـته باشـد.
رصد دانشگاه آزاد از کمیسیون آموزش مجلس

کـز  کـه نظـارت بـر عملکـرد مرا نماینـده مـردم در مجلـس یازدهـم ادامـه داد: همانگونـه 
آموزشی دولتی وجود دارد باید بر روی عملکرد دانشگاه آزاد هم نظارت باشد،کمیسیون 
آمـوزش مجلـس بـی شـک نظـارت بیشـتری نسـبت بـه  عملکـرد دانشـگاه آزاد خواهـد 
کار کمیسـیون آموزش قرار دارد دسـتورالعمل  که در دسـتور  داشـت، یکی از برنامه هایی 

کـه در آینـده نزدیـک نتیجـه و سـاز وکار آن اعـام خواهـد شـد. دانشـگاه ها اسـت 
کرد: باید  اسـماعیلی در خصوص انصراف برخی از دانشـجویان از تحصیل خاطر نشـان 
کار آفرین باشد. طبق آمار؛ بسیاری  کند و یک دانشجو خود  رویکردهای آموزشی تغییر 
کتفـا نکـرده و صرفـا دانشـجویان بـه دنبـال  از دانشـگاه های دنیـا فقـط بـه دروس نظـری ا
کز دولتی نیستند و هر شخصی با هر گونه مدرکی بایستی فعالیت کند و  استخدام در مرا

چرخه هـای اقتصـادی این کشـور را به حرکت در بیـاورد.

ییس کمیته آموزش و پرورش  ر
کمیسیون آموزش مجلس:

گسـترش  راسـتای  در  مازنـدران  دانشـگاهی  جهـاد 
گرایشـات  فعالیتهای آموزشـی و پژوهشـی از برخی از 
کند. و رشته های تحصیلی دعوت به همکاری می 
راسـتای  در  مازنـدران  دانشـگاهی  جهـاد 
تمـام  از  پژوهشـی  و  آموزشـی  فعالیتهـای  گسـترش 
در  دکتـرا  و  ارشـد  کارشناسـی  غ التحصیـان  فار
رشـته های مهندسـی کامپیوتر، مهندسـی شیات، 
و  بیولـوژی  گرایشـها(،  زراعی)تمامـی  و  دامـی  علـوم 
بیوتکنولوژی، حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت 
و  ارتباطـات  علـوم  فرهنگـی،  مدیریـت  آموزشـی، 

کـه دارای رزومـه و سـابقه  مدیریـت رسـانه و افـرادی 
شـغلی مرتبط با رشـته مورد نیاز هسـتند، به صورت 
تمـام وقـت، پـاره وقـت و یـا امریـه سـربازی دعـوت بـه 

می نمایـد. همـکاری 
دولتـی،  دانشـگاه¬های  ممتـاز  غ¬التحصیـان  فار
کـه  افـرادی  و  مبتکریـن  و  مخترعیـن  نخبـگان، 
کاربـردی، ایـده و یـا محصـوالت  طرحهـای اجرایـی 
در  یـا  و  دارنـد  مشـخص  هـدف  بـازار  بـا  کاربـردی 
گیاهـی و  زمینه¬هـای پژوهشـی در حـوزه بیولـوژی 
جانـوری، پسـماند و  حـوزه هـای مختلف کشـاورزی 

دارنـد. قـرار  اولویـت  در  هسـتند،  فعـال 
مهلـت ارسـال رزومـه تـا پایـان شـهریورماه ۱۴۰۰ اعـام 
خـود  رزومـه  می تواننـد  عاقمنـدان  اسـت.  شـده 
)کـه شـامل اطاعـات شـخصی، تحصیلـی، سـوابق 
شـغلی، دوره هـای آموزشـی و مهارتـی و فعالیتهـای 
پژوهشـی و توانمندیهـای فـردی اسـت( را  بـه ایمیل 
سـاری،  پسـتی  آدرس  یـا  و   sec.mz@acecr.ac.ir
بلـوار امیرمازندرانی، خیابان وصال، چهـارراه وصال، 
جهـاد دانشـگاهی واحـد مازنـدران، صنـدوق پسـتی 

نماینـد. ارسـال   ۴۸۱7۵-۱۶۶7

فراخوان همکاری در جهاد دانشگاهی مازندران 

در راستای گسترش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی 

عبدالملکی در شانزدهمین جشنواره
ح کرد؛   تجلیل از تعاونی های برتر ملی مطر

یران  تعیین مصوبه جدید هیئت وز
یابی  در خصوص افزایش جرایم نقدی قانون مجازات اشتغال به حرفه کار

بـر اسـاس مصوبـه مـورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۰ هیئـت وزیـران، میـزان جرائـم نقـدی مندرج 
کاریابی و مشـاوره شـغلی  در تبصره ۱ ماده واحده قانون مجازات اشـتغال به حرفه 
کار و رفـاه  کار مصـوب ۱۳۸۰، بـه پیشـنهاد وزارت تعـاون،  بـدون داشـتن پروانـه 

اجتماعـی تعییـن شـد.
بـه گـزارش بـازارکار، بـر اسـاس ایـن مصوبـه، اشـخاصی که بـدون اخذ مجـوز کاریابی 
مبـادرت بـه فعالیـت کاریابی می نماینـد برای بـار اول به پرداخت جریمه نقدی به 
مبلـغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال، در صـورت تکـرار بـرای بـار دوم بـه مبلـغ  ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال و 

بـرای بـار سـوم بـه مبلـغ 7۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال محکوم مـی گردند.

از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد 

»سامانه ملی اشتغال« برای نقش 
ینی همه دستگاه ها در زمینه اشتغال آفر

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال در نخستین نشست 
»کارگـروه اشـتغال قرارگاه رفاه مـردم« گفت: نقش قرارگاه 
را هدایـت و نظـارت در نظـر گرفتـه ایـم و بـرای اینکـه ایـن 
پلتفـرم بتوانـد بـه درسـتی کار کنـد، کارگروه اشـتغال می 
توانـد یـک پلتفـرم مشـترک بـرای تعامـل و نقـش آفرینـی 

دسـتگاه های ذیربط باشـد.
بـه گـزارش بـازارکار، دکتر عیسـی منصوری با اشـاره به اینکه 
همـه نهادهـا، الگـوی مشـخص و تجربـه شـده خـود را 
دارنـد کـه بخـش زیـادی از آنهـا موفـق بـوده، افـزود: ما به 
کـرد، اما یک  الگـوی تجربه شـده نهادهـا ورود نخواهیم 
چارچوب هدایت و نظارت را در قرارگاه خواهیم داشـت 
اقتصـادی  فعالیـت  رسـته  هـدف،  گـروه  اسـاس  بـر  کـه 

وجغرافیایی تنظیم شـده اسـت.
کیـد  تا اشـتغال ضمـن  و  کارآفرینـی  توسـعه  معـاون 
کارهـا و پرهیـز از هرگونـه مـوازی  بـر ضـرورت تسـریع 
کاری پیشـنهاد داد؛  یـک نهـاد بـه عنـوان محـور در نظـر 
پشـتیبان،  نهـاد  عنـوان  بـه  سـایرین  و  شـود  گرفتـه 
هماهنـگ بـا آن باشـند تا بتـوان تعداد اشـتغال ایجاد 

کـرد. شـده را احصـا 
وی خطاب به اعضای نشست گفت: در قالب »سامانه ملی 

اشـتغال«، فعالیـت های هر دسـتگاه در ایـن حـوزه ارزیابی و 
سنجش و نتایج آن به نهادهای اجرایی اعام می شود.

منصوری در خصوص تسهیل فضای کسب و کار گفت: 
کـه فراهـم  در ایـن خصـوص بـا زیـر سـاخت نـرم افـزاری 
کنیـم.  شـده اسـت، مـی توانیـم شـبکه خوبـی را ایجـاد 
گیـر مقـررات زدایی«  »اورژانـس کسـب و کار« و »نظـام فرا
گـر بتوانیـم ایـن دو را به سـامانه ملی اشـتغال  را داریـم و  ا
کنیـم و یـک داشـبورد مشـترک داشـته باشـیم،  متصـل 

بهتـر مـی تـوان کار را هدایـت کـرد.
در ایـن نشسـت نماینـدگان دسـتگاه و وزارتخانـه هـای 
میـراث  دارایـی،  و  اقتصـادی  امـور  جملـه  از  مختلـف 
اسـامی،  ارشـاد  و  فرهنـگ  گردشـگری،  و  فرهنگـی 
کشـور،  صنعـت، معـدن و تجـارت، سـازمان بهزیسـتی 
امـداد  کمیتـه  اطاعـات،  فنـاوری  سـازمان 
برکـت،  بنیـاد  مسـکن،  بنیـاد  )ره(،  خمینـی  امـام 
امـام  بسـیج سـازندگی و اندیشـکده پویـا دانشـکده 
حسـین )ع( بـه بیان پیشـنهادات و نقطه نظـرات خود 

پرداختنـد.
همچنیـن مقـرر شـد ایـن نشسـت هـا هـر دو هفتـه یکبـار 

تشـکیل و مصوبـات پیگیـری شـود.

کارگروه اشـتغال قرارگاه رفاه مردم  نخسـتین نشسـت 
اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزیـر  حضـور  بـا 
کارگـروه، عیسـی منصـوری معـاون  عنـوان رئیـس  بـه 
کارآفرینی و اشـتغال و نمایندگان دسـتگاه های  توسـعه 

اجرایـی، نهادهـای انقابـی و غیـر دولتی برگزار شـد.

دکتر منصوری نایب رئیس قرارگاه رفاه مردم
 در حوزه اشتغال شد 

دکتر عیسی منصوری با حفظ سمت معاونت اشتغال و 
کار افرینـی وزارت کار از سـوی وزیـر بـه عنوان نایب رئیس 

گردید. قرارگاه رفاه مردم در حوزه اشتغال منصوب 
گـزارش خبرنـگار بـازارکار، دکتری منصـوری از مدیران  بـه 
کار و فـاه اجتماعـی  خوشـفکر و بـا برنامـه وزارت تعـاون، 
کـه در اجـرای طـرح ملـی مشـاغل  محسـوب مـی شـود 
کرونا و اعطای  خانگی، طرح های مقابله با آسـیب های 
تسهیات به کسب و کارها و حمایت از کارآفرینان نقش 

ارزنـده و تاثیرگـذار داشـته و دارد.

ینی و اشتغال عنوان کرد  معاون توسعه کارآفر

تیم سازی به صورت تعاونی یکی از برنامه های
 پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری باشد 

 

شـانزدهمین مراسـم تجلیـل از تعاونی هـای برتـر ملـی و افتتـاح ۲۶۸ طـرح تعاونـی در سراسـر 
کار و رفـاه اجتماعـی برگـزار شـد.  کشـور بـا حضـور حجـت اهلل عبدالملکـی، وزیـر تعـاون، 

بـه گـزارش بـازارکار، وزیـر تعـاون،کار و رفـاه اجتماعـی در ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه اینکه  باید بخش 
کنون سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور زیر  تعاون از کنج عزلت و غربت خارج شود گفت: هم ا
سـه و نیم درصد اسـت که باید این سـهم ارتقا یابد و به سـمت تعاونی های ایجادی حرکت شـود.
دکتر حجت اهلل عبدالملکی در آئین تجلیل از تعاونی های برتر ملی و افتتاح ۲۶۸ طرح تعاونی 
کار و رفـاه اجتماعـی مـی توانسـت فرصتـی را بـرای ارتقـای  گفـت:  ادغـام سـه وزارتخانـه تعـاون، 
کند اما متاسـفانه از این ظرفیت به نحو مطلوب اسـتفاده نشـده اسـت  بخش تعاون فراهم 

کنیم . و بایـد در دولـت سـیزدهم ایـن بخـش را تقویـت 
کـه مـی توانـد همـه ظرفیـت هـا را  وی تعـاون را یکـی از نمادهـای اقتصـاد درون زا دانسـت 
کنـون اقدامـات بسـیار خوبـی در حـوزه هـای نـوآوری و تعاونـی  کـرد:  هـم ا کنـد ،تصریـح  بسـیج 
گر عنصر نوآوری به تعاونی های سنتی اضافه شود ارتقای  گرفته است و ا های سنتی صورت 

بخـش تعـاون را شـاهد خواهیـم بـود.
کز مختلف نوآوری و پارک های فناوری باید تیم سازی به صورت تعاونی  عبدالملکی ادامه داد: در مرا

گر این اتفاق بیفتد حمایت های دولتی را خواهیم داشت. که ا گیرد  صورت 
کار و رفـاه اجتماعـی افـزود: پنـج رکـن اساسـی مردمـی بـودن، عدالـت محـوری،  وزیـر تعـاون، 
دانـش بنیـان، بـرون و درون گـرا بـودن در بخـش تعاون وجود دارد که باید به همه این ارکان توجه شـود.
کـه تعاون تجلی معنای مردمی بودن اسـت، گفت: فعالیت هـا در تعاون  وی بـا اشـاره بـه ایـن 

گیرد. به صورت مشارکتی و با استفاده از ظرفیت های مختلف مردمی صورت می 
کلی نظام  کشـور دارای بعد قانونی بوده و در سیاسـت های  کرد: تعاون، در  عبدالملکی بیان 

کید شـده اسـت. بر آن تا
که باید به آن  وی معتقد است:  صادرات، در حوزه تعاونی ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است 

کرده است. که الگوی تعاون در جهان موفق عمل  پرداخته شود، ضمن این 
معـاون امـور تعـاون وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی نیز در مراسـم تجلیـل از تعاونی های برتر و 
افتتاح ۲۶۸ طرح تعاونی در اسـتان های مختلف کشـور گفت: سـند توسـعه تعاون باید اصاح 
و بازبینی و برای آن ضمانت اجرایی تعریف شـود تا بتوانیم به سـهم ۲۵ درصدی بخش تعاون 

از اقتصاد برسیم.
محمد جعفر کبیری با بیان اینکه ۹7 هزار تعاونی فعال در کشور داریم، گفت: این تعداد تعاونی 

برای بیش از یک میلیون نفر ایجاد اشتغال کرده است.  
افتتاح همزمان 268 پروژه تعاونی در سراسر کشور   

کنفرانسـی  مراسـم تجلیل از تعاونی های برتر و افتتاح ۲۶۸ پروژه تعاونی طی یک ارتباط ویدئو 
بـه طـور نمادیـن پـروژه هـای تعاونـی ۵ اسـتان منتخـب) مرکزی، خراسـان شـمالی، خوزسـتان، 

مازنـدران و اصفهان( افتتاح شـد.

یر تعاون،کار و رفاه اجتماعی؛  با حکم وز
رییس جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منصوب شد

بـا حکـم دکتـر حجـت اهلل عبدالملکـی وزیـر تعـاون، 
کار و رفاه اجتماعی، غامحسین حسینی نیا به عنوان 
رئیس جدید سـازمان آموزش فنی و حرفه ای کشـور 

منصوب شـد.
گـزارش بـازارکار، دکتـر غامحسـین حسـینی نیـا  بـه 
کارآفرینـی دانشـگاه  پیـش از ایـن ریاسـت دانشـکده  
تهـران و  نیـز معاونت امور تعـاون، وزارت تعـاون،کار و 

کارنامـه خـود دارد. رفـاه اجتماعـی را در 
برخی از سوابق وی به شرح زیر است؛

 عضو شورای نخبگان تعاون
نماینـده تـام االختیـار وزیـر تعـاون کار ورفاه اجتماعی در سـومین همایش ملی دفاتر پیشـخوان 

خدمـات دولـت و بخـش عمومی غیـر دولتی
عضـو شـورای راهبـری همایـش بیـن المللـی مزیتهـای نسـبی تعاونـی هـا در توسـعه اقتصـادی و 

اجتماعی

سـوی  از   ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تحصیلـی  سـال  در  انسـانی«  نیـروی  »سـاماندهی  نامـه  شـیوه 
شـد. ابـاغ  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  سرپرسـت 

به گزارش بازارکار ، در این شیوه نامه آمده است که به منظور مدیریت بهینه منابع انسانی 
و تسهیل در برنامه ریزی منطقه ای، تفویض اختیار به نحوی انجام شده است که ضمن 

شفافیت و قطعیت تحقق شاخصها، امکان انعطاف پذیری روش ها وجود داشته باشد.
بـر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه کمبود نیروی انسـانی، مـوارد زیر بـه عنـوان راهکارهای تأمین 
و بـه کار گیـری بهینـه نیـروی مـورد نیـاز بـه اسـتان هـا ابـاغ مـی شـود و بدیهی اسـت اتخاذ 
راهکارهای پیشنهادی نباید موجبات محرومیت دانش آموزان از دسترسی به تحصیل 

را بـه وجـود آورند:
کـه در  کلیـه نیروهـای شـاغل  کامـل از سـاعات موظـف  ۱- سـاماندهی بهینـه و اسـتفاده 
کید است؛  آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در اختیار مناطق آموزشی هستند، مورد تأ

بـه نحـوی کـه هیـچ نیرویی از گردونه سـازماندهی و اشـتغال کامل خارج نشـود.
۲- اعام نیاز و ساماندهی نیروی انسانی در دوره متوسطه اول و دوم به صورت یکپارچه 

صورت پذیرد.
کـه باعـث تشـدید نیـاز نیـروی انسـانی  ٣- خـارج از تفاهـم نامـه، واحـد سـازمانی جدیـد 

گـردد، ایجـاد نشـود.
۴- کاسهای زیر نرم ایجاد نشود.

۵- بازنشستگی معلمان واجد شرایط بازنشستگی، در صورت نیاز منطقه، با درخواست 
کارگـروه توسـعه مدیریـت اسـتان، بـه پایـان سـال تحصیلـی پیـش رو  خودشـان و تأییـد 
موکول شود و استمرار خدمت مدیران و معاونان مدارس در صورت نیاز و تایید عملکرد 
آنهـا در کارگـروه توسـعه مدیریـت مانعـی نـدارد ولـی انتقـال آنهـا بـرای تدریـس و جایگزین 

کـردن مدیـر و معاون جدید جایز نیسـت.
۶- همـکاران شـاغل بـرای تدریـس غیرموظـف در سـقف تفاهـم نامـه توسـعه سـنواتی 

تشـویق شـوند.
7- مدارس کم جمعیت، ادغام و طرح های روستا مرکزی یا خوابگاه مرکزی اجرا شود.

 ۸- کاسـهای تجمیعـی در متوسـطه دوم بـه ویـژه فنـی حرفـه ای و کاردانـش در دروس 
عمومی تشـکیل شود.

بـا   -۹

کارگـروه توسـعه مدیریـت اسـتان، نقـل و انتقـاالت صرفـا بـر اسـاس شـدت نیـاز و  نظـارت 
شـود. مدیریـت  انسـانی  نیـروی  تأمیـن  امـکان 

کارگـروه توسـعه  بـه عهـده  انسـانی در اسـتان  نیـروی  انتقـاالت  و  نقـل  راهبـری   -۱۰
مدیریت استان است و خروج نیروی انسانی از استان صرفا در صورت عدم بروز مشکل 
کـه ورود نیـروی انسـانی  در تأمیـن انجـام شـود. ضمنـا اسـتان هـای مقصـد در صورتـی 

باعـث ایجـاد نیـروی انسـانی مـازاد شـود، نبایـد بـا انتقال افـراد موافقـت نمایند.
۱۱- معلمان وظیفه )سرباز معلمان اعم از نیروهای شاغل و اعزام جدید در سال ۱۴۰۰(، 
مطابق ضوابط دستورالعمل اجرایی برنامه سرباز معلم و مفاد بخشنامه های مربوطه 
برحسـب نیـاز، در فعالیتهـای آموزشـی مدارس روسـتایی مناطق آموزشـی محروم 

و دورافتـاده، جـذب و سـازماندهی شـوند.
کمبـود و توانمنـدی  کمبـود نیـرو مواجـه هسـتند، حسـب میـزان  کـه بـا  ۱۲- مناطقـی 
گـروه تدریـس، برخـورداری از تجربـه  معاونیـن دوره هـای ابتدایـی و متوسـطه )ارتبـاط 
تدریـس مرتبـط و ...(، موظفنـد تـا شـش سـاعت در هفتـه از سـاعات موظـف هفتگـی 
در مدرسه محل اشتغال خود، به تدریس بپردازند. تعیین میانگین تدریس معاونان 
کارگروه توسـعه  هـر منطقـه، متناسـب بـا میانگیـن تعیین شـده بـرای اسـتان، بر عهـده 

مدیریـت اسـتان اسـت.
۱۳- در مناطقی که با کمبود نیروی آموزشی مواجه هستند، از انتصاب کارکنان آموزشی 

مرتبط با کمبودها، در پست های مدیر و معاون و سمتهای اداری خودداری شود.
کاس هـای درس  کـه آمـوزگار درس تربیـت بدنـی بـه انـدازه نیـاز تمـام  ۱۴- در مناطقـی 
ابتدایـی وجـود نـدارد، تدریـس دو سـاعت درس تربیت بدنی کاس هـای باقی مانده، 

بـه عهـده آمـوزگار همـان کاس اسـت.

کارگیری نیروهای بازنشسته واجد شرایط، باتجربه و با رشته تحصیلی مرتبط،  ۱۵- به 
از جملـه راهکارهـای رفـع کمبـود نیـرو در مناطق آموزشـی اسـت که مـی توانـد در کارگروه 
توسعه مدیریت استان بررسی شود و جهت اطاع رسانی از ظرفیت کانون های استانی 
بازنشسـتگان آموزش و پرورش، پس از هماهنگی با مرکز برنامه ریزی منابع انسـانی 

و امور اداری اسـتفاده شـود.
۱۶- در هنرسـتان هـای کاردانـش، صـدور ابـاغ هنرآمـوز و اسـتادکار بـرای دروس مهارتـی 

کاس هایـی کـه بـرون سـپاری مـی شـوند، امـکان پذیر نخواهـد بود.
۱7- درخواسـت انتقال از دیگر دسـتگاه ها و نهادها به آموزش و پرورش و برعکس، پس 
کارگروه توسـعه مدیریت اسـتان، در مرکز برنامه ریزی منابع انسـانی و امور اداری  از تأیید 
کمبود نیروی انسـانی  که با  قابل بررسـی اسـت و خروج نیروی انسـانی در اسـتان هایی 

مواجه هسـتند ممنوع است.
آمـوزگاران  بـرای  ابـاغ غیرموظـف  از جملـه  التدریـس،  ۱۸- پرداخـت هرگونـه حـق 
کـه از تقلیـل اسـتفاده مـی نمایند، صرفا در صورتی امکان پذیر اسـت  دوره ابتدایـی 
گـروه /جنـس مربـوط در سـطح منطقـه  کسـر سـاعت موظـف در  کـه نیـروی دارای 

وجـود نداشـته باشـد.
۱۹- نیروهای مشمول قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف ... مصوب ۱۳۹7 
بـا اصاحـات و الحاقـات بعـدی واجد شـرایط، پس از قبولـی در آزمون پایـان دوره مهارت 
کسـب ننمـوده  کـه نمـره قبولـی  آمـوزی اسـتخدام مـی شـوند و ادامـه همـکاری افـرادی 
انـد، ممنـوع اسـت و اسـتفاده از خدمـات آنهـا تـا زمـان صـدور حکـم اسـتخدام فقـط در 
چارچـوب مجوزهـای حـق التدریـس مورد تأیید مرکـز برنامه ریزی منابع انسـانی و امور 
اداری امـکان پذیـر اسـت. در ضمـن اسـتخدام مشـمولین قانـون تعییـن تکلیـف صرفـأ 
حسـب نیـاز منطقـه ای صـورت خواهـد پذیرفـت و اسـتان هـای دارای مـازاد نیـروی 

انسـانی )گیـان لرسـتان، ایـام، کرمـان و ...( بایـد بـه همـکاران مشـمول اطاع رسـانی و 
افـراد جهـت اسـتخدام و تبدیـل وضعیـت خدمتی به اسـتان هـای دارای کمبـود نیروی 

انسـانی هدایت شـوند.
۲۰- اسـتان هایـی کـه شـرایط نقـل و انتقاالت نیروی انسـانی، تبدیل وضعیت خدمتی 
مشمولین قانون تعیین تکلیف )استخدام(، کاس و دانش آموز، شاخص های نسبت 
دانش آموز به گروه معلم، شاخصهای نسبت دانش آموز مشمول به کارکنان تخصصی 
را رعایت نمایند و نسـبت به سـاعت تخصیص داده شـده در تفاهم نامه نیروی انسـانی 
سـال تحصیلـی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ کاهـش سـاعت حـق التدریـس داشـته باشـند، پنـج درصـد از 
کیفیـت امـور آموزشـی در  میـزان صرفـه جویـی بـه عنـوان حـق الزحمـه مجریـان و بهبـود 

اختیارشـان قـرار خواهد گرفت.
کـه  کارگیـری نیـروی انسـانی در طـرح خریـد خدمـات آموزشـی در اسـتان هایـی  ۲۱- بـه 
دارای مشمولین قانون تعیین تکلیف مازاد در همان رشته و جنسیت هستند، امکان 

پذیر نیست.
کـه پـس از اعمـال تمامـی  گـزارش ایسـنا، در پایـان ایـن شـیوه نامـه آمـده اسـت  به 
گیـری و  کار  بـه  اولویـت  انسـانی،  نیـروی  بهینـه  راهکارهـای مدیریـت  و  هـا  سیاسـت 

سـاماندهی نیـروی انسـانی بـه شـرح ذیـل ابـاغ مـی شـود:
١. ساماندهی همکاران شاغل رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی و پرسنل وظیفه

٢. اولویـت بـه کار گیـری و تخصیـص سـهمیه بـه واحدهای سـازمانی )مدرسـه( در قالب 
مدیر و معلم. یادآوری می شود، تخصیص معاونین آموزشی و پرورشی، مشاور و مراقب 

سـمت در صورت وجود کاس بدون معلم جایز نیسـت.
٣. تخصیـص سـاعت اضافـه تدریـس همـکاران مشـمول قانـون تعییـن تکلیـف تـا زمـان 

تبدیـل وضعیـت آنان
۴. تخصیص ساعت غیر موظف شاغلین

۵. تخصیص ساعت غیرموظف بازنشستگان
۶. بـه کارگیـری نیـروی خریـد خدمـات آموزشـی در چارچـوب قوانیـن و مقـررات مربـوط و 

تفاهمنامه

شیوه نامه »ساماندهی نیروی انسانی« در سال تحصیلی جدید 

پرست وزارت آموزش و پرورش  از سوی سر



3
اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

   شنبه20شهریور1400-4 صفر 1443-11 سپتامبر 2021 - سال بیست و یکم - شماره 1228

معاونـت آمـوزش و کارآفرینـی 
کانـون  و  جهاددانشـگاهی 
بازنشسـتگان بانک مسکن 
تفاهم نامه ای را امضا کردند 
و  پرسـنل  آن  اسـاس  بـر  کـه 
خانـواده هـای ایـن بانـک از 
برنامه های مختلف آموزشی، 
کاریــــابـــی و توانـــمندســـازی 

بهره منـد مـی شـوند.
گـزارش خبرنـگار بـازارکار،  بـه 
بـه  مشـترک  نامـه  تفاهـم 
توسـعه  و  ایجـاد  منظـور 

ظرفیتهای همکاری و گسترش روابط، بین معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی  و کانون 
بازنشسـتگان بانک مسـکن به امضاء رسـید و توسـعه همکاری مشـترک و بهره مندی از ظرفیت، 
توانمنـدی و تجـارب طرفیـن در آمـوزش، توانمنـد سـازی، کاریابـی اعضـا و خانـواده کارکنـان  بانـک 

مسـکن موضـوع اصلـی ایـن تفاهـم نامـه همـکاری اسـت.
گـزارش، توسـعه همـکاری در راسـتای اجـرا و پیاده سـازی طـرح مشـاوره شـغلی و  براسـاس ایـن 
کاریابی ویژه خانواده محترم کارکنان بانک مسکن ، استفاده از ظرفیت های آموزش های مهارتی 
کارکنـان بانـک مسـکن و اسـتفاده بهینـه از ظرفیـت هـا و  جهاددانشـگاهی بـرای خانـواده محتـرم 

پتانسـیل هـای مـادی و معنـوی طرفیـن تفاهـم نامـه از اهـداف امضـای ایـن تفاهـم نامـه اسـت.
معرفـی اعضـا واجـد شـرایط خانواده کارکنان بانک مسـکن به کارفرمایان معتبـر،  بررسـی، ارزیابی و 
طبقـه بنـدی اسـامی متقاضیـان شـغل و آمـوزش هـای مهـارت محـور،  فنـاور محـور و شـغل محـور 
غ التحصیالن دانشـگاه هـای دولتـی از وظایف و  و انجـام امـور مربـوط بـه آزاد سـازی مـدرک ویـژه فـار

تعهدات جهاد دانشـگاهی اسـت.
همچنیـن ارایـه تخفیفـات در حـوزه هـای آموزشـی و کاریابـی براسـاس توافقـات آتـی،  اطالع رسـانی 
کارآفرینی و برگزاری نمایشگاه هایی  نشست های تخصصی و کاربردی در حوزه آموزش، اشتغال، 
در حـوزه اشـتغال، کارآفرینـی و کسـب و کار و اطـالع رسـانی فرصـت هـای شـغلی موجـود در کاریابی 
جهاددانشـگاهی بـه اعضـا خانـواده بانـک مسـکن و ... از دیگـر تعهـدات جهـاد دانشـگاهی در ایـن 

تفاهم نامه اسـت.
از سـوی دیگـر، همـکاری بـا جهـاد در ارسـال به موقع و کامل اسـامی متقاضیـان شـغل و دور ه های 
آموزشی، که براجرای این تفاهم نامه  دو سال زمان تعیین شده، تبلیغات و اطالع رسانی عمومی 
خدمات مربوط به این تفاهم نامه به خانواده بانک مسکن و  همکاری و مساعدت در تسویه های 
مالی مربوط به انجام فرایند های آموزش، توانمندسازی و کاریابی خانواده بانک مسکن از تعهدات 
کانون بازنشستگان بانک مسکن برای این تفاهم نامه همکاری است که مدت زمان آن از تاریخ 

امضاء دو سـال می باشد.  
برای تسهیل ساز و کار اجرایی تفاهم نامه از طرف معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی یک 
کارشناسان ذی ربط و از طرف بانک نیز یک نفر نماینده ذی صالح برای پیگیری  نفر از مدیران یا 

موضوعات مطرح شده از طریق برگزاری جلسات حضوری و غیر حضوری  معرفی می گردد.
همچنین برای عملیاتی کردن هریک از زمینه های همکاری در صورت نیاز قرارداد همکاری تنظیم 

و به امضای طرفین خواهد رسید.
که بنابر تشـخیص یا پیشـنهاد هر یک از  براسـاس بند هفت این تفاهم نامه مقرر شـد؛ در صورتی 
طرفین تفاهم نامه ضرورت یا نیازی در تغییر مفاد تفاهم نامه باشد پس از توافق و امضای طرفین 

بعنوان اصالحیه منظور شده و بعنوان متمم ضمیمه تفاهم نامه می شود.
برایـن اسـاس، ایـن تفاهم نامـه در 8 مـاده، 1 تبصـره و 3 نسـخه کـه هر یك حکـم واحد دارند تنظیم 
و از تاریـخ امضـاء الزم االجـرا اسـت و طرفیـن حسـب ضرورت جلسـات هماهنگی خواهند داشـت و 

نماینـدگان معرفـی شـده دو طرف هماهنگـی الزم را به عمل خواهنـد آورد.
ایـن تفاهـم نامـه نیمـه اول شـهریورماه توسـط دکتـر محمـد صـادق بیجنـدی معـاون آمـوزش و 
کارآفرینـی جهـاد دانشـگاهی و مهنـدس جبرائیـل ایمانـی مدیرعامـل کانون بازنشسـتگان بانک 

مسـکن بـه امضـاء رسـید.

برنامه جهاد دانشگاهی برای آموزش 
و توانمندسازی پرسنل بانک مسکن 

براساس تفاهم نامه همکاری با کانون بازنشستگان
◄ این بانک صورت می گیرد

تبدیل دانشجویان به افراد کارآفرین، مدیر ، 
صنعتگر  و کارآفرین

رییس جهاددانشگاهی در سالروز تاسیس سازمان 
دانشجویان تاکید کرد ◄

دکتـر حمیدرضـا طیبـی در پیامـی ضمـن تبریـک سـالروز تاسـیس سـازمان دانشـجویان 
کیـد کـرد: ایـن سـازمان باید بتواند دانشـجویان را به افـراد کارآفرین، مدیر،  جهـاد دانشـگاهی تا

صنعت گر، اندیشمند و سیاستمدار تبدیل کند. 
گزارش بازارکار در این پیام تبریک آمده اسـت: شـبکه تشـکیالتی سـازمان دانشـجویان   به 
به گونه ای طراحی و اجرا شود که در عین سادگی و عملیاتی بودن، سالیق مختلف دانشجویان 
گون و مورد نیاز کشور و قشرهای مختلف را در برگرفته و پوشش داده و  گونا برای ارایه خدمات 
در نهایت بتواند دانشجوی امروز را به مدیر، صنعت گر، اندیشمند، سیاستمدار و کارآفرین فردا 

تبدیل کند.
تجربه و عملکرد نهاد انقالبی جهاددانشـگاهی در طول سـالهای حیات، حکایت از آن دارد که 
اساسـًا دانشـجویان محرک و قوام بخش فعالیتها بوده و عملکرد پرافتخار آنان بیانگر آن اسـت 
کـه انجـام کارهـای بـزرگ، بـا انگیـزه، تـوکل و تـوان نیروهای دانشـجو و محققـان جوان تقریبـًا هر 

ناممکنی را امکان پذیر سـاخته و می سـازد.
رییس جهاددانشـگاهی در این پیام تصریح کرده اسـت؛ رهبر معظم انقالب اسـالمی، جوانان 
را اصلی تریـن سـتون انقـالب دانسـته اند چنـان کـه در بیانیـه گام دوم انقـالب اسـالمی، جوانـان 
کـه بـا حضـور تأثیرگـذار آنـان در نظـام  کشـور معرفـی و تاییـد شـده اسـت  مهم تریـن سـرمایه 
مدیریتی، تحول شـگرفی در تمام عرصه ها به وجود خواهد آمد از این رو، سـازمان دانشـجویان 
جهاددانشـگاهی، بـه مثابـه یـک سـازمان جـوان برآمـده از دل دانشـگاه ها، کـه بر انگیـزه و تالش 
جوانـان دانشـجو تکیـه تـام دارد. در آسـتانه شـروع بیسـت و چهـار سـالگی، چشـم انداز خـود را 
گیرترین شـبکه توانمندسـازی دانشـجویان در گام دوم انقالب اسـالمی قرار  گسـترش و ایجاد فرا
گاهانه و دقیق، مستلزم توجه ویژه به شناسایی و تقویت استعدادهای  داده است. این انتخاب آ
گون مدیریت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و کسب  دانشجویان در عرصه های گونا
و کار، و بالندگی این استعدادها از طریق آموزش، برگزاری رویدادهای فرهنگی، ارتقای مشارکت 
اجتماعی دانشجویان و تقویت بینش صحیح سیاسی، و بسترسازی برای مشارکت اقتصادی 
دانشجویان در جامعه و به جریان درآوردن استعدادهای بالقوه به فعل و بهره مندی از تمامی 

ک می باشـد. ایـن توانمند هـای بی مثـال بـا تکیه بر انگیـزه صـادق و دل پا
در ادامه این پیام آمده است؛ سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی یکی از مجموعه های بسیار 
موثر در جهت برنامه ریزی و بکارگیری و گسترش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها 
بـا هـدف رشـد اسـتعدادها و نیـروی انسـانی جـوان، مؤمـن، کاردان، پرانگیـزه، مسـوولیت پذیر و 
امیدوار؛ توانمندسـازی دانشـجویان را از طریق ایجاد و توسـعه گروه های دانشـجویی و تشکیل 

شـبکه فعال میان آن ها در سراسـر کشـور مد توجه و اقدام داشـته است.

◄

مجلـس  امـور  و  هماهنگـی  معـاون   
مدیـرکل  همـراه  بـه  جهادانشـــگاهی 
هـا،  پژوهشـکده  واحدهـا،  امـور  کل  اداره 
و  جهاددانشـگاهی  کـز  مرا و  سـازمانها 
پزشـکی  علـوم  تخصصـی  دفتـر  مدیـرکل 
دسـتاوردهای  آخریـن  از  جهاددانشـگاهی 
جهاددانشــــگاهی  فنــاورانـــه  و  پژوهــشـــی 

کـرد. بازدیـــــد  آذربایـــجان غربی 
باصولـی  مهـدی  دکتـر  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
دسـتاوردهای  آخریـن  از  بازدیـد  جریـان  در 
جهاددانشـگاهی  فناورانـه  و  پژوهشـی 
تاثیرگـذاری  بـه  اشـاره  بـا  غربـی  آذربایجـان 
کرونـا بر فعالیت واحدهای جهاددانشـگاهی 
کسـب وکار در جهاددانشـگاهی  کـرد:  اظهـار 
بـودن،  علمـی  بـودن،  دانشـی  عالوه بـر  بایـد 
اقتصـادی بـودن، متناسـب بـا شـانیت نهـاد 

باشـد. جهاددانشـگاهی  مقـدس 
معـاون هماهنگـی و امـور مجلـس جهادانشـگاهی ادامـه 
داد: بـا توجـه به تغییری در سـبک زندگـی مردم به وجود 
کار شـود تـا  آمـده بایـد روی سـاختارهای آمـوزش بیشـتر 

کند. رونـد خدمـات آموزشـی جهـاد بهبـود و تنـوع پیـدا 
بـر فعالیت هـای آموزشـی و  کرونـا  تاثیـر  بـه  بـا اشـاره  وی 
کرونا بـر فعالیت هـای حوزه  گـر چـه  کـرد: ا فرهنگـی اظهـار 
آموزشـی و فرهنگـی جهاددانشـگاهی هـم بـه واسـطه ی 
تاثیـر  دانشـگاه،  فصـای  در  دانشـجویان  حضـور  عـدم 
گذاشـته، امـا بـا ایـن حـال خدمـات خوبـی و فاخـری بـه 
جامعـه دانشـگاهی  ارائـه شـده و زیرسـاخت هـای بسـیار 
خوبـی هـم در بخـش ارائـه آمـوزش هـای مجـازی و تولید 

محتـوای آموزشـی فراهـم شـده اسـت.
واحدهـای   کـه  برایـن  کیـد  تا بـا  باصولـی  دکتـر 
را  خـود  خـاص  توسـعه  مـدل  بایـد  جهاددانشـگاهی 
کـه  اسـت  ایـن  اصلـی  هـدف  گفـت:  باشـند  داشـته 
همـه ی واحدهـای جهاددانشـگاهی فعالیـت شـاخص 
داشـته باشـند و در تعامـل بـا یکدیگـر بتواننـد موفـق و 

کننـد. عمـل  موثـر 
جهاددانشـگاهی  پژوهشـی  حـوزه  در  داشـت  اظهـار 
آذربایجـان غربـی، نیـز باید محور مشـخصی برای توسـعه 

گزارشـات ارایه شـده اقدامات  گرفتـه شـود. طبق  در نظـر 
کـه  گرفتـه  خوبـی بـا تمرکـز بـر فعالیت هـای سـبز صـورت 
مختلـف  جنبه هـای  از  فعالیت هـا  ایـن  اسـت  ضـروری 
ایـن  شـاهد  هفتـم  توسـعه  برنامـه  در  تـا  شـود  بررسـی 
کـه آذربایجـان غربـی در یـک حـوزه مشـخص بـه  باشـیم 

کنـد. پیدا دسـت  شـاخصی  فعالیـت 
کاربـردی واحـد  وی بـا اشـاره بـه اینکـه دانشـگاه علمـی 
آذربایجـان غربـی حایـز رتبـه اول اسـتانی و جـز 5 اسـتان 
جهاددانشـگاهی  رشـد  مرکـز  گفـت:  اسـت  کشـور  اول 
آذربایجـان غربـی نیـز بسـتر بسـیار خوبی را بـرای کسـب و کار 
هـا  موفقیـت  ایـن  همـه  کـه  کـرده  فراهـم  دانش بنیـان 
آذربایجـان  جهاددانشـگاهی  مناسـب  توسـعه  از  کـی  حا

ایـن واحـد اسـت. تـالش جهادگـران  غربـی و مویـد 
بـا  جهادانشـگاهی  مجلـس  امـور  و  هماهنگـی  معـاون 
بخـش  توسـعه   اسـتان  مطلـوب  حـوزه ی  اینکـه  بیـان 
مناسـب  فعالیـت  گـر  ا گفـت:  اسـت  اسـت  کشـاورزی 
از  فناورانـه در ایـن حـوزه تعریـف شـود دفتـر مرکـزی نیـز 

داشـت. خواهـد  را  الزم  حمایت هـای  اسـتانی  واحـد 
معاون هماهنگی و امور مجلس جهادانشگاهی ادامه داد: 
صاحـب  ای  حـوزه  در  گـر  ا جهاددانشـگاهی  واحدهـای 
تجربـه و ایـده هسـتند باید به سـمت تبدیـل آن به ثروت 

تولیـدی  محصـول  گـر  ا و  کننـد  حرکـت 
واحـد  بـه مرحلـه تجـاری سـازی نرسـیده 

کننـد. بـه تجـاری سـازی نزدیـک 
زاده  رسـتم  دکتـر  بازدیـد  ایـن  ابتـدای  در 
ریـیـس جـهاددانــشـگاهی آذربـایـجـان غربی 
با اشاره به برنامه های توسعه ای واحد  با 
کـه جهاددانشـگاهی آذربایجان  بیـان ایـن 
تـوان جـز واحدهـای موفـق  غربـی را مـی 
در  جهاددانشـگاهی  واحدهـای  بیـن 
گفـت:  کـرد،  تلقـی  گرونـا  سـخت  ایـام 
برنـد  بدنبـال  جـد  بـه  جهاددانشـگاهی 
سـازی مـدل توسـعه فنـاوری هـای سـبز 

اسـت. بخــــش های مختـــلف  در 
کـرد: بـا پیگیـری بعمـل  وی خاطرنشـان 
 40 از  ریـال  میلیـارد   20 تخصیـص  آمـده 
میلیارد ریال سـال 1400 از سـوی برنامه و 
کـه می تواند  بودجـه اسـتان اعالم تخصیص شـده اسـت 
کامـل بسـتر سـازی اولیـه بـرای تحقـق یکـی  بـا تخصیـص 
گـردد. از بسـترهای قطـب سـبز فنـاوری در واحـد محقـق 

گـروه،  کـه معاونـت پژوهشـی دارای 3  وی  بـا بیـان ایـن 
2 مرکـز خدمـات تخصصی اسـت،  افزود: براسـاس برنامه 
توسـعه  پژوهشـکده  انـدازی  راه  سـاله،  دو  ای  توسـعه 
اقدامـات  کـه  اسـت  واحـد  اولویـت  در  سـبز  فناوریهـای 

اولیـه بـرای راه انـدازی در حـال انجـام اسـت.
بـه  اشـاره  بـا  غربـی  آذربایجـان  دانشـگاهی  جهـاد  رییـس 
فعالیـت هـای کشـت بافت در حوزه متابولیـت های ثانویه 
گفـت: امـروزه  دنیـا بـا  در جهـت ارزش آفرینـی مـدل سـبز 
توجـه بـه دغدغـه زیسـت محیطـی، بـه سـمت ارگانیـک و 
که  جهاددانشگاهی استان نیز  کند  سبز بودن حرکت می 
کنترل شده وارد  کشت  در این حوزه سبز با اتکا به محیط 

فعالیـت شـده اسـت.
کار  و   کسـب  گـروه مدیریـت  کـرد: در  رسـتم زاده تصریـح 
کوسیسـتم  نیـز جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی در این ا
کـرده و ابـداع و طراحـی مدلهـای مدیریتـی سـبز  سـبز، ورود 
را بـرای شـرکت هـای خصـوصی و حتـی دولتـی  طراحـی 

کـرد. خواهـد  برند سـازی  و 

معاون هماهنگی و امور مجلس جهادانشگاهی تاکید کرد:

یف فعالیت شاخص برای هر واحد جهاد دانشگاهی در تدوین برنامه  هفتم  تعر

دعوت به همکاری

الف( شرايط عمومي :
1(متدين به دين مبين اسالم

2 ( تابعيت کشور جمهوري اسالمي ايران  
3( ايمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و آمادگی فداکاری در راه تحقق 

اهداف آنها 
4(عدم محکوميت ناشی از اقدام عليه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ايران

5( عدم محکوميت به محروميت از خدمات دولتی
6( عدم سابقه عضويت يا وابستگی به احزاب و گروه های سياسی غير قانونی  و يا الحادی 

7( عدم عضويت يا وابستگی به احزاب و گرو های سياسی
سوءپيشينه  نداشتن  و  مخدر  مواد  به  اعتياد  عدم  و  اخالقي  فساد  به  معروفيت  عدم   )8

کيفري برابر اعالم مراجع ذي صالح
9( داشتن سالمت رواني و جسماني برابر تاييديه  اداره بهداشت ودرمان نيروي زميني 

ارتش جمهوري اسالمي ايران ))حداقل قد165 سانتيمتر ((
10(کسانی که به عنوان عضو به ارتش می پيوندند بايد برای رزمنده شدن وارد شوند و 

آمادگی مأموريت در هر جايی را داشته باشند.
توجه  مورد  بايد  مراحل  همه  در  و  بوده  اصل  بودن  انقالبی  و  تدين  های  11(شاخصه 

قرار گيرد.

و  جذب  و  نبوده  آنان  اقتصادی  مشکالت  نمودن  مرتفع  مبنای  بر  افراد  12(استخدام 
استخدام بر اساس نياز سازمان باشد.

شود توجه  فداکاری  و  ايثار  روحيه   ، خدمتی  انگيزه  وجود  به  افراد  استخدام   13(در 
ب( شرايط اختصاصی برای داوطلبان درجه دار پیمانی نزاجا

1 ( داشتن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه  در يکي از رشته  هاي رياضي فيزيك ، علوم 
تجربي ، علوم انساني و معارف ، فني حرفه اي ،  هوانوردی و کار دانش )به غير از رشته 
های دامداری، باغبانی ،کشاورزی و امور زراعی و زير شاخه های مربوطه ( در رشته های 
مورد نياز با حداقل معدل کل 13 و کتبی 10 به باال )دارندگان معدل باالتر در اولويت 

خواهند بود(.
قانون  ضوابط  برابر  پيمانی  صورت  به  سال   5 مدت  به  خدمت  تعهد  سپردن   )2

. ايران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
3( قرارداد به صورت پيمانی و برای مدت 5 ساله از تاريخ استخدام می باشد.

4( موفقيت در معاينات پزشکی ، مقاومت جسمانی ، صالحيت های گزينشی و مصاحبه 
فرماندهی. 

5( حداقل سن 17 سال و حداکثر 21 سال تمام تا تاريخ )1400/02/01( می باشد. ضمنًا 
مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثرسن اضافه ميگردد.

6( به محض تکميل ظرفيت ثبت نام متوقف خواهد شد .
7( فرزندان شهدا، جانبازان از کار افتاده کلی و آزادگان از کار افتاده کلی از شرط معدل 

و سن معاف می باشند.
8( از ثبت نام دارندگان کارت معافيت پزشکي و داوطلبان مشمول خدمت سربازي که 

اضافه سنواتی داشته باشند ممانعت بعمل خواهد آمد.
پايان  تا  و  بوده  بايد مجرد  داوطلبان  آموزش  بودن دوره  به شبانه روزی  توجه  با   )9

بمانند. باقی  دوره مجرد 
 )داوطلبان متأهل حق ثبت نام ندارند و پذيرش و عضويابی  نخواهند شد(

ج(  امتیازات
1( داوطلبان استخدام در مقطع درجه دار پيمانی نظامی نظامی پس از طی دوره های 
 آموزشی  برابر مقررات ارتش جمهوري اسالمي ايران به ترفيع درجه نائل مي گردند .
 2( دوره آموزش شبانه روزي و کليه هزينه ها از قبيل مسکن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت 
و درمان و وسائل کمك آموزشي در مدت آموزش به عهده ارتش جمهوري اسالمي ايران 
 خواهد بود و ماهيانه مبلغي به عنوان کمك هزينه تحصيلي به آنان پرداخت خواهد شد.

3( کارکنان استخدامي مطابق ضوابط و مقررات از امکانات حکمت کارت ، بيمه خدمات 
درماني ، بيمه عمر و ساير تسهيالت رفاهي بهره   مند خواهند گرديد .

4( خانوادهاي معظم شهداء ، جانبازان ، آزادگان ، نظاميان ) در صورت ارائه مدارك معتبراز 
 بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مربوطه( از امتيازات قانوني مصوب برخوردار خواهند شد . 

د( مدارك مورد نیاز
1 ( سه قطعه عکس 4 ×3 پشت نويسي شده .

2 ( اصل و يك برگ روگرفت )فتوکپي( مدرك ديپلم متوسطه در رشته مورد نياز . 
3( اصل و يك برگ روگرفت )فتوکپي(کارت پايان خدمت ) براي داوطلباني که خدمت 

سربازي را انجام داده اند (
غيبت  نداشتن  در صورت  سربازي  به خدمت  اشتغال  گواهي  اصل  و  روگرفت  ارائه   )4

سنواتي ) جهت سربازان وظيفه (
هنگام  غيبت سنواتي  مهر  بدون  به خدمت  اعزام  دفترچه  اصل  و  روگرفت  ارائه    )5

ثبت نام جهت داوطلبان مشمول.
6( ( ارائه اصل و يك سری روگرفت )فتوکپي( از تمام صفحات شناسنامه.

7( ارائه اصل و يك برگ روگرفت کارت ملي .
8( ثبت   نام  حضوري در دفتر جذب و عضويابی محل سکونت صورت می پذيرد و از 

ارسال مدارك به صورت پستي اکيداً خودداري فرماييد.

9( خانواده هاي محترم شهدا،جانبازان ، آزادگان ،نظاميان مستندات مربوط را به همراه 
ساير مدارك تحويل مسئولين حوزه های ثبت نام نمايند.

10( مدارك تحويلي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد . 
11( داوطلبان استخدام با توجه به شهر محل دريافت ديپلم و سکونت به نزديك ترين 
دفاتر جذب و عضويابی برابر آدرس مندرج در صفحات بعد مراجعه و از حضوردر ساير 

دفاتر استخدام جهت ثبت نام خودداری نمايند .
جداً  مدارك  اصل  تحويل  از  و  باشد  می  رويت  اصلی صرفًاجهت  مدرك  ارائه    : تذکر 

خودداری گردد.
ه( نحوه ثبت نام و آدرس دفاتر عضويابی

1- عالقه مندان به همراه مدارك به نزديك ترين دفاتر جذب و عضويابی  محل سکونت 
از تاريخ : 1400/06/01 تا 1400/08/01  حضوراً مراجعه و ضمن تحويل مدارك نسبت 

به ثبت نام خود اقدام نمايند .
و  مربوط  و عضويابی  دفاتر جذب  باهماهنگي  است  داوطلبين عضويابی شده الزم   -2
طبق برنامه زمانبندی جهت انجام مراحل گزينش به تهران- ميدان حر- خيابان امام خمينی غربی 

– مديريت گزينش و استخدام نزاجا مراجعه نمايند.
 

نیروي زمیني ارتش جمهوري اسالمي ايران در ادامه راه نورانی شهیدان واال مقام به منظور حفظ تمامیت ارضی میهن عزيز اسالمی از بین جوانان )پسر( واليتمدار ، متدين ، انقالبی با تفکر بسیجی
 و متعهد به حفظ ارزش های انقالبی نظام جمهوری اسالمی ايران در استان های مشروحه زير به منظور تامین نیروی انسانی  يگان های مذکور در طیف درجه داری با شرايط و امتیازات  ذيل همرزم می پذيرد. 

شماره تماسآدرس دفتر جذب و عضويابی شهراستانرديف

33438810-044خيابان ارتش، جنب تاالر مهدا، دفتر جذب و عضويابیاروميهآذربايجان غربی1

32224244-084ميدان معلم ، خيابان پيام ، انتهای کوچه پيام 4 ،دفتر جذب و عضويابی استان ايالمايالمايالم2

خيابان لشکر، نرسيده به بيمارستان شهيدمنفرد نياکی، ميدان توپ، جنب قرارگاه عملياتی ل 92، دفتر اهوازخوزستان3
جذب و عضويابی

061-33330574

کيلومتر 2 جاده دزفول به انديمشك، زير پل آزادگان، مجاور دانشگاه آزاد اسالمی، دفتر جذب و دزفول
عضويابی-

061-42422207

سيستان و 4
بلوچستان

33239082-054خيابان آزادي ، روبروي سازمان قضايی نيروهای مسلح ، دفتر جذب و عضويابی قرارگاه تاکتيکی ل 88زاهدان

ميدان ارتش، جنب پادگان ل 28 باالتر از پمپ بنزين گلها، روبروی بنياد مسکن انقالب اسالمی دفتر سنندجکردستان 5
جذب و عضويابی قرارگاه ل 28

087-33111040

32267757-034خيابان عدالت ، روبروي فروشگاه اتکا، دفتر جذب و عضويابی استان کرمانکرمانکرمان6

جهت تامين نيروی انسانی يگان های مستقراستان مورد نيازرديف
 در شهرهای ذيل

يگان های مستقر در شهر های مهاباد و پيرانشهر )تيپ های آذربايجان غربی1
164  و 364(

تيپ 71ايالم2

يگان های مستقر در استان خوزستانخوزستان3

سيستان و 4
بلوچستان

يگان های لشکر 88 زاهدان

يگان های مستقر در شهر های مريوان و سقزکردستان5
 )تيپ های 328 و 228(

يگان های مستقر در جنوب شرقکرمان6

مصوبـه   30 گفـت:  فرهنگـی  انقـالب  عالـی  شـورای  دبیـر 
دوره  از  فرهنگـی  انقـالب  شـورای عالی  مصوبـات  از 
امـروز  تـا  آن  مـورد   14 کـه   بـود  نشـده  ابـالغ  گذشـته 
اسـت. بررسـی  دسـت  در  نیـز  مـوارد  بقیـه  و  شـد   ابـالغ 
اسـناد  مصوبـات،  ایـن  افـزود:  عاملـی  رضـا  سـعید  دکتـر 
تجدیدپذیـر،  انرژی هـای  سـند  ماننـد  مهمـی  بسـیار 
 ... و  کشـور  ژنتیکـی  ذخایـر  بانـک  ایـران،  علـم  بنیـاد 
برخوردارنـد  محـوری  اهمیـت  از  کـدام  هـر  کـه   اسـت 
شـد. خواهنـد  یـا  شـده  ابـالغ  خوشـبختانه   کـه 

شـورای عالی  در  جدیـدی  عطـف  نقطـه  گفـت:  افـزود:  وی 
انقالب فرهنگی به وجودآمده و امیدهای جدی شکل گرفته 
اسـت کـه بتوانیـم در آینده نقـش موثرتر شـورای عالی انقالب 

فرهنگی را شاهد باشیم. مقام معظم رهبری می فرمایند که 
نه مجلس شـورای اسـالمی، نه مجمع تشـخیص مصلحت 
کار شورای  عالی انقالب فرهنگی  و نه دستگاه های اجرایی، 
را نمی تواننـد انجـام دهنـد و درواقـع شـورای  عالـی انقـالب 
فرهنگی یک شورای بی بدیل است و تنها شورای عالی است 
کـه مؤسـس آن حضـرت امـام خمینـی)ره( بـوده و معمـارش 
 در ایـن مسـیر حکیـم انقـالب، مقام معظـم رهبـری بوده انـد.

کـه  کردنـد  کیـد   رئیـس شـورای عالـی در پایـان ایـن جلسـه تا
شـاخص نظـر و تدبیـر مقـام معظم رهبـری اسـت و مطالبات 
ایشـان چـه در بیانـات و چـه در احـکام شـورای عالـی انقـالب 
فرهنگی مبنای عمل خواهد بود و نقشه راه شورای عالی بر 

اسـاس نظـرات مبنایـی ایشـان دنبـال خواهد شـد.

 دبیر این شورا  اعالم کرد:

14 مصوبه مهم شورای انقالب فرهنگی ابالغ شد ◄
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مجلـــس  عمـــران  کمیســـیون  رئیـــس  نایـــب 
افزایـــش  کـــرد:  کیـــد  تا اســـامی،  شـــورای 
در  آفریـــن  اشـــتغال  هـــای  ی  گـــذار ســـرمایه 
در  تســـریع  باعـــث  بلوچســـتان  و   سیســـتان 
شـــد. خواهـــد  اســـتان  از  زدایـــی  محرومیـــت 

گـــزارش ایســـنا، اســـماعیل حســـین زهـــی  بـــه 
شـــورای  مجلـــس  در  خـــاش  مـــردم  نماینـــده 
اســـامی، در صفحـــه شـــخصی خـــود در توئیتـــر، 

نوشـــت:
» اســـتان  سیســـتان و بلوچســـتان بـــه عنـــوان 
بنـــدر  بـــه  دسترســـی  بـــا  کشـــور  اســـتان  تنهـــا 
توانـــد  مـــی  آزاد  ی  منطقـــه  هـــاب  و  اقیانوســـی 

شـــود. ایـــران  اشـــتغال  بهشـــت  بـــه  تبدیـــل 

گـــذاری هـــای اشـــتغال آفریـــن  افزایـــش ســـرمایه 
کیـــد دولـــت  در  سیســـتان و بلوچســـتان و نـــگاه ا
بـــه ظرفیـــت توســـعه صـــادرات باعـــث تســـریع در 

محرومیـــت زدایـــی اســـتان خواهـــد شـــد.«
 رییس جمهور با سفر به استان سیستان و بلوچستان 
کـــرد و در  از چنـــد شهرســـتان ایـــن اســـتان بازدیـــد 

گرفـــت. جریـــان مشـــکات و مســـائل قـــرار 

رئیـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و  اردبیـــل 
گفـــت: ۶۰۰ نفـــر در طـــرح  تجـــارت اســـتان اردبیـــل 
اردبیـــل  اســـتان  در  الســـتیک  تولیـــد  و  توســـعه 

کردنـــد. اشـــتغال پیـــدا 
از  بازدیـــد  جریـــان  در  صادقـــی  رامیـــن 
کـــرد:  اظهـــار  اردبیـــل  در  تایـــر  آرتاویـــل  کارخانـــه 
ایـــن  در  تومانـــی  میلیـــارد   ۲۰۰ ســـرمایه گذاری  بـــا 
مجموعـــه شـــرایط خوبـــی بـــرای تولیـــد الســـتیک 
ســـیمی ســـبک و نـــرم بـــرای خودروهـــای ســـبک 
تولیـــد  تنـــوع  بـــا  تـــا  آمـــده  وجـــود  بـــه  ســـنگین  و 
ـــه  ـــازار، اســـتان اردبیـــل ب ـــه ب محصـــول و عرضـــه آن ب

شـــود. تبدیـــل  کشـــور  در  رادیـــال  تولیـــد  قطـــب 
ــل  ــه آرتاویـ کارخانـ ــاز دوم  ــدازی فـ ــه راه انـ ی بـ و
تایـــر در اواخـــر ســـال ۹۸ اشـــاره کـــرد و گفـــت: هـــم اکنـــون 
ــوزه  ــور را در حـ کشـ ــاز  ــوم نیـ ــه یـــک سـ کارخانـ ــن  ایـ
ـــایر  ـــا س ـــت ب ـــت رقاب ـــرده و فرص ک ـــن  ـــتیک تأمی الس

کـــرده اســـت. مجموعه هـــای مشـــابه داخلـــی را فراهـــم 
رئیـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 
درصـــد   ۳۵ اینکـــه  بیـــان  بـــا  اردبیـــل  اســـتان 
کشـــور  الســـتیک های ســـنگین و نیمـــه ســـنگین 
کـــرد: تولیـــد  در اردبیـــل تولیـــد می شـــود، تصریـــح 
کـــه  باالســـت  حـــدی  بـــه  کارخانـــه  ایـــن  کیفـــی 
از  بخشـــی  داخلـــی،   نیـــاز  تأمیـــن  بـــر  عـــاوه 
کشـــور صـــادر می شـــود. بـــه خـــارج از  محصـــوالت 

از  را  الســـتیک  صنعتـــی  تولیـــد  صادقـــی 
مبانـــی مؤثـــر در تحقـــق شـــعار ســـال و پشـــتیبانی 
افـــزود:  و  کـــرد  توصیـــف  عامـــل  بانک هـــای 
بـــا ۳۰ ســـال ســـابقه تولیـــد در بخـــش الســـتیک 
کارخانـــه آرتاویـــل تایـــر توانســـته بـــا برنـــد مخصـــوص 
ــد و  در ســـطح ملـــی و بین المللـــی خـــوب بدرخشـ
کارخانـــه  در فـــاز دوم نیـــز ظرفیـــت تولیـــد ایـــن 

تـــن ارتقـــا یافتـــه اســـت. ۲۵ هـــزار  بـــه 

ی  ــرو ــرب و نیـ ــان مجـ ــتفاده از مهندسـ ی اسـ و
کار متخصـــص و فنـــی را در ایـــن مجموعـــه یـــادآور 
کـــرد: بـــا آزمایـــش و همچنیـــن ارائـــه  شـــد و اضافـــه 
بـــرای محصـــوالت آرتاویـــل تایـــر قطعـــا  گارانتـــی 
برندهـــای  ســـایر  بـــا  برنـــد  ایـــن  رقابـــت  امـــکان 
و  مشـــهود  الســـتیک  تولیـــد  در  داخلـــی  مشـــهور 

معـــروف اســـت.
ــد  ــه تولیـ ــرد: در زمینـ کـ ــان  ــر نشـ ــی خاطـ صادقـ
الســـتیک شـــرکت صنعتـــی آرتاویـــل تایـــر بـــه عنـــوان 
کارخانـــه الستیک ســـازی شـــمالغرب  بزرگتریـــن 
نقلیـــه  تایرهـــای وســـائط  انـــواع  تولیـــد  بـــا  کشـــور 
ســـواری،  تایرهـــای  شـــامل  ســـنگین  و  ســـبک 
کشـــاورزی می توانـــد ســـاالنه  و  اتوبوســـی   بـــاری، 
ظرفیـــت ۵۶ هـــزار تنـــی خـــود را ارتقـــا داده و نیـــاز 

کنـــد. داخلـــی و خارجـــی را هـــم تأمیـــن 

کیـــد بـــر ضـــرورت  فرمانـــدار دشـــت آزادگان بـــا تا
گفـــت:  احـــداث پاالیشـــگاه در ایـــن شهرســـتان 
احـــداث پاالیشـــگاه »آزادگان« در ایـــن شهرســـتان، 
زمینـــه اشـــتغال بیـــش از ۲ هـــزار و ۵۰۰ نفـــر را فراهـــم 

ـــد. کن ـــی  م
گـــو بـــا خبرنـــگار  گفـــت و  ی در  حمیـــد ســـیاو
احـــداث  بـــا  فـــراوان  پیگیـــری  بـــا  افـــزود:  ایرنـــا 
پاالیشـــگاه آزادگان، در ایـــن شهرســـتان در ســـطح 
ملـــی و وزارت نفـــت موافقـــت شـــد و ایـــن طـــرح 

ــید. ــی رسـ ــه تصویـــب نهایـ بـ
اداره هـــای  از  استعــــــام   ۱۷ گفـــت:  ی  و
خوزســـتان بـــرای ســـاخت ایـــن پاالیشـــگاه اخـــذ 
شـــده و ۷۵ هکتـــار زمیـــن نیـــز بـــرای احـــداث آن 

اســـت. یافتـــه  اختصـــاص 
افـــزود:  دشـــت آزادگان  شهرســـتان  فرمانـــدار 
بـــا توجـــه بـــه تاثیـــر احـــداث پاالیشـــگاه در امـــر 
ــری  ــتان، پیگیـ ــن شهرسـ ــق ایـ ــتغالزایی و رونـ اشـ
ایـــن  اجرایـــی  عملیـــات  شـــروع  بـــرای  الزم 
گرفتـــه و مقـــرر شـــد در فرصـــت  پاالیشـــگاه انجـــام 
باقـــی مانـــده ،مجـــری طـــرح نســـبت بـــه تحویـــل 

زمیـــن و اجـــرای ســـایت و جانمایـــی واحدهـــای 
کنـــد. تولیـــدی اقـــدام 

ی اظهـــار داشـــت: ایـــن پاالیشـــگاه نفتـــی  ســـیاو
کـــه قـــرار اســـت در ایـــن  اســـت و محصوالتـــی 
گازوییل)نفـــت  ــامل  ــوند شـ ــد شـ ــگاه تولیـ پاالیشـ
گاز(،روغـــن پایه،بنزیـــن معمولـــی و بـــدون ســـرب 

وحـــال هـــای نفتـــی اســـت.
اشـــاره  بـــا  ادامـــه  در  آزادگان  فرمانداردشـــت 
ســـاخت  بـــرای  ی  گـــذار ســـرمایه  میـــزان  بـــه 
ایـــن  ســـاخت  بـــرای  افـــزود:  پاالیشـــگاه  ایـــن 
یـــال  ر میلیـــارد   ۱۰۷ و  هـــزار   ۱۱۳ پاالیشـــگاه 
معـــادل ۵۵۲ میلیـــون و ۵۰۰ هـــزار یـــورو اعتبـــار 
نیـــاز اســـت ضمـــن اینکـــه مـــدت زمـــان ســـاخت 

بینـــی شـــده اســـت. آن ۲ ســـال پیـــش 
بخـــش  توســـط  طـــرح  ایـــن  گفـــت:  ی  ســـیاو
خصوصـــی بـــه صـــورت مشـــارکتی شـــرکت ایرانـــی 

ــود. ــی شـ ــاخته مـ ــی سـ و خارجـ
ــد  ــکاری بیـــش از ۲۰ درصـ ــرخ بیـ ــه نـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ایـــن  احـــداث  آزادگان  دشـــت  شهرســـتان 
کارخانـــه مـــی توانـــد در ایجـــاد اشـــتغال در منطقـــه 

گـــذار باشـــد. بســـیار تاثیـــر 
گفتـــه رییـــس ســـازمان صمـــت خوزســـتان  بـــه 
ســـاخت پاالیشـــگاه در ایـــن اســـتان بـــا توجـــه 
کـــه دارد ســـود آور  ـــه شـــرایط صنعتـــی و منابعـــی  ب

و اقتصـــادی اســـت.
نفـــت  مناطـــق  از  آزادگان  دشـــت  شهرســـتان 
کـــه در غـــرب ایـــن اســـتان  خیـــز خوزســـتان بـــوده 

ــت. ــع اسـ واقـ

سهمیه تســـهیالت مشاغل خانگی تهران؛ 
۶۲ میلیارد تومان

گفـــت: امســـال ۶۲ میلیـــارد تومـــان اعتبـــار بـــرای تســـهیات مشـــاغل خانگـــی    اســـتاندار تهـــران 
تعییـــن شـــده اســـت.

گفـــت:  کارگـــروه اشـــتغال  گـــزارش بـــازارکار، انوشـــیروان محســـنی بندپـــی در جلســـه  بـــه 
ایجـــاد شـــغل پایـــدار و بـــا ثبـــات بـــرای جوانـــان مســـتعد و بـــا انگیـــزه بـــه ویـــژه در اســـتان تهـــران 
ــور را هـــدف  کشـ ــتغال  ــد و اشـ ــه تولیـ ــای ظالمانـ ــال تحریم هـ ــا اعمـ ــه دشـــمن بـ کـ ــرایطی  و در شـ
ـــار از تعهـــدات  ـــرای اولیـــن ب ـــا هـــم افزایـــی در ســـال ۹۹ ب ـــا ب کار بســـیار دشـــواری اســـت، ام ـــه  گرفت

گرفتیـــم. اشـــتغال پیشـــی 
گذشـــته هیـــچ واحـــد تولیـــدی و صنعتـــی در اســـتان تهـــران  ی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـال  و
اســـتان  در  صنعتـــی  شـــهرک های  یرســـاخت های  ز کـــردن  فراهـــم  افـــزود:  نشـــد،  تعطیـــل 

اســـت. اشـــتغال  ایجـــاد  پیشـــرانه های  از  یکـــی 
ــرخ بیـــکاری  ــران نـ ــتان تهـ ــا در ۴ فصـــل متوالـــی در اسـ ــرد: تقریبـ کـ ــوان  ــران عنـ ــتاندار تهـ اسـ

کشـــور اســـت. کـــرد و ایـــن آمـــار مـــورد تاییـــد مراجـــع رســـمی  کاهـــش پیـــدا 
ـــارات  ـــع و اعتب ـــود مناب کمب ـــل  ـــه دلی ـــی ب ـــاغل خانگ ـــت: در مش گف ـــپس  ـــی س ـــنی بندپ محس
ــار  ــارد اعتبـ ــتیم ۶۲ میلیـ ــال ۱۴۰۰ توانسـ ــرای سـ ــا بـ ــم؛ امـ یـ ــی دار ــب ماندگـ ــی عقـ کمـ ــه  البتـ

کنیـــم. در ایـــن بخـــش جـــذب 

معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان سمنان

ح ملی مشاغل خانگی  معرفی ۸ نفر از پیشرانان طر
یافت تسهیالت  استان سمنان برای در

ملـــی  طـــرح  راســـتای  در  گفـــت:  ســـمنان  اســـتان  جهاددانشـــگاهی  آموزشـــی  ن  معـــاو
ســـمنان  اســـتان  در  طـــرح  ایـــن  پیشـــرانان  از  نفـــر   ۸ تعـــداد  خانگـــی،  مشـــاغل  توســـعه 

شـــدند. معرفـــی  بانکـــی  تســـهیات  یافـــت  در جهـــت 
کارگـــروه تخصصـــی اشـــتغال  گـــو بـــا ایســـنا افـــزود: در اولیـــن  گفـــت و  علـــی منصفـــی راد در 
ی  یـــع تســـهیات مشـــاغل خانگـــی در فرمانـــدار یـــت توز کـــه بـــا محور شهرســـتان ســـمنان 
۸ از پیشـــرانان طـــرح ملـــی مشـــاغل خانگـــی  ســـمنان برگـــزار شـــد، مصـــوب شـــد تعـــداد 

ــوند. ــی شـ ــی معرفـ ــهیات بانکـ یافـــت تسـ جهـــت در
خصـــوص  در  اجتماعـــی  رفـــاه  و  کار  ن،  تعـــاو زارت  و جدیـــد  اباغیـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  ی  و
یح جزئیـــات طـــرح ملـــی  ــر تســـهیات بانکـــی در طـــرح ملـــی مشـــاغل خانگـــی، ضمـــن تشـ
مذکـــور  طـــرح  هـــای  برنامـــه  پیشـــبرد  در  تســـهیات  یـــع  توز بـــر  خانگـــی،  مشـــاغل  توســـعه 

کـــرد. کیـــد  تا پیشـــرانان  بخصـــوص 
کارگـــروه  کـــرد: در ایـــن  کیـــد  معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان همچنیـــن تأ
مصـــوب شـــد، باتوجـــه بـــه اختصـــاص مبلـــغ قابـــل توجـــه تســـهیات بـــه طـــرح ملـــی توســـعه 
ـــزی  ـــه برنامـــه ری ـــزم شـــدند نســـبت ب مشـــاغل خانگـــی در شهرســـتان، دســـتگاه هـــای اجرایـــی مل
گـــری  مداخلـــه  و  نظـــر  بـــا  تســـهیات  خصـــوص  در  یافتـــی  در هـــای  طـــرح  بازنگـــری  و 

کننـــد. قـــدام  ا ای  توســـعه  نهـــاد  و  مجـــری  بعنـــوان  دانشـــگاهی  جهـــاد 
ــا  ــه بـ کـ ــتان  ــرای طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی در اسـ ــرد: اجـ کـ ــه  منصفـــی راد اضافـ
ــر  ــغ بـ ــرا اســـت و بالـ ــال اجـ ــتان در حـ ــاه اجتماعـــی اسـ کار و رفـ ن،  ــاو کل تعـ ی اداره  همـــکار

گیرنـــد. ــرار مـــی  ــرح تحـــت پوشـــش قـ ــر در ایـــن طـ ــزار و ۳۰۰ نفـ یـــک هـ
کارفرمایـــی وزارت  کـــه بـــه  ی افـــزود: در طـــرح الگـــوی نویـــن توســـعه مشـــاغل خانگـــی  و
ــتگاههای  ــی دسـ ــکاری تمامـ ــگاهی و همـ ــط جهاددانشـ ــی و توسـ ــاه اجتماعـ کار و رفـ ــاون،  تعـ
کارآفرینـــان اجرامـــی شـــود، بـــا انجـــام مطالعـــات ملـــی و بیـــن المللـــی در خصـــوص  اجرایـــی و 
گذشـــته در ایـــن خصـــوص مدلـــی نویـــن طراحـــی  مشـــاغل خانگـــی و آســـیب شناســـی طرحهـــای 

شـــده اســـت.
کـــه در ســـه مرحلـــه  معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان ادامـــه داد: ایـــن طـــرح 
اســـتان،  در  خانگـــی  مشـــاغل  حـــوزه  در  اشـــتغال  پتانســـیل های  و  ظرفیت هـــا  شناســـایی 

توانمندســـازی متقاضیـــان و اتصـــال بـــه بـــازار طراحـــی شـــده اســـت.

صدور بیش از ۲۷ هزار مجوز مشاغل خانگی 
در استان مرکزی 

کار و رفـــاه اجتماعـــی اســـتان مرکـــزی از صـــدور ۲۷ هـــزار و ۶۸۱ مجـــوز  مدیـــرکل تعـــاون، 
ــر داد. ــون خبـ کنـ ــال ۹۰ تا ــتان از سـ ــن اسـ ــی در ایـ ــاغل خانگـ مشـ

تســـهیات  ســـهم  اینکـــه  بیـــان  بـــا  مهـــر،  بـــا  گفتگـــو  در  دلیـــری  ســـام  بهـــزاد  خانگـــی 
یـــال بـــود، افـــزود: امـــا  گذشـــته ۴۶ میلیـــارد ر مشـــاغل خانگـــی در اســـتان مرکـــزی ســـال 
ـــری همـــراه اســـت. ـــا افزایـــش چشـــمگیر هفـــت براب ی ب ـــم در ســـال جـــار خوشـــبختانه ایـــن رق
ی  کـــرد: ســـهم تســـهیات مشـــاغل خانگـــی ایـــن اســـتان در ســـال جـــار ی اظهـــار  و
یـــال تعییـــن شـــده اســـت و نیمـــی از پرداخـــت تســـهیات ســـال جـــاری ایـــن اســـتان  ۲۸۰ میلیـــارد ر

کارگـــران تحقـــق یافتـــه اســـت. بـــا عاملیـــت بانـــک توســـعه تعـــاون و نیمـــه دیگـــر از طریـــق بانـــک رفـــاه 
ــرد: طـــرح مشـــاغل  کـ ــاه اجتماعـــی اســـتان مرکـــزی، خاطرنشـــان  کار و رفـ مدیـــرکل تعـــاون، 
ـــر ۲۷ هـــزار و ۶۸۱ مجـــوز در  ـــغ ب کنـــون بال کلیـــد خـــورد و تا خانگـــی از ســـال ۹۰ در اســـتان مرکـــزی 

ایـــن بخـــش صـــادر شـــده اســـت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن

افزایش ۶ برابری تسهیالت مشاغل خانگی 
استان گیالن 

تســـهیات  جـــذب  ظرفیـــت  گفـــت:  گیـــان  اجتماعـــی  رفـــاه  و  کار  ن،  تعـــاو مدیـــرکل 
یـــال رســـید. مشـــاغل خانگـــی در ســـال جـــاری بـــه رقـــم ۴۰۰ میلیـــارد ر

گیـــان، عبـــاس علیـــزاده  کار و رفـــاه اجتماعـــی اســـتان  ن،  گـــزارش روابـــط عمومـــی تعـــاو بـــه 
ایـــن تســـهیات در راســـتای اجـــرای قانـــون ســـاماندهی و حمایـــت  بـــا برشـــمردن مزایـــای 
بـــا همـــکاری دســـتگاه های اجرایـــی و  کل  از آمادگـــی اداره  از مشـــاغل خانگـــی در اســـتان 

بانک هـــای عامـــل بـــرای بررســـی طرح هـــا در ســـال جـــاری خبـــر داد. 
ی بـــا بیـــان اینکـــه تســـهیات مشـــاغل خانگـــی تنهـــا بـــه متقاضیانـــی تعلـــق می گیـــرد  و
کننـــده مجـــوز هســـتند،  کـــه دارای مجـــوز مشـــاغل خانگـــی از دســـتگاه های اجرایـــی صـــادر 
یـــت پرداخـــت تســـهیات بـــا طرح هـــای پشـــتیبان منطبـــق بـــر ظرفیـــت  کـــرد: اولو خاطرنشـــان 

یت هـــای منطقـــه بـــا توجیـــه اقتصـــادی و فنـــی اســـت.  و اولو
ــارد  ــهیات ۶۲ میلیـ ــغ تسـ ــا مبلـ ــرح بـ ــداد ۱۲۹ طـ ــته تعـ گذشـ ــال  ــد: در سـ ــزاده یادآورشـ علیـ
کارگـــران و توســـعه  ـــرای ۳۸۴ نفـــر مصـــوب و از طریـــق دو بانـــک رفـــاه  ـــا ایجـــاد اشـــتغال ب ـــال و ب ی ر

تعـــاون پرداخـــت شـــد.
کـــرد: میـــزان ایـــن تســـهیات در ســـال جـــاری بـــا رشـــد چمشـــگیری همـــراه و بـــا  ی اضافـــه  و

گیـــان ابـــاغ شـــد. یـــال بـــه اســـتان  مبلـــغ ۴۰۰ میلیـــارد ر

پلیس راه اصفهان راننده استخدام می کند 
رئیـــس پلیـــس راه اســـتان اصفهـــان از اســـتخدام راننـــده پایـــه دوم و پایـــه یکـــم رانندگـــی در 

ایـــن مجموعـــه خبـــر داد.
گـــزارش خبرگـــزاری مهـــر، ســـرهنگ اصغـــر زارع اظهـــار داشـــت: پلیـــس راه اصفهـــان بـــه منظـــور  بـــه 

ـــد. ـــی می کن ـــم رانندگ ـــه یک ـــا پای ـــه دوم ی ـــده پای ـــه رانن ـــتخدام ب ـــانی اس ی انس ـــرو ـــن نی تأمی
ـــه خدمـــت  ـــه منـــد ب کـــه عاق ـــرادی  ـــا ۲۹ ســـاله اســـت و اف ـــزود: ســـن اســـتخدام از ۲۳ ت ی اف و

کننـــد. در پلیـــس راه هســـتند می تواننـــد بـــه قـــرارگاه پلیـــس راه مراجعـــه 
در  بایـــد  دارنـــد  اســـتخدام  قصـــد  کـــه  افـــرادی  داد:  ادامـــه  اصفهـــان  راه  پلیـــس  رئیـــس 

ثبـــت نشـــده باشـــد. آنهـــا تخلفـــی  رانندگـــی  گواهینامـــه 
کارمنـــد  کـــرد: پلیـــس راه نیازمنـــد ۱۰ نفـــر نیـــرو اســـت و بـــه صـــورت  ســـرهنگ زارع خاطرنشـــان 

اســـتخدام می شـــوند.

ح های اشـــتغالزایی در مناطق محروم  طر
استان قزوین حمایت می شوند 

گفـــت: بـــه دنبـــال  کارآفرینـــی امیـــد اســـتان قزویـــن  مدیـــر صنـــدوق 
کـــم برخـــوردار هســـتیم و از طرح هـــای  اشـــتغالزایی در مناطـــق محـــروم و 

اقتصـــادی در ایـــن مناطـــق حمایـــت می کنیـــم.
ایرنـــا  خبرنـــگار  بـــا  گـــو  و  گفـــت  در  نـــژاد  ینـــی  قزو نصرتـــی  محمـــود 
کمتـــر توســـعه یافتـــه یکـــی از  افـــزود: اشـــتغالزایی در مناطـــق و روســـتاهای 
کـــه  یـــن بـــوده  ینـــی امیـــد در اســـتان قزو کارآفر ق  دســـتاوردهای صنـــدو

بـــه دنبـــال داشـــته اســـت. رشـــد و توســـعه ایـــن مناطـــق را 
ی بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن راســـتا در هفتـــه دولـــت ۱۰ طـــرح اشـــتغالزایی  و
یـــال و اشـــتغالزایی ۹۹ نفـــر توســـط  بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر ۱۴۷ میلیـــارد ر
اظهـــار داشـــت:  رســـید،   بـــرداری  بهـــره  بـــه  امیـــد  کارآفرینـــی  صنـــدوق 
ـــال  ی ـــه مبلـــغ ۱۰ میلیـــارد ر ـــاد قزویـــن ب ک در روســـتای نجـــم آب تولیـــدی پوشـــا
ــتقیم  ــر مسـ ــتقیم و غیـ ــورت مسـ ــه صـ ــر را بـ ــرای ۲۰ نفـ ــتغال بـ ــه اشـ ــه زمینـ کـ

کـــرده، یکـــی از طـــرح هـــای یـــاد شـــده اســـت. فراهـــم 
ــاخص  ــای شـ ــرح هـ ــر طـ ــت: از دیگـ ــار داشـ ــژاد اظهـ ــی نـ ینـ ــی قزو نصرتـ
در  کارآفرینـــی  بـــه  تســـهیات  تخصیـــص  دولـــت،  هفتـــه  در  صنـــدوق 
کارگاه تولیـــد فنـــس بـــا  کـــه یـــک  روســـتای اردالن شهرســـتان آوج بـــوده، 
یـــال و اشـــتغال ۱۷ نفـــر افتتـــاح شـــد. یافـــت ۹ میلیـــارد و ۵۵۰ میلیـــون ر در

کارآفرینـــی امیـــد اســـتان قزویـــن ادامـــه داد: تجهیـــز  مدیـــر صنـــدوق 
کســـتان  کارگاه خیاطـــی لبـــاس زنانـــه در روســـتای شـــیرزند شهرســـتان تا
کفـــش در روســـتای دانســـفهان در  کارگاه تولیـــد  بـــا اشـــتغالزایی ۱۲ نفـــر و 
دیگـــر  از  نفـــر   ۵۷ بـــرای  اشـــتغال  ایجـــاد  بـــا  زهـــرا  بوییـــن  شهرســـتان 
ینـــی امیـــد در اســـتان  کارآفر ق  ی شـــده صنـــدو طـــرح هـــای بهـــره بـــردار

یـــن بـــوده اســـت. قزو
کارآفرینـــی امیـــد در یـــک ســـال اخیـــر  وی همچنیـــن ادامـــه داد: صنـــدوق 
بـــه یـــک هـــزار و ۱۴۷ متقاضـــی در ســـر فصـــل هـــای مختلـــف و همچنیـــن 
کارفرمایـــی تســـهیات  بـــه ۲۴۳ نفـــر در زمینـــه هـــای خویـــش فرمایـــی و 

کـــرده اســـت. اعطـــا 
کـــرد: همچنیـــن اعتبـــاری بالـــغ بـــر یـــک  ینـــی نـــژاد بیـــان  نصرتـــی قزو
یـــال تســـهیات بـــه مشـــاغل خانگـــی داده شـــده  میلیـــارد و ۸۹۰ میلیـــون ر
نفـــر   ۵۰۳ بـــرای  اشـــتغال  بســـتر  اخیـــر  ســـال  یـــک  در  مجمـــوع  در  و 

اســـت. گردیـــده  فراهـــم 
حمایتـــی  و  تخصصـــی  مالـــی  نهـــاد  امیـــد،  ینـــی  کارآفر صنـــدوق 
ـــرد  ـــای ُخ کاره ـــب و  کس ـــت از  ـــی و حمای ـــن مال ـــه تامی ـــه  در زمین ـــت  ک اس

می کنـــد. فعالیـــت 
کارآفرینـــی امیـــد تجمیـــع ســـپرده های ُخـــرد مـــردم  یـــت صنـــدوق  مامور
و تلفیـــق آن بـــا اعتبـــارات دولـــت، شناســـایی جوانـــان واجـــد شـــرایط، 
کـــم ســـرمایه  کارهـــای  کســـب و  کمـــک بـــرای ایجـــاد  توانمندســـازی آنـــان و 
ــه و  کارآفرینانـ ــای  ــت هـ ــت فعالیـ یـ ــا محور ــط بـ ــای متوسـ کارهـ ــب و  کسـ و 

ــه ای اســـت. ــای منطقـ نیازهـ

اجرای ۷ پروژه گردشـــگری با اشتغال 
بیـــش از ۹۰۰ نفر در خلخال 

گردشـــگری و صنایع دســـتی اســـتان اردبیـــل  مدیـــرکل  میراث فرهنگـــی، 
ی  بـــا ســـرمایه گذار گردشـــگری  پـــروژه  گفـــت: »در حـــال حاضـــر هفـــت 
کـــه  اجراســـت  حـــال  در  خلخـــال  شهرســـتان  در  خصوصـــی  بخـــش 
ایجـــاد  اشـــتغال  نفـــر   ۹۰۰ از  بیـــش  بـــرای  طرح هـــا  ایـــن  از  بهره بـــرداری 

می کنـــد.«
صنایع دســـتی  و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی،  اداره کل  به گـــزارش 
کـــرد: »از جملـــه شهرســـتان های  نـــادر فاحـــی اظهـــار  اســـتان اردبیـــل، 
گســـترده ای  گردشـــگری آن اقدامـــات  ـــق بخـــش  کـــه در راســـتای رون اســـتان 
ـــار  کن ـــه در  ک ـــت  ـــال اس ـــتان خلخ ـــده، شهرس ـــام ش ـــر انج ـــال های اخی در س
در  حاضـــر  حـــال  در  رســـیده  ی  بـــردار بهـــره  بـــه  کـــه  طرح هایـــی 

گردشـــگری پروژه هـــای مختلفـــی در حـــال اجراســـت.« بخـــش 
گردشـــگری و صنایع دســـتی اســـتان اردبیـــل  مدیـــرکل  میراث فرهنگـــی، 
کـــرد: »از جملـــه پروژه هـــای در حـــال اجـــرا در خلخـــال تعـــداد هفـــت  بیـــان 
گردشـــگری،  پـــروژه ســـرمایه گذاری شـــامل دو مهمانپذیـــر، ســـه مجتمـــع 
کـــه رفـــع مشـــکات ایـــن  کمپینـــگ اســـت  گردشـــگری و یـــک  یـــک محوطـــه 

کار بـــوده اســـت.« طرح هـــا در راســـتای تکمیـــل آنهـــا همـــواره در دســـتور 
ــا بـــاالی ۹۰ درصـــد  ــزود: »پیشـــرفت فیزیکـــی برخـــی از ایـــن پروژه هـ او افـ
شـــاهد   ۱۴۰۱ و   ۱۴۰۰ ســـال های  در  تـــا  شـــده  برنامه ریـــزی  کـــه  بـــوده 
بهره بـــرداری و راه انـــدازی ایـــن پروژه هـــا و خدمات دهـــی طرح هـــا بـــه مـــردم 

گردشـــگران باشـــیم.« و 
کنـــار رونـــق صنعـــت  گفـــت: »بهره بـــرداری از ایـــن طرح هـــا در  فاحـــی 
فراهـــم  نیـــز  را  خلخـــال  در  اشـــتغال  توســـعه  بـــرای  زمینـــه  گردشـــگری 
کـــه بـــا افتتـــاح ایـــن طرح هـــا بـــرای ۹۲۸ نفـــر  بـــه طـــوری  کـــرد،  خواهـــد 

فرصـــت شـــغلی ایجـــاد می شـــود.«
گردشـــگری و صنایع دســـتی اســـتان اردبیـــل  مدیـــرکل  میراث فرهنگـــی، 
الزم  حمایت هـــای  بـــا  اســـتان  شهرســـتان های  تمامـــی  »در  داد:  ادامـــه 
بـــا  گردشـــگری  مختلـــف  طرح هـــای  اجـــرای  شـــاهد  ســـرمایه گذاران  از 
کـــه بهره بـــرداری از آنهـــا زمینـــه  ســـرمایه گذاری بخـــش خصوصـــی هســـتیم 
گردشـــگری در اســـتان را فراهـــم  بـــرای رونـــق هـــر چـــه بیشـــتر صنعـــت 

کـــرد.« خواهـــد 

هنرســـتان صنایع دستی در سمنان 
راه اندازی می شود 

صنایع دســـتی  و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل  ســـمنان 
گفـــت: هنرســـتان صنایع دســـتی در ســـمنان راه انـــدازی می شـــود. اســـتان 

فرمانـــداری  سرپرســـت  بـــا  دیـــدار  در  دوســـت محمدی  حمیدرضـــا 
یـــج و آمـــوزش  ـــا هـــدف ترو کـــرد: ایـــن هنرســـتان ب شهرســـتان ســـمنان اظهـــار 
ــمنان راه انـــدازی خواهـــد شـــد. صنایع دســـتی در مدرســـه توکلـــی شـــهر سـ
اســـتان  صنایع دســـتی  و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
یخـــی  تار ارزش  بـــا  آثـــار  جـــزو  ســـمنان  توکلـــی  مدرســـه  افـــزود:  ســـمنان 
کـــه دارای مالکیـــت وقفـــی بـــا وقـــف فضـــای آموزشـــی اســـت و  اســـت 
ــگری و  گردشـ ــی،  ی اداره کل میراث فرهنگـ ــکار ــا همـ ــده اســـت بـ ــرر شـ مقـ
ـــه ای اســـتان و  صنایع دســـتی اســـتان ســـمنان، اداره کل آمـــوزش فنـــی و حرف

آمـــوزش  و پـــرورش اســـتان ســـمنان راه انـــدازی  شـــود.
یخـــی و پتانســـیل بـــاالی  دوســـت محمدی بـــه وجـــود بناهـــای متعـــدد تار
کـــرد و افـــزود: حضـــور  گردشـــگری نیـــز اشـــاره  شهرســـتان ســـمنان در زمینـــه 

گردشـــگری امـــری اجتناب ناپذیـــر اســـت. ســـرمایه گذاران بـــرای توســـعه 
یخـــی ســـمنان  کـــرد: بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت و غنـــای بافـــت تار ی اضافـــه  و
به عنـــوان وســـیع ترین بافـــت تاریخـــی اســـتان بـــا غنـــای بـــاالی فرهنگـــی، 
ـــود و خوشـــبختانه محقـــق شـــد. ـــات ب ی ـــگاه بافـــت تاریخـــی از ضرور ایجـــاد پای
گردشـــگری و صنایع دســـتی اســـتان ســـمنان  ـــرکل میراث فرهنگـــی،  مدی
کـــرد: ایـــن پایـــگاه در دهـــه 80 نیـــز برقـــرار بـــود امـــا بـــه علـــت تغییـــر  اضافـــه 

کان، فعالیـــت آن مســـکوت مانـــد. سیاســـت های 
کارگـــروه مهـــر و میـــراث  دوســـت محمدی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بـــا تشـــکیل 
گردشـــگری  و  میراث فرهنگـــی  حـــوزه  در  توجهـــی  قابـــل  دســـتاوردهای 
حاصـــل می شـــود، خواســـتار حمایـــت سرپرســـت فرمانـــداری ســـمنان از 

ــد. ــا شـ کارگروه هـ ــن  ــزاری ایـ برگـ

مدیرکل تعاون، کار و رفاه استان مرکزی خبر داد؛ 

ینی امید قزوین استاندار تهران اعالم کرد  مدیر صندوق کارآفر

احداث پاالیشگاه در دشت آزادگان ۲هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی 
ایجاد می کند 

فرماندار دشت آزادگان: 

کار و رفـــاه اجتماعـــی  بـــا حضـــور وزیـــر تعـــاون 
کفـــش  کارآفریـــن در رابطـــه بـــا صنعـــت  مجتمـــع 
بـــرداری  بهـــره  بـــه  و  افتتـــاح  قـــم  و دمپایـــی در 

ــید. رسـ
ـــا ســـفر حجـــت اهلل  ـــا، همزمـــان ب گـــزارش ایرن بـــه 
کار و رفـــاه اجتماعـــی،  عبدالملکـــی وزیـــر تعـــاون 
ــان  ــم قم-کاشـ ــاده قدیـ ــن در جـ کارآفریـ ــع  مجتمـ
بـــا حضـــور بهـــرام سرمســـت اســـتاندار و احمـــد 
در  قـــم  مـــردم  نماینـــده  فراهانـــی  امیرآبـــادی 
رســـمی  بصـــورت  اســـامی  شـــورای  مجلـــس 

افتتـــاح شـــد.
کـــه بـــه همـــت فعـــاالن و تولیـــد  این مجتمـــع 
گرفـــت  ـــرار  ـــرداری ق کفـــش مـــورد بهـــره ب کننـــدگان 
خدمـــت  در  مربـــع  متـــر  هـــزار   ۱۵ زیربنـــای  بـــا 

زمینـــه  و  بـــود  خواهـــد  عرصـــه  ایـــن  فعـــاالن 
مطلوبـــی جهـــت معرفـــی تولیـــدات ایـــن صنعـــت 

بـــه وجـــود مـــی آورد.
بیـــش  قـــم  کفـــش  فعـــاالن  اســـت  گفتنـــی 
را  کشـــور  کفـــش  صـــادرات  درصـــد   ۸۰ از 
موجـــب  صنعـــت  ایـــن  و  دارد  اختیـــار  در 
شـــده  اســـتان  درایـــن   ای  ویـــژه  اشـــتغالزایی 

. ســـت ا
در  اجتماعـــی  رفـــاه  و  کار  تعـــاون،  وزیـــر 
نخســـتین ســـفر اســـتانی خـــود صبـــح پنجشـــنبه 
در  عبدالملکـــی  شـــد.  قـــم  مقـــدس  شـــهر  وارد 
ــن  ــم ضمـ ــه قـ ــفر بـ ــود در سـ ــای خـ ــه برنامه هـ ادامـ
دیـــدار بـــا شـــماری از مراجـــع تقلیـــد و علمـــا و 
ســـامت  خیریـــن  مجمـــع  جلســـه  در  حضـــور 

بـــا  رابطـــه  در  را  کارآفریـــن  مجتمـــع  اســـتان، 
کـــرد. افتتـــاح  را  دمپایـــی  و  کفـــش  صنعـــت 

ــردد،  ــرن برمی گـ ــم قـ ــه بیـــش از نیـ ــان بـ یـ ــی در ازندر ــه خیاطـ  قدمـــت حرفـ
یـــان را شـــامل  کـــه نیمـــی از جمعیـــت ۱۱ هـــزار و ۱۷۰ نفـــری شـــهر ازندر هنـــری 

می شـــود.
ک  پوشـــا تولیـــد  قطـــب  واحـــد،   ۵۰۰ داشـــتن  بـــا  یـــان  زندر ا شـــهر 
مـــی رود، فعالیـــت حـــدود هـــزار و ۵۰۰ نفـــر بـــه شـــکل مســـتقیم  بـــه شـــمار 
دیگـــر  همچـــون  نیـــز  خیاطـــی  کـــه  اســـت  ایـــن  بیانگـــر  ایـــن حرفـــه  در 
گفتـــن دارد و می خواهـــد  صنایـــع دســـتی، در شهرســـتان مایـــر حـــرف بـــرای 

کنـــد. ِبَرنـــد خـــود را در قامـــت ملـــی و شـــاید جهانـــی بـــرای خـــود طراحـــی 
یـــان بـــه شـــکل خانوادگـــی در منـــزل  بیشـــتر فعـــاالن ایـــن حرفـــه در ازندر
کار هســـتند، ۶۰ درصـــد تولیـــدات  کوچکـــی مشـــغول بـــه  کارگاه هـــای  یـــا 

گانـــه و ۴۰ درصـــد مانتـــو اســـت. بچـــه 
ــا  ــتر آن هـ ــی رود و بیشـ ــران مـ ــه تهـ ــا بـ ــدات آن هـ ــد از تولیـ ــدود ۹۵ درصـ حـ
ایـــن  عایـــد  یـــادی  ز ســـود  اینکـــه  یعنـــی  ایـــن  ُاجـــرت دوخـــت می گیرنـــد، 

نمی شـــود. هنرمنـــدان 
کـــه  بهره منـــد نبـــودن از بیمـــه و تســـهیات، عمده تریـــن مشـــکلی اســـت 
ــد  ــن مشـــکات نمی تواننـ ــایه ایـ ــد و در سـ ــا آن مواجه انـ ــان بـ یـ ــان ازندر خیاطـ

ـــد. کنن ـــم 
َ
ـــد عل ق

کـــه مهاجـــرت معکـــوس دارد، پـــس از تولیـــد  یـــان شـــهری اســـت  ازندر
کنان ایـــن شـــهر اســـت. کار عمـــده ســـا ســـیلیس، خیاطـــی 

ین در قم افتتاح شد  مجتمع کارآفر
یر تعاون کار و رفاه اجتماعی:  با حضور وز

اشتغال بیش از ۵ هزار نفر در شهر خیاطان ایران 

رئیس سازمان صمت اردبیل خبرداد: 

سیستان و بلوچستان می تواند تبدیل 
به بهشت اشتغال ایران شود 

حسین زهی: 

مدیرکل  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل خبر داد 

اشتغال ۶۰۰ نفر در صنعت
 الستیک سازی اردبیل
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دعوت به همکاری

لیست پرسنل مورد نیاز         

 الف: شرايط عمومی شرکت در آزمون
1-  تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران

2-  تدين به دين مبين اسالم يا يکي از اديان رسمي کشور مصّرح در قانون اساسي
3-  دارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي ويا معافيت دائم )براي متقاضيان مرد( 

4- عــدم اشــتهار بــه فســاد اخالقــي، نداشــتن ســابقه محکوميــت و ســوء پيشــينه کيفــري کــه 
موجــب محروميــت از حقــوق اجتماعــي شــده باشــد )بــا تأييــد مراجــع ذي صــالح(

ــه  ــاز ب ــورد ني ــع م ــی( در مقط ــارغ التحصيل ــدرک ف ــتن م ــی )داش ــل تحصيل ــت کام 5-  فراغ
هنــگام ثبــت نــام 

6-عــدم اشــتغال بــه تحصيــل در مقطــع مــورد نيــاز در دانشــگاه هــا و مؤسســات آمــوزش عالــی 
بــه هنــگام ثبــت نــام

7-  داشتن تندرستي و توانايي کامل جسمي و رواني به تاييد امور ايمنی و بهداشت شرکت
8-   حداکثــر ســن قابــل قبــول بــدون احتســاب مــدت خدمــت ســربازی  بــراي داوطلبين ديپلــم 
ــد از آن( ،  ــال)69/06/27 و بع ــم 31 س ــوق ديپل ــن ف ــد از آن( ، داوطلبي ــال)71/06/27 و بع 29  س
داوطلبيــن ليســانس  33 ســال )67/06/27 و بعــد از آن( و داوطلبيــن فــوق ليســانس 35 ســال 

تمــام)65/06/27 و بعــد از آن(  مــی باشــد. .

 تبصــره 1 : ســوابق کار معتبــر و مرتبــط کــه بــه تاييــد ســازمان تاميــن اجتماعــي رســيده باشــد 
)حداکثــر بــه مــدت 15 ســال ( و همچنيــن مــدت زمــان خدمــت ســربازي )حداکثــر بــه مدت 2 ســال ( 

بــه حداکثــر ســن مجــاز داوطلبــان افــزوده خواهــد شــد .
ــدان شــهدا و  مفقــود  ــازان، رزمنــدگان و فرزن تبصــره 2 :حداکثــر ســن ايثارگــران )آزادگان،جانب

االثــر (مطابــق قوانيــن زيــر خواهــد بــود:
ــاال و  ــه ب ــدان و همســران  25 درصــد ب ــدان و همســران شــهدا ، فرزن ــازان،آزاگان، فرزن - جانب
فرزنــدان وهمســر آزادگانــی کــه حداقــل يــک ســال و باالتــر ســابقه اســارت دارنــد ،و رزمنــدگان 
ــا ســابقه حداقــل 6 مــاه حضــور داوطلبانــه اختيــاری در جبهــه از شــرط حداکثــر ســن معــاف  ب

مــی باشــند.
- افراد خانواده معظم شهدا)شامل پدر ، مادر،خواهر وبرادر( تا ميزان 5سال.

ــدت حضــور  ــزان م ــه مي ــه، ب ــه در جبه ــابقه حضــور داوطلبان ــاه س ــر از 6 م ــد گان کمت - رزمن
ــه. ــه در جبه داوطلبان

9- متقاضيان از تمامی استانها و شهرستانهای کشور می توانند در اين آزمون شرکت کنند.
 توضیحات مهم جهت کلیه شرکت کنندگان:

1-  اسکان و تهيه غذا در سايت های اکتشافی )به غير از کارمندان تهران( به عهده شرکت می باشد. 

2- به اطالعات ناقص و خالف  واقع ارائه شده به هنگام ثبت نام نهايی ترتيب اثر داده نخواهد 
شد و چنانچه افراد مذکور در هر يک از مراحل قبول شوند از ادامه به کارگيری ذيربط جلوگيری 
به عمل خواهد آمد.لذا شايسته است در تکميل و ارسال اطالعات و مدارک درخواستی دقت الزم 

را به عمل آوريد.
3  - متقاضيان صرفاً در يک مقطع تحصيلي و گزينه های ارائه شده  مجاز به شرکت در آزمون مي باشند .

4 - پذيرفته  شدگان نهايي تابع قانون کار و تأمين اجتماعي خواهند بود.
5 - تاييد سالمت و توانايي کامل جسمي و رواني پذيرفته شدگان بر عهده واحد طب کار شرکت مي باشد.

6-  با توجه به اينکه پذيرش افراد براي مشاغل مورد نظر با مشخصات و تحصيالت اعالم شده مي باشد 
لذا پذيرفته شدگان نهايي صرفًا با شرايط و مدرک تحصيلي پذيرش شده )حداقل 10 سال با همان 
مدرک تحصيلي پذيرش شده( به کار در شرکت مهندسی اکتشافی پويا مس ايرانيان بر اساس تعهد 

محضری اخذ شده  مشغول به فعاليت می گردند.
ــهدا ،  ــدان ش ــر و فرزن ــازان ، آزادگان و همس ــامل :جانب ــد ش ــران 25 درص ــهميه ايثارگ 7 -  س
همســر و فرزنــدان جانبــازان 25 درصــد و باالتــر و همســر و فرزنــدان آزادگان داراي يــک ســال 
ــدگان  ــرادر شــهدا مــي باشــد و ســهميه ايثارگــران 5 درصــد شــامل رزمن اســارت ، خواهــر و ب
بــا ســابقه حداقــل 6 مــاه حضــور داوطلبانــه در جبهــه هــا و همســر و فرزنــدان آنهــا و فرزنــدان 
جانبــازان زيــر 25 درصــد و فرزنــدان آزادگان کمتــر از يــک ســال اســارت مــي باشــد . )مشــروط 
بــه کســب حداقــل 70 درصــد ميانگيــن نمــرات پذيرفتــه شــدگان در هــر مقطــع تحصيلي يــک 
برابــر ظرفيــت ( ، بديهــي اســت تنهــا يکــي از فرزنــدان خانــواده هــر ايثارگــر از ســهميه مربــوط 

برخــوردار خواهــد گرديد . 
توجــه :  ســهميه مــوارد مذکــور ) بــه اســتثاء فرزنــدان شــهدا و مفقــو ديــن االثــر ( تنهــا بــه 
ــک از  ــچ ي ــل هي ــه شــرط آنکــه در ســال هــای قب ــت ب ــق خواهــد گرف ــدان تعل يکــی از فرزن

ــواده از ســهميه اســتفاده نکــرده باشــد. اعضــای خان
ــاني  ــروي انس ــت ني ــا معاون ــا ب ــه ه ــاري در جبه ــه اختي ــور داوطلبان ــدت حض ــه م 8-  تاييدي
ســازمان بســيج مســتضعفين ســپاه پاســداران انقــالب اســالمي و معاونــت توســعه و منابــع جهــاد 
ــورد  ــع م ــاير مراج ــد  و س ــي باش ــالمی ايران  م ــوری اس ــش جمه ــازمان ارت ــاورزي و س کش

تاييــد نمــي باشــد . 
9-  مــالک ارائــه مــدارک صرفــا از طريــق ســايت کارآزمــون  و  تــا پايــان مــدت ثبــت نــام می باشــد . 
بديهــی اســت ارائــه هــر گونــه مدرکــی بعــد از پايان مــدت ثبت نــام بال اثــر و قابل رســيدگی نمی باشــد. 

10-  الزم بــه ذکــر اســت محــل جغرافيايــی خدمــت افــراد بنابــر تشــخيص شــرکت مهندســی 
اکتشــافی پويــا مــس ايرانيــان خواهــد بــود.

ب : نحوه ثبت نام و مهلت آن 
داوطلبــان پــس از مطالعــه دقيــق آگهي و شــرايط منــدرج در آن حداکثر تــا پايــان روز 1400/06/27 

فرصــت خواهنــد داشــت بــه ترتيب ذيــل بــراي شــرکت در آزمون ثبــت نــام نمايند . 
1- واريــز مبلغ1،300،000ريــال )يــک ميليــون و ســيصد هــزار ريــال( بــه صــورت الکترونيکــي 
ــق  ــوان ح ــه عن ــريف ب ــي ش ــگاه صنعت ــي دانش ــت الکترونيک ــق درگاه پرداخ ــي از طري و بانک

ــام . ثبــت ن
توجه : وجه واريزي به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد .

2- داوطلــب مــي بايســت مــوارد زيــر را اســکن و فايــل مربوطــه را در هنــگام ثبــت نــام بــه همــراه 
داشــته باشــد و در ســايت ثبــت نــام بارگــذاری نمايــد:

1- عکس داوطلب )سايز 4*3(
2- گواهي فراغت از تحصيل

3- کارت ملي
4- شناسنامه

5- کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم )براي متقاضيان مرد( 
ــن اجتماعــي  ــد ســازمان تامي ــه تايي ــه ب ــط ک ــدارک ســوابق پرداخــت حــق بيمــه و مرتب 6- م
رســيده باشــد. نام شــعبه و  کارگاه و جزييــات ســوابق کار بــه طورکامــل  قيــد شــده باشــد( فايل 
ــای  ــده در انته ــه ش ــه ارائ ــابه نمون ــوابق کاری مش ــود(جدول س ــذاری ش ــه صورت pdf بارگ ب

آگهــی ارســال گــردد.
7- مدارک و مستندات ايثارگري 

 *توجه: منظور از شرکت، شرکت مهندسی اکتشافی پويا مس ايرانیان می باشد. 

توجــه : حجــم عکــس نبايــد بيشــتر از 40 کيلوبايــت و ســاير مــوارد اســکن شــده نيــز نبايــد 
بيشــتر از 200 کيلوبايــت باشــد .

ساير توضیحات :
1-ثبــت مشــخصات و اطالعــات خواســته شــده مطابــق بــا فرمــت موجــود بــه طــور صحيــح و 
دقيــق و دريافــت کــد رهگيــري پــس از اتمــام مراحــل ثبــت نــام اينترنتــي ضــروري مــي باشــد 

. )دريافــت کــد رهگيــري بــه منزلــه تاييــد نهايــي ثبــت نــام نمــي باشــد(
2- داوطلبــان بايــد حداقــل 3 روز پــس از ثبــت نــام بــه ســايت مذکــور مراجعــه کــرده و بــا ورود 
ــه  ــبت به چاپ تاييدي ــوند و نس ــع ش ــود مطل ــي خ ــام نهاي ــت ن ــت ثب ــري از وضعي ــد رهگي ک

ــد . ــدام نماين ــود اق ــت نام خ ــي ثب نهاي
ــت  ــات دق ــل اطالع ــي در تکمي ــام اينترنت ــت ن ــه ثب ــي در مرحل ــان گرام 3- الزم اســت داوطلب
ــس از اعــالم  ــوده و پ ــب ب ــه عهــده داوطل ــد . مســئوليت درســتي اطالعــات وارد شــده ب نماين
ــراي مصاحبــه بايســتي اصــل مــدارک خواســته  ــه اول آزمــون ، دعــوت شــدگان ب نتايــج مرحل
شــده و کپــي آنهــا را بــه همــراه داشــته باشــند . بديهــي اســت در هــر يــک از مراحــل آزمــون 
ــن اطالعــات وارد  ــي بي ــري چنانچــه مغايرت ــي پــس از بکارگي ــج و حت ــه و اعــالم نتاي ، مصاحب
شــده و مندرجــات اصــل مــدارک مشــاهده شــود ، ضمــن ممانعــت از ادامــه کار ، اقــدام قانونــي 

ــت . الزم صــورت خواهــد پذيرف
ــام و شــرکت در يکــی از آزمــون هــا و  يــک مقطــع ، رشــته  4- هــر فــرد تنهــا حــق ثبــت ن

ــش را دارد. و گراي
ــرو  ــن ني ــرارداد تامي ــورت ق ــه ص ــون کار ب ــررات قان ــط و مق ــاس ضواب ــر اس ــان ب 5- متقاضي

جــذب مــي گردنــد. 
ــا  ــه اشــتباه و ي ــان محــرز شــود متقاضــي ب ــه از جــذب و در هــر زم 6- چنانچــه در هــر مرحل
بــه عمــد اطالعــات خــالف واقــع ارائــه داده و يــا فاقــد شــرايط منــدرج در آگهــي مــي باشــد از 

انجــام مراحــل بعــدي محــروم و از رونــد جــذب حــذف خواهــد شــد.
7- جــذب افــراد داراي معافيــت پزشــکي در صــورت قبولــي پــس از تائيــد مرکــز طــب صنعتــي 

و در صــورت انطبــاق بــا شــرايط شــغل امــکان پذيــر مــي باشــد.
8- داوطلــب بــا علــم و آگاهــي کامــل از شــرايط و نحــوه ي ثبــت نــام ،در صــورت ثبــت نــام 
در آزمــون بــدون داشــتن شــرايط آگهــي حــق هــر گونــه اعتــراض نســبت بــه پرداخــت وجــه 

ثبــت نــام را نخواهــد داشــت.
 ج : دريافت کارت آزمون

1- دريافت کارت از طريق سايت کارآزمون طبق کد رهگيري ارائه شده ، امکان پذير است .
2- محل و زمان دقيق آزمون همزمان با دريافت کارت در سايت قابل مشاهده است .

د : نحوه برگزاري آزمون
1- آزمــون بــه صــورت چهــار گزينــه اي و بــا احتســاب نمــره منفــي بــراي پاســخ هــاي نادرســت 

برگــزار مــي گــردد .
ــوم اجتماعــي ،  ــارف اســالمي ، عل ــه مع ــم شــامل 100 ســوال در زمين ــون مقطــع ديپل 2- آزم
زبــان و ادبيــات فارســي ، رياضــي ، هــوش و زبــان انگليســي و فنــاوری اطالعــات مــي باشــد .
ــي  ــوال تخصص ــي و 50 س ــوال عموم ــامل 50 س ــر ش ــم و باالت ــوق ديپل ــع ف ــون مقاط 3-آزم
ــات  ــان و ادبي ــي ، زب ــوم اجتماع ــارف اســالمي ، عل ــامل مع ــي ش ــواالت عموم ــد . س ــي باش م
فارســي و زبــان انگليســي و فــن آوري اطالعــات و ســواالت تخصصــي شــامل دروس تحصيلــي 
تخصصــي رشــته دانشــگاهي مــورد نظــر خواهــد بــود . )منابــع تخصصــي در بخــش ثبــت نــام 

موجــود مــي باشــد(
تبصــره 10: اقليــت هــاي مذهبــي از پاســخگويي بــه ســواالت معــارف اســالمي معــاف مــي 

باشــند و امتيــاز آن در ســاير مــوارد آزمــون توزيــع مــي شــود .
ه : اعالم نتايج آزمون

نتايــج مرحلــه اول آزمــون و محــل و زمــان برگــزاري مصاحبــه متعاقبــًا از طريــق ســايت مذکــور   
ــب  ــه کس ــاز ب ــورت ني ــد. داوطلبان در ص ــد ش ــالم خواه )www.karazmoon.com(  اع
اطالعــات بيشــتر مي تواننــد بــا شــماره تلفــن 66560465 -66530043- 021  تمــاس حاصــل نماينــد.

داوطلبــان  گرامــی جهــت ثبــت نــام و کســب اطالعــات بيشــتر در آزمــون شــرکت اکتشــافات 
پويــا مــس ايرانيــان بــه ســايت اينترنتــی : karasa.ir مراجعــه نماييــد. 

توضیحاتنوع تخصصجنسیتتعدادرشته تحصیلیمقطع تحصیلیرديف

-کمک حفارمرد90فنی/رياضی/تجربیديپلم و فوق ديپلم 1

فوق ديپلم و ليسانس2
-حفارمرد45معدن، زمين شناسی، مکانيک

-سرويس کارمرد4مکانيک و فنی

ليسانس3
تهراندفتر فنی و کنترل پروژهمرد2صنايع يا معدن

حومه تهرانمسئول انبار و سفارشاتمرد1مديريت صنعتی و صنايع 

ليسانس و فوق ليسانس4
 

5 سال سابقه کار مرتبطسرحفارمرد4معدن و زمين شناسی

2 سال سابقه کار مرتبطکارشناس فنی معدنمرد4معدن و زمين شناسی

-مکانيک- هيدروليک کارمرد4مهندسی مکانيک

کارشناس نت ماشين آالت و مرد1مهندسی مکانيک، صنايع
نگهداری مسلط به کامپيوتر

تهران

تهران )مسلط به زبان کارشناس بازرگانیمرد/زن1بازرگانی ، صنايع
انگليسی(

تهرانکارشناس اداریمرد/زن1مديريت

فوق ليسانس5
تهرانحسابداریمرد/زن2حسابداری

مهندسی ايمنی صنعتی و مرد1مهندس ايمنی صنعتی
بازرس فنی

تهران

160جمع 

شــرکت مهندســی اکتشــافی پويــا مــس ايرانیــان )ســهامي خــاص( در نظــر دارد جهــت تامیــن نیــروي انســاني مــورد نیــاز خــود  بــه منظــور ارائــه خدمات به شــرکت ملــی صنايــع مــس ايــران از بیــن واجديــن شــرايط  )مــرد/ زن(، از طريــق برگــزاري آزمــون کتبــي، مصاحبــه 

حضــوري و روانشــناختي در قالــب قانــون کار دعــوت بــه همــکاري نمايــد . افراديکــه متقاضــي شــرکت در آزمــون مــي باشــند بــه آدرس اينترنتــي www.karazmoon.com مرکــز آزمــون هــای تخصصــی دانشــگاه صنعتــی شــريف مراجعــه  و پــس از مطالعــه دقیــق مفــاد آگهــي نســبت بــه 

ثبــت نــام در مقطــع و رشــته تحصیلــي مــورد نظــر بــا توجــه بــه شــرايط ذکــر شــده ، از تاريــخ 1400/06/13 لغايــت 1400/06/27 اقــدام نماينــد.

مدتــی اســت که انجمن هــای صنفی بــا حمايــت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
ــوری  ــورت کش ــه ص ــد ب ــی می توانن ــاه اجتماع ــاون، کار و رف و وزارت تع
فعاليــت داشــته باشــند. اوليــن انجمــن صنفــی کــه توانســته حــوزه جغرافيايی 
 فعاليت هــای خــود را کشــوری کنــد، انجمــن صنفــی ويراســتاران بــوده اســت. 
ــا  ــا ب ــازارکار بــه نقــل از ايبنــا، ايــن موضــوع بهانــه ای شــد ت بــه گــزارش ب
دبيــر انجمــن، مهنــاز مقدســی، گفت وگويــی داشــته باشــيم و دربــاره رونــد کار 
و جايــگاه کشــوری و برنامه هايشــان بيشــتر بدانيــم، مقدســی در ايــن مصاحبه 
بــا تاکيــد بــر اينکــه از ايــن پــس هــر جــای کشــور کــه ويراســتاری باشــد، 
می توانــد بــه ايــن انجمــن متصــل شــود و در برنامه هــای آموزشــی و 
پژوهشــی و يافتــن کســب وکار حضــور داشــته باشــد، بر ضــرورت ســوق دادن 
ــد کــرد.  ــه شــهرهای ديگــر تاکي ــن حــوزه از پايتخــت ب  کســب وکارها در اي
  شــنیديم کــه انجمــن صنفــی کارگــری ويراســتاران حــوزه 
جغرافیايــی خــود را بــه کشــوری تغییــر داده و مراحــل اداری 
ــن  ــاره اي ــی درب ــت، کم ــانده اس ــه رس ــه نتیج ــز ب آن را نی

ــد.  ــد برايمــان بگويی رون
بلــه.. مــا از ســال گذشــته کــه قــرار شــد انجمن هــای حــوزه فرهنــگ، هنــر 
و رســانه، طبــق ضوابطــی ديگــر و بــا تأييــد دو  وزارتخانــه تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی و فرهنگ و ارشــاد اســالمی، کشــوری بشــوند، کارهای خــود را آغاز 
کرديــم. بــه علــت محدوديت هــا ناشــی از بيمــاری کويــد-19 و نبــود امــکان 
برگــزاری مجمــع حضــوری تا ارديبهشــت مــاه امســال کارمــان به تعويــق افتاد 
تــا اينکــه مجــوز برگــزاری مجامــع بــه صــورت برخــط )آناليــن( صــادر شــد 
و خوشــبختانه بــا وجــود مشــکالت متعــدد ســامانه و اينترنــت توانســتيم بــا 
حضــور حداکثــر اعضــای انجمــن مجمــع را برگــزار کنيــم. البتــه باز هــم روند 
کارهــای اداری بــه علــت تعطيلــی ارگان هــای مرتبــط بــا کندی پيــش رفت 
تــا اينکــه مجــوز کشــوری مــا در اواســط مــاه گذشــته صــادر شــد و با شــماره 
ــوان مختصــر شــده »انجمــن صنفــی ويراســتاران«  ــد و عن ثبــت جدي
بــه انجمــن کشــوری تغييــر پيــدا کرديم. بعــد از ســال ها، باالخــره ويراســتاران 
ــد.  ــوری دارن ــی کش ــون صنف ــه اکن ــدند بلک ــف ش ــب صن ــا صاح ــه تنه  ن

   
ــن  ــرای اي ــم ب ــر وزارت کار ه ــر نظ ــای زي ــر انجمن ه ديگ

ــد؟  ــدام کرده ان کار اق
ــه  ــا مرحل ــز ت ــر ني ــن ديگ ــد انجم ــالع دارم چن ــن اط ــه م ــی ک ــا جاي ت
ــن  ــن انجم ــا اولي ــن م ــا انجم ــد، ام ــش رفته ان ــنامه پي ــب اساس تصوي
ــوری  ــه کش ــران ب ــهر ته ــت داد و از ش ــر وضعي ــه تغيي ــت ک ــی اس صنف
ارتقــا پيــدا کــرد و مــا اوليــن انجمنــی بوديــم کــه توانســتيم ايــن مجــوز 

ــم.  را بگيري

کشوری شدن برای انجمن ويراستاران چه محاسنی دارد؟ 
کشــوری شــدن ايــن انجمــن چنــد دســتاورد مهــم دارد؛ نخســت 
ــر و  ــگ، هن ــای فرهن ــرای انجمن ه ــه ب ــتورالعملی ک ــق دس ــه طب اينک
ــن )از  ــن همگ ــج انجم ــه پن ــی ک ــت، در صورت ــده اس ــن ش ــانه تدوي رس
ــد  ــد، می توان ــوری بگيرن ــوز کش ــت( مج ــوِع فعالي ــويی ن ــر همس نظ
ــی  ــدم مهم ــن ق ــه اي ــد ک ــيس کنن ــر« را تأس ــون فراگي ــم »کان ــا ه ب
بــرای انجمن هــای حــوزه نشــر اســت و تاکنــون چنيــن امکانــی 
ــات  ــد انتظــار اتفاق ــه برســيم، باي ــن مرحل ــه اي وجــود نداشــته و اگــر ب
ــان  ــا ارتباطم ــتاورد م ــن دس ــا مهم تري ــيم.  ام ــته باش ــی را داش خوب
ــای  ــر ج ــی ه ــت، يعن ــور اس ــش در کل کش ــر و ويراي ــاالن نش ــا فع ب
ايــن کشــور کــه ويراســتاری باشــد، می توانــد بــه ايــن انجمــن متصــل 
شــود و در برنامه هــای آموزشــی و پژوهشــی و يافتــن کســب وکار 
فضاهــای  و  اينترنــت  برکــت  بــه  البتــه  باشــد؛  داشــته  حضــور 
مجــازی. البتــه بــه صــورت تفصيلــی در شــماره جديــد خبرنامــه 
کرده ايــم.  بيــان  را  انجمــن  شــدن  کشــوری  چگونگــی   انجمــن 

از  خــارج  ويراســتاران  کار  و  کســب  بــرای  انجمــن    
اينکــه  بــه  بــا توجــه  برنامــه ای دارد،  پايتخــت چــه 
اســت؟  مواجــه  رکــود  بــا  نشــر   فعالیت هــای 
در خبرهــا و گفت وگوهايــی کــه از ســه ســال پيــش درگرفــت، گروهــی از 
فعاليت هــای فرهنگــی، بــا همــکاری وزارت ارشــاد و وزارت کار، در زمــره 
ــه ترجمــه، ويرايــش، نويســندگی،  ــرار گرفــت، از جمل مشــاغل خانگــی ق
کارهــای گرافيکــی، فعاليت هــای نرم افــزاری و بســياری ديگــر از مشــاغل 
ــب وکاری  ــزل کس ــد در من ــه می  توانن ــن دو وزارت خان ــم اي ــه زع ــه ب ک
داشــته باشــند. وقتــی موضــوع را پيگيــری کرديــم دريافتيــم که جهاد دانشــگاهی 
ــتارانی از  ــون، ويراس ــزاری آزم ــا برگ ــا ب ــد ت ــال می کن ــرح را دنب ــن ط اي
چنديــن شــهر و اســتان را جــذب کنــد کــه در ويرايــش مقــاالت علمــی و 
پژوهشــی ترجمــه شــده از انگليســی بــه فارســی يــا بالعکــس همــکاری کننــد، 
ــب وکار  ــرای کس ــی ب ــت محيط ــدد اس ــگاهی درص ــاد دانش ــع جه در واق
ــرای دادن  ــز ب ــه ای ني ــه بودج ــر اينک ــوع مهم ت ــم آورد. موض ــان فراه آن
وام بــه ويراســتاران در دو وزارت خانــه تخصيــص داده شــده بــود کــه آنــان 
ــزار اوليــه مثــل رايانــه، پرينتــر و اينترنــت  ــا گرفتــن ايــن وام اب بتواننــد ب
ــد و  ــت کنن ــود فعالي ــزل خ ــد و در من ــه کنن ــود تهي ــرای خ ــرعت ب پرس
اشــتغال آنــان بالمانــع باشــد؛ کــه البتــه ايــن طــرح در مقطــع تخصيــص 

ــد.  ــرده باش ــت ک ــی وام آن را درياف ــه کس ــيندم ک ــد و نش ــی مان  وام باق
ــز کســب وکار را از پايتخــت  ــه تمرک ــوده اســت ک ــن ب ــم اي ــا ه قصــد م
ــه  ــم ک ــان ديده اي ــم. در کالس هايم ــوق دهي ــر س ــهرهای ديگ ــه ش ب

ــر  ــان شــهرهای ديگ ــان جوان ــل تحســينی در مي ــای قاب توانمندی ه
نايــی را  هســت کــه در کالس هــا يــا همــکاری )عضويــت( ايــن توا
ــان  ــی آن ــا معرف ــش، ي ــرای دادن کار ويراي ــم و ب ــايی کردي شناس
ــتن  ــه نوش ــان ب ــويق آن ــز تش ــدگان، و ني ــران و پديدآورن ــه ناش ب
ــران  ــات ته ــرای درج در مطبوع ــاب ب ــی کت ــه و معرف ــواع مقال ن ا

اقــدام کرده ايــم. 

  امــا آيــا فقــط ايــن ســه ابــزار بــرای ويراســتاران کافــی 
اســت؟

فکــر کنــم بــا طــرح جديــد »صيانــت از حقــوق کاربــران« بايــد بگوييــم 
ــالش کــرده  ــدای تأســيس ت ــی ويراســتاران از ابت ــزار! انجمــن صنف دو اب
ــای  ــرای کاره ــان را ب ــد و آن ــرورش بده ــگر پ ــتارـ پژوهش ــه ويراس ک
ــا انبوهــی  ــر ب ــا در ســال های اخي ــه م ــد ک ــد. می داني ــاده کن پژوهشــی آم
ــای  ــتاب زده و خطاه ــوا، رونويســی های ش ــوا، بی محت ــم محت ــته های ک نوش
اطالعاتــی مواجه  ايــم، موضوعــی کــه اســتادان دانشــگاه ها و اهالــی قلــم نيــز 
ــه ايــن امــر معترف انــد. هميــن مشــکالت اگــر از ديــد ناشــر دور بمانــد،  ب
مســئوليت بــر ويراســتار اســت کــه هــم بــه پديدآورنــده )مترجــم و نويســنده( 
و هــم بــه ناشــر ايــن مشــکالت را اطــالع بدهــد. تشــخيص اينکــه متنــی 

خطــای اطالعاتــی دارد و از منابــع درســت يــا نادرســتی رونويســی شــده، 
ارجاعاتــش اشــتباه اســت، پانويس هــای توضيحــی الزم را نــدارد، نشــانی 
ــق  ــط از طري ــت، فق ــامی آن خطاس ــط اس ــداده، ضب ــت ن ــع را درس مناب
پژوهــش ممکــن اســت کــه مهم تريــن راه پژوهــش در ســال های اخيــر، 
ــی  ــر جهان ــای معتب ــت وجو در وبگاه ه ــت و جس ــق اينترن ــط از طري فق
ــوده  ــن ب ــر ممک ــای معتب ــی، کتابخانه ه ــز فرهنگ ــل دانشــگاه ها، مراک مث
ــا  ــدی بشــود م ــت ج ــتفاده از اينترن ــت اس ــر موضــوع محدودي اســت. اگ
ــم شــد. عــالوه  ــت ديگــری در حــوزه پژوهــش مواجــه خواهي ــا پس رف ب
ــط در  ــه صــورت برخ ــه ب ــتانی ک ــزان شهرس ــا عزي ــان ب ــر آن، ارتباطم ب
ــه  ــواری مواج ــا دش ــد ب ــدا می کنن ــور پي ــان حض ــات و کالس هايم جلس
خواهــد شــد. هميــن امســال نيــز بــرای داشــتن ســامانه ای بــدون مشــکل 
ــاری  ــا گرفت ــد و.... ب ــط کن ــا را ضب ــد کالس ه ــود و بتوان ــع نش ــه قط ک
ــان  ــن کار از آن ــتاران و گرفت ــه ويراس ــا ب ــپردن کاره ــم. س ــه بودي مواج
ــی  ــت و حت ــوده اس ــو ب ــل و ياه ــوگل و جی مي ــای گ ــق فضاه از طري
ــا  ــان ب ــرای ارتباطم ــی ب ــرام، اينســتاگرام، فرصت ــای واتســاپ، تلگ فضاه
ــن  ــوده کــه اگــر اي صنــف ويراســتاران و اعضايمــان در سراســر کشــور ب
ــد و  ــا نباش ــدنمان کارگش ــوری ش ــايد کش ــم ش ــت بدهي ــکان را از دس ام
حتــی نتوانيــم بــرای رونــق کارهــای ايــن صنــف کاری کنيــم. متأســفانه 
يــک دلخوشــی کــه می آيــد در پــی آن يــک مانــع پديــدار می شــود کــه 
ــی،  ــه عبارت ــم. ب ــت می دهي ــان را از دس ــويم و اميدم ــرت زده می ش حي

ــادن را پيــش خواهــد کشــيد ــه چــاه افت ــه ب حکايــت از چال

ــت و  ــق اينترن ــا از طري ــا اعض ــاط ب ــکل ارتب ــز مش ــه ج  ب
فراهــم کــردن کســب و کار بــرای آنــان چــه مشــکل ديگــری 

ــد؟ در انجمــن داري
ــکالت  ــه مش ــه ک ــس! البت ــا را ب ــکل م ــک مش ــن ي ــم همي ــد بگوي باي
ــه  ــا تصميم گرفت ــدن م ــوری ش ــرای کش ــی ب ــم. وقت ــم داري ــری ه ديگ
ــا حــاال کــه  ــاز شــده، ام ــم کــه راهــی برايمــان ب شــد، خوشــحال بودي
قطب نمــا  بــدون  برهوتــی  در  می کنيــم  حــس  شــده  ايم  کشــوری 
ــکل  ــا مش ــوب ب ــمال و جن ــردن راه ش ــدا ک ــرای پي ــه ب ــديم ک ــا ش ره
ــع  ــزاری مجم ــن برگ ــرای همي ــه ب ــی ک ــای کالن ــم. هزينه ه مواجهي
مجــازی و تصويــب مــدارک و ارســال آن بــرای ثبــت شــرکت ها و دادن 
ــا را در  ــرات م ــا تغيي ــی رود ت ــاال م ــدی ب ــر روز تصاع ــه ه ــی ک پول هاي
ــای  ــش آگهی ه ــه افزاي ــای روب ــاند، هزينه ه ــد برس ــه تأيي ــت ب اداره ثب
ــت و  ــاليانه را ثب ــی و س ــای فصل ــه گزارش ه ــی ک ــا و نيروي روزنامه ه
ــی،  ــم. از طرف ــه در آن افتاده اي ــت ک ــی اس ــان برهوت ــد هم ــط کن ضب
ــر،  ــی هســتيم و از طــرف ديگ ــف قانون ــام وظاي ــرای تم ــه اج ــور ب مجب
ــان  ــا ماندنم ــرای روی  پ ــی ب ــچ کمک ــا هي ــه م ــوز ب ــاِن دادن مج متولي
ــيده  ايم.  ــه نرس ــه نتيج ــوز ب ــم و هن ــی کرده اي ــا رايزن ــد. باره نمی کنن
ــه  ــک مصاحب ــد ي ــم باي ــم بگوي ــکالتمان بخواه ــی و مش ــر از موانع اگ
مفصــل ديگــری داشــته باشــيم تــا بــه تک تــک آنهــا اشــاره کنــم. امــا 
ــا  ــه انجمن هاســت. م ــا نيســت بلکــه درددل هم ــن درددل انجمــن م اي
ــار  ــم دچ ــه داري ــان را نگ ــه اول خودم ــان نقط ــه در هم ــرای اينک ب
ــتر  ــکالت بيش ــن مش ــم اي ــه برمی داري ــدم ک ــر ق ــتيم و ه ــکل هس مش
ــود،  ــادث می ش ــن ح ــمان و زمي ــه از آس ــم ک ــائلی ه ــود. مس می ش
قطــع شــدنی نيســت. نمی خواهــم بــا نااميــدی ايــن گفت وگــو 
را بــه پايــان برســانم، می خواهــم ايــن اطمينــان را بدهــم کــه 
ــن  ــالش اي ــام ت ــا تم ــتاران ب ــی ويراس ــن صنف ــره انجم هيئت مدي
انجمــن را حفــظ خواهــد کــرد و اگــر همراهــی و همــکاری اعضــای 
مصصم تــر  مشــکالت  بــر  غلبــه  بــرای  ببينــد  بيشــتر  را  خــود 

ــود.  ــد ب خواه

همکاری جهاددانشگاهی  و انجمن ویراستاران
 درزمینه آموزش ویراستاری و توسعه مشاغل خانگی

مهناز مقدسی از آغاز فعالیت
 انجمن صنفی ويراستاران به 

صورت کشوری خبر داد و گفت 
که از اين پس هر ويراستاری

 در کشور می تواند عضو اين
 انجمن شود.
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دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت رایان تولید جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران، 
شهرک صنعتی نصیرآباد از افراد واجد شرایط زیر 
)حتی بدون سابقه کار( دعوت به همکاری می نماید.

مهندس صنایع
خانم/ آقا، تمام وقت

دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته مهندسی صنایع
دارا بودن دانش مناسب در زمینه اصول اولیه مهندسی صنایع

Excel و Word توانمندی کار با کامپیوتر به خصوص نرم افزارهای
بسیار پرتالش و پر انرژی، عالقه مند به کار در محیط صنعتی

ساعت کاری 44 ساعت در هفته و از شنبه تا چهارشنبه می باشد
با توجه به نداشتن شرط سابقه کار، فرد متقاضی در ماه اول با حقوق، 

مزایا و بیمه کامل و به صورت آزمایشی استخدام خواهد شد
بیمه از روز اول، بیمه تکمیلی پس از سه ماه، حقوق ثابت

صبحانه، ناهار و عصرانه، کمک هزینه ایاب ذهاب
مزایای رفاهی متنوع

به کارکرد باالی 44 ساعت در هفته اضافه کار پرداخت خواهد شد
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به

 ایمیل زیر ارسال نمایند.
rayantolid@gmail.com

دعوت به همکاری

حسابدار
آقا، تمام وقت، سابقه حداقل سه سال حسابداری فروش 

و حسابداری مدیریت
آشنایی کامل با اکسل و نرم افزارهای آفیس

آشنایی کامل با نرم افزار هلو و سپیدار
مضبط، متهعد و روحیه کار تیمی و ارائه گزارشات به موقع

حداقل سن 25 و حداکثر 35، آشنا به قوانین جدید چک و امور بانکی
تهیه صورت مغایرت بانکی و گزارشات نقدینگی

صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی
نگهداری حساب تنخواه گردان و سایر وجوه و اوراق

مسلط به حسابداری خزانه، انبار و فروش و تولید
آشنایی با حسابداری بهای تمام شده
حقوق ثابت، بیمه، آموزش حین کار

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را فقط به صورت 
pdf و با عنوان )subject( »حسابدار« به ایمیل زیر ارسال نمایند.

jobatpars@gmail.com

یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد 
شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

سـخن از مشـاغل آینـده در شـرایطی که ما هـم اکنون 
کمـی  ایـم  درمانـده  فعلـی  سـاده  مشـاغل  انجـام  در 
متناقـض اسـت امـا مسـیری اسـت کـه باید طی شـود. 
در سـال ۱3۹2 مـا بـا همـکاری سـتاد کارآفرینـی و 
بـا چالـش هـای  رابطـه  در  بهداشـت   وزارت  اشـتغال 
پیـش روی سـالمت دنیـا کتابـی تالیـف کردیـم و در 
آن پنـج چالـش اصلـی پیـش روی جهـان را مشـخص 
کردیـم. اولیـن چالـش مطـرح شـده بـروز بیمـاری های 
جدیـد بـود و صادقانـه بایـد گفت تصـور نمی شـد چنین 
اتفاقـی امـروز رخ دهـد. در حالـی کـه امروز ایـن بیماری 
بسـیاری از فرهنـگ هـا و جوامـع مختلف را تحـت تاثیر 
قـرار داده اسـت. بـازارکار در ایـن شـماره بـه موضـوع 
»اقتصـاد مراقبتـی، فرصت هـا و مشـاغل« از دیـد دکتـر 
سـاالر ارزیده پزشـک ،کارشـناس ارشـد و دکتـر کارآفرینی ، 
کارشـناس حـوزه آمـوزش و نـوآوری سـالمت و برگـزار 
کننـده دوره ام بـی ای سـالمت پرداختـه اسـت. ایـن 
کارآفرینـی  و  آمـوزش  معاونـت  توسـط  هـا  نشسـت 

جهـاد دانشـگاهی برگـزار مـی شـود.

حوزه سالمت حوزه اشتغال آفرین
بـا  سـالمت،  مراقبـت  و  سـالمت  حـوزه  در 
توجـه بـه روندهـای در حـال حرکـت دنیـای فنـاوری، 
اسـت،  گرفتـن  حـال شـکل  در  بسـیاری  فرصت هـای 
وقتـی به طراحـی مشـاغل و طراحی دوره های آموزشـی 
نـگاه می کنیـم بایـد بگویـم آنچه شـکل دهنده مشـاغل 
و آمـوزش اسـت بایـد از دل جامعـه و مسـائل جامعـه 
بیـرون بیایـد. یـک ذهـن آینده نگر بایـد بتواند بـا تحلیل 
مناسـب ایـن مسـائل آن هـا را در غالب وظایـف جدید در 
شـغل های فعلـی یـا بازتعریـف شـغل های جدیـد بـرای 
ارائـه راه حل های مناسـب به این مسـائل راهبـری نماید.

یکـی از تعاریـف کاربـردی کارآفرینـی، حـل مسـئله 
بـه شـکل نوآورانـه اسـت؛ در حـال حاضـر بـا تغییـرات 
گسـترده در سـبک زندگـی جوامـع و تحوالتـی چـون 
افزایـش  و  جمعیـت  سـالمندی  شهرنشـینی،  گسـترش 
یـک  هـر  کـه  هسـتیم  مواجـه  نفـِر  تـک  خانوارهـای 
اقتضائـات و نیازهـای جدیـدی را در حوزه هـای مختلـف 
ازجملـه حـوزه مراقبـت سـالمت شـکل داده کـه نیازمند 
بازتعریـف مشـاغل و وظایـف شـغلی این حوزه هسـتیم. 
ارائه دهنـده  از سـوی دیگـر سـازمان دهی سـازمان های 
خدمـات نیـز به تبع دسـتخوش تغییراتی قـرار خواهد گرفت.

بـا توجـه بـه برنـد خوش نـام و باسـابقه آموزشـی 
شـبکه  باوجـود  دیگـر  سـوی  از  و  دانشـگاهی  جهـاد 
ارگانیـک  توسـعه  بـا  می تـوان  کشـور  در  آن  گسـترده 
مراقبـت کـودک و  ایـن حـوزه، در حیطـه  اکوسیسـتم 
مراقبـت سـالمند بیـش از 50 هـزار شـغل در کشـور بـا 

کـرد. ظرفیت سـازی  را  دانشـگاهی  جهـاد  محوریـت 

مهارت آموزی در جهان آینده
ده  عنـوان  تحـت  گزارشـی  اقتصـاد  جهانـی  مجمـع 
مهـارت مـورد نیـاز بـرای هـر انسـانی تاسـال 2025 

تفکـر  شـامل  مهـارت  ده  ایـن  اسـت.  کـرده  منتشـر 
اسـتراتژی  و  فعاالنـه  یادگیـری  نـوآوری،  و  تحلیلـی 
یادگیـری، حـل مسـائل پیچیده ، تفکر انتقـادی ، خالقیت 
و ... اسـت. همانطـور که مشـاهده می شـود ایـن مهارت ها 
هیچ جایی در سیسـتم آموزشـی کشـور ما ندارد و ما باید 
ایـن مهـارت هـا را بـه قیمـت گزافـی در سـطح جامعه 
فرابگیریـم. در چنیـن شـرایطی سـخن به میـان آوردن 

از مشـاغل آینـده می توانـد گـزاف باشـد.
گسترش فناوری و شکاف میان جوامع 

در مصاحبـه ای کـه آقـای یـووال نـوح هـراری بـا 
مـارک زاکربـرگ مالـک و سـهامدار اصلـی فیسـبوک 
داشـت ، نکتـه جالبـی مطـرح شـد. مـارک زاکربـرگ 
معتقـد بـود کـه گسـترش آی تـی و فنـاوری باعـث 
عدالـت گسـتری در جهـان امـروز شـده و این پیشـرفت ها 
باعـث عادالنـه تـر شـدن نظـام جهانـی شـده اسـت. 
آقـای هـراری در پاسـخ بـه ایـن جملـه نکتـه جالبـی 
مطـرح کـرد و گفـت کـه ایـن فنـاوری ها در راسـتای 
کمـک بـه کشـور هـای در حـال توسـعه نیسـت و در 
راسـتای اهـداف انهـا فعالیـت نمیکنـد.داده های کالن 
در اختیـار کشـور هـای توسـعه یافتـه قـرار می گیـرد و 
مـا صرفـا یـوزر هسـتیم. هـر چه کشـور فقیر تر باشـد، 
صرفـا یـک یوزر اسـت و کمکی بـه آن ملـت نمی کند 
و تنهـا شـرکت هـای بـزرگ از ایـن داده کاوی هـای 
کالن بهـره میبرنـد. در واقـع این گسـترش تکنولوژی 
سـبب عمیقتر شدن شـکاف بین کشـور های توسعه یافته 

و کشـور هـای ضعیـف تر شـده اسـت.
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مصنوعـی  هـوش  کارشناسـان  ماننـد  مشـاغلی 
و  انـد  کـرده  پیـدا  زیـادی  اهمیـت  شـرایط  ایـن  در 
صدرنشـینان لیسـت تقاضای شـغلی مهندسـین داده و 
متصدیان داده کاوی شـده اند.بسـیاری از مشـاغل نیز 
در حـال از بیـن رفتـن هسـتند و بنظـر میرسـد زمـان 
تغییـر فرا رسـیده اسـت. مـا در جهاد دانشـگاهی وقتی 
آمـوزش هـای آنالیـن را شـروع کردیـم بـه گروهـی 
کـه در ایـن حـوزه فعالیـت میکردنـد گفتیـم کـه بایـد 
بعـد از سـه مـاه تک تک شـما تبدیـل به کارشناسـان 
آمـوزش آنالین شـوید وگرنـه مجبورید شـغل جدیدی 
پیـدا کنید.تـالش کردیـم کـه ایـن افـراد تبدیـل بـه 
بـا  بتواننـد  و  شـوند  الکترونیـک  حـوزه  کارشناسـان 
پیشـرفت مشـاغل سـازگار شـوند. جملـه ای معـروف 
وجـود دارد کـه می گویـد ، اگـر شـما از چیـزی کـه 
سـال قبـل بـوده ایـد خجالـت زده نیسـتید بـه احتمال 
فـراوان خـوب یـاد نگرفتـه ایـد . درواقـع فـردی کـه 
بـه روز  بـه روز کنـد و روز  را  نمیکنـد خـود  تـالش 
پیشـرفت کند ، شکسـت میخورد. یعنی اگر کسـی با توجه 
بـه بیـان حضـرت علـی دو روزش ماننـد یکدیگر باشـد ، 
ضـرر کـرده اسـت و ایـن نشـاندهنده آن اسـت که ما 

بایـد خـود را بـا دنیـا بـه روز کنیـم.
ذهنیت رشد

اسـتفان لیندگارد از اسـاتید دانشـگاه دانمـارک بحثی 

ایـن  اسـت.  کـرده  مطـرح  رشـد  ذهنیـت  عنـوان  بـه 
ذهنیـت بـرای تمـام سـطوح شـغلی مطرح شـده اسـت 
و دیـدگاه ما را نسـبت به ایـن موضوعات نشـان می دهد. 
ایـن یـک مقیـاس بـرای انـدازه گیـری ذهنیـت رشـد 
افـراد اسـت. ابزارهـای انـدازه گیـری عالقـه شـما بـه 
چالـش پذیـری یـا واکنـش شـما بـه موفقیـت همـکار 
خـود مـی باشـد. آیا ایـن موفقیت بـرای شـما یادگیری 
ناراحتـی شـما مـی شـود.  باعـث  یـا  بـه همـراه دارد 
آیـا تـالش میکنیـد از مشـکالت فـرار کنیـد یـا ازآنهـا 
بیاموزیـد. انتقادپذیرهسـتید یا از آن ناراحت می شـوید؟ 

تـا چـه حـد از اشـتباهات خـود یـاد گرفتـه اید؟ 
و  خـود  هـای  از شکسـت  گرفتـن  تجربـه  همـواره 
دیگـران مـی توانـد مـارا در دسـتیابی بـه اهـداف آینده 
یـاری کنـد. برای مـن نیز خوانـدن تجربه های شـرکت ها 
و کسـب و کار هـای بـزرگ بسـیار جالـب اسـت و می 
توانـد الهامـات و تاثیـرات زیـادی روی مسـیر شـغلی و 
اجتماعـی افـراد داشـته باشد.شـرکت کـداک بـه عنوان 
از پیشـگامان عرصـه عکـس و فیلـم در سـال  یکـی 
۱۹76 اولیـن دوربیـن دیجیتـال را تولیـد کـرد. در آن 
زمـان بـازار فیلم هـای فیزیکی به شـدت رونق داشـت 
و سـودآوری زیـادی بـرای کداک بـه عنوان لیـدر تولید 
ایـن محصـول در بـازار داشـت. زمانـی که ایـده عرضه 
دوربیـن دیجیتـال بـه مدیـران این شـرکت داده شـد ، 
بـا اینکـه ایـن ایـده انقالبـی در صنعـت عکـس و فیلم 
ایجـاد می کـرد از سـوی اعضـای هیئت مدیره  رد شـد 
چـرا کـه در آن صورت سـود فروش فیلم هـای فیزیکی 
از بیـن میرفـت. این ماجـرا را میتوان بـه پاندمی کووید 

و اتفاقاتـی کـه متعاقب آن رخ میدهـد تعمیم داد. زمانی 
کـه کسـب و کار هـا بـه علـت شـیوع ایـن ویـروس 
بـه سـمت مجـازی شـدن میرونـد، نهـادی همچـون 
درک  را  موضـوع  ایـن  بایـد  نیـز  دانشـکاهی  جهـاد 
کنـد و بـه سـرعت دسـت بـه تغییـر بزنـد. اصطـالح 
گویـد ماننـد  مـی  کار  و  دنیـای کسـب  در  معروفـی 
کـداک تغییـر کـن تا به سرنوشـت کـداک دچار نشـوی.

مدل های دید کسب و کار
 و روش های جدید سودآوری 

تغییـرات  دچـرا   ، کار  کسـب  امـروزی  هـای  مـدل 
گسـترده ای شـده اند و روش های سـود آوری و درامد زایی 
تفـاوت کـرده اسـت. آیـا تاکنـون بـه خدمـات رایگانی 
واتسـاپ  و  اینسـتاگرام   ، بـوک  فیـس  سـوی  از  کـه 
دریافـت می کنیـد توجـه کـرده ایـد؟ منطقی اسـت که 
ایـن اپلیکیشـن هـا و شـرکت هـای ارائـه دهنـده آنهـا 
بـرای خیریـه کار نمیکننـد پـس چگونـه مـی تواننـد 
سـود خـود را تامیـن کننـد؟ مثالـی در حـوزه سـالمت 
مـی توانـد  بـه این سـوال پاسـخ دهد. فردی در کشـور 
آمریـکا کـه قصـد داشـت وزن خـود را کاهـش دهـد ، 
پیشـنهادی از سـوی شـرکت بیمه ای دریافـت کرد. در 
ایـن پیشـنهاد ذکـر شـده بـود که اگـر این فرد دسـتبند 
سـالمتی را خریـداری کنـد و روزی ۱2000 قـدم پیاده 
بیمـه  شـرکت  سـوی  از  مبلغـی  می توانـد  کنـد  روی 
دریافـت کنـد و همچنیـن تحـت بیمـه این شـرکت نیز 
خواهـد بـود. بـا کمـی تامـل می توانـد از ایـن موضـوع 
ایـن نکتـه را دریافـت کـه روش هـای درآمـدی دیگـر 

مسـتقیم نیسـت و شـرکت هـا سـود خـود را بـه شـکل 
غیرمسـتقیم به دسـت مـی آورند. قطعا فـردی که روزی 
۱2000 قـدم پیـاده روی مـی کنـد ، نیـاز کمتـری بـه 
خدمـات پزشـکی خواهـد داشـت. ایـن باعث می شـود 
از ضـرری کـه شـرکت بیمـه خواهد داد کاسـته شـود و 
سـود  ازیـن  را  خـود  مشـتری  هـم  بیمـه  شـرکت 

بهـره منـد مـی کنـد. 
اقتصاد و دنیای سالمت

و  خدماتـی   ، آموزشـی  زمینـه  در  پزشـکی  حـوزه 
اقتصـادی بـا سـرعت چشـمگیری درحـال تغییر اسـت. 
گـردش مالـی ایـن صنعـت بـه 8 هـزار میلیـارد دالر 
مـی رسـد و سـرمایه گـذاری در ایـن زمینـه اولویـت 
بسـیاری از کشـور های توسـعه یافته دنیاسـت. بسیاری 
از کشـور هـا در حـال تغییـر متـد آموزشـی پزشـکی 
خـود هسـتند تـا هماننـد آمـوزش خلبانی از مـدل های 
سـه بعـدی بـرای تحلیـل آناتومـی بـدن اسـتفاده کنند 
و هزینـه هـای آموزشـی ایـن حـوزه را تـا حـد ممکـن 
پاییـن بیاورنـد. پرداختـن به حوزه ژنتیک و تشـخیص و 
درمـان بیمـاری هـا از روش اصالح ژن هـا و بالطبع 
پروتئیـن هـای تولیـدی بـدن کـه در واقـع پزشـکی 
هـای  کشـور  دغدغـه  سالهاسـت  دارد  نـام  شـخصی 
پیشـتاز در حوزه پزشـکی اسـت. شـاید سـوال بسـیاری 
از مـا این باشـد که چـرا دانشـمندان توانایی تشـخیص گروه 
هـای مقاوم نسـبت به ویـروس کرونـا را ندارند.  پاسـخ این 
اسـت کـه هنوز نحـوه فعالیت ویـروس کووید ۱۹ درون 
سـلول و سـاخت پروتئین به درسـتی مشـخص نشده و 
ایـن علـت عـدم توانایی در تشـخیص و درمـان صحیح 
آن اسـت. متاسـفانه دانشـگاه های کشـور مـا و نظام 
بین المللـی  سـطح  بـا  بسـیاری  فاصلـه  مـا  پزشـکی 
دارنـد و بـا وجـود سـطح علمـی نـه چنـدان بـد در 
زیـادی  راه  همچنـان  مـا  کشـور  پزشـکی،  زمینـه 

بـرای طـی کـردن دارد.  
ردپای تکنولوژی در حوزه سالمت

ــاره  ــه آن اش ــه ب ــخصی ک ــکی ش ــر پزش ــالوه ب ع
ــدون شــک شــاهد جراحــی از  شــد در ســالهای آینــده ب
ــن  ــود و همچنی ــم ب ــرجری خواهی ــه س ــا تل راه دور  ی
ربــات هــای جــراح جــای جراحــان انســانی را خواهنــد 
گرفت.همانطــور کــه در بســیاری از زمینــه هــای 
دیگــر ایــن تغییــر ملمــوس و قابــل مشــاهده اســت. 
کشــورها بایــد تــالش کننــد تــا سیســتم ســالمت خود 
ــوژی  ــد و از تکنول ــن موضوعــات ببرن ــه ســمت ای را ب
بــه عنــوان ابــزاری در ایــن زمینــه بهــره ببرنــد.  شــاید 
ــد و  ــتم جدی ــن سیس ــا ای ــد ام ــز باش ــب برانگی تعج
دیجیتــال ســالمت میتوانــد راحــت تــرو ســاده تــر در 
ــدازی شــود  ــه راه ان ــر توســعه یافت ــای کمت کشــور ه
چــرا کــه در ایــن دســته کشــورها ایــن سیســتم اولیــن 
سیســتم ســالمت خواهــد بــود و برخــالف کشــورهای 
ــالمت  ــتم س ــر سیس ــرای تغیی ــه ب ــه ک ــعه یافت توس
نظــام دار قبلــی خــود نیــاز بــه تغییــرات زیــادی 
ــالمت  ــتم س ــاد سیس ــد ایج ــن دارن ــا پایی ــاال ت از ب

دیجیتــال ســریع تــر و آســانتر خواهــد بــود. در آینــده 
نزدیــک   5 تــا ۱0 درصــد خدمــات بــه صــورت بســتری 
خواهــد بــود. از ســوی دیگــر ۱0 تــا ۱5 درصــد 
ــود .  ــد ب ــوم خواه ــپیتال ه ــکل هاس ــه ش ــات ب خدم
ــر  ــه دیگ ــتند ک ــزی هس ــا مراک ــوم ه ــپیتال ه هاس
ــی  ــات عموم ــدارد. خدم ــا متخصصــی وجــود ن در آنه
ــص و  ــه ترخی ــک ب ــه نزدی ــی ک ــده و بیماران ــر ش ت
بازگشــت بــه خانــه هســتند بــا ایــن مراکــز ســر و کار 
ــدی  ــه بع ــل توج ــیار قاب ــب و بس ــده جال ــد. پدی دارن
ــت  ــز مراقب ــا مراک ــا ی ــی ه ــر کامیونیت ــمارت ک اس
ــا  ــزرگ دنی ــرکتهای ب ــیاری از ش ــمند هستند.بس هوش
در حــوزه تکنولــوژی ماننــد زیمنــس ، مایکروســافت و 
اپــل در حــال فعالیــت روی ایــن طــرح هســتند. ایــن 
ــا  مراکــز مــکان هایــی هســتند کــه مــردم میتواننــد ب
اســتفاده از گجــت هــای الکترونیکــی و ابــزارک هــای 
ــا اســتفاده از  هوشــمند خــود پزشــک خــود باشــند و ب
آنهــا نیــاز کمتــری بــه مراجعــه بــه درمانــگاه و پزشــک 
ــاز مــا  داشــته باشــند. ایــن هــا ســبب میشــود کــه نی
ــادل داده و  ــرای تب ــرفته ب ــای پیش ــتم ه ــه  سیس ب
پرســتار و پزشــک هــای ماهــر و بــه روز بــرای کار بــا 
گجــت هــای الکترونیکــی بیــش از پیــش حــس شــود.

نتیجه گیری 
نــگاه مــا در طراحــی مشــاغل بایــد از جامعــه نشــات 
بگیــرد. ایــن دقیقــا همــان مفهــوم کارآفرینــی اســت 
ــه آن اشــاره کردیــم  ــه تغییراتــی کــه ب ــا توجــه ب و ب
ــای  ــاز ه ــد نی ــرده اســت بای ــون ک ــه را دگرگ و جامع
مــا تبییــن شــود.برای مثــال افزایــش ســن ، افزایــش 
ــارا  ــد م ــی بای ــرخ چاق ــش ن ــی افزای ــالمندان و حت س
بــرای تبییــن نیــاز هــای آینــده تــکان بدهــد. 
ــد  اســتاندارد هــای رشــته هــا و مشــاغل مختلــف بای
تعریــف شــود. هماننــد رشــته هایــی مثــل مهمانــداری 
و مشــاغلی ماننــد گارســونی کــه شــاغلین آنهــا بســیار 
بــه شــغل خــود افتخــار مــی کننــد و شــخصیت شــغل 
آنهــا تعریــف شــده اســت. همچنیــن بایــد تشــخیص 
داد کــه چــه مشــاغلی ماننــد پرســتاری تقاضــای 
باالیــی در جامعــه دارنــد. اکوسیســتم ایــن طــرح هــا 
بایــد توســط نهــادی ماننــد جهــاد دانشــگاهی شــکل 
ــرای جهــاد بســیار شــناخته شــده  ــه ب ــرد چــرا ک بگی

ــد. ــاد می باش ــار جه ــم در اختی ــزار آن ه ــت و اب اس
ــود را  ــرات خ ــا تاثی ــوزه ه ــام ح ــوژی در تم تکنول
بــروز داده اســت و ذر پزشــکی و اقتصــاد مراقبتــی ایــن 
ــرای  ــل مشــاهده اســت. ب موضــوغ بیــش از پیــش ثاب
ــده و  ــاغل آین ــا مش ــازار کار ب ــه و ب ــق دادن جامع وف
ــوان  ــد بت ــی بای ــده مشــاغل فعل ــل از آین ــناخت کام ش
ــود را  ــت و خ ــی داش ــرایط فعل ــبی از ش ــل مناس تحلی
ــو  ــای ن ــوژی ه ــای فناورمحــور و تکنول ــارت ه ــا مه ب
تجهیــز نمــود. ایــن تنهــا راه باقــی مانــدن در کــورس 

ــت.  ــان اس ــاوری جه ــاد و فن ــالمت ، اقتص س
گزارش : لیال قرنفلی

در راستای آینده مشاغل و مشاغل آینده بررسی شد
»اقتصاد مراقبتی، فرصت ها و مشاغل«

شرکت فرقان شیمی شیراز )بازرگانی بین المللی( واقع در محدوده جردن جهت تکمیل کادر حسابداری خود در
 استان  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

حسابدار: خانم، تمام وقت، آشنا به زبان انگلیسی، آشنا به ترم های بازرگانی، مسلط به برنامه Office، سابقه کار حسابداری مرتبط، توانایی کار 
با نرم افزارهای حسابداری، با انگیزه، متعهد به کار

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
mahsa.pourmajid1360@gmail.com
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دعوت به همکاری

الف(شرایط عمومی :
۱(متدین به دین مبین اسالم)التزام عملی به فرایض دینی و آگاهی داشتن به احکام شرعی در حد نیاز وقرائت و روان 

خوانی قران کریم(
2( تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران

3(ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آنها
۴(عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران

۵( عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی
۶( عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی و یا الحادی

۷( عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گرو های سیاسی
8( عدم معروفیت به فساد اخالقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن سوءپیشینه کیفری برابر اعالم مراجع ذی صالح

9( حداقل قد ۱۶۵ سانتی متر داشتن سالمت روانی و جسمانی برابر تاییدیه اداره بهداشت ودرمان نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران

۱۰(کسانی که به عنوان عضو به ارتش می پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و آمادگی انجام ماموریت در هر 
جایی را که ارتش صالح بداند داشته باشند.

۱۱(شاخصه های تدین و انقالبی بودن اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه قرار می گیرد.
۱2(استخدام افراد بر مبنای مرتفع نمودن مشکالت اقتصادی آنان نبوده و جذب و استخدام بر اساس نیاز سازمان 

باشد.  می 
۱3(در استخدام افراد به وجود انگیزه خدمتی ، روحیه ایثار و فداکاری توجه می شود.

ب( شرایط اختصاصی افسر پیمانی) مندرج در جدول الف(
۱- دارا بودن مدرک تحصیلی از دانشگاه های معتبر که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

2- داشتن حداقل معدل ۱۴برای رشته های فنی/مهندسی و حداقل معدل ۱۵ برای رشته های غیرفنی ومهندسی
3-حداکثر سن برای داوطلبان 28 سال می باشد.

تبصره۱ : مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثر سن اضافه می گردد.
جسمانی. مقاومت  آزمون  و  وعلمی  وامنیتی  مکتبی  مصاحبه  پزشکی،  معاینات  انجام  در  موفقیت   -۴

۵- سپردن تعهد خدمت به مدت ۵ سال به صورت پیمانی برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران
۶- مدت قرارداد افسران پیمانی ۵ سال می باشد.

حق  باشند،  داشته  سنواتی  اضافه  که  سربازی  خدمت  مشمول  داوطلبان  و  پزشکی  معافیت  کارت  دارندگان   -۷
ندارند. نام  ثبت 

ج( شرایط اختصاصی کارمند علمی پیمانی) مندرج در جدول الف(
۱- دارا بودن مدرک تحصیلی از دانشگاه های معتبر که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

2- داشتن حداقل معدل ۱۴برای رشته های فنی/مهندسی و حداقل معدل ۱۵ برای رشته های غیرفنی ومهندسی
3-حداکثر سن برای داوطلبان 28 سال می باشد.

تبصره۱ : مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثر سن اضافه می گردد.
۴- موفقیت در انجام معاینات پزشکی، مصاحبه مکتبی وامنیتی وعلمی و آزمون مقاومت جسمانی.

۵- سپردن تعهد خدمت به مدت ۶ سال به صورت پیمانی برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران
۶- مدت قرارداد کارمندان پیمانی ۶ سال می باشد.

۷- دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که اضافه سنواتی داشته باشند، حق ثبت نام ندارند.

د( شرایط اختصاصی کارمند تجربی پیمانی) مندرج در جدول ب(
۱- دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه با حداقل معدل ۱3

مقاومت جسمانی. آزمون  و  وعلمی  وامنیتی  مکتبی  مصاحبه  پزشکی،  معاینات  انجام  در  موفقیت   -2
مربوطه تخصص  در  کشور  ای  حرفه-  و  فنی  آموزش  مراکز  از  فنی  مهارت  گواهینامه   3-داشتن 

۴-حداکثر سن برای داوطلبان 2۶ سال می باشد.
تبصره۱ : حداکثر سن برای داوطلبان استخدام راننده پایه یکم 3۰ سال می باشد.

تبصره2: مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثر سن اضافه می گردد.
۵- سپردن تعهد خدمت به مدت ۶ سال به صورت پیمانی برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران

۶-مدت قرارداد کارمندان پیمانی ۶ سال می باشد.
۷- دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که اضافه سنواتی داشته باشند، حق ثبت نام 

ندارند.

ه( امتیازات
از  برخورداری  ضمن  و  شده  نایل  ستواندومی  درجه  به  لیسانس  مدرک  دارای  شده  استخدام  ۱-داوطلبان 
دهند  می  ادامه  خدمت  به  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  ومقررات  قوانین  برابر  مذکور  درجه  مزایای  و  حقوق 
باشد.( می  روزی  شبانه  صورت  به  کارمندان  برای  ماه  و۱  نظامیان  برای  3ماه  مقدماتی  رزم  آموزش   )مدت 

2- کارکنان استخدامی مطابق ضوابط و مقررات از امکانات حکمت کارت ، بیمه خدمات درمانی ، بیمه عمر و سایر 
تسهیالت رفاهی بهره   مند خواهند گردید .

3-مدت  قرارداد خدمت پیمانی برای نظامیان مدت ۵ سال وکارمندان مدت ۶ سال از تاریخ استخدام بوده که پس از  
اتمام خدمت پیمانی مقرر با توجه به نیازسازمان و سهمیه های موجود و وضعیت خدمتی فرد به یکی از 2 روش زیر با شخص 

ذینفع  رفتار  خواهد شد.         الف: تبدیل به رسمی       ب: رهایی ازخدمت
۴-کارکنان پیمانی پس از خاتمه مدت قرارداد پیمانی برابر مقررات خدمت وظیفه عمومی استحقاق دریافت کارت پایان 

خدمت دوره ضرورت را خواهند داشت.
۵-خانوادهای معظم شهداء ، جانبازان ، آزادگان ، نظامیان ) در صورت ارائه مدارک معتبراز بنیاد شهید و امور ایثارگران 

استان مربوطه( از امتیازات قانونی مصوب برخوردار خواهند شد .
۶-فرزندان شهدا، جانبازان از کار افتاده کلی ، آزادگان از کار افتاده کلی از شرط معدل و سن معاف می باشند.

۷-حافظان کل قران کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی در اولویت می باشند.

و( مدارک مورد نیاز
۱ - سه قطعه عکس ۴ ×3 پشت نویسی شده .

2-ارائه اصل و 2 سری روگرفت )فتوکپی( از تمام صفحات شناسنامه.
3- ارائه اصل و 2 برگ روگرفت کارت ملی

۴- اصل و 2 برگ روگرفت )فتوکپی( مدرک تحصیلی در رشته مورد نیاز .
تجربی کارمندان  ویژه  ای  حرفه  و  فنی  مهارت  گواهینامه  )فتوکپی(  روگرفت  برگ   2 و   ۵-اصل 

۶ - اصل و 2 برگ روگرفت )فتوکپی(کارت پایان خدمت ) برای داوطلبانی که خدمت سربازی را انجام داده اند .
۷-ارائه روگرفت و اصل گواهی اشتغال به خدمت سربازی در صورت نداشتن غیبت سنواتی ) جهت سربازان وظیفه 

ارائه روگرفت و اصل دفترچه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت سنواتی هنگام ثبت نام جهت داوطلبان مشمول.
8- معرفی نامه معتبر جهت فرزندان محترم شهدا،جانبازان ، آزادگان)از بنیاد شهید وامور ایثارگران( و نظامیان

9-ارائه مدرک یا گواهی مبنی بر سکونت در استان تهران و البرز
۱۰- 2 عدد پوشه )داوطلبان افسری وکارمند علمی آبی-داوطلبان کارمند تجربی قرمز(

هزینه ثبت نام 2۰۰ هزارتومان )پذیرایی و معاینات پزشکی( می باشد که در مراحل گزینش از داوطلبان اخذ می گردد.
  الزم به ذکر است که در صورت تکمیل سهمیه در هر تخصص ثبت نام متوقف خواهد شد.

ز( نحوه ثبت نام:
داوطلبان با در دست داشتن اصل و روگرفت مدارک اشاره شده از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/2۰ الی ۱۴۰۰/۰۶/22در ساعات اداری 

)8صبح تا ۱2( به صورت حضوری به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
تهران- اقدسیه –انتهای اتوبان ارتش – میدان ارتش- فرماندهی آماد وپش نزاجا- دفتر گزینش و عضو یابی نزاجا –

تلفن  8۱9۵۵33۰- 88۴۱۵۰۶۱

جدول الف

ستاد فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه نورانی شهیدان واالمقام جهت تکمیل ظرفیت کادر افسری و کارمندی)علمی و تجربی( خود به » صورت پیمانی «
 از بین جوانان  مومن، متعهد و عالقه مند به رزمندگی که دارای روحیه انقالبی، والیتمداری، سلحشوری، از جان گذشتگی، ایثارگری، بسیجی، 

 )صرفاً ساکن استان تهران و البرز( همرزم می پذیرد.

جدول ب

تعداد مورد نیازطیف استخدامیجنسیتتخصصمقطع تحصیلیردیف

۱کارمند تجربیمردباغباندیپلم۱

2کارمند تجربیمردآرایشگردیپلم2

۱کارمند تجربیمردبرقکار ساختماندیپلم3

مکانیک ماشین دیپلم۴
سنگین

۱کارمند تجربیمرد

۱کارمند تجربیمردخبازدیپلم۵

۱کارمند تجربیمردراننده پایه ۱دیپلم۶

۷جمع

تعداد مورد نیازطیف استخدامیجنسیترشته)گرایش(مقطع تحصیلیردیف

2افسر پیمانیمردعمرانکارشناسی۱

2افسر پیمانیمردالکترونیک-برقکارشناسی2

۱کارمند علمی

۱افسر پیمانیمردحسابداریکارشناسی3

۱کارمند علمی

۱افسر پیمانیمردمکانیککارشناسی۴

۵کارمند علمیمردرایانهکارشناسی۵

۱3جمع

طرح سرباز ماهر چیست؟
امـروزه ورود بـه بـازارکار در هـر زمینـه ای نیازمنـد آمادگـی افـراد اسـت. در 
واقع برای ورود به هر حیطه شغلی باید حداقل مهارت های ابتدایی 
ح سـرباز ماهـر در ایـن زمینـه  شـغل مـورد نظـر را داشـته باشـید. طـر
کننـده بـرای سـربازان  کمـک  کمـک سـربازان شـتافته و راه حلـی  بـه 

کار اسـت. جهـت آمادگـی پیـش از ورود بـه دنیـای 
بـه همیـن خاطـر بـر آن شـدیم تـا در ایـن مقالـه در خصـوص جزئیـات 
طـرح سـرباز ماهـر و کسـب مهـارت آمـوزی در دوران سـربازی بپردازیـم.
بـرای تمامـی آقایـان الزم اسـت پـس از رسـیدن بـه سـن مشـمولیت 
کـردن وضعیـت نظـام وظیفـه خـود  سـربازی، نسـبت بـه مشـخص 
کننـد.  شـرکت  سـربازی  مقـدس  خدمـت  دوره  در  و  کـرده  اقـدام 
پـس از بـه پایـان رسـیدن دوره سـربازی، مسـلما هـر یـک از آقایـان بایـد 
کار و داشـتن یـک شـغل خـاص و مناسـب  خـود را بـرای ورود بـه بـازار 
کـه بـا عنـوان طـرح سـرباز ماهـر از سـال 96 آغـاز  آمـاده سـازند. طرحـی 
خـود  سـربازی  دوره  گـذران  بـه  مشـغول  کـه  آقایانـی  بـه  شـده، 
هسـتند از طریـق آمـوزش دادن بـه آن  هـا و شـرکت دادن آن  هـا در 
دوره  هـای فنـی و حرفـه  ای مختلـف، هـر یـک از آن  هـا را بـرای 
سـازند. آمـاده  کار  بـازار  بـه  ورود  و  مناسـب  شـغل  یـک  داشـتن 
در واقع در طرح سـرباز ماهر، سـربازان با شـرکت در دوره  های مختلف، 
مهـارت هـای الزم بـرای شـروع حیطـه شـغلی مورد نظـر خـود را آموزش 
دیـده و در نهایـت بـا آمادگی باالیی به دنیای کاروارد می شـوند. هر یک 
از سـربازان بـا بـه پایـان رسـاندن هـر یـک از دوره  هـای مهـارت آمـوزی 
مدرکـی را مبنـی بـر کسـب مهـارت در ایـن طـرح ویـژه دریافت می کنند 
کار  کـه ایـن مـدارک بـرای تکمیـل یـک رزومـه قـوی جهـت شـروع 
کننـده باشـند. در واقـع در ایـن طـرح ویـژه  کمـک  مـی  تواننـد بسـیار 
که توانایی  ها و اسـتعداد سـربازان شناسـایی شـده  سـعی بر این اسـت 
و بـا توجـه بـه مـوارد ذکر شـده، میـزان تحصیالت و رشـته  تحصیلی، هر 

یـک از مشـموال را در یگانـی مناسـب قـرار دهند .
کلی طرح سرباز ماهر از سه دوره مختلف تشکیل شده است.  به طور 
که در این دوره با توجه به یکسری مشاوره  شغلی  دوره قبل از خدمت 
گیـرد، دوره حیـن خدمت که  توانایـی سـربازان مـورد سـنجش قـرار می  
کار  در زمـان سـربازی بـا ارتقـا سـطح توانایی سـربازان بـرای ورود به بـازار 
کار  بـه آن هـا کمـک مـی  شـود و در آخر دوره پس از خدمت که به شـروع 
آن  هـا کمـک شـده و امکانـات الزم بـرای آغـاز شـغلی جدیـد، در اختیـار 

گیرد. آن هـا قـرار می  

مهارت آموزی در طرح سرباز ماهر
کافی  یکی از اصلی  ترین دالیل افزایش نرخ بیکاری، نداشـتن مهارت 
کافـی در زمینه زهـای مختلـف  گـر مهـارت  ا افـراد مـی باشـد. مسـلما 
کار مناسـب برایتان  داشـته باشـید، شـرایط بهتـری جهـت شـروع یـک 
گـردد. در طـرح سـرباز ماهـر نیـز تمرکـز اصلـی بـر روی همیـن  فراهـم مـی 
موضـوع و افزایـش میـزان مهـارت سـربازان اسـت. مهـارت آمـوزی در 
طـرح سـرباز ماهـر، فرصتـی ویـژه بـرای افرادی اسـت که تـا کنون جهت 
کـرده  و یـا فرصـت  کشـف اسـتعدادهای خـود تنبلـی  کسـب مهـارت و 

کار نداشـتند. مناسـب بـرای ایـن 
در دوره  مهارت آموزی، به سـربازان کمک می  شـود تا با کسـب مهارت های 
کاربردی و کشف استعداد و توانایی  های خود در زمینه های مختلف، 
توانایی تشخیص آن را پیدا کنند که در کدام یک از زمینه  های شغلی 
کرده تا در نتیجه با پرورش افراد  می  توانند با موفقیت بیشـتری عمل 
توانـا و ماهـر از طریـق ایـن دوره  هـا، نـرخ بیکاری به شـکل چشـمگیری 
پایین آمده و جامعه ای فعال و توانمند داشـته باشـیم. در دوره  های 
که افراد  مهارت آموزی، آموزش های خاصی برای سـربازان وجود دارد 
بـا شـرکت در ایـن دوره هـا مـی  تواننـد مهـارت  و توانایـی هـای ویـژه ای 

کار تازه و مناسـب کسـب نمایند. جهت شـروع یک 

کـه جهـت آمـوزش اصـول  افـراد مـی  تواننـد بـا شـرکت در طـرح  هایـی 
کمـک  هـای اولیـه بـه وجـود  مربـوط بـه امـداد و نجـات و همچنیـن 
و  امـدادی  هـای  گـروه   در  کار  بـرای  را  الزم  هـای  توانایـی   انـد،  آمـده  
ح  طـر نماینـد.  کسـب  احمـر  هـالل  چـون  هـم  هایـی  سـازمان  
کـه در آن افـراد اصول مربوط  مهـارت آمـوزی از دوره  ای تشـکیل شـده 
کار را آموختـه و بـه یـک نیـروی ماهـر بـرای  بـه شـروع و توسـعه کسـب و 
کـه بـرای آمـوزش اصـول و  کارآفرینـی تبدیـل مـی  شـوند. طـرح  هایـی 
مهارت های سـبک زندگی، توسـعه اقتصادی و افزایش درآمد و طریقه 
اسـتفاده بهینـه از فضـای مجـازی بـه وجـود آمده انـد، طـرح  هـای ویژه 

مهـارت آمـوزی در دوره سـربازی هسـتند.

سامانه ثبت نام طرح سرباز ماهر 
که به کسب مهارت برای شروع  طرح سرباز ماهر برای افراد توانمندی 
یـک زندگـی جدیـد و موفق اهمیت می دهند، طرحی ویژه و سـودمند 
گذراندن  که قصد دارند در حین  محسوب می شود. هر یک از افرادی 
دوره سـربازی خـود بـرای افزایـش مهـارت هایشـان در طرح سـرباز ماهر 
کننـد، الزم اسـت تـا از طریـق سـامانه smaher.ir(  )ثبـت نـام  شـرکت 
طرح سـرباز ماهر اقدامات ابتدایی را انجام داده و برای شـرکت در این 

کنند. طرح ثبـت نام 
کـه متقاضیـان بـرای ثبـت نـام در سـامانه  مـوارد مهمـی وجـود دارد 
مربوطـه و شـرکت در ایـن دوره خـاص بایـد در نظر داشـته باشـند. مهم  
ترین مورد این است که متقاضیان به طور حتم باید تبعه  کشور ایران 
باشـند. عـالوه بـر آن تمامـی افـراد بـرای شـرکت در ایـن دوره ویـژه، بایـد 
شرایط سنی مناسب را داشته باشند؛ سنین باالی 15 سال، رده سنی 

مناسـب بـرای متقاضیـان شـرکت در ایـن طرح می  باشـد.
متقاضیـان بـرای ثبـت نام و شـرکت در ایـن دوره ویژه، باید شناسـنامه  
کـه متقاضیـان  معتبـر بـا عکـس مناسـب داشـته باشـند. در صورتـی 
بـه هـر علتی امکان ارسـال شناسـنامه خود بـرای ثبت نام در ایـن دوره 
کارت ملی نیز  را نداشـته باشـند، در صـورت ثبـت درخواسـت بـا ارائـه 
کننـد. بـرای ثبـت نـام در طـرح کسـب  مـی  تواننـد در ایـن دوره شـرکت 
گام اول بایـد وارد سـامانه مخصـوص  مهـارت در دوره سـربازی، در 

ثبـت نـام یعنی سـامانه ماهـر بـه آدرس smaher.ir شـوید.
مشـموالنی که به دنبال روشـی برای کاهش مدت زمان خدمت سـربازی 
خـود هسـتند، مـی تواننـد بـا توجـه بـه رشـته تحصیلـی و عالقـه شـان 

کـرده  اقـدام بـه دریافـت پـروژه کسـری خدمتـی از ارگان مـورد نظـر خـود 
مـدت  طـول  از  مشـخصی  زمـان  مـدت  پـروژه،  ایـن  انجـام  از  وپـس 
کسـری  کـم شـود. بـرای اطـالع از جزئیـات دریافـت پـروژه  سربازیشـان 

گـردد. خدمـت مطالعـه مقالـه زیـر توصیـه مـی 

ح سرباز ماهر نحوه ثبت نام در طر
گفته شـد، ثبت نام دوره مهارت آموزی طرح سـرباز ماهر  که  همانطور 
بـه صـورت اینترنتـی از طـرق سـامانه سـرباز ماهـر بـه نشـانی اینترنتـی 
که شـرایط ثبت نام  smaher.ir انجا می شـود. آن دسـته از مشـموالنی 
ایـن طـرح را دارنـد، مـی تواننـد مطابـق مراحـل زیـر اقـدام بـه تکمیـل 

ثبـت نـام خـود نمایند.
1. در ابتدا الزم است با ورود به سامانه ماهر به نشانی smaher.ir و وارد 
کاربری مختص  کردن شماره همراه و رمز عبور مورد نظرتان، یک پنل 
خودتـان ایجـاد کنیـد. بـا ارائـه شـماره تلفـن همراه به سـامانه یـک کد، 
که تنها مختص شماره همراه شما خواهد بود و  کرد  دریافت خواهید 
شـخص دیگری امکان اسـتفاده از آن را نخواهد داشـت. برای دریافت 
ایـن کـد، الزم اسـت شـماره همراهـی که به سـایت مـورد نظر می  دهید 

فعال باشد.
کردیـد،  کاربـری خـود را در سـامانه ماهـر ایجـاد  کـه پنـل  2. پـس از ایـن 
ح  کـه بـه ایـن پنـل وارد شـده و ثبـت نـام خـود در طـر الزم اسـت 
کاربری و رمز عبور خود  کلمه  که  کنید. هنگامی  مهارت آموزی را آغاز 
کـه در تصویـر زیـر نمایـش داده شـده اسـت  کنیـد، صفحـه  ای  را وارد 
مقابل شـما باز می  شـود. شـما می توانید زمینه  های مورد عالقه خود 
کسب آن ها را  که تمایل به  کنید و مهارت  هایی  را در این صفحه وارد 
دارید، تعیین نمایید. عالوه بر آن شـما می  توانید اطالعات مهم دیگر 
کنید.  همچـون مشـوق  هـای سـربازی خـود را در ایـن صفحـه تعیین 
کلـی جهـت ارائـه ایـن اطالعـات، الزم اسـت در ابتـدا اطالعـات  بـه طـور 

فـردی خـود را بـه طـور کامـل در سـامانه ماهـر وارد کنید.
کـه امـکان ثبـت نام در طرح سـرباز ماهر برای شـما فراهم  3. بـرای ایـن 
آیـد، الزم اسـت اطالعـات فـردی خـود در سـامانه ماهر را تکمیل کنید. 
کد ملی، تولد، شـماره شناسـنامه،  اطالعاتی مثل نام، نام خانوادگی، 

مذهـب، رنگ چشـم ها و... 
دوره  در  کـه  هایـی  مهـارت   کـه  اسـت  الزم  بعـدی  قـدم  در   .4
گرفته  مهـارت آمـوزی فـرا گرفته اید را از طریق قسـمت مهارت های فرا

کار از مهارت های مختلف شـما  کنید. با انجام این  شـده وارد سـامانه 
در طـول سـربازی اسـتفاده می شـود.

گام آخـر بـرای انتخـاب مشـوق  هـای سـربازی از طریـق پنـل  5. در 
را  الزم  مـوارد  و  کـرده  کلیـک  هـا  مشـوق   گزینـه  روی  خـود  کاربـری 

کنیـد. انتخـاب 

ح سرباز ماهر شرایط استفاده از طر
مشـموال واجـد شـرایط مـی تواننـد از پـروژه جایگزیـن خدمـت سـربازی 
اسـتفاده کننـد. بـرای اطـالع از نحـوه دریافـت ایـن پـروژه مطالعه مقاله 

گـردد. زیـر توصیـه می 
برای شـرکت در طرح سـرباز ماهر، الزم اسـت به یکسـری شرایط خاص 
توجـه شـود. هـر چنـد شـرکت در ایـن طـرح اجبـاری نیسـت و هر یـک از 
گذرانـدن  سـربازان در صـورت تمایـل مـی  تواننـد جهـت ثبـت نـام و 
کنند. از جمله شرایط ثبت نام  دوره  های تخصصی و عمومی شرکت 

در طـرح سـرباز ماهـر بایـد به مـوارد زیر اشـاره کنیم:
کـه متقاضی شـرکت در طـرح سـرباز ماهر  گفتیـم افـرادی  کـه  همانطـور 
هسـتند، باید شـرایط سـنی الزم را داشـته باشـند. سـن مناسـب برای 

شـرکت در ایـن دوره بـاالی 15 سـال اسـت.
کـه تخصـص و مهـارت خاصـی داشـته، امـا مـدرک مرتبـط بـا  افـرادی 
کسـب نکرده انـد، الزم اسـت در یـک سـری آزمـون  هـا  ایـن مهـارت را 

کننـد. کـه بـا عنـوان آزمـون ادواری شـناخته مـی  شـوند شـرکت 
کـه بـرای  کـه دارای مـدرک فـوق دیپلـم هسـتند، الزم اسـت  افـرادی 

کننـد. کسـب مهـارت در یـک سـری دوره  هـای آموزشـی شـرکت 
کسـب مهـارت  کارشناسـی دارنـد، الزم اسـت بـرای  کـه مـدرک  افـرادی 
کسـب مهارت هـای عمومـی و  بـه شـکل تخصصـی و همچنیـن بـرای 

کارآفرینـی آمـوزش ببیننـد. همچنیـن توانایی هایـی جهـت 
کـه دارای مـدرک فـوق لیسـانس یـا مدارکـی با درجات  در صورتـی 
هسـتید،  غیرپزشـکی  تحصیلـی  هـای  رشـته   در  باالتـر  تحصیلـی 
واجـب  شـما  بـرای  تخصصـی  آموزشـی  دوره هـای  در  شـرکت 

. نیسـت
مـدرک  دارای  کـه  صورتـی  در  ح  طـر ایـن  در  شـرکت  متقاضیـان 
کسـب مهـارت  کـه در دوره هـای  فنـی حرفـه ای هسـتند، الزم نیسـت 
در  مـدرک  دارای  کـه  افـرادی  بـرای  شـرط  ایـن  کننـد.  شـرکت 

اسـت. برقـرار  نیـز  هسـتند  پزشـکی  علـوم  هـای  رشـته  

کرده اند  که در رشته  های دانشگاهی فنی و حرفه ای تحصیل  افرادی 
غ التحصیل  کاربـردی و هنرسـتان  هـا فار و یـا از دانشـگاه  هـای علمـی و 
شـده اند، نیـازی بـه شـرکت در دوره  هـای آموزشـی برای کسـب مهارت 

به شـکل تخصصی نخواهند داشـت.

مزایای استفاده از طرح سرباز ماهر
ح سـرباز ماهـر، مزایـای بسـیاری را بـرای متقاضیـان  شـرکت در طـر
نیسـت.  لطـف  از  خالـی  مزایـا  ایـن  بـه  اشـاره  کـه  دارد  همـراه  بـه 
ح سـرباز ماهـر و مهـارت آمـوزی  مهـم تریـن مزایـای شـرکت در طـر
کننـد بـه عنـوان  ح شـرکت مـی  کـه در ایـن طـر عبارتنـد از: افـرادی 
گزینـه هـای اصلی برای اسـتخدام در موارد مختلف شـغلی انتخاب 
گرافیسـت نیاز  گـر یـک مرکز خـاص به یـک  مـی  شـوند. بـرای مثـال ا
سـپاه  توسـط  متقاضـی  فـرد  کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  باشـد،  داشـته 
را  الزم  توانایـی  و  اسـت  دیـده  آمـوزش  مهـارت  ایـن  کسـب  بـرای 
کار دارد، شـانس او برای اسـتخدام شـدن بیشـتر  برای انجام این 

اسـت.
ح ایـن امـکان را خواهنـد  نـام و شـرکت در ایـن طـر بـا ثبـت  افـراد 
داشـت تـا بـه آسـانی محـل سـازمان مـورد نظـر خـود بـرای خدمـت 
کـه تمایـل دارنـد تـا در یـک  کننـد. بـه عبارتـی افـرادی  را انتخـاب 
تواننـد  ح مـی   ایـن طـر بـا شـرکت در  کننـد،  شـهر خـاص خدمـت 
تعییـن  خـود  عالقـه  مـورد  شـهر  در  را  سـربازی  خدمـت  محـل 

. کننـد
گـزارش سـایت هیـوا، یکـی از مزایـای بسـیار مهم شـرکت در این  بـه 
ح ویـژه، بخشـش اضافـه خدمت بـه متقاضیان اسـت؛ افرادی  طـر
کوتـاه  تـر بـه اتمـام  کـه تمایـل دارنـد تـا دوره سـربازی خـود را زمانـی 
ح مـی  تواننـد از فرصـت ویـژه ای  برسـانند، بـا ثبـت نـام در ایـن طـر
کـه بـرای بخشـش اضافـه خدمـت بـرای آن  هـا فراهـم آمـده اسـت 

کننـد. اسـتفاده 
امتیـاز بـرای پذیـرش امریـه سـربازی، تسـهیل در جابجایـی تاریـخ 
پرداخـت  مربـی،  عنـوان  بـه  مسـلح  نیروهـای  در  جـذب  اعـزام، 
هزینـه  هـای دوره مهـارت آمـوزی از مزایـای مهـم دیگـر شـرکت در 

ح ویـژه سـربازی اسـت. ایـن طـر

آنچه باید بدانید؛

شرایط استفاده، نحوه ثبت نام
 و مزایای طرح سرباز ماهر

اشاره:
گذران دوره خدمت خود هستند  که در حال  ح سرباز ماهر یا مهارت آموزی به سربازان از سال 96 آغاز شده و در آن مشموالنی  طر
آموزش مهارتی و دوره  برگزاری دوره های  کار در قالب  این  آماده می سازند.  کار  بازار  به  و ورود  را برای داشتن شغلی مناسب 
کل نیروهای مسلح  که به دستور رهبر معظم انقالب اسالمی و توسط ستاد  ح ملی  های فنی و حرفه ای انجام می شود. در این طر
ح  کشور به عنوان مجریان طر آموزش فنی و حرفه ای  از جمله جهاد دانشگاهی و سازمان  شود دستگاه های مختلف  می  دنبال 

smaher.ir انجام می شود. ح سرباز ماهر به صورت اینترنتی و از طریق سامانه  مشارکت دارند. ثبت نام طر



آموزش عالی 

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

8   شنبه20شهریور1400-4 صفر 1443-11 سپتامبر 2021 - سال بیست و یکم - شماره 1228

معرفی برخی از فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و  کاریابی بازارکار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل می توانند در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به آدرس: 
 تهران، خیابان انقالب، بین پارک دانشجو و پل کالج، خیابان خارک، پالک ٢۶ مراجعه نمایند.

مدارک الزم :   ۱ - اصل و کپی شناسنامه ، کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی ، یک قطعه عکس     تلفن: 81  7100  ۶۶

ین شغل های ثبت شده را لحظه ای در سایت بازارکار به نشانی www.Bazarekar.ir  ببینید. عناوین کامل شغل ها و جدیدتر

نیروی مادریار
یک مرکز توانبخشی  کودکان دعوت به همکاری می کند؛

مادر یار
سن 40تا۶0سال،  دیپلم ، ساعت کاری:8 الی13.30

محدوده کار: آزادی روبروی متروی استاد معین
وظایف:نظافت مرکز.رسیدگی به کودکان مرکز.عالقه مند به 

مطالعه وکودک
_____________________
نیروی تاسیسات و امورمشتریان

یک شرکت بین المللی دعوت به همکاری می کند؛
مسئول پاسخگویی امور مشتریان
آقا، حداکثر 32 سال سن، آشنا به آفیس

دارای شیفت کاری، محدوده کار: آرژانتین
مسئول تاسیسات

آشنا به امور تاسیسات، لوله کشی، جوشکاری
محل کار: جاده مخصوص- دارای سرویس
_____________________

استخدام کارمند حسابدار
استخدام حسابدار در یکی از بزرگترین 

مراکز صنعتی و تولیدی کشور
حسابدار

آقا، دارای حداقل مدرک کارشناسی حسابداری
دارای حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط

محدوده: ولنجک
_____________________

کارشناس شبکه  نرم افزار  و IT در مرکز دولتی
اداره کل فناوري اطالعات براي تکمیل نیروي انساني در رشته 
شغلي کارشناس شبکه و زیر ساخت ها )مسلط به پشتیباني 
و نگهداري سرورها و تجهیزات ( و  رشته IT و مهندسی 

کامپیوتر) آشنا به زبانهای برنامه نویسی و تکنولوژی های مرتبط( 
از طریق گزینش و مصاحبه، از بین افراد واجد شرایط ذیل، در 

چارچوب قرارداد پیماني دعوت به همکاري مي نماید. 
1( داشتن مدرک تحصیلي کارشناسي و باالتر در یکي از رشته هاي 
مهندسي کامپیوتر یا مهندسي فناوري اطالعات از دانشگاه هاي معتبر.
2( دارا بودن حداکثر سن 30 سال تمام براي مقطع کارشناسي و 

34 سال براي مقطع کارشناسي ارشد 1400/01/10
3(دارا بودن حداقل دو سال سابقه کار مرتبط براي کارشناس شبکه .

_____________________
کارشناس شبکه

شرکتی فعال در حوزه پشتیبانی شبکه های کامپیوتری به منظور 
تامین نیروی انسانی خود کارشناس شبکه آقا با مشخصات زیر 

دعوت به همکاری می کند؛
کارشناس شبکه

مسلط به سخت افزار کامپیوتر،نصب ویندوز  و پرینتر و 
اسکنر، درایور و نرم افزار های عمومی و حل مشکالت 

)helpdesk( کامپیوتری،آشنایی به مفاهیم شبکه
منظبط و دارای پشت کار در پیگیری امور فنی

ساعت کار: 8:0 تا 1۶ و پنج شنبه ها در صورت نیاز 8:0 تا 13
با حقوق مکفی و بیمه و مزایا

_____________________

نیروی خدمات در بانک برای شهرهای اهواز، مشهد 
شیراز و تهران

یکی از بانکهای وابسته به دولت برای شعب مختلف از نیروهای 
خدماتی باشرایط ذیل دعوت به همکاری میکند:

خدماتی
 آقا ، حداکثر 25 سال سن،  دیپلم

دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت 
 دارای ظاهر مرتب و آراسته

_____________________
PHP استخدام برنامهنویس

 آقا/ خانم، ساعت کار : 8 الی 17
محدوده کار: میدان توحید

_____________________
حسابدار

آقا / خانم،  حداکثر 3۶ سال سن، دارای 3 تا ۶ سال سابقه کار
محدوده کار: میدان میدان ولیعصر
_____________________

مسئول دفتر وفروش دفتری
شرکت فعال در زمینه نمایشگاههای خارجی دعوت به همکاری می کند؛

مسئول دفتر
خانم، - انجام امور دفتری- نامه نگاری- مدیریت جلسات

دارای سابقه کار
کارشناس فروش در دفتر

خانم / آقا، هماهنگ کننده امور نمایشگاهی و ارتباط با مراکز
محدوده کار: میرداماد

_____________________

پشتیبان فنی
کارشناس پشتیبانی فنی سرویسهای اینترنتی

رفع مشکالت فنی اینترنت مشتریان از طریق راه های مختلف 
ارتباطی از جمله پاسخ تلفنی، ایمیل و ...

پاسخگویی تلفنی به تماسهای کاربران سرویس ها
 پاسخگویی تلفنی به سؤاالت در زمینه های پشتیبانی فنی و ثبت 
کامل اطالعات ، ارائه گزارش های منظم به سرپرست و مدیر 

پشتیبانی، راهنمایی و آموزش به مشتریان در خصوص نحوه استفاده 
)Network+, CCNA( از اینترنت،  آشنا با مبانی شبکه

 آشنایی به مباحث اینترنت و مشکل یابی
 آشنایی با رایانه، فناوری های ADSL ،TD-LTE و 

+ Network
 پاسخگویی تلفنی به سؤاالت در زمینه های پشتیبانی

 فنی و ثبت کامل اطالعات 
  تسلط به ICDL،   روابط عمومی باال و مشتری مداری 
  توانایی کار در شیفت،   حداقل 1 سال سابقه پشتیبانی فنی

  سن حداکثر 30 سال
  مدرک لیسانس در یکی از رشته های مخابرات، کامپیوتر، علوم 

کامپیوتر، IT مزیت محسوب میشود 
محل شرکت : تهران اشرفی اصفهانی )شهرک هما(

ارسال رزومه با موضوع »پشتیبانی فنی«
_____________________

IT کارشناس
یک شرکت فنی و مهندسی معتبر در زمینه مترو دعوت به 

همکاری میکند؛
کارشناسIT  و کامپیوتر

 آقا ، دارای 5 سال سابقه کار، محدوده کار: غرب تهران

____________________

حسابدار ، پشتیبان سایت وکارشناس فروش
یک شرکت فعال در زمینه نفت و گاز دعوت

 به همکاری میکند؛
حسابدار

 آقا/ خانم، دارای حداقل 3 سال سابقه کار
مسلط به امور مالیاتی و نرک افزار هلو و پردازش

پشتیبان سایت
خانم / آقا، مسلط به کامپیوتر و امور پشتیبانی سایت 

کارشناس فروش
ترجیحا دارای تحصیالت برق و کامپیوتر

وظیفه: گرفتن استعالم قیمت، زدن پیش فاکتور 
محدوده کار: طالقانی

____________________

مسئول دفتر ،  راننده و فروشنده
یک کارخانه بزرگ دعوت به همکاری میکند؛

  مسئول دفتر
 خانم، دارای حداقل 3 سال سابقه کار، مسلط به آفیس

دارای حداکثر 35 سال سن
راننده نیسان و موزع
ماشین از طرف شرکت
کارشناس فروش

دارای سابقه کار مرتبط،  محدوده کار: مطهری

   @karyabi_bazarekar  : کانال تلگرامی

عملیاتی ترین تعریف بهره وری جمع کارایی و اثربخشی است
بـه گـزارش بـازارکار به نقـل از روابـط عمومی انجمن بهـره وری ایران، در ششـمین 
نشسـت انجمـن بهـره وری ایـران کـه با حضـور مسـئوالن آمـوزش عالی و اسـاتید 
دانشـگاه در کالب هـاوس برگـزار شـد، قاسـم انصـاری رنانـی، عضو هیـات علمی 
دانشـگاه و رییـس اسـبق سـازمان بهره وری با اشـاره به عنـوان اصلی و پرسـش این 
نشسـت کـه آیـا آمـوزش عالی ما واقعـا اثربخش اسـت؟ تصریـح کرد: سـاده ترین و 

عملیاتی تریـن تعریـف بهـره وری جمع کارایی و اثربخشـی اسـت.
بـه گفتـه وی، برای هر سیسـتم تولیدی مثـل دانشـگاه ورودی هایی هماننـد وزارت 
علـوم وجـود دارد و فرآیندهایـی صـورت می گیـرد تـا بـرون دادهایـی داشـته باشـد. 
بـرون داد اولیـه و هرآنچـه کـه محصـول این تالش اسـت با عنـوان کارایـی تعریف 
می شـود. بـه ایـن معنـا کـه به آنچـه که مقـرر بـود تولید کنیـم رسـیدیم یا نـه؟ اما 
اثربخشـی بـه معنای رسـیدن به اهداف عالـی محصول تولیدی خـود که همان علم 
و دانـش در ایـن وزارتخانه بوده، اسـت که در باید بررسـی شـود آیا به آن رسـیده ایم یا 
خیـر؟ آیا مصـرف کننده نهایی از این تولیـدات رضایت دارد؟ و تمامی این پرسـش ها 
در قالب این پرسـش که »آیا آموزش عالی ما واقعا اثربخش اسـت« در این نشسـت 

مـورد بررسـی اسـاتید و صاحب نظران قـرار می گیرد.
علینقی مشـایخی، اسـتاد مدیریت دانشگاه صنعتی شـریف به عنوان یکی چهره های 
شـناخته شـده در ایـن زمینـه، یکـی از مهم تریـن اهـداف آمـوزش عالـی را تربیـت 
نیروهایـی متخصـص و ماهر برای جامعه برشـمرد و گفت: تمامی فعالیت های جوامع 
امروزی اعم از کشـاورزی، فوالد، پتروشـیمی، خودروسـازی، بهداشت و درمان و حتی 
خدمـات دانش بنیـان و مبتنـی بـر تکنولوژی اسـت و داشـتن دانش و مهـارت حوزه 
مربوطـه بـرای نیـروی انسـانی مجموعه یـک الزام محسـوب می شـود تـا کارایی و 

بهره وری الزم را داشـته باشـد.
وی افزود: در گذشـته و در جوامع سـنتی آموزش افراد و مهارت ها براسـاس آموزه های 
اسـتاد و شـاگردی بـود در حالی کـه در جوامع امروزی، بـا وجود این روش مهـارت آموزی، 
فهـم و درک دانـش مربـوط بـه آن حـوزه و توانایـی اسـتفاده از دانـش در عملیاتـی 
کـردن آن بسـیارمهم و موثر اسـت. لـذا جوامع امـروزی در فعالیت های خـود نیازمند 
نیروهای انسـانی ماهر و متخصصی هسـتند که ضمن داشـتن دانش و مهارت امکان 
به کارگیـری کاربردهای آن را داشـته باشـند. امـروزه مدیریـت مجموعه ها مبتنی 

بـر دانـش مدیریـت و اداره اقتصـاد مبتنی بـر دانش اقتصاد اسـت .
وظیفه دانشگاه تربیت افراد فهیم و شهروند خوب برای جامعه است

این اسـتاد دانشـگاه درادامـه افزایش فهم عمومی جامعه را یکی دیگـر از اهداف اصلی 
نظـام آموزش عالی عنوان کرد و افزود: دانشـگاه درصدد اسـت تا افـرادی فهیم، دارای 
تعامـل بـاال در جامعـه و آگاه تربیت کند کـه افراد بتوانند با یادگیـری تاریخ و فرهنگ، 
کارکردهـای اقتصـاد، مهارت هـای عمومـی، مشـارکت در فعالیت هـای اجتماعـی و 
خدمـات عمومی، شـناخت ادبیات و فرهنگ و عالقه به مطالعه به شـهروندان بهتری 
تبدیـل شـوند، لـذا انتظار مـی رود طبق این هـدف خروجی هـای آموزش عالـی دارای 

این ویژگی ها باشـند.
وی تصریـح کـرد: تولیـد علـم یکی دیگـر از اهـداف آموزش عالی اسـت کـه باید به 
آن بپـردازد و بـا توجه به سـرعت پیشـرفت علـوم متعـدد در جوامع دانشـگاه می تواند 
از طریـق تحقیـق و پژوهـش این پیشـرفت را تسـریع کند و به سـواالت علمی جامعه 
از طریـق مقاالت منتشـر شـده خود پاسـخ دهد، لذا آمـوزش عالی در تمام دنیا سـهم 
بسـیار باالیـی در تولیـد علـم دارد، هر چند کـه تولید علم در دنیا از سـوی موسسـات 
تحقیقاتـی، شـرکت ها و بنگاه هـای صنعتـی خارج از دانشـگاه نیـز انجام می شـود، اما 

یکـی از هدف هـای آمـوزش عالی توسـعه علم و دانش اسـت.
حل مسائل جامعه و ارزش آفرینی

مشـایخی حـل مسـائل جامعـه را نیز هـدف دیگـر آموزش عالـی برشـمرد و گفت: 
صنعـت، محیـط زیسـت، سـالمت و بهداشـت و درمـان و اقتصـاد جامعـه از جملـه 
مهم تریـن حوزه هایـی اسـت کـه دارای مسـائل گوناگـون اسـت و حل آنهـا نیازمند 
مطالعـه، تحقیـق و بررسـی از سـوی نهـادی به نام دانشـگاه اسـت. هماننـد درگیر 
شـدن جوامـع با موضع جنگ، بیمـاری، کاهش منابع تامین انرژی و غیره، دانشـگاه 
به عنـوان یـک نهـاد موثـر در حـل مسـاله اسـت کـه وارد میـدان می شـود. از قرن 
بیسـتم بـا افزایـش پیوند دانشـگاه ها با دنیـای اجرا و عمـل بسـیاری از فعالیت های 
تحقیقاتـی دانشـگاه ها مسـاله محور بـوده و زمانی کـه موضوعـی در جامعـه مطـرح 
شـده، دانشـگاه با تحقیق و بررسـی آن، جواب مسـاله را برای جوامع احصا کرده است.
ایـن اسـتاد دانشـگاه با بیان اینکـه ارزش آفرینی اقتصادی یکی دیگـر از اهداف نظام 
آمـوزش  عالی اسـت، خاطرنشـان کـرد: دانشـگاه ها باید بـه گونه ای عمـل کنند که 
نتیجـه تحقیقـات آنها به محصـوالت و خدمات اقتصادی تبدیل شـود که این فرایند 
از طریـق شـرکت های دانش بنیان یا تجـاری کردن نتیجه تحقیقـات قابل عملیاتی 
شـدن اسـت. امـروزه دانشـگاه های موفـق دنیـا، ارزش آفرینـی اقتصـادی را یکی از 
اهـداف مهـم خـود می داننـد و بـر ایـن باورنـد بـرای اثربخشـی در جامعـه بایـد 
نتیجه تحقیقات شـان بـه محصـوالت دارای ارزش اقتصـادی تبدیل شـود، بنابراین 
بـا در نظـر گرفتـن ایـن اهـداف می تـوان اثربخـش بودن یـا نبـودن دانشـگاه ها را 

مشـخص کرد.
مشـایخی در ادامـه سـخنان خود با اشـاره به ارزیابـی آموزش عالی گفـت: با توجه 
بـه انتقاداتـی کـه بـه بخش های مختلـف آمـوزش عالی از جملـه پروفایـل، تربیت 
تعـداد تکنسـین، متخصصان طراحـی، عملیاتی و یا محققـان و همچنین تخصیص 
منابـع متناسـب بـه نیاز کشـور و یـا گرایش بـه مدرک گرایـی مطرح اسـت، فرض 

کنیـد در سـطح تربیـت مهنـدس یـا متخصص بـرای طراحـی اگر نظـام حکمرانی 
ظرفیت جذب این نیرو را نداشـته باشـد این نیروی برجسـته تربیت شـده پتانسـیل 
جـذب در بازارهـای جهانی را دارد همانند دانشـگاه های شـریف، امیرکبیر و یا تهران 
نیروهـای بـا اسـتعداد کشـور را جذب و تربیـت می کنند. در حوزه نظـری با توجه 
بـه تربیـت مناسـبی کـه شـکل گرفته ایـن افراد در سـطح جهانـی با دانشـگاهیان 

سـایر کشـورها رقابت خوبی داشـته و می درخشند.
وی گفـت: همیـن دانشـجو یـا نیـروی تربیت شـده وقتـی از دانشـگاه فارغ التحصیل 
می شـود، مشـخص نیسـت کـه آیـا نظـام حکمرانـی مـا در همـه بخش هـا اعـم از 
سیاسـت، اقتصـاد و اداره امـور مملکـت تـوان جـذب ایـن نیرو را داشـته باشـد. وقتی 
کـه نظـام حکمرانـی دارای مشـکالتی اسـت و مدیـران صنعتـی، سیاسـی و اداری با 
دیـد سیاسـی انتخـاب می شـوند، نخبگانـی کـه بـه درسـتی تربیـت شـده اند جایـی 
ندارنـد و تقاضایـی نیـز برای تخصص آنهـا وجود ندارد، لـذا چون جایـی ندارند، جذب 

موقعیت هـای خـارج از کشـور می شـوند.
باید کدام مساله را حل کرد؟ نظام آموزشی عالی یا حکمرانی؟

مشـایخی تصریح کرد: با توجه به چنین شـرایطی در جامعه ما، چنانچه دانشـگاه نیروی 
خـوب و متخصـص تربیت نکنـد به وظیفـه ذاتی خود عمل نکـرده اسـت و اگر نیروی 
ماهـر تربیت کند و نظام حکمرانی به دلیل مشـکالتی کـه در جذب این نیـرو دارد توان 
جذب نداشـته باشـد، باید کدام مسـاله را حل کرد؟ نظام آموزش عالی را یا حکمرانی را؟
وی افـزود: اگـر بخواهیـم  سیاسـت های اقتصـادی کشـور را اصـالح کنیـم به طوری 
کـه صنایـع طالـب پیشـرفت و حل مسـاله باشـند، باید نظـام حکمرانی اصالح شـود 
و بـرای اصـالح ایـن بخـش نیازمند اصـالح حکمرانی اقتصادی و سیاسـی هسـتیم، 
چنان کـه نیروهـای تربیت شـده نظـام آموزش عالی مـا وقتی وارد دانشـگاه، صنعت و 
یـا هـر فضای دیگری می شـوند، بـه خوبی می درخشـند، همانند نیروهـای درجه یک 
گـوگل، ماکروسـافت، ناسـا و غیـره که اکثرا دسـت نخبـگان ایرانی اسـت و در همین 
نظـام آمـوزش عالی تربیت شـده و بـرای تکمیل در خارج از کشـور جذب شـده اند. اما 
اینکـه ایـن نیروها چگونـه باید در حکمرانی داخلی جذب شـوند، مسـاله ای اسـت که 

خـود نظـام آموزش عالـی باید راهـکاری برای آن پیـدا کند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه تاکیـد کـرد: مـا از یک سـو بـه اصـالح بهـره وری در درون 
نظـام آمـوزش عالـی بـا همین شـرایط بیرونی نیازمندیم و از سـوی دیگر نیـاز داریم 
تـا بـه اصالح نظـام حکمرانی بـرای جـذب نیروهایی که آمـوزش عالـی می تواند 
تربیـت کنـد، بپردازیـم. چنانچه محیـط بیرون جایگاهـی بـرای نیروهای متخصص 
آمـوزش عالی داشـته باشـد نه تنها آموزش عالی رشـد بیشـتری می کنـد، نخبگان در 
کشـور ماندگار می شـوند همچنین با سـرعت بیشـتری در مسیر توسـعه قرار می گیریم.
مشـایخی با تاکید بر اصالح اسـتراتژی آمـوزش عالی به لزوم اصـالح نظام حکمرانی 
آن اشـاره کـرد و گفـت: در خـارج از آمـوزش عالـی، اقتصـاد کشـور باید رقابتـی و نظام 
اداری بایـد بـه نظام شایسته سـاالری تبدیل شـود و با تقویت حوزه های علوم انسـانی، 
ورودی هـای نظـام اداری کشـور اصـالح و تقویـت شـود و یکـی از علت هـای 
عقـب مانـدن حـوزه علـوم انسـانی از سـایرحوزه ها در ایـران بهـا نـدادن نظام هـای 

حمکرانـی اجتماعی به علوم انسـانی اسـت.

به دالیل تاریخی دانشگاه و صنعت به یکدیگر اعتماد ندارد
در ادامـه ایـن نشسـت تخصصی بـرات قبادیـان، معاون آمـوزش، پژوهـش و فناوری 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در پاسـخ بـه این پرسـش کـه اگر وظیفه دانشـگاه 
حـل مسـاله اسـت، جامعـه و نظام تا چـه انـدازه به دانشـگاه در خصوص حل مسـاله 
توجـه دارد و بـرای فارغ التحصیـالن بیـکار کـه خروجی های دانشـگاه ها هسـتند، چه 
راهکارهایی وجود دارد؟، گفت: از دوران دبسـتان در صنعت شـاگردی کرده ام و ازهمان 
زمـان تاکنـون در حـوزه صنعـت حضـور داشـته ام ضمن اینکـه به عنوان اسـتاد پایه 
35 دانشـگاه با نظام آمورش عالی نیز در تربیت دانشـجویان مقطع کارشناسـی ارشـد 
و دکترا مشـغول فعالیت هسـتم. در 4 سـال اول دولت آقای روحانی در بخش پژوهش 
و فنـاوری وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری حضور داشـتم و امـروز در وزارت صنعت 
مشـغول بـه کارم بنابراین تفاوت دیدگاه در دو حوزه صنعـت و وزارت علوم را به صورت 

کامـل از نزدیک احسـاس کردم.
وی بـا اشـاره به اینکه به دالیل تاریخی اعتمادی بین دانشـگاه  و صنعـت وجود ندارد، 
افـزود: دانشـگاه های نسـل اول ما از ابتدا بـرای جامعه و بخـش اجرایی کارمند تربیت 
کرده انـد تـا اینکه وارد بخش تحصیالت تکمیلی در دانشـگاه های نسـل دوم  شـدیم که 
ادامه این روند انتظار تربیت نیروی کارآفرین را در دانشـگاه های نسـل سـوم به وجود آورد.

معـاون آمـوزش، پژوهـش و فنـاوری وزارت صمـت تصریـح کـرد: فعالیـت بخـش 
صنعـت در کشـور مـا بـدون تردیـد بـا واردات کارخانه هـا آغاز شـده و بـه صورتی که 
در کشـورهای پیشـرفته مطـرح اسـت، صاحـب اختـراع یـا ایـده خود)پتنـت خود( 
هماننـد خودروسـازی نبوده ایـم و باوجـود اینکه فـوالد مبارکه از لحـاظ کمی جزو 
10 تولیـد کننـده برتـر فـوالد دنیاسـت، امـا فنـاوری آن نیـز وارداتـی و مربوط به 

ایتالیاست. کشـور 
هنوز نتوانستیم ایده ها و ساخته فکر و تحقیقاتی  

خودمان را وارد صنعت کنیم
قبادیـان وضعیـت کمی و تعداد دانشـگاه ها و مراکز و موسسـات آموزشـی عالی ایران 
را بـا داشـتن جمعیـت 85 میلیـون نفـری برابـر با دانشـگاه های کشـور بیـش از یک 
میلیارد نفری چین برشـمرد و ادامه داد: معتقدم وظیفه اولیه دانشـگاه که همان تربیت 
کارشـناس بـرای چرخاندن چرخ کارخانه هاسـت به درسـتی صـورت گرفته اسـت، اما 
نبایـد فرامـوش کنیم که تـا دهه 70 نـام وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری، وزارت 
فرهنـگ  و آمـوزش عالـی بوده و آموزش عالـی به معنای اعطـای مدرک کاردانی 
و کارشناسـی خـارج از آمـوزش و پرورش بـه فارغ التحصیالن بود و در سـه دهه 
اخیـر وارد آمـوزش عالی شـدیم کـه مجموع این دو دانشـگاه های نسـل یک 

و دو را تشـکیل مـی داد.
جای خالی دانشگاه در حل مسائل کشور

وی بـا بیـان اینکـه به عنـوان یک دانشـگاهی معتقـدم ما هیـچ گاه یافته هـای علمی 
دانشـگاه ها را در بخـش اجرایـی وارد نکرده ایـم و هنـوز نتوانسـته ایم ایده ها و سـاخته 
فکـر و تحقیقاتـی خودمـان را وارد صنعت کنیم، با انتقاد از عملکرد ضعیف دانشـگاه ها 
در حـل مسـائل داخلـی کشـور بـا طرح چندیـن پرسـش اذعان کـرد: در هیـچ زمانی 
وارد مقوله تخصصی حل مسـائل داخلی کشـور توسـط دانشـگاه نشـده ایم. به عنوان 

مثـال امـروز با مسـاله بغرنج ریزگردها در جنوب و جنوب غربی کشـور مواجه هسـتیم. 
سـوال اینجاسـت که دانشـگاه شـهید چمـران یا دانشـگاه جندی شـاپور کـه یکی از 
دانشـگاه های قدیمی کشـور اسـت چه بررسـی و اقدامـی در این خصوص انجـام داده 
اسـت؟ در موضـوع کارون چـه اقداماتـی صـورت گرفتـه؟ و یـا در بحث خشکسـالی، 
دانشـگاه های ما چه تحقیقاتی انجام داده اند؟ در حوزه مسـائل محیط زیسـت چطور؟ 
لـذا در همـه زمینه هـای جای خالی دانشـگاه در حل مسـائل دیده می شـود که انتظار 
می رود جایگاه این نهاد به عنوان بنیادی ترین مرکز حل مسـائل جامعه مشـخص شـود.

فاصله بین دانشگاه و صنعت جدی ترین مساله امروز کشور است
قبادیـان تصریـح کـرد: باید نقـش دانشـگاه های کشـور را در بخش صنعـت و معدن 
بیشـتر جسـتجو کـرد، هر چنـد وظیفـه تربیت کارشـناس را بـه خوبی و به درسـتی 
انجـام داده انـد و طبق آمار منتشـر شـده در )جی. آی. آی.( طی سـه سـال اخیر، ایران 
پـس از روسـیه و امریـکا سـومین کشـور جهـان از نظـر تعـداد مهندسـان اسـت، لذا 
شـاهدیم که هرسـاله به تعـداد بیکاران جامعـه دانش آموخته افزوده می شـود به طوری 
کـه آمـار بیکاری در بین تحصیلکرده های دانشـگاه کـه زمانی 15 الـی 20 درصد بود، 

امـروز بـه حـدود 50 درصد افزایش یافته اسـت.
معـاون آمـوزش، پژوهش و فنـاوری وزارت صمـت در بخش دیگری از سـخنان خود 
بـا اشـاره بـه وجـود فاصلـه زیاد بیـن دانشـگاه و صنعـت، خاطرنشـان کـرد: صنعت 
ادعـا می کنـد کـه دانشـگاه نیـروی متخصص و مـورد نیاز بخـش صنعـت را تربیت 
نمی کنـد و خروجـی دانشـگاه ها تـوان ایجـاد بهـره وری بـاال و مطابـق با دانـش روز 
کارخانجـات را نـدارد و سـازمان فنی و حرفه ای که باید کارگـران نیمه ماهر را به ماهر 
تبدیـل می کـرد، در حـال حاضر مشـغول آمـوزش فارغ التحصیـالن ارشـد و دکترای 
دانشگاه هاسـت!! بنابراین دانشـجویی که 4 سال در مقطع کارشناسـی، دوسال ارشد و 
4 سـال در مقطع دکترا تحصیل کرده، پس از خروج از دانشـگاه توان نگارش مقاالت 
متعـدد را دارد، امـا درصنعـت نمی توانـد موفـق عمل کند چـون با اجرا بیگانه اسـت و 

این مسـاله و وضع موجود کشـور اسـت.
وی در خصـوص راه هـای اثربخـش کـردن آمـوزش عالـی در ایران گفـت: با توجه 
بـه اینکـه بنـده در هر دو حوزه صنعت و دانشـگاه حضور دارم، اگـر انتقادی به مباحث 
آموزشـی عالـی مطـرح می شـود انتقاد به خود نیز هسـت، چـرا که بنده جزیـی از این 
سیسـتم هسـتم. در بحث نظام حکمرانی که عنوان شـد، هر دو بخش عرضه و تقاضا 
بایـد مورد بررسـی قـرار گیرد. آمـوزش عالی از لحاظ کمی همان طور که اشـاره شـد 
طبـق آمـار از شـرایط قابل قبولـی برخوردار اسـت، اما زمانی که بحـث کیفیت مطرح 

می شـود با مسائل و مشـکالتی مواجه هستیم.
معـاون آمـوزش، پژوهـش و فنـاوری وزارت صمـت بـا بیان اینکـه در حـال حاضر از 
لحـاظ بهـره وری در وضعیت مناسـبی در بین کشـورهای دنیا قرار نداریـم، اظهار کرد: 
بـا وجـود اقداماتـی که در انجمن بهـره وری، سـازمان ملی بهره وری صـورت گرفته و 
اخیـرا نیـز کتابی در زمینه پـروژه اجرای چرخه بهـره وری در صنعت، معـدن و تجارت 
منتشـر شـده کـه بزرگ تریـن پـروژه چرخه بهـره وری امروز کشـور اسـت، امـا با این 

وجـود در وضعیت مناسـبی قـرار نداریم.
وی بـا اشـاره به اقدامات مناسـبی که در سـاماندهی دانشـگاه علمـی و کاربردی طی 

سـال های اخیـر صـورت گرفتـه، از لحـاظ کمی وضعیـت را مناسـب ارزیابـی کرد و 
گفـت: بـا وجـود رفـع برخـی هـرج و مرج هـا باید ایـن پرسـش را مطرح کـرد که آیا 
بـه نقطـه دلخـواه در زمینـه کیفـی رسـیده ایم؟ ایـن در حالـی اسـت کـه معتقدم 
در بحـث آموزش هـای مهارتـی نیـز تنهـا بـه یـک سـوم اهـداف تعریـف شـده، 

دسـت یافته ایـم.
راه اندازی پلتفرم سامانه »ایران تاپ« در وزارت صمت

قبادیـان در خصـوص راهـکار بـرون رفـت از ایـن مسـاله و افزایش بهـره وری کیفی 
در دانشـگاه ها اذعـان کـرد: بـرای ماموریت محور کـردن این مسـاله در حوزه صنعت 
پـروژه جدیدی تعریف شـده اسـت که به احصای مسـائل روز صنعت اعـم از تعاونی، 
دولتـی و خصوصـی پرداخته اسـت. در حال حاضر از میـان 100 هزار واحدی صنعتی، 
معدنـی و تجـاری کـه وجـود دارد، 70 هـزار واحـد آن فعـال اسـت  و در ایـن رابطـه 
پلتفرمـی باعنـوان سـامانه »ایـران تـاپ« ایجـاد شـده اسـت و از واحدهایی صنعتی، 
معدنی و تجاری درخواسـت شـده مشـکالت فنـاوری وعلمی را برای حل مسـاله در 

این سـامانه بارگـذاری کنند.
وی ادامـه داد: پـس از یـک سـال از اجـرای ایـن پـروژه 14 هـزار واحـد در این سـامانه 
ثبـت نـام  کـرده و حـدود 5 هـزار مسـاله ریز و درشـت صنعتـی، معدنی و تجـاری در 
آن ثبـت شـده اسـت و در کمسـیون دائمـی شـورای عالی علـوم، تحقیقـات و فناوری 
کـه عالی تریـن شـورا در ایـن زمینه سـت و رییس آن، شـخص رییس جمهـور و وزیر 
علـوم نایـب رییس آن اسـت، در چندین جلسـه کمسـیون دائمی که با حضور روسـای 
دانشـگاه های صنعتـی اصفهان و تهـران برگزار شـد، 6 مصوبه تصویب و براسـاس آن 
مقـرر شـد تـا موضوعـات رسـاله ها و پایان نامه هـای دکتـرا از بین این مسـائل انتخاب 
شـوند که بسـیاری از این مسائل احصا شـده می تواند طرح تحقیقاتی و یا موضوع مقاله 
و رسـاله باشـد. اما باوجود اقدامات و تالش هایی که صورت گرفته، تنها 600 دانشـجو 
ثبت نام کرده اند که 70 درصد این دانشـجویان از دانشـگاه پیام نور هسـتند. حدود 500 
اسـتاد هـم ثبت نـام کرده انـد، اما وارد بررسـی مسـاله نشـده اند. لذا می بیینـم که عمال 
هیچ اسـتقبالی از سـوی دانشـگاه برای بررسـی و حل این مسـال صورت نگرفته است.

معـاون آمـوزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت با انتقاد ازعدم اسـتقبال دانشـگاه از 
بررسـی مسـائل کشـور گفت: باوجود اینکه درخواست طرح های تشـویقی داده شد و 
از دانشـجویان خواسـته شـد تا در آزمایشـگاه ها ی صنعتی مسـتقر و پایان نامه خود را 
بررسـی کننـد و به همان میـزان پرداختـی وزارت علوم، هزینه طرح ها پرداخت شـود، 

اما هیچ اسـتقبالی صـورت نگرفت.
دانشگاه ها و دانشجویان رغبتی به انجام پروژه های صنعتی ندارند

ایـن اسـتاد دانشـگاه تربیـت مـدرس بـا بیـان اینکـه بایـد بپذیریـم بـه هـر دلیلـی، 
ایـن رغبـت از سـوی دانشـگاه بـرای حـل مسـائل وجـود نـدارد خواسـتار بررسـی و 
آسیب شناسـی این مسـاله شـد و تاکید کرد: باید بررسـی شـود که چرا دانشـجویان از 

کار عملـی فراری هسـتند؟
وی ادامـه داد: از بیـن یـک میلیـون و 200 هـزار دانشـجوی دوره ارشـد و دکتـرا، اگر 
فقـط 10 درصدشـان یعنـی 120 هزار نفر، 120 هزار مسـاله صنعتی کشـور را انتخاب 
و بررسـی کننـد، طبـق تجربـه 70 درصـد از این دانشـجویان امکان جـذب در همان 
مراکز صنعتی را خواهند داشـت، بنابراین صنعت کشـور نیازمند نگارش و تدوین مقاله 
نیسـت، بلکه به دنبال همان دانشـجو و نیروی متخصصی اسـت که در دانشگاه روش 

حـل مسـاله را آموخته و بتوانـد در بطن صنعـت آن را اجرایی کند.
صنعت برای دانشگاه فرش قرمز پهن کرده است

قبادیان همچنین با اشـاره به اینکه امروز حکمرانی آموزش عالی کشـور عرضه محور اسـت، 
عنوان کرد: تربیت دانشـجو در سـطح گسـترده در حال انجام اسـت اما اینکه این نیروهای 
تربیت یافته در کجا باید مستقر و به کار گرفته شوند، مشخص نیست و معتقدم آموزش عالی 
کشور نیازمند بازنگری گسترده در سیاست های خود به ویژه در بحث انقالب صنعتی چهارم، 
هوشمندسـازی، فناوری اطالعات و هوش مصنوعی اسـت چرا که آینده اقتصادی کشورها 

کامـال مرتبـط با این حوزه ها بـوده و می تواند انقالبـی در آنها ایجاد کند.
به گفته وی تا زمانی که اسـاتید دانشـگاه و وزارت علوم سیاست گذاری ها  خود را بازنگری 
نکنند به جایی نخواهیم رسـید و دیر یا زود این دانشـگاه ها حتی مراکزی که دولت بودجه 
آنها را تامین می کنند، یکی پس از دیگری از صفحه روزگار محو خواهند شـد. امروز دیگر 
اسـتقبال گذشـته برای صندلی های دانشـگاه وجود ندارد و با صندلی های خالی دانشگاه ها 

مواجهیم، لذا باید یک آسیب شناسـی جـدی در این خصوص صورت گیرد.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت گفت: بررسـی کشـورهای آسـیایی 
اطـراف ایـران از جملـه ترکیـه و سـایر کشـورها مانند کـره و ژاپن می توانـد در حل 
مسـاله بـه مـا کمـک کنـد. در حالی کـه صنعـت بـرای دانشـگاه فرش قزمـز پهن 
می کنـد، امـا دانشـگاه و دانشـجو از پرداختـن به موضوعات و مسـائل مطرح شـده 

می زنند. سـرباز 
وی از همـه دسـت اندرکاران حـوزه دانشـگاه و صنعـت خواسـت تـا بـا همفکـری 
وهمـکاری همـه مسـائل و مشـکالت را مورد بحث و بررسـی قرار دهنـد تا به یک 
ایـده و زبـان مشـترک بیـن دانشـگاه و مسـائل جامعه برسـند، چرا که هیچ کسـی 
جـز مسـئوالن و علمـای دانشـگاهی مسـائل داخلـی کشـور را حل فصـل نخواهد 
کـرد. بنابرایـن ضمن آنکـه وزارت علم نیازمند تغییـر و بازنگری سیاسـت های خود 
اسـت، جامعـه نیـز بایـد تقاضا محور شـده و خواسـته های خـود را از آمـوزش عالی 

مطالبـه کند.

شرکت کنندگان در نشست انجمن بهره وری ایران تاکید کردند 

لزوم جایگزینی پایان نامه ها
با طرح کسب وکار

اشاره؛
در نشستی که توسط انجمن بهره وری ایران برگزار شد موضوعات مختلف در 

زمینه صنعت و دانشگاه، لزوم جایگزینی پایان نامه ها با بیزنس پلن ها، مهارت آموزی 

و اشتغال دانش آموختگان، ماموریت دانشگاه ها و اینکه  چرا دانشجویان از کار 

عملی فراری هستند؟ مورد بحث و بررسی صاحب نظران و اساتید فعال عرصه 

صنعت و دانشگاه قرار گرفت.

ادامه در صفحه بعد 

داخلی 111 و 112 و 114



9
آموزش عالی 

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

   شنبه20شهریور1400-4 صفر 1443-11 سپتامبر 2021 - سال بیست و یکم - شماره 1228

وجودپدیدهشکلگراییدردانشگاهها
مهدی مرتضوی، اسـتاد دانشـگاه تربیـت مدرس نیز به عنوان یکی از حاضـران در این 
نشسـت در بخـش دیگـری از آن بـا بیان اینکه در مسـاله صنعت دو بخـش عرضه و 
تقاضـا مطرح اسـت، دانشـگاه ها را همان بخش عرضـه عنوان و اذعان کرد: دانشـگاه 
بـه معنـی یونیورسـیتی محصول ما نیسـت، بلکه ما همـان مکتب خانه ها را از گذشـته 
داشـتیم و یونیورسـیتی به معنی امروزی یک پدیده وارداتی اسـت، ما در کشـور از زمان 
عبـاس میـرزا کـه موضـوع تجددخواهـی را آغـاز کردیـم تـا به امـروز با یـک پدیده 
نامبارکـی بـه نام شـکل گرایی مواجهیـم؛ به این معنا که بسـیاری از پدیده هـای امروز 
و مـدرن را وارد کردیـم، امـا روح و جوهـره آن را دریافـت نکردیـم. لـذا زمانـی  که این 
پدیده هـای مـدرن بـا نظـام سـنتی و قبیله ای مـا در هـم آمیخته می شـود، محصولی 

مورد انتظـار را به همـراه ندارد.
وی گفـت: در پدیده وسیسـتم های طبیعی وقتی پیوندی صـورت می گیرد؛ مثل پیوند 
یـک نهـال یا به طـور کامل پیوند انجام می شـود و یـا کال پیوند صـورت نمی گیرد در 
حالی کـه در پدیده هـای اجتماعـی می توانیم یک موضوعـی را وارد کنیـم و محصول 
دیگـری به دسـت آموریـم. بخـش زیادی از آسـیب پدیده هـای مدرنی که وارد کشـور 
مـا شـده، مربـوط به شـکل گرایی آن اسـت. با توجه به ایـن روند، دانشـگاه های ما نیز 
مصـون ازایـن اتفـاق نبـوده و دانشـگاه به معنای واقعی در ایران شـکل نگرفته اسـت. 
دانشـگاهی که به صورت ذاتی همراه جامعه باشـد، دانشـگاهی که دیوار نداشـته باشد، 
دانشـگاهی کـه جامعه مدار و به صورت واقعـی و ذاتی با صنعت و جامعه ارتباط داشـته 
باشـد، نـه به صـورت مصنوعـی و خود را مالـک جامعه بدانـد. اما یک مشـکل ذاتی و 
تاریخـی در ایـران وجـود دارد و بـا وجـود تمام فـراز و فرودها و تحوالت این مشـکل 

تاریخی و فرهنگی یکی از مسـائل پایه ای و اساسـی اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه تصریح کرد: هـدف و انتظار مـا از آموزش های دانشـگاهی خلق 
فارغ التحصیـالن کارآفریـن و راهبر برای صنعـت و جامعه اسـت، در حالی که تولیدات 
دانشـگاه های ما دانشـجویانی هسـتند که منتظر ایجاد شـغل از سـوی افـراد دیگری 
هسـتند، بنابرایـن در ایـن زمینـه بایـد نظام حکمرانـی در حیطـه آموزش عالـی مورد 

بررسـی قرار گیرد.
بـه گفتـه مرتضـوی، در کشـورهای متعدد نظامهـای حکمرانی دانشـگاهی با چندین 
دیـدگاه فعالیـت دارنـد، در بعضی کشـورها دانشـگاه ها گرایـش دولتی دارنـد و ارتباط 
دولـت و دانشـگاه یـک رابطـه تنگاتنگ اسـت. در برخی کشـورها گرایـش آکادمیک 
دارنـد و از سـوی سـاختارهای آکادمیـک اداره می شـوند و در برخـی دیگـر بـازار و 
رویکردهـای بـازار بر دانشـگاه حکمفرماسـت و در برخی کشـورها نیز ترکیبـی از این 
گرایش هـا در مدیریـت نظام آموزش عالی شـکل گرفته اسـت؛ همانند آلمـان و ژاپن.

دولتجدیدودانشگاه
وی ادامـه داد: در ایـران به ویـژه در دهه هـای اخیـر بـا بحـث سیاسـت های اصـل 
44 اتفاق هایـی رخ داده امـا آگاهانـه نیسـت. در فضـای دولـت جدید از دانشـگاهیان 
ایـن انتظـار وجـود دارد کـه موضوعـات را تبییـن و مسـیری را روشـن کننـد کـه در 
نظـام آمـوزش عالـی کشـور در کجـا قـرار گرفته ایـم و بـه کجـا خواهیم رفـت؟ آیا 
ایـن رویکردهـا با زیرسـاخت های اجتماعـی و اقتصادی کشـور منطبق اسـت یا نه؟ 
بنابرایـن می تـوان گفـت با توجه بـه مجموع شـرایط کنونی در نظـام حکمرانی جی. 
پـی. اس. مـا خـوب کار نمی کنـد و بسـیاری از جهت گیـری هـا را آگاهانـه انتخـاب 
نمی کنیـم و نظریـه غالـب در ایـن خصـوص وجود نـدارد. لـذا ممکن اسـت با تغییر 
دولـت یـک سـازوکار جدیـدی شـکل گیـرد، در حالی کـه پایه هـای نظریـه کالن و 

برنامـه نبایـد تغییر پیـدا کند.
این اسـتاد دانشـگاه همچنین در خصوص راهکارهای خارج کردن دانشـگاه از حالت 
شـکل گرایی گفـت: اگـر بخواهیـم نسـبت بـه برخی همسـایه ها بـه دانشـگاه های 
کشـور نمـره دهیـم، وضعیت بـدی نداریم اما وضعیت اسـمی دانشـگاه ها نسـبت به 
ظرفیت عملیاتی از شـرایط مطلوبی برخوردار نیسـت و نسـبت به انتظارات و اهدافی 
کـه بـرای آمـوزش عالی تعریف شـده، اثربخش نیسـت. لـذا برای پر کردن شـکاف 
بیـن دانشـگاه و صنعت باید مشـخص کنیم که ابتـدا باید نظام حکمرانـی آموزش را 
اصـالح کنیـم یا نظام حکمـران صنعت را که برای این کار نیازمند مشـخص شـدن 

جایگاه دانشـگاه هستیم .
ادارهدانشگاههایکشوربهسبکاروپاودنیایکاشتباهاست

ایـن اسـتاد دانشـگاه تاکید کـرد: در کشـور ما مدیریـت علمی در صنعـت و تقاضای 
علمـی وجـود نـدارد و تـا زمانی که اقتصـاد ما انحصاری و دولت فعال مایشـاء اسـت، 
تقاضـای موثری به سـمت دانشـگاه نخواهیم داشـت امـا در همین شـرایط هم نباید 
دانشـگاه را بـه نوشـتن مقالـه صـرف محـدود کـرد؛ کاری کـه در حال حاضـر انجام 
می شـود. به عنـوان یـک دانشـگاهی ایـن شـیوه را اشـتباه می دانـم و معتقـدم نباید 
دانشـگاه های خـود را بـه روش اروپایـی و سـایر دانشـگاههای دنیـا اداره کـرد، چـرا 
که اینجا ایران اسـت ما سـوئیس، سـوئد و کشـورهای اسکاندیناوی نیسـتیم. در این 
کشـورها صنعـت در مقابل دانشـگاه زانو می زنـد و R&D خـود را فعال می کند چرا 
کـه سیسـتم رقابـت و بـازار حاکـم اسـت، در حالی کـه در ایـران به دلیل وجـود یارانه 
و انحصـار نمی تـوان هماننـد سـایر کشـورها دانشـگاه را اداره کرد، لذا نباید مسـابقه 

مقاله نویسـی هـدف دانشـگاه های ما باشـد.
بـه گفتـه مرتضـوی بـا اشـاره بـه اینکـه سـتاد آمـوزش عالـی جـزو ضعیف تریـن 
وزارتخانه هـای کشـور اسـت و به لحـاظ وجود تشـدد در سیاسـت گذاری، مشـکالت 
در مدیریت و پراکندگی در نهادهای سیاسـت گذاری با موانع متعددی روبرو هسـتیم، 
گفـت: ایـن ایـراد هم بر آموزش عالی وارد اسـت که در جهت رفع معضالت سیسـتم 

ارزیابـی خـود و متناسب سـازی آن با صنعت داخلی گامی برنمـی دارد.
ازبینمراکزتاثیرگذاردرآموزشعالی،وزارتعلوم

کمتریناختیاررادارد
محمـد حسـین امیـد، رییس دانشـگاه جامع علمـی و کاربـردی دیگر سـخنران این 
نشسـت بـود کـه در بخش دیگـری از این نشسـت انجمن بهـره وری ایران با اشـاره 
بـه مباحـث آموزش عالـی و اهداف نظام آمـوزش عالی که در ابتدای نشسـت عنوان 
شـد، گفـت: آمـوزش عالـی در بسـیاری از مواقـع بـه لحـاظ زمانـی و مکانـی نقش 
توسـعه ای را بـازی کـرده اسـت، در حالی که توسـعه آموزش عالی به این شـدتی که 
در یـک دوره ای اتفـاق افتـاد مـورد قبـول دسـت اندرکاران آموزش عالی کشـور نبود. 
سیاسـت گذاری های توسـعه در بخـش آمـوزش عالـی در وزارت علـوم، تحقیقـات و 
فنـاوری متمرکـز نبود، چرا که از بین مراکـز تاثیرگذار در آموزش عالـی، وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری کمتریـن اختیـار را دارد، لذا بسـیاری از توسـعه هایی کـه اتفاق 
افتـاده خـارج از خواسـت و نظـر مجموعه دانشـگاهیان کشـور بـود و به عنـوان یک 

دانشـگاه ی، خروجی هـای آن را مطلوب نمـی دانم.
وی تصریـح کـرد: در موضـوع حرکـت در مرزهـای دانـش، دانش آموختـگان نظـام 
آمـوزش عالـی در هـر نقطـه ای از دنیـا کـه باشـند، می درخشـند و ایـران از جایـگاه 
مطلوبـی برخوردار اسـت و بهترین اثرگذاری را دارنـد. در بخش افزایش فهم عمومی 
دانـش در کشـور که به عنـوان یکی از اهداف نظـام آموزش عالی عنوان شـد، نقصی 

وجـود نـدارد و ایـن افـراد در کشـورهای منطقه بسـیار اثرگذار عمـل کرده اند.
رییـس دانشـگاه جامـع علمی و کاربـردی در ادامه گفـت: در بخش هایـی که مربوط  
به سـایر نهادهـا از جمله اقتصاد، کشـاورزی، صنعت و یا موضوعات اجتماعی اسـت، 
دانشـگاه چـون با طـرف دیگری از سـازمان ها یا نهادها ارتبـاط دارد، بعضا موفقیت ها 
کمتر اسـت و این مسـاله کامال با سیسـتم بسـیار بد اقتصادی کشـور مرتبط اسـت؛ 
بدیـن معنـا کـه نظـام تولیـد انحصـاری در کشـور هر آنچـه را کـه بخواهـد تولید و 
عرضـه می کنـد و کسـی هـم نمی توانـد بـا ایـن انحصارگـری مقابلـه کنـد؛ همانند 

صنعـت خودرو که بسـیار ملموس اسـت.
امیـد بـا طرح این پرسـش که چرا احسـاس نیاز به دانشـگاه در بخش اجرایی کشـور 
وجـود نـدارد، اظهـار کرد: وقتی صنعت احسـاس نیاز نمی کند، عالقه مند به دانشـگاه 
نیسـت و مسـاله ای را طـرح نمی کنـد، بـه دنبال ایـن بی نیـازی، دانشـگاهیان نیز در 
بحـث حـل مسـاله موفق نخواهنـد بود. از سـوی دیگر، علـت نبود مطالبه در کشـور 

بـه نظـام اقتصادی که یـک نظام دولتـی و مبتنی بر انحصاراسـت، بـاز می گردد.
نتیجهاثرگذاریضعیفدانشمندانحوزهعلومانسانی

وی در بخـش دیگـری از ایـن نشسـت درباره اثربخش کـردن آموزش عالـی با بیان 
اینکه اثرگذاری دانشـمندان ما در حوزه علوم انسـانی در کشـور محدود اسـت، اظهار 
کـرد: بـه دالیـل مختلف ایـن دانشـمندان نمی تواننـد در حوزه هـای حکمرانی علوم 
انسـانی ورود پیـدا کننـد به همیـن دلیل نظـام اداری مـا به صورت شایسـته گزینی و 

شایسته سـاالری شـکل نگرفته است.
بـه گفتـه وی، بـا اسـتناد بـه آمـار و ارقـام موجـود می تـوان گفـت کـه خروجـی 
دانشـگاههای کشـور به دو دسـته مطلوب که در چارچوب های درسـت شـکل گرفته 
و بخشـی نامطلوب تقسـیم می شـود کـه مراکز تصمیم گیـری غیر از آمـوزش عالی 

آنهـا را شـکل داده و ایجـاد کرده اسـت.

رییـس دانشـگاه جامـع علمـی و کاربردی خاطرنشـان کرد: تـا سـال 1384 در ایران 
دانشـگاه هایی شـکل گرفتـه بود کـه دوران انکوباتـری را  دنبال می کردنـد و در حال 
رشـد و بلوغ  بودند، اما در کمتر از 5 سـال حدود 70 دانشـگاه به این تعداد افزود شـد، 
لـذا اگر مشـکل ناشـی از نظـام اقتصادی حل شـود، در شـرایط کنونی نیـز نیروهای 

انسـانی تربیـت شـده نیاز صنعت بـه لحاظ کمـی و کیفی را کفـاف می دهد.
نبودنظامشایستهساالری؛بالیدانشگاه

وی خطـاب بـه معـاون آمـوزش، پژوهـش و فنـاوری وزارت صمـت گفـت: در حال 
حاضر دانشـجوی تربیت شـده در دل صنایع وابسـته به خود شـما در کشـور مشتری 
نـدارد! در مرکـز ماشین سـازی تبریز و سـایر خودروسـازی های کشـور و حتـی تعداد 
زیـادی از کارخانجـات تولیـدات مواد غذایی کشـور در حـال تربیت نیروی متخصص 
در خـود مجموعه هـا هسـتیم، در حالی کـه  بـه دلیـل نبـود نظـام شایسته سـاالری 
متاسـفانه مـورد پذیرش واقع نمی شـوند. بنابرایـن نیازمند تقویت علوم انسـانی برای 

اثرگذاری بیشـتر در نظام اداری و سیاسـی  کشـور هسـتیم.
محمـد اقدسـی، اسـتاد دانشـگاه مهندسـی صنایع دانشـگاه تربیت مـدرس نیز دیگر 
سـخنران ایـن نشسـت بـود کـه در بخشـی دیگـر از ایـن نشسـت بـا بیـان اینکـه 
متغیرهـای دانشـگاه بایـد در درون نظـام آمـوزش عالـی و متغیرهای بیرونـی نیز در 
درون نظام حکمرانی مورد بررسـی قرار گیرد، گفت: تاثیر متغیرهای کالن حکمرانی 
سیاسـی و اقتصـادی بیش از همه موارد بوده و مسـائل را تحت کنتـرل قرار می دهد. 
دانشـگاه می توانـد فارغ التحصیـالن خوبـی را تربیت کنـد اما نمی توانـد در اینکه این 

فارغ التحصیـالن چـه اثراتـی را  در جامعه می توانند داشـته باشـند، موثر باشـد.
جایگزینیپایاننامههابابیزنسپلنها

وی در ادامـه پیشـنهاد داد: بـا تفکیـک متغیرهـای درون دانشـگاهی، وزارتخانـه و 
حوزه هـای باالدسـتی بایـد بـرای هر بخش بـرای اصـالح این متغیرهـای مربوط به 
خـود تـالش کننـد تا نهادهـای بعدی بتوانند بـه فعالیت خـود ادامه دهنـد. اگر بدون 
تفکیک مسـائل را در سـطح کالن بررسـی کنیم، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسـید.

دکتـر اقدسـی در ادامـه گرفـت: راه هـا برای حرکـت کردن به سـمت دانشـگاه های 
کارآفریـن می توانـد تغییراتـی در برنامه هـای درسـی ایجـاد کنـد و بیزنـس پلن ها را 
می تـوان جایگزیـن پایان نامه هـا کـرد و یـا بایـد پایان نامه هـا بـه سـمت کارآفرینی 
سـوق داده شـوند کـه بـرای رسـیدن به ایـن برنامه هـا وزارت علـوم از یک سـو باید 
اختیـارات بیشـتری  را بـه دانشـگاه ها واگذار کند و از سـوی دیگر، ارتباط بیشـتری با 
سـطح باالتـری از حاکمیـت برقرار کند و به نوعی جاده صاف کن دانشـگاه ها باشـد.
دکتر قاسـم انصاری رنانی، اسـتاد دانشـگاه عالمه طباطبایی و رییس اسـبق سازمان 
بهـره وری نیـز در پایـان ایـن نشسـت، در جمـع بندی موضـوع تفکیـک وظایف در 
حوزه درون دانشـگاه و وزارت علوم و نظام باالدسـتی، جلوگیری از شـکلی بودن نظام 
آموزشـی و اسـتقرار نظـام شایسـته گزینی و شایسته سـاالری را از مهم تریـن مباحث 
ایـن نشسـت عنـوان و تاکید کـرد: بدین منظور نظـام حکمرانی، نظام آمـوزش عالی 
و نظـام اجتماعـی و اقتصـادی باید با یکدیگر همفکری وهمکاری داشـته باشـند و تا 
زمانـی که این نهادهای دسـت در دسـت یکدیگـر نداده و به نقطه نظر واحد نرسـند، 

نمی توانیم دانشـگاه را در جایگاه درسـت قـرار دهیم.
وی از نظـام حکمرانـی خواسـت تا جایگاه دانشـگاه را جایگاه شایسـته ای قـرار داده، 
رابطـه حـوزه و دانشـگاه را مشـخص و بحث مـدرک و اهمیت آن را مـورد توجه قرار 

دهـد. در اسـتخدام ها شایسـته گزینی، شایسـته پنداری و شایسته سـاالری را مـد نظر 
داشـته باشـد و کمـک کند تا نظام آموزشـی بتواند نقـش خود را به درسـتی ایفا کند. 
چـرا کـه معتقدم نظام آموزشـی کشـور از ظرفیت وتوانمنـدی باالیی برخوردار اسـت 
و امیدواریـم بتوانیـم از ایـن ظرفیت هـا بـرای کمک به جامعـه بهره کافـی و الزم را 
ببریـم و بـا توجـه به اینکه شـخصیت دانشـگاهی هنوز از جایـگاه باالیی در کشـور 
برخـوردار اسـت، دانشـگاهیان باید بداننـد که جامعه به آنهـا احترام می گـذارد و نظام 
حکمرانـی نیـز نقش دانشـگاه را پررنگ تر قلمـداد کند تا با کمک هـم بتوانیم جامعه 
بهتـری را بـرای مردمی که منتظر بهبود وضعیت اقتصادی کشـور هسـتند، بسـازیم.
رفتـه، تنها 600 دانشـجو ثبت نـام کرده اند که 70 درصد این دانشـجویان از دانشـگاه 
پیـام نـور هسـتند. حـدود 500 اسـتاد هم ثبت نـام کرده انـد، اما وارد بررسـی مسـاله 
نشـده اند. لـذا می بیینـم کـه عمال هیچ اسـتقبالی از سـوی دانشـگاه برای بررسـی و 

حل این مسـال صـورت نگرفته اسـت.
معـاون آمـوزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت با انتقاد ازعدم اسـتقبال دانشـگاه از 
بررسـی مسـائل کشـور گفت: باوجود اینکه درخواست طرح های تشـویقی داده شد و 
از دانشـجویان خواسـته شـد تا در آزمایشـگاه ها ی صنعتی مسـتقر و پایان نامه خود را 
بررسـی کنند و بـه همان میزان پرداختـی وزارت علوم، هزینه طرح ها پرداخت شـود، 

اما هیچ اسـتقبالی صورت نگرفت.
دانشگاههاودانشجویانرغبتیبهانجامپروژههایصنعتیندارند

ایـن اسـتاد دانشـگاه تربیـت مـدرس بـا بیـان اینکـه بایـد بپذیریـم بـه هـر دلیلی، 
ایـن رغبـت از سـوی دانشـگاه بـرای حـل مسـائل وجود نـدارد خواسـتار بررسـی و 
آسیب شناسـی این مسـاله شـد و تاکید کرد: باید بررسـی شـود که چرا دانشـجویان 

از کار عملـی فـراری هسـتند؟
وی ادامـه داد: از بیـن یـک میلیـون و 200 هـزار دانشـجوی دوره ارشـد و دکتـرا، 
اگـر فقـط 10 درصدشـان یعنـی 120 هـزار نفـر، 120 هزار مسـاله صنعتی کشـور را 
انتخـاب و بررسـی کننـد، طبـق تجربـه 70 درصـد از این دانشـجویان امـکان جذب 
در همـان مراکـز صنعتـی را خواهند داشـت، بنابراین صنعت کشـور نیازمند نگارش و 
تدویـن مقالـه نیسـت، بلکـه به دنبال همـان دانشـجو و نیروی متخصصی اسـت که 
در دانشـگاه روش حـل مسـاله را آموختـه و بتوانـد در بطن صنعـت آن را اجرایی کند.

صنعتبرایدانشگاهفرشقرمزپهنکردهاست
قبادیـان همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز حکمرانـی آمـوزش عالـی کشـور 
عرضه محـور اسـت، عنـوان کرد: تربیت دانشـجو در سـطح گسـترده در حـال انجام 
اسـت امـا اینکـه ایـن نیروهـای تربیـت یافتـه در کجا بایـد مسـتقر و بـه کار گرفته 
شـوند، مشـخص نیسـت و معتقدم آموزش عالی کشـور نیازمند بازنگری گسترده در 
سیاسـت های خود به ویـژه در بحث انقـالب صنعتی چهارم، هوشمندسـازی، فناوری 
اطالعـات و هوش مصنوعی اسـت چرا کـه آینده اقتصادی کشـورها کامال مرتبط با 

ایـن حوزه هـا بـوده و می توانـد انقالبـی در آنهـا ایجـاد کند.
بـه گفتـه وی تا زمانی که اسـاتید دانشـگاه و وزارت علوم سیاسـت گذاری هـا  خود را 
بازنگـری نکننـد به جایی نخواهیم رسـید و دیر یـا زود این دانشـگاه ها حتی مراکزی 
کـه دولـت بودجه آنها را تامین می کننـد، یکی پس از دیگری از صفحـه روزگار محو 
خواهنـد شـد. امروز دیگر اسـتقبال گذشـته بـرای صندلی های دانشـگاه وجـود ندارد 
و بـا صندلی هـای خالی دانشـگاه ها مواجهیـم، لذا بایـد یک آسیب شناسـی جدی در 

ایـن خصوص صـورت گیرد.
معـاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت گفت: بررسـی کشـورهای آسـیایی 
اطـراف ایـران از جملـه ترکیـه و سـایر کشـورها ماننـد کـره و ژاپن می توانـد در حل 
مسـاله بـه مـا کمـک کنـد. در حالی کـه صنعـت بـرای دانشـگاه فـرش قزمـز پهن 
می کنـد، امـا دانشـگاه و دانشـجو از پرداختـن بـه موضوعات و مسـائل مطرح شـده 

می زنند. سـرباز 
وی از همـه دسـت اندرکاران حـوزه دانشـگاه و صنعـت خواسـت تـا بـا همفکـری 
وهمـکاری همـه مسـائل و مشـکالت را مـورد بحث و بررسـی قرار دهنـد تا به یک 
ایده و زبان مشـترک بین دانشـگاه و مسـائل جامعه برسـند، چرا که هیچ کسـی جز 
مسـئوالن و علمـای دانشـگاهی مسـائل داخلی کشـور را حـل فصل نخواهـد کرد. 
بنابرایـن ضمـن آنکه وزارت علـم نیازمند تغییر و بازنگری سیاسـت های خود اسـت، 
جامعـه نیـز بایـد تقاضـا محـور شـده و خواسـته های خـود را از آمـوزش عالـی 

کند. مطالبـه 
وجودپدیدهشکلگراییدردانشگاهها

مهـدی مرتضـوی، اسـتاد دانشـگاه تربیت مـدرس نیز به عنـوان یکی از حاضـران در 
ایـن نشسـت در بخـش دیگـری از آن بـا بیـان اینکـه در مسـاله صنعـت دو بخش 
عرضـه و تقاضا مطرح اسـت، دانشـگاه ها را همان بخش عرضه عنـوان و اذعان کرد: 
دانشـگاه بـه معنی یونیورسـیتی محصول ما نیسـت، بلکه ما همـان مکتب خانه ها را 
از گذشـته داشـتیم و یونیورسـیتی به معنـی امروزی یک پدیـده وارداتی اسـت، ما در 
کشـور از زمـان عبـاس میـرزا کـه موضـوع تجددخواهـی را آغـاز کردیم تا بـه امروز 
بـا یـک پدیـده نامبارکـی به نام شـکل گرایی مواجهیـم؛ به ایـن معنا که بسـیاری از 
پدیده هـای امـروز و مـدرن را وارد کردیـم، امـا روح و جوهـره آن را دریافـت نکردیـم. 
لـذا زمانـی  کـه ایـن پدیده هـای مدرن بـا نظام سـنتی و قبیلـه ای ما در هـم آمیخته 

می شـود، محصولی مـورد انتظـار را به همـراه ندارد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه تصریح کـرد: هدف و انتظار مـا از آموزش های دانشـگاهی خلق 
فارغ التحصیـالن کارآفریـن و راهبـر برای صنعت و جامعه اسـت، در حالی که تولیدات 
دانشـگاه های ما دانشـجویانی هسـتند که منتظر ایجاد شـغل از سـوی افراد دیگری 
هسـتند، بنابرایـن در ایـن زمینـه باید نظـام حکمرانی در حیطـه آموزش عالـی مورد 

بررسـی قرار گیرد.
بـه گفتـه مرتضـوی، در کشـورهای متعدد نظامهـای حکمرانی دانشـگاهی با چندین 
دیـدگاه فعالیـت دارنـد، در بعضی کشـورها دانشـگاه ها گرایـش دولتی دارنـد و ارتباط 
دولـت و دانشـگاه یـک رابطـه تنگاتنگ اسـت. در برخی کشـورها گرایـش آکادمیک 
دارنـد و از سـوی سـاختارهای آکادمیـک اداره می شـوند و در برخـی دیگـر بـازار و 
رویکردهـای بـازار بر دانشـگاه حکمفرماسـت و در برخی کشـورها نیز ترکیبـی از این 
گرایش هـا در مدیریـت نظام آموزش عالی شـکل گرفته اسـت؛ همانند آلمـان و ژاپن.

جایگزینیپایاننامههابابیزنسپلنها
وی در ادامـه پیشـنهاد داد: بـا تفکیـک متغیرهـای درون دانشـگاهی، وزارتخانه و 
حوزه هـای باالدسـتی بایـد بـرای هر بخش بـرای اصـالح این متغیرهـای مربوط 
بـه خـود تـالش کننـد تـا نهادهـای بعـدی بتواننـد بـه فعالیت خـود ادامـه دهند. 
اگـر بـدون تفکیـک مسـائل را در سـطح کالن بررسـی کنیـم، به نتیجـه مطلوب 

نخواهیم رسـید.
دکتـر اقدسـی در ادامـه گرفت: راه هـا برای حرکت کردن به سـمت دانشـگاه های 
کارآفریـن می توانـد تغییراتـی در برنامه هـای درسـی ایجاد کند و بیزنـس پلن ها را 
می تـوان جایگزیـن پایان نامه هـا کـرد و یا بایـد پایان نامه هـا به سـمت کارآفرینی 
سـوق داده شـوند کـه بـرای رسـیدن بـه ایـن برنامه هـا وزارت علـوم از یک سـو 
بایـد اختیـارات بیشـتری  را بـه دانشـگاه ها واگـذار کنـد و از سـوی دیگـر، ارتباط 
بیشـتری بـا سـطح باالتـری از حاکمیـت برقـرار کند و بـه نوعی جـاده صاف کن 

باشد. دانشـگاه ها 
دکتر قاسـم انصاری رنانی، اسـتاد دانشـگاه عالمه طباطبایی و رییس اسـبق سازمان 
بهـره وری نیـز در پایـان ایـن نشسـت، در جمـع بندی موضـوع تفکیـک وظایف در 
حـوزه درون دانشـگاه و وزارت علـوم و نظـام باالدسـتی، جلوگیـری از شـکلی بودن 
نظـام آموزشـی و اسـتقرار نظـام شایسـته گزینی و شایسته سـاالری را از مهم تریـن 
مباحـث ایـن نشسـت عنـوان و تاکیـد کـرد: بدیـن منظـور نظـام حکمرانـی، نظام 
آمـوزش عالـی و نظـام اجتماعـی و اقتصادی باید بـا یکدیگر همفکـری وهمکاری 
داشـته باشـند و تا زمانی که این نهادهای دسـت در دسـت یکدیگر نداده و به نقطه 

نظـر واحـد نرسـند، نمی توانیم دانشـگاه را در جایگاه درسـت قـرار دهیم.
وی از نظـام حکمرانـی خواسـت تا جایگاه دانشـگاه را جایگاه شایسـته ای قـرار داده، 
رابطـه حوزه و دانشـگاه را مشـخص و بحث مـدرک و اهمیت آن را مـورد توجه قرار 
دهـد. در اسـتخدام ها شایسـته گزینی، شایسـته پنداری و شایسته سـاالری را مد نظر 
داشـته باشـد و کمـک کنـد تـا نظـام آموزشـی بتواند نقـش خـود را به درسـتی ایفا 
کنـد. چـرا که معتقدم نظام آموزشـی کشـور از ظرفیـت وتوانمندی باالیـی برخوردار 
اسـت و امیدواریـم بتوانیـم از ایـن ظرفیت هـا بـرای کمک بـه جامعه بهـره کافی و 
الزم را ببریـم و بـا توجـه به اینکه شـخصیت دانشـگاهی هنوز از جایـگاه باالیی در 
کشـور برخوردار اسـت، دانشـگاهیان بایـد بدانند که جامعـه به آنها احتـرام می گذارد 
و نظـام حکمرانـی نیـز نقـش دانشـگاه را پررنگ تـر قلمـداد کنـد تـا بـا کمک هم 
بتوانیـم جامعـه بهتـری را بـرای مردمی که منتظر بهبـود وضعیت اقتصادی کشـور 

بسازیم. هستند، 

دعوت به همکاریدعوت به همکاریدعوت به همکاری

یکشرکتجهتتکمیلکادرخوددراستانتهراناز
افرادواجدشرایطزیردعوتبههمکاریمینماید

کارشناسانبار
آقا، تمام وقت، سن33 تا 45 سال، لیسانس و فوق لیسانس رشته های 
مهندسی صنایع، مدیریت، دارای حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط و 
موثر در سطوح سرپرستی و مدیریتی در مجموعه های بزرگ تولیدی-
صنعتی، تسلط بر روش ها و استانداردهای انبارداری و همچنین اصالح 
روش های موجود، تسلط بر شیوه های کاهش هزینه انبار و انبارداری

تسلط بر برنامه ریزی و کنترل موجودی های کاال در انبار
نظارت بر انجام عملیات انبارداری و بازرسی های مورد نیاز

تسلط بر بازبینی و بازنگری موجودی های کاال در انبار و حفاظت 
انبارها، ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط اصولی و روشمند با سایر واحدها

نظارت بر اجرای صحیح جانمایی و سازماندهی اقالم انبار
تسلط بر روش طبقه بندی موجودی های کاال و نحوه چیدمان

جابجایی و حمل آنها در انبار
آشنایی و شناخت قابل قبول بر تجهیزات و قطعات ابزار دقیق، برق، 

مکانیک و عمومی، دارای تفکر تحلیلی و نگرش سیستمی
مسلط به نرم افزار Excel و نرم افزارهای جامع انبار

ازمتقاضیانواجدشرایطخواهشمندیمرزومهخودرا
باذکرعنوانشغلیبهایمیلزیرارسالنمایند.

cv86470@gmail.com

دعوت به همکاری

شرکتچکادهیواجهتتکمیلکادرخوددریکپروژه
ساختمانیدراستانتهران،محدودهمالصدراازافراد

واجدشرایطزیردعوتبههمکاریمینماید.
کارشناسدفترفنی

خانم/ آقا، تمام وقت، جهت یک پروژه ساختمانی
مهندسیعمرانیامعماری

مسلط به شرح وظایف دفتر فنی: تخصص در تهیه و تنظیم متره، برآورد، 
صورت وضعیت، فهرست بها، قیمت جدید، تعدیل، تغییر مقادر، لیستوفر

مسلط به کلیه امور دفتر فنی
اشراف کامل به بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه 

و شرایط عمومی پیمان
AutoCAD ،Excel ،تسلط کامل به نرم افزارهای تدبیر، تکسا

تهیه گزارش کار روزانه، هفتگی و ماهانه
PowerPoint تهیه گزارشات و

سرعت عمل باال در تهیه اسناد و نظم و انضباط در طبقه بندی و بایگانی 
اسناد و مدارک، مراجعه به کارفرمایان خصوصا شهرداری های مناطق 

تهران )روابط عمومی باال(
سابقه کار حداقل 7 سال به عنوان دفتر فنی در شرکت پیمانکاری

کنترل نقشه ها، متره و برآورد، تهیه صورت جلسات و دستورکارها، 
رسیدگی به صورت وضعیت و ...، دارای 7 سال سابقه کار

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود با درج عنوان
 به ایمیل زیر ارسال نمایند.

kambizone@gmail.com

دعوت به همکاری

شرکتپرشینرادگروه)پرادکو( فعالدرحوزهنفتوگازجهتتکمیلکادراداریخوددراستانتهران
)محدودهنیاوران(ازافرادواجدشرایطزیردعوتبههمکاریمینماید.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر فرصت شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند.
cv@peradco.com

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

کارشناس روابط عمومی و 
ارتباطات

خانم،  تمام وقت، دارای حداقل مدرک کارشناسی یا باالتر در رشته های مرتبط
دارای تجربه مرتبط، سن بین 25 تا 32 سالT تسلط به برنامه های آفیس )اکسل، ورد و 

پاورپوینت(T مسلط به برنامه های فتوشاپ و تولید محتوا در شبکه های اجتماعی
آشنایی با صنعت و توانایی تجزیه و تحلیل اطالعات و گزارش های مرتبط

سطح زبان انگلیسی خوب، عالقه مند و دارای میل به پیشرفت در حوزه مربوطه
فعال و دارای روحیه همکاری و کار گروهی، منظم و مسئولیت پذیر

دارای روابط عمومی باال، ظاهری آراسته و فن بیان باال
توانایی حل مساله و میل به یادگیری

بیمه تامین اجتماعی

دعوت به همکاری

شرکتامیدگسترعصرسبزدرزمینهمحصوالتلوازمخانگیبرقی
جهتتکمیلتیمسایتخوددراستانتهرانبرایمدیریتسایت
ازافرادبامهارتواجدشرایطزیردعوتبههمکاریمینماید.

خانم، تمام وقت
آشنا به WORD ,EXCEL، ترجیحا آشنا به وردپرس و ووکامرس

ترجیحا آشنایی به فتوشاپ، توانمند در مدیریت محتوایی و متنی محصوالت
دارای نظم و دقت باال، پیگیر

الزم به ذکر هست که اگر تسلط در موارد باال به حد کافی نباشد در مجموعه 
آموزش ها الزم در ابتدا همکاری داده می شود.

ازمتقاضیانواجدشرایطخواهشمندیمرزومهخودرابه
ایمیلزیرارسالنمایند.

 mohammadali.zakeri@yahoo.com

دعوت به همکاری

شرکتصنایعفلزیکاوشکامآسیا
جهتتکمیلکادرخوددراستانتهرانازافرادواجدشرایطزیر

دعوتبههمکاریمینماید.
مسئولخرید

خانم/ آقا،  تمام وقت، آشنایی با پروسه خرید و انتخاب تامین کننده
داشتن حداقل 4-2 سال تجربه کاری در این زمینه
MS Office و Windows آشنایی کامل با
ترجیحا آشنایی با تجهیزات دکلهای مخابراتی
مهارت در امور ارتباطی و انجام کار گروهی

توانایی تحمل فشار کاری در شرایط اضطراری
قدرت مذاکره تلفنی و حضوری

توان خوب در انجام محاسبات و کار با اعداد و ارقام
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

bijani@kavoshmet.com

یک  میلیون ودویست هزار دانش آموخته
 تحصیالت تکمیلی در کشور وجود دارد
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ــد  ــی می توان ــرای عال ــک اج ــت: ی ــجویی گف ــتارت آپ دانش ــک اس ــذار ی  بنیان گ
ــد و  ــاز کنی ــیر را آغ ــد، مس ــده ای داری ــر ای ــد. اگ ــق کن ــی را موف ــده معمول ــک ای ی

ــت. ــده عالی س ــزاران ای ــتن ه ــر از داش ــی مهمت ــده معمول ــک ای ــا ی ــروع تنه ش
بــه گــزارش بــازارکار محمــد مهــرآرا اظهــار کــرد: در مقطــع کارشناســی در رشــته 
ــی  ــروژه  انتهای ــردم. پ ــل ک ــی تحصی ــته عکاس ــد در رش ــع ارش ــر و در مقط کامپیوت
یکــی از درس هــای مقطــع کارشناســی ام را بــا نــام »شوت شــات« بــه اتمــام رســاندم 
ــا شوت شــاِت اکنــون، بســیار  ــا محوریــت عکاســی؛ البتــه کــه ب ــود ب کــه ســایتی ب
ــود؛ در واقــع اســتارت آپ »شوت شــات« از دل یــک فعالیــت دانشــجویی  متفــاوت ب

متولــد شــد.
ــه  ــه ام ب ــران، عالق ــر ته ــگاه هن ــی دانش ــته عکاس ــه رش ــا ورودم ب ــزود: ب وی اف
ــا  ــد ب ــع ارش ــال ۹۶ و در مقط ــت. در س ــود گرف ــه خ ــری ب عکاســی شــکل جدی ت
ــپ«  ــوان نشــریه »کالوتی ــا عن ــت در فضــای دانشــجویی، نشــریه ای ب ــدف فعالی ه
کــه مدتــی متوقــف شــده بــود را احیــا کردیــم. دو شــماره از ایــن نشــریه را منتشــر 
ــز« در  ــریه »ای ــوان نش ــا عن ــری ب ــریه دیگ ــال ۹۶ نش ــن در س ــم. همچنی کردی
دانشــگاه هنــر تاســیس کردیــم کــه همچنــان ادامــه دارد و هدفــش ایجــاد پایــگاه 

ــِد فضــای عکاســی در دانشــگاه اســت. نق
ــده از  ــر ش ــماره های منتش ــی از ش ــه داد: یک ــتارت آپ ادام ــن اس ــذار ای بنیان گ
ایــن نشــریات در خصــوص آمــوزش عکاســی بــود. ایــن پرونــده، ایــدۀ آمــوزش را 
برایــم جــدی  و مــن را بــه داســتان های ایجــاد ایــن برنــد، نزدیکتــر کــرد. یکــی از 
ــا وجــود در دســترس  ــه ب ــود ک ــن ب ــن اســتارت آپ، ای ــای شــکل گیری ای دغدغه ه
بــودن دوربیــن عکاســی بــرای همــگان، آمــوزش تخصصــی آن در دســترس همــه 
ــه  ــکان مواج ــان و م ــد زم ــی مانن ــا موانع ــای حضــوری ب ــزاری دوره ه نیســت. برگ
ــا  ــود و  م ــز ب ــود. بســیاری از آموزش هــای تخصصــی عکاســی در تهــران متمرک ب
تــالش کردیــم تــا ایــن ســه مانــع زمــان، مــکان و انحصــار آمــوزش، در ایــن ایــده، 

برداشــته شــود.
مهــرآرا بیــان کــرد: در ســال ۹۸ و همزمــان بــا پایــان دوران تحصیلــی ام، 
ــد. در ۲۱ بهمــن ســال ۹۸ ســایت شوت شــات  ــروزی به وجــود آم »شوت شــات« ام
ــه  ــروع ب ــی، ش ــن عکاس ــوزش آنالی ــوان آم ــت عن ــایت تح ــن س ــد. ای ــی ش معرف
ــب  ــوع موج ــن موض ــه ای ــتند ک ــن هس ــا آنالی ــات، آموزش ه ــرد. در شوت ش کار ک
برداشــته شــدن مانــع مــکان شــد. همچنیــن بــا ضبــط آموزش هــا و تبدیــل آن هــا 
ــای  ــود مدرس ه ــا وج ــت، ب ــز برداشــته شــد و در نهای ــان نی ــل زم ــو، عام ــه ویدئ ب
ــا رویکردهــای مختلــف را در  مختلــف کــه اکثــرا جــوان هســتند، تــالش کردیــم ت

ــم. ــت کنی ــمت حرک ــن س ــه ای ــاد و ب ــات ایج شوت ش
وی تشــریح کــرد: محــل اصلــی درآمــد شوت شــات از طریــق فــروش دوره هــای 
آمــوزش عکاســی و ثبت نــام داوطلبــان در دوره هــای مختلــف اســت. ســعی کردیــم 
ــابه  ــای مش ــایر دوره ه ــه س ــبت ب ــات را نس ــای شوت ش ــی دوره ه ــغ دریافت ــا مبل ت
ــن  ــه ای ــری ب ــدی دیگ ــع درآم ــات و مناب ــان خدم ــرور زم ــه م ــم. ب ــر کنی کمت
اســتارت آپ افــزوده شــد. بــرای مثــال، فروشــگاه آنالیــن کتاب هــای عکاســی کــه 
بــه تازگــی در مجموعــه شوت شــات، بــا عنــوان »شوت شــاپ« ایجــاد شــده اســت.

ــث  ــار مباح ــرد: در کن ــان ک ــجویی خاطرنش ــتارت آپ دانش ــن اس ــذار ای بنیان گ

ــش از ۴۰۰  ــه بی ــم ک ــاد کردی ــوری ایج ــی و حض ــه ای تخصص ــی، کتابخان آموزش
عنــوان کتــاب تخصصــی عکاســی در آن وجــود دارد. ایــن کتابخانــه درحــال حاضــر 
ــا آن را در  در دســترس تیــم آمــوزش شوت شــات اســت و در آینــده قصــد داریــم ت

ــم. ــرار دهی ــار عمــوم ق اختی
ــد  ــری مانن ــات دیگ ــات، خدم ــه شوت ش ــن در مجموع ــت: همچنی ــرآرا گف مه
آمــوزش در قالــب بــازی، ارائــه می دهیــم. بــازی »آینــه حافظــه دار« یکــی 
ــا  ــراد ب ــازی، اف ــن ب ــت. در ای ــکل اس ــن ش ــه ای ــات ب ــه خدم ــای ارائ از نمونه ه
ــان  ــامی عکاس ــا اس ــان، ب ــذار جه ــزرگ و تاثیرگ ــان ب ــای عکاس ــه عکس ه ــگاه ب ن
ــوزش  ــر آم ــالوه ب ــازی، ع ــن ب ــتای ای ــوند. در راس ــنا می ش ــان آش ــم و آثارش مه
ــده  ــه ش ــر گرفت ــات در نظ ــده اند، از تخفیف ــاز ش ــه دارای امتی ــرادی ک ــی، اف ضمن
ــع  ــوند. در واق ــد می ش ــات بهره من ــی شوت ش ــای آموزش ــه دوره ه ــتن ب ــرای پیوس ب
آمــوزش عکاســی کــه توســط مــا ارائــه می شــود، وجــوه مختلفــی دارد کــه هســته 

اصلــی آن شوت شــات اســت.
ــوگ  ــن آنال ــک دوربی ــد ی ــال تولی ــا درح ــزود: م ــنا اف ــا ایس ــو ب وی در گفت وگ
ــن دوربیــن کــه  هســتیم کــه محصــول شخصی ســازی شــده شوت شــات اســت. ای
ــه زودی،  ــده و ب ــاه آین ــت، در دو م ــش اس ــق و پژوه ــاه تحقی ــن م ــه  چندی نتیج
ــه  ــای روزان ــه تالش ه ــه نتیج ــم ک ــی می کنی ــد و پیش بین ــد ش ــی خواه رونمای
صــدرا باقــری، دبیــر کارگــروه تولیــد دوربیــن مجموعــه مــا، بــرای مخاطــب بســیار 
ــر از  ــه نف ــا س ــراه ب ــه هم ــود ک ــده ب ــک ای ــات ی ــدا شوت ش ــد. در ابت ــذاب باش ج
ــا  ــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم ب ــال حاضــر ب ــد. درح ــدازی ش ــتان راه ان دوس
ــجویان و  ــکاران از دانش ــر هم ــه اکث ــم ک ــکاری داری ــر هم ــر دیگ ــدودا ۲۰ نف ح
ــدل  ــی م ــون، یعن ــرایط کاری اکن ــتند. در ش ــی هس ــته عکاس ــگان رش دانش آموخت
ــا، بخشــی از راه، تاریــک و ناواضــح  ــن جغرافی ــودن در ای اســتارت آپی و خصوصــًا ب
ــن  ــن در ای ــش رفت ــردن و پی ــه ک ــا تجرب ــًا ب ــیر بعض ــای مس ــه تکه ه ــت و تک اس
ــه منجــر  ــات بی شــمار ک ــن موضوع ــا وجــود ای ــًا ب ــل می شــود. حقیقت مســیر تکمی
بــه تشــویش روزهــای آغازیــن کســب وکار اســت، بــه زرهــی پوالدیــن در این مســیر 
نیــاز داریــم. گاهــی از فــرط خســتگی، فکــر می کنــم کــه زره پوالدیــن هــم شــاید 
ــن  ــه ای ــرای ورود ب ــت تری ب ــارت درس ــی، عب ــتقامت رویین تن ــد و اس ــواب نباش ج

مســیر باشــد.
ــات  ــوت ش ــدات ش ــر تولی ــال حاض ــه داد: در ح ــتارت آپ ادام ــن اس ــذار ای بنیان گ
ــای  ــود. آموزش ه ــیم می ش ــه تقس ــی و ترجم ــای ویدئوی ــش آموزش ه ــه دو بخ ب
ــوان و  ــر ج ــک قش ــه کم ــه ب ــتند ک ــات هس ــخصی شوت ش ــدات ش ــی تولی ویدئوی
ــد  ــی مانن ــن مختلف ــا عناوی ــا ب ــن دوره ه ــود. ای ــام می ش ــور انج ــجویی کش دانش
عکاســی مقدماتــی، پورتفولیــو بــرای عکاســان و آشــنایی بــا عکاســان مهــم جهــان 
ــی  ــان خارج ــای مدرس ــه آموزش ه ــامل ترجم ــش دوم ش ــده اند. بخ ــزار ش و... برگ

ــم. ــه روز نگه داری ــود را ب ــای خ ــا آموزش ه ــت ت اس

بازار کسب وکار هنر، بکر و کوچک است
ــا  ــم، ام ــره ای نبردی ــتاب دهنده ها به ــروز از ش ــه ام ــا ب ــرد: ت ــریح ک ــرآرا تش مه
بــرای ادامــه مســیر نیازمنــد اســتفاده از تجربیــات شــتاب دهنده ها و حمایــت 

ســرمایه گــذاران خواهیــم بــود. کســب وکارهای فرهنگی-هنــری در ایــران، 
ــای  ــناخت بازاره ــت. ش ــگ اس ــی گن ــی، کم ــد عکاس ــی مانن ــا در بازارهای خصوص
ــه  ــانی ک ــن کس ــد و همچنی ــراوده دارن ــر م ــه هن ــه در چرخ ــرادی ک ــری و اف هن
ــور اســتارتاپی هســتند، دشــوار اســت. کســانی کــه  ــه ام ــف ب ــر، واق در عرصــه هن
ــتر  ــر را بیش ــاری هن ــای تج ــودن در فض ــیده اند، ب ــس کش ــری نف ــای هن در فض
درک می کننــد. اتمســفر کســب وکارهای هنــر بــا جوامــع دیگــری ماننــد مهندســی 
متفــاوت اســت. بــازار هنــر در ایــران، بکــر و کوچــک اســت و بــه همیــن دو دلیــل، 
ــه  ــع کــردن آن هــا ب ــرای ســرمایه گذاران فرصــت مغتنمــی اســت و هــم قان هــم ب

ــت. ــکل اس ــرمایه گذاری، مش ــت س جه
وی بیــان کــرد: چشــم انداز مــا بــرای آینــده شوت شــات، ارتقــا و بهبــود 
ــی از  ــا برخ ــا ب ــرد ت ــم ک ــالش خواهی ــن ت ــت. همچنی ــود اس ــای موج بخش ه
ــورد  ــان م ــازمان ها، عکاس ــرای س ــا ب ــم ت ــکاری کنی ــازمان ها هم ــا و س ارگان ه
ــم،  ــد داری ــات، قص ــم انداز شوت ش ــن در چش ــم. همچنی ــت کنی ــان را تربی نیازش
عــالوه بــر آمــوزش آنالیــن عکاســی، بــه آمــوزش مباحــث هنــری دیگــری، ماننــد 
ســینما، نیــز ورود پیــدا کنیــم. همچنیــن در بخــش فروشــگاه، تــالش خواهیــم کــرد 
ــه را  ــن زمین ــزات الزم در ای ــی، تجهی ــای تخصصــی عکاس ــر کتاب ه ــالوه ب ــا ع ت

ــم. ــه کنی ــه فروشــگاه اضاف ــم ب ه
ــای  ــص الزم در بخش ه ــروی متخص ــن نی ــی تامی ــدم توانای ــورم و ع ــود ت وج

ــت ــرده اس ــش ک ــار چال ــا را دچ ــف م مختل
ــده  ــی نش ــکالت پیش بین ــی از مش ــرد: یک ــریح ک ــات تش ــذار شوت ش بنیان گ
مــا، همــکاری بــا دانشــجویان اســت. دانشــجویان باتوجــه بــه تخصــص عمیقــی 
کــه در حــوزه عکاســی دارنــد، اعتمــاد بــه نفــس کــم و وســواس بســیار زیــاد 
در محتــوا دارنــد. در نتیجــه رونــد تولیــد بســیار طوالنــی می شــود. بعضــًا رونــد 
ــدون  ــن ب ــد. همچنی ــول می انجام ــه ط ــاه ب ــن م ــا چندی ــد محتواه پیش تولی
ــه همــراه نیروهــای متخصــص پیــش  شــک، شــروع و ارتقــاء هــر اســتارت آپ ب
ــود  ــد و وج ــط می کن ــی مرتب ــث مال ــا مباح ــا را ب ــص م ــروی متخص ــی رود؛ نی م
ــای  ــص الزم در بخش ه ــروی متخص ــن نی ــی تامی ــدم توانای ــب و ع ــی  عجی تورم

ــا را دچــار چالشــی ســخت کــرده اســت. ــف، م مختل
ــر  ــگاه های دیگ ــا دانش ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــون ب ــرد: تاکن ــح ک ــرآرا تصری مه
ــا  ــب ب ــد متناس ــس از رش ــا پ ــم ت ــزی کردی ــده ایم. برنامه ری ــکاری نش وارد هم
ــم  ــیر پرپیچ وخ ــه در مس ــیم. البت ــته باش ــی داش ــه اقدامات ــن زمین ــه، در ای برنام
مشــورت هایی  دانشــگاه  مطــرح  اســاتید  بــا  امــروز  بــه  تــا  شوت شــات، 
ــاتید  ــام اس ــه ن ــون ک ــدیم. اکن ــد ش ــا بهره من ــارب آن ه ــته ایم و از تج داش
مطــرح شــد، مــن بایــد از کســی کــه همــواره در مســیر عالقــه ام بــه عکاســی، 
ــوار  ــر بزرگ ــا گیالنی ف ــتاد حمیدرض ــم. اس ــاد کن ــته اند ی ــگ داش ــر رن ــی پ نقش
ــنا شــدم.  ــا ایشــان آش ــک کالس ۱۰ جلســه ای ب ــان ی ــه در ســال ۹۰ و در جری ک
شــخصیت ایــن اســتاد بزرگــوار، همــواره بــرای مــن پــر از نــور و الهام بخــش بــوده 
ــد و  ــادی می گیرن ــای زی ــان، درس ه ــر، هنرجوی ــتاد گیالنی ف ــت. در کالس اس اس

ــد. ــی باش ــد، عکاس ــوزش می بینن ــه آم ــی ک ــن مطلب ــاید آخری ش

امروز به »اجرا« معتقدم، نه ایده
ـــی  ـــف زندگ ـــای مختل ـــق دوران ه ـــات« تلفی ـــرد: »شوت ش ـــان ک ـــر نش وی خاط
ـــی و  ـــی، عکاس ـــته آی ت ـــل در رش ـــِع تحصی ـــل جم ـــات حاص ـــت. شوت ش ـــن اس م
ـــتم.  ـــی ،  داش ـــول دوران زندگ ـــه در ط ـــود ک ـــی ب ـــتان و ارتباطات ـــن دوس همچنی
ـــه  ـــی ک ـــودم، درحال ـــز ب ـــده متمرک ـــرح ای ـــدت روی ط ـــه ش ـــل، ب ـــالیان قب در س
ــده  ــک ایـ ــد یـ ــی می توانـ ــرای عالـ ــک اجـ ــدم. یـ ــرا« معتقـ ــه »اجـ ــروز بـ امـ
ـــر از  ـــی، مهمت ـــده معمول ـــک ای ـــا ی ـــروع تنه ـــع، ش ـــد. در واق ـــق کن ـــی را موف معمول

ـــت. ـــی اس ـــده عال ـــزاران ای ـــتن ه داش

گفتگو با بنیان گذار یک استارت آپ دانشجویی:

تلفیق فناوری اطالعات و عکاسی و شروع یک ایده خوب برای کسب و کار

اشاره؛
ایــن روز از یکســو ســخن از بیکاری جوانــان و دانــش  آموختگان 
ــرای  ــتارت آپ ب ــده و اس ــازار ای ــر ب ــوی دیگ ــت و از س اس
ایجــاد کســب و کارهــای نــو نیــز داغ اســت. هــر چــه باشــد 
یــک نکتــه در راه انــدازی اســتارت آپ هــا بســیار اهمیــت دارد 
ــر از  ــی مهمت ــده معمول و آن اینکــه شــروع و اجــرای یــک ای

داشــتن ده هــا و صدهــا ایــده عالــی اســت.

دعوت به همکاری

یک شرکت تجاری با بیش از 60 سال سابقه درخشان، جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران 
از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

شرایط احرازموقعیت شغلی

 خانم/ آقا، تمام وقت، ۲ نفر، دارای روابط عمومی و فن بیان خوبکارشناس فروش )پمپ(
آشنایی با مفهوم مشتری مداری، دارای مدرک کارشناسی رشته مکانیک گرایش سیاالت یا جامدات

خانم/ آقا، تمام وقت، توانایی انجام کار تیمی و برقراری ارتباط موثر با همکارانکارشناس CRM )ارتباط با مشتریان(
آشنایی با مفاهیم CRM و امور مشتریان، دارای مدرک کارشناسی مدیریت یا صنایع و یا رشته های مرتبط

خانم، تمام وقت، جهت واحد فروش، دارای تجربه کاری مفید و مرتبطمنشی
آشنایی با امور اداری و آفیس، مسئولیت پذیر، منظم و کوشا، دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را تنها در قالب pdf، به زبان فارسی و با ذکر عنوان شغلی مورد تقاضا به ایمیل زیر ارسال نمایند.
بدیهی است به رزومه های ارسال شده بدون ذکر عنوان شغلی مورد تقاضا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

new99.estekhdam@gmail.com

دعوت به همکاری

شرکت پیمانکاری پارمیس صنعت دقیق جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

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

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

کارشناس تاسیسات
آقا، تمام وقت، رشته مهندسی برق و مکانیک سیاالت، جهت پروژه در شهرک صنعتی هشتگرد و

 دفتر مرکزی تهران، حداقل 3 سال سابقه کار در زمینه تاسیسات ساختمان
آشنایی با نرم افزار اتوکد

بیمه
حقوق ثابت

آقا،  تمام وقت، آشنایی با تجهیزات برق و مکانیک، آشنایی با روند استعالم گیری وکارمند پشتیبانی و تدارکات
 خرید گواهینامه رانندگی

بیمه
حقوق ثابت

دعوت به همکاری

شرکت دهکده جهانی آریان

 جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید.
کارشناس فروش تجهیزات خودرو

خانم، تمام وقت، آشنا به نرم افزار office، آشنایی با فروش تلفنی

آشنایی با فروش حضوری، آشنا به تبلیغات اینترنتی، آشنا به کسب و کار اینترنتی

حداقل مدرک تحصیلی کاردانی، روحیه کار تیمی

یک سال تجربه کاری مرتبط، حقوق، بیمه و مزایا

اضافه کاری

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

otolux5@gmail.com

دعوت به همکاری

یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

سرپرست حسابداری

آقا، تمام وقت، سابقه کار مرتبط، مسلط به تهیه صورت های مالی

مسلط به تهیه بودجه، مسلط به تهیه قیمت تمام شده

تهیه گزارش های مدیریتی، آشنایی به راهکاران سیستم

مسلط به اکسل پیشرفته، حداکثر سن 35 سال

حقوق توافقی، بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به ایمیل 

زیر ارسال نمایند.

job2019_hr88@yahoo.com

دعوت به همکاری

 شرکت پاالیش گاز یادآوران خلیج فارس، واقع در استان خوزستان، دشت آزادگان، شهرستان هویزه، منطقه جفیر )۷0 کیلومتری جنوب غربی شهر اهواز(، در نظر دارد نیروی انسانی 
مورد نیاز خود را از بین متقاضیان واجد شرایط، پس از کسب موفقیت در آزمون های کتبی )عمومی و تخصصی(، مصاحبه تخصصی- رفتاری و اخذ نتایج معاینات پزشکی

 )برای برگزیدگان مشاغل ایمنی و آتش نشانی عالوه بر موارد ذکر شده، اجرای آزمون آمادگی جسمانی( مطابق با قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و براساس شرایط ذکر شده در 
این آگهی و دفترچه راهنما دعوت به همکاری نماید.

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی  WWW..autazmoon.ir مراجعه نمائید.

زن مرد تعداد موردنیاز گرایش بر اساس نیازمندی رشته تحصیلی حداقل معدل مقطع تحصیلی گروه مشاغل  ردیف

- * ۸۲
کلیه گرایشها )به استثنای صنایع

غذایی، بیوتکنولوژی، محیط زیست،  
زیست پزشکی، داروسازی(

مهندسی گاز،،مهندسی شیمی، 
مهندسی پتروشیمی ، مهندسی 

پلیمر، مهندسی نفت

۱3/5۰ کارشناسی
بهره بردار پاالیشگاه ۱

۱5 کارشناسی ارشد

- * ۸ کلیه گرایش ها مهندسی مکانیک
۱3/5۰ کارشناسی

تعمیرات مکانیک ۲
۱5 کارشناسی ارشد

- * ۲ قدرت مهندسی برق
۱3/5۰ کارشناسی

تعمیرات برق 3
۱5 کارشناسی ارشد

- * 5
الکترونیک، ابزاردقیق،  کنترل، مخابرات مهندسی برق،

مهندسی کنترل  و ابزار دقیق
۱3/5۰ کارشناسی تعمیرات ابزاردقیق/

مخابرا ت
۴

۱5 کارشناسی ارشد

حداکثر
۱ نفر

* ۲
نرم افزار، سختافزار، علوم کامپیوتر،فنآوری 

اطالعات، ، شبکه های کامپیوتر
کامپیوتر ،  فناوری اطالعا ت ۱3/5۰ کارشناسی

فناوری اطالعا ت
5

۱5 کارشناسی ارشد

- * ۶
کاربردی، محض، معدنی ،شیمی فیزیک، 

آلی،کاتالیست، تجزیه شیمی
۱3/5۰ کارشناسی

آزمایشگا ه
۶

۱5 کارشناسی ارشد

حداکثر
۲ نفر * 5

کلیه گرایشها حسابداری، مدیریت مالی ۱3/5۰ کارشناسی حسابداری و مالی 7

۱5 کارشناسی ارشد

حداکثر
۲ نفر

* ۴
صنایع، سیستم و بهره وری ،برنامه ریز ی 

و تحلیل سیستم ها،  بهینه سازی
 سیستم ها،  تکنولوژیصنعتی، مدیریت 

مهندسی، تولیدصنعتی،
کیفیت و بهره وری،  مدیریت پروژه

مهندسی صنایع ۱3/5۰ کارشناسی برنامه ریزی تعمیرات ۸

۱5 کارشناسی ارشد

حداکثر
۲ نفر

* 5
منابع انسانی، رفتار سازمانی، دولتی، 

صنعتی،مدیریت عملکرد، تشکیالت و 
روشها ،سیستم ها و اطالعات، 

امور سازمانی ، تحول،صنعتی - سازمانی

مدیریت، مدیریت دولتی،مدیریت 
صنعتی، روانشناسی صنعتی -سازمانی

۱3/5۰ کارشناسی منابع  انسانی ۹

۱5 کارشناسی ارشد

حداکثر
۲ نفر

* 5 کلیه گر ایشها مدیریت بازرگانی،  مدیریت صنعتی
۱3/5۰ کارشناسی

بازرگانی
۱۰

۱5 کارشناسی ارشد

* * ۱ کلیه گر ایشها حقوق ۱3/5۰ کارشناسی حقوقی ۱۱

حداکثر 
۱نفر

* ۲ کلیه گرایشها
مهندسی متالوژی، مهندسی مواد ۱3/5۰ کارشناسی بازرسی فنی ۱۲

۱5 کارشناسی ارشد

* * ۱ کلیه گرایشها علوم تغذیه
۱3/5۰ کارشناسی علوم تغذیه ۱3

۱5 کارشناسی ارشد

- * ۸
کلیه گرایشها  برای رشته های مهندسی 

 HSE ایمنی ،مهندسی
 و مهندسی حریق.

مهندسی ایمنی، مهندسی
HSE ، مهندسی حریق ،

۱3/5۰ کارشناسی ایمنی/ آتشنشانی ۱۴

۱5 کارشناسی ارشد

- * ۶ کلیه گرایشها کامپیوتر، فناوری اطالعات،
علوم کامپیوتر، بر ق،الکترونیک

۱3/5۰ کارشناسی حفاظت الکترونیکی ۱5

- * ۴5 کلیه گرایشها
شیمی و صنایع شیمیایی، 
عملیاتپتروشیمی،  برق، 

ابزاردقیق،الکتروتکنیک ،مکانیک
۱3/5۰ کاردانی * اپراتورپاالیشگاه

۱۶

- * ۱۲ کلیه گرایشها شیمی، صنایع شیمیایی،
عملیات پتروشیمی

۱3/5۰ کاردانی *تکنسین آزمایشگا ه ۱7

- * ۴5
 

کلیه گرایشها
فنی ایمنی )HSE(،شیمی، صنایع 

شیمیایی، عملیات پتروشیمی، برق، 
ابزاردقیق، الکتروتکنیک، مکانیک

۱3/5۰ کاردانی
*آتشنشان

/ آتش نشان راننده
۱۸
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گزارش ارزيابي كالن سياست اعطاي 
تسهيالت  به بنگاه هاي آسيبديده از كرونا

قسمت دوم

ادامه دارد...

5. عملکرد اعطای تسهیالت کرونا در سطح کالن
ــل توجــه  ــي عملكـــرد، دو محــور قاـب در بحـــث تحليـــل و ارزياـب
ـع پيش بينــي  ـود. يكــي، تحليــل ميــزان اســتقبال از مناـب خواهــد ـب
ـرآورد تعـــداد واحدهــای مشـــمول. دوم،  ــه ـب ــا توجــه ـب شـــده ـب
ـه  تحليــل ميــزان اســتقبال نظــام بانكــي در اعطــای تســهيالت ـب

اقتصــادی. واحدهــای 

ــر اســـاس داده هـــای احصـــاء شــده  در خصـــوص محـــور اول، ـب
ســـازمان تاميـــن اجتماعـــي و دســـتگاه های اجرايـــي بيـــش از 
٧٥,٣ ميليـــون واحــد اقتصـــادی كارفرمايـــي و خويش فرمايــي )در 
ــه يــاد شــده  ــب رســمي و غيررســـمي( در رســته های ١٤ گاـن قاـل
ـه صــورت  ـا مي باشــند كــه ـب ـوع حمايت هـ ـن ـن ـت اـي مشــمول درياـف
ـرای حمايــت ايــن تعــداد واحدهــا،  ـع مــورد نيـــاز ـب بالقـــوه، مناـب
ــر اســاس  ــر ٤٣٠ هـــزار ميليـــارد ريـــال بوده اســـت. ـب ــغ ـب باـل
آمارهـــای جمـــع آوری شـــده و ثبت شـــده در وزارت تعـــاون كار و 
ـه  ـام شــده ها )در رســته( نزديــك ـب رفـــاه اجتماعــي، تعــداد ثبت ـن
٧٨٨هـــزار واحـــد اقتصـــادی مي باشــد كــه بيـــش از ٥١٩ هــزار 
ــب خويش فرمايــي، كارفرمايــي رســمي، غيررســمي  ـده در قاـل پروـن
ـه ارزش تســهيالت  بيمه نشـــده و حمــل و نقــل ريلـــي و هوايــي ـب
ـا اشــتغال ٩٥٩ هــزار نفــر( تســهيالت  ١٣٧ هــزار ميليــارد ريــال )ـب
ـه عبــارت ديگــر، تنهــا ٨,١٣ درصــد از كل  ـد. ـب درخواســت نموده اـن
ـده  ـام نمــوده و پروـن واحدهــای مشــمول در ايــن رســته ها، ثبــت ـن
ـد. خـــود را در فرآينـــد دريافــت تســهيالت يـــاد شــده قــرار دادـن

نمودار شماره )٨(: کل بنگاه های مشمول در فرآيند برنامه تسهیالت کرونا

ــه ذكـــر اســـت، مقايســـه دو كاركــرد تســـهيالت اشــتغال  الزم ـب
ـا تســـهيالت حمايتــي كرونا، عــدم اســتقبال متقاضيان  روســتايي ـب
از دريافـــت تســهيالت كرونايــي را تاييــد مي نمايــد. همانطــور كــه 
ـودن بروكراســـي اداری و  ـه رغــم پاييـــن ـب مشـــاهده مي شـــود، ـب
ـه منظــور دريافــت وام و ـه تعهدات ســنگين ـب بانكــي، عــدم نيــاز ـب
ـا مــورد اســـتقبال متقاضيــان قرار نگرفــت كه از  ... تســـهيالت كروـن
ـودن ســرانه تســهيالت، بازدهــي  ـه پاييــن ـب داليــل آن مي تــوان ـب
پايين و نرخ ســـود تســـهيالت باالتر نســبت به تســـهيالت اشــتغال 
ـرای بخـــش غيررســمي و  روســـتايي، ايجـــاد هزينــه مضاعـــف ـب
تـــرس از قــرار گرفتــن در چارچوب هـــای حقوقــي اشــاره نمــود.

*م ت=میلیون تومان

ــه ايـــن نكتـــه اشـــاره مي شــود كـــه تــا  ــرای تحليـــل دوم ـب ـب
تاريـــخ١٤٠٠/٣/١١ بيــش از ٤,٩٤ هــزار ميليــارد ريــال تســهيالت 
ـه عبـــارت ديگــر، از  از ســـوی بانك هــا پرداخـــت شــده اســت. ـب
ـع پيش بينــي شــده ٧,٢١ درصــد  ٤٣٥ هـــزار ميليــارد ريـــال مناـب

ــع از ســوی بانك هــا پرداخـــت شــده اســت. مناـب
جدول)٤(: ميزان پرداخت تسهيالت برحسب نوع كارگاه

سهم از كل-درصدمبلغ پرداختي)ميليارد ريال(نوع كارگاه

٦٤٥٠٨,٦خويش فرمايي

٥٠٧٧٨٨,٥٣بنگاه های رسمي

٢٤٢٦١٧,٢٥حمل و نقل ريلي و هوايي

١٢٨٧٤٦,١٣بنگاه های غيررسمي

٩٤٣٦٥١٠٠كل

ـه عــدم اســتقبال واحدهـــای مشــمول از ايــن منابع،  ــا توجــه ـب ـب
ـه  ـا تصميــم گرفـــت كــه نزديــك ـب ســـتاد ملـــي مديريــت كروـن
ـه افــراد مســتاجر  ـرای وديعــه مســكن ـب ـع را ـب ٥٠ درصـــد از مناـب
ـا اختصــاص دهــد. بديــن ترتيــب، مبنــای  آســيب ديـــده از كروـن
ـا اصالحــات  ـه جــای ٤٣٥ هــزار ميليــارد ريــال ـب قضــاوت آينــده ـب

ـود. انجـــام شــده ٢٣٥ هــزار ميليــارد ريــال خواهــد ـب
ـه  در ايــن صــورت، ميــزان اســتقبال نظــام بانكــي در پرداخت هــا ـب
ـا اصالحــات  واحدهـــای اقتصــادی آســيب ديده در ايـــن برنامــه )ـب
ـوده اســت. انجــام شــده( ٤٠ درصــد تــا ١١ خــرداد مــاه ١٤٠٠ ـب
ـع اختصــاص  ـگاه كالن بيــش از ٤٠ درصــد مناـب بديــن ترتيــب، از ـن
ـرای حمايــت از بنگاه هــا مــورد اســتفاده قرارگرفتــه اســت.  يافتــه ـب
ــع  ــر ايـــن اســـاس، هـــم ميـــزان اســـتقبال متقاضيان از مناـب ـب
ـرآورد تعــداد واحدهای مشــمول  ـه ـب ـا توجــه ـب پيش بينــي شــده ـب
ـه  و هـــم ميــزان اســتقبال نظــام بانكـــي در اعطــای تســهيالت ـب
ـوده اســت. ايــن موضــوع در  واحدهــای اقتصــادی مشــمول كــم ـب
ـه  ـز اهميــت اســت و تجرـب سياســـت گذاری و تصميم-گيری هــا حاـئ
ـراه  ـه همـ ـي را ـب ـور درس هاـي ـدی كشـ ـایبـع ـد در تصميم گيری ـه آن مي تواـن

داشــته باشــد.
ـوده  حـــال ايــن كـــه چــرا ميــزان اســـتقبال متقاضيـــان كــم ـب
ــع و محدوديت هــا،  ــه رغــم رفـــع برخــي مواـن و نظـــام بانكـــي ـب
ـع پيش بينــي شـــده را در اختيــار متقاضيان  نتوانســـته اســـت مناـب
ـدان  قـــرار دهـــد نيازمنــد تحليــل كالن مي باشــد كــه در ادامــه ـب

مي شــود. پرداختــه 

6. رفتار اقتصادی گروه های هدف
ـت  ـا تحريم هــای دوـل ـا همــراه ـب در شـــرايط شــيوع بيمــاری كروـن
ـه شــرايط  آمريــكا، رفتــار اقتصــادی خانوارهــا و بنگاه هــا نســبت ـب
ـتر مطرح شــد،  ـه پيشـ ـوری ـك ـاوت اســت. همان طـ ـي، متـف ـال و طبيـع نرـم
ــه آينده باعـــث مي شـــود خانوارهـــا كمتر  ــي نســـبت ـب نااطميناـن
مصـــرف كننـــد و بيشــتر توجــه خــود را صــرف حفــظ و ارتقــای 
ارزش واقعــي نقدينگــي خــود كننــد و تســهيالت بانكــي پرداختــي 
ــه خانوارهـــا عمدتــاً صـــرف خريــد ســهام، طــا، ارز، اتومبيــل و  ـب
مســـكن مي شـــود و در چنيـــن شـــرايطي پرداخـــت تســهيالت، 
ــه توليــد در بخـــش حقيقــي كمــك زيـــادی نمي كنــد. البتــه  ـب
ــه اقشــار كم درآمـــد جامعــه كــه  پرداخـــت تســـهيالت بانكــي ـب
ـرای  ـه افزايـــش تقاضــا ـب ــد ـب مشـــكل در تاميـــن معيشــت دارـن
ـد  ـر تولـي ـي ـب ـر مثبـت ـي منجــر مي شــود و تاثـي ـات مصرـف ـا و خدـم كاالهـ
ـر ايــن اســاس، انتظــار مــي رود پرداخــت تســهيالت  مي گـــذارد. ـب
ـرای  ـا ـب ــر تقاضـ ـای يارانه بگيــر تاثيــر مثبتــي ـب ـه خانوارهــ بانكـــي ـب

كاالهــا و خدمـــات داشــته باشــد.
ــا و تحريــم، بنگاه هــا  در طـــرف عرضـــه اقتصــاد، در شــرايط كروـن
ســعي مي كننــد درآمدهــای غيرعملياتــي خــود را افزايــش دهنــد 
و بــه حيــات خــود ادامــه دهنــد. از منظــر ديگــر، بنگاه هــا بــه 
ـه محيــط  ـي بنــگاه كمتــر توجــه مي كننــد و بيشــتر ـب محيط دروـن
ـه  ــا عنايــت ـب ــي توجـــه مي-كننـــد و كســب بازدهــي را ـب بيروـن
ـي جســتجو مي كننــد. در ايــن ارتبــاط، بنــگاه ســعي  عوامــلبيروـن
مي كنـــد بخشــي از نقدينگــي خـــود را صــرف خريــد دارايي هــای 
ســـودآور ماننـــد ســـهام، مســـكن، طــا و ارز نمايــد تـــا پــس از 

ـد ســود مناســـبي كســب نمــوده و  فـــروش آنهـــا در آينــده بتواـن
ـه هــدف حفــظ ارزش  هزينه هـــای بنگاه خـــود را تاميــن كنــد و ـب
ـه  ــد. ايــن چنيــن رفتــاری ـب واقعـــي نقدينگــي خــود دســت ياـب
ــه نيــروی كار منجـــر مي شــود.  كاهـــش توليـــد و نيــاز كمتــر ـب
ـد بخشــي  ـا مي تواـن ـه شــيوع كروـن ـه بهاـن ـر ايــن، بنــگاه ـب افــزون ـب
ـدون تحمــل هزينــه زيــاد تعديــل نمايــد.  از نيــروی كار خــود را ـب
ـا  ـه بنگاه هــا ـب در چنيـــن شــرايطي، پرداخــت تســهيالت بانكــي ـب
اســتقبال آنهــا مواجــه نمي شــود، زيــرا برداشــت اوليــه آنهــا ايــن 
اســت كــه بايــد نيــروی كار خــود را حفــظ كننــد كــه در چنيــن 
ـرخ مصــوب  وضعيتي، منافع تســهيالت )حــدود ٦ درصــد ارزانتــر از ـن
ـه هزينــه نگهــداری نيــروی كار  شــورای پــول و اعتبــار ( نســبت ـب
ـا و تحريــم مقــرون  در شـــرايط كســادی فعاليت هــا ناشــي از كروـن
ــه صرفــه نيســت. گفتنــي اســت، در شـــرايط طبيعــي اقتصــاد  ـب
ايــران، بنگاه هــا تســهيالت دريافتــي را صــرف خريــد ماشــين آالت 
ــرای توســـعه بنـــگاه مي كننـــد كـــه در  و تجهيـــزات و زميـــن ـب
شـــرايط تورمـــي، ارزش واقعــي آن حفــظ مي شـــود و يــا بــاال 
مـــي رود، زيـــرا قيمــت ماشــين آالت و ســـاختمان همــراه 

بــا تـــورم بــاال مــي رود.

٢-با توجه به رقم كم تسهيالت اعطايي به ازای هر نفر نيروی كار حفظ شده در بنگاه و كوچك بودن 
اندازه بنگاه ها، مبلغ يارانه سود ٦ درصدی به حمايت ناچيز از بنگاه منجر مي شود.

اكنـــون ايــن ســوال مطــرح مي شــود كـــه آيــا اساســاً پرداخــت 
ـوده اســت؟  ـه بنگاه هــا سياســـت مناســبي ـب تســـهيالت بانكــي ـب
ــرای آن دســـته از بنگاه هايـــي  پرداخـــت تســـهيالت بانكـــي ـب
ــازار فــروش مناســب )بويــژه  ـا ـب سياســـت مناســب اســت كــه ـب
ـد.  ـي كمبــود نقدينگــي دارـن ــازار داخــل( مواجــه هســتند وـل در ـب
ـا، پرداخــت تســـهيالت بانكــي  در شـــرايط شــيوع بيمـــاری كروـن
ــرای تمامـــي بنگاه هــا راهگشـــا نيســت  ــه كســـب و كارهــا، ـب ـب
ــرای برخـــي از بنگاه هـــا، سياســـت  ــدارد. ـب و اثربخشـــي الزم را ـن
ـه دســتمزد و معافيــت حــق بيمــه ســهم كارفرمــا  پرداخـــت ياراـن
ـه سياســت پرداخــت  سياســت كارآمدتــر و اثربخش تــری نســبت ـب
تســـهيالت بانكــي اســـت، زيرا انحــراف آن كمتر اســت و مســتقيماً 
ــرای  ــت مي كند. ـب ــه هـــدف )حفـــظ اشـــتغال موجـــود( اصاـب ـب
ـا، پرداخــت  بســـياری از بنگاه هــا، مشـــكل اصلــي در شــرايط كروـن
هزينـــه حقـــوق و دســـتمزد و حـــق بيمــه ســـهم كارفرما اســت 
ـب  ــت در قاـل ــي دوـل ــه تبـــع آن سياســت تشـــويقي ماـل كـــه ـب
ـه دســتمزد و معافيــت حــق بيمــه ســهم كارفرمــا  پرداخـــت ياراـن
ـا مناســب ترو  ــا و حتــي دوره گـــذار از كروـن ــرای دوران كروـن و .... ـب
ـل، پرداخـــت تســهيالت  ـه نظـــر مــي رســـيد. در مقاـب كاراتـــر ـب
ــه بنگاه هــا نيازمنــد بازپرداخـــت تســهيالت پــس از يك  بانكـــي ـب
ـودن دوره  ـي ـب ـه دليــل طوالـن وقفــه ســه ماهــه اســت كــه عمـاً ـب
ـای  ـر بدهي هـ ـد و ـب ـاد مشــكل مي كـن ـگاه ايجـ ـرای بـن ـا، ـب ـيوع كروـن شــ
ـا  ــي بودن دوره كروـن ـه دليــل طوالـن بنـــگاه مي افزايـــد. بنابرايــن، ـب
ــه آينــده، سياســـت پرداخــت  ــي نســـبت ـب و افزايـــش نااطميناـن
ـا اســتقبال  ــه بنگاه هــا اثربخــش نبـــوده و ـب تســـهيالت بانكــي ـب
زيـــاد صاحبـــان كســـب و كار مواجـــه نمي شـــود. نكتـــه ديگــر 
ـه بنگاه هـــای غيررســمي اســت كـــه از ايــن سياســت  ــوط ـب مرـب
اســـتقبال نمي كننــد. بنگاه هــای غيررســمي عمدتــاً ماهيــت خــود 
ـه دليــل عـــدم اجــرای  ــد و ـب اشـــتغالي و يـــا بنـــگاه خــرد دارـن
ـون حداقــل دســتمزد را رعايــت نمي كننــد و نيــروی  ـون كار، قاـن قاـن
ـي را  ــا دســتمزد بمراتــب پايينتـــر از حداقــل دســتمزد قانوـن كار ـب
ـد و آنهــا را بيمــه نمي كننــد و در نتيجــه هزينه هــای  ـكار مي گيرـن ـب
ــد. دريافـــت تســـهيالت بانكـــي  تاميـــن اجتماعـــي را نمي پردازـن
ـه رســمي شــدن و تبعيــت  ـه منزـل ـرای بنگاه هــای غيررســمي ـب ـب
از قوانيـــن و مقـــررات و نظـــارت هــایمختلـــف توســـط عوامــل 
دســـتگاه های اجرايـــي ماننـــد بازرســـان كار، تاميـــن اجتماعـــي، 
ماليـــات، بهداشـــت و اســـتاندارد اســت كــه هزينه هـــای زيــادی 
ـه منفعــت تســهيالت  ــرای آنهــا ايجــاد مي كنــد كـــه نســبتـب ـب
بانكـــي دريافتـــي بســـيار بيشـــتر اســـت. بنابرايـــن، بنگاه هـــای 
اســـتقبال  بانكـــي  از سياســـت پرداخت تســـهيالت  غيررســـمي 

ــي نمي كننــد. چنداـن

7. رفتار بانک ها
ــا و تحريـــم، از يـــك طـــرف بازارهــای  در شـــرايط شـــيوع كروـن
دارايــي ماننــد ســهام، ارز، طــا، وســايل نقليــه و مســكن از بازدهــي 

ـرخ تـــورم برخــوردار هســتند ـه ـن باالتـــری نســبت ـب
ـرخ ســود ســـپرده های بانكــي حتــي تكافــوی  از طـــرف ديگــر، ـن
ـرخ ســود حقيقــي  ـا ـن ــرخ تــورم را نمي كنــد و ســـپرده گذاران ـب ـن
منفــي مواجــه هســتند و در نتيجــه، بانك هــا در جــذب نقدينگــي 

ـازار دارايي هــا ناتــوان هســتند ـا ـب ــت ـب در رقاـب
ــه افزايــش زيـــان آنهـــا منجــر مي شـــود. گفتنــي  ايـــن امــر ـب
ــا و تشــديد  ـدون وجـــود بيمــاری كروـن اســـت، اكثـــر بانك هــا ـب
ـد  ـا معضـــل كارايــي پاييــن و زيان دهــي مواجــه بودـن تحريم هــا ـب
 FATF ـا و تشــديد تحريم هــا و عــدم تصويــب ـروز كروـن ــا ـب كـــه ـب
ـرای رهايــي از مشــكل  ايـــن مشــكل تشــديد گرديــد. بانك هـــا ـب
زيان دهــي، راهــي جــز افزايــش درآمدهــای غير عملياتــي نداشــتند 
ــا بخـــش خصوصـــي در اجـــرای  و در نتيجـــه وارد مشــاركتـب
پروژه هـــای ســرمايه گذاری ســودآور )ماننـــد احــداث مجتمع هــای 
تجــاری( و خريــد ســهام شــركت ها شــدند. از طــرف ديگــر، ســعي 
ـا طفــره رفتـــن از پرداخــت تســـهيالت ارزان قيمــت  مي كننـــد ـب
ــا نرخ هــای  ـرای اعطـــای تســهيالت ـب ــع خـــود را ـب ــا، مناـب كروـن
ـد تــا از انباشــته شــدن زيــان جلوگيــری  ســـود باالتــر نگــه دارـن
نماينــد. در چنيــن شــرايطي، رفتــار عقاليــي و اقتصــادی بانك هــا 
ـا ســخت گيری در گرفتــن وثيقــه هــای بانكــي  ايــن اســت كــه ـب
ــي كـــردن فراينـــد بررســـي پرونده هــا، شـــرايطي را  و يـــا طوالـن
ـرای  ايجـــاد نماينــد كــه در طــول مـــدت زمــان تعييــن شــده ـب
پرداخـــت تســهيالت، مبلــغ كمتــری تســهيالت پرداخــت نماينــد 
ــرای ســـرمايه گذاری های ســـودآور و يــا  ــع بيشـــتری ـب تـــا مناـب

ـد. ـرخ ســود باالتـــر باقــي بماـن ـا ـن پرداخـــت تســهيالت ـب

ـا كـــه تعـــدادی از كاركنــان  ــر ايــن، در شـــرايط كروـن افـــزون ـب
بانك هـــا دور كار شـــده اند و نوبتــي در محــل كار حاضــر مي شــوند، 
فراينـــد بررســي طرح هـــا طوالني تــر مي شــود كــه از ايــن حيــث 
ــه نفـــع بانك هـــا اســـت. موضـــوع مذكـــور موقعـــي حادتـــر  ـب
ـك بســيار زياد  ـه باـن مي شـــود كــه تعــداد پرونده هــای ارســـالي ـب
باشـــد. گفتني اســـت تــا تاريـــخ ١٤٠٠/٣/١١، حـــدود ٧٥٦ هــزار 

ـي ارســـال شــده اســت. ــك و موسســه ماـل ــه ١٩ باـن ــده ـب پروـن
ـك حــدود  ــزد باـن ــي كــه تعـــداد تقاضاهـــای رد شــده ـن در حاـل
٢٣٧ هـــزار پرونـــده مي باشـــد و تعــداد بنـــگاه هــای مشــمول 

در سيســـتم بانكي)خالـــص( نيــز حــدود 
ــده )يعنـــي بطـــور متوســـط  ٥١٩ هـــزار پروـن
ــك  ــه ازای هـــر باـن ــده ـب حـــدود ٢٩ هـــزار پروـن
ـش از ـه بـي ـ ـال شــده اســت( ـك ــي ارسـ ـه ماـل ياموسســ

پرداخـــت  مرحلـــه  ــه  ـب ــده  پروـن هـــزار   ٣٩١
تســهيالت رســيده اســت و بيــش از ٤,٩٤ هــزار 

ـهيالت پرداخــت شــده اســت.  ميليــارد ريــال تسـ
ـه ايــن كــه ســـقف تســهيالت  ـه ـب ـا توجـ ـ ـب
ـرای كل بنگاه هــا  در نظـــر گرفتــه شــده ـب
حــدود ٢٣٥ هــزار ميليــارد ريــال اســت و 
ـرای حـــدود ١٣٧ هــزار ميليــارد ريــال  ـب
ـك ارســال  ـه باـن درخواســت تســهيالت ـب
ــذا عملكــرد تســهيالت  شــده اســت، ـل
ــي نمي شــود.  پرداختـــي مطلــوب ارزياـب
پرونده هـــای مصـــوب و  اگـــر  حتـــي 
ــرارداد منعقــد شـــده را نيـــز در نظــر  ـق
ـم، كل تســهيالت تعهــد و پرداخــت  بگيرـي
ـارد  ـا حـــدود ٨١٤٥ ميليـ شـــده بانك هــ
ـه  ـود كـــه نســبت ـب تومـــان خواهــد ـب
ـتي ٣,٤٤ درصــد اســت. تســهيالت درخواسـ

نمودار شماره )٩(: تصويری از وضعيت پرداخت تسهيالت
 تا تاريخ ١٤٠٠/٣/١١

ـر اســـاس تســهيالت  مطلـــب ديگـــر آن كــه، ـب
پرداخـــت شـــده، صيانـــت از اشـــتغال بــرای 
ــر اســاس  ٧٠٧ هـــزار نفـــر انجـــام شـــده و ـب
تســـهيالت مصـــوب و قـــرارداد منعقـــد شـــده، 
تعهـــد  ديگـــر  نفـــر  هـــزار  ـرایحـــدود ٢٤  ـب
ــت از اشـــتغال صـــورت گرفتـــه اســـت،  صياـن
در حالي كـــه حـــدود ٩٥٩ هـــزار نفـــر شـــاغل 
ـد. ـت تســهيالتي بوده اـن متقاضــي برخــورداری از حماـي

٨. ارزيايب موسسات مايل در پرداخت تسهیالت بانکی
ـه تفكيـــك موسســات  در ايـــن قســـمت تســـهيالت پرداختــي ـب
عامـــل، رســـته فعاليـــت هــای اقتصـــادی و اســـتاني مــورد 

بررســـي قـــرار مي گيــرد.
1-٨ .ارزيايب تسهیالت  پرداختی به تفکیک موسسات عامل

ــق نمـــودار )١٠(،  ــي، مطاـب ــك و موسســـه ماـل در بيـــن ١٩ باـن
ــه بانك هــای  بيشـــترين ســـهم تســـهيالت پرداختـــي متعلــق ـب
ـزرگ ملــي، ملــت، تجــارت، صــادرات و ســپه اســت كــه دولتــي  ـب

يــا شــبه دولتـــي هســتند.
ـده پرداختي و قــرارداد  ــر اســاس معيار نســبت تعــداد فقــره پروـن ـب
ـق نمــودار )١١(  ـه كل پرونده هـــای ارســالي، مطاـب منعقـــد شــده ـب
ـك ســـامان بدتريــن  ــه بهتريـــن عملكـــرد و باـن ــك خاورمياـن باـن
ـر اســاس ايـــن معيــار نيــز تفــاوت عملكـــرد را داشـــته اســت. ـب

زيـــادی بيـــن بانك هــا در نحـــوه بررســي پرونده هـــا وجــود دارد. 
شـــايان ذكــر اســت، در شـــاخص مذكــور، متوســط تعــداد پرونده 
ـك يـــا موسســه اعتبــاری نيــز  ـه تعــداد كاركنــان باـن ارســـالي ـب
ـا  ـده زيـــاد و نامتناســب ـب موثـــر اســـت، يعنــي اگــر تعــداد پروـن
ـرای پرداخت تســـهيالت ارســال شــود،  ـك ـب تعـــداد كاركنـــان باـن
ـه عدم  ـا توجه ـب در فراينـــد بررســي تاخيــر ايجــاد خواهــد شــد. ـب
ـه تعــداد كاركنـــان بانك هــا و موسســـات اعتبــاری،  دسترســـي ـب

ـدارد. امــكان اظهــار نظـــر دقيــق وجــود ـن

نمودار )1٠(؛ سهم هر بانک از کل تسهیالت پرداختي )درصد(

نمودار )11(؛ نسبت فقره پرونده پرداختي و منعقد شده به کل پرونده های ارسالي )درصد(

2-٨ .تسهیالت پرداخیت به تفکیک رسته فعالیت های اقتصادی
ـه تفكيــك  ــق نمــودار زيـــر توزيــع تســهيالت پرداختـــي ـب مطاـب
ــه نشـــانگر آن اســـت كـــه بيشـــترين ســهم  رســـته های ١٤گاـن
ـه ســـه رســته حمــل  تســـهيالت پرداختـــي بترتيـــب متعلــق ـب
ــرون شـــهری )٣٦ درصـــد(، رســـته مراكـــز  و نقـــل عمومـــي ـب
مجتمع هــای فرهنگـــي، آموزشــي و هنــری )٦,١٩( و رســتهتوليــد 
ـوده اســت كــه مجموعــاً  و توزيــع غذاهــای آمــاده )٣,٨ درصــد( ـب
حـــدود ٦٤ درصـــد تســـهيالت پرداختـــي را تشـــكيل مي دهـــد. 
بنابرايـــن، توزيــع تســهيالت بيــن رســـته فعاليت هــای اقتصــادی 

ـه ســـمت ســه رســـته مذكــور اســت. دارای اريـــب ـب

نمودار )12(؛ سهم تسهیالت پرداختي به هر رسته از کل تسهیالت پرداختي )درصد(

ــا حاكــي از  ــي كلـــي از تمركــز حمايتـــي تســهيالتي كروـن ارزياـب
ـوع  آن اســـت كـــه اكثريـــت بنگاه هــای متقاضــي تســـهيالت از ـن
كســـب و كارهـــای خـــرد و كوچـــك مي باشـــند كـــه متوســط 
ـدازه  ــه ازای هــر بنــگاه ٣,٤ نفــر اســـت. بزرگتريــن اـن اشـــتغال ـب
ـوط به گردشــگری  ـه رســته فعاليــت مراكــز مرـب ـوط ـب بنـــگاه مرـب
شـــامل هتل هــا، هتـــل آپارتمــان هــا، مجتمـــع هــای جهانگردی 
و گردشـــگری، مهمانپذيرهـــا، مهمانســـراها، مســـافرخانه ها، مراكــز 
بومگـــردی، اقامتـــي، پذيرايــي، تفريحــي، خدماتـــي بيــن راهــي، 
ـه ازای هــر  ـا متوســط ٧,١٩ نفــر شــاغل ـب موزه هـــا و زائرســراها ـب
ـه واحدهــای  ـوط ـب ـدازه بنــگاه مرـب بنــگاه مي باشــد. كوچكتريــن اـن
رانندگـــي،  آموزشـــگاه های  فعاليـــت  رســـته  در  خوداشـــتغالي 

آرايشـــگاه ها و ...اســت.

نمودار )1٣(؛ متوسط اندازه بنگاه به تفکیک رسته فعالیت آسیب ديده )درصد(

نمودار )1٤(؛ ارزيابي کلي از تمرکز حمايتي تسهیالتي کرونا

٣-٨ .تسهیالت پرداختی به تفکیک استان
نمـــودار )١٥( ســـهم تســـهيالت پرداختـــي هـــر اســـتان از كل 
ـق انتظــار،  تســهيالت پرداختــي كشــور را نشــان مــي دهــد. مطاـب
اســـتان تهـــران كــه پـــر جمعيت تريـــن اســتان كشـــور و دارای 
بيشـــترين جمعيــت شــاغل اســـت بيشــترين ســهم از تســهيالت 
ــر مبنــای ســهم  پرداختـــي معـــادل ٦,٣٦درصـــد را دارا اســت. ـب
ـا رقــم ١,٤٠ درصــد  تســهيالت درخواســتي نيــز اســتان تهــران ـب
در بيــن اســتان های كشــور در باالتريــن ســطح قــرار دارد. بعــد از 
اســـتان تهــران، اســـتان خراســان رضــوی بيشـــترين ســهم را در 
ـتي )١,٦ درصــد( دارا  ـادل ٤,٧ درصــد( و درخواسـ ـي )مـع ـهيالت پرداخـت تسـ
ـا ســهم تســهيالت  ــدران ـب اســت. ســـومين اســتان، اســتان مازـن
پرداختــي ٨,٥ درصــد و ســهم تســهيالت درخواســتي ٤,٤ درصــد 
اســـت كــه ســهم بااليــي از تســهيالت را جــذب كــرده اســت.

ســـوال مهمـــي كــه مطــرح اســـت كــدام اســـتان ها در تناســب 
ـد؟  ـا ديده اـن ــا جمعيــت شــاغل خــود آســيب بيشـــتری از كروـن ـب
ـه ايــن ســـوال از دو شــاخص اســتفاده مي كنيــم:  ــرای پاســخ ـب ـب
١- ســهم شــاغالن آســيب ديده اســتان از كل شــاغالن آســيب ديده 
كشــور ٢- ســهم شــاغالن آســيب ديده هــر اســتان از كل شــاغالن 
اســتان. در نمــودار )٦(، ســهم شــاغالن آســيب ديده هــر اســتان از 
كل اشـــتغال آســـيب-ديده كشــور ارايــه شـــده اســت. بيشــترين 
ـا ٨,١٧ درصــد  ـه اســتان تهــران ـب اشــتغال آســيب ديده متعلــق ـب
ــا ١,٩ درصــد و  اســـت و بعـــد از آن اســـتان خراســـان رضــوی ـب
ـه ايــن  ـا توجــه ـب ـد. ـب ــا ١,٧ درصــد قــرار دارـن اســـتان فــارس ـب
كـــه اســـتان تهـــران جمعيــت شـــاغل بيشـــتری دارد، طبيعــي 
اســـت تعـــداد شــاغالن آســـيب ديـــده آن نيــز بيشـــتر باشــد. 
ــرای در نظـــر گرفتـــن ميـــزان جمعيــت شــاغل هـــر اســتان،  ـب
مي تـــوان ســهم شــاغالن آســيب ديده از كل شــاغالن هــر اســتان 
را مـــورد توجـــه قـــرار داد. نمــودار )١٦( ســهم شـــاغالن آســيب 
ديـــده از كل شـــاغالن هـــر اســـتان را نشـــان مي دهـــد. همــان 
ـا ســطح اشــتغال  طـــوری كــه مالحظــه مي شــود، در تناســـب ـب
اســتان، اســتان های ايـام، لرســتان و قزويــن بيشــترين آســيب را از
ــد، بطـــوری كــه در اســـتان های مذكـــور بترتيــب  ــا ديده اـن كروـن
ـا  ٩درصـــد، ٣,٥ درصــد و ٢,٥ درصـــد از كل اشــتغال آنهــا از كروـن

آســـيب ديــده اســت.
ـه  اكنـــون ايـــن ســـوال مطـــرح مي شــود كـــه ايــن اســـتانها ـب
تناســـب اشـــتغال آســـيب ديده از تســـهيالت بيشـــتری اســتفاده 
ــد يـــا خيــر؟ ســـهم تســـهيالت پرداختــي اســتان ايــام، كرده اـن

ـه ترتيــب  لرســـتان و قزويــن از كل تســهيالت پرداختــي كشــور ـب
ــي كـــه ســهم  ــوده اســـت، در حاـل ٢,١ درصـــد و ١,٢ درصـــد ـب
شــاغالن آســـيب ديده ايــن اســتان ها از كل شـــاغالن آســيب ديده 
ـوده اســت.  كشـــور بترتيــب ٢درصـــد، ٥,٣ درصــد و ٣ درصـــد ـب
ـا، از  ـه تناســب آســـيب از كروـن بنابرايـــن، ســه اســـتان مذكــور ـب

تســهيالت كمتــری برخـــوردار شــده اند.

نمودار )15(؛ سهم تسهیالت درخواستي و پرداختي هر استان از کل تسهیالت درخواستي 
و پرداختي کشور-درصد

نمودار )16(؛ سهم شاغالن آسیب ديده هر استان از کل شاغالن آسیب ديده کشور)درصد(

نمودار )17(؛ سهم شاغالن آسیب ديده از کل اشتغال استان )درصد(-1٣٩٨

نمودار )1٨(؛ نسبت تسهیالت پرداختي به تسهیالت درخواستي )درصد(

ــه تســـهيالت  در نمـــودار )١٨( نســـبت تســـهيالت پرداختـــي ـب
درخواســـتي ارايـــه شـــده اســـت. بهتريـــن وضعيـــت پرداخــت 
ـه  ـا ٥,٩٥ درصــد و پــس از آن ـب ـه اســتان بوشــهر ـب تســـهيالت ـب
ـا ٢,٩٠درصــد  ــدران ـب ـا ٧,٩٤ درصــد و مازـن اســتان های گيـــان ـب
ـه اســتان  ــا ٥,٣٤ درصــد ـب تعلـــق دارد. بدتريــن وضعيــت نيــز ـب
سيســـتان و بلوچســـتان تعلـــق دارد. بنابرايـــن، كارايــي پرداخــت 
ـا يكديگــر دارد. ـادی ـب ـاوت زـي ـای كشــور تفـ ـتان هـ ـن اسـ تســهيالت بـي

نمودار )1٩(؛ نسبت تعداد فقره پرونده پرداختي به تعداد فقره پرونده ارسالي )درصد(

ـه تعــداد در نمــودار )١٩( نســبت تعــداد پرونده هــای پرداختــي ـب
ـاس  ـر اسـ ـش داده شــده اســت. ـب ـك نماـي ـه باـن ـالي ـب ـای ارسـ پرونده هـ
ـا ١,٩٨ درصــد در رتبــه اول قــرار دارد  ايــن معيــار، اســتان بوشــهر ـب
ـد.  ـدران و زنجــان قــرار دارـن و پــس از آن، اســتان های گيــان، مازـن
ـر اســاس هــر دو معيــار مذكــور، اســتان های بوشــهر، گيـــان و  ـب
ـد كــه حاكــي از عملكــرد  ـدران ســه اســتان برتــر قــرار دارـن مازـن
بهتــر بانك هــا و مســئوالن اســتاني در پرداخــت تســهيالت اســت. 
نتايــج رتبه بنــدی انجــام شــده حاكــي از تفــاوت زيــاد در كارايــي 
پرداخــت تســهيالت به متقاضيــان بيــن اســتان های كشــور اســت.
ــت شــده در  ـه اشـــتغال صياـن ــوط ـب موضـــوع مهـــم ديگــر مرـب
ـت  اســـتان های كشـــور اســـت. شــاخص نســـبت اشـــتغال صياـن
ـه كل اشـــتغال ثبــت شــده در نمـــودار )٢٠( نشــانگر آن  شـــده ـب
ـا ٦,٩٨ درصــد در  اســت كــه اســتان بوشــهر بهتريــن عملكــرد را ـب
ـت از اشــتغال داشــته اســت و بعــد از آن اســتان های گيـــان  صياـن
ـد. اگرچـــه اســتان های مذكـــور عملكــرد  ــدران قـــرار دارـن و مازـن
ـي ســهم مناســبي  ـي در پرداخــت تســهيالت داشــته اند، وـل مطلوـب
ــا ســهم شــاغالن  ــه ايــن اســـتان ها در مقايســه ـب از اعتبـــارات ـب
آســـيب ديده آن اختصـــاص داده نشــده اســت. بر ايــن مبنــا، اگــر 
ـه ايــن اســـتان ها اختصــاص داده  ســـهم بيشــتری از اعتبـــارات ـب
ـه شـــكل بهتــری  مي شـــد، اســـتان های مذكـــور مي توانســتند ـب

ــت از اشـــتغال را انجــام دهــد. صياـن

نمودار )2٠(؛ نسبت اشتغال صیانت شده از کل اشتغال ثبت شده )درصد(

٤-٨ تسهیالت پرداختی به تفکیک دستگاه
فقــره  تعــداد  نســبت  معيــار  اســاس  ـر  ـب  ،)٢١( نمــودار  ـق  مطاـب
پرونده هــای  كل  ـه  ـب شــده  منعقــد  قــرارداد  و  پرداختــي  ـده  پروـن
ـا ســازمان آمــوزش فنــي و حرفــه ای  ارســالي، بنگاه هــای مرتبــط ـب
ـوه قضاييــه  ـن عملكــرد و ـق ـاه اجتماعــي بهترـي ـاون كار و رـف و وزارت تعـ
ـر اســاس  ـب و ســازمان بهزيســتي كمتريــنعملكــرد را داشــته اند. 
ـه تســهيالت درخواســتي  شــاخص نســبت تســهيالت پرداختــي ـب
ـه بنگاه هــای  ـوط ـب در نمــودار شــماره )٢٢(، بهتريــن عملكــرد مرـب
ـا نســبتي معــادل ٦,٧٧ درصــد و كمتريــن  حــوزه وزارت كشــور ـب

ـه قــوه قضاييــه مي باشــد. عملكــرد متعلــق ـب

نمودار )21(؛ نسبت فقره پرونده پرداختي به کل پرونده های ارسالي
 بر حسب دستگاه اجرايي )درصد(

نمودار )22(؛ نسبت تسهیالت پرداختي به تسهیالت درخواستي بر حسب دستگاه هاي اجرايي- )درصد(

ميزان استقبال  و استفاده از تسهيالت كرونا
فقط 40 درصد است

در ارزيابی كالن سياست اعطای تسهيالت به بنگاه های آسيب ديده از كرونا مشص شد

قسمت سوم
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ــا  ــینما ام ــی س ــوان روز مل ــه عن ــم ب ــاه در تقوی ــهریور م ــذاری 21 ش نامگ
ــدان  ــینما و هنرمن ــی س ــیاری از اهال ــم بس ــه زع ــه ب ــود ک ــی ب ــاق مهم اتف
ــه  ــا توج ــود، ب ــپرده نش ــی س ــه فراموش ــر ب ــن هن ــا ای ــود ت ــث می ش باع
ــن  ــکالت ای ــاره مش ــون درب ــینما وتلویزی ــردان س ــا کارگ ــم، ب ــن مه ــه ای ب

ــم. ــام دادی ــی انج ــت وگوی ــوزه گف ح
علیرضــا نجــف زاده کارگــردان ســینما وتلویزیــون،  گفــت: به نظــرم هیــچ 
ــت.  ــم نیس ــدان مه ــه هنرمن ــکل بیم ــدازه مش ــر به ان ــان حاض ــی در زم معضل
ــد از  ــور بع ــد و همین ط ــغلی نکنن ــت ش ــاس امنی ــان احس ــه آن ــی ک ــا زمان ت
بازنشســتگی بــا حقوقــی کــه هم ردیــف بــا مشــاغلی اســت کــه از درآمــد بســیار 
پاییــن برخوردارنــد زندگــی کننــد، دچــار مشــکالت فــراوان در زندگــی هســتند. در 
ــی وزارت کار بازنشســته می شــوند. ــا حقــوق حداقل ــا ب ــدان م زمــان حاضــر هنرمن
ــت:  ــون گف ــینما و تلویزی ــردان س ــازارکار، علیرضــا نجــف زاده، کارگ ــزارش ب ــه گ ب
ــدان  ــه هنرمن ــکل بیم ــدازه مش ــر به ان ــان حاض ــی در زم ــچ معضل ــرم هی به نظ
مهــم نیســت. تــا زمانــی کــه آنــان احســاس امنیــت شــغلی نکننــد و 
ــاغلی  ــا مش ــف ب ــه هم ردی ــی ک ــا حقوق ــتگی ب ــد از بازنشس ــور بع همین ط
اســت کــه از درآمــد بســیار پاییــن برخوردارنــد زندگــی کننــد، دچــار 
ــا  ــا ب ــدان م ــان حاضــر هنرمن ــراوان در زندگــی هســتند. در زم مشــکالت ف

می شــوند. بازنشســته  کار  وزارت  حداقلــی  حقــوق 
ــرای شــغل مــا در وزارت کار هنــوز ردیــف تعریــف  وی ادامــه داد: متأســفانه ب
نشــده اســت و بــرای همیــن بــا حقــوق ماهیگیــران فصلــی برابــر اســت. البتــه 
ــته  ــر راه برداش ــر س ــع ب ــکالت و موان ــدی مش ــا ح ــی ت ــای قبل در دولت ه
ــد  ــدان برخــوردار نبودن ــز هنرمن ــن بیمــه نی ــی از همی ــی حت شــده اســت، زمان

امــا نبایــد به صــرف اینکــه ســینماگران بیمــه هســتند بســنده کــرد. در همیــن دوران 
شــیوع کرونــا بســیاری از همــکاران مــا بیــکار شــدند و چــون کــه بیمــه بیــکاری 
نداشــتند از دریافــت حتــی یــک ریــال هــم محــروم بودنــد. بســیاری از مشــاغل 
بیمــه بیــکاری دارنــد و بایــد بــرای ســینماگران نیــز بیمــه بیــکاری فراهــم شــود.
ایــن کارگــردان ســینما بــا ابــراز اینکــه »بیمــه تکمیلــی هنرمنــدان موجــود بــرای 
ــا  ــرای م ــه ب ــه بیم ــی ک ــرد: هزینه های ــح ک ــت« تصری ــده اس ــیار بی فای ــا بس م
پرداخــت می کنــد نســبت بــه هزینه هــای پرداختــی مــا بســیار کــم اســت. اگــر 
ــغ پرداختــی آن را توســط بیمــه تکمیلــی ببینیــد متوجــه  برخــی از اقــالم و مبال
می شــوید کــه تقریبــًا ایــن بیمــه و خصوصــًا نحــوه پرداخــت آن تقریبــًا فایــده ای 

بــرای مــا نــدارد.
ــره  ــأت مدی ــای هی ــان اعض ــداری می ــته دی ــال گذش ــرد: در س ــان ک وی بی
ــر  ــن نظ ــه از ای ــد ک ــرار ش ــود و ق ــه ب ــورت گرفت ــر کار ص ــا وزی ــینما ب ــه س خان
ــه  ــی ک ــا آنجای ــرد. ت ــی صــورت بگی ــدان اقدامات ــل مشــکالت هنرمن ــرای ح ب
ــده  ــتر وع ــه و بیش ــورت نگرفت ــتا ص ــن راس ــوز در ای ــم کاری هن ــن می دان م
ــگ و ارشــاد اســالمی و کار  ــه وزرای فرهن ــد ک ــد دی داده شــده اســت. بای
ــا  ــد ی ــر راه بردارن ــکالت را از س ــن مش ــد ای ــی می توانن ــاه اجتماع و رف
ــس آن را  ــت در مجل ــون هس ــص قان ــر نق ــد. اگ ــده می دهن ــز وع ــا نی آنه
رد  ــدا ن ــود  ــکلی وج ــی مش نون قا ــر  نظ ز  ا ــم  ــر ه گ ا ــد،  کنن ــرف  برط
رد؟ ــدا ن ــی  م تما ن  ــدا ــه هنرمن بیم ــکل  ــورد مش م ــن  ی ا در  ــرا  ــس چ پ
نجــف زاده در پایــان گفــت: برخــی از ســینماگران را بــرای اینکــه در ســینما کار 
به نظــرم  نکرده انــد کــه  بیمــه  کار می کننــد  تلویزیــون  در  و  نکرده انــد 

ــود. ــل ش ــو ح ــه و گفت وگ ــا جلس ــد ب ــکل می توان ــن مش ای

برنامه اتوبوسرانی تهران  برای جذب نیرو
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از کمبود نیرو در ناوگان اتوبوسرانی تهران 
کرونـا  ع  موضـو و  راننـدگان  بازنشسـتگی  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  خبـر داد و اعـام 

در صـدد جـذب نیروی جدید هسـتیم.
نـاوگان  در  جدیـد  نیروهـای  اسـتخدام  و  جـذب  دربـاره  ترفـع  محمـود 
گفـت: بـرای اسـتخدام و جـذب برنامـه داریـم و از طریـق  اتوبوسـرانی تهـران نیـز 
شرکت های تأمین نیروی وابسته به شهرداری استخدام ها انجام خواهد شد، چرا 
گر بازنشستگی رانندگان را داشته باشیم قطعا باید جایگزینی نیرو انجام دهیم.  که ا
کنون آمار قطعی نمی توانم بدهم چون  اینکه چقدر بخواهیم نیرو جذب کنیم را ا

بایـد مصوبـات الزم اخذ شـود.
البته برای حمل و نقل پایدار، هم بخش خصوصی باید کمک کند و هم باید برای 
که با پیگیری ها به ویژه با استقرار  جایگزینی بازنشسته ها جذب نیرو انجام دهیم 

مدیریت شهری جدید ان شاءاهلل اقداماتی در این راستا صورت خواهد گرفت.
گفـت: مسـأله مطالبـات راننـدگان اتوبـوس برطـرف  وی دربـاره مطالبـات راننـدگان 
شد. 850 نفر از پرسنل بازنشسته مشکاتی در خصوص 4 درصد مشاغل سخت 
کـه برطـرف شـد. راننـدگان بـه دلیـل  و زیـان آور  و مزایـای پایـان خدمـت داشـتند 
کار بعد از بیست سال بازنشسته می شوند و ما باید پرداخت هایی را برای  سختی 
گرفـت  ایـن افـراد بـه تامیـن اجتماعـی انجـام می دادیـم و ایـن اقـدام صـورت 

نیـز تسـویه شـد. آنهـا  پایـان خدمـت  و همچنیـن مزایـای 
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه متوسـط دریافتـی راننـدگان اتوبوس بخش عمومی 
کـرد: ایـن درآمـد بـرای بخـش خصوصـی و  بـاالی 10 میلیـون تومـان اسـت تصریـح 

راننـدگان اسـتخدامی شـرکت واحـد متفـاوت اسـت. در بخـش خصوصـی برخـی از 
اتوبوس هـا یـک مالـک و برخـی چنـد مالـک دارنـد و درآمد آنها متفاوت اسـت، البته 
که معتقدم این  ما در شـهرداری یارانه هایی را به آنها اختصاص می دهیم هر چند 
میزان یارانه حداقلی و اندک اسـت، ولی در شـرکت واحد اسـتخدام ها رسـمی است 
کثـر راننـدگان در سـال هـای آخـر خدمـت قـرار دارنـد و بـا 20 سـال  و بـه دلیـل اینکـه ا
بازنشسته می شوند و به عبارتی در سنوات آخر خدمت قرار دارند متوسط دریافتی 
کار در نظـر  کـه ایـن بـا مجمـوع حقـوق و اضافـه  آنهـا بـاالی 10 میلیـون تومـان اسـت 

گرفته شـده اسـت.

از سوی مدیرعامل این سازمان اعالم شد

معرفی هیئت انتخاب
ثار یازدهمین دوره   آ

تئاتر صاحبدالن

هیئـت انتخـاب آثـار دو بخـش صحنـه ای و تئاتـر خیابانـی یازدهمیـن دوره تئاتر 
صاحبـدالن معرفی شـد.

بـه گـزارش بـازارکار، هیئـت انتخـاب آثـار بخـش صحنـه ای و تئاتـر خیابانـی 
تئاتـر صاحبـدالن معرفـی شـد. یازدهمیـن دوره 

احمـد جوالیـی، یدالـه وفاداری و محمـد حمـزه زاده انتخاب آثار بخـش صحنه ای 
و مهـدی کامـوس، مجیـد اشـتیاقی و یدالـه وفـاداری انتخـاب آثـار بخـش تئاتـر 

خیابانـی ایـن رویـداد را بر عهـده دارند.
یازدهمیـن دوره تئاتـر صاحبـدالن از شـهریور تـا مهـر مـاه 1۴۰۰ بـه همـت 
کانـون تئاتـر دینـی اداره کل هنرهای نمایشـی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
بـا همـکاری ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان های کشـور و انجمـن 

هنرهـای نمایشـی برگـزار خواهد شـد.

▪●▪ 

از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور؛

یافت  ح لباس حائز در ۲۴۵ طر
مالکیت معنوی شدند

در پنـج مـاه اول سـال جـاری 1۹۵۰ طـراح نشـان شـیما و مالکیـت معنـوی را از 
کارگـروه سـاماندهی مـد و لبـاس کشـور دریافـت کردند.

بـه گـزارش ایلنـا، در پنـج مـاه اول سـال جـاری 1۹۵۰ طـراح نشـان شـیما و 
مالکیـت معنـوی را از کارگـروه سـاماندهی مـد و لبـاس کشـور دریافـت کردنـد.

 از ایـن تعـداد طـرح، 1۷۰۵ طرح شناسـه شـیما و تعداد 2۴۵ طـرح حائز دریافت 
مالکیت معنوی شـده اسـت.

کارگـروه سـاماندهی مـد و لبـاس کشـور »شناسـه یکپارچـه مـد و لبـاس ایرانـی« 
بـا عنـوان نشـان »شـیما« را بـه اسـتناد وظایـف و آئیـن نامـه اجرایـی قانـون 
سـاماندهی مـد و لبـاس در راسـتای ترویـج الگوهـای ملـی و بومی و هدایـت بازار 
 تولیـد و نیـز ترغیـب مـردم در پرهیـز از انتخـاب الگوهـای بیگانـه صادر مـی کند.

طـرح های حائز دریافت نشـان شـیما از سـوی هنرمندان، طراحـان و تولیدکنندگان 
مـد و لبـاس ایرانـی ارائـه شـده و بـا شـرایط بهـره گیـری آثـار از نمادهـا و 
شـاخص هـای هنـری طراحـی و تولیـد لباس، این نشـان بـه ثبت نـام کنندگان 

و متقاضیـان اعطـا می شـود.
طراحـان بـا دریافت 1۰ نشـان شـیما می توانند با درخواسـت از کارگروه سـاماندهی 
مـد و لبـاس کشـور به صنـدوق هنرمنـدان وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی جهت 
بیمـه هنرمنـدان معرفـی و بیمـه شـوند. همچنیـن از تسـهیالت ایـن صنـدوق نیز 

اسـتفاده کنند.

▪●▪ 

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی کرمان خبر داد؛ 
یمه واحدهای صنفی کرمان در صورت به  جر

کارگیری سربازان مشمول غایب 

رئیـس اداره نظـارت بـر اماکـن عمومـی اسـتان کرمـان گفـت: واحدهـای صنفی 
کرمـان در صـورت بـه کارگیـری سـربازان مشـمول غایـب جریمه می شـوند.

سـرهنگ احمد شـمس الدینی در گفتگـو با خبرنگار مهر با تاکید بـر اینکه به کارگیری 
سـربازان مشـمول غایـب در هـر نهـاد دولتـی و خصوصـی جـرم اسـت و بـا 

متخلفـان برابـر قانـون برخـورد خواهد شـد.
شـمس الدینـی در خصـوص اسـتخدام مشـموالن یـا سـربازان غایـب بـه مـاده 
1۰ قانـون اساسـی اشـاره و اظهـار کـرد: بـر اسـاس قانـون، دسـتگاه های دولتی، 
شـرکت ها و کارگاه هـای خصوصـی و اصنـاف حـق بـه کارگیری مشـموالن غایب و 

یـا سـربازان فـراری را ندارند.
وی ادامـه داد: طبـق قانـون و ابالغیـه اعالم شـده به صـورت مسـتمر بازدیدهایی 
از تمامـی واحدهـای صنفـی، کارخانـه و فروشـگاه ها انجـام می شـود و در صـورت 
مشـاهده یـک مشـمول غایـب و یـا سـرباز فـراری بـه ازای هـر فـرد )سـرباز و یا 
مشـمول غایـب( بـه کار گرفتـه شـده بـه میـزان خـرج سـاالنه یـک سـرباز، 

متصـدی آن مغـازه و یـا شـرکت خصوصـی جریمـه می شـود.
وی ضمـن قدردانـی از همـکاری بسـیار خـوب واحدهـای صنفـی با ایـن اداره در 
خصـوص عـدم بکارگیری مشـموالن فـراری، گفـت: خوشـبختانه در بازدیدهایی 

کـه صـورت گرفتـه تاکنون موردی مشـاهده نشـده اسـت.
وی تصریح کرد: در صورت مشـاهده مشـمول فراری برای انجام وظیفه سـربازی 

بـه معاونت وظیفه عمومی معرفی خواهد شـد.                                                                                       

معضل و مشکل اصلی هنرمندان بیمه و امنیت شغلی است

نجف زاده: علیرضا  مدیرکل راهبری اجرای آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور :

۲۷ هزار سرباز، آموزش های
 مهارتی را فرا گرفتند

 مدیــرکل راهبــری اجــرای آمــوزش ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور گفــت: در ســه مــاه 
اول امســال، 2۷ هــزار ســرباز آموزش هــای مهارتــی در بیــش از ۶۰ رشــته شــغلی را فــرا گرفتنــد.

ــا  ــن آموزش ه ــار داشــت: جلســات ای ــا اظه ــا ایرن ــو ب ــش« در گفت وگ ــان من ــب عرف »حبی
در داخــل پادگان هــا برگــزار شــده اســت و حــدود ۵۰ تــا ۶۰ درصــد از ســربازان موفــق بــه کســب 

دریافــت گواهینامــه مهــارت شــده اند.
ــری و  ــه اشــتغال پذی ــه ســربازان، کمــک ب ــی ب ــه آموزش هــای مهارت ــزود: هــدف از ارائ وی اف

ــازار کار آنهــا پــس از اتمــام دوره خدمــت ســربازی اســت. ــه ب ــرای ورود ب تســهیل ب
ــا اشــاره  ــه ای کشــور ب ــی و حرف ــوزش فن ــوزش ســازمان آم ــری اجــرای آم ــرکل راهب مدی
ــن  ــت: ای ــد گف ــه اینکــه ســال گذشــته ۸۶ هــزار ســرباز دوره هــای آموزشــی را ســپری کردن ب

افــراد 1۴ درصــد کل آمــوزش دیــدگان را شــامل مــی شــوند.
سرباز بدون آموزش تا سه سال آینده نخواهیم داشت

ــوزی  ــرارگاه مهارت آم ــا ق ــرارداد ب ــر اســاس، امضــای ق ــا ب ــوزش ه ــن آم ــه داد: ای وی ادام
ســتاد کل نیروهــای مســلح صــورت گرفتــه اســت تــا بــا آمــوزش ســربازان تــا ســه ســال آینــده 

ســرباز بــدون مهــارت نداشــته باشــیم.
ــن طــرح شــامل  ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــر« اش ــرباز ماه ــات طــرح »س ــه جزیی ــش، ب ــان من عرف
ــای الزم  ــا مهارت ه ــط ب ــغلی مرتب ــای ش ــود؛ مهارت ه ــتگی می ش ــغلی و شایس ــای ش مهارت ه
ــی  ــای تکمیل ــر بخش ه ــر ب ــتر ناظ ــتگی بیش ــای شایس ــغل و مهارت ه ــک ش ــه ی ــرای ورود ب ب

اســت.
ــات،  ــف شــامل صنعــت، خدم ــرای ســربازها در بخش هــای اقتصــادی مختل ــه کــرد: ب وی اضاف

کشــاورزی، فرهنــگ و هنــر آمــوزش هــا را ارائــه مــی کنیــم.
ایــن مقــام مســوول، بــا اشــاره بــه همــکاری ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــا نیروهای مســلح 
گفــت: از ســال ۹۶ کــه قــرارگاه مهــارت آمــوزی بــه دســتور رهبــر معظــم در ســتاد کل نیروهــای 
مســلح شــکل گرفــت، پیگیــری توســعه ای کمــی و کیفــی مهــارت آمــوزی ســربازان بــا نهادهــای 

مختلــف مــورد توجــه قــرار گرفــت.
ــا، ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای  ــا وجــود محدودیت هــای شــیوع کرون وی بیــان داشــت: ب
ــرای آمــوزش مهــارت  ــا همــکاری قــرارگاه مهــارت آمــوزی ســتاد کل نیروهــای مســلح، ب ب

ــه ســربازان گام هــای مثبتــی برداشــته اســت. ب
مدیــرکل راهبــری اجــرای آمــوزش ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور خاطــر نشــان کــرد: 
اکنــون هفــت هــزار کارگاه فنــی و حرفــه ای در ســطح پــادگان هــا فعــال اســت تــا بــه ســربازان 

آمــوزش هــای مهارتــی در رســته هــای شــغلی مختلــف را ارائــه کنــد.

ج  شهرداری کر

اطالعیه جذب سرباز امریه دار
 آتش نشان در کرج 

 بـه اطـالع میرسـاند سـازمان آتـش نشـانی و 
خدمـات ایمنی شـهرداری کرج در نظر دارد نسـبت 
بـه تکمیـل نیروی وظیفـه امریه دار)سـرباز آتش 
لیسـانس،  تحصیلـی  مـدارک  بـا  نشـان( 

نمایـد. اقـدام  دکتـرا  و  لیسـانس  فـوق 
واجدیـن شـرایط مـی تواننـد تـا روز چهارشـنبه 
1۴۰۰/۰۶/2۴  بـا مراجعـه بـه وب سـایت رسـمی 
سـازمان آتـش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری 
کرج به نشـانی http://fire.karaj.ir  نسـبت به 

ثبـت نـام و پرینت اطالعات درج شـده اقـدام نمایند.  
تاریـخ اعـزام بـه خدمت مشـمولین 1۴۰۰/۰۹/۰1  می باشـد، الزم بذکر اسـت برای کلیـه متقاضیان 
در صـورت کسـب امتیـاز مناسـب در آزمـون ورودی )عملـی وعملی( و دارا بودن شـرایط مـورد نظر، 

درخواسـت امریـه صـادر می گردد.

سرپرست مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صمت: 

جذب 9۲ سرباز نخبه
 در بنگاه های تولیدی و تجاری بزرگ 
ــه  ــده دانش آموخت ــزام ش ــراد اع ــر از اف ــرباز )2 نف ــون ۹2 س ــال ۹۹ تاکن ــاه س از آبان م
ــتاد کل  ــه س ــوق ب ــل ف ــی مراح ــس از ط ــد( پ ــی ارش ــی کارشناس ــری و مابق ــع دکت مقط
ــزرگ  ــاری ب ــدی و تج ــای تولی ــه در بنگاه ه ــوان امری ــه عن ــی و ب ــلح معرف ــای مس نیروه

ــده اند. ــت ش ــه فعالی ــغول ب مش
ــگ  ــاری چهارلن ــاز بختی ــدرو، بهن ــی ایمی ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــازارکار و ب ــزارش ب ــه گ ب
بــا اعــالم ایــن خبــر، افــزود: در چارچــوب طــرح ســرباز تــاپ و بــا ابــالغ ســتادکل نیروهــای 
مســلح تعــداد 1۰۰ ســهمیه بــرای جــذب مشــموالن نظــام وظیفــه در واحدهــای تحقیــق و توســعه در 
ــن طــرح گفــت:  ــه اســت. وی در خصــوص ای ــوع اختصــاص یافت ــه وزارت متب ــاه ســال ۹۹ ب آبان م
ــی و مهــم طــرح توانمندســازی  ــوان یکــی از بخــش هــای اصل ــه عن ــاپ ب طــرح ســرباز ت
تولیــد و توســعه اشــتغال پایــدار )تــاپ( بــا محوریــت معاونــت آمــوزش، پژوهــش و 
فنــاوری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و بــا همــکاری ســتاد کل نیروهــای مســلح بــرای 
ــربازی  ــت س ــد دوران خدم ــل دارن ــه تمای ــربازی ک ــت س ــمول خدم ــگان مش دانش  آموخت
ــاوری  ــز توســعه فن ــد، اجــرا می  شود.سرپرســت مرک خــود را در بنگاه  هــای اقتصــادی بگذرانن
ــای  ــتفاده از توانمندی ه ــرح را اس ــن ط ــم ای ــی مه ــت ویژگ ــرفته وزارت صم ــع پیش و صنای
بنگاه هــای  توســعه  و  تحقیــق  واحدهــای  در  ممتــاز  و  نخبــه  دانش آموختــگان  بالقــوه 
ــگاه  ــربازان در جای ــت س ــور و فعالی ــه داد: حض ــت و ادام ــاری دانس ــی و تج ــی، معدن صنعت
ــود.  ــا می ش ــرای آنه ــای الزم ب ــی و مهارته ــات عملیات ــب تجربی ــه کس ــر ب ــور منج مذک
ــه اســتقبال بنگاه هــای تولیــدی و تجــاری و دانش آموختــگان  ــا اشــاره ب بختیــاری چهارلنــگ ب
ممتــاز دانشــگاه های برتــر کشــور از ایــن طــرح، اضافــه کــرد: تاکنــون بیــش از 1۵۰۰ موقعیــت 
در واحدهــای تحقیــق و توســعه بنگاه هــای داوطلــب بــرای جــذب ســرباز امریــه تــاپ معرفــی 
ــاپ  ــوان متقاضــی در ســامانه ت ــه عن ــی ب ــه تحصیــالت تکمیل ــه ۷۰۰ دانش آموخت و نزدیــک ب
ــش از  ــان بی ــن می ــه از ای ــد ک ــام کرده ان ــت ن ــه نشــانی WWW.IRANETOP.IR ثب ب
ــق  ــروژه در واحدهــای تحقی ــف پ ــی و تعری ــل و جهــت انجــام ارزیاب ــده تکمی ــورد پرون 2۵۰ م
ــورد  ــاپ م ــرح ت ــتادی ط ــه س ــگان، در دبیرخان ــص دانش آموخت ــا تخص ــب ب ــعه متناس و توس

ــه اســت. ــرار گرفت بررســی ق

اإلماُم علىٌّ )ع( :
فعل الخير ذخيرة باقية وثمرة زاكية.

حضرت امام علي )ع( فرمودند :
 »کار خوب« اندوخته اي ماندني و میوه اي پاکیزه

 و خوشگوار است.
)غررالحكم: 6545(

تش نشانی تهران  آغاز رقابت 131 زن برای ورود به آ

 نتایـج آزمـون علمـی سـازمان آتش نشـانی تهران اعام شـد. 
131 زن و 1117 مرد موفق شدند تا در آزمون اول این سازمان 

نمرات الزم را کسـب کنند.
نتایـج  شـد.  برگـزار  نشـانی  آتـش  سـازمان  عملـی  آزمـون 
آزمون اول آتش نشـانی روی سـایت سـازمان آتش نشـانی 
نشـانی  آتـش  سـازمان  در  برگزیـدگان  گرفـت.  قـرار  تهـران 
تهـران پـس از شـرکت در آزمـون عملی مـی توانند به عنوان 
آتـش نشـان در دوره هـای آموزشـی شـرکت و نهایتـًا به طور 

رسـمی اسـتخدام شـوند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، سایت سازمان آتش نشانی 

و خدمات ایمنی تهران اسامی 131 زن و 1117 مرد پذیرفته شده در آزمون علمی استخدامی 
سازمان آتش نشانی تهران را اعام کرد.

کـه 100 نفـر از  سـازمان آتـش نشـانی تهـران بـه 116  نیـروی عملیاتـی جدیـد نیـاز دارد 
کننـد. کار  آقایـان و 16 نفـر از خانـم هـا مـی تواننـد در آن شـروع بـه 

نتیجـه  اعـام  مـورد  در  تهـران  نشـانی  آتـش  سـازمان  سـخنگوی  ملکـی،  جـال 

اسـتخدامی سـازمان آتش نشـانی تهـران به خبرنـگار رکنا 
آزمـون  در  شـدگان  پذیرفتـه  از  تعـدادی  امـروز  گفـت: 
علمی اسـتخدامی سـازمان آتش نشـانی تهـران معرفی 
کرونایـی و  شـده انـد و بـه شـرط فراهـم شـدن شـرایط 
کرونـا، آزمـون دوم یا  اخـذ مجـوز از سـتاد ملـی مبـارزه بـا 
عملـی و نفـرات اصلـی بـرای سـازمان اعـام مـی شـوند.

ملکـی ادامـه داد: طبـق آزمـون اول، 5000 نفـر از آقایـان و 
کنون  کردند و ا 500 نفر از بانوان در آزمون علمی شـرکت 
که سـازمان بـه آن ها  چنـد برابـر ظرفیـت از نفـرات اصلی 
نیازمنـد اسـت، معرفـی شـده انـد. افـراد برگزیـده شـده در 
کمـک میانگیـن  آزمـون علمـی، پـس از شـرکت در آزمـون عملـی در نهایـت بـه 
آزمـون علمـی و عملـی بـه مرکـز آموزش سـازمان آتش نشـانی معرفی می شـوند. 
مراحـل  بایـد  عملـی  و  ورزشـی  هـای  آزمـون  انجـام  از  پـس  شـدگان  پذیرفتـه 
کننـد تا نهایتًا نفرات برتـر به مرکز آموزش  گزینـش، پزشـکی و سـایر مـوارد را طـی 
گذرانـدن دوره هـای الزم در سـازمان معرفـی مـی شـوند. معرفـی شـده و بـرای 

تش نشانی تهران:  سخنگوی سازمان آ
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