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در نشست وزیر کار با مدیران 
5تشکل های صنفی و کارگری چه گذشت؟

پیشنهادات رئیس کانون وکال برای 
غ التحصیالن حقوق  ساماندهی اشتغال فار

گام بلند مجلس شورای 
اسالمی برای ساماندهی

 و بهبود فضای کسب و کار 
کشور 

هدایت تحصیلی،    هدایت شغلی  و  نگاهی به مشاغل آینده
امیر علی بینام

حضـرت موالنـا در دفتـر سـوم مثنـوی معنـوی در حکایتـی ایـن بیـت دلنشـین را 
آورده اسـت کـه در ادبیـات و ضـرب المثـل هـا نیـز بـه وفـور اسـتفاده می شـود؛ 

»هر کسی را بهر کاری ساختند  میل آن را در دلش انداختند«.
ایـن روزهـا بـه دلیـل شـرایط حـاد کرونایـی، گرچـه برخـاف سـالهای گذشـته 
از حـال و هـوای بازگشـایی دانشـگاه هـا و مـدارس و زنـگ آغاز سـال تحصیلی خبری 
نیسـت امـا دانشـجویان، دانـش آمـوزان و خانـواده هـا خود را بـرای سـال تحصیلی جدید 
بـه شـکل مجـازی آماده می کننـد؛ حـدود 14 میلیـون دانش آمـوز و بیش از چهـار میلیون 
دانشـجو بـه سـال تحصیلـی جدید خوشـآمد مـی گوینـد و این خود سـوژه بسـیاری 
از کارشناسـان حـوزه آمـوزش و تعلیـم و تربیـت  بـرای بحـث دربـاره نهـاد 

آمـوزش و پـروش از یکسـو و نظـام آموزش عالی و دانشـگاهی از سـوی دیگر اسـت.
بـا توجـه به شـرایطی که کشـورمان دارد همه خانـواده ها می دانند که دیگـر نه آمـوزش و پروش و 
نه آموزش عالی، آن بتی نیسـتند که سـالها و دهه های قبل از آن در ذهن داشـتند، بسـیاری از 
خانـواده هـا مـی داننـد که آموزش و پـرورش به تنهایـی و با تعداد اندک مشـاوران 
و مربیـان نمـی توانـد هدایتگـر تحصیلـی فرزندانشـان باشـد، آموزش و پرورشـی که 
هنـوز در اجـرا و یـا عدم اجـرا و نحوه نگاه به سـند بنیادین خـودش نیز گیر افتاده اسـت؟ 
آمـوزش و پرورشـی کـه با توجه به انبـوه بازنشسـتگی معلمـان حتی از عهـده تامین 
نیـروی بـرای کاس هـای درس نیـز ناتـوان اسـت. همیـن آمـوزش و پـرورش 
پاسـخگوی نیازهـا و خواسـته هـای متعـدد صنفـی و معیشـتی معلمـان نیسـت و 
ماجـرای رتبـه بنـدی معلمانـش نیـز دغدغـه اصلـی فرهنگیـان، نماینـدگان مجلس و 

مدیران دولت اسـت.
از سـوی دیگـر نظـام آمـوزش عالـی نیز کـه ادامه دهنـده و تعییـن کننده سرنوشـت آتی 
دانـش آموزان در بسـتر جدید اسـت نیز مشـکات خـود را دارد؛ عدم مسـئولیت پذیری در 
قبـال اشـتغال دانـش آموختـگان، توجه بـه کمیت بجای کیفیت آموزشـی، عقـب ماندگی 
مزمن رشـته ها و سـرفصل های آموزشـی و بی توجهی به آینده مشـاغل و مشـاغل آینده 
و آنچـه در دنیـا در حـال رخ داد اسـت؛ شـرایطی را رقـم اسـت که نتیجـه آن هدایت های 
تحصیلـی فلـه ای و بـی هـدف و صرفا دلبخواهـی فرزنـدان و خانواده هاسـت؛ به قولی 

هـر فـردی و خانـوده ای از ظـن خـود به دنبال گمشـده خویش اسـت. 
ایـن موضـوع در دانشـگاه هـا شـکل دیگـری هـم دارد چرا که دانشـگاه حلقـه اتصال 
بـه بـازارکار و اشـتغال و جامعه اسـت و زمانـی که عاقه، رشـته، مهـارت، بازارکار 
و نـوع نـگاه بـه آینده مشـاغل و مشـاغل آینـده در قاموس فرد جایی نداشـته باشـد 

بسـیاری از سـرمایه گذاری ها بی ثمر می شـود.
از ایـن رو بـار دیگـر بایـد ایـن بیـت ابتـدای یادداشـت » هـر کسـی را بهـر کاری 
سـاختند؛  میـل آن را در دلـش انداختند« را مرور می کنیم و از والدین، مدیران و کارشناسـان 
آموزش و پرورش و آموزش عالی می پرسـیم سـهم شـما از هدایت و راهنمایی تحصیلی و 
هدایت شـغلی دانش آموزان و دانشـجویان چقدر اسـت؟ و از سـازمان های مدیریت و 
برنامـه ریـزی آموزشـی وزارت و پرورش و آموزش عالی می پرسـیم محتواهای آموزشـی 
و همچنین به روز رسـانی و ایجاد سـرفصل ها و رشـته های جدید بر چه اساسـی اسـت؟ 
آیـا خبـر داریـد نظـم بازارکار و مشـاغل بـا ورود مشـاغل جدید و آینـده در حـال دگرگونی 
اسـت؟ آیـا بـه این رسـیده اید کـه دیگر زمـان تصمیم گیری در پشـت درهای بسـته 
بـه پایـان رسـیده و بایـد از معلـم و والدیـن و همچنین نهادهـای پیشـرو موثر مثل 
جهـاد دانشـگاهی و فنـی و حرفـه ای  هم بـرای تصمیم گیری ها باید اسـتفاده کنید؟ آیا 
مـی دانیـد مفهوم آمـوزش، مهارت، شـغل و بـازارکار در دنیا متحول و بـه عبارتی دگرگون 
شـده اسـت و دیگر ادبیات دکتر و مهندس شـدن اولویت های شـغلی و درآمدی نیسـتند؟ 
مبـادا بـا ماموریـت هـا و مسـئولیت هایـی که داریـم مصداق ایـن عبارت باشـیم که 

»جـاده پیچیـد و ما ...«

یادداشت سردبیر

گفت و گو با سنگین تاج نظری پور
کارآفرین حوزه مشاغل خانگی 

10

برگزاری آزمون استخدامی 
در دستور کار وزارت نفت 

3

برنامه وزارت بهداشت 
برای استخدام 10 هزار پرستار جدید

3

نیروهای قرآنی و نهضت سوادآموزی
از مهرماه استخدام می شوند

8

برنامه استخدام 200 نفر
در سازمان جوانان هالل احمر 

3

"کلیـات  بـا  حالـی  در  ملـت  خانـه  نماینـدگان 
کار"  کسـب و  طـرح تسـهیل صـدور مجوزهـای 
کار کشـورمان  موافقـت کردنـد که رتبه کسـب و 
در وضـع بسـیار نازلـی قـرار دارد و براسـاس اعـام 
علـی خضریـان نماینـده محترم مـردم تهـران در 
در  را   178 رتبـه  اسـامی  شـورای  مجلـس 

کشـور دنیـا دارد. بیـن 198 
بـه گـزارش بـازارکار، ایـن اقدام بجای نمایندگان 
قالیبـاف  باقـر  محمـد  دکتـر  تحسـین  کـه 
نیـز  را  اسـامی  شـورای  مجلـس  رئیـس 
عملیاتـی  صـورت  در  داشـت  همـراه  بـه 
از  را  موانـع  از  بسـیاری  توانـد  مـی  شـدن، 
دانـش  بویـژه  و  کارآفرینـان  مـردم،  راه  سـر 
انـدازی  راه  بـه  عاقنـدان  و  آموختـگان 
و  اشـتغال  توسـعه  بـه  و  بـردارد  کار  و  کسـب 

کنـد. کمـک  کشـور  در  کارآفرینـی 
نماینـدگان در نشسـت علنـی روز چهار شـنبه 
بـا  اسـامی  شـورای  مجلـس  شـهریورماه   24
مجوزهـای  صـدور  تسـهیل  ح  طـر کلیـات 
کار با 203 رأی موافق، 27 رأی مخالف  کسب و 
و 11 رأی ممتنـع از مجمـوع 203 نماینـده حاضر 

کردنـد. در جلسـه موافقـت 
2و9

تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار
یک میلیون فرصت شغلی ایجاد می کند  

6

نمایندگان  مجلس  مطرح کردند

9
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رئیـس مجلـس شـورای اسـامی، وجـود جوانـان 
تحصیلکـرده و بـا اسـتعداد بیـکاری کـه فرصـت از 
آنهـا گرفته شـده اسـت را یکـی از چالش های کشـور 
دانسـت و گفـت: ان شـاء الـه طـرح تسـهیل صـدور 
مجوزهـای کسـب و کار، از انحصـار جلوگیـری کـرده 
و رقابـت جـدی را در فضـای کشـور ایجـاد می کنـد.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از خبرگـزاری خانـه 
ملـت، دکتـر محمدباقـر قالیبـاف در جلسـه علنـی 

24 شـهریورماه مجلـس شـورای اسـامی پـس از 
رأی بـاالی نماینـدگان بـه کلیـات طـرح تسـهیل 
صـدور مجوزهـای کسـب و کار گفـت: از نماینـدگان 
تسـهیل  راسـتای  در  کـه  چـرا  می کنـم  تشـکر 
گـری در بـازار کسـب و کار و رفـع موانـع گام جـدی 
برداشـتند، امـروز یکـی از چالش هـای کشـور مـا، 
جوانـان تحصیلکرده و با اسـتعداد بیکاری اسـت که 
فرصت هـا از آنهـا گرفته شـده اسـت. ان شـاء اله این 
طـرح بتواند از هـر انحصاری جلوگیری کـرده و یک 

رقابـت جـدی را در فضـای کشـور فراهـم کنـد.
از  داد:  ادامـه  اسـامی  شـورای  مجلـس  رئیـس 
بایـد  آیین نامـه  طبـق  می کنـم،  تشـکر  همـکاران 
30 ثانیـه بـرای رأی گیـری فرصـت دهیـم امـا امروز 
دقـت کـردم کـه 92 درصـد همـکاران در 20 ثانیـه 
رأی دادنـد، در برخـی از روزهـا تـا 60 ثانیـه هـم 
صبـر می کنیـم امـا بـاز هـم 60 نفـر از همـکاران در 
رأی گیـری شـرکت نکردنـد لـذا بابت ایـن موضوع 

می کنـم. تشـکر  دوسـتان  از 

تصویب طرح تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار 

در مجلس شورای اسالمی
اهداف و برنامه های »قرارگاه رفاه«

دکتــر حجــتاهلل عبـــدالملکـــــــــی، 
وزیرتعـــــاون، کــــار و رفاه اجتماعی 
بـه رویکـرد مردمـی دولـت  بـا توجـه 
سـیزدهم و با هـدف بازسـازی انقابی 
مدیریـت رفـاه اجتماعی و بهـره  گیری 
در  کشـور  کارشناسـان  و  نخبـگان  از 
نخسـین روزهـای فعالیت خـود اقدام 

بـه تشـکیل قـرارگاه رفـاه مـردم کرد.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از ایسـنا 
ابتـدای  همـان  از  عبدالملکـی   ،
حضـورش، ایـن وزارتخانـه را »وزارت مـردم« دانسـت و با تاکید بر ایجـاد تحول در همه 
حـوزه هـای مرتبـط بـا وظایف و فعالیت ها، دسـتیابی سـریع تـر و کامل تر بـه اهداف و 
برنامـه هـا را در گـرو حرکتـی انقابی و جهـادی معقول بـرای مانع زدایـی و رفع تضاد 

منافـع عنـوان کـرد.
با محمود کریمی بیرانوند، نایب رئیس قرارگاه رفاه مردم در این باره گفت وگو کردیم.

■چرا قرارگاه، مگر در شرایط جنگ هستیم؟
در پاسـخ ایـن سـوال بایـد تاکیـد کنـم اتفاقـا قائـل بـه ایـن موضـوع هسـتیم کـه در 
اجتماعـی  کارورفـاه  تعـاون،  وزارت  بریـم.  سـرمی  بـه  اقتصـادی  جنـگ  شـرایط 
کامـا  ای  وزارتخانـه  یعنـی  اجتماعـی،  و  فرهنگـی  اقتصـادی،  ای  وزارتخانـه 
ای  وزارتخانـه  تنهـا  را  وزارتخانـه  ایـن  توانیـم  نمـی  اسـت.  ای  رشـته  بیـن 
داریـم. را  ویژگـی  از هـر دو  ترکیبـی  کـه  بدانیـم، چـرا  اقتصـادی  یـا  اجتماعـی 
مـا درشـرایط جنـگ اقتصـادی به سـر مـی بریـم. در این شـرایط سـازمان هـا و نهادهای 
رسـمی قابلیـت شکسـت کامـل دشـمن را در جنـگ ندارنـد. درسـت ماننـد اتفاقـی کـه 
در زمـان دفـاع مقـدس رخ داد. درآن زمـان یـگان هـای عملیاتـی رسـمی داشـتیم، امـا 
قرارگاهـی نیـز بـرای عملیات خاص داشـتیم، امـا چـرا در آن دوران  قرارگاه تشـکیل می 
دادنـد؟ بـرای مـوارد خـاص. بـرای اینکـه تـوان بخـش های مختلـف تجمیـع و به خط 

شـود. خطـی شکسـته شـود و پیـش بـرود. فلسـفه تشـکیل قـرارگاه نیـز این اسـت.
■کارکردهای این قرارگاه چیست؟

تفکـر وزیـر این اسـت کـه در کنـار اسـتفاده از ظرفیت ها و اسـتعدادهای آن سـازمان، 
قرارگاهی تشـکیل می دهد که سـه وظیفه داشـته باشـد. قـرارگاه رفاه مـردم نیز مانند 
قرارگاه تشـکیل شـده در کمیته امداد امام خمینی)ره( اسـت. این قرارگاه سـه کارکرد 
دارد. در درجـه اول یـک نهـاد حامـی اسـت. یعنی قـرارگاه با سـازمان مـوازی کاری 

نـدارد و بـاری بـر دوش سـازمان نیسـت، بلکه شـکل حمایت گـر دارد.
■این حمایت ها از چه جهت است؟

به لحاظ اندیشـه ای، حل و ریشـه یابی مسائل حمایت می کند. یعنی به مجموعه می گوید 
بـه جـز بارهای اجرایی چه باری بر دوش شـما اسـت و درآن زمینه کمک می کند.

■ و کارکردهای بعدی چیست؟
ناظـر اسـت. ایـده هـای تحولـی آمـاده شـده در قـرارگاه رفاهـی مـردم جمـع بندی 
و کارشناسـی مـی شـود. نایـب رئیسـان بـه عنوان مسـئول مسـتقیم درقـرارگاه حضور 
دارنـد بـه حـوزه اجـرا مـی رونـد. درحـوزه اجـرا نحـوه اجـرای آن مـورد نظـارت ایـن 
قـرارگاه قـرار مـی گیـرد. کارکـرد سـوم ایـن قـرارگاه نهـاد سیاسـت گـذار اسـت. 
حضـور  بـا  را  موجـود  اداری  هـای  نظـام  مجموعـه  کلـی  هـای  سیاسـت  یعنـی 
خـود کارشناسـان مربوطـه در مجموعـه وزارتخانـه دنبال مـی کنند. یعنـی قرارگاه 
افـراد درونـی سـازمان  بـا محوریـت  افـراد درونـی و بیرونـی سـازمان  متشـکل از 
اسـت. قـرارگاه بـازوی حمایـت کننـده وزارتخانـه اسـت و نـه نهـادی بـا تحمیـل 
بـاری بـر دوش. سـاختار آن انشـایی و جهـادی و بـدون هیـچ بـار مالـی بـرای 

اسـت. وزارتخانـه 
■دالیل تشکیل این قرارگاه چیست؟

در قـرارگاه رفـاه مـردم، مسـئله ها شناسـایی و پاسـخ ها تدویـن می شـوند. به مرحله 
اجـرا مـی رسـد. در رفـاه مردم اثـر می گـذارد. این قـرارگاه جایـگاه اجرایی نـدارد، اما 
تجزیـه و تحلیـل مسـائل انجام می شـود. تعیین اهداف، شناسـایی مسـائل، طراحی 
الگـوی حل مسـائل، تنظیم پاسـخ هـای معتبر، تهیـه برنامه های عملیاتـی اقداماتی 

اسـت که از سـتادها و اعضای آنها خواسـته می شـود.
■ دلیـل راه انـدازی قرارگاه رفاه مردم در روزهای نخسـتین فعالیت وزیرتعاون، 

کار و رفاه چه بوده اسـت؟
دلیـل راه انـدازی قـرارگاه رفاه مردم را در روزهای نخسـتین فعالیت وزیـر تعاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی بـه دلیـل بـاور وزیـر بـر ایـن موضوع اسـت کـه خدمت رسـانی 
بـه مـردم حتـی یـک روز هـم نباید بـه تاخیر بیفتـد. بنابراین نمی شـد بـرای ایجاد 
ایـن قـرارگاه، تـا ادامـه انتصـاب هـای جدید کـه ممکن اسـت چند مـاه  نیز بـه تاخیر 

بیفتـد صبرکـرد چـرا کـه زمـان خدمت رسـانی به مـردم تلف می شـد.
■ سازوکارانتصاب نواب رئیس ستادها چگونه بوده است؟

انتصـاب نـواب رئیـس سـتادها در این قـرارگاه ها به دلیـل جایگاه حقوقی آنـان بوده و 
نـه جایـگاه حقیقی بـه عنوان مثال احمـد خانی نوذری، روز گذشـته به عنـوان معاون 
امـور اقتصادی و محمد چکشـیان به عنوان معـاون امور فرهنگی و اجتماعی منصوب 
شـدند. ایـن افـراد به دلیـل جایگاه حقوقی خـود و با روندی نظـام مند در ایـن قرارگاه 
عضویـت پیـدا کردنـد. بـر همیـن اسـاس آقایـان افتخـاری و صادقـی فـر بـه طـور 

نظـام منـد از ایـن چرخه خارج شـدند.
■ آیـا ایـن قـرارگاه بار مالـی جدیـدی بـه دولـت و وزارت تعـاون، کار و رفاه 

اجتماعـی تحمیل مـی کند؟
 تشـکیل ایـن قـرارگاه فعالیتـی کامـا جهادی بـه شـمار مـی رود و افـراد ریالی بابـت این 
انتصـاب هـا دریافـت نمـی کنند. بنـده نیز بـا وزیـر تجربـه کارموفـق از جنـس قرارگاهی 
مشـابه نظیـر قـرارگاه امیرالمومنیـن )ع( را در کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره( داشـته 
ام. در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی تجاربـی دارم. در حـوزه جهادگـران کارآفرین فعالیت 
داشـته ام. در حـوزه اشـتغال محرومـان، فعالیـت هـای دانـش بنیـان کار کـرده ام. 
در نشسـت هـای اندیشـه ورزی حضور داشـتم و به طورخاصـه یک دهه همکاری 

مشـترک بـا وزیر رفـاه  داشـته ام.
■ دالیل سایر انتصاب ها در این قرارگاه چیست؟

ایـن افـراد از متخصصـان حوزه اقتصـاد، حقوقدان، آشـنایان به فرهنگ کسـب و کار، 
فعـاالن حـوزه کسـب و کار، آشـنایان به حوزه تامیـن اجتماعی و به طـور کلی نخبگان 

هستند. جامعه 

گزارشـی  طـی  مجلـس  هـای  پژوهـش  مرکـز 
بررسـی و تحلیـل شـاخص هـای بـازار کار در  بـه 
زمسـتان سـال گذشـته پرداخـت و اعـام کـرد:  
حـدود ۹۰ درصد کاهش اشـتغال بخش خدمات 
در زمسـتان ۹۹ مربوط به اشتغال غیررسمی است.
بـه گـزارش بـازارکار، معاونـت مطالعـات اقتصـادی 
مرکـز پژوهـش هـای مجلس شـورای اسـامی طی 
گزارشـی بـه بررسـی و تحلیـل شـاخص هـای بـازار 
کار در زمسـتان ۱۳۹۹ پرداخـت. در ایـن گـزارش 
آمـده: بررسـی تحوالت بـازار کار در فصل زمسـتان 
سـال ۱۳۹۹ گویای آن اسـت که ایـن بازار همچنان 
تحت تاثیر شـیوع ویروس کرونا قرار داشـته اسـت. 
یکـی از مهـم تریـن آثـار شـوک ویـروس کرونـا بـر 
بـازار کار ایـران، توقـف مسـیر رشـد جمعیـت فعال 
)باالخص در جمعیت شـاغل( اسـت که از زمسـتان 
۱۳۹۸ شـروع شـده و تـا زمسـتان ۱۳۹۹، ادامـه و 

اسـتمرار داشـته است.
بـه طـوری کـه نتایـج طـرح آمارگیـری نیـروی کار 
زمسـتان ۱۳۹۹ نشـان مـی دهـد کـه در زمسـتان 
سـال ۱۳۹۹ نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال قبـل، 
جمعیـت شـاغل، بیـکار و جمعیت فعـال به ترتیب 
۳۰۰ هـزار نفـر، ۳۱۱ هـزار نفـر و ۶۱۱ هـزار نفـر 

کاهـش داشـته اسـت.
در ادامـه گـزارش بیـان شـده: بـا ایـن حال بررسـی 
در  اواًل،  کـه  دهـد  مـی  نشـان  جریـان  آمارهـای 
درصـد   ۱۳۹۹ بهـار  بـه  نسـبت   ۱۳۹۹ زمسـتان 
کمتـری از بیـکاران و شـاغان غیرفعـال شـده و از 
بـازار کار خـارج شـده انـد. ثانیـًا، درصـد تغییـرات 

جریان نیـروی کار در زمسـتان ۱۳۹۹ تاحدودی 
بـا زمسـتان ۱۳۹۸ کـه بـازار کار بـه لحـاظ حفظ 
داشـت،  قـرار  بهتـری  وضعیـت  در  شـغل 
۱۳۹۹ نسـبت  و در زمسـتان  کنـد  مـی  برابـری 
شـاغلین  در  غیرفعـال  بـه  شـاغل  از  جریـان 
دارای بیمـه و فاقـد بیمه تقریبًا با زمسـتان سـال 

قبـل برابـری مـی کنـد.
در بخـش دیگـری از گـزارش مـی خوانیـم: بررسـی 
ترکیـب بخشـی اشـتغال نشـان مـی دهـد در بخش 
و  شـده  ایجـاد  اشـتغال  نسـبی  ثبـات  کشـاورزی 
بخـش صنعـت نیـز ۳۸۴ هزار نفـر افزایش اشـتغال 
داشـته کـه ۹۸ درصـد از افزایـش اشـتغال بخـش 

صنعـت، مربـوط بـه بخـش سـاختمان اسـت.
بـا ایـن حـال بررسـی نسـبت خـروج شـاغان بـه 
نشـان  اقتصـادی  مختلـف  هـای  بخـش  تفکیـک 
مـی دهـد که بخـش خدمات بیشـتر از سـایر بخش 
هـا، همچنـان تحت تاثیر تـداوم آثار ویـروس کرونا 
بخـش  اسـت در ایـن میـان شـاغلین غیررسـمی 

دارنـد. را  پذیـری  آسـیب  بیشـترین  خدمـات 
در ایـن گـزارش تصریـح شـده: همچنیـن درحالـی 
که در زمسـتان ۱۳۹۹ نسـبت به فصل مشـابه سال 
قبـل جمعیـت زنـان شـاغل ۴۴۰ هـزار نفـر کاهش 
دوره  ایـن  در  مـرد  شـاغلین  جمعیـت  یافتـه، 
شـواهد  اسـت.  داشـته  افزایـش  نفـر  هـزار   ۱۴۰
نشـان می دهـد در تمامـی بخـش های اقتصـادی، 
اشـتغال زنـان بـه مراتـب بیشـتر از مردان از شـیوع 
ویـروس کرونـا در سـال۱۳۹۹ آسـیب دیده اسـت.
بـا ایـن حـال نتایـج بررسـی هـا نشـان مـی دهـد 

نسـبت افزایـش جریـان جمعیـت زنـان شـاغل و 
 ۱۳۹۹ بـه جمعیـت غیرفعـال در زمسـتان  بیـکار 
در مقایسـه بـا بهـار ۱۳۹۹ کاهـش یافتـه و ایـن امر 
نشـاندهنده کاهـش آثـار کرونـا بـر بـازار کار زنان و 
شـرایط رو به بهبود زنان در بازار کار کشـور اسـت.

در ایـن گـزارش بیـان شـده: بـه طـور کلـی آسـیب 
و  صنعـت  بخـش  دو  در  زن  شـاغلین  پذیـری 
کشـاورزی در زمسـتان ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۹ 
کاهـش یافتـه، ولـی در بخـش خدمات بهبـودی از 

ایـن نظـر مشـاهده نمـی شـود.
بررسـی ترکیب شـهری و روسـتایی کاهش اشتغال 
در زمسـتان ۱۳۹۹ نشـان مـی دهـد کـه در مناطـق 
شـهری بیشـتر از مناطق روسـتایی کاهش اشتغال 
اشـتغال  کاهـش  سـهم  بیـن  ایـن  در  و  داده  رخ 
بخـش خدمـات در مناطـق شـهری بیشـتر اسـت. 
همچنیـن بیشـترین کاهـش اشـتغال در زمسـتان 
۱۳۹۹ مربـوط بـه گروه سـنی ۲۵ تا ۳۴ سـاله اسـت 
زیـرا این افراد سـهم باالیـی در رشـته فعالیت های 

آسـیب دیـده از کرونـا را دارنـد.
عـاوه بـر ایـن کاهـش تعـداد شـاغلین غیررسـمی 
بهـار  بـه فصـل  ۱۳۹۹ نسـبت  در فصـل زمسـتان 
۱۳۹۹ )۱۳۸۹ هـزار نفـر(، کمتـر بـوده و در حـدود 
۵۵۲ هـزار نفـر اسـت و در حـدود ۹۰ درصد کاهش 
اشـتغال بخش خدمات در زمسـتان ۱۳۹۹ مربوط 
بـه اشـتغال غیررسـمی اسـت در حالی که در سـایر 
بخـش هـا، ایـن آسـیب پذیـری نسـبت بـه بخـش 

خدمـات کمتر اسـت.

اشتغال غیررسمی بخش خدمات آسیب ها دید
مرکز پژوهش های مجلس؛ 

از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
صورت گرفت؛ 

رئیس جمهور به وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی توجه کند
 

رئیس  از  اسامی  شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
و  معین  کار  قراردادی  نیروهای  مطالبات  به  سریعا  که  خواست  جمهور 

شرکتی رسیدگی  کند.
بـه گـزارش ایسـنا، مهـدی اسـماعیلی نماینده مـردم میانـه در مجلـس در تذکر 
شـفاهی جلسـه علنـی امـروز مجلـس گفـت: یکـی از مطالباتـی کـه مکـررا از 
نماینـدگان مجلـس مطـرح اسـت مشـکل عـدم تبدیـل وضعیـت و اسـتخدامی 

نیروهـای کار معیـن و قـراردادی اسـت.
وی افـزود: برخـی از این افراد برای تعیین تکلیف وضعیت خود ۲۰ سـال اسـت 
که منتظر هسـتند اما بسـیاری از آنها در پاسـخ به این مطالبه خود معطل مانده اند.

ایـن عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس گفـت: از رئیـس جمهـور 
مـی خواهـم هرچـه سـریعتر بـه وضعیـت ایـن قشـر خـدوم توجـه کنـد. ایـن 
اقشـار در جایـگاه هـای مختلفـی همچـون آمـوزش و پـرورش، بهداشـت و 
درمـان و مخابـرات همچین راهـداری و حمل و نقـل و آب و فاضاب و وزارت 
نیرک فعالیت می کنند که الزم اسـت یه وضعیت آنها رسـیدگی شـود متاسـفانه 

برخـی از نیروهـای شـرکتی سـال های زیـادی اسـت تبدیل وضعیت نشـدند.

 عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی

لزوم تبدیل نهضت اشتغال زایی 
        به گفتمان اصلی در کشور 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه امروز 
بزرگ ترین چالش کشور ما اشتغال زایی است و باید 
دسـت بـه دسـت هـم داده و تـاش کنیم تـا نهضت 
اشتغال زایی را به پروژه اصلی کشورمان تبدیل کنیم، 
اظهار داشت: وزارت علوم نیز در دوره جدید مدیریتی 
خود، تولید اشـتغال و ثروت از علم را به عنوان یک 

اولویت سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.
بـه گزارش بازارکار به نقـل از اداره کل روابط عمومی 
وزارت علوم، دکتر محمدعلی زلفی گل در کنگره ملی 
شهید آیت اهلل مدنی که به مناسبت چهلمین سالگرد 
شهادت آن عالم ربانی برگزار شد، با بیان اینکه یکی از 
مهم تریـن ویژگی های شـهیدمدنی قدرت انسـجام 
بخشی و سیستم سازی بوده است، اظهار داشت: باید 
این ویژگی مهم ایشان را سرلوحه کار و زندگی خود قرار 
دهیم. ایشان در هر کجا که قرار می گرفتند با تاسیس 
نهاد ها سعی می کردند از حوزه های دینی فراتر رفته و 
وارد حوزه اجتماعی و خدمات رسانی اجتماعی شوند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه قومیت هـا بـا هـر فرهنـگ و 
زبان و قومیتی شـهدای عزیزمان و خانواده آن ها را 
گرامـی می دارنـد؛ افـزود: دانشـگاهیان و حوزویان 
نیـز ایـن ویژگی منحصـر به فرد شـهیدمدنی را باید 

سـرلوحه کار خـود قـرار دهنـد. روحانیـت معظـم 
همیشـه  و  انـد  بـوده  مـردم  امـن  مرجـع  همیشـه 
سـرمایه های اجتماعی کشـور را حفظ کرده و تاش 

کرده اند تا آن ها را ارتقا دهند. 
توقف استخدام استادان دانشگاه

 به دستور وزیر علوم 
وزیـر علوم تاکید کرد: جلسـات هیات هـای اجرایی 
جـذب با توجه به بخشـنامه مـورخ 6 شـهریور۱۴۰۰
و  نمی شـوند  تشـکیل  نهایـی  تکلیـف  تعییـن  تـا 

هیـچ حکمـی صـادر نمی کننـد.
دکتر محمد علی زلفی گل، ضمن بیان این مطلب در 
خصوص جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی گفت: با توجه به اینکه فرآیند 
جذب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی 
از دو بخش بررسی صاحیت علمی و بررسی صاحیت 
عمومی و همچنین اخذ اسـتعامات الزم از مراجع 
ذی صاح صورت می گیرد به همین جهت الزم است 
هیات های اجرایی جذب، فرآیندهای قانونی الزم را 

طبق روال انجام دهند تا حق افراد تضییع نشود.
وزیـر علوم تاکید کرد: جلسـات هیات هـای اجرایی 
جـذب با توجه به بخشـنامه مـورخ 6 شـهریور۱۴۰۰ 

تـا تعییـن تکلیـف نهایـی تشـکیل نشـده و هیـچ 
حکمـی صادر نشـود.

 اعـام نیـاز دانشـگاه ها برای جذب هیـأت علمی از 
تـا  و  آغـاز شـده  ۱۴۰۰ مـاه ۲۰ شـهریور  شـنبه
۱۶ مهرمـاه؛ همچنیـن فرایند ثبت نام متقاضیان 
بـرای جذب در دانشـگاه ها نیـز از ۱۷ آبان مـاه آغاز و تا 

۳۰ آبان مـاه ادامه خواهد داشـت.
از شـهریور  تغییـر تقویـم فراخوان هـای سـالیانه 
دلیـل  ایـن  بـه  آبـان  و  اردیبهشـت  بـه  بهمـن  و 
صـورت گرفتـه که فاصلـه دو فراخوان طوری باشـد 
بـه پایـان رسـاندن دوره رسـیدگی بـه  کـه امـکان 
فراخـوان قبلی پیش از آغاز فراخـوان جدید فراهم 
شـود و بـا نظر به مجموع محاسـبات و بررسـی های 
انجـام شـده از ایـن پـس ورود بـه فراخـوان جدیـد 
ممکـن  دانشـگاه هایی  و  مؤسسـات  بـرای  صرفـًا 
اسـت که کار رسـیدگی بـه پرونـده فراخـوان قبلی و 
دانشـگاه  بـه  مربـوط  بلوک هـای  در  حداقـل 

باشـند. رسـانده  پایـان  بـه  را 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: 

دو انتصاب جدید در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی 

عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه  اهلل حجت
اجتماعی، در احکامی جداگانه احمد خانی نوذری 
را به ِسمت معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی و 
محمد چکشیان را به ِسمت معاون فرهنگی و 

اجتماعی این وزارتخانه منصوب کرد. 
خانی نوذری پیش از  این مسئولیت  مدیر کلی 
راهبری شغلی کمیته امداد و محمد  چکشیان  
معاونت  راهبردی بنیاد فرهنگی خاتم االوصیاء)عج(   

داشتند. عهده  بر  را 
این  از  پیش  بازارکار،  خبرنگار  گزارش  به 

حجتاهللمیرزایی و ابراهیم صادقی فر عهده دار این مسئولیت هادر وزارت کار بودند.

▪●▪
سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد

حجت اهللعبدالملکی وزارت تعاون، کار و رفاه 
را  »میرهاشم موسوی«  حکمی  در  اجتماعی 
اجتماعی  تامین  سازمان  سرپرست  عنوان  به 

منصوب کرد.
وزیـر  حکـم  متـن  در  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
تامیـن  سـازمان  سرپرسـت  بـه  کار  و  تعـاون 
اجتماعـی آمـده اسـت: نظـر بـه مراتـب تعهـد، 
کارآمـدی، دانـش، تخصـص و تجربـه اجرایـی 
موثـر جنابعالی در حـوزه رفاه و تامین اجتماعی 

تـا طـی شـدن تشـریفات معمول صـدور حکم قطعـی به اسـتناد بنـد )ج( قانون اصـاح مـاده ۱۱۳ 
قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری جنابعالـی را بـه »سرپرسـتی سـازمان تامیـن اجتماعـی« 

منصـوب مـی کنـم. 
همچنیـن از خدمات دکتر سـاالری رئیس سـابق سـازمان تامیـن اجتماعی نیز تقدیر و تشـکر 

شـده است.
▪●▪

 با حکم رییس ستادکل نیروهای مسلح؛

"زاده کمند"، فرمانده قرارگاه مهارت آموزی سربازان شد

آموزی  مهارت  مرکزی  قرارگاه  جدید  فرمانده 
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح منصوب شد.

ستادکل  رییس  حکم  با  بازارکار،  گزارش  به 
زاده کمند  محمدجواد  سردار  مسلح،  نیروهای 
انسانی ستاد کل  با حفظ سمت معاون نیروی 
نیروهای مسلح به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی 

مهارت آموزی کارکنان وظیفه منصوب شد.
در حکم سردار زاده کمند چهار ماموریت اصلی 
که  گرفته  قرار  تاکید  مورد  قرارگاه  این  برای 

سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت راهبری طرح ها و پروژه های مرتبط باحوزه رشد وتعالی 
ارتقا  وکار،  کسب  و  اشتغال  تسهیلگری  مهارت ها،  سازی  توانمند  موارد  در  وظیفه  کارکنان 
جذابیت، نشاط و خوشایندسازی محیط خدمت، استفاده بهینه و اثر بخش از قابلیت ها و 

توانمندی های خدمت مشمولین نخستین مورد آن است.
همچنین دستیابی به سامانه ها و زیرساخت های مورد نیاز در راستای شبکه سازی طرح جامع 
ارتقا نشاط، مهارت افزایی و اشتغال کارکنان وظیفه، استفاده از تمام ظرفیت ها، امکانات و 
توانمندی های سازمان های نیروهای مسلح و وزارت دفاع و معاونت های ستاد کل و  تعامل و 

همکاری با دستگاه های ذیربط کشوری دیگر موارد مطرح شده است.
فرماندهی قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح پیش از این برعهده سردار 
محمد حسین سپهر بود که مدتی قبل در قرارگاه عملیاتی ستادملی مبارزه با کرونا منصوب شد.  

سردار زاده کمند، ریاست سازمان وظیفه عمومی ناجا را نیز در سوابقش دارد.
گفتنی است پیش از این سردار سپهر این مسئولیت را برعهده داشت.

▪●▪
رئیس دانشگاه علمی کاربردی: 

۷۵درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه علمی کاربردی خالی است 
رئیس دانشـگاه جامع علمی کاربـردی اعام کرد: 
۷۵ درصـد ظرفیـت هـای ایجـاد شـده در مراکز 
دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی خالـی اسـت و 

تنهـا ۲۵ درصـد آن تکمیل شـده اسـت.
به گزارش بازارکار محمدحسـین امید در گفتگو 
بـا مهر با اشـاره بـه ظرفیت هـای ایجاد شـده در 
دانشـگاه جامع علمی کاربردی گفت: بر اسـاس 
دولـت  توسـعه،  ششـم  برنامـه   6۵ و   64 مـواد 

مکلـف شـده بـود بـه گونـه ای عمل کنـد کـه ۳۰ درصد دانشـجویان کشـور مهارتی باشـند.
وی ادامـه داد: امـروز جمیعت دانشـجویی کشـور ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اسـت که ۳۰ درصد 
ایـن جمعیـت می شـود حـدود یـک میلیـون نفر، یعنـی تعـداد دانشـجویان مهارتی کشـور 

بـر اسـاس برنامـه مذکـور باید حـدود یـک میلیون نفر باشـد.
رئیـس دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی افـزود: بخـش از این دانشـجویان مهارتی باید توسـط 
بخـش پزشـکی و برخـی دانشـگاه های دیگر کـه دارای رشـته مهارتی هسـتند، تأمین شـده 
و مابقـی آن بایـد توسـط دانشـگاه فنـی و حرفـه ای و دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی 

تأمیـن شـود.
وی افزود: این در حالی اسـت که دانشـگاه جامع علمی کاربردی برای سـال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
بـه تنهایـی ظرفیـت پوشـش ایـن ۳۰ درصـد دانشـجویان مهارتـی را دارد، یعنـی دانشـگاه 
جامـع علمـی کاربـردی در مهـر ۱۴۰۰ ظرفیـت تربیـت بیـش از یـک میلیـون دانشـجو و 

حتـی ظرفیـت مـازاد نیـز دارد.
امیـد افـزود: امـا متأسـفانه ۲۵ درصـد ظرفیتـی کـه توسـط دانشـگاه ایجاد شـده تکمیل 
شـده اسـت و ۷۵ درصـد ظرفیـت ایجـاد شـده خالی اسـت، حال سـوال پیش می آیـد که چرا 
ایـن ظرفیت خالی اسـت؟ دالیل متعددی دارد یکی از دالیل آن این اسـت کـه دوره مهارتی ما 
شـهریه ای اسـت و با وجود اینکه دانشـگاه جامع، ارزان ترین شهریه کل کشـور را دارد، دانشجو 
بایـد بـرای دوره کاردانـی و کارشناسـی ناپیوسـته ۵ تـا 6 میلیـون تومـان هزینه کنـد و این برای 

عده ای سـخت اسـت مخصوصًا در دوره کرونا که کسـب و کارها با مشـکل مواجه شـده اسـت.
وی ادامـه داد: دلیـل دوم ایـن اسـت کـه همچنـان در دولت نگاه مـدرک گرایی برای اسـتخدام 
وجـود دارد و در فراخوان هـای اسـتخدام بـه دنبال مدرک کارشناسـی ارشـد و دکتری هسـتند 
و ایـن در حالـی اسـت کـه دوره مـا مهارتـی اسـت. گرچـه بنای مـا تربیـت کادر دولتی نیسـت و 
برنامـه مـا تربیـت افراد خاق، کار آفرین و کار فرما اسـت ولی بی تأثیر نیسـت، دلیل سـوم این 

اسـت کـه اصـواًل نگاه بـه آمـوزش عالی در سـال های اخیـر تغییر کرده اسـت.
رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی افـزود: سـال ۹۵ در کشـور 4 میلیـون و ۸۰۰ هـزار نفر 
دانشـجو داشـتیم کـه اکنـون ایـن تعـداد ۳ میلیـون و ۲۰۰ هـزار نفـر اسـت یعنـی بـه یک سـوم 
کاهـش یافتـه اسـت. این کاهـش جمعیت دانشـجویی همه زیر نظام هـا را در برگرفته اسـت اما 
در دانشـگاه علمـی کاربـردی علیرغـم رونـد نزولـی در سـال ۹۸ و ۹۹ در زمـان اعـام نتیجـه 
کنکـور ۱۵ درصـد رشـد داشـتیم و اقبـال بـه دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی زیـاد شـد.

امیـد ادامـه داد: یـک عامـل دیگـر نیـز وجـود دارد که باعث شـده ظرفیت دانشـگاه مـا تکمیل 
نشـود و آن هـم تغییـر نظام پذیرش آمـوزش و پرورش اسـت، وقتی قانونی یک نظام آموزشـی 
را تغییـر می دهـد سـایر اجـزای آن نظام هـم تحت تأثیر قرار می گیـرد، نظام آمـوزش و پرورش 

چنـد سـال پیش از پنج، شـش، یک به شـش، سـه، سـه تغییـر کرد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه فقـط ۲۵ درصـد ظرفیت دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی تکمیل شـده 
و ۷۵ درصـد ظرفیـت ایجـاد شـده در مراکـز علمـی کاربـری خالـی اسـت، گفـت: ایـن موضـوع 
می طلبـد کـه دولـت بـه ایـن مسـئله توجه کنـد، طی دو تا سـه سـال پیاپی بـه دولـت و مجلس 
پیشـنهاد داده ایـم کـه بخشـی از شـهریه آمـوزش مهارتـی دانشـجویان در برخـی از مناطق کم 
برخـوردار را کـه نیـاز به آمـوزش مهارتی در آن مناطق وجـود دارد را پرداخت کنند که به نتیجه 

نرسـید امـا امسـال قول هایـی داده انـد تا ایـن در این زمینه مسـاعدت شـود.

 مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم گفت: هدایت دانشجو 
است.  برخوردار  ویژه  اهمیت  از  آموزی  مهارت  و  کارآفرینی  عرصه های  به 
تاکنون مراکز هدایت شغلی و دفاتر کاریابی با هدف کاهش هزینه مبادله ناشی 
از استخدام نیروی کار برای بنگاه و کاهش هزینه کاریابی برای جویندگان کار 

تاسیس شده است.
علوم  وزارت  صنعت  و  جامعه  با  ارتباط  دفتر  کل  مدیر  سیف،  سعید  محمد 
آنا  خبرنگار  به  کارآفرینی  عرصه های  در  دانشجو  فعالیت  زمینه  ایجاد  درباره 
گفت: هدایت دانشجو به عرصه های کارآفرینی و مهارت آموزی از اهمیت ویژه 
برخوردار است. در این زمینه تاکنون مراکز هدایت شغلی و دفاتر کاریابی با هدف 
کاهش هزینه مبادله ناشی از استخدام نیروی کار برای بنگاه و کاهش هزینه 

کاریابی برای جویندگان کار تاسیس شده است.
وی افزود: از سوی دیگر باید هماهنگی بین صنعت و دانشگاه در اولویت اقدامات 
تا زمینه مهارت آموزشی، بکارگیری ایده های نخبگان و  انجام شود  آموزشی 

جوانان خوش فکر در اولویت اقدامات صنعت قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری آنا، مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه وصنعت وزارت علوم 
با بیان اینکه مراکز رشد و پارک های علمی و فن آوری هم در این زمینه فعالیت 
کنند، تاکید کرد: تمامی مراکز اشتغال ائم از شرکت ها، سازمان ها و نهادها باید 

قبل از استخدام و بکارگیری فرد برای او دوره های آموزشی برگزار کنند.
به گفته سیف اهداف دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور، رفع نیازها و 
چالش های اساسی کشور و کمک به تولید و رشد اقتصادی است، انتظار می رود 
اقدامات مناسب را در دستور کار خود  که دانشگاهیان و مراکز علمی کشور 

قرار دهند.
استفاده  اینکه  بیان  با  علوم  وزارت  صنعت  و  جامعه  با  ارتباط  دفتر  کل  مدیر 
برای  مناسب  اقدامات  از  دیگر  یکی  دانشجویی  نامه های  پایان  و  پروژه ها  از 
بکارگیری ایده های جوانان در صنعت است، تصریح کرد: باید بتوان با رایزنی 

زمینه بکارگیری این آثار را در صنعت ایجاد کرد.

تاسیس مراکز هدایت شغلی و دفاتر کاریابی
 برای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان 

مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم عنوان کرد: 

 از سوی رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور 
اولویت های مهارت آموزی و اشتغال 

جوانان اعالم شد
حرفـه ای  و  فنـی  آمـوزش  سـازمان  رئیـس 
کشـور گفـت: طراحـی و اجـرای برنامـه اشـتغال 
التحصیـان  فـارغ  خصـوص  بـه  جوانـان  بـرای 
دانشـگاهی بـا همـکاری دانشـگاه ها و پارک های 
علـم و فناوری از برنامه های اصلی سـازمان اسـت.
حسـینی  غامحسـین  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
داشـت:  اظهـار  معاونـان  بـا  نشسـت  در  نیـا 
عـاوه بـر پیگیـری و اجـرای کارهـای خـوب قبلی 
برنامه هـای جدیـدی برای نقـش آفرینی سـازمان 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای به عنوان حلقه اساسـی زنجیره ایجاد اشـتغال بـرای جوانان 
بـه خصـوص فـارغ التحصیـان دانشـگاهی بـا همـکاری دانشـگاه هـا و پـارک هـای 

علـم و فنـاوری طراحـی و بـه مرحلـه اجـرا در مـی آوریـم.
وی افـزود: تـاش مـی کنیـم  سـازمان آمـوزش فنی و حرفه ای را در مسـیر توسـعه 

پایـدار کشـور بـه جایـگاه واقعی خود برسـانیم.
حسینی نیا ادامه داد: در حال حاضر اهمیت نقش سازمان آموش فنی و حرفه ای با رسالت 
سرمایه گذاری در حوزه نیروی انسانی در مسیر توسعه کشور بر هیچ کس پوشیده نیست 
و با بسیج سرمایه عظیم نیروی انسانی سازمان و بهره گیری از منابع ارزشمند موجود، 
تمام تاش خود را برای خدمت به مردم در راستای تحقق وعده های صادقانه دولت 

به کار می گیریم.
به گفته معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تمام سرمایه های 
 انسـانی سـازمان و منابع موجود را در مسـیر تحقق وعده های دولت بسـیج می کنیم.
ایجـاد رضایـت  و  اعتبـاری  و مشـکات  رفـع مسـائل  پیگیـری  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شـغلی همـکاران به ویژه در سـطح اسـتان ها و شهرسـتان ها گفت: بـرای این منظور 
پیگیـری رفـع مسـائل و مشـکات بودجـه ای و اعتبـاری سـازمان و ایجـاد رضایـت 
شـغلی همـکاران بـه ویـژه در سـطح اسـتان ها و شهرسـتان هـا و تدوین برنامـه جامع 
سـازمان در برنامـه هفتـم توسـعه کشـور از جملـه اولویت هـای سـازمان فنـی حرفـه 
 ای در دوره جدیـد خواهـد بـود و در ایـن راه از هیـچ کوششـی فروگـذار نخواهیـم کرد.
رئیـس سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور بـا اشـاره بـه اقدامـات خوبـی که در 
حـوزه مهـارت آمـوزی صـورت گرفته اسـت بـر تـداوم اجرایی کـردن تفاهـم نامه های 

منعقـده سـازمان بـا دیگر دسـتگاه ها بـه عنوان سـرمایه ای ارزشـمند تأکیـد کرد.
معـاون وزیـر تعاون افـزود: بی تردید تاکیـدات مقام معظم رهبری بـر اهمیت موضوع 
آمـوزش هـای فنـی و حرفـه ای و تاکیـد ریاسـت محتـرم جمهـور و وزیـر محتـرم 
بـر اهمیـت و جایـگاه ایـن آموزش هـا و همراهـی نماینـدگان محترم مجلس شـورای 
اسـامی سـرمایه ارزشـمندی برای خدمت با انگیزه و موثر و منتج به نتیجه در مسـیر 
افزایـش بهـره وری ملـی و و اشـتغال مولد جوانـان برای همـکاران سـازمان خواهد بود.

تشکر  دکتر قالیباف از نمایندگان: 
در گفت و گو با نایب رئیس این قرارگاه مطرح شد
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 آیین اختتامیه نخستین جشنواره ایده  های 
برتر فناوری  های نرم و صنایع خالق فرهنگی 
و  نـرم  هـای  فنـاوری  و  علـوم  ملـی  پـارک  در 

صنایـع فرهنگـی برگزار شـد.
حضور  با  مراسم  این  بازارکار،  گزارش  به 
خوشخو،  ایمانی  حسیـــن  محمـد  دکتر 
فنـــاوری های  و  علــــوم  پـــارک ملی  رییس 
نرم و صنایع فرهنگی، دکتر سیاوش ملکی فر، 
جمهوری،  رییس  نوآوری  صندوق  معاون 

کار آفرینی امید، دکتر سید سعید هاشمی،  دکتــــر اصغر نـــوراهلل زاده، مدیـــــر عامل صندوق 
کبر عبدالملکی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی  و  رییس دانشگاه علم و فرهنگ، علی ا
جمعی از داوران و برگزیدگان این جشنواره روز دوشنبه بیست و دوم شهریور ماه سال جاری برگزار شد.

در ابتـدای ایـن مراسـم پیـام دکتـر سـعید رضـا عاملـی دبیـر شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی توسـط 
محمد حسین ایمانی خوشخو قرائت شد؛ در بخشی از این پیام آمده است؛ شورای عالی انقالب 
فرهنگی در راستای اقتدار بخشی به جوانان خالق و ایده پرداز حوزه فناوری های نرم و فرهنگی، 
عالوه بر حمایت های مستمر از پیشرفت فناوری های صنایع خالق و فرهنگی تالش نموده است 
تـا زمینـه هـا و تمهیـدات الزم قانونـی و سـاختاری را نیـز فراهـم نماید.بـدون شـک  تـالش حاصـل از 
مفهوم پـردازی و ایده پـردازی در حوزه هـای فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگی،باید موجب ارتقاء 
سـطح توانمنـدی و رونـق اقتصـاد فرهنـگ  و تعمیـق بینـش جامعـه فرهیختـه ایرانـی شـود.  البته 
توانمنـد سـازی جامعـه بـرای مواجهـه عقالنـی بـا آسـیب هـا  فضای مجـازی که بعضا بر سـرجامعه 

آوارهـای بـزرگ ایجـاد می کنند، اهمیـت زیـادی دارد. 
کیدات مقام معظم رهبری،  وی ضمن تشکر دکتر ایمانی خوشخو همچنین آورده است؛ با توجه به تأ
اهمیت راهبردی و اقتصادی فناوری های فرهنگی و نرم، پیچیدگی این حوزه، متولیان متعدد و 
لزوم همگرا کردن آنها و همچنین با توجه به اینکه »فناوری های نرم و فرهنگی« جزو اولویت های 
نقشه جامع علمی و نقشه مهندسی فرهنگی کشور قرار گرفته و  همچنین در راستای جهت گیری 
کالن کشور در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، »سند توسعه فناوری های نرم و هویت ساز« توسط 
کنون چراغ راه فعاالن و برنامه ریزان این حوزه است.   شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده و ا
ایـن سـند مشـتمل بـر یک مقدمه، ۹ مـاده و ۹ تبصـره در جلسـه ۸۱۰ مـورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ شـورای 
عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید  و براساس آن تعاریف، ارزشها، چشم انداز، اصول، اهداف، 
۱۰ راهبرد کالن و اقدامات ملی ذیل آنها و مسـائل اجرایی اجرای سـند تبیین شـده اسـت. ۱۸ نفر 
از مقامات کشـوری در شـورای سـتاد اجرایی سـازی این سـند عضو هستند و جهاد دانشگاهی که 

برگزار کننده این جشـنواره فاخر و اثرگذار اسـت، از جمله اعضای تأثیرگذار آن می باشـد.
جایگاه خوب پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

در ادامه این مراسم ایمانی درباره اهمیت شناسایی ایده ها گفت: خوشبختانه پارک ملی علوم و 
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی با حمایت های نهاد های مرتبط توانسته جایگاه خوبی پیدا کند. 
ایمانـی ایـن مجموعـه همـواره محلی بـرای دریافت ایده ها در زمینه صنایع فرهنگی اسـت. افزود: 
کنـار  کنیـم تـا در  قصـد داریـم یـک بانـک اطالعاتـی بسـیار معتبـری از ایـده پـردازان فرهنگـی تهیـه 

مجمـوع فعالیـت هـای ارزشـمند جهـاد دانشـگاهی یـک رویـان فرهنگـی خلق کنیم.
در ادامـه ملکـی فـر معـاون صنـدوق نـوآوری و شـکوفای بـا اشـاره به نوع حمایت صنـدوق نـوآوری و 
گفت: وظیفه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری حمایت از  شکوفایی از استارتاپ ها 
که بسیاری از آن  که در حال حاضر نزدیک به شش هزار دانش بنیان داریم  دانش بنیان ها است 
هـا از سـوی ایـن صنـدوق مـورد حمایـت قـرار گرفه انـد. در کنار دانش بنیان ها شـرکت های نـو آور و 
استارتاپ های زیادی هستند که فعالیت های مفیدی را به ثمر می رسانند، شاید این پرسش که 
گیرد یا خیر؟ به وجود آید  آیا شرکت های نوآور و استاراپ ها هم مورد تامین مالی صندوق قرار می 
کنند،  که در پاسـخ باید گفت، از آنجایی که شـرکت های نوآور اغلب در حوزه فرهنگی فعالیت می 
گر هر یک از  استارتاپ های  در نهایت باید به مرحله دانش بنیان شدن نوع سه برسند؛ بنابراین ا
که به شرکت دانش بنیان  حوزه فرهنگی از رسوی معاونت علمی ریاست جمهوری موفق شدند 

نوع سـه تبدیل شـوند، مشمول این قانون می شوند.
در انتهای این مراسم آیین تجلیل از داوران با حضور  اصغر نور اهلل زاده، دکتر سید سعید هاشمی، 

کبر عبدالملکی و ابراهیمی نبیونی برگزار شد. علی ا
گـزارش سـیناپرس از مجمـوع آثـار ارسـال شـده ۳۱ اثـر بـه انتخـاب داوران جـزو ایـده هـای برتـر  بـه 

شـناخته شـدند.  

خلق یک رویان فرهنگی در کنار دیگر 
دستاوردهای جهاددانشگاهی 

◄◄     تقدیر از ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع خالق فرهنگی  ◄

و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  پرسـتاری  معـاون   
پرسـتار  نیـروی  اسـتخدام  گفـت:  پزشـکی  آمـوزش 
متناسب با افزایش تخت های بیمارستانی نیست 
و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پرستاری بویژه 
دارنـد  کار  سـابقه  سـال  ده  بـاالی  کـه  پرسـتارانی 
گیـرد. بایسـتی در اولویـت اقدامـات اضطـراری قـرار 
مریـم حضرتی در نشسـت بررسـی مشـکالت نیروی 
کمیسـیون بهداشـت مجلـس افـزود:  پرسـتاری در 
کـه در بخـش  کـه بیـش از ۲۰ مـاه اسـت  پرسـتاری 
کـف  کویـد ۱۹ بـدون لحظـه ای وقفـه جـان بـر  هـای 
کنـد امتحـان خـود را پـس  ارائـه خدمـت و ایثـار مـی 
داده اسـت و نبایـد درگیـر آزمـون اسـتخدامی شـود.  
پرسـتار  نیـروی  شـدید  کمبـود  بـه  اشـاره  بـا  وی 
دی  در  داشـت:  اظهـار  مختلـف،  هـای  بخـش  در 
کـه  بررسـی  کویـد ۱۹، در  از  مـاه سـال ۱۳۹۸  قبـل 
کار  اضافـه  سـاعت  و  فعالیـت  میـزان  خصـوص  در 
و  هـا  دانشـگاه  در  پرسـتاران  ماهیانـه  عملکـردی 
گرفـت  کشـور انجـام  دانشـکده هـای علـوم پزشـکی 
دانشـگاه های  اغلـب  در  کـه  داد  نشـان  نتایـج 
کاری هـا و شـیفت هـای اجبـاری بـه  مـادر اضافـه 

دارد. وجـود  پرسـتاران 
حضرتـی  وبـدا،  از  بـازارکار  دوشـنبه  روز  گـزارش  بـه 
علـوم  دانشـگاه  در  مثـال  عنـوان  بـه  داد:  ادامـه 
پزشـکی  ایـران ماهیانـه بیـش از ۳۰۰ هـزار سـاعت 
کـه  کاری عملکـردی پرسـتاری  وجـود دارد   اضافـه 
حداقـل معـادل بیـش از دو هـزار پرسـتار مـی شـود 
کشـور مثـل  بقیـه دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی  و 
کرمان و شـهید بهشتی نیز وضعیتی مشابه  شـیراز، 
کـه بـدون شـک ایـن موضـوع پـس از شـیوع  دارنـد 

اسـت. داشـته  چشـمگیری  افزایـش  پاندمـی 
کـرد:  تصریـح  بهداشـت  وزارت  پرسـتاری  معـاون 
پرسـتاران علـی رغـم خسـتگی و تحمـل شـیفت هـا 
کاری هـای اجبـاری ایثارگرانـه و مسـئوالنه  و اضافـه 
بـه صـورت شـبانه روزی بـه ارئـه خدمـت پرداختنـد 
و علـی رغـم تعطیلـی هـای سراسـری هیـات دولـت 
خـود  هـای  شـیفت  در  پرسـتاران  هـا،  دورکاری  و 
و  جسـمی  هـای  آسـیب  وجـود  بـا  و  بودنـد  حاضـر 
بـدون خدمـات مراقبتـی  بیمـار  روحـی حتـی یـک 

رهـا نمانـد.    
کـه در  حضرتـی بـا اشـاره بـه اسـتخدام هـای خوبـی 
گفـت: تخصیـص  گرفـت،  گذشـته انجـام  دو سـال 
گذشته  بیش از ۲۴ هزار نیروی  پرستار در  دو سال 
گـر چه بسـیار ارزشـمند اسـت اما اغلـب جذب نیرو  ا
بـه صـورت تبدیـل وضعیـت  بـوده  و عمـال نیـروی 

کافـی بـه سیسـتم تزریـق نشـده اسـت.
گرفته متناسـب  وی افـزود: اسـتخدام هـای صورت 
افزایـش  و  بیمارسـتانی  هـای  تخـت  افزایـش  بـا 
بخـش هـای ویـژه صـورت نگرفتـه و بـرای رسـیدن 

بـه حداقـل اسـتاندارد جهانـی و نسـبت پرسـتار بـه 
تخـت یـا پرسـتار بـه جمعیـت فاصلـه زیـادی داریـم 
گیـرد. کـه بایـد تدبیـر فـوری در ایـن خصـوص صـورت 

گالیـه از تفکیـک پرسـتاران بـه  حضرتـی در ادامـه بـا 
عـدم  و  ای  تبصـره  و  شـرکتی  قـراردادی،  پیمانـی، 
سـهمیه مناسـب بـرای تبدیـل وضعیـت پرسـتاران 
کـرد:  کیـد  تا اخیـر،  هـای  اسـتخدامی  در  شـرکتی 
تمام پرسـتاران شـرح وظایف واحدی دارند و برای 
امتیـازات،  نظـر  از  بایـد  ایجـاد عدالـت در سیسـتم 
بـا یـک نـگاه دیـده شـوند. در  حقـوق و تسـهیالت 
حـال حاضـر ۳۵ درصـد پرسـتاران در بخـش هـای 
کـه پرداختـی  درمانـی و پرسـتاران شـرکتی هسـتند 
نیسـت  خدماتشـان  بـا  متناسـب  آنـان  مزایـای  و 
کـه نیازمنـد تجدیـد نظـر در تبدیـل وضعیـت  ایـن 

دارد. وجـود  عزیـزان 
وی افـزود: بیـش از ۲۲۰۰ پرسـتار شـرکتی و نزدیـک 
بـه ۹۹۶۰ پرسـتار قـرار دادی بـاالی ۱۰ سـال سـابقه  
از  بایـد  جـذب  گویـد  مـی  قانـون  داریـم،   خدمـت 
طریـق آزمـون باشـد، اما این قانـون مربوط به زمان 
عـادی اسـت  نـه در زمـان بحـران و مبـارزه جهانـی 
بـا یـک پاندمـی منحـوس. لـذا چـه آزمونـی باالتـر از 
کـه ایـن پرسـتاران حـدود دو سـال در بخـش  ایـن 
کوویـد بـا جان و دل ارائـه خدمت دادند  هـای ویـژه 
هسـتند.  باالیـی  تجربـه  و  مهـارت  دارای  امـروز  و 
و  احتمالـی  تـرک خدمـت  از   پیشـگیری  بـرای  لـذا 
کشـورهای دیگـر  ضـرورت دارد  مهاجـرت  آنـان بـه 
اقـدام  عزیـزان  ایـن  وضعیـت  تبدیـل  بـه  نسـبت 

گیـرد. سـریع صـورت 
بـا  بهداشـت،  وزارت  پرسـتاری  معـاون  گفتـه  بـه 
کوویـد۱۹، احتمـال اتصـال آن  توجـه بـه خیـز پنجـم 
بـه خیزهـای بعـدی طـی نامـه ای بـه وزیـر محتـرم 

و  اضطـراری  پیشـنهاد   ۲۵ حداقـل  بـه  بهداشـت 
اشـاره  پرسـتاری  حـوزه  در  معاونـت  ایـن  ضـروری 

اسـت. شـده 
کـه بـه دنبـال درخواسـت  وی افـزود: در ایـن نامـه 
علـوم  دانشـکده های  و  دانشـگاه ها  متعـدد  هـای 
نیازهـای  و  کشـور در خصـوص مشـکالت  پزشـکی 
فـوری و ضـروری در حـوزه پرسـتاری نوشـته شـده 
کادر پرسـتاری، خسـتگی و تحلیل  کمبود محرز  به 
قـوای جسـمی و روحـی پرسـتاران و ضـرورت برنامه 
ریـزی مناسـب جهـت حفـظ و نگهداشـت نیـروی 

انسـانی اشـاره شـده اسـت.
بخـش  دو  در  نامـه  ایـن  کـرد:  تصریـح  حضرتـی 
کـه  پیشـنهادات اضطـرای و ضـروری نوشـته شـده 
شـدگان  پذیرفتـه  بکارگیـری  و  جـذب  در  تسـریع 
آنـی  جـذب  بویـژه   ۹۹ سـال  مـاه  بهمـن  آزمـون 
درمانـی،  کـز  مرا در  شـاغل  غیـر  و  بیـکار  پرسـتاران 
اخـذ مجـوز جـذب فـوری حداقـل ۱۰ هـزار پرسـتار، 
تبدیـل وضعیـت پرسـتاران شـرکتی و یـا قـراردادی  
وضعیـت  یـک  بـه  کار  سـابقه  بیشـتر  و  سـال   ۱۰ بـا 
پرسـتاری  کمـک  نیروهـای  بکارگیـری  و  پایدارتـر  
خدمـات  گـذاری  تعرفـه  فـوری  اجـرای  و  یکسـاله 
که در بخش  پرستاری از پیشنهادات مهمی است 
اسـت. شـده  اشـاره  آن  بـه  اضطـراری  پیشـنهادات 

گوهـای  گفـت و  در پایـان نشسـت  پـس از بحـث و 
از  متشـکل  کارگروهـی  شـد  مقـرر  گرفتـه  صـورت 
هـای  سـازمان  بهداشـت،  وزارت  از  نمایندگانـی 
برنامـه و بودجـه و امـور اداری و اسـتخدامی و نظـام 
کمیسـیون بهداشـت و درمان  پرسـتاری و دو عضو 
راهکارهـای  مطروحـه  مـوارد  بررسـی  بـا  و  تشـکیل 

را پیشـنهاد دهنـد. آنهـا  اجـرای 

معاون پرستاری وزارت بهداشت مطرح کرد، 

جذب پرستاران شرکتی و برنامه استخدام 10 هزار پرستار جدید 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

حداقل مدرک تحصیلیشرایط اختصاصیشرایط عمومیعنوان شغلی

مدیر صندوق های 
سرمایه گذاری

آقا با حداکثر سن ۴۰ سال و دارای کارت خدمت سربازی، مسلط 
بر قوانین و مقررات بازار سرمایه در حوزه صندوق های سرمایه گذاری، 

مسلط بر نرم افزارهای صندوق های سرمایه گذاری و اکسل و ورد، حداقل 
۳سال سابقه کار مرتبط، توانمندی در مدیریت عملیات و کارشناسان 
صندوق های سرمایه گذاری، دارای حسن خلق و توانمندی در تعامل 

مناسب با همکاران، سرمایه گذاران، ارکان و نهادهای ناظر بر صندوق های 
سرمایه گذاری، دارای دستکم یکی از مدارک حرفه ای تحلیل گری، 
مدیریت سبد یا ارزیابی اوراق بهادار، دارای توان مدیریتی و کار تیمی

افراد با کارشناسی ارشد در رشته های مالی، 
اقتصاد و کارشناسی مهندسی در اولویت 

خواهند بود.
ارائه تاییدیه حسن عملکرد و رفتار 

از محل کار قبلی

کارشناسی مالی، حسابداری، اقتصاد
دستکم یکی از گواهینامه های

 حرفه ای تحلیل گری، مدیریت سبد
 یا ارزیابی اوراق بهادار

رئیس حسابداری

آقا با حداکثر سن ۴۵ سال و دارای کارت خدمت سربازی، تسلط کافی 
بر قوانین و مقررات بازار سرمایه، تسلط بر استانداردهای حسابداری و 

تهیه صورتهای مالی و حقوق و دستمزد، حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط، 
تسلط بر حسابداری مالی، حسابداری صندوق سرمایه گذاری و سبدهای 
اختصاصی، تسلط بر قوانین بیمه و مالیات، تسلط بر نرم افزارهای مالی، 

اکسل و ورد، دارای توان مدیریتی و کار تیمی

ارائه تاییدیه حسن عملکرد و رفتار
 از محل کار قبلی

افراد دارای مدارک حرفه ای بورس در 
اولویت خواهند بود

کارشناسی حسابداری

آقا با حداکثر سن ۲۵ سال و دارای کارت خدمت سربازی، تسلط برحسابدار
 نرم افزارهای آفیس سایر مهارتهای عمومی کامپیوتری،

افراد دارای مدارک حرفه ای بورس
دیپلم حسابداری به باال در اولویت خواهند بود

منشی / پذیرش
حداکثر سن ۳۰ سال و دارای کارت خدمت سربازی برای آقایان، 

تسلط بر نرم افزارهای آفیس، جستجو در وب و سایر مهارتهای عمومی کامپیوتری
افراد دارای سابقه کار پذیرش نهادهای مالی 

در اولویت خواهند بود.
دیپلم حسابداری، زبان، کامپیوتر

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت: 

برگزاری آزمون استخدامی
 در دستور کار وزارت نفت قرار می گیرد

کار    معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت از برگزاری آزمون استخدامی در دستور 
کار قرار می گیرد  کرد: برگزاری آزمون استخدامی نیز دوباره در دستور  وزارت نفت خبر داد و اعالم 
کار در صنعت نفت، از ظرفیت  غ التحصیالن دانشگاهِی امیدوار به  تا بتوانیم با ایجاد انگیزه در فار

بازار کار جامعه علمی کشور در مسیر اعتالی این صنعت به نحو بهینه تری بهره مند شویم.
به گزارش بازارکار، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت با اشاره به نگاه مثبت وزارت نفت 
دولت سیزدهم نسبت به جذب نیروهای انسانی در قالب قراردادهای کاری موجود، گفت: کارکنان 
قراردادی مدت موقت و مشموالن ایثارگر صنعت نفت اطمینان خاطر داشته باشند که تعهدهای 
کارکنان، پس از تکمیل بررسی های الزم و صحت سنجی، اجرایی  مرتبط با تبدیل وضعیت این 

می شود.
افزود: تعهدهایی نسبت به تبدیل وضعیت  با خبرنگار شانا  گفت وگو  مهدی علی مددی در 
که تبدیل وضعیت پذیرفته شدگان آزمون قراردادی  کارکنان صنعت نفت وجود دارد  بخشی از 

مدت موقت و تبدیل وضعیت مشموالن ایثارگر از جمله آنهاست.
علی مددی درباره مشموالن ایثارگر توضیح داد: تعداد مشموالن بند »و« ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم 
توسعه در وزارت نفت حدود ۵ هزار نفر هستند که به رغم محدودیت های بودجه ای، وزیر نفت 
کارها  با نگاهی مثبت، تبدیل وضعیت تمام مشموالن را الزم االجرا خوانده اند. بخش عمده 

کارکنان انجام شده و بخشی نیز انجام خواهد شد. برای تبدیل وضعیت این 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت درباره حدود ۱۷۰۰ نفر پذیرفته شده آزمون کارکنان 
قراردادی مدت موقت نیز گفت: در این زمینه بررسی ها در حال انجام است و پس از صحت سنجی 
شرایط افراد و نیازسنجی، پذیرفته شدگان برای مصاحبه دعوت می شوند تا فرآیند جذب آنان 

در قالب قرارداد مربوطه تکمیل شود.
کید بر اینکه جذب نیروی مورد نیاز، محوریت نگاه وزارت نفت را در حوزه منابع انسانی شکل  وی با تأ
داده است، ادامه داد: با توجه به بازنشستگی بخش قابل توجهی از کارکنان صنعت نفت طی چهار 
که در این  تا پنج سال آینده، برنامه های مناسب دیگری نیز در خصوص جذب تدارک دیده ایم 
کار قرار می گیرد تا بتوانیم با ایجاد  زمینه، برگزاری آزمون استخدامی نیز دوباره در دستور 
کار  بازار  از ظرفیت  کار در صنعت نفت،  به  امیدوار  غ التحصیالن دانشگاهِی  انگیزه در فار

کشور در مسیر اعتالی این صنعت به نحو بهینه تری بهره مند شویم. جامعه علمی 

رئیس سازمان جوانان هالل احمر خبر داد

نفر  ۲۰۰ اسـتخدام  برنامـه 
 در سـازمان جوانان هـال احمر

گر مشـکالت اداری و قانونی اسـتخدام هزار نفر رفع شـود،  رئیس سـازمان جوانان هالل احمر افزود: ا
براسـاس قول های داده شـده برای اسـتخدام ٢٠٠ نفر از اعضا پافشـاری خواهیم کرد.

به گزارش بازارکار از سـازمان جوانان جمعیت هالل احمر، نخسـتین نشسـت خبری رابطان خبری 
سـازمان جوانـان جمعیـت هـالل احمـر بـا حضـور دکتـر محمـد گل فشـان و اعضـای داوطلـب حـوزه 

اطـالع رسـانی سـازمان در اسـتان هـا، امروز)دوشـنبه( بـه صـورت مجازی برگزار شـد.
در ایـن نشسـت رئیـس سـازمان جوانـان هـالل احمـر ضمـن قدردانـی از فعالیـت رابطـان خبـری 
گفـت: رابطـان خبـری سـازمان در جـذب و  اسـتان هـا در زمینـه اطـالع رسـانی شـفاف سـازمان، 

حفـظ اعضـای داوطلـب نقـش موثـری دارنـد.
گفت:  گل فشـان در خصوص جذب و اسـتخدام اعضای داوطلب سـازمان جوانان هالل احمر 
کـه هـزار نفـر از امدادگـران بـا درجـه ایثـار در هـالل احمـر جـذب شـوند و ٢٠ درصـد  قـرار بـوده 
کـه هنـوز ایـن امـر تحقـق پیـدا نکـرده اسـت. آن متعلـق بـه سـازمان جوانـان هـالل احمـر بـوده 
گر مشـکالت اداری و قانونی اسـتخدام هزار نفر رفع شـود  رئیس سـازمان جوانان هالل احمر افزود: ا

ما بر اسـاس قول های داده شـده برای اسـتخدام ٢٠٠ نفر از اعضا پافشـاری خواهیم کرد.
کید به اینکه با وجود مشکالت مالی درصدد رفع مشکالت و  رئیس سازمان جوانان هالل احمر با تا
دغدغه های اعضای داوطلب سازمان هستیم، گفت: برخی استان ها از در راستای نگهداری اعضا 

فعالیت های خوبی انجام داده اند.
کید کرد. وی به تکریم اعضای جوان سازمان در حفظ و نگهداشت آنها تا
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گاز  شـــرکت  پشـــتیبانی  و  مالـــی  امـــور  رییـــس 
گفـــت: مدرســـه عالـــی مهارتـــی صنعـــت  هرمـــزگان 
گاز در ایـــن اســـتان بـــا هـــدف ایجـــاد زمینـــه مناســـب 
ــدان  ــه منـ ــه عالقـ ــی بـ ــای تخصصـ ــوزش هـ ــرای آمـ بـ

ایـــن صنعـــت راه انـــدازی مـــی شـــود.
ــووالن دانشـــگاه  ــا مسـ ــدار بـ ــر در دیـ بهمـــن بازگیـ
بـــه  اشـــاره  بـــا  بندرعبـــاس،  واحـــد  اســـالمی  آزاد 
گاز  ی مدرســـه عالـــی مهارتـــی صنعـــت  راه انـــداز
کـــرد: اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای  در اســـتان، اظهـــار 
علمـــی و دانشـــگاهی در صنایـــع بـــه ویـــژه صنعـــت 
یـــادی در توســـعه و شـــکوفایی  کمـــک ز گاز مـــی توانـــد 
کـــه در ایـــن راســـتا بایـــد از تجربیـــات  اســـتان باشـــد 
کـــرد. بخـــش هـــای دانشـــگاهی و صنعـــت اســـتفاده 
ـــا وجـــود ظرفیـــت هـــای مناســـب در  ـــزود: ب ی اف و
دانشـــگاه هـــای آزاد اســـالمی اســـتان و همچنیـــن 

ی  انـــداز راه  طـــرح  از  اســـتان  گاز  شـــرکت 
گاز اســـتقبال  مـــدارس عالـــی مهارتـــی ویـــژه صنعـــت 
کنیـــم و از تمـــام امکانـــات و تجهیـــزات خـــود در  مـــی 

ــرد. کـ ــم  ــتفاده خواهیـ ایـــن خصـــوص اسـ
کـــرد: ایجـــاد زمینـــه مناســـب بـــرای  بازگیـــر اظهـــار 
ــمی،  ــان رسـ کارکنـ ــرای  ــی بـ ــای تخصصـ ــوزش هـ آمـ
اســـتفاده  و  هرمزگانـــی  شـــهروندان  و  پیمانـــکاری 
آزاد  دانشـــگاه  هـــای  آزمایشـــگاه  و  هـــا  کارگاه  از 
کـــه در  ــواردی اســـت  ــر مـ ــر اســـتان، از دیگـ در سراسـ
گاز هرمـــزگان در ســـال جـــاری  کار شـــرکت  دســـتور 

قـــرار دارد.
مهارتـــی  و  عمومـــی  هـــای  آمـــوزش  معـــاون 
نیـــز  آزاد اســـالمی واحـــد بندرعبـــاس  دانشـــگاه 
مـــدارس عالـــی مهارتـــی  ایجـــاد  اینکـــه  بیـــان  بـــا 
فاصلـــه بیـــن مـــدرک دانشـــگاهی و اشـــتغال را  بـــه حداقل 
مـــی رســـاند، افـــزود: هـــدف از تاســـیس دانشـــکده 
کارآفرینـــی در دانشـــگاه آزاد اســـالمی بـــه  مهـــارت و 
ایـــن دانشـــکده در  و  بـــوده اســـت  همیـــن منظـــور 

تعامـــل تنگاتنـــگ بـــا ســـازمان فنـــی و حرفـــه ای ، اهداف 
مهارتـــی، شـــغلی و کاربنیـــان را دنبـــال مـــی کنـــد.

عالـــی  مـــدارس  تشـــریح  بـــه  باوقـــار  مرتضـــی 
و  پرداخـــت  اســـالمی  آزاد  دانشـــگاه  در  مهارتـــی 
کافـــی  افـــزود: مـــدارس عالـــی مهارتـــی هـــم مهـــارت 
را بـــه مهـــارت آمـــوزان آمـــوزش مـــی دهنـــد تـــا بعـــد 
ایجـــاد  شـــغلی  خـــود  بـــرای  آموختگـــی  دانـــش  از 
کننـــد  کننـــد و هـــم مشـــکالت صنایـــع را حـــل مـــی 
بـــا  را  جامعـــه  در  ی  بیـــکار بحـــران  طرفـــی  از  و 

کنـــد. مـــی  برطـــرف  نیروهـــا  ی  ســـاز توانمنـــد 
گواهینامـــه هـــای صـــادره در  ی همچنیـــن بـــه  و
ــا  ــد: بـ ــاد آور شـ ــرد و یـ کـ ــاره  ــا اشـ ــن دوره هـ ــان ایـ پایـ
ـــگاه آزاد  ـــن دانش ـــه بی گرفت ـــورت  ـــل ص ـــه تعام ـــه ب توج
اســـالمی و ســـازمان فنـــی و حرفـــه ای ، گواهینامـــه هـــای 
صـــادره در پایـــان ایـــن دوره هـــا بـــه تاییـــد ایـــن دو 
نهـــاد خواهـــد رســـید و قابـــل ترجمـــه بـــرای اشـــتغال 

کشـــور نیـــز مـــی باشـــد. در خـــارج 

ســـرمایه گذاری  و  اشـــتغال  کارگـــروه  نشســـت 
ــه شـــخص  کـ ــد  ــزار شـ ــی برگـ ــان درحالـ کرمـ ــتان  اسـ
اســـتاندار نحـــوه اســـتخدام در شـــرکت های معدنـــی 
و صنعتـــی بـــزرگ را مـــورد اشـــاره قـــرار داد و خواســـتار 
جـــذب بیـــکاران تحصیلکـــرده جامعـــه بـــه جـــای 

ــد. ــا شـ ــتگاه ها در آنهـ ــایر دسـ ــاغالن سـ شـ
گزارش بازارکار به نقل از ایرنا، علی زینی وند  به 
گفت: مشاهده می  کرمان در این نشست  استاندار 
یا  ها  شرکت  دیگر  در  پایدار  اشتغال  که  فردی  شود 
دستگاه های اجرایی دارد به طور مثال هفت میلیون 
استخدام  های  گهی  آ در  گیرد،  می  حقوق  تومان 
شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی ثبت نام می کند 
تا پس از استخدام مثال بتواند حقوق ۱۵ میلیون تومانی 
بگیرد؛ درحالی که این سهمیه جذب باید به جوانان 

تحصیلکرده و بیکار جامعه اختصاص یابد.
اســـتخدام  و  فرآینـــد جـــذب  بایـــد  افـــزود:  ی  و
کـــه حداقـــل  گونـــه ای باشـــد  ایـــن شـــرکت هـــا بـــه 
کـــه انســـان  یکـــی دو نفـــر از بیـــکاران هـــر خانـــواده 
هـــای  دانشـــگاه  تحصیلکـــرده  و  توانمنـــد  هـــای 
و  جـــذب  بتواننـــد  هســـتند  آنهـــا  در  هـــم  مطـــرح 

شـــوند. اســـتخدام 
ــتغال و  ــره  اشـ کارگـ ــئوالن  ــان مسـ کرمـ ــتاندار  اسـ
ـــه ای در ایـــن  کـــرد مصوب گـــذاری را موظـــف  ســـرمایه 
ـــرای اجـــرای آن  کارگـــروه در ایـــن زمینـــه بگذراننـــد و ب
برنامـــه ریـــزی هـــا را انجـــام دهنـــد تـــا بـــا  تکیـــه بـــر نـــوع 
بـــه آزمـــون اســـتخدام  بیمـــه افـــراد متقاضـــی ورود 

شـــرکت هـــای بـــزرگ معدنـــی یـــا دیگـــر ســـازوکارها، 
ـــه جـــای اشـــتغال مجـــدد افـــراد دارای شـــغل ثابـــت  ب
و پایـــدار، زمینـــه جـــذب بیـــکاران در ایـــن اســـتخدام 

هـــا فراهـــم شـــود.
کـــه مدیـــران متولـــی اســـتان  کـــرد  کیـــد  ی تا و
پـــس از بررســـی هـــای همـــه جانبـــه، پیشـــنهادها و 

کننـــد. ســـازوکارهای ایـــن مهـــم را ارائـــه 
ـــای  ـــت ه ـــه فرص ـــان اینک ـــا بی ـــان ب کرم ـــتاندار  اس
ـــه روز رســـانی  ـــد ب کرمـــان بای گـــذاری اســـتان  ســـرمایه 
دســـتگاه های  کارکنـــان  از  بخشـــی  گفـــت:  شـــود 
اجرایـــی مختلـــف بـــا وجـــود داشـــتن شـــغل بـــرای 
و  معدنـــی  هـــای  شـــرکت  ســـمت  بـــه  اســـتخدام 
ــن  ــل و تعییـ ــه تحلیـ ــاز بـ ــه نیـ کـ ــد  صنعتـــی مـــی رونـ

چارچوبـــی بـــرای اســـتخدام وجـــود دارد.
تحقق تعهد اشتغال روند تصاعدی بگیرد

کیـــد بـــر اینکـــه  کرمـــان در ادامـــه بـــا تا اســـتاندار 
اســـتان  اجرایـــی  هـــای  دســـتگاه  اشـــتغال  تعهـــد 
هـــزار   ۴۱ بـــر  افـــزون  جـــاری  ســـال  طـــی  کرمـــان 
فرصـــت شـــغلی و حـــدود ۴۲ هـــزار شـــغل اســـت 
اظهارداشـــت: باتوجـــه بـــه از دســـت رفتـــن برخـــی 
اقتصـــادی  مســـائل  و  کرونـــا  علـــت  بـــه  مشـــاغل 
ـــد  کاهـــش یاب ـــار بیـــکاری  ـــن آم ـــم امســـال ای ی امیدوار
ـــا شـــرایط، اشـــتغال اســـتان  زیـــرا باوجـــود ســـازگاری ب

نســـبت بـــه قبـــل تثبیـــت شـــده اســـت.
ـــرخ بیـــکاری  ـــا وجـــود ایـــن، ن گفـــت: ب ـــد  ینـــی ون ز
ــه بـــه ضعـــف در مشـــاغل  ــه باتوجـ کـ ــا باالســـت  مـ

بایـــد  لـــذا  اســـت  طبیعـــی  مـــار  آ یـــن  ا بانـــوان، 
بـــه مشـــاغل خانگـــی و بانـــوان توجـــه بیشـــتری شـــود.

ی تحلیـــل انجـــام شـــده دربـــاره فراینـــد  گفتـــه و بـــه 
کـــه توســـط ســـازمان مدیریـــت و  اشـــتغال در اســـتان 
کرمـــان انجـــام شـــده راهنمایـــی  برنامـــه ریـــزی اســـتان 
بـــرای  کـــه  اســـت  اجرایـــی  هـــای  دســـتگاه  بـــرای 
هـــا  رســـته  و  شـــغلی  هـــای  گـــروه  خـــالء  پرکـــردن 
تحلیـــل  ایـــن  و  باشـــد  کننـــده  کمـــک  می توانـــد 
مســـایل  از  بســـیاری  می توانـــد  راهکارهـــا  باوجـــود 

ــد. کنـ ــع  ــتان را رفـ ــوزه اسـ ــن حـ ایـ
توجـــه  بـــا  کـــرد:  یـــح  تصر کرمـــان  اســـتاندار 
تـــا  اجرایـــی  هـــای  دســـتگاه  اشـــتغال  تعهـــد  بـــه 
ـــان شـــهریورماه امســـال، از برنامـــه عقـــب هســـتیم  پای
کـــه بایـــد در نیمـــه دوم ســـال جـــاری بـــه صـــورت 

تصاعـــدی، رصـــد و ثبـــت ســـامانه شـــود.
هـــای  شـــرکت  از  بســـیاری  ی،  و گفتـــه  بـــه 
بـــزرگ ممکـــن اســـت اشـــتغال خـــود را در ســـامانه 
از  بســـیاری  اینکـــه  باشـــند، ضمـــن  نکـــرده  ثبـــت 
ــدازی  ــال راه انـ ــاس در حـ کوچـــک مقیـ ــای  واحدهـ
کـــه دســـتگاه هـــا بایـــد آنهـــا را شناســـایی و  هســـتند 

کننـــد. ثبـــت ســـامانه 
تعهـــد  اجـــرای  کـــرد:  بیـــان  ونـــد  ینـــی  ز
اســـتان  اجرایـــی  هـــای  دســـتگاه  اشـــتغالزایی 
کرمـــان بایـــد رونـــد تصاعـــدی بگیـــرد و بـــه دســـتگاه هـــای 
هـــا در  ایـــن دســـتگاه  تذکـــر داده شـــود؛  کار  کـــم 

شـــوند. معرفـــی  نیـــز  آینـــده  جلســـات 

 عضـــو شـــورای شـــهر تهـــران بـــا اشـــاره بـــه رونـــد 
در  کارکنـــان  اســـتخدامی  وضعیـــت  تبدیـــل 
گفـــت: منتظـــر بودیـــم تـــا علیرضـــا  شـــهرداری تهـــران 
کانـــی شـــهردار جدیـــد پایتخـــت فعالیـــت خـــود را  زا

ــرد. گیـ ــورت  ــا اقدامـــات الزم صـ ــد تـ کنـ ــاز  آغـ
تهـــران  شـــهر  شـــورای  عضـــو  امانـــی،  ناصـــر 
و  اســـتخدام  دربـــاره  فـــارس،  بـــا  وگـــو  گفـــت  در 
کارکنـــان در  رونـــد تبدیـــل وضعیـــت اســـتخدامی 
شـــهرداری تهـــران اظهارداشـــت: در ایـــن زمینـــه 
ـــد  ـــهردار جدی ـــی ش کان ـــا زا ـــا علیرض ـــم ت ـــر بودی منتظ
کنـــد تـــا اقدامـــات  پایتخـــت فعالیـــت خـــود را آغـــاز 

گیـــرد. الزم صـــورت 
اســـتخدامی  وضعیـــت  تبدیـــل  افـــزود:   ی  و

تهـــران  شـــهردار  هـــای  اولویـــت  از  نیـــز  کارکنـــان 
و اعضـــای شـــورای ششـــم اســـت و ان شـــاء اهلل 
موضـــوع پیگیـــری و بـــه زودی بـــه ســـرانجام خواهـــد 

رســـید.
ایـــن عضو شـــورای ششـــم شـــهر تهـــران تصریح کـــرد: 
کـــرده ایـــم مـــا مخالـــف بـــا  همچنیـــن بارهـــا اعـــالم 
کارکنـــان شـــهرداری  اصـــل برگـــزاری آزمـــون میـــان 
کال موضـــوع اســـتخدام هـــا  تهـــران نیســـتیم ولـــی 
بیـــرون  از  فـــردی  بـــه صورتـــی باشـــدکه اوال  بایـــد 
شـــهرداری جـــذب نشـــود و دوم اینکـــه حداقـــل 
داوطلبـــان آزمـــون ۳ ســـال ســـنوات در شـــهرداری 

ــته باشـــند. داشـ

ح کرد: یک پیشران مطر

افزایش رغبت دختران روستایی
ح توســـعه مشـــاغل خانگی    برای ورود به طر

گفـــت: رغبـــت دختـــران و زنـــان روســـتایی  پیشـــران توســـعه مشـــاغل خانگـــی شهرســـتان رشـــت 
ی و قالـــی بافـــی افزایـــش  ــه رشـــتی دوز ــاغل خانگـــی از جملـ ــرح توســـعه مشـ ــه طـ ــرای ورود بـ بـ

یافتـــه اســـت.
ـــع دســـتی شهرســـتان رشـــت بســـیار زیبـــا هســـتند و  ـــا بیـــان اینکـــه صنای مرضیـــه قهـــوه چـــی ب
کـــرد: بـــازار فـــروش ایـــن محصـــوالت خـــوب بـــود امـــا پـــس از  بایـــد بـــه دنیـــا شناســـانده شـــوند، اظهـــار 

کـــم رونـــق شـــده اســـت. ـــا  کرون شـــیوع بیمـــاری 
ـــم  ی ـــروش مـــی رســـند و تـــالش دار ـــه ف ـــزود: اغلـــب محصـــوالت در داخـــل اســـتان ب ی اف و

کنیـــم. ـــه دیگـــر اســـتان ها محصوالتمـــان را معرفـــی  ب
ی از جملـــه هنرهـــای زیبـــای شهرســـتان رشـــت  کـــرد: رشـــتی دوز قهـــوه چـــی خاطرنشـــان 
کـــه بـــا توســـعه بازارهـــای هـــدف مـــی تـــوان  کـــه مغفـــول مانـــده اســـت ایـــن در حالیســـت 

ــرد. کـ ــه  ــاالن ایـــن عرصـ ــروش آن نصیـــب فعـ ــد خوبـــی را از فـ درآمـ
وی ادامـــه داد: مـــواد اولیـــه رشـــتی دوزی نیـــاز بـــه ابریشـــم هـــای طبیعـــی دارد و معمـــوال ایـــن 
گرفتـــه مـــی شـــود. گیـــالن نیـــز بهـــره بیشـــتری  مـــواد از تبریـــز تهیـــه مـــی شـــد امـــا اخیـــرا از ابریشـــم اســـتان 
کـــرد: زنـــان و دختـــران روســـتایی  ایـــن پیشـــران توســـعه مشـــاغل خانگـــی شهرســـتان رشـــت اضافـــه 
ــی  ــاغل خانگـ ــر مشـ ــا و دیگـ ــن هنرهـ ــه چنیـ ــرای ورود بـ ــتری بـ ــل بیشـ ــر تمایـ ــای اخیـ ــال هـ در سـ

دارنـــد و بایـــد بـــا حمایـــت از آنهـــا شـــاهد توســـعه رشـــتی دوزی در رشـــت شـــویم.
ــازمان  ــن سـ ــت: ایـ گفـ ــرد و  کـ ــی  ــالن قدردانـ گیـ ــگاهی  ــاد انشـ ــازمان جهـ ــه سـ ی از توجـ و
ـــع دســـتی  ـــا اجـــرای طـــرح توســـعه مشـــاغل خانگـــی و معرفـــی پیشـــرانان بازارهـــای هـــدف صنای ب

اســـتان از جملـــه رشـــتی دوزی و فـــرش بافـــی را در ایـــن شهرســـتان رواج داده اســـت.
قهـــوه چـــی بـــه برگـــزاری نمایشـــگاه ها بـــرای پیشـــرانان و هنرمنـــدان صنایـــع دســـتی توســـط 
کـــه بـــه همـــت جهـــاد دانشـــگاهی  کـــرد و افـــزود: بـــا مشـــارکتی  گیـــالن اشـــاره  جهـــاد دانشـــگاهی 
یـــم تـــدوام ایـــن  در نمایشـــگاه هـــا داشـــتیم زمینـــه فـــروش بیشـــتر محصـــوالت فراهـــم شـــد و امیدوار

ـــیم.  ـــاهد باش ـــر را ش ام
ی یـــادآور شـــد: عضـــو ســـامانه پیشـــه هســـتم اعضـــای ایـــن ســـامانه نتایـــج موفقـــی را  و
ـــم بیـــش از پیـــش،  ی کنـــون در حـــال طراحـــی وب ســـایت هســـتیم و امیدوار ـــد و هـــم ا کردن کســـب 

ــد. ــرار بگیرنـ ــط قـ ــئولین ذیربـ ــه مسـ ــورد توجـ ــی مـ ــاغل خانگـ ــدان در بخـــش مشـ هنرمنـ

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی

یال تســـهیالت مشاغل خانگی  ۳۳۰ میلیارد ر
به خراســـان جنوبی ابالغ شد

گفـــت:  مدیـــرکل هماهنگـــی امـــور ســـرمایه گذاری و اشـــتغال اســـتانداری خراســـان جنوبـــی 
ســـهم تســـهیالت قرض الحســـنه اســـتان در حـــوزه مشـــاغل خانگـــی بـــه میـــزان ۳۳۰ میلیـــارد 

ـــرای ســـال جـــاری ابـــالغ شـــد. ـــال ب ی ر
ـــا افـــزود: مشـــاغل خانگـــی مدتهاســـت  ـــا خبرنـــگار ایرن گـــو ب گفـــت و  کبـــری راد در  کبـــر ا علـــی ا
ـــی برخـــوردار اســـت. ـــای خوب ـــدار معرفـــی شـــده و از مزای ـــه عنـــوان شـــغل درآمـــدی نســـبتا پای کـــه ب

ــد  ــا خریـ ــاره یـ ــه اجـ کاهـــش هزینـ ــه  ــر بـ ــه منجـ ــت در خانـ ــام فعالیـ ــت: انجـ ــار داشـ ی اظهـ و
کار می شـــود. کســـب و  مـــکان فعالیـــت شـــغلی و 

جنوبـــی  خراســـان  ی  اســـتاندار اشـــتغال  و  ی  ســـرمایه گذار امـــور  هماهنگـــی  مدیـــرکل 
و  اقتصـــادی خانـــوار  بهبـــود وضعیـــت  زمینه ســـاز  توســـعه مشـــاغل خانگـــی  کـــرد:  یـــح  تصر

جامعـــه اســـت تـــالش  بـــرای توســـعه مشـــاغل خانگـــی در اســـتان امـــری ضـــروری اســـت.
کرد: ۳۲۳ رشته مشاغل خانگی در حوزه های صنایع دستی، فرش دستبـاف ی عنـوان  و

 و رشـــته های مرتبـــط بـــا صنایـــع، تولیـــدی )صنعـــت و خدمـــات(، امـــور تولیـــدات دامـــی، 
شـــیالت، صنایـــع تبدیلـــی و تکمیلـــی کشـــاورزی و عشـــایری و فعالیت هـــای فرهنگـــی و هنـــری وجـــود 

کـــه می تواننـــد از ایـــن تســـهیالت ارزان قیمـــت بهره منـــد شـــوند. دارد 
کننـــده مجـــوز فعالیـــت مشـــاغل  کبـــری راد یـــادآور شـــد: دســـتگاه های اجرایـــی صـــادر  ا
ــالمی،  گردشـــگری، فرهنـــگ و ارشـــاد اسـ ــی، صنایع دســـتی و  خانگـــی شـــامل میـــراث فرهنگـ

کشـــاورزی هســـتند. صنعـــت، معـــدن و تجـــارت و جهـــاد 
وی گفـــت: بـــا توســـعه مشـــاغل خانگـــی زمینـــه همـــکاری اعضـــای خانـــواده و بهره گیـــری از تـــوان ســـایر 

اعضـــای خانـــواده بـــه عنـــوان نیـــروی کار و کمـــک بـــه اســـتحکام بیشـــتر خانـــواده را فراهـــم خواهیـــم کـــرد.
مدیـــرکل هماهنگـــی امـــور ســـرمایه گذاری و اشـــتغال اســـتانداری خراســـان جنوبـــی افـــزود: 
صنایـــع دســـتی دارای ۵۷ رشـــته، فـــرش و رشـــته های مرتبـــط ۱۲ رشـــته، تولیـــدی ۶۴ رشـــته، 
۵۹ رشـــته و فعالیت هـــای فرهنگـــی  ایـــن قبیـــل  از  و  ی، عشـــایری، دام  کشـــاورز بخـــش 
ــد. ــد شـ ــهیالت ارزان قیمـــت خواهنـ ــن تسـ ــمول بهره منـــدی از ایـ ــه مشـ کـ ــتند  ــته هسـ ۱۳۱ رشـ

گذشـــته خبـــر داد و اظهـــار  ی از افزایـــش پنـــج برابـــری ایـــن تســـهیالت نســـبت بـــه ســـال  و
کارگـــران در ســـطح اســـتان ایـــن تســـهیالت را  داشـــت: بانک هـــای عامـــل توســـعه تعـــاون و رفـــاه 

کـــرد. بـــه متقاضیـــان واجـــد شـــرایط پرداخـــت خواهنـــد  
توانایی هـــای  و  اینکـــه مشـــاغل خانگـــی دارای ظرفیت هـــا  بـــه  اشـــاره  بـــا  راد  کبـــری  ا
ـــهیالت  ـــن تس ـــت ای ـــت پرداخ ی ـــرد: اولو ک ـــوان  ـــتند عن ـــتغال هس ـــاد اش ـــرای ایج ـــه ب ـــل توج قاب
یـــان پشـــتیبان، تعاونی هـــای دارای ظرفیـــت خوشـــه ســـازی، پیشـــران های فعـــال در  بـــا مجر
کـــه در صـــدد توســـعه فعالیت شـــان هســـتند و همچنیـــن  طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی 

ـــود. ـــد ب ـــی خواه ـــاغل خانگ ـــوز مش ـــازار و دارای مج ـــه ب ـــاده ورود ب ـــان آم متقاضی
وی بـــه ظرفیت هـــای اســـتان اشـــاره کـــرد و گفـــت: تســـهیالت بانکـــی قرض الحســـنه مشـــاغل خانگی 
در طـــول ســـال بـــه طرح هـــای منطبـــق بـــر ظرفیـــت اولویت هـــای ایـــن اســـتان و مـــورد تاییـــد 

دســـتگاه های اجرایـــی پرداخـــت خواهـــد شـــد.

معاون بازرگانی و تجارت خارجی سازمان صمت استان کرمانشاه خبر داد

تسهیالت مشاغل خانگی 
کرمانشاهی برای قالیبافان 

از  می تواننـــد  دارنـــد  قـــرار  خانگـــی  مشـــاغل  مجموعـــه  در  کـــه  کرمانشـــاهی  قالیبافـــان 
شـــوند. بهره منـــد  خانگـــی  مشـــاغل  تســـهیالت 

ن بازرگانـــی و  کرمانشاه،احســـان باقرخانـــی معـــاو گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان از  بـــه 
کرمانشـــاه از اختصـــاص ۵۴ میلیـــارد تومـــان  تجـــارت خارجـــی ســـازمان صمـــت اســـتان 
گفـــت: ایـــن اعتبـــار  اعتبـــار بـــرای پرداخـــت تســـهیالت بـــه مشـــاغل خانگـــی پشـــتیبان خبـــر داد و 
ـــد  ـــرده ان ـــت نک یاف ـــهیالت در ـــون تس کن ـــه تا ک ـــم  ـــی ه ـــت و قالیبافان ـــده اس ـــر ش ـــت براب ـــال هف امس

کننـــد. می تواننـــد از ایـــن تســـهیالت اســـتفاده 
جعـــه  ا مر بـــا  ننـــد  ا می تو ی  فـــه ا حر و  فنـــی  ک  ر مـــد ی  ا ر ا د ن  ضیـــا متقا  : د و فـــز ا ی  و

صمـــت از ایـــن تســـهیالت بهره منـــد شـــوند. ن  ما ز ســـا بـــه 
کرمانشـــاه ادامـــه داد: بیـــش از  معـــاون بازرگانـــی و تجـــارت خارجـــی ســـازمان صمـــت اســـتان 

۸۷ هـــزار قالیبـــاف در اســـتان شناســـایی شـــده انـــد.
۱۰۰ قالیبـــاف در اســـتان خبـــر داد و  ۲ هـــزار و  بـــا  کارگاه   ۸۵ باقـــر خانـــی از فعالیـــت 
کرمانشـــاه شناســـایی شـــده اســـت  بیـــان داشـــت: دو منطقـــه مهـــم در قالیبافـــی در اســـتان 
کـــه بیـــش از ۳۰ نقشـــه مختـــص بـــه خـــود دارند.گفتنـــی اســـت :ســـاالنه ۱۰۰ هـــزار متـــر مربـــع 

ــود. ــد می شـ ــاه تولیـ کرمانشـ ــتان  ــرش در اسـ فـ

راه انـــدازی دهکده مهارت در مازندران 

طرح هـــــای  اجـــــرای  بــا  مـــــازندران  مختلــف  دستگاه هــــای 
اشــتغال  ایجــاد  بــرای  را  جدیــدی  طــرح  ســربازان،  افزایــی  مهــارت 
را  ی  بیــکار غــول  طلســم  تــا  انــد  زده  کلیــد  اســتان  در  ینــی  کارآفر و 

. بشــکنند
دســتگاه های  و  خانواده هــا  دغدغــه  اشــتغال  بــازارکار،   گــزارش  بــه 
مختلــف در مازنــدران بــه شــمار مــی رود زیــرا در هــر خانــوار یــک یــا دو جــوان 
بیــکاری جوانــان و  پایــش علــل  از ســوی دیگــر  کار وجــود دارد.  جویــای 
دانــش آموختــگان مازنــدران، فقــر مهارتــی اســت، از ایــن رو بــا همــکاری 
اســتان  در  ماهــر  ســــــربازان  افزایــی  مهـــــارت  متولــی،  دســتگاه های 

اســت. خــورد  کلیــد 
آمــار اشــتغال در مناطــق مختلــف مازنــدران متفــاوت اســت از نــرم 
گرفتــه تــا نــرخ بــاالی ۱۸ درصــد  ۹ درصــدی در مناطــق مرکــزی و شــرق 
کالفــه شــده انــد. ی جوانــان خســته و  در شــرق اســتان و همــه از بیــکار

اخیــرًا طرحــی بــا همــکاری دســتگاه های مختلــف از جملــه ســپاه کربــال، 
کــه  خــورد  کلیــد  مازنــدران  در  حرفــه ای  و  فنــی  و  ی  رز کشــاو جهــاد 

اســت. افزایــی  مهــارت  بــرای  ســربازان  آمــوزش  آن،  اســاس  و  پایــه 
گرفتــه انــد  کنــون ســه هــزار ســرباز در ۴۰ رشــته مهارت هــای الزم را فــرا  تا
کارآفرینــی پــس از پایــان دوره از جملــه اقدامــات  و ارائــه تســهیالت بــرای 

حمایتــی بــه شــمار مــی رود.
کارآفرینی است صنایع تبدیلی و اصالح نژاد دامی فرصت های 

عزیزالــه شــهیدی فر رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی مازنــدران در گفتگو 
بــا خبرنــگار بــازار بــا اظهــار اینکــه آمــوزش ســربازان ماهــر، اشــتغال جوانــان را 
تســهیل می کنــد، افــزود: اجــرای ایــن طــرح ســبب می شــود تــا ســربازان پــس 

کار شــوند. از پایــان دوره ســربازی در یکــی از دوره هــای مهارتــی مشــغول بــه 
بــرای  یــادی  ز قابلیت هــای  کشــاورزی  بخــش  اینکــه  بیــان  بــا  ی  و
کشــت  گــرم آبــی،  کارآفرینــی دارد، ماهیــان ســردآبی و  توســعه اشــتغال و 
ــای  ــه زمینه ه ــی را از جمل ــع تبدیل ــی و صنای ــژاد دام گلخانــه ای، اصــالح ن

کــرد. اشــتغال ذکــر 
کوچــک  گفــت: همچنیــن بــا صــدور مجــوز بــه واحدهــای مقیــاس  ی  و
بــرای  ارزنــده ای  گام هــای  می تــوان  کشــاورزی  محصــوالت  تولیــد  بــرای 

کار فــردا برداشــت. اشــتغال ســربازان امــروز و جوانــان جویــای 
ارائــه  شــد:  یــادآور  مازنــدران  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
اتمــام  از  پــس  ســربازان  تــا  می شــود  ســبب  آمــوزی  مهــارت  آموزش هــای 
ــودن  کشــاورزی ب ــه  ــا توجــه ب ســربازی دغدغــه اشــتغال نداشــته باشــند و ب
کارآفرینــی در ایــن حــوزه بایــد مدنظــر باشــد. اســتان، تولیــدات ایــن بخــش و 
ایجــاد مهــارت بــرای جوانــان و ســربازان از جملــه وظایــف دســتگاه های 
تــا  فنــی و حرفــه ای اســت و دوره ســربازی فرصتــی اســت  متولــی نظیــر 
ی  پساســرباز دوران  در  ینــی  کارآفر و  آموزش هــا  تکمیــل  بــرای  جوانــان 
شــده  مغفــول  یکــرد  رو محــوری  جامعــه  و  محــوری  تقاضــا  برنــد.  بهــره 
کارهــا بــه شــمار مــی رود و بــا تقویــت مهــارت افزایــی  کســب و  در ایجــاد 

کــرد. کارآفرینــی  تقاضــای جامعــه،  براســاس  می تــوان 

ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمدی
فنــی و حرفــه ای مازنــدران  آمــوزش  یشــی مدیــرکل  ســید حســین درو
ــارت  ــده مه ــدازی دهک ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــازار ب ــگار ب ــا خبرن ــو ب گفتگ ــز در  نی
کربــال و بــرای  در اســتان اظهــار داشــت: ایــن دهکــده بــا همــکاری ســپاه 

آمــوزش مهــارت ســربازان در اســتان راه انــدازی شــده اســت.
گام دوم انقــالب بایــد مدنظــر  گرایــی در  ی بــا اظهــار اینکــه جــوان  و
گیــرد، ایجــاد اشــتغال و افزایــش ســطح درآمــدی جامعــه را مســتلزم  قــرار 
مهارت افزایی دانســت و گفت: در این راســتا باید تعامالت بین دســتگاه های 

مختلــف بــرای تولیــد و اقتصــاد افزایــش یابــد.
ایجــاد  گیــرد،  قــرار  مدنظــر  بایــد  انقــالب  دوم  گام  در  گرایــی  جــوان 
اشــتغال و افزایــش ســطح درآمــدی جامعــه مســتلزم مهــارت افزایــی اســت 
ــرای تولیــد و  و در ایــن راســتا بایــد تعامــالت بیــن دســتگاه های مختلــف ب

اقتصــاد افزایــش یابــد
و  مالــی  منبــع  و  از ظرفیت هــا  گیــری  بهــره  بــا  بایــد  کــرد:  کیــد  تا ی  و
کارآفرینــی براســاس تقاضــا محــوری  تجهیــزات و ارائــه آموزش هــای الزم، 

کنیــم. و جامعــه محــوری را محقــق 
کــرد  ذکــر  برنامــه  مهمتریــن  از  را  افزایــی  مهــارت  و  آمــوزش  یشــی  درو
گــردی  طبیعــت  جملــه  از  مختلــف  در بخش هــای  مازنــدران  گفــت:  و 
و  صنایــع  بایــد  و  می شــود  محســوب  برتــر  اســتان ها  جــزو  گردشــگری  و 

کنیــم. ایجــاد  را  اســتان  ظرفیت هــای  بــه  مرتبــط  اشــتغال 
مدیــرکل فنــی و حرفــه ای مازنــدران همچنیــن بــا بیان اینکه مشــاغل خانگی 
ــع  ــد و رف ــت و افزایــش درآم ــرای تأمیــن معیش ســبب ایجــاد فرصت هــای ب
را  حــوزه  ایــن  در  گــذاری  ســرمایه  می شــود،  اقتصــادی  بنگاه هــای  نیــاز 

کــرد. نیازمنــد داشــتن مهــارت و تخصــص ذکــر 

گرفتند سه هزار سرباز مهارت ها را فرا
از  گــذران دوران ســربازی  بــرای  یــادی  ز در اســتان مازنــدران جوانــان 
کشــور و اســتان حضــور دارنــد و مهــارت افزایــی آنــان  مناطــق مختلــف 
کنــد. ســید علــی  کامــل  کشــور  می توانــد، زنجیــره اشــتغال را در اســتان و 
کربــال بــا اشــاره بــه راه انــدازی قــرارگاه مهــارت  مهاجــر معــاون اجرایــی ســپاه 
کارهــا  افزایــی ســربازان در اســتان اظهــار داشــت: در حــوزه مهــارت افزایــی 
بــه صــورت میدانــی و عملــی اجــرا می شــود و ســربازان طــی دوره هــای ۱۰ روزه، 

فــرا می گیرنــد. آموزش هــای الزم را 
وی بــا بیــان اینکــه ســربازان در ایــن دوره هــا بــا ظرفیت هــای اســتان آشــنا 
می شــوند و کارآفرینــان امیــن شــیوه های کار خــود را معرفــی می کننــد، گفــت: 

کنــون ســه هــزار ســرباز دوره هــای مهــارت افزایــی را فراگرفتند. تا
کردنــد  کــه دوره هــای مهــارت افزایــی را ســپری  گفــت: ســربازانی  ی  و
یافــت تســهیالت معرفــی می شــوند. پــس از پایــان دوره ســربازی بــرای در
کار تشــکیل  درصــد باالیــی از جمعیــت از مازنــدران را جوانــان جویــای 
ــوب  ــان محس ــی آن یاب کار ــراروی  ــم ف ــی مه ــارت مانع ــتن مه ــد و نداش می ده
می شــود از ایــن رو ارائــه آموزش هــای مهارتــی در دوران تحصیــل و یــا ســربازی 

کهنــه اشــتغال در اســتان مرهــم نهــد. می توانــد تــا حــدودی بــر زخــم 

مشاغل خانگی 
ســـرانجام اســـتخدام و تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری تهران 

در گفتگو با عضو شورای شهر تهران عنوان شد 

مدیـــر کل مـــدارس اســـتثنایی آمـــوزش و پـــرورش 
ـــی  ـــای توانبخش ـــود نیروه کمب ـــمالی از  ـــان ش خراس

در مـــدارس اســـتثنایی ایـــن اســـتان خبـــر داد.
گفـــت:  ایســـنا  بـــا  گـــو  و  گفـــت  در  متقیـــان 
ـــا  متاســـفانه برخـــی از مـــدارس اســـتثنایی اســـتان ب
ی توانبخشـــی مواجـــه هســـتند  کمبـــود شـــدید نیـــرو
مـــدارس  آن  در  توانبخشـــی  ی  نیـــرو یـــا  و 

نـــدارد. وجـــود 
ـــواده هـــای  ی افـــزود: در همیـــن راســـتا بـــه خان و
ـــا امـــر توانبخشـــی  ایـــن دانـــش آمـــوزان اعـــالم شـــده ت
کـــز خصوصـــی انجـــام دهنـــد  فرزنـــدان خـــود را در مرا
کتـــور، مبلـــغ پرداختـــی از ســـوی آن هـــا  و بـــا آوردن فا

ـــد. ـــد ش ـــت خواه پرداخ
متقیـــان ادامـــه داد: امـــا بـــا توجـــه بـــه شـــیوع 
هـــا  خانـــواده  ایـــن  از  ی  بســـیار کرونـــا  ویـــروس 
کـــز  مـــی ترســـند تـــا فرزنـــدان خـــود را بـــه ایـــن مرا
تعـــدادی  کـــه  اســـت  لـــی  درحا یـــن  ا نـــد  ببر
کرونـــا  گریبانگیـــر ویـــروس  مـــوزان نیـــز  آ نـــش  دا ز  ا

ــد. ــده انـ شـ
ـــب  ـــاز اغل ـــر نی ـــوی دیگ ـــرد: از س ک ـــح  ی تصری و

یـــاد اســـت و  دانـــش آمـــوزان بـــه امـــر توانبخشـــی ز
گـــر بـــرای دانـــش آمـــوزان امـــر توانبخشـــی صـــورت  ا
نگیـــرد، وضعیـــت جســـمی آن هـــا بدتـــر مـــی شـــود.

گفـــت: مـــدارس اســـتثنایی  ایـــن مقـــام مســـئول 
گفتـــار درمـــان   ۲۰ بـــه  خراســـان شـــمالی نیـــاز 

ــان دارد. کادر درمـ  ۱۲ و 
نفـــر  ســـه  حاضـــر  حـــال  در  ی  و گفتـــه  بـــه 
صـــورت  بـــه  درمـــان  گفتـــار  پنـــج  و  کاردرمـــان 
اســـت. کل  اداره  ایـــن  اســـتخدام  در  رســـمی 

تخصصـــی  راه  ســـر  بـــر  ســـدی  نیـــرو  کمبـــود 
شـــمالی خراســـان  اســـتثنایی  مـــدارس  شـــدن 

مدیـــر کل مـــدارس اســـتثنایی آمـــوزش و پـــرورش 
موضـــوع  گفـــت:  ادامـــه  در  شـــمالی  خراســـان 
ایـــن  اســـتثنایی  مـــدارس  کـــردن  تخصصـــی 

دارد. قـــرار  کار  دســـتور  در  اســـتان 
گســـترش ایـــن  ی اظهارکـــرد: امـــا متناســـب بـــا  و
ی آموزشـــی  کمبـــود نیـــرو مـــدارس در اســـتان بـــا 

مواجـــه مـــی شـــویم.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تفکیـــک معلولیـــت هـــا را 
در مـــدارس اســـتثنایی در دســـتور کار داریـــم، افـــزود: 

طـــی ســـال تحصیلـــی ۹۸ دانـــش آمـــوزان اوتیســـم را 
کـــرده و بـــرای آن هـــا یـــک مدرســـه تخصصـــی  جـــدا 
گذشـــته نیـــز پیـــش  کردیـــم  و در ســـال  راه انـــدازی 

ـــم. کردی ـــوان ذهنـــی را جـــدا  ـــم ت ک ـــروه  گ دبســـتانی 
تحصیلـــی  ســـال  بـــرای  داد:  ادامـــه  متقیـــان 
آینـــده نیـــز قـــرار بـــر ایـــن اســـت تـــا پیـــش دبســـتانی 
گـــروه آســـیب دیـــده شـــنوایی جـــدا شـــود و یـــک 
گـــروه از دانـــش آمـــوزان  ـــرای ایـــن  مدرســـه مســـتقل ب

اختصـــاص داده شـــود.
ی اظهارکـــرد: بـــا وضعیـــت موجـــود تعـــداد  و
نیروهـــای آموزشـــی مـــدارس اســـتثنایی مطلـــوب 
کـــردن مـــدارس بـــا  اســـت امـــا بـــرای تخصصـــی 

کمبـــود نیـــرو مواجـــه هســـتیم.
بـــرای  کـــرد:  تصریـــح  مســـئول  مقـــام  ایـــن 
کـــردن مـــدارس دانـــش آمـــوزان اســـتثنایی  مســـتقل 
کیفیـــت بخشـــی بـــه ایـــن مـــدارس نیـــاز بـــه ۳۰ نفـــر  و 

یـــم. ی آموزشـــی دار نیـــرو

                                       کمبود نیروی توانبخشی 
         در مدارس استثنایی خراسان شمالی 

یک مسئول خبر داد: 

ح شد؛  در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان با استاندار مطر

مدرسه عالی مهارتی صنعت گاز 
در هرمزگان راه انداری می شود 

نحوه استخدام در غول های معدنی کرمان
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دعوت به همکاری

ليست مقطع و رشته هاي آزمون جهت ارائه خدمات در  ستاد تهران شرکت نوآوران مس

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- عدم اشتهار به فساد اخالقي، نداشتن سابقه محکوميت و سوء پيشينه کيفري که موجب محروميت از حقوق اجتماعي 
شده باشد )با تأييد مراجع ذي صالح)

5- فراغت کامل تحصيلی )داشتن مدرک فارغ التحصيلی( در مقطع مورد نياز به هنگام ثبت نام 
6- عدم اشتغال به تحصيل در مقطع مورد نياز در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به هنگام ثبت نام

7-  عدم تعهد اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شرکتها و کليه نهادها و ارگانها به هر شکل ممکن
8- داشتن تندرستي و توانايي کامل جسمي و رواني به تاييد امور ايمنی و بهداشت شرکت

9-  داشتن حداقل معدل کل تحصيلی 13 برای کليه متقاضيان 

10-حداکثر سن قابل قبول بدون احتساب مدت خدمت سربازی  براي داوطلبين فوق ديپلم متولدين  1374/01/01 و 
بعد از آن و داوطلبين ليسانس و فوق ليسانس  متولدين  1372/01/01 و بعد از آن  می باشد.
) بديهی است داشتن شرايط جسمانی و تندرستی مناسب از اولويت های  جذب می باشد.(

 تبصره 1 : سوابق کار معتبر و مرتبط با شغل مورد تقاضا که به تاييد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد )حداکثر 
به مدت 12 سال ( و همچنين مدت زمان خدمت سربازي )حداکثر به مدت 2 سال ( به حداکثر سن مجاز داوطلبان 

افزوده خواهد شد .
توضیحات مهم جهت کلیه شرکت کنندگان:

اين آزمون شرکت کنند)شرکت مهندسی معدنی  توانند در  از تمامی استانها و شهرستانهای کشور می  1- متقاضيان 
نوآوران هيچ گونه تعهدی در قبال اسکان پذيرفته شدگان نخواهد داشت(

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 صرفًا 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( 

مشغول به فعاليت می گردند.
7- در مواردي که در يک خانواده دو نفر شامل شرايط شرکت در آزمون مي باشند ، در صورت استفاده از سهميه تنها 

يک نفر پذيرفته خواهد شد.)شامل همسر و خواهر يا برادر( 
ايثارگران 25 درصد شامل : جانبازان ، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا ، همسر و فرزندان جانبازان  8-سهميه 
25 درصد و باالتر و همسر و فرزندان آزادگان داراي يک سال اسارت ، خواهر و برادر شهدا مي باشد و سهميه ايثارگران 
5 درصد شامل رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان 
زير 25 درصد و فرزندان آزادگان کمتر از يک سال اسارت مي باشد . )مشروط به کسب حداقل 60 درصد ميانگين نمرات 
ايثارگر از  پذيرفته شدگان در هر مقطع تحصيلي يک برابر ظرفيت ( ، بديهي است تنها يکي از فرزندان خانواده هر 

سهميه مربوط برخوردار خواهد گرديد. 
توجه :  سهميه موارد مذکور ) به استثاء فرزندان شهدا و مفقو دين االثر ( تنها به يکی از فرزندان تعلق خواهد گرفت 

به شرط آنکه در سال های قبل هيچ يک از اعضای خانواده از سهميه استفاده نکرده باشد.
9- تاييديه مدت حضور داوطلبانه اختياري در جبهه ها با معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي و معاونت توسعه و منابع جهاد کشاورزي و سازمان ارتش جمهوری اسالمی ايران  مي باشد  و ساير 

مراجع مورد تاييد نمي باشد . 
10-   فرزندان بازنشستگان مس، فرزندان حوادث ناشی از کار مس و فرزندان ازکارافتادگان ناشی از کار و غير ناشی از 
کار مس و  خود کارکنان ) خود داوطلب(  که در شرکت هاي پيمانکاري و پروژه هاي طرف قرارداد شرکت ملی صنايع 
مس ايران خدمت نموده اند بسته به رشته امتحانی دارای سهميه می باشند ،  بديهی است تنها يکی از فرزندان خانواده 

های مذکور از سهميه مربوطه برخوردار خواهند گرديد.
11-  مالک ارائه مدارک صرفا از طريق سايت کارآزمون  و  تا پايان مدت ثبت نام می باشد . بديهی است ارائه هر گونه 

مدرکی بعد از پايان مدت ثبت نام بال اثر و قابل رسيدگی نمی باشد. 
12-  الزم به ذکر است شروع به کار و محل جغرافيايی خدمت افراد بنابر تشخيص شرکت می باشد.

ب : نحوه ثبت نام و مهلت آن 
داوطلبان پس از مطالعه دقيق آگهي و شرايط مندرج در آن حداکثر تا پايان روز 1400/06/31 فرصت خواهند داشت 

به ترتيب ذيل براي شرکت در آزمون ثبت نام نمايند . 
1- واريز مبلغ1،300،000ريال )يک ميليون و سيصد هزار ريال( به صورت الکترونيکي و بانکي از طريق درگاه پرداخت 

الکترونيکي دانشگاه صنعتي شريف به عنوان حق ثبت نام .
توجه : وجه واريزي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد .

2- داوطلب مي بايست موارد زير را اسکن و فايل مربوطه را در هنگام ثبت نام به همراه داشته باشد و در سايت 
ثبت نام بارگذاری نمايد:

1- عکس داوطلب )سايز 4*3(
2- گواهي فراغت از تحصيل)مدرک تحصيلی بايد دارای معدل باشد(

3- کارت ملي
4- شناسنامه

5- کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم )براي متقاضيان مرد( 
6- مدارک سوابق پرداخت حق بيمه و مرتبط که به تاييد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد. نام شعبه و  کارگاه و 
جزييات سوابق کار به طورکامل  قيد شده باشد( فايل به صورت pdf بارگذاری شود(جدول سوابق کاری مشابه نمونه 

ارائه شده در انتهای آگهی ارسال گردد.
7- مدارک و مستندات ايثارگري

8- مدارک  و مستندات بازنشستگي مس ، حوادث ناشی از کار در مس و از کارافتادگي والدين  ناشی از کار و 
غير ناشی از کار در شرکت مس 

 *توجه: منظور از شرکت، شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس  می باشد. 
توجه : حجم عکس نبايد بيشتر از 40 کيلوبايت و ساير موارد اسکن شده نيز نبايد بيشتر از 200 کيلوبايت باشد .

ساير توضيحات :
1-   ثبت مشخصات و اطالعات خواسته شده مطابق با فرمت موجود به طور صحيح و دقيق و دريافت کد رهگيري 
پس از اتمام مراحل ثبت نام اينترنتي ضروري مي باشد . )دريافت کد رهگيري به منزله تاييد نهايي ثبت نام نمي باشد(
2- داوطلبان بايد حداقل 3 روز پس از ثبت نام به سايت مذکور مراجعه کرده و با ورود کد رهگيري از وضعيت ثبت نام 

نهايي خود مطلع شوند و نسبت به چاپ تاييديه نهايي ثبت نام خود اقدام نمايند .
3- الزم است داوطلبان گرامي در مرحله ثبت نام اينترنتي در تکميل اطالعات دقت نمايند . مسئوليت درستي اطالعات 
وارد شده به عهده داوطلب بوده و پس از اعالم نتايج مرحله اول آزمون ، دعوت شدگان براي مصاحبه بايستي اصل 
مدارک خواسته شده و کپي آنها را به همراه داشته باشند . بديهي است در هر يک از مراحل آزمون ، مصاحبه و اعالم 
نتايج و حتي پس از بکارگيري چنانچه مغايرتي بين اطالعات وارد شده و مندرجات اصل مدارک مشاهده شود ، ضمن 

ممانعت از ادامه کار ، اقدام قانوني الزم صورت خواهد پذيرفت .
4 - هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در يکی از آزمون ها و  يک مقطع ، رشته و گرايش را دارد.
5- متقاضيان بر اساس ضوابط و مقررات قانون کار به صورت قرارداد تامين نيرو جذب مي گردند. 

6 -چنانچه در هر مرحله از جذب و در هر زمان محرز شود متقاضي به اشتباه و يا به عمد اطالعات خالف واقع ارائه داده 
و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي مي باشد از انجام مراحل بعدي محروم و از روند جذب حذف خواهد شد.

7 -جذب افراد داراي معافيت پزشکي در صورت قبولي پس از تائيد مرکز طب صنعتي و در صورت انطباق با شرايط 
شغل امکان پذير مي باشد.

8 -داوطلب با علم و آگاهي کامل از شرايط و نحوه ي ثبت نام ،در صورت ثبت نام در آزمون بدون داشتن شرايط آگهي 
حق هر گونه اعتراض نسبت به پرداخت وجه ثبت نام را نخواهد داشت

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- آزمون به صورت چهار گزينه اي و با احتساب نمره منفي براي پاسخ هاي نادرست برگزار مي گردد .
2- آزمون مقاطع فوق ديپلم و باالتر شامل 50 سوال عمومي و 50 سوال تخصصي مي باشد . سواالت عمومي شامل 
معارف اسالمي ، علوم اجتماعي ، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوري اطالعات و سواالت تخصصي شامل 
دروس تحصيلي تخصصي رشته دانشگاهي مورد نظر خواهد بود . )منابع تخصصي در بخش ثبت نام موجود مي باشد(

تبصره 2: اقليت هاي مذهبي از پاسخگويي به سواالت معارف اسالمي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير موارد آزمون 
توزيع مي شود .

ه : اعالم نتايج آزمون
در بخش آزمون در کليه رشته ها به تعداد 3 برابر ظرفيت از بين افرادي که حائز بيشترين امتياز در آزمون گرديده اند 
جهت مصاحبه معرفي خواهند گرديد . در هر رشته نتايج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاري مصاحبه متعاقبًا از 
طريق سايت مذکور www.karazmoonn.com اعالم خواهد شد . داوطلبان در صورت نياز به کسب اطالعات 

بيشتر مي توانند با شماره تلفن 66560465-66530043-021 تماس حاصل نمايند .

جذب نیرو )ستاد تهران شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس (
شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس در نظر دارد جهت تامین نیروي انساني مورد نیاز خود  به منظور ارائه خدمات به ستاد تهران خود   از بین واجدين شرايط ، از طريق برگزاري آزمون کتبي، مصاحبه حضوري و روانشناختي در قالب قانون کار 

دعوت به همکاري نمايد . افراديکه متقاضي شرکت در آزمون مي باشند به آدرس اينترنتي www.karazmoon.com مرکز آزمون های تخصصی دانشگاه صنعتی شريف مراجعه  و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهي نسبت به ثبت نام در 
مقطع و رشته تحصیلي مورد نظر با توجه به شرايط ذکر شده ، از تاريخ  1400/06/21  لغايت 1400/06/31 اقدام نمايند.

توضیحات)اولويت ها(جنسیتتعدادرشته تحصیلیمقطع تحصیلیرديف

مرد/زن6امور اداری و مديريتفوق ديپلم1

تسلط کامل به 
نرم افزارهای office و 

مسلط به اصول بايگانی و 
زبان انگليسی

ليسانس2

داشتن حداقل 6 سال سابقه مرد1برق قدرت
کاری مرتبط

-مرد1حسابداری

داشتن حداقل 6 سال سابقه مرد1عمران
کاری مرتبط

مرد7مديريت بازرگانی
تسلط کامل به زبان 

انگليسی )مکالمه ،  ترجمه 
و ...(

مکانيک )مکانيک/سياالت/
-مرد1جامدات(

مهندسی صنايع )صنايع/
برنامه ريزی و تحليلسيستم/
تکنولوژی صنعتی/توليد 

صنعتی(

-مرد5

-مرد1کامپيوتر - نرم افزار

فوق ليسانس3

مرد2مديريت بازرگانی

حداقل 8 سال سابقه کار 
مرتبط و تسلط کامل به 
زبان انگليسی )مکالمه ، 

ترجمه و ..(

حداقل 6 سال سابقه کار مرد1معدن - استخراج
مرتبط

حداقل 6 سال سابقه کار مرد1حسابداری
مرتبط

حداقل 6 سال سابقه کار مرد/زن3مهندسی صنايع
مرتبط

-30جمع کل 

ــن  ــرد: در ای ــد ک ــی تاکی ــاه اجتماع ــاون،کار و رف ــر تع وزی
کمیته هــا تعــدادی از نماینــدگان کارگــران و مجلــس 
ــی  ــه عملیات ــد شــد و برنام شــورای اســامی عضــو خواهن

آن تدویــن می  شــود.
ــار  ــارج از اختی ــکات، خ ــی از مش ــرد: بخش ــوان ک وی عن
ایــن وزارتخانــه اســت و بایــد در دولــت پیگیــری شــود کــه 

ــاره قــول قطعــی خواهــم داد. در ایــن ب
ــای  ــه ه ــری را از دغدغ ــه کارگ ــائل جامع ــی مس عبدالملک
آیــت اهلل رئیســی دانســت و گفــت: مجلــس شــورای اســامی 
ــم  ــه امیدواری ــت ک ــای کار اس ــی و پ ــس انقاب ــز مجل نی

ــود. ــل ش ــره  مشــکات ح ــرود و گ ــو ب ــا جل کاره
قوانین تشکل های کارگری،کارفرمایی

 نیازمند اصالح است  
حاتــم شــاکرمی، معــاون روابــط کار نیــز، گزارشــی از 
وضعیــت تشــکل های کارگــری در کشــور ارائــه داد و گفــت:   
۱۳ هــزار و 847  تشــکل کارگــری و کارفرمایــی در کشــور 
ــکل  ــزار و 68  تش ــداد ۱۱ ه ــن تع ــه از ای ــود دارد ک وج
ــزار و 779  ــوط اســت و ۲ ه ــری مرب ــه تشــکل های کارگ ب

ــتند . ــی هس ــکل های کارفرمای ــز  تش ــکل نی تش
معــاون روابــط کار ادامــه داد : هــم اکنــون  ۲۲00 شــورای 
ــوان  ــه عن ــب ب ــزار منتخ ــدود ۱۱ ه ــا ح ــامی کار ب اس
ــد  ــران واح ــده کارگ ــورا و 7000 نماین ــی ش ــای اصل اعض
ــور  ــران  در کش ــی کارگ ــن صنف ــود دارد و  ۱496 انجم وج
حــدود 7480 اعضــای هیــات مدیــره ایــن انجمــن فعالیــت دارند .  
کانــون   ۳5۳ همچنیــن  داشــت:  بیــان  شــاکرمی 
ــتانی و  ــتانی، اس ــف شهرس ــطوح مختل ــتگان در س بازنشس

ملــی فعالیــت دارنــد.
وی در ادامـــه افـــزود:  نماینـــدگان کارگـــران ایـــن تشـــکل هـــا 
مراجـــع تصمیـــم گیـــری مثـــل شـــورای عالـــی کار، شـــورای عالـــی 
ـــل  ـــع ح ـــتغال، مراج ـــی اش ـــورای عال ـــی ، ش ـــت فن حفاظ
اختـــاف ،  هیئـــت امنـــای ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی ، 
کنفرانـــس بیـــن المللـــی کار و هیئـــت هـــای اجرایـــی 
مجموعه هـــای فرهنگـــی و ورزشـــی  نیـــز حضـــور 

دارنـــد.
شــاکرمی تصریــح کــرد : البتــه قوانیــن مربــوط بــه تشــکل های 
کــه  اســت   اصــاح  نیازمنــد  کارگری،کارفرمایــی 
ــرد،  ــورت گی ــان ص ــران و کارفرمای ــارکت کارگ ــا مش ــد ب بای
ــرای  ــال ها اج ــن س ــی ای ــا ط ــت م ــبختانه سیاس خوش

ــت. ــوده اس ــون ب قان
  امنیت شغلی و معیشت کارگران 

علــی خدایــی نایــب رئیــس کانــون عالــی شــوراهای 
ــوان  ــه عن ــت ب ــن نشس ــز در ای ــور  نی ــامی کار کش اس
ــته از  ــه دس ــی کار س ــورای عال ــران در ش ــده کارگ نماین

ــت  ــغلی، معیش ــت ش ــران را امنی ــی کارگ ــکات اصل مش
کارگــران و تشــکل یابی عنــوان کــرد.

خدایــی همچنیــن گفــت: امــروز  دســتمزد دریافتــی 
کارگــران حداکثــر ۳6 درصــد از هزینــه یــک خانــوار 

می دهــد. پوشــش  را  کارگــران  معمولــی 
ــدگان  ــع نماین ــده مجم ــدی نماین ــد  یاراحم ــید محم س
کارگــری نیــز عنــوان کــرد: مــا خوشــحال هســتیم 
ــرا و  ــت زه ــان بهش ــا کارکن ــور ب ــس جمه ــای رئی ــه آق ک
کارگــران معــدن زغــال ســنگ طبــس دیــدار کردنــد و ایــن 
ــژه  دارد. ــه وی ــران توج ــه کارگ ــت ب ــد دول ــان می ده نش

ــه گفتــه وی، خواســته کارگــران امنیــت شــغلی اســت و  ب
ــا ۱0 نفــره بایــد نماینــده کارگــران  در کارگاه هــای یــک ت
ــران در تشــکل ها  ــا صــدای کارگ ــند ت ــته باش حضــور داش

شــنیده شــود.
عالـی  شـورای  در  کارگـران  نماینـده  ایـن  گفتـه  بـه 
هـر سـال واژه هـای اقتصـادی مطـرح می شـود امـا   ، کار 
رسـیده  کمتـر  و  مـاه  سـه  بـه  کارگـری  ردادهـای  قرا
در حالـی که قراردادهای اجاره منزل حداقل یک سـاله اسـت 

کـه بـا ایـن شـرایط کارگـر امنیـت فکری نـدارد.
وی خواسـتار سـه جانبه گرایی در اداره سـازمان تأمیـن اجتماعـی، 
تهیـه اقـام سـبد معیشـت ، حـل مشـکل مسـکن کارگران 
و حـذف شـرکت های پیمانـکاری در مـورد کارگـران شـد.

لزوم برقراری عدالت در حوزه اشتغال
 و حقوق زنان و تامین مسکن کارگران

عالــی  نماینــده کانــون  اشــرف منصــوری،  ابوالفضــل 
انجمــن هــای صنفــی کارگــران کشــور در خصــوص 
ــداف  ــق اه ــت :  تحق ــه اختصــار گف ــران ب ــات کارگ مطالب
کار شایســته و پیگیــری و اجــرای مصوبــه دولــت در 
ــت آموزشــی در کارهــای هــم  زمینــه کار شایســته ، عدال
ارزش و اجــرای مقاولــه نامــه بین المللــی کار شــماره 
۱00،  برقــراری عدالــت در حــوزه اشــتغال و حقــوق 
زنــان و اجــرای همسان ســازی معیشــت بازنشســتگان 
ــق  ــران از طری ــوق کارگ ــن حق ــران،  تضمی مســکن کارگ
الحــاق بــه مقاولــه نامه هــای 87 و 98 ســازمان بین المللــی کار ، 
اصــاح شــورای عالــی کار بــه منظــور تقویــت ســه جانبــه گرایی،  
ــع  ــع موان ــی و رف ــای اجتماع ــر بیمه ه ایجــاد نظــام فراگی
ــه ای  ــات بیم ــاد خدم ــاختمانی،  ایج ــران س ــه کارگ بیم
ــی ، اصــاح  ــگاه مســئوالن ایمن ــاء جای ــران، ارتق در کارگ
آیین نامــه مربــوط بــه حضــور مســئوالن ایمنــی و بهداشــت 
، اصــاح قانــون بیمــه بیــکاری ، جلوگیــری از قراردادهــای 
ــی هــای  ــق تعاون موقــت و مردمــی کــردن اقتصــاد از طری
کارگــری ، مهمتریــن مطالبــات جامعــه کارگــری از دولــت 

ــی اســت . ــاه اجتماع ــاون،کار و رف ــر تع ــژه وزی ــه وی ب

 درخواست حضور نماینده  بازنشستگان
  در شورای عالی کار و هیات امنای

 تأمین اجتماعی
محمد اسدی دبیر کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 
گفت:  قزوین  استان  بازنشسته  کارگران  کانون  ریاست  و 
و  بپوشانید  عمل  جامه  کارگری  تشکل های  خواسته   به  باید 

همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا شود.
به گفته اسدی، سال های قبل برای بیمه تکمیلی سه هزار تومان 
پرداخت می شود در دوره قبل این رقم به ۲۱ هزار تومان افزایش 
را  تکمیلی  بیمه  حق  از  درصد   50 داریم  انتظار  که  یافت 

تامین اجتماعی تقبل کند.
نماینده کانون عالی بازنشستگان کشور بیان داشت:با توجه به اینکه  
به مصوبات شورای  حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
نماینده   کنیم   می  ،درخواست  است  خورده  گره  کار  عالی 
تشکل های ما در جلسات شورای عالی کار حضور داشته باشد. 
در  را  بازنشستگان   نماینده   حضور  درخواست  همچنین 

تأمین اجتماعی داریم.  امنای  هیات 
ضرورت حضور جامعه کارگری و کارفرمایی

 در ساختار حاکمیتی شستا
ــران  ــامی کارگ ــه اس ــئول جامع ــژاد، مس ــی ن ــتار حاتم س
ــاختار  ــد در س ــی بای ــری و کارفرمای ــه کارگ ــت: جامع گف
ــوال  ــون ام ــند چ ــته باش ــور داش ــتا حض ــی شس حاکمیت
شســتا و تأمیــن اجتماعــی متعلــق بــه جامعــه کارگــری و 
کارفرمایــی اســت، در حالــی کــه هیــچ یــک از نماینــدگان 
ســازمان  در  کارفرمایــی   و  کارگــری  تشــکل های 

تأمیــن اجتماعــی و شســتا دخالتــی ندارنــد.
وی بیــان داشــت: مــا در کشــور یــک میلیــون کارگاه داریــم، 
۱۳ هــزار تشــکل کارگــری وجــود دارد و یکــی از دالیــل عــدم 
توســعه تشــکل های کارگــری بی انگیــزه بــودن آنهــا اســت، 
ــه  ــر گرفت ــای آموزشــی در نظ ــران دوره ه ــرای کارگ ــد ب بای

شــود.
لزوم ترمیم حداقل دستمزد کارگران

حســن صادقــی معــاون دبیــرکل خانــه کارگــر عنــوان کــرد: باید 
ــز شــود، در حــال حاضــر  ــر تمرک ــم دســتمزد کارگ روی ترمی
حداقــل مــزد کارگــران می توانــد  ۳۳درصــد از هزینــه زندگــی 
ــد  ــر 67 درص ــی کارگ ــد، یعن ــش ده ــر را پوش ــی کارگ معمول

ــری  ــغل دیگ ــت ش ــور اس ــه مجب ــه دارد ک ــری بودج کس
ــد اقتصــاد  ــرای بخــش مول ــردم ب ــم از م ــاز داری ــرد، نی بگی

ــم. ــوت کنی دع
اساسنامه صنفی انجمن رانندگان تغییر کند

هاشــم مظاهــری، دبیــر انجمــن صنفــی راننــدگان  گفــت: 
برخــی تشــکل های صــوری در انتخابــات انجمــن راننــدگان 
شــرکت کردنــد ، بنابرایــن خواهــان ایــن هســتیم اساســنامه 

صنفــی انجمــن راننــدگان را تغییــر دهیــد.
وی افــزود: بــا وزارتخانــه هــای صمــت و  راه و شهرســازی 
در مــورد عــدم اجــرای قوانیــن، عــدم نظــارت و کنتــرل بــر 

بــازار لــوازم جانبــی مــورد نیــاز رانندگــی مشــکل داریــم.
دبیــر انجمــن صنفــی راننــدگان عنــوان کــرد: مــا از 
فنــی  ایمنــی  و  حفاظــت  و  کار  بهداشــت  مســئوالن 
رانندگــی  زیــان آوری  و  ســخت  بحــث  می خواهیــم 

کننــد. مطــرح  را  جاده هــا 
ــون بودجــه ،  ــار داشــت: در گذشــته، در قان مظاهــری اظه
یارانــه ای بــرای حــق بیمــه راننــدگان درنظــر گرفتــه  شــده 
بــود کــه در بودجــه ۱400 لغــو شــد، از ســال ۱۳97 بحــث 

بیمــه راننــدگان دچــار مشــکل شــده اســت.
جامعه استادان حق التدریس کشور، مظلوم ترین هستند
علــی قزل ســفلو، نماینــده انجمــن صنفــی اســتادان 
اســتادان  جامعــه  گفــت:  دانشــگاه  حق التدریــس 
حق التدریــس کشــور مظلوم تریــن هســتند ۳0 هــزار 
ــد  ــه 70 درص ــم ک ــور داری ــس در کش ــتاد حق التدری اس
آنهــا حتــی شــرایط ازدواج پیــدا نمی کننــد چــون 
ــال  ــم و در ح ــغلی نداری ــت ش ــه و امنی ــًا بیم ــا اص م
خــارج  بــه  حق التدریســان  از  درصــد   56 حاضــر 

می کننــد. مهاجــرت 
وی گفــت: ۳۱۳ مؤسســه آمــوزش عالــی در کشــور داریــم 
کــه 50 درصــد آنهــا فاقــد هیــأت علمــی هســتند از 
ــه کار  ــته را ب ــراد بازنشس ــی اف ــز برخ ــه نی ــد بقی 50 درص

ــد. ــه ندهن ــا بیم ــد ت گرفته ان
تعامــل  در  یــد  با کــرد:  خاطرنشــان  قزل ســفلو 
و  اجتماعــی  ه  رفــا و  ر  کا تعــاون، وزارت  بیــن 
لتدریــس  حق ا اســتادان  مشــکات  علــوم  وزارت 

ــود. ــل ش ح

712 تشکل صنفی عضو خانه 
حمل ونقل کشور هستند

ــران گفــت: در  ــده مجمــع کارگ ــی زاده، نماین غامرضــا خادم
خانــه حمل ونقــل ۱5 تشــکل صنفــی و ۳40 انجمــن صنفــی 
حضــور دارنــد کــه در مجمــوع 7۱۲ تشــکل صنفی عضــو خانه 
حمل ونقــل کشــور هســتند کــه در زمــان آقــای رحمتــی وزیر 

اســبق راه و ترابــری ایجــاد شــده اســت.
ــود  ــاد می ش ــب فس ــه موج ــرد: آنچ ــوان ک ــی زاده عن خادم
انجمن هــای صــوری هســتند کــه  تشــکل های صــوری 

کرده انــد. درســت 
بسیاری از زنان کارگر بیمه نیستند

ســمیه گلپــور، رئیــس کمیتــه بانــوان کانــون عالــی انجمــن 
ــادی  ــکل های زی ــا تش ــت: م ــار داش ــران اظه ــی کارگ صنف
در حــوزه زنــان کارگــری نداریــم، بســیاری از زنــان کارگــر 
ــی  ــا حت ــردان و ی ــد م ــه مانن ــی ک ــه نیســتند، در حال بیم

ــد. ــا کار می کنن ــتر از آنه بیش
ــه 500 هــزار  ــا حقــوق ماهیان ــان ب وی گفــت: برخــی از زن
ــکات  ــد و مش ــم کار می کنن ــان ه ــون توم ــک میلی ــا ی ت
بنیــادی در قــرارداد کارگــری زنــان وجــود دارد. در برخی از 
قراردادهــای کارگــری بــرای زنــان کمتــر از ۳0 روز قــرارداد 

ــد . ــفته می گیرن ــا و س ــفید امض ــک س ــا چ ــد ی می بندن
گلپــور، رئیــس کمیتــه بانــوان کانــون عالــی انجمــن صنفــی 
کارگــران گفــت: مجلــس شــورای اســامی اگرچــه تصویــب 
کــرده مــادری بــرای دوره زایمــان 9 مــاه بــه مرخصــی برود 

امــا بایــد امنیــت شــغلی او رعایــت شــود.
ــری  ــرای پیگی ــی ب ــوز کارگروه ــرد: هن ــان ک وی خاطرنش
مشــکات زنــان کارگــر نداریــم، در حالــی کــه میلیــون هــا 

زن در کشــور مشــغول کار هســتند.
کمبود منابع انسانی در بخش حمل ونقل دریایی

ــوردان تجــاری ایــران  ســامان رضایــی، دبیــر انجمــن دریان
بــا اشــاره بــه اینکــه  در بخــش حمل ونقــل دریایــی دچــار 
ــتای  ــوردان در راس ــت: دریان ــتیم گف ــانی هس ــروی انس نی
ــد در ســال ۲008  ــدام می کنن ــای اساســی اق ــن کااله تأمی
تعــداد ۱08 کشــتی نفتکــش تحریــم شــدند، انجمــن صنفی 
ــل و  ــاوگان حمل ونق ــکات ن ــل مش ــرای ح ــوردان ب دریان

حتــی مشــکل کشــتی غــرق شــده ســانچی اقــدام کــرد. 
ــران و  ــکن کارگ ــرای مس ــی ب ــای تخصص کمیته ه

ــود ــکیل ش ــان تش ــکالت آن مش
ــت:  ــامی گف ــورای اس ــس ش ــده مجل ــی، نماین ــی بابای عل
ــون  ــرار و قان ــران برق ــن کارگ ــزدی در بی ــت م ــد عدال بای
ــان  کار اصــاح شــود در حــال حاضــر کارگــران و کارفرمای
در مدیریــت تأمیــن اجتماعــی دخالتــی ندارنــد، در حالــی 
ــه اوج  ــت شــود ک ــی رعای ــد بحــث ســه جانبه گرای ــه بای ک

ســه جانبه گرایی در شــورای عالــی کار اســت.
بابایــی گفــت: بایــد نشســت هــای شــورای عالــی کار 
ــار برگــزار شــود. ــا  ماهــی یــک ب حداقــل هــر ســه مــاه ی
عضــو فراکســیون تعــاون مجلــس شــورای اســامی خطــاب 
ــد  ــرد: بای ــوان ک ــی عن ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــه وزیرتع ب
کمیته هــای تخصصــی بــرای مســکن کارگــران و مشــکات 

آنــان تشــکیل شــود.
طوالنی بودن فرایند شکایت کارگری

یکــی دیگــر از نماینــدگان کارگــران هــم از ســامانه جامــع 
روابــط کار انتقــاد کــرد و گفت: در گذشــته کارگران شــکایت 
ــد  ــد االن بای ــاف می بردن ــل ا خت ــورای ح ــه ش ــود را ب خ
و  کننــد  ثبت نــام  ر  کا بــط  ا رو جامــع  نه  ما ســا در 
معطــل  روز   ۳ -۲ کارگــری  شــکایت  یــک  بــرای 

. ند می شــو
ــا،  ــران کوره پزخانه ه ــزود: کارگ ــری اف ــده کارگ ــن نماین ای
ــر  ــزار کارگ ــدود ۳0 ه ــا ح ــد م ــی می گیرن ــتمزد اندک دس
ــم  ــی کار ه ــورای عال ــتمزد ش ــل دس ــه از حداق ــم ک داری
ــر در  ــزار کارگ ــج ه ــر پن ــال حاض ــتند، در ح ــروم هس مح
ــکل  ــل تش ــال قب ــه از دو س ــتند ک ــد هس ــروگاه دماون نی

ــد. ــری ندارن کارگ

بیمه کارگران ساختمانی در مجلس معطل مانده است
ــرد:    ــوان ک ــران عن ــده کارگ ــر نماین ــی، دیگ ــعد صالح  اس
بیمــه کارگــران ســاختمانی هنــوز در مجلــس معطــل مانــده 
ــف  ــن تکلی ــر تعیی ــاختمانی منتظ ــر س ــزار کارگ و ۲00 ه
بیمــه تأمیــن اجتماعــی هســتند. صالحــی گفــت: بایــد بــا 
اصــاح مــاده 5 ســهمیه کارگــران ســاختمانی را آزاد کنیــم.
با حل مشکات کارگران معدن ، اقتصاد معدن رونق می گیرد

شــوکت، دیگــر نماینــده صنفــی کارگــران در ایــن نشســت 
ــوند  ــه ش ــاختمانی بیم ــران س ــر کارگ ــت:  اگ ــان داش بی
ماهانــه بیــن 7 تــا ۱0 هــزار میلیــارد تومــان حــق بیمــه بــه 
صنــدوق تأمیــن ا جتماعــی واریــز می شــود در حالــی کــه 
صنــدوق تأمیــن اجتماعــی در حــال حاضــر، ماهانــه چهــار 
هــزار میلیــارد تومــان کســری دارد و کارفرمایــان کــه در کار 
ســاخت و ســاز هســتند بــه راحتــی می تواننــد بــه جبــران 

کســری صنــدوق تأمیــن اجتماعــی اقــدام کننــد.
وی افــزود: خوشــبختانه رئیــس جمهــور  در نخســتین 
اقــدام بیــن کارگــران بهشــت زهــرا و کارگــران معــدن رفــت 
ــت  ــن نشــان می دهــد دول ــی کــرد کــه ای و از آنهــا دلجوی

ــد. ــل کن ــدن را ح ــران مع ــکات کارگ ــد مش می خواه
ایــن نماینــده کارگــری عنــوان داشــت: کشــور مــا بــا دارا بودن 
یــک درصــد جمعیــت جهــان 7 درصــد معــادن جهــان را در 
خــود دارد و مــا بایــد مشــکات کارگــران معــدن را حــل کنیم 

تــا اقتصــاد معــدن رونــق بگیــرد.
ــون  ــا و 21 کان ــران داروخانه ه ــن کارگ 1500 انجم

ــود دارد ــری وج سراس
یکــی دیگــر از نماینــدگان کارگــری در ایــن نشســت 
ــدن  ــران مع ــد کارگ ــا همانن ــران داروخانه ه ــت: کارگ گف
ــا و  ــران داروخانه ه ــن کارگ ــتند، ۱500 انجم ــوم هس مظل
ــفانه تشــکل های  ــود دارد، متأس ــری وج ــون سراس ۲۱ کان
صنعتــی بــه جــای حــل و فصــل مشــکات صنفــی 

ــتند. ــی هس ــائل سیاس ــر مس ــه فک ــران ب کارگ
اصالح قانون بیمه بیکاری در دستور کار قرار گیرد

ابوالفضــل عنابســتانی، عضــو فراکســیون تعــاون و اشــتغال 
ــرد  ــاره ک ــکاری اش ــه بی ــون بیم ــه  اصــاح قان ــس  ب مجل
و گفــت: در شــرایط کرونــا ، کارگرانــی  کــه حتــی در 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ثبــت نــام نشــده بودنــد، بیــکار 

ــد. ــود را از دســت داده ان ــده  و شــغل خ ش
وی بــا بیــان اینکــه الیحــه اصــاح بیمه بیکاری ۱0 ســال اســت 
کــه در مجلــس معطــل مانــده گفــت: هــر موقــع آن را بررســی 
می کنیــم بــا اصــل 75 روبــرو می شــود کــه مجلــس نمی توانــد 
طرحــی کــه دارای بــار مالــی اســت مصــوب کنــد، بنابرایــن از 
وزیــر جدیــد تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی می خواهیــم اصــاح 

قانــون بیمــه بیــکاری را در دســتور کار قــرار دهــد.
نماینــده ســبزوار در مجلــس شــورای اســامی همچنیــن در 
مــورد طــرح بیمــه کارگــران ســاختمانی گفــت: پیش بینــی 
می شــود حــدود 400 هــزار کارگــر ســاختمانی در کشــور 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــتند و س ــه نیس ــه بیم ــم ک داری
هــم زیــر بــار بیمــه آنهــا نمــی رود کــه بایــد فکــری بــرای 

کارگــران ســاختمانی داشــته باشــیم.
ــن  ــدوق تأمی ــد صن ــت: بای ــاون گف ــیون تع ــو فراکس عض
اجتماعــی و هیــأت امنــای تأمیــن اجتماعــی احیــا شــود و 
ــه خــود کارگــران و کارفرمایــان واگــذار کنیــم.  کار آن را ب
ــی  ــس آمادگ ــا در مجل ــد و م ــم نمی خواهن ــران قی کارگ
ــاون و  ــیون تع ــم و در فراکس ــاح کنی ــون را اص ــم قان داری
صحــن مجلــس بــرای اصــاح قانــون کار تــاش می کنیــم.

ــار  ــن نشســت اظه ــس در ای ــده مجل ــر نماین ــوروزی دیگ ن
ــی در  ــوان قانون ــزار عن ــر ۱۱.۳ ه ــال حاض ــت: در ح داش
ــح  ــن تنقی ــن قوانی ــد بســیاری از ای ــه بای ــم ک کشــور داری
ســاماندهی  کارگــران،  شــغلی  امنیــت  بحــث  شــوند 

ــت. ــوارد اس ــن م ــه ای ــت کار از جمل ــای موق قرارداده
وی بــر اجــرای ســه جانبه گرایی بــا حضــور نماینــدگان 
کارگــری، کارفرمایــی و دولــت در مــورد قوانیــن کار و 

ــرد. ــد ک ــری تاکی کارگ

مشکالت تشکل های صنفی و کارگری با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بررسی شد  

از لزوم اصالح قانون بیمه بیکاری
 و امنیت شغلی کارگران تا بیمه

 اساتید حق التدریس

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نشست با گزارشی از مشکالت صنفی و راه حل های پیشنهادی سراسر کشور ،  
رفاه کارگران را از اولویت های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دانست و از تشکل ها خواست راه حل های 

خود را در این زمینه ارائه کنند.
به گزارش بازارکار، دکتر حجت اهلل عبدالملکی اظهار داشت: نمایندگان تشکل های کارگری با عشق و بدون 
و  نقطه نظرات  این نشست   در  تا  اند  را طی کرده  زیادی  راه  آنها  از  برخی  و  فعالیت می کنند  مالی  منافع 

دغدغه های خود را ارایه دهند .
براساس گزارش روابط عمومی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وی یادآور شد : بخشی از دغدغه  نمایندگان 
تشکل های کارگری که شامل رفاه کارگران، امنیت شغلی، مسکن و رفاه اجتماعی است به موضوعات کالن 
کشور برمی گردد، هر یک درصد تورمی که در جامعه باال می رود بخشی از رفاه جامعه از جمله کارگران 

کاهش می  یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: رفاه کارگران بخشی از موضوعات کالن کشور است، ما مدافع 
حقوق کارگران هستیم، اگر تورم را مدیریت کنیم ، کارگران  دغدغه  دستمزد و مسائل معیشتی را نخواهند 

داشت و از سوی دیگر تولید کننده نیز به مشکل بر نمی خورد.
عبدالملکی از همه تشکل ها درخواست کرد گزارشی  از مشکالت صنفی و راه حل های پیشنهادی ارائه کنند تا 
این مسائل در کمیته های تخصصی مسکن، دستمزد و قراردادهای کارگری دسته بندی،مطرح و پیگیری شود.
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دعوت به همکاری

شرکت معتبر تولیدی نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا واقع در شهرک صنعتی سجزی جهت تکمیل سرمایه های انسانی مجموعه خود
 در استان اصفهان از بین داوطلبان واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

مزایاشرایط احرازعنوان شغلی

مدیر واحد فناوری اطالعات
خانم/ آقا، حداقل سابقه کار:5 سال، کارشناسی، کارشناسی ارشد

رشته های IT تمام گرایش ها ، تسلط به مباحث مدیریتی، MVC ،ASP ،PHP، بانک های 
اطالعاتی، نرم افزارهای فرزین، همکاران )راهکاران(، کلیک ویو، خالق و نوآور

باالتر از حقوق وزارت کار
بیمه

کارشناس انفورماتیک

خانم،/ آقا، حداقل سابقه کار3 سال،  کارشناسی، کارشناسی ارشد
رشته/ گرایش تحصیلی: رشته های IT تمام گرایش ها 

 تسلط کامل به MVC ،ASP ،PHP، بانک های اطالعاتی،  نرم افزارهای فرزین، همکاران )راهکاران(، 
کلیک ویو و سایر موارد مرتبط، روحیه کار تیمی، خالق و نوآور

باالتر از حقوق وزارت کار
بیمه

کارشناس توسعه سیستم ها و 
تعالی سازمان

خانم/ آقا، حداقل سابقه کار 5 سال، کارشناسی، کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع و مرتبط ، تسلط کامل بر سیستم مدیریت کیفیت، توانایی تهیه و تدوین و ارزیابی فرایندها
توانمندی در ممیزی سیستم های مدیریتی، تهیه و تدوین اهداف و استراتژی ها و انجام تحلیل های محیطی

تسلط بر نرم افزارهای همکاران سیستم و فرزین

باالتر از حقوق وزارت کار
بیمه

کارشناس پایش فرایند 

خانم/ آقا، حداقل سابقه کار 3 سال، کارشناسی، کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع و مرتبط
 تسلط بر نرم افزارهای همکاران سیستم و فرزین، تسلط بر عیوب محصول و بازرسی آن

تسلط بر ابزارهای کیفی، نظارت بر فرایند های تولید محصول و تطابق با استانداردهای مورد نیاز
تسلط کامل بر سیستم مدیریت کیفیت

باالتر از حقوق وزارت کار
بیمه

کارشناس کارگزینی و امور 
کارکنان

خانم/ آقا، حداقل سابقه کار 3 سال،  کارشناسی، کارشناسی ارشد
رشته های مدیریت، منابع انسانی، صنایع، حسابداری و مرتبط، تسلط کامل بر نرم افزار همکاران سیستم )راهکاران(

آشنایی کامل با قوانین کار و تامین اجتماعی، دعاوی کارگری و کارفرما و مراجع رسیدگی کننده
روابط عمومی باال، آشنایی کامل با نحوه محاسبات حقوق و دستمزد، طبقه بندی مشاغل

آشنایی با سایر امور خدمات و پشتیبانی کارکنان

باالتر از حقوق وزارت کار
بیمه

آقا، حداقل سابقه کار 3 سال، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، ترجیحا رشته های ایمنی، بهداشتافسر ایمنی
تسلط کامل بر سایر امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست، عارضه یابی، شناسایی ریسک و موارد مرتبط

باالتر از حقوق وزارت کار
بیمه

کارشناس فروش 

خانم/ آقا، حداقل سابقه کار 5 سال، کارشناسی، کارشناسی ارشد رشته های
مدیریت، مهندسی، بازرگانی و مرتبط، آشنایی با قراردادهای دولتی، کنترل پروژه فروش، تعامل و 

ارتباطات قوی با کارفرمایان دولتی، توانایی در مذاکرات و حل مسائل، روابط عمومی قوی
آشنایی با نرم افزار همکاران سیستم و فرزین

باالتر از حقوق وزارت کار
بیمه

رئیس پشتیبانی فروش 

خانم/ آقا، حداقل سابقه کار 5 سال،  کارشناسی، کارشناسی ارشد
 رشته های، مدیریت، مهندسی، بازرگانی و مرتبط، آشنایی با فرایندهای فروش و تولید

آشنایی با حسابداری فروش، توانایی برنامه ریزی تولید و زنجیره تامین
تعامل و ارتباطات قوی، توانایی در حل مساله و تعارضات، دقیق و پیگیر

تسلط بر نرم افزارهای همکاران و فرزین

باالتر از حقوق وزارت کار
بیمه

کارمند فروش  
خانم/ آقا، حداقل سابقه کار 2 سال، کارشناسی، کارشناسی ارشد،  رشته های مدیریت، مهندسی، بازرگانی و مرتبط 

آشنایی با مکاتبات و نگارشات اداری، سابقه فعالیت در حوزه فروش و بازاریابی
روابط عمومی قوی، مسلط به نرم افزارهای آفیس

باالتر از حقوق وزارت کار
بیمه

کارشناس/ تکنسین واحد تعمیرات 
و نگهداری 

آقا، حداقل سابقه کار 3 سال، کاردانی کارشناسی، کارشناسی ارشد،  مکانیک و مرتبط
 آشنایی کامل با سیستم های هیدرولیکی، پنوماتیک و مکانیکی

آشنایی با نرم افزارهای همکاران و فرزین، آشنایی کامل با فرآیندهای سیستم نگهداری و تعمیرات
تسلط بر امور فنی و مکانیک خطوط تولید، تسلط بر تعمیرات ماشین آالت خطوط تولید

باالتر از حقوق وزارت کار
بیمه

کارگر فنی ماهر
آقا، حداقل سابقه کار 5 سال،  دیپلم، کاردانی،  رشته های ریاضی و فنی
تسلط کامل با مباحث عملی مکانیک و تعمیرات ماشین آالت خط تولید

آشنایی با سیستم های کامپیوتری، توانایی کار در ارتفاع و سایر موارد مربوط به امور تعمیرات و نگهداری

باالتر از حقوق وزارت کار
بیمه

کارگر فنی نیمه ماهر
آقا، حداقل سابقه کار 2 سال، دیپلم، کاردانی،  رشته های ریاضی و فنی

 آشنایی کامل با مباحث عملی مکانیک و تعمیرات ماشین آالت خط تولید، جوشکاری
توانایی کار در ارتفاع و سایر موارد مربوط به امور تعمیرات و نگهداری

باالتر از حقوق وزارت کار
بیمه

تراشکار 
آقا، حداقل سابقه کار 2 سال، دیپلم، کاردانی )ترجیحا رشته های ریاضی و فنی(

رشته های ریاضی و فنی ، تسلط کامل بر تراشکاری و توانایی کار با ماشین آالت فرز، اره نواری، سنگ 
مغناطیسی و دریل رادیال

باالتر از حقوق وزارت کار
بیمه

حقوق وزارت کار، بیمهآقا، حداقل سابقه کار 3 سال،  دیپلم، کاردانی سایر رشته ها،  آشنایی کامل با اصول حراست و حفاظت فیزیکیکارمند حراست )انتظامات( 

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

دعوت به همکاری

شرکت نرم افزاری رایانت ایرسا به تعدادی برنامه نویس وب با حداقل 4 سال سابقه کار مفید بصورت تمام وقت در تهران نیازمند است:

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده در آگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند.
job@irsasoft.ir

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

1 Front End برنامه نویس 
مسلط به  : Bootstrap, CSS ،  Asp.Net MVC، #C ,Jquery , javascript ,Html5 ، آشنایی با  

 Knockout.js  مزیت دارد، حقوق و مزایای بسیار خوب، پنجشنبه تعطیل، پرداخت به موقع حقوق
بیمه،سرو ناهار در محل شرکت ، کار در محیط حرفه ای نرم افزاری در غرب تهران

2Back End برنامه نویس
مسلط به :#C ، SQL Server، Entity Framework، Restful API، WCF، حقوق و مزایای بسیار خوب، 

 پنجشنبه تعطیل، پرداخت به موقع حقوق،بیمه،سرو ناهار در محل شرکت 
کار در محیط حرفه ای نرم افزاری در غرب تهران

دعوت به همکاری

شرکت فنی و مهندسی پترو ایمن شریف 
همکار با شرکت های بین المللی جهت توسعه ساختار سازمانی شرکت در 
استان  تهران از فارغ التحصیالن با تجربه در زمینه مدیریت منابع انسانی با 

داشتن شرایط ذیل بعد از انجام آزمون رایگان مصاحبه شفاهی و روانشناسی 
دعوت به همکاری می نماید.

مدیر منابع انسانی
خانم/ آقا، تمام وقت، فارغ التحصیل در زمینه مدیریت منابع انسانی

تجربه کار حداقل 5 سال
تسلط در کارمند یابی، استخدام، برنامه ریزی نیروی انسانی، تجزیه و تحلیل 

شغل، آموزش کارکنان، طراحی سیستم های انضباطی و پاداش، حقوق و 
دستمزد، انگیزش و افزایش بهره وری، سیستم های ایمنی و سالمت و ...

تسلط بر اوتلوک، آفیس، زبان انگلیسی خوب

روابط عمومی باال، برون گرا، جدیت در کار و منظم
داشتن سایر مهارت ها ویژگی مثبت منظور می گردد

حقوق و مزایا: طبق مصوبه هیات مدیره متناسب با سمت مدیر منابع انسانی
مزایای در نظر گرفته شده برای این سمت شامل حقوق ثابت و به موقع و 

بدون تاخیر، داشتن حق مرخصی با حقوق مطابق با قانون کار
داشتن بیمه، پاداش های دوره ای در صورت رضایت و پرداخت اضافه کار 

مطابق با قانون کار می باشد
 

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

 pish.company@gmail.com
               

دعوت به همکاری
شرکت حرارت سازه مبنا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از 

افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
مسئول نقلیه

آقا،  تمام وقت، ارائه خدمات سرویس رانندگی درون شهری و برون شهری 
حسب دستورات ارجاع شده و طبق برنامه زمانبندی

حفاظت و نگهداری از خودرو تحویلی و کلیه لوازم و قطعات یدکی مربوطه 
و سرویس به موقع آن، گزارش عیوب فنی خودرو به سرپرست مربوطه و 

پیگیری انجام تعمیرات اساسی در صورت لزوم
ثبت مسیر در دفتر ویژه و اخذ تایید از ارجاع دهندگان

تهیه گزارش از میزان کارکرد و نحوه ماموریتها و ارائه به سرپرست مربوطه
انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

کنترل کلیه قسمتها، تجهیزات، وسایل لوازم و متعلقات خودرو قبل و بعد از 
حرکت و انجام تعمیرات ساده و معمولی وسیله نقلیه تحت نظر و گزارش 
تعمیرات مورد نیاز، کنترل و رسیدگی به انجام امور مربوط به دریافت آرم 
طرح ترافیک اتومبیل های اداری، نظارت بر اقدام جهت دریافت مجوز 

خرید و شماره گذاری خودروهای مورد نیاز
رسیدگی و اقدام به منظور دریافت و توزیع سهمیه بنزین

نظارت و بررسی و تشخیص عیوب و قطعات مورد نیاز خودروها بر حسب 
استانداردهای موجود و انجام تعمیرات الزم و نصب قطعات و ثبت موارد در 
کارت تعمیرات، نظارت و کنترل بر امور مربوط به بیمه نمودن اعم از )بیمه 

شخص ثالث، دیه و ...( و پرداخت عوارض سالیانه اتومبیل ها
نظارت بر پیگیری جهت دریافت خسارت وارده به خودروهای وزارت ناشی 

از تصادف، سایر امور محوله از سمت مدیریت مربوطه
ظاهر آراسته و منظم و استفاده از لباس های مناسب در محل کار

عدم استعمال دخانیات در زمان حمل و نقل همکاران
امین ، صادق و منظم. آنتایم در زمان حضور در محل کار

داشتن عدم سوء پیشینه الزامی می باشد.
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند. 

 job6@mabnaco.net

انقالب در صدور مجوزهای کسب و کار
محسـن زنگنـه سـخنگوی کمیسـیون جهـش و رونق تولیـد در توضیـح طرح تسـهیل صدور 
مجوزهـای کسـب و کار گفـت: گزارش یک شـورای کمیسـیون جهش و رونق تولیـد و نظارت 
بـر اجـرای اصـل 44 قانون اساسـی درباره طرح تسـهیل صـدور مجوزهای کسـب و کار به این 
کمیسـیون بـه عنـوان کمیسـیون اصلـی ارجـاع شـد و در جلسـه 8 تیر مـاه 1400 بـا حضور 
مسـئوالن و دسـتگاه های ذیربـط، دیـوان محاسـبات ومرکـز پژوهش هـا مـورد بحث و بررسـی 
قـرار گرفـت و بـا اصالحاتی در عنـوان و متن به تصویب رسـید. گزارش آن بر اسـاس اجرای ماده 

143 آیین نامـه داخلـی تقدیم مجلس شـورای اسـالمی می شـود.
زنگنـه در ادامـه اظهـار کـرد: براسـاس مـاده 7 مکرر دولـت را ملـزم کردیم تا افـراد متقاضی 
بعـد از بارگـذاری همـه مـدارک در سـامانه به طـور خودکار پـس از مدت 3 روز شناسـه یکتا 
دریافـت کننـد. ایـن قـدم بزرگـی اسـت البتـه در این طـرح قید شـده کسـب و کارهایی که 
مربـوط بـه امنیـت ملی، بهداشـت عمومـی و اجتماعی و سـالمت یـا محیط زیسـت را تحت 
تأثیـر قـرار می دهـد باید بـه صـورت تأییدمحور مجوزهایشـان صادر شـود لذا هیـچ نگرانی و 

دغدغـه ای وجـود نـدارد و کسـب و کارهای امنیـت ملی را تهدیـد نمی کند.
وی افـزود: در تبصـره )4( ایـن طرح نیز وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسـیر صدور 
مجـوز خـارج از چارچـوب ایـن قانون را حـذف کردیم یعنـی هرگونه دالیلی ماننـد محدودیت 
در ظرفیـت، تعـداد، مـوارد صنفـی، فاصلـه جغرافیایـی یـا دالیلـی مانند اشـباع بـازار را حذف 
کردیـم. امـروزه بسـیاری از مجوزهـا را ذینفعان کسـب و کار می دهند یعنی کسـانی مجوزها را 
صـادر می کننـد که در کسـب و کار آنها موثر اسـت و این سـدی شـده که از نانوایـی، داروخانه، 
سـونوگرافی تـا مراکـز آمـوزش رانندگی و تا وکالت و سـردفتری ها را دچار مشـکل کرده اسـت 

و مـا در ایـن طـرح ایـن محدودیت ها را حـذف کردیم.
زنگنـه همچنیـن یادآور شـد: برخـی ایرادها به مواد )5( و )6( گرفته شـده و دربـاره آنها نگرانی 
دارم، مـا بـه هیـچ عنوان به مرجع صـدور مجوز ورود نکردیم یعنی کانـون وکال همچنان مصدر 
و مرجـع صـدور مجـوز اسـت و سـردفتران نیـز ماننـد گذشـته از همـان مرجع مجـوز دریافت 
می کننـد حتـی در مـورد شـرایط صدور مجوز نیـز ورود نکردیـم و برای مـوارد مربوطه همانند 
قبـل آزمـون برگـزار می شـود یـا به طـور مثال سـوال کانون وکال توسـط کارشناسـان رسـمی 
یعنـی مراجـع ذیربـط تهیـه می شـود، تنها چیـزی کـه در این طرح آمـده که حتـی کیفیت را 

هـم ارتقـاء می دهد، برداشـتن محدودیت ها اسـت.
سـخنگوی کمیسـیون جهـش و رونـق تولیـد مجلـس ادامـه داد: به طور مثـال اگر افـرادی در 
آزمـون شـرکت کننـد و از شـرایط شـخصی الزم برخـوردار شـوند و احـراز شـود، همـه آنها را 
می پذیریـم. برخـی نگراننـد کـه کیفیت کسـب و کارهایی مانند وکالت کم شـود اما مـا در این 
طـرح آوردیـم یک درصد کسـانی که حائـز باالترین رتبه می شـوند، مجوز دریافـت کنند، البته 
می تـوان پیشـنهادهایی در ایـن زمینـه داد امـا مـا محدودیـت را حـذف کردیـم به طـور مثال 
وقتی یک وکیل بداند که در شهرسـتان خود 3 وکیل و سـردفتر دیگر هم هسـتند یا مشـاغل 

دیگـر، تـالش می کننـد که کیفیـت خدمات خـود را افزایـش دهند.
وی اظهـار کـرد: عمـده شـکایت مردمـی که بـه ما نماینـدگان مراجعـه می کننـد انحصارهایی 
اسـت کـه در برخـی از بخش ها ایجاد شـده اسـت لـذا ما دنبال انحصارشـکنی هسـتیم، برخی 
نیـز در فضـای مجـازی این طـرح را باعث بیـکاری عده ای تلقـی کردند در حالی کـه این طرح 
بیـکاری را کاهـش و اشـتغال را افزایـش می دهـد و موجـب رقابـت در کسـب و کار می شـود. 
هرگونـه محدودیـت ایجـاد رانـت می کنـد، بـه عنـوان مثـال در حـوزه کارگزاری هـای بـورس، 
وزارت اقتصـاد در طـول یـک دهه گذشـته تعداد کارگزاری هـا را افزایش نـداد و چند کارگزاری 

منافع بسـیاری را کسـب کردند.
زنگنـه گفـت: نگرانـی در خصوص این طـرح وجود ندارد، کسـانی که ذینفع هسـتند در فضای 
مجـازی و بخـش خبـری فضاسـازی می کننـد، دسـتگاه های مرتبـط از جمله قـوه قضائیه 
در جریـان موضوعـات ایـن طـرح هسـتند و می دانند که ایـن طرح در جهت عدالت اشـتغال و 
بر اسـاس اصول قانون اساسـی اسـت. در ارتباط با سـردفتران نیز بنـــدی وجـــود دارد 
بـه نـام مـاده )69( قانـون سـردفتران رسـمی؛ نمایندگان می تواننـد در مورد جزئیـات آن نظر 
دهنـد حتـی پس از تصویب کلیات طرح به صورت دوشـوری می تواند مجدداً به کمیسـیون برگردد.

سـخنگوی کمیسـیون جهـش و رونـق تولیـد و نظـارت بـر اصـل )44( قانـون اساسـی افـزود: 
کمیسـیون 8 مـاه در مـورد این طـرح کار کرده و نظرات همه گروه ها و کارشناسـان را شـنیده 

اسـت، بـا ایـن طـرح قطعاً یـک انقالبـی در صـدور مجوزها بـه وجـود می آید.
با تصویب طرح تسهیل بیش از یک میلیون و سیصد هزار شغل ایجاد می شود

بنابرایـن گـزارش سـیدمحمدرضا میرتـاج الدینی در موافقت بـا کلیات این طرح گفـت: از آنجا 
کـه صـدور مجوزهـا یکی از موانع اصلی کسـب و کار وتولید در کشـور اسـت باید در سـال رفع 
موانع تولید و پشـتیبانی از تولید این موانع را برداشـت که خوشـبختانه کمیسـیون ویژه تولید 
ایـن کار را انجـام داد و جـای تشـکر دارد. مجوزها در دو بخـش تأییدمحور و ثبت محور تفکیک 
می شـوند کـه حـدود 6- 5 مجـوز ماننـد سـالمت، محیط زیسـت، امنیـت، بهداشـت عمومی، 

منابع طبیعـی و تغییر کاربری تأییدمحور هسـتند.
نماینـده مـردم تبریـز و آذرشـهر و اسـکو در مجلس شـورای اسـالمی ادامه داد: سـایر مجوزها 
کـه بیـش از 20 مجوز اسـت ثبت محور هسـتند که دسـتگاه های دیگر فقط بایـد نظارت کنند 
کـه ایـن اسـتانداردها رعایـت شـود و همه این مـوارد به صورت آنالیـن خواهد بـود. نکته دیگر 
شکسـت انحصارهـا اسـت چرا که برخی از کسـب و کارهـا در اختیار افراد خاص قـرار گرفته اند 
امـا اگـر ایـن طـرح اجرایی شـود ایـن انحصارهـا نیز شکسـته می شـود. نکته دیگر شـفافیت و 

صدور مجوزها اسـت.
وی بیـان کـرد: در صـورت تصویـب ایـن طرح رکـود ایجاد اشـتغال در تاریخ انقالب اسـالمی با 
ایجاد بیش از یک میلیون و سـیصد هزار شـغل شکسـته خواهد شـد و انحصارات اسـتثماری 
پایـان یافتـه و بر اسـاس مدل سـازی جدید در مـدت زمان معیـن تولید ناخالص ملـی را نزدی 
بـه 3 برابـر خواهـد کـرد البته شـخصا نسـبت بـه مـاده 5 و 6  این طـرح نظر مخالـف دارم که 

باید اصالح شـود.
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار موانع

 را از جلوی پای جوانان برمی دارد
ایـن گـزارش می افزایـد در ادامـه سیدمحسـن دهنوی با موافقت با کلیات طرح تسـهیل صـدور برخی 
مجوزهای کسب و کار گفت: همه شما در حوزه انتخابیه مراجعات بسیاری دارید از جوانان تحصیلکرده ای 

که بیکار هسـتند اما باید پرسـید علت این بیکاری چیسـت و ایجاد اشـتغال چه راه حلی دارد؟.
نماینده مردم تهران، شـمیرانات، ری، اسالمشـهر و پردیس در مجلس شـورای اسـالمی ادامه داد: 
امـروز کشـور سـرمایه و پـول زیادی ندارد کـه به جوانان جهت ایجاد اشـتغال، تسـهیالت دهد 
امـا حداقـل کاری کـه می توانیـم انجام دهیم این اسـت که موانـع را از جلوی پای آنهـا برداریم 
هـر چنـد ایران به لحاظ شـاخص سـهولت کسـب و کار در بین 190 کشـور رتبـه 120 را دارد 

کـه علـت این افتضاح را باید یکسـری مقررات دسـت و پاگیر دانسـت.
وی اضافـه کرد: متأسـفانه امروز برای تأسـیس یک مزرعـه پرورش ماهی 130 مدرک با دو سـال 
زمـان و بـرای ایجـاد یـک گاوداری 118 مدرک و تأییدیه و یک سـال و نیم زمان نیاز اسـت اما 
خالصـه این طرح تسـهیل صـدور مجوز اسـت بنابراین بهتر اسـت اجازه دهیم جوانـان بتوانند 

بـرای خود کسـب و کاری راه  بیندازند.
عضـو هیات رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی افزود: در دنیـا گرفتن مجوز به منزله ربـان خط پایان 
رقابت میان کسـب و کارها نیسـت بلکه صدور مجوز نقطه شـروع کار اسـت نه پایان اما در کشـور 
مـا مجـوز قیمـت پیدا کرده اسـت. در همیـن اطراف تهـران کمبود فضـای بیمارسـتانی داریم 
امـا مجـوز یـک مرکـز درمانـی 70 میلیارد تومـان قیمـت دارد یعنی سـرمایه و جـوان بیکار و 
متخصـص وجـود دارد امـا یـک عـده بـا مجـوز پولـدار می شـوند و کسـی مجـوز می گیـرد که 

رابطه داشـته باشد.
دهنـوی بـا بیـان اینکـه 500 هـزار شـغل حداقل اشـتغالی اسـت کـه طـرح مذکور بـه همراه 
دارد، گفـت: بـا کـدام سـرمایه می خواهیم 500 هزار شـغل ایجـاد کنیم بنابرایـن باید فضای 
کسـب و کار به شـکلی باشـد تا هر کسـی امکان ایجاد کسـب و کار خود را پیدا کند بنابراین 
تولیـد بایـد ارزش داشـته باشـد نه اخذ مجـوز در حالی که امـروز خود مجوز قیمـت پیدا کرده 
اسـت. امیـدوارم بـا تصویـب این طرح امیـد در دل چندیـن میلیون جـوان زنده شـود و با رأی 

بـه کلیـات آن بـرگ افتخـاری را برای مجلس شـورای اسـالمی ثبت کنیم.
کاهش امضاهای طالیی به موجب تسهیل مجوزهای کسب و کار

سـید احسـان خانـدوزی نیـز درخصـوص کلیات طرح تسـهیل صـدور مجوزهای کسـب و کار 
گفـت: خوشـبختم کـه اولین موضـوع را در صندلی خدمـت وزارت امور اقتصـادی و دارایی بعد 
از کسـب رأی اعتمـاد نماینـدگان بزرگـوار مربـوط بـه موضوعی اسـت کـه از نقـاط افتخارآمیز 

مجلـس یازدهـم خواهد بـود و این موضع رسـمی وزارت اقتصاد درخصوص همین طرح اسـت.
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی دولت سـیزدهم افزود: در سـال مانع زدایی از تولیـد، یکی از پیام های 
خـوش بـه مـردم و فعـاالن اقتصادی مبتنـی بر فرمـوده رهبر معظم انقـالب با این طـرح قابل 
مخابره از سـاختمان بهارسـتان اسـت و بخش زیادی از فعاالن اقتصادی منتظر گشایش و باز کردن 

قل و زنجیر از پایشـان هسـتند.
وی در ادامه اظهار کرد: در رتبه بندی موانع کسـب و کار یا سـهولت کسـب و کار از 10 شـاخص 
موجود یکی از بدترین شـاخص های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط به شـروع کسـب و کار اسـت، 
متاسـفانه رتبـه ایـران 178 کشـور دنیـا از جهـت دشـواری شـروع فعالیـت اقتصادی و کسـب 
مجوزهـا و مراحـل پیچیده ای که دسـت و پای فعاالن اقتصادی را می بنـدد و هم انگیزه تولید 

را از فعاالن می گیرد و مبدأ فرآیندهای ناسـالم و فسـادآلود در اقتصاد اسـت.
خانـدوزی یـادآور شـد:  اگـر امـروز دولت و مجلس با همراهـی یکدیگر به دنبال این باشـند که 
تولیـد اقتصـادی را به عنوان یک شـاه کلیـد معرفی کنند، راهـکار آن افزایش سـرمایه گذاری، 
رونـق تولید و اشـتغال در کشـور اسـت که خود آن دنبالـه ای از منافع را به همـراه دارد. اگر در 
اسـتان ها به وفور با مسـئله بیکاری مواجه هسـتیم، علت آن این اسـت که کسـی که می خواهد 
فعالیـت اقتصـادی انجـام دهد، 6 ماه تا یک سـال و حتی تا چند سـال بایـد در فرآیند کسـب 
مجوزهـا باقـی بمانـد تـا فعالیـت اقتصـادی خـود را در بخـش کشـاورزی، صنعـت و 

خدماتی شـروع کند.
این عضو کابینه دولت سـیزدهم بیان کرد: متاسـفانه در طول 5 سـال گذشـته رشد سرمایه گذاری 
در کشـور مـا نزدیـک بـه صفـر شـده کـه اگر نسـبت بـه قیمـت ثابـت در نظـر بگیریم، 
نـرخ اسـتهالک بیـش از سـرمایه گـذاری بوده اسـت، لـذا نه تنها سـرمایه گذاری نشـده بلکه 
اشـتغال نیـز ایجاد نشـده و شـاهد رونـق تولید نبوده ایم. سـرمایه های کشـور ما نیز نسـبت 

بـه 10 سـال گذشـته کاهـش یافته و کیک اقتصاد کوچک شـده اسـت.
خانـدوزی در توضیـح چرایـی عـدم رونق تولید گفت: نخسـتین مبـدأ آن مربوط بـه تحریم های 
خارجـی ظالمانـه اسـت و مبدأ دوم تحریم های ظالمانه داخلی اسـت که دسـتگاه های اجرایی 
چـوب الی چـرخ تولیدکنندگان گذاشـتند. یکـی از همین تحریم ها، دیوان سـاالری فرسـوده 
و آزاردهنـده و میـوه نامبـارک مجوزهایـی اسـت کـه مالحظه می کنیـم. اژدهایی هفت سـر که 
بسـیاری از انحصارهـا و رانـت هـا را به وجود آورده و اجازه نمی دهد کسـی وارد این حوزه شـود.
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی کشـورمان بـا بیـان اینکـه کاهـش و از بیـن رفتـن امضاهـای 
طالیـی کـه جـزء نقاط مـورد اتـکای این مجلس اسـت با تصویـب کلیات طرح تسـهیل صدور 
مجوزهـای کسـب و کار کاهـش پیدا مـی کند، افزود: بـه موجب این طرح تغییـر رویکردی که 
دولـت آیـت اهلل رئیسـی در مـورد تبدیـل رویکرد نظارت پیشـینی به پسـینی دنبـال می کند 
را تحقـق مـی بخشـد، همچنیـن بـه موجب آن شـاهد تدویـن ضمانـت اجرایی شـفافیت اخذ 

مجوزهـا، شـفافیت و دسترسـی بـه قراردادهـای بانکی با شـاهد خواهیـم بود.
طرح مذکور به بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیری تولیدات منتهی می شود

سیدشـمس الدین حسـینی با بیان اینکه وضعیت اشـتغال یکی از مهمترین مشـکالت کنونی 
کشـور اسـت، گفت: اگر امروز از شـما بپرسـم که یکی از مهمترین مشـکالت کشـور چیسـت 
می گوییـد اشـتغال اسـت و اگـر بپرسـم چـرا سـطح آن پاییـن اسـت قطعـا می گوییـد چـون 

سـرمایه گذاری پاییـن اسـت و بـه دنبـال آن تولیـد و درآمد نیز پایین اسـت.
نماینـده مـردم تنکابن، رامسـر و عباس آباد در مجلـس ادامه داد: بر اسـاس آنچه مجموعه های 
متخصـص ملـی و بین المللـی آنالیز کردند اینگونه جمع بندی شـد که یکـی از مهمترین دالیل 
پاییـن بـودن سـرمایه گذاری در ایران، سـختی و صعوبت محیط کسـب و کار اسـت به گونه ای 

که رتبه شـروع کسـب و کار ایران در بین 190 کشـور رتبه 127 دارد.
وی افـزود: برخـی معتقدنـد در ایـن زمینـه حتمـاً بایـد قانون اصـالح شـود بنابراین ما بـا ارائه 
ایـن طـرح می خواهیـم بـه اصـالح قانـون بپردازیـم ضمن اینکـه محـور و کانون ایـن طرح که 
بایـد بـر آن معطـوف گـردی، تسـهیل صدور مجوز کسـب و کار اسـت، از سـوی دیگـر در این 
طـرح دو دسـته بندی در ایـن زمینـه صـورت گرفتـه مبنـی بـر طرح هـای تعییـن  محـور کـه 
شـامل مالحظـات زیسـت محیطـی، امنیتـی و ... می شـود ولـی بخـش قابل توجهی از کسـب 
و کارهـا ایـن مالحظـات را ندارنـد؛ از سـوی دیگـر یکـی از دالیلـی کـه فعالیت هـای اقتصادی 
رشـد پیـدا نمی کننـد ایـن اسـت کـه مجوزهـای کسـب و کار دسـت به دسـت شـده و گرانتر 

می شـوند. فروخته 
رئیـس کمیسـیون ویـژه جهـش و ورنق تولیـد مجلس تأکیـد کرد: مـا باید به گونه ای شـرایط 
صـدور مجوزهـا را تسـهیل کنیم که اگر کسـی تمایـل دارد در خانه خود کارگاه صنایع دسـتی 
بنیـان کنـد، از ایـن امـکان برخـوردار شـود و البتـه در این زمینـه باید نظارت های پسـینی نیز 

وجود داشـته باشد.
حسـینی افـزود: مهمتریـن محـور این طرح بهبود کسـب و کار اسـت که اگر بخواهیم مشـکل 
اشـتغال، سـرمایه گذاری و افزایـش تولیـد رفع شـود باید آن را مـورد توجه قرار دهیـم تا کارها 

در ایـن حوزه رقابتی شـود.

گفتند ح  نمایندگان از فرصت های یک طر

تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار می تواند 
یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند 

گزارش: امیرعلی بینام

  نماینـدگان خانـه ملـت بـا کلیـات طـرح تسـهیل صـدور مجوزهـای کسـب و کار موافقـت کردنـد، طرحـی کـه می توانـد بسـیاری از موانـع را از 
سـر راه ایجـاد و توسـعه کسـب و کارهـا بردارد.

بـه گـزارش بـازارکار، نماینـدگان در نشسـت علنـی چهار شـنبه 24 شـهریورماه مجلـس شـورای اسـامی بـا کلیـات طـرح تسـهیل صـدور مجوزهای 
کسـب و کار بـا 203 رأی موافـق، 27 رأی مخالـف و 11 رأی ممتنـع از مجمـوع 203 نماینـده حاضـر در جلسـه موافقـت کردنـد.



7
مشاغل آینده

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

   شنبه27شهریور1400-11صفر 1443-18سپتامبر 2021 - سال بیست و یکم - شماره 1229

دعوت به همکاری

تاریخچه بازاریابی
از انقالب صنعتی شناختی اجمالی داریم و از تأثیراتی که بر  همه ما 
اقتصاد، فرهنگ و سیاست در دنیای غرب داشته است آگاه هستیم. 
در آن زمان صنایع به تدریج رشد کردند و شروع به تولید محصوالت 
مصرفی و موردنیاز مردم نمودند. اوایل قرن نوزدهم مردم به این مسئله 
پی بردند که خرید آسان تر از تولید است و نرخ تقاضا از سوی مردم باال 
رفت. در اواخر دهه چهل میالدی رقابت میان صنایع آغاز شد و شرکت ها 
به فکر این افتادند تا مردم را بیش ازپیش ترغیب به خرید محصول خود 
کنند. درواقع در دهه چهل میالدی تحولی عظیم در دنیای کسب وکار 
شکل گرفت و مسئله ای به نام بازاریابی به شکل برجسته ای موردتوجه 
قرار گرفت. برند بزرگ مک دونالد یکی از برندهایی است که در آن سالها 
شکل گرفت. حدود دو دهه بعد، تولیدکننده ها با انبارهایی پر از کاال 
روبه رو شدند و حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید در دستور 
کار برندها قرارگرفت. از دهه شصت بازاریابی و فروش نسبت به تولید 
در اولویت قرارگرفت و متخصصین زیادی مامور انجام این امور شدند. 
سه دهه پس از دهه شصت میالدی وب سایت ها پدید آمدند و اولین 
محتواهای برندینگ که متعلق به یک شرکت کیف و کفش بود به صورت 
متنی شکل گرفت. این شروع بازاریابی دیجیتال بود که تحول بزرگی در 

بازاریابی ایجاد کرد.
 بازاریابی و رقابت شرکت ها در ایران

در کشور ما در دهه شصت، برند گرایی وجود نداشت و مردم اهمیتی به برند 
محصوالت نمی دادند. باگذشت زمان و در دهه هشتاد مردم درگیر برند 
گرایی شدند و با انتخاب میان برندهای مختلف محصوالت موردنیاز خود را 
خریداری می کردند. امروزه مردم ترجیح می دهند محصوالت خود را طبق 
تجربه ای که از یک برند داشته اند خریداری کنند و اندک اندک برندگرایی 

در حال ناپدید شدن است.
دهه هشتاد یکی از دهه های موفق جهاد دانشگاهی بود و برند جهاد تبدیل 
به برندی معتبر شد. اکنون فرصت ها و تهدیدهایی وجود دارد. همان طور 
که اشاره شد، ما در زمانه ای زندگی می کنیم که باید با توجه به تجربه مثبتی 

که برای مصرف کننده ایجاد کرده ایم جلو برویم.
تعریف بازاریابی

ارائه  و  خلق  )کشف،  عبارت  بازاریابی  علم  پدر  کاتلر  فیلیپ  آقای 
ارزش ( را به این علم نسبت می دهد. این به این معناست که ما باید 
ارزش های جدیدی که در جامعه وجود دارد شناسایی کنیم و محتواهای 
جدیدی بر این اساس خلق کنیم. ما باید به دنبال بازارهای هدف جدید 
باشیم. بازاریابی باید خواسته ها و نیازهای تأمین نشده مصرف کننده 
همه  در  مسئله  این  دهد.  پاسخ  آن ها  به  بتواند  و  کند  کشف  را 
حوزه های شغلی صادق است. سومین مرحله تعریف است. بازاریاب 
باید بتواند محصول و خدمات خود را شواف و پرزنت کند و آن ها به مشتری 
معرفی کند. درنهایت باید محصول و خدمات مناسبی طراحی و عرضه شود.

)DIGITAL MARKETING( بازاریابی دیجیتال
در  تا  می بریم  بهره  آن  از  ما  که  فعالیت هایی  و  ابزارها  مجموعه ای 
بازاریابی دیجیتال  برسیم.  به سود و درآمدی  بستر دیجیتال در آن 
از هرگونه بستر الکترونیکی در این مسیر استفاده می کند. درواقع هر 
کانالی که از طریق دیجیتالی و الکترونیکی ما را به این مقصود برساند 

در تعریف بازاریابی دیجیتال جای می گیرد.
شرکت BRIGHT VESSL به عنوان شرکتی که در زمینه مارکتینگ 
فعالیت می کند، مارکتینگ مپی را طراحی کرده که در آن کانال های 
نمایشگاه ها،  جشنواره ها،  ها،   PR است. کرده  تعریف  را  بازاریابی 
روش های  تلفنی،  فروش  بیلبــوردهــا،  ویدیــویی،  محتواهــای 
این  در  دیگر  روش های  از  بسیاری  و  چهره  به  چهره  بازاریابی 
بازاریابی،  از مهم ترین چنل های  نقشه شرح داده شده است. یکی 

بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ است.
کرونا و بازاریابی دیجیتال

متأسفانه از اواخر سال 98 که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد بسیاری از 
کسب وکارها تعطیل شدند و یا روش های کسب وکار و فروش خود 
را تغییر دادند. اکثر صاحبین کسب وکار به دیجیتالی و آنالین کردن 

کسب وکارهای خود روی  آوردند و جهاد دانشگاهی هم خوشبختانه 
هرچند دیر اما به این حوزه وارد شد.

و  شوند  ساخته  جدیدی  مشاغل  که  شد  سبب  کرونا  ویروس 
مشاغل بسیاری از بین بروند. تبلیغات دیجیتال، کانتنت مارکتینگ، 
آنالیز داده ها و بسیاری از مشاغل دیگر در نقشه راه کسب وکار متأثر از 

پاندمی کرونا قرار خواهند داشت.
تبلیغات  بحث  دیجیتال  بازاریابی  در  مسائل  مهم ترین  از  یکی 
بومی،  تبلیغات   ، نمایشی  تبلیغات  جست وجویی،  تبلیغات  است. 
تبلیغات برنامه ریزی شده و تبلیغات در شبکه های اجتمااعی روش های متفاوت 
تبلیغات هستند. پخش زنده و الیو های اینستاگرامی اهمیت زیادی 
روش  این  با  می تواند  مجموعه  و  دارند  محتوا  بازاریابی  زمینه  در 
در  موضوعی  پادکست های  همچنین  کند.  معرفی  را  خود  به خوبی 
پلتفرم های مختلف در موضوعات مختلف می تواند تبلیغ برند شمارا 

بکند. هدف از همه این کارها این است که درصد افرادی که این تبلیغ 
را می بینند و دوره را ثبت نام می کنند باالتر برود. ویدیوهای تبلیغاتی 
که منتشر می شوند در راستای اهداف ویدیو مارکتینگ هستند و با 
این منظور تولید می شوند که نرخ تبدیل افزایش پیدا کند. اگر بتوان 
محتوایی عرضه کرد که تجربه خوبی برای کاربر داشته باشد می توان 
امیدوار بود که اهداف مارکتینگ را به شکل مناسبی محقق کرده باشد.

بازاریابی محتوا
یکی از بحث های مهم دیگر بازاریابی محتواست. شما وقتی محتوایی تولید 
می کنید می توانید برند خود را تبلیغ کنید و همچنین سودآوری مناسبی 
نیز داشته باشید. متأسفانه جهاد در این حوزه به اندازه کافی ورود نکرده 

است و از پتانسیل موجود در این بستر بهره کافی نبرده است.
یکی از نکات مهم درباره بازاریابی محتوا توصیف مشتری است. برای 
مثال جهاد دانشگاهی دوره ای آموزشی برای تقویت مهارت به خصوصی 

برگزار کرده است. وقتی کسی این دوره را می گذراند و وارد بازار کار می شود، باید 
تجربیات و توصیفات خود از دوره را ثبت کند تا افراد بعدی که می خواهند این 

دوره را انتخاب کنند میل بیشتری به آن داشته باشند.
فروش و اصول آن

حال  در  هرلحظه  و  هرروز  و  آمده ایم  دنیا  به  فروشنده  ذاتاً  ما  همه 
فروش چیزی به کسی هستیم. فروش هنر ارتباط سازی است و این 
محیط  در  حتی  دارد.  نمود  و  است  صادق  زندگی  سطوح  تمام  در 
است .  برقرار  آن  های  تکنیک  و  فروش  خانواده  با  ارتباط  و  خانه 
که  فروش هستند  اصول  مهم ترین  از  دادن  و گوش  ارتباط سازی 

فروش می باشند. پایه  و  اساس 
باید  شود.  انتخاب  هدف  بازار  و سپس  شود  انجام  باید هدف گذاری 
تالش شود که فروش به صورت اتوماسیونی اجرا شود و این راه نرخ 
فروش به طور متوسط افزایش پیدا می کند. فروشنده خوب به مشتری 
گوش می دهد و کوچک ترین اطالعات موردنیاز برای رفع نیاز مشتری 

به خدمات یا کاال را جمع آوری می کند.
وایرال مارکتینگ یا بازاریابی ویروسی

امروز  جهان  در  بازاریابی  و  کسب وکار  روش های  مهم ترین  از  یکی 
بازاریابی ویروسی یا همان وایرال مارکتینگ است. اهمیت این موضوع 
کسب وکار  در  بتوانید  شما  اگر  باالست.  بشدت  کسب وکار  حوزه  در 
از طریق  بتوانید  اجرا کنید که  تکنیکی  یا  و  بزنید  رقم  اتفاقی  خود 
فرد  با  فرد  هر  درواقع  و  بیندازید  زبان ها  سر  را  آن کسب وکار خود 
دیگر درباره کسب وکار یا ایده شما صحبت کند، به خوبی توانسته اید 
این روش  کنید و درواقع وایرال شده اید.  اجرا  را  مارکتینگ  وایرال 
مخصوصاً در محیط هایی مانند اینستاگرام تأثیر فوق العاده زیادی دارد.

نسل آینده و بازاریابی دیجیتال
اهمیت  قطعاً  می شوند  محسوب  آلفا  نسل  جزو  که  آینده  نسل 
که  درآمدی  داد.  خواهند  مارکتینگ  دیجیتال  به  زیادی  خیلی 
باالست  بسیار  می آورد  دست  به  مارکتینگ  دیجیتال  با  کسب وکار 
با  می تواند  هم  ندارد  بازاریابی  در  را  کافی  تجربه  که  کسی  حتی  و 
که  کنید  فکر  شاید  کند.  کسب  باالیی  درآمد  دیجیتال  بازاریابی 
مثال  برای  اما  ندارند  چندانی  اهمیت  ما  کشور  در  مشاغل  این 
می دهد  نشان  دارد  نیاز  آن ها  به  کاال  دیجی  که  مشاغلی  لیست 
دیجیتال  محتوای  ادیتور  دیتا،  آنالیز  متخصص  نیست.  این طور 
در توییتر و ده ها شغل نو و جدید دیگر که در  رسانه  و متخصص 
به  نیاز است وجود دارد که در کشور ماهم  به آن ها  دنیای امروز 

دارد. بسیار خوبی هم  و دستمزد  پرداخته می شود  آن ها 

مهارت بازاریابی
نموداری وجود دارد به نام نمودار مهارتی T. این نمودار نشان می دهد که 
هر کس برای ورود به یک شغل و تخصص به چه مهارت هایی نیاز دارد. 
سطح  سه  در  را  مهارت  و  اطالعات  می توانیم  ما  بازاریابی  حوزه  در 
طبقه بندی کنیم. در قسمت اطالعات پایه یک بازاریاب همه فن حریف 
قرار  انگلیسی  زبان  حتی  و  برندینگ  جامعه شناسی،  رفتارشناسی، 
می گیرد. برندینگ در همه مشاغل وجود دارد و حتی یک پزشک هم 

باید بتواند برند خود را تبلیغ کند.
هر چه در این نمودار از باال به پایین بیاییم عمق محتواها بیشتر می شود. 
برای کسی که می خواهد متخصص محتوا باشد، باید بازاریابی محتوا 
کند  متصل  هم  به  را  مختلف  افراد  و  کند  سازی  جامعه  باشد،  بلد 
مهارت ها عمومی  از  برخی  باشد.  محتوای خوبی  بتواند متخصص  تا 
هستند و همه متخصصین در همه حوزه ها باید به آن ها واقف باشند. 

مهارت هایی از قبیل استفاده از شبکه های اجتماعی.
بدهیم  تشخیص  که  است  این  است  قابل ذکر  که  مهمی  نکته 
تخصصی.  بازاریاب  یا  است  مفیدتر  همه فن حریف  بازاریاب  پرورش 
آموزش  به  کم  عمق  با  متنوعی  اطالعات  که  معناست  این  به  این 
دهیم یا اینکه عمق مطالب را بیشتر کنیم و کار را تخصصی تر کنیم.

منتقد خود باشید
پیش از ورود به عرصه تدوین دوره های بازاریابی دیجیتال ابتدا باید تسلط 
کامل به مطالب زیرمجموعه این عنوان وجود داشته باشد. در غیر این صورت 
سطح پایین کیفی سبب می شود افرادی از نسل آلفا با سنجیدن کیفیت 

کار شما در پلتفرم های مختلف از استفاده از خدمات شما منصرف شوند.
هر فرد باید خود و مهارت های خود را بسنجد و بازخوردهای دیگران 
را به خود مشاهده کند. علی الخصوص درزمینه دیجیتال مارکتینگ که 
فرد مستقیماً با مشتری و مردم در ارتباط است باید بتواند ارزیابی مناسبی 

از کیفیت کار خود داشته باشد.
بازاریابی محتوا امری است که در بلندمدت موفقیت زیادی به همراه خواهد 
داشت. نکته مهم درباره ورود به این زمینه این است باید پله پله در این 
بستر رشد کرد و ناامید و مأیوس نشد. بازاریابی محتوا ممکن است یک، 
دو یا سه سال پس از شروع نتایج خود را نشان دهد و به موفقیت برسد. 
نتایج بازاریابی دیجیتال کوتاه مدت نیست و باید با تحلیل و آنالیز قدم به قدم 

داده ها پله پله رشد کرد و اطمینان داشت که می توان موفق شد.
نتیجه گیری

این  کلیات  شد،  داده  شرح  که  بازاریابی  راه  نقشه  این  به  توجه  با 
که  نکته ای  است.  قرارگرفته  ما  اختیار  در  جامع  به صورت  موضوع 
برنامه ها  و  نقشه  این  اجرای صحیح  وجود دارد این است که الزمه 
فعلی و کهنه سنتی است. متأسفانه باید گفت ما در  رفع مشکالت 
برای  تالش  ضمن  باید  اما  مشکل داریم  خود  حال  امور  از  بسیاری 

حل وفصل مشکالت فعلی نیم نگاهی به آینده داشته باشیم.
مختلف  عرصه های  در  محتوا  بازاریابی  گفت؛  باید  خالصه  به طور 
می تواند کارایی داشته و موجب رشد و گسترش کسب وکارها شود. 
آن  به  باید  محتوا  بازاریابی  استراتژی  در  که  موردی  اصلی ترین 
توجه داشت برنامه ریزی دقیق است. در اصل هدف اصلی بازاریابی محتوا 
دیده شدن محتوای تولیدشده توسط مخاطبان و عکس العملی است 

که نسبت به آن نشان خواهند داد.
دوره های  تدوین  در  اصلی  رویکرد  که  است  قابل ذکر  همچنین 
آموزشی، آموزش جامع دیجیتال مارکتینگ و تربیت نیروی بازاریاب 
همه فن حریف است که آموزش تخصصی مباحث دیجیتال مارکتینگ 
شبکه های  در  تبلیغاتی  بازاریابی  محتوا،  تولید  بازاریابی،  شامل: 
گوگل،  توسط  داده ها  تجزیه وتحلیل  گوگل،  بازاریابی  اجتماعی، 
سایت،  بهینه سازی  مستر،  وب  گوگل  کمک  با  سایت  مدیریت 
استراتژی بازاریابی آنالین، برندسازی دیجیتال،   مدیریت تجربه مشتری 
آنالین، برند سازی دیجیتال، مدیریت مشتریان آنالین، مدیریت تجربه 
مشتری، ایمیل مارکتینگ و خبرنامه، تبلیغات آنالین و تدوین کمپین بازاریابی 

و تبلیغات دیجیتال است که درآینِد مشاغل نقش بسیار اساسی دارد.
گزارش:  لیال قرنفلی

بازاریابی و رقابت شرکت ها در ایران

ــه  ــرای اینک ــا ب ــت. م ــود اس ــردن خ ــت ک ــع پرزن ــه و درواق ــی ارائ ــروز توانای ــای ام ــائل در دنی ــن مس ــی از بااهمیت تری یک
بتوانیــم در زندگــی شــخصی یــا شــغل خــود بــه موفقیــت برســیم نیــاز داریــم کــه باشــخصیت خــود آشــنا باشــیم. شناســایی 
مناســب ابعــاد شــخصیتی ســبب می شــود کــه شــما بتوانیــد تشــخیص دهیــد کــه آیــا در جایــگاه مناســبی ازنظــر شــغلی و 
ــات  ــا تصمیم ــت؟ آی ــای شماس ــب ویژگی ه ــد مناس ــاب کردی ــه انتخ ــغلی ک ــا ش ــر. آی ــا خی ــد ی ــرار داری ــی ق ــا اجتماع ی
ــا  ــا ب ــه این ه ــتید؟ هم ــی هس ــردی منطق ــا ف ــد ی ــی می گیری ــای احساس ــه جنبه ه ــرف ب ــه ص ــا توج ــود را ب خ
ــری شــامل  ــب کالن ت ــن مســئله در قال ــد. ای ــه دســت می آی ــودن از ابعــاد شــخصیتی ب ــر ب ــی مناســب و باخب شــناخت درون

ــی دارد. ــه رابطــه نزدیکــی بالغــت بازاریاب ــات می شــود ک ــا خدم ــت محصــول ی ــی پرزن توانای
در همیــن راســتا بازاریابــی محتــوا طــی ســالهای گذشــته درراه انــدازی کســب وکارهای جدیــد بســیار موردتوجــه قــرار داشــته 
ــی  ــدازی کســب وکارهای اینترنت ــوا درراه ان ــی محت ــع بازاریاب ــوده اســت. درواق و عمــده اســتفاده از آن در فضــای مجــازی ب
ــرد  ــوان ک ــه را عن ــن نکت ــد ای ــه بای ــت. البت ــد داش ــرفت آن خواه ــزایی در پیش ــر بس ــرد و تأثی ــرار می گی ــتفاده ق مورداس
ــه  ــود را ب ــی خ ــد کارای ــاوری می توان ــه فنّ ــه در عرص ــت ک ــوا اس ــد محت ــکال تولی ــی از اش ــی یک ــوای دیجیتال محت

ــد. ــان ده ــکل نش ــن ش بهتری

در چهارمین سلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده مطرح شد؛ 
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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 حسابدار_ سرپرست تولید
 مدیرفروش -کارشناس فروش -مسئول دفتر  
کارشناس خرید -کارپرداز- کارشناس پروژه

 خدمات- راننده
یک شرکت در زمینه تولید قطعات خودرو در فرصت های 

شغلی دعوت به همکاری می نماید:
حسابدار

کارشناس حسابداری، حسابدار صنعتی 
 آقا و خانم،  مسلط به نرم افزار همکاران سیستم

 دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
حسابداری خزانه

 آقا و خانم،  مسلط به نرم افزار همکاران سیستم
 دارای حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط

کارشناس ارشد حسابداری
آقا،  مسلط به نرم افزار همکاران سیستم و کلیه امور حسابداری

 دارای حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط،  محل کار: ساوه
مدیر تولید و سرپرست تولید

 آقا،  آشنا به قطعات خودرو،  دارای حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
 محل کار: ساوه
مدیر فروش

 آقا، دارای مدرک تحصیلی لیسانس بازرگانی و مکانیک
 دارای حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط

 آشنا به کارخانه جات خودروساز
کارشناس فروش

 آقا،  لیسانس بازرگانی و مکانیک،  دارای حداقل 2 سال

 سابقه کار مرتبط
رئیس دفتر مدیرعامل

 آقا،  مسلط به زبان انگلیسی
 ترجیحا فارغ التحصیل رشته های فنی و مهندسی

دارای حداقل 8 سال سابقه کار مرتبط
کارشناس خرید و کارپرداز 

 لیسانس در رشته های برق، الکترونیک و مکانیک
 دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط 

کارشناس پروژه
 مهندسی مکانیک،  مسلط به زبان انگلیسی

خدمات
 آقا، حداکثر 35 سال،  دارای سابقه کار مرتبط

راننده مدیرعامل
 آقا، حداکثر 35 سال

 ماشین از طرف شرکت در اختیار راننده قرار داده می شود. 
محدوده کار: خیابان هفت تیر

__________________
مسئول دفتر ،  راننده و فروشنده

یک کارخانه بزرگ دعوت به همکاری می کند؛
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
__________________

نیروی خدمات در مرکز وابسته به دولت
یک مرکز تحقیقاتی و پزشکی دعوت به همکاری می کند؛

نیروی خدماتی
حداکثر سن 35 سال، خانم - آقا، محدوده کار: رسالت

__________________
پروموتر برای نصب اپلیکیشن

شغلی با درامد مناسب به شکل پاره وقت و تمام وقت
نصب اپلیکیشن برای سوپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ

خانم - آقا،  برای هر نصب  30 هزار تومان و هزینه ایاب و ذهاب 
پرداخت می شود، 

در صورت نیاز با شماره 09300017000 تماس بگیرید
__________________

نیروی حراست
یک شرکت بین المللی دعوت به همکاری می کند؛

حراست
آقا ، سن حداکثر 32 سال،  قد باالی 175

 دارای مدرک پایان خدمت، دیپلم
- محل کار: جردن

نیروی دفتری پاره وقت
دفتری

 خانم،  مسلط به آفیس،  حداکثر سن 30 سال
 ساعت کار: 9 الی 13.30،  محل کار: تهرانپارس

__________________
نیروی دفتری  و کارشناس فروش

 و حسابدار و انباردار و اداری
یک مجموعه تجاری مخابراتی برای ردیف های ذیل

 دعوت به همکاری می کند:

دفتری
آقا، مسلط به آفیس و نامه نگاری و تنظیم جلسات

کارشناس فروش
آقا - خانم،پیگیری امور فروش و ثبت آن

انباردار
آقا، آشنا به برنامه های انبارداری و ثبت سیستمی 

ترجیحا دارای موتور
حسابدار

آقا- خانم، دارای سابقه کار حسابداری
پشتیبانی اداری

آقا، آشنا به امور کارگزینی و بایگانی
محدوده کار: خیابان مفتح، ساعت کار: 9 الی 17

__________________
 فروشنده بلیط

 خانم، حقوق: 3.800
- دارای دو شیفت کاری یک هفته صبح و یک هفته بعد از ظهر

 محل کار: آرژانتین
__________________

نیروی دفتری
 نیروی دفتری آشنا به حسابداری) در حد فاکتور زدن(

 خانم، حداکثر 35 سال سن،  ساعت کار 9 الی 17
 محل کار: جمهوری - حسن آباد
__________________

نیروی  حسابدار
خانم - آقا، حداقل یک سال سابقه کار

ساعت کار: 8 الی 18.30 پنج شنبه تعطیل
محل کار : جردن

مهندس صنایع
خانم - آقا، حداکثر 32 سال سن

محل کار : جاده مخصوص- سرویس دارد
__________________

نیروی خدمات
 خدماتی که برای 3 نفر آشپزی کند

خانم - آقا، دارای حقوق مکفی، محل کار : سعادت آباد
__________________

نیروی خدمات
خدماتی شبانه روزی

خانم ، سن باالی 40 و زیر 50 سال، 
دارای حقوق مکفی

محل کار : الهیه
__________________

مهندس مکانیک
خانم - اقا، دارای سابقه کار در مجموعه های فیلترسازی

دارای حقوق مکفی، محل کار : پرند - 
سرویس دارد

__________________
یک کارخانه بزرگ دعوت به همکاری می کند؛

نیروی فنی
آقا، دیپلم و کاردانی، دارای سابقه کار فنی

محل کار: کمالشهر کرج،
 دارای اضافه کاری و پاداش و مزایا

   @karyabi_bazarekar  : کانال تلگرامی

داخلی 111 و 112 و 114

 رییــس مرکــز برنامــه ریــزی منابــع انســانی و امــور اداری وزارت 
ــه  ــوادآموزی ک ــت س ــی، نهض ــای قرآن ــت: نیروه ــرورش گف ــوزش و پ آم
دوره هــای مهــارت آمــوزش را ســپری کرده انــد، از ابتــدای مهــر مــاه 

می شــوند. اســتخدام 
ــزی و  ــت برنامه ری ــی معاون ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
توســعه منابــع وزارت آمــوزش و پــرورش، ناصــر ســلیمانزاده در گردهمایــی 
ــرورش  ــوزش و پ ــران کل آم ــان و مدی ــورای معاون ــای ش ــترک اعض مش
ــال  ــدارس در س ــایی م ــر و بازگش ــروژه مه ــوع »پ ــا موض ــور ب ــر کش سراس
ــزود: در  ــانی اف ــروی انس ــاماندهی نی ــوص س ــد«، در خص ــی جدی تحصیل
ــوادآموزی و ...«،  ــت س ــی، نهض ــای قرآن ــری »نیروه ــه کارگی ــا ب ــه ب رابط
ــتان ها  ــه اس ــه ب ــن هفت ــان همی ــا پای ــه ت ــده ک ــن ش ــنامه ای تدوی بخش

ــد شــد. ارســال خواه
ــه  ــرادی ک ــام اف ــنامه، تم ــن بخش ــاس ای ــر اس ــه داد: ب ــلیمانزاده ادام س
ــاه  ــدای مهرم ــد از ابت ــرده ان ــپری ک ــوزش« را س ــارت آم ــای مه »دوره ه

ــد. ــد ش ــتخدام خواهن اس
ــان  ــه پای ــون ب ــوزی را تاکن ــای مهارت آم ــه دوره ه ــرادی ک ــزود: اف وی اف
نرســانیده انــد، پــس از اتمــام ایــن دوره هــا، بــه صــورت پیمانــی اســتخدام 
ــق  ــال موف ــه امس ــرادی ک ــی اف ــن دوره آموزش ــد. همچنی ــد ش خواهن
بــه کســب نمــره حدنصــاب در آزمــون اول مردادمــاه ۱۴۰۰ شــده انــد، از 

اول مهرمــاه آغــاز خواهــد شــد.
احکام فوق العاده ویژه معلمان صادر شد

ســلیمانزاده خاطرنشــان کــرد: بــا تــاش هــای همکارانــم در وزارت 
ــن  ــا میانگی ــان« ب ــژه معلم ــاده وی ــکام »فوق الع ــرورش، اح ــوزش و پ آم

۲۱ درصــد صــادر شــد و بــه دلیــل محدودیت هایــی قانونــی افزایــش 
ــای  ــر ارتق ــدای مه ــکاران از ابت ــیاری از هم ــت. بس ــود نداش ــا وج درصده
ــزودی  ــا ب ــتان ه ــق و شهرس ــکاران در مناط ــت و هم ــد داش ــه خواهن رتب

ــرد. ــد ک ــادر خواهن ــوط را ص ــکام مرب اح
رییـس مرکـز برنامـه ریـزی منابع انسـانی و امـور اداری گفـت: در برنامه ریزی 
سـاماندهی نیروی انسـانی، بکارگیری ۲۴ سـاعت در هفته معلمان حق التدریس 
توصیـه و تاکیـد مـی شـود تا افـرادی که در مرحله سـوم یـا چهـارم دوره های 
مهـارت آمـوزی را بـا موفقیـت سـپری مـی کننـد، بافاصلـه حکم اسـتخدام 

آنهـا صادر شـود.
انســانی ســازمان تعلیــم و تربیــت گفــت:  وی درخصــوص نیــروی 
ــکیات  ــب تش ــا تصوی ــت« ب ــم و تربی ــازمان تعلی ــانی »س ــروی انس نی
تفضیلــی آن تامیــن خواهــد شــد و در اســتان و شهرســتان هــا از 
ظرفیــت کارشناســان بخــش پیــش دبســتانی و غیردولتــی کمــک 

خواهیــم گرفــت.
ســلیمانزاده تاکیــد کــرد: در ضمــن موضــوع الیحــه رتبــه بنــدی معلمــان 
محتــرم  همــکاران  بــه  و  اســت  پیگیــری  حــال  در  همچنــان 
ــاز مناطــق اســتمرار خدمــت  ــکان و نی ــه مــی شــود در صــورت ام توصی

ــد شــوند. ــره من ــوط به ــای مرب ــد از مزای ــا بتوانن داشــته باشــند ت
گردهمایــی مشــترک اعضــای شــورای معاونــان و مدیــران کل آمــوزش و پرورش 
ــال  ــدارس در س ــایی م ــر و بازگش ــروژه مه ــا موضــوع »پ ــور ب ــر کش سراس
ــر  ــهید باهن ــی ش ــی - تربیت ــروز در اردوگاه فرهنگ ــد«، ام ــی جدی تحصیل

برگــزار شــد.

ــی  ــوم تربیت ــازمان عل ــت: س ــور گف ــی کش ــوم تربیت ــای عل ــده انجمن ه نماین
جمهــوری اســامی ایــران در صــورت کســب مجــوز بــرای راه انــدازی، می توانــد 
از ظرفیــت بیــش از ۶۰ هــزار متخصــص حــوزه تعلیــم و تربیــت بــرای بهبــود و 
ســاماندهی خدمــات آموزشــی بخــش خصوصــی بــه منظــور یاریگــری نهادهــای 

ــود. ــد ش ــی بهره من ــوزش دولت آم
ــی  ــوم تربیت ــای عل ــن ه ــرا انجم ــا، اخی ــل از ایرن ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــوم تربیتــی  ــه »طــرح تاســیس ســازمان نظــام عل کشــور طرحــی را موســوم ب
جمهــوری اســامی ایــران« بــه کمیســیون آمــوزش مجلــس شــورای اســامی و 
ــد. ــرای بررســی و تصویــب ارســال کــرده ان ــی انقــاب فرهنگــی ب شــورای  عال
ــور،  ــی کش ــوم تربیت ــای عل ــکده ه ــاتید دانش ــرح اس ــن ط ــدگان ای ــه کنن ارائ
ــران آمــوزش و پــرورش هســتند. دانــش آموختــگان، دانشــجویان و برخــی مدی
ــن  ــی، ای ــوم تربیت ــام عل ــازمان نظ ــدازی س ــرح راه ان ــدگان ط ــه کنن ــر ارائ از نظ
طــرح ایــده یــا نظریــه نیســت بلکــه بــا توجــه بــه ضرورت هــای مهــم تاریخــی و 
وضعیــت نابســامان کیفیــت خدمــات آموزشــی تصویــب ایــن طــرح یــک مســاله 

حیاتــی اســت.
طــرح تاســیس ســازمان نظــام علــوم تربیتــی جمهــوری اســامی ایــران توســط 
ــان  ــارت متخصص ــارکت و نظ ــدف مش ــا ه ــور ب ــی کش ــوم تربیت ــای عل انجمن ه
تعلیــم و تربیــت کشــور بــر فعالیت هــای تعلیــم و تربیــت تهیــه شــده تــا خانــواده های 

ایرانــی از کیفیــت خدمــات آموزشــی و تربیتــی اطمینــان حاصــل کننــد.
کارکــرد ایــن طــرح نظــارت بــر مشــاغل تربیتــی و آموزشــی بخــش خصوصــی، 
ســاماندهی مشــاغل آموزشــی و تربیتــی، مشــارکت متخصصــان تعلیــم و تربیــت 

ــا دولت هــا، غنــی ســازی و توســعه مشــاغل علــوم تربیتــی اســت. ب
ــام آور  ــه گســترش سرس ــه ب ــا توج ــت در بیشــتر کشــورها ب ــم و تربی ــازمان تعلی س
موسســات آموزشــی خصوصــی، بــرای ســاماندهی کیفیــت ارائــه خدمــات 
آموزشــی و ســازمان دهی علمــی متشــکل از صاحبنظــران تعلیــم و تربیــت 

ــت. ــده اس ــیس ش تاس
ــی  ــوم تربیت ــای عل ــاغل و تخصص ه ــه مش ــد ک ــرح معتقدن ــن ط ــان ای موافق

ــیار  ــای بس ــاغل و تخصص ه ــه، مش ــان فرهیخت ــت انس ــت تربی ــل اهمی ــه دلی ب
ــد.  ــه دارن ــا تجرب ــص و ب ــراد متخص ــه اف ــاز ب ــتند و نی ــده ای هس پیچی

بــر همیــن اســاس وظیفــه اصلــی ســازمان نظــام علــوم تربیتــی تضمیــن بهبــود 
کیفیــت و ســاماندهی خدمــات آموزشــی، نظــارت بــر تخصص هــای علــوم تربیتــی 
در بخــش خصوصــی و مشــاغل آموزشــی در نهادهــای آموزشــی غیردولتــی اســت.

مصطفــی قــادری نماینــده انجمن هــای علــوم تربیتــی کشــور در گفــت و گــو بــا ایرنــا 
دربــاره طــرح تاســیس ســازمان نظــام علــوم تربیتــی جمهــوری اســامی ایــران 
ــی و  ــای ایران ــواده ه ــه خان ــن اســت ک ــن ضــرورت ای ــم تری ــار داشــت: مه اظه
ــر  ــا کیفیــت، ســنجش پذی ــات آموزشــی ب ــد کــه از خدم ــی حــق دارن نســل آت
و تخصصــی بهره منــد شــوند. بــا توجــه بــه سوء اســتفاده مراکــز آموزشــی 
ــدت  ــه ش ــی ب ــات آموزش ــت خدم ــر کیفی ــراد غیرمعتب ــه ای و اف غیرحرف

ــت. ــده اس ــن آم پایی
وی افــزود: از طرفــی متخصصــان تعلیــم و تربیــت کشــور هماننــد ســایر 
متخصصــان و صاحبــان مشــاغل پزشــکی، روانشناســی و مشــاوره، حقــوق، 
مهندســی و کشــاورزی حــق دارنــد نســبت بــه غنــی ســازی، نظــارت و گســترش 

ــد. ــدام کنن ــی اق ــی و تربیت ــه ای آموزش ــاغل حرف مش
ــوم تربیتــی کشــور خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر  ــده انجمن هــای عل نماین
ــد.  ــده ان ــته ش ــار گذاش ــوزه کن ــن ح ــور از ای ــت کش ــم و تربی ــان تعلی متخصص
ــه ای و شــغلی اســت، موجــب  ــن حرف ــه خــاف قوانی ــن مســاله ضمــن اینک ای
شــده دانشــگاه هــا و دانشــکده هــای علــوم تربیتــی نتواننــد بــا بــازارکار خدمــات 
آموزشــی، ارتبــاط برقــرار کننــد و بــازار مذکــور بــه جای متخصصــان تعلیــم و تربیت 
شــاهد افــراد غیرمتخصــص و غیرحرفــه ای باشــد کــه صدمــات جبــران ناپذیــری 

بــر آمــوزش و پــرورش نســل هــای آینــده مــی گــذارد.
قــادری عنــوان کــرد: بــدون شــک برخــاف تصــور برخــی مدیــران دولتــی کــه 
ــل  ــث تداخ ــی را باع ــوم تربیت ــام عل ــازمان نظ ــای س ــت فعالیت ه ــن اس ممک
وظایــف ســنتی خــود فــرض کننــد، ایــن ســازمان مــی توانــد از ظرفیــت بیــش از 
ــات  ــود و ســاماندهی خدم ــرای بهب ــم و تربیــت ب ــر متخصــص تعلی ۶۰ هــزار نف
آموزشــی در بخــش خصوصــی یاریگــر نهادهــای آمــوزش دولتی ماننــد آموزش و پــرورش، 

ــود. ــد ش ــامی بهره من ــاد اس ــگ و ارش ــوم و وزارت فرهن وزارت عل
ــدگان طــرح تاســیس  ــه کنن ــام ارائ ــر اســاس اع ــن ب ــادآور شــد: همچنی وی ی
ــا  ــران، مذاکــرات متعــدد ب ــوم تربیتــی جمهــوری اســامی ای ســازمان نظــام عل
ــا مشــاغل  انجمــن هــای علــوم تربیتــی، مطالعــات مقدماتــی و نهایــی مرتبــط ب
آموزشــی و تربیتــی، نشســت هــای متعــدد علمــی، مذاکــره بــا سیاســتمداران و 
ــی و آموزشــی  ــا کارشناســان اداری، حقوق ــف ب ــران، گفــت و گوهــای مختل مدی

انجــام شــده اســت.
ــار  ــه انتظ ــی ک ــت کشــور در حال ــم و تربی ــر بســیاری از متخصصــان تعلی از نظ
مــی رفــت تصویــب ســازمان مذکــور بــا توجــه بــه ضرورت هــا و حساســیت هــای 
ــر در  ــا تاخی ــد ام ــی ش ــام م ــل انج ــا قب ــال ه ــی س ــی و تربیت ــات آموزش خدم
تصویــب آن بــا توجــه بــه بــازار آشــفته و نابســامان خدمــات آموزشــی صدمــات 
جبــران ناپذیــری را بــر نظــام تعلیــم و تربیــت غیررســمی کشــور و تربیت نســل های 

آتــی ایجــاد مــی کنــد.

نماینده انجمن های علوم تربیتی کشور مطرح کرد 

طرح تاسیس سازمان نظام علوم تربیتی
 برای استفاده  از 60 هزار دانش آموخته

رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش: 

نیروهای قرآنی و نهضت سوادآموزی از مهر ماه استخدام می شوند

دعوت به همکاریدعوت به همکاریدعوت 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، توانمندی کار با کامپیوتر به خصوص نرم افزارهای Word و 

Excel، 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
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دعوت به همکاری

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

مهندس خرید
آقا،  تمام وقت، رشته مکانیک، برق و ابزاردقیق

سن  زیر 30 سال، آشنا با تجهیزات صنعتی
حقوق توافقی، بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی

اضافه کاری، عیدی، سنوات، پاداش
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را

 به ایمیل زیر ارسال نمایند.
daralouprm1@gmail.com

دعوت به همکاری

مجموعه حافظان عدالت گستر نواندیش 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.
 hafezan.edalat@gmail.com

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

طبق وزارت کار، بیمهخانم/ آقا، تمام وقت، دارای حداقل یک سال سابقه کارکارشناس ثبتی و حقوقی

خانم، تمام وقت، دارای حداقل دو سال سابقه کارمسئول دفتر
طبق وزارت کار، بیمهپذیرایی دفتر مدیر عامل

طبق وزارت کار، بیمهخانم/آقا، تمام وقت، دارای حداقل دو سال سابقه کارکارشناس وصول

دعوت به همکاری

یک شرکت مهندسی در صنعت خودرو 
جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید.
مدل ساز خودرو

خانم/آقا، تمام وقت، با تجربه در زمینه کتیا و سطح سازی
دارای حداقل 2 سال سابقه کار

ساعت کار: 7 صبح الی 7 عصر با اضافه کاری
حقوق ثابت، بیمه

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

 nabandish.job@gmail.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت تولیدی خدماتی و رنگ کاری قطعات فلزی سایان
 واقع در منطقه مالرد ویالی جنوبی جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران از 

افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید
حسابدار: خانم/آقا، تمام وقت، آشنا با اصول حسابداری و نرم افزار سپیدار و امور مالیاتی
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند .

 s.dinpanah@gmail.com

مادربزرگم استاد و مربی من بود
ــق در  ــوان موف ــی از بان ــه یک ــور«  ک ــری پ ــاج نظ ــنگین ت »س
ــت  ــروم کوهدش ــتان مح ــتایی در شهرس ــتغال روس ــعه اش توس
محســوب می شــود و بــرای بیــش از 400 نفــر اشــتغال مســتقیم 
ایجــاد کــرده بــه بــازارکار گفــت : بــرای کارآفریــن شــدن کالس 
آموزشــی خاصــی نرفتــه ام چــرا کــه از بچگــی از مادربزرگــم ایــن 
ــا  ــم ب ــزرگ می رفت ــش مادرب ــت پی ــر وق ــم، ه ــاد گرفت کار را ی
ــنا  ــنتی او آش ــای س ــده و بافته ه ــتی و دســت آفری ــای دس هنره

ــم. ــاد می گرفت ــا ی ــه آن ه ــدم و باعالق می ش
وی افــزود: اهــل کوهدشــت هســتم و در زادگاهــم کوهدشــت از همــان 
کودکــی عالقــه خاصــی بــه صنایع دســتی داشــتم و هــر زمــان کــه 
ــغول  ــتی مش ــایر صنایع دس ــا س ــی و ی ــه گلیم باف ــم ب مادربزرگ
دســتش  حرکــت  بــه  و  رفتــم  یواشــکی  مــن  می شــد 
نــگاه می کــردم  و خیلــی از ایــن کار خوشــم آمــد لــذا از 
ــن  ــن ای ــا آموخت ــودم را ب ــت خ ــن فعالی ــی م ــان کودک هم

ــردم . ــروع ک ــا ش هنره
ــه اینکــه شهرســتان کوهدشــت یکــی  ــا اشــاره ب ایــن کارآفریــن ب
از شهرســتان های محــروم اســتان لرســتان اســت گفــت: تولیــدات 
ــر  ــش از 300 نف ــر و ... اســت و بی ــم، ســیاه چادر ، حصی ــرش، گلی ــا ف م
بــه صــورت مســتقیم و 100 تــا 200 نفــر بــه صــورت 
غیرمســتقیم در کارگاه هــای تولیــدی مــن در ایــن زمینــه 

ــد. ــکاری دارن هم

حدود 3 تا 4 کارگاه تولیدی دارم 
ــار کارآفریــن  ــور«  کــه تاکنــون ســه ب ــاج نظــری پ »ســنگین ت
ــی کشــورمان  ــر مل ــن برت ــوان کارآفری ــز به عن ــار نی ــر و یک ب برت
ــت  ــه عل ــرد: ب ــان ک ــر نش ــه خاط ــت در ادام ــده اس انتخاب ش
ــر  ــن برت ــوان کارآفری ــردم به عن ــاد ک ــه ایج ــادی ک ــتغال زی اش
ــی و اســتانی انتخاب شــده شــده ام امــا حمایت هــا از مــن  مل
ــا وجــود ایجــاد اشــتغال 400 نفــری تنهــا  بســیار کــم اســت و ب
بــا دوندگی هــای زیــاد فقــط موفــق  یک بــار آن  هــم 
ــده ام. ــی ش ــون تومان ــی میلی ــره وام س ــک فق ــت ی ــه دریاف ب

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن کارگاه زنــان بــا انــواع آموزش هــا 
ــم و ســیاه چادر و ... آشــنا می شــوند گفــت:  ــرش، گلی ــه ف درزمین
ــم  ــه دهی ــردی ارائ ــن اســت کــه آموزش هــای کارب ــا ای ســعی م
ــغول  ــا مش ــد و در کارگاه ه ــرا بگیرن ــا را ف ــا مهارت ه و آن ه

ــه کار  شــوند. ب
وی تصریــح کــرد:  بســیاری از بانــوان از روســتاهای کــوه دشــت 
لرســتان هســتند و از طریــق دســت بافتــه می تواننــد درآمــد نســبتًا 
خوبــی داشــته باشــند. بــه خاطــر همیــن موضــوع چهــار ســال در 
دوره هــای مختلــف کارآفریــن برتــر ملــی و اســتانی شــدم. مثــاًل 
بــه دلیــل انتخــاب به عنــوان کارآفریــن برتــر ملــی در فروردیــن 
ــاون  ــکار مع ــم ابت ــا خان ــی شــدم و ب ــر مل ــن برت امســال کارآفری

امــور زنــان و خانــواده رئیــس جمهــور دیــدار کــردم.

از کمبود منابع مالی رنج می برم 
ــود  ــه باوج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور  ب ــری پ ــاج نظ ــنگین ت س
چهــار بــار کارآفریــن شــده در ســطح ملــی و اســتانی فقــط یــک 
وام ســی میلیونی نصیــب مــن شــده اســت اظهــار داشــت: در کل 

عمــرم ســی میلیــون تومــان وام گرفتــم در حالــی برخــی کارگاه 
ــد.  ــم می گیرن ــادی ه ــای زی ــد و وام ه ــدازی می کنن ــوری راه ان ص
ــرم  ــج می ب ــی رن ــع مال ــود مناب ــه از کمب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: خانــه ام را فروختــم و ســرمایه ام را تبدیــل بــه کارگاه کــردم،  در 
حــال حاضــر ایــن تــوان را دارم کــه بتوانــم بــرای  800 نفــر شــغل ایجــاد 
کنــم امــا حمایتــی از مــن نمی شــود و تســهیالتی در اختیــار مــن 
قــرار نمی گیــرد. اســتقبال نســبتاً خوبــی از تولیــدات مــا وجــود دارد، 
برخــی از ســازمان ها و دســتگاه ها هــم بــرای توســعه گردشــگری 

ــد. ــاره می کنن ــا اج ــرده و ی ــداری ک ــا خری ــیاه چادرهای م از س

ــهرک  ــته ام از ش ــی نتوانس ــکالت مال ــل مش ــه دلی ــزود: ب وی اف
کارگاه  بــرای  را  فضایــی  کوهدشــت،  شهرســتان  صنعتــی 
خریــداری کنــم. متأســفانه به جــای اینکــه تشــویق شــوم 
تنبیــه می شــوم. مــن انتظــار دارم در قالــب طــرح ملــی 
ــکاری  ــا آن هم ــگاهی ب ــاد دانش ــه جه ــی ک ــاغل خانگ مش
ــهرک  ــم در ش ــا بتوان ــد ت ــا بدهن ــه م ــهیالت ب ــد تس می کن
و  کنــم  خریــداری  مناســبی  فضــای  و  مــکان  صنعتــی، 

همچنیــن از مســتأجری نجــات پیــدا کنــم.

گلیم و فرش کوه دشت از گمنامی خارج شد
ــا میــراث دســت آفریده هایــش بــرای  بانــوی کــوه دشــتی کــه ب
400نفــر کارآفرینــی ایجــاد کــرده گفــت:  گلیــم کــوه دشــت را 
ــدوق  ــار دارم اداره کار، صن ــیده ام و انتظ ــرون کش ــی بی از گمنام
ــا و  ــگری و بانک ه ــی و گردش ــراث فرهنگ ــد، می ــی امی کارآفرین

ســازمان از مــن حمایــت کننــد.
ــی  ــه کار خودگفــت : از یــک دار و 2 دار قال ــاره شــروع ب وی درب
ــکار  ــم بده ــی. گوش ــد نمی توان ــان گفتن ــردم. اطرافی ــروع ک ش
ــا همین کــه در نمایشــگاه های  ــود، ام ــود. تســهیالتی در کار نب نب

ــا غرفــه نگــه می داشــتند و مــی توانســتم  مختلــف ســهم مــرا ب
غرفــه دایــر کنــم برایــم  بســیار ارزش داشــت. کارگاه کــه کمــی 
از آب وِگل بیــرون آمــد، در ســال  92 آموزشــگاه خــودم را بــرای 
بــه فــرش و گلیــم و چــادر ســیاه  تربیــت عالقه منــدان 
ــا  ــم پیش تره ــاس را ه ــی ی ــرکت تعاون ــردم. ش ــیس ک تأس

ــودم.  ــرده ب ــت ک ثب

به ما تسهیالت بدهید تا اشتغال ایجاد کنم
ــه در کارگاه او  ــان ک ــی از زن ــی برخ ــت: زندگ ــه گف وی در ادام
ــورده و  ــت یافته ها گره خ ــه دس ــد ب ــش می بافن ــت نق ــش پش نق

زندگی شــان از طریــق گلیــم و فرش بافــی می گــذرد. 
ــته  ــم و ماش ــم، جاجی ــه، گلی ــره خوش ــو هیئت مدی ــه عض او ک
ــه  ــوش اســت ک ــم خ ــه کارآموزان ــم ب ــت: دل ــتان اســت گف لرس
ــند،  ــر نباش ــا اگ ــتند. آن ه ــوزی هس ــال مهارت آم ــقانه در ح عاش
ــل تســهیالتی  ــود. انتظــار دارم حداق کارگاه مــن هــم نخواهــد ب
ــتمزدی  ــد و دس ــا درآم ــم آن ه ــا ه ــرد ت ــق بگی ــا تعل ــه آن ه ب
داشــته باشــد و هــم مــن بتوانــم بــه کارآفرینــی کــه ســال هــای 

ــم. ــه ده ــج کشــیدم ادام ــش رن برای
ــرده ام.  ــت ک ــون دریاف ــای گوناگ ــه را از جاه ــزود: 80تقدیرنام ــری اف نظ
فنی وحرفــه ای  و  امــداد  کمیتــه  میــراث،  مثــل  دســتگاه هایی 
کوهدشــت در ایــن ســال ها در دادن لــوح کوتاهــی نکردنــد و حمایــت 

ــتیم. ــز هس ــادی نی ــت م ــد حمای ــا نیازمن ــوده ام ــوب ب ــوی خ معن
ــازار  ــا ب ــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن شــرایط کرون وی در پایــان ب
ــروش  ــی و ف ــن شــرایط بازاریاب ــروش کــم اســت گفــت: در ای ف
بــرای مــا خیلــی مهــم اســت و انتظــار داریــم جهــاد دانشــگاهی و 

ــد. ــا را کمــک کنن ســایر دســتگاه ها م

سخن آخر به جوانان
ــه ای  ــه توصی ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــان در پاس وی در پای
ــز  ــان هرگ ــت: جوان ــد گف ــای کار داری ــان جوی ــان و زن ــه جوان ب
امیدشــان را بــه خــدا از دســت ندهنــد و از صبــر و تــالاش دســت 
نکشــند تــا در کارهایشــان موفــق باشــند، بــه نظــرم کاری نیســت 
ــد الگوهــای  ــان بای کــه ســختی خــودش را نداشــته باشــد ،جوان
ــوکل بــر  ــد، ت ــرار بدهن ــق زندگی شــان ق نمونــه را ســر مش
ــرلوحه  ــی  س ــواره در زندگ ــتکار را هم ــد و پش ــر، امی ــدا، صب خ
کارهایشــان قــرار دهنــد کــه اگــر این گونــه باشــند بــدون شــک 

ــد شــد. موفــق خواهن
گزارش: لیال قرنفلی

سنگین تاج نظری پور در گفتگو با بازار کار:

می توانم برای800 نفراشتغال ایجاد کنم 

شهرستان کوهدشت یکی از محروم ترین نقاط کشور و در استان لرستان قرار دارد. این شهرستان در بسیاری از شاخص های توسعه و ایجاد زیرساخت ها رتبه مناسبی ندارد و نیازمند 
توجه مسئوالن است. با توجه به اجرای طرح ملی مشاغل خانگی در کشور تالش کردیم با یکی از فعاالن و پیشرانان این حوزه با  »سنگین تاج نظری پور« به گفتگو بنشینیم. بانوی کوه دشتی که  
با تکیه  بر توانمندی ها و ظرفیت های منطقه محروم کوهدشت استان لرستان  برای 4۰۰نفر کارآفرینی و اشتغال ایجاد کرده و در بیان اوضاع و احوال کارآفرینی خود می گوید از سوی 

مسئوالن تنبیه می شوم اما تشویقی نمی بینم!
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رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز با اشاره به طرح تسهیل 
صدور برخی مجوزهای کسب وکار که قرار است در صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی مطرح و در معرض آرای نمایندگان محترم 
قرار گیرد، تصریح کرد: تلقی وکالت به عنوان کسب و کار به  مسلخ  

کشیدن اعتبار مدارج علمی است. 
جلیل مالکی با اشاره به ماده ۶ این طرح اظهار داشت: مقرر 
میانگین  امتیاز  درصد   ٧٠ حداقل  که  داوطلبانی  است  شده 
نمرات یک درصد حائزان باالترین نمرات را کسب کنند، قبول 
اعالم شده و برای طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز 

مربوطه معرفی شوند. 
وی  اضافه کرد: نظارت بر اجرای این ماده برعهده وزیر دادگستری 
گذاشته شده و گفته شده است در صورت عدم برگزاری آزمون 
توسط کانون وکال، وزارت دادگستری مکلف است رأسًا آزمون 

را برگزار کند.
مالکی ادامه داد: از مفهوم و منطق این ماده پیشنهادی سه نکته 
موازین  متأسفانه  نکته  سه  هر  در  که  می شود  مستفاد  اساسی 
کارشناسی، تبعات پیش رو و هزینه هایی که برای کشور در آینده به 

وجود می آید در نظر گرفته نشده است.

نیاز به این همه وکیل نیست
کارآموز  پذیرش  نیازسنجی  و  قانونی  افزود: حذف محدودیت  مالکی 
وکالت دادگستری توسط کمیسیون سه نفره تبصره ذیل ماده ۱ قانون 
کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری )مصوب ۱۳۷۶( است که دو نفر 
از اعضای آن مقامات ارشد قضایی و فقط یک نفر از اعضای رئیس کانون 
وکالی دادگستری هستند و با تصویب این ماده عماًل نظارت و اختیار 
عالیه قوه قضاییه در نیازسنجی حوزه های قضایی در پذیرش وکیل از 
بین می رود و به یک باره قوه قضاییه در حوزه های قضایی کوچک و 
به  ویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو شعبه دادگاه 
داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفته شدگان مواجه خواهند شد که 

باید در آن حوزه قضایی مبادرت به وکالت دعاوی کنند. 
مالکی خاطرنشان کرد: درحالی که در آن حوزه قضایی نه نیازی به این 
تعداد وکیل است و نه کار وکالتی ای برای وکالی پذیرفته  شده وجود دارد؛ 
نتیجه آن خواهد شد که وکالی مازاد به دلیل بیکاری و عدم وجود کار 

یا به سمت و سوی کارچاق کنی و واسطه گری و وکالت های تضمینی 
بروند که بار آن قطعاً به دوش دستگاه قضایی خواهد بود و یا اینکه 
در صورت مقاومت و عدم انحراف به سمت و سوهای فوق، به دلیل 
عدم وجود کار و اشتغال دچار افسردگی شوند و بار دیگری را بر دوش جامعه 

و خانواده تحمیل کنند. 
معیار  حذف  کرد:  تصریح  مرکز  دادگستری  وکالی  کانون  رئیس 
قبل  کیفیت  قانون   ۱ ماده  ذیل  تبصره  در  قضا  دستگاه  نیازسنجی 
منطقی  نظم  بیاورد  وجود  به  وکالت  نهاد  برای  محدودیتی  اینکه  از 
سنگین  بار  و  می کند  مختل  را  قضایی  حوزه های  در  قضا  دستگاه 
دیگری را بر دوش قوه قضاییه قرار خواهد داد که مشکالت آن قطعاً 

در کوتاه مدت مشهود خواهد شد.
وضع  با  دنیا  جای  همه  در  امروزه  که  شرایطی  در  شد:  یادآور  وی 
معیارهای استاندارد از پذیرش افرادی که حداقل معدل ۱٢ از ٢٠ را 
نتوانند کسب کنند، جلوگیری می شود، در طرح مذکور با معیار نصاب 
شناوری بناست هر داوطلبی که حتی معدل زیر ۱٠ از ٢٠ را کسب کنند 

به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود.
مالکی اضافه کرد: با توجه  به اینکه میانگین یک درصد باالترین نمره 
در هر سال متغیر است گاه حتی ممکن است افرادی که معدل5 یا ۶ را 
از ٢٠ کسب کنند پذیرفته شوند که به این ترتیب تصویب این معیار 
غیرعلمی باعث خواهد شد که در آینده نزدیک به جای اینکه داوطلبان 
معدل  پایین آوردن  برای  کنند،  رقابت  معدل  باالترین  کسب  برای 

یک درصد باالترین نمرات رقابت کنند.
جز  طرح  این  نتیجه  افزود:  مرکز  دادگستری  وکالی  کانون  رئیس 
و  علمی  مدارج  اعتبار  تنزل  و  علمی  معیارهای  سخره گرفتن  به  
حرفه ای به حداقل های ممکن و مآالً تضییع حقوق ملت توسط چنین 

پذیرفته شدگانی در مراجع قضایی نخواهد بود. 
مالکی اظهارداشت: واضعان این طرح از یک طرف به حذف انحصار و 
ظرفیت در پذیرش وکیل استناد می کنند و از طرف دیگر خود را مدافع 
معیار صالحیت سنجی اعالم می کنند درحالی که شعار صالحیت سنجی 

آن ها با تنزل معیار پذیرش به زیر معدل ۱٠ تناقض آشکار دارد. 
وی ادامه داد: اگر واقعاً هدف صالحیت سنجی و جذب افراد شایسته 
به  صالحیت  معیار  ارتقای  به جای  چرا  است  علمی  رقابت  یک  در 
سمت تنزل آن تا زیر معدل ۱٠ برای پذیرفته شدگان در آزمون وکالت 

پیش رفته اند.

                       89 هزار فارغ التحصیل
         در رشته های حقوقی بیکار هستند

رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز گفت: امروز در کشور حداقل معدل برای 
آزمون دکترا ۱۴، حداقل معدل برای پذیرش کارشناسی ارشد ۱٢ و حتی 
حداقل معدل برای پذیرش در آزمون های مدارس و دبیرستان ها هم 
وجود  به  اشاره  طرح،  واضعان  توجیهی  ادله  در  و  است   ۱٠ معدل 
و  حقوق  بیکار  فارغ التحصیل  ۶٠٠هزار  نادرست  و  کاذب  آمارهای 
مقایسه  در  و  کشور  در  جمعیت  به  نسبت  وکیل  سرانۀ  پایین بودن 

با سایر کشورهاست.
وی افزود: به  موجب گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار 
و  بیکار، در حال تحصیل  تمام جمعیت شاغل،  در دو سال گذشته 
فارغ التحصیل در رشتۀ حقوق ۶۹5 هزار نفر هستند که از این میان 
در  سال  هر  که  است  نفر  هزار   ۸۹ فارغ التحصیل  بیکاران  جمعیت 
آزمون وکالت شرکت می کنند که از این آمار باید افراد دوشغله مثل 
کارشناسان  بازخریدشده،  و  بازنشسته  قضات  علمی،  هیأت  اعضای 
حقوق و افراد باالی ۴٠ سال را که متقاضی آزمون هستند کسر کنیم.

حقوق  فارغ التحصیل  نفر  هزار    ۶٠٠ کاذب  آمار  کرد:  تصریح  مالکی 
که متأسفانه مبنای تهیه طرح مذکور قرار گرفته است کاماًل اشتباه 
تأثیر  تحت  تا  است  توقع  مجلس  نمایندگان  از  که  است  انحرافی  و 
قصد  بزرگنمایی  با  دلیل  هر  به  که  افرادی  استناد  بدون  بیانات 

به کرسی نشاندن نظرات خود را دارند قرار نگیرند.
ادعای پایین بودن سرانه وکیل صحت ندارد

دادگستری  وکالی  کانون  رئیس  ایرنا  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
مرکز اظهارداشت: برخالف ادعاهای مطروحه در خصوص پایین بودن 
سرانه وکیل در کشور حسب بررسی آماری انجام شده فقط جمعیت 
که  بلوچستان  و  سیستان  و  سمنان  هرمزگان،  تهران،  استان  چهار 
بالغ  هستند،  مرکز  دادگستری  وکالی  کانون  زیرمجموعه 
با  استان ها  این  در  موجود  وکالی  تعداد  و   ٢5۴ و  میلیون   ۱۸ بر 
احتساب اعضای مرکز امور مشاوران بالغ بر ۳٠  هزار نفر است که با 
یک جمع و تفریق ساده مشخص می شود سرانه وکیل در چهار استان 
بزرگ زیرمجموعه کانون مرکز معادل یک وکیل برای هر ۶٠٠  نفر است که 
همین نسبت با اندکی تفاوت در سایر استان های کشور هم حاکم است.

مالکی با اشاره به سرانه وکیل در برخی کشورها افزود: سرانه وکیل 

فــرانسه  در 
یـک  به عنــوان 

کشـــور توسعه یافته 
هر  برای  وکیــل  یک 

ژاپـن  در  و  نفــر   ۱٠۴٠
رشد  با  کشور  یک  عنوان  به  

برای  وکیل  یک  باال  اقتصادی 
غربی  اروپای  در  و  نفر   ۱۷٠٠ هر 

و شرقی یک وکیل برای هر ٢ هزار نفر 
است که این امر به وضوح بیانگر اشتباه 

تهیه شده  طرح  مبنای  شده  ارائه   آمارهای 
است.

رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز گفت: معتقدیم مقایسه جمعیت 
وکالی یک کشور با کشور دیگر یکی از غیرعلمی ترین شیوه ها برای 

تعیین نقشه راه جامعه و نظام حقوق و قضایی کشور است. 
تعداد وکیل به میزان توسعه اقتصادی هر کشور بستگی دارد

مالکی اضافه کرد: تعداد وکیل بستگی به میزان توسعه اقتصادی هر 
کشور و نیز نهادینه  شدن فرهنگ مراجعه به وکیل در هر کشور 

دارد. دیگر  معیارهای  از  بسیاری  بررسی  و 
وی با اشاره به تهدید به نقض استقالل نهاد وکالت و مداخله در امور 
آن با تصویب طرح مذکور در مجلس شورای اسالمی گفت: طبق این 
طرح چنانچه بنا به هر دلیلی حتی دالیل فنی و علمی یک سال کانون های 
وکالی دادگستری نتوانند آزمون برگزار کنند، وزارت دادگستری رأساً 
مبادرت به برگزاری آزمون کند که این امر نقض آشکار استقالل نهاد 
وکالت و مداخله در امور داخلی آن است که دقیقاً در تناقض آشکار 

با شعار حفظ استقالل نهاد وکالت قرار دارد.
رئیس کانون وکالی دادگستری اظهارداشت: اگر هدف حل ریشه ای 
کار  دستور  در  باید  که  آنچه  است،  حقوق  فارغ التحصیالن  مشکل 
از  جلوگیری  و  کشور  عالی  آموزش  ساماندهی  گیرد  قرار  مجلس 

صدور مدارک دانشگاهی فاقد کیفیت و نه پایین آوردن کیفیت آزمون 
وکالت و تبدیل نمودن کانون های وکالی دادگستری به مراجع صدور 

پروانه های بی کفیت وکالت است.
مالکی ادامه داد: حسب آمار ارائه شده اکنون در ایران دو هزار و ۶۴٠ دانشگاه و 
مرکز آموزشی وجود دارد درحالی که چین با جمعیت چند میلیاردی 
دانشگاه،  و ۸٢٠  هزار  هند  همچنین  دارد  دانشگاه  و ۴۸۱  هزار  دو 
دانشگاه،  کانادا ۳٢٢  دانشگاه،  انگلستان ٢۹۱  دانشگاه،  آلمان ۴۱٢ 

ایتالیا ٢۳۶ دانشگاه و هلند ۴٢۳ دانشگاه دارد. 
وی گفت: مجموع کشورهای پیشرفته اروپایی به اندازه ایران دانشگاه 
سالیانه  دانشگاه   ۶۴٠ و  هزار  دو  داشتن  با  ایران  درحالی که  ندارند. 
و  می بلعد  را  کشور  کل  بودجه  از  تومان  میلیارد  هزار  پنج   بر  بالغ 
نزدیک به 5٠  درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید می کند که اگر 
حوزه های علمیه را هم به این لیست اضافه کنیم می توان گفت ایران 

بزرگ ترین کشور تولیدکننده مدرک در جهان است. 
رئیس کانون وکالی دادگستری توصیه کرد نمایندگان مجلس به جای 
پرداختن به معلول و راه حل های مسکن و موقتی فاقد مبنای علمی 
مراکز  توسط  مدرک  انبوه  تولید  معضل  اساسی  حل  و  ریشه  به 

دانشگاهی فاقد استانداردهای الزم بپردازند.

رئیس کانون وکال مطرح کرد

لزوم حل بیکاری فارغ التحصیالن حقوق
 از طریق ساماندهی آموزش عالی در مجلس

دعوت به همکاری

شرکت پتروشیمی تبریز در نظر دارد بمنظور پیشبرد اهداف طرحهای توسعه ای، کمبود نیروی انسانی مورد نیاز خود در سمتهای بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و خدمات فنی و مهندسی و... را از بین متقاضیان واجد شرایط مرد/زن
 در مقاطع تحصیلی کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد طبق شرایط در نظر گرفته شده )آزمون کتبی و روانشناختی، مصاحبه عمومی، فنی و معاینات پزشکی و گزینش( و با انعقاد قرارداد مدت موقت طبق قانون کار/ تامین اجتماعی 

و بصورت ساکن و شاغل تمام وقت جذب نماید.
 * جدول نیازمندیهای نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی

جنسیتمقطع تحصیلیگرایشرشته تحصیلیردیف

کلیه گرایشها به جز صنایع غذایی مهندسی شیمی1
و صنایع معدنی

کارشناسی و 
کارشناسی ارشد

مرد/ زن

کلیه گرایشهامهندسی پلیمر

کارشناسی و قدرت/ شبکه های توزیعمهندسی برق2
کارشناسی ارشد

مرد/ زن

الکترونیک/ابزار دقیق/ کنترل

بدون گرایش - حرارت و سیاالت مهندسی مکانیک3
- طراحی جامدات -مکاترونیک 

- ساخت و تولید - تبدیل 
انرژی- ماشین آالت

کارشناسی و 
کارشناسی ارشد

مرد/ زن

کارشناسی و خوردگی و حفاظت ازموادمهندسی مواد4
کارشناسی ارشد

مرد

بهینه سازی سیستم های صنایع-مهندسی صنایع5
سیستم و بهره وری-مدیریت 
نگهداری و تعمیرات-مدیریت 

پروژه

کارشناسی و 
کارشناسی ارشد

مرد/ زن

الکترونیک و ابزار دقیق- کنترل کاردانی برق6
– صنعتی-قدرت - انتقال و 

توزیع - الکتروتکنیک

مردفوق دیپلم

عملیات پتروشیمی- صنایع کاردانی شیمی7
شیمیایی- آزمایشگاهی صنعتی- 

پاالیش

مردفوق دیپلم

ساخت و تولید - تبدیل انرژی کاردانی مکانیک8
- ماشین آالت – جوشکاری 
- تاسیسات حرارتی-تاسیسات 

عمومی

مردفوق دیپلم

شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان: 
1- تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران.

2- تدین به یکی از ادیان رسمی کشور و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران.
3- داشـتن کارت پایـان خدمـت نظـام وظیفه عمومی یا داشـتن بـرگ معافیت دائم 

پزشکی. غیر 
تبصـره 1: تاریـخ ترخیـص از خدمـت وظیفه و یا صـدور کارت معافیـت دائم قانونی 

بایـد قبـل از تاریخ آزمون کتبی باشـد.
4- برخـورداری از تندرسـتی وتوانایـی کامل جسـماني و روانشـناختي بـا تائید مرکز 

سـالمت شرکت پتروشـیمی تبریز.
5- عدم تعهد خدمت دیگر در دستگاههای دولتی وغیردولتي.

6- داوطلبـان نباید به صورت رسـمی یـا پیماني دراسـتخدام واحدهاي تابعه صنعت 
باشند. نفت 

7- نداشـتن سوءپیشـینه کیفـري بـا تائیـد مراجـع ذیصالح وعدم اشـتهار به فسـاد 
اخالقـي واعتیـاد به مـواد مخدر.

8- داشـتن مـدرک تحصیلـی متناسـب بـا جـدول نیازمندیهـای نیروی انسـانی در 
مقاطـع مختلـف تحصیلی.

9- حداقل معدل برای کلیه داوطلبان مقاطع کارشناسـی ارشـد 16 ،کارشناسـی 15 
و کاردانی 14 می باشـد.

تبصـره 2- بـرای دارنـدگان مـدارک تحصیلی دانشـگاهی از دانشـگاههای: تهران/ 
تبریـز/ شـهید بهشـتی/تربیت مدرس/صنعتـی شـریف/ صنعتی امیرکبیـر/ صنعتی 
سـهند/ صنعتی اصفهان/ شـیراز/ اصفهـان/ علم و صنعت ایـران/ خواجه نصیرالدین 
طوسـی/ فردوسـی مشـهد/ صنعت نفـت/ چمران اهـواز یک نمره تقلیـل در حداقل 

معـدل کل مـورد قبـول منظور خواهد شـد.
10- دارا بـودن حداکثـر 32 سـال سـن بـرای تمامـی دارنـدگان مـدرک تحصیلـی 
کارشناسـی ارشـد ،30 سـال سـن برای تمامی دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی 
و 28 سـال برای مدارک تحصیلی کاردانی تا تاریخ برگزاری آزمون کتبی ضروری می باشـد. 
تبصـره 3- مدت سـابقه خدمت مرتبـط با ارائه گواهی معتبر)بیمـه و گواهی از محل 
کار قبلی( تا سـقف سـه سـال و به ازای هر سـال سـابقه کار مفید و مرتبط یک سال 

به حداکثر سـن اعالم شـده اضافه خواهد شـد.
تبصـره 4- بـرای کارکنـان پیمانـکاری و تعاونـی شـاغل در شـرکت پتروشـیمی 
تبریـز کـه بمنظور تبدیـل وضعیـت در فرآیندآزمون جـذب نیرو شـرکت می نمایند 

محدودیـت سـنی وجود نـدارد.
11- مـدرک تحصیلـی افـرادی قابـل قبـول بـرای شـرکت در آزمـون اسـتخدامی 
 مـی باشـد کـه مـورد تائیـد وزارت علـوم تحقیقـات و فنـاوری قرارگرفتـه باشـد.
تبصـره 5- فقـط مقاطـع تحصیلـی اعالم شـده در آگهی مـورد نیاز شـرکت بوده و 
چنانچـه افـراد پذیرفته شـده، در حین خدمـت موفق به اخذ مـدرک تحصیلی باالتر 
گردنـد، شـرکت هیـچ گونه تعهـدی در رابطه با تعدیل مـدرک مأخوذه و یـا ارتقاء در 

سـمت جدید نخواهد داشـت.
12- بـه نمـره مکتسـبه در آزمـون کتبـی، جهـت شـرکت کننـدگان خانـواده های 
معظـم شـهداء، ایثارگـران و فرزنـدان کارکنان در شـرکت پتروشـیمی تبریـز)%12( 

اضافـه خواهد شـد.
تبصـره 6- در صـورت دارا بـودن بیشـتر از یـک مـورد از امتیـاز فـوق، تنهـا یکی از 

امتیـازات تعلق مـی گیرد.
 13- متقاضیـان از تمـام اسـتانهای کشـور مـی تواننـد در آزمـون شـرکت نماینـد.
در  و  بـود  خواهـد   )%40( بومـی  شـرایط  واجـد  متقاضیـان  جـذب  تعـداد   -14
صـورت عـدم امـکان تامیـن بـر اسـاس امتیـازات مکتسـبه و یـا عـدم شـرکت 
مناطـق  سـایر  شـدگان  پذیرفتـه  بیـن  از  هـا،  رشـته  از  بعضـی  در  داوطلبیـن 
شـد. خواهـد  تامیـن  باشـند  نمـوده  کسـب  باالتـری  امتیـاز  کـه   جغرافیایـی 
تبصـره 7- مـالک تشـخیص بومی بـودن، محل تولـد و یا محل صـدور و یا محل 
اخذ دیپلم و یا چهار سـال متوالی سـاکن اسـتان آذربایجان شـرقی می باشـد. الزم 
به توضیح اسـت ارائه مدارک مسـتدل نظیر استشـهاد محلی و سـپس تائید شـورای 
محل/بخـش/ شـهر و..بـرای احـراز شـرایط بومـی داوطلبان بـا چهار سـال متوالی 

ساکن اسـتان آذربایجانشـرقی ضروری است.
مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام آزمون : 

1- مراجعــه بــه وب ســایت شــرکت پتروشــیمی تبریــز بــه نشــانی 
الکترونیکــی  فــرم  وتکمیــل    https://tpco.iran-azmoon.ir

ــام. ــت ن ــای ثب تقاض
را  خـود  پرسـنلی   3*4 عکـس  بایسـت  مـی  متقاضیـان  عکـس:  ارسـال   -2
بـا فرمـت JPG و حجـم حداکثـر  ارتفـاع 200 پیکسـل و  بـا عـرض 150 و 
نماینـد. بارگـذاری  مربوطـه  قسـمت  در  و  نمـوده  اسـکن  بایـت  کیلـو   200 
3- داوطلبـان در صـورت دارا بـودن شـرایط الزم مـي تواننـد از سـاعت 9 صبح روز 

سـه شـنبه مورخ 1400/06/23 لغایت سـاعت 24 روز یکشـنبه مورخ 1400/07/04 
جهـت ثبـت نـام بـه آدرس اینترنتـي شـرکت پتروشـیمی تبریـز مراجعـه و پس از 
ارائـه اطالعـات درخواسـتي و واریـز آنالین مبلـغ یک میلیـون ریـال )1،000،000( 
ریـال بـه عنـوان هزینـه ثبـت نام نسـبت به اخـذ کـد رهگیري خـود اقـدام نمایند. 
 الزم بـه ذکـر اسـت ثبـت نـام بعـد از تاریـخ 1400/07/04 ، مقـدور نخواهـد بـود.
4- زمـان دقیـق و محـل برگـزاری آزمـون در شـهرهای تبریـز و تهـران در زمـان 

دریافـت کارت و از طریـق سـامانه فـوق الذکـر اعـالم خواهـد شـد. 

برنامه زمانبندی و تاریخ های مهم اجرایی

1400/06/23 لغایت 
1400/07/04

ثبت نام در سامانه الکترونیکی
 و اخذ کد رهگیری

ساعت 9 صبح مورخ 
1400/07/12 الی 24 مورخ 

1400/07/15

مراجعه به وب سایت و دریافت کارت ورود
 به جلسه و برگه راهنمای آزمون

ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 
1400/07/16

برگزاری آزمون علمی

سایر مراحل و تشریفات اداری مرتبط متعاقبًا اعالم خواهد شد.

اعتراضات احتمالی حداکثر تا 10 روز پس از اعالم نتایج با ارائه مستندات،
 قابل بررسی می باشد

نکات مهم: 
1- داوطلبـان گرامـی مـی بایسـت قبـل از ثبت نام بـه راهنمای نحـوه تکمیل فرم 
موجـود در وب سـایت مراجعـه و مندرجات آن را دقیقاً مطالعه نمایند سـپس اقدام به 

تکمیل فـرم ثبت نـام الکترونیکی نمایند.
2- ثبـت نـام زمانـی تکمیـل مـی باشـد که شـماره رهگیـری از طریق سیسـتم به 

متقاضـی اعـالم گردد.
3- مسـئولیت صحت ثبت اطالعات در سـایت اینترنتی به عهده شـخص متقاضی 
می باشـد. بدیهی اسـت چنانچـه مغایرتی در مندرجات مدارک ارائه شـده با شـرایط 
آگهـی شـرکت وجـود داشـته باشـد از ادامـه مراحـل جـذب متقاضی در هـر مرحله 
ممانعـت بـه عمـل خواهد آمـد و متقاضی حق هیچگونـه اعتراضی نخواهد داشـت.
4- همـراه داشـتن کارت ورود به جلسـه و شناسـنامه یا کارت ملـی در روز برگزاری 

آزمـون ضروری می باشـد.
5- داوطلبـان مـی بایسـت پس از اخذ کارت ورود به جلسـه آزمون از طریق سـایت، 
نسـبت به کنترل مشـخصات فردی خود، مدرک تحصیلی، معدل، شـماره داوطلبی، 

شـماره صندلی و محـل برگزاری آزمـون اقدام نمایند.
6- منابع آزمون در سایت موجود می باشد.

تذکرات مهم :
نشـانی  بـه  از طریـق وب سـایت شـرکت  متقاضیـان صرفـًا  نـام  1-ثبـت 
و  بـوده  اینترنتـی  صـورت  بـه  و   https://tpco.iran-azmoon.ir

نیـازی بـه ارسـال مـدارک نمـی باشـد.
2- هزینه شرکت در آزمون به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

3- الزم بـه توضیـح اسـت که جذب نیروی انسـانی در شـرکت بر اسـاس موفقیت 
متقاضیـان در تمامـی مراحـل اسـتخدامی ) مشـتمل بر آزمـون کتبی، آزمـون های 
روانشـناختی، مصاحبـه عمومـی و تخصصی، گزینـش و معاینات پزشـکی( صورت 
مـی پذیـرد و چنانچـه متقاضیـان در هر یـک از مراحل فوق موفقیت الزم را کسـب 

ننماینـد، موضـوع ادامـه مراحل اسـتخدامی آنان منتفی خواهـد گردید.
4- کلیـه داوطلبـان در صورتـی کـه مـدرک کارشناسـی ایشـان مرتبـط بـا مدرک 
کارشناسـی ارشـد باشـند، مجـاز بـه ثبت نـام در مقطع کارشناسـی ارشـد هسـتند.

5- جذب نیرو صرفاً بمنظور اشـتغال در واحدهای عملیاتی و فنی مورد نیاز شـرکت 
پتروشـیمی تبریز می باشـد و پذیرفته شـدگان نهایی بسـته به نیاز شـرکت بصورت 

نوبتکاری/ روزکاری مشـغول بکار خواهند شد. 
6- از پذیرفتـه شـدگان نهایـی، تعهد محضری خدمت در پتروشـیمی تبریز به مدت 

10سـال در همان مقطع تحصیلی پذیرفته شـده، اخذ خواهد شـد.
7- هـر متقاضـی فقط مجاز می باشـد، در یکـی از ردیف های جـدول نیازمندیهای 

نیروی انسـانی ثبت نـام نماید.
8- شـرکت هیچ تعهدی نسـبت به تامین مسـکن و هزینه اسـکان پذیرفته شده گان 

نهایـی ندارد.
9- رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی) اسـتفاده از ماسـک و...( برای ورود به جلسـه 
آزمـون الزامـی می باشـد. داوطلبانی که مبتال به کرونا شـده و یا مشـکوک به کرونا 
هسـتند الزم اسـت بـه هنـگام دریافـت کارت ورود به جلسـه آزمون در وب سـایت 

مربوطـه خـود اظهـاری نمایند تا تمهیـدات الزم در نظر گرفته شـود.

مواد آزمون:

موادآزمونعنوان رشته

مهندسی شیمی/ 
مهندسی پلیمر

انتقال حرارت - ترمودینامیک - انتقال جرم و عملیات واحد - 
سیاالت - راکتور - کنترل - کاربرد ریاضیات

مهندسی برق – قدرت/
شبکه های توزیع

مدار 1 و 2 - بررسی سیستم های قدرت 1 و 2 - کنترل – 
ماشین 1 و 2 - اندازه گیری الکتریکی- رله و حفاظت

مهندسی برق – 
الکترونیک، کنترل، 

ابزار دقیق

مدار 1 و 2 - مدار منطقی - اندازه گیری – الکترونیک 1 و 2 - 
کنترل - الکترومغناطیس

ترمودینامیک-سیاالت-انتقال حرارت-استاتیک-مقاومت مصالح-مهندسی مکانیک
دینامیک وارتعاشات

خواص فیزیکی - خواص مکانیکی - شیمی فیزیک و مهندسی مواد
ترمودینامیک - خوردگی والکتروشیمی

مبانی سازمان و مدیریت-کنترل پروژه –تحقیق درعملیات1و2-مهندسی صنایع
آمار و احتمال-اقتصاد مهندسی-کنترل موجودی

مدارهای الکتریکی – ماشین – تکنولوژی و کارگاه سیم پیچی – کاردانی برق
کارگاه برق – الکترونیک - مدار منطقی

انتقال حرارت- موازنه جرم- ترمودینامیک - سیاالت- شیمی کاردانی شیمی
آلی- اصول عملیات واحد و انتقال جرم

ترمودینامیک - سیاالت - انتقال حرارت - استاتیک - کاردانی مکانیک
مقاومت مصالح 
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ادامه دارد...

9 . سازوکار و تشکیالت اجرایی
ـا  ـا ـب ـا ويــروس كروـن ـات ســتاد ملــي مقابلــه ـب در راســــتای مصوـب
هــــدف حمايــت و پشــتيباني از كســــب و كار هــای آســيب ديده 
اغ قواعــد،  ـا در كشــور، پــس از اـب بــه واســطه شــيوع ويــروس كروـن
دســــتورالعمل ها و اســــتانداردها و معرفــي رســته های آســيب ديده از 
ـه منظــــور بهره گيــری از  ـــا مقــــرر گرديــد كــه متقاضيــان ـب كروـن
ـــام نماينــــد. از ايــــن رو،  ايــــن تســــهيالت در «ســــامانه كارا» ثبت ـن
ـام كارفرمايــان  وزارت تعــــاون، كار و رفــــاه اجتماعــي امــــكان ثبت ـن
ـه ای  مشــمول اين حمايــت را در ســامانه « كارا» فراهــم نمــود بگوـن
كــه كليــه صاحبــان و واحدهای كســب و كارهــای مشــمول طــرح 
)كارفرمايــــي و خويش فرمايــي( كــه مجــوز فعاليــت از دســتگاه ها و 
ـه حفــظ اشــتغال موجــود  ـد و مبــادرت ـب ـط دارـن ارگان هــای ذی رـب
ـد  ـــت از نيــروی كار شــاغل در بنگاه هــای اقتصــادی نموده اـن و صياـن

در صــورت دريافــت.
ـام  ـه ثبت ـن پيامــك از ســوی وزارت يــاد شــده مي تواننــد نســبت ـب
و تكميـــل فرآينـــد درخواســت خـــود در ســامانه مذكـــور اقــدام 
نماينــد. فرآينــد پذيــرش، بررســي و تصويــب تقاضــای واحدهــای 
كســـب و كار مشــمول دريافــت تســـهيالت به شــرح نمــودار زيــر 
تعييـــن مي شـــود. بازيگـــران اصلـــي در اجــرای ايـــن طــرح، 
ســـتاد ملـــي مديريــت مبـــارزه بـــا كرونــا، كارگـــروه مقابلــه 
ـت اقتصادی رياســت  بـــا پيامدهــای اقتصــادی ســتاد ملــي، معاوـن
جمهـــوری، وزارت تعـــاون كار و رفـــاه اجتماعـــي، دســـتگاه های 
ج.ا.ايـــران،  مركـــزی  ــك  باـن رســـته ها،  ــا  ـب مرتبـــط  اجرايـــي 
تعـــاون،  )اصنـــاف،  اتاق هـــا  عامـــل،  اســـتانداری ها، موسســـات 
ـوده اســت كــه هــر كــدام  ـاورزی( ـب ـادن و كشـ ـع و معـ ـي، صناـي بازرگاـن
ـا وظايــف تعريــف شــده در برنامــه ايفــای  از بازيگــران متناســب ـب

نقـــش مي نماينــد.

ــر اســاس رســته های  ــام متقاضــي در ســـامانه كارا صرفــا ـب ثبت ـن
ـه اينكــه ســامانه كارا مجهــز  ـا توجــه ـب مجــاز صــورت مي پذيــرد. ـب
ـه قابليــت سيســتم خودكنترلي مي باشــد، اطالعــات اظهــار شــده  ـب
ـرای  ـا اطالعات ســـامانه تاميـــن اجتماعــي ـب توســـط متقاضـــي ـب
اطالعـــات اشــتغال بيمه شـــدگان و اطالعــات موجـــود در ســامانه 
ـرای اطالعـــات مجوزهــا تطبيــق و مــورد  دســـتگاه های اجرايــي ـب
بررســـي سيســتمي قــرار مي گيـــرد. درخواســت های تاييــد شــده 
واحدهـــای كســـب و كار متقاضـــي تســـهيالت كـــه در ســـامانه 
ــد در اختيـــار دســـتگاه اجرايـــي مربوطـــه  ــام كرده اـن كارا ثبت ـن
ـه ای كــه دســتگاه  جهـــت رد يـــا تاييــد آن قــرار مي گيـــرد، بگوـن
اجرايـــي مكلــف اســت نظــر خــود را در خصــوص واجــد شــرايط 
ــودن متقاضـــي، از طريــق ثبـــت در ســامانه و همچنيــن اعـــام  ـب
داليـــل رد درخواســـت در مـــورد واحدهــای كســـب و كاری كــه 
در خواست شــان رد مي شــود و اعـــام مـــواردی كــه نبايــد از ايــن 

تســـهيالت اســتفاده نماينــد در ســـامانه ثبــت نمايــد.
در مرحلـــه بعــد موسســه اعتبـــاری حداكثــر ظــرف مــدت يــك 

هفتـــه از زمــان مراجعــه واحــد كســـب و كار و تكميــل مــدارك
ـه پرداخــت تســهيالت اقــدام مي نمايــد  و مســتندات الزم، نســبت ـب
و درصـــورت تكميـــل نشـــدن مـــدارك و مســـتندات، حداكثـــر 
ظـــرف دو هفتـــه از زمـــان معرفـــي واحــد كســـب و كار نســبت 
ـا داليـــل آن در  ــه اعـــام رد درخواســـت واحــد كســـب و كار ـب ـب
ـك از دســتگاه های بخشــي،  ـا هــر ـي ـد و نهايتـ ـدام مي نماـي ـامانه اـق سـ
ـه ترتيــب مســئول كنتــرل و نظــارت  وزارت و موسســه اعتبــاری ـب
ــر نحـــوه هزينه كـــرد تســـهيالت در مصاديـــق تعييـــن شــده  ـب
دستورالعمل)دســـتگاه بخشـــي(، حفـــظ اشــتغال بنـــگاه)وزارت( و 
بازپرداخـــت تسهيالت)موسســـه اعتبـــاری( مي باشـــند و موظفنــد 
ـه  ـد. الزم ـب ـه عمـــل آورـن ـي الزم را ـب پايـــش و كنترل هـــای ميداـن
ـي ميــزان  ذكـــر اســت، به منظــور حســن اجـــرای برنامــه و ارزياـب
ــه شـــرح زيـــر صــورت  پيشـــرفت كار، نظارت در ســـه ســـطح ـب

مي پذيــرد:
ـرای مصـــرف تســهيالت  ــط ـب ● نظـــارت دســـتگاه های ذيرـب

پرداختـــي در بخش هـــای تعييــن شــده
ـر بانك هــا و دســـتگاه ها و  ● نظـــارت سيســـتمي هم زمـــان ـب

رســـته ها و متقاضيــان
● نظارت سيستمي بر داليل رد درخواست ها

ـاذ  ـي اتخـ ـاز و كار اجراـي ـای سـ ـن چالش ـه ـای مهمترـي ـرای احصـ ـه ـب در اداـم
ـزاری  برـگ و  ـي  اجراـي ـتگاه های  دسـ ـرات  نظـ ـت  درياـف ـر  ـب ـاوه  ـع شــده، 
ـتفاده شــده اســت  ـز اسـ ـي نـي ـای ميداـن ـات كارشناســي از پيمايش ـه جلسـ

ـه شــده اســت. ـه بررســي آن پرداخـت ـدی ـب ـه در بخــش بـع ـك
ـع ـف( وضعیــت داده هــای اخــذ شــده از ســایر مناـب اـل

اطالعاتــي
همانطـــور كـــه پيشـــتر مطـــرح گرديـــد از جملـــه قابليت هــای 
ايجـــاد شـــده در ســـامانه كارا لحــاظ نمودن سيســـتم خودكنترلي 
در ايـــن ســامانه مي باشــد بطوريكـــه درخواســت های ثبــت شــده 

در ســامانه توســط اطالعــات ســازمان تاميــن اجتماعــي و ســامانه 
دســتگاه های اجرايــي تطبيــق و پــس از تاييــد در فرآينــد بررســي 
ــد. در فراينــد بررســي تطبيقــي داده هــا  و پذيـــرش قــرار مي گيرـن
مشـــخص گرديــد داده هــای ســازمان تاميـــن اجتماعــي )بخــش 
رســـمي( و داده هــای دســتگاه اجرايــي )بخــش غيررســمي( دارای 

ــه شــرح زير مي باشــد: اشــكاالتي ـب
ـي عناويـــن فعاليت هــا و مشـــخصات صاحبان  ● عـــدم همخواـن
ـا اطالعـــات درج شــده در  كســـب و كارهـــای آســيب ديــده ـب

Activity code(. (ســامانه ســـازمان تاميــن اجتماعـــي
ـا كــد  ــق كــد ملـــي برخـــي از كارفرمايـــان ـب ● عـــدم تطاـب
كارگاهـــي ثبــت شــده در ســـامانه ســازمان تاميــن اجتماعــي.
ـا  ـق شــماره همــراه متقاضيــان دريافت تســهيالت ـب عــدم تطاـب

اطالعـــات ثبــت شــده درســامانه ســازمان تاميــن اجتماعي.
ــق رســـته فعاليت هــای اعـــام شـــده از ســوی  ● عـــدم تطاـب
ـا رســته فعاليت هـــای ثبــت شــده در  دســـتگاه های اجرايــي ـب

ســازمان تاميـــن اجتماعــي.
● ارســال اطالعــات كســب و كارهــای دارای ســابقه بيمــه

ـاغلين بخــش رســمي  ـه عنــوان شـ ـازمان تاميــن اجتماعــي ـب ـزد سـ ـن
ـه وزارت كارتوســط دســتگاه های اجرايــي ـب

ــه دليــل ارســال  ● ايجـــاد وقفـــه در فرآينــد راســتي آزمايي ـب
مشـــخصات صاحبـــان كســـب و كارهــای مشـــمول از ســوی 

ــه وزارت كار چنـــد دســـتگاه اجرايــي مختلــف ـب
ــه موقــع مشــخصات متقاضيـــان مشــمول  ● عـــدم ارســال ـب
دريافـــت تســـهيالت در زمـــان تعييــن شــده )دســـتگاه ها تــا 
تاريـــخ ١٣٩٩/٦/٣١ همچنـــان مشــغول ارســـال اطالعــات 

بـــه وزارت كار بوده انــد(.
● ايجـــاد وقفــه در بارگــذاري اطالعــات اخذشــده از دســتگاه ها 

ــه دليــل عــدم رعايــت فرمــت ابالغــي اخــذ اطالعات ـب

ب) نحوه اطالع رساني
تدابيـــر و اهـــم اقدامـــات انجـــام شـــده در خصـــوص نحـــوه 
اطالع رســاني و مســائل و مشــكالت پيــش آمــده در ايــن خصــوص 

ـه شـــرح تصويــر زيـــر ميباشــد. ـب

ج( نقاط ضعف و قوت سامانه کارا
ـي انجــام شــده از نحــوه عملكرد ســامانه كارا،  در بررســي های ميداـن
مشــخص گرديــد، علي رغــم ســاز و كارهــای پيش بينــي شــده در 
فرآينـــد اجــراي ســامانه، مســائل و اشــكاالتي در حوزه  يــاد شــده 
بـــه شــرح زيــر وجــود دارد كـــه برخــي از مهمتريــن آن هــا 

بــه شــرح تصويــر زيــر ميباشــد.

اگــر چــه حمايــت مذكــور توســط ١٩ موسســه اعتبــاری كشــور 
واقـــع در ٣٦٥ شهرســـتان )بيـــش از هــزار شـــعبه و بيــش از ١١ 
ـر( از ١٤رســته اصلي)شــامل ٨٤٩ زيــر رســته( بشــدت  هــزار كارـب
ـا  آســـيب ديده صـــورت پذيرفـــت وليكــن در فرآينـــد پرداخــت ـب
ـرو شــد كــه از آن جملــه  ـه شــرح زيــر روـب مشــكالت عديــده ای ـب

ـه مــوارد زيــر اشــاره نمــود: مي تـــوان ـب
ـه موقــع دســتورالعمل ها و شــيوه نامه های اجرايــي  ـاغ ـب عــدم اـب

ـه شــعب بانكــي. ـب
● عدم تخصيص به موقع اعتبارات به شعب عامل.

ــا نحــوه  ● عـــدم رعايـــت دســـتورالعمل اجرايـــي مرتبــط ـب
اخـــذ وثايـــق بانكـــي از ســوی سيســـتم بانكــي.

● عـــدم امــكان تاميــن وثايـــق بانكــي مــورد نيــاز سيســتم 
بانكــي از ســـوی برخــي از متقاضيــان.

● توقــف پرداخــت تســهيالت بانكــي علي رغــم تمديــد مــدت 
زمــان پرداخــت از ســوی بانك هــای عامــل.

ــه تاخيــر انداختــن پرداخــت تســـهيالت بانكــي توســط  ● ـب
برخـــي از شــعب بانكــي در مجمـــوع نحــوه عملكــرد اجــرای 

ـا اســتقبال ايـــن برنامــه ـب
ـه  متقاضيــان مواجــه نشــد كــه داليــل آن از بعد اجرايــي و كالن ـب

شــرح تصويــر زيــر بيــان شــده اســت.

10. تجربـه گام بـه گام مدیریـت کرونـا بـرای کسـب و کار و 
اشـتغال کشـور )در شـرایط اعمـال محدودیـت(

1-10- اشتغال
همانطـــور كــه پيشــتر اشــاره گرديـــد، در اقتصــاد ايــران شــيوع 
ـازار كار كشــور  ـر ـب ـه شــديدی ـب ـا در فصــل بهــار ١٣٩٩ تكاـن كروـن
ـه ای كــه حــدود ٥,١ ميليــون نفــر شــغل خــود  ـه گوـن وارد كــرد ـب
ــد و حــدود ٤٩٤ هــزار نفـــر از بيــكاران از پيــدا  را از دســـت دادـن
ـازار كار خــارج شـــدند. در ايــن  كـــردن كار مايـــوس شـــده و از ـب
ـت به منظــور جلوگيــری از ركــود عميق تــر در اقتصــاد  راســـتا دوـل

ــر اتخــاذ  ــرای حمايـــت از كســـب و كارهــا، عـــالوه ـب ملـــي و ـب
ــه خانوارهــا،  ــي )پرداخــت تســهيالت بانكــي ـب سياســـت های پوـل
ـه در دو بخــش اشــتغال محــور و  تســهيالت بانكــي رســته های ١٤ گاـن
ـزرگ حمــل و نقــل،  كســب و كار محــور، تســهيالت شــركت های ـب
ـتمهال حــق بيمــه(  ـاره مســكن و تســهيالت اسـ تســهيالت وديعــه اجـ
ـه  ــي )پرداختــي بالعــوض كمـــك معيشــت، ياراـن و سياســـت ماـل
ــوار، بيمـــه بيـــكاری و ...( و  ســـود تســـهيالت قرض الحســـنه خاـن
ـا هـــدف پايــدار كــردن توليــد  برخـــي سياســت های ترجيحــي ـب
و اشـــتغال )اســـتمهال بيمـــه ای، اســـتمهال مالياتـــي، اســتمهال 
ـرار داد.  ـتور كار ـق ـا، ...( را در دســ ـد مجوزهــ ــرژی، تمدـي ـاختي و اـن زيرســ
ـان بابت بيمــه بيــكاری  ـارد تومـ ضمــن آن كــه حــدود ٨,١ هــزار ميليـ
ـا از طريــق وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــي پرداخــت  ايــام كروـن

شــده اســت.

موضوع بسته سياستي / 
محل منابع

منابع برنامه ريزی شده
هزار ميليارد تومان

منابع مصرف شده
هزار ميليارد تومان

٥,٣١٣٠تسهيالت بانكي خانوارها

تسهيالت بانكي رسته های 
١٤گانه

١٧٩,٦

تسهيالت شركت های بزرگ 
حمل ونقل

٥,٣٣,٢

٢٠٦,٤تسهيالت وديعه اجاره مسكن

٣٠تسهيالت استمهال حق بيمه

٧٥٨,٤٣جمع

شمولشرحنوع حمايت

استمهال مهلت اعتراض به مالياتي
اوراق مالياتي

كل كسب و 
كارها

بخشودگي جرائم بدهي 
مالياتي

كل كسب و 
كارها

استمهال زمان تسليم 
اظهارنامه ماليات ارزش 

افزوده و پرداخت آن

كل كسب و 
كارها

استمهال پرداخت ماليات 
ماده ١٨٦ جهت تمديد 

پروانه كسب

كل كسب و 
كارها

كل كسب و توقف اجرائيه های مالياتي
كارها

استمهال زمان تسليم 
اظهارنامه ماليات بر 

عملكرد اشخاص

كل كسب و 
كارها

استمهال مهلت ارائه 
صورت های مالي 

حسابرسي شده

كل كسب و 
كارها

كسب و استمهال اقساط تسهيالتبانكي
كارهای 
آسيب ديده

رفع سوءاثر اثر محدوديت ها 
و ممنوعيت های چك 

برگشتي

كسب و 
كارهای 
آسيب ديده

استمهال حق بيمه سهم بيمه
كارفرما

كسب و 
كارهای 
آسيب ديده

استمهال پرداخت هزينه گاز
گاز مصرفي

كسب و 
كارهای 
آسيب ديده

استمهال پرداخت عوارض شهرداری
كسب و پيشه شهرداری ها

كل كسب و 
كارها

كل كسب و تمديد خودكار مجوزهاساير
كارها

منابع برنامه ريزی موضوع بسته سياستي
شده هزار ميليارد 

تومان

منابع مصرف شده هزار 
ميليارد تومان 

٣,١٧٣,١٧پرداختي بالعوض كمك معيشت

   يارانه سود تسهيالت 
قرض الحسنه خانوار

٤٤

از محل 
١ميليارد يورو 

منابع

وزارت 
بهداشت، 
درمان 

و آموزش 
پزشكي

٨,٢٢
٢,١٦

٨,١بيمه بيكاری

٩,٠ساير موارد

١,٤٤٢,٤٠جمع

ســـوي  از  شـــده  اتخـــاذ  سياســـتهاي  اجـــراي  راســـتاي  در 
ــا و همچنيـــن كاهــش  ــراي مديريـــت بيمـــاري كروـن ــت ـب دوـل
محدوديتهــاي كســب و كارهــا، از فصــل تابســتان اقتصــاد ايــران 
ــه كار فزاينــده شــاغالن  ـازار كار و برگشــت ـب شـــاهد بهبـــود در ـب
ـه مشـــاغل قبلــي و يــا مشــاغل جديــد ميباشــد  بيـــكار شــده ـب
ــه تنهــا  ــهاي كــه در بخـــش رســـمي )داراي بيمــه(، ـن ــه گوـن ـب
ـه مشـــاغل قبلــي و يــا جديــد  تمامـــي شـــاغالن بيــكار شــده ـب
ـه زمســتان ١٣٩٨  برگشـــتهاند، بلكــه در زمســتان ١٣٩٩ نســبت ـب
ـراي حــدود ٧٥ هــزار نفــر از بيــكاران، شــغل جديــد نيــز ايجــاد  ـب
ـي نيــز  شـــده اســـت. آمارهــاي ثبتــي بكارگمــاري مراكـــز كارياـب
ــد افزايشــي بكارگمـــاري در بنگاه ها را تاييـــد ميكنــد. افــزون  روـن
ــر ايــن، عملكـــرد اجـــراي برنامههــاي اشـــتغال در ســه ماهــه  ـب
چهـــارم ســـال نيــز افزايـــش ســريعتر اشـــتغال جديـــد ايجــاد 
ـر اســاس  ـز اهميــت آن كــه، ـب شــده را تاييــد مي كنــد. نكتــه حاـئ
ــرآورد انجـــام شـــده، حـــدود ٨٥ درصــد شـــاغالن غيررســمي  ـب
ــه محــل كار  بيـــكار شـــده )معـــادل حــدود ٤٢٢ هـــزار نفــر( ـب
ــاز نگشـــته اند و ايـــن موضـــوع ضـــرورت ســـاماندهي و  خـــود ـب
حمايـــت از شـــاغالن غيررســـمي را نمايـــان مي ســـازد. شـــواهد 
ــه كار شــاغالن بيــكار شــده نشـــان از آمادگــي زيــاد  برگشـــت ـب
ـازار كار اســت و ايــن  ـه ـب ـرای ورود مجــدد ـب جمعيــت غيرفعــال ـب
ـا  ـرای گــذار از كروـن مســئله ضــرورت اجــرای رويكردهــای نويــن ـب
در مقيـــاس گســـترده را آشــكار مي ســازد. ضمــن آن كــه مقايســه 
ابعــاد حمايتــي بســته های حمايتــي در ايــران )٢,١ درصــد توليــد 
ـا نيــز  ـه ســاير كشــورها در دوران كروـن ـص داخلــي( نســبت ـب ناخاـل

مويــد ايــن موضـــوع مي باشــد.

از  اشــتغال در رســته های بشــدت آســيب ديده  بررســي تحــوالت 
ـار، تابســتان، پاييــز و زمســتان ١٣٩٩  ـا در فصــول، بهـ شــيوع كروـن
ـان  ـر نشـ ـال ١٣٩٨ در نمــودار زـي ـابه در سـ ـای مشـ ـه دوره هـ نســبت ـب
ـبت به بهار  ـتان نسـ ـتغال در فصــل تابسـ ـزش اشـ ـزان رـي ـه مـي ـد ـك مي دـه
بيشــتر شــده اســت و برگشــت به كار اتفــاق نيفتــاده اســت. در 
ـش از ٤ هــزار نفــر  ـر شــده و بـي ـت اندكــي بهـت ـز وضعـي فصــل پايـي
در  مجــدداً  و  برگشــته اند  كار  بــه  شــده  بيــكار  شــاغالن  از 
ـه ای  ـه گوـن ـد، ـب فصل زمســتان ريزش بيشــتر اشــتغال ادامــه مي ياـب
ـابه  ـه دوره مشـ ـب ـبت  ـور نسـ مذـك رســته های  شــاغالن  تعــداد  كــه 
ـق  ـر كاهــش يافتــه اســت. مطاـب ـزار نـف ـته حــدود ٧٩٤ ـه ـال گذشـ سـ
نمودارهــای )٢٤( و )٢٥(، تعــداد واحدهــای كســب و كار و شــاغالن 
ـش يافتــه  ـاير رســته ها طــي زمســتان ١٣٩٨-١٣٩٩ افزاـي ـا در سـ آنهـ
و وضعيــت اشــتغال در ايــن رســته ها بهبــود زيــادی يافتــه اســت. 
ـا  ازكروـن فعاليت هــا  رســته  آســيب پذيری  وضعيــت  بنابرايــن، 
نتايــج  آمــار  بپذيريــم  اگــر  حتــي  اســت.  متفــاوت  و  پيچيــده 
طــرح آمارگيــری نيــروی كار در ســطح فعاليت هــای تفصيلــي در 
ـج  ســطح فصلــي بهينــه نيســت و تــورش زيــاد دارد، بررســي نتاـي
ـتغال  ـان مي دهــد اشـ ـز نشـ ـروی كار نـي ـری نـي ـاالنه طــرح آمارگـي سـ
 ١٣٩٨ ـال  سـ ـه  ـب ـبت  نسـ  ١٣٩٩ ـال  سـ در  ـيب ديده  آسـ ـته های  رسـ
ـن  ـه اـي ـا توجــه ـب ـه اســت و ـب حــدود ٦٩٤ هــزار نفــر كاهــش يافـت
ـن دوره حــدود ١٠١٠ هــزار نفــر كاهــش  ـتغال كشــور در اـي كــه كل اشـ
ـت حــدود ٦٩ درصــد كاهــش  ـوان نتيجــه گرـف ـذا مي ـت ـه اســت، ـل يافـت
ـيب ديده اســت، در حالي كــه  ـته های آسـ ـه رسـ ـوط ـب ـتغال كشــور مرـب اشـ
ـل از  ـتغال كشــور در قـب ـيب ديده از كل اشـ ـته های آسـ ـتغال رسـ ســهم اشـ
ـر ايــن اســاس، اجــرای  ـوده اســت. ـب ـا حــدود ٤,١٩ درصــد ـب كروـن
سياســت های حمايتــي در ســال ١٣٩٩ از كفايــت و اثربخشــي الزم 

برخــوردار نبــوده و نيازمنــد بازنگــری اســت.

نمودار شماره )٢٤(: مقایسه روند تغییرات تعداد واحدهای کسب و کارهای خصوصي 
و تعاوني واحد: هزار

نمودار شماره )٢٥(: مقایسه روند خالص اشتغال ایجاد شده در کسب و کارهای 
خصوصي و تعاوني واحد: هزار نفر

همان طـــوری كـــه از نمـــودار زيـــر مالحظـــه مي شـــود، ميــزان 
كاهـــش اشــتغال در رســـته های مختلــف متفـــاوت اســت و ســه 
رســـته حمــل و نقـــل عمومــي مســافر، توليــد و توزيــع غذاهــای 
آمــاده اعــم از رســتوران و غيــره و مراكــز توزيــع آجيــل، خشــكبار، 
ـا بيشــترين كاهــش اشــتغال مواجــه  قنــادی، بســتني و آبميــوه ـب
ـه گــروه ســـامت و دفاتــر خدمــات  ـوط ـب ـد و دو رســته مرـب بوده اـن
مســـافرتي، گردشـــگری و زيارتـــي در زمينـــه حفـــظ و جـــذب 

ـد. نيـــروی كار موفــق بوده اـن
ـه منظــور شناســايي رســته فعاليت هــای آســيب ديــده  همچنيــن ـب
ـرخ  ـدازه فعاليــت آن هــا، شــاخص ـن ـا در نظــر گرفتــن اـن ـا ـب از كروـن
رشـــد تعــداد شـــاغالن واحدهــای كســـب وكار را مــورد مقايســه 
قــرار مي دهيــم كــه نتايــج بدســت آمــده نشــانگر آن اســت كــه 
رســته فعاليــت توليــد و توزيــع كفــش و گــروه رســتوران و مــواد 

ـد. ـا ديده اـن غذايــي آمــاده بيشــترين آســيب را از كروـن

نمودار شماره )٢٦(: نرخ رشد اشتغال در رسته های آسیب دیده از کرونا
 طي یکسال منتهي به سال 1٣99- واحد: درصد

نمودار شماره )٢٧(: خالص اشتغال ایجاد شده)از دست رفته( در 1٤ رسته منتخب 
طي یکسال منتهي به 1٣99 واحد: هزار نفر

ـا  از منظــر اســتاني نيــز تاثيرپذيــری رســته های منتخــب از كروـن
ـرخ رشــد اشــتغال  ـوده اســت. در نمــودار زيــر، ـن بســيار متفــاوت ـب
ـه تفكيــك اســتان ها ارايــه شــده  در رســته های آســيب ديــده ـب
كاهــش  ـا  ـب تنهــا  ـه  ـن بلوچســتان  و  سيســتان  اســتان  اســت. 
بلكــه  اســت،  نشــده  مواجــه  آســيب ديده  رســته های  در  اشــتغال 
ـه كــرده اســت. اســتان های  افزايــش ٥, ٠ درصــدی اشــتغال را تجرـب
ـا حــدود ٣٤ درصــد، اســتان آذربايجــان  كهگيلويــه و بويــر احمــد ـب
ـا حــدود ٢٦ درصــد  ـا حــدود ٢٨ درصــد و كرمانشــاه ـب ـي ـب غرـب

ـد. ـا ديده اـن كاهــش اشــتغال، بيشــترين صدمــه را از شــيوع كروـن

نمودار شماره )٢٨(-نرخ رشد اشتغال در رسته های آسیب دیده به تفکیك 
استانهای کشور در سال 1٣99 )درصد(

ــه ايـــن ســـوال كـــه آيـــا سياســـت های  در راســـتای پاســـخ ـب
ــرای حمايـــت از حفـــظ  ــت از اثربخشـــي الزم ـب حمايتـــي دوـل
ـوده اســـت، رابطــه بيــن ميــزان  بنگاه هـــا و اشـــتغال برخــوردار ـب
ـا  تســـهيالت پرداختـــي و تعـــداد فقـــره تســـهيالت پرداختــي ـب
ـا اســتفاده  ــص ايجــاد اشـــتغال در رســته های آســـيب ديده ـب خاـل
از داده هـــای آمـــاری ٣١ اســـتان كشـــور در ســـال ١٣٩٩ مـــورد 
بررســي قــرار گرفتــه و در نمــودار زيــر نمايــش داده شــده اســت. 
همــان طــوری كــه از نمودارهــای زيــر مشــاهده مي شــود، رابطــه 
معكـــوس بيـــن تســـهيالت پرداختــي و تعــداد فقـــره تســهيالت 
ــص اشـــتغال ايجـــاد شـــده در رســـته های  ــا خاـل پرداختـــي ـب
آســـيب ديده وجـــود دارد كـــه خـــاف انتظــار اســـت و نمي تــوان 
نتيجـــه گرفــت سياســـت پرداخــت تســـهيالت اثربخشــي الزم در 
حفـــظ و ايجاد اشـــتغال را داشــته اســت. اگـــر آمارهــای اســتاني 
ـا و يــا ميــزان اشــتغال  تعــداد مــرگ و ميــر ناشــي از شــيوع كروـن
ـا و بعــد از آن  ـده قبــل از شــيوع كروـن بنگاه هـــای تســـهيالت گيرـن
در دســـترس قـــرار مي گرفـــت امــكان تحليـــل دقيق تــری از 
اثربخشــي سياســت پرداخــت تســهيالت وجــود داشــت كــه 
بـــه دليــل محرمانــه بــودن و يــا عــدم اســتخراج آمارهــای 

مذكـــور، ايــن مهـــم امــكان پذيـــر نمي باشــد.

نمودار شماره )٢9(- رابطه بین خالص ایجاد اشتغال در رسته های آسیب دیده
 با میزان تسهیالت پرداختي به رسته های مذکور

نمودار شماره )٣0(- رابطه بین خالص ایجاد اشتغال در رسته های آسیب دیده
 با تعداد فقره تسهیالت پرداختي به رسته های مذکور

٢-10-کسب و کار
ـر اســاس داده هــای اســتخراج شــده از نتايــج طــرح آمارگيــری  ـب
نيــروی كار در ســال ١٣٩٨، حــدود ٧,٢ ميليــون بنــگاه آســيب ديده 
ـا  ـايي شــده كــه در بيــن آن هـ در ١٤ رســته منتخــب در كشــور شناسـ
ـه صــورت خــود  حــدود ٢٥٧٠ هــزار واحــد )حــدود ٩٥ درصــد( ـب
ـه صــورت  اشــتغالي )كاركــن مســتقل( و حدود ١٧٢ هــزار واحــد ـب
ـي(، وجــود داشــت اســت كــه  بنــگاه مــزد و حقوق بگيــری )كارفرماـي
ـا ٤٧٠٩ هــزار نفــر مي باشــد كــه  ـاغالن آســيب ديده از كروـن تعــداد شـ
ـاغل وجــود داشــته  ـه ازای هــر واحــد كســب و كار ٧,١ نفــر شـ ـب
ـای كســب و كار  اســت كــه بيانگــر آن اســت بخــش عمــده واحدهـ
ـل تامــل آنكــه در  ـب قاـب ـوع خــرد و كوچــك مي باشــند. مطـل از ـن
ـال ١٣٩٧ تعــداد واحدهای كســب وكار و  ـه سـ ـال ١٣٩٨ نســبت ـب سـ
ـه ترتيــب ٧١ هــزار واحــد و ٤٨٥ هــزار نفــر  ـا ـب ـاغالن آن هـ تعــداد شـ
ـه رغــم  ـن موضــوع اســت ـب ـش يافتــه اســت كــه بيانگــر اـي افزاـي
ـای خــرد و كوچــك توانســته اند  ـای خارجــي، بنگاه هـ وجــود تحريم هـ

توســعه يابنــد.

نمودار شماره )٣1(-توزیع بنگاه های آسیب دیده از کرونا 
بر حسب خوداشتغالي و مزد و حقوق بگیری

شــيوع  نتيجــه  در  شــده،  انجــام  بررســي های  مطابــق 
ويــروس كرونــا، تعــداد واحدهــای كســب وكار آســيب ديده در 
رســته های منتخــب در ســال ١٣٩٩ نســبت بــه ســال ١٣٩٨ 
حــدود ٣٧١ هــزار واحــد كاهــش يافتــه اســت كــه از ايــن 
تعــداد ٣٢٧ هــزار واحــد آن مربــوط بــه كســب و كارهــای 
كارفرمايــان  گــروه  بــه  مربــوط  مابقــي  و  اشــتغالي  خــود 
مي باشــد. بــا توجــه بــه آنكــه تعــداد كل شــاغالن خصوصــي 
كاهــش  نفــر  هــزار   ٦٩٤ آســيب ديده  رســته های  تعاوني  و 

يافتــه اســت لــذا بطــور متوســط بــه
ازای از بيــن رفتــن هــر واحــد كســب و كار حــدود ٩,١ نفــر 
بــرآورد  اســاس  بــر  همچنيــن  شــده اند.  بيــكار  شــاغالن،  از 
انجــام شــده از ريــزش اشــتغال در بنگاه هــای آســيب ديده بــه 
تفكيــك بنگاه هــای تعطيــل شــده و نيمــه تعطيــل مشــخص 
گرديــد ٧ درصــد )معــادل ٤٧ هــزار نفــر( از كل اشــتغال از 
دســت رفتــه )٦٩٤ هــزار نفــر( مربــوط بــه كاهــش حجــم 
)معــادل  درصــد   ٩٣ و  فعــال  نيمــه  بنگاه هــای  فعاليــت 
شــده  تعطيــل  بنگاه هــای  بــه  مربــوط  نفــر(  ٦٤٧هــزار 

مي باشــد.

نمودار شماره )٣٢(: توزیع ریزش اشتغال در بنگاه های آسیب دیده از کرونا 
بر حسب بنگاه های تعطیل شده و نیمه فعال

چالش های بیمه و تامین اجتماعی 
برای میلیون ها بنگاه کسب و کار

قسمت چهارم

در ارزیابی کالن سیاست اعطای تسهیالت به بنگاه های آسیب دیده از کرونا مشخص شد

نمودار )٢٣(: مقایسه نسبت تسهیالت بانکي پرداختي و کمك های بالعوض 
پرداختي به تولید ناخالص داخلي در چارچوب بسته حمایتي کرونا - درصد
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نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناروی 
و فن بازار برگزار می شود

۲۷ آذرماه سال جاری؛ ۲۴ الی 

از سوی انتشارات اردوی سوره کتاب 
 » »بهبود مستمر در کسب و کار

منتشر شد 
از کتــاب »بهبــود مســتمر 
در کســب و کار« از ســوی 
ســوره  اردوی  انتشــارات 

منتشــر شــد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه 
ــتان،  ــا( در لرس ــل از )ایبن نق
ــتمر در  ــود مس ــاب »بهب کت
راهنمــای  کار:  و  کســب 
پیشــرفت ســازمان در 24 ماه« 
چگونگــی اجــرا و نهادینــه 
بهبــود  شــیوه ی  کــردن 
ــراز  ــک اب ــه ی ــتمر را ک مس
بهبــود بهــره وری در ســازمان 
محســوب می شــود، مــورد 

بررســی قــرار می دهــد.
ــرار  ــار شــما ق ــات شــده ای را در اختی ــاب نظــرات اساســی و اثب ــن کت ای
ــه کمــک آن می توانیــد ســازمانتان را در بحــران کنونــی  می دهــد کــه ب
ــود  ــاب بهب ــوت کت ــه ق ــوید. نکت ــود آن ش ــبب بهب ــرده و س ــول ک متح
 )Kick down the door of complacency( مســتمر در کســب و کار
ــاروود  ــی.  ه ــز. س ــر آن چارل ــاوه ب ــت. ع ــتانی آن اس ــت داس در روای
)Charles C. Harwood( در ایــن کتــاب مطالــب را گام بــه گام و بــا 

ــی ســاده شــرح داده اســت. زبان
عملکــرد بســیاری از ســازمان ها بــه گونــه ای اســت کــه گویــی در شــرایط 
بســیار بــدی بــه ســر می برنــد. ممکــن اســت گهــگاه روزنــه ای از امیــد 
پیــدا شــود و اوضــاع را کمــی مســاعدتر کنــد، ولــی غالبــاً ایــن ســازمان ها 
ــکاتی از  ــد؛ مش ــه گریبان ان ــت ب ــگی دس ــکات همیش ــان مش ــا هم ب
قبیــل کمبــود وقــت بــرای پاســخگویی بــه مشــتریان، تأخیــر در تحویــل 
ــود  ــول، وج ــت محص ــا کیفی ــه ب ــکاتی در رابط ــتری، مش ــه مش کاال ب
ــاندن  ــر در رس ــاد، تأخی ــل اعتم ــر قاب ــه غی ــواد اّولی ــدگان م تأمین کنن
ــبب  ــه س ــازمان ها ب ــن س ــن ای ــازار. همچنی ــه ب ــد ب ــوالت جدی محص
ــدم  ــد و ع ــای ناکارآم ــا، روش ه ــتباهات، دوباره کاری ه ــی اش انجــام برخ

ــد. ــی دارن ــای باالی ــا، هزینه ه ــن واحده ــکاری بی هم
مشــکات  ایــن  بــه  ســازمان ها،  و  افــراد  از  بســیاری  متأســفانه 
ــد.  ــان نمی دهن ــی نش ــا عکس العمل ــه آن ه ــبت ب ــداده و نس ــت ن اهمی
ــان  ــج درصــد از وقتش ــه صــرف بیســت  و پن ــد ک ــان می کنن ــا گم آن ه
به صــورت پیوســته، بــرای دوبــاره کاری و بررســی نتایــج کارهــای قبلــی، 
ــد، بخشــی از وظایــف  ــه شــکل صحیــح انجــام نگرفته ان ــدا ب کــه در ابت

ــت. ــغلی آن هاس ش
ــده می شــود.  ــود مســتمر نامی ــی وجــود دارد کــه بهب خوشــبختانه راه حل
بهبــود مســتمر روشــی اســت کــه بــا بــه کارگیــری آن همــه افــراد در حل 
ــه فرصت هــای  ــی و در نتیجــه دســتیابی ب ــه صــورت عمل مشــکات، ب
پیــش رو دخیــل هســتند تــا از ایــن طریــق بتــوان جریــان کار را 

ــید. ــود بخش ــداوم بهب ــورت م به ص
همــه ی ســازمان ها، کارخانجــات، کارهــای گروهــی، کارآفرینــان، 
واحدهــای تولیــدی، کســب و کارهــای کوچــک و بــزرگ و... می تواننــد 

ــد. ــن نحــو اســتفاده کنن ــه بهتری ــاب ب ــن کت از ای
کتــاب »بهبــود مســتمر در کســب و کار )راهنمــای پیشــرفت ســازمان در 
24 مــاه(« در قطــع وزیــری بــا 255 صفحــه و قیمــت 80 هــزار تومــان 
منتشــر شــده، الزم بــه ذکــر اســت نســخه الکترونیکــی آن نیــز در کتابراه 

ــرار دارد. ــدان ق و طاقچــه در دســترس عاقه من

یک پیشنهاد برای جذب مشموالن غایب نظام وظیفه

کرد:  ح  مطر کارشناس  یک 

اکنــون کــه امــکان تغییــر فــوری نیروهــای نظامــی بــه شــکل ارتــش حرفــه ای 
ــه  ــش از هم ــد بی ــذار می توان ــا تاثیرگ ــاده ام ــک کار س ــداری نیســت، ی و تفنگ
تنبیهــات و تهدیــدات، جوانــان را بــه ســوی ســربازی گســیل دارد و آن افزایــش 
ــون کار  ــموالن قان ــتمزد مش ــل دس ــدازه حداق ــه ان ــربازی ب ــوق س ــل حق حداق

اســت.
ــم  ــه قل ــات ب ــه اطاع ــتی در روزنام ــنا، در یادداش ــازارکار از ایس ــزارش ب ــه گ ب
ــته  ــنبه گذش ــامی سه ش ــورای اس ــس ش ــت: »مجل ــده اس ــی آم ــا خان علیرض
ــن تکلیــف مشــموالن غایــب خدمــت وظیفــه« را اعــام وصــول  »طــرح تعیی
ــدید  ــه تش ــرح ب ــن ط ــر ای ــا آخ ــه اول ت ــن ک ــت ای ــه هویداس ــرد. آن چ ک

مجازات هــا و محرومیت هــای اجتماعــی ســربازان غایــب مربــوط اســت.
بــر اســاس آن چــه پیــش از ایــن توســط مســئوالن نظــام وظیفــه اعــام شــده 
حــدود 40 درصــد افــراد از رفتــن بــه خدمــت ســربازی امتنــاع می کننــد و همیــن 
امــر موجــب شــده مجلــس بــه فکــر طرحــی بیفتــد کــه بتوانــد غایبــان ســربازی 

را متقاعــد یــا وادار بــه خدمــت وظیفــه کنــد.
ــا  ــرن دارد، باره ــک ق ــه درازای ی ــری ب ــران عم ــه در ای ــربازی ک ــت س خدم
محــل بحث هــای علمــی، فلســفی و اخاقــی شــده اســت. خدمــت ســربازی از 
یــک ســو بــرای پاسداشــت از اقتــدار و تمامیــت ارضــی کشــور و حفــظ امنیــت 
ــا،  ــی دنی ــای سیاس ــیاری از نظام ه ــا بس ــد ام ــروری می نمای ــری ض ــی ام مل
خدمــت اجبــاری را فــی حــد ذاتــه امــری مغایــر بــا آزادی هــای فــردی و حقــوق 
بشــر می داننــد. هم اکنــون دســت  کــم در ۱0۹ کشــور جهــان خدمــت اجبــاری 
ــه ای اداره می شــوند و تفنگــدار  ــه صــورت حرف ــا ب ــدارد بلکــه ارتش ه وجــود ن

ــد. ــتخدام می کنن اس
ــا  ــر ب ــه کاری مغای ــار ب ــه اجب ــد ب ــهروندان را نبای ــول ش ــن فرم ــاس ای ــر اس ب
ــز  ــهر تمی ــه ش ــد ک ــات می دهن ــهروندان مالی ــت. ش ــان واداش ــت  خودش خواس
ــًا  باشــد، خدمــات عمومــی برقــرار باشــد، خیابان هــا آســفالت شــود و … نهایت
ــاه از  ــای رف ــن دولت ه ــد. بنابرای ــرار باش ــت برق ــه امنی ــد ک ــات می پردازن مالی
ــتخدام  ــی اس ــد و تفنگداران ــش را اداره می کنن ــهروندان ارت ــات ش ــل مالی مح
ــتمزد  ــر از دس ــتر و جذاب ت ــا بیش ــای آنه ــوق و مزای ــواًل حق ــه معم ــد ک می کنن

یــک کارمنــد یقــه ســفید اســت.

ــروی کار  ــری از نی ــد بهره گی ــزرگان معتقدن ــی ب ــز برخ ــادی نی ــر اقتص از منظ
ــبی و  ــت نس ــل مزی ــاف اص ــر خ ــاری ب ــت اجب ــورت خدم ــه ص ــان ب جوان
ــد  ــمیت، معتق ــدرن، آدام اس ــاد م ــدر اقتص ــت. پ ــاد اس ــی در اقتص تخصص گرای
ــای  ــه معن ــع ب ــربازی در واق ــت س ــه خدم ــان ب ــه جوان ــدن هم ــت فراخوان اس
هــدردادن توانایی هــای مختلــف آنهاســت؛ چــرا کــه اگــر هــر کــس در موقعیتــی 
ــود. ــد ب ــر خواه ــه باالت ــی جامع ــع عموم ــری دارد، نف ــه تخصــص بهت ــد ک کار کن
ــز توســط  ــران نی ــات در ای ــل از انتخاب ــن موضــوع در ماه هــای قب ــد ای هــر چن
ــه  ــد ب ــًا بای ــز نهایت ــا نی ــه شــد م برخــی مســئوالن نظامــی مطــرح شــد و گفت
ســمت نیــروی نظامــی حرفــه ای حرکــت کنیــم امــا بــه نظــر می رســد بــا توجــه 
بــه جمیــع شــرایط هنــوز تــا رســیدن بــه آن نقطــه راه نســبتًا درازی در پیــش 

داریــم.
علی الظاهــر در طرحــی کــه هفتــه پیــش در مجلــس شــورای اســامی 
ــه  ــان از جمل ــرای غایب ــی ب ــا و محرومیت های ــد، مجازات ه ــول ش ــام وص اع
محرومیــت از گرفتــن تســهیات بانکــی، محرومیــت از داشــتن حســاب بانکــی، 
ــور و  ــروج از کش ــی و خ ــه رانندگ ــب، گواهینام ــه کس ــذ پروان ــت از اخ محرومی
ــا پیــش از  نهایتــًا معرفــی بــه مراجــع قضایــی آمــده اســت ضمــن ایــن کــه ت
ایــن نیــز ممنوعیــت اســتخدام دولتــی و ممنوعیــت ادامــه تحصیــل نیــز در زمــره 

ــود. ــربازی ب ــت س ــان از خدم ــای غایب مجازات ه
ــوری نیروهــای  ــر ف ــکان تغیی ــه ام ــون ک ــه اکن ــده آن اســت ک پیشــنهاد نگارن
نظامــی بــه شــکل ارتــش حرفــه ای و تفنگــداری نیســت، یــک کار ســاده امــا 
تاثیرگــذار می توانــد بیــش از همــه تنبیهــات و تهدیــدات، جوانــان را بــه ســوی 
ســربازی گســیل دارد و آن افزایــش حداقــل حقــوق ســربازی بــه انــدازه حداقــل 
ــون  ــور هم اکن ــادی کش ــربازان ع ــت. س ــون کار اس ــموالن قان ــتمزد مش دس
ــتمزد  ــن دس ــد و ای ــوق می گیرن ــان حق ــزار توم ــون و 200 ه ــک میلی ــدود ی ح
ــری هــم  ــز اســت کــه بســیاری از آنهــا کــه خانواده هــای فقی ــدری ناچی ــه ق ب
دارنــد، ترجیــح می دهنــد بــه جــای ســربازی، کار دیگــری ولــو کار ســیاه بکننــد 
ــرز  ــه ط ــربازی ب ــتمزد مشــموالن س ــر دس ــد. اگ ــه دســت آورن ــدی ب ــا درآم ت
ــای  ــرای نهاده ــرو ب ــکل نی ــم مش ــد ه ــش یاب ــه ای افزای ــمگیر و عادالن چش
ــان کاســته می شــود و هــم  ــکاری جوان ــرخ بی نظامــی حــل می شــود، هــم از ن
ســربازان راضــی خواهنــد بــود. از منظــر عدالــت اجتماعــی نیــز روا نیســت کــه 
جوانانــی را بــه مــدت دو ســال بــه اجبــار بــه خدمتــی ببریــم و دســتمزدی بــه 

ــد. ــن نکن ــاز فردی شــان را هــم تأمی ــم کــه یــک پنجــم نی آنهــا بدهی
تصــور کنیــد تفــاوت دســتمزد یــک تفنگــداری را کــه ماهانــه 5 هــزار دالر حقــوق 
می گیــرد بــا ســربازی کــه دســتمزدش بــه 50 دالر هــم نمی رســد. کشــور از نظــر 
جمعیتــی بــا کمبــود نیــروی انســانی بــرای ســربازی بــه هیــچ روی مواجه نیســت و 
بــه گفتــه معــاون ســابق نظــام وظیفه، میــزان نیــروی موجــود بــرای ســربازی بیش 
ــرای  ــت مســئوالن اســت ب ــد عنای ــاز کشــور اســت. آن چــه می مان ــر نی از دو براب
اعــاده حــق و دادن مــزد و مواجــب عادالنــه بــه جوانــان ایــن دیــار، بــرای خدمــت 

ســربازی تــا احســاس نکننــد کــه مصــداق ایــن بیــت حافــظ بــزرگ شــده اند:
هر خدمتی که کردم بی مزد بود و منت
یا رب مباد َکس را مخدوم بی عنایت«

بیســت و دومیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فن بــازار ۱400 از 
24 الــی 2۷ آذرمــاه ســال جــاری برگــزار می شــود.

بــه گــزارش بــازارکار، بــه منظــور ترویــج فرهنــگ پژوهــش و فنــاوری در ســطح ملی 
و ارتقــاء جایــگاه فعــاالن در ایــن حــوزه جلســه ای بــه دو صــورت حضــور و مجــازی 
بــا حضــور سرپرســت دفتــر نــوآوری و حمایــت از ســرمایه گــذاری وزارت ارتباطــات 
و فنــاوری اطاعــات، معــاون توســعه مدیریــت شــورای عالــی مناطــق آزاد تجــاری 
– صنعتــی و ویــژه اقتصــادی، رئیــس پژوهشــکده قــوه قضاییــه، رئیــس پژوهشــگاه 
علــوم انتظامــی و مطالعــات اجتماعــای ناجــا، معــاون برنامه ریزی و توســعه انســانی 
ــاون  ــی، مع ــن اجماع ــازمان تامی ــل س ــران، مدیرعام ــورای شــهرداری ته ــور ش ام
ــی هســته ای و  ــوم و فنون ــس پژوهشــگاه عل ــران و ریی ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان س
دبیــر اجرایــی نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فن بــازار بــا هــدف ایجاد 
هم افزایــی در برگــزاری نمایشــگاه ملــی هفتــه پژوهــش ســال جــاری؛ برگــزار شــد.
در ایــن جلســه ضمــن تاکیــد بــر ارتقاء جایــگاه فعــاالن حــوزه پژوهش و فنــاوری در 
ســطح ملــی، اعــام شــد در ســال جــاری بیســت و دومیــن نمایشــگاه دســتاوردهای 
ــه در  ــه هــای فناوران ــن یافت ــه آخری ــه منظــور ارائ ــازار ب ــاوری و فن ب پژوهــش، فن

ــد  ــز رش ــاوری، مراک ــم و فن ــای عل ــارک ه ــگاه ها، پ ــی، دانش ــتگاه های اجرای دس
ــط  ــته های مرتب ــه رش ــف از جمل ــای مختل ــان در حوزه ه ــرکت های دانش بنی و ش
صنعتــی، کشــاورزی، دارویــی و خدماتــی از تاریــخ 24 آذرمــاه الــی 2۷ آذرمــاه ۱400، 
ــل  ــاخت داخ ــگاهی س ــواد آزمایش ــزات و م ــگاه تجهی ــا نمایش ــان ب همزم

برگــزار مــی شــود.
ــاوری در  ــش و فن ــه پژوه ــن هفت ــب آیی ــددی در قال ــای متع ــن برنامه ه همچنی
ــای  ــی و وزارت خانه ه ــتگاه های اجرای ــارکت دس ــور و مش ــا حض ــی ب ــطح مل س

مرتبــط در نظــر گرفتــه شــده اســت.
در ایــن نشســت مقــرر شــد؛ هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتانی از ۱۳ الــی ۱۹ آذرماه 

ســال جــاری در اســتان ها برگــزار شــود.
شــایان ذکــر اســت؛ در ایــن جلســه که بــا حضــور معاونیــن پژوهشــی و تحقیقاتی از 
وزارتخانه هــای مختلــف برگــزار شــد؛ نقطــه نظــرات اعضــای شــرکت کننــده بــرای 
ــاوری، مــورد بحــث و بررســی  ــه پژوهــش و فن ــر هفت برگــزاری هــر چــه مطلوبت

قــرار گرفــت.

رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا گفــت: بــه کلیــه مشــموالن فــارغ التحصیل 
ــل شــده و  ــر کــه در ســال ۱۳۹۹ فارغ التحصی ــم و باالت ــی دیپل مقاطــع تحصیل
در مراکــز دانشــگاهی در مقاطــع باالتــر پذیرفتــه شــده انــد تــا پایــان مهرمــاه 
ــود  ــی خ ــت خدمت ــف وضعی ــن تکلی ــه تعییی ــبت ب ــا نس ــده ت ــت داده ش مهل

ــد. اقــدام کنن
بــه گــزارش ایســنا، ســردار تقــی مهــری در ایــن بــاره اظهــار کــرد: بــه دلیــل 
تشــدید شــیوع ویــروس کرونــا و تاخیــر در اعــام نتایــج نهایــی پذیرفته شــدگان 
ــا اعــام ســتاد کل نیروهــای  ــی کشــور، ب دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عال
مســلح بــه کلیــه مشــموالن فــارغ التحصیــل مقاطــع مختلــف تحصیلــی دیپلــم 
و باالتــر در ســال ۱۳۹۹ کــه مــی بایســت تــا پایــان شــهریور مــاه ۱400 نســبت بــه 
معرفــی خــود اقــدام مــی کردنــد تــا پایــان مهرمــاه ) ۳0 مهرمــاه ۱400( مهلــت 
داده مــی شــود تــا در صــورت قبولــی بــه هــر نحــو )بــا آزمــون و بــدون آزمــون( 
در نیمســال اول تحصیلــی )مهرمــاه( در هریــک از واحدهــای دانشــگاهی مجــاز 
ــن خصــوص  ــان لحــاظ نمــی شــود در ای ــرای آن ــت ب ــرده و غیب ــام ک ــت ن ثب
ــتا  ــن راس ــات در ای ــاغ شــده و خدم ــا اب ــه رده ه ــه کلی شــرایط مربوطــه ب

ارائــه مــی شــود.
ــه  ــت: کلی ــن خصــوص پرداخــت و گف ــه در ای ــرایط مربوط ــه تشــریح ش وی ب
ــاه ســال ۱۳۹۹ کــه  ــا شــهریور م ــل خــرداد ت ــارغ التحصی ــم ف مشــموالن دیپل
برابــر ضوابــط قانونــی در دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی مجــاز بــا آزمــون 
یــا بــدون آزمــون در نیمســال اول ســال ۱400 )مهرمــاه( پذیرفتــه شــده انــد تــا 

۳0 مهــر مــاه ۱400 مهلــت داده مــی شــود تــا نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام و یــا 
در صــورت عــدم تمایــل بــه ادامــه تحصیــل نســبت بــه تعییــن تکلیــف خدمتــی 

خــود از طریــق دفاتــر پلیــس+۱0 اقــدام کننــد.
رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا عنــوان کرد: کلیــه مشــموالن فــارغ التحصیل 
خــرداد مــاه تــا شــهریورماه ســال ۱۳۹۹ مقاطــع تحصیلــی دانشــگاهی کاردانــی، 
کارشناســی و کارشناســی ارشــد و دکتــری کــه برابــر ضوابــط قانونــی در مقاطــع 
ــته،  ــد ناپیوس ــی ارش ــته، کارشناس ــی ناپیوس ــی کارشناس ــر یعن ــی باالت تحصیل
ــدون آزمــون  ــا ب ــا آزمــون ی ــه ای ب ــرای حرف ــا دکت ــرای تخصصــی و ی دکت
در نیمســال اول ســال ۱400 )مهرمــاه( در دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی 
ــود  ــی ش ــت داده م ــاه ۱400 مهل ــا ۳0 مهرم ــد ت ــده ان ــه ش ــاز، پذیرفت مج
تــا نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام کــرده و یــا درصــورت عــدم تمایــل بــه ادامــه 
ــه تعییــن تکلیــف وضعیــت خدمتــی خــود و دریافــت بــرگ  تحصیــل نســبت ب

آمــاده بــه خدمــت از طریــق دفاتــر پلیــس+۱0 اقــدام کننــد.
ــی  ــط قانون ــر ضواب ــه براب ــموالنی ک ــه مش ــرد: کلی ــح ک ــری تصری ــردار مه س
بــرای تکمیــل ظرفیــت و یــا نیــم ســال تحصیلــی دوم ســال ۱400 )بهمــن مــاه( 
ــان مهرمــاه )۳0 مهرمــاه ۱400( مهلــت  ــا پای ــا ت ــد نیــز صرف پذیرفتــه شــده ان
معرفــی دارنــد تــا ضمــن معرفــی خــود و تعییــن تکلیــف خدمتــی، در صــورت 
تمایــل و بــا ارائــه گواهــی قبولــی در دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی در 
بهمــن مــاه پــس از دریافــت بــرگ آمــاده بــه خدمــت از طریــق دفاتــر مذکــور 

از تســهیات تمدیــد تاریــخ اعــزام تــا زمــان الزم بهــره منــد شــوند.

تسهیالت ویژه سازمان وظیفه عمومی 
غ التحصیل سال ۹۹  برای مشموالن فار

تفاهم نامه پارک علم و فناوری البرز و دانشگاه خوارزمی؛

 پارک علم و فناوری البرز و دانشگاه خوارزمی 
 برای توسعه تجاری سازی همکاری می کنند

پارک علم و فناوری البرز و دانشگاه خوارزمی در راستای بهره مندی شرکت ها و هسته های مرکز رشد و 
 نوآوری دانشگاه خوارزمی  از خدمات و امکانات پارک علم و فناوری البرز تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری البرز، دکتـر عزیـز اله حبیبـی در مراسـم امضای 
ایـن تفاهم نامـه کـه بـا حضـور مهنـدس مهـدی عباسـی رئیس پـارک علـم و فنـاوری البـرز برگزار 
شـد گفـت: یکـی از موضوعـات مهـم بـرای توسـعه کشـور ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه اسـت و 
در ایـن راسـتا همـکاری دانشـگاه خوارزمـی و مرکـز رشـد و نـوآوری ایـن دانشـگاه و پـارک علـم و 
 فنـاوری البـرز می توانـد بـه بسـیاری از نیازهـا ازجملـه نیازهـای فناورانه صنایـع و جامعه پاسـخ دهد.
رئیـس دانشـگاه خوارزمـی تصریـح کرد: مـا باید بـه طبقه بندی ها در امر توسـعه پژوهش در دانشـگاه 
باهـدف رفـع نیازهـا توجـه کنیـم، برخـی از پژوهش هـا بنیـادی، برخـی توسـعه ای و برخـی 
کاربـردی و فناورانـه هسـتند. در حـال حاضـر بسـیاری از دانشـگاه ها و مؤسسـات علمـی و 
پارک هـا و مراکـز رشـد علم و فناوری  در راسـتای نیازهای کشـور مسـئله محـور و مأموریت گرا 

شـده اند و ایـن اتفاق خوبی اسـت.
وی گفـت: در حـال حاضـر بایـد بـه نیازهـای صنایـع پاسـخ بدهیـم چراکـه تـوان و ظرفیـت 
خوبـی در ایـن زمینه هـا داریـم. ایـن موضـوع باوجـود هـزاران دانشـجو و دانش آموختـه 
تحصیـات تکمیلـی امـکان پذیـر اسـت و می تـوان رسـاله ها و پایان نامـه هـارا بـه ایـن سـمت 

داد. سوق 
فنـاوران و  از  اسـتفاده  و  توسـعه علمـی  در  بـر چالش هـای موجـود  دانشـگاه خوارزمـی  رئیـس 
پژوهشـگران اشـاره کـرد و گفـت: همـه مسـئوالن بایـد بـرای حمایـت از جامعه علمی تـاش کنند 
و بـرای مبـارزه بـا فسـادهای سـازمان یافته که بعضـاً در کشـور وجـود دارد همت کنند تا بتـوان برای 
 اهـداف و مأموریت هایـی کـه نظـام در ایـن راسـتا حرکت می کنـد و دغدغـه دارد جامه عمل پوشـید.

وی بـا اشـاره به موضـوع مهم مهارت آمـوزی گفت: موضـوع مهارت آموزی یکی از موضوعاتی اسـت 
کـه دانشـگاه توجه ویـژه ای به آن دارد و تاش می کنیم برای توسـعه مهارت آموزی و اشـتغال پذیری 

دانشـجویان و دانش آموختگان آن را توسعه بدهیم.
دکتـر عزیـزی بـه همـکاری خـوب دانشـگاه خوارزمـی و مرکـز رشـد نـوآوری این دانشـگاه و 
پـارک علـم و فنـاوری البرز اشـاره کرد و گفـت: امضای تفاهم نامه مرکز رشـد نوآوری دانشـگاه 
بـا پـارک علـم و فناوری اسـتان نیـز عـاوه برافزایش هسـته ها و شـرکت های فناور دانشـگاه، 

رونـد تجاری سـازی و رفـع نیازهـای صنایع اسـتان را سـرعت خواهد بخشـید.
وی بـر تشـکیل کمیتـه اجرایی مشـترک در اسـرع وقت اشـاره کرد و گفـت: امیدواریم بـاکار و تاش 
جهـادی بتوانیـم بـه چالش هـا و کمبودها غلبه کنیـم و همه ظرفیت هـا و توانمندی ها را برای توسـعه 
همکاری ها در راسـتای تجاری سـازی، اسـتفاده از اسـاتید، دانشـجویان و هسـته های فناور فراهم نماییم.

مهنـدس مهـدی عباسـی رئیـس پـارک علـم و فنـاوری البـرز نیـز در ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه 
ظرفیت هـای خـوب علمـی و پژوهشـی و همچنیـن نیـروی انسـانی دانشـگاه خوارزمـی گفـت: 
وجـود دکتـر حبیبـی به عنـوان رئیـس دانشـگاه خوارزمـی کـه از نیروهـای جهادگـر هسـتند و 
همچنیـن دکتـر شـنبه زاده معـاون پژوهـش و فنـاوری ایـن دانشـگاه کـه از چهره هـای مؤثر علمی 
 و پژوهشـی هسـتند مـا را در امـر توسـعه علـم و فنـاوری اسـتان بیـش از هرزمانـی امیـدوار می کند.

وی با اشاره به اینکه توسعه فناوری و توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور  با راه اندازی صندوق پژوهش و 
فناوری استان سرعت گرفته گفت: کنارهم قرار گرفتن مراکز علمی و فناوری و دانشگاهی و تعامل این 
 مراکز با صندوق ها و مراکز رشد به توسعه و تکمیل اکوسیسم نوآوری و کارآفرینی استان کمک می کند.
گفتنـی اسـت مهندس محمد علیـزاده رئیس هیات مدیره صنـدوق پژوهش و فناوری اسـتان البرز نیز 

در این نشسـت گزارشـی از برنامه های صنـدوق ارائه کرد.

برای جذب 1960 نفر؛ 

اطالعیه زمان بندی متقاضیان 
استخدام در وزارت علوم

نتایج اولیه آزمون استخدام پیمانی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارک های 
علم و فناوری در سـال ۱۴۰۰ امروز اعالم شـد

عالـی،  آمـوزش  مؤسسـات  دانشـگاه ها،  پیمانـی  اسـتخدام  آزمـون  بـازارکار،   گـزارش  بـه 
پژوهشـی و پارک هـای علـم و فنـاوری در تاریـخ ۲۲ مـرداد سـال ۱۴۰۰ در ۱۸۸ شهرسـتان کشـور 

بـه صـورت برگـزار شـد.
نتایــج اولیــه آزمــون اســتخدام پیمانــی دانشــگاه ها، مؤسســات آمــوزش عالــی، پژوهشــی 
و پارک هــای علــم و فنــاوری از روز چهارشــنبه ۲۴ شــهریور مــاه در درگاه اطــالع رســانی 

گرفــت. ــه نشــانی www.sanjesh.org قــرار  کشــور ب ســازمان  ســنجش آمــوزش 
لـذا متقاضیـان هریـک از دسـتگاه های آزمون فوق پس از دریافت نتیجـه آزمون، الزم اسـت برای 
اقدامات بعدی به اطالعیه ای که از روز چهارشنبه ۳۱ شهریور در درگاه اطالع رسانی وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری بـه نشـانی www.msrt.ir قـرار می گیـرد، مراجعـه و پـس از مطالعـه اطالعیـه 
مذکـور و بـر اسـاس توضیحـات و زمان بندی هـای منـدرج در اطالعیـه مذکـور، بـرای هـر یـک از 
کـه متقاضـی  دانشـگاه ها یـا مؤسسـات آمـوزش عالـی، پژوهشـی و یـا پارک هـای علـم و فنـاوری 

شـدند، اقـدام کنند.
و  دانشــگاه ها  نیــاز  مــورد  انســانی  نیــروی  نفــر   ۱۹۶۰ جــذب  منظــور  بــه  آزمــون  ایــن 

شــد. برگــزار  کشــور  سراســر  فنــاوری  و  پژوهشــی  عالــی،  آمــوزش  مؤسســات 

در رتبه بندی جهانی ۲۰۲۲ کیواس؛

ین دانشکده های  بهتر
« جهان معرفی شدند »کسب و کار

 )MBA( رتبـه بنـدی جهانـی کیـواس 2022 برای دانشـکده های کسـب و کار
منتشـر شـد و برتریـن هـای جهـان در پنج بخـش تخصصی معرفی شـدند.

بـه گـزارش مهـر، ایـن رتبـه بنـدی جهانـی برای دانشـکده هـای کسـب و کار 
)MBA( منتشـر شده است و دانشکده MBA دانشگاه استانفورد ایاالت متحده رتبه برتر 
خـود را از سـال گذشـته حفـظ کـرده و تقریبـاً ۹۹.۹ نمـره عالی برای بخش اشـتغال 

فـارغ التحصیـان دریافت کرده اسـت.
مدرسـه بازرگانـی هـاروارد ایـاالت متحـده رتبـه خـود را از رتبه چهارم در سـال 
202۱ بـه رتبـه دوم در رتبه بندی امسـال ارتقا داده اسـت و به صورت مشـترک 

با دانشـکده پـن از دانشـگاه وارتون آمریکا قـرار دارد.
رتبـه چهـارم امسـال متعلـق بـه دانشـکده HEC پاریـس از فرانسـه اسـت کـه 
نسـبت بـه رتبه پنجم در سـال 202۱ بهبود یافته اسـت. همچنین یـک امتیاز عالی 

قابـل توجـه برای بازگشـت سـرمایه را کسـب کرده اسـت.
دانشـکده Sloan انسـتیتو تحقیقـات فنـاوری ماساچوسـت MIT ایـاالت متحده ، 
بخـش  در   ۹۹.۹ نمـره  وجـود  بـا  و  اسـت  کـرده  پلـه سـقوط  دو  امسـال 
اندیشـه رهبـری در رتبـه پنجـم قـرار دارد و پـس از آن مدرسـه تجـاری 

دارد. قـرار  رتبـه ششـم  در   ، انگلسـتان  از  لنـدن 
رتبـه بنـدی کیـواس در رشـته »کسـب و کار یـا MBA« یـک رتبـه بنـدی 
اختصاصـی اسـت و بـه دلیل اینکـه نظام رتبه بندی کیـواس کار خود را بـا رتبه بندی 

ایـن دانشـکده هـا شـروع کـرده اسـت از اهمیـت خاصـی برخوردار اسـت.
امسـال رتبـه بنـدی جداگانـه بـرای مقطـع کارشناسـی ارشـد در پنـج بخـش 
»مدیریـت«،  مالـی«،  »امـور  کار«،  و  کسـب  تحلیـل  و  »تجزیـه  تخصصـی 

نیـز صـورت گرفتـه اسـت. تامیـن«  زنجیـره  »بازاریابـی« و »مدیریـت 
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