
از آش پشت پا تا پشت پا به ...
امیر علی بینام

بسـیاری از ایرانیـان هنـوز هـم بـه »آش پشـت پـا« اعتقـاد دارنـد و اغلـب آنهـا بـرای 
کـه در سـفر و یـاد در مـکان دور هسـتند آش پشـت پـا مـی پزنـد؛ ایـن  عزیزانشـان 
کـه فرزنـدان ذکـور خـود را به خدمت مقدس سـربازی  موضـوع بـرای خانـواده هایـی 
مـی فرسـتند از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. همـه مـی دانیـم طبـق قانـون، 
جوانـان و فرزنـدان ذکـور بـا رسـیدن بـه سـن 18 سـال تمـام بایـد بـه خدمت سـربازی 
برونـد و مـدت زمـان معینـی را زیـر پرچـم مقـدس جمهـوری اسـامی بـرای حفـظ 
گرچه خانواده ها و والدین خدمت سربازی  کشور خدمت نمایند، از این رو  امنیت 
کارشناسـان و  را بـا آش پشـت پـا مـی شناسـند امـا همزمـان بسـیاری از خانـواده هـا، 
حتـی برخـی مسـئولین و نماینـدگان، دوران سـربازی را بـا دغدغـه هـای دیگـری نیـز 
مـی شناسـند!؛ آنهـا اعتقـاد دارنـد دوران سـربازی زمـان هـدر دادن فرصـت هاسـت 
کننـد فرصـت طایـی عمـر و جوانـی سـربازان در ایـن مـدت بـه بطالـت  کیـد مـی  و تا

مـی رود!
گفتمان سـازی  از این رو ذکر نکاتی می تواند برای توسـعه مهارت آموزی سـربازان و 

در این حوزه مفید و موثر باشـد؛
کـه بـا هویـت و آینـده جوانـان و  گفـت؛ بـا توجـه بـه بسـیاری از دغدغـه هـا  ابتـدا بایـد 
گذشـته رهبـر  گـره خـورده، از سـه چهـار سـال  داوطلبـان خدمـت مقـدس سـربازی 
را  سـربازان  آمـوزی  مهـارت  موضـوع  قـوا،  کل  فرمانـده  عنـوان  بـه  انقـاب  معظـم 
کل نیروهـای مسـلح ابـاغ  بـه عنـوان یـک اولویـت مهـم و سرنوشـت سـاز بـه سـتاد 
که در باالترین سـطح مسـئوالن نظام نسـبت به  کی از آن اسـت  کردند. این مهم حا
موضـوع مهـارت آمـوزی جوانان و سـربازان دغدغه دارنـد و با ایجاد قرارگاه مرتبط به 

کیـد ویـژه دارنـد. موضـوع مهـم مهـارت آمـوزی و اشـتغال تا
از سـوی دیگر، براسـاس این دسـتور و همچنین تصمیم سـتاد کل نیروهای مسلح،  
گرفته اسـت. ایـن قرارگاه  کارکنـان وظیفه« شـکل  »قـرارگاه مهـارت آمـوزی سـربازان و 
نیروهـای  کل  سـتاد  همـکاری  بـا  را  وظیفـه  کارکنـان  آمـوزي  مهـارت  جامـع  طـرح 
فنـی و  کشاورزی،سـازمان  تعـاون، جهـاد  مسـلح، وزارت ورزش و جوانـان، وزارت 
که شامل  کند  حرفه ای، جهاد دانشگاهی و همکاری برخی دستگاه ها دنبال می 
سـه سـطح قبل از خدمت، حین خدمت و پس از خدمت سـربازی مي باشـد.  این 
کـه بـرای جوانـان و خانـواده هـا بویـژه سـربازان وظیفـه دارد  طـرح بـا همـه جذابیتـی 
گفتمـان ملـی تبدیـل نشـده و بـه عبـارت بهتـر بـرای تبدیـل شـدن مهـارت  هنـوز بـه 
گفتمـان ملـی راه درازی در پیـش اسـت و ایـن مهـم توجـه ویـژه همـه دسـتگاه  بـه 
کنـد تـا بتواننـد  هـای اجرایـی بویـژه رسـانه هـا و در صـدر آن رسـانه ملـی را طلـب مـی 

کشـور باشـند. بسترسـاز و جریـان سـاز ایـن حرکـت ملـی در 
رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در سـخنرانی هـای چنـد سـال اخیـر خـود نـه تنهـا بـر 
کارکنان  کارگـران،  کـرده اند بلکه مهـارت آموزی همه  کیـد  مهـارت آمـوزی سـربازان تا
کشـور عزیزمان ایران   کـه عمـر مقدس خـود را در راه خدمت به تولید  کسـانی  و همـه 
کید قـرار داده اند. آنچـه از این موضوع می توان  کننـد را نیـز مـورد توجه و تا صـرف مـی 
کشـور شکل  که »نهضت مهارت آموزی و اشـتغال« باید در  کرد این اسـت  اسـتنباط 
بگیـرد تـا بتـوان بـرای میلیون ها جوان، سـرباز، دانش آموخته دانشـگاهی و جویای 
کـه یکـی از  کـرد، موضوعـی  کارآفرینـی فراهـم  کشـور فرصـت و بسـتر اشـتغال و  کار 

چالـش هـای اصلـی دولـت هـای قبـل و نیز دولت سـیزدهم اسـت.
گفـت در زمینـه مهـارت آمـوزی سـربازان اتفاقـات خوبی هـم افتاده  و در نهایـت بایـد 
کشـاورزی،  و دسـتگاه هایی مثل وزارت ورزش و جوانان، جهاد دانشـگاهی، جهاد 
کار آمـده انـد و امیـد مـی رود ایـن حرکـت  فنـی و حرفـه ای، هـال احمـر و ... پـای 
گیـرد تـا بتـوان بـه  از سـوی همـه دسـتگاه هـای علمـی و اجرایـی مـورد حمایـت قـرار 
کشـور و دغدغـه جوانـان و خانـوده هاسـت در زمینـه مهـارت آمـوزی  آنچـه شایسـته 
جامه عمل پوشـید.  سـربازی دیگر پختن آش پشـت پا نیسـت بلکه فرصت طایی 
ک  کـه بـا هـدف صیانـت از آب و خـا بـرای همـه خانـواده هاسـت تـا فرزندانـی را 
کنند بعـد از مدتی در حالی به اسـتقبال آنها  میهـن بـه سـوی پـادگان هـا بدرقـه مـی 
کـه بـا همـکاری همـه دسـتگاه هـای علمـی و اجرایـی بـه افـرادی توانمند و  بشـتابند 
کـه از ایـن مسـیر ایـده »هر سـرباز  بـا مهـارت و مرتبـط بـا بـازارکار بـدل شـده انـد؛ باشـد 

یـک مهـارت« محقق شـود.

یادداشت سردبیر

12صفحه
قيمت: 5000 تومان
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سردار زاده کمند در جلسه شورا ی سرباز ماهر عنوان کرد:

قرارگاه مهارت آموزی سربازان با قدرت به کار خود  ادامه می دهد 

هرجوان یک ایده
 در مراکز منش 

ــت:  ــان گف ــور ورزش و جوان ــاون ام مع
ــدرک  ــر م ــا ه ــی ب ــوان ایران ــر ج ه
تحصیلــی که بــه مراکــز منــش مراجعه 
ــرد. ــرار می گی ــتقبال ق ــورد اس ــد م کن

12

ســتا  و ر ر  د ر  کا ز  ا
ملی تــر  بر ین  فر آ ر کا ن  ا عنــو بــه  ر  حضــو تــا 

3

5

بررسی نهایی 
اساس نامه صندوق 

ینی اميد  کارآفر
در شورای نگهبان

12

ایجاد پلتفرم ملی  اشتغال
دستگاه ها همه  مشارکت   با 
کار و رفـاه اجتماعـی در دومین نشسـت سـتاد اشـتغال  وزیـر تعـاون، 
قـرارگاه رفـاه مـردم گفت: هدف از نشسـت های سـتاد، ایجاد پلتفرم 
بنـدی عملکـرد  ملـی اشـتغال بـا هـدف تبـادل اطاعـات و جمـع 

دسـتگاه هـای مختلـف اسـت.
کـرد: رئیـس جمهور  گـزارش بـازارکار عبدالملکـی خاطـر نشـان  بـه 
کار و رفـاه اجتماعـی  کـه حـوزه اشـتغال وزارت تعـاون،  کیـد دارنـد  تا
کار را پیـش ببرد تـا نتایج آن  بـه عنـوان موتـور محرکـه اشـتغال کشـور 

حاصل شـود.
کـرد: هـدف مـا در سـتاد  کیـد  کار و رفـاه اجتماعـی تا وزیـر تعـاون، 
کـه در خصـوص ایجـاد پلتفرم  اشـتغال قـرارگاه رفـاه مـردم ایـن اسـت 

ملـی اشـتغال بـه تفاهـم و جمـع بنـدی برسـیم .
وی بـا اعـام اینکـه منظـور از پلتفـرم، ایجـاد یـک الگـو و نظـام ایجـاد 
اشـتغال اسـت، بیـان داشـت: در ایـن پلتفـرم مشـخص مـی شـود 
بانـک هـا، اصنـاف، تعاونـی هـا، بخـش خصوصـی، متولیـان بـازار، 
دیپلماسـی اقتصـاد خارجـی چگونـه بایـد در زمینـه اشـتغال آفرینـی 

کننـد. کار 
وی گفـت: ایـن پلتفـرم بایـد یـک نظریـه مبنا و اصلی داشـته باشـد و 
که همه بازیگران آن بر اسـاس ضوابط خود،  به نحوی تنظیم شـود 

کنند. ایفـای نقش 

کار: ینی و اشــتغال وزارت  کارآفر معاون توســعه 

فقط اشتغال قطعی در سامانه 
ملی اشتغال  ثبت می شود

کنـد داده هـا  کمـک مـی  دکتـر منصـوری: سـامانه ملـی اشـتغال 
کنیـم و دسترسـی بهتـری بـه  را در بخـش عرضـه و تقاضـا دقیـق 

آن داشـته باشـیم.

2

2

ساماندهی  الیحه  ماجرای 
کارکنان دولت  از زبان  اشتغال 

اجتماعی  کميسيون  رئيس 
مجلس

زمان برگزاری آزمون استخدامی 
بانک صادرات 

تحقق شــعار هر روستا یک محصول 

کشور در 474 روستای 

2

12

2



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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و  جایـگاه  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  جمهـور  رئیـس 
بررسـی  در  پـرورش  و  آمـوزش  عالـی  شـورای  نقـش 
کارشناسـی مسـائل مهـم حـوزه آمـوزش و پـرورش و 
اتخـاذ تصمیـم بـرای حل مشـکالت و ارتقـای جایگاه 
مسـائل  کـرد:  کیـد  تأ جامعـه،  در  تربیـت«  و  »تعلیـم 
همیشـه  بـرای  بـار  یـک  معلمـان،  معیشـتی  و  مالـی 

شـود. حـل  بایـد 
رسـانی  اطـالع  پایـگاه  از  نقـل  بـه  بـازارکار  گـزارش  بـه 
در  رئیسـی  ابراهیـم  سـید  دکتـر  اهلل  آیـت  دولـت، 
نخسـتین جلسـه شـورای عالـی آمـوزش و پـرورش در 
کـه در آسـتانه »آغـاز سـال تحصیلـی  دولـت سـیزدهم 
جدیـد« و بعـد از نزدیـک به ۱۰سـال به ریاسـت رئیس 
کید بـر اهمیت نقش  جمهـور برگـزار شـده اسـت، بـا تأ
و جایـگاه آمـوزش و پـرورش در جامعـه و تربیت نسـل 
حیـات،  بـرای  آنچـه  کـرد:  اظهـار  کشـور،  سـاز  آینـده 
در مجموعـه  اسـت  انسـان ضـروری  تعالـی  و  تربیـت 

آمـوزش و پـرورش نهادینـه شـده اسـت.
را  پـرورش  و  آمـوزش  عالـی  رئیسـی شـورای  آیـت اهلل 
بهتریـن جـا بـرای بحـث و بررسـی موضوعـات مرتبـط 
مـورد  در  مشـورتی  جایـگاه  بهتریـن  و  حـوزه  ایـن  بـا 
ح هـا و لوایـح قانونـی مربوط به آمـوزش و پرورش  طـر
کـه بایـد مـورد  دانسـت و افـزود: نکتـه مهـم دیگـری 
که بدانیم نسـبت شـورای عالی  گیـرد ایـن  توجـه قـرار 
گیـری  آمـوزش و پـرورش بـا نهادهـای عالـی تصمیـم 

همچـون مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام، مجلس 
فرهنگـی،  انقـالب  عالـی  شـورای  و  اسـالمی  شـورای 

چیسـت.
رئیـس شـورای عالـی آمـوزش و پـرورش بـا بیـان ایـن 
کـه ایـن شـورا سیاسـت اجـرای قانـون درحـوزه تعلیـم 
کـه بـا  گفـت: هـر موضوعـی  و تربیـت را برعهـده دارد، 
آمـوزش و پـرورش ارتباط دارد باید ابتدا در این شـورا 
گیری  کارشناسـی شـده و بعد برای تصمیم  بررسـی و 
ارجـاع  گیرنـده  تصمیـم  و  باالدسـتی  نهادهـای  بـه 
شـود و دیگـر هیـچ امـری مربـوط به آمـوزش و پرورش 
پـرورش در  و  آمـوزش  عالـی  ح در شـورای  بـدون طـر
ح نخواهـد شـد. شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی مطـر
رئیـس جمهـور نسـبت بیـن شـورای عالـی آمـوزش و 
کننـده در جلسـات  پـرورش و اعضـا و وزرای شـرکت 
کـه بایـد مـورد توجـه  ایـن شـورا را دیگـر موضـوع مهـم 
نسـبت  کـه  ایـن  بـر  کیـد  تأ بـا  و  عنـوان  گیـرد،  قـرار 
روشـن  بایـد  پـرورش  و  آمـوزش  و  هـا  دسـتگاه  بیـن 
از  شـود،گفت: شـورای عالـی آمـوزش و پـرورش بایـد 
گیـری هـا  ج شـده و وارد متـن تصمیـم  حاشـیه خـار

ایـن حـوزه شـود. درمـورد 
کـه آمـوزش و پـرورش  آیـت الـه رئیسـی بـا بیـان ایـن 
تضمیـن  را  کشـور  آینـده  و  پایـدار  توسـعه  توانـد  مـی 
کیـد  کنـد، توجـه ویـژه دولـت بـه ایـن حـوزه را مـورد تأ
کـه محـور آمـوزش و  قـرار داد و افـزود: شـکی نیسـت 
پـرورش »معلـم« اسـت و بایـد شـأن، منزلـت، مهارت 

گرفتـه شـود. و معیشـت معلـم در نظـر 
رتبـه  ح  »طـر اجـرای  بـه  اشـاره  بـا  رئیسـی،  اهلل  آیـت 
بنـدی  رتبـه  بـا  رابطـه  در  گفـت:  معلمـان«،  بنـدی 
ایـن  مهارتـی  و  کیفـی  افزایـش  بـر  اصـل  معلمـان 
عزیـزان اسـت و موضـوع مالـی و معیشـتی تنهـا یکـی 

اسـت. توجـه  مـورد  مسـائل  از 
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت 
اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و تفاوت 
سندنویسـی  و  دیگـران  تجـارب  از  اسـتفاده  بیـن 
در  مـا  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  نویسـی،  نسـخه  و 
تحـول  جملـه  از  بنیادیـن  و  مهـم  موضوعـات 
دنیـا  تجربیـات  همـه  از  پـرورش  و  آمـوزش  در 

ایـن  در  مـرزی  و  حـد  هیـچ  و  کنیـم  مـی  اسـتفاده 
داریـم  را  خودمـان  سندنویسـی  امـا  نداریـم  زمینـه 
کـه نقشـی در  برویـم  نبایـد دنبـال اجـرای سـندی  و 
تنظیم و تدوین آن نداشـته ایم و متناسـب با باورها 

اسـت. نشـده  تنظیـم  مـا  کشـور  فرهنـگ  و 
عالـی  شـورای  کـرد:  خاطرنشـان  رئیسـی  اهلل  آیـت 
آمـوزش و پـرورش بایـد درمـورد سـند تحـول بنیادین 
کنـد تـا فاصلـه بیـن وضـع فعلـی و  کمـک و همراهـی 
کاهـش دهیـم و بـرای  وضـع مطلـوب و مـورد نظـر را 
ایجـاد ایـن تحـول همه بخش ها و الیـه های آموزش 
کند  گرایـی پیدا  و پـرورش بایـد حـس تحـول و تحـول 
و مـدارس مـا »تحـول محور« و »تربیت محور« باشـد.
کرد: جایـگاه آموزش و پرورش در  کیـد  او همچنیـن تأ
کشـور باید تعریف  نظـام برنامـه ریـزی و بودجه ریزی 
شـود و مسـائل و مشـکالت معیشـتی معلمـان را یـک 
کنیـم تا مسـئله اصلی آموزش  بـار بـرای همیشـه حل 

و پرورش ما مسـئله مالی و معیشـتی نباشـد.
دانشـگاه  تقویـت  بـر  همچنیـن  جمهـور  رئیـس 
فرهنگیـان بـه عنـوان مرکـز تربیـت و آمـوزش معلمـان 
نیـروی  گفـت:  و  کـرد  کیـد  تأ کشـور  آموزشـی  نظـام 
پـرورش  و  آمـوزش  نیـاز  مـورد  متعهـد  و  متخصـص 
کشـور باید از طریق  برای تعلیم و تربیت آینده سـازان 

شـود. تأمیـن  فرهنگیـان  دانشـگاه 
در نخسـتین جلسـه شـورای عالـی آمـوزش و پـرورش 
در دولـت سیـــزدهم و هــــزارمین جلســــه ایـن شـــورا 
از بـدو تأسـیس، اعضـای شـورا بـا ابراز خرسـندی 
از تشـکیل جلسـه به ریاسـت رئیس جمهور به عنوان 
رئیـس شـورای عالـی آموزش و پرورش که بعـد از حدود 
را  جلسـات  ایـن  تـداوم  اسـت،  شـده  انجـام  ۱۰سـال 
موجـب تسـریع در حـل مشـکالت آمـوزش و پـرورش 

کشـور دانسـتند. و حـوزه تعلیـم و تربیـت 
سـتاد  تشـکیل  واحـده  مـاده  جلسـه  ایـن  در 
هماهنگـی و اجرایـی سـند تحـول آمـوزش و پـرورش 
بـا  پـرورش  و  آمـــــوزش  عــــــالی  شـــــورای  ذیـل  در 
بـــــا  تحــــول  سـند  اجـــــرای  تحقـق  هــــــدف 
گــــــرفت. قـــــرار  تصویـب  مــــــورد  اصالحـــــاتی 

ارتقاء جایگاه تعلیم و تربیت و حل مسائل مالی
 و معیشتی معلمان 

 

اشتغال  ملی  پلتفرم  ایجاد 
با مشارکت  دستگاه ها 

 
کار و رفـاه اجتماعـی در دومیـن  وزیـر تعـاون، 
مـردم  رفـاه  قـرارگاه  اشـتغال  سـتاد  نشسـت 
ایجـاد  از نشسـت هـای سـتاد،  گفـت: هـدف 
پلتفرم ملی اشـتغال با هدف تبادل اطالعات 
هـای  دسـتگاه  عملکـرد  بنـدی  جمـع  و 

اسـت. مختلـف 
به گزارش بازارکار عبدالملکی خاطر نشان کرد: 
که حوزه اشـتغال  کیـد دارنـد  رئیـس جمهـور تا
کار و رفـاه اجتماعـی بـه عنـوان  وزارت تعـاون، 
کار را پیـش ببـرد  موتـور محرکـه اشـتغال کشـور 

تـا نتایـج آن حاصل شـود.
کرد: هدف ما در ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم این است  کید  کار و رفاه اجتماعی تا وزیر تعاون، 

که در خصوص ایجاد پلتفرم ملی اشتغال به تفاهم و جمع بندی برسیم .
وی با اعالم اینکه منظور از پلتفرم، ایجاد یک الگو و نظام ایجاد اشـتغال اسـت، بیان داشـت: در 
ایـن پلتفـرم مشـخص مـی شـود بانـک هـا، اصنـاف، تعاونـی ها، بخـش خصوصـی، متولیان بـازار، 

کنند. کار  دیپلماسـی اقتصـاد خارجـی چگونه بایـد در زمینه اشـتغال آفرینی 
که همه  گفت: این پلتفرم باید یک نظریه مبنا و اصلی داشته باشد و به نحوی تنظیم شود  وی 

کنند. بازیگران آن بر اساس ضوابط خود، ایفای نقش 
کثـر انطبـاق را بـا  کـرد: پلتفـرم ملـی اشـتغال بایـد حدا کار و رفـاه اجتماعـی تصریـح  وزیـر تعـاون، 
شـرایط، محدودیـت هـا و سیاسـت هـای دسـتگاه هـا داشـته باشـد و یـک نـوع هماهنگـی ایجـاد 

کند.
کـردن یا  گفـت: ایـن موضـوع مـی توانـد بـا همـکاری خـود دسـتگاه ها برای مشـخص  عبدالملکـی 
حتـی تغییـر نقـش آنهـا انجـام شـود، بـه عبـارت دیگـر، قـرار اسـت یک هـم افزایـی و انسـجام  اتفاق 

بیفتد.
کار و رفـاه اجتماعـی بـا بیـان اینکـه سـتون فقـرات ایـن پلتفـرم، جامعـه مخاطـب مـا  وزیـر تعـاون، 
هسـتند، توضیح داد: اولویت اول، بیکاران و اولویت دوم، صاحبان مشـاغل غیر رسـمی با درآمد 

پایین اسـت.
کـه هـر نهـادی بـه تعـدادی از  کـرد: پلتفـرم ملـی اشـتغال بایـد بـه نحـوی طراحـی شـود  کیـد  وی تا
کار شایسـته ندارند، خدماتی در راسـتای ایجاد اشـتغال  که یا بیکار هسـتند یا  کدهای ملی  این 

کند. ارائـه 
عبدالملکـی افـزود: در ایـن بـاره، بانـک هـا مـی توانند در زمینه تامین مالـی، وزارتخانه هـا در حوزه 

هـای مربـوط بـه بوروکراسـی و قوانیـن، اصنـاف در مـورد بازاریابی و بازار رسـانی کمک کنند.
کار به عنوان »سـامانه ملی اشـتغال« توسـط معاونت توسـعه  وی با بیان اینکه نرم افزار اولیه این 
گفت: این نرم افزار باید توسط شما تکمیل و سپس اتصال  کارآفرینی و اشتغال تهیه شده است 

نهادها و سـازمان ها انجام شود.
بنـدی  تبـادل اطالعـات و جمـع  اشـتغال ملـی،  پلتفـرم  اینکـه هـدف  بـر  کیـد  تا بـا  عبدالملکـی 
گفـت: در ایـن پلتفـرم، برنامـه هـای متعارف دسـتگاه ها بـرای ایجاد اشـتغال هم  عملکرد هاسـت 

دیـده مـی شـود.
کار و رفـاه اجتماعـی اظهـار داشـت: در ایـن وب سـایت ملـی، خدمات دسـتگاه های  وزیـر تعـاون، 
مختلـف در خصـوص جامعـه هـدف هـم قابـل دسترسـی خواهـد بـود و در ایـن سـامانه ثبـت مـی 

کنیم. گـزارش نقـش دسـتگاه هـا در ایجـاد اشـتغال را ارزیابـی  شـود و مـا مـی توانیـم 
کنیم در  گر بتوانیم به درسـتی این پلتفرم را طراحی و نقش ها را تعیین  کرد: ا کید  عبد الملکی تا

گرفت. الیحـه بودجـه ۱۴۰۱ بودجه مناسـبی برای ایفـای این نقش ها در نظر خواهیم 
گفـت: در بودجـه ۱۴۰۰ ، ۳۲ هـزار میلیـارد تومـان بـرای اشـتغال و تولیـد، تخصیص داده شـده  وی 

بـود ولـی نظـام تخصیصی آن به درسـتی مشـخص نبود.
گفـت: قطعـا بـا کمـک شـما یـک جریان  وی خطـاب بـه اعضـای سـتاد اشـتغال قـرارگاه رفـاه مـردم 
کرد و با این پلتفرم ملـی، یک الگوی قابل عرضه  جدیـدی از برنامـه اشـتغال زایـی ایجـاد خواهیم 

کـه مـی توانیم به کشـورهای همسـایه و دوسـت عرضه کنیم. بـه دنیـا خواهیـم داشـت 
که خارج از دولت، برنامه های اشتغال  کرد: نهادهایی  کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد  وزیر تعاون، 
دارنـد ماننـد کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره(، جهـاد دانشـگاهی، بسـیج سـازندگی، بنیـاد علوی، 
کننـد و  بنیـاد برکـت، آسـتان قـدس رضـوی، بـرای تکمیـل اطالعـات سـامانه ملـی اشـتغال کمـک 
ک گذاری  کننـد تا اشـترا کـد ملـی افـراد در سـامانه ثبـت و بارگزاری  برنامـه هـای اشـتغال خـود را بـا 

اطالعـات بـه درسـتی اتفاق بیفتد.
عبدالملکی اظهار امیدواری کرد: مردم در سال ۱۴۰۱، فضای اشتغال خوبی را تجربه کنند .

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال:
 فقط اشتغال قطعی در سامانه ملی اشتغال ثبت می شود

نیـز در  اشـتغال  و  کارآفرینـی  توسـعه  معـاون 
این نشسـت بـا ارائه توضیحاتـی در خصوص 
ارتبـاط  نحـوه  و  اشـتغال  ملـی  سـامانه 
نهـاد هـای عضـو قـرارگاه بـه آن گفت: شـغلی 
بـرای مـا  ایجـاد شـود  بـه صـورت قطعـی  کـه 

اسـت. ک  مـال
گـر  کـه در نهادهـای بیمـه  وی افـزود: شـغلی 
بیمـه  صنـدوق  یـا  اجتماعـی  تامیـن  مثـل 
اجتماعی کشـاورزان و روسـتائیان و عشـایر یا 
که  صندوق های دیگر ثبت شـود و با شـغلی 
اداره مالیـات، فـرد شـاغل را بـه عنـوان مودی 

مالیاتـی بشناسـد.
کنـد داده هـا را در بخـش عرضـه و تقاضـا  کمـک مـی  گفـت: سـامانه ملـی اشـتغال  منصـوری 

کنیـم و دسترسـی بهتـری بـه آن داشـته باشـیم. دقیـق 
کار  گفت: در دو هفته آینده  کار و رفاه اجتماعی  کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،   معاون توسعه 

کار راستی آزمایی داده ها انجام خواهد شد. گیری از نهادهای عضو انجام و سپس  اطالعات 
در این نشست نمایندگان دستگاه و وزارتخانه های مختلف از جمله اقتصادی و دارایی، میراث 
گردشـگری، فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، صنعـت، معـدن و تجـارت، سـازمان بهزیسـتی  فرهنگـی و 
کارآفرینـی امیـد، اتاق تعـاون، اتاق اصنـاف، صندوق  کشـور، سـازمان فنـاوری اطالعـات، صنـدوق 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره(،بنیـاد برکـت و ... برنامـه هـای اشـتغال خـود  توسـعه ملـی، 
بـرای 6 ماهـه دوم سـال ۱۴۰۰ و همچنیـن منابـع موجـود خـود را بـرای تحقـق ایـن برنامـه هـا 

کردنـد. عنـوان 

 

رئیس  و  تعاون  وزیر  معاون  نیا،  حسینی  غالمحسین 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نشست وبیناری 
»دیپلماسی  هند،  کارآفرینی  توسعه  موسسه  رئیس  با 
مهارت« و توسعه روابط بین المللی با شرکای خارجی را 

از اولویت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای دانست.
گـزارش بازارکار، غالمحسـین حسـینی نیـا، معـاون وزیر  بـه 
تعـاون و رئیـس سـازمان در نشسـت وبینـاری بـا سـونیل 
شوکال، مدیرکل موسسه توسعه کارآفرینی از فراهم شدن فرصت 
کشـور در فضـای مجـازی  گفتگـو و تبـادل نظـر بیـن دو 
کـرد. کرونـا ابـراز خرسـندی  بـا توجـه بـه شـرایط پاندمـی 

کشـور،  اسـتقرار دولـت جدیـد در  بـا  گفـت:  نیـا  حسـینی 
بحـث تعامـالت بیـن المللـی بـه ویـژه ارتبـاط با کشـورهای 

همسـایه و منطقـه از اولویـت باالیـی برخـوردار اسـت.
از نظـر  گفـت: ظرفیـت هـای خوبـی  تعـاون  معـاون وزیـر 
کارآفرینـی در ایران ایجاد شـده  دانـش و پژوهـش در حـوزه 
کـه بـرای هـر دو طـرف نویـد بخـش همـکاری هـای  اسـت 

سـودمند و اثربخشـی اسـت.
رئیـس سـازمان آمـوزش فنـی و حرفه ای کشـور با اشـاره به 
که برنامه های خوبی برای همکاری مشترک تدوین  این 
کـردن ایـن برنامـه و  گام اصلـی، عملـی  گفـت:  شـده اسـت 

تدوین نقشـه راه اسـت.
کار مشـترک از تمـام  کـردن دسـتور  وی افـزود: بـرای عملـی 
کشـور،  ظرفیـت هـای سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای 
مرکـز تربیـت مربـی و پژوهـش هـای فنـی و حرفـه ای ایـن 
کار و رفـاه اجتماعـی و همچنیـن  سـازمان، وزارت تعـاون، 
اسـتفاده  صمـت  وزارت  ویـژه  بـه  هـا  دسـتگاه  سـایر 

کـرد. خواهیـم 
شـدن  اجرایـی  بـرای  را  الزم  هـای  زمینـه  گفـت:  وی 
کنیـم. دسـتورکار مشـترک و تدویـن نقشـه راه فراهـم مـی 
بیـن  خـوب  همـکاری  سـابقه  بـه  اشـاره  بـا  نیـا  حسـینی 
توسـعه  موسسـه  و  ای  حرفـه  و  فنـی  آمـوزش  سـازمان 
گفت: فعالیت های خوبی در حوزه تربیت  کارآفرینی هند 
مربیـان پیـش بینـی شـده اسـت و امیدواریـم ایـن جلسـه 
بـرای  آینـده  راه  نقشـه  و  هـا  برنامـه  تدویـن  بـه  مشـترک 

همـکاری هـای بیشـتر منجـر شـود.

گفـت:  کشـور  ای  حرفـه  و  فنـی  آمـوزش  سـازمان  رئیـس 
کارگاه هـای آموزشـی مشـترک، پذیـرش مربیـان  برگـزاری 
کارگاه  کارآفرینـی در دوره هـای بیـن المللی، ارائه مشـاوره و 
کوچـک، تعامـل  کارهـای  کسـب و  آموزشـی در خصـوص 
کارشناس و بازدیدهای علمی- آموزشی  فناوری با تبادل 
از ظرفیـت هـای دو طـرف از جمله زمینه های همکاری های 

مشـترک آتـی خواهـد بـود.
در این نشسـت وبیناری سـونیل شـوکال، مدیر کل و رامان 
بـه  هنـد  کارآفرینـی  توسـعه  موسسـه  نماینـده  کوجـال، 

کردنـد. صـورت برخـط  نقطـه نظـرات خـود را مطـرح 
مشـاور  محمدکاظمـی،  رضـا  گـزارش،  برایـن  بنـا 
کارآفرینـی دانشـگاه تهـران در امـور  رئیـس دانشـکده 
دوجانبـه  اداره  رئیـس  محمدیـان،  رضـا  بین الملـل، 
اصغـر  علـی  تعـاون،  وزارت  الملـل  بیـن  امـور  دفتـر 
خارجـه،  امـور  وزارت  هنـد  میـز  کارشـناس  موقـاری، 
حقوقـی،  ریاسـت،  حـوزه  کل  مدیـر  نصـری،  رضـا 
روابـط عمومـی و امـور بین الملل سـازمان و رضا باجولوند، 
حضـور  مذکـور  نشسـت  در  مربـی  تربیـت  مرکـز  رئیـس 

. شـتند ا د

دیپلماسی مهارت از اولویت های سازمان
 آموزش فنی و حرفه ای است 

غالمحسین حسینی نیا: 

همایـش مدیـران سـتادی و اسـتانی با حضـور نورالـه زاده 
عضـو  اصحابـی  امیـد،  کارآفرینـی  صنـدوق  مدیرعامـل 
سـتادی،  معاونـان  و  مدیـران  سـایر  و  مدیـره  هیـات 

اسـتانی و منطقـه ای برگـزار شـد.
ــه زاده در ابتــدای ایــن جلســه  ــازارکار، نورال ــزارش ب گ ــه   ب
ضــرورت تشــکیل جلســات هفتگــی را بررســی عملکــرد 
گفــت:  کــرد و  ســازمان بــا رویکــرد مدیریــت پــروژه اعــالم 
کــه در دســت داریــم  الزم اســت بدانیــم برنامــه هایــی 
هریــک در چــه مرحلــه ای اســت و ایــن برنامــه هــا در 
مدیرعامــل  رســد.  مــی  نتیجــه  بــه  نــی  زما چــه 
ــاخت الزم  ــان س ــد خاطرنش ــی امی فرین کارآ ــدوق  صن
ــر حــوزه هــای  ــا تســلط ب ــران ب اســت همــواره همــه مدی
را داشــته  گــزارش هفتگــی  ارائــه  آمادگــی  کاری خــود، 

ــردد. گ ــت و راهبــری روزآمــد سیســتم فراهــم  ــا امــکان هدای باشــند ت
مدیرعامل صندوق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی مناطق 9 گانه کشوری، 
کرد و افزود:  علت و فلسـفه این امر را تسـریع در پرداخت و بهبود عملکرد اسـتانها عنوان 
کمک نکند،  گر حضور مدیران در مناطق به تسـریع و تسـهیل تصویب طرح و پرداخت  ا

ایـن تغییـر هیچ فایده ای برای صندوق نخواهد داشـت.
که ایشـان  وی افـزود: از جملـه محاسـن مدیـران منطقـه ای منصـوب شـده ایـن اسـت 
تسـلط  مدیـر  تـا  کارشـناس  سـطح  از  سـازمان  فعالیتهـای  و  فرایندهـا  تمامـی  بـه 

دارنـد. کامـل 
نورالـه زاده در ادامـه از مدیـران مربـوط خواسـت اطالعـات تمـام تفاهم نامه های منعقده  و 
تسهیالت روستایی را روی داشبوردهای مدیریتی قرار دهند تا مشاهده اطالعات آن برای 

همه مدیران قابل دسـترس باشد.
کرد: مدیران باید بدانند چه تعداد طرح شناسایی شده و چه تعداد تسهیالت  وی اضافه 

پرداخت شـده و چه تعداد به بهره برداری رسـیده است.
تولیـد،  رهبـری  معظـم  مقـام  سـوی  از  کـه  سـال  شـعار  بـر  کیـد  تا بـا  زاده  نورالـه  دکتـر 
پشـتیبانی هـا و مانـع زدایـی هـا نامگـذاری شـده اسـت، ابـراز داشـت: مـا پیوسـته بایـد 
نواقـص  باشـیم و همـواره  ریـزی داشـته  برنامـه  زدایـی هـا،  و مانـع  فرآیندهـا  بهبـود  بـر 

نماییـم. پایـش  هـا  زدایـی  مانـع  جهـت  در  را  سیسـتم 
گزارشـی از پرداخت  در ادامه جلسـه نیک نژاد مدیر ریسـک و حسـابداری مدیریت به ارائه 
بـا وزارت  نامـه هـا  تفاهـم  بارگـذاری اطالعـات  بـه  ارائـه نمـود. وی  تسـهیالت صنـدوق 
کمیته امداد  کار، سـازمان بهزیسـتی و  کشـاورزی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت  جهاد 
پرداخـت و گفـت: اطالعـات ایـن تفاهـم نامـه ها قبل از بارگذاری، راسـتی آزمایی شـده اسـت.

صـورت  در  تـا  کـرد  آمادگـی  اظهـار  نـژاد  نیـک 
درخواسـت مدیـران، دسترسـی هـای الزم بـه هـر 

شـود. داده  مدیریـت 
حسـابداری  و  ریسـک  مدیـر  گـزارش  طبـق 
مدیریت، پرداخت تسهیالت سازمان در سال 97 

اسـت.   بـوده  خـود  میـزان  باالتریـن  در 
در  هـا  اسـتان  عملکـرد  ارزیابـی  در  نـژاد  نیـک 
حـوزه پرداخـت تسـهیالت اشـتغال روسـتایی از 
محـل منابـع تلفیقـی بـا صندوق توسـعه ملـی ، از 
کرمانشاه، خراسان رضوی، سیستان  استانهای 
گلستان به عنوان استانهای برتر  و بلوچستان، و 
گفـت:  کـرد و  یـاد  در حـوزه پرداخـت تسـهیالت 
کمتریـن میـزان پرداخـت  اسـتانهای قـم و تهـران 

تسـهیالت را داشـته انـد.
پایلـوت اسـتراتژیهای  آمـار روسـتاهای  بـه  بـازار و سـاماندهی  یوسـفیان مدیـر تحقیقـات 
کشـور ۴7۴ روسـتا )شـامل روسـتای بـدون بیـکار  گفـت: در سراسـر  کـرد و  صنـدوق اشـاره 
کـه بـرای مثـال 9 طـرح در آذربایجـان شـرقی، یـک  و هـر روسـتا یـک محصـول( فعـال شـده 

روسـتا در البـرز و ۲8 روسـتا در خراسـان جنوبـی واقـع شـده انـد.
کشـور را ۴۰۰ عـدد بدانیـم، تعـداد ۴7۴  گفـت: چنانچـه میانگیـن شهرسـتانهای  یوسـفیان 
کندگـی جغرافیایـی متنوعـی  کـه البتـه از پرا کل ایـن تعـداد اسـت  روسـتا چیـزی بیـش از 

اسـت. برخـوردار 
کارآفرینـی امید با بیان اینکه شـاید یکی از مشـکالت  اصحابـی عضـو هیـات مدیـره صنـدوق 
کاهش پرداخت، عدم همکاری کمیته های فنی اسـتانها باشـد. وی خواسـتار این شـد که 
کـه طرحهـای زیـر ۴۰ میلیـارد ریـال بـه سـمت صنـدوق  کننـد  تمامـی مدیـران ترتیبـی اتخـاذ 

هدایت شـوند.
در ادامـه خلیلـی معـاون تجهیـز و تخصیـص منابـع مالـی صندوق میـزان معوقـات صندوق 
کـرد و افـزود: ایـن میـزان بـه نسـبت سـایر بانکهـا بسـیار انـدک اسـت و ایـن  را ۱6درصـد اعـالم 

مسـاله جـای خوشـبینی و تقدیـر دارد.   
کـرد: صنـدوق بـا دریافـت 96درصـد اعتبـارات حوزه اشـتغال روسـتایی  خلیلـی خاطرنشـان 
و عشـایری از محـل منابـع صنـدوق توسـعه ملـی، بهتریـن عاملیـت را بیـن بانکهـای عامـل 

)کشـاورزی، پسـت بانـک و توسـعه تعـاون( دارد.
کمتـری داشـته، پرداخـت بیشـتری انجـام  بـا اینکـه سـهم منابـع  افـزود: صنـدوق  وی 

اسـت. داده 
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ح شدشد  ینی امید مطر در جلسه مدیران ستادی و استانی صندوق کارآفر

رئیس جمهور در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد:   یر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:  وز
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد: 

ارائه الیحه ساماندهی اشتغال 
کارکنان دولت به مجلس 

 تـا حـدود ۴۵ روز آینـده الیحـه سـاماندهی اشـتغال 
تصویـب  جهـت  و  تدویـن  دولـت  در  کارکنـان 
شـود. مـی  ئـه  را ا اسـالمی  شـورای  مجلـس  بـه 

کمیسـیون  گزارش بازارکار، ولی اسـماعیلی رئیس  به 
اجتماعـی مجلـس بـا اشـاره بـه مسـایل و مشـکالت 
بـا  گفـت:  قـراردادی،  و  شـرکتی  کارکنـان  متعـدد 
هماهنگـی دولـت و مجلـس و بـا هـدف سـاماندهی 
ایـن  مشـکالت  رفـع  بـرای  دولـت  کارکنـان  شـغلی 
قشـر مقـرر شـد بـزودی تـا حـدود ۴۵ روز آینـده الیحـه 
و  تدویـن  دولـت  در  کارکنـان  اشـتغال  سـاماندهی 
اسـالمی  شــــورای  مجلـس  بـه  تصـــویب  جهـت 

شـود. ارائـه 
گرچـه نیـاز اسـت سـاختار دولـت اصـالح و چابـک شـود امـا در حـال حاضـر هـزاران  وی افـزود: 
نیـروی شـرکتی و قـراردادی دولـت بـه دلیل نقص قانون و سـاختار اسـتخدامی با مشـکالت زیادی 

مواجـه هسـتند و بایـد هرچـه سـریعتر بـه ایـن موضـوع رسـیدگی شـود.
کمیسـیون اجتماعی مجلس شـورای اسـالمی اظهارداشـت: نبود امنیت شـغلی و نابرابری در  رئیس 
گیرد و دولت قبل متاسـفانه  که باید مورد توجه و رسـیدگی قرار  پرداخت ها از جمله مشـکالتی اسـت 
بـرای حـل ایـن مشـکل الیحـه بـه مجلـس ارائـه نکـرد اما خوشـبختانه دولـت جدید ایـن موضـوع را در 

کار خـود قرار داده اسـت. دسـتور 
وی افزود: در این خصوص کمیته اختصاصی ساماندهی اشتغال کارکنان دولت از ۴ ماه پیش با حضور 
نمایندگان دستگاه های ذیربط در مجلس شورای اسالمی تشکیل شده است تا طرح و الیحه مورد 

کارکنان شرکتی و قراردادی تهیه و تدوین شود. نیاز برای رفع مشکالت 
کار  اسـماعیلی گفت: این الیحه فقط دسـتگاه های زیر نظر دولت را شـامل می شـود و قرار اسـت سـاز  و 
الزم بـرای حـذف امضاهـای طالیـی اسـتخدام، حذف رانت، فسـاد، روابط ناسـالم اسـتخدامی و در 
نهایـت ایجـاد عدالـت اسـتخدامی بـا نظـارت دقیـق و مسـتمر بـر عملکـرد شـرکت هـای وابسـته 

بـه دولـت، بـا نـگاه مـردم محـور تهیـه و اجـرا شـود.
گفـت: در حـال حاضـر  کارکنـان دولـت نیـز  کمیتـه ویـژه طـرح سـاماندهی اشـتغال  گـودرزی رئیـس 
کارکنـان دولـت بـا مشـکالت اسـتخدام و نابرابـری در پرداخـت هـا مواجـه هسـتند و  بخـش زیـادی از 

کارمنـد دولـت و خانـواده هایشـان مـی باشـد. ایـن دغدغـه صدهـا هـزار 
وی افـزود: نابسـامانی و ناهماهنگـی در نظـام اسـتخدامی بسـتر تبعیـض و فسـاد در جـذب نیـرو را 
کشـوری موجـب  فراهـم آورده ازجملـه برداشـت سـلیقه ای از مـاده ۱7 قانـون مدیریـت خدمـات 
نوعـی  و  رابطـه  ای شـده  بـه صـورت  نیروهـا  بـی ضابطـه  بـرای جـذب  فـراوان  سوءاسـتفاده هـای 

کـرده اسـت. بوروکراسـی پنهـان ایجـاد 
گودرزی اظهارداشت: ایجاد امنیت شغلی، تعیین تکلیف وضعیت شغلی، جلوگیری از سوءاستفاده 
کـه در الیحـه دولـت بـه آن  شـرکت هـا و ممانعـت از تضییـع حقـوق نیروهـای شـرکتی از مـواردی اسـت 

پرداخته خواهد شـد.
گفـت: برخـی شـرکت هـا بـه دلیـل سـوءمدیریت و نبـود نظـارت صحیـح سـودهای هنگفتـی از آن  وی 
کارکنان شـرکتی مـی رسـید و این وضعیت  کـرده انـد در حالیکـه ایـن پـول هـای هنگفـت بایـد به  خـود 

بایـد اصالح شـود.

یر علوم؛  با حکم وز

پرست دانشگاه تهران سر
 منصوب شد 

 بـا حکـم وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری؛ 
عنـوان  بـه  مقیمـی«  محمـد  »سـید  دکتـر 
شـد. منصـوب  تهـران  دانشـگاه  سرپرسـت 

گـزارش بـازارکار بـه نقـل از  اداره کل روابـط  بـه 
محمدعلـی  دکتـر  علـوم،  وزارت  عمومـی 
محمـد  »سـید  دکتـر  حکمـی  طـی  زلفـی گل 
مقیمـی« را بـه عنـوان »سرپرسـت دانشـگاه 

کـرد. منصـوب  تهـران« 
متـن حکـم انتصـاب دکتـر مقیمـی بـه ایـن 

اسـت؛ شـرح 
نظـر بـه مراتـب تعهـد، تخصـص و تجـارب ارزشـمند جنابعالی، به موجـب این حکم بـه عنوان 

سرپرسـت دانشـگاه تهران منصوب می شـوید.
انتظـار مـی رود بـا پیـروی از آموزه هـای اسـالمی، مبانـی علمـی، روحیـه انقالبـی، راهبردهـای 
اساسـی دولـت مردمـی و برنامه هـای ارائـه شـده بـه مجلس شـورای اسـالمی و جلب همکاری 
معنـوی  و  مـادی  امکانـات  تمامـی  گرامـی،  )کارکنـان(  علمـی  یـاوران  و  مدیـران  اسـتادان، 
دانشـگاه را جهت تحقق سیاسـت ها و برنامه های اسـناد باالدسـتی، مرجعیت و دیپلماسـی 
علمـی، توسـعه همه جانبـه علـم و فنـاوری، آمـوزش پژوهش_محـور، پژوهـش آموزش_محـور، 
تمامـی  اجـرای  نهایـت  در  و  گروهـی  و  تیمـی  کار  فرهنگ سـازی  کارآفرینـی،  مهارت افزایـی، 

گیریـد. کار  محورهـای سـند »دانشـگاه اسـالمی« بـه 
توفیق روزافزون جنابعالی را در پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
العالـی(  آیـت اهلل خامنـه ای )مدظلـه  و منویـات رهبـر حکیـم انقـالب اسـالمی، حضـرت 

از درگاه پـروردگار متعـال خواسـتارم.

رئیس هیأت عالی جذب: 

دانشگاه ها اجازه جذب هیات علمی
 بدون انطباق با سند آمایش را ندارند 

جــذب  عالــی  هیــأت  رئیــس 
شــورای عالی انقــالب فرهنگی 
گر برای اعالم  گفت: دانشگاه ها ا
نیــاز در جــذب هیــأت علمی بر 
اســاس آمایــش آمــوزش عالــی 
اقدام نکنند به آنها اجازه جذب 

داده نخواهد شد.
محمدعلی کی نژاد در گفتگو با 
مهر دربـاره ظرفیت های جذب 
فراخـوان  هـر  در  علمـی  هیـأت 
گفـت: سـاالنه حـدود یـک هـزار 
جـذب  فراخـوان  هـر  بـرای  نفـر 
ظرفیـت  اعـالم  علمـی  هیـأت 
می شـود و از ایـن تعـداد حـدود 

نفـر جـذب می شـوند.  6۰۰
گـر بـرای اعـالم نیـاز در جـذب هیـأت علمـی بـر اسـاس آمایـش آمـوزش عالـی  وی ادامـه داد: دانشـگاه ها ا
گـر زمانـی نیـاز بـه جـذب بیشـتر باشـد  کافـی اسـت. ا کننـد، ظرفیت هـای اختصـاص داده شـده  اقـدام 

می تـوان بـر اسـاس برنامـه، ظرفیـت پذیـرش را افزایـش داد.
گر برای اعالم  کرد: دانشـگاه ها ا کید  رئیس هیأت عالی جذب شـورای عالی انقالب فرهنگی همچنین تا
نیـاز در جـذب هیـأت علمـی بـر اسـاس آمایـش آمـوزش عالـی اقـدام نکننـد، بـه آنهـا اجـازه جـذب 

گیـرد. داده نخواهـد شـد و بایـد حتمـًا جـذب بـر اسـاس آمایـش آمـوزش عالـی صـورت 

ینی امید  مدیر توانمندسازی صندوق کارآفر

توانمندسازی و ایجاد اشتغال 
جوامع زنان روستایی هدف اصلی 

صندوق های خرد محلی است
گفت: توانمندسازی و ایجاد اشتغال جوامع زنان روستایی  کارآفرینی امید  مدیر توانمندسازی صندوق 

هدف اصلی صندوق های خرد محلی اسـت
کشـاورزفرد،  کارآفرینـی امیـد اسـتان اردبیـل، خانـم  گـزارش بـازارکار بـه نقـل از روابط عمومـی صنـدوق   بـه 
در سـفری یـک روزه بـه اسـتان اردبیـل در روز شـنبه، مـورخ شـهریورضمن بازدیـد از وضعیـت نمونـه ای از 
صندوق هـای خـرد محلـی حمایـت و راه انـدازی شـده در روسـتاهای شهرسـتان مشگین شـهر مسـائل و 

کردنـد. موانـع موجـود را بررسـی و تبییـن 
سـازمان  قرض الحسـنه  صندوق هـای  راهبـردی  مدیریـت  اردسـتانی  حضـور  بـا  کـه  بازدیـد  ایـن 
بسیج سازندگی، فرهنگ سرپرست صندوق استان اردبیل، فرمانده ناحیۀ مقاومت بسیج شهرستان 
مشگین شـهر، مسـئوالن بسـیج سـازندگی و عوامـل اجرایـی صندوق هـای خـرد محلـی انجـام شـد؛ رونـد 
کارآفرینی امید و بسیج سازندگی  اجرایی صندوق های خرد محلی از محل تفاهم نامۀ مشترک صندوق 
کلـی علیـا از توابـع شهرسـتان مشگین شـهر بررسـی و مشـکالت موجـود  در روسـتاهای موئیـل، بارزیـل و 

احصـا و راهکارهـای الزم ارائـه شـد.
طهماسب، فرهنگ سرپرست صندوق استان اردبیل ضمن ارائۀ گزارشی از عملکرد صندوق استان اردبیل 
گفـت: صنـدوق اسـتان اردبیـل از محـل تفاهم نامـۀ همـکاری  در حمایـت از صندوق هـای خـرد محلـی 
بسـیج سـازندگی تعـداد ۲۲۵ صنـدوق خـرد روسـتایی بـا اعتباری به مبلـغ ۲۳۱میلیارد ریـال حمایت مالی 
که از محل این حمایت ها برای ۴6۲ نفر به صورت مسـتقیم اشـتغال ثابت فراهم شـده اسـت. نموده اسـت 

کارآفرینی امید در این سـفر با اشـاره بـه حرکت جهادی  ناهیـد کشـاورزفرد، مدیـر توانمندسـازی صنـدوق 
گفـت:  روسـتایی  زنـان  راه انـدازی صندوق هـای خـرد  اردبیـل در  اسـتان  و عملکـرد مطلـوب صنـدوق 
کارآفرینـی امیـد اسـت و  طـرح صندوق هـای خـرد محلـی از جملـه طرح هـای اسـتراتژیک محور صنـدوق 
کـه ماهیـت صندوق هـای خـرد محلی، توسـعه ای بوده و عالوه بر تأمین منابع مالی سـایر خدمات  ازآنجا
توانمندسـازی اقتصـادی را نیـز ارائـه می کنـد، اسـتفاده از ایـن ابـزار نقـش مهمـی در رفـع نیازمندی هـای 

مالـی مـردم و توسـعۀ مشـاغل خـرد به ویـژه در روسـتاها و مناطـق محـروم خواهـد داشـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه نتایـج دوره هـای آموزشـی برگزارشـده در سـطح اسـتان ها در سـال های قبـل بـرای 
راه اندازی و ایجاد صندوق های خرد محلی امروز نمایان شـده اسـت، افزود: توانمندسـازی جوامع زنان 

روسـتایی و ایجـاد اشـتغال و کسـب درآمـد هرچنـد ناچیـز، کمک معیشـتی برای جوامع محلی اسـت.
کنـون قریـب بـه ۴۰۰۰ صنـدوق خـرد محلـی بـا اعتبـاری بالـغ بر  کارآفرینـی امیـد تا کـرد: صنـدوق  وی اظهـار 
کـه از ایـن محـل بـرای ۱۲۰۰۰ نفـر اشـتغال ثابـت  کـرده اسـت  کشـور ایجـاد  ۳۰۰میلیـارد تومـان در سـطح 

کسـب درآمـد بـرای روسـتاییان عزیـز منجـر شـده اسـت. فراهـم شـده و بـه 
کـرد: نـگاه ویـژه دکتـر نورالـه زاده، مدیرعامـل  کارآفرینـی امیـد خاطرنشـان  مدیـر توانمندسـازی صنـدوق 
کسـب وکارهای خـرد و  کمـک بـه راه انـدازی  کارآفرینـی امیـد بـه صندوق هـای خـرد محلـی و  صنـدوق 

مشـاغل خانگـی در جوامـع روسـتایی از اهـداف صندوق هـای خـرد محلـی اسـت.
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دعوت به همکاری

شرکت تولیدی بازرگانی نگین صنعتی جنوب
 )چای سوفیا( 

جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان تهران از متقاضیان 
واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

کارشناس بازرگانی خارجی
خانم/ آقا، سن حداکثر 32 سال، حداقل لیسانس
داشتن حداقل 3 سال سابقه کار کامال مرتبط

تسلط کامل به امور بازرگانی )حمل، ترانزیت، ثبت سفارش، بیمه، 
بازرسی، سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها و ...(

توانایی بایگانی و بازیابی اطالعات
Office تسلط کامل به نرم افزار

شهر مورد نیاز: تهران
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16، پنج شنبه 8 الی 12

حقوق، بیمه تامین اجتماعی از روز اول، بیمه تکمیلی
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود را با 

موضوع »رزومه کارشناس بازرگانی خارجی« به ایمیل
 زیر ارسال نمایند.

ذکر عنوان شغلی در رزومه الزامیست و بدیهی است به رزومه های 
فاقد عنوان شغلی رسیدگی نخواهد شد.

Sofiatea.job2@gmail.com

کارآفرینی امید را تصویب کرده  هیئـت محتـرم دولت و وزیران اسـاس نامۀ صنـدوق 
کـه در مجمـع تشـخیص مصلحت نظام به تصویب  و در قانـون بودجـۀ سـال ۱۳۹۸ 
کـه اسـاس نامه به شـورای محترم  رسـید، بـه اسـتناد تبصـرۀ ۱۸، تصمیـم بـر آن شـد 

نگهبان ارسـال شود.
گفت: اسـاس نامه پـس از این  کارآفرینـی امیـد بـا اعـام ایـن خبر  رئیـس صنـدوق 
به شورای نگهبان ارسال و چندین بار با ایراداتی از نظر این شورای محترم مواجه 
شـد. در همین راسـتا جلسـات مسـتمری با شـورای محترم نگهبان و حقوق دانان 
و فقهای محترم این شـورای برگزار شـد و برای اعضای محترم شـورای نگهبان این 
برنامـه تشـریح شـد. وی افـزود: در اصـاح اسـاس نامه، نظـر بانـک مرکـزی مبنـی بـر 
کـه سـطح فعالیت هـای صنـدوق از یکدیگـر منفـک شـود و امـور مربـوط  ایـن بـود 

کسـب وکارها در الیـۀ بـاال و امـور مربـوط بـه تسـهیات قرض الحسـنه  بـه توسـعۀ 
بـرای  تبییـن موضـوع  بـا  بـه همیـن دلیـل،  گیـرد.  قـرار  پایین تـر  و سـطح  در الیـه 
کـه هدف  گاهـی بـرای آن هـا ایجاد شـد  حقوق دانـان محتـرم شـورای نگهبـان، ایـن آ
که بتواند خدمات بیشـتری را از طریق برنامه های توانمندسـازی  دولت این اسـت 
در حوزه هـای روسـتایی کمتربرخـوردار انجـام دهـد و همچنیـن حمایت هـای مالی 
بـا  بتوانـد  تـا  گیـرد  قـرار  در قالـب قرض الحسـنه و حتـی غیرقرض الحسـنه مدنظـر 
گیـرد. آخرین اقـدام برای اصـاح اسـاس نامه بعد از  مقیـاس خیلـی بیشـتری انجـام 
بازبینی هـای صورت گرفتـۀ شـورای محتـرم نگهبـان، طی هفته های اخیـر، با تأیید 

گرفـت و ایـن اقـدام تکمیل شـد. دولـت صـورت 
کـرد: ایـن اسـاس نامه بـا هماهنگی هـای به عمل آمده با شـورای  نورالـه زاده تصریـح 
محتـرم نگهبـان، ان شـاءاهلل طـی روزهـای آینـده تأییـد نهایـی و بـه دولـت ابـاغ 

خواهـد شـد.
کـرد و بـه نظـر شـورای محتـرم  او افـزود: بعـد از اینکـه دولـت اسـاس نامه را تصویـب 
کـه مرحلـۀ نهایـی، ایـن بـار اتفـاق افتـد و نظـر مسـاعد  نگهبـان رسـید، امیدواریـم 
دولـت، پایـان مرحلـۀ نهایی کـردن اسـاس نامه باشـد. خوشـبختانه مجـوز بانـک 
مرکـزی بـرای صنـدوق قرض الحسـنۀ چندشـعبه ای از چنـد مـاه پیـش تصویـب و 
کـه فرآینـد انتظـار قرض الحسـنه  ابـاغ و صـادر شـده و به هرحـال امیـد بـر آن اسـت 
کسـب وکار در ماه های آینده به شـکل جدید خودش اتفاق بیفتد  از فرآیند توسـعۀ 
و صنـدوق در سـطح باالتـری بتوانـد بـا توسـعۀ منطقـه ای و ایجـاد صندوق هـای 
کسـب وکا ر،  تخصصـی صندوق هـای ویسـی  )vc( و برقرارکـردن نهادهـای توسـعۀ 
گسـترده تری شـکل دهـد و عملیـات  بـه یـاری خداونـد، ایـن فعالیت هـا را به شـکل 

آن آغـاز شـود.

شورای عالی انقالب فرهنگی نیازمند
 تحول بنیادی است

انقـاب  عالـی  شـورای  دبیــــر 
دیـــــدگاه  گفـت:  فرهنــــگی 
ریاسـت محتـرم شـورای عالـی 
اعضـای  و  فرهنگـی  انقـاب 
نیازمنـد  کـه  اسـت  ایـن  شـورا 
در  بنیــــــادی  تحـــــول  یـک 
شـورای عالی انقـاب فرهنگی 
هسـتیم تـا شـاهد تاثیرگـذاری 
و  کشـور  پیشـرفت  در  بهینـه 

باشـیم. آن  فرهنـگ  حـوزه 
ــز خبــر شــورای  ــزارش مرک گ ــه  ب

بــه ریاســت  عالــی انقــاب فرهنگــی؛ جلســه ۸45 شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
انقــاب  عالــی  شــورای  اعضــای  و  رییســی  ابراهیـــــم  ســید  دکتـــــر  اهلل  یــت  آ

فرهنگــی عصــر روز ســه شــنبه ۳0 شــهریور ۱400 برگــزار شــد.
دکتـر سـعیدرضا عاملـی؛ دبیـر شـورای عالـی انقاب فرهنگـی در پایان این جلسـه  به 
گفـت: این مصوبه دربـاره اصاح و تکمیل  کـرد و  مصوبـه ای در شـورای معیـن اشـاره 
کـه ظرفیـت  کمیتـه فرهنـگ و تمـدن اسـام و ایـران اسـت  اهـداف و سیاسـت های 
کشـور  کمیتـه را در برنامه ریـزی آموزشـی در آمـوزش و پـرورش و آمـوزش عالـی  ایـن 

افزایـش می دهـد.
دبیـر شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی افـزود: ایـران سـرمایه و میـراث تمدنـی هـزاره ای 
در حوزه علم دارد، در علوم پایه مانند ریاضیات، فیزیک و شـیمی سـوابق بسـیاری 
کـه بهره بـرداری جـدی از آن نشـده اسـت و در تاریخ تمدن  در تمـدن مـا وجـود دارد 
علمـی و فرهنگـی ایـران انعـکاس مناسـبی پیـدا نکرده اسـت؛ بنابرایـن ظرفیت های 
گرچـه  کمیتـه فرهنـگ و تمـدن ایجـاد شـده اسـت. ا بیشـتری بـا ایـن مصوبـه بـرای 
کتـاب درسـی بـا معرفـی دانشـمندان و معرفـی دسـتاوردهای  کمیتـه در ۱000  ایـن 
علمـی در علـوم مختلـف تاثیرگـذار بـوده اسـت امـا ایـن مصوبـه ظرفیـت بهتـری را 

کـرده اسـت. ایجـاد 
▪●▪

اطالعیه منابع انسانی وزارت علوم 
در خصوص پذیرفته شدگان آزمون

 استخدام پیمانی سال ۱۴۰۰
کل منابـع انسـانی و پشـتیبانی وزارت علـوم ، تحقیقـات و فنـاوری بـا صـدور  اداره 
 ، ایـن وزارت  آزمـون اسـتخدام پیمانـی  کـرد: پذیرفتـه شـدگان  اعـام  اطاعیـه ای 
کـز آمـوزش عالـی محـل خدمـت خـود تحویـل  مـدارک خـود را بـه دانشـگاه هـا و مرا

دهنـد.
کل روابط عمومی وزارت علوم، در متن این اطاعیه آمده است: گزارش اداره  به 

ایـن  پیمانـی  اسـتخدام  آزمـون  شـدگان  پذیرفتـه  تمامـی  اطـاع  بـه  بدینوسـیله 
تحویـل  بـرای  مراجعـه  زمـان  و  اطاعیـــــه  مشـــــاهده  بـرای  می رســــاند،  وزارت 
قسـمت بــــــه  پــــژوهــــشی  آمـــــوزشی  موسســـــات  و  دانشگــــاه هـــــا  بـــــه  مـدارک 

https://edari.msrt.ir/fa/page/2068 مراجعه نمایند. 

ينـی امیـد در شـورای نگهبان کارآفر رسـی نهایـی اسـاس نامه صنـدوق  بر

دکتر نوراله زاده خبر داد

با حکمی از سوی دکتر طیبی؛ 

سرپرست معاونت پشتیبانی 
يت منابع جهاددانشگاهی  و مدیر

منصوب شد 
رییـس  ســــــوی  از  حکمــــــی  در   
مهـدی  دکتـر  جهـــــاددانشگــــــاهی 
به عنـوان  سـمت  حفـظ  بـا  باصولـی 
و  پشـتیبانی  معاونـت  سرپرسـت 
مدیریت منابع این نهاد منصوب شـد.
عمـــــومی  روابــــــــط  گـــــــزارش  بـه 
جهاددانشـگاهی، دکتـر حمیدرضا طیبی 
پذیـرش  بـا  جهاددانشـگاهی  رییـس 
استعفای دکتر سید محمدجواد شوشتری 
معاونـت پشـتیبانی و مدیریـت منابـع 

معاونـت  جدیـد  سرپرسـت  به عنـوان  را  باصولـی  مهـدی  دکتـر  حکمـی  در 
کـرد. منصـوب  نهـاد  ایـن  منابـع  مدیریـت  و  پشـتیبانی 

در متن این حکم مده است؛
در  جنابعالـی  ارزشـمند  سـوابق  و  شایسـتگی  تعهـد،  بـه  عنایـت  بـا  احترامـًا، 
جهاددانشـگاهی بـه موجـب ایـن حکـم بـا حفـظ سـمت به عنـوان »سرپرسـت 
می گردیـد. منصـوب  جهاددانشـگاهی«  منابـع  مدیریـت  و  پشـتیبانی  معاونـت 

انتظـار دارد تمامـی مسـاعی خویـش را به منظـور توسـعه و ارتقـاء بیش از پیش 
فعالیت هـای پشـتیبانی جهاددانشـگاهی و همچنیـن هدایـت، برنامه ریـزی و 

کار ببندید. کلیـه فعالیت هـای مالی و اداری جهاددانشـگاهی بـه  نظـارت بـر 

با حکم رئیس مجلس شورای اسالمی؛ 

ياست  دکتر شوشتری رییس حوزه ر
مجلس شد 

اسـامی  شـورای  مجلـس  رییـس   
حـوزه  رییـس  گانـه  جدا حکـم  دو  در 
مجلـس  اجرایـی  معـاون  و  ریاسـت 

کـرد. منصـوب  را  اسـامی  شـورای 
رئیـس  قالیبـاف  باقـر  محمـد  دکتـر 
حکمـی  در  اسـامی  شـورای  مجلـس 
را  شوشـتری  جـواد  محمـد  سـید  دکتـر 
به عنوان مشـاور و رئیس حوزه ریاسـت 
کرد. مجلس شـورای اسـامی منصـوب 
معـاون  ایـن  از  پیـش  شوشـتری  دکتـر 

کـه جایگزیـن بابـک  کشـور بـود  پشـتیبانی و مدیریـت منابـع جهاددانشـگاهی 
کنـون نگاهـداری رییـس مرکـز پژوهش هـای مجلـس اسـت. نگاهـداری شـد ؛ ا
بـه عنـوان  را  قالیبـاف  در حکـم دیگـری علی محمـد قلی هـا  همچنیـن دکتـر 

کـرد.  منصـوب  اسـامی  شـورای  مجلـس  اجرایـی  معـاون 
شـهرداری  در  بسـیاری  خدمـات  منشـا  شوشـتری  دکتـر  بـازارکار؛  گـزارش  بـه 
مدیـر  یـک  عنـوان  بـه  ایشـان  از  همـواره  و  اسـت  دانشـگاهی  جهـاد  و  تهـران 

مـی شـود. یـاد  و خـدوم  توانمنـد 

اخبار جهاددانشگاهی 

◄

نامـه  تفاهـم  امضـای  مراسـم  در  ایمانـی  دکتـر 
یونسـکو  ملـی  کمیسـیون  بیـن  مشـترک  همـکاری 
صنایـع  و  نـرم  فناوری هـای  و  علـوم  ملـی  پـارک  و 
گفـت: فعالیت در زمینه  فرهنگـی جهاددانشـگاهی 
کـه  صنایـع مبتنـی بـر فرهنـگ و هنـر مزیتـی اسـت 
الملـل  بیـن  فضـای  در  آن  توسـعه  بـا  توانیـم  مـی 
کنیـم. سـرمان را در دنیـا بـاال بگیریـم و بـه آن افتخـار 
نامـه  تفاهـم  امضـای  مراسـم  بـازارکار؛  گـزارش  بـه 
یونسـکو  ملـی  کمیسـیون  بیـن  مشـترک  همـکاری 

صنایـع  و  نـرم  فناوری هـای  و  علـوم  ملـی  پـارک  و 
حـوزه  در  همـکاری  موضـوع  بـا  توسـعه  فرهنگـی 
بـا حضـور دکتـر حجـت  و فرهنگـی،  صنایـع خـاق 
کمیسـیون ملـی یونسـکو، دکتر  اهلل ایوبـی، دبیـرکل 
محمـد حسـین ایمانی خوشـخو، رییـس پارک ملی 
علـوم و فنـاوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی ودیگر 

برگـزار شـد. اعضـای دومجموعـه  و  معاونـان 
کمیسـیون ملـی یونسـکو در ابتـدای ایـن  دبیـرکل 
کشـور مـا بـی توجهـی  گفـت: مشـکل اصلـی  مراسـم 
که  مـی توانند  بـه فرهنـگ و صنایـع فرهنگی اسـت 
نقـش مهمـی در اقتصـاد و تجـارت جهانـی داشـته 

باشد.
هـای  فعالیـت  بـه  امـروزه  افـزود:  ادامـه  در  وی 
فرهنگـی بـه عنـوان یـک شـغل پایدار نگاه می شـود 
ایـن فعالیـت هـا نیسـت . نـگاه لوکـس  روی  و دیگـر 

کارآفرینـی  گـر بـه دنبـال  کـرد: امـروزه ا ایوبـی عنـوان 
هسـتیم،  بـی شـک فرهنگ و هنـر انتخاب منطقی 
تجربـه  هـا  اروپایـی  نیـز  راسـتا  اسـت.دراین  تـری 
کـه آنهـا بـه خوبی  خوبـی در ایـن زمینـه دارنـد، چـرا 

بـه  عرصـه  ایـن  در  را  فنـاوری  و  علـم  توانسـتند 
بگیرنـد. خدمـت 

گفتـه ایوبـی فعالیـت پـارک ملـی علـوم و فناوری  بـه 
بـرای  زیـادی  ارزش  فرهنگـی  صنایـع  و  نـرم  هـای 
گـذاری  کـه ایـران تاریـخ اثـر  کشـور دارد. از آنجایـی 
هـم  قبولـی  قابـل  بسـیار  ظرفیـت  دارد،  جهـان  در 
بـرای ایجـاد توسـعه پایـدار در فرهنـگ وجـود دارد. 
درایـن راسـتا نیـز با توجه بـه بزرگترین سـرمایه خود 
کـه نیـروی انسـانی اسـت مـی توانیـم برنامـه ریـزی 

هـای خـود را جامعـه عمـل بپوشـانیم.
گفـت: در عرصـه  دکترایمانـی در ادامـه ایـن مراسـم  
کشـور  بیـن المللـی  ظرفیـت هـای فرهنگـی و هنری 
مثـال  بـرای  رود.  مـی  شـمار  بـه  مهـم  مزیـت  یـک 
گویـم  گاه مزیـت نیسـت نمـی  صنعـت خـودرو هیـچ 
کـه مزیـت حسـاب  رشـد آن بـد اسـت امـا آن چیـزی 
کـه می توانیم  مـی شـود  حـوزه فرهنگ و هنر اسـت 
بـا توسـعه آن سـرمان را در فضـای اقتصـادی دنیـا 

بـاال بگیریـم.

فعالیـت هـای فرهنگی و هنری بسـتر اشـتغال پايدار هسـتند

در مراسم امضای تفاهم نامه ای مطرح شد:

دکتر عاملی:



استان

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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صداوســـیما  ی  خبرگـــزار گـــزارش  بـــه 
اســـتخدام  و  ینـــش  گز مســـوول  گیـــان؛  مرکـــز 
گفـــت:  گیـــان  انتظامـــی  ی  نیـــرو فرماندهـــی 
بـــرای  عاقه منـــد  و  متعهـــد  مومـــن،  جوانـــان 
کادر  تکمیـــل  بـــرای  ناجـــا  در  خدمـــت 
بـــا  ۵ســـاله  پیمانـــی  صـــورت  بـــه  ی  درجـــه دار
پیـــش دانشـــگاهی  و  مـــدرک تحصیلـــی دیپلـــم 
کننـــد. شـــرکت  رشـــته ها  کلیـــه  در  می تواننـــد 

ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــماعیل وفایـ ــرگرد اسـ سـ
داوطلبـــان بـــرای مقطـــع درجـــه داری بایـــد ۱۸ســـال 
بایـــد  داوطلبـــان  افـــزود:  باشـــند  داشـــته  تمـــام 
ـــد  ـــا ق ـــد و وزن متناســـب ب حداقـــل ۱۷۰ســـانتی متر ق

داشـــته باشـــند.
نـــام  ثبـــت  بـــرای  داوطلبـــان  گفـــت:  ی  و
حضـــوری می  تواننـــد بـــه نشـــانی: رشـــت، میـــدان 
فومنـــی،  شـــیون  بلـــوار  رازی(،  )فلکـــه  انتظـــام 

کوچـــک جنگلـــی، مجتمـــع  ـــه میرزا کتابخان جنـــب 
ســــــوم  طبقــــــه  پاینــــــده،  شهیــــــد  انتظامـــی 

کننـــد. مراجعـــه 
فرماندهـــی  اســـتخدام  و  یـــش  گز مســـئول 
ــرای  ــان بـ ــزود: داوطلبـ ــان افـ گیـ ــی  ی انتطامـ ــرو نیـ
پایـــگاه  بـــه  می تواننـــد  بیشـــتر  اطاعـــات  کســـب 
و  مراجعـــه   www.gozinesh.police.ir اینترنتـــی 
ــا بـــا شـــماره تلفـــن ۴-۲۱۸۲۲۱۰۳-۰۱۳ تمـــاس بگیرنـــد. یـ

رئیس ســـازمان صنعت، معـــدن و تجـــارت )صمت( 
بـــرداری صنعتـــی  از صـــدور ۲۳۶ پروانـــه بهـــره 
اول  ماهـــه  پنـــج  در  توســـعه ای(  و  )ایجـــادی 
کـــه زمینـــه اشـــتغال بیـــش از  امســـال خبـــر داد 
کـــرده اســـت. ۴۰۰۰ نفـــر در اســـتان تهـــران را فراهـــم 
گفـــت:  گفت گوبـــا ایســـنا،  یدالـــه صادقـــی در 
در پنـــج ماهـــه نخســـت ســـال جـــاری ۶۴ پروانـــه 
ی  گـــذار ســـرمایه  بـــا  ایجـــادی  ی  بـــردار بهـــره 
نفـــر   ۱۴۰۹ اشـــتغال  و  تومـــان  میلیـــارد   ۲۰۱۲
مشـــابه  مـــدت  نســـبت  بـــه  کـــه  شـــده  صـــادر 
اســـت. داشـــته  درصـــدی   ۵۶ رشـــد  قبـــل  ســـال 
مـــدت ۱۷۲  ایـــن  در  وی  گفتـــه  بـــه  همچنیـــن 
مجـــوز توســـعه ای )پروانـــه، کارت، گواهـــی( صـــادر 
گـــذاری  کـــه ایـــن میـــزان پروانـــه بـــا ســـرمایه  شـــده 

بخـــش خصوصـــی بـــه میـــزان ۱۴ هـــزار و ۱۳۲ میلیـــارد 
ــه  کـ ــرده  کـ ــم  ــر را فراهـ ــتغال ۲۹۵۹ نفـ ــان، اشـ تومـ
رشـــد  درصـــد   ۵۰ قبـــل  ســـال  بـــا  مقایســـه  در 

اســـت. داشـــته 
صادقـــی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه مصوبـــه هیـــات 
کار  کســـب و  مقـــررات زدایـــی و بهبـــود محیـــط 
مبنـــی بـــر تســـهیل توســـعه واحدهـــای صنعتـــی 
کیلومتـــری  و معدنـــی در محـــدوده شـــعاع ۱۲۰ 
موجـــود،  ظرفیـــت  برابـــر  دو  تـــا  کثـــر  حدا تهـــران 
گـــذاری  کـــرد: ایـــن زمینـــه را بـــرای ســـرمایه  تصریـــح 
و  کـــرده  بیشـــتر  واحدهـــا  ی  فنـــاور ارتقـــاء  و 
و  صنعتگـــران  اقبـــال  می شـــود  بینـــی  پیـــش 
طـــی  طرح هـــا  توســـعه  بـــه  کننـــدگان  تولیـــد 

شـــود. بیشـــتر  آینـــده  ماه هـــای 

احیا ۹۰ واحد تولیدی در تهران
رئیـــس ســـازمان صمـــت اســـتان تهـــران در ادامـــه 
صنعتـــی  تولیـــدی-   ۹۰ مجـــدد  راه انـــدازی  از 
کیـــد  از ابتـــدای ســـال تـــا نیمـــه مـــرداد ۱۴۰۰ و تا
ـــائل  ـــد مس ـــی توانن ـــدی م ـــای تولی ـــه واحده ک ـــرد  ک
ســـتاد  ســـامانه  طریـــق  از  را  خـــود  مشـــکات  و 
موانـــع  رفـــع  و  تســـهیل  کارگروه هـــای  و  تســـهیل 
و  مطـــرح  استــــــان  و  شهرستـــــان ها  تولیـــد 

کننـــد. پیگیـــری 

از سوی متولیان صدور مجوز مشاغل خانگی :

اختصاص تســـهیالت به پیشرانان
ح ملی توســـعه مشاغل خانگی  طر

 استان مركزی
کـــــل  اداره  طـــــــریق  از  تسهیـــــات 
ــتگاه  ــی و 4 دسـ ــاه اجتماعـ کار و رفـ ــاون  تعـ
خانگـــی  مشـــاغل  مجـــوز  صـــدور  متولـــی 
ــاغل  ــعه مشـ ــی توسـ ــرح ملـ ــرانان طـ ــه پیشـ بـ
خانگـــی اســـتان مرکـــزی اختصـــاص یافـــت.
گـــزارش دبیرخانـــه طـــرح ملـــی توســـعه  بـــه 
جهاددانشـــگاهی  در  خانگـــی  مشـــاغل 
اســـتان مرکـــزی، جلســـه مشـــترکی بـــا حضـــور 
معـــاون بازرگانـــی ســـازمان صنعـــت، معـــدن 

رئیـــس اداره  و تجـــارت اســـتان مرکـــزی ، مدیـــر ســـتفا جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی، و
شـــد. برگـــزار  ســـازمان  ایـــن  خانگـــی  مشـــاغل  کارشـــناس  و  مرکـــزی  اســـتان  فـــرش 

گردیـــد لیســـت پیشـــرانان مرتبـــط  فاطمـــه غنـــی پـــور بیـــان داشـــت: در ایـــن نشســـت مقـــرر 
گـــردد. بـــه همـــراه نفـــرات زیرمجموعـــه بـــه ســـازمان صمـــت اســـتان  معرفـــی 

یافـــت  ــه در ــدام بـ ــه اقـ کـ ــد  ــرادی اختصـــاص مـــی یابـ ــه افـ ــزود: تســـهیات بـ ــه افـ ی در ادامـ و
کار الزم از ایـــن ســـازمان نماینـــد و ســـپس نســـبت بـــه درخواســـت تســـهیات  کســـب و  مجوزهـــای 

پیگیـــری نمایند.الویـــت پرداخـــت بـــا پیشـــرانان طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی اســـت.
اعـــام  تجـــارت  و  معـــدن  صنعـــت،  ســـازمان  بازرگانـــی  معـــاون  اصغـــری  پایـــان  در 
کار و رفـــاه اجتماعـــی اســـتان مرکـــزی و  ن،  کل تعـــاو ی اداره  نمـــود: در ایـــن راســـتا همـــکار

باشـــد. مـــی  ی  ضـــرور مرکـــزی  اســـتان  جهاددانشـــگاهی 

كرد: كار و رفاه اجتماعی خرمشـــهر اعالم  ییس اداره تعاون،  ر

یال ســـهم اشتغال خانگی خرمشهر  ۱۶میلیارد ر
یافـــت  کار و رفـــاه اجتماعـــی خرمشـــهر بـــا بیـــان اینکـــه اولویـــت در رییـــس اداره تعـــاون، 
گفـــت: ســـهم امســـال تســـهیات اشـــتغال خانگـــی  تســـهیات اشـــتغال خانگـــی بانـــوان هســـتند، 

یـــال اســـت. در شهرســـتان خرمشـــهر ۱۶ میلیـــارد ر
کـــرد: از دســـتگاه های اجرایـــی درخواســـت شـــد  هاشـــم خنفـــری در جمـــع خبرنـــگاران بیـــان 
کـــه  کـــه در بخـــش مشـــاغل خانگـــی اولویـــت بـــه زنـــان داده شـــود و همچنیـــن افـــراد توانمنـــد 

ــد. کننـ ــه  ــد ضمانـــت الزم را ارایـ ــد و بتواننـ ــته باشـ ــادی داشـ ــه اقتصـ ــان توجیـ طرحشـ
ی افـــزود: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ثبـــت نامـــی الکترونیکـــی اســـت و دســـتگاه های اجرایـــی  و
گرفتـــه شـــده،  بســـته بـــه نـــوع مجـــوز، ســـهمیه مخصـــوص بـــرای متقاضیـــان آن دســـتگاه در نظـــر 
ــز  ــه اشـــتغال متمرکـ ــامانه دبیرخانـ و مشـــخصات متقاضـــی را بررســـی و پـــس از تاییـــد بـــه سـ

در اســـتان منتقـــل می شـــود.
گفـــت:  کننـــد  خنفـــری بـــا بیـــان اینکـــه بانک هـــای عامـــل در پرداخـــت تســـهیات تســـریع ویـــژه  

یـــال بـــا ســـود چهـــار درصـــد اســـت. یـــال تـــا یـــک میلیـــارد ر ســـهم هـــر متقاضـــی از ۵۰۰ میلیـــون ر
وی ادامـــه داد: تســـهیات مشـــاغل خانگـــی بـــرای متقاضیـــان شـــهری و روســـتایی فرقـــی نـــدارد 

و محدودیـــت جغرافیایـــی نیـــز نـــدارد.
ــرکت های  ــو شـ ــر عضـ ــرای هـ گفت:بـ ــهر  ــی خرمشـ ــاه اجتماعـ کار و رفـ ــاون،  رییـــس اداره تعـ
یـــال تســـهیات  کـــه متقاضـــی تســـهیات مشـــاغل خانگـــی هســـتند یـــک میلیـــارد ر تعاونـــی 
یـــال بـــا ســـود  گـــر ۲۰ عضـــو داشـــته باشـــد تـــا ســـقف ۲۰ میلیـــارد ر گرفتـــه شـــده و ا در نظـــر 

پرداخـــت پنـــج ســـاله پرداخـــت می شـــود. چهـــار درصـــد و تنفـــس ۶ ماهـــه بـــا باز
کـــرد: شـــرکت تعاونـــی بایـــد ســـود ده باشـــد  خنفـــری بـــا اشـــاره بـــه شـــرایط دریافـــت ایـــن وام بیـــان 
یـــال  و در ترازنامـــه آن نیـــز لحـــاظ شـــده باشـــد و نحـــوه بازپرداخـــت وام نیـــز هـــر مـــاه ۲۰میلیـــون ر
تی  ـــر اســـاس میـــزان تســـهیا یافت مبلـــغ بازپرداخـــت ب ـــال اســـت.در ی ـــه ازای هـــر یـــک میلیـــارد ر ب

یافـــت شـــده اســـت. کـــه در

یال تســـهیالت  اختصاص ۱۰ میلیارد ر

به مشـــاغل خانگی در عجب شیر 
یـــال تســـهیات بـــرای ایجـــاد و  معـــاون فرمانـــدار عجب شـــیر از اختصـــاص ۱۰ میلیـــارد ر

توســـعه مشـــاغل خانگـــی در ایـــن شهرســـتان خبـــر داد.
گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان از تبریـــز، عاشـــقی معـــاون فرمانـــدار عجب شـــیر در  بـــه 
ــرای  ــال تســـهیات بـ یـ ــارد ر گفـــت: ۱۰ میلیـ ــتان  ــرمایه گذاری ایـــن شهرسـ ــتغال و سـ ــروه اشـ کارگـ
کشـــاورزی و ادارات صنعـــت، معـــدن و تجـــارت  ایجـــاد و توســـعه مشـــاغل خانگـــی بیـــن جهـــاد 
ــراد  ــا پـــس از بررســـی بـــه افـ یـــع می شـــود تـ گردشـــگری و صنایـــع دســـتی توز و میـــراث فرهنگـــی، 

واجـــد شـــرایط پرداخـــت شـــود.
کار  کســـب و  ـــا هـــدف بهبـــود فضـــای  ـــه اهمیـــت توســـعه مشـــاغل خانگـــی ب ـــزوم توجـــه ب ـــر ل او ب
ـــن  ـــی در ای ـــارات اباغ ـــتر اعتب ـــای بیش ـــه داد: مبن ـــرد و ادام ک ـــد  کی ـــا تا ـــتی خانوار ه ـــع معیش و وض
حـــوزه، ایجـــاد اشـــتغال و رونـــق تولیـــد اســـت و مدیـــران دســـتگاه های اجرایـــی ذیربـــط بایـــد بـــا 

ـــد. کنن ـــم  ـــش فراه ـــش از پی ـــم را بی ـــن مه ـــق ای ـــه تحق ـــی زمین ـــت و اصول ـــکار درس ـــاذ راه اتخ
کوچـــک از جملـــه مشـــاغل خانگـــی،  گفـــت: توســـعه مشـــاغل  معـــاون فرمانـــدار عجـــب شـــیر 
عـــاوه بـــر ایجـــاد اشـــتغال پایـــدار و افزایـــش درآمـــد و ثـــروت در جامعـــه، منافـــع اقتصـــادی 

مطلـــوب بـــرای خانواده هـــا بـــه همـــراه دارد.
ی  افـــزود: توســـعه مشـــاغل خانگـــی امـــکان مشـــارکت اعضـــای خانـــوار بـــرای انجـــام یـــک  و
ــی در  ــروری، صرفه جویـ ــر ضـ ــای غیـ ــری از رفـــت و آمد هـ ــترک، جلوگیـ ــادی مشـ فعالیـــت اقتصـ

کار را فراهـــم می کنـــد. کنـــار خانـــواده بـــودن و مدیریـــت زمـــان بـــرای انجـــام  هزینه هـــا، در 
یکـــرد دولـــت، ایجـــاد اشـــتغال پایـــدار و اصولـــی بـــه ویـــژه در مناطـــق  عاشـــقی ادامـــه داد: رو
کمتـــر برخـــوردار اســـت و مشـــاغل خانگـــی یکـــی از ابزار هـــای مهـــم در تحقـــق ایـــن مهـــم  محـــروم و 

ـــژه ای شـــود. ـــه آن توجـــه وی ـــد ب کـــه بای اســـت 

معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه سبزوار

برندســـازی تولیدات مشاغل خانگی
 در این شهرســـتان ضروری است

و  رضـــوی  خراســـان  اســـتاندار  ن  معـــاو
ایـــن  گفـــت:  ســـبزوار  یـــژه  و فرمانـــدار 
بخـــش  در  مناســـبی  ظرفیـــت  شهرســـتان 
ی ایـــن  ـــا برندســـاز کـــه ب مشـــاغل خانگـــی دارد 
اشـــتغال  و  ینـــی  کارآفر بســـترهای  تولیـــدات 

می شـــود. فراهـــم  پایـــدار 
حاشـــیه  علوی مقـــدم  در  ســـیدمجتبی 
خانگـــی  مشـــاغل  کارگاههـــای  از  بازدیـــد 
ایرنـــا  خبرنـــگار  بـــا  گـــو  و  گفـــت  در  ســـبزوار 

ینی خانگـــی،  افـــزود: ســـفالگری، تـــراش ســـنگ های قیمتـــی، فـــرش دســـتباف، تولیـــد شـــیر
صنایـــع دســـتی، معـــرق چـــوب و مســـگری برخـــی از توانمندیهـــای شهرســـتان در بخـــش 

اســـت. خانگـــی  مشـــاغل 
ن،  ی ادامـــه داد: بـــه منظـــور حمایـــت همـــه جانبـــه از بخـــش مشـــاغل خانگـــی اداره تعـــاو و
ی  ـــه روز رســـانی و برندســـاز ـــه موضـــوع آمـــوزش، ب ـــد ب ـــاه اجتماعـــی و دیگـــر نهادهـــا بای کار و رف

کننـــد. تولیـــدات و تامیـــن بـــازار محصـــوالت توجـــه 
تســـهیات  حجـــم  برابـــری  پنـــج  از  بیـــش  افزایـــش  بـــه  اشـــاره  بـــا  ســـبزوار  فرمانـــدار 
ــال تســـهیات  یـ ــارد  ر ــر ۳۰ میلیـ ن بـ ــرو ــزود: افـ ی افـ ــار ــال جـ ــبزوار در سـ ــاغل خانگـــی سـ مشـ

مشـــاغل خانگـــی بـــه ایـــن شهرســـتان اختصـــاص یافتـــه اســـت.
کیلومتـــری غرب مشـــهد واقع اســـت. مرکـــز شهرســـتان ۲۸۵ هـــزار نفـــری ســـبزوار در ۲۳۰ 

مشاغل خانگی 

                    ایجاد اشـــتغال ۴۰۰۰ نفری در تهران 
                                       رئیس سازمان صمت اعالم كرد:

ینش و استخدام نیروی انتظامی گیالن: مسئول گز

نیروی انتظامی گیالن از بین جوانان
 عالقمند نیرو جذب می كند

مدیركل كمیته امداد امام خمینی)ره( خوزستان خبر داد؛ 

مركز تخصصی اشـــتغال در خوزستان 
راه اندازی می شود 

مرکـــز  گفـــت:  خوزســـتان  )ره(  خمینـــی  امـــام  امـــداد  کمیتـــه  مدیـــرکل 
برخـــی  و  کارآفریـــن  خیـــران  ظرفیـــت  از  اســـتفاده  بـــا  اشـــتغال  تخصصـــی 
دســـتگاه های متولـــی و ایـــن نهـــاد حمایتـــی در خوزســـتان راه انـــدازی می شـــود.

بـــه  اشـــاره  بـــا  در جمـــع خبرنـــگاران  شـــیبه  ایرنـــا جمـــال  گـــزارش  بـــه 
ـــار در خوزســـتان راه انـــدازی می شـــود بیـــان  ـــرای نخســـتین ب کانـــون ب اینکـــه ایـــن 
کار موردنیـــاز اســـتان، مســـیر اشـــتغال زایی را  کانـــون بـــا رصـــد بـــازار  کـــرد: ایـــن 
ـــاد  ـــرای ایج ـــد و ب ـــوار می کن ـــه هم ـــای مربوط ـــتگاه ه ـــارکت دس ـــا مش ـــتان ب در اس

اشـــتغال قشـــر نیازمنـــد اســـتان فعالیـــت خواهـــد داشـــت.
کمیتـــی  همچـــون  کانـــون بـــا هـــم افزایـــی نهادهـــای حا گفـــت: در ایـــن  ی  و
ـــه ای، ســـازمان بســـیج و دیگـــر  ـــاه اجتماعـــی،  فنـــی حرف کار و  رف اداره تعـــاون ، 
دســـتگاه هـــای مربوطـــه در جهـــت ایجـــاد اشـــتغال بـــرای افـــراد نیازمنـــد اقـــدام 

ـــد. ـــد ش خواه
ـــه منظـــور  کارآفریـــن در خوزســـتان ب ـــون خیـــران  کان ـــدازی  ـــزود: راه ان شـــیبه اف
آمـــاده ســـازی محلـــی بـــرای تجمـــع خیـــران عاقمنـــد بـــه ایجـــاد اشـــتغال 

ــه اســـت. گرفتـ ــرار  ــی قـ ــاد حمایتـ ــن نهـ کار ایـ ــتور  ــان در دسـ محرومـ
کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی )ره( خوزســـتان ادامـــه داد: ایـــن  مدیـــرکل 
کانـــون فعالیـــت خـــود را بـــه زودی بـــا مشـــارکت دســـتگاه هـــای اجرایـــی و بخـــش 
ــران در  ــت خیـ ــری از ظرفیـ گیـ ــره  ــتغال و بهـ ــش اشـ ــدف افزایـ ــا هـ ــی بـ خصوصـ
کانـــون دهک هـــای پاییـــن  کنـــد، و جامعـــه هـــدف ایـــن  خوزســـتان آغـــاز مـــی 

جامعـــه بـــه ویـــژه نیازمنـــدان زیرحمایـــت اســـت.
شـــیبه، از فعـــاالن و صاحبـــان بنـــگاه هـــای اقتصـــادی و بخـــش خصوصـــی 

کـــرد. کانـــون در ایجـــاد اشـــتغال درخواســـت همـــکاری  بـــرای حمایـــت از ایـــن 
کاهـــش نـــرخ  کانـــون مـــی توانـــد در  ی بـــا بیـــان اینکـــه راه انـــدازی ایـــن  و
کســـب  گفـــت: مهـــارت آمـــوزی و مشـــاوره در  گـــذار باشـــد  بیـــکاری اســـتان تاثیـــر 
کـــه بایـــد بـــه آن  کار در جهـــت توانمندســـازی افـــراد از دیگـــر مـــواردی اســـت  و 
کـــرد بـــه همیـــن منظـــور مـــی تـــوان در ایـــن بخـــش از ظرفیـــت دانشـــگاهیان  توجـــه 
و صاحبـــان صنایـــع و اداره کل فنـــی و حرفـــه ای اســـتان بـــرای مهـــارت آمـــوزش و آمـــوزش 

متقاضیـــان کار اســـتفاده کرد.
کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی)ره( خوزســـتان بـــا اشـــاره بـــه برنامـــه  مدیـــرکل 
ایـــن نهـــاد حمایتـــی بـــه منظـــور خودکفایـــی و توانمنـــد ســـازی مددجویـــان زیـــر 
ــر از مزایـــای  کمتریـــن هزینـــه، یکـــی دیگـ ــا  پوشـــش خـــود افزود:اشـــتغال زایی بـ
کـــه در ایـــن راه ضـــروری اســـت  راه انـــدازی ایـــن مرکـــز تخصصـــی اشـــتغال اســـت 

ــا و صنایـــع حمایـــت الزم را داشـــته باشـــند. دســـتگاه های اجرایـــی، بانک هـ
ی  کشـــور میانگیـــن  از  درصـــد   ۱۴ بـــا  خوزســـتان  ی  بیـــکار نـــرخ 
در  نخســـت  یـــت  اولو خوزســـتان  اســـتاندار  گفتـــه  طبـــق  و  اســـت  تـــر  باال

باشـــد. اشـــتغال  ایجـــاد  بایـــد  رفـــع مشـــکات  بـــرای  اســـتان 
و  اجتماعـــی  کارگـــروه  در  اشـــتغال  تخصصـــی  مرکـــز  ی  انـــداز راه 
فرهنگـــی خوزســـتان نیـــز مصـــوب شـــده تـــا راهـــی بـــرای ایجـــاد اشـــتغال 

باشـــد.  اســـتان  در 

بویراحمـد  و  کهگیلویـه  اسـتاندار  اقتصـادی  امـور  معـاون 
بـه  توجـه  بـا  کشـور  دارویـی  گیاهـان  دهکـده  گفـت: 
ظرفیـت هـای کـم نظیـر گیاهـان دارویـی اسـتان در منطقه 

ایجـاد مـی شـود. بویراحمـد  تنـگ سـرخ 
ایرنـا، سـید حشـمت اهلل صمیمـی دوسـت  گـزارش  بـه 
و  کهگیلویـه  اشـتغال  مهـارت،  شـورای  نشسـت  در 
گیاهـان  بویراحمـد اظهـار داشـت: طـرح تاسـیس دهکـده 
تامیـن  بـرای  بویراحمـد  سـرخ  تنـگ  منطقـه  در  دارویـی 
اعتبـار و ایجـاد زیرسـاختهای الزم بـزودی بـرای تصویـب و 
عملیاتـی شـدن در شـورای برنامـه ریـزی اسـتان طـرح مـی شـود.
در  کشـور  دارویـی  گیاهـان  دهکـده  تشـکیل  افـزود:  وی 
کهگیلویـه و بویراحمـد رویـداد بـزرگ و مهمـی بـرای اسـتان 
که نتیجه تاش استاندار و مدیران مرتبط  به شمار می رود 

اسـتان بـوده  اسـت.
بویراحمـد  و  کهگیلویـه  اسـتاندار  اقتصـادی  امـور  معـاون 
بـا همـکاری دانشـگاه  کـه  ایـن طـرح  براسـاس  کـرد:  بیـان 
یاسـوج و ادارات منابـع طبیعـی و آمـوزش فنـی و حرفـه ای 
آموزشـهای  مرکـز  عنـوان  بـه  اسـتان  شـود  مـی  اجـرا  اسـتان 
و  پـرورش   ، کشـت  زمینـه  در  تحقیقاتـی  و  تخصصـی 
کشـور تبدیـل مـی شـود. گیاهـان دارویـی در  ی از  بهـره بـردار
کهگیلویـه و بویراحمـد هـم در  کل فنـی و حرفـه ای  مدیـر 

ایـن نشسـت گفـت: مهارت آمـوزی به کاهـش آمار بیـکاری در 
اسـتان کمـک می کنـد و اشـتغال بـدون مهارت ممکن نیسـت.
گـر بـه دنبـال تولیـد ثروت  فاطمـه اسـدی بـا اشـاره بـه اینکـه ا
کنیـم، افـزود:  و کاهـش فقـر هسـتیم بایـد بـه مهـارت توجـه 
فنـی و حرفـه ای بـه عنـوان یـک سـازمان تخصصـی وظیفه 

گـذار شـده اسـت. مهمـی بـه آن وا
میلیـون  یـک  ایجـاد  بـرای  سـیزدهم  دولـت  برنامـه  بـه  وی 
کـرد: نیـاز اسـت  واحـد مسـکونی در سـال اشـاره و عنـوان 
کـه  کارگـران مهارت هـای الزم را در ایـن خصـوص بیاموزنـد 
سـاختمانی  کارگـران  صنفـی  انجمـن  می کنیـم  پیشـنهاد 

اسـتان در ایـن خصـوص فعالتـر شـوند.
کهگیلویـه و بویراحمـد خواسـتار  کل فنـی و حرفـه ای  مدیـر 
تعامل بیشتر میان حوزه روستایی و فنی و حرفه ای کهگیلویه 
کسـب  گواهـی مهـارت  کـه  و بویراحمـد شـد و افـزود: افـرادی 

می کنتـد در  اولویـت اشـتغال و تسـهیات قـرار بگیرنـد.
کار  کـرد : امسـال بـه سـه هـزارو ۵۰۰ جوینـده  اسـدی عنـوان 
آموزشـهای مهارتـی در زمینـه هـای مختلـف ارائـه مـی شـود.

بویراحمـد  و  کهگیلویـه  اسـتاندار  اقتصـادی  معـاون 
واحـد  ایجـاد  بـرای  دولـت  برنامـه  بـه  توجـه  بـا  گفـت: 
الزم  مهارت هـای  کارگـران  اسـت  نیـاز  مسـکونی، 

گیرنـد. فـرا  را 

فرمانــده ســپاه حضــرت ولــی عصر)عج( خوزســتان بــا بیــان اینکــه ذهنیتی در 
کارکنان از  کــه بخش عمــده  بحث اســتخدام در اســتان خوزســتان وجــود دارد 
کارخانه بزرگ  گفت: الزم اســت اســتخدام در  خارج از اســتان وارد می شــوند، 

گیرد. فوالد خوزســتان از بین جوانان بومی صورت 
کلنـــگ زنـــی ســـه طـــرح توســـعه ای  گـــزارش  ایرنـــا ســـردار شـــاهوارپور در مراســـم  بـــه 
کار ســـه طـــرح توســـعه  ـــه  ـــوالد خوزســـتان اظهـــار داشـــت: اتفـــاق مبـــارک آغـــاز ب ف
ای عظیـــم در فـــوالد خوزســـتان در ابتـــدای دولـــت ســـیزدهم در اســـتان رقـــم 

خـــورد و مجموعـــه صنعـــت و فـــوالد پیشـــتاز امیـــد و اشـــتغال شـــده اســـت.
اســـت  ی  بیـــکار خوزســـتان  اســـتان  معضـــات  از  یکـــی  گفـــت:  ی  و
ــود   ــم وجـ ــی رغـ ــت و علـ ــتر اسـ ــا بیشـ ــتان هـ ــایر  اسـ ــه سـ بـ ــبت  ــرخ آن نسـ نـ
ی اســـتان  نـــرخ بیـــکار ــا و درآمدزایـــی در خوزســـتان متاســـفانه  شـــرکت هـ

اســـت. تـــر  باال ی  کشـــور متوســـط  از 
ـــد در اهـــواز و اســـتان  ـــه اینکـــه ایـــن اتفـــاق مـــی توان ـــا اشـــاره ب ســـردار شـــاهوارپور ب
ـــرای  مـــردم در  کار پـــروژه هـــا ب ـــه  کـــرد: ایـــن آغـــاز ب نقطـــه امیـــدی باشـــد، تصریـــح 

ـــه همـــراه دارد. ابتـــدای دولـــت امیـــد و شـــادابی ب
ی هـــای اجتماعـــی و  ی زمینـــه ســـاز ناهنجـــار ی یـــادآور شـــد: امـــروز بیـــکار و
ــواره دشـــمنان  ــه همـ کـ ــه ای اســـت  گونـ ــه  ــتان بـ ناامنـــی  اســـت و موقعیـــت اسـ
ـــن  ـــا ای ـــزد ام ـــم بری ـــه ه ـــد ب ـــردم و تولی ـــایش م ـــه آس ک ـــد  ـــع دارن ـــتان طم ـــن اس ـــه ای ب
کـــه اشـــتغال آبرومنـــد داشـــته باشـــند. کارهـــا نقطـــه امیـــدی اســـت بـــرای جوانـــان 

ـــع موجـــود در  ـــزود: صنای ـــی عصر)عـــج( خوزســـتان اف ـــده ســـپاه حضـــرت ول فرمان
اســـتان مســـئولیت هـــای اجتماعـــی دارنـــد و بـــه هـــر حـــال ایـــن مســـئولیت هـــای 
اجتماعـــی بـــه هـــر دلیلـــی در برخـــی صنایـــع انجـــام نمـــی شـــود امـــا شـــرکت 

فـــوالد خوزســـتان در ایـــن حـــوزه پیشـــتاز اســـت.
ــات  ــوالد اقدامـ ــم فـ ــدان هـ ــاعدت نیازمنـ ــی و مسـ ــث درمانـ ــت: در بحـ گفـ ی  و
شایســـته ای انجـــام داده اســـت؛ البتـــه مســـئولیت هـــای اجتماعـــی مـــی توانـــد 
کـــه توجـــه  فراتـــر از ایـــن موضوعـــات باشـــد و در حـــوزه عمرانـــی مـــردم توقـــع دارنـــد 

ـــود. ـــژه ای ش وی
کار  از  اجتماعـــی جزئـــی  هـــای  کـــرد: مســـئولیت  کیـــد  تا شـــاهوارپور  ســـردار 
و  تـــردد  حـــوزه  در  اســـت  ممکـــن  آن  نشـــدن  انجـــام  صـــورت  در  کـــه  اســـت 

شـــویم. تنـــش  دچـــار  واردات  و  صـــادرات 
گـــری اســـلب  یختـــه  در ایـــن مراســـم اجـــرای ســـه طـــرح عظیـــم ماشـــین ر
شـــرکت  در  تـــی  مگاوا  ۵۲۰ نیـــروگاه  و   ۴ کســـیژن  ا کارخانـــه  یـــض،  عر

شـــد. عملیاتـــی  خوزســـتان  فـــوالد 

پور:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              سردار شاهوار

استخدام غیربومی در فوالد خوزستان
           صورت نگیرد 

      به بهانه استخدام نظافتچی 
كار   سرقت از زنان جویای 

 مرد شیاد به بهانه استخدام نظافتچی برای یک شرکت خدماتی از زنان جویای کار 
سرقت می کرد.

به گزارش بازارکار به نقل از ایران، بیست وپنجم شهریور پارسال زن جوانی به پایگاه سوم 
پلیس آگاهی تهران مراجعه و اظهار کرد، از طریق آگهی های اینترنتی با فردی که مدعی 
استخدام کارگر برای نظافت منزل بود، آشنا شدم و در نهایت قرار شد در خیابان جردن 
همدیگر را مالقات کنیم و کارفرما من را به محل کارم ببرد اما وقتی در خیابان جردن 
سوار بر خودرو پژو 206 کارفرما شدم بعد  از طی مسافتی این فرد اظهار کرد، خودرواش 
خراب شده و من را از خودرو اش پیاده کرد و در یک لحظه بسرعت از محل گریخت و 

کیفم را که حاوی مقادیری طال، موبایل و وجه نقد بود، سرقت کرد.
سرهنگ کارآگاه »قاسم دستخال«، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در 
تشریح این خبر گفت: با شکایت این زن در حین تحقیقات کارآگاهان با پرونده های 
مشابه دیگری رو به رو شدند که مالباخته ها به همین شیوه مورد سرقت قرار گرفته بودند 
و کارآگاهان موفق شدند متهم را که از مجرمان سابقه دار بود شناسایی و وی را در 

مخفیگاهش که محدوده خیابان شریعتی بود دستگیر کنند.
در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی 6 مال باخته دیگر نیز شناسایی و مال باختگان 
متهم را سارق اموالشان معرفی کردند. بدین ترتیب متهم برای سیر مراحل قانونی 

به دادسرا معرفی شد.

از  بوشــهر  اســتان  فتــا  پلیــس  رئیــس 
ــه  ــر داد ک ــردی خب ــتگیری ف ــایی و دس شناس
در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه 
مزاحمــت بــرای ســایر کاربــران مــی کــرد .

ــی  ــرد: در پ ــار ک ــدی قاســمی  اظه ســرهنگ مه
ــت و  ــاد مزاحم ــر ایج ــی ب ــردی مبن ــکایت ف ش
ــتاگرام،  ــی اینس ــبکه اجتماع ــت در ش ــک حیثی هت
ــا  ــس فت ــان پلی ــتور کار کارشناس ــوع در دس موض

ــت. ــرار گرف ق
وی ادامــه داد: شــاکی بیــان داشــت کــه در 
ــم  ــک خان ــر ی ــراردادن تصوی ــا ق ــتاگرام و ب اینس
جــوان بــه عنــوان پروفایــل، تحــت عنــوان 
ــر  ــاط برقــرار کــرده و تصاوی ــا وی ارتب ازدواج، ب
ــه  ــگردی از وی گرفت ــا ش ــاکی را ب ــخصی ش ش
ــر  ــن تصاوی ــار ای ــه انتش ــد ب ــا تهدی ــپس ب و س
ــت. ــرده  اس ــاذی ک ــی را اخ ــی، مبالغ خصوص

افــزود:  پلیــس فتــا اســتان بوشــهر  رئیــس 
کارشناســان پلیس فتا در بررســی های صــورت گرفته و 
بــا انجــام اقدامــات مربوطــه و تحلیــل مســتندات 

جمــع آوری شــده و بــا شــگردهای فنــی موفــق 
بــه شناســایی متهــم شــدند و در یــک عملیــات 
از پیــش طراحــی شــده و بــا هماهنگــی مرجــع 
در  کــه  مخفیگاهــش  در  را  متهــم  قضایــی، 
بــود،  بوشــهر  اســتان  شــهرهای  از  یکــی 

ــد. ــتگیر کردن دس
ایــن مقــــام انتظامــی تصــــریح کــرد: در 
ــی  بازجویــی هــای اولیــه متهــم کــه مــرد جوان
شــد،  ارتکابــی  بــزه  هرگونــه  منکــر  بــود، 
ــتندات و  ــل، مس ــا دالی ــه ب ــس از مواج ــا پ ام
ادلــه دیجیتــال جــرم  از ســوی کارشناســان 
ــی  ــزه ارتکاب ــه ب ــراف ب ــن اعت ــا ضم ــس فت پلی
و اظهــار ندامــت و پشــیمانی از کــرده خــود، 
دلیــل خــود را از ایــن عمــل مجرمانــه ، شــرایط 
ــت  ــه در نهای ــود ک ــان نم ــی بی ــب مال نامناس
پرونــده بــه همــراه متهــم جهــت ســیر مراحــل 
ــد. ــال گردی ــی ارس ــع قضای ــه مراج ــی ب قانون
ــهر  ــتان بوش ــا اس ــس فت ــس پلی ــه رئی در خاتم
ــه  ــا ب ــس فت ــرد: پلی ــت ک ــان درخواس از هموطن

صــورت شــبانه روزی در خدمــت شــهروندان بــوده 
ــال  ــه دنب ــا رصــد و پایــش فضــای مجــازی ب و ب
ــد،  ــهروندان می باش ــایبری ش ــت س ــراری امنی برق
ــوا و  ــه محت ــتاریم هرگون ــان خواس ــذا از هموطن ل
برنامــه مشــکوک را از طریــق ســایت پلیــس فتــا 
لینــک   www.Cyberpolice.irآدرس بــه 
ــا در  ــس فت ــا پلی ــایبری ب ــای س ــز فوریت ه مرک

ــد. ــان بگذاری می

دستگیری اخاذ اینستاگرامی با پروفایل زنانه در بوشهر
حوادث

جامعـــه  بســـیج  گفـــت:  شـــاهرود  ناحیـــه  ســـپاه  فرمانـــده 
صنعت یـــار  کلینیـــک  شهرســـتان  ادارات  و  مهندســـان 
تولیـــدی  واحدهـــای  کمـــک  بـــه  و  کـــرده  ی  انـــداز راه  را 

می آینـــد. شهرســـتان  ســـطح  در  مشـــکل دار 
دربـــاره  مهـــر،  بـــا  گفتگـــو  در  خوشـــقدم  محمـــد  ســـرهنگ 
از  حمایـــت  و  تولیـــد  رونـــق  زمینـــه  در  بســـیج  کارکـــرد 
شـــاهرود  شهرســـتان  در  تولیـــدی  دار  مشـــکل  واحدهـــای 
صـــورت  بـــه  ادارات  و  مهندســـان  بســـیج  کـــرد:  بیـــان 
کلینیـــک صنعـــت یـــار را در  جهـــادی و آتـــش بـــه اختیـــار 

کرده انـــد. ایجـــاد  منظـــور  ایـــن  بـــه  شهرســـتان  ســـطح 
کلینیـــک متشـــکل از مهندســـان،  ی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن  و
و…  اقتصـــادی  نهادهـــای  خصـــوص  بـــه  ادارات  کارکنـــان 
ــدی  ــی و تولیـ ــای صنعتـ ــه واحدهـ ــه بـ ــا مراجعـ ــه بـ کـ ــت  اسـ
ــد،  ــان تـــاش می کنـ ــع آنـ ــرای رفـ ــا و بـ ــا را احصـ مشـــکات آنهـ
کـــه بـــه  کـــرد: یکـــی از محورهـــای اصلـــی ایـــن جمـــع  ابـــراز 
می کننـــد،  کار  داشـــت  چشـــم  بـــدون  و  عاشـــقانه  صـــورت 
حفـــظ تولیـــد و اشـــتغال در ســـطح شهرســـتان شـــاهرود اســـت.

گلخانـــه تمام هوشـــمند افتتـــاح 
کمـــک بـــه واحدهـــای  ـــا بیـــان اینکـــه  فرمانـــده ســـپاه شـــاهرود ب

شهرســـتان  روســـتاهای  و  شـــهرها  در  تولیـــدی  و  صنعتـــی 
گـــروه محســـوب می شـــود، بیـــان  کارکـــرد اصلـــی ایـــن  شـــاهرود 
گـــروه جهـــادی توانســـته اند مشـــکات ۲۵  کنـــون ایـــن  کـــرد: تا
الـــی ۳۰ واحـــد تولیـــدی شهرســـتان را از ۲۰ تـــا ۱۰۰ درصـــد رفـــع 

کننـــد و دوبـــاره شـــاهد رونـــق تولیـــد در ســـطح آنهـــا باشـــیم.
ـــا بیـــان اینکـــه تولیدگـــران مشـــکل دار شهرســـتان  خوشـــقدم ب
گـــروه مشـــکات خـــود  نیـــز می تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه ایـــن 
کـــرد: مشـــکات واحدهـــای  کیـــد  را در میـــان بگذارنـــد، تا
کارشناســـان  تولیـــدی در حـــد تـــوان بـــا حضـــور مهندســـان، 
ســـطح  در  و…  ادارات  کارکنـــان  وکا،  از  جمعـــی  حتـــی 

شهرســـتان شـــاهرود پیگیـــری می شـــود.
همچنیـــن  یـــار  صنعـــت  کلینیـــک  اینکـــه  بیـــان  بـــا  ی  و
افتتـــاح  نیـــز  را  ژه  پـــرو یـــک  مقـــدس  دفـــاع  هفتـــه  در 
تمـــام  گلخانـــه  نخســـتین  گفـــت:  کـــرد،  خواهـــد 
بـــه  بـــر شـــاهرود  ا هوشـــمند اســـتان ســـمنان در روســـتای 
کلینیـــک صنعـــت  تـــاش بخـــش خصوصـــی و  همـــت و 
کـــه می توانـــد  ی می رســـد  بـــردار بـــه بهـــره  یـــار در حالـــی 
فرصـــت  اشـــتغال  همچنیـــن  و  تولیـــد  زمینـــه  در 

شـــود. محســـوب  مناســـبی 

« به كمک واحدهای مشکل دار »صنعت یار
 تولیدی شاهرود می آید

معاون استاندار: فرمانده سپاه ناحیه شاهرود: 

دهکده گیاهان دارویی  در كهگیلویه و بویراحمد ایجاد می شود
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دعوت به همکاری

شرکت سنا چوب خاورمیانه واقع در شهرک صنعتی پرند فعال در زمینه صنایع چوبی
 جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در واحد اداری در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر در محدوده اسالمشهر، 

رباط کریم، پرند و در منطقه چهاردانگه دعوت به همکاری می نماید.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم  رزومه خود را با درج کد شغلی در قسمت Subject به ایمیل زیر ارسال نمایند.
 saeedi@scs-co.ir

شرایط احرازعنوان شغلی

کارمند فروش و بازاریابی
)Sa001 :کد شغلی(

خانم، 4 نفر، دارای حداقل مدرک کاردانی، آشنا به اکسل و آفیس، دارای روابط عمومی باال، 
حداقل 1 سال سابقه کار، محل خدمت: شهرک صنعتی پرند

کارمند فروش و بازاریابی
)Sa002 :کد شغلی(

خانم،  2 نفر، دارای حداقل مدرک کاردانی، آشنا به اکسل و آفیس، دارای روابط عمومی باال، 
حداقل 1 سال سابقه کار، محل خدمت: شهرک صنعتی چهاردانگه 

دعوت به همکاری

شرکت مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری وارنا جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران از افراد واجد شرایط
 زیر دعوت به همکاری می نماید.

پزشک: خانم/ آقا، پاره وقت، دورکاری، دارای پروانه مطب، حضور در مرکز الزامی نیست، حقوق توافقی، ساعت کاری منعطف
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

 sajadamini39@yahoo.com

دعوت به همکاری

شرکت آیریابرنا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران 
از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
کارشناس فروش مواد ضدعفونی کننده

آقا/خانم،  تمام وقت، خوش برخورد و آراسته، بیان قوی
آموزش با حقوق، آشنا به فن فروش

مدرک کاردانی و باالتر ترجیحا علوم پایه، آشنایی با کامپیوتر
محل سکونت تهران

دارای کارت پایان خدمت برای آقایان، شنبه تا چهارشنبه
حقوق پایه و پورسانت، بیمه تامین اجتماعی

پنجشنبه ها تعطیل، آموزش با حقوق، شرکت معتبر پزشکی و دارویی
محیط کاری امن و آرام

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

شرکت پخش تک ناز یاسمن نماینده انحصاری
 فعال در زمینه پخش مواد غذایی نماینده انحصاری 

شرکت روغن سمن واقع در استان تهران جهت تکمیل 
سرمایه های انسانی مورد نیاز خود از افراد واجد شرایط زیر

 دعوت به همکاری می نماید.
سرپرست فروش زنجیره ای

خانم/ آقا، تمام وقت
3 تا 5 سال سابقه کاری سرپرستی در صنعت مواد غذایی

تسلط به امور فروش در فروشگاه های زنجیره ای
توانایی مدیریت مناسب پرسنل زیر مجموعه

Outlook و Office ،تسلط به نرم افزارهای فروش
آشنا به بازارهای رقابتی

توانایی ارزیابی عملکرد و پایش مجموعه ذیربط و ارائه 
راهکارهای موثر جهت بهبود، حقوق و مزایای مکفی

طرح انگیزشی
پرداخت حقوق و پورسانت به صورت منظم ابتدای هر ماه

پوشش بیمه تکمیلی و تامین اجتماعی، عمر و حوادث از روز اول
پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب، ناهار، تلفن همراه

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

  hr@saman-oil.com

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور 
جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید.
کارشناس منابع انسانی

خانم/ آقا، تمام وقت، دارای مدرک کارشناسی در رشته های علوم انسانی
حداکثر 35 سال سن، دارای 4 سال سابقه ی کار مفید در حوزه منابع انسانی
آشنایی کافی با Word و Excel، آشنایی کافی با فرآیند جذب و استخدام

آشنا با امور اداری و پرسنلی
کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای متقاضیان آقا الزامی است

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

یک شرکت جهت تکمیل کادر خود از استان  بوشهر جهت کار در 
 جزیره قشم از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاري مي نماید.

 سرپرست و مدیریت کارگاه:  آقا، تمام وقت
 مهندسي عمران: جهت سرپرستي مدیریت کارگاه در جزیره قشم،

 با حداقل 15 سال سابقه کار
 mammut.civil@gmail.com 

دعوت به همکاری

مدرک دانشگاهی ندارم
رقیـه طالبـی کـه به عنـوان کارآفریـن برتـر نیـز هسـت درباره 
انسـانی،  علـوم  دیپلـم  مـن  گفـت:  خـود  تحصیلـی  رشـته 
امـا  نرفتـه ام  دانشـگاه  ولـی  دارم  مرتـع داری  و  کامپیوتـر 
توانسـته ام 22 گواهینامـه مهارتـی از سـازمان فنـی و حرفه ای 
دریافـت کنـم. درواقـع در بسـیاری از حوزه هـا سررشـته دارم.

کارآفرین برتر ملی شدم
او کـه کارآفریـن برتـر شـده گفـت: من از معدود کسـانی هسـتم 
کـه توانسـتم کارآفرین برتر شـوم و در نمایشـگاهی کـه در حوزه 

مشـاغل خانگـی بـود در بانکوک نیـز حضور پیـدا کردم.
وی افـزود: در طـول زندگـی  شـغل های مختلفـی را تجربـه کردم 
چـون بـه دلیـل مشـکالت مجبـور بـودم کارکنـم و حتـی کارم 
را تغییـر دهـم. مـن اوایـل دهـه ۸۰ اولیـن آژانـس بانـوان شـرق 
کشـور را راه انـدازی کـردم کـه به این ترتیب تعـدادی از خانم های 
همیـن  به واسـطه  شـدند.  مشـغول  کار  بـه  خانـوار  سرپرسـت 
کسـب وکار به عنـوان کارآفریـن نمونـه اسـتان هم انتخاب شـدم. 
امـا ایـن حرفـه ای نبـود کـه موردعالقـه ام باشـد درنتیجـه مدتی 
به عنـوان پیمانـکار در دانشـگاه کار می کردم. در برهـه ای نیز یک 
کارگاه شـیرینی پزی دایـر کـردم چـون گواهینامـه ایـن رشـته را 
هـم دارم. امـا سـال ۹۷ بـه علـت تخریـب مکانش، تعطیل شـد و 
دیگـر نتوانسـتم مکان جدیـدی بگیـرم. درنتیجه سـراغ آموختن 
پارچه بافـی رفتـم و از سـازمان میـراث فرهنگـی، مـدرک تو بافی 

)حولـه دسـتباف( گرفتم.

در برج میالد با جهاد دانشگاهی آشنا شدم
طالبـی دربـاره آشـنای خود با جهاد دانشـگاهی نیز گفت:  اسـفند 
۹۷ حوله هـای تولیـدی ام را در برج میالد تهران در نمایشـگاهی به 
نمایش درآوردم. آن زمان بود که با جهاددانشـگاهی آشـنا شـدم و 
یکـی از مربیـان آن کـه خـودش کارآفریـن بود به مـن گفت حاضر 
اسـت بـرای این کـه روی پـای خودم بایسـتم هـر مشـورتی بدهد. 
کمک هـای فکـری ایـن مربی موجب شـد در زمـان کوتاهی موفق 
شـوم و کارگاه خودم را داشـته باشـم و حتی در نمایشـگاه بانکوک 
به عنـوان پیشـران برتـر طـرح ملی مشـاغل خانگی شـرکت کنم و 

به عنـوان یک کارآفرین شـناخته شـوم.
از سـال ۹۷ بـا جهاد دانشـگاهی شـروع به همکاری کردیـم، اولین 

کارگاهـم را در این سـال راه انـدازی کردم. 

پیشران مشاغل خانگی هستم
او کـه پیشـران مشـاغل خانگـی اسـت افـزود: وظیفـه می دانم به 
کسـانی مثـل خـودم کمـک کنـم. اگـر کسـانی در طـول زندگی 
مـرا راهنمایـی کردنـد، نبودنـد مـن االن به جایـی کـه هسـتم، 
دهـم  نشـان  خانم هـا  بـه  کـردم  عهـد  خـودم  بـا  نمی رسـیدم. 
همه چیـز کمـک نهادهـای امـدادی نیسـت بلکـه بایـد کارکـرد 

وزندگـی را گردانـد.
 بایـد بگویـم 25۰ زن روسـتایی و شـهری و ۱۴۳ زن سرپرسـت 
خانـوار کـه یـا در کارگاه کار می کننـد یـا در خانه های خودشـان 
بـا من همـکاری می کننـد. حضور زنـان درزمینه مشـاغل خانگی 
چشـمگیر اسـت و در حال حاضر ۴5 خانم در روسـتای سـر چاه 
تازیـان مشـغول کارند که همگی شـان مـدارک مهارتـی گرفته اند 

و بـرای خـود کارآفرینان موفق هسـتند.

فروش ما از طریق مکان بازارهای اینترنتی است
این بانوی کارآفرین از اسـتان خراسـان جنوبی با اشـاره به مشـکالتی 
کـه در حـوزه فـروش و بازاریابی وجـود دارد گفت: یکی از مشـکالتی 
جـدی در سـالهای اخیر کروناسـت که مانـع برگزاری نمایشـگاه های 
مشـاغل خانگی شـده اسـت بنابراین بیشـتر فروش ما از طریق مکان 

بازارهای اینترنتی اسـت.
وی دربـاره وظایـف و فعالیت هـای پیشـرانان مشـاغل خانگـی گفت: 
اسـتعداد سـنجی، گـروه طراحـی، آمـوزش اعضـای شـبکه ها، گـروه 
مربیان و بازاریابان اینترنتی و حسـابداری، از کارهایی اسـت که دنبال 
می کنیـم. همچنیـن پیشـرانانی داریـم که همـه باهـم کار می کنیم.

کارآفرینی سعه صدر می خواهد
طالبـی دربـاره ویژگـی یـک فروش مـا از طریـق مـکان بازارهای 
بایـد  می شـود  کارآفرینـی  وارد  کـه  کسـی  گفـت:  اینترنتـی 

سـعه صدر داشـته باشـد، کفـش آهنـی به پایـش کنـد و مصداق 
ایـن باشـد کـه می گویـد باخـدا بـاش پادشـاهی کـن!

 در رشته های زیادی تخصص دارم
وی در ادامـه گفـت: در پنـج رشـته خیاطـی، سـه رشـته چـرم، 
پـرورش قـارچ، تولیـد کمپوسـت، گیاهـان دارویـی، نقاشـی روی 

توانسـتم گواهینامـه  نـازک دوزی و...  توبافـی، گلیـم،  پارچـه، 
مهـارت بگیـرم، مـن هرکـدام از ایـن گواهینامه هـا و مـدارک را 
برحسـب ضـرورت و شـرایط زندگـی ام دریافـت کـرده ام. مثـاًل 
انجـام داد چـون گرفتـار  بـاز  زمانـی کـه شـوهرم عمـل قلـب 
بیمـاری دیابـت هـم بود من رشـته مرتـع داری و گیاهـان دارویی 
را خوانـدم تـا بتوانـم از طریـق داروهـای گیاهی به بهبود شـرایط 
همسـرم کمـک کنـم. مـدرک خیاطـی را هـم وقتـی ۱۷ سـاله 
بـودم گرفتـم چـون تابسـتان ها خیاطـی می کـردم و الزم بود در 

رشـته ای کـه کار می کـردم مـدرک داشـته باشـم.

آشنایی با جهاد دانشگاهی برایم خیلی مهم بود
وی در ادامـه گفـت: یـک پیشـران بـه دیگـران آمـوزش می دهد 
و کمـک می کنـد تـا افـراد مهارتـی را بیاموزنـد و صاحـب شـغل 
شـوند. یـک پیشـران همچنیـن سـرمایه کار را در اختیـار افـراد 

قـرار می دهـد یـا محصـوالت تولیـدی آن هـا را می خـرد یـا افراد 
را بـه بازارهـای اسـتانی و کشـوری متصـل می کنـد تا خودشـان 
محصـوالت را بفروشـند. بایـد بگویـم وزارت تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی و جهـاد دانشـگاهی در موفقیت من به عنـوان کارآفرین 

و پیشـران مشـاغل خانگـی نقـش مهمـی داشـته و دارند.

باید به صادرات فکر کنیم
بـه  را  خـود  محصـوالت  بایـد  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  طالبـی 
بازارهـای جهانـی ارسـال کنیـم گفـت: مـن اگـر بتوانـم بـرای 
فـروش محصوالتمـان مشـتری خارجـی مخصوصـاً از کشـورهای 
همسـایه پیـدا کنـم، بسـیار راضـی خواهم بـود. برای رسـیدن به 
ایـن هـدف در حـال تالشـم و حتی مربـی گیوه بافی از کرمانشـاه 
آوردم تـا بـه خانم ها آموزش بدهد تا تاجرهای کشـورهای همسـایه 
بـرای خریـد گیـوه ایـران به جـای سـفر به غـرب از مـا که بـا آن ها 
هم مـرز هسـتیم، خریـد کننـد. اگر ایـن اتفـاق رخ بدهـد، می توانم 
بگویـم بـه بخشـی از اهدافم رسـیده ام. پیشـنهاد من بـه وزارت 
کار و جهـاد دانشـگاهی هـم این اسـت که مـا را در امر صادرات 

و ورود بـه بازارهـای خارجـی همراهـی نماینـد.

دستاوردهای مشاغل خانگی در خراسان جنوبی 
کارآفرینـی  و  آمـوزش  معـاون  ابراهیمـی  مجتبـی  دکتـر 

جنوبـی  خراسـان 
در   ۱۳۹6 سـال  در  خانگـی  مشـاغل  توسـعه  ملـی  طـرح 
خراسـان جنوبـی بـه عنوان یکی از اسـتانهای پایلـوت از بین 
۳۱ اسـتان کشـور آغـاز شـد و هـدف آن ایجاد ۱۰۰۰ شـغل 
در قالـب ایجـاد، احیـا و توسـعه مشـاغل خانگـی مزیـت دار 
بـود. بـرای ایـن طـرح ۳ فـاز شناسـایی مزیـت هـا، آمـوزش 
و توانمندسـازی و اتصـال بـه بـازار متقاضیـان ثبت نام شـده 
پیـش بینـی شـده بود که بـا اقدامـات انجام گرفتـه در طرح، 
2۸ مزیـت احصـاء و از بیـن بیـش از ۱۸۰۰ نفـر متقاضـی 
ثبـت نـام شـده در طـرح با ارائـه ۱۰6۷ نفر سـاعت مشـاوره 
و ۷۸2۴ نفـر سـاعت آمـوزش هـای عمومـی کسـب و کار و 
در  مهارتـی،  و  تخصصـی  آموزشـهای  نفـر سـاعت   2۰۹۷6
مجمـوع ۱۰۰۷ نفـر اتصـال بـه بـازار شـدند و زمینـه هـای 

اشـتغال بـرای ایشـان محقق شـد.
در ایـن طـرح بیـش از ۱5برند و سـه شـبکه ایجـاد گردید و 
پیشـرانان همـکار در طـرح بـه توانمندی هایی نظیـر مذاکره 
توسـعه  دیجیتـال،  بازاریابـی  ای،  شـبکه  فعالیـت  تجـاری، 

کسـب و کار و... مجهـز شـدند.
براسـاس نتایـج مطلـوب طـرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی 
در ۹ اسـتان، ایـن طـرح بـا ظرفیـت 5۴۳۰۰ نفـر مجـدد در 
سـال ۱۳۹۹ در ۳۱ اسـتان کشـور ادامه یافت و این بار سـهم 
اسـتان خراسـان جنوبـی ۴۰۰ نفـر بود کـه تاکنون بـا توجه 
بـه ثبـت نـام تعـداد ۸۳۰ نفـر در طـرح، مجموعـا 2۰۳6 نفر 
سـاعت مشـاوره، ۴۰۷2 نفر سـاعت آموزش عمومی و ۳2۸۰ 
نفـر سـاعت آمـوزش تخصصـی و مهارتی بـه متقاضیان طرح 
بـه صـورت رایگان ارائه شـده اسـت. همچنیـن تاکنون بیش 
از 2۰ برند و ۱۰ شـبکه کاری شـکل گرفته و صادرات بسـیار 
خوبـی بـه سـایر اسـتانها و کشـورهای دیگـر نیـز در طـرح 

توسـط شـبکه های شـکل گرفتـه به انجام رسـیده اسـت.
گفت و گو: لیال قرنفلی

یک پیشران مشاغل خانگی در گفتگو با بازارکار:

مدرک دانشگاهی ندارم اما کارآفرین هستم
رقیـه طالبـی پیشـران مشـاغل خانگی از اسـتان خراسـان 
سـرچای  روسـتای  و  بیرجنـد  شهرسـتان  از  جنوبـی، 
تازیـان، کارآفریـن برتـر کشـور اسـت. او بـرای بیـش از 
۴۰۰ نفـر اشـتغال ایجـاد کـرده و توانسـته بـرای جامعـه 
زنـان سرپرسـت خانـوار اسـتان قدم هـای خوبـی بـردارد. 
سـرچای  روسـتای  زنـان  تعاونـی  شـرکت  مدیرعامـل  او 
سرپرسـت  زنـان  توانمندسـازی  شـبکه  مدیـر  تازیـان، 

نیـز هسـت. و مسـئول شـبکه مشـاغل خانگـی  خانـوار 
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دعوت به همکاری

شرکت پترو کیمیا پیوند 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.استخدام فقط در ردیف شغلی ذکر شده صورت می گیرد.
 cv@trade-chemical.com

 مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

کارشناس فروش
خانم/ آقا، تمام وقت، کارشناسی/ کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی

سطح زبان انگلیسی متوسط، سن زیر 30 سال، دارای حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط
مسلط بر اصول و تکنیک های فروش، دارای مهارت های ارتباطی و توانایی مذاکره، پیگیر

بیمه
اضافه کاری
وعده غذایی

متخصص سئو
خانم/ آقا، تمام وقت، کارشناسی/ کارشناسی ارشد، سطح زبان انگلیسی خوب

Google Analytics و Search console آشنا به ،Off page و On page آشنا با مفاهیم سئوی
مسلط به وردپرس )ترجیحا آشنا به HTML و CSS(، توانایی انجام کار تیمی

توانایی حل مسئله، عالقه مند به یادگیری

بیمه
اضافه کاری
وعده غذایی

کارآموز آی-تی
آقا، تمام وقت، کارآموزی، کارشناسی،  مهندسی کامپیوتر و سایر رشته های مرتبط

Help desk سطح زبان انگلیسی متوسط، سن زیر 30 سال، مسلط به
Photoshop مسلط به ،Network+ مسلط به

بیمه
اضافه کاری
وعده غذایی

خانم،  تمام وقت،  کاردانی/کارشناسی، تمامی رشته ها، سطح زبان انگلیسی متوسطمنشی
سن زیر 30 سال، با انگیزه، پر انرژی و دارای روحیه کار تیمی

دارای فن بیان و ارتباطات اجتماعی باال، مسلط به کار با کامپیوتر

بیمه
اضافه کاری
وعده غذایی

دعوت به همکاری

شرکت تپش )تدبیر پژوه شمس(
 فعال در زمینه تجهیزات پزشکی 

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

کارشناس بازرگانی
خانم/ آقا، تمام وقت

ترجیحا دارای مدرک مهندسی پزشکی یا رشته مرتبط
دارای مدرک مسئول فنی و آشنا به امور اداره کل تجهیزات 
پزشکی و ثبت محصوالت )در هر دو زمینه واردات و تولید(

imed و ttac ،آشنا به سامانه جامع تجارت
آشنا به ثبت سفارش، امور حمل و نقل داخلی و بین المللی

مسلط به زبان انگلیسی
حداقل دو سال سابقه کار بازرگانی در حوزه تجهیزات پزشکی
دارای روابط عمومی باال و روحیه کار تیمی و متعهد به اصول اداری

دارای انگیزه پیگیری امور محوله با پشتکار باال
مسلط به نرم افزارهای Office مخصوصا اکسل

حداکثر سن 30 سال
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 

به ایمیل زیر ارسال نمایند.
bazargani@tapeshmed.com

دعوت به همکاری

یک شرکت نهاد مالی فعال در بازار سرمایه 
جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران از افراد واجد شرایط 

زیر دعوت به همکاری می نماید.
رئیس اداره صندوق های سرمایه گذاری جایگزین

خانم/ آقا، تمام وقت
کارشناسی یا کارشناسی ارشد حسابداری، مدیریت، اقتصاد و ...

گواهی نامه حرفه ای: اولویت با متقاضیان 
دارای گواهی نامه حرفه ای

مسلط به امور اجرایی صندوق های سرمایه گذاری و قوانین و 
مقررات بازار سرمایه

منظم و متعهد، پیگیر و خالق، دارای روحیه کار تیمی، 
با انگیزه و فعال

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با عنوان 
صندوق سرمایه گذاری جایگزین به ایمیل زیر ارسال نمایند.

Investment.m1400@gmail.com

دعوت به همکاری

یک شرکت جهت تکمیل کادر دفتر مرکزی خود در 
استان  تهران، محدوده میدان جمهوری از افراد
 واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

حسابدار: خانم/ آقا،  تمام وقت، آشنایی کامل به سیستم هلو

حداقل با 5 سال سابقه کار، حداقل لیسانس حسابداری، بیمه، حقوق ثابت
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 

به ایمیل زیر ارسال کنید.
sadidmashinaflak@yahoo.com

دعوت به همکاری

شرکت کیان شکالت کیمیا )شکالت پارمیدا( 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.
لطفا عنوان شغلی خود را در بخش موضوع ایمیل ثبت کنید.

 job@parmidachocolate.com

شرایط احرازموقعیت شغلی

مدیر فروش
خانم/ آقا، تمام وقت، :ترجیحٌا لیسانس مدیریت، سابقه کار 15 سال، سن حداکثر 50 سال

تسلط بر مفاهیم بازاریابی، فروش و توسعه کسب و کار، توانایی ایجاد و مدیریت تیم قوی و حرفه ای
مهارت باال در نگارش و ارائه مستندات و محتوای تجاری و فنی، تدوین استراتژی های فروش سازمانی

تعهد و قابلیت رهبری و سرپرستی تیم فروش و بازاریابی

رئیس فروش تهران
خانم/ آقا، تمام وقت، ترجیحٌا لیسانس مدیریت، سابقه کار 10سال، سن حداکثر 40سال

تسلط بر مفاهیم بازاریابی، فروش و توسعه کسب و کار، توانایی مذاکره و پیگیری تا رسیدن به نتیجه
توانایی ایجاد و مدیریت تیم قوی و حرفه ای، مهارت باال در نگارش و ارائه مستندات و محتوای تجاری و فنی

تعهد و قابلیت رهبری و سرپرستی تیم فروش و بازاریابی مویرگی

رئیس فروش زنجیره ای
خانم/آقا، تمام وقت، ترجیحٌا لیسانس مدیریت، سابقه کار10سال، سن حداکثر 40سال

تسلط بر مفاهیم بازاریابی، فروش و توسعه کسب و کار، توانایی مذاکره و پیگیری تا رسیدن به نتیجه
توانایی ایجاد و مدیریت تیم قوی و حرفه ای، مهارت باال در نگارش و ارائه مستندات و محتوای تجاری و فنی

تسلط بر فروش میدانی، ماموریت خارج از شهر، آشنا با قرارداد های فروش سازمانی
سرپرست فروش 

مویرگی
خانم/آقا، تمام وقت، ترجیحٌا لیسانس مدیریت، سابقه کار 8 سال، سن حداکثر 40سال
فن بیان و روابط عمومی باال، تسلط بر مفاهیم بازاریابی، فروش و توسعه کسب و کار

توانایی مذاکره و پیگیری تا رسیدن به نتیجه، توانایی ایجاد و مدیریت تیم قوی و حرفه ای
مهارت باال در نگارش و ارائه مستندات و محتوای تجاری و فنی

سرپرست مرچندایزینگ
خانم/ آقا،  تمام وقت، ترجیحٌا لیسانس مدیریت، سابقه کار8 سال، سن حداکثر 35 سال

دارای روابط عمومی باال و فن بیان قوی، آشنا به چیدمان و فروش
نظارت و گزارش فعالیت رقبا در سطح فروشگاه ها و گزارش

خانم/ آقا،  تمام وقت، حداقل دیپلم، سابقه کار 1 سال، سن حداکثر 35 سال، دارای روابط عمومی باال و فن بیان قویکارشناس مرچندایزینگ
آشنا به چیدمان و فروش، نظارت و گزارش فعالیت رقبا در سطح فروشگاه ها و گزارش

خانم/آقا،  تمام وقت، حداقل دیپلم، سابقه کار 1 سال، سن حداکثر 35 سال، دارای روابط عمومی باالفروشنده مویرگی
آشنایی به مناطق 22 گانه تهران، مسلط به اصول و فنون مذاکره، آشنا به فروش مویرگی

معاونت علمی و فناوری در گزارشی  اعالم کرد؛

افزایش اشتغال شرکت های دانش بنیان
 و خالق  به 191 هزار نفر

۲۰ استارت آپ ایرانی به نمایشگاه 
جیتکس ۲۰۲۱می روند 

۲۰ استارت آپ برگزیده ایرانی به نمایشگاه  GITEX FUTURE STARS ۲۰۲۱ اعزام می شوند.
بــه گــزارش مهــر، نمایشــگاه جیتکــس دبــی، بزرگتریــن و معتبرتریــن نمایشــگاه خاورمیانه 
ــن حــوزه را دور  ــزار می شــود و متخصصــان ای ــز برگ ــه هــر ســاله در فصــل پایی اســت ک

ــد. ــع می کن ــم جم ه
ــش  ــکوفایی در بخ ــوآوری و ش ــدوق ن ــط صن ــده توس ــان برگزی ــش بنی ــرکت دان ۲۰ ش
»فیوچــر اســتارز« ایــن نمایشــگاه کــه در تاریــخ هــای ۲۵ الــی ۲۹ مهــر ۱۴۰۰ در مرکــز 

ــا مــی شــود شــرکت خواهنــد کــرد. ــی برپ ــی شــهر دب تجــارت جهان
نمایشــگاه جیتکــس فرصتــی اســتثنائی بــرای آشــنایی بــا جدیدتریــن فناوریهــا، 
ایجــاد ارتبــاط بــا تولیدکننــدگان مطــرح دنیــا و جــذب ســرمایه بیــن المللــی را بــرای 

ــرد. ــد ک ــم خواه ــی فراه ــای ایران اســتارت آپ ه
از جملــه مهمتریــن دوره هــای آموزشــی کــه در ایــن نمایشــگاه بــرای اســتارت ادعــا برگــزار 
مــی شــود میتــوان بــه »بررســی و بهبــود مــدل کســب وکار بــرای ارائــه بــه ســرمایه گذار«، 
ــرمایه گذاران  ــا س ــنایی ب ــی«، »آش ــن الملل ــرمایه گذاران بی ــه س ــی ب ــه مال ــوه ارائ »نح
ــات  ــا کلی ــنایی ب ــورها«، »آش ــن کش ــرمایه در ای ــذب س ــد ج ــی و فرآین ــورهای عرب کش
ــن  ــا کلیدی تری ــنایی ب ــا«، و »آش ــت از ایده ه ــوه حفاظ ــری و نح ــت فک ــی مالکی حقوق

ــرد. ــا ســرمایه گذار« اشــاره ک ــرارداد ب ــاد ق ــی در انعق ــکات حقوق ن

بــر اســاس اعــام معاونــت علمــی و فنــاوری 
ایــران در کســب شــاخص های ارزیابــی 

ــودی دارد. ــد صع ــاوری رون ــم و فن عل
ــت  ــل از معاون ــه نق ــازارکار  ب ــزارش ب ــه گ ب
هــر  معاونــت،  ایــن  فنــاوری،  و  علمــی 
و  »پایــش  عنــوان  بــا  گزارشــی  ســال 
ــازی  ــعه، تجاری س ــق و توس ــی تحقی ارزیاب
و نــوآوری« منتشــر می کنــد کــه نتایــج 
صعــودی  وضعیــت  نشــان دهنده  آن 
ــت. اس ــاوری  فن و  ــم  ــاخص های عل ش

ــم و  ــی عل ــش و ارزیاب ــام پای ــدف از انج ه
فنــاوری در کشــور ارائــه تصویــری روشــن از 
وضعیــت ایــن حــوزه اســت تــا بــا اســتفاده از 
ــق  ــزی درســت و دقی ــا برنامه ری ــج آن ب نتای
بــرای گســترش زیســت بــوم فنــاوری و 

ــم. ــوآوری گام برداری ن
منابــع مالــی علــم، فنــاوری و نــوآوری، 
دســتاورد اقتصــادی شــرکت های خــاق 
اقتصــادی  دســتاوردهای  دانش بنیــان،  و 
ــط  ــوآوری و محی ــاوری و ن ــم، فن ــش عل بخ
و چارچــوب نهــادی محورهــای کلیــدی ایــن 
گــزارش هســتند کــه هــر یــک بخــش هایی 

ــد. را دارن
ــاخص های  ــامل ش ــی ش ــع مال ــور مناب مح
هزینه کــرد در تحقیــق و توســعه و آمــوزش، 
محــور دســتاوردهای اقتصــادی شــامل میزان 
ــان و خــاق و  درآمــد شــرکت های دانش بنی
مســتقر در پارک هــا و مراکــز رشــد، میــزان 
اشــتغال زایی ایــن بنگاه هــا و صــادرات آن هــا 
ــادی شــامل  ــط و چارچــوب نه و محــور محی

شــاخص های حــوزه مالکیــت فکــری اســت.
توجه به خلق ثروت و توسعه اقتصادی

و  تحقیــق  هزینه کــرد  »ســهم  شــاخص 
توســعه از تولیــد ناخالــص داخلــی« بــه 
ــق  ــن شــاخص حــوزه تحقی ــوان مهمتری عن
ــت و  ــته اس ــی داش ــد افزایش ــعه رون و توس
از ۰.۲۵درصــد در ســال ۱۳۹۲ بــه ۰.۸۳ 
در ســال  و ۰.۸۸درصــد  در ســال ۱۳۹۶ 
ــل  ــتمر و قاب ــود مس ــه بهب ــید ک ۱۳۹۸ رس

ماحظــه ای اســت. آمــار ایــن شــاخص 
توســط مرکــز آمــار ایــران و برگرفتــه از 
ــج پیمایــش تحقیــق و توســعه منتشــر  نتای

می شــود.
از آنجــا کــه هــدف محــوری ســرمایه گذاری 
در تحقیــق و توســعه خلــق ثــروت و توســعه 
اقتصــادی اســت، ســهم بخــش کســب وکار 
ــوان  ــه عن از هزینه کــرد تحقیــق و توســعه ب
معیــار مهمــی در کشــورهای توســعه یافتــه 
مــورد توجــه اســت کــه از ۲۵درصد در ســال 
۱۳۹۶ بــه ۳۳ درصد در ســال ۱۳۹۸ رســیده 
ــن شــاخص پیمایــش  اســت. مرجــع داده ای
ــران اســت کــه هــر دو ســال  مرکــز آمــار ای
ــن مرکــز انجــام می شــود. ــار توســط ای یکب
۱۳۰ درصد رشد درآمدی شرکت های 

دانش بنیان و خالق
در  دیگــر  کلیــدی  شــاخص  همچنیــن 
ــرکت های  ــد ش ــم درآم ــزارش، حج ــن گ ای
ــور  ــه در مح ــت ک ــاق اس ــان و خ دانش بنی
ــد  ــرار دارد. درآم ــادی ق ــتاوردهای اقتص دس
ایــن شــرکت ها از ۳۶۶ هــزار میلیــارد ریــال 
در ســال ۱۳۹۶ بــه ۸۵۷ هــزار میلیــارد ریــال 
ــه  ــرده ک ــدا ک ــش پی ــال ۱۳۹۸ افزای در س
۱۳۰درصــد رشــد را نشــان می دهــد. مرجــع 
داده ایــن شــاخص ســتاد فنــاوری هــای نرم و 
هویــت ســاز و مرکــز شــرکت ها و موسســات 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  دانش بنیــان 

ریاســت جمهــوری اســت.
توســط  شــده  ایجــاد  اشــتغال   تعــداد 
شــرکت های دانــش بنیــان و خــاق نیــز بــه 
عنــوان یکــی از شــاخص های کلیــدی حــوزه 
اقتصــاد دانش بنیــان اســت کــه رونــد آن در 
قالــب شــاخص »تعــداد شــاغان بنگاه هــای 
اســت.  آمــده  گــزارش  در  دانش بنیــان« 
ــرکت های  ــط ش ــده توس ــاد ش ــتغال ایج اش
دانــش بنیــان و خــاق از ۱۲۷هــزار نفــر در 
در ســال ۱۳۹۶ بــا افزایــش تقریبــی ســاالنه 
بیــش از ۲۰ هزارنفــری، بــه بیــش از 
۱۹۱ هــزار نفر در ســال ۱۳۹۹ رســیده اســت.

رئیــس مرکــز نــوآوری و آمــوزش پژوهشــگاه قوه قضائیــه از 
ورود قــوه قضائیــه بــه حــوزه نــوآوری خبــر داد و گفــت: بــا 
راه انــدازی مرکــز نــوآوری پژوهشــگاه قــوه قضائیــه بســتر 
ورود اســتارتاپ هــا بــرای حــل مشــکات فراهــم مــی شــود.
ــم  ــوادی، در مراس ــدی ج ــید مه ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
امضــای تفاهم نامــه همــکاری مشــترک میــان مرکــز 
نــوآوری و آمــوزش پژوهشــگاه قــوه قضائیــه و ســازمان نظام 
صنفــی رایانــه ای اســتان تهــران بــا موضــوع هم افزایــی در 
ــئله  ــی از ۱۰ مس ــرد: یک ــار ک ــی اظه ــای حقوق نوآوری ه
اساســی کــه رئیــس قــوه قضائیــه طــرح کردنــد، اســتفاده 
ــز  ــت. مرک ــوده اس ــن ب ــای نوی ــای فناوری ه از ظرفیت ه
نــوآوری پژوهشــگاه قــوه قضائیــه بــر همیــن اســاس بســتر 
بهره منــدی دســتگاه قضائــی کشــور را از اهالی اکوسیســتم 

ــوآوری فراهــم خواهــد آورد. ن
رئیــس مرکــز آمــوزش و نــوآوری پژوهشــگاه قــوه قضائیــه، 

ایــن مرکــز را متولــی موضوعــات نــوآوری در حــوزه حقوقی و 
 RegTech، LegalTech ،قضائــی مانند هــوش مصنوعــی
اســت در حــوزه آمــوزش نیــز رســالت ایــن مرکــز آمــوزش 
ارتقــا ســطح دانــش و مهارتــی جامعــه حقوقــی کشــور بــا 
ــای  ــته و رویه ه ــات برجس ــا قض ــدی از ظرفیت ه ــره من به

قضائــی اســت.
ــوآوری و آمــوزش  ــه ارتبــاط مرکــز ن جــوادی همچنیــن ب
پژوهشــگاه قــوه قضائیــه بــا اصنــاف اشــاره کــرد و افــزود: 
ــگاه  ــوزش پژوهش ــوآوری و آم ــز ن ــوزه، مرک ــن ح در ای
افزایــش آگاهی هــای حقوقــی اصنــاف  بــه دنبــال 
ــات  ــط قض ــا توس ــن آموزش ه ــه ای ــق ارائ ــف از طری مختل

دادگســتری اســت.
وی بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری مشــترک بــا 
ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای تهــران افــزود: بــا امضــای 
ــدازی  ــه راه ان ــی از جمل ــم اقدامات ــه می توانی ــن تفاهم نام ای

دوره آموزشــی و مدرســه حقــوق فنــاوری نویــن را دنبــال کنیــم.
رئیــس مرکــز نــوآوری و آمــوزش پژوهشــگاه قــوه قضائیــه 
بــا بیــان اینکــه امــروزه جرایــم مرتبــط بــا حــوزه فنــاوری 
دارای  اقتصــادی،  مباحــث  و  ارتباطــات  و  اطاعــات 
پیچیدگــی باالیــی اســت گفــت: در همیــن راســتا، مرکــز 
ــا همــکاری  ــوآوری و آمــوزش پژوهشــگاه قــوه قضائیــه ب ن
مجتمــع ویــژه رســیدگی بــه جرایــم اقتصــادی، نخســتین 
ــوزه  ــادی را ح ــم اقتص ــزرگ جرای ــزه ب ــورت جای ــوت ک م
ــن را حــوزه  اقتصــادی و مدرســه حقــوق فناوری هــای نوی

ــرا دارد. ــت اج ــن در دس ــای نوی فناوری ه
جــوادی بــا اشــاره بــه فعالیــت ۶ هــزار شــرکت دانــش بنیان 
در کشــور، بــر لــزوم تربیــت و راه اندازی رســته کارشناســان 
رســمی قــوه قضائیــه در حوزه شــرکت های خــاق، دانــش بنیان 
و اســتارتاپ هــا و ارتقــا ســطح آگاهــی قضــات از مســائل 

مربــوط بــه آنهــا تأکیــد کــرد.

رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه عنوان کرد؛ 

ورود استارتاپ ها برای حل نظام قضائی کشور 

مدیر مرکز استارتاپ استان کرمانشاه:

استارتاپ بین المللی کشاورزی در کرمانشاه
 برگزار می شود

ــی  ــن الملل ــداد بی ــن روی ــزاری اولی ــاه از برگ ــتان کرمانش ــتارتاپ اس ــز اس ــر مرک مدی
ــر داد. ــاه خب ــر م ــر مه ــاورزی در اواخ ــرد کش ــا رویک ــتارتاپ ب اس

مهــدی طایــی در جمــع خبرنــگاران بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار کــرد: هرچنــد شــرایط 
ــا  ــود دارد، ام ــاورزی وج ــوزه کش ــاه در ح ــتان کرمانش ــی در اس ــیل باالی ــژه و پتانس وی
همچنــان کشــاورزی اســتان مســیر زیــادی را بــرای حرکــت بــه ســمت فنــاوری و گــذار 

از شــرایط ســنتی، پیــش روی دارد. 
ــر اســاس مطالعــات انجــام شــده و همچنیــن بررســی نیازهــای اســتان در  ــزود: ب وی اف
حــوزه کشــاورزی، عــزم جــدی بــرای برگــزاری رویــداد اســتارتاپ بــا رویکــرد کشــاورزی 
ــرای  ــتان ب ــی اس ــش خصوص ــت بخ ــا و حمای ــس از تقاض ــت پ ــت، در نهای ــکل گرف ش
ــرکای  ــا ش ــف ب ــات مختل ــزاری جلس ــا برگ ــتارتاپ   ب ــز اس ــداد، مرک ــن روی ــزاری ای برگ
ــردی و فنــاور محــور  کلیــدی و حامیــان اصلــی، برگــزاری ایــن رویــداد را بصــورت کارب

ــرار داد. ــتور کار ق در دس
ــاه  ــر مهرم ــت کشــاورزی، اواخ ــا موضــوع و محوری ــداد ب ــن روی ــت: ای ــن مســئول گف ای
بــه همــت مرکــز اســتارتاپ، دانشــگاه رازی، مدیریــت ترویــج جهــاد کشــاورزی اســتان، 

ــاوری، بخــش خصوصــی و ســایر نهادهــای دولتــی برگــزار خواهــد. ــم و فن ــارک عل پ
ــک شــوک درحــوزه تخصصــی  ــد ی ــد مانن ــداد می توان ــر روی ــه ه ــان اینک ــا بی ــی ب طای
خــود عمــل کنــد، گفت:رویــداد های اســتارتاپی فرصت مناســبی بــرای جوانــان و ایــده پردازان اســت 
ــذار  ــرمایه گ ــذب س ــا ج ــود را ب ــای خ ــرح ه ــده و ط ــده ش ــا دی ــای آنه ــده ه ــه ای ک

ــد. ــی کنن اجرای
ــرای آن  ــی  کــه ب ــه موضــوع آن و محورهای ــا توجــه ب ــداد ب ــن روی ــح کــرد: ای وی تصری
در نظــر گرفتــه شــده اســت در پنــج روز بــه صــورت چرخشــی در مــکان هــای مختلــف 

برگــزار خواهــد شــد.
وی افــزود: تمرکــز ایــن رویــداد برایده پــردازی، خاقیــت، جــذب ســرمایه، اعتبارســنجی 
Demo day ایــده هــا، مــدل کســب وکار و … اســت و در نهایــت پــس از داوری در روز آخــر

از اســتارتاپ هــا بصــورت مــادی و معنــوی حمایــت خواهیــم کــرد.
ــداد گام  ــن روی ــه ای ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــز اســتارتاپ اســتان کرمانشــاه اب ــر مرک مدی
مثبتــی در جهــت پیشــرفت وتوســعه هرچــه بیشــتر کشــاورزی اســتان و حرکــت 

ــد. ــور  باش ــاور مح ــاورزی فن ــمت کش ــه س ــاه ب کرمانش
ــه  ــت ارائ ــدان جه ــی عاقمن ــای ارتباط ــی، راه ه ــات تکمیل ــه زودی اطاع ــزود: ب وی اف
ایــده و ســایر موضوعــات کلیــدی از جملــه پوســتر جدیــد رویــداد، رونمایــی خواهــد شــد.

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

ورود جدی صنعتگران در حمایت از استارت  آپ ها
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان کرمانشــاه، از اجــرای طــرح »صــدف« بــه منظــور 
ــه  ــت: برنام ــر داد و گف ــگاهی خب ــان دانش ــجویان و فارغ التحصی ــازی دانش توانمندس
توســعه اســتان بــر ســه محــور کشــاورزی، گردشــگری و صنایــع تبدیلــی کشــاورزی 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــاور ق ــای فن ــتارت اپ ها و واحد ه ــه اس ــورد توج م
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمانشــاه، ســیامک آزادی اظهــار داشــت: ســومین 
دوره طــرح »صــدف« بــه منظــور توانمندســازی دانشــجویان و فارغ التحصیــان 

ــد شــد. ــزار خواه دانشــگاهی برگ
وی گفــت: در ســطوح پایین تــر تحصیلــی و حتــی دانشــگاه ها، دانش آمــوزان و 
ــه را کســب  ــه و نوآوران ــا حــوزه کســب و کارهــای فناوران دانشــجویان آشــنایی الزم ب
ــت،  ــومین دوره  اش اس ــال س ــه امس ــدف ک ــرح ص ــل ط ــن دلی ــه همی ــد، ب نمی کنن

اجــرا می شــود.
 رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان کرمانشــاه، هــدف ایــن طــرح را طراحــی مســیر 
ــاوری  ــتم فن ــا در اکوسیس ــی آن ه ــه نقش آفرین ــک ب ــراد و کم ــه ای اف ــده حرف آین

اســتان اعــام کــرد و گفــت: ایــن طــرح در چهــار فــاز اجــرا خواهــد شــد.
آزادی گفــت: فــاز اول و دوم ایــن طــرح در قالــب کارگاه هــای تخصصــی  و بــا موضــوع  

تقویــت مهارت هــای عمومــی و مهارت هــای تخصصــی خواهــد بــود.
وی ادامــه داد: فــاز ســوم ایــن طــرح در قالــب برگــزاری تورهــای تخصصــی، آشــنایی 
بــا واحد هــای فنــاور موفــق و انتقــال تجــارب آنــان خواهــد بــود و فــاز چهــارم شــامل 
معرفــی افــراد بــه اســتارت آپ ها و  واحد هــای فنــاور جهــت جــذب، یادگیــری 
ــت  ــه جه ــن حیط ــه ای ــان ب ــرایط ورود آن ــردن ش ــم ک ــا فراه ــدن و ی ــد ش و کارآم

تجاری ســازی ایده هایشــان خواهــد بــود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور

راه اندازی مرکز نوآوری صنایع خالق در دانشگاه 
پیام نور با همکاری معاونت علمی

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه پیــام نــور بــا اشــاره بــه راه انــدازی مرکــز نــوآوری صنایــع خاق، 
آمادگــی ایــن دانشــگاه را بــرای همــکاری بــا اســتارت آپ ها اعــام کــرد.

ــداد آنایــن دوشــنبه های اســتارت آپی کــه در  ــازارکار، محمدعلــی کریمــی در روی ــه گــزارش ب ب
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی برگزار شــد، حوزه ســاختمان را حوزه بســیار مهم و جــزو تاثیرگذارترین 

و پــر گســتره ترین حوزه هــا در بعــد درآمدزایــی و اشــتغال زایی در صنعــت توصیــف کــرد.

وی ادامــه داد: همــه دانشــگاه های دنیــا و از جملــه دانشــگاه های ایــران در تاش هســتند تا از دانشــگاه 
نســل ســوم به دانشــگاه نســل چهــارم حرکــت کنند و دانشــگاه پیــام نور نیــز در ایــن راســتا گام های 

خوبی برداشــته اســت.
کـریمی ادامـه داد: شکل گیری و راه انـدازی مرکز نـوآوری صنـایع خاق تـوسـط دانشگـاه پیــام نور

 از جملــه اتفاقــات خوبــی بــوده کــه در زمینــه حمایــت از نوآوری صــورت گرفته اســت و در حــال حاضر 
تیم هــا در حــال اســتقرار در ایــن مرکز هســتند.

ــور رویکــرد ایــن مرکــز را توجــه، حمایــت و اعطــای  معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه پیــام ن
تســهیات بــه حــوزه نــوآوری و خاقیــت دانســت کــه بــر اســاس توافقــات انجــام شــده بــا معاونــت 

علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری راه انــدازی شــده اســت.
وی افــزود: دانشــگاه پیــام نــور در زمینــه فعالیت هــای حمایتــی و مشــارکتی آمادگــی همــکاری بــا 

ــاق را دارد. ــع خ ــوزه صنای ــا ح ــط ب ــتارت آپ های مرتب اس
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جهت تامین نیروی انسانی یگان های استان مورد نیازردیف
مستقر در شهرهای ذیل

یگان های مستقر در شهر های مهاباد آذربایجان غربی۱
و پیرانشهر )تیپ های ۱۶۴  و ۳۶۴(

تیپ ۷۱ایالم۲

یگان های مستقر در استان خوزستانخوزستان۳

یگان های لشکر ۸۸ زاهدانسیستان و بلوچستان۴

یگان های مستقر در شهر های مریوان کردستان۵
و سقز )تیپ های ۳۲۸ و ۲۲۸(

یگان های مستقر در جنوب شرقکرمان۶

 الف( شرایط عمومی :
۱(متدین به دین مبین اسالم

 ۲ ( تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران 
۳( ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و آمادگی فداکاری در 

راه تحقق اهداف آنها
 ۴(عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران

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

 ۷( عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گرو های سیاسی
 ۸( عدم معروفیت به فساد اخالقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن 

سوءپیشینه کیفری برابر اعالم مراجع ذی صالح
 ۹( داشتن سالمت روانی و جسمانی برابر تاییدیه اداره بهداشت ودرمان 

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران ))حداقل قد۱۶۵ سانتیمتر (( 
۱۰(کسانی که به عنوان عضو به ارتش می پیوندند باید برای رزمنده شدن 

وارد شوند و آمادگی ماموریت در هر جایی را داشته باشند. 
۱۱(شاخصه های تدین و انقالبی بودن اصل بوده و در همه مراحل باید مورد 

توجه قرار گیرد.
و  نبوده  آنان  اقتصادی  مشکالت  نمودن  مرتفع  مبنای  بر  افراد  ۱۲(استخدام   
به وجود  افراد  استخدام  باشد. ۱۳(در  نیاز سازمان  اساس  بر  استخدام  و  جذب 

انگیزه خدمتی ، روحیه ایثار و فداکاری توجه شود
ب( شرایط اختصاصی برای داوطلبان درجه دار پیمانی نزاجا

۱ ( داشتن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه در یکی از رشته  های ریاضی فیزیک 
، علوم تجربی ، علوم انسانی و معارف ، فنی حرفه ای ، هوانوردی و کار دانش 
)به غیر از رشته های دامداری، باغبانی ،کشاورزی و امور زراعی و زیر شاخه 
های مربوطه ( در رشته های مورد نیاز با حداقل معدل کل ۱۳ و کتبی ۱۰ به 

باال )دارندگان معدل باالتر در اولویت خواهند بود(.
۲( سپردن تعهد خدمت به مدت ۵ سال به صورت پیمانی برابر ضوابط قانون 

ارتش جمهوری اسالمی ایران .
۳( قرارداد به صورت پیمانی و برای مدت ۵ ساله از تاریخ استخدام می باشد.

۴( موفقیت در معاینات پزشکی ، مقاومت جسمانی ، صالحیت های گزینشی 
و مصاحبه فرماندهی.

۵( حداقل سن ۱۷ سال و حداکثر ۲۱ سال تمام تا تاریخ )۱۴۰۰/۲/۱( می باشد. 
ضمنًامدت خدمت دوره ضرورت به حداکثرسن اضافه میگردد.

۶( به محض تکمیل ظرفیت ثبت نام متوقف خواهد شد .
۷( فرزندان شهدا، جانبازان از کار افتاده کلی و آزادگان از کار افتاده کلی از شرط 

معدل و سن معاف می باشند.
خدمت  مشمول  داوطلبان  و  پزشکی  معافیت  کارت  دارندگان  نام  ثبت  از   )۸

سربازی که اضافه سنواتی داشته باشند ممانعت بعمل خواهد آمد.
باید مجرد بوده و تا  با توجه به شبانه روزی بودن دوره آموزش داوطلبان   )۹

پایان دوره مجرد باقی بمانند.
)داوطلبان متاهل حق ثبت نام ندارند و پذیرش و عضویابی نخواهند شد(

 ج( امتیازات
۱( داوطلبان استخدام در مقطع درجه دار پیمانی نظامی نظامی پس از طی دوره های 
 آموزشی برابر مقررات ارتش جمهوری اسالمی ایران به ترفیع درجه نائل می گردند .

۲( دوره آموزش شبانه روزی و کلیه هزینه ها از قبیل مسکن ، خوراک ، 
پوشاک ، بهداشت و درمان و وسائل کمک آموزشی در مدت آموزش به عهده 

ارتش جمهوری اسالمی ایران خواهد بود و ماهیانه مبلغی به عنوان کمک 
 هزینه تحصیلی به آنان پرداخت خواهد شد.

۳( کارکنان استخدامی مطابق ضوابط و مقررات از امکانات حکمت کارت ، 
 بیمه خدمات درمانی ، بیمه عمر و سایر تسهیالت رفاهی بهره   مند خواهند گردید .
۴( خانوادهای معظم شهداء ، جانبازان ، آزادگان ، نظامیان ) در صورت ارائه 

مدارک معتبراز بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مربوطه( از امتیازات قانونی 
مصوب برخوردار خواهند شد .

 د( مدارک مورد نیاز
 ۱ ( سه قطعه عکس ۴ ×۳ پشت نویسی شده .

 ۲ ( اصل و یک برگ روگرفت )فتوکپی( مدرک دیپلم متوسطه در رشته مورد نیاز .
۳ ( اصل و یک برگ روگرفت )فتوکپی(کارت پایان خدمت ) برای داوطلبانی 

 که خدمت سربازی را انجام داده اند (
۴( ارائه روگرفت و اصل گواهی اشتغال به خدمت سربازی در صورت نداشتن 

 غیبت سنواتی ) جهت سربازان وظیفه (
۵( ارائه روگرفت و اصل دفترچه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت سنواتی 

 هنگام ثبت نام جهت داوطلبان مشمول.
 ۶( ( ارائه اصل و یک سری روگرفت )فتوکپی( از تمام صفحات شناسنامه.

 ۷( ارائه اصل و یک برگ روگرفت کارت ملی .
۸( ثبت   نام حضوری در دفتر جذب و عضویابی محل سکونت صورت می 

 پذیرد و از ارسال مدارک به صورت پستی اکیداً خودداری فرمایید.
۹( خانواده های محترم شهدا،جانبازان ، آزادگان ،نظامیان مستندات مربوط را 

 به همراه سایر مدارک تحویل مسئولین حوزه های ثبت نام نمایند.
 ۱۰( مدارک تحویلی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد .

۱۱( داوطلبان استخدام با توجه به شهر محل دریافت دیپلم و سکونت به 
نزدیک ترین دفاتر جذب و عضویابی برابر آدرس مندرج در صفحات بعد 

مراجعه و از حضوردر سایر دفاتر استخدام جهت ثبت نام خودداری نمایند .
تذکر : ارائه مدرک اصلی صرفًاجهت رویت می باشد و از تحویل اصل مدارک 

جداً خودداری گردد.

ه( نحوه ثبت نام و آدرس دفاتر عضویابی
۱- عالقه مندان به همراه مدارک به نزدیک ترین دفاتر جذب و عضویابی 
محل سکونت از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ حضوراً مراجعه و 

 ضمن تحویل مدارک نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند .
۲- داوطلبین عضویابی شده الزم است باهماهنگی دفاتر جذب و عضویابی 

مربوط و طبق برنامه زمانبندی جهت انجام مراحل گزینش به تهران- میدان حر- 
خیابان امام خمینی غربی – مدیریت گزینش و استخدام نزاجا مراجعه نمایند.

آدرس دفتر جذب شهراستانردیف
و عضویابی 

شماره تماس

آذربایجان ۱
غربی

خیابان ارتش، جنب ارومیه
تاالر مهدا، دفتر 
جذب و عضویابی

۰۴۴-۳۳۴۳۸۸۱۰

میدان معلم ، خیابان ایالمایالم۲
پیام ، انتهای کوچه 
پیام ۴ ،دفتر جذب و 
عضویابی استان ایالم

۰۸۴-۳۲۲۲۴۲۴۴

خیابان لشکر، اهوازخوزستان۳
نرسیده به بیمارستان 
شهیدمنفرد نیاکی، 
میدان توپ، جنب 
قرارگاه عملیاتی ل 
۹۲، دفتر جذب و 

عضویابی

۰۶۱-۳۳۳۳۰۵۷۴

کیلومتر ۲ جاده دزفول
دزفول به اندیمشک، 

زیر پل آزادگان، 
مجاور دانشگاه آزاد 
اسالمی، دفتر جذب 

و عضویابی-

۰۶۱-۴۲۴۲۲۲۰۷

سیستان و ۴
بلوچستان

خیابان آزادی ، زاهدان
روبروی سازمان 
قضایی نیروهای 

مسلح ، دفتر جذب 
و عضویابی قرارگاه 

تاکتیکی ل ۸۸

۰۵۴-۳۳۲۳۹۰۸۲

میدان ارتش، جنب سنندجکردستان ۵
پادگان ل ۲۸ باالتر 
از پمپ بنزین گلها، 
روبروی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی دفتر 
جذب و عضویابی 

قرارگاه ل ۲۸

۰۸۷-۳۳۱۱۱۰۴۰

خیابان عدالت ، کرمانکرمان۶
روبروی فروشگاه اتکا، 
دفتر جذب و عضویابی 

استان کرمان

۰۳۴-۳۲۲۶۷۷۵۷

دعوت به همکاری

 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه نورانی شهیدان واال مقام به منظور حفظ تمامیت ارضی میهن عزیز اسالمی از بین جوانان )پسر(
 والیتمدار ، متدین ، انقالبی با تفکر بسیجی و متعهد به حفظ ارزش های انقالبی نظام جمهوری اسالمی ایران در استان های مشروحه زیر به منظور تامین 

نیروی انسانی یگان های مذکور در طیف درجه داری با شرایط و امتیازات ذیل همرزم می پذیرد.

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

اینترنت اشیا و مشاغل وابسته
ــه  ــم ک ــاهده می کنی ــم مش ــیا مینگری ــت اش ــاری اینترن ــه معم ــی ب وقت
بــرای تولیــد یــک محصــول در ایــن زمینــه تعــداد زیــادی از افــراد درگیــر 
می شــوند و برخــاف مشــاغل یــا تخصص هــای دیگــر کــه نهایتــاً محصــول 
ــی 20 نفــر  ــت اشــیا 10 ال ــا 5 نفــر تولیــد می کننــد، در حــوزه اینترن را ب
درگیــر کار خواهنــد بــود و مجبــور بــه همــکاری بــا یکدیگر هســتند. برخی 
ــد از:  ــت اشــیا مطــرح اســت عبارت ان ــه در حــوزه اینترن ــی ک از عنوان های
رهبــر، متخصــص الکترونیــک، متخصــص ارتباطــات، متخصــص فضاهــای 
ابــری و کلــود محــور، متخصــص تحلیــل داده، متخصص امنیــت، متخصص 

ــازار و ...  ــازی و ب تجاری س
ــارا  ــاز دارد و م ــه تخصص هــای متنوعــی نی ــوع خــود ب ــت اشــیا در ن اینترن
ــن  ــد. ای ــف می کن ــای مختل ــن حوزه ه ــتفاده از متخصصی ــه اس ــور ب مجب
مفهــوم هم اکنــون بــه ســطحی رســیده اســت کــه در بســیاری از ســازمان ها 
ــه خــود را دارد  ــز علمــی، بخــش مجــزا و مخصــوص ب و شــرکت ها و مراک
ــرای ایــن موضــوع در نظــر گرفته شــده اســت ــه ای ب و متخصصیــن جداگان

ــت  ــتر اینترن ــتفاده از بس ــق اس ــکان  از طری ــیاری از پزش ــون بس هم اکن
اشــیا چنــد بیمــار کرونــا را هم زمــان درمــان می کننــد و ایــن موضــوع بــا 

ــت اشــیا ممکــن شــده اســت. اســتفاده از قابلیت هــای اینترن

فرصت های شغلی اینترنت اشیا
ــداد  ــش تع ــث افزای ــیا باع ــت اش ــات اینترن ــوالت و خدم ــری محص فراگی
ــون  ــون 4/5 میلی ــت و هم اکن ــده اس ــوزه ش ــن ح ــعه دهنده های ای توس
ــد  ــت می کنن ــا فعالی ــت اشــیا در دنی ــه اینترن ــر توســعه دهنده در زمین نف
ــداد توســعه دهنده ها بیان شــده اســت  ــا تع ــا در رابطــه ب ــدد تنه ــن ع و ای
درحالی کــه اینترنــت اشــیا همان طــور کــه اشــاره شــد ده هــا عنــوان شــغلی 
را درگیــر خودکــرده اســت. درآمــد مشــاغل مرتبــط بــا اینترنــت اشــیا نیــز 
ــرادی کــه در زمینــه  بســیار باالســت و دلیــل آن هــم مشــخص اســت. اف
اینترنــت اشــیا فعالیــت می کننــد، افــراد خاصــی هســتند و از مهارت هــای 
خاصــی برخوردارنــد. یــک توســعه دهنده اینترنــت اشــیا در آمریــکا ســاالنه 

ــد دارد. ــزار دالر درآم 110 ه
علی رغــم مشــکات و پیامدهــای منفــی شــیوع کرونــا، نبایــد از تاثیــر آن بر 
حوزه هــای مختلفــی نظیــر آمــوزش و اشــتغال چشم پوشــی کــرد. شــیوع 
کرونــا ســبب شــد حوزه هایــی ماننــد اینترنــت اشــیا کــه بــا فّناوری هــای 

از راه دور و مجــازی فعالیــت می کننــد رونــق بیشــتری بگیرنــد.

آشنایی مردم و شرکت ها با اینترنت اشیا
ــا  ــت اشــیا، اســتارت آپ ه ــوان اینترن ــده شــدن عن ــرای پیشــرفت و دی ب
ســکوی بســیار مهمــی هســتند. اســتارت آپ هــا می تواننــد تــرس 
شــرکت ها و ســرمایه گذاران بــزرگ را از بیــن ببرنــد و آن هــا را جهــت ورود 
بــه ایــن حــوزه ترغیــب کننــد. افــرادی هــم وجــود دارنــد کــه درگذشــته 
محصــول ســنتی تولیــد کرده انــد و امــروز بــا توجــه بــه عاقه خــود تصمیم 
بــه گســترش و توســعه محصــول خــود بــا اســتفاده از فناوری هــای اینترنت 
اشــیا دررونــد تولیــد آن گرفته انــد. ایــن اقــدام نه تنهــا باعــث ایجــاد رقابــت 
ــت اشــیا می شــود.  ــده شــدن قابلیت هــای اینترن ــازار بلکــه باعــث دی در ب
برخــی نیــز بــرای کاهــش هزینه هــای شــرکت و کســب وکار خــود اقــدام 
بــه اســتفاده از اینترنــت اشــیا کــرده انــد. ایــن مــوارد ســبب پیشــرفت ایــن 

ــود. ــزرگ می ش ــان شــرکت های ب ــگ شــدن آن در می ــوزه و پررن ح
ــت  ــا اســتفاده از اینترن ــه توانســتند ب ــد ک ــزاران شــرکت وجــود دارن ه
ــای  ــر آن هزینه ه ــاوه ب ــند و ع ــمگیری برس ــرفت چش ــه پیش ــیا ب اش
بی مــورد خــود را تــا حــد بســیار زیــادی کاهــش دهنــد. همچنیــن اینترنت 
اشــیا توانســته بســتری فراهــم کنــد تــا بزرگ تریــن کســب وکارهای دنیــا 
دســت بــه تغییــر ماهیــت شــغلی خــود بزننــد و دامنــه فعالیت هــای خــود 
را به طــور چشــمگیری گســترش دهنــد. بــرای مثــال شــرکت نایــک کــه 
ــم،  ــی می افتی ــوالت ورزش ــاد محص ــه ی ــام آن ب ــنیدن ن ــا ش ــا ب ــه م هم
تصمیــم گرفتــه در حــوزه ســامت نیــز فعالیــت کنــد و بــا ایــن اقــدام بــازار 
ــه ســالمندان، کــودکان و  ــان ب ــان و نوجوان ــاً جوان مصــرف خــود را از صرف
بانــوان نیــز گســترش دهــد. محصــوالت و خدماتــی کــه هم اکنــون نایــک 
ــیا  ــت اش ــای اینترن ــتفاده از قابلیت ه ــا اس ــامت ب ــوزه ورزش و س در ح
عرضــه می کنــد جهــش چشــمگیری در تاریــخ ایــن برنــد رقــم زده اســت.

اینترنت اشیا در ایران
بــرای اســتفاده صحیــح از اینترنــت اشــیا، داشــتن زیرســاخت های مناســب 
الزامــی اســت. داده هــا بایــد بــا فرمــت بســیار دقیــق و مناســبی طراحــی 
ــاوری اســتفاده می کننــد  ــا دسترســی نهادهایــی کــه از ایــن فّن شــوند ت
بــه ســاده ترین شــکل ممکــن درآیــد و بــا زیرســاخت ها و تجهیــزات کهنــه 

نمی تــوان چنیــن اهدافــی را محقــق کــرد.

ــد در  ــت اشــیا در کشــورمان، ابتــدا بای ــت پایه هــای اینترن ــرای تقوی ــا ب م
ــن  ــا ای ــه ب ــی در رابط ــش آگاه ــویم. افزای ــت به کار ش ــوزش دس ــوزه آم ح
موضــوع و بســتر مناســب آن بــرای فعالیت هــای مختلــف می تواند به پیشــرفت 
آن در کشــور کمــک زیــادی نمایــد. در دانشــگاه های مــا همچنــان واحــدی 
ــال  ــه در ح ــود درحالی ک ــس می ش ــت تدری ــی اینترن ــام مهندس ــه ن ب
حاضــر یــک کــودک ده ســاله توانایــی برنامه نویســی یــا اداره ســایت را دارد. 
ــه روز نشــده  ــا ب ــال پیشــرفت های علمــی دنی ــا در قب ــی م ــوزش عال آم
اســت و بهبــود سیســتم آمــوزش عالــی مرتبــط بــا تکنولــوژی روز دنیــا 
اولیــن اقدامــی اســت کــه بایــد صــورت بگیــرد. همچنیــن بســیاری از 
ــد و آن هــا  ــت اشــیا بی خبرن ــا از اهمیــت اینترن ــران م شــرکت ها و مدی
ــران  ــذا مدی ــد. ل ــرض می کنن ــاً زیرشــاخه ای از بخــش IT خــود ف نهایت
مــا نیــز بایــد دوره هــای مدیریتــی اینترنــت اشــیا را بگذراننــد و از اهمیــت 
آن باخبــر شــوند. مدیــران، پزشــکان، اســتادان، کشــاورزان و حتــی دامداران 

مــا نیــز بایــد بپذیرنــد کــه نبایــد از اینترنــت اشــیا غافــل شــوند.
تاکنــون 104 شــرکت در زمینــه اینترنــت اشــیا در حــال فعالیــت هســتند. 
ــوان از  ــه می ت ــد ک ــناخته وجــود دارن ــا فرصــت ناش ــا ده ه ــار این ه در کن
آن هــا بــرای توســعه اینترنــت اشــیا اســتفاده کــرد. بــا توجــه بــه فرصت های 
ــذارد و  ــا می گ ــار م ــیا در اختی ــت اش ــه اینترن ــاده ای ک ــادی فوق الع اقتص
همچنیــن پهنــاور بــودن و گســتردگی جغرافیایــی کشــور مــا، ایــن مفهــوم 
می توانــد پلــی بــرای نزدیک تــر شــدن ســطح فنــاوری اطاعــات مــا بــه دنیــا 
شــود. همچنیــن اینترنــت اشــیا می توانــد بازدهــی مــا در همــه زمینه هــا 
اعــم از آمــوزش ، کشــاورزی ، پزشــکی ، دامــداری ، اقتصــاد ، صنعــت و ... 
را بــه میــزان قابل توجهــی افزایــش دهــد و عــاوه بــر کاهــش هزینه هــای 
مالــی، از طریــق فــروش و صــادرات محصــوالت آن ســود ارزی باالیــی نیــز 

بــه مــا برســاند.
ــد  ــا بای ــد م ــت. کارمن ــازمانی اس ــا فرهنگ س ــر، ارتق ــم دیگ ــوع مه موض
علی رغــم باخبــر بــودن از اینکــه توســط مدیــران تحــت امکانــات اینترنــت 
ــت  ــای اینترن ــد و قابلیت ه ــا نکن ــود را ره ــود، کار خ ــارت می ش ــیا نظ اش

اشــیا ســبب کاهــش بازدهــی کارکنــان مــا نشــود.
مــا بایــد بــا آموزش هــای اساســی از ســطح خانواده هــا شــروع کنیــم، بــه خانواده هــا 
آمــوزش دهیــم و بــه آن هــا بگوییــم کــه اینترنــت اشــیا در کنــار 
جذابیت هــا، نیــاز بــه یادگیــری دارد و زمانــی مــردم مــا نســبت بــه ایــن 

ــد.  ــد آم ــمت آن خواهن ــه س ــوند ب ــتر آگاه ش بس

اینترنت اشیا و آموزش عالی
ــگاه ها و  ــان دانش ــه می ــود رابط ــرای بهب ب

ــد  ــران بای ــت اشــیا، اول  از همــه مدی اینترن
از دیــدگاه خــود آموزش هــای اینترنــت اشــیا 

را ببینــد و ایــن دوره هــا را بــه همــه دانشــجویان 
ــد  ــجویان بای ــن دانش ــد. همچنی ــنهاد دهن پیش

فرصــت ایــن را داشــته باشــند کــه به صــورت عملــی 
درگیــر کار بــا گجــت هــای اینترنت اشــیا شــوند و بــا توجه به 

رشــته تحصیلــی پیونــدی میــان اینترنت اشــیا و رشــته تحصیلی خود 
برقــرار کننــد. همان طــور کــه اشــاره شــد اینترنــت اشــیا بســتری اســت که 
تمــام رشــته های تحصیلــی و تمــام حرفه هــا را در خــود جــای می دهــد. 
اینترنــت اشــیا در ســطح کارشناســی در هیــچ جــای دنیــا رشــته 
دانشــگاهی نــدارد. درواقــع دیــدگاه دنیــا بــه ایــن صــورت اســت کــه فــرد 
ــرد و در  ــه را فرابگی ــای پای ــوزد و دانش ه ــه را بیام ــای پای ــدا مهارت ه ابت
ــت اشــیا  ــری به صــورت تخصصــی وارد حــوزه اینترن ســطح ارشــد و دکت
ــر  ــری در کشــورهای دیگ ــیا  در مقطــع دکت ــت اش ــع اینترن ــود. درواق ش
ــرد و رشــته دانشــگاهی آن وجــود دارد. کســی کــه  ــز دانشــجو می پذی نی
می خواهــد وارد ایــن زمینــه شــود ، بایــد مدل هــای کســب وکار ، شــناخت 
بــازار ، تیــم ســازی و اصــول کارآفرینــی را آموختــه باشــد. قابل ذکــر اســت 
ــروش محصــول  ــت اشــیا اصــًا  ف ــدی شــما در اینترن ــدل درآم شــاید م
ــای تخصصــی حــوزه آن  ــام مدل ه ــا تم ــد ب ــا بای ــران م ــذا مدی نباشــد. ل

آشــنا باشــد.

کاربرد خاص اینترنت اشیا در کشورهای مختلف
اگــر بــا دیــد کشــوری نــگاه کنیــم، هــر کشــوری در حــوزه خاصــی بیشــتر 
از دیگــر حوزه هــا از اینترنــت اشــیا اســتفاده می کنــد. کشــوری مثــل مــا 
شــاید ازلحــاظ انــرژی و منابــع نفــت و گاز غنــی باشــد ولــی در مســئله آب 
مشــکل دارد پــس می تــوان از اینترنــت اشــیا در کشــاورزی اســتفاده کــرد 
و هوشمندســازی ســازوکار کشــاورزی تنهــا راه عبــور از بحــران و رســیدن 
بــه امنیــت غذایــی اســت. در حــوزه پزشــکی و ســامت نیز بســتر اســتفاده 
از اینترنــت اشــیا وجــود دارد و اســتارتاپ هــای زیــادی دارنــد کــه در حــال 
ــن  ــای نوی ــوزه فّناوری ه ــتند. در ح ــات هس ــن موضوع ــت روی ای فعالی
ــم مســتقل از  ــا می توانی ــدارد و م ــود ن ــت وج ــه دول وابســتگی خاصــی ب
ــن را گســترش دهیــم. چیــزی  ــن فّناوری هــای نوی کمک هــای دولتــی ای
کــه از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت داشــتن روحیــه کار تیمــی 
و وجــود یــک راهبــر خــوب اســت. کمپ هــای IoT مــکان بســیار خوبــی 
بــرای تقویــت مهــارت کار تیمــی و هماهنگــی میــان اجــزای گروه آن اســت.
قاعــده تحــول دیجیتــال ایــن اســت کــه تحــول بزرگــی در مشــاغل ایجــاد 

می کنــد. مشــاغلی کــه نیــاز بــه مانیتورینــگ و نظــارت دارنــد و یــا بایــد 
کنتــرل شــوند، اولیــن مشــاغلی هســتند کــه بــا اینترنــت اشــیا وارد ســطح 
ــی و  ــه پیش بین ــاز ب ــه نی ــاغلی ک ــس از آن، مش ــوند و پ ــدی می ش جدی
ــه  ــتند ک ــری هس ــاغل دیگ ــد، مش ــاس داده دارن ــر اس ــری ب تصمیم گی

اینترنــت اشــیا در آن تأثیرگــذار خواهــد بــود.

نتیجه گیری
ــت  ــم کــه پیشــرفت در حــوزه اینترن ــاز را حــس کنی ــن نی ــد ای ــا بای م
اشــیا ضــروری اســت امــا ایــن نیــاز تاکنــون توســط نهادهــای باالدســتی 
ــم.  ــاز داری ــت اشــیا نی ــه اینترن ــا صــد درصــد ب حــس نشــده اســت. م
شــاید در حــال حاضــر ایــن حــرف جــدی گرفتــه نشــود امــا در ســالهای 
ــاد  ــث ایج ــیا باع ــت اش ــه اینترن ــه ب ــدم توج ــه ع ــد ک ــم دی ــی خواهی آت
شــکاف بزرگــی میــان ســطح  آیتــی مــا و دنیــا خواهــد شــد. مــا همــواره و 
همیشــه دیرتــر از کشــورهای دیگــر بــه فکــر نــو شــدن و تغییــر مدل هــای 
کهنــه فنــاوری افتاده ایــم و یکــی از دالیــل عقب افتادگــی علمــی و بالطبــع 
مشــکات صنعتــی و اقتصــادی همیــن اســت. اگــر می خواهیــم از عرصــه 
ــه فناوری هــای  ــت علمــی و فنــاوری در دنیــا عقــب نمانیــم توجــه ب رقاب
ــد جــزو اولویت هــای نهادهــای علمــی  ــت اشــیا بای ــو به خصــوص اینترن ن

کشــور و اقشــار مختلــف مــردم بــه خصــوص دانشــجویان باشــد.

در پنجمین سلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده مطرح شد؛

»فرصت ها و نیازهای مشاغل آینده با رشد اینترنت اشیاء«
 

فناوری هایـی ماننـد IOT ، هـوش مصنوعـی، کلـود، بالک چین، واقعیـت افزوده و. تحوالت مهمی هسـتند کـه در حوزه فّنـاوری در دنیا رخ داده انـد. اینترنت 
اشـیا در میـان ایـن فنـــاوری ها گوی سـبقت را ربوده و تبدیـل به یکـی از مهم ترین پیشـرفت های علمی و فناوری دنیا شـده اسـت. اینترنت اشـیا به علت 
تنـوع کاربـردی و شـناخت بیشـتری کـه راجع بـه آن وجـود دارد تبدیل به پیشـران شـده و برای مـردم جهان ملموس تـر اسـت. اینترنت اشـیا می گوید هر 
چیـزی در دنیـای مـا باید هویتی دیجیتال داشـته باشـد. این موضـوع بسـترهای ارتباطی متنوعـی نیز ازجملـه اینترنت و اینترانـت دارد .قباًل تصور می شـد 
کسـانی کـه چیـپ هـای الکترونیکـی تولیـد می کننـد در لبـه فّنـاوری دنیا هسـتند ولـی در حـال حاضر کسـانی در لبـه فّنـاوری هسـتند کـه بتوانند این 
چیپ هـا را در بسـتر اینترنـت اشـیا قـرار دهند. اینترنت اشـیا بین شـرکت های برتـر دنیا یکـی از محبوب تریـن فناوری هاسـت و در جامعه نیز مـردم تمایل 
زیـادی بـه اسـتفاده از محصـوالت IoT محور دارند. پیش بینی می شـود اینترنت اشـیا تا سـال 2030 بـازاری 1.5 تریلیـون دالری خواهد داشـت. هم اکنون در 
کشـورهای پیشـرفته دنیـا نیـز اهمیت زیادی به موضوع شـهر هوشـمند داده می شـود کـه ارتبـاط نزدیکی با اینترنت اشـیا خواهد داشـت. در همـه حوزه ها 
حتـی کشـاورزی، دیگـر متدهـای سـنتی جایی ندارنـد و با متصل کردن همه افراد و اشـیا می توان بسـتر مناسـبی بـا بازدهـی به مراتب بیشـتر از قبل فراهم 
کـرد. آینـده مشـاغل بیشـتر به سـمت نظاره گر بودن انسـان ها مـی رود و مدیریـت کارها بـه عهده انسـان و امور سـنگین و طاقت فرسـا به عهده ماشـین ها 
خواهـد بـود. تـا سـال 2030، 800 میلیـون کارگر در دنیا شـغل خـود را تغییر خواهنـد داد و ایـن نشـان دهنده تغییر ماهیت مشـاغل، ایجاد مشـاغل جدید و 

از بین رفتن بسـیاری از مشـاغل سـنتی اسـت. در طـول تاریخ نیز بسـیاری از مشـاغل حذف شـده اند و جایگزیـن پیداکرده اند. 

محمد قیصری 

 دکتری مدیریت  کسب وکار )تحول دیجیتال(

 مدیر محصوالت اینترنت اشیا شرکت مبین نت 

مشاور تحول دیجیتال سازمانی 

طراح سامانه های اینترنت اشیا
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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

پشتیبان فنی

کارشناس پشتیبانی فنی سرویسهای اینترنتی
• رفع مشکالت فنی اینترنت مشتریان

 از طریق راه های مختلف

 ارتباطی از جمله پاسخ تلفنی، ایمیل و ...

• پاسخگویی تلفنی به تماسهای کاربران سرویس ها

 • پاسخگویی تلفنی به سؤاالت در زمینه های پشتیبانی فنی

 و ثبت کامل اطالعات • ارائه گزارش های منظم 

به سرپرست و مدیر پشتیبانی

• راهنمایی و آموزش به مشتریان 

در خصوص نحوه استفاده از اینترنت

)Network+, CCNA( آشنا با مبانی شبکه • 

 •آشنایی به مباحث اینترنت و مشکل یابی

 •آشنایی با رایانه، فناوری های ADSL ،TD-LTE و 

+ Network

 • پاسخگویی تلفنی به سؤاالت در زمینه های پشتیبانی فنی و 

ICDL ثبت کامل اطالعات   •تسلط به

  • روابط عمومی باال و مشتری مداری 

  • توانایی کار در شیفت  • حداقل 1 سال سابقه پشتیبانی فنی

  • سن: حداکثر 30 سال  •مدرک لیسانس در یکی از 

 IT ،رشته های مخابرات، کامپیوتر، علوم کامپیوتر

مزیت محسوب میشود 

محل شرکت : تهران اشرفی اصفهانی )شهرک هما(

________________

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 دفتری  و کارشناس فروش وحسابدار و 

انباردار واداری

یک مجموعه تجاری مخابراتی برای ردیف های ذیل 

دعوت به همکاری میکند:

 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

حدوده کار: خیابان مفتح

ساعت کار: 9 الی 17

________________

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 ذیل دعوت به همکاری مینماید:

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
 دارای مدرک تحصیلی لیسانس بازرگانی و مکانیک

 دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

رئیس دفتر مدیرعامل: آقا
 مسلط به زبان انگلیسی، ترجیحا فارق التحصیل رشته های فنی و 

مهندسی،  دارای حداقل 8 سال سابقه کار مرتبط

کارشناس خرید و کارپرداز 
 دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های برق، 

الکترونیک و مکانیک،  

دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط 

کارشناس پروژه 
دارای مدرک تحصیلی 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 میشود. 

محدوده کار: خیابان هفت تیر

________________

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

________________

مهندس  صنایع

خانم/ آقا، حداکثر 32 سال سن

محل کار : جاده مخصوص- سرویس دارد

________________

مهندس  مکانیک

خانم / آقا، دارای سابقه کار در مجموعه های فیلترسازی

دارای حقوق مکفی، محل کار : پرند - سرویس دارد

 نیروی فنی
یک کارخانه بزرگ دعوت به همکاری می کند؛

آقا، دیپلم و کاردانی، دارای سابقه کار فنی

محل کار: کمالشهر کرج، دارای اضافه کاری و مزایا

________________

نیروی خدمات در مرکز وابسته به دولت

یک مرکز تحقیقاتی و پزشکی دعوت به همکاری می کند؛

نیروی خدماتی
 حداکثر سن 35 سال

 آقا، محدوده کار: رسالت

________________

کارشناس حقوق
یک مؤسسه اعتباری  جهت تکمیل نیروی انسانی در حوزه 

حقوقی  خود در  تهران و سایر استانها از افراد

 واجد شرایط زیر  دعوت به همکاری می نماید.

مرد،   سن حداکثر 40 سال.

کارشناسی ارشد حقوق به باال

)الزاماً مدرک کارشناسی حقوق باشد(.

•  داشتن حداقل 4 سال سابقه کاری مرتبـط.

•  مسلط به امور حقوقی و تنظیم قراردادهـا.

•  مسلط به انجام مکاتبات اداری و تنظیم لوایح  

•  دارای تسلط کامل بر قوانین و مقررات جاری

________________

کارشناس IT در مرکز وابسته به دولت

کارشناس کامپیوتر برای دیتا سنتر
مرد، ساعت کار: 1۶ ساعت کار - 32 ساعت استراحت

• محدوده کار: آزادی

________________

نیروی دفتری در داروسازی

نیروی دفتری
خانم، آشنا به آفیس

محدوده محل سکونت غرب تهران باشد

محدوده کار: جاده مخصوص ) سرویس دارد(

________________

کارشناس بیمه برای بانک

کارشناس بیمه
اقا- خانم، حداکثر سن 33 سال

کارشناسی و ارشد بیمه، ترجیحا دارای سابقه کار

________________

نیروی دفتری و خدماتی در داروسازی

مسئول دفتر
 خانم، مسلط به آفیس

دارای حداقل مدرک کارشناسی، دارای سابقه کار

خدماتی: آقا، دارای حداقل مدرک دیپلم
دارای سابقه کار

محدوده کار: میدان ارژانتین

ساعت کار: 7,30 الی 1۶,30 پنج شنبه ها تعطیل

   @karyabi_bazarekar  : کانال تلگرامی

داخلی 111 و 112 و 110

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

احصای 12 مساله حائز اهمیت در نظام اداری
وی بـه 12 مـورد از مسـائل حائـز اهمیـت در حـوزه نظـام اداری کشـور کـه توسـط انجمـن 
بهـره وری ایـران احصا شـده، اشـاره کرد و گفت: مفهوم کلی بروکراسـی، پیچیده و مزمن شـدن 
بیماری هـای نظـام اداری، مشـکالت سـاختاری از جملـه سـاختارهای مـوازی و متداخـل 
بیـن چندیـن سـازمان، قوانین و مقررات ناهماهنـگ و ناکارآمد، ناکارآمـدی فرایندهای طوالنی 
ارائـه خدمـت در ادارات بـه شـهروندان، ناکارآمـدی در نظام اسـتخدام، جذب، آمـوزش و ارتقای 
نظـام انگیزشـی، مسـائل مربـوط بـه رفـاه و بازنشسـتگی و چالـش در مدیریـت منابع انسـانی، 
نابهـره وری در نظـام حقـوق و دسـتمزدـ  کـه بـر مبنـای حضـور و نه بهـره وری تعریف شـدهـ  

بخشـی از مشـکالت نظـام اداری کشـور بـه شـمار می آید.
کالنتـری، یکـی دیگـر از مشـکالت نظـام اداری را نظـام انتصابـات عنـوان کـرد و گفـت: برخی 
انتصابـات در کشـور بـر مبنای شایسته سـاالری صورت نمی گیرد و مراحل رشـد نیروی انسـانی 
در سیسـتم اداری به درسـتی تبییـن نمی شـود، لـذا هیـچ کارمنـدی از بدو اسـتخدام امیدی 
بـرای رسـیدن بـه سـطوح بـاالی مدیریتی نـدارد؛ چـرا کـه به نظر می رسـد اکثـر انتصابات 

بـر اسـاس آشـنایی و روابـط و گرایـش سیاسـی و جناحـی صـورت می گیرد.
به گفته وی، فراگیر بودن عدم شـفافیت و پاسـخگویی در نظام اداری کشـور و سـرگردانی مردم 
در اخـذ خدمـات از ارگان هـا و سـازمان ها و به طـور کلـی عدم توجـه به اصل مشـتری مداری 
و ضعـف در نظـارت، ارزیابـی و عملکرد کارکنان ادارات از دیگر مسـائلی اسـت که نظـام اداری را 

دچـار خدشـه کـرده و باید هر چه سـریع تر رفع شـود.
مدیرعامـل انجمـن بهـره وری ایران، نداشـتن برنامـه اسـتراتژیک در اغلب سـازمان ها را از جمله 
دیگـر چالش هـای نظـام اداری کشـور برشـمرد و اذعان کرد: اکثر سـازمان ها یا اصوال اسـتراتژی 
ندارند و یا در این زمینه بسـیار ضعیف هسـتند. نظام مشـارکت پذیری و نقد، اصالح و پیشـنهاد 
کـه از اصـول مهـم شاداب سـازی یـک نظـام اداری اسـت، بخـش دیگری از مسـائل موجـود در 

نظام اداری اسـت.
بـه گفتـه وی، ضعـف دیگـر در این زمینه در اسـتقرار سیسـتم مکانیـزه و دولـت الکترونیک در 
پیونـد ارائـه خدمـت و شـفافیت و انجـام خدمـات از راه دور بـوده کـه  یکـی از آثـار آن حـذف 
امضاهای طالیی به شـمار می رود و منشـایی برای فسـاد اسـت. لذا هرچه سـازمان ها شیشه ای تر 
باشـند، شـفافیت بیشـتری را شـاهد خواهیـم بـود و هرچـه بـه سـمت سیسـتم های مکانیزه و 

نرم افـزاری حرکـت کنیـم موجـب افزایـش کارآمدی نظـام اداری خواهد شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: درحـال حاضر حدود سـه میلیـون نفر مشـغول ارائه خدمت در سـازمان ها و 
نهادهـای مختلف به مردم در بخش های آموزشـی مدارس و دانشـگاه ها، اخـذ مجوزهای خدماتی و 
قبـوض، مباحـث مرتبط با راه ها، گمرگ، واردات و صادرات، محیط   زیسـت و امـور دارایی و مدیریت 
کسب وکارهسـتند کـه تمامـی این مـوارد با عدم تحـول در نظام اداری کشـور گره خـورده و در این 
زمینـه باید چاره اندیشـی جدی صـورت گیرد، هر چند که پس از انقالب تاکنـون اصالحات موردی 

صورت گرفته، اما متاسـفانه هیچ گام موثری در جهت تحول نظام اداری برداشـته نشـده اسـت.
رتبه کسب و کار ایران 132 و گرجستان 16

کالنتـری همچینـن بـه بیان مثالـی در زمینـه ارائه تمامـی خدمـات به صورت متمرکـز در یک 
واحـد در شـهر تفلیـس گرجسـتان اشـاره کـرد و گفـت: در ایـن واحـد، تمـام خدمات شـهری 
به صورت متمرکز و مشـخص به شـهروندان آن کشـور ارائه می شـود. در مقایسـه با کشـورهای 
همسـایه هـم متاسـفانه، ایـران جایـگاه مناسـبی در حـوزه خدمـات اداری نـدارد، چـرا که رتبه 
کسـب و کار ایـران حـدود 132 اسـت که بخش زیـادی از این وضعیت ناشـی از ناکارآمدی نظـام اداری  
اسـت، این درحالی اسـت که رتبه کشـور گرجسـتان با یک نوگرایی و جهش به عدد 16 رسـیده است.

مهـدی مرتضـوی اسـتاد دانشـگاه تربیت مـدرس دیگر سـخنران این نشسـت بـود. وی با طرح 
ایـن پرسـش کـه چـرا نظـام اداری باید بهـره ور باشـد، در خصوص ریشـه یابی و آسیب شناسـی 
نظـام اداری کشـور گفـت: نظام اداری یعنی نظامی که کارگزار  اجرای سیاسـت های یک کشـور 
اسـت، لـذا کارآمـدی نظـام اداری هـم به معنی قوه مجریـه و هم کل نظام حکومتی یک کشـور، 

الزمه توسـعه است.
وی بـا تاکیـد بـر این نکته که در تمام کشـورهای دنیا این موضوع از اهمیت باالیی برخوردار اسـت، 
افـزود: بـرای احـزاب سیاسـی، حاکمان و یا افـرادی که در راس قدرت سیاسـی هسـتند، کارآمدی، 
پاسـخگو بودن و شـفافیت سیسـتم اداری بسـیار حائز اهمیت اسـت و در بیشـتر مواقع این 
نظـام اداری از چنـان قدرتـی برخـوردار اسـت کـه می توانـد نقش هـای متعـددی را در موفقیت و 
پیشـرفت و یا عدم رشـد یک کشـور بـازی کند، لذا نمی توانید کشـوری را پیـدا کنید که توسـعه 
یافتـه باشـد، امـا سـازمان های غیرکارآمـدی به ویـژه در بخـش خدمـات عمومـی یـا 

نظـام اداری داشـته باشـد.
بـه گفتـه مرتضـوی، نظـام اداری هماننـد شمشـیر دو لبه ای اسـت که اگـر به درسـتی کار کند، 
پیـش برنـده بـوده ولـی اگـر کنـد و ناکارآمد باشـد، بـه همان میـزان مانع توسـعه خواهد شـد. 
بنابرایـن مارکـس وبـر نیـز از همان ابتدا از بروکراسـی به عنوان شمشـیر دو لبه یاد کرده اسـت.

بروکراسی  در ایران دورگه ای یا هیبریدی است
وی افـزود: بروکراسـی در ایـران ویژگـی دیگـری دارد و آن بروکراسـی تقلیـدی اسـت و همانند 
خاسـتگاه خود بروکراسـی محصول نمی دهد. در کشـورهایی مثل هند و پاکسـتان بروکراسـی 
توسـط کشـور اسـتعمارگر مسـتقیما پایه گـذاری شـده و با وجـود ویژگـی جمعیتـی و زبانی و 
سیسـتم های پیچیـده پولـی هنـد از یـک بروکراسـی مشـخصی برخـوردار اسـت، لـذا بـا نظام 
کاسـتی و طبقاتـی این کشـور تلفیق نشـده و در جایگاه خود قـرار دارد، در حالی که بروکراسـی 
در ایـران بـه عاریـت گرفته شـده و با ویژگی قـوم و قبیله ای، تاریخی و اجتماعی ما تلفیق شـده 

و نتیجـه آن محصولـی بـه نام بروکراسـی دورگـه ای یا هیبریدی اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه گفـت: نمود این نـوع بروکراسـی را به عنوان یک شـهروند، مدیـر، کارمند و 
مشـتری از نزدیـک لمـس کرده و هـر روزی که از خدمات اداری اسـتفاده می کنیم، شـاهد اثرات 
آن هسـتیم. در ایـران از قدیم سـه سیسـتم مهـم بلدیه )شـهرداری(، نظمیه )نیـروی انتظامی( 
و عدلیـه )قـوه قضاییـه و دادگسـتری( وجـود  داشـت کـه بیـش از 60 درصد  خدمـات عمومی 
را تولیـد می کننـد و اکثـر نارضایتی هـای مردمـی مرتبـط با این سـه حوزه اسـت و بسـیاری از 
ناکارآمـدی سـایر حوزه هـا نیـز ناشـی از ناکارآمدی این سـه بخش اسـت کـه اتفاقـا هیچ یک از 

این سـه بخـش در اختیار دولت نیسـت.
نظام اداری واژه مفقوده در مناظره ها و برنامه ها

بـه گفتـه مرتضـوی، در حوزه هایی مثل شایسته سـاالری و شایسـتگی که جـزو زیربناهای نظام 
اداری اسـت، بایـد یـک قـدرت و شـخصیت سیاسـی بـا راه حـل سیاسـی دسـت بـه اصالحات 

نظـام اداری بزنـد، هماننـد ماهاتیـر محمد در مالـزی  و یا پادشـاه تایلند که پرچـم اصالحات را 
در دسـت گرفتنـد. مـا در بعضـی از حوزه هـا نیازمنـد قـدرت سیاسـی بـرای تغییـرات 

زیربنایـی و اصـالح نظـام اداری هسـتیم.
وی ادامـه داد: در آخریـن انتخابـات ریاسـت جمهـوری، هیچ یـک از کاندیداهـا و حتـی 
ندادنـد، چـون  ارائـه  اداری  نظـام  در خصـوص  برنامـه ای  فعلـی هیـچ  رییـس جمهـور 

فکرمی کننـد نظـام اداری بـا همیـن برنامه هـای فانتـزی  قابـل درمـان اسـت.

انتظاربهره وری و کارآمدی از نظام اداری انتظار به جایی نیست
سـید مهـدی میرحسـینی هـزاره معـاون اسـبق سـرمایه انسـانی معاونـت توسـعه مدیریـت 
رییـس جمهـور و مشـاور ارشـد سـازمان و مدیریت دسـتگاه های اجرایـی در ادامه این نشسـت 
گفـت: ابتـدا بایـد مرزبنـدی و تعریـف نظـام اداری بـا سـایر نظام هـای زیرمجموعه نظـام کالن 
اجتماعـی کشـور مشـخص شـود و عالقه منـدم در بررسـی ایـن مسـاله از عنوان نظـام خدمات 
عمومـی اسـتفاده کنم. وقتـی ازکارآمدی نظـام خدمات عمومی سـخن می گوییم ذیـل آن باید 
بهـره وری قـرار گیـرد، اما در حـال حاضـر انتظاربهره وری و کارآمـدی از نظـام اداری انتظار 

بـه جایـی نیسـت و بالموضوع اسـت.
وی تصریـح کـرد: بـرای کارآمـدی و بهـره ور کـردن نظـام خدمات عمومـی یا کشـوری نیازمند 
برخـی تحـرکات و اقدامات نهادی در مجموعه نظام اداری هسـتیم به این معنا که باید برخی اقدمات 
نهادی که مبتنی بر سـه منظر حقوقی، قانونی - سـاختاری و فرهنگی – ترویجی اسـت، شکل گیرد 

امـا در حـال حاضر به لحاظ وجه حقوقـی و قانونی نمی توانیم از نظـام اداری انتظارکارآمدی و 
بهره وری داشـته باشـیم، چرا که تا سـال 1389 آنچه که انجام می شـد مبتنی بر قانون استخدامی 
مصـوب سـال 1345 بـود و از آن بـه بعـد متکی بـر احکام قانـون مدیریت خدمات کشـوری 
اسـت کـه ایـن قانون به هیـچ وجه ظرفیت برخـورداری از یـک نظام خدمات عمومـی کارآمد 
و بهـره ور را نـدارد، لـذا به طـور قطع نیازمند یـک اقدام جدی و تبییـن و تدوین قوانین جدید 

دراین بخش هسـتیم.
نظام خدمات اداری کشوری هیچ متولی و مسئولی ندارد

معــاون اســبق ســرمایه انســانی معاونــت توســعه مدیریــت رییــس جمهــور ادامــه داد: در حــوزه 
ــی و  ــچ متول ــات اداری کشــوری هی ــام خدم ــفانه نظ ــر متاس ــال حاض ــز در ح ــاختاری نی س
مســئولی نــدارد کــه بخواهــد نگــران کارآمــدی و بهــره وری آن باشــد! در تمــام قوانیــن خدمات 
کشــوری احکامــی وجــود دارد کــه در بخش هــای آن ســازمانی در اجــرای حکمــی، مســئولیتی 
ــا و مســئولیت ها به طــور  ــون ســال 1345، صالحیت ه ــق قان ــه طب ــده دارد درحالی ک را برعه
کامــل مشــخص و درزمــان خــود بســیار مترقــی بــود و ارکان، شــورا و دبیرکلــی داشــت کــه بــا 
مالحظاتــی انتخــاب می شــد و فرصتــی ایجــاد می کــرد تــا بــه تنظیــم نظــام خدمات کشــوری 

بپــردازد در حالی کــه  امــروز کشــور مــا از چنیــن ســازمان و ســاختار برخــوردار نیســت.
ــرد: در حــال حاضــر همــه ســازمان ها  ــوان ک ــز عن ــد فرهنگــی و ترویجــی نی ــاره بع وی درب
عالقه منــد بــه خــروج از مجموعــه قانــون خدمــات کشــوری هســتند چــرا کــه روابــط روشــن 
و مشــخصی بیــن دســتگاه های اجرایــی و مرکزیــت ایــن قانــون تعریــف نشــده اســت و اصــوال 
اقدامــات فرهنگــی و ترویجــی هــم در ایــن حــوزه صــورت نمی گیــرد و کارنامــه مرکــز آمــوزش 
مدیریــت دولتــی کامــال مشــخص اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در تمام دنیــا مرکــز آموزش 
ــوری  ــات کش ــام خدم ــعه نظ ــازی و توس ــای نوس ــی از بازوه ــوان یک ــی به عن ــت دولت مدیری

ــود. ــوب می ش محس
ــته  ــار گذاش ــود را کن ــالت خ ــش و رس ــازمان نق ــر س ــال های اخی ــت: در س میرحســینی گف
ــی  ــک ســازمان مترق ــه در شــان ی ــد ک ــب و ممتحــن عمــل می کن ــوان مراق و بیشــتر به عن
عهــده دار نوســازی نظــام اداری کشــوری بــا ایــن وســعت و عظمــت نیســت. لــذا هــم در حــوزه 

کارآمــدی و هــم در بهــره وری، کشــور مــا هنــوز از اراده کافــی برخــوردار نیســت.
بــه گفتــه ایــن مشــاور ارشــد ســازمان و مدیریــت دســتگاه های اجرایــی، بهــره وری در زمــان 
ــرده می شــود و مفهــوم  ــه حاشــیه ب ــی محــدود ب ــا طــرح صرفه جوی ــی ب ــع مال ــود مناب کمب
ــروز  ــه، ب ــه در ادام ــود ک ــرح می ش ــتانه کار مط ــای در آس ــق دولت ه ــز از طری ــدی نی کارآم
ــرار دادن  ــای ق ــه و به ج ــروگان گرفت ــه گ ــا را ب ــی دولت ه ــه نوع ــور ب ــکالت در اداره ام مش
ــوند. ــل می ش ــا تبدی ــرای دولت ه ــه مشــکلی ب ــود ب ــا خ ــار آنه ــات در اختی فرصــت و امکان

وی افــزود: اگــر بخواهیــم از تجربه هــا اســتفاده کنیــم بــا اطمینــان اعــالم می کنــم بــه تعــداد 
فرهیختــگان کشــور تجــارب ارزشــمندی بــرای بازگویــی در کشــور وجــود دارد، امــا نکتــه مهم 
ــا در جهــت  ــن تجــارب و طراحــی و بومی ســازی آن ه وجــود مرکــزی جهــت اســتفاده از ای
افزایــش بهــره وری اســت کــه متاســفانه چنیــن مرکــزی وجود نــدارد امــا اخیــرا ســازمان اداری 
و اســتخدامی یــک مرکــز نوآوری هــای اداری را در دســتور کار قــرار داده کــه می توانــد ســرآغاز 

پرداختــن بــه ایــن موضوعــات باشــد.
میرحســینی گفــت: معتقــدم امــروز کار نوســازی اداری از عهــده ســازمان اداری و اســتخدامی 
خــارج اســت و بــرای ایــن ایــن امــور بایــد یــک مرکــز جدیــدی بــا آداب و تحوالتــی دیگــری 
شــکل گیــرد و ایــن موضــوع کامــال برگرفتــه از تجربه هــای کشــورهای مشــابه ایــران و نیــز 
ــا  ــی اســت و داشــتن آرمان ه ــت از شــرایط فعل ــی متخصصــان در برون رف ــای داخل تحلیل ه
و ایده هــا و اهــداف مطلــوب، ســاختارهای مناســب، کارگــزاران شایســته و رفتارهــای درســت 
و منطقــی از جملــه شــاخص ها و مولفه هــای کارآمــدی نظــام اداری موفــق و بهــره ور اســت.

نبود شایسته گزینی عامل جدی نابهره وری
هوشیار فقیهی معاون اقتصادی و برنامه ریزی و دبیر کل سابق اتاق اصناف ایران نیز در این نشست 
درباره مشکالتی که نظام اداری کشور با آن روبروست، به ساختار حاکمیتی کشور اشاره کرد و 
گفت: ما در ساختاری قرار گرفته ایم و انتظاری فراتر از این ساختار را از دولت داریم. امروز حدود 
82 درصد اقتصاد کشور در دست دولت قرار دارد، بنابراین از چنین ساختار حاکمیتی نباید انتظار 

نظام اداری بهره ور، کارآمد و فارغ از رانت و مفسده را داشت.
وی تصریح کرد: شرایط حال حاضرکشور مختص نظام جدیدی که بیش از 40 سال ازعمر آن می گذرد 
نیست بلکه از گذشته و سابقه تاریخی همواره دچاراین نقصان بوده ایم. اگر گزارش دانشگاه هاروارد 

که در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 منتشرشده را مطالعه کنیم کامال شبیه شرایط امروز است.
معــاون اقتصــادی و برنامه ریــزی اتــاق اصنــاف بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن مشــکالت یــک شــبه 
ــد  ــای بهــره وری در شــرکت های خــود بای ــل حــل نیســت، گفــت: دولت هــا ضمــن ارتق قاب
به دنبــال تربیــت رجــل سیاســی و مدیرانــی باشــند کــه بتواننــد ســکان حوزه هــای اقتصــادی 

و سیاســی کشــور را برعهــده گیرنــد.

کارآمدی و بهره وری در نظام اداری بررسی شد  چالش های ارتقای 

از نبود انگیزه درکارمندان تا نظام جذب و استخدام در دستگاه های اداری

اشاره:
هفتمیـن نشسـت انجمـن بهـره وری ایـران در کالب هاوس با موضـوع بهره وری در نظـام اداری که با حضـور تنی چند از متخصصـان و صاحب نظران برگزار شــد 

و راهکارهـای عملیاتـی افزایـش بهره وری در ایـن نظام را مورد بررسـی قرار داد.
بـه گـزارش بـازارکار  بـه نقـل از روابط عمومـی انجمن بهـره وری ایـران، هفتمین نشسـت انجمـن بهره وری ایـران در کالب هـاوس با موضـوع بهره وری 
در نظـام اداری کـه بـا حضـور تنـی چنـد از متخصصـان و صاحب نظـران برگزار شـد، بـا طرح این پرسـش که بـرای کارآمـدی و بهره وری نظـام اداری 
چـه بایـد کـرد، ضمن تشـریح عوامل بازدارنده در رسـیدن به یـک نظام اداری اسـتاندارد، کارآمـد و مقبول جامعـه، راهکارهـای عملیاتی افزایـش بهره وری 

در ایـن نظـام را مورد بررسـی قرار داد.
درابتـدای این نشسـت، سـید حمید کالنتـری مدیرعامل انجمن بهـره وری ایران گفت: تالش شـد در ابتـدای دولت جدید پیشـنهادهایی را با »موضـوع بهره وری 
در نظـام اداری« مطـرح کنیـم کـه نتیجه آن بـرای مجموعـه وزارتخانه ها و سـازمان های دولتی از جمله سـازمان اداری و اسـتخدامی، سـازمان برنامه و بودجه 

و وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی که نقش اصلـی و تعیین کننـده ای در نظام اداری کشـور دارند، قابلیت بهره برداری را داشـته باشـد.
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دعوت به همکاری

شرکت آریا طب پدیده 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.
marketpart.atp@gmail.com

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

خانم،  تمام وقت، دارای 4 سال سابقه کار مفید در زمینه شرکت های بازرگانیحسابدار ماهر
آشنا به امور حسابداری

حقوق ثابت، بیمه
اضافه کار

حقوق ثابتآقا، تمام وقت، بازنشسته سرحال جهت نظافت و امور دفتریآبدارچی

دعوت به همکاری

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

مزایاشرایط احرازعنوان شغلی

حقوق ثابت، بیمهآقا/خانم،  تمام وقت، در زمینه صنعت جهت فروش و بازاریابیمدیر فروش
پورسانت

حقوق ثابت، بیمهآقا/خانم،  تمام وقت، در زمینه صنعت جهت فروش و بازاریابیبازاریاب
پورسانت

حقوق ثابت، بیمهآقا،/ خانم،  تمام وقت، مسلط به Autocad office، روابط عمومی باالنقشه کش صنعتی
پورسانت

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
 mahsa.kanaani.71@gmail.com

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

 شرکت دارا در راستای توسعه فعالیت ها و تکمیل
 سرمایه انسانی خود، در عناوین شغلی زیر دعوت به 

همکاری می کند:
کارشناس ارشد منابع انسانی 
بیش از دو سال سابقه کار در این حوزه

طراحی، اجرا و بهبود فرایند های منابع انسانی
مسلط به فرایند استخدام و متد های جدید جذب نیرو

توانایی ارائه گزارش های تحلیلی و مدیریتی از عملکرد واحد منابع انسانی
توانایی در مباحث فرهنگ  سازمانی و عالقه مند به این زمینه

آشنا با فرایند های آموزش و ارزیابی عملکرد
خالق، مسئولیت پذیر و دارای روحیه کار تیمی
توانایی شناسایی و رفع مشکالت بین فردی

خانم، کارشناس فروش
شما به همراه تیم جذب پذیرندگان، مسئول برنامه ریزی و جذب 

پذیرندگان کسب وکار دارا هستید. شما با جذب پذیرندگان سازمانی بر 
مبنای استراتژی کسب وکار دارا،  بهترین محصوالت و خدمات را برای 
کاربران دارا فراهم می کنید و از این طریق سطح رضایت مندی و رفاه 
کاربران و در نتیجه ماندگاری، وفاداری و تعلق  خاطر آنان به دارا را 

افزایش می دهید. هنر شما، توسعه، حفظ و ارتقای روابط و کشف و جذب 
بهترین ها در راستای اهداف و استراتژی های داراست.

مسئولیت پذیر، دقیق، منضبط، انعطاف پذیر، متعهد، اخالقی
خوش رو و خوش برخورد، شاداب و پرانرژی

مهارت های شنوایی و گفت وگوی مؤثر و حل مسئله
 Subject عالقه مندان می توانند رزومه خود را با درج عنوان شغلی در

به ایمیل hr@daracredit.com ارسال کنند.

یک شرکت فعال در پروژه هاي صنعتي استان ایالم
 )محدوده دشت عباس( جهت تصدي سمت شغلي سرپرست دفتر فني 

 سیویل، افراد واجد شرایط را استخدام مي نماید.
سرپرست دفتر فني سیویل:داراي حداقل 10 سال سابقه سرپرستي 
دفتر فني سیویل در پروژه هاي پاالیشگاهي و یا پتروشیمي بوده و ارائه 

 رضایت نامه و دیگر مستندات مرتبط الزامي مي باشد
 مهندسي عمران – مقطع لیسانس و یا باالتر

 تسلط کامل بر قراردادهاي فهرست بهایي از قبیل : تکسا، تدبیر، اتوکد و... 
 آشنایي به زبان انگلیسي در حد خوب 

تسلط کامل بر مباحث مرتبط با حیطه کاري من جمله: امور قراردادها، 
 تعدیل، لوایح تأخیرات و ضرر و زیان

 داراي سابقه کار در شرکت هاي پیمانکاري فعال در پروژه هاي صنعتي
 محل فعالیت: اطراف دهلران)محدوده دشت عباس(

 شرایط کار: 23 روز کار در محل پروژه و7 روز مرخصي
شایان ذکر مي باشد بیمه، سه وعده غذا، خوابگاه)فقط در اطراف محل پروژه(، 
 سرویس ایاب و ذهاب از خوابگاه به کارگاه در تعهد این شرکت مي باشد. 
خواهشمند است در صورت تمایل به همکاري، مدارك مستند و رزومه 

کاري خود را به ایمیل info@jpc-co.ir ارسال فرمایید.
 در ضمن در ایمیل مزبور حقوق درخواستي و سمت کاري مدنظر حتماً قید گردد. 

از  اردبیـل  اسـتان  اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  مدیـرکل 
برگـزاری شـش دوره مربیگـری طـرح مهارت آمـوزی سـربازان 

خبـر داد.
کل  اداره  عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه  بـازارکار  گـزارش  بـه 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان اردبیـل، بهـروز رزمـی 
مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان، از برگـزاری 
شـش دوره مربیگـری طـرح مهارت آمـوزی سـربازان خبر داد و 
گفـت: بـا همـکاری وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعات، 384 
پایـور در اسـتان  نیـروی  بـرای 16  نفرسـاعت دوره آموزشـی 

اردبیـل برگـزار شـده اسـت.
تخصصـی  زمینه هـای  در  دوره هـا  ایـن  موضـوع  افـزود:  وی 
الکترونیـک،  تجـارت  موبایـل،  شـبکه های  شـبکه،  امنیـت 
شـبکه های کامپیوتـری، فیبرنـوری و تعمیـرات موبایـل اسـت. 
در ایـن دوره هـا تالش شـده کـه مباحث ضروری پوشـش داده 

بـا تکنولوژی هـای روز دنیـا آشـنا شـوند. افـراد  شـود و 
مدیـرکل ارتباطـات و فناوری اطالعات اسـتان اردبیل با اشـاره 
دوره هـای  برگـزاری  گفـت:  مهارت آمـوزی  طـرح  اهمیـت  بـه 
وظیفـه  سـربازان  توانمندسـازی  در  شـایانی  کمـک  مهارتـی، 
بـرای ورود بـه بـازار کار و توسـعه اشـتغال پـس از اتمـام دوره 
خدمـت سـربازی می کنـد و برگـزاری ایـن دوره ها بـا محوریت 
فـاوا، بـرای پیشـبرد اهـداف اقتصـاد دیجیتـال ضروری اسـت.

عـالوه  پایـور  نیروهـای  دوره هـا،  ایـن  در  کـرد:  تصریـح  وی 

وظیفـه،  سـربازان  آمـوزش  بـرای  الزم  آمادگـی  کسـب  بـر 
می تواننـد ارتبـاط بیشـتری بـا صنعـت در حـوزه فـاوا داشـته 
باشـند و باعـث کارآفرینـی و ایجـاد شـغل در این حوزه شـوند. 
اقتصـاد  محوریـت  بـا  نویـن  طرح هـای  بـه زودی  امیدواریـم 
دیجیتـال کـه منجـر بـه خلـق فرصت های شـغلی بیشـتری در 

باشـیم. شـاهد  را  می شـود  اسـتان 

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اردبیل 

ح مهارت آموزی سربازان  برگزاری شش دوره مربیگری طر

رئیـس سـازمان وظیفه عمومـی ناجـا گفت:تغییرات چشـمگیر در 
قوانین خدمت سـربازی و ارائه تسـهیالت به سـربازان در سـال های 

اخیر داشـته ایم.
بــه گــزارش بــازارکار ســردار«تقی مهــری« در گفــت وگــوی 
ــان اینکــه در ســال های  ــا بی ــگاه خبــری پلیس،ب ــا پای اختصاصــی ب
اخیــر تغییــرات چشــمگیری در قوانیــن خدمــت ســربازی داشــتیم، 
ــموالن  ــرای مش ــرخدمت ب ــربازان، کس ــوق س ــش حق ــت: افزای گف
متاهــل و دارای فرزنــد و.. تالشــی در جهــت ارتقــاء کیفیــت خدمــت 

ــوده اســت. ســربازی ب
رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجا گفــت: ارتقــاء کیفیــت خدمت 
ســربازی همــواره یکــی از دغدغه هــای اساســی مســئوالن نیرو هــای 
ــا تالش هــای صــورت گرفتــه از ســوی مســئوالن،  ــوده و ب مســلح ب

اصالحاتــی در ایــن خصــوص صــورت گرفتــه اســت.
وی افــزود: مهم تریــن دغدغــه مســئوالن حقــوق و مزایــای خدمــت 
ســربازی براســاس مــاده 4۹ قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی بــوده 
ــا تالش هــای صــورت گرفتــه، در ســال جــاری شــاهد  اســت کــه ب
افزایــش چشــمگیری در حقــوق ســربازان بــا توجــه بــه تحصیــالت و 
درجــه آنــان بــوده ایــم کــه ایــن امــر مشــوق خوبــی بــرای خدمــت 

مقــدس ســربازی اســت.
رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی نیــروی انتظامــی بــا بیــان اینکــه 
در ســال های اخیــر انعطــاف چشــمگیری در قوانیــن خدمــت 
ســربازی داشــته ایــم، افــزود: مشــموالن متاهــل می تواننــد از دو مــاه 
کســرخدمت بــه واســطه تاهــل و بــه ازای هــر فرزنــد نیــز از ســه مــاه 

ــوند. ــد ش ــرخدمت بهره من کس
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ارائــه تســهیالت بیمــه خدمــات درمانــی 

بــه ســربازان و افــراد تحــت تکفــل آنــان خبــر داد و گفت: مشــموالن 
متاهــل بعــد از طــی دوره آموزشــی در شــهر محــل ســکونت همســر 
و ســربازان مجــرد نیــز در صــورت امــکان تــا شــعاع 3۰۰ کیلومتــری 

محــل ســکونت خــود بــه کارگیــری می شــوند.
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی مطــرح کــرد: از دیگــر اقدامــات موثــر در 
تغییــر نگــرش خدمــت ســربازی، بکارگیــری تخصصــی مشــموالن 
علمــی،  هیئــت  نخبــگان،  جملــه  از  مختلفــی  درحوزه هــای 
ســازمان های غیرنظامــی، بکارگیــری ســربازان در تیم هــای ورزشــی 
نیرو هــای مســلح، همچنیــن مشــموالن متخصــص گروه هــای 
ــرکت های  ــت و ش ــکی، صنع ــز پزش ــکی در مراک ــکی، پیراپزش پزش

ــوند. ــری می ش ــز بکارگی ــان نی ــش بنی دان
قــرارگاه  توســعه  و  ایجــاد  کــرد:  بیــان  مهــری  ســردار 
ــاء  ــرای ارتق ــب ب ــی مناس ــربازان اقدام ــوزی س ــارت آم مه
ــان در طــول دو ســال خدمــت ســربازی  ســطح مهــارت جوان
ــه  ــق ب ــت موف ــول خدم ــه در ط ــربازانی ک ــت وس ــوده اس ب
کســب مهارتــی خــاص شــوند و از ســوی ســازمان فنــی و حرفــه ای 
بعــداز  می تواننــد  کننــد،  دریافــت  گواهینامــه  کشــور 
دریافــت  در  اولویــت  ماننــد  مزایایــی  از  خدمــت،  اتمــام 

شــوند. بهره منــد  و.  وام  دریافــت  مجوزکســب، 
ــان و  ــه ش ــه ب ــربازان، توج ــا س ــار ب ــان در رفت ــت: فرمانده وی گف
منزلــت و رعایــت عدالــت اجتماعــی را مدنظرخــود قــرار می دهنــد.
ــکاری  ــا هم ــربازان ب ــوزی س ــارت آم ــرح مه ــت ط ــی اس گفتن
 . . . و  ی  ا حرفــه  و  فنــی  زمان  ســا نشــگاهی،  دا د  جهــا

ــود. ــی ش م ا  ــر ج ا

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا خبر داد؛ 

ارائه تسهیالت به سربازان با تغییر قوانین و ایجاد قرارگاه مهارت آموزی 
آمـوزش  از  دانشـگاهی  جهـاد  سـازمان 
طـرح  قالـب  در  نفـر   4۰۰ و  هـزار  سـه 
فروردیـن  ابتـدای  از  ماهـر  سـرباز  کشـوری 

داد. خبـر  تاکنـون   14۰۰
بـه گـزارش ایرنـا از روابـط عمومـی سـازمان 
تفاهم نامـه   طـی  تهـران،  دانشـگاهی  جهـاد 
بـه امضـا رسـیده میان قـرارگاه مرکـز مهارت  
آمـوزی کارکنـان وظیفـه نیروهـای مسـلح با 
معاونـت امـور جوانـان وزارت ورزش اجـرای 
طـرح »سـرباز ماهـر« بـه جهـاد دانشـگاهی 

شـد. واگذار 
بـر همین اسـاس سـازمان جهـاد دانشـگاهی 

تهـران هـم توانسـتاز ابتـدای امسـال تاکنون 
سـه هـزار و 4۰۰  سـرباز را آمـوزش دهـد.

٢ هـزار و 3۰ نفـر در مرکـز شـهید انشـایی 
و  1٢6۰ نفـر در مرکـز شـهید اسـدی ایـن 

گذرانده انـد. را  آموزشـی  دوره هـای 
قالـب طـرح کشـوری  در  دانشـگاهی  جهـاد 
ماهـر« مهارت هـای عمومـی حـوزه  »سـرباز 
کسـب و کار و زندگـی را به سـربازان سراسـر 
کشـور آمـوزش می دهـد هم چنین ایـن طرح 
اسـدی  شـهید  آمـوزش  مرکـز  در  کشـوری 
)دژبـان آجـا( و مرکـز آموزش شـهید انشـایی 

)۰٢ ارتـش( اجـرا می شـود.

موضوع طرح سـرباز ماهر آموزش دوره آشـنایی 
بـا مهارت هـای عمومـی حـوزه کسـب و کار و 

»آشـنایی بـا مهارت هـای زندگی« اسـت.
تاکنـون ٢ فـاز از ایـن طـرح برگـزار و فـاز 3 
ایـن طرح از اردیبهشـت ماه 14۰۰ آغاز شـده 

اسـت و تـا پایان سـال ادامـه دارد.
این دوره های آموزشـی به صـورت ماهانه برای 
سـربازان جدیـد الـورود برگـزار می شـود و در 
پایـان هر دوره آموزشـی برای شـرکت کنندگان 

گواهینامـه معتبر صادر می شـود.
هـدف از برگـزاری دوره هـای مهارت آمـوزی 
دوره  جذابیـت  افزایـش  ســـربازان  بـرای 
بـه  ارائـه مـدرک معتبـر  خدمـت سـربازی، 
سـربازان  کـردن  آمـاده  و  شـرکت کنندگان 
جـوان بـرای اشـتغال پـس از پایـان خدمـت 

اسـت. سـربازی 

از سوی سازمان جهاد دانشگاهی تهران؛

ح سرباز ماهر آموزش دیدند ۳۴۰۰ نفر در طر

معـاون فرهنگـی و امور جوانـان اداره کل ورزش و جوانان اسـتان قزوین 
گفـت: جهـاد دانشـگاهی بـا وزارت دفـاع در قسـمت صنعـت مجتمـع 
آموزشـی جوادنیـا تفاهم نامـه منعقـد کـرده اسـت کـه طـی آن هرمـاه 
٢۰۰ سـرباز آمـوزش می بیننـد، هـر سـرباز 48 سـاعت دوره آموزشـی و 

عملـی را پشـت سـر می گـذارد.
علـی لطفـی در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه طـرح سـرباز ماهـر، 
تصریـح کـرد: در ایـن طـرح تـالش می شـود بـا انجـام مشـاوره شـغلی 
و ارائـه دوره هـای مهارتـی متناسـب بـا توجـه بـه منطقـه جغرافیایـی 
سـربازان توانایـی آن هـا افزایـش پیـدا کنـد، درواقـع ایـن طـرح کمـک 
می کنـد در حیـن خدمـت سـربازی، قابلیت هـای جوانـان توسـعه یافته و 

آمادگـی الزم بـرای ورود بـه بـازار کار ایجـاد شـود.
وی افـزود: سـال ۹۹ طـرح سـرباز ماهـر در کل کشـور توسـط جهـاد 
دانشـگاهی اجرایـی و بـرای اسـتان ها اعتبـاری در نظـر گرفتـه شـد، در 
اسـتان قزویـن نیـز 64 میلیـون تومـان بـه جهـاد دانشـگاهی اختصاص 
سـپاه،  انتظامـی،  نیـروی  بخـش  پنـج  سـربازان  بـرای  تـا  شـد  داده 

وزارت دفـاع و آجـا دوره هـای آموزشـی برگـزار کنـد.
معـاون فرهنگـی و امور جوانـان اداره کل ورزش و جوانان اسـتان قزوین 
بیـان کـرد: با توجه بـه اعتبار و ظرفیت اختصاص داده شـده به اسـتان قزوین، 

بـرای هـر یگان سـهمیه در نظر گرفته شـد و درنهایت حدود 4۰۰ سـرباز 
آموزش هـای الزم را فراگرفتند.

وی اظهـار کـرد: در سـال جـاری برنامـه تغییـر پیـدا کـرد و آموزش هـا 
دفـاع در  وزارت  بـا  دانشـگاهی  ارائـه شـد، جهـاد  ماه به مـاه  به صـورت 
قسـمت صنعـت مجتمـع آموزشـی جوادنیـا تفاهم نامـه منعقـد کـرد که 
طـی آن هرمـاه ٢۰۰ سـرباز آمـوزش می بیننـد، هـر سـرباز 48 سـاعت 

دوره آموزشـی و عملـی را پشـت سـر می گـذارد.
لطفـی یادآور شـد: بـا همراهی جهـاد دانشـگاهی قزوین از ابتدای سـال 
تاکنـون هـر مـاه ٢۰۰ سـرباز جدیـد در حـوزه کسـب وکار و مهارت های 
زندگـی آمـوزش دیدنـد، ایـن دوره هـا موقتـی اسـت و بـرای اثرگـذاری 
بیشـتری  زمـان  عملـی  مهارتـی  دوره هـای  کـه  اسـت  الزم  بیشـتر 

باشد. داشـته 
موردتوجـه  بایـد  کـه  مهمـی  مسـائل  از  یکـی  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
قـرار بگیـرد، تعـدد دوره هـای آموزشـی اسـت بـرای مثـال سـربازان در 
دوره هـای هالل احمـر نیـز بایـد شـرکت کننـد؛ ارائـه محتواهـای متعدد 
باعـث می شـود کـه سـرباز در دوران سـربازی عـالوه بـر آموزش هـای 
رزم مربـوط بـه سـربازی در معـرض اطالعـات زیـادی قـرار بگیرنـد و 

تأثیـر منفـی در یادگیـری دارد. امـر  همیـن 

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین 

ماهانه ۲۰۰ سرباز در قزوین مهارت کسب وکار می آموزند

یک مسئول خبر داد:

ح مهارت آموزی  آموزش ماهانه ۷۶۷ سرباز در طر
سربازان وظیفه خراسان جنوبی

جوانـان  و  ورزش  کل  اداره  جوانـان  امـور  و  فرهنگـی  معـاون 
برگـزاری  بـرای  بـا جهاددانشـگاهی  از همـکاری  جنوبـی  خراسـان 
منظـور  بـه  وظیفـه  سـربازان  مهارت آمـوزی  طـرح  دوره هـای 
 ۷6۷ ماهانـه  گفـت:  و  داد  ۹۹ خبـر  سـال  در  سـربازان  آمـوزش 

می بیننـد. آمـوزش  نفـر 
 مهـدی قنـاد در گفت وگو با ایسـنا اظهار کرد: براسـاس تفاهـم نامه های 
همـکاری وزارت ورزش و جوانـان و سـتاد کل نیروهای مسـلح مبنی بر 
همـکاری و ایفـای نقـش مبنـی بـر فرآینـد برنامه هـای طـرح جامـع 
بهره گیـری  و  مسـلح  نیروهـای  وظیفـه  کارکنـان  مهارت آمـوزی 
از تـوان تخصصـی جهاددانشـگاهی بـه منظـور اسـتفاده از ظرفیـت 
علمـی، فرهنگـی، فنـاوری، آموزشـی و کارآفرینـی جهاد دانشـگاهی، 

جوانـان  و  ورزش  و  جهاددانشـگاهی  روسـای  بیـن  تفاهم نامـه ای 
خراسـان جنوبـی منعقد شـد.

ایـن  جهاددانشـگاهی،  بـا  قـرارداد  انعقـاد  از  پـس  افـزود:  وی 
دسـتورالعمل در مـدار اجـرا قـرار گرفتـه و ماهانـه ۷6۷ نفـر آموزش 

دیـد. خواهنـد 
معـاون فرهنگـی و امـور جوانـان اداره کل ورزش و جوانـان خراسـان 
جنوبـی بیـان کـرد: سـربازان پـس از فراغـت از سـربازی با اسـتفاده 
از آموزش هـای پایـه و مقدماتـی و حتـی آموزش هـای تکمیلـی کـه 
می آموزنـد، می تواننـد در مسـیر خوداشـتغالی حرکت کرده و کسـب 
 و کارهـای کوچـک و خانگـی خـود را بـه کسـب  و کارهـای بـزرگ 

کنند. تبدیـل 
توسـط  سـربازان،  بـه  شـده  ارائـه  آموزش هـای  داد:  ادامـه  قنـاد 
جهاددانشـگاهی طبـق قـرارداد منعقده شـامل دوره های سـواد مالی، 

سـواد رسـانه ای ازدواج و اشـتغال اسـت.
را  ایـن طـرح  اجـرای  زمینـه  اینکـه جهاددانشـگاهی  بیـان  بـا  وی 
برعهـده گرفـت، افـزود: در سـال ۹6 تفاهم نامه با سـتاد کل نیروهای 

مسـلح امضـا شـد و براسـاس آن وزارت ورزش و جوانـان متعهد شـد 
کـه دوره هـای ویـژه ای را بـرای سـربازان وطیفـه برنامـه ریـزی کند.

نـان  جوا معاونـت  بیـن  دیگـری  نامـه  تفاهـم  کـرد:  تصریـح   
نـان بـا قـرارگاه مرکـزی نیروهـای مسـلح تنظیـم  ورزش و جوا
و  ورزش  برعهـده  چهارگانـه  عمومـی  مهارت هـای  کـه  شـده 

اسـت. نـان  جوا
و  اشـتغال  حـوزه  عمومـی  مهارت هـای  اجـرای  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
کارآفرینـی، اظهـار کـرد: سـرباز بایـد بـا حداقل هـای اشـتغال آشـنا 
شـود و مهارت هـای مربـوط بـه زندگی و مهارت های سـواد رسـانه را 

یـاد گرفتـه و بـا مبانـی حقـوق و سـواد مالـی آشـنا شـود.
جوانـان  و  ورزش  کل  اداره  جوانـان  امـور  و  فرهنگـی  معـاون 
شـهریورماه  پایـان  تـا  نفـر    34۵۰ آمـوزش  از  جنوبـی  خراسـان 
خبـر داد و بیـان کـرد: بـه علـت اینکه پذیـرش سـربازان نیروهای 
امـا  آمـار تکمیـل نمی شـود،  تعـداد اسـت،  ایـن  از  مسـلح کمتـر 
دارد. اسـتان وجـود  تعـداد در  ایـن  از  بیشـتر  آمـوزش  آمادگـی 
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شرکت دانش بنیان سامانه نگار آتنا )دونگی(، دارای مجوز تأمین 
مالی جمعی از شرکت فرابورس، در راستای بهبود و توسعه نرم افزار پلتفرم 

خود، برنامه نویس PHP استخدام می کند.

دعوت به همکاری

php برنامه نویس
PHP،  Yii، MVC،ORM،MySql

VueJs،Bootstrap،Laravel
WAF،LightSpeed،Nginx

لزوم سکونت متقاضی در تهران، امکان گذراندن دوره سربازی به صورت 
امریه و امکان فعالیت به صورت دورکاری از دیگر ویژگی های این فرصت 

شغلی است.
عالقه مندان می توانند سوابق کاری خود را به آدرس

 info@dongi.ir 
با موضوع »رزومه« ارسال کنند.

دعوت به همکاری

گروه صنعتي فرآوري و ساخت قطعات خودروي ایران
 جهت تکمیل کادر خود در شهر صنعتي رشت جهت تکمیل کادر خود 
 در استان گیالن از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاري مي نماید.

 کارشناس خرید خارجي، کارشناس برنامه ریزي تولید
 حسابدار آقا، کارشناس مهندسي آقا

 تكنسین برق آقا، تكنسین تاسیسات آقا
 مهندس برق آقا، تكنسین آهنگري آقا
it تراشكار آقا، انباردار آقا، کارشناس 

  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
Recruitment.hrm1400@gmail.com

دعوت به همکاری

 شرکت مهندسي نیروکاران رایا صنعت 
جهت اپراتوري پست برق 20/63 کیلوولت واقع در گیالن )شهر رشت( 
از استان هاي )تهران - آذربایجان_شرقي - البرز - قزوین - زنجان 

 - مرکزي - مازندران - اردبیل(  دعوت به همکاري مي نماید.
 اپراتور پست برق

 آشنا به سیستم هاي قدرت، با سابقه کار بین یك تا پنج سال
 جهت کار تمام وقت و به صورت 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت دارد

 محل اقامت پرسنل غیر بومي در شهر رشت مهیا مي باشد 
متقاضیان واجد شرایط مي توانند از طریق ایمیل اعالم شده در آگهي 

 درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند.
nirookaran.resume@gmail.com

دعوت به همکاری

یك شرکت تولیدي جهت کار در همدان و تهران از افراد 
 داراي تخصص ذیل دعوت به همكاري مي نماید:

1 - مدیر بهره برداري 
 حداقل مدرك کارشناسي ارشد مهندسي پلیمر

 حداقل پنج سال تجربه کاري در شرکت هاي گرانول سازي پلیمري
 تسلط کامل به تجهیزات و فرآیند کامپاندینگ

 محل خدمت: همدان
 2 -مدیر فروش حداقل مدرك کارشناسي

 مسلط به زبان انگلیسي
 حداقل پنج سال سابقه کار در شرکت هاي گرانول سازي پلیمري

مسلط به بازار مصرف گرانول هاي پلیمري در ایران
  و منطقه محل خدمت: تهران

متقاضیان تقاضاي خود را به همراه رزومه کاري به آدرس ایمیل درج 
شده در آگهي با درج عنوان شغلي در subject ارسال نمایند.

 hr@hegmataneh.com

دعوت به همکاری

1- کارشناس تعمیرات )برق قدرت( 
 6KV آشنایي کامل به سوئیچگیرها و رله هاي 
 آشنایي کامل به عملکرد VFD و تعمیرات آن

 آشنا به تنطیمات رله و نقشه خواني و کدخواني رله
 حداقل پنج سال سابقه فعالیت با سیستم هاي مدار فرمان

 میزان حقوق بیشتر از متوسط بازار است.
 سرویس رفت و آمد به سایت فراهم شده است. 

این موقعیت شغلي به شکل تمام وقت است لذا دوستان مي بایست ساکن 
 بندرعباس باشند با امکان سکونت داشته باشند

فاز بهره برداري پروژه، طوالني مدت است لذا نوع همکاري بلندمدت 
 خواهد بود و این موقعیت از امنیت شغلي باالیي برخوردار است

 شهرهاي موردنیاز: بندرعباس
2 -کارشناس ارشد شیمي آلي

 مسلط به آزمایش هاي پیش تصفیه و تصفیه آب 
 مسلط به آزمایش هاي آب و تصفیه آب
 حداقل چهار سال سابقه فعالیت مرتبط

 فعالیت در بخش آزمایشگاه هاي کارخانجات مزیت محسوب مي شود. 
 بررسي وضعیت شاخص هاي ورودي و خروجي آب 

 رصد منظم وضعیت آب باتوجه به شاحص هاي تعیین شده

 اضافه مواد شیمي باتوجه به استانداردهاي تعیین شده
 تهیه منظم گزارش هاي وضعیت آب در هر مرحله 

 میزان حقوق بیشتر از متوسط بازار است.
 سرویس رفت و آمد به سایت فراهم شده است. 

این موقعیت شغلي به شکل تمام وقت است لذا دوستان مي بایست 
 ساکن بندرعباس باشند با امکان سکونت داشته باشند

فاز بهره برداري پروژه، طوالني مدت است لذا نوع همکاري بلندمدت
  خواهد بود و این موقعیت از امنیت شغلي باالیي برخوردار است

 شهرهاي موردنیاز: بندرعباس
3 -کارشناس کنترل اسناد فني

کنترل تمامي اسناد فني تولید شده، آشنا به نقشه کشي و نقشه خواني 
 و اتوکد ، حداقل پنج سال سابقه در این حوزه 

 دسته بندي اسناد کاغذي و دیجیتالي، میزان حقوق بیشتر از متوسط بازار است.
 سرویس رفت و آمد از شهر به سایت فراهم شده است.

فاز بهره برداري پروژه، طوالني مدت است لذا نوع همکاري بلندمدت 
 خواهد بود و این موقعیت از امنیت شغلي باالیي برخوردار است

 شهرهاي موردنیاز: بندرعباس
متقاضیان واجد شرایط مي توانند از طریق ایمیل اعالم شده
 در آگهي درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند. 

hr@sazehsazan.com 

شرکت سازه سازان یكي از شرکت هاي مطرح و باسابقه در زمینه بهره برداري و ساخت مجتمع هاي بزرگ آب 
شیرین کن براي پروژه بزرگ خلیج فارس خود واقع در بندرعباس )محل کار: حوالي بندرشهیدرجایي(

 در موقعیت شغلي ذیل دعوت به همكاري مي نماید.

دعوت به همکاری

 شرکت نوآوران اطمینان گاز تاوریژ واقع در تبریز )کوي انرژي 
ماشین( جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاري 

 مي نماید:

1- مسئول HSE : آقا، حداقل کارشناسي HSE، سابقه کار امتیاز 
 محسوب مي شود،  حقوق و مزایا طبق قانون کار، داراي سرویس و بیمه

 ساعت کاري از ساعت 7:45 الي 16 میباشد
2-مهندس مكانیك : آقا،  حداقل کارشناسي مکانیك، سابقه کار 3 سال، 

 حقوق و مزایا طبق قانون کار، داراي سرویس و بیمه
 ساعت کاري: از ساعت 7:45 الي 16 میباشد

 3 -کارگر ساده : آقا، حقوق و مزایا طبق قانون کار، داراي سرویس و بیمه
 ساعت کاري: از ساعت 7:45 الي 16 میباشد

متقاضیان واجد شرایط مي توانند رزومه خود را همراه با ذکر عنوان شغلي 
مورد نظر از طریق راه ارتباطي اعالم شده در آگهي درخواست خود را جهت 

استخدام ثبت نمایند . 
info@negtco.ir

دعوت به همکاری

شرکت مهندسي دانش گستر محب صنعت، 
عضو پارك علم و فناوري استان کرمان در نظر دارد از افراد واجد 

 شرایط زیر دعوت به همکاري نماید
 کارشناس/کارشناس ارشد مهندسي برق یك نفر

WinCC در محیط HMI و PLC آقا/خانم، متخصص در برنامه نویسي 
 آشنا به تجهیزات ابزاردقیقي

 داراي تجربه فعالیت صنعتي با ارائه سابقه بیمه و نامه حسن انجام کار
 شهرهاي مورد نیاز: کرمان-رفسنجان

واجدین شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل
 اعالم شده ارسال نمایند.

mohebtec@gmail.com

دعوت به همکاری

استخدام کارشناس کنترل کیفیت در مجتمع معدني
 واقع در استان کرمان 
کارشناس کنترل کیفیت

 آقا یا خانم
 آقایان داراي کارت پایان خدمت یا معافیت دائم،  لیسانس به باال

 تعداد روز کاري و استراحت: مقیم یا 24، 6 روز، بیمه: دارد
 اسکان: دارد )یا کمك هزینه مسکن(

 اولویت افراد بومي ندارد 
 سایر مزایا: وعده غذایي، اسکان، ایاب و ذهاب، کارانه، اضافه کاري

 توضیحات شغل:
 کارشناس با مدرك مهندسي شیمي، صنایع، مکانیك، پلیمر، ایمني، زمین شناسي

 فرآیندي که کارجو بایستي در محل کار انجام دهد:
 کنترل کیفیت مواد، فرآیند و عملیات  تولیدي

iranstekhdam2020@gmail.com

دعوت به همکاری

دعوت به همكاري در پروژه پتروشیمي جهت کار 

 در عسلویه و تهران

سرپرست سایت:

  با حداقل 15 سال سابقه کار 

 جهت کار در عسلویه

کارشناس خرید تجهیزات پروژه:

  با حداقل 5 سال سابقه کار 

 جهت دفتر تهران

Resumeps2021@gmail.com 

دعوت به همکاری

وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی به منظور افزایـش فرآیند جذب 
و اشـتغال دانـش آموختـگان و همچنین ایجـاد انگیـزه کارآفرینی و 
کسـب و کار،  تمهیداتی را اندیشـید که به واسـطه آن، بستر مناسب 
بـرای مهـارت آموزی فارغ التحصیالن فراهم شـد تا آن هـا بتوانند با 
ثبـت نـام در طـرح کارورزی تحـت نظـارت ایـن وزارت خانـه،  
بـه یادگیـری و کسـب تجربـه در زمینـه شـغلی مـورد نظـر خـود 

بپردازند.
معاونـت توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزارت تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی مسـوولیت اجـرای طـرح کارورزی را بر عهـده دارد که در 
کنـار برنامـه ریـزی هـا و تعیین شـرایط نـام نویسـی، بـا راه اندازی 
سـامانه ای از داوطلبـان و واحدهـای متقاضـی جـذب کارورز،  

ثبـت نـام به عمـل مـی آورد.
این طرح فرصت بسـیار مناسـبی برای آشـنایی دانـش آموختگان با 
محیـط  کار اسـت و آنـان با فراگیری مهارت های شـغلی مـورد نیاز 
از جملـه تعهـد کاری، فعالیـت تیمی، وقت شناسـی و…،  موجبات 

پیشـرفت خـود را در بـازار کار فراهم می کنند.
در واقـع هـدف از کاورزی، انتقـال مهارت هـا و دانش فنـی مورد نیاز 
بـازار کار در محیـط واقعـی کار بـه کارورز و همچنیـن ایجـاد زمینه 
شـناخت کارفرمـا از شـخصیت، اسـتعداد و توانمنـدی هـای نیروی 
کاری بـوده که قرار اسـت در یک بنگاه اقتصادی مشـغول به فعالیت 

شود.
طرح کارورزی به انتخاب هوشـمندانه نیـروی های ماهر و متخصص 
در انتخـاب کار و بـه کارفرمـا جهـت انتخاب نیـروی واجد صالحیت 
حرفـه ای مـورد نیـاز بنـگاه، کمـک می کند ضمـن اینکـه مزایایی را 

بـرای کارفرمایـان مانند مشـوق هـای بیمه ای فراهـم می کند.
مهمتریـن منابع اجرای طرح، بودجه سـنواتی دسـتگاه های مجری، 
بودجـه اسـتان هـا، درآمدهـای ناشـی از قانـون هدفمنـد سـازی 
یارانـه هـا و ردیف هـای متفرقـه بودجـه، کمـک هـای بالعـوض 
مردمـی، سـازمان هـای حمایتـی، موسسـات خیریـه و نهادهـای 
عمومـی غیـر دولتـی و منابـع اشـتغالزایی دولـت اسـت کـه 

اشـتغال می رسـد. بـه تصویـب شـورای عالـی 

ثبت نام 444 هزار نفر در سامانه کارورزی
تـا پایـان سـال ۹۹ تعـداد ۴۴۴ هـزار نفـر از جوانـان جویـای کار در 
سـامانه کارورزی ثبـت نـام کـرده بودنـد. از ایـن تعـداد، بیـش از 
۱۳۹ هـزار نفـر مطابـق دسـتورالعمل اجرایـی طـرح کارورزی 

واجـد شـرایط بودنـد.
ایـن وزارت خانـه، میـزان اشـتغال ایجـاد شـده ناشـی از اجـرای این 
طـرح را ارائـه کرده اسـت که بر اسـاس آمارها، روند عملکـرد اجرای 
طـرح مثبـت بوده و با اسـتقبال فارغ التحصیالن جویـای کار و بنگاه 

های مشـمول مواجه شـده اسـت.
طبـق اطالعـات در سـال ۹۵، حـدود یک هـزار و ۱۱۰ نفر، در سـال 
۹۶، ۱۲ هـزار و ۴۴۳ نفـر، در سـال ۹۷، حـدود ۱۱ هـزار و ۵۷۲ نفـر 
و در سـال ۹۸ ایـن آمـار بـه ۱۴ هزار و ۹۰۱ نفر رسـید که با شـیوع 
کرونـا ایـن رقـم در سـال ۹۹ به ۱۱ هـزار و ۶۰۰ نفر اشـتغال پذیری 

در طرح کارورزی رسـید.
در مجمـوع بررسـی عملکـرد ایـن طرح حاکـی از آن اسـت که طی 
سـال هـای ۹۶ الـی ۹۹ بیـش از یـک سـوم از متقاضــیان کارورزی 

)طـرف عرضـه( در بنـگاه هـای مشـمول)طرف تقاضـا( جـذب و از 
مزایـای طـرح بهـره مند شـده اند.

طرح مشوق بیمه ای برای کارفرمایان دانش آموختگان
طـرح مشـوق بیمـه ای )معافیـت بیمـه کارفرمایی(  طـرح معافیت 
بیمـه کارفرمایـی در راسـتای اجـرای آییـن نامـه اجرایـی مـاده ۷۱ 
قانون برنامه ششـم توسـعه اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی کشـور و 
دسـتورالعمل اجرایـی طـرح کارورزی دانش آموختگان دانشـگاهی و 

معافیـت بیمـه کارفرمایـی مرتبط با آن اسـت.
ایـن طـرح شـامل برقـراری معافیـت بیمـه سـهم کارفرما بـه مدت 
حداکثـر ۲ سـال بـرای کارفرمـا در صـورت جـذب کارورز اسـت. 
بدیـن ترتیـب کـه پـس از جـذب کارورز در کارگاه، هزینـه برقراری 
معافیـت بیمـه کارفرمـا )معـادل ۲۰ درصـد حقـوق و دســـتمزد 
مصـوب شـورای عالـی کار( از سـوی دولـت جهت برقـراری معافیت 
بیمه کارفرمایی به حسـاب سـازمان تأمین اجتماعی واریز می شـود.

جامعـه هـدف ایـن طـرح کـه در سـطح ملـی در حـال اجرا اسـت، 
دانـش آموختـگان دانشـگاهی شـغل اولـی دارای مـدرک تحصیلی 
لیسـانس و باالتـر هسـتند کـه دوره کارورزی را طـی کـرده باشـند.

اجـرای معافیـت بیمه کارفرمایـی مرتبط بـا طـرح کارورزی تا پایان 
سـال ۹۹ منجـر بـه جذب و بـه کارگمـاری تعـداد ۱۸ هـزار و ۱۹۷ 
کارورز از سـوی ۶ هـزار و ۸۳۱ کارفرمـا شـده اسـت. در سـال ۹۸ 
بـا توجـه بـه تأخیـر پیـش آمـده در تامیـن منابـع الزم و همچنین 
نبـود زیرسـاخت های الزم برای اجرای طرح از سـوی ســـازمان 

تأمیـن اجتماعـی عملکـرد کمتـری را شـاهد بودیـم.

طـی سـال ۹۸ تا ۹۹ که بخشـی از موانع برطـرف و همچنین با ابالغ 
دسـتورالعمل اصالحـی طـرح مشـوق بیمـه ای در آبانماه سـال ۹۹، 
شـاهد رشـد اشـتغال ایجاد شـده در این طرح هسـتیم. در مجموع 
بـرای حـدود ۱۸ هـزار نفر به واسـطه اجرای این طرح اشـتغال ایجاد 

شـده است.
ایـن طـرح مبتنـی بـر بنـد ۲ سیاسـت های کلـی اشـتغال ابالغـی 
از سـوی مقـام معظـم رهبـری و بنـد ۵ سیاسـت های کلـی اقتصاد 
مقاومتـی بـر ارتقـای مهـارت در نیـروی کار شـغل اولـی کـه در بدو 
اسـتخدام از دانـش و مهـارت کافـی برخـوردار نیسـت، تمرکـز دارد.
در ایـن طرح، کارفرما یک فرصت یکسـاله دارد تا بـه داوطلبان واجد 
شـرایط، مهارت های شـغلی را در محیط کار انتقـال دهد و در مقابل 
از مزیـت عـدم شـمولیت قوانیـن کار و تأمیـن اجتماعـی در مـدت 

اجـرای دوره آموزشـی بـه مدت حداکثر یکسـال برخوردار باشـد.
ایـن طرح پتانسـیل بسـیار باالیی در ارتقـا و انتقال دانـش حین کار 
توسـط متخصصین شـاغل در هر رشـته فعالیـت به نیـروی کار تازه 
وارد دارد. از ایـن منظـر، ترکیـب دانـش علمـی و عملی مـی تواند 
بـه افزایـش بهـره وری و کارآیـی در عملکـرد بنگاه ها منجر شـود.
 بـه دلیـل برخـی موانـع، به رغم اینکـه حرکت روبه جلویی در سـال 
۹۷ ایجـاد شــده بـود در سـال ۹۸ بـه خاطر شـیوع ویـروس کرونا، 
عملکـرد طـرح شـاهد رونـد کاهشـی و در سـال ۹۹ رونـد افزایشـی 

بوده اسـت.
اکنـون آمـوزش هـا تنها به فـارغ التحصیـالن دانشـگاهی اختصاص 
نـدارد بلکـه دانشـجویان مـی تواننـد در طول مـدت تحصیـل نیز از 
مهـارت هـای تخصصـی فنـی و حرفـه ای بـرای ورود به بـازار کار 

بهـره مند شـوند.

آموزش های فنی و حرفه ای در ۳۲۰ دانشگاه کشور
 ارائه می شود

مدیرکل راهبری اجرای آموزش سـازمان آموزش فنی و حرفه ای کشـور 
در ایـن بـاره بـه خبرنـگار ایرنـا مـی گویـد کـه آمـوزش هـای 
فنـی و حرفـه ای و مهـارت آمـوزی در ۳۲۰ دانشـگاه کشـور برای 
توانمنـدی و ارتقای تخصص دانشـجویان جهت جذب بـازار کار ارائه 

می شـود.
حبیـب عرفـان منـش ادامـه می دهـد: آمـوزش هـای مهارتـی در 
دانشـگاه هـا در چنـد سـال گذشـته آغاز شـده اسـت و در سـال ۹۸ 
قبـل از شـیوع کرونـا چهار میلیون نفر سـاعت برای ۳۳ هـزار و ۶۱۶ 
دانشـجو دوره هـای فنـی و حرفـه ای ارائه شـد و با شـیوع کرونا این 
آمـار در سـال ۹۹ نصف شـد و بـه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر سـاعت 

بـرای ۱۶ هزار نفر رسـید.
این مقام مسـوول با اشـاره بـه اینکه آموزش های فنـی و حرفه ای به 
صـورت مجـازی ارائـه می شـود می گوید که در سـه ماه اول امسـال 
حـدود ۶ هـزار دانشـجو در قالـب ۴۱۷  هـزار نفر سـاعت، آموزش ها 

را فرا گرفتند.
وی ابـراز مـی کنـد کـه در آموزش هـای مهارتی مسـائل مختلفی از 
جمله نیازسـنجی رشـته ها در بازار کار، مشـاوره تحصیلی و شـغلی، 
رصـد فراگیـری مشـاغل مختلف در مناطق مختلف کشـور بررسـی 
مـی شـود و بـر اسـاس آن به دانشـجویان مشـاوره ارائه می شـود تا 

بـا شناسـایی بازار کار بعـد از تحصیل بیـکار نمانند.
مدیـرکل راهبـری اجرای آمـوزش سـازمان آموزش فنـی و حرفه ای 
کشـور در گفتگـو بـا ایرنـا بـا تاکید بـر اینکه یکـی از مسـائل اصلی 
کشـور نرخ بـاالی بیکاری دانش آموختگان دانشـگاهی اسـت، اضافه 
مـی کنـد: ایـن آموزش ها بر اسـاس نیازسـنجی هـا و مشـاوره هایی 

کـه ارائـه مـی کننـد سـعی شـده اسـت تـا شناسـایی نقاط قـوت و 
ضعـف و بـازار کار در مناطـق مختلـف کشـور و ارتقـای مهارت هـا و 

تخصص هـا از نـرخ بـاالی بیـکاری بکاهند.
وی مـی گویـد: کسـانی کـه فـارغ از تحصیـل شـده انـد نیـز 
مـی تواننـد در دوره هـای مهارتی و فنی و حرفه ای شـرکت کنند 
و بـا کسـب مهـارت ها در بـازار کار مشـغول شـوند عالوه بـر ارائه 
امکانـات مهارتی در دانشـگاه هـا با همکاری شـهرک های صنعتی 
و صنایـع در مناطـق مختلـف کشـور حضـور دانش آموختـگان در 
محیـط هـای کاری را فراهـم می کنیم تـا از نزدیک بـا محیط کار 

آشـنا شوند.
بـر اسـاس گفتـه ایـن کارشـناس، همچنیـن بـا مراکـز کاریابـی 
همـکاری هایـی صورت گرفته اسـت تا با مطرح کـردن فرصت های 
شـغلی زمینه اشـتغال جوانان دانـش آموخته را فراهم سـازند ضمن 
اینکـه ایـن نیازسـنجی ها کمـک می کند تا دانشـجویان به سـمت 

رشـته هایـی کـه بـازار کار ندارند ورود پیـدا نکند.
عرفـان منـش بـا تاکیـد بـر اینکه آمـوزش هـای فنـی و حرفه ای 
بـه جـذب دانـش آموختـگان در مشـاغل مختلف کمـک می کند 
مـی گویـد: نبایـد فرصـت هـا را نادیـده گرفـت نیـاز اسـت در کنار 
آمـوزش هـای تئـوری و نظری آموزش های عملـی و تخصص گرایی 

به دانشـجویان ارائه شـود.
مدیـرکل راهبـری اجـرای آموزش سـازمان آموزش فنـی و حرفه ای 
کشـور اضافـه مـی کنـد: مشـاوره و هدایـت شـغلی و شناسـایی 
هـای  رشـته  انتخـاب  بـه  منطقـه  در  شـغلی  هـای  ظرفیـت 
دانشـگاهی و ارتقـای تخصـص آنهـا نیـز کمک شـایانی می کند 
و منجـر بـه اسـتخدام در بـازار کار و خوداشـتغالی در آینـده 

شـد. خواهد 
نهادهـای متولـی امـروز دسـت به دسـت هـم داده انـد تا بـا ارتقای 
مهـارت هـا و تخصص گرایـی در جوانان بخصـوص دانش آموختگان 
زمینـه اشـتغال آنـان  در محیـط هـای کاری را فراهـم کـرده و از 

آسـیب هـای بیـکاری در جامعـه بکاهند.

طرح کارورزی؛ 
گامی برای ارتقای مهارت زایی

 و اشتغال دانش آموختگان

طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی از جمله طرح هایی است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا و منجر به توسعه اشتغال توام با مهارت آموزی و جذب 
در بازارهای کار برای این قشر شده است.

برنامه هایی در راستای اشتغال پذیری و توانمندسازی جوانان به ویژه دانش آموختگان دانشگاهی در قالب بخشی از برنامه اشتغال فراگیر، در حال اجراست.
طرح کارورزی یکی از برنامه های دولت در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار به ویژه فارغ التحصیالن با عنوان دستورالعمل طرح کارورزی است که در 
سال ۱۳۹۵ به تصویب شورای عالی اشتغال رسید و به تبع آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به اجرای آن و سایر وزارت خانه های مربوطه موظف به همکاری در این 

زمینه شدند.  در این راستا، تفاهم نامه های بین دستگاهی منعقد و دستورالعمل اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و آمادگی شغلی تدوین شد.
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ـده حــدود ٥,١٤  ـای كســب و كار آســيب دـي ز منظــر ديگــر، تعــداد واحدهـ
ـال ١٣٩٨  ـه سـ ـا ٧,١٤ درصــد نســبت ـب ـاغالن آنهـ درصــد و تعــداد شـ
كــم  اثربخشــي  ـا  ـي ـت  كفاـي عــدم  بيانگــر  كــه  اســت  يافتــه  كاهــش 
ـا و اشــتغال  سياســت پرداخت تســهيالت به منظــور حفظ كســب و كارهـ
ـای كســب و كار در رســته های  مي-باشــد. در ضمــن، ميــزان كاهش واحدهـ
ـافر،  ـاوت اســت و ســه رســته حمــل و نقل عمومــي مسـ ـف متفـ مختـل
ـادی، بســتني  ـع آجيــل، خشــكبار، قنـ ـاك و مراكــز توزـي توليد و توزيع پوشـ
ـد و  ـا بيشــترين كاهــش واحــد كســب وكار مواجــه بوده اـن ـب و آبميــوه 
ـافرتي، گردشــگری و  ـات مسـ ـر خدمـ ـه گــروه دفاـت ـوط ـب دو رســته مرـب

ـای فرهنگــي، هنــری و ... ـي، سـامت، مراكــز مجتمع هـ زيارـت
ـد. درزمينــهحفــظوايجــادكســبوكارموفــقبودهاـن

ـا در نظــر  ـا ـب ـای آســيب ديده از كروـن ـايي رســته فعاليت هـ ـه منظــور شناسـ ـب
ـای  ـرخ رشــد تعــداد واحدهـ ـاخص ـن ـا، شـ ـدازه فعاليــت آن هـ گرفتــن اـن
ـج بدســت آمــده  ـرار مي دهيــم كــه نتاـي كســب وكار را مــورد مقايســه ـق
ـع كفــش و گــروه  ـانگر آن اســت كــه رســته فعاليــت توليــد و توزـي نشـ
ـد.  ـا ديده اـن ـاده بيشــترين آســيب را از كروـن ـي آمـ رســتوران و مــواد غذاـي
ـای كســب وكار در رســته های  ـه نظــر مي رســد كاهــش تعــداد واحدهـ ـب
ـد  ـرای خرـي ـا ـب ـای خانوارهـ ـاً ناشــي از كاهــش تقاضـ ـاره عمدـت مــورد اشـ
ـا مي باشــد. از  ـه رســتوران ها در دوران كروـن ـوط ـب ـات مرـب كفــش و خدمـ
ـي،  ـافرتي، گردشــگری و زيارـت ـر خدمات مسـ طــرف ديگــر، ســه رســته دفاـت
ـای فرهنگي، هنــری بيشــترين رشــد مثبــت را  سـامت و مراكــز مجتمع هـ

ـد. داشــته اـن

نمودارشماره)٣٣(:نرخرشدواحدهایكسبوكاردررستههایآسيبديده
ازكروناطييكسالمنتهيبهسال١٣٩٩-واحد:درصد

ـامانه كارا، تعــداد ٣٩١ هــزار بنــگاه  ـات اخــذ شــده از سـ ـاس اطالعـ ـر اسـ ـب
ـه اخــذ تســهيالت شــده اند كــه حــدود ٣,١٦ درصــد  ـق ـب ـادی موـف اقتصـ
ـن  ـانگر اـي ـای آســيب ديده در رســته های منتخــب اســت و نشـ از كل بنگاه هـ

موضــوع اســت
ـي از تســهيالت  ـل پيش گفتــه اســتقبال چنداـن ـه دالـي ـا ـب ـا بنـ كــه بنگاه هـ
ـه هــدف  ـاذ شــده در زمينــه دســتيابي ـب ـا سياســت اتخـ نداشــته اند و نتيجتـ

ـي نداشــته اســت. حفــظ اشــتغال و كســب و كارها اثربخشــي چنداـن

نمودارشماره)٣٤(:مقايسهفقرهتسهيالتپرداختشدهبهواحدهایكسبوكار
باميزانكسبوكارهایازبينرفته

ـج طــرح آمارگيــری  ـه نتاـي ـوط ـب ـات مرـب ـا مقايســه اطالعـ در نمــودار)٣٤( ـب

ـامانه كارا  نيــروی كار و عملكــرد تســهيالت پرداختــي ثبــت شــده در سـ
ـافر  ـن نتيجــه حاصــل مي شــود كــه رســته حمــل ونقــل عمومــي مسـ اـي
ـزش اشــتغال چشــمگيری  ـا رـي ـت بيشــترين تســهيالت، ـب ـه رغــم درياـف ـب

مواجــه بوده اســت.
ـای  ـه بنگاه هـ ـوط ـب ـل تامــل آنكــه، رســته های مرـب ـكات قاـب از ديگــر ـن
ـه نســبت موفقــي را در زمينــه  ـت تســهيالت عملكــرد ـب ـا درياـف رســمي ـب
ـدازه  ـا دارای اـن ـن بنگاه هـ ـاد اشــتغال داشــته اند و اـي حفــظ و حتــي ايجـ

ـا هســتند. ـاير بنگاه هـ ـه سـ فعاليــت بزرگتــری نســبت ـب

١١.رويكردهاینوينبرایگذارازكرونا
)درزمانخروجازمحدوديتها(

به رغــم  گرديــد،  مالحظــه  قبــل  قســمت  در  همان طوری كــه 
حمايت هــای انجــام شــده از ١٤ رســته آســيب ديــده، در ١٢ رســته 
ـاً ٦٩٤ هــزار نفــر  ـتغال جمعـ ـت، اشـ ـن حاـل ـيب ديده در خوش بينانه ترـي آسـ
ســه  بــه  متعلــق  كاهــش  بيشــترين  كــه  اســت  يافتــه  كاهــش 
رســته حمــل و نقــل عمومــي مســافر)١٦٨ هــزار(، توليــد و توزيــع 
از رســتوران و غيــره )١٤١ هــزار( و مراكــز  اعــم  غذاهــای آمــاده 
هــزار(   ٨٨( آبميــوه  و  بســتني  قنــادی،  آجيــل، خشــكبار،  توزيــع 
اســت  آن  بيانگــر  يــك طــرف  از  آمــده  بدســت  يافتــه  مي باشــد. 
ريــزش  ميــزان  نمي شــد  انجــام  بنگاه هــا  از  حمايــت  اگــر  كــه 
اشــتغال بيشــتر از ايــن اتفــاق مي افتــاد و از طــرف ديگــر، بيانگــر 
ايــن واقعيــت اســت كــه هــر چنــد سياســت های حمايتــي اجــراء 
را  اثربخشــي الزم  و  كفايــت  ولــي  بودنــد  كارا  تــا حــدودی  شــده 
اجــرای  مقيــاس  يعنــي هــم  نداشــتند،  را  اشــتغال  بــرای حفــظ 

برخــوردار  الزم  جامعيــت  از  هــم  و  بــوده  كوچــك  برنامه هــا 
نبــوده و متناســب بــا مشــكالت اساســي بنگاه هــا نبــوده اســت. 
بنگاه هــا  از  حمايتــي  ابــزارسياســت  جعبــه  زيــر،  نمــودار  در 
آن  نشــانگر  بوضــوح  كــه  اســت  شــده  ارايــه  كار  نيــروی  و 
جامعيــت  شــده  اجــراء  حمايتــي  برنامه هــای  كــه  اســت 
مشــوق های  دســتمزد،  يارانــه  ماننــد  برنامه هايــي  و  نــدارد 
بيمــه كارفرمايــي، برنامه هــای اشــتغال عمومــي و كار موقــت 
ديگــر،  منظــر  از  اســت.  نگرفتــه  قــرار  اســتفاده  مــورد 
پولــي  و  مالــي  سياســت های  اجــرای  شــيوه  در  بازنگــری 
بــه  نويــن در نمــودار زيــر  نيــاز اســت كــه رويكــرد  مــورد 
اعطــای  مثــال،  عنــوان  بــه  اســت.  شــده  كشــيده  تصويــر 
بــرای  كم درآمــد  خانوارهــای  بــه  ويــژه  اعتبــاری  كارت هــای 
ماننــد  آســيب ديده  بنگاه هــای  از  خدمــات  و  كاالهــا  خريــد 
آمــاده  غذاهــای  توزيــع  و  توليــد  و  پوشــاك  فروشــندگان 
مراكــز  و  هتــل  بــه  مربــوط  خدمــات  و  بليــط  خريــد  و 
شــده  واكســينه  كــم-درآمــد  افــراد  بــرای  گردشــگری 
قســمت  در  اســت.  نويــن  رويكردهــای  ايــن  از  نمونــه ای 
بــر  مبتنــي  نويــن  رويكــرد  نيــز مي بايســت  پولــي  سياســت 
بشــدت  بنگاه هــای  مجــدد  ســازی  فعــال  و  بنگاه-محــوری 

باشــد. آســيب ديده 

نتايــجاجرایسياســتهایحمايـيیدورانكرونابيانگــرآناســت
كــهازيکطرفاجــرایآنها

0١2جمعبندی
ـار ايران منتهــي  ـای طــرح آمارگيری نيروی كارمركـز آمـ ـاس داده هـ ـر اسـ ـب
ـارج  ـازاركار خـ ـه ٢ ميليــون نفــر از ـب ـك ـب ـال ١٣٩٩، نزدـي ـار سـ ـه بهـ ـب
ـه جمعيــت  ـوط ـب شــده اند كــه ١,٥ ميليــون نفــر از آن )٧٥ درصــد( مرـب
ـار  ـاغالن كشــور در بهـ ـارت ديگــر، تعــداد شـ ـه عبـ ـاغل كشــور اســت. ـب شـ
ـال قبــل آن حــدود ١/٥ درصــد  ـابه سـ ـه فصــل مشـ ـب ١٣٩٩ نســبت 

كاهــش يافتــه اســت.
ـت  ـته فعالـي ـيب ديده در ١٤ رسـ ـگاه آسـ ـون بـن ـال ١٣٩٨، حــدود ٧,٢ ميلـي در سـ
ـا ٢٥٢٧ هــزار واحــد خوداشــتغالي  ـايي شــده كــه در بيــن آن هـ شناسـ
ـاغالن  ـداد شـ ـه تـع ـود دارد ـك ـي وجـ ـي كارفرماـي و ١٧٢ هــزار واحــد بنگاـه
ـتغال  ـادل ٤,١٩ درصــد كل اشـ ـر و مـع ـون نـف ـا ٧,٤ ميلـي ـيب ديده از كروـن آسـ
ـي  مـل ـاب های  ـات منــدرج در حسـ اطالعـ ـا  ـب ـق  كشــور مي باشــد. مطاـب
ـص  ـد ناخاـل ـته های منتخــب در تولـي ـزوده رسـ ـهم ارزش اـف ـال ١٣٩٧، سـ سـ

ـوده اســت. ـي( ٨,١٣ درصــد ـب ـور )غيرنفـت ـي كشـ داخـل
ـته  ـد ١٤ رسـ ـان مي دـه ـار ١٣٩٨-١٣٩٩ نشـ ـام شــده طــي بـه بررســي انجـ
ـا ٥٧٦ هــزار نفــر كاهــش اشــتغال  ـا، ـب منتخــب آســيب ديده از كروـن
را  اشــتغال  كاهــش  كل  درصــد   ٤,٣٨ حــدود  كــه  ـد  بوده اـن مواجــه 
ـتغال  ـته ها از كل اشـ ـن رسـ ـتغال اـي ـهم اشـ تشــكيل مي دهــد، در حالي كــه سـ
ـوده  ـال ١٣٩٨ حــدود ٤,١٩ درصــد ـب ـا در سـ ـيوع كروـن ـل از شـ ـور قـب كشـ
ـاغالن  ـداد شـ ـي، از تـع ـته های بخــش خصوصــي و تعاوـن ـاير رسـ اســت. در سـ
ـر  ـا ـب ـيب كروـن ـي از آسـ ـه حاـك ـته شــده اســت ـك ـر كاسـ ـزار نـف حــدود ٧٤٥ ـه

ـور اســت. ـای مذـك فعاليت ـه
ـي طــي  ـای كســب و كار خصوصي و تعاوـن ـاخص تعــداد واحدهـ بررســي شـ
ـای كســب   ـانگر آن اســت كــه تعــداد كل واحدهـ ـار ١٣٩٨-١٣٩٩ نشـ بهـ
ـي حــدود٦٣١ هــزار واحــد كاهــش يافتــه كــه  وكار خصوصــي و تعاوـن
ـوده  ـده ـب ـه ١٤ رســته آســيب دـي ـق ـب حــدود ٣٢٢ هــزار واحــد آن متعـل
ـن، شــيوع  ـا(. بنابراـي ـادل ٥١ درصــد كاهــش كل كســب و كارهـ اســت )معـ
ـه كاهــش تعــداد  ـا و هــم ـب ـي كســب و كارهـ ـه تعطيـل ـا هــم ـب كروـن
ـي بيشــتر رســته های منتخــب  ـه تعطيـل ـاغالن منجــر شــده اســت و ـب شـ
ـه  ـای كســب و كار خصوصــي، ـب منجــر شــده اســت. در ســطح كل واحدهـ
ازای هــر بنــگاه تعطيــل شــده حــدود ١,٢ نفــر و در ســطح ١٤ رســته 
ـد كــه كمتــر  منتخــب حــدود ٨,١ نفــر شــغل خــود را از دســت داده اـن
ـه ازای هــر بنــگاه در رســته های  ـودن ميــزان اشــتغال از دســت رفتــه ـب ـب
ـايان  ـا اســت. شـ ـدازه فعاليــت آن هـ ـودن اـن ـه دليــل كوچكتــر ـب منتخــب ـب
طــرح  ـج  نتاـي از  شــده  اســتخراج  ـای  آمارهـ ـاس  اسـ ـر  ـب اســت،  ذكــر 
ـه  ـب ـاغالن  تعــداد شـ متوســط  ـال ١٣٩٨،  در سـ كار  نيــروی  آمارگيــری 
ـاير  ـده حــدود ٧,١ نفــر و در سـ ازای هــر بنــگاه در رســته های آســيب دـي

ـوده اســت. رســته ها ١,٢ نفــر ـب
برخــي  عمومــي،  ـع  مناـب ـت  محدودـي به رغــم  نمــود  ســعي  ـت  دوـل
ـای آســيب ديده  ـت از بنگاه هـ ـرای حماـي ـي را ـب ـي و پوـل سياســت های ماـل
ـران  اـي ـاد  ـد. سياســت پرداخــت تســهيالت بانكــي در اقتصـ ـاذ نماـي اتخـ
ـا  ـا، ـب ـاری كروـن ـای آســيب  ديده از شــيوع بيمـ ـت از بنگاه هـ ـرای حماـي ـب
ـر  ـزون ـب ـت. اـف ـرار گرـف ـت ـق ـرخ ســود ١٢ درصــد در دســتور كار دوـل ـن
و  ـرژی  اـن ـاختي  زيرسـ ـي،  مالياـت بيمــه ای،  اســتمهال  ـن، سياســت های  اـي
ـد. همچنيــن،  ـا اجــراء گردـي ـه منظــور حفــظ بنگاه هـ ـا ـب ـد مجوزهـ تمدـي
ـت از بيــكاران، پرداخــت مقــرری بيمــه بيــكاری دوران  ـه منظــور حماـي ـب
ـه  ـه مرحـل ـاری ـب ـكار شــده تحــت پوشــش بيمــه اجـب ـاغالن بـي ـرای شـ ـا ـب كروـن

ـد. ـرار گرفتـن ـت ـق ـورد حماـي ـر ـم ـزار نـف ـته شــد و حــدود ٧٣٠ ـه ـراء گذاشـ اجـ

ـان  متقاضيـ شــده  ثبــت  و  شــده  جمــع آوری  ـای  آمارهـ ـاس  اسـ ـر  ـب
ـا ١٩ درصــد  ـاه اجتماعــي، تنهـ ـاون كار و رـف تســهيالت بانكــي در وزارت تعـ
ـده  ـام نمــوده و پروـن ـن رســته ها، ثبت ـن ـای مشــمول در اـي از كل واحدهـ
ـك  ـا از ســوی باـن ـت )و ـي ـرار گرـف ـت تســهيالت ـق ـا در فرآينــد درياـف آن هـ
ـه  ـب ـك  ـاه ١٤٠٠ )نزدـي ـا نيمــه خــرداد مـ ـت رد شــد(. گفتنــي اســت، 
ـع  ـال مناـب ـارد رـي ـن سياســت( از ٢٣٥ هــزار ميليـ ـال از اجــرای اـي يكسـ
ـارد  ـادل ٩٤ هــزار ميليـ ـع معـ ـا ٠,٤٠ درصــد مناـب پيش بينــي شــده، تنهـ
ـا پرداخــت شــده اســت. ـه كســب و كارـه ـا ـب ـوی بانك ـه ـهيالت از سـ ـال تسـ رـي
ـر اســاس اطالعــات اخذ شــده از ســامانه كارا، تعداد ٣٩١ هــزار بنــگاه  ـب
 ٣,١٦ حــدود  كــه  شــده اند  تســهيالت  اخــذ  ـه  ـب موفــق  اقتصــادی 
درصــد از كل بنگاه هــای آســيب ديده در رســته های منتخــب اســت و 
ـه داليــل مختلــف  نشــانگر ايــن موضــوع اســت كــه بنگاه هــا بنــا ـب
ـي از تســهيالت نداشــته اند و نتيجتــا سياســت اتخــاذ  اســتقبال چنداـن
ـه هــدف حفــظ اشــتغال و كســب و كارهــا  شــده در زمينــه دســتيابي ـب

اثربخشــي زيــادی نداشــته اســت.
ـا مواجــه نشــد  ـا و بانك هـ ـاد بنگاه هـ ـا اســتقبال زـي ـن سياســت ـب اجــرای اـي
ـه چشــم انداز منفــي  ـا توجــه ـب ـاوت اســت. ـب ـل هــر كــدام متفـ كــه دالـي
ـرای  ـا ـب ـا كمبــود تقاضـ ـا ـب ـال ١٣٩٩، بنگاه هـ ـادی در سـ ـودن رشــد اقتصـ ـب
ـد  ـد و در نتيجــه ســعي مي-كردـن ـات توليــدی مواجــه بودـن ـا و خدمـ كاالهـ
ـا  ـا ســطح تقاضـ ـا نيــروی كار كمتــر و متناســب ـب ـا ظرفيــت موجــود و ـب ـب
ـي كــه  ـات توليــدی فعاليــت كننــد. در شــرايط فعـل ـا و خدمـ ـرای كاالهـ ـب
ـي  ـك دوره زماـن ـرای ـي ـا تعطيــل هســتند و برخــي ـب برخــي از بنگاه هـ
ـرو  روـب فعاليــت  كاهــش حجــم  ـا  ـب ديگــر  برخــي  و  تعطيــل شــده اند 
ـا را حــل نمي كنــد و  ـد، پرداخــت تســهيالت بانكــي مشــكل آنهـ بوده اـن
ـا  ـرای پرداخــت دســتمزد و ـي ـه كمــك بالعــوض ـب ـا بيشــتر ـب بنگاه هـ
از  ـا  بنگاه هـ اســتقبال  عــدم  ـد.  دارـن ـاز  نيـ ـا  كارفرمـ ســهم  بيمــه  حــق 
ـاني نامناســب و همچنيــن  ـد ناشــي از اطالع رسـ ـا حــدی مي تواـن طــرح ـت
ـي در خصــوص حــذف شــرط حفــظ  اجراـي تغييــرات در دســتورالعمل 
ـي  ـا از تغييــرات مذكــور و ناكاـف نيــروی كار و عــدم اطــاع برخــي از بنگاه هـ
كــه  ـن  اـي ـه  ـب توجــه  ـا  ـب باشــد.  تســهيالت  پرداخــت  مشــوق  ـودن  ـب
ـذا  ـي نيســت، ـل ـار دســتگاه های اجراـي ـع تســهيالت بانكــي در اختيـ مناـب
ـزون  ـد. اـف ـاني ندارـن ـرای اطالع رسـ ـادی ـب ـي انگيــزه زـي دســتگاه های اجراـي
ـه  ـان كســب و كار نســبت ـب ـن، ممكــن اســت برخــي از صاحبـ ـر اـي ـب
ـي بدبيــن باشــند و نگــران تغييــر مجــدد  ـات دســتورالعمل های اجراـي ثبـ
ـه حفــظ نيــروی كار موجــود باشــند. برخــي  ـا ـب ـزم كــردن آنهـ آن و مـل
ـای  ـای غير رســمي نيــز نگــران رســمي شــدن و مراجعــه نهادهـ از بنگاه هـ
ـا هســتند  ـات، بهداشــت و نظيــر اين هـ دولتــي ماننــد ادارات كار، بيمــه، ماليـ
ـش  ـل مالحظــه ای افزاـي ـا را بطــور قاـب ـای كســب وكار آن هـ كــه هزينه هـ

خواهــد داد. 
و بانکهــا در پيچيــده اداری بوروكراســي و كار نيــروی

ـرایپرداخــتتســهيالت ـيـب موسســاتماـل
پرداخــت  در خصــوص  مناســبي  عملكــرد  دليــل  ـه چنــد  ـب بانك هــا 
تســهيالت نداشــته اند كــه عبارتنــد از:١ -اكثــر بانك هــا زيان ده هســتند 
ـد درآمدهــای غيرعملياتي خــود را افزايــش دهنــد و در ايــن  و نياز دارـن
ـع خــود را در طرح هــای ســودآور، خريــد  راســتا ترجيــح مي دهنــد مناـب
ـاال و اوراق مشــاركت ســرمايه گذاری كننــد.٢- ـا بازدهــي ـب دارايي هــای ـب

ـب عقــود شــرعي  ـرخ ســود باالتــر در قاـل ـا ـن ـب پرداخــت تســهيالت 
ـا،  ـرای آنهــا ارجحيــت دارد. ٣-در شــرايط كروـن ـه ســاير مشــتريان ـب ـب
تعــدادی از كاركنــان بانك هــا بصــورت نوبتــي دوركار هســتند و ايــن 
ـي شــدن  موضــوع باعــث كنــد شــدن فراينــد بررســي طرح هــا و طوالـن
فراينــد پرداخــت تســهيالت مــي شــود. ٤-وجــود بوروكراســي پيچيــده 
ـروز مشــكل در پرداخــت  اداری و ســخت گيری در اخــذ وثايــق باعــث ـب

تســهيالت مي شــود.
ـود اعطای تســهيالت  در ابتــدای اجــرای ايــن سياســت، مقــرر شــده ـب
ـي بعــد از  ـه حفــظ نيــروی كار موجــود پرداخــت شــود وـل مشــروط ـب
ـه منظــور ايجــاد انگيــزه بيشــتر و اســتقبال بيشــتر بنگاه هــا،  مدتــي، ـب
داده  اولويــت  بنگاه هــا  حفــظ  ـه  ـب و  گرديــد  حــذف  مذكــور  شــرط 
آمــار  مركــز  كار  نيــروی  آمارگيــری  طــرح  داده هــای  تحليــل  شــد. 
ايــران نشــان مي دهــد كــه ٦٩٤ هــزار نفــر از شــاغلين در ١٤ رســته 
يــك  اشــتغال  ريــزش  كل  از  درصــد   ٦٩ ـه  ـب )نزديــك  آســيب ديده 
ـي كــه از كل  ـد. در حاـل ـا( شغل شــان را از دســت دادـن ســال دوره كروـن
ـه بنگاه هــای  تســهيالت پرداخــت شــده از ســوی موسســات عامــل ـب
غيررســمي(  و  فرمايــي  خويــش  )كارفرمايــي،  ـا  كروـن از  آســيب ديده 
گــروه  عنــوان  ـه  ـب شــاغل  نفــر  ميليــون  از ٧,٤  بيــش  پيش بينــي  و 
هــدف )مــورد حمايــت(، بيــش از ٧٠٠ هــزار نفــر نيــروی كار شــاغل 
ايــن تســهيالت )معــادل ٩,١٤ درصــد  بنگاه هــای مــورد حمايــت  در 
ـوده  ـب سياســت ها  ايــن  ـت  اصاـب هــدف  آســيب ديده(،  شــاغالن  كل  از 
ـي  ـه عبــارت ديگــر، اثربخشــي ايــن سياســت ها مناســب ارزياـب اســت. ـب
نمي شــود، چــرا كــه در ادامــه اجــرای ايــن سياســت، حفــظ بنگاه هــا 
ـر حفــظ شــاغلين ارجح تــر  ـرای تــداوم فعاليــت )توليــد و فــروش( ـب ـب
از  اشــتغال  حفــظ  ـرای  ـب مذكــور  حمايتــي  سياســت  و  اســت  ـوده  ـب

كفايــت الزم برخــوردار نبــوده اســت.
ـي طــرح آمارگيــری  ـای فصـل ـا اســتفاده از داده هـ ـام شــده ـب بررســي انجـ
ـا  ـي بنگاه هـ ـزش اشــتغال و تعطيـل ـانگر آن اســت كــه رـي نيــروی كار نشـ
ـه در فصــول تابســتان، پاييــز و زمســتان  در رســته های منتخــب ١٤ گاـن

افــزوده  شــاغالن  شــدن  بيــكار  رونــد  بــر  و  اســت  داشــته  ادامــه 
ـاغالن دو رســته  ـل تامــل ديگــر آن كــه، شـ ـب قاـب شــده اســت. مطـل
ـا  ـان از كروـن ـات بهداشــت و درمـ ـات گردشــگری و خدمـ ـا خدمـ مرتبــط ـب
ـدازه فعاليــت  ـودن اـن ـل آن بزرگتــر ـب ـد كــه دالـي ـي نديده اـن آســيب چنداـن
ـاً تغييــر حــوزه فعاليــت اســت.  ـا و بعضـ ـن بنگاه هـ ـر اـي ـي قوی ـت و بنيــه ماـل
ـي  ـاران كروناـي ـرای بســتری بيمـ ـا ـب ـال، از ظرفيــت هتل هـ ـه عنــوان مثـ ـب
ـات گردشــگری، برخــي  ـات خدمـ اســتفاده شــده اســت و در مــورد موسسـ
ـد  ـارج روی آورده اـن ـه خـ ـه فعاليــت اعــزام دانشــجو ـب ـات ـب ـن موسسـ از اـي
ـد.  ـق آمده اـن فاـئ ـا حــدی  ـت ـا  ـر مشــكل كمبــود تقاضـ ـب و بدين ترتيــب 
و  بخــش خصوصــي  رســته های  ـاير  سـ ـا  ـب رابطــه  در  ديگــر،  از طــرف 
بطــور  ـا زمســتان  ـت تابســتان  ـه كار طــي فصــول  ـب برگشــت  ـي،  تعاوـن
ـاده اســت و حتــي در فصــل زمســتان ١٣٩٩ نســبت  ـاق افتـ فزاينــده اتفـ
ـه زمســتان ١٣٩٨، تعــداد شــاغالن حــدود ٥٥٦ هــزار نفــر افــزوده  ـب

شــده اســت.
دولــت  ســوی  از  شــده  اتخــاذ  سياســت های  اجــرای  راســتای  در 
بــرای مديريــت بيمــاری كرونــا و همچنيــن كاهــش محدوديت هــای 
كســب و كارهــا، از فصــل تابســتان اقتصــاد ايــران شــاهد بهبــود 
در بــازار كار و برگشــت بــه كار فزاينــده شــاغالن بيــكار شــده بــه 
مشــاغل قبلــي و يــا مشــاغل جديــد مي باشــد بــه گونــه ای كــه 
بــه  نســبت  زمســتان ١٣٩٩  در  بيمــه(،  )دارای  رســمي  بخــش  در 
زمســتان ١٣٩٨ بــر تعــداد شــاغالن حــدود ٧٥ هــزار نفــر افــزوده 

شــده اســت.
آمارتكاندهندهازبيكاریمشاغلغيررسمی

انجــام شــده،  بــرآورد  بــر اســاس  نكتــه حائــز اهميــت آن كــه، 
)معــادل  شــده  بيــكار  غيررســمي  شــاغالن  درصــد   ٨٥ حــدود 
نگشــته اند  بــاز  خــود  كار  محــل  بــه  نفــر(  هــزار   ٤٢٢ حــدود 
شــاغالن  از  حمايــت  و  ســاماندهي  ضــرورت  موضــوع  ايــن  و 

غيررســمي را نمايــان مي ســازد.
ـاد  ـان از آمادگــي زـي ـاغالن بيــكار شــده نشـ ـه كار شـ شــواهد برگشــت ـب
ـن مســئله  ـازار كار اســت و اـي ـه ـب ـرای ورود مجــدد ـب ـال ـب جمعيــت غيرفعـ
ـاس  ـا در مقيـ ـرای گــذار از كروـن ـن ـب ـای نوـي ضــرورت اجــرای رويكردهـ

ـازد. گســترده را آشــكار مي سـ
بررســي تحــوالت اشــتغال در رســته های بشــدت آســيب ديده از شــيوع 
ـزش اشــتغال در فصــل تابســتان  ـان مي دهــد كــه ميــزان رـي ـا، نشـ كروـن
ـاده  ـاق نيفتـ ـه كار اتفـ ـار بيشــتر شــده اســت و برگشــت ـب ـه بهـ نســبت ـب
اســت. در فصــل پاييــز وضعيــت اندكــي بهتــر شــده و بيــش از ٤ هــزار 
در فصــل  ـه كار برگشــته اند و مجــدداً  ـب بيــكار شــده  ـاغالن  از شـ نفــر 
ـه ای كــه تعــداد  ـد، به گوـن ـزش بيشــتر اشــتغال ادامــه مي ياـب زمســتان رـي
گذشــته  ـال  سـ ـابه  مشـ دوره  ـه  ـب نســبت  مذكــور  رســته های  ـاغالن  شـ
ـام  ـاس ميانگيــن ارـق ـر اسـ حــدود ٧٩٤ هــزار نفــر كاهــش يافتــه اســت. ـب
ـالهای ١٣٩٨-١٣٩٩، حــدود ٦٩٤ هــزار نفــر  ـار فصــل سـ اشــتغال در چهـ
ـازار  ـه ـب ـد و ـب شــغل خــود را در رســته های آســيب ديده از دســت داده اـن
رســته های  از  كارآمــد  و  ـر  موـث ـت  حماـي كــه ضــرورت  برنگشــته اند  كار 

آســيب ديده را گوشــزد مي كنــد.
بخــش  ـای  فعاليت هـ رســته  ـاير  سـ در   ،١٣٩٨-١٣٩٩ زمســتان  دوره  در 
تعــداد  و  نفــر  هــزار  ميــزان ٥٥٦  ـه  ـب اشــتغال  ـي،  تعاوـن و  خصوصــي 
افزايــش  واحــد  هــزار   ١٣٩ ميــزان  بــه  كار  و  كســب  واحدهــای 

يافتــه اســت.
ـال ١٣٩٨  ـه سـ ـال ١٣٩٩ نســبت ـب اشــتغال رســته های آســيب ديده در سـ
ـن كــه  ـه اـي ـا توجــه ـب حــدود ٦٩٤ هــزار نفــر كاهــش يافتــه اســت و ـب
ـن دوره حــدود ١٠١٠ هــزار نفــر كاهــش يافتــه  كل اشــتغال كشــور در اـي
ـت حــدود ٦٩ درصــد كاهــش اشــتغال  ـوان نتيجــه گرـف ـذا مي ـت اســت، ـل
ـه رســته های آســيب ديده اســت، در حالي كــه ســهم  ـوط ـب كشــور مرـب
ـا  اشــتغال رســته های آســيب ديده از كل اشــتغال كشــور در قبــل از كروـن
ـاس، اجــرای سياســت های  ـن اسـ ـر اـي ـوده اســت. ـب حــدود ٤,١٩ درصــد ـب
و  نبــوده  برخــوردار  الزم  كفايــت  از   ١٣٩٩ ســال  در  حمايتــي 

نيازمنــد بازنگــری اســت.
ـای كســب و كار، حــدود  از منظــر ديگــر، در نتيجــه از بيــن رفتــن واحدهـ
اســت كــه حــدود ٢,٩٣  رفتــه  از دســت  ٦٤٧ هــزار فرصــت شــغلي 
ـای شــغلي از دســت رفتــه را تشــكيل مي دهــد و حــدود  درصــد فرصت هـ
ـه كاهــش  ـب ـوط  از دســت رفتــه مرـب ـای شــغلي  ٨,٦ درصــد فرصت هـ
ـن،  بنابراـي اســت.  ـوده  ـب ـاد  اقتصـ در  موجــود  ـای  بنگاه هـ فعاليــت  حجــم 

ـي كاهــش اشــتغال در كشــور اســت. ـا دليــل اصـل ـي بنگاه هـ تعطيـل
ـال ١٣٩٨ حــدود  ـه سـ ـال ١٣٩٩ نســبت ـب در رســته های منتخــب در سـ
ـن تعــداد ٣٢٧ هــزار  ٣٧١ هــزار واحــد كاهــش يافتــه اســت كــه از اـي
ـوط  ـای خــود اشــتغالي و مابقــي مرـب ـه كســب و كارهـ ـوط ـب واحــد آن مرـب

ـي مي باشــد. ـای كارفرماـي ـه گــروه بنــگاه هـ ـب
ـده طــي  ـای كســب و كار در رســته های آســيب دـي كاهــش تعــداد واحدهـ
ـاغالن  ـه ميــزان ٣٧١ هــزار واحــد و تعــداد شـ زمســتان ١٣٩٨-١٣٩٩ ـب
ـای كســب و  ـش تعــداد واحدهـ ـدازه ٧٩٥ هــزار نفــر و افزاـي ـه اـن ـا ـب آنهـ
ـاغالن  ـه ميــزان ١٣٩ هــزار واحــد و تعــداد شـ ـاير رســته ها ـب كار در سـ
ـاب درســت  ـك طــرف بيانگــر انتخـ ـه ميــزان ٥٥٦ هــزار نفــر، از ـي ـا ـب آنهـ
ـت اســت و از طــرف ديگــر مبيــن  ـاز حماـي ـای مــورد نيـ رســته فعاليت هـ
ـه منظــور  ـت و اثربخشــي كــم سياســت پرداخــت تســهيالت ـب عــدم كفاـي

ـا و اشــتغال مي باشــد. ادامهدارد....حفــظ كســبو كارهـ

برنامه های حمایتی بنگاه های آسیب دیده 
از کرونا  جامعیت الزم را نداشته است

دعوت به همکاری

شركتكاشيفيروزهمشهدجهتتكميلكادرخوددراستانخراسانرضويازافرادواجدشرايطزيردعوتبههمكاريمينمايد.
كارشناسطراحي

 خانم/ آقا، تمام وقت
    جهت واحد طراحي صنعتي،حداقل 4 سال سابقه كار مرتبط

   آشنا با سيستمهاي پيشرفته طراحي و نرم افزارهاي تري دي مكس، فتوشاپ، 
 ايالستريتور، كورل، موتور رندرهاي كرونا و وي ري، اين ديزاين

   آشنا با ساختار توليد كاشي و سراميك و ماشين آالت چاپ اين 
ICDL صنعت، آشنا با زبان انگليسي، داراي گواهينامه هفت گانه 
 SOLID آشنايي با نرم افزارهاي طراحي مهندسي مانند   
 WORKS و CATIA، حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال

    آشنا با كار سازماني، داراي انضباط كاري
    داراي سالمت عمومي و جسماني، ظاهر مناسب كاري
    داراي روابط عمومي باال، داراي تعهد و وجدان كاري

    حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت كار
    بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميل درمان

    سرويس اياب و ذهاب، بن خريد از فروشگاه هاي معتبر
    ويزيت پزشك در محل شركت و ...

▪●▪
كارشناسبازرگاني)خريدداخلي(

  آقا،  تمام وقت،    جهت واحد بازرگاني )خريد داخلي(
    داراي تحصيالت كارشناسي مهندسي مكانيك، مديريت بازرگاني

    داشتن حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط
    حداقل مدرك تحصيلي ليسانس، آشنا با امور فني

    آشنايي با ماشين آالت خطوط توليدي، شناخت قوانين بين المللي بيمه
    شناخت فرايند و قوانين كلي ترخيص كاال

    آشنا با قوانين اعتبارات اسنادي، آشنايي با قطعات و ساخت آنها
ICDL آشنايي با زبان انگليسي، گواهينامه مهارت هاي هفت گانه    

    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال، آشنا با كار سازماني
    داراي انضباط كاري، داراي سالمت عمومي و جسماني

    ظاهر مناسب كاري، داراي روابط عمومي باال،داراي تعهد و وجدان كاري
    حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت كار

    بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميل درمان
    سرويس اياب و ذهاب، بن خريد از فروشگاه هاي معتبر

    ويزيت پزشك در محل شركت و ...
▪●▪

كارشناسحسابداريصنعتيومالي
  آقا، تمام وقت، جهت واحد مالي

 كارشناسي حسابداري صنعتي يا كارشناسي حسابداري مالي، 
 داشتن حداقل 5 سال سابقه كار در واحدهاي توليدي و صنعتي

    حداقل مدرك تحصيلي ليسانس با معدل 15
    آشنايي كامل با مباحث مالي مربوطه

    مسلط به سيستم ها و نرم افزارهاي مالي
ICDL گواهينامه مهارت هاي هفت گانه    

    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال،آشنا با كار سازماني، داراي انضباط كاري
    داراي سالمت عمومي و جسماني، ظاهر مناسب كاري
    داراي روابط عمومي باال، داراي تعهد و وجدان كاري

    حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت كار
    بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميل درمان

    سرويس اياب و ذهاب، بن خريد از فروشگاه هاي معتبر
   ويزيت پزشك در محل شركت و ...

▪●▪
كارشناساداريومنابعانساني

 آقا، تمام وقت، جهت واحد اداري و منابع انساني
    داشتن حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط،حداقل مدرك تحصيلي ليسانس

    شناخت فرايندهاي منابع انساني و آموزش
    آشنا با محاسبات كاركرد پرسنل، آشنا با قوانين بيمه و ماليات

ICDL گواهينامه مهارت هاي هفت گانه    
    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال، آشنا با كار سازماني
    داراي انضباط كاري، داراي سالمت عمومي و جسماني

    ظاهر مناسب كاري، داراي روابط عمومي باال

    داراي تعهد و وجدان كاري،حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت كار
    بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميل درمان

    سرويس اياب و ذهاب،  بن خريد از فروشگاه هاي معتبر
    ويزيت پزشك در محل شركت و ...

▪●▪
مسئولنگهباني

  آقا، تمام وقت،  جهت واحد اداري و منابع انساني
    داشتن حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط، حداقل فوق ديپلم

    شناخت سيستم ها و نرم افزاهاي انتظامات
    شناخت آئين نامه هاي حفاظتي و حراستي

    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال، آشنا با كار سازماني
    داراي انضباط كاري، داراي سالمت عمومي و جسماني

    ظاهر مناسب كاري، داراي روابط عمومي باال
    داراي تعهد و وجدان كاري، حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت كار

    بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميل درمان
    سرويس اياب و ذهاب، بن خريد از فروشگاه هاي معتبر

    ويزيت پزشك در محل شركت و ...
▪●▪

كارگرخدماتوتشريفات
  خانم/ آقا، تمام وقت، جهت واحد اداري و منابع انساني
    داشتن حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط، حداقل ديپلم

    شناخت اصول تشريفات و پذيرايي
    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال، آشنا با كار سازماني
    داراي انضباط كاري، داراي سالمت عمومي و جسماني

    ظاهر مناسب كاري، داراي روابط عمومي باال
   داراي تعهد و وجدان كاري، حقوق مطابق 

 با طرح طبقه بندي وزارت كار،بيمه تامين اجتماعي
    بيمه تكميل درمان،  سرويس اياب و ذهاب

    بن خريد از فروشگاه هاي معتبر، ويزيت پزشك در محل شركت و ...
▪●▪

نجارماهر
  آقا، تمام وقت، داشتن حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط

    حداقل ديپلم،توانايي كار با تجهيزات مربوط به نجاري
    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال، آشنا با كار سازماني
    داراي انضباط كاري، داراي سالمت عمومي و جسماني

    ظاهر مناسب كاري، داراي روابط عمومي باال
    داراي تعهد و وجدان كاري،حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت كار

    بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميل درمان
    سرويس اياب و ذهاب، بن خريد از فروشگاه هاي معتبر

    ويزيت پزشك در محل شركت و ...
▪●▪

تكنسينعمران
  آقا،  تمام وقت،جهت واحد اداري و منابع انساني

    داشتن حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط
    توانايي كار با تجهيزات و سيستمهاي كاري مربوطه

    آشنايي با نقشه كشي و اجرا،آشنا با نرم افزارهاي فني مهندسي
    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال،آشنا با كار سازماني
    داراي انضباط كاري،داراي سالمت عمومي و جسماني

    ظاهر مناسب كاري، داراي روابط عمومي باال
   داراي تعهد و وجدان كاري،حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت 

 كار، بيمه تامين اجتماعي،بيمه تكميل درمان
    سرويس اياب و ذهاب،بن خريد از فروشگاه هاي معتبر

    ويزيت پزشك در محل شركت و ...
▪●▪

كارشناسفروش
  خانم/ آقا، تمام وقت

    جهت واحد بازاريابي و فروش كاشي و سراميك
    كارشناس مديريت بازرگاني يا مدرك مرتبط، داشتن حداقل 4 سال سابقه مرتبط

    آشنا با سيستمهاي بازاريابي و فروش،حداقل مدرك تحصيلي ليسانس

   آشنايي كامل با زبان انگليسي،ترجيحا آشنا به بازار كاشي و سراميك 
 و محصوالت مشابه، مهارت مذاكره و فروش، مهارت در روانشناسي فروش

ICDL گواهينامه مهارت هاي هفت گانه    
    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال، آشنا با كار سازماني

    داراي انضباط كاري، ظاهر مناسب كاري
    داراي روابط عمومي باال، داراي تعهد و وجدان كاري

    حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت كار
    بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميل درمان

    سرويس اياب و ذهاب، بن خريد از فروشگاه هاي معتبر
    ويزيت پزشك در محل شركت و ...

▪●▪
كارشناسروابطعمومي

 آقا، تمام وقت،جهت روابط عمومي، حداقل 3 سال سابقه كار
    مسلط به فيلمبرداري و كار با دوربين، آشنا با زبان انگليسي

    برخورداري از مهارتهاي برقراري ارتباط موثر
    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال، آشنا با كار سازماني
    داراي انضباط كاري، داراي سالمت عمومي و جسماني

    ظاهر مناسب كاري،داراي روابط عمومي باال، داراي تعهد و وجدان كاري
    حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت كار

    بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميل درمان
    سرويس اياب و ذهاب،  بن خريد از فروشگاه هاي معتبر

    ويزيت پزشك در محل شركت و ...
▪●▪

مسئولدفترمديرعامل
 آقا، تمام وقت، حداقل كارشناسي، حداقل 3 سال سابقه كار موثر و مرتبط

    روابط عمومي باال،تسلط كالمي،شناخت آيين  نامه ها، دستورالعمل هاي اداري
   مسلط به سيستمها و نرم افزارهاي اداري، اتوماسيون اداري 
ICDL و اينترنت،آشنا با زبان انگليسي،گواهينامه مهارت هاي هفت گانه 

    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال، آشنا با كار سازماني
    داراي انضباط كاري، داراي سالمت عمومي و جسماني

    ظاهر مناسب كاري، داراي روابط عمومي باال
    داراي تعهد و وجدان كاري،حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت كار

    بيمه تامين اجتماعي،بيمه تكميل درمان
    سرويس اياب و ذهاب،بن خريد از فروشگاه هاي معتبر

    ويزيت پزشك در محل شركت و ...
▪●▪

مديرمهندسيصنايع
  آقا، تمام وقت،    واحد مهندسي صنايع

    حداقل 7 سال سابقه كار، حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد
    آشنا به زمان سنجي و كارسنجي و فرايندها

    آشنا با تجزيه و تحليل سيستم هاي توليدي و فني
   مهارت در سيستم هاي انبارداري و كنترل موجودي و جريان توليد 

 محصول MRP، برنامه ريزي و مديريت انبارها و حسابداري صنعتي
    تسلط به نرم افزار اكسل، ترجيحا آشنا به صنعت كاشي و سراميك

    آشنايي با تخصيص منابع، توانايي حل مسئله
 LINCI GAMS و MINTAB آشنايي با نرم افزارهاي   

ICDL بصورت پيشرفته، گواهينامه مهارت هاي هفت گانه 
    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال، آشنا با كار سازماني
    داراي انضباط كاري،داراي سالمت عمومي و جسماني

    ظاهر مناسب كاري، داراي روابط عمومي باال
    داراي تعهد و وجدان كاري،حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت كار

    بيمه تامين اجتماعي،بيمه تكميل درمان
    سرويس اياب و ذهاب، بن خريد از فروشگاه هاي معتبر

    ويزيت پزشك در محل شركت و ...
▪●▪

سرپرستفنيتاسيسات
 آقا، تمام وقت،   جهت واحد فني

    حداقل 7 سال سابقه فني و صنعتي، ليسانس مكانيك
PM آشنا به برنامه ريزي نت    

    شناخت قطعات كليه تجهيزات تاسيساتي مجموعه
ICDL آشنا با زبان انگليسي،گواهينامه مهارت هاي هفت گانه    

    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال،آشنا با كار سازماني
    داراي انضباط كاري،داراي سالمت عمومي و جسماني

    ظاهر مناسب كاري،داراي روابط عمومي باال
    داراي تعهد و وجدان كاري،حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت كار

    بيمه تامين اجتماعي،بيمه تكميل درمان
    سرويس اياب و ذهاب، بن خريد از فروشگاه هاي معتبر

    ويزيت پزشك در محل شركت و ...
▪●▪

كارشناسمكانيك
  آقا، تمام وقت، جهت واحد فني مكانيك

    حداقل 5 سال سابقه مرتبط، حداقل فوق ديپلم مرتبط
   آشنا با نت،   شناخت اصولي عملي كاربردي مكانيك عمومي و نحوه 

بكارگيري آن ها،   آشنايي با نرم افزار هاي طراحي مهندسي مانند 
 SOLID WORKS و CATIA، حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال

    آشنا با كار سازماني،داراي انضباط كاري
    داراي سالمت عمومي و جسماني،ظاهر مناسب كاري
    داراي روابط عمومي باال،داراي تعهد و وجدان كاري

    حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت كار،بيمه تامين اجتماعي
    بيمه تكميل درمان،  سرويس اياب و ذهاب

    بن خريد از فروشگاه هاي معتبر
    ويزيت پزشك در محل شركت و ...

▪●▪
كارشناسالكترونيك

    آقا، تمام وقت،جهت واحد فني الكترونيك
    حداقل 5 سال سابقه،فوق ديپلم مرتبط، آشنا با نت

 SOLID آشنايي با نرم افزار هاي طراحي مهندسي مانند   
 WORKS و CATIA،  حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال

    آشنا با كار سازماني،داراي انضباط كاري
    داراي سالمت عمومي و جسماني،ظاهر مناسب كاري
    داراي روابط عمومي باال،داراي تعهد و وجدان كاري

    حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت كار
    بيمه تامين اجتماعي،بيمه تكميل درمان

    سرويس اياب و ذهاب،بن خريد از فروشگاه هاي معتبر
    ويزيت پزشك در محل شركت و ...

▪●▪
تكنسينفني

  آقا، تمام وقت،جهت واحد فني تاسيسات،   حداقل 5 سال سابقه مرتبط
    تحصيالت فوق ديپلم مكانيك و تاسيسات و مرتبط،   آشنا با نت

    شناخت سيستم كلي تجهيزات تاسيساتي كارخانه
 SOLID آشنايي با نرم افزار هاي طراحي مهندسي مانند   

CATIA و WORKS 
    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال،آشنا با كار سازماني
    داراي انضباط كاري، داراي سالمت عمومي و جسماني

    ظاهر مناسب كاري، داراي روابط عمومي باال
    داراي تعهد و وجدان كاري،حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت كار

    بيمه تامين اجتماعي،يمه تكميل درمان
    سرويس اياب و ذهاب،بن خريد از فروشگاه هاي معتبر

    ويزيت پزشك در محل شركت و ...
▪●▪

سرپرستانفورماتيك
  آقا، تمام وقت، جهت واحد انفورماتيك،حداقل كارشناسي

    حداقل 10 سال سابقه كار،آشنا با زبان انگليسي
    طراحي بانكهاي اطالعاتي

    اصول علمي و كاربردي ذخيره سازي و بازيابي اطالعات
)BPMS( تسلط به مهندسي فرآيند    

   آشنايي كامل با سخت افزار و نرم افزار، شبكه،  سايت و تكنولو       ژي هاي 
مرتبط، حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال،آشنا با كار سازماني،

 داراي انضباط كاري، داراي سالمت عمومي و جسماني،ظاهر مناسب كاري
    داراي روابط عمومي باال،داراي تعهد و وجدان كاري

    حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت كار
    بيمه تامين اجتماعي،بيمه تكميل درمان

    سرويس اياب و ذهاب،بن خريد از فروشگاه هاي معتبر
    ويزيت پزشك در محل شركت و ...

▪●▪
كارشناسIT)سختافزار(

   آقا، تمام وقت، واحد انفورماتيك،حداقل سابقه 5 سال، آشنا با زبان انگليسي
CCNP تسلط به پيكر بندي تجهيزات سيسكو در سطح    

MTCR تسلط به پيكر بندي تجهيزات ميكروتيك در سطح    
    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال،آشنا با كار سازماني
    داراي انضباط كاري،داراي سالمت عمومي و جسماني

    ظاهر مناسب كاري،داراي روابط عمومي باال
    داراي تعهد و وجدان كاري،حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت كار

    بيمه تامين اجتماعي،بيمه تكميل درمان
    سرويس اياب و ذهاب، بن خريد از فروشگاه هاي معتبر

    ويزيت پزشك در محل شركت و ...
▪●▪

كارشناسIT)نرمافزار( 
  آقا، تمام وقت، واحد انفورماتيك

    حداقل 3 سال سابقه مرتبط،آشنا با زبان انگليسي
ASP.NET آشنايي با زبان برنامه نويسي سي شارپ و    

SQL SERVER مسلط به پايگاه داده    
    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال، آشنا با كار سازماني
    داراي انضباط كاري، داراي سالمت عمومي و جسماني

    ظاهر مناسب كاري،داراي روابط عمومي باال
   داراي تعهد و وجدان كاري،حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت 

 كار،بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميل درمان
    سرويس اياب و ذهاب، بن خريد از فروشگاه هاي معتبر

    ويزيت پزشك در محل شركت و ...
▪●▪

كارشناسنت
  آقا، تمام وقت، جهت واحد نت،كارشناس ارشد مكانيك و مرتبط

PM حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط،آشنا به برنامه ريزي نت و    
    آشنا با زبان انگليسي، مهارت در استفاده از نرم افزار نگهداري و تعميرات

   مهارت در تجزيه و تحليل داده ها و نتيجه گيري از گزارش هاي
 مربوط به نت،   مهارت در پايش تعميرات اتفاقي و تعميرات پيش گيرانه، 

ICDL گواهينامه مهارت هاي هفت گانه 
    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال، آشنا با كار سازماني
    داراي انضباط كاري،داراي سالمت عمومي و جسماني

    ظاهر مناسب كاري،داراي روابط عمومي باال
   داراي تعهد و وجدان كاري،حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت 

 كار،بيمه تامين اجتماعي،بيمه تكميل درمان
    سرويس اياب و ذهاب،بن خريد از فروشگاه هاي معتبر

    ويزيت پزشك در محل شركت و ...
▪●▪

مديروسرپرستتوليد
 آقا،تمام وقت، جهت واحد توليد

    سابقه حداقل 7 سال مدير توليد 5 سال سرپرست و كار مرتبط
    آشنا با صنعت كاشي و سراميك،آشنا با زبان انگليسي

ICDL گواهينامه مهارت هاي هفت گانه    
    داراي مهارتهاي مديريتي،تسلط به نرم افزارهاي فني مهندسي

    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال،آشنا با كار سازماني
    داراي انضباط كاري،داراي سالمت عمومي و جسماني

    ظاهر مناسب كاري،داراي روابط عمومي باال،داراي تعهد و وجدان كاري
    حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت كار،بيمه تامين اجتماعي

    بيمه تكميل درمان، سرويس اياب و ذهاب،بن خريد از فروشگاه هاي معتبر
   ويزيت پزشك در محل شركت و ...

▪●▪
كارشناسآزمايشگاه

  آقا،تمام وقت،جهت واحد آزمايشگاه
    داراي تحصيالت حداقل كارشناسي شيمي يا معدن

    حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط،آشنا به آزمايشگاه كاشي و سراميك
    آشنا با فرموالسيون كاشي و سراميك

    شناخت روشهاي آزمون مواد اوليه در صنعت سراميك
    شناخت اصول و فنون كنترلهاي كيفي در خط توليد سراميك

ICDL داراي گواهينامه مهارت هاي هفت گانه    
    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال،آشنا با كار سازماني
    داراي انضباط كاري،داراي سالمت عمومي و جسماني

    ظاهر مناسب كاري،داراي روابط عمومي باال
   داراي تعهد و وجدان كاري،حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت 

 كار،بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميل درمان
    سرويس اياب و ذهاب،بن خريد از فروشگاه هاي معتبر

    ويزيت پزشك در محل شركت و ...
▪●▪

كارشناسكنترلكيفيت
  آقا،تمام وقت،   جهت واحد كنترل كيفيت

    داراي تحصيالت حداقل كارشناسي سراميك، شيمي
    حداقل 5 سال سابقه كار،شناخت تكنيك هاي نمونه برداري

    شناخت مغايرت محصول با استانداردهاي مورد استفاده
    شناخت اصول و فنون كنترلهاي كيفي در خط توليد سراميك

    آشنا با MINTAB،آشنايي با زبان انگليسي
ICDL داراي گواهينامه مهارت هاي هفت گانه    

    حداقل سن 24 و حداكثر 40 سال،آشنا با كار سازماني
    داراي انضباط كاري،داراي سالمت عمومي و جسماني

    ظاهر مناسب كاري،داراي روابط عمومي باال
    داراي تعهد و وجدان كاري،حقوق مطابق با طرح طبقه بندي وزارت كار
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مهارت های عمومی اشتغال  و کارآفرینی
خدمــت مقــدس ســربازی عــاوه بــر 
تکلیــف و وظیفــه قانونــی هــر 
درعرصــه  ایرنــی  جــوان  پســر 
فرصــت  کشــور،  بــه  خدمــت 
مناســبی بــرای خودســازی جوانــان 
ــی  ــای زندگ ــارت ه ــت مه وتقوی
ــرای  ــا ب ــی آنه ــی و آمادگ اجتماع
ورد بــه کســب وکار و زندگــی 

ــد. ــی باش م
کســب اطاعــات وتجربــه آمــوزی 
بــرای  ایــام  درایــن  تمریــن  و 
ــزی  ــه ری ــا برنام ــه ب ــی ک جوانان
ــدی  ــه جدی ــه مرحل ــد ورود ب قص
اززندگــی تــوام بــا موفقیــت را 

دارنــد بســیارموثر و راهگشــای آنــان درکســب موفقیــت خواهــد بــود.
لــذا قــرارگاه مهــارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه نیروهای مســلح بــه همکاری 
ــه  ــه تهی ــادرت ب ــان و جهاددانشــگاهی مب ارزشــمند وزارت ورزش و جوان

کتابــی در ایــن زمینــه نمــوده اســت.
آشــنایی بــا انــواع زندگــی شــغلی ، انتخــاب یــک زندگــی شــغلی متناســب 
ــدازی  ــاری افــراد ، روش هــای راه ان ــا ویژگــی هــای شــخصیتی و رفت ب
کســب وکارهــای کوچــک، خانگــی وتعاونــی، قوانیــن و مقــررات 
کســب و کار و ... نیــز از جملــه اطاعاتــی اســت کــه با هدف آمــاده ســازی ورودی 

بــه دنیــای کســب وکار درایــن کتــاب گنجانــده شــده اســت.
همچنیــن عــاوه بــر ارائــه نکاتــی جهــت راه انــدازی کســب وکاربــرای 
عاقــه منــدان بــه خــود اشــتغالی وکارآفرینــی، بــرای جوانــان کــه زندگــی 
ــرای خــود مناســب مــی داننــد نیــز ، درخصــوص  شــغلی اســتخدای را ب
نحــوه تنظیــم ســوابق تحصیلــی، شــغلی وحرفــه ای )رزومــه (، مصاحبــه 

شــغلی ونــکات مهــم درفرآینــد اســتخدام مباحثــی آمــده اســت.
ــگاهی  ــاد دانش ــی جه ــوزش و کارآفرین ــت آم ــط معاون ــاب توس ــن کت ای

ــه شــده اســت. ــان ارائ ــه مخاطب ــاال ب ــراژ ب ــا تی نشــر و ب

آشنایی با مهارت های زندگی

مهــارت زنــــدگی ، مجموعــه ای 
و  فــردی  ازشــایستگی هــــای 
ــرای  ــراد ب ــه اف ــت ک ــی اس گروه
ــه آن  ــد ب ــزاره جدی ــتن دره زیس
نیازمنــد مــی باشــند. همزمــان 
ــتقرار،  ــلط و اس ــری تس ــا یادگی ب
درایــن مهارت هــا فــرد عــاوه بــر 
ــادل  ــش و تع ــه آرام ــیدن ب رس
واجتماعــی  فــردی  درزندگــی 
درزندگــی  نقــش  ایفــای  بــه 

ــردازد. ــی پ ــود م خ
قــرارگاه مهــارت آمــوزی کارکنــان 
وظیفــه نیروهــای مســلح نیــز 
بــه منظــور اســتفاده بهینــه از 

ایــن دوره درراســتای پــرورش انــواع مهــارت هــای زندگــی ، بــا همــکاری 
ارزشــمند وزارت وزرش و جوانــان وجهــاد دانشــگاهی مبــادرت بــه تهیــه 

ــه نمــوده اســت. ــن زمین ــی درای کتاب
مهارتهــای همچــون همدلــی ، خودآگاهــی، ارتبــاط موثروروابــط 
بیــن فــردی، مدیریــت هیجــان ، مقابلــه بــا اســترس، تصمیــم گیــری، 
ــادی،  ــر انتق ــاله و تفک ــل مس ــاق و ح ــر خ ــان، تفک ــت زم مدیری
ــی  ــی و مال ــث حقوق ــا مباح ــنایی ب ــی، آش ــون اساس ــا قان ــنایی ب آش
ــاب  ــن کت ــه درای ــی اســت ک ــواد مباحث ــه س ــوط ب ــات مرب و موضوع

ــت . ــده اس ــریح ش ــان تش ــرای مخاطب ب
ایــن کتــاب نیــز توســط معاونــت آمــوزش و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی 

نشــر و بــا تیــراژ بــاال بــه مخاطبــان ارائــه شــده اســت.

آزمون استخدامی بانک صادرات ایران برگزار می شود 

کشور  یخ ٢٣ مهرماه در ١٩ اســتان  درتار

ــاز خــود  ــورد نی ــروی انســانی م ــن نی ــه منظــور تأمی ــران ب ــک صــادرات ای   بان
ــرای  ــرد و زن ب ــان م ــان داوطلب ــور از می ــتان های کش ــی اس ــران و برخ در ته
تصــدی ســمت های بانکــدار و بانکیــار )تحویلــدار(، کارمنــد فنــی - مهندســی و 
نگهبــان از طریــق آزمــون کتبــی و مصاحبــه و بــر اســاس ضوابــط و آیین نامــه 

ــد. ــتخدام می کن ــه اس ــتخدامی مربوط اس
ــدار و  ــمت بانک ــدی س ــرای تص ــتخدامی ب ــون اس ــازارکار، آزم ــزارش ب ــه گ ب
بانکیــار )تحویلــدار( از میــان فارغ التحصیــان دانشــگاه های معتبــر کشــور 
ــزار  ــط بانکــی برگ در مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد رشــته های مرتب

می شــود. 
همچنیــن داوطلبــان مــرد بومــی شــهر تهــران دارای مــدارک تحصیلــی 
ــازه  ــران، س ــران )عم ــی عم ــته های مهندس ــر در رش ــد و باالت ــی ارش کارشناس
ــر دولتــی  ــرق )قــدرت( و مکانیــک )ســیاالت( از دانشــگاه های معتب ــه(، ب و زلزل
ــون  ــن آزم ــی در ای ــد فنی-مهندس ــغل کارمن ــدی ش ــرای تص ــد ب می توانن

ــد. ــرکت کنن ش
ــه اداری و  ــرایط و آیین نام ــت ش ــا رعای ــن ب ــران همچنی ــادرات ای ــک ص بان
ــم،  ــی دیپل ــدرک تحصیل ــرد دارای م ــی م ــان بوم ــان داوطلب ــتخدامی از می اس

تعــداد محــدودی بــرای تصــدی شــغل نگهبانــی اســتخدام می کنــد. بنا بــر این گــزارش، 
بانــک صــادرات ایــران در اســتان های تهــران، اصفهــان، ایــام، چهارمحــال و بختیــاری، 
خوزســتان، زنجــان، فارس، کردســتان، کرمان، کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرســتان، 
مازنــدران، مرکــزی، هرمــزگان، همــدان و یــزد، بانکــدار و بانکیــار )تحویلــدار( و در 
اســتان های قزویــن و بوشــهر عــاوه بــر اســتخدام بانکــدار و بانکیــار )تحویلــدار(، 

ــرای تصــدی شــغل نگهبانــی اســتخدام می کنــد. تعــداد محــدودی ب
ــرارداد  ــرای تمامــی مشــاغل ذکــر شــده، »ق ــن اســتخدام ب ــرارداد در ای ــوع ق ن
ــت.  ــی« اس ــن اجتماع ــتگی تامی ــان و بازنشس ــه درم ــت« و »بیم ــت تمام وق موق
ــی از ســاعت  ــام و دریافــت اطــاع تکمیل ــرای ثبت ن ــد ب ــان می توانن داوطلب
٩ صبــح روز پنج شــنبه اول مهرمــاه  ١٤٠٠ بــه ســایت اینترنتــی بانــک بــه نشــانی: 

www.bsi.ir مراجعــه و فــرم ثبت نــام موجــود در ســایت را تکمیــل کننــد.
ــاری  ــال ج ــاه س ــورخ ١٢ مهرم ــنبه م ــاعت ٢٤روز دوش ــا س ــام ت ــت ثبت ن مهل
ــزاری  ــخ برگ ــت. تاری ــد نیس ــل تمدی ــده قاب ــام ش ــت اع ــده و مهل ــن ش تعیی

ــود. ــد ب ــاری خواه ــال ج ــاه س ــه ٢٣ مهرم ــر جمع ــون بعدازظه آزم

معــاون امــور ورزش و جوانــان گفــت: هــر جوان 
ایرانــی بــا هــر مــدرک تحصیلــی که بــه مراکــز منش 

مراجعــه کند مــورد اســتقبال قــرار می گیرد.
محمــد مهــدی تندگویــان در گفتگــو بــا حــوزه رفاه 
و تعــاون گــروه اجتماعی باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
دربــاره تفاهــم نامــه ایــی کــه بــا وزارت دفــاع امضاء 
شــده اســت گفــت: مــا از دو ســال پیــش در حوزه ی 

مهــارت آمــوزی جوانــان کل کشــور، اقداماتــی را در بخش هــای مختلــف شــروع کردیم.
وی ادامــه داد : از زمانــی کــه مقــام معظــم رهبــری  آمــوزش ســرباز مهــارت را دســتور دادنــد، 
ــه ای  ــی و حرف ــاد دانشــگاهی و ســازمان فن ــل جه ــی مث خوشــبختانه دســتگاه های مختلف

بــه ایــن موضــوع ورود پیــدا کردنــد.
ــار در کشــور بحــث آمــوزش  ــرای اولیــن ب ــان ب ــا بیــان اینکــه وزارت ورزش و جوان وی ب
ســرباز ماهــر را بــه عهــده گرفــت گفــت: تــا پایــان امســال حــدود ٢٠٠ هــزار ســرباز در 

ــد.  ــتغال را می گذرانن ــی و اش ــای مهارت ــت، آموزش ه ــه خدم ــدو ورود ب ب
وی تصریــح کــرد: در موضــوع مهارت هــای اشــتغال، مــدارک و مدارجــی کــه بــه ســربازان 

داده می شــود کــه دارای قابلیــت ترجمــه بیــن المللــی اســت.
تندگویــان بیــان کــرد: نیــاز داریــم در کنــار جایگاه هایــی کــه مــدارک دانشــگاهی می دهنــد 
ــه منجــر  ــی ک ــه ای ــارت حرف ــا وارد بحث هــای مه ــه صرف ــی را داشــته باشــیم ک نهاد های
ــاز کشــور اســت شــوند بنابرایــن  ــه اشــتغال، کارآفرینــی و تمــام مشــاغلی کــه مــورد نی ب

مراکــزی تحــت عنــوان »مرکــز منــش« ایجــاد کــرده ایــم.
معــاون امــور ورزش و جوانــان ادامــه داد: هــر جــوان ایرانــی بــا هــر مــدرک تحصیلــی کــه 
بــه مراکــز منــش مراجعــه کنــد و طــرح و ایــده و موضوعــی را بــرای تولیــد داشــته باشــد 
مــورد اســتقبال قــرار می گیــرد و اگــر جوانــان طــرح و ایــده ایــی نداشــته باشــند، کاس هــا 
و دوره هــای ســه ماهــه ای هــم در مراکــز منــش وجــود دارد کــه جوانــان می تواننــد در آنهــا 

شــرکت کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از وظایــف وزارت ورزش و جوانــان ایــن اســت کــه کار گروهــی و 
کنــار هــم کار کــردن را بــه جوانــان آمــوزش دهنــد گفــت: بــه هرحــال تمــام جوانانــی کــه 
در کنــار یکدیگــر فعالیــت می کننــد و بعــد از طــی دوره هــا، در همــان مرکــز اجــازه دارنــد 

شــرکت، موسســه و ... احــداث کننــد.
تندگویــان ادامــه داد: بحــث مهــارت جوانــان را بــا وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیرو هــای مســلح 
توســعه دادیــم. زیــرا ایــن وزارتخانــه نیازمنــد اســتفاده از ایــده هــا، خاقیت هــا و مدل هایــی 
اســت کــه  بســیاری از جوانــان مــی تواننــد ارائــه کــرده و براســاس آن کســب و کاری را 

راه انــدازی نماینــد. 
وی در پایــان گفــت: در ســطح اســتان ها مراکــز منــش فعــال اســت و توســط معاونــت امــور 
ــادر  ــتان ها ص ــطح اس ــان در س ــرای جوان ــمی ب ــام رس ــوان و اع ــتان ها فراخ ــان اس جوان
ــف  ــای مختل ــان در حوزه ه ــه جوان ــنهادی ک ــوع پیش ــا و هرن ــا، ایده ه ــا طرح ه ــود ت می ش
ــا  ــد ت ــد را اعــام کنن ــدات دفاعــی و... دارن ــه جنــگ الکترونیــک، تولی کســب و کار از جمل

ایــن ایــده هــا مــورد حمایــت قــرار بگیرنــد.

با حضور دکتر موتورچی برگزار شد

نشست رئیس مرکز روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارت کار با نمایندگان رسانه ها

دکتــر موتورچــی رئیــس جدید مرکــز روابــط عمومی 
و اطــاع رســانی وزارت تعــاون و کار و رفــاه اجتماعــی 
از تعامــل گــرم، مثبــت و ســازنده بــا رســانه هــا 

خبــر داد.
ــز  ــت مرک ــازارکار، سرپرس ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب
روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی بــا هــدف تعامــل ســازنده 
بــا رســانه هــا، بــا نماینــدگان رســانه هــا نشســت 
ــرد. ر ک ــزا برگ ــی  ندیش ا ــم  ــری و ه همفک

دکتــر  ســید مرتضــی موتورچــی در ایــن دیــدار 
کــه بــا حضــور نمایندگانــی از رســانه هــای مختلــف از جملــه بــازارکار، ایســنا، ایرنــا، فــارس، 
میــزان، جــام جــم، همشــهری، تابنــاک، اطاعــات، جــوان و ... برگــزار شــد ضمــن شــنیدن 
ــرد. ــد ک ــا تاکی ــانه ه ــا رس ــازنده ب ــل س ــر تعام ــای حاضــران ب ــدگاه ه نظــرات و دی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه خــود را خــادم رســانه هــا مــی دانــد گفــت: براســاس اعــام و دســتور 
دکتــر عبدالملکــی، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، وزارتخانــه  مــردم اســت و او نیــز خــود 

را خــادم مــردم و رســانه مــی دانــد.
ــاه اجتماعــی  ــاون، کار و رف ــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت تع سرپرســت مرکــز رواب
ــه  ــا شــروع فعالیــت خــود در وزارتخان ــه عبدالملکــی ب ــا تصریــح اینکــه دکتــر حجــت ال ب
مــردم تــاش دارد حتــی یــک روز را هــم از دســت بدهــد اظهــار داشــت:  وزیــر تعــاون و 
کار یــک فــرد تحولگــرا اســت و عقیــده دارد کــه بهتریــن مســیر بــرای انجــام فعالیــت هــا 

ــا رســانه هــای مختلــف اســت. ــا رســانه هــا و همراهــی و همــکاری ب تعامــل خــوب ب
وی بــه تشــکیل قــرارگاه هــای مختلــف از جملــه قــرارگاه اشــتغال، رفــاه و ... اشــاره کــرد و 
گفــت: وزیــر تعــاون و کار و رفــاه اجتماعــی و تیــم ســتادی همــه نــگاه و تاششــان بــرای 
ســاماندهی امــور در حــوزه هــای مختلــف اســت و تشــکیل ایــن قــرارگاه هــا کــه بعضــا بــا 
دیــدگاه هــای متفاوتــی همــراه اســت بــرای ســاماندهی هــر چــه زودتــر امــور مربــوط 

ــه هــای مختلــف اســت.  ــه مشــکات و نیازهــای مــردم در زمین ب
ــه  ــک وزارتخان ــی ی ــاه اجتماع ــاون و کار و رف ــه وزارت تع ــح اینک ــا تصری ــی ب موتورچ
ــب و  ــف مخاط ــاء مختل ــه انح ــی ب ــواده ایران ــا خان ــون ه ــت: میلی ــت گف ــر اس ــی نظی ب
ــای  ــای آن در بخــش ه ــه ه ــات و برنام ــتند و تصمیم ــه هس ــن وزارتخان ــدف ای ــه ه جامع
ــت  ــف اشــتغال، مهــارت، بیمــه، فرهنگــی و کارگــری، بیمــه و دســتمزد، ســهام عدال مختل
و بازنشســتگی و ... مــردم را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد بنابرایــن انتظــار داریــم در یــک 

ــا داشــته باشــند. ــا م ــی همــه رســانه هــا تعامــل ســازنده ای ب فضــای تعامل
ــه  ــزه ای در بدن ــه شــکل جزی ــت هــای رســانه ای ب ــم از فعالی ــی کنی ــاش م ــزود: ت وی اف
و ســازمان هــای تابعــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی پرهیــز شــود و رســانه هــا تعامــل 
ــند. ــته باش ــاون و کار داش ــم وزارت تع ــه عظی ــن مجموع ــا ای ــری ب ــفاف ت ــر و ش منســجم ت

بــازارکار انتصــاب » دکتــر ســید مرتضــی موتورچــی« را بــه ســمت مرکــز روابــط عمومــی و 
اطــاع رســانی وزارت تعــاون و کار و رفــاه اجتماعــی تبریــم مــی گویــد و بــرای ایشــان و 

ــط عمومــی آرزوی توفیــق دارد. ــم فعــال رواب تی

ح شد؛ از سوی معاون امور ورزش و جوانان مطر

هر جوان یک ایده  در مراکز منش

کتاب معرفی 

ــرارگاه  ــورای ق ــه ش ــن جلس اولی
بــه  مهارت آمــوزی  مرکــزی 
ریاســت فرمانــده جدیــد قــرارگاه 
مرکــزی مهــارت آمــوزی برگــزار 

ــد. گردی
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل  
رســانی  اطــاع  پایــگاه  از 
ســرباز ماهــر؛ اولیــن جلســه 
مرکــزی  قــرارگاه  شــورای 
مهارت آمــوزی  بــه ریاســت ســردار زاده کمنــد فرمانــده جدیــد قــرارگاه 

گردیــد. برگــزار  آمــوزی  مهــارت  مرکــزی 
ــر و تشــکر   در ایــن جلســه ســردار محمدجــواد زاده کمنــد ضمــن تقدی
ــدازی و ایجــاد ســاز و کار  ــرای راه ان از ســردار فرحــی و ســردار ســپهر ب
مناســب و توســعه و اســتمرار طــرح مهــارت آمــوزی ســربازان تاکیــد کــرد: 
ــوزی در  ــارت آم ــرارگاه مه ــط ق ــی توس ــا ارزش ــزرگ و ب ــای ب کاره

ــت . ــه اس ــورت گرفت ــدت ص ــن م ای
ــت رییســه  ــر نظــر هی ــرارگاه مســتقل و زی ــه  ق ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ســتاد کل  باقــدرت کارش را ادامــه می دهدگفــت: انتصــاب معــاون 
نیــروی انســانی بــا حفــظ ســمت بــه عنــوان فرمانــده قــرارگاه 
ــایر  ــانی و س ــروی انس ــت نی ــت معاون ــتفاده از ظرفی ــور اس ــه منظ ب
معاونــت هــای ســتاد کل جهــت رفع موانع و مشــکات و ســرعت بخشــیدن 

ــت. ــه کارهاس ب
ــوب  ــش را در چارچ ــرارگاه اقدامات ــه ق ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد ب زاده کمن
ــا قــوت  ــات اباغــی ب سیاســت هــا,  راهبردهــا,  نقشــه راه و ســایر مصوب
ادامــه دهــد خاطرنشــان کــرد:  مأموریت قــرارگاه حــول محور توانمندســازی 

و مهــارت آمــوزی  و اشــتغال همچنــان پیگیــری مــی شــود.
  ســردار زاده کمنــد در بخشــی دیگــر از صحبــت هــای  خــود 
برخــی از ویژگی هــای  قــرارگاه را برشــمرد و افــزود: تــوکل بــه خــدا، 
تــاش و مدیریــت جهــادی, اخــاص , بــن بســت شــکنی, هماهنگــی و 
هــم افزایــی و برداشــتن موانــع, کار شــبانه روزی و حــذف بروکراســی 
ــا را  ــه ه ــا و برنام ــا کاره ــر آن ه ــه ب ــا تکی ــه ب ــواردی اســت ک از م
دنبــال خواهیــم نمــود. گفتنــی اســت در ایــن نشســت همچنیــن اعضــای 
ــع  ــن مشــکات و موان ــرد و همچنی ــه صــورت مختصــر  عملک جلســه ب

حــوزه کاری خــود را برشــمردند.
تاکید رییس ستاد کل نیروهای مسلح 

بر توسعه مهارت آموزی و اشتغال 
مســلح،  نیروهــای  ســتادکل  رییــس  حکــم  بــا  اســت  گفتنــی 
ســردار محمدجــواد زاده کمنــد بــا حفــظ ســمت معــاون نیــروی 

انســانی ســتاد کل نیروهــای مســلح بــه عنــوان فرمانــده قــرارگاه 
شــد. منصــوب  وظیفــه  کارکنــان  آمــوزی  مهــارت   مرکــزی 

در حکــم ســردار زاده کمنــد چهــار ماموریــت اصلــی بــرای ایــن 
ــزی،  ــتگذاری، برنامه ری ــه سیاس ــه ک ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــرارگاه م ق
ــی  ــد وتعال ــوزه رش ــط باح ــای مرتب ــا و پروژه ه ــری طرح ه ــت راهب هدای
ــهیلگری  ــا، تس ــازی مهارت ه ــد س ــوارد توانمن ــه در م ــان وظیف کارکن
اشــتغال و کســب وکار، ارتقــا جذابیــت، نشــاط و خوشایندســازی 
و  قابلیت هــا  از  بخــش  اثــر  و  بهینــه  اســتفاده  خدمــت،  محیــط 
اســت. آن  مــورد  نخســتین  مشــمولین  خدمــت   توانمندی هــای 

نیــاز  مــورد  زیرســاخت های  و  بــه ســامانه ها  همچنیــن دســتیابی 
مهــارت  نشــاط،  ارتقــا  راســتای شــبکه ســازی طــرح جامــع  در 
افزایــی و اشــتغال کارکنــان وظیفــه، اســتفاده از تمــام ظرفیت هــا، 
و  مســلح  نیروهــای  ســازمان های  توانمندی هــای  و  امکانــات 
بــا  و همــکاری  تعامــل  و   معاونت هــای ســتاد کل  و  دفــاع  وزارت 
 دســتگاه های ذیربــط کشــوری دیگــر مــوارد مطــرح شــده اســت.

فرماندهــی قــرارگاه مهــارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه نیروهــای مســلح 
ــی  ــود کــه مدت ــن برعهــده ســردار محمــد حســین ســپهر ب پیــش از ای
ــا منصــوب شــد.   ــا کرون ــارزه ب ــی ســتادملی مب ــرارگاه عملیات ــل در ق قب
ــز در  ــا را نی ــی ناج ــه عموم ــازمان وظیف ــد، ریاســت س ســردار زاده کمن

ــوابقش دارد. س
خاطــر نشــان مــی کنــد براســاس بنــد )۷( اصــل )۴۳( قانــون اساســی، 
یکــی از ضوابــط اقتصــاد جمهــوری اســامی ایــران، تربیــت افــراد ماهــر 
بــه نســبت احتیــاج بــرای توســعه و پیشــرفت کشــور مــی باشــد. همچنیــن بنا 
بــر اصــل )۱۴۷( قانــون اساســی، دولــت بایــد در زمــان صلــح  از افــراد 
ــزات فنــي ارتــش در کارهــاي امــدادي، آموزشــي، تولیــدي و  و تجهی
جهــاد ســازندگي، بــا رعایــت کامــل موازیــن عــدل اســامي اســتفاده کنــد 
ــد. ــیبي وارد نیای ــش آس ــي ارت ــي رزم ــه آمادگ ــه ب ــدي ک  در ح
در ایــن خصــوص و پیــرو دســتور مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی(، 
مســلح  نیروهــای  وظیفــه  کارکنــان  آمــوزی  مهــارت  قــرارگاه 
و  مهارتــی  آمــوزش  در حــوزه  و دســتاوردهایی  گرفتــه  شــکل 
ــه  ــان در اباغی ــت. ایش ــده اس ــل ش ــربازان حاص ــازی س توانمندس
»طــرح جامــع مهــارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه« تاکیــد ویــژه ای 
ــتغال پذیری  ــازار کار و اش ــه ب ــرای ورود ب ــی ب ــاد آمادگ ــر ایج ب
جامعــه هــدف و هماهنگــی کامــل نیروهــای مســلح و دســتگاه هــای 
ــروه در  ــن گ ــتغال ای ــور اش ــن منظ ــه همی ــته اند. ب ــی داش اجرای
دســتور کار مشــترک ســتاد نیروهــای مســلح و وزارت تعــاون، کار 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــاه اجتماع و رف

سردار زاده کمند: 

قرارگاه مرکزی مهارت آموزی با قدرت به کار خودش ادامه می دهد

در رشته های مختلف صورت می گیرد

ین  ثبت نام سرباز کارآفر
ینی امید  توسط صندوق کارآفر

 بــا عنایــت  بــه موافقــت فرماندهــی معظــم کل قــوا )مد ظلــه العالــی( بــا بکارگیري 
نیروهــای امریــه در صنــدوق کارآفرینــی امیــد در قالــب طــرح ســرباز کارآفریــن 
)بــه منظــور ایجــاد فرصــت جهــت کســب مهارتهــا و آمــاده ســازی جوانــان بــرای 
ــا  ــی، صرف ــتغال و کارآفرین ــت اش ــی جه ــازار کســب و کار و آمادگ ــه ب ورود ب
افــرادی کــه تــوان ایجــاد شــغل و ایده هــای کارآفرینــی  دارنــد( ، لــذا 
متقاضیــان بــا توجــه بــه شــرایط اعــام شــده و براســاس زمانبنــدی اباغــی 

ــام اقــدام نماینــد. ــه ثبــت ن نســبت ب
بــه گــزارش بــازارکار، متقاضیــان کــه در صنــدوق بصــورت امریــه پذیرفته می شــوند 
متعهــد می گردنــد کــه پــس از فراغــت از خدمــت  بــرای خــود  شــغل ایجــاد نماینــد 
ــری  ــذب و بکارگی ــه ج ــب ب ــدی نس ــچ تعه ــد هی ــی امی ــدوق کارآفرین و صن

نیروهــای امریــه  پــس از اتمــام مــدت خدمــت  نخواهــد داشــت.
شرايط مورد نياز جهت جذب نيروهاي امريه

الــف: خانــواده ایثارگران)فرزنــد یــا بــرداري شــهدا،جانبازان،آزادگان و 
ــه(    ــابقه جبه ــاه س ــش م ــل ش ــا حداق ــدگان ب ــد رزمن فرزن

ب: افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی
ج: متاهل

چ: خدمت در مناطق محروم 
ح: نخبگان ،استعداد هاي برتر، حافظان قرآن ،قاریان برتر

مقطع : کارشناسي - کارشناسي ارشد
ــی،  ــت بازرگان ــی، مدیری ــت مال ــت بانکــداری، مدیری ــی : مدیری رشــته تحصیل
ــابداري،   ــب و کار، حس ــت کس ــی و مدیری ــت صنعت ــی، مدیری ــت دولت مدیری

ــاورزی ــار و کش ــاد، آم اقتص
عاقمندان برای اطاعات بیشتر به لینک 

http://smart.internalhost.ir/public/sd مراجعه نمایند.

پویش نذر آب برای حل مشکل آبرسانی 
مناطق مختلف سیستان و بلوچستان

ــدوق  ــه صن ــته ب ــد« وابس ــوکاری کار و امی ــی و نیک ــاد اجتماع »بنی
ــکات  ــی از مش ــودن بخش ــع نم ــور مرتف ــه منظ ــد ب ــی امی کارآفرین
ــذر  ــی ن ــش  مل ــه پوی ــتان  ب ــتان و بلوچس ــتان سیس ــانی دراس آبرس

ــت. آب پیوس
بــــه  کمــک  بــــرای  هموطنــان  بازارکـــــار  گــزارش  بــــه 
شــماره  بــا  تــــوانند  مــی  ارزشــمند  و  ملــی  حــــرکت   ایــن 

٠٢١-6٤٣7١٢6٩  تماس حاصل نمایند.

مهلت ثبت ایده پنجمین جشنواره 
اندیشمندان و دانشمندان جوان 

تمدید شد
  مهلت ثبت ایده »جشنواره قرن«، 
پنجمیــن جشنــواره انـدیشمندان 
تاریخ  تا  جـــوان،  دانشمنــدان  و 
رو  این  از  شد.  تمدید   ١٤٠٠/7/١٠
صاحبان  یا  و  ایده پرداز  عاقمندان 
کسب و کار نوپا می توانند تا تاریخ 
مذکور به سایت جشنواره به آدرس 
 www.ysf-persia.com
 مراجعه نموده و طرح خود را ثبت نمایند.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ، مجموع 

جوایز جشنواره قرن ١8 میلیارد ریال می باشد.
الزم بــه ذکــر اســت اختتامیــه پنجمیــن جشــنواره اندیشــمندان و دانشــمندان جوان 
ــوم  ــی و عل ــک، ریاض ــیمی، فیزی ــه )ش ــور علوم پای ــاه ١٤٠٠ در 5 مح در آذرم
٢ رویکــرد ویــژه  کامپیوتــر، علــوم زیســتی و زمین شناســی( و بــا 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــا ( برگ ــروس کرون ــی و وی ــوش مصنوع )ه
ــاد نیکــوکاری  ــار پژوهشــی بنی ــر دریافــت اعتب ــدگان جشــنواره عــاوه ب برگزی
جمیلــی، از شــرایط همراهــی تــا تجاری ســازی ایــده بــرای ورود بــه اکوسیســتم 

ــوند. ــد می ش ــز بهره من ــور نی ــی و اقتصــادی کش کارآفرین
جشــنواره اندیشــمندان و دانشــمندان جــوان هرســاله بــا حمایــت بنیــاد نیکوکاری 
جمیلــی و بــا همــکاری بنیــاد حامیــان دانشــگاه تهــران، بــا هــدف حمایــت از 
ــر،  ــوم کامپیوت ــار، عل ــی، آم ــه )ریاض ــوم پای ــوزه عل ــان در 5 ح ــای جوان ایده ه
فیزیــک، شــیمی، زمین شناســی و علــوم زیســتی ( و در آذرمــاه ســال جــاری بــا 
دو موضــوع جدیــد تاثیــر کرونــا بــر الگــوی زیســتی و هــوش مصنوعــی بــه صورت 

مجــازی برگــزار می شــود.
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