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متقاضیان رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
management.10860189157@gmail.com

یک شرکت تولیدی تجاری 
جهت تکمیل کادر اداری در دفتر تهران از افراد با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

1-مدرک لیسانس در رشته های )صنایع، کامپیوتر، ریاضی، گیاهپزشکی(         2-حداکثر سن ۳۰ 
۳-آشنایی کامل به کامپیوتر )Office(                                                4-عالقمند به کار گروهی و روابط عمومی باال

)افرادی که سابقه کار داشته باشند در اولویت هستند(

اولین مرکز توسـعه و سـاماندهی مشـاغل خانگی کشور در حالی در 
ایران کوچک )البرز( افتتاح شد که از این مرکز می توان به عنوان یکی از 
دستاوردهای طرح ملی توسعه مشاغل و مدل و الگویی عملیاتی و 

قابل تکثیر برای همه استان ها و شهرستان های کشور یاد کرد.
نایب رئیس قرارگاه رفاه مردم در حوزه اشتغال و معاون توسعه کارآفرینی 
و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم افتتاح رسمی این 
مرکز در کالنشهر کرج که با حضور موثر مدیران دستگاه های مختلف 
استان برگزار شد  اعالم کرد: الگوی ایجاد مراکز توسعه و ساماندهی 
مشاغل خانگی در کشور به عنوان یکی از دستاوردهای طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی  در کل کشور اجرایی می شود. عیسی منصوری افزود: 
اینگونـه مراکز که با هدف مشـاوره، بازاریابی و فروش محصوالت 
مشاغل خانگی راه اندازی می شود محل حضور و تعامل فعاالن در 

زنجیره ارزش حوزه مشاغل خانگی است.
به منظور اجرا و پیاده سازی طرح توسعه مشاغل خانگی، جهاد دانشگاهی 
به عنوان یک نهاد توسعه ای، واسطه ای و تسهیلگر مکلف به شناسایی، 
توانمندسازی )آموزش و مشاوره( اشخاص حقیقی و حقوقی و پایدارسازی 
مشاغل خانگی با اتصال به بازار گردیده است. همچنین این نهاد با 
استفاده از شبکه کارشناسان، مشاوران و تسهیلگران خود در سراسر کشور 
در نظر دارد با بهره مندی از ظرفیت های تمامی سازمان های دولتی و 
غیر دولتی بویژه بخش خصوصی، حلقه های مفقوده و خالء طرح های 
مشابه قبلی را شناسایی و نقش و جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد کشور 

را توسعه دهد.
نکته مهمی که درباره راه اندازی این مرکز از زبان معاون اشـتغال و 
کارآفرینی وزارت تعاون و کار مطرح و کمتر مورد توجه قرار گرفت این  است 
که؛ »بر اساس قوانین پایه که در کشور وجود دارد ساماندهی و توسعه 
مشاغل خانگی یکی از تعهدات شهرداری هاست که کمتر به آن ها توجه 

شده است.«
این مهم که شاید برای نخستین بار از زبان یک معاون وزیر مطرح می شود 
می تواند به عنوان یک سیاست اصولی در کل کشور مورد توجه قرار گیرد 
و زمینه ساز توسعه و ساماندهی مراکز مشاغل خانگی از سوی دستگاه های 
مختلف با محوریت جهاد دانشگاهی و شهرداری ها باشد؛ چیزی که 

تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.
ناگفته پیداست توجه به توسعه مشاغل خانگی در همه جای دنیا مورد توجه 
است و سهم آن از اقتصاد کشور ها مدام رو به افزایش است و این در 
حالی است که براساس آمار سهم مشاغل خانگی از اقتصاد کشورمان  در 
حال حاضر دو و شش دهم است و هنوز راه درازی برای رسیدن به نقطه 

مطلوب در این زمینه وجود دارد.
راه اندازی اولین مرکز توسعه و ساماندهی مشاغل خانگی کشور نقطه 
شروعی است که از ایران کوچک )البرز( آغاز شد و با حمایت وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماهی و قرارگاه اشتغال می تواند در همه استان ها شکل بگیرد  

به ارتقاء جایگاه مطلوب مشاغل خانگی در کشور منجر شود.

تاکید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم
  بر تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه

با حضور دکتر غالمحسین رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،  تحقیقات و فناوری، 
نشست ماموریت محوری و پاسخگویی به نیازهای کشور در حوزه صنایع غذایی به صورت 

مجازی برگزار شد.
به گزارش بازارکار، دکتر رحیمی در این نشست با تاکید بر تقویت ارتباط دانشگاه ها و 
پژوهشگاه های کشور با جامعه و صنعت، این مهم را یکی از ملزومات اصلی در مسیر 

ماموریت محوری دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور قلمداد کرد. 
وی با تاکید بر توسعه روابط دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با صنایع غذایی کشور، پنج محور اصلی 
افزایش برنامه های بازدید دانشگاه و پژوهشگاه های کشور از صنایع غذایی و هلدینگ های 
مرتبط، تشکیل کارگروه مشترک بین وزارت علوم و دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با هلدینگ های اصلی 
صنایع غذایی کشور، انجام مطالعات برای تشکیل قطب های علمی و فناوری در دانشگاه ها 
در حوزه صنایع غذایی، تعریف طرح های کالن فناوری در حوزه صنایع غذایی با کمک و 
پشتیبانی شورای عالی عتف و باالخره ایجاد مراکز تحقیق و توسعه وابسته به بنگاه های 
بزرگ حوزه صنایع غذایی در دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشوررا به عنوان پیشران توسعه 

ارتباطات این دو حوزه معرفی کرد.
دکترمحمدسعید سیف مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز 
در این نشست گفت: در سال های اخیر روش ها و فعالیت های مختلفی در جهت ماموریت گرایی 
دانشگاه ها در ستاد وزارت دنبال شده که از جمله آن ها می توان به طرح های مزیت استانی، 
همکاری با وزارت نفت، همکاری با بنیاد مستضعفان، انعقاد تفاهم نامه با شهرک های صنعتی، 
همکاری با بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری و همکاری با سازمان حفاظت 

محیط زیست اشاره کرد.
وی افزود: برگزاری نشست های تخصصی در حوزه های مختلف می تواند در شناسایی نیازهای 
صنایع و همچنین توانمندی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور مفید بوده و زمینه های 

همکاری و هم افزایی را گسترش دهد.
این نشست با حضور دکتر قدیر رجب زاده رئیس موسسه علوم پژوهشی و صنایع غذایی، 
دکترحمیدرضا شیران مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صنایع غذایی سینا و دکتر بهزاد معین 

مدیرعامل شرکت توسعه دانش بنیان سینا برگزار شد.

در دیـدار دکتـر محمـد علـی زلفـی گل، وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و دکتـر 
علیرضـا زاکانـی، شـهردار تهـران، در خصـوص هویـت سـازی جدید شـهر تهـران بر 
مبنـای توسـعه علـم و فناوری، ایجـاد صندوق علم، فنـاوری و نوآوری شـهری برای 

حمایـت از فعالیـت هـای علمـی بحـث و تبـادل نظر شـد.
در ایـن دیـدار دکتـر زلفـی گل بـا بیـان اینکـه بایـد توسـعه و اهمیـت علـم و فناوری 
درتهران مورد توجه باشـد، اظهار داشـت: ان شـااهلل از این پس امکانات شـهرداری 
بـه صـورت چند وجهی در اختیار دانشـگاه ها و موسسـات آموزش عالی و پژوهشـی 

درشـهر تهـران در جهت توسـعه قرار خواهـد گرفت.
وزیر علوم افزود: در راسـتای همکاری های مشـترک شـهرداری تهران می تواند در 
برگـزاری رویدادهـای مهـم علـم و فنـاوری در سـطح ملـی، منطقه ای و بیـن المللی 
و همچنیـن حمایـت از پـروژه هـای تحقیقاتی، پایان نامه های کارشناسـی ارشـد و 
دکتـری در راسـتای نیازهـای جامعـه و صنعـت، همچنیـن حضـور فعال اسـاتید در 
حـل چالـش هـای بـزرگ کالن شـهر تهـران در زمینـه های محیـط زیسـت، الودگی 

هـوا، ترافیـک و شهرسـازی …، مشـارکت و همکاری موثری داشـته باشـد.
وی همچنیـن بـا لـزوم ایجـاد صندوق علـم، فنـاوری و نـوآوری شـهری برای حمایـت از 
فعالیت های علمی از سـوی شـهرداری تهران، خواسـتار حل برخی از معضالت دانشگاه ها 

و مراکـز آموزش عالی و پژوهشـی مسـتقر در تهـران در ارتباط با شـهرداری تهران شـد.

همچنیـن در ایـن دیـدار دکتـر زاکانی بـا بیان اینکه شـهر تهران به عنـوان یک کالن 
شـهر الگوی جهان اسـالم هسـت، گفت: شـهرداری بنا دارد که این الگوسـازی را با 
تکیـه بـر علـم و دانـش محقق کنـد ودر این راسـتا، امکانات خـودرا در اختیـار حوزه 

آمـوزش عالی کشـور قـرار دهد.
وی افـزود: همچنیـن نیازهایی که در شـهر تهران و مختص شـهرداری تهران اسـت در 
حـوزه هـای مختلف شهرسـازی، حوزه هـای اجتماعی و مسـائل مربوط به سـالمت 
و حـوزه هـای دیگـر، بایـد بـا تکیـه بـر دانش دانشـگاه هـا و آمـوزش عالی کشـور و 

نظـام آمـوزش عالی کشـور حـل و فصل شـود.
شـهردار تهـران در ادامـه گفـت: در ایـن راسـتا مقرر شـده که پـارک های علـم و فناوری 
دانشـگاه هـا، بـه صـورت متمرکـز در برخـی محـل هـا شـهر تهـران کـه مـورد توافـق 
خواهـد بـود، احـداث شـوند، بـه گونـه ای کـه ایـن پـارک هـا یـک جاذبـه مهـم برای 
شـهر تهـران باشـند و از طرفـی در کنـار آن مـردم هـم بتواننـد از فضـای موجـود در 

آنهـا اسـتفاده کنند.
بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی وزارت علـوم، در پایـان ایـن دیـدار مقـرر شـد 
کارگروهـی بیـن وزارت علـوم تحقیقـات و فنـاوری و مجموعـه شـهرداری تهـران 
تشـکیل و ایـن کارگـروه در جهـت اجرایـی شـدن پیشـنهادات مطـرح شـده در ایـن 

دیـدار فعالیـت کننـد.        

در دیدار وزیر علوم و شهردار تهران مطرح شد؛

هویت سازی شهر تهران بر مبنای توسعه علم و فناوری

نایب   رئیس قرارگاه رفاه مردم در حوزه اشتغال :

الگوی  ایجاد مرکز توسعه و ساماندهی مشاغل خانگی البرز  
درکل کشور اجرا می شود

گفت و گو با بهاره شریفیون
 مدیر عامل استارت آپ

 بیمه دات کام
 در ابتـدا بیمـه دات کام بـا ۳ نفـر 
بـا  امـا  کـرد.  فعالیـت  بـه  شـروع 
گسـترش کار امـروزه تیمـی شـامل 
۵۳ نفـر از جوانان باهـوش و خوش ذوق 
کـه در بخش های مختلـف مثل کال 
فعالیـت   … و  مارکتینـگ  سـنتر، 

دارنـد، همـکاری داریـم.

غربالگری سربازان 
برای مهارت آموزی 
ســربازان قبــل از اعــزام بــه ســربازی در 
ــت  ــد ثب ــر می توانن ــرباز ماه ــامانه س س
ــته  ــی در رش ــر مهارت ــد و اگ ــام کنن ن
خاصــی داشــته باشــند مشــوق هایی 
و  می گیریــم  درنظــر  برای شــان  را 
براســاس آن محــل خدمــت، مرخصــی، 

درجــه و ... آن تعییــن می شــود.
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کاهش زمان صــدور 
مجوز آموزشگاه ها 

بـه سـه روز 

سه گام کسـب درآمد
برای زنان خانـه دار

برنـامه  مجلـس  بـرای 
افزایش دفاتر اسناد رسمی 

اکسپو  از کارآفرینان
و فعـاالن فـرش  

حمایت می کند

ورود  جهاددانشگاهی 
به  توانمنـدسازی
 مدرسین مجازی
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اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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ــر اســاس دســتور وزیــر تعــاون در اجــرای تحقــق شــعار  گفــت: ب  حســینی نیــا 
ســال مبتنــی بــر تولیــد پشــتیبانی و مانــع زدایی هــا و نیــز تحقــق برنامه هــای وعــده 
داده شــده بــه مــردم و مجلــس، صــدور مجــوز آموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای آزاد 

کاری بــه صــورت خــودکار رســید. کثــر بــه ســه روز  کشــور حدا در سراســر 
گــزارش بــازارکار »غالمحســین حســینی نیــا« معــاون وزیــر و رییــس ســازمان  بــه 
کشــور اظهــار داشــت: در راســتای اصــل )۲۸( قانــون  آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
بهبــود فضــای  ی،  بــا شــرایط مســاو اشــتغال  امــکان  فراهــم ســازی  و  اساســی 
کار و ایجــاد فضــای رقابتــی، تمامــی درخواســت های مجــوز تاســیس  کســب و 
آموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای آزاد منــوط بــه احــراز شــرایط متقاضیــان، در ســه 

ــه طــور اتوماتیــک انجــام مــی شــود. روز و ب
کشــور  افــزود: بهبــود  معــاون وزیــر و رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
کار و رفــاه اجتماعــی  یت هــای اصلــی وزارت تعــاون  کار از مامور فضــای کســب و 

کشــور اســت. و ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
کــرد: متاســفانه در ســنوات قبــل بــه دلیــل ممنــوع شــدن  حســینی نیا تصریــح 
ــازار ســیاه خریــد و فــروش مجــوز  صــدور مجــوز آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد، ب
کــه ضمــن برطــرف شــدن مشــکل  کشــور راه افتــاده بــود  آموزشــگاه هــای آزاد در 
کــه  گذارانــی  محدودیــت در صــدور مجــوز تاســیس آموزشــگاه هــای آزاد، ســرمایه 
Hi-( اقــدام بــه راه انــدازی آموزشــگاه هــای آزاد بخصــوص در رشــته هــای جدیــد

گیرنــد. کننــد، مــورد حمایــت قــرار مــی  کار  Tech( و مــورد نیــاز بــازار 
ی بــا اشــاره  بــه اهمیــت مهــارت آمــوزی در جامعــه و نقــش ایــن آمــوزش  و
گفــت: ایــن مهارت هــا  ــه اشــتغال  ــان و بیــکاران ب هــا در دســتیابی ســریعتر جوان
کمــک بــه درآمــد  کمــک بــه افزایــش بهــره وری شــاغالن در صنایــع و صنــوف و 

کنــد از ایــن رو توســعه آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای  و معیشــت خانــواده مــی 
کار بومــی و محلــی و بــا تنوعــی  کســب و  کشــور و مطابــق بــا طــرح هــای  گســتره  در 
یــات امــروز  از حرفــه هــای آموزشــی بخصــوص حرفــه فنــاوری هــای نویــن از ضرور

کشــور اســت. ــازار اشــتغال  ب
کشــور بیــش  کنــون در  کــرد: ا کار و رفــاه اجتماعــی اعــالم   معــاون وزیــر تعــاون، 
کــه عمدتــا در تعــداد  از ۱۲هــزار و ۲۰۰  آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد وجــود دارد 

کننــد. محــدودی از حرفــه هــا فعالیــت مــی 
ــهرها،  ــه ای در ش ــی و حرف ــای فن ــگاه ه ــی آموزش کندگ ــزود: پرا ــینی نیا اف حس
بیشــتر در مناطــق برخــوردار بــا تنــوع حرفــه هــای آموزشــی پاییــن اســت و از طرفــی 
کنان حاشــیه شــهرها، ســکونتگاه هــای غیرســمی و روســتاها دسترســی الزم  ســا

بــه آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای ندارنــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه تشــویق ســرمایه گــذاران حائز شــرایط بــه ایجــاد و راه اندازی 
کــم برخــوردار از اولویــت  آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای در مناطــق محــروم و 
گفــت: بــا  کشــور محســوب مــی شــود،  هــای ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
آزاد  تمامــی درخواســت هــای مجــوز تاســیس آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای 
کار منــوط بــه احــراز شــرایط متقاضیــان  بخصــوص در رشــته هــای مــورد نیــاز بــازار 
ــدور  ــتیم ص ــالش هس ــود، در ت ــی ش ــت م ــه روزه موافق ــر س کث ــد حدا ــک فراین در ی
ــط  ــای مرتب ــوزه ه ــام ح ــور در تم کش کار را در  ــب و  کس ــای  ــه مجوزه گون ــن  ای

کنیــم. تســهیل 
کار و رفــاه اجتماعــی بــه تســهیالت تبصــره ۱۸ قانــون  معــاون وزیــر تعــاون، 
کــرد: ایــن اعتبــارات ویــژه تجهیــز و توســعه  کــرد و عنــوان  بودجــه ســال ۱۴۰۰ اشــاره 
آموزشــگاه هــای آزاد بــوده و بــرای اولیــن بــار دولــت امســال ۵۰ درصــد از تســهیالت 

کشــور اختصــاص داده اســت. ایــن تبصــره را بــه امــر مهــارت آمــوزی در 
حســینی نیا خاطر نشــان کــرد: مراحــل اجرایی این تســهیالت در حــال آماده ســازی 
تشــکیل  اولویــت  بــا  کشــور  در  آن  شــدن  عملیاتــی  شــاهد  زودی  بــه  و  اســت 
آموزشــگاه آزاد در مناطــق محــروم، حاشــیه شــهرها،  روســتاها و نیــز آموزشــگاه هایی 

ــود. ــد  تشــکیل مــی شــوند، خواهیــم ب ــرای ایجــاد رشــته هــای جدی کــه ب
ی ایجــاد آموزشــگاه های جدیــد توســط افــراد واجــد شــرایط و بــا  گفتــه و بــه 
رعایــت همــه اصــول راه انــدازی یــک بنــگاه آموزشــی و اقتصــادی از جمله داشــتن 
برنامــه کســب و کار و مطالعــه امــکان ســنجی و بــرآورد تمامــی مولفــه هــای الزم بــرای 
موفقیــت یــک بنــگاه آموزشــی اقتصــادی باعــث توســعه متــوازن در رشــته هــای 
کمتــر توســعه یافته شــده و زمینــه ســاز ایجــاد رقابــت  مــورد نیــاز و در بخــش هــای 
کیفیــت بیشــتر و افزایــش چتــر مهــارت آمــوزی  ســالم بــرای ارائــه آمــوزش هــای بــا 

در جامعــه مــی شــود.
گــزارش ایرنــا، پیــش از ایــن زمــان مــورد نیــاز صــدور مجــوز ایــن آموزشــگاه  بــه 

هــا، حــدود هشــت مــاه بــوده اســت.
گویــد: صــدور مجــوز آموزشــگاه هــای آزاد فنــی  وزیــر تعــاون در ایــن بــاره مــی 
کاری انجــام خواهــد  کثــر طــی ســه روز  و حرفــه ای بــرای افــراد واجــد شــرایط حدا
شــد. در صــورت اطالــه بررســی، سیســتم بصــورت خــودکار پــس از روز ســوم مجــوز 

کنــد. را صــادر مــی 

یــت داد در  ســید ابراهیــم رئیســی رئیــس جمهــور بــه معــاون اول خــود مامور
کارگروهــی بــا حضــور پیشکســوتان جهــاد ســازندگی و محرومیت زدایــی  قالــب 
یت هــای  کشــور و بســیج ســازندگی ســازوکار و ســاختارهای احیــای مامور در 
کنــد. یــت مــردم در مــدت بیســت روز بررســی و تدویــن  جهــاد ســازندگی بــا محور

گــزارش بــازارکار، ســید ابراهیــم رئیســی رئیــس جمهــور بــه معــاون اول خــود  بــه 
کارگروهــی بــا حضــور پیشکســوتان جهــاد ســازندگی و  یــت داد در قالــب  مامور
کشــور و بســیج ســازندگی ســازوکار و ســاختارهای احیــای  محرومیت زدایــی در 
یــت مــردم در مــدت بیســت روز بررســی  یت هــای جهــاد ســازندگی بــا محور مامور

کنــد. و تدویــن 
آیــت اهلل رئیســی در جلســه ویــژه بــا فعــاالن و پیشکســوتان محرومیت زدایــی 

ــاره  ــا اش ــازندگی، ب ــاد س ــای جه یت ه ــای مأمور ــاره احی ــادی درب ــای جه گروه ه و 
یخچــه تاســیس جهــاد ســازندگی بــا دســتور امــام راحــل و نیــز بــرکات فــراوان  بــه تار
کشــور بــه رغــم ادغــام ایــن نهــاد در  گفــت: حرکــت جهــادی در  ایــن نهــاد انقالبــی، 
کشــاورزی، بــه دلیــل وجــود روحیــه انقالبــی در میــان جوانــان و حمایت هــا  وزارت 
شــکل های  در  همــواره  و  نشــد  تعطیــل  انقــالب  معظــم  رهبــر  تشــویق های  و 

مردمــی، بســیجی و خودجــوش ادامــه داشــته اســت.
گذشــته و در بســتر  گفــت: امــروز بایــد بــا اســتفاده از تجربیــات  رئیــس جمهــور 
یت هــای جهــاد ســازندگی بــرای رفــع  گام دوم انقــالب، در مســیر احیــای مامور
یشــه ای مشــکالت روســتاها و مناطــق محــروم و احیــای اقتصــاد روســتا حرکــت  ر

کنیــم.
ــر اینکــه برخــورداری از روحیــه جهــادی در میــان  کیــد ب ــا تا آیــت اهلل رئیســی ب
کارکنــان دســتگاه های دولتــی یــک امــر ضــروری اســت،  مجموعــه مدیــران و 
و مدیــران  بیــن همــه مســئوالن  انقالبــی در  و  گفــت: داشــتن روحیــه جهــادی 
دولتــی، اصــل مهــم و تاثیرگــذار اســت و همــواره بایــد بــا جدیــت حفــظ و تقویــت 

شــود.
رئیــس جمهــور در ادامــه، ضعــف اقتصــاد روســتا را از عوامــل مهــم مهاجــرت 

گفــت: امــروز  روســتاییان و ایجــاد حاشیه نشــینی در اطــراف شــهرها دانســت و 
کــردن اقتصــاد روســتا و نیــز توجــه جــدی بــه  کــردن روســتاها بــه معنــای فعــال  آبــاد 
کار بــه یــک اقــدام  اقتصــاد مناطــق محــروم از جملــه حاشــیه شــهرها اســت و ایــن 

جهــادی نیــاز دارد.
برپایــه  و  مردم محــور  بایــد  جهــادی  فعالیت هــای  اینکــه  بیــان  بــا  رئیســی 
ــروری  ــادی را ض ــای جه گروهه ــدی از  ــت ج ــد، حمای ــی باش ــای مردم فعالیت ه
گفــت: وظیفــه دولــت در ایــن عرصــه صرفــًا بایــد تســهیل گری، نظــارت  دانســت و 
و پیگیــری بــرای تحقــق امــور باشــد و از فعالیــت جهادگــران حمایــت کنــد و موانــع 

موجــود را از پیــش پــای آنهــا بــردارد.
گفــت: ضــرورت دارد جریانــی بــا روحیــه جهــادی بــرای ایجــاد  رئیس جمهــور 
کــردن اقتصــاد روســتا ایجــاد  ســازندگی و آبادانــی در روســتاها بــا هــدف فعــال 
و  محرومــان  مشــکالت  بنیادیــن  فصــل  و  حــل  بــه  دغدغه منــدی  بــا  تــا  شــود 

کنــد. روســتاییان اقــدام 
گزارشــی از وضعیــت روســتاها، مســائل اجتماعــی و هویــت  در ایــن جلســه 
ویــژه در حــوزه آب شــرب و  بــه  نیــز برخــی مشــکالت زیرســاختی  و  روســتایی 

مســکن روســتایی ارائــه شــد.

با نگاه به توسعه روستاها و مناطق محروم؛

دستور رئیس جمهور به معاون اول 
برای احیای جهاد سازندگی 

زمان صدور مجوز تاسیس آموزشگاه های فنی و حرفه ای 
به ۳ روز کاهش یافت

یر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛  به دستور وز

پرســتار  ی  نیــرو اســتخدام  گفــت:  پرســتاری  نظــام  عالــی  شــورای  عضــو 
وضعیــت  تبدیــل  و  نیســت  بیمارســتانی  هــای  تخــت  افزایــش  بــا  متناســب 
افزایــش  بــا  متناســب  اینکــه  ن  بــدو ی  پرســتار قــراردادی  و  شــرکتی  نیروهــای 
ی پرســتار را  تخــت بیمارســتانی اســتخدام صــورت بگیــرد مشــکل تامیــن نیــرو

کنــد. حــل نمــی 
در  پرســتار  ی  نیــرو جــذب  اینکــه  بیــان  بــا  فانــی  رضــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
گفــت : بــه همیــن علــت نــه تنهــا  کنــدی انجــام می شــود.  وزارت بهداشــت بــه 
یــم، بلکــه بــا اســتانداردهای مشــخص شــده در  بــا اســتاندارد جهانــی فاصلــه دار
یــادی  وزارت بهداشــت نیــز از نظــر نســبت پرســتار بــه تخــت بیمارســتانی فاصلــه ز

ــت. اس
کرونــا مطــرح بــوده و  ی پرســتار قبــل از  کمبــود نیــرو ی ادامــه داد:  مشــکل  و
کافــی پرســتار وجــود داشــت،  ی  ــا نیــرو کرون گــر در بحــران  هنــوز هــم ادامــه دارد. ا
ــتیم  ــی توانس ــری م ــت ت کیفی ــا  ــی ب ــات مراقبت ــه خدم ــا ارائ ــدد را ب ــای متع پیک ه

ــم.  کنی ــت  مدیری
کشــور، باعــث می شــود  گفــت: استانداردســازی نیروهــای پرســتار در  فانــی 
کننــد و پرســتاران هــم  یافــت  کیفیــت  تــری در بیمــاران خدمــات مطلــوب تــر و بــا 

دچــار خســتگی و فرســودگی پیــش از موعــد نشــوند. 
ــا و  کرون ــا افزایــش بیمــاری  کــرد: ب ــی نظــام پرســتاری بیــان  عضــو شــورای عال
ی پرســتار، برخــی بیمارســتان ها بــه تمدیــد طــرح فــارغ التحصیــالن  کمبــود نیــرو
کــه  ــی  ــرارداد ۸۹ روزه پرداختنــد، در صورت ــا ق پرســتاری و بکارگیــری پرســتاران ب
وزارت بهداشــت مــی توانســت از ظرفیــت مجوزهــای اســتخدامی بــه صــورت 

ــود.  ــتان ها ش ــی وارد بیمارس کاف ی  ــرو ــا نی ــد ت کن ــتفاده  ــا اس ــی ی پیمان
فانــی ادامــه داد: وزارت بهداشــت در ظاهــر اســتخدام پرســتاران را انجــام داد 
کــه انجــام شــد  امــا در واقعیــت ایــن اتفــاق بــه گونــه ای دیگــر بــود، زیــرا اســتخدامی 
کــه بــه صــورت شــرکتی، قــراردادی  بــه تعــداد الزم نبــود. اغلــب، پرســتاران شــاغل 
و تمدیــد طــرح مشــغول بــه ارائــه خدمــت بودنــد، اســتخدام شــدند و در عمــل 
کــز درمانــی اضافــه نشــد و تغییــر چندانــی ایجــاد نکــرد.  ی چندانــی بــه مرا نیــرو

کامــل اســتفاده نشــد. ضمــن اینکــه از ظرفیــت مجوزهــای مصــوب نیــز بــه طــور 
گفــت: در شــرایط بحرانــی  ی دربــاره افزایــش تخــت هــای بیمارســتانی  و
گذاشــته ایــم ، بایــد در نظــر  کــه بیــش از دوبرابــر ظرفیــت یــک بیمارســتان تخــت 
ی پرســتار هــم نیــاز دارد.  کــه افزایــش تخــت بیمارســتانی بــه نیــرو داشــته باشــیم 
کمبــود  گیــرد بیمارســتان هــا بــرای رفــع  امــا چــون اســتخدامی صــورت نمــی 

بــه تمدیــد طــرح و  پرســتار 
قراردادهــای ۸۹ روز می پردازند. 
عالــی  شــورای  عضــو 
افــزود:  ی  پرستـــــار نظــام 
کــه بــه صــورت  پرســتارانی 
و  قــراردادی  تمدیــد طــرح، 
شــرکتی بــه ارائــه خدمــات 
در محیــط بیمارســتان مــی 
پردازنــد بــه علــت نداشــتن 

امنیــت شــغلی و تبعیــض در پرداختی هــا دچــار آســیب روحــی و روانــی مــی شــوند. 
ی اســت وزارت بهداشــت عــالوه بــر تبدیــل وضعیــت پرســتاران شــرکتی  ضــرور
ی  ی پرســتار از فــارغ التحصیــالن رشــته پرســتار و قــراردادی، بــرای تامیــن نیــرو

کنــد. بــه صــورت رســمی اســتخدام 
گفــت: پیشــنهاد می شــود وزارت بهداشــت ظرفیــت هــای اســتخدام  ی  و
کــه نیــاز جــدی بــه پرســتار دارنــد ، در  کالنشــهرها  را افزایــش داده و عــالوه بــر 

ــود.  ــتار ش ــذب پرس ــه ج ــژه ای ب ــه وی ــز توج ــروم نی ــق مح مناط

به جای استخدام پرستار نیرو های شرکتی  تبدیل وضعیت شدند

انتقاد عضو شورای عالی نظام پرستاری از وزارت بهداشت؛

دکتر فرشاد مهدی پور 
معاون مطبوعاتی

یر ارشاد شد       وز
  

حکمــی  در  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر 
امــور  معــاون  عنــوان  بــه  را  مهدی پــور  فرشــاد 

کــرد. منصــوب  رســانی  اطــالع  و  مطبوعاتــی 
گــزارش بــازارکار، محمدمهــدی اســماعیلی در حکمــی دکتــر فرشــاد مهدی پــور را بــه  بــه 
کــرد. عنــوان معــاون مطبوعاتــی و اطالع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی منصــوب 

کارشناســی ارشــد ارتبــاط اجتماعــی و  ی دارای دکتــرای سیاســت گذاری فرهنگــی،  و
کارشناســی خبرنــگاری اســت.

ی موســس و ســردبیر روزنامــه صبح نــو، عضــو هیــات مدیــره  در ســوابق مطبوعاتــی و
فــردا،  خبــری  ســایت  و  تهران تایمــز  و  صبح نــو  جام جــم،  روزنامه هــای  و  مهــر  خبرگــزاری 
ــردبیری  ــت(، س ــانی وزارت نف ــگاه اطالع رس ــانا )پای ــت و ش ــه مل ــای خان ــر خبرگزاری ه مدی
همشــهری  روزنامه هــای  دبیــری  آینده ســازان،  و  ســروش هفتگی  پنجــره،  هفته نامه هــای 
چشــم  بــه  فــارس  خبرگــزاری  و  جام جــم  و  قــدس  روزنامه هــای  در  خبرنــگاری  و  خبــر  و 

می خــورد.
و  اســالمی  اندیشــه  و  فرهنــگ  مرکــز مطالعــات فضــای مجــازی پژوهشــگاه  موســس 
رییــس پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعــات اجتماعــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســالمی 
ی اســت. مــا و مســائل فضــای مجــازی، خبرگزاری هــای ایــران، توســعه  از ســوابق پژوهشــی و
فرهنگــی در ایــران، رســانه ها و سیاســت های انقالبــی، پیامــک خبــری و تیتــر یــک )واژه نامــه 

کــه از مهدی پــور بــه چــاپ رســیده اســت. روزنامه نــگاران ایــران( و… از مکتوباتــی اســت 

کنــون بیــش از ۱۴۶  کــه تا ی نشــان مــی دهــد  کارورز گــزارش عملکــرد طــرح  تــازه تریــن 
ــرارداد  ــه بســتن ق ــق ب کــرده و بیــش از ۵۶ هــزار نفــر موف ــام  هــزار نفــر داوطلــب در آن ثبــت ن

کار شــده انــد.
اشــتغال  و  جــذب  قابلیــت  افزایــش  هــدف  بــا  کارورزی  طــرح  ایســنا،  گــزارش  بــه 
بــازار  بــه  بــرای ورود  کار  انتقــال مهــارت و تجربــه در محیــط  از طریــق  دانش آموختــگان 
کســب وکار دانــش  آموختــگان و جــذب جوانــان در بنــگاه  کارآفرینــی و  کار، ایجــاد انگیــزه 
گذشــته بــه اجــرا درآمــده اســت. کار و رفــاه اجتماعــی در چنــد ســال  توســط وزارت تعــاون، 
ــا  ــگاهی ب ــالن دانش ــارغ التحصی ــنایی ف ــت آش ــرح فرص ــن ط ــد ای ــان معتقدن کارشناس
کــرده و بــه افزایــش قابلیت هــای آنهــا بــرای جــذب فرصتهــای شــغلی  کار را فراهــم  محیــط 

کنــد. کمــک مــی  کار  در آینــده و ورود بــه بــازار 
کنــون بیــش از  کــه تا کــی از آن اســت  کارورزی، حا آخریــن آمــار متقاضیــان اجــرای دوره 
کــرده   ۱۴۶ هــزار و ۳۸۲ نفــر داوطلــب واجــد شــرایط و فــارغ التحصیــل دانشــگاهی ثبت نــام 
کار شــده   انــد؛ همچنیــن  و از ایــن تعــداد  ۵۶ هــزار و ۲۶۶  هــزار نفــر موفــق بــه بســتن قــرارداد 
کــرده انــد، بیــش از  کــه در ایــن طــرح ثبــت نــام  از مجمــوع ۲۰ هــزار و ۳۸۱ بنــگاه اقتصــادی 

۱۰ هــزار و ۳۰۰ بنــگاه مشــمول معافیــت بیمــه ای شــده انــد.
نشــان  طــرح  کننــده  اســتقبال  بنگاه هــای  و  داوطلبــان  جغرافیایــی  یــع  توز نمــودار 
فــارس،  اســتانهای  بــه  کارورزی  متقاضــی  داوطلبــان  تعــداد  بیشــترین  کــه  دهــد  مــی 
ــترین  ــوی و بیش ــان رض ــاه و خراس کرمانش ــالم،  ــان، ای ــان، اصفه کرم ــتان،  ــتان، خوزس لرس
گلســتان،  کرمــان،  اصفهــان،  تهــران،  اردبیــل،  اســتانهای  بــه  پذیرنــده  واحــد  تعــداد 

دارد. اختصــاص  فــارس  و  رضــوی  خراســان  هرمــزگان، 
در بیــن اســتانها بیشــترین آمــار داوطلبــان ثبت نامــی، قــرارداد منعقــده و واحدهــای 

ــه اســتان فــارس اســت. ــده متعلــق ب پذیرن
کمتــر از ۳۵ ســال در زمــان  کارشناســی، ســن  داشــتن مــدرک دانشــگاهی حداقــل 
بــرای  یــا معافیــت از خدمــت نظــام وظیفــه  کارت پایــان خدمــت  نــام  و داشــتن  ثبــت 
ی بــه شــمار مــی رود؛  کارورز متقاضیــان مــرد از جملــه شــرایط بهــره منــدی از مزایــای طــرح 
کثــر تــا دو ســال از پرداخــت حــق بیمــه ســهم  کارورز، حدا کارفرمایــان نیــز در صــورت جــذب 

کارفرمــا معــاف می شــوند.
کارشناســی  کارورزان بــه ازای هــر مــاه، بــرای مقطــع  کمــک هزینــه پرداختــی بــه  میــزان 
ــرای مقطــع دکتــرا ۷۰۰ هــزار  کارشناســی ارشــد ۶۰۰ هــزار تومــان و ب ۵۰۰ هــزار تومــان، مقطــع 

تومــان اســت.
گــزارش ایســنا، داوطلبــان فــارغ التحصیــل دانشــگاهی و بنگاههــای اقتصــادی  بــه 
ــامانه  ــه س ــد ب ــی توانن ــه ای م ــت بیم ی و معافی کارورز ــای دوره  ــدی از مزای ــره من ــت به جه
نــام  ثبــت  و  مراجعــه   https://karvarzi.mcls.gov.ir نشــانی   بــه  کار  وزارت  کارورزی 

کننــد.

یر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ با حکم وز

کردنــد  نماینــدگان مجلــس بــا حــذف مــاده ای مخالفــت 
کــه در آن ســازوکاری جهــت ایجــاد دفاتــر اســناد رســمی پیــش 

بینــی شــده اســت.
بررســی  ادامــه  در  علنــی  جلســه  در  ایســنا،  گــزارش  بــه 
کار، محمدحســین  کســب و  طــرح تســهیل صــدور مجوزهــای 
کــه  فرهنگــی نماینــده تبریــز پیشــنهاد حــذف مــاده ۴ را داد 

کردنــد. بــا ایــن پیشــنهاد مخالفــت  نماینــدگان مجلــس 
فرهنگــی در توضیــح علــت پیشــنهادش بــرای حــذف ایــن 
گفــت:  ایــن مــاده بــا اصــل ۴ قانــون اساســی مغایــرت دارد  مــاده 
کــرد. ایــن مــاده  و شــورای نگهبــان نیــز بــا آن مخالفــت خواهــد 

کشــور از بیــن مــی بــرد. گروهــی از مــردم را در  حقــوق مکتســبه 
کســانی  گفــت:  غیــر از  ی بــا اشــاره مشــکالت ســردفتران  و
اجــاره  را  دفاتــر  کــه  هایــی  آن  دارنــد،  شــخصی  ملــک  کــه 
کــه حتــی در پرداخــت  کرده انــد آنقــدر مشــکالت مالــی دارنــد 
تی مواجــه می شــوند. از طــرف دیگــر مــا  ــا مشــکال پــول اجــاره ب
در ایــن مــاده می خواهیــم ضوابــط ایجــاد دفاتــر ثبــت اســناد 
در  بســیار  دفترخانه هــای  ایجــاد  آن  نتیجــه  کــه  برداشــته  را 
شهرســتان ها و بیــکاری دفترخانه هــای فعلــی اســت لــذا مــا بــا 

کار شــاغالن فعلــی را بیــکار و بی درآمــد می کنیــم. ایــن 
تصمیمــات  اتخــاذ  مــا  وظیفــه  کــرد:   کیــد  تأ فرهنگــی 
کشــور  ســنجیده و منطبــق بــا حکمــت و مبتنــی بــر مصالــح 
اســت. پــس اینکــه بخواهیــم نظامــات را بــر هــم زده درســت 

داشــت. نخواهــد  بیــکاری  جــز  ای  نتیجــه  چــون  نیســت 
گفــت:   غنــی نظــری نماینــده خلخــال بــه عنــوان مخالــف 
نبایــد برخــی امتیــازات ویــژه داشــته باشــند. ایــن طــرح امیــد را 
بــه جوانــان داده و روحیــه اشــتغال در جامعــه ایجــاد خواهــد 

گرفتــه شــود. کــرد. نبایــد روحیــه امیــد از جوانــان 

ی افــزود:  در حــال حاضــر ســردفتران بعــد از بازنشســتگی  و
حــذف  موضــوع  ایــن  بایــد  کــه  فروشــند  مــی  را  خــود  مجــوز 
گــر دفتــری هــم اســت افــراد بعــد از شــرکت در آزمــون  شــود. ا
ــا تصویــب ایــن طــرح می توانیــم  می تواننــد مجــوز بگیرنــد. مــا ب

کنیــم. کار  را مشــغول  بیــکار  لیسانســه های 
موافــق  عنــوان  بــه  مهابــاد  نماینــده  محمــودزاده  جــالل 
کشــور بــه  گفــت:  دفاتــر اســناد رســمی در  حــذف ایــن مــاده 
کمــی دارنــد. آن هــا بایــد حقــوق  خصــوص شهرســتان ها درآمــد 
کننــد. مــا بــا هــدف ایجــاد  پرســنل و بیمــه را هــم پرداخــت 
ــت  ــوم نیس ــم و معل ــی بری ــن م ــی را از بی ــغل های فعل ــغل، ش ش
یــادی بیــکار  کار چــه بالیــی ســر دفاتــر آمــده و افــراد ز بــا ایــن 

می شــوند.
کمیســیون ویــژه جهــش و رونــق  محســن زنگنــه ســخنگوی 
گفــت:  مــاده ۶۹ مرتبــط بــا ایــن  تولیــد در توضیــح ایــن مــاده 
گونــه  هــر  شــده  گفتــه  بلکــه  شــود  نمــی  حــذف  قانــون 
افــراد  صالحیــت  داشــتن  صــورت  در  بایــد  انتقــال  و  نقــل 
کار  کســب و  گیــرد. در بنــد ۲۱ قانــون اصــل ۴۴ مجــوز  صــورت 
ــه،  کتبــی، پروان ــوع اجــازه  تعریــف خاصــی دارد.  در واقــع هــر ن
گواهــی، جــواز، موافقــت، تائیدیــه، مصوبــه و ... بــرای شــروع، 
کــه منافــع مــادی داشــته  ــرداری از هــر فعالیتــی  ادامــه و بهــره ب
برخــی  کــه  ایــن  بنابرایــن  آیــد  مــی  بــه حســاب  باشــد مجــوز 
کســب وکارهــا از یکدیگــر جــدا شــوند  کننــد  ــراد عنــوان مــی  اف

اســت. شخصی شــان  اســتنباط 
ی ادامــه داد: در قانــون اساســی نســبت بــه رفــع انحصــار  و
کیــد شــده اســت؛ اینکــه  ی اســالمی تا و تبعیــض در جمهــور
گرفتــه و امــروز قانــون جدیــد ســبب  گوینــد فــردی مجــوز  مــی 
واقــع  در  نیســت؛  صحیحــی  امــر  شــود  مــی  او  حــق  تضییــع 

کــه شــرایط آن بــا  امــکان دارد هــر نــوع قانونــی مصــوب شــود 
گذشــته متفــاوت باشــد. برخــی از افــراد مرتبــط بــا مــاده ۴ درآمــد 
گــر  کــه اصــل موضــوع اقتصــادی اســت لــذا ا ندارنــد در حالــی 
کیفیــت هســتند بایــد پاســخ بدهنــد چــرا در  برخــی نگــران 
مــاده ۶۹ بــه ســردفترداران ایــن حــق داده شــده مجــوز خــود را 

ــد. کنن ــل  ــردی منتق ــر ف ــه ه ب
گــر  ا بنابرایــن  کــرد:  نشــان  خاطــر  مجلــس  نماینــده  ایــن 
کاری نمــی چرخــد و حتــی پــول اجــاره بهــا بــه دســت  کســب و 
هــا  روزنامــه  در  میلیــارد  را چندیــن  آورد چــرا مجــوزش  نمــی 
کــرد در ایــن  کیــد  کــرده و بــه فــروش مــی رســاند؟ بایــد تا گهــی  آ
قانــون بــه صالحیــت ســردفترداران اشــاره ای نشــده زیــرا قــرار 
نیســت دخالــت در امــور قــوه قضائیــه شــود؛ همچنیــن مطابــق 
ســخنان نماینــده دولــت بایــد یــادآور شــد مطابــق ســند تحــول 
قــوه قضائیــه بایــد در مســائل قضائــی اصــل رقابــت تحکیــم 
گــر  کیــد مــی شــود ا بخشــیده شــود نــه اصــل انحصــار؛ بنابرایــن تا
کنــد چون  کســی صالحیــت دارد اجــازه شــروع فعالیــت کســب 
کار ضــرر اســت و شــما  نمــی شــود بــه افــراد بگوییــم در ایــن 
کار بــا آزادی مدنــی مغایــرت دارد. متوجــه نیســتید زیــرا ایــن 

بــا  افــراد  و  کنیــم  مــی  آزاد  را  مجوزهــا  داد:  ادامــه  ی  و
کــه عقــل معــاش دارنــد وارد عرصــه مــی شــوند؛ بایــد  صالحیتــی 
بــه ســردفترداران و وکال یــادآور شــد هــر چقــدر تعــداد دفتــرداران 
کاهــش مــی یابــد لــذا مراجعــه مــردم بیشــتر  یــاد شــود هزینــه هــا  ز
کارشناســی  خواهــد شــد. بنابرایــن فرهنــگ ثبــت، وکالــت و 
ایــن  فعــاالن  درآمــد  و  یابــد  مــی  رواج  مــردم  بیــن  در  رســمی 
ــت. ــد یاف ــش خواه ــده افزای ــال آین ــی ۳ س ــی ۲ ال ــز ط ــه نی عرص
ــی  ــا میــزان درصــد قبول گفــت: در رابطــه ب ــان  زنگنــه در پای
تــراز  بــه  بایــد  کنکــور و آزمــون  یــادآور شــد مطابــق  بایــد  افــراد 

کــه  توجــه داشــت؛ در عــرف بیــن الملــل نیــز معمــوال افــرادی 
نمــره بــاالی ۶۰ درصــد بگیرنــد صالحیــت ورود بــه امــور را دارنــد 
یــا ... ممکــن  گــر صرفــا ســقف را ۷۰ درصــد بگیریــم و  لــذا ا
ــا  کــه فــردی قبــول نشــود و ی اســت آزمــون آنقــدر ســخت باشــد 

برعکــس.
کردنــد  نماینــدگان مجلــس بــا حــذف مــاده ۴ مخالفــت 
رســمی  اســناد  دفاتــر  قانــون   ۵ مــاده  اســت  آمــده  آن  در  کــه 
بــا   1354/  ۴/  25 مصــوب  دفتریــاران  و  ســردفتران  کانــون  و 
اصالحــات و الحاقــات بعــدی بــه شــرح زیــر اصــالح می شــود:

کشــور موظــف  ک  مــاده ۵ - ســازمان ثبــت اســناد و امــال
کشــور  آمــوزش  ســنجش  ســازمان  طریــق  از  هرســاله  اســت 
نســبت بــه برگــزاری آزمــون ســردفتری و دفتریــاری اقــدام نمایــد. 
کــه حداقــل هفتــاد درصــد )۷۰%( امتیــاز میانگیــن  داوطلبانــی 
کســب  نمــرات یــک درصــد )۱%( حائــزان باالتریــن امتیــاز را 
کننــد بــه عنــوان پذیرفتــه شــده، جهــت طــی مراحــل مقتضــی 
کشــور معرفــی می شــوند.  ک  بــه ســازمان ثبــت اســناد و امــال
انتقــال  جملــه  از  مــاده  ایــن  موضــوع  امتیــاز  انتقــال  هرگونــه 
امتیــاز موضــوع مــاده ۶۹ ایــن قانــون منــوط بــه قبولــی انتقــال 

گیرنــده در آزمــون مذکــور اســت.
ی مــاده ۴ ادامــه دارد و  همچنــان بحــث و بررســی بــر رو

هنــوز تکلیــف آن مشــخص نشــده اســت.

مخالفت مجلس با حذف ماده مربوط به افزایش تعداد سردفتران 

یزی برای افزایش حضور دانشجویان  برنامه ر
دکتری در فرصت های مطالعاتی 

حضــور  بــرای  یــزی  برنامه ر از  علــوم  یــر  وز
در  اســاتید  و  دکتــری  یان  دانشــجو بیشــتر 
و  کشــور  از  خــارج  مطالعاتــی  فرصت هــای 
بــرای انتقــال علــم و  همایش هــای بیــن المللــی 

داد. خبــر  ی  فنــاور
گفتگــو بــا خبرنــگار  گل در  محمدعلــی زلفــی 
مــا  چالش هــای  از  یکــی  داشــت:  اظهــار  مهــر 
خــارج  مطالعاتــی  فرصــت  گذشــته  ســال  طــی 
کــه تقریبــًا خاتمــه یافتــه اســت. مــا  کشــور اســت 
کنیــم، نبایــد ارتبــاط  یــزی  بایــد بــرای آن برنامه ر
چهــره بــه چهــره مــا بــا دانشــگاه های خــارج بــرای دســتیابی بــه دیپلماســی علمــی قطــع 

شــود.
راســتای  در  می کنیــم  ســعی  مــا  داد:  ادامــه  ی  فنــاور و  تحقیقــات  علــوم  یــر  وز
بــه  کنیــم و در آمــوزش عالــی  دیپلماســی علمــی و مرجعیــت علمــی شــرایط را فراهــم 
یان مقاطــع دکتــری  کــه امــکان حضــور تعــداد بیشــتری از دانشــجو کنیــم  ــه ای عمــل  گون
و  علــم  انتقــال  بــرای  دیگــر  دانشــگاه های  و  بین المللــی  همایش هــای  در  اســاتید  و 

شــود. مهیــا  ی  فنــاور
وزارت  کشــور  از  خــارج  یان  دانشــجو امــور  و  بــورس  کل  اداره  اعــالم  اســاس  بــر 
کاهشــی و نزدیــک بــه صفــر  علــوم، تعــداد احــکام بــورس خــارج و داخــل هــر دو رونــدی 

ند. داشــته ا
بــود:  کــرده  اعــالم  علــوم،  وزارت  بــورس  کل  اداره  ایــن  از  پیــش  مهــر،  گــزارش  بــه 
تعــداد احــکام بــورس خــارج از ۵۲ مــورد در ســال ۱۳۹۲ بــه صفــر در ســال ۱۳۹۹ و تعــداد 

کاهــش یافتــه اســت. احــکام بــورس داخــل از ۹۶۷ مــورد بــه ۹ مــورد در ســال ۱۳۹۹ 
کاهشــی را نتیجــه مثبــت سیاســت های  کل مهمتریــن دلیــل ایــن رونــد  ایــن اداره 
اتخــاذ شــده در ایــن موضــوع بــا هــدف اســتفاده از توانمنــدی دانــش آموختــگان داخــل 

کــرده بــود. اعــالم 
دکتــری  دوره  آموختــگان  دانــش  تعــداد  افزایــش  کل،  اداره  ایــن  اعــالم  اســاس  بــر 
تأمیــن  کــه  شــده  ســبب  آنــان،  مناســب  عمومــی  و  علمــی  وضعیــت  و  کشــور  داخــل 
از  بهره گیــری  نیــز  و  داخــل  آموختــگان  دانــش  بوســیله  علمــی  هیئــت  اعضــای 
ی  نیــرو تأمیــن  برنامه هــای  لوحــه  در ســر  کشــور  از  ایرانــی خــارج  آموختــگان  دانــش 

گیــرد. قــرار  دانشــگاه ها  علمــی  هیئــت 
ــورد  ــاص م ــته های خ ــز در رش ــه ج ــارج ب ــورس خ ــای ب ــوع اعط ــل موض ــن دلی ــه همی ب
نبــوده، متوقــف  فراهــم  کشــور  ادامــه تحصیــل در داخــل  امــکان  کــه  نیــاز دانشــگاه ها 

شــده اســت.

یر علوم خبر داد؛  وز

تازه ترین گزارش عملکرد طرح کارورزی نشان می دهد  

شرط معافیت کارفرمایان از پرداخت دو سال حق بیمه 
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دعوت به همکاری

برنامه زمانبندی برگزاری آزمون
 برنامه زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون بر اساس جدول شماره 1 می باشد.

جدول شماره 1 :زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون

 برنامه زمانبندی آزمون در سال 1400عنوان

 20 الی 27 مهرماه ثبت نام در سامانه و اخذ شماره پرونده و ویرایش اطالعات

 15 الی 19 آبان ماه مراجعه به سایت و دریافت کارت ورود به جلسه

17 الی 20 آبان ماه رفع نواقص

27 الی 28 آبان ماه برگزاری آزمون کتبی

هفته سوم دی ماه اعالم نتایج آزمون کتبی

 25 دی ماه الی 5 اسفند ماه مصاحبه، معاینات طب صنعتی و ...

 10 اسفند ماه الی 28 اسفند ماه پذیرش نهائی و انجام مراحل اداری

 scu.ac.ir در صورت تغییر در برنامه زمانبندی جدول شماره 1 ،مراتب از طریق سایت آزمون به آدرس -
 دانشگاه شهید چمران اهواز اطالع رسانی خواهد شد.

- مکان، ساعت و محل برگزاری آزمون )در شهر اهواز- دانشگاه چمران( در زمان دریافت کارت ورود 
به جلسه و از طریق سامانه فوق الذکر اعالم خواهد شد.

جدول نیروی انسانی مورد نیاز
نیازمندی های نیروی انسانی شرکت فوالد خوزستان بر اساس جداول شماره 2 و 3 می باشد.

تبصره 1 :در رابطه با رشته های اعالم شده در جداول شماره 2 و 3 ، صرفا متقاضیان بومی استان 
 خوزستان مجاز به ثبت نام می باشند.

 تبصره 2 :متقاضی بومی به کسی اطالق می شود که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشد:
 الف( محل صدور شناسنامه، یکی از شهرستان های استان خوزستان باشد.

 ب( سه سال آخر تحصیل و مدرک دیپلم، در یکی از شهرستان های استان خوزستان باشد.
تبصره 3 :داوطلبین شاغل در شرکت فوالد خوزستان از شرط تطابق رشته تحصیلی )جدول شماره 2 ( و 
 بومی بودن معاف بوده و می توانند در هر یک از رشته های مورد نیاز در مقطع کارشناسی شرکت نمایند.
تبصره 4 :نتایج آزمون کتبی برابر ظرفیت اعالم شده در هر رشته شغلی اعالم خواهد شد، طبیعی است 

دعوت به مصاحبه به منزله قبولی نبوده و پذیرش نهایی پس از طی موفق مراحل مصاحبه، معاینات طب 
 صنعتی، گزینش و سایر مراحل اداری و استخدامی انجام خواهد شد.

تبصره 5 : شرکت در آزمون برای مقاطع دکتری، در هر یک از رشته های جداول فوق ممنوع می باشد. 
بدیهی است چنانچه هر زمان، خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز گردد، از انجام مراحل 

بعدی محروم و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
شرایط عمومی متقاضیان

 1 - تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
 2 - التزام به دین مبین اسالم یا هر یک از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

 3 - نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد
 4 - عدم سوء مصرف مواد اعتیاد آور به تأیید مراجع ذی صالح

 5 - داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیر پزشکی برای متقاضیان مرد تا تاریخ 1400/07/20
 6 -داشتن سن حداقل 18 سال شمسی تا تاریخ 1400/07/20

7 – داشتن دانشنامه یا گواهی موقت فراغت از تحصیل مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 
مرتبط با سطوح دیپلم و کارشناسی، در رشته های مورد نیاز مطابق جداول شماره 2 و 3 بدون ذکر کلمه 

 ′′معادل′′ و ′′ارزش استخدامی′′
 تبصره 1 :تاریخ فراغت از تحصیل متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ 1400/07/20 باشد.

تبصره 2 :دانشنامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور می بایست به تائید وزارت علوم، تحقیقات و 
 فناوری رسیده باشد.

8-داشتن سالمت و توانایی کامل جسمی، روحی و ویژگی های روان شناختی جهت انجام فعالیت های 
 شغلی، طبق تأیید مرکز طب صنعتی و بهداشت حرفه ای شرکت فوالد خوزستان

 9- تأیید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش شرکت فوالد خوزستان
شرایط اختصاصی متقاضیان مقطع تحصیلی مورد نیاز، حداقل معدل و حداکثر سن 

متقاضیان مطابق جدول شماره 4 می باشد.

 تبصره 1 :خانواده های محترم شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و همسر و فرزندان آنها از شرط معدل معاف می باشند.
تبصره 2 :برای کلیه دارندگان کارت پایان خدمت وظیفه عمومی، به میزان خدمت انجام شده )حداکثر تا دو 

سال(، عالوه بر جدول فوق به حداکثر سن اضافه می گردد.
تبصره 3 :متقاضیان شاغل در شرکت های گروه فوالد خوزستان، پیمانکاران غیر پروژه ای و پروژه ای 

)مستمر و غیر مستمر( از شرط سنی معاف می باشند.
تبصره 4 :داوطلبانی که دارای سابقه کار مرتبط با شغل مورد تقاضا )با تایید منابع انسانی شرکت فوالد خوزستان( 
با پرداخت حق بیمه در صندوق های بازنشستگی معتبر کشور می باشند، به ازای هر سال سابقه ، یک سال 

)تا سقف 4 سال( به حداکثر سن آنان اضاافه می شود. این دسته از افراد می بایست گواهی پرداخت حق 
 بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه را به همراه سایر مدارک در روز کنترل مدارک به همراه داشته باشند.

تبصره 5 :دارا بودن مدرک تحصیلی معتبر مورد تایید وزارت علوم، در رشته های تحصیلی مورد نیاز، مطابق با شرایط 
 مندرج در جداول 2 و 3 الزامی بوده و داوطلبان در زمان ثبت نام می بایست مدارک منطبق با اطالعیه را ارائه نمایند. 
 تبصره 6 :مبنای محاسبه حداکثر سن و تاریخ فراغت از تحصیل، تا روز ثبت نام )1400/07/20( می باشد.
تبصره 7 :نیازهای اعالم شده بر اساس ساختار سازمانی مصوب شرکت بوده و هرگونه درخواست شخصی مبنی بر تغییر 
 ردیف شغلی یا ارتقا رده شغلی در نتیجه تغییر یا ارتقاء مدرک تحصیلی فرد پس از جذب، از نظر شرکت مردود می باشد.

تذکر مهم: در صورتی که شرکت کنندگان در آزمون شرایط ذکر شده در این آگهی را نداشته باشند در هر مرحله ای 
از فرآیند جذب و استخدام، فرآیند بررسی متوقف و از به کارگیری آنها ممانعت به عمل خواهد آمد. 

امتیازات ویژه در آزمون
1 .برای متقاضیان شاغل رسمی و قراردادی شرکت فوالد خوزستان با مدرک کارشناسی و باالتر، متناسب با 
 سابقه، میانگین ضریب عملکرد سالیانه و رده شغلی، به نمره خام آزمون کتبی تا 40 درصد اضافه می گردد.

2 .حداقل 75 نفر از سهمیه استخدامی مشاغل کارشناسی به متقاضیان شاغل رسمی و قراردادی شرکت 
فوالد خوزستان با مدرک کارشناسی و باالتر ، تخصیص می یابد.

3 .برای متقاضیان شهرستان های اهواز و کارون به نمره خام آزمون کتبی 5 درصد اضافه می گردد )شهر 
محل تولد و یا محل تحصیل سه سال آخر و دیپلم متقاضیان باید شهرستان های مذکور باشد(

4 .برای متقاضیانی که فرزند بازنشستگان شرکت فوالد خوزستان می باشند، به نمره خام آزمون کتبی 
10 درصد اضافه می گردد.

5 .برای شاغلین ستاد شرکت های تابعه، تامین نیرو و پیمانکاران مستمر، به نمره خام آزمون کتبی 10 درصد 
اضافه می گردد.

6 .برای خانواده های محترم شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و همسر و فرزندان آنها به نمره خام آزمون 
کتبی 10 درصد اضافه می گردد.

بانک اطالعاتی  آزمون در  نام  پیمانکاران غیر مستمر شرکت فوالد خوزستان )که در زمان ثبت  .برای   7
پیمانکاران ثبت شده باشند( به نمره خام آزمون کتبی 5 درصد اضافه می گردد.

8 .سقف ضرایب افزوده داوطلب در ردیف های فوق، حداکثر 50 درصد نمره خام کسب شده در آزمون می باشد.
مفاد آزمون کتبی و مصاحبه تخصصیمحتوای آزمون کتبی شـامل سـواالت دروس تخصصی )جداول شـماره 2 و 3 ( 

و عمومی )جدول شـماره 5 ( می باشـد.

جدول شماره 5 : ضرایب و مفاد آزمون

مشاغل
عمومی  تخصصی

کامپیوتر و زبان هوش و استعداد 
تحصیلی )دروس تخصصی هر مقطع(

کامپیوتر و 
زبان

 هوش و استعداد 
تحصیلی

مشاغل کارشناسی %20 %20 %60

مشاغل زیرکارشناسی
)اپراتور/کارمند/

تعمیرکار(
%20 %30 %50

 scu.ac.ir :نکته1: سرفصل ها و مفاد آزمون در زمان ثبت نام، در سایت دانشگاه شهید چمران به آدرس
اطالع رسانی خواهد شد.

نکته2: سواالت به صورت تست 4 گزینه ای بوده و دارای نمره منفی می باشد) هر سه  گزینه منفی، یک 
 گزینه مثبت را حذف خواهد کرد(.

 مراحل ثبت نام تا پذیرش نهایی
 1 . مراجعه به سایت دانشگاه چمران و مطالعه دقیق شرایط آگهی مندرج در آن و آماده نمودن مدارک مورد نیاز

 2 . ثبت نام و اخذ کد رهگیری
 3 . اخذ کارت ورود به جلسه/ اصالح اطالعات در صورت نیاز

 4 . حضور در محل برگزاری آزمون به صورت حضوری طبق برنامه ارائه شده
 5 . دریافت نتیجه آزمون از طریق سایت ثبت نام

 6 . حضور در جلسات مصاحبه تخصصی
 7 . حضور در مرحله معاینات طب صنعتی در صورت پذیرش در مراحل قبلی

 8 . انجام فرآیند گزینش برای پذیرفته شدگان
9 . تکمیل پرونده شامل استعالم مدرک تحصیلی، استعالم کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، عدم سوء 

 پیشینه و سایر مدارک مورد نیاز
10 . قرارداد مدت معین، شروع به کار و آموزش های بدو استخدام برای پذیرفته شد گان نهایی.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
الزم است داوطلبان قبل از مراجعه به سامانه ثبت نام )وب سایت دانشگاه چمران( و تکمیل فرم الکترونیکی ، 

نسبت به تهیه فایل مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.
 1 . اسکن صفحه اول شناسنامه )درصورت داشتن توضیحات، اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود(

2 .اسکن کارت ملی
اطالعیه  شرایط  با  منطبق  باشد(  شده  ذکر  آن  در  معدل  )که  معتبر  تحصیلی  مدرک  .اسکن   3 
4 .اسکن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم )تاریخ صدور مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت 

یا معافیت می بایست قبل از تاریخ اتمام مهلت ثبت نام در آزمون باشد(
5 .اسکن عکس 4×3 جدید )با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام(

6 .اسکن گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بیمه ای مربوطه )برای افراد داری سابقه کار(
بابت  الکترونیکی مبلغ نهصد هزار ریال )900/000 ریال( در وجه دانشگاه شهید چمران  .پرداخت   7

هزینه های ثبت نام و شرکت در آزمون کتبی از طریق سامانه ثبت نام
 توضیح: عودت وجه ثبت نام واریز شده به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.

نحوه ثبت نام و مهلت آن- با توجه به اینکه آزمون ها، تحلیل نتایج، تعیین محل فعالیت و عنوان شغلی 
انجام  نام  ثبت  انتخاب شده توسط داوطلب در زمان  امتحانی  اساس رشته  بر  نهایی  پذیرفته شدگان 
می شود، الزم است داوطلبان با دقت و با توجه به شایستگی و عالئق، جدول نیازها و شرایط اعالم شده 

را مطالعه نموده و نسبت به انتخاب تنها یک کد رشته )یک ردیف شغلی( ثبت نام نمایند.
- داوطلبان واجد شرایط می بایست از روز 20 الی 27 مهرماه سال 1400 به سایت دانشگاه چمران به 

آدرس مراجعه و اقدام به ثبت نام نمایند. فرم تقاضای ثبت نام می بایست با دقت و صداقت تکمیل گردد.
مسئولیت و تبعات عدم رعایت این موضوع به عهده متقاضی می باشد.

تذکر مهم:با توجه به اینکه کلیه اطالع رسانی های آزمون از طریق سامانه ثبت نام انجام خواهد شد، لذا 
داوطلبان می بایستدر طول فرآیند آزمون و مصاحبه، جهت آگاهی از اطالعیه ها و نتایج مراحل مختلف 
و تغییرات احتمالی، بصورت مستمر به سامانه فوق مراجعه نمایند و عدم اطالع داوطلب از نتایج مراحل، 

جزئیات یا تغییرات احتمالی آزمون، موجب هیچ گونه حقی برای وی نمی گردد.
معاینات طب صنعتی:

با استخراج نمرات خام و محاسبه امتیازات ویژه، رتبه نهایی داوطلبان محاسبه و نفرات برتر در هر رشته به تعداد 
درج شده در اطالعیه  استخدامی جهت انجام مصاحبه دعوت شده و در صورت قبولی در مصاحبه، معاینات طب 
خوزستان  فوالد  شرکت  در  استانداردهای سالمت  آخرین  با  فرد  روحی  و  جسمی  آن سالمت   در  )که  صنعتی 
انجام خواهند شد. در این مرحله، مبنای تصمیم گیری جهت استخدام داوطلبان،  مطابقت و بررسی می گردد( 
انجام موفقیت آمیز معاینات طب صنعتی و تست های پاراکلینیک مختلف می باشد که در روز معاینه و توس شرکت 
فوالد خوزستان انجام می شود لذا معاینات و نتایج تست های قبلی و بعدی )که توسط سایر مراجع یا پزشکان انجام 
 شده یا می شود( مبنای تصمیم گیری نبوده و از نظر شرکت فوالد خوزستان جهت استخدام فاقد اعتبار الزم می باشد.
در این مرحله افرادی که مستعد ابتال به بیماری در محیط صنعتی تشخیص داده شوند، جهت ادامه مراحل 
استخدامی دعوت نخواهند شد. لذا افراد پذیرفته شده در این مرحله، می بایست عالوه بر سالمت جسمی و روحی، 
توانایی مورد نیاز برای انجام فعالیت های شغلی در شرکت فوالد خوزستان در طی مدت خدمت، بر اساس نظر 

مرکز طب صنعتی شرکت را داشته باشند.
گزینش:

افراد تأیید شده توسط طب صنعتی به گزینش معرفی می گردند تا در صورت تأیید صالحیت، جهت انجام 
سایر مراحل استخدام از آنها دعوت به عمل آید. در صورتی که داوطلب فاقد شرایط این مرحله باشد از 

فرآیند حذف و از نفر بعدی دعوت به عمل می آید.
تشکیل پرونده:نفراتی که کلیه مراحل قبل را با موفقیت طی نمایند، جهت تشکیل پرونده )شامل استعالم 
مدرک تحصیلی، استعالم کارت پایان خدمت، آزمایش عدم اعتیاد، عدم سوء پیشینه و سایر مدارک مورد نیاز( 

به مرور و بر اساس نیاز شرکت دعوت به کار می شوند.
سایر توضیحات و تذکرات اطالعیه استخدامی

1 . صندوق بازنشستگی پذیرفته شدگان نهایی، صندوق سازمان تأمین اجتماعی بوده و انتقال سوابق بیمه ای 
افرادی که در سایر صندوق های بازنشستگی سابقه پرداخت حق بیمه دارند به عهده داوطلبان خواهد بود. 
الزم به ذکر است، آن دسته از داوطلبان که با استفاده از تسهیالت سنی سابقه کار، مجاز به شرکت در 
آزمون شده اند در صورتیکه سابقه پرداخت بیمه ارائه شده، مربوط به صندوق های بازنشستگی غیر از صندوق 
تأمین اجتماعی باشد ملزم به انتقال سوابق بیمه خود به صندوق تأمین اجتماعی با پرداخت هزینه های قانونی 

مربوطه می باشند و در این زمینه تعهد الزم اخذ خواهد شد.
 2 . تمامی مدارک ارائه شده توسط داوطلبان در مرحله کنترل مدارک با اصل مدارک، تطبیق داده خواهد شد و از
مراجع صادر کننده مدرک، استعالم می گردد. بدیهی است چنانچه در هر زمان، خالف اطالعات اعالم 
شده توسط داوطلب مشخص شود، از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد. 
در صورت شروع به کار از ادامه اشتغال وی جلوگیری و قرارداد وی خاتمه خواهد یافت. بدیهی است پیگیری های 

الزم از طریق مراجع قضایی نیز صورت می پذیرد.
3 . تعیین محل اشتغال پذیرفته شد گان نهایی بر اساس نیاز در هر یک از واحدهای شرکت، در اختیار 

شرکت فوالد خوزستان می باشد.
اطالعات مفید و کاربردی آزمون استخدامی شرکت فوالد خوزستان:

زمان ثبت نام در آزمون: 20 الی 27 مهر ماه 1400
زمان برگزاری آزمون کتبی: 27 الی 28 آبان ماه 1400

شرکت فوالد خوزستان واقع در شهر اهواز - کیلومتر 10 جاده اهواز- بندر امام خمینی )ره(، با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد تعداد 500 نفر نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بین متقاضیان واجد شرایط بومی استان خوزستان در 
مشاغل کارشناسی و زیرکارشناسی )اپراتوری، کارمندی و تعمیرکاری( مطابق جداول شماره 2 و 3 ازطریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و مهارتی، معاینات طب صنعتی و گزینش، مطابق قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و 

بر اساس شرایط ذکر شده در این آگهی دعوت به همکاری نماید:

رییس کمیته امداد:◄ ◄ ◄

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی، جهاددانشگاهی را مصداق بارز »ما می توانیم« 
دانست و گفت: جهاددانشگاهی یکی از نهادهایی است که همواره بر مبنای نگاه مکتبی به 

منزله  راه میان بر در مسیر پیشرفت و خروج از بروکراسی ها حرکت بوده است.
اهلل  روح  دکتـر  آذربایجان شـرقی،  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
متفکـر آزاد عضـو هیـات رییسـه مجلـس شـورای اسـالمی، در مراسـم تجلیـل و اعطـای 
کاری بـه خانواده هـای شـهدای مدافـع سـالمت اسـتان ضمـن قدردانـی از  تندیـس فـدا
کنـار  کـرد: جهاددانشـگاهی در  جهاددانشـگاهی بـه دلیـل در برگـزاری ایـن مراسـم، اظهـار 
کـه بـا دسـتور امام خمینـی)ره(  سـایر نهادهـا ماننـد کمیتـه امـداد، جهادسـازندگی و غیـره 
کشـور بـوده و سـاختارهای الزم بـرای مدیریـت  تاسـیس شـد، مایـه  ی خیـر و برکـت بـرای 

کنش هـای مختلـف را مدیریـت می کنـد.
وی جهاددانشـگاهی را مصداق بارز »ما می توانیم« دانسـت و ادامه داد: در دوران دفاع مقدس 
بعضـی افـراد بـا داشـتن اسـتدالل های بنـی صـدری معتقـد بودنـد نمی شـود جنـگ را  
ادامـه داد امـا بعـد از جـا افتادن تفکر امام)ره( و راه اندازی بسـیج مردمی، معادالت جنگ 
کـه همـواره بـر مبنـای نگاه  نیـز عـوض شـد و جهاددانشـگاهی نیـز یکـی از نهادهایـی اسـت 
مکتبی به منزله  راه میان بر در مسـیر پیسـرفت خروج از بروکراسـی های مرسـوم بوده اسـت.

ایـن نماینـده مجلـس یازدهـم، بـا قدردانـی از عملکـرد دولـت سـیزدهم در بحـث مقابله با 
گر اراده شود می توانیم اقدامات  که ا گذشته مشخص شد  کرونا نیز متذکر شد: در دو ماه 

کسـن نیز شـاهد این موضـوع بودیم. خوبـی را انجـام دهیـم، همانطـور که در بحث وا
کـز  نماینـده مـردم تبریـز، در مجلـس در بخـش پایانـی سـخنان خـود بـر لـزوم بازگشـایی مرا
کـن شـدن ایـن  کـرد و افـزود: امیدواریـم بـا ریشـه  کیـد  آموزشـی، دانشـگاهی و مـدارس تأ
که  کز آموزشی نیز باشیم چرا ویروس و عادی شدن روال زندگی مردم شاهد بازگشایی مرا
کیفیـت آمـوزش در ایـن مـدت آسـیب  آمـوزش مجـازی صرفـا بـرای عـدم تعطیلـی اسـت و 

بسـیاری دیـده اسـت.
دکتر جعفر محسـنی رییس سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شـرقی نیز در این مراسم 
کادر درمان همراه و همسـنگر رزمندگان در  کـرد: از آغازیـن روزهـای جنگ تحمیلی  اظهـار 
جبهه هـای نبـرد حـق علیـه باطل بوده و امروز سـربازان خط مقدم جبهه دفاع از سـالمت 
کاری، جهاددانشگاهی  مردم هستند؛ بر اساس تصمیم شورای عالی اعطای تندیس فدا

متولی تجلیل از خانواده های شـهدای مدافع سـالمت است.
از خانواده هـای شـهدای مدافـع سـالمت  یادبـود  لـوح  اهـدای  بـا  ایـن مراسـم  پایـان  در 

آمـد. عمـل  بـه  تجلیـل  آذربایجان شـرقی 

کمیته امداد ۷۴۸ هزار فرصت شغلی
 در برنامه ششم توسعه ایجاد کرد

بـا  خمینـی)ره(  امـام  امـداد  کمیتـه  رییـس 
تشـریح رویکـرد و اقدامـات ایـن نهـاد در حـوزه 
اشـتغالزایی، از ایجـاد ۷۴۸ هـزار فرصـت شـغلی 
ششـم  برنامـه  طـول  در  مددجویـان  بـرای 

داد.  خبـر  کشـور  توسـعه 
کسـیون  سـیدمرتضی بختیـاری در نشسـت فرا
اصنـاف و اشـتغال مجلـس شـورای اسـالمی بـا 
تشـریح رویکـرد و اقدامـات ایـن نهـاد در حـوزه 
اشـتغالزایی، افزود: با تشریح رویکرد و اقدامات 
این نهاد در حوزه اشتغالزایی، از ایجاد ۷۴۸ هزار 
فرصت شغلی برای مددجویان در طول برنامه 

کشـور خبر داد. ششـم توسـعه 
کسـیون اصناف و اشـتغال مجلس شـورای اسـالمی با  سـیدمرتضی بختیاری در نشسـت فرا
تشـریح رویکـرد و اقدامـات ایـن نهـاد در حـوزه اشـتغالزایی، افـزود: در حـال حاضـر حـدود 
که یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر سالمند  کمیته امداد هستند  پنج میلیون نفر تحت حمایت 

که از دایره شـمول اشـتغال خارج هسـتند. کودک به شـمار می روند  و تعداد دیگری 
انجـام  کار علمـی  یـک  اشـتغال خانگـی  ایجـاد  امـداد در حـوزه  کمیتـه  کـرد:  کیـد  تا وی 
داده و توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار را هدفگذاری کرده است. ضمن اینکه چون ۶۰ درصد 
جامعه تحت حمایت را زنان سرپرسـت خانوار تشـکیل می دهند، با ایجاد مشـاغل خانگی  

کـه توجـه بـه اشـتغال، مـادر بـودن آنهـا را تحت الشـعاع قـرار ندهـد. کردیـم  کاری 

دعوت سازمان بین المللی دانشگاهیان
ینی پست کارآفر   به شرکت در رویداد 

سازمان بین المللی دانشگاهیان 
در راسـتای توانمندسـازی شغلی 
ضمـن  دانشـجویان  کارآفرینـی  و 
رویـداد  نخسـتین  از  حمایـت 
استارت آپ پست، از دانشجویان 
فعـال بـرای شـرکت در ایـن رویداد 

کـرد. دعـوت 
گــزارش سازمــــان بیــــن المللی  بــه 
دانشگـــــاهیـــــان، ایــن ســــازمـــــــان

 به  عنوان یکی از شتاب دهنده های 
نــــوآوری پســــــت، پذیــرای  مرکــز 
تیم های دانشجویی در نخستین 

ــد. ــت می کن ــان حمای ــوده و از آن ــت ب ــتارتاپ پس ــداد اس روی
یـا  ثبت شـده  شـرکت  قالـب  در  کـه  دانشـجویی  گروه هـای  رویـداد،  ایـن  راسـتای  در 
یکپارچـه،  لجسـتیک  هوشـمند،  پسـت  حوزه هـای  در  ایـده  دارای  اسـتارت آپ های 
ک و برقـی، سـکوی تجـارت الکترونیـک و اسـتفاده از  سیسـتم های پرداخـت، حمل ونقـل پـا
فناوری هـای حمل ونقل پیشـرفته و هوشـمند هسـتند، می توانند با حضـور در ایـن رویداد، 

جـذب شـتاب دهنده های مرکـز نـوآوری پسـت شـوند.
بـا عنـوان  کارآفرینـی و نوآفرینـی شـرکت ملـی پسـت  بـازارکار، نخسـتین رویـداد  گـزارش  بـه 
استارت آپ پست، هم زمان با هفته پست در روزهای ۲۰ و ۲۱ مهر ۱۴۰۰ در محل موزه پست 

برگـزار می شـود.
دانشـجویان عالقه منـد بـه حضـور در ایـن رویـداد می تواننـد به پایـگاه اینترنتی آن به نشـانی 

کننـد. https://startup.post.ir مراجعـه 

ز »مـا می توانیم« اسـت جهاددانشـگاهی مصـداق بـار

عضو هیات رییسه مجلس:

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می کند؛ 

فراخوان جذب ایده های فناورانه در حوزه سالمندی 
همزمـان بـا روز جهانـی سـالمند، مرکـز نـوآوری و شـتابدهی جهـاد دانشـگاهی علـوم پزشـکی 
شـهید بهشـتی، فراخوان جذب ایده های فناورانه در حوزه سـالمندی در ۶ محور را منتشـر کرد.

گـزارش ایسـنا، رویـداد مرکـز نـوآوری و شـتابدهی جهـاد دانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید  بـه 
کارآفرینـی  و  اشـتغال  »مهـارت ورزی،  شـامل  محـور  در ۶  سـالمندی  رویکـرد  بـا  بهشـتی 
سـالمندان،«؛ »کسـب و کارهای سالمت سـالمندی«؛ »خدمات در منزل ویژه سالمندان«؛ 
»محیـط دوسـت دار سـالمند«؛ »توانمنـد سـازی فـردی و اجتماعـی سـالمندان« و »HSE و 

سـالمندی« برگـزار می شـود.
صاحبـان ایـده یـا محصـول اولیـه، بـرای شـرکت در ایـن رویـداد فناورانـه می تواننـد فرم هـای 
کثـر تـا تاریـخ ۳۰ مهرمـاه  ثبت نـام را تکمیـل کـرده و بـه همـراه رزومـه و مسـتندات طـرح، حدا
۱۴۰۰ از طریق وب سایت مرکز ارسال نمایند. پس از انجام ارزیابی اولیه مستندات دریافتی، 

طرح هـای منتخـب بـرای داوری نهایـی دعـوت خواهنـد شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهـاد دانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی، در صـورت اخذ 
کمیتـه داوران، ایده هـا و محصـوالت منتخـب در فرآینـد توسـعه محصـول وارد شـده  تاییـد 
و زیـر نظـر راهبـر )منتـور( مـورد تاییـد واحـد ارزیابـی و توسـعه مرکـز نـوآوری و شـتابدهی جهـاد 
دانشـگاهی علوم پزشـکی شـهید بهشـتی، فعالیت خود را تا رسـیدن به ایده قابل ارایه برای 
جذب سـرمایه گذار ادامه خواهند داد. در مسـیر توسـعه ایده و محصول، هر یک از تیم های 
منتخب می توانند از خدمات حمایتی ومشاوره های متخصصین این حوزه  بهره مند شده 

و براسـاس گـزارش عملکرد مسـتند، بـه ادامه فعالیـت بپردازند.
عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس ۰۲۱۲۲۴۳۹۸۶۳ و ۰۹۳۷۱۵۱۳۲۱۵ 

تماس حاصل نمایند و برای  ارسال ایده از طریق لینک yun.ir/a۸uwvf اقدام کنند.

فرمانده حوزه بسیج گروه خودروسازی سایپا:
اطالعیه جذب نیرو در سایپا کذب است

گفـت: شـرکت سـایپا هرگونـه جـذب نیـرو را از طریـق سـایت رسـمی و سـایر  حسـین زاده 
درگاه هـای خـود اطـالع رسـانی می کنـد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  اخیرا خبری در شبکه های اجتماعی دست به دست 
که در آن به اسـتخدام شـرکت سـایپا از بین بسـیجیان اسـتان البرز اشـاره شـده و  می شـود 

انتشـار ایـن اطالعیـه کذب، عناد جویـی و غـرض ورزی عده ای خاص را نشـان می دهد.
گـروه خودروسـازی سـایپا بـا اشـاره بـه انتشـار   داود حسـین زاده فرمانـده حـوزه بسـیج 
خبـر فـوق گفـت: در ایـن اطالعیـه کـذب آمده که طی توافق بسـیج اسـتان البرز با شـرکت 
سـایپا، ایـن مجموعـه صنعتـی از متقاضیـان بسـیجی اسـتخدام بـه عمـل مـی آورد. ایـن 
کـه شـرکت سـایپا هرگونـه جـذب نیـرو را از طریـق سـایت رسـمی و سـایر  در حالـی اسـت 

درگاه هـای خـود اطـالع رسـانی می کنـد.
کشـور بـا مشـکل اشـتغال و مطالبـه  کـه  او بـا بیـان اینکـه بـه نظـر می رسـد در شـرایطی 
جوانان برای اسـتخدام روبرو اسـت انتشـار گسترده اینگونه اخبار اهداف غرض ورزانه ای 
گهی مذکور از اسـتخدام بسـیجیان  را دنبـال می کنـد اظهـار داشـت: بـه خصوص آنکه در آ
کنین مناطـق پرجمعیـت البـرز ماننـد حصـارک و کمالشـهر نـام بـرده شـده اسـت و از  و سـا
که جایگاه  که ضرورت اشـتغال در آنجا احسـاس می شـود، با هدف قراردادن بسـیج  آنجا 

واالیـی در آن مناطـق دارد روبـروی مـردم اسـت.
حسین زاده ابیان کرد: خبر کذب استخدام بسیجیان محالت البرز در سایپا در زمانی منتشر 
می شـود که حوزه بسـیج گروه خودروسـازی سـایپا در سـال های اخیر در کنار مدیریت ارشـد 
گـروه و پرسـنل ایـن گـروه خودروسـازی بـوده و در حوزه هـای داخلـی سـازی قطعـات، افزایش 

کارکنان نقش پررنگی را ایفا کرده است. تولید و موضوعات فرهنگی و سالمت 
کارکنـان  گـروه خودروسـازی سـایپا بـا اشـاره بـه تـالش جهادگونـه  فرمانـده حـوزه بسـیج 
کـرد: بـه نظـر می رسـد هدف انتشـار  بسـیجی سـایپا در شـرایط سـخت اقتصـادی تصریـح 
کار و صنعت تمام  کـه در لبـاس  ایـن اخبـار کـذب تخریـب چهـره بسـیج و خادمانـی اسـت 
کردن نقشـه های شـوم دشـمنان در ضربه زدن به صنعت  تالش خود را برای نقش برآب 

کار بسـته اند. کشـور بـه  خودروسـازی 

اخبار جهاددانشگاهی 

◄

معاون پژوهشـی دانشـگاه فنی و حرفه ای از اجرای طرح 
کز پژوهشـی  جامع ملی مدارس مهارتی دانشـگاهها و مرا
کشـور  توسـط ایـن دانشـگاه بـرای نخسـین بـار در سراسـر 

خبر داد.
گـزارش بـازارکار بـه نقـل از دانشـگاه فنـی و حرفـه ای،  بـه 
محسـن جهانشـاهی بـا اعـالم ایـن خبـر افـزود: بـا توجـه 
کارآفرینـی  بـه وسـعت دانشـگاه فنـی وحرفـه ای و رسـالت 
ایـن دانشـگاه سلسـله مـدارس تابسـتانه داغ مهارتـی؛ بـا 
کـز  کشـور بـرای اینکـه مرا هـدف ایجـاد فرصـت در سـطح 
گرفتـه  اندکـی از امـور آموزشـی و پژوهشـی متعـارف فاصلـه 
و تا اندازه ای به مشـارکت در مسـائل روز صنعت و فضای 
کار مشـغول شـوند، برنامـه ریـزی و برگـزار  کسـب و  واقعـی 

شـد.
وی افـزود: یکـی از مهمتریـن اهـداف مـدارس تابسـتانی 
بـا  ارتباطـی مؤثـر  کـه دانشـجویان آشـنایی و  ایـن اسـت 
که  کنند چرا  کار آفرینـی و صنعت برقرار  نـوآوری، فنـاوری، 
حـوزه دانـش را از محـدوده دانشـگاه فراتـر بـرده و آن را بـه 
گسـترش  دایـره ای از افـراد و نخبـگاِن غیـر دانشـگاهی نیـز 

می دهـد.
کید بر  کرد: همچنین این رویداد با تأ جهانشاهی تصریح 
کار و  کارآفرینـی، می تواننـد مهـارت کسـب و  واژه نـوآوری و 
کارآفرینی را نه به عنوان یک انتخاب، بلکه به عنوان یک 
ضـرورت بـه دانشـجویان آمـوزش دهنـد و نقش عمـده ای 
کارآفرینـی علمـی و فنـاوری  در ترویـج و اشـاعه فرهنـگ 
کارآفرینـی  در انقـالب سـوم اطالعاتـی دنیـا یعنـی انقـالب 

داشـته باشد.
کرد: مبنای اصلی در برگزاری سلسـله مدارس  کید  وی تأ
تابسـتانه مهارتـی بسترسـازی مناسـب بـه منظـور ایجـاد 
انگیزش در دانشجویان، اعضای هیأت علمی و مدرسین 
و  سیسـتمی  تفکـر  زمینـه  در  حرفـه ای  و  فنـی  دانشـگاه 
کاربـردی جهـت تبدیل  اسـتراتژیک، خلـق ایده هـای نـو و 
بـه محصـول و رفـع نیازهـای بخش هـای مختلـف جامعه 

اعـم از حوزه هـای اقتصـادی و اجتماعـی اسـت.
حرفـه ای  و  فنـی  دانشـگاه  فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون 
کـرد: مـدارس تابسـتانه داغ مهارتـی از مـرداد ۱۴۰۰  تصریـح 
و  تدویـن  و  طراحـی  جهانـی  اسـتانداردهای  بـا  مطابـق 

سـپس دسـتورالعمل ها و آئین نامه ها و فرم ها و… توسـط 
کشـور ابـالغ شـد. کـز تابعـه سراسـر  حـوزه رشـد و نـوآوری مرا
وی ادامـه داد: مـدارس تابسـتانه مهارتـی دانشـگاه فنـی 
و حرفـه ای در ۳۱ اسـتان و ۱۸۱ مرکـز از اول شـهریور ۱۴۰۰ 
در ده قطـب و بـا محوریـت اسـتان های منتخب آغاز به کار 
کـرد و در فراخـوان اولیـه بیـش از ۴ هـزار نفر ثبت نام کردند 
و ۳۰۷۵ ایـده اولیـه ارسـال شـد. ۶۷۰ ایـده بـه مرحلـه بعـد 
کارآزمـوده،  راه یافتنـد و پـس از داوری تخصصـِی مهارتـی، 

۱۳۷ ایـده جهـت داوری نهایـی برگزیـده شـد.

ح جامع ملـی مدارس مهارتی توسـط دانشـگاه فنی و حرفه ای اجـرای طـر
معاون دانشگاه خبر داد:



استان

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

4   شنبه 17مهر1400-2 ربیع االول 1443-9 اکتبر2021 - سال بیست و یکم - شماره 1232

برپیگیری  تهران،  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
کنندگان و صنعتگران از طریق سامانه  مشکالت و درخواست های تولید 
سامانه  این  در  را  مشکالتشان  خواست  آنان  از  و  کرد  کید  تا یاب  بهین 

کنند. ثبت 
از اعالم روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت  ایرنا  گزارش  به 
استان تهران، یداله صادقی اظهار داشت: متقاضیان و صاحبان صنایع و 
تولید می توانند با مراجعه به سایت بهین یاب  به طور مستقیم از طریق 

کنند. ع مشکل و درخواستی را برای ما ارسال  فضای مجازی، هرنو
واحدهای  مشکالت  استاندار،  حضور  با  یکشنبه  روزهای  افزود:  صادقی 
نمایندگان  توسط  یاب،  بهین  سامانه  در  شده  ثبت  صنعتی  و  تولیدی 
دستگاه ها، مورد بررسی قرار می گیرد و تصمیمات کارشناسی گرفته می شود.

کرد: از ابتدای سال  دبیر ستاد تسهیل و رونق تولید استان تهران تصریح 
شده  صادر  مصوبه   ۴۸۷ و  ؛  برگزار  کارگروه  جلسه   ۱۳۳ کنون  تا جاری 

است.
نقدینگی  تامین  تولیدکنندگان،  مشکل  عمده  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تام  ح  طر و   تولید  جهش  نظیر  تسهیالتی  حاضر  درحال  افزود:  است، 
داده  مشکل  دارای  واحدهای  به  زدایی(  محرومیت  و  )تعاون،اشتغال 
که هر دو از طریق ورود به سامانه بهین یاب و ثبت مشکل قابل  می شود 

بررسی و ارائه تسهیالت است.
ح رونق تولید نیز یکی  کرد: طر رئیس سازمان صمت استان خاطر نشان 
که اولویت درآن وجود ندارد و هر  دیگر از منابع پرداخت تسهیالت است 

کنند. متقاضی می تواند با مراجعه به سامانه درخواست خود را ثبت 

صمت  وزارت  توسط  صنعتی  های  فعالیت  رشته  داشت:  بیان  صادقی 
در  شده  تعریف  بندی  درطبقه  که  متقاضی  به  و  شده  بندی  اولویت 
سامانه قرار میگیرد از طریق هماهنگی بین بانک و صندوق توسعه ملی 

و وزارت صمت تسهیالت داده می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان میانه

یال تسهیالت  اختصاص ۳۵ میلیارد ر
به مشاغل خانگی در میانه

امســال  گفــت: طــی  میانــه  فرمانــداری شهرســتان  امــور عمرانــی  معــاون هماهنگــی 
تخصیــص  شهرســتان  ایــن  در  خانگــی  مشــاغل  بــرای  تســهیالت  ریــال  میلیــارد   ۳۵

یافتــه اســت.
گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان از تبریـز، مشـایخی معـاون هماهنگی امـور عمرانی  بـه 
ایـن  خانگـی  مشـاغل  وضعیـت  آخریـن  بررسـی  جلسـه  در  میانـه  شهرسـتان  فرمانـداری 
مسـتقل  ح هـای  طر بـرای  امسـال  سـهم  اعتبـارات  درصـد   ۴۰ گفـت:  شهرسـتان 
در  کـه  اسـت  شـده  گرفتـه  نظـر  در  پشـتیبان  و  پیشـران  ح هـای  طر بـرای  درصـد   ۶۰ و 
بـرای  درصـد   ۳۵ کشـاورزی؛  جهـاد  ح هـای  طر بـرای  درصـد   ۳۰ دسـتگاهی  بیـن  توزیـع 
گردشـگری و ۱۵ درصـد  صنعـت، معـدن و تجـارت؛ ۲۰ درصـد بـرای میـراث فرهنگـی و 
گـر ایـن سـهمیه تـا اول بهمـن از سـوی هـر  بـرای فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی خواهـد بـود و ا
کـدام از دسـتگاه های مربوطـه جـذب نشـود بـه صـورت شـناور درآمـده و سـایر دسـتگاه ها 

کننـد. جـذب  را  آن  می تواننـد 
کـه از پارسـال موفـق بـه اخـذ  ح هایـی خوانـد  او اولویـت پرداخـت تسـهیالت را بـرای طر

تسـهیالت نشـده انـد.
کـه هیـچ طرحـی بـدون اخـذ مجـوز مشـاغل خانگـی از تسـهیالت  مشـایخی بـا بیـان ایـن 
می تواننـد  مجـوز  بـدون  افـراد  تنهـا  راسـتا  ایـن  در  کـرد:  اضافـه  شـد،  نخواهـد  برخـوردار 
کـه تحـت پوشـش بـوده و طرحشـان به تایید جهاد دانشـگاهی برسـد. تسـهیالت بگیرنـد 
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی فرمانـداری میانـه افـزود: پرداخـت تسـهیالت بـه ترتیـب 
کشـاورزی؛ تعاونی هـا بـه ویـژه  ح هـای پیشـران و پشـتیبان توسـط سـازمان جهـاد  بـه طر
متقاضیـان  و  پشـتیبان  ح هـای  طر پشـتیبان؛  و  پیشـران  صـورت  بـه  زنـان  تعاونی هـای 

مسـتقل متصـل بـه بـازار بـا تشـخیص دسـتگاه اجرایـی پرداخـت می شـود.
ح های مسـتقل را از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال؛   مشـایخی سـقف تسـهیالت در طر

در طر های پشتیبان تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با اشتغالزایی حداقل برای ۲۰ نفر اعالم کرد.
کـه دارنـد در جـذب ایـن  کمـی  او از دسـتگاه های اجرایـی خواسـت تـا بـا توجـه بـه فرصـت 

کنند. تسـهیالت تـا آذر مـاه تـالش 

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان تنگستان

پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی 
صنایع دستی در تنگستان 

»تسهیالت  گفت:  تنگستان  شهرستان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
مشاغل خانگی این شهرستان در حوزه صنایع دستی، به زودی پرداخت می شود.«

و صنایع دسـتی  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره کل  روابط عمومـی  از  بـه  نقـل  بـازارکار  به گـزارش 
کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی  کـه بـا رئیـس اداره  گفـت: »بـا نشسـتی  اسـتان بوشـهر، امـراهلل جعفـری 
شهرسـتان تنگسـتان داشـتیم مقـرر شـد بـه زودی تسـهیالت اشـتغال خانگـی در حـوزه صنایع دسـتی 

پرداخـت شـود.«
پیگیری  »با  افزود:  تنگستان  شهرستان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
دریافت  برای  و  تایید  ریال  میلیون   ۸۰۰ و  میلیارد   ۱ مبلغ  به  خانگی  اشتغال  ح  طر شده  انجام 

تسهیالت به بانک های عامل معرفی شدند.«
او در پایان یادآور شد: »متقاضیان دریافت این تسهیالت بیشتر در زمینه چرم دوزی و هم جوشی 
شیشه فعالیت دارند، که امیدواریم با این قدم، حرکت و رونق تولید صنایع دستی در شهرستان بیشتر 

شود و شاهد فعالیت  کارگاه های متعدد صنایع دستی در تنگستان باشیم.«

ح کرد  یک پیشران مطر

انتقاد از سهم اندک 
مشاغل خانگی از تسهیالت بانکی 

 
در  خانگی  مشاغل  از  حمایت  افزایش  خواستار  خانگی  مشاغل  توسعه  ملی  ح  طر پیشران  یک 
گفت: تخصیص اعتبارات بانک ها به منظور توسعه این مشاغل  غالب تسهیالت بانکی شد و 

تقریبا نزدیک به صفر شده است.
ک  ارا در  خانگی،  مشاغل  توسعه  ملی  ح  طر پیشران  عنوان  به  که  فراهانی  کمرکی  فرشته 
کرد: فعالیت اولیه خود را از سال ۱۳۹۵با مبلغ دو میلیون  فعالیت می کند، در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
حوزه   زمان  گذر  از  پس  و  کردم  آغاز  ک  ارا پوشیده   سر  بازار  در  هنرآموز  چهار  حضور  با  و  تومان 
گسترش داده و مجموعه ای در حوزه تولید، توزیع و صادرات ظروف و زیورآالت  فعالیتی خود را 

کردم. کوبی، و مس پرداز ایجاد  کاری، فیروزه  مینا
روح  از  گرفته  نشات  بشر،  زندگی  در  خلقت  از  شکل  یک  عنوان  به  هنر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  است  کمال  به  رسیدن  و  تعالی  بدنبال  همواره  هنر  کرد:  اظهار  است،  انسان  جوی  خدا 

کمال نزدیک شویم. بتوانیم به تعالی و  که  آثاری است  مجموعه ما بدنبال خلق 
او در خصــوص میــزان فرصــت شــغلی ایجــاد شــده نیــز توضیــح داد و گفــت: در حــال حاضــر بــرای ۳۰ نفــر  
کــه  بــه صــورت مســتقیم و  بــرای ۴۰ نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم اشــتغال ایجــاد شــده اســت 
ــش  ــرای افزای ــی ب ــال آت ــال اهــداف میان مــدت در دو س ــام شــده بدنب ــای انج ــا برنامــه ریزی ه ب

ــتیم. ــی هس کنون ــتغال  ــر اش ــل دو براب حداق
از  بیـش  سـاالنه  گفـت:  نیـز  فـروش  بـازار  و  سـاالنه  تولیـد  میـزان  خصـوص  در  فراهانـی  کمرکـی 
کـه در شـهرهای  سـه هـزار قطعـه انـواع محصـول تولیـد و بـه بـازار عرضـه می شـود و بـا تعامالتـی 
گردشـگری نظیـر اصفهـان، تبریـز، شـیراز و مشـهد وجـود دارد، قسـمتی از نیـاز آنهـا تامیـن شـده و 
بخشـی از تولیـد مـا نیـز در سـازمان ها و ارگان هـا و شـرکت ها ارائـه می شـود، همچنیـن از طریـق 
را بـه مشـتریان عرضـه شـود. فضـای مجـازی و شـبکه های اجتماعـی توانسـته ایم ایـن ظـروف 

در  گفـت:  نیـز  دانشـگاهی  جهـاد  خانگـی  مشـاغل  توسـعه  ح  طـر بـا  همـکاری  خصـوص  در  وی 
راسـتای تعامـل صـورت گرفتـه بـا ایـن نهـاد، افـراد سرپرسـت خانـواری که از سـوی جهاد دانشـگاهی 
آنها مهـارت و    به  ح معرفـی شـدند بـه صـورت رایـگان آمـوزش دیده انـد و سـعی شـد  بـه ایـن طـر

آشـنایی بـا بـازار هـدف آمـوزش داده شـود.
که  مركزي در پاسخ به این پرسش  استان  در  ح ملی توسعه مشاغل خانگی  این پیشران طر
که  کرد: در صورتی  کند، اظهار  کمک  ح چقدر می تواند به افزایش آمار اشتغال و تولید  این طر
کند،  کامل پیدا  طرح مشترك وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و  جهاد دانشگاهی تحقق 
ح شاهد تحقق ظرفیت ۸۰ درصدی  به نظرم می توان ضمن خودکفایی افراد شاغل در این طر

باشیم. خانگی  مشاغل  در  تولید 
گفت: عدم همکاری الزم در خصوص  که در حوزه فعالیتی وجود دارد،  وی در خصوص مشکالتی 
که تقریبا نزدیک به صفر شده است،  تخصیص اعتبارات بانک ها به منظور توسعه این مشاغل 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  نظیر  مرتبط  دستگاه های  موقع  به  همکاری  و  حمایت  عدم 

از مهمترین مشکالت است. گردشگری و... و 
کرد: مواد اولیه و زیر ساخت ظروف باید در نزدیکترین محل تامین شود ولی متاسفانه  او بیان 
این ظروف در شهر ما تولید نمی شود و نیازمند دریافت تسهیالت برای تولید زیر ساخت تولید 

این ظروف در این شهر هستیم.
شهر  از  اولیه  مواد  گفت:  فروش  روش  و  اولیه  مواد  تهیه  نحوه  خصوص  در  فراهانی  کمرکی 
کامال فردی و بصورت مجازی در شبکه های  اصفهان تهیه می شود و روش فروش ما به صورت 

ک است. گالری فرشته واقع در بازار سرپوشیده ارا اجتماعی و حقیقی و حضوری در 

صنعتگران تهران برای حل موانع تولید 
ع کنند به سامانه بهین یاب رجو

ییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران:  ر

در  انسانی  بومی  نیروی  خوزستان  فوالد  شرکت 
مقاطع تحصیلی مختلف را استخدام می کند.

خبرنگاران  باشگاه  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
جوان از اهواز، شرکت فوالد خوزستان بزرگ ترین 
تولید کننده شمش فوالدی کشور و دومین قطب 
مدرک  دارندگان  میان  از  کشور  فوالد  صنعت 
کارشناسی ارشد و  کارشناسی،  تحصیلی دیپلم، 
کتبی و  دکتری پزشکی عمومی با برگزاری آزمون 

مصاحبه، استخدام می کند.
بودن  بومی  آزمون  شرایط  مهم ترین  از  یکی 
صدور  محل  بطوریکه  است،  شرکت کنندگان 
شناسنامه و یا محل تحصیل در این استان جزو 
است  آزمون  در  شرکت کنندگان  برای  شرایط 

و متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت رسمی 
شرکت فوالد خوزستان به آدرس www.ksc.ir از 

جزئیات این آزمون مطلع شوند.
متالورژی،  و  مواد  مکانیک،  صنایع،  مهندسی 
گرایش ها  )کلیه  مدیریت  بازرگانی،  مدیریت 
حسابداری،  عمران،  بازرگانی(،  استثنای  به 
الکترونیک(،  استثنای  به  گرایش ها  )کلیه  برق 
برق  کشاورزی،  شیمی،  مهندسی  شیمی- 
حرفه ای،  بهداشت  حقوق،  )الکترونیک(، 
و  سالمت  ایمنی،  سالمت،  اطالعات  فناوری 
علوم  و  عمومی  روابط   ،)HSE( زیست  محیط 
اجتماعی در مقطع کارشناسی، مهندسی جوش، 
روان شناسی عمومی و روان شناسی صنعتی-سازمانی 

عمومی  پزشکی  و  ارشد  کارشناسی  مقطع  در 
و  مواد  نیز  دیپلم  مقطع  در  و  دکتری  مقطع  در 
برق،  مکانیک،  تجربی،  ریاضی،  متالورژی، 
عمران-معماری و حسابداری، رشته های واجد 

شرایط شرکت در آزمون هستند.
سیاست مجموعه فوالد خوزستان همواره جذب 
کارآمد و متخصص از میان افراد بومی  نیرو های 
استان خوزستان است و متقاضیان می توانند از 
۲۰ لغایت ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ به مدت یک هفته با 
در نظر گرفتن شرایط مورد نیاز و مراجعه به سایت 
 scu.ac.ir دانشگاه شهید چمران اهواز به آدرس

نسبت به ثبت نام اقدام کنند

استخدام نیروی انسانی بومی در شرکت فوالد خوزستان 
در مقاطع تحصیلی مختلف؛ 

کارخانه  توسعه  ح  طر اجرای  با  گفت:  خلخال  فرمانداری  سرپرست 
نئوپان میزان تولید این واحد صنعتی به سه برابر افزایش یافته و ۲۰۰ 

فرصت شغلی جدید در آن ایجاد می شود.
کارخانه نئوپان  ایرنا اظهارکرد:  با خبرنگار  گو  گفت و  مسعود یگانه در 
و  مالمینه  نئوپان  ورق  مترمکعب   ۱۵۰ روزانه  تولید  ظرفیت  با  خلخال 
اشتغال ۹۰ نفر در حال فعالیت های تولیدی و صنعتی است و با اجرای 
کارخانه به ۵۰۰ مترمکعب در روز افزایش  ح توسعه آن ظرفیت تولید  طر

می یابد.
از  مهمی  بخشی  و  آماده  ح  طر اجرای  محل  فوندانسیون  افزود:  وی 
کارخانه  محل  به  نیز  آلمان  کشور  ساخت  شده  خریداری  تجهیزات 
تسهیالت  ریال  میلیارد   ۲۰۰ تزریق  با  می شود  تالش  و  یافته  انتقال 
اعتباری مصوب ستاد تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری استان اردبیل 
از محل اعتبارات تسهیالتی بانک صنعت و معدن استان به این واحد 

ح توسعه شتاب بگیرد. تولیدی و صنعتی ، عملیات اجرایی طر
محصول  کیفیت  ارتقای  اینکه  بیان  با  خلخال  فرمانداری  سرپرست 
کارخانه نئوپان و فروش همه محصوالت تولیدی بصورت  تولیدی در 

ورق نئوپان مالمینه شده موجب رونق فروش محصوالت آن شده است، 
کارخانه عالوه بر فروش به استان های  گفت: محصوالت تولیدی این 
کشور آسیای میانه از جمله عراق ، افغانستان ،  کشور به پنج  مختلف 

قزاقستان ، جمهوری آذربایجان و ازبکستان صادر می شود.
او با بیان اینکه مشکلی در تامین مواد اولیه این واحد صنعتی از جمله 
از  نقد  بصورت  کارخانه  موردنیاز  هیزم  و  نداشته  وجود  هیزم  و  چوب 
وسعت  به  توجه  با  اظهارکرد:  می شود،   انبار  و  خریداری  فروشندگان 
کارخانه نئوپان خلخال و تالش مدیر و  اراضی چهار هکتاری در اختیار 
ح های تولید ورق ام دی  کارخانه برای توسعه آن اجرای طر سرمایه گذار 

اف و پالت در دستور قرار دارد.
فعالیت های  توقف  و  تعطیلی  سال   ۲ از  پس  خلخال  نئوپان  کارخانه 
تولیدی، از سوی بنیاد مستضعفان و مالک اصلی آن در سال ۱۳۹۸ به 

سرمایه گذار بخش خصوصی فروخته شده است.
از  پس  اردبیل  جنوب  صنعتی  واحد  بزرگترین  عنوان  به  کارخانه  این 
کنون با  گذاری به سرمایه گذار بخش خصوصی دوباره جان گرفته و هم ا وا

ظرفیت کامل و در بخش تولید ورق نئوپان مالمینه در حال فعالیت است.

۲۰۰ فرصت شغلی جدید در کارخانه نئوپان خلخال ایجاد می شود 

اخبار مشاغل خانگی 

مرکز نوآوری صنایع خالق در بافت 
یخی بوشهر راه اندازی شد تار

مدیـر پایگاه میـراث  فرهنگی 
گفت:  بافـت تاریخـی بوشـهر 
مرکـز نـــــوآوری صنایـع خـالق 
در محـدوده ایـن پایـگاه آغـاز 

کرد. بـکار 
فرزانـه  ایـــــرنا،  گــــــزارش  بـه 
اسـپرغم به رسـانه ها اعالم کرد: 
ایــــن مـــرکز زیـــــر مجمــــــوعه 
دانشــــــــکــــــده معمــــــــــــــاری 
دانشگــــــاه  شهرســــــازی  و 
در  کـه  بـوده  فـارس  خلیـج 

اسـت. شـده  انـدازی  راه  کوتـی  محلـه  نـوذری  عمـارت 
از  بـا هـدف جـذب و حمایـت  نـوآوری صنایـع خـالق  کـرد: مرکـز  بیـان  وی 
ایده هـای خـالق در حـوزه معمـاری و شهرسـازی پایـدار به عنـوان یکـی از زیر 

کارآفرینـی دانشـگاه خلیـج فـارس اسـت. مجموعه هـای مرکـز 
اسـپرغم ادامـه داد: بـا وجـود ایـن مرکـز در بافـت تاریخـی، عـالوه بـر احیـای 
بنـای ارزشـمند نـوذری، موجـب رونق و ایجاد پویایی در ایـن پهنه تاریخی 

فرهنگـی خواهـد بود.
کاربـری فعـال علمـی  کـرد: راه انـدازی ایـن مرکـز عـالوه بـر ایجـاد  کیـد  وی تا
جـذب   زمینـه  دانشـجویان،  و  اسـاتید  از  وسـیعی  طیـف  بـرای  اجتماعـی 

فراهـم می کنـد. نیـز  را  پایـدار  اشـتغال  ایجـاد  و  فعـال جامعـه  نیروهـای 
کـه در قالـب یـک  عمـارت نـوذری یکـی از بناهـای ثبتـی بافـت بوشـهر اسـت 

فضـای علمـی و آموزشـی احیـا و مرمـت شـده اسـت.

پرست فرمانداری خلخال سر

گفت:  هرمزگان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
گردشگری پایدار با  کسب وکارهای  اولین مرکز مشاوره و شتاب دهنده 
کز  کار و رفاه اجتماعی و انجمن صنفی مرا کل تعاون،  مشارکت اداره 

کارآفرینی استان در بندرعباس افتتاح شد. مشاوره و خدمات 
گزارش ایلنا از بندرعباس، سهراب بناوند با اشاره به اینکه این مرکز  به 
که با برگزاری دوره های فشـرده حمـایتی قصـد تسـریع  مجموعه ایست 
گردشگری دارد، اظهار  موفقیـت و پیشرفت شرکت های نوپا را در حوزه 
اولیه  گردشگری، در مراحل  تازه تاسیس  از شرکت های  کرد: بسیاری 
بازاریابی، مالی و فناورانه نیازمند هستند  رشد، به مشاوره مدیریتی، 
کمک همه جانبه  و هدف از افتتاح این مرکز برگزاری دوره هایی برای 

به آن ها است.
افزود:  هرمزگان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
شکوفایی  دوران  در  هرمزگان  استان  در  البته  و  کشور  در  امروزه 
کارآفرینی  و  نوآوری  خالقیت،  بر  مبتنی  گردشگری  کسب وکارهای 
خالقانه  و  ارزشمند  ایده های  علی رغم  آن ها  از  بسیاری  که  هستیم 
و  محصول  به  را  خود  ایده های  که  نمی شوند  موفق  هرگز  متأسفانه 

کنند. خدمات باارزش افزوده مطلوب وارد بازار 
وی تصریح کرد: مرکز مشاوره و شتاب دهنده کسب وکارهای گردشگری 
صاحبان  به  تخصصی  مشاوره های  ارائه  با  می تواند  استان  در  پایدار 
در  را  ایده  و  سرمایه  صاحبان  گردشگری،  حوزه  در  نوآورانه  ایده های 

کند.  ح های نوآورانه و بازار پذیر هدایت  چارچوب طر

با هدف ایجاد درآمد برای نیازمندان؛ 

۵۰۰ پنل خورشیدی 
در خوزستان  راه اندازی می شود 

راسـتای  در  گفـت:  خوزسـتان  امـداد  کمیتـه  خودکفایـی  و  اشـتغال  معـاون 
کمیتـه امـداد خوزسـتان عملیـات  اشـتغال زایی مددجویـان تحـت حمایـت 

آغـاز می شـود. نصـب و راه انـدازی ۵۰۰ دسـتگاه پنـل خورشـیدی 
بـا  رسـانه ای  گفت وگویـی  در  وطن پرسـت  حسـین  مهـر،  گـزارش  بـه 
باهـدف  مددجویـان  منـزل  در  خورشـیدی  نیروگاه هـای  نصـب  بـه  اشـاره 
و  خوزسـتان  اسـتان  مختلـف  نقـاط  در  تحقیـق  بـا  گفـت:  اشـتغال زایی 
مددجویـان  درآمدزایـی  و  اشـتغال  راسـتای  در  و  آموزشـی  کارگاه  برگـزاری 
تحت حمایت کمیته امداد خوزسـتان عملیات نصب و راه اندازی ۵۰۰ دسـتگاه 

شـد. خواهـد  آغـاز  کیلوواتـی   ۵ خورشـیدی  پنـل 
کمیتـه امـداد خوزسـتان افـزود: امسـال تعـداد  معـاون اشـتغال و خودکفایـی 
کمیتـه امـداد  ح اشـتغال زایی پنل هـای خورشـیدی بـرای مددجویـان  ۵۰۰ طـر
ح ها تحول خوبـی را در زمینه  کـه اجرای ایـن طر اسـتان راه انـدازی می شـود 

کـرد. درآمدزایـی بـرای خانواده هـای محـروم ایجـاد خواهـد 
ح از طریق تسـهیالت بانکی  وی با اشـاره به اینکه هزینه راه اندازی این طر
ح ها بعد  گفـت: عملکرد و فعالیـت این طر بـه متقاضیـان پرداخت می شـود، 
از راه انـدازی به صـورت دقیـق محاسـبه و درآمـد حاصـل از تولیـد بـرق ایـن 

پنل هـای هـر ماهـه بـه حسـاب مددجویـان واریز می شـود.
ح پنل هـای خورشـیدی از مشـاغل پایـدار  وطن پرسـت بـا عنـوان اینکـه طـر
کـرد:  و بـا درآمـد مناسـب بـرای خانواده هـای نیازمنـد اسـتان هسـتند، اظهـار 
ایـن پـروژه بـر روی منـازل مسـکونی ساخته شـده مطابـق بـا اسـتانداردهای 

ساختمان سـازی، قابـل اجراسـت.
وی خبـر داد: در اجـرای طرح هـای پنل هـای خورشـیدی اسـتان خوزسـتان بـا 
توجـه بـه هماهنگی هـای به عمل آمـده بـا کمیتـه امـداد و شـرکت توانیـر، خریـد 
برق تولیدی مددجویان کمیته امداد توسـط شـرکت توانیر تضمین شـده اسـت.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  امـداد خوزسـتان  کمیتـه  اشـتغال و خودکفایـی  معـاون 
ح هـای پنل هـای خورشـیدی به عنـوان شـغل و منبـع درآمـد  راه انـدازی طر
ح هـا  کمیتـه امـداد بـا راه انـدازی ایـن طر گفـت: مددجویـان  اجـرا می شـوند، 
کشـور نیـز  بـر اینکـه صاحـب درآمـد و شـغل می شـوند در تولیـد بـرق  عـالوه 

کـرد. مشـارکت خواهنـد 

افتتاح اولین مرکز شتاب دهنده کسب وکارهای گردشگری پایدار 
در بندرعباس 
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رئیـس  نایـب 
قـرارگاه رفـاه مردم 

و  در حـوزه اشـتغال 
تــوسعه  معـــاون 

کارآفرینی و اشـتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در حاشـیه راه اندازی اولین مرکز سـاماندهی و توسـعه 
مشـاغل خانگـی کشـور در البـرز اعـام کـرد: الگوی 
ایجـاد مراکـز توسـعه و سـاماندهی مشـاغل خانگـی 
در کشـور بـه عنـوان یکی از دسـتاوردهای طـرح ملی 

توسـعه مشـاغل خانگـی  اجرا می شـود.
بـه گـزارش ایسـنا، اولیـن مرکز سـاماندهی و توسـعه 
مشـاغل خانگـی کشـور در اسـتان البـرز و بـا حضور 
دکتـر عیسـی منصـوری معـاون توسـعه کارآفرینی و 
اشـتغال وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی کشـور و 

تعـدادی از مدیـران ملـی و اسـتانی افتتاح شـد.
عیسـی منصوری در حاشـیه افتتـاح و بازدیـد از اولین 
مرکـز سـاماندهی و توسـعه مشـاغل خانگـی اسـتان 
البـرز در کانشـهر کـرج گفـت: اینگونـه مراکـز که با 
هـدف بازاریابـی و فـروش محصـوالت مشـاغل خانگی 
راه انـدازی مـی شـود محل حضـور و تعامـل فعاالن در 

زنجیـره ارزش حـوزه مشـاغل خانگی اسـت. 

 نایــب رئیــس قــرارگاه رفــاه 
مــردم در حــوزه اشــتغال بــا 
ــازار  ــه اینکــه مســاله ب اشــاره ب
ــوزه  ــم ح ــائل مه ــی از مس یک
ــزود:  ــی اســت اف مشــاغل خانگ
بــر اســاس قوانیــن پایــه کــه در 
ــاماندهی  ــود دارد س ــور وج کش
خانگــی  مشــاغل  توســعه  و 
ــه  ــا توج ــه آن ه ــر ب ــه کمت ــت ک ــدات شهرداری هاس ــی از تعه یک

ــت. ــده اس ش
ــم  ــا خت ــن ج ــه ای ــا ب ــه کار م ــه کار البت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
نمــی شــود یــادآور شــد؛ تســهیل ایجــاد بازارهــا در حــوزه مشــاغل 
ــی اســت  ــف از موضوعات ــهرهای مختل ــا و ش ــتان ه ــی در اس خانگ

کــه بایــد شــهرداری هــا و دســتگاه هــای مختلــف 
بایــد بــه آن توجــه کننــد و ایجــاد اولیــن 
ــتان  ــی در اس ــاغل خانگ ــعه مش ــز توس مرک
البــرز گامــی مثبــت و مهــم در ایــن راســتا 

ــی مــی شــود. ارزیاب
ــتغال  ــی و اش ــعه کارآفرین ــاون توس مع
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع
ــز  ــن مرک ــرد:  ای ــح ک ــور تصری کش
ــرای ســاماندهی و توســعه مشــاغل  ب
ــط  ــرار نیســت فق ــی اســت و ق خانگ
بــه  بلکــه  باشــد  فــروش  مرکــز 
و  حــوزه  ایــن  فعــاالن  شناســایی 
توســعه قابلیت هــای آنــان می پــردازد 
ــاالن  ــی فع ــی و تخصص ــای آموزش و نیازه
و  ارزیابــی  نیــز  خانگــی  مشــاغل  حــوزه 
ــرای  ــد  ب ــی توانن ــراد م ــود و اف ــرف می ش برط
ــن  ــازار در ای ــه ب ــال ب ــه اتص ــک ب ــاوره و کم مش

ــوند.  ــتقر ش ــز مس مراک
ــاه مــردم در حــوزه اشــتغال  نایــب رئیــس قــرارگاه رف
ــاه اجتماعــی در پاســخ  ــر تعــاون، کار و رف و معــاون وزی
ــرای  ــز ب ــدازی مرک ــه راه ان ــا اشــاره ب ــه ســوال ایســنا ب ب
ــی  ــرز مدل ــتان الب ــی در اس ــاغل خانگ ــعه مش ــاماندهی و توس س
ــی  ــاغل خانگ ــعه مش ــاماندهی و توس ــز س ــدازی مراک ــرای راه ان ب
ــی از  ــدام بخش ــن اق ــرد:  ای ــان ک ــر نش ــت خاط ــور اس در کل کش
ــتان ها و  ــز اس ــه مراک ــدا در هم ــه ابت ــی اســت ک ــد مل ــک فرآین ی
ــد  ــد تاکی ــود و بای ــی ش ــام م ــتان ها انج ــز شهرس ــپس در مراک س
ــم و  ــل بســیار مه ــر قاب ــن ام ــاد دانشــگاهی در ای ــم نقــش جه کن
ــا  ــی ب ــت مل ــن حرک ــم ای ــی کنی ــاش م ــت و ت ــر اس ــل تقدی قاب
ــاد توســعه ای و  ــک نه ــوان ی ــاد دانشــگاهی بعن ــر جه حضــور موث
دانــش بنیــان کــه مــورد وثــوق همــه دســتگاه هــا و نهــاد هــا مــی 

ــود. ــی ش ــد عملیات باش
منصــوری ســهم اشــتغال خانگــی از کل اشــتغال کشــور را حــدود 
2/6 درصــد عنــوان کــرد و گفــت:  ایــن ســهم در تولیــد ناخالــص 
ــه  ــرایطی ک ــدد در ش ــن ع ــت. ای ــد اس ــدود دو درص ــی ح داخل
بیشــتر تمرکــز توجــه بــر کارخانجــات و مشــاغل کان اســت عــدد 

بزرگــی اســت.
ــاون  ــتغال و مع ــوزه اش ــردم در ح ــاه م ــرارگاه رف ــس ق ــب رئی نای
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــت ســیزدهم چــه جایگاهــی  ــه توســعه مشــاغل خانگــی در دول ک
ــه تاثیــر  ــا توجــه ب دارد اظهــار داشــت: توســعه مشــاغل خانگــی ب
مســتقیم و ســریعی کــه مــی توانــد بــر اقتصــاد خانــواده هــا بویــژه 
ــه بســیار کــم داشــته  ــا هزین ــر برخــوردار ب ــی و کمت ــع محل جوام
ــال  ــت ســیزدهم دنب ــوت در دول ــا ق ــم اســت و ب باشــد بســیار مه
مــی شــود. بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا، تحریم هــا و تاکیــد مقــام 
ــا  ــی ه ــردم، ارزیاب ــادی م ــازی اقتص ــد س ــر توانمن ــی وزارت ب عال
ــی  ــه مشــاغل خانگ ــه ب ــه توج ــن اســت ک ــا ای ــزی ه ــه ری و برنام
ــوردار  ــتر برخ ــتاب بیش ــد و ش ــته از رش ــه گذش ــبت ب ــرد نس و خ
خواهــد شــد. بنابرایــن دولــت ســیزدهم ایــن موضــوع را در 

ــرار داده اســت. ــت خــود ق اولوی
ــاه  ــاون،  کار و رف ــی و اشــتغال وزارت تع ــاون توســعه کارآفرین مع
اجتماعــی از تشــکیل ســتاد ملــی مشــاغل خانگــی در نزدیکتریــن 
ــد کــرد:  برنامه هــای اجــرا شــده   ــر داد و تاکی فرصــت ممکــن خب
ــام  ــم در تم ــا داری ــد و بن ــه می یاب ــوت ادام ــا ق ــه ب ــن زمین در ای
اســتان ها نیــز الگــوی ایجــاد مراکــز توســعه و ســاماندهی مشــاغل 

ــم. خانگــی را اجــرا کنی

وی دربــاره برنامــه هــای قــرارگاه 
ــرارگاه در  ــت: ق ــز گف اشــتغال نی
گام اول برای هماهنگی و انســجام 
اهــداف و برنامــه هــای متولیــان و 
دســتگاه هــای ذیربــط در حــوزه 
اشــتغال تــاش مــی کنــد؛ نهــاد 
ــر  ــی و غی ــف دولت ــای مختل ه
دولتــی بــه خوبــی در حــوزه اشــتغال فعالیــت مــی کننــد و بایــد تــاش 
ــد. ــاق بیافت ــی الزم اتف ــرارگاه اشــتغال همــکاری و هــم افزای ــم در ق کنی
ــاه  ــاون،  کار و رف ــتغال وزارت تع ــی و اش ــعه کارآفرین ــاون توس مع
ــاری  ــال ج ــی در س ــاغل خانگ ــهیات مش ــش تس ــی از افزای اجتماع
خبــر داد و گفــت:  امســال تســهیات مشــاغل خانگــی را از 
200 میلیــارد تومــان بــه 2000 میلیــارد رســانده ایم کــه امیدواریــم 
ــاغل  ــاالن مش ــا فع ــند ت ــته باش ــکاری الزم را داش ــز هم ــا نی بانک ه
ــه مشــاغل خانگــی  ــد.  البت ــن تســهیات اســتفاده کنن خانگــی از ای
نیازمنــد کمک هــای دیگــری هــم هســتند و فقــط تســهیات نیســت.  

ــه  ــاره برنام ــر منصــوری درب دکت
هــای قــرارگاه بــرای اشــتغال 
دانــش آموختــگان دانشــگاهی 
نیــز گفــت: در ایــن حوزه مشــوق 
هایــی بیمــه و کارفرمایــی خوبــی 
ــاش  ــده و ت ــه ش ــر گرفت در نظ
مــا ایــن اســت کــه ایــن حرکــت 
هــا تقویــت شــود و موضــوع بیمه 
شــدن افــراد کــه تاکیــد و مــاک مــا بــرای اشــتغال اســت عملیاتــی 

و اجــرا شــود.

کارآفرینــی  و  آمــوزش  معــاون 
در  کشــور  دانشــگاهی  جهــاد 
ــاره  ــا اش ــم ب ــن مراس ــیه ای حاش
دانشــگاهی  اینکــه جهــاد  بــه 
ــاماندهی  ــز س ــاد مراک ــرای ایج ب
و توســعه مشــاغل خانگــی بــا 
ــه  ــا از جمل ــتگاه ه ــکاری دس هم
دارد،  آمادگــی  هــا  شــهرداری 
ــگاهی   ــاد دانش ــد: جه ــادآور ش ی
بــه عنــوان یک نهــاد توســعه ای و 
دانــش بنیــان تجــارب و توانمنــدی هــای خوبــی در کشــور دارد و آمــاده 
اســت بــا حمایــت و هماهنگــی قــرارگاه اشــتغال، بــرای راه انــدازی مراکز 
ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگــی در کشــور نقــش و ماموریــت خود 

ــد. ــا نمای ــی ایف ــاغل خانگ ــعه مش ــی توس ــرح مل ــب ط را در قال
ــای  ــتگاه ه ــه دس ــکر از هم ــا تش ــدی ب ــادق بیجن ــد ص ــر محم دکت
همــکار در حــوزه ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگــی خاطرنشــان کرد: 
ایــن نهــاد از برنامــه هــای قــرارگاه اشــتغال کــه در وزارت تعــاون، کار 
ــر شــده اســت اســتقبال مــی کنــد و آمادگــی  ــاه اجتماعــی دای و رف
دارد از ظرفیــت و تــوان خــود بــرای موفقیــت و تحقــق اهــداف ایــن 

قــرارگاه اســتفاده کنــد.
وی راه انــدازی مرکــز ســاماندهی 
و توســعه مشــاغل خانگــی در 
ــه  ــاد و نتیج ــرز را نم ــتان الب اس
همــکاری همــه دســتگاه هــا 
کار  یــک  حاصــل  و  مراکــز  و 
ــعه  ــی توس ــرح مل ــی در ط جمع
ــرد و  ــوان ک ــی عن مشــاغل خانگ

گفــت: ایــن الگــو و مــدل در صــورت حمایــت وزارت کار و مســاعدت 
و مشــارکت همــه دســتگاه هــا بویــژه شــهرداری هــا، ادارات و ســازمان 

ــود. ــدازی ش ــا راه ان ــتان ه ــه اس ــف در هم ــای مختل ه
احمدرضا فیروزی رئیس جهاد دانشـگاهی اسـتان نیز در این مراسـم با اشـاره 
بـه اینکـه با اجـرای این طرح تاش شـده تا زمینـه و مقدمات اتصـال 2۵00 
نفر فعال حوزه مشـاغل خانگـی به بـازار در قالب زنجیـره ارزش )تامین، تولید، 
بـازار یابـی و فـروش( در راسـتای پیـاده سـازی طرح ملی توسـعه مشـاغل 

خانگـی صورت بگیـرد، افزود:  از ابتدا با نگاه کان بـه این موضوع در صدد 
ایجاد مدلی برای شـبکه سـازی پایدار در زمینه مشـاغل خانگی مبتنی 
بـر الگـوی نوین طرح ملی توسـعه مشـاغل خانگـی وزارت تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی بودیم و با سـازمان های مرتبط با مشـاغل خانگی ارتباط 

گرفته و همکاری خوبی با شـهرداری و شـورای اسـامی شـهر کرج انجام 
و سـاختمان مرکز سـاماندهی مشـاغل خانگی به عنوان مرکز ثقل مشاغل 

خانگی در نظر گرفته شـد.
ــه تشــکیل حــدود ۹ کمیتــه در حوزه هــای مختلــف  ــا اشــاره ب وی ب
تصریــح کــرد:  ایــن کمیته هــا بــا حضــور فعــاالن  مشــاغل خانگــی و 
پیشــران ها و فعــاالن صاحــب ســبک در حــوزه صنعــت، کشــاورزی،  
ــاغل  ــاالن مش ــت فع ــه فعالی ــه ک ــکل گرفت ــتی و... ش ــع دس صنای

ــد. ــری و رصــد کنن ــری پیگی ــه صــورت جدی ت ــی را ب خانگ
ایــن مســئول ادامــه داد:  در کنــار پیشــران ها دو فضــای خــوب بــرای 
ــه حــوزه کشــاورزی  ــوط ب ــم. بخشــی مرب ــت نمایشــگاهی داری فعالی
ــاالن  ــن فع ــی بی ــورت چرخش ــه ص ــه ب ــگاهی ک ــه نمایش و  2۴ غرف
مشــاغل مختلــف می گــردد.  ۱2 غرفــه ثابــت بــرای فعالیــت  فعــاالن 
و دفتــر کارگــزاری و مشــاوره تخصصــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
کارگــزاران بــه عنــوان رابطــی بیــن مشــاغل خانگــی و صنعــت و بــازار 

ــد. ــت می کنن فعالی
ــمرد و  ــازی برش ــاد س ــر را نه ــورد نظ ــات م ــن اقدام وی از مهمتری
گفــت: بــه ایــن ترتیــب بخــش خصوصــی در حــوزه مشــاغل خانگــی 
می تواننــد در کنــار هــم قــرار بگیرنــد و بتواننــد مدیریــت خوبــی در 

ــند. ــته باش ــان داش ــوزه فعالیت هایش ح
همچنیــن حســین فــاح نــژاد مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان البــرز نیــز در ایــن مراســم گفــت:  اولویــت اختصــاص غرفــه در 
ــاغل  ــوزه مش ــل در ح ــه از قب ــوده ک ــران هایی ب ــا پیش ــه ب ــن مرحل ای
خانگــی در زمینه هــای مختلفــی چــون فــرش، مــواد غذایــی، کشــاورزی، 
صنایــع دســتی غرفــه هــا فعــال بوده انــد، امــا در اینــده ســایر فعــاالن 

نیــز مــی تواننــد بــه ایــن زیســت بــوم ورود پیــدا کننــد.
وی ادامــه داد:  مرکــز ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگــی بــه همــت 
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی،  جهــاد دانشــگاهی و شــهرداری 
ــاغل  ــعه مش ــی توس ــرح مل ــتاوردهای ط ــی از دس ــوان یک ــرج و بعن ک
ــکان پیشــران هایی مســتقر هســتند  ــن م ــال شــده و در ای خانگــی فع
کــه در ایــن حــوزه فعالیت هــای خــاص دارنــد و دارای تجربــه هســتند.
 وی مشــکلی کــه فعــاالن مشــاغل خانگــی از گذشــته بــا آن مواجــه 
بوده انــد را نداشــتن تخصــص الزم  یــا بــازار فــروش دانســت و گفــت: 
ســعی شــده ایــن خاءهــا بــر اســاس اهــداف و برنامــه هــای طــرح ملــی 
توســعه مشــاغل خانگــی جبــران شــود و بــه افــرادی که تجربــه و تخصص 
ــاز  ــه می شــود.  آموزش هــای مــورد نی ــد، آموزش هــای الزم ارائ الزم ندارن
در زمینــه بازاریابــی نیــز بــه فعاالنــی کــه در زمینــه فــروش مشــکل دارند، 

ــه می شــود. ارائ
 ایــن مســئول ادامــه داد: از طرفــی بــازار و محــل عرضــه فیزیکــی هــم 
ــا  ــن ی ــروش آنای ــترهای ف ــود و بس ــرار داده می ش ــان ق در اختیارش
ــرار داده می شــود. ــار فعــاالن ق ــز در اختی ســایر فضاهــای مجــازی نی

فــاح نــژاد در مــورد زمــان فعالیــت مرکــز نیــز گفــت: فعــا از نظــر 
زمانــی محدودیتــی بــرای اســتقرار غرفه هــا و نمایشــگاه وجــود نــدارد 
ــا همراهــی و همــکاری شــورای  ــه صــورت دائمــی ب ــرار اســت ب و ق
محتــرم شــهر و شــهرداری و مبتنــی بــر اهــداف طــرح ملــی توســعه 

مشــاغل خانگــی ایــن مهــم ادامــه داشــته باشــد. 
گفتنــی اســت در این مراســم عیســی منصــوری و مدیــران ملی و اســتانی 
ــی،   ــوالت خانگ ــتی، محص ــع دس ــه صنای ــف از جمل ــای مختل از غرفه ه

فــرش دســتباف و... بازدیــد کــرده و فعــاالن و پیشــرانان حــوزه 
مشــاغل خانگــی بــه ارائــه توضیــح دربــاره فعالیــت و همچنین  

ــد و  ــه، تولی ــواد اولی ــن م ــوزه تامی ــود در ح ــکات خ مش
بازاریابــی و فــروش پرداختنــد.

ــتای  ــی در راس ــاماندهی مشــاغل خانگ ــز س نخســتین مرک
اجــرا و پیــاده ســازی طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی 

ــهرداری  ــرز، ش ــگاهی الب ــاد دانش ــکاری جه ــا هم ــه ب ک
ــرز  ــی الب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرج و اداره کل تع ک

اســتقرار  بــر  عــاوه  اســت  قــرار  راه انــدازی شــده، 
و  خانگــی  مشــاغل  مختلــف  حوزه هــای  پیشــران های 
تســهیل اتصــال آنــان بــه بــازار، بــه متقاضیــان و پیشــرانان 

ــاوره  ــوزش و  مش ــی آم ــب و کار خانگ ــدازی کس راه ان
ــد. ــه ده ــز ارائ ــای الزم را نی ه

                          گزارش امیرعلی بینام

دعوت به همکاری

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

)۲( تابعیت جمهوری اسالمی ایران )ایرانی االصل بودن و عدم سابقه تابعیت بیگانه(.
)۳( ایمان به انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آن.

)۴( اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه.
)۵( کسانی که به عنوان عضو به نیروی هوایی ارتش ج . ا . ا می پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و جهت پاسداری از استقالل، 
تمامیت ارضی، نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و ادامه راه شهیدان، آمادگی خدمت در هر یک از یگان های تابعه نهاجا متناسب 

با نیاز سازمانی را داشته باشند.
)۶( شاخصه های تدین، انقالبی بودن، روحیه ایثار و فداکاری و انگیزه خدمتی بعنوان یک اصل در همه مراحل مورد توجه قرار می گیرد .
)۷( سپردن تعهد کافی مبنی بر پرداخت دو برابر هزینه های دوره آموزشی در صورت استعفاء یا اخراج برابر قوانین و مقررات ارتش ج . ا . ا.
)۸( شرط سنی برای داوطلبان کارمندان علمی و تجربی )مدرک دیپلم( حداکثر ۲۶ سال ، داوطلبین افسری پیمانی و کارمندی علمی 
)مدرک کارشناسی( حداکثر ۲۸ سال ، مدارک دکتری پزشکی  وغیر پزشکی ۳۰ سال ، دکترای متخصص ۳۵ سال  بوده ومبنای محاسبه 
سن اول مهر می باشد. )در صورت انجام  خدمت سربازی مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثر سن داوطلبان اضافه می شود همچنین 
فرزندان شهداء، آزادگان و جانبازان از کار افتاده کلی از شرط سن و معدل معاف می باشند، ارائه مدرک معتبر از بنیاد شهید و امور 

ایثارگران در این خصوص الزامی می باشد (.
)۹( دارا بودن سالمت جسم و روان برابر معاینات پزشکی.

)۱۰( فقدان محکومیت موثر کیفری و محکومیت ناشی از اقدام علیه امنیت کشور، انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران.
)۱۱( عدم عضویت یا وابستگی و هواداری از احزاب، گروه ها و سازمان های سیاسی.

)۱۲( عدم معروفیت به فساد اخالقی برابر ضوابط گزینش.
باشد. می  سازمان  نیاز  اساس  بر  استخدام  و  جذب  و  نبوده  آنان  اقتصادی  مشکالت  نمودن  مرتفع  منظور  به  افراد  استخدام   )۱۳( 

)۱۴( داوطلبینی که در نیرو/ سازمان های تابعه آجا  )مرتبط با رشته های مورد نظر( دارای سابقه خدمت  قراردادی می باشند مدت سابقه 
خدمت به حداکثر سن اشاره شده در بند ۸  شرایط عمومی )در صورتی که سن داوطلب از ۴۰ سال بیشتر نباشد( مزید می گردد.

)۱۵( حداقل قد ۱۶۵ سانتی متر.
)ب(شرایط اختصاصی:

)۱( حداقل معدل در رشته های مهندسی ۱۳ و رشته های غیر مهندسی ۱۴ می باشد و جهت داوطلبان کارمندعلمی وتجربی با مدرک 
دیپلم حداقل معدل کتبی ۱۰ وکل ۱۴ تعیین گردیده است.

)۲( دارا بودن دیپلم مورد تأیید وزارت  آموزش و پرورش مرتبط با تخصص های کارمند تجربی)جدول ج( و در صورت داشتن دیپلم 
غیر مرتبط، ارائه گواهینامه مهارت فنی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در راستای رشته ثبت نامی الزامی می باشد.

)۳( داوطلبانی که قباًل بصورت پیمانی در نیروهای مسلّح خدمت نموده اند نمی توانند مجدداً بصورت پیمانی استخدام گردند.
وظیفه عمومی  اداره  از  آنان  به وضع مشمولیت  رسیدگی  بر  دال  ارائه مستندات  مستلزم  وظیفه عمومی  استخدام مشمولین   )۴(

ناجا  می باشد )استخدام مشمولین غایب و دارندگان کارت معافیت پزشکی ممنوع است(.
)۵( سپردن تعهد خدمتی برابر مقررات  ارتش جمهوری اسالمی ایران .

)۶( موفقیت در آزمون ورودی، معاینات پزشکی، آمادگی جسمانی و صالحیت های گزینشی و … . ضمناً جهت داوطلبان رشته های کارمندی 
تجربی،  قبولی در آزمون عملی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

)۷( نداشتن تعهد خدمتی یا استخدامی به دستگاه های دولتی و بخش خصوصی.
نکاتی که ضروری است داوطلبان گرامی به آن توجه کافی مبذول نمایند :
)۱( تعیین نوع استخدام )رسمی / پیمانی(  بر اساس نیاز سازمانی نهاجا صورت می پذیرد.

)۲( در هر مرحله از گزینش که مشخص گردد داوطلب فاقد شرایط اعالم شده می باشد بالفاصله از ادامه مراحل گزینش وی جلوگیری 
بعمل خواهد آمد.

)۳( مدت قرارداد نظامیان پیمانی ۵ سال و کارمندان پیمانی ۶ سال می باشد لیکن کارکنان مربوطه پس از اتمام دوره پیمانی در صورت 
نیاز نهاجا، تمایل فردی و احراز شرایط الزم، وفق مقررات جاری از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت خواهند شد.

)۴( خدمت کارکنان پیمانی به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی گردیده و در صورتی که قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت 
رها  شوند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

)ج( امتیازها:
۱ـ مدت آموزش برای داوطلبان افسری پیمانی حداقل ۹ ماه شبانه روزی و برای داوطلبان کارمندی حداقل دو ماه شبانه روزی می باشد 
و در این مدت کلیه هزینه ها از قبیل : وسایل کمک آموزشی ، خوراک پوشاک، بهداشت و درمان و اسکان به عهده نیروی هوایی خواهد 

بود و همچنین ماهیانه مبلغی بعنوان حقوق برابر قوانین و مقررات جاری به آنان پرداخت خواهد شد.
۲- کلیه پذیرفته شدگان پس از اتمام دوره آموزش به درجه / رتبه مصوب نائل و از امتیازات مربوط به طرح نظام هماهنگ پرداخت 
حقوق کارکنان دولت، وام های مصوب، کارت اعتباری حکمت، بیمه خدمات درمانی، بیمه عمر و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات 

موجود برخوردار خواهند شد.
تبصره: در خصوص اعطاء امتیازات مربوطه به  عائله تحت تکفل مستخدمین،  وفق ضوابط جاری اقدام خواهد شد.

)د( مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:
۱ـ ۳  قطعه عکس ۴×۳ پشت نویسی شده.

۲- اصل و روگرفت مدرک تحصیلی مرتبط یا گواهی موقت پایان تحصیالت .
۳- اصل و روگرفت مدرک دیپلم مرتبط برای کارمندان تجربی و در صورت نداشتن دیپلم مرتبط، ارائه مدرک دیپلم غیر مرتبط به همراه 

گواهی مهارت فنی و حرفه ای از مراکز آموزش فنی و حرفه ای الزامی می باشد.
 تبصره: درج معدل در مدارک تحصیلی )موقت یا دائم( الزامی می باشد.

۴- اصل شناسنامه و یک سری روگرفت از تمامی صفحات .
۵- اصل و روگرفت کارت ملی یا ابالغیه شماره ملی .

. تحصیل  به  اشتغال  گواهی  یا  خدمت  به  اعزام  برگه  یا  خدمت  به  اشتغال  گواهی  یا  خدمت  پایان  کارت  روگرفت  و  اصل   -۶ 
۷- واریز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) یک میلیون ریال( به حساب ۵۱۵۱۵۷۹۱۰۰۰۰۵ بانک سپه به نام تمرکز وجوه درآمد از جذب دانشجو 

افسری آجا و ارائه اصل برگه واریزی در زمان ثبت نام. )ضمنًا مبلغ واریزی قابل استرداد نمی باشد(.
۸- خانواده درجه یک شهداء ، جانبازان ، آزادگان ، فرزندان کارکنان نیروهای مسلح و داوطلبان عضو بسیج فعال بایستی هنگام ثبت نام 

اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذیصالح دال بر مشمولیت خود را ارائه نمایند.
مصوب  امتیازات  به  مربوط  نامه  و  تحصیلی  مدرک   ، وظیفه  نظام  وضعیت   ، ملی  کارت  و  شناسنامه  شده  اسکن  تصاویر  ارائه   -۹
)فرزندان” شهید ، جانباز، آزاده ، نظامی”و بسیج فعال ( در قالب لوح فشرده به مسئول دفاتر استخدام )هر کدام از تصاویراسکن شده با 

پسوند  JPG.*  و حداکثر ظرفیت ۲۰۰کیلو بایت (.
نمایند. ارائه  را  از آن  یا معافیت  اتمام طرح و  نام روگرفت گواهی  به هنگام ثبت  باشند   ۱۰-دارندگان مدارکی که مشمول طرح می 
* شایان ذکر است اصل مدارک ارائه شده  به منظور ثبت نام صرفًا جهت رؤیت مسئولین دفاتر استخدام می باشد و پس از بررسی در 

زمان ثبت نام عینًا به داوطلبین اعاده می گردد.
)ه( نحوه ثبت نام:

۱- داوطلبان الزم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارک خواسته شده از تاریخ  ۱۴۰۰/۷/۱۰ الی ۱۵ /۱۴۰۰/۸  در ایام هفته از 
ساعت )۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰(  و دوشنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت )۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰( حضوراً به یکی از حوزه های ثبت نام اشاره شده زیر 
مراجعه و پس ازتحویل مدارک نسبت به ثبت نام اقدام نمایندضمنا” ثبت نام از داوطلبان تخصص پلیس زن صرفا در پایگاه هوایی 

شهید فکوری )تبریز(، پایگاه هوایی شهید نوژه )همدان(،پایگاه وحدتی)دزفول( وپایگاه هوایی شهید یاسینی)بوشهر( انجام می پذیرد.
۲- ثبت نام بصورت حضوری است لذا به مدارکی که از طریق اداره پست ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره : در صورت تکمیل ظرفیت قبل از اتمام مهلت تعیین شده، ثبت نام متوقف خواهد شد
)و( نشانی دفاتر استخدامی برای  ثبت نام:

۱- تهران : میدان امام حسین)ع(-خیابان دماوند- خیابان شهید غفاری نسب)حجت(- فرماندهی آموزش های هوایی شهید خضرایی- 
 دایره گزینش و استخدام                                                                                تلفن ۰۲۱۳۵۷۴۳۴۱۳ و ۰۲۱۳۵۷۴۳۲۸۴
 ۲- شیراز :  خیابان مدرس –پایگاه هوایی شهید دوران – جنب تاالر پارس – دفتر استخدام                    تلفن :۰۷۱۳۷۲۰۹۳۵۷
 ۳- اصفهان : سه راه حکیم نظامی- جنب درمانگاه فجر                                                                تلفن: ۰۳۱۳۶۲۰۲۰۱۹
 ۴- تبریز : میدان آذربایجان – پایگاه هوایی شهید فکوری – دفتر استخدام                                      تلفن :۰۴۱۳۱۴۲۵۶۷۳
۵- همدان :شهرستان کبودر آهنگ – پایگاه هوایی شهید نوژه – ساختمان هتل H – جنب دفتر سازمان خدمات درمانی نیروهای 

 مسلح – دفتر استخدام                                                                                               تلفن :۰۸۱۳۵۵۵۲۷۲۴
 ۶- دزفول : بین دزفول و اندیمشک  پایگاه هوایی وحدتی – دفتر استخدام                  تلفن : ۰۹۱۶۶۴۳۷۳۰۱-۰۶۱۴۲۴۲۰۳۲۹
۷ – بوشهر: پایگاه هوایی شهید یاسینی – میدان شهدای پایگاه – درب جنوبی پایگاه – دفتر استخدام         تلفن ۰۷۷۳۱۵۴۸۳۰۰
 ۸- بندر عباس : پایگاه شهید عبدالکریمی – جنب سالن مهمان- دفتر استخدام                                تلفن : ۰۹۳۶۹۱۴۹۴۶۹
۹- محمودآباد: کیلومتر۶ جـاده محمودآبـاد به فریدونکنـار – روبروی روسـتای دریاسر – مجتمع آموزشی نجـات خدمه – دفتر استخدام
                                                                                                             تلفن: ۰۲۱۳۵۷۴۴۴۴۱ و ۰۲۱۳۵۷۴۵۴۶۳
 ۱۰- کرمان : خیابان شهید مصطفی خمینی)ره(- کوچه شماره ۱۰ – دفتر استخدام                             تلفن :۰۳۴۳۲۸۲۲۳۷۳

۱۱- مشهد: انتهای خیابان فداییان اسالم )نخریسی(– روبروی دفتر مرکزی مترو– جنب بانک سپه- دفتر استخدام منطقه پدافند 
هوایی شمال شرق                                                                                                   تلفن : ۰۵۱۳۳۴۴۲۸۲۸
 ۱۲- کرمانشاه: بلوار شهید کشوری – بعد از ترمینال کاویانی – نرسیده به میدان امام خمینی)ره(- دفتر استخدام           تلفن۰۸۳۳۴۷۳۳۲۳۵
 ۱۳- چابهار: شهرستان کنارک –  روبروی دادگستری- درب ورودی پایگاه برادران شهید دل حامد- دفتر استخدام      تلفن: ۰۵۴۳۱۹۲۷۰۴۲
 ۱۴- امیدیه: جاده امیدیه- رامشیر – قبل از شهرستان رامشیر – پایگاه  هوایی شهید اردستانی- هتل ستاره- دفتر استخدام        تلفن : ۰۶۱۴۳۵۹۹۱۲۹
 ۱۵- بیرجند – کیلومتر ۲ جاده بیرجند- مشهد – روبروی شرکت نفت – دفتر استخدام پایگاه هوایی شهید حسینی     تلفن: ۰۵۶۳۲۳۲۱۴۹۴

)چ( زمان و مکان برگزاری آزمون ورودی:

محل و زمان برگزاری 
آزمون

با توجه به شیوع بیماری کرونا، در صورت برگزاری آزمون مراتب متعاقبًا از طریق دفاتر استخدامی اطالع رسانی 
خواهد شد.

مواد  امتحانی

داوطلبین طیف های افسری و کارمند علمی بجز مدارک 
تحصیلی دکتری

دروس تخصصی هر رشته ، زبان انگلیسی، رایانه، اطالعات 
عمومی، هوش

معلومات مرتبط با تخصص، ادبیات فارسی، دین و داوطلبین طیف کارمندی تجربی 
زندگی، اطالعات عمومی، هوش

جدول الف( رشته های افسری پیمانی:

ماهیت استخدامنوع استخدامجنسیتتعداد/نفررشته تحصیلی و گرایشمقطعردیف

پیمانینظامیمرد۱برق الکترونیکدکتری۱

پیمانینظامیمرد۲برق مخابراتدکتری۲

پیمانینظامیمرد۱فیزیکدکتری۳

پیمانینظامیمرد۲هوافضادکتری۴

پیمانینظامیمرد۱مواددکتری۵

ماهیت استخدامنوع استخدامجنسیتتعداد/نفررشته تحصیلی و گرایشمقطعردیف

پیمانینظامیمرد۱ریاضیدکتری۶

پیمانینظامیمرد۱رایانهدکتری۷

پیمانینظامیمرد۱ادبیات فارسیدکتری۸

پیمانینظامیمرد۳دستگاه های حرارتی و برودتیکارشناس۹

پیمانینظامیمرد۶شیمیکارشناس۱۰

پیمانینظامیمرد۵نرم افزار رایانهکارشناس۱۱

پیمانینظامیمرد۴تربیت بدنیکارشناس۱۲

پیمانینظامیمرد۵زبان و ادبیات انگلیسیکارشناس۱۳

پیمانینظامیمرد۵حقوقکارشناس۱۴

پیمانینظامیمرد۳پزشک عمومیدکترای حرفه ای۱۵

پیمانینظامیمرد۲دندانپزشک عمومیدکترای حرفه ای۱۶

پیمانینظامیمرد۲علوم تغذیهکارشناس۱۷

پیمانینظامیمرد۳مدیریت خدمات بهداشت و درمانکارشناس۱۸

پیمانیکارمندیمرد- زن۴۵جمع

جدول ب( رشته های کارمندی علمی پیمانی :

ماهیت استخدامنوع استخدامجنسیتتعداد/نفررشته تحصیلی و گرایشمقطع تحصیلیردیف

پیمانیکارمندیمرد۱بیهوشیمتخصص۱

پیمانیکارمندیمرد۱جراحی عمومیمتخصص۲

پیمانیکارمندیزن۲زنان و زایمانمتخصص۳

پیمانیکارمندیمرد۲بیماری های کودکانمتخصص۴

پیمانیکارمندیزن۳پزشک عمومیدکترای حرفه ای۵

پیمانیکارمندیمرد- زن۲۶پرستار عمومیکارشناس۶

پیمانیکارمندیمرد۲بینایی سنجیکارشناس۷

پیمانیکارمندیمرد۲فیزیوتراپیکارشناس۸

پیمانیکارمندیمرد۲بهداشت کار دهان و دندانکارشناس۹

پیمانیکارمندیزن۴دژبان خانمدیپلم۱۰

پیمانیکارمندیمرد- زن۴۵جمع۱۱

ضمنا”  یگان بدو خدمت تخصص دژبان خانم پایگاه شهید فکوری)تبریز(،پایگاه شهید نوژه)همدان(،پایگاه وحدتی)دزفول( وپایگاه 
شهید یایسنی )بوشهر( می باشد.

جدول ج( تخصص های کارمندی تجربی پیمانی:

نوع استخدامماهیت استخدامجنسیتتعداد/نفرتخصصمقطع تحصیلیردیف

کارمندیپیمانیمرد۸حمل و نقل موتوری نیمه سنگیندیپلم۱

کارمندیپیمانیمرد۹شستشوی وسایل پرندهدیپلم۲

کارمندیپیمانیمرد۸رنگ آمیزی و نقاشی وسایل پرندهدیپلم۳

کارمندیپیمانیمرد۲۵جمع۴

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه شهیدان واالمقام به منظورحفظ تمامیت ارضی میهن عزیزاسالمی ازبین جوانان مومن، متعهد و عالقمند به رزمندگی دارای روحیه انقالبی، والیتمداری، سلحشوری، 

استکبارستیزی، ازجان گذشتگی، ایثارگری و بسیجی، در طیف افسری پیمانی وکارمندی علمی وتجربی پیمانی با شرایط ذیل همرزم می پذیرد.

نایب رئیس قرارگاه رفاه مردم در حوزه اشتغال

 و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

مدل ایجاد مرکز توسعه 
و ساماندهی مشاغل 
خانگی البرز  درکل 
کشور اجرا می شود

ساماندهی و توسعه
 مشــاغل خـانگی
 یـکی از تعهـدات

 شهـرداری هـاست

برنامه های قرارگاه
 اشتغال از دیــد

 دکتر منصوری

آمـادگی جهـاد 
دانشگاهی برای

 ایجــاد مـراکز
 ساماندهی مشاغل
 خانگی در کشور

اتصال ۲۵۰۰ فعال
 حوزه مشاغل

 خانگی به بازار
 در استان البرز

باید بین نهــادهای
 مختلـف فعـال در

 این حوزه هم افزایی 
ایجاد شود
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دعوت به همکاری

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه نورانی شهیدان واالمقام و به منظور حفظ تمامیت ارضی میهن عزیز اسالمی، از بین جوانان والیتمدار ، متدین ، انقالبی با تفکر بسیجی و متعهد به حفظ ارزش های انقالبی
 نظام جمهوری اسالمی ایران به صورت افسر پیمانی)پنج ساله( و کارمند علمی پیمانی و تجربی پیمانی)شش ساله( وفق  ماده۳۳ قانون آجا برای خدمت در یگان های تابعه نزاجا همچنین کارمند هیئت علمی وفق ماده ۳۸ قانون آجا 

جهت خدمت در دانشگاه افسری امام علی)ع( با شرایط و امتیازات زیر همرزم می پذیرد.

 الف( شرایط استخدام :
 ۱( شرایط عمومی :

۱-۱( متدین به دین مبین اسالم )التزام عملی به فرایض دینی و آگاهی داشتن به احکام شرعی در حد نیاز و 
 قرائت و روان خوانی قرآن کریم(.

 ۲-۱( تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران .
 ۳-۱( ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آنها.

 ۴-۱( عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران .
 ۵-۱( عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.

 ۶-۱( عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی و یا الحادی .
 ۷-۱( عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروهای سیاسی.

۸-۱( عدم معروفیت به فساد اخالقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن سوء پیشینه کیفری برابر اعالم 
 مراجع ذیصالح.

۹-۱( حداقل قد ۱۶۵ سانیمتر و داشتن سالمت روانی و جسمانی برابر تاییدیه اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش.  
۱۰-۱(کسانی که به عنوان عضو به ارتش می پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و آمادگی انجام 

 ماموریت در هرنقطه از کشور را داشته باشند.
 ۱۱-۱(شاخصه های تدین و انقالبی بودن اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه قرار می گیرد.

۱۲-۱(استخدام افراد بر مبنای مرتفع نمودن مشکالت اقتصادی آنان نبوده و جذب و استخدام براساس نیاز 
 سازمان می باشد.

 ۱۳-۱(در استخدام افراد به وجود انگیزه خدمتی، روحیه ایثار و فداکاری توجه می شود.
 ۲( شرایط اختصاصی برای داوطلبان استخدام افسر پیمانی:

 ۱-۲( دارا بودن مدرک تحصیلی از دانشگاه های معتبر که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.
 ۲-۲( گواهی نامه پایان طرح عمومی برای رشته هایی که ملزم به گذراندن طرح اجباری بوده الزامی می باشد.

 ۳-۲( داشتن حداقل معدل ۱۳ برای دامپزشکان.
 ۴-۲( حداکثر سن برای  داوطلبان مقطع دکترا ۳۰ سال و برای داوطلبان مقطع کارشناسی ۲۸ سال می باشد.

تبصره: داوطلبانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداکثر سن آنان 
 اضافه خواهد شد.

 ۵-۲( موفقیت در معاینات پزشکی، مصاحبه های مکتبی، امنیتی، علمی و آزمون مقاومت جسمانی.
 ۶-۲( سپردن تعهد خدمتی به مدت ۵ سال برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران.

 ۷-۲( مدت قرارداد افسران پیمانی ۵ سال می باشد.
۸-۲( دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که دفترچه اعزام به خدمت آنان 

 مهرغیبت سنواتی داشته باشند، حق ثبت نام ندارند.
 ۳( شرایط اختصاصی برای داوطلبان کارمند علمی پیمانی و علمی رسمی:

 ۱-۳( دارا بودن مدرک تحصیلی از دانشگاه های معتبر که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.
 ۲-۳( گواهی نامه پایان طرح عمومی برای رشته هایی که نیاز به گذراندن طرح اجباری بوده الزامی می باشد.

۳-۳( داشتن حداقل معدل ۱۳ برای رشته های مهندسی و حداقل معدل ۱۴ برای رشته های غیر مهندسی و برای 
 پزشکان عمومی و متخصص حداقل معدل ۱۳٫

۴-۳( حداکثر سن برای  داوطلبان مقطع دکترای تخصصی ۳۵ سال و مقطع پزشکی عمومی ۳۰ سال و مقطع کارشناسی ارشد 
 ۲۹ سال و مقطع کارشناسی ۲۸ سال و مقطع کاردانی ۲۶ سال می باشد.

تبصره: داوطلبانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداکثر سن آنان 
 اضافه خواهد شد.

 ۵-۳( موفقیت در معاینات پزشکی، مصاحبه های مکتبی، امنیتی، علمی و آزمون مقاومت جسمانی.
 ۶-۳( سپردن تعهد خدمتی به مدت ۶ سال برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران .

 ۷-۳( مدت قرارداد کارمندان پیمانی ۶ سال می باشد.
۸-۳( دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که دفترچه اعزام به خدمت آنان مهر 

 غیبت سنواتی داشته باشند، حق ثبت نام ندارند.
 ۴(شرایط اختصاصی برای داوطلبان استخدام کارمند تجربی پیمانی و کارمند تجربی رسمی:

 ۱-۴( داشتن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه با حداقل معدل کل ۱۳
۲-۴( موفقیت در آزمون ورودی، معاینات پزشکی ، آزمون مقاومت جسمانی ، مصاحبه های مکتبی و امنیتی و 

 ارزیابی مهارت فنی.
۳-۴( داشتن گواهینامه دوره آموزش مربوطه در تخصص مورد نظر از سازمان فنی حرفه ای کشور  برای داوطلبانی که فاقد دیپلم 

 فنی حرفه ای یا کاردانش در تخصص مورد نظر می باشند.
۴-۴( داشتن گواهی مدرک تحصیلی دیپلم فنی حرفه ای یا کاردانش در تخصص مورد نظر برای داوطلبانی که 

 فاقد گواهینامه دوره آموزش مربوطه در تخصص مورد نظر از سازمان فنی حرفه ای کشور می باشند.
 ۵-۴(داشتن گواهینامه پایه یکم ناجا برای داوطلبان استخدام شغل راننده خودرو سنگین و فوق سنگین الزامی است.

 ۶-۴( حداکثر سن برای داوطلبان استخدام راننده پایه یکم ۳۰ سال و برای سایر کارمندان تجربی ۲۶ سال تمام می باشد.
 تبصره: داوطلبانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداکثر سن آنان اضافه خواهد شد.
۷-۴( دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که دفترچه اعزام به خدمت آنان مهر 

 غیبت سنواتی داشته باشند، حق ثبت نام ندارند.
۵(شرایط اختصاصی برای داوطلبان استخدام کارمند هیئت علمی وفق ماده ۳۸ ق آجا برای 

 دانشگاه افسری امام علی)ع(:
 ۱-۵( داشتن مدرک تحصیلی معتبر از دانشگاه های دولتی معتبر مراکز استان تهران با حداقل معدل ۱۴٫

 ۲-۵(موفقیت در آزمون ورودی، معاینات پزشکی ، آزمون مقاومت جسمانی ، مصاحبه های مکتبی و امنیتی و مصاحبه علمی.

 ۳-۵( حداکثر سن برای داوطلبان استخدام هیئت علمی )مقطع دکترا(۳۰ سال تمام می باشد.
تبصره: داوطلبانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداکثر سن آنان اضافه 

 خواهد شد.
۴-۵( دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که دفترچه اعزام به خدمت آنان مهر 

 غیبت سنواتی داشته باشند، حق ثبت نام ندارند.
۶-۵(وضعیت شایستگی علمی و آموزشی و پژوهشی داوطلبان هیئت علمی پس از قبولی نهایی داوطلبان در 
فرآیند گزینش مربوط با مصاحبه حضوری دفتر امور هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی)ع( تایید می گردد.

ب( امتیازات:
۱( همسر و فرزند استخدام شدگان به عنوان عائله تحت تکفل محسوب گردیده و کارکنان استخدامی و عائله 
تحت تکفل آنان مطابق ضوابط و مقررات از مزایای حکمت کارت ، بیمه خدمات درمانی ، بیمه عمر و حوادث و 

سایر تسهیالت رفاهی بهره مند خواهند گردید.
۲( فرزندان خانواده های معظم شهداء، جانبازان، آزادگان و نظامیان در صورت ارائه مدرک معتبر از مراجع ذی صالح از امتیازات 

قانونی مصوبه مربوط برخوردار خواهند شد .
۳( حافظان کل قرآن کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی در اولویت می باشند.

از  از کارافتاده کلی  ایثارگران( و آزادگان  بنیاد شهید و امور  از  )نامه  از کارافتاده کلی  ۴(فرزندان شهدا، جانبازان 
شرایط سن و معدل معاف می باشند.

د ( مدارک الزم جهت ثبت نام:
))اصل کلیه مدارک ثبت نامی توسط مسئولین دفاتر جذب و عضویابی رویت می گردد.((

۱( سه قطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده.
۲( یک برگ روگرفت مدرک تحصیلی.

۳( یک برگ روگرفت پایان طرح عمومی برای رشته های که ملزم به ارائه آن می باشند و روگرفت پایان طرح 
عمومی و ضریب k برای پزشکان.

۴( یک برگ روگرفت کارت پایان خدمت )برای داوطلبانی که خدمت سربازی را انجام داده اند.(
۵( یک برگ روگرفت کارت معافیت غیر پزشکی دائم.

 ۶( یک برگ روگرفت گواهی اشتغال به خدمت سربازی در صورت نداشتن غیبت سنواتی )جهت کارکنان وظیفه(.
 ۷( یک برگ روگرفت برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت سنواتی هنگام ثبت نام جهت داوطلبان مشمول.

 ۸( یک سری روگرفت از تمام صفحات شناسنامه.
 ۹( یک برگ روگرفت کارت ملی.

 ۱۰( یک برگ روگرفت گواهینامه سازمان فنی حرفه ای کشور برای مشاغل کارمند تجربی.
 ۱۱(یک برگ روگرفت گواهینامه رانندگی پایه یکم برای مشاغل کارمند تجربی)راننده(.

۱۲( یک برگ روگرفت معرفی نامه معتبر جهت فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان )از بنیاد شهید و امور ایثارگران 
 کشور( و بسیجیان فعال، نظامیان شاغل و بازنشسته.

 چ( تاریخ ثبت نام ، انجام فرآیند گزینش و اعالم نتیجه قبولین نهایی:
۱( داوطلبان عضویابی شده به همراه مدارک مندرج در بند)ج( از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ به نزدیکترین 

 دفترجذب و عضویابی استان محل سکونت مراجعه و ضمن تحویل مدارک نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
۲( مسئولین دفاتر جذب و عضویابی می بایست پرونده کامل عضویابی داوطلبان را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۵ به مدیریت 

گزینش و استخدام این معاونت ارسال نموده تا ضمن بررسی مدارک مورد نظر ، داوطلبان واجد شرایط انتخاب و اسامی 
آنان تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ به دفاتر مربوط اعالم گردد.

 ۳( داوطلبان از تاریخ۸/۲۲/ ۱۴۰۰ در سیر مراحل گزینش قرار گرفته و تاریخ خاتمه فرآیند گزینش۸/۲۶/ ۱۴۰۰می باشد.
۴( نتیجه نهایی فرآیند گزینش افسر پیمانی و کارمندی تا تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۰به دفاترجذب و عضویابی مربوط 

 اعالم خواهد گردید.
*الزم به ذکر است که در صورت تکمیل سهمیه در هر تخصص ، ثبت نام متوقف خواهد شد.

تخصص های هیئت علمی ماده ۳۸

شهر محل خدمتجنسیتتعدادمدرک تحصیلیمقطعردیف

تهرانمرد۲عمراندکترای۱

تهرانمرد۱زبان انگلیسیدکترای۲

تخصص های نیروهای بهداشتی )افسر پیمانی مرد– کارمند علمی پیمانی زن(

مقطع ردیف
شهر محل خدمتجنسیتتعدادمدرک تحصیلیتحصیلی

روانشناسی کارشناسی۱
مرد۱۴بالینی

قوچان۱ – مشهد۱ – تهران۲ – کرمان۳ – 
اهوار۱- سقز۱ – 

مهاباد۱ – سنندج۱ – شوشتر۱ –
 ایرانشهر۱ – خاش۱

روانشناسی کارشناسی۲
کرمانشاه ۱ مرد – گرگان ۱ زنمرد –زن۲عمومی

بهداشت کارشناسی۳
تهرانمرد۱حرفه ای

مقطع ردیف
شهر محل خدمتجنسیتتعدادمدرک تحصیلیتحصیلی

بیرجند۱-کرمان۲-اصفهان۱-مرند۱-مرد۹علوم تغذیهکارشناسی۴
مشهد۱-تهران۱-دزفول۱-پرندک تهران۱

دکترای ۵
پرندک تهران۱- تهران۲-ایرانشهر۱- مرد۹دامپزشکیعمومی

سنندج۱- گرگان۱- سراب۱- شیراز۲

مرد۹بهداشت محیطکارشناسی۶
زاهدان۱- خاش۱- تربت حیدریه۱- 

دغاغله۱-اهواز۱-پیرانشهر۱- قوشچی۱-
تهران۱-دشت آزادگان۱

مرد۲۰فوریت پزشکیکاردانی۷

سنندج۲- ارومیه۲- مشهد۱- گرگان۱- خرم 
آباد۴- بیرجند۲- زاهدان۱- کرمان۱- 

مراغه۱- قزوین۱- تربت جام۱- قوچان۱- 
همدان۱- دزفول۱

مرد/زن۱۵پرستاریکارشناسی۸
تهران۲- کرمانشاه۲- سنندج۱- زاهدان۲- 
اصفهان۱- بیرجند۱- اهواز۲- کرمان۲- 

همدان۱- زنجان۱

زاهدان۱- اهواز۱- بیرجند۱- کرمان۱- زن۵اتاق عملکارشناسی۹
تهران۱

توضیح: با توجه به تعداد محدود داوطلبان استخدام ، در برخی از رشته های بهداشتی تعداد شهرهای بیشتری در جدول 
 باال درج گردیده است لیکن سقف نیروی بهداشتی استخدام شده در اعالم قبولی نهایی داوطلبان ۳۰ نفر خواهد بود.

تخصص های کارمند علمی رسمی

شهر محل خدمتجنسیتتعدادمدرک تحصیلیمقطع تحصیلیردیف

تهرانزن۱مهندسی پزشکیکارشناسی ارشد۱

علوم آزمایشگاهی)میکرو کارشناسی۲
کرمانشاهزن۱بیولوژی(

تهران۱ – مشهد۱زن۲ماماییکارشناسی۳

زن –مرد۲علوم آزمایشگاهیکارشناسی۴
خرم آباد ۱ 

زن – اصفهان 
۱ مرد

قزوین ۱ – بیرجند۱زن۲شنوایی سنجیکارشناسی۵

مهندس مکانیک)ساخت کارشناسی۶
تهرانمرد۲و تولید(

تهرانمرد۱کامپیوتر)نرم افزار(کارشناسی۷

زاهدانزن۱اعصاب و رواندکترای تخصصی۸

قزوینزن۱بهداشتکار دهان و دندانکاردانی۹

اصفهانمرد۱عمران-عمرانکارشناسی۱۰

کرمانمرد۱معماریکارشناسی۱۱

دزفول۱ – اسالم مرد۲کامپیوتر)سخت افزار(کارشناسی۱۲
آباد غرب۱

تهرانمرد۱نقشه برداریکاردانی۱۳

دشت آزادگانمرد۱کامپیوتر)نرم افزار(کارشناسی۱۴

تهرانمرد۱مهندسی شیمیکارشناسی۱۵

تخصص های کارمند علمی پیمانی 

شهر محل خدمتجنسیتتعدادمدرک تحصیلیمقطع تحصیلیردیف

اهواز ۱ – تهران۲- سنندج۱زن۴کمک پرستاردیپلم۱

زاهدان ۱ – تهران۱زن۲رادیولوژیکاردانی۲

کرمانشاهزن۱دندانپزشکیدکترای عمومی۳

شهر محل خدمتجنسیتتعدادمدرک تحصیلیمقطع تحصیلیردیف

تهرانمرد۱عمران-عمرانکارشناسی۴

مترجمی زبان کارشناسی۵
تهرانمرد۱انگلیسی

بیرجندزن۱فیزیوتراپیکارشناسی۶

تهرانمرد۱مهندسی صنایعکارشناسی ارشد۷

تهران۱ مرد- سنندج ۱ مرد- مرد- زن۶پزشکی عمومیدکترای۸
تهران ۳ زن- کرمانشاه ۱ مرد

مهندسی مکانیککارشناسی۹
تهرانمرد۱)مکانیک خودرو(

مهندسی کارشناسی۱۰
سنندج ۱ – مشهد ۱ – ارومیه۱مرد۳برق)مخابرات(

قزوینزن۱هوشبریکارشناسی۱۱

تخصص های کارمند تجربی رسمی

مقطع ردیف
شهر محل خدمتجنسیتتعدادتخصصتحصیلی

ساری۱- مشهد۱مرد۲جوشکاردیپلم۱

سقزمرد۱بنادیپلم۲

مریوان۱ – اهواز۱مرد۲لوله کشدیپلم۳

دزفولمرد۱خیاطدیپلم۴

مشهد ۱  – تهران۲مرد۳آشپزدیپلم۵

سنندج ۱- زاهدان۱مرد۲برقکارساختماندیپلم۶

تهرانمرد۱تعمیرکاربرق خودرودیپلم۷

تهرانمرد۱تعمیرکار خودرودیپلم۸

تهرانمرد۱تعمیرکارسوخت خودرودیپلم۹

راننده خودرو دیپلم۱۰
تهران۱- خاش۱- شیراز۱- مراغه۱- مرد۶سنگین)پایه یکم(

کرمانشاه۱- مشهد۱

تخصص های کارمند تجربی پیمانی

مقطع ردیف
شهر محل خدمتجنسیتتعدادتخصصتحصیلی

تهرانمرد۱آرایشگردیپلم۱

تهرانمرد۱صحافدیپلم۲

تهرانمرد۱لوله کشدیپلم۳

کرمانشاهمرد۱آتش نشاندیپلم۴

تربت جاممرد۱تعمیرکار خودرودیپلم۵

تهران۱ – خرم آباد۱زن۲انتظامات بانواندیپلم۶

مسجد سلیمانمرد۱برقکارساختماندیپلم۷

اصفهان۱ – تهران۱مرد۲آشپزدیپلم۸

پیرانشهر۱ – کرمانشاه ۱مرد۲آرایشگردیپلم۹

کرمانشاهزن۲کمک کاربهداشتیدیپلم۱۰

زاهدانمرد۱باغباندیپلم۱۱

بروجردمرد۱بنادیپلم۱۲

دکتـر گـودرزی به تغییـر بافت جمعیتـی ورودی دانشـگاه جامـع  علمی کاربردی 
اشـاره کـرد و افـزود: برخـالف سـال های گذشـته که اکثـر مخاطبین دانشـگاه 
جامـع علمی کاربـردی را افـراد شـاغل و با میانگین سـنی باال تشـکیل می دادند، 
 از سـال ۱۳۹۸ بـه بعـد جمعیـت ورودی به دانشـگاه علمی کاربـردی تغییر کرده 
و بیشـتر شـاهد حضور فارغ التحصیالن دبیرسـتان ها و هنرسـتان ها هستیم. این 
جوان شـدِن بافـت جمعیت ورودی به دانشـگاه جامع  علمی کاربـردی هم فرصت 
اسـت و هـم تهدیـد. فرصت از این جهت که نشـان می دهد یـک جمعیت جواِن 
فعـال و پویـا داریـم کـه به دنبـال علم آموزی،کسـب تجربه و مهارت هسـتند؛ و 
اگـر مراکـز آموزش مهارتـی نتوانند از این فرصت پیش آمده به درسـتی اسـتفاده 

کننـد، فرصـت تبدیل بـه یک تهدید خواهد شـد.
رییس مؤسسـه آمـوزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشـگاهی خاطر نشـان کرد: 
کاری که طی چند سـال اخیر در دانشـگاه جامع علمی کاربردی آغاز شده است، بحث 
مأموریت گرایی اسـت. در حوزه آموزش مهارتی در دانشـگاه جامع علمی کاربردی، 
قدم های خوبی برداشـته شـده اسـت و اگر این حرکت به نحو درسـت از سـوی 
دانشـگاه جامـع حمایت شـود، فعالیـت مراکز به سـمت فعالیت هـای تخصصی 
سـوق پیـدا می کنـد. به عنـوان مثال، یـک مرکز علمی کاربـردی قـوی در حوزه 
کشـاورزی یـا  گیاهـان دارویی، کـه به صورت متمرکـز روی این حـوزه  کار کرده 
و جذب دانشـجو داشـته باشـد، می توانـد در ایـن حوزه تخصصی بصـورت قوی 
ورود پیـدا کنـد و چـون حوزه هـای تخصصی بخصـوص در گروه هـای صنعت و 
کشـاورزی نیازمنـد امکاناتی مانند مزرعه و گلخانـه و کارگاه و تجهیزات صنعتی 
اسـت، لـذا ایـن موضـوع ممکـن اسـت در کوتاه مـدت بـرای دانشـگاه ها و 
علمی کاربـردی  عالـی  آمـوزش  مراکـز 
به لحـاظ کاهش تعداد دانشـجویان و بار مالی، 

باشد. مشکل سـاز 

دکتـــر گودرزی افـــزود: 
مأموریت گرایـی بـه معنای 
توانمنــدی ها  شناســایی 
در  موجـود  نیازهـای  و 
و  اسـت  اسـتان  هـر 

معتقدم، گمشـده آمـوزش عالـی کشـور همین بحـث نیازسـنجی و شناسـایی 
علمی کاربـردی  عالـی  آمـوزش  مجموعـه  در  اسـت.  اسـتانی  نیازهـای 
جهـاد دانشـگاهی نیـز کار تخصصـی در ایـن حوزه آغاز شـده اسـت و ۴۰ 
مرکـز علمی کاربـردی جهـاد دانشـگاهی در سراسـر کشـور، به رشـته ها و 
حوزه هـای خاصـی ورود پیـدا کـرده و اقـدام بـه جـذب مدرسـان قوی در 

کرده انـد. حوزه هـا  ایـن 

رییـس مؤسسـه آموزش 
علمی کاربـردی  عالـی 
جهـاد دانشـگاهی گفت: 
در سـال ۱۳۷۰ در جریان 
بازنگری اساسـنامه جهاد 
دانشگاهی توسط شورای 
عالـی انقـالب فرهنگی 
وظایـف جدیـدی بـر عهده این نهاد گذاشـته مـی شـود، از جمله در بنـد ۷ ماده 
سـوم اجرای دوره های رسـمی آموزش های علمی کاربردی و ایجاد تشـکیالت 
آموزشـی متناسـب بـا آن بر اسـاس قوانین و مقـررات آموزش عالـی، این وظیفه 
زمانی در اساسـنامه جهاد دانشـگاهی اضافه شـد که هنوز بحث دانشـگاه جامع 

علمی کاربـردی در کشـور مطـرح نشـده بود.
دکتـر گـودرزی تأکیـد کـرد: توجـه جهـاد دانشـگاهی بـه بحـث آموزش های 
علمی کاربـردی از ۳ دهـه قبـل، نقطـه قوتـی در مأموریت هـای ایـن نهـاد 
محسـوب می شـود. از سـال ۱۳۷۷ و همزمـان بـا آغـاز پذیـرش دانشـجو در 
دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی، جهـاد دانشـگاهی نیـز بـه عنـوان یکـی از 
مجموعه هـای همـکار این دانشـگاه، جذب دانشـجو در ۴ مرکز آمـوزش عالی 
علمی کاربـردی خـود را آغـاز کـرد. درحـال حاضـر ۴۰ مؤسسـه آمـوزش عالی 
علمی کاربـردی جهـاد دانشـگاهی در تمـام اسـتان های کشـور، بجـز اسـتان 
یـزد )بـه دلیـل وجود دانشـگاه علم و هنـر جهاد دانشـگاهی( مشـغول فعالیت 
هسـتند و حتـی در برخی اسـتان ها مانند گیـالن، کرمان و مرکـزی، بیش از ۲ 
مرکـز وجـود دارد. موسسـه آموزش عالی علمـی کاربردی جهاد دانشـگاهی در 
حـال حاضـر بزرگترین موسسـه همکار دانشـگاه جامع علمی کاربـردی از نظر 
جمعیت دانشـجویی و گسـتردگی در سراسـر کشـور به شـمار می رود و معموال 
در مـدت فعالیـت خود همیشـه بین ۸-۱۰ درصد پذیرش دانشـجوی دانشـگاه 

را بـه خـود اختصـاص می دهد.
وی افـزود: در مجمـوع حـدود ۲۰ هـزار دانشـجو در ایـن مراکز آمـوزش عالی 
علمی کاربردی جهاد دانشـگاهی در سراسـر کشـور مشـغول تحصیل هسـتند. 
در هـر تـرم تحصیلـی نیـز حـدود ۳ هـزار مـدرس با ایـن مجموعـه همکاری 
می کننـد کـه شـامل اعضـای هیـأت علمی سـایر دانشـگاه ها، اعضـای هیأت 

علمـی جهـاد دانشـگاهی یا مدرسـینی هسـتند که از طریـق فرآیند جـذب، به 
مجموعـه آمـوزش عالـی علمی کاربردی جهاد دانشـگاهی پیوسـته و مشـغول 

تدریس هسـتند.
دکتـر گـودرزی بـا اشـاره به وجـود ۱۵۳ هـزار مترمربـع فضای آموزشـی جهاد 
دانشـگاهی در سراسـر کشـور گفـت: مؤسسـه آمـوزش عالـی علمی کاربـردی 
جهـاد دانشـگاهی نقـش سـتاد مراکـز فعـال در سـطح جهادهای دانشـگاهی 
سراسـر کشـور را برعهـده دارد. از جملـه وظایـف موسسـه انجـام نیازسـنجی 
مسـتمر آموزشـی مبتنـی بـر آمایـش سـرزمین، برنامه ریـزی، سـازماندهی و 
هدایـت آموزش هـای علمـی کاربـردی در راسـتای سیاسـت هـا، برنامه هـا و 
خط مشـی های جهـاد دانشـگاهی را برعهـده دارد، تعریـف ماموریت تخصصی 
بـرای مراکـز بـا توجـه بـه نیازهـای اسـتان ها و پتانسـیل های موجـود جهـاد 
دانشـگاهی و پذیـرش دانشـجو در دوره های علمی کاربردی مصوب دانشـگاه 
جامـع بـرای مراکـز بارعایـت ضوابـط و مقـررات و همچنین نظارت بـر اجرای 
مناسـب ایـن آموزش هـا در سـطح مراکـز از جملـه وظایـف ایـن موسسـه 
به شـمار می آیـد. اجـرای دوره هـای آموزشـی مصـوب توسـط مراکـز آمـوزش 

علمی کاربـردی جهـاد دانشـگاهی در سراسـر کشـور صـورت می گیـرد.

مؤسسـه  رییـس 
عالـی  آمـوزش 
جهـاد  علمی کاربـردی 
دانشـگاهی در تشـریح 
اقدامـات  مهم تریـن 
ایـن  فعالیت هـای  و 
مرکـز از آغـاز همه گیـری بیمـاری کوویـد 
بـا  همزمـان  و   ۹۸ اسـفند  از  گفـت:   ۱۹
اعـالم شـیوع بیمـاری در کشـور، بالفاصله نامـه ای را بـه رییس دانشـگاه جامع 
علمی کاربـردی ارسـال کرده و ضمن تشـریح شـرایط موجـود و آتی، بـا توجه به 
تجربـه  جهـاد دانشـگاهی در حوزه آمـوزش مجـازی، آمادگی این نهـاد را جهت 
آغـاز آموزش هـای مجـازی و در اختیار قـرار دادن این توانمندی به کل مجموعه 
دانشـگاه جامع علمی کاربردی اعالم کردیم. معاون آموزشـی و جمعی از مدیران 
کل دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی از مجموعه امکانـات و توانمندی های جهاد 
دانشـگاهی بازدیـد و ابـراز رضایـت خـود را از وضعیـت موجـود اعـالم کردنـد؛ 
خوشـبختانه جهـاد دانشـگاهی بـا شـروع کرونـا تـالش نمود کـه با اسـتفاده از 
تجـارب و زیرسـاخت های موجـود در جهـاد دانشـگاهی آموزش هـای خـود را 
در سـامانه آمـوزش مجـازی اجـرا و از تعطیلـی فعالیت هـای آمـوزش جلوگیری 

اسـت. نمـوده  را کسـب  ایـن حـوزه موفقیت هایـی  در  آورد کـه  به عمـل 
دکتـر گـودرزی تأکیـد کرد: بـا حمایت های مسـئوالن جهاد دانشـگاهی از جمله 

دکتـر بیجندی، معـاون آمـوزش و کارآفرینی، مهندس عبدالحـی، مدیرکل دفتر 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات جهـاد دانشـگاهی و سـایر همـکاران ایـن نهاد، 
 Learning( هم افزایـی خوبی برای شـکل گیری سیسـتم مدیریـت یادگیـری
Management System( موسـوم به سـامانه امجـد )آموزش مجازی 
جهـاد دانشـگاهی( ایجاد شـد. بـا پیگیری هـای مسـتمر و اثبـات توانمندی 
جهـاد دانشـگاهی در حـوزه آموزش هـای مجـازی، موفـق شـدیم مجـوز 
اسـتفاده از سـامانه امجـد را در ارائـه آموزش هـای مجازی دانشـگاه دریافت 
کنیـم. نخسـتین کالس هـای درسـی بـه شـکل آمـوزش مجـازی در نیمه 
اسـفندماه ۱۳۹۸ در مراکـز آمـوزش عالـی علمی کاربردی جهاد دانشـگاهی 
پیشـگام شـروع  دانشـگاهی،  بگوئیـم کـه جهـاد  آغـاز شـد و می توانیـم 

آموزش هـای مجـازی در مجموعـه دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی بـود.
وی افـزود: توانمنـدی جهاد دانشـگاهی در حوزه آموزش مجازی باعث شـد 
کـه برخـی از مراکـز علمی کاربردی دیگر در اسـتان های سـمنان، گلسـتان 
و قـم نیـز بـا وجـود معرفی چندیـن سـامانه آموزش مجـازی سـامانه امجد 
را بـرای آموزش هـای مجـازی خـود انتخـاب کردنـد و خوشـبختانه جهـاد 
دانشـگاهی در ایـن حـوزه سـربلند بیـرون آمـد. قطعـًا سـامانه امجـد نیز با 
مشـکالت و ایراداتـی روبـرو بـوده اسـت، اما تیم پشـتیبانی همـواره تالش 
کـرده اسـت تـا بـه صـورت منظـم، وضعیـت سـامانه را رصـد و ایرادهـای 
احتمالـی را برطـرف کنـد. در حـال حاضـر نیـز آمادگـی کامـل داریـم تـا 
آموزش هـای مجـازی در تـرم جاری را بر بسـتر سـامانه امجد برگـزار کنیم. 
عـالوه بـر سـامانه آمـوزش مجـازی، سـامانه برگـزاری آزمون هـای برخط 
)آنالیـن( را نیـز در اختیـار داریـم. پیـش از همه گیـری بیمـاری کوویـد 
اسـتخدامی و مـوارد  آزمون هـای  برگـزاری  بـرای  ایـن سـامانه  از   ،۱۹
دیگـر اسـتفاده می شـد؛ امـا درحـال حاضـر دو سـامانه آمـوزش مجازی 
و برگـزاری آزمون هـای برخـط بـه هـم متصـل شـده  و مـورد اسـتفاده 

می گیرنـد. قـرار 

آمـوزش  مؤسسـه  رییـس 
علمی کاربـردی  عالـی 
بـا  دانشـگاهی  جهـاد 
تمایـز  وجـه  بـه  اشـاره 
نظام آمـوزش مهارتی در 
دانشـگاه علمی کاربـردی 
در  نظـری  نظـام  بـا 

مراکـز  و  آمـوزش عالی گفـت: در دانشـگاه ها 
نظـام آمـوزش مهارتـی معمـواًل ۳۰ درصـد آموزش بـه صورت نظـری و ۷۰ 
درصـد باقی مانـده بـه شـکل عملـی و در محیـط واقعـی کار برگـزار گـردد. 
متأسـفانه همه گیـری بیمـاری کوویـد ۱۹ باعـث شـد کـه بخـش زیـادی از 
مـا شـاهد  ایـن محدودیـت  کالس هـای عملـی حـذف شـوند. علی رغـم 
ابتـکارات و خالقیت هـای زیـادی از طـرف اسـاتید بودیـم و تـالش شـد از 
طریـق انجـام پـروژه یا کارهـای مشـابه، محدودیت هـای عدم دسترسـی به 
محیط هـای کارگاهـی و آمـوزش عملـی جبـران شـود. قطعـاً مطلـوب ما در 
دانشـگاه علمی کاربـردی، برگـزاری کالس های کارگاهی به شـکل حضوری 
اسـت و امیدواریـم بـا تسـریع واکسیناسـیون دانشـجویان و بهبـود شـرایط 
سـابق  بـه شـکل  را  فعالیت هـا  بتوانیـم  زودی  بـه  کشـور،  در  بیمـاری 

بگیریـم. سـر  از 

رییـس مؤسسـه آموزش 
علمی کاربـردی  عالـی 
جهاد دانشـگاهی با اشاره 
بـه نقـاط ضعـف آموزش 
کـرد:  تصریـح  مجـازی 
پژوهشـی را در خصـوص 
علـل ناکارآمـدی آموزش 
مجـازی انجـام داده ایم که نتایج آن به زودی منتشـر خواهد شـد. یکـی از دالیل 

ناکارآمـدی آمـوزش مجـازی، عـدم آشـنایی مدرسـین بـا سـامانه های آمـوزش 
مجـازی، کار بـا زیرسـاخت های موجود، شـیوه تدریـس، روش هـای تولید محتوا 

و اساسـاً، ماهیـت آمـوزش مجـازی بـوده اسـت.

                    دکتـر گـودرزی افـزود: 
آمـوزش  بحـث   در 
مهــــارتی  هـای 
نقـــش  مدرســـان 
طـــراز اول را برعهده 
به عبارتـی  و  دارنـد 
آموزش هـای مهارتی، 

و عمـده آموخته هـای بسیار استاد محور هستـــند 
دانشـجویان وابسـته به توانمندی مدرسـین آگاه به فلسـفه آموزش های مهارتی 
اسـت، لـذا همـکاران ما در مراکز آموزشـی ضمن توجه به این جنبـه از توانمندی 
مدرسـین تـالش می کننـد مدرسـانی را دعوت بـه همـکاری نمایند کـه عالوه 
بـر دارا بـودن صالحیت هـای عمومـی و تخصصـی، آراسـته بـه زیـور اخـالق 
اسـالمی و حرفـه ای باشـند. خوشـبختانه دانشـگاه جامـع طی سـه سـال اخیر 
تـالش خوبـی را در ارتبـاط بـا تهیـه آیین نامه هـا و دسـتورالعمل های الزم بـه 
منظـور سـاماندهی و نظام منـد نمـودن جذب مدرسـین دانشـگاه انجـام داده و 
صـدور شناسـه تدریـس برای مدرسـین را احراز صالحیت هـای الزم تخصصی 
و علمـی اعـالم نموده اسـت. در سـال ۱۳۹۹ تعداد  ۲۴۵۳ نفر مـدرس با مراکز 
آمـوزش عالـی علمی کاربردی جهاد دانشـگاهی همکاری داشـته اند کـه از این 
تعـداد ۲۶ نفـر دارای مدرک کارشناسـی و  خبـره  ۲۳۴۵ نفر دارای کارشناسـی 
ارشـد و حـوزوی،۸۷ نفـر دارای مـدرک دکتری می باشـند. تعـداد ۶۸ نفر عضو 
هیـأت علمـی دانشـگاه ها و  ۶۴ نفـر عضـو هیـأت علمـی جهاد دانشـگاهی و 
۲۳۲۱ نفر مدرس همکار دانشـگاه هسـتند. ۹۵ نفر از این مدرسـان طی سـال 
هـای ۹۷ تـا ۹۹ به عنـوان  مـدرس برتـر دانشـگاه در سـطح کشـور و اسـتان 

شـناخته شـده اند.
بـا توجـه به برگزاری کالس های آموزشـی دانشـگاه در دو سـال اخیـر در قالب 
سـامانه های آمـوزش مجـازی، ضـرورت آمـوزش مدرسـان بـا نحوه اسـتفاده، 
تولیـد محتـوا و ارزیابی دانشـجویان در سـامانه مجازی، معاونت آموزشـی جهاد 
دانشـگاهی اقـدام به برگـزاری دوره توانمندسـازی آمادگی تدریـس در آموزش 
مجـازی نمـوده اسـت. ایـن دوره از اواخـر بهمن مـاه ۱۳۹۹ تا خردادمـاه ۱۴۰۰ 
برگـزار شـد. تعـداد ۱۴۰۰ نفر از مدرسـین مراکز علمی کاربـردی در این دوره ها 

شـرکت کـرده و موفق گذرانـدن دوره ها شـده اند.

رییـس مــؤسســـه 
عــــالـی  آمــوزش 
ی  د بر ر علمـی کـــا
دانشگــاهی  جهــاد 
بـا اشـاره بـه شـروع 
ن  سیـــو کسینــا ا و
دانشـجویان گفت: در حوزه واکسیناسـیون 
و حضـور دانشـجویان در دانشـگاه ها، تابـع تصمیمـات سـتاد ملـی مقابلـه با 
کرونـا،  وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی و وزارت علوم، تحقیقات 
و فنـاوری هسـتیم. به نظـر می رسـد تـا تکمیـل واکسیناسـیون دانشـجویان 
در سراسـر کشـور، تـرم آتـی )مهرمـاه( بـه صـورت مجـازی برگـزار شـود. 
مـا به صـورت مسـتمر پیگیر بحـث واکسیناسـیون دانشـجویان هسـتیم. در 
برخـی واحدهـا اقدامـات خوبـی در این زمینه صـورت گرفته اسـت؛ به عنوان 
مثـال، جهـاد دانشـگاهی خراسـان رضوی یکـی از پایگاه های واکسیناسـیون 
دانشـگاهیان بـوده، لـذا مدرسـین مرکـز علمی کاربـردی مشـهد واکسـینه 
بـرای واکسیناسـیون مدرسـین، دانشـجویان و  ادامـه پیگیری هـا  شـده اند. 
کارکنـان اداری نیـز در سـتاد بیماری هـای نوپدیـد در جهـاد دانشـگاهی بـا 

پیگیـری می شـود. جدیـت 

رییس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی گفت: نگرش خانواده ها و جامعه نسبت به تحصیل در 
مقاطع آموزش عالی دچار دگرگونی جدی شده است و این تغییر نگرش به تدریج درحال شکل گیری است. 
این موضوع باعث شده است که گرایش به سمت یادگیری آموزش های مهارت محور مانند دانشگاه 
فنی و حرفه ای، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دوره های کوتاه مدت تخصصی و مهارتی بیشتر شود.

دکتـر محمدعلـی گـودرزی، رییـس مؤسسـه آمـوزش عالـی علمی کاربـردی جهـاد دانشـگاهی 
همزمـان بـا آغاز سـال تحصیلی جدید دانشـگاه ها و مراکـز آموزش عالی کشـور در گفت وگو با 
ایسـنا، در تشـریح وضعیت فعلی آموزش عالی کشـور گفت: با رشد نامتناسـب آموزش عالی کشور 
و خیل عظیم فارغ التحصیالن دانشـگاهی بیکار با سـطح علمـی نازل، ناکارآمـدی آموزش عالی 
آشـکار شـده اسـت، لـذا نگرش خانواده ها و جامعه نسـبت بـه تحصیل در آمـوزش عالی دچار 
دگرگونـی جـدی شـده اسـت. این تغییر نگـرش به تدریج درحال شـکل گیری اسـت، هرچند 
هنوز گرایش به سـمت برخی رشـته های خاص حوزه پزشـکی، و برخی رشـته های مهندسـی 

... و برخـی دانشـگاه ها رده بـاال مانند دانشـگاه صنعتی شـریف، شـریف، تهران و... وجـود دارد؛ اما عدم انتخاب رشـته حـدود ۵۰۰ هزار نفر 
از داوطلبـان مجـاز بـه تحصیل در کنکـور ۱۴۰۰ این مسـئله را به خوبی نشـان می دهد.

وی افزود: این عوامل باعث شده است که گرایش به سمت یادگیری آموزش های مهارت محور مانند دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه 
جامع علمی کاربردی و دوره های کوتاه مدت تخصصی و مهارتی بیشتر شود. برخالف سال های گذشته بسیاری از جوانان دیگر به دنبال گرفتن 
مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در هر رشته ای نیستند. تغییر نگرش جامعه، فرصت خوبی برای دانشگاه جامع علمی کاربردی است تا بتواند پاسخگوی 

نیاز این متقاضیان باشد. افزایش گرایش به سمت آموزش های مهارتی، مسئولیت دانشگاه علمی کاربردی و نظام آموزش مهارتی را سنگین تر می کند.

رییس مؤسسه آموزش عالی 

علمی کاربردی جهاد دانشگاهی عنوان کرد:

ورود جهاد دانشگاهی 
به توانمندسازی مدرسین 

آموزش مجازی
بافت جمعیتی ورودی 

دانشگاه جامع 
علمی کاربردی جوان 

شده است

شناسایی نیازهای 
استانی، گمشده 

آموزش عالی
 کشور

سابقه ۳۰ ساله 
جهاد دانشگاهی در 
برگزاری دوره های 

علمی کاربردی

آموزش عالی 
علمی کاربردی

 جهاد دانشگاهی، 
پیشگام شروع 

آموزش های مجازی

چالش برگزاری 
کالس های کارگاهی 

به صورت مجازی

علل ناکارآمدی 
آموزش مجازی
 زیر ذره بین 
پژوهشگران

ورود 
جهاد دانشگاهی به 
حوزه توانمندسازی 

مدرسین برای 
آموزش مجازی

تسریع در 
واکسیناسیون 

دانشجویان
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دعوت به همکاری

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

مزایاشرایط احرازعنوان شغلی

 -آقا، تمام وقت،  حداقل 2 سال سابقه کار، مسلط به امور حراست و تشریفاتمسئول حراست

کارشناس- کارشناس ارشد پرستاری 
)جهت همکاری در بخش های ویژه و 

بستری(

خانم/ آقا، تمام وقت، حداقل 2 سال سابقه کار )با احتساب طرح نیروی انسانی(
دارای مهارت های مراقبتی، توانبخشی، بهداشتی و ارتباطی

 
حقوق و مزایای عالی

بیمه تکمیلی، تغذیه رایگان
سرویس ایاب و ذهاب

حسابدار
خانم/ آقا، تمام وقت

حداقل 2 سال سابقه کار حسابداری بیمارستانی
آشنا به امور بیمه ها، تامین اجتماعی و امور مالیاتی

حقوق و مزایای مکفی
بیمه تکمیلی، تغذیه رایگان

سرویس ایاب و ذهاب

کارشناس- کارشناس ارشد اتاق عمل 

خانم/ آقا، تمام وقت
حداقل 2 سال سابقه کار )با احتساب طرح نیروی انسانی(

دارای مهارت های مراقبتی، توانبخشی، بهداشت
ارتباطی، سایر مهارتهای کار در اتاق عمل

حقوق و مزایای عالی
بیمه تکمیلی، تغذیه رایگان
سرویس ایاب و ذهاب 

کارشناس- کارشناس ارشد علوم 
آزمایشگاهی

خانم/ آقا، تمام وقت
حداقل 5 سال سابقه کار )با احتساب طرح نیروی انسانی(

دارای مهارت کار در بخش های بیوشیمی، هورمون، بانک خون
مهارت اعمال روشهای کنترل کیفی

حقوق و مزایای عالی
بیمه تکمیلی، تغذیه رایگان

سرویس ایاب و ذهاب

کارشناس رادیولوژی

خانم/ آقا، تمام وقت
حداقل 2 سال سابقه کار )با احتساب طرح نیروی انسانی(

دارای مهارت انجام انواع گرافی ها و کار با دستگاه سی تی اسکن 
)مولتی اسالیس(

حقوق و مزایای مکفی
بیمه تکمیلی، تغذیه رایگان

سرویس ایاب و ذهاب

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

09192998775

شرکت بازرگانی پایدار تجارت سرام
جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران از افراد واجد شرایط

 زیر دعوت به همکاری می نماید.

کارشناس پروژه 

خانم، تمام وقت، فارغ التحصیل رشته مهندسی

با روابط عمومی باال

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 

به ایمیل زیر ارسال نمایند .

 ptceram.cv@gmail.com

دعوت به همکاری

 یک شرکت پیمانکار EPC، فعال در حوزه صنایع نفت، گاز، نیروگاه و ... در راستای تکمیل کادر خود در استان تهران، 
از افراد واجد شرایط در ردیف های شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان می توانند رزومه خود را به ایمیل زیرارسال نمایند.
ذکر کد شغلی در قسمت Subject ایمیل ارسالی الزامی است. 

بدیهی است ایمیل های فاقد عنوان کد شغلی مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

 epc.employment@gmail.com

شرایط احرازموقعیت شغلی

کارشناس بازرگانی )تامین تجهیزات داخلی و خارجی(
CE-200 کد شغلی

خانم/آقا، تمام وقت، شناخت تجهیزات مکانیکال/ الکتریکال/ ابزار دقیق مورد استفاده در تصفیه خانه آب و فاضالب
مسلط به فرآیندهای مهندسی خرید و تامین تجهیزات و امور خرید داخلی و خارجی

TBE&CBE توانایی بررسی و ارزیابی پیشنهادات فنی و مالی سازندگان، تامین کنندگان و تهیه مدارک
مسلط به منبع یابی )sourcing( در زمینه تجهیزات صنعت نفت و گاز و نیروگاه

مهارت در اصول و فنون مذاکره، تسلط کافی به قوانین و فرآیندهای واردات
تسلط به زبان انگلیسی )مکاتبه رسمی و مکالمه عمومی(، توانایی کار با نرم افزار اکسل و تهیه گزارشات

حداقل 5 سال سابقه کار مفید در حوزه تامین تجهیزات نفت و گاز و نیروگاه
کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های فنی یا مرتبط، حداکثر سن 40 سال

کارشناس حمل و نقل و لجستیک و ترخیص کاال
LE-400 کد شغلی

خانم/ آقا،  تمام وقت، تسلط بر مفاهیم لجستیک و زنجیره تامین و تدارکات کاال
توانایی تحلیل، تحقیق و حل مسئله و تسلط به اصول، روش ها و فرآیندهای حمل و نقل خارجی

برخورداری از تجربه کافی و واقعی در حیطه حمل و نقل خارجی و تخصص های وابسته
تسلط کافی به قوانین و فرآیندهای واردات، آشنا به امور ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت

آشنا به امور ترخیص کاال از گمرکات کشور، مسلط به زبان انگلیسی، حداقل 5 سال سابقه مرتبط
کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های فنی یا مرتبط، حداکثر سن 40 سال

کارشناس هماهنگی و پیگیری امور بازرگانی
CR-100 کد شغلی

خانم/آقا، تمام وقت، مسلط به رایانه و اینترنت و نرم افزار آفیس
آشنایی با مباحث ارتباط جمعی، مهارتهای گزارش نویسی و گزارش دهی، فنون مذاکره و فن بیان

انجام امور اداری واحد بازرگانی و پیگیری موارد مرتبط
انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

حداقل 5 سال سابقه مرتبط، کارشناسی، حداکثر سن 40 سال

دعوت به همکاری

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

کارشناس هماهنگی کنترل کیفیت )مکانیک/مواد(
خانم/ آقا، تمام وقت، آشنایی با امور اداری پروژه ها

مسلط به امور هماهنگی، پیگیری انجام امور
آشنایی با مدارک فنی پروژه، آشنایی با روال بازرسی تجهیزات

آشنایی با استانداردهای رایج
حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط با عنوان شغلی

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

خواهشمندیم هنگام ارسال رزومه حتما کد شغلی QC77 را در 
موضوع ایمیل مشخص فرمایید.

resume.EPCco@gmail.com

دعوت به همکاری

واحد تولیدی واشرهای صنعتی کلینگران فعال در زمینه 
اتصاالت نفت 

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

کارشناس ارشد بازرگانی
خانم/ آقا،  تمام وقت، با سن حداکثر 40 سال

سابقه حداقل 5 سال کار مرتبط
مسلط به زبان انگلیسی، امور گمرکی و حمل و نقل و بانکی

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را الزاما با قید 
میزان حقوق پیشنهادی به ایمیل زیر ارسال نمایند.

 KLINGERIRAN1400@GMAIL.COM
آدرس محل کار: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست 

دعوت به همکاری

گروه صنعتی فیدار پارسیس کاری نو 
جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران )محدوده جردن( از افراد 

واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
کارشناس بازرگانی خارجی

office آقا/خانم، تمام وقت، مسلط به
مسلط به زبان انگلیسی

وضعیت سربازی آقایان مشخص باشد.
حقوق توافقی به همراه بیمه

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

 Commercial@fpcarino.com
آدرس محدوده جردن

دعوت به همکاری

عضــو هیات رئیســه مجلس 
شــورای اســامی گفــت: 
بروکراســی حاکم بــر دولت، 
ــت،  ــده اس ــردم ش ــب وکارهای م ــری کس ــکل گی ــع از ش مان
از همیــن رو اصلی تریــن ماموریــت وزارت صمــت در دولــت 

ــت. ــب وکار اس ــای کس ــهیل مجوزه ــد، تس جدی
محســن دهنــوی در گفتگــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه اینکــه بخش هایی 
ــای کســب و کار« در صحــن  ــرح »تســهیل صــدور مجوزه از ط
علنــی مجلــس تصویــب شــده و بخش هــای دیگــری از آن بــه زودی 
در صحــن بررســی خواهــد شــد، گفــت: بســیاری از مــردم 
متقاضــی تأســیس کســب وکار خــود هســتند و نیــازی بــه ایجــاد 
اشــتغال از ســوی دولــت ندارنــد، امــا بــا ایــن وجــود بروکراســی 
حاکــم بــر دولــت، مانــع از شــکل گیــری کســب وکارهای مــردم 
می شــود. ایــن اتفــاق بــه طــرق مختلــف و پرتکــراری در تمامــی 

ارکان بروکراســی دولــت قابــل مشــاهده اســت. 
همیــن مســئله مانــع تأســیس هــزاران بنــگاه اقتصــادی در هــر 
ســال می شــود. بنابرایــن در صــورت حــل مسئلــــه مجوزهــای

 کسـب وکار، هـم خوداشـتغالی رونـق می یابـد و هم کسـب و کارهای 
جدیـد، نیازمنـد بکارگیری و اسـتخدام نیـروی کار خواهند بود.

وی تصریـح کـرد: از همین رو اصلـی ترین مأموریـت وزارت صمت در 
دولت جدید، تسـهیل مجوزهای کسـب وکار اسـت. الزم است توجه شود 
کـه موانـع قابـل توجهـی پیـش روی کارآفرینـان و صنعتگران اسـت، 
امـا اشـخاص متعـددی با علـم به ایـن مشـکات، متقاضـی راه اندازی 
یـک کسـب وکار جدید هسـتند و در حکمرانـی فعلی، به جـای تقدیر 
از چنیـن افـرادی، موانعی هم پیش روی تأسـیس کسب وکارهایشـان 

می شـود. ایجاد 
نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسـامی، دربـاره اهمیـت 
تسـهیل صدور مجوزهای بخش تولید و صنعت در ذیل وزارت صمت، 
گفـت: ورود راحـت سـرمایه گذاران جدیـد الزمـه پویایـی و حیات 
یـک بـازار اسـت. بـا ورود سـرمایه گذاران جدیـد به یک بـازار، رقابتی 
در راسـتای جلـب مشـتری بیشـتر به وجـود می آیـد کـه مهم تریـن 
ثمـره آن، افزایش مشـتری مداری اسـت. بـا افزایش مشـتری مداری، 
بازیگـران بـازار، ترغیـب به افزایـش کیفیت و کاهش قیمت می شـوند 
و اینجاسـت کـه تغییرات تکنولوژی، نـوآوری، اسـتفاده از ظرفیت های 
دانشـگاه ها و… در راسـتای کاهـش قیمـت تمـام شـده یـا ایجـاد 
افزونه هـای جدیـد بـرای محصـول یـا خدمـت هـر بنـگاه اقتصـادی، 

اهمیـت پیـدا می کند.
وی ادامـه داد: بـه همیـن دلیـل اسـت کـه یکـی از راهکارهـای افـراد 
ذی نفـوذ در هـر حوزه اقتصـادی، برای ایجاد حاشـیه سـود مطمئن و 
کاهـش رقابـت، جلوگیـری از ورود بازیگران جدید به بازار اسـت. بدین 
جهـت اصناف و تشـکل های این افـراد، با در دسـت گرفتن مجوزهای 
حاکمیتـی ماننـد پروانـه کسـب، میـزان ورود افـراد جدیـد به بـازار را 

تعییـن می کننـد. در برخی دیگر از مـوارد، مراجع دولتـی در اقداماتی 
همراسـتا بـا ایـن افراد سـودجو، به صـورت قانونـی از ورود افـراد جدید 

ممانعـت می کنند.

دهنوی پیرامون آثار منفی سـختی اخذ مجوزهای کسـب و کار گفت: 
در کشـور مـا مجوز قیمت پیدا کرده اسـت. در اطراف تهـران، در یکی 
از شـهرهایی که کمبود فضای بیمارسـتانی وجود دارد، مجوز تأسیس 
بیمارستان ۷۰ میلیارد تومان و ۲۰ میلیارد تومان قیمت دارد. این مسئله 
نشـان دهنـده وخامـت اوضاع اسـت. اما این امر نبایـد منجر به ممنوع 
کـردن انتقـال مجوزهـا شـود. راه حـل مقابلـه با ایـن اتفاق بـی ارزش 
کـردن مجـوز اسـت، به نحـوی که هر شـخصی کـه شـرایط الزم برای 
اخـذ مجـوز را دارد بایـد بتواند بـدون نگرانی و معطلی مجـوز دریافت 
کند و نیازی به خرید مجوز از بازار سـیاه نداشـته باشـد. به این صورت 

بـازار خرید و فـروش مجوزها جمع می شـود.
وی ادامـه داد: تـاش برخـی برای ممنوع کردن خریـد و فروش مجوز، 
باعث غیرشـفاف و زیرزمینی شـدن ایـن موضوع می شـود و هیچ گونه 
کمکـی بـه حل ایـن امـر نمی کنـد. در حـال حاضـر سیاسـت گذاران 
بـا رؤیـت بـازار مجوزهـا متوجـه می شـوند که موانـع مجـوزی در چه 
کسـب وکارهایی حادتـر اسـت اما بـا ایجاد چنیـن ممنوعیت هایی این 
شـناخت بسـیار سـخت می شـود و اهرم فشـار بـر متولیان امـر هم از 

بین مـی رود.

ــرامون  ــامی، پیـــ ــورای اس ــس ش ــه مجل ــأت رئیس ــو هی عض
راهکارهــای در نظــر گرفتــه شــده جهــت تســهیل صــدور مجوزهــا 
در طــرح جدیــد مجلــس گفــت: مجوزهــا بــه طــرق متفاوتــی برای 
ــدگان  ــود نماین ــن وج ــا ای ــد، ب ــع می کن ــاد مان ــان ایج کارآفرین
مجلــس بــا تدویــن طرحــی بــه نــام »طــرح تســهیل صــدور برخی 
از مجوزهــای کســب وکار« اقــدام بــه مانــع زدایــی از نظام بروکراســی 
کشــور کرده انــد. طبــق ایــن طــرح، نظــام مجوزدهــی کشــور از حالــت 
دســت وپاگیر فعلــی تغییر کــرده و مجوزهــا بــه دو صورت تقســیم بندی 

می شــوند. عمــوم کســب  وکارهــا کــه بــه صــورت مســتقیم امنیــت، 
ــد، در  ــد نمی کنن ــت را تهدی ــط زیس ــت و محی ــامت، بهداش س
ــان  ــد. متقاضی ــرار می گیرن ــور ق ــت مح ــای ثب ــته مجوزه دس
ــت  ــروع فعالی ــرای ش ــب وکارها ب ــته از کس ــن دس ــیس ای تأس
ــه  ــور مراجع ــای کش ــی مجوزه ــه درگاه مل ــه ب ــت ک ــود کافیس خ
ــوع  کــرده و پــس از ثبــت اطاعــات شــخصی خــود و انتخــاب ن
ــرای آن  ــه ب ــتانداردهایی ک ــط و اس ــرایط، ضواب ــب وکار، ش کس
ــر اجــرای ایــن  کســب وکار مشــخص شــده را مطالعــه کــرده و ب
ــروع  ــد از ش ــد. بع ــد بدهن ــی تعه ــورت الکترونیک ــه ص ــوارد ب م
فعالیــت کســب وکار، دســتگاه های متولــی امــر، نظــارت پســینی 

ــد کــرد. ــال خواهن خــود را دنب
وی ادامـه داد: دسـته دوم، مجوزهـای تأییـد محـور هسـتند. ایـن 
دسـته از مجوزهـا مربـوط بـه مـواردی اسـت کـه امنیت، سـامت، 
بهداشـت و محیـط زیسـت را بـه صورت مسـتقیم تهدیـد می کند. 
اخـذ ایـن دسـته از مجوزها مشـابه شـرایط فعلی، نیازمنـد موافقت 
دسـتگاه های مربوطـه اسـت. امـا ایـن نکته حائـز اهمیت اسـت که 
از ابتـدای سـال ۱۴۰۱، ثبـت درخواسـت و صـدور کلیـه مجوزهـا 
به صـورت غیـر الکترونیکـی )کاغـذی( ممنـوع اسـت. همچنیـن با 
گذشـت مهلـت قانونـی دسـتگاه ها از پاسـخگویی بـه درخواسـت 
متقاضیـان، سـامانه مجوزدهـی، به صـورت خودکار جواب اسـتعام 
یـا درخواسـت متقاضی را مثبت در نظر گرفتـه و کار متقاضی از آن 

مرحلـه بـا جـواب مثبـت عبـور می کند.

امـری کـه الزم به تاکید دارد، نحوه دسـته بندی مجوزهای ثبت محور 
و تأییـد محـور اسـت. بـه جهـت دقـت در ایـن امـر، این فهرسـت 
ابتـدا توسـط هیـأت مقـررات زدایـی تهیه شـده و سـپس تصویب 
هیـأت وزیـران را نیـاز دارد. ایـن فرآینـد با خـارج کـردن مدیران 
اجرایـی و رؤسـای دسـتگاه ها، سـبب دور کـردن تعـارض منافع از 

نحـوه تهیـه این فهرسـت می شـود.
دهنـوی افـزود: همچنین محدودیت هایـی مانند فاصلـه جغرافیایی 
بـازار،  اشـباع  نصاب هـای جمعیتـی،  حـد  هـم،  از  کسـب وکارها 
از مجوزهـای تمامـی مشـاغل و حرفه هـا  تعییـن ظرفیـت و… 
حـذف خواهـد شـد. کسـب وکارهای مختلفـی از این طریـق برای 
خـود ایجاد حاشـیه امن کرده و امکان ورود افـراد جدید به حوزه کاری 
خـود را سـلب می کردنـد تـا مردم مجبور بـه رجوع به وی باشـند.

اصلی ترین  مـاموریت 

وزارت صمت در دولـت 

جدید، تسهیل مجوزهای 

کسب وکار است

بروکراسی در صدور مجوزهای
 کسب و کار سد راه اشتغالزایی شده است

رئیس فراکسیون کارگری مجلس:

دولت مکلف به ارائه الیحه 
ساماندهی »استخدام کارکنان 

دولت« به مجلس شد
رئیس فراکسیون کارگری مجلس 
اسامی گفـت: دولت  شــورای 
باالخـره با کلیات طرح سـاماندهی 
اسـتخدام کارکنان دولـت موافقت 
کرده و قرار اسـت تـا ۴۵ روز کاری 
الیحـه ای بـا همیـن عنـوان بـه 

مجلس ارائـه دهد.
علی بابایـی کارنامی در گفت و گو 
بـا بـازار با اشـاره به بررسـی طرح 

سـاماندهی نظام اسـتخدامی کارکنـان دولـت در مجلس، گفت: 
ایـن مسـئله مبحـث بسـیار مهـم و چالـش برانگیزی بـوده و با 
ایـن حـال ما کلیـات آن را در کمیسـیون به تصویب رسـاندیم و 

بررسـی برای جزئیات آن ادامـه دارد.
وی با اشاره به فشارهای بیرون از مجلس به طرح مذکور بیان داشت: 
متاسفانه فشارهایی بیرون از مجلس به این طرح وجود دارد و 
به نوعی دولتمردان مخالف این مبحث هستند و می خواهند حاکم 
مطلق باشند و نمی خواهند براساس قوانین سیستم مدیریتی کشور 

را اداره کنند. البته همه دولت ها چنین اعتقادی دارند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسامی تصریح کرد: 
در حال حاضر دولت سیزدهم مشغول به فعالیت است اما برخی ها 
حتی در همین دولت هم تاش می کنند فامیل های خود را 
به این سیستم وارد کنند بنابراین ما می کوشیم با طرح فوق جلوی 

اینگونه مسائل را سد کنیم.
این نماینده مجلس بیان داشت: با همه تفاسیر باید گفت که دولت ها 
از اساس با اینگونه طرح های مجلس مخالف هستند و هر دولتی 
بهانه خود را مطرح می کند و با این حال ما روی این مسئله پافشاری 
خواهیم کرد تا هم عدالت مزدی در این بخش ها صورت گیرد 
و هم عدالت شغلی مدنظر باشد و استخدام ها محکم و زمینه های 

حضور کارکنان دولت در دستگاه های دولتی عادالنه باشد.
وی تاکید کرد: همچنین ما می کوشیم جلوی استخدام های 

بی رویه و بی منطق و بی اساس را در کشور سد کنیم.
بابایی کارنامی تصریح کرد: البته این دولت فعا کلیات طرح مذکور 
را پذیرفته است و قرار شده تا ظرف ۴۵ روز کاری یک الیحه 
تحت عنوان ساماندهی استخدام کارکنان دولت از سوی دولت 

به مجلس ارائه شود.
نیروهای  این طرح  براساس  داشت:  اظهار  مجلس  نماینده  این 
قراردادی و شرکتی باید ساماندهی شوند. ما قصد داریم از عنوان 

مختلف شغلی جلوگیری کرده و به این مسائل پایان بدهیم.
رئیس کمیسیون کارگری مجلس اظهار داشت: حداقل این الیحه 

دو الی سه ماه دیگر به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

تبعات انحصــار در صدور مجوز 

میلیارد   ۷۰ که  است  مجوزهایی   

تومان قیمت دارند!

طرح مجلس چگونه

 گره را باز خواهد کرد؟

الکترونیکی شدن فرایند

صدور برخی مجـوزها 

و حذف تعارض منافع
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▪ سرکار خانم شریفیون لطفا در ابتدا، معرفی از خودتان داشته باشید.
 MBA من بهاره شریفیون متولد ۱۳۶۲ و فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک و رشته
از دانشگاه پلی تکنیک هستم. دوره MBA را نیز در آلمان گذرانده ام و در حال حاضر 

مشغول گذراندن دوره DBA هستم.

▪ سرکار خانم شریفیون لطفا به سوابق کاریتان هم اشاره ای داشته باشید.
من از سال ۸۸ کار حرفه ای خودم را شروع کردم.از ابتدا در صنعت IT فعالیت داشتم. 
کار حرفه ای  را با حضور در شرکتی که بر روی زیرساخت هایERP فعالیت می کردند 
شروع کردم. بعد از آن در سمت PMO در مجموعه تخصصی IT، وزارت بازرگانی 
مشغول شدم. سپس به عنوان مدیر برنامه ریزی و تضمین کیفیت در حوزه بانکداری 
به فعالیت خود ادامه دادم. از سال ۹۵ با ایده اگریگیتوری بیمه و راه اندازی زیرساخت 
پروژه »بیمه دات کام«  و  به کار شدم  بیمه نامه مشغول  آنالین  استعالم  و  مشاوره 

استارت خورد.

▪ توضیحی در خصوص نحوه شکل گیری بیمه  دات کام بفرمایید.
مـن طـرح و ایـده ای در زمینـه راه  انـدازی یک اسـتارتاپ بیمـه  ای داشـتم و مطالعات 
خوبـی روی ایـن موضـوع انجـام داده بـودم. بـا بـرادران حجازیـان که در واقـع مالکان 
هلدینـگ »انیـاک« هـم هسـتند، موضوع را مطـرح کـردم و همان طور کـه می گویند 
“شـانس در خدمـت ذهـن آماده سـت”، با داشـتن پلـن توجیهی مفصـل، این فرصت 

به وجـود آمد که طرح مورد اسـتقبال دوسـتان قـرار گرفت.  از همان موقع، اسـتارت کار 
زده شـد. حـدود ۶ مـاه فـاز مطالعاتـی داشـتیم و به موضوعاتـی مثل خریـد دامین، 
نام گـذاری مناسـب و طراحـی زیرسـاخت های مـورد نیـاز در فـاز اول پـروژه و … 
پرداختیـم. در واقـع بـا بررسـی های کـه انجـام دادیـم، متوجـه شـدیم حجـم کلـی 
صنعـت بیمـه چیـزی در حـدود ۷۸ هـزار میلیـارد تومـان اسـت. طبـق بررسـی ما 
حـدودا ۳۰ درصـد از ایـن حجـم قابـل آنالیـن شـدن بـود. امـا از این مقـدار به طور 
کلـی در مجمـوع تمامی اسـتارت آپ ها سـالیانه این عدد چیزی بیـن ۱.۵ الی ۲ درصد 
اسـت. ایـن نشـان از جـای کار داشـتن روی این موضـوع بود و با توجـه به تحقیقات 
متوجـه  شـدیم کـه رشـد در این حـوزه به صـورت تصاعدی و سـرعت باالیـی اتفاق 

خواهـد افتاد.
از سـال ۹۶ بـه صـورت رسـمی از »بیمه دات کام« با چهار رشـته اصلی بیمه شـخص 
ثالـث، بیمـه مسـافرتی، بیمه آتش سـوزی و بیمـه حوادث انفـرادی رونمایـی کردیم. 
در حـال حاضـر در یازده رشـته مختلف خدمات رسـانی  می کنیم.، در ابتـدا بیمه دات 
کام با ۳ نفر شـروع به فعالیت کرد. اما با گسـترش کار امروزه تیمی شـامل ۵۳ نفر از 
جوانـان باهـوش و خـوش ذوق کـه در بخش های مختلف مثل کال سـنتر، مارکتینگ 

و … فعالیـت دارند، همـکاری داریم.
در حـال حاضـر »بیمـه دات کام« جـزو ۳ برنـد برتـر کشـور در حـوزه ارائـه خدمـات 
آنالیـن بیمه اسـت. مـا حددا ۲۰ الـی ۲۲ درصد حجم بـازار آنالین را در دسـت داریم 
و قصـد داریـم تـا پایان امسـال، با حفظ ایـن درصد به فـروش ۵ برابری خود برسـیم.

▪ در مورد »بیمه  دات کام« و رویکردهای این مجموعه توضیحی بفرمایید.
در واقع بیمه  دات کام، یک موتور جستجو خرید رشته های مختلف بیمه ای از شرکت های 
بیمه ای مختلف است. ما موتور جستجویی طراحی کردیم و در آن تمام رشته های 
بیمه ای پیاده سازی شده و با استفاده از هوش مصنوعی و بدون وارد کردن اکسل )روشی 
که رقبای ما استفاده می کنند( می توانیم تغییرات قیمت را به صورت کامال هوشمندانه 
محاسبه کنیم و به مشتریان در لحظه قیمت را اعالم کنیم. »بیمه  دات کام« به عنوان 

یک شرکت دانش بنیان، از همان ابتدا با دو رویکرد کار خود را آغاز کرد.
رویکرد اول بحث B۲C ما بود که شامل سامانه »بیمه  دات کام« است. این سامانه خرید 
آنالین بیمه به بیمه گزار این امکان را می دهد تا به صورت آنالین هفت روز هفته و در ۲۴ 
ساعت شبانه روز با مراجعه به سایت و مقایسه قیمت ها، بیمه خود را در هر جایی خریداری 
کرده و به صورت رایگان تحویل بگیرد. اکثر نمایندگان ما، از نمایندگان صنعت بیمه هستند. 
ما اینجا سعی کردیم نقطه اتصال را حفظ کنیم و از تضاد منافع جلوگیری نمائیم. رقیبان اصلی 

خود را در حوزه B۲C، شرکت های بیمیتو و بیمه بازار می بینیم.
رویکرد دیگر »بیمه  دات کام« بحث B۲B است.کاری که ما از ابتدا طراحی کردیم این قابلیت 
را دارد که در قالب ریپورت های فنی مثل API را در اختیار سایر زیر ساخت های الکترونیکی 
مثل اپلیکیشن ها، وب سایت ها و سازمان هایی قرار دهد که خودشان مصرف کننده عمده 
بیمه نامه هستند. در حال حاضر بیشتر از۸۰  شریک تجاری داریم و بیمه دات کام بر روی 
بسیاری از اپلیکشین ها معتبر و شاخص مثل اپلیکیشن سکه بانک ملت، اپلیکیشن صاب بانک 

صادرات، خانه کارگر و … در حال خدمات رسانی است.
استراتژی ما از ابتدا در بحث توسعه بازار این بود که به روش B۲B اقدام کنیم. همان طور که 
می دانید نیاز بیمه ای هر شخصی در طول سال، حدودا ۴ الی ۵ مورد بیمه نامه است؛ از این 
رو توجیه اقتصادی برای طراحی اپلیکیشن وجود ندارد؛ پس راه کار را به این صورت دیدیم 
که به صورت وس با سایر اپلیکیشن ها همکاری کنیم. از اواخر سال ۹۷ بحث B۲B خیلی 
پررنگ تر شد، و از آن موقع در حال رشد است. در زمینه B۲B با اختالف بسیار زیادی  ما 
اول بازار هستیم و سازمان هایی مانند گروه صنعتی گلرنگ،  فوالد و … مشتریان ما هستند.

همانطور که گفته شد بیمه دات کام تمرکز اصلی خود را بر روی بحث B۲B گذاشته 
بود؛ اما الزمه این کار، فعال بودن فروش B۲C است، زیرا نیاز بود تا برای شرکای تجاری 

اعتمادسازی شود.

▪ خدمات شما در بیمه های گروهی به چه صورتی می باشد؟
در دو حوزه خیلی جدی روی بیمه های گروهی کار کردیم. در گام اول حوزه مسافرتی 
و آژانس های مسافرتی، به این صورت که آژانس مسافرتی با بارگزاری فایل در سیستم در 
لحظه قیمت گرفته و با انجام پرداخت، بیمه نامه ها به صورت آنالین صادر می شود. موضوع 
دیگری که در بحث گروهی کار می کنیم بیمه تکمیلی است. ما بیمه تکمیلی انفرادی 
داریم که شخص به صورت مستقیم امکان خرید کردن را دارد.  سازمان ها نیز می توانند 

به صورت گروهی برای کارمندان خود خرید کنند.

▪ برنامه شما برای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ چیست و چه اهدافی در آینده دارید؟
بیمه دات کام از ابتدا دیدگاه اگریگیتوری داشته است. یعنی تمام امکانات را مانند 
یک مارکت پلیس برای شرکت های بیمه فراهم کرده و با قرار دادن آیتم های تصمیم ساز 
بر روی سایت به مشتریان این فرصت را داده تا با مقایسه چندین پارامتر مثال رتبه 
شرکت بیمه در بیمه مرکزی، تعداد نمایندگان فعال در کل کشور یا شرایط پرداخت 

خسارت و مقایسه قیمت ها بتواند بهترین و با کیفیت ترین بیمه را خریداری کند.
رفته رفته به دنبال تکمیل سبد محصول رفتیم. دو محصول جدید را رونمایی کردیم. 
یکی قابلیت ارزیابی خسارت آنالین است که این قابلیت را دارد که کاربر از طریق 
اپلیکیشن در دو رشته درمان و خودرو با بارگزاری مدارک در پنل پس از بررسی های 
الزم توسط ارزیاب و رفع نواقص احتمالی تعیین خسارت انجام شود و پرداخت صورت 
بگیرد.. امیدواریم این محصول بتواند با سرعت زیادی رشد کند. در واقع مشتریان 
اول ما سازمان ها هستند تا بتوانند به صورت یکپارچه تمام مسائل منابع انسانی خود 

را پوشش بدهند.

محصول دوم زیرساخت بازاریابان آنالین است. این سامانه برای گروه ها و شبکه های 
فروشی مناسب است  که در کنار دیگر محصوالتشان می توانند بیمه نامه هم بفروشند. از 
این رو اتفاقی که در این سیستم افتاده این است که گروه بندی های مختلفی را می توان 

تعریف کرد و به ازای هر گروه، می توانیم میزان کارمزد مشخصی را اختصاص دهیم.
البته یک محصول دیگر هم با رویکرد B۲B در حال آماده سازی داریم که به زودی از آن 
رونمایی خواهد شد. این محصول، یک نوع زیر ساخت محسوب شده که برای رگوالتری 

کاربرد دارد و بخشی از مشکالت صنعت را پاسخ خواهد داد.

و چه  داشته اید  بفرمایید، چه چالش هایی  این حوزه  های  درمورد چالش   ▪
چالش های ممکن است در آینده برای شما پیش آید؟

اولین چالش این بود که تمامی شرکت های بیمه با این موضوع یه دو دلیل عمده 
نمایندگان و فروشندگان سنتی. دو عدم تمایل  مخالفت داشتند: آسیب به شبکه 
برای قرار گرفتن قیمت های اعالمی خود درکنار دیگر نمایندگان. مورد دوم را اینگونه 
می توان بیان کرد که برخی از شرکت های بیمه تمایلی به شفافیت اطالعات و قیمت ها 

نداشتند.
چالش بعدی این بود که سردرگمی در مورد نحوه برخورد سیستم به استارتاپ های 
 IT بیمه  ای بود،  آیا با ما به صورت یک شرکت بیمه برخورد شود؟ آیا یک شرکت
هستیم؟ یا باید به عنوان یک موضوع جدید دیده شویم؟ قوانین نظراتی بر ما به چه 
صورتی باید باشد؟ این چالش زمان زیادی برد و خوشبختانه در زمان ریاست آقای 
دکتر سلیمانی به این موضوع رسیدگی شد و به یک نتیجه جمع بندی شده رسیدیم.

چالش بعدی که به آن برخوردیم در حوزه تعریف استارتاپ های بیمه ای است. کارگزاران 
آفالین فقط با داشتن یک وبسایت فروشگاه می توانند مجوز بگیرند و با این مجوز ادعا 
کنند که یک استارتاپ بیمه ای هستند در صورتی که این موضوع با قوانین نظارتی مغایر 
است. زیرا وقتی بحث کارگزاری مطرح می شود تمرکز بر قیمت و این جنس مسائل است 
ولی یک استارتاپ باید در قبال سرویس ۷/۲۴، زیر ساخت کیف پول، باشگاه مشتریان 

و … نیز جوابگو باشد.
چالش دیگری که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، دامپینگ قیمت ها توسط بعضی 
از شرکت های بیمه است. این امر باعث از بین رفتن اعتماد مشتریان به اکوسیستم 
خواهد شد. دامپ قیمت زمانی اتفاق می افتد که این تفاوت قیمت به قدری فاحش 
باشد که دیگر در قالب تخفیف جای نگیرد. راهکارهایی برای جلوگیری از این موضوع 
البته خود من به آن اصال معتقد نیستم، زیرا قیمت  بوده، مثال قیمت مصوب که 
مصوب نهایت تا ۲.۵ درصد اجازه تخفیف به ما می  دهد در صورتی که کارمزدهایی 
داریم که بیش از ۲.۵ درصد است. پس نیاز داریم تا دستمان روی کارمزد باز باشد 
و از این طریق به مشتریان خود تخفیف بدهیم. با این حال مجدد باید یادآوری کنم 
که با آن دامپی که یکجا ۵۰ درصد تخفیف بدهد، مخالفیم. این روش منجر به هم 

خوردن اکوسیستم خواهد شد و این شرکت ها نیز محکوم به ورشکستگی هستند.
یکی دیگر از چالش هایی که با آن روبه رو هستیم، شرکت هایی هستند که به نحوی 
ارتباطات دولتی دارند و از قالب استارتاپ خارج می شوند. مثال پلتفرمی نیمه دولتی 
که مدتی پیش با تاکید بر استارتاپی بودن، به عنوان یک مارکت پلیس و پلتفرمی 
با ادبیات جدید و نوآورانه معرفی می شد، درصورتی که ابزار کاری برای بخش های 
دولتی بود. از این رو این شرکت هایی که مشتری هدایت شده دارند را نمی توانیم 

استارتاپ بنامیم و بیزینس هستند و قابل مقایسه با ما نخواهند بود.
چالش جدیدی که به آن برخوردیم، به وجود آمدن مجموعه هایی است که در یک 
حوزه دیگر در حال فعالیت هستند و به واسطه اطالعاتی که از کانال های مختلف 
مشتریان  به  می توانند  می کنند،  دریافت  اطالعات  از  برداری  بهره  مجوز  بدون  و 
پیشنهادهای هدفمند بدهند. این یک نوع سوء استفاده از اطالعات طبقه بندی شده 
است و باعث می شود رقابتی ناسالم شکل بگیرد. پیگیری های بسیاری از سمت ما 
و همکاران دیگر که با دیتای سالم در حال فعالیت هستیم صورت گرفته و صحبت 
های بسیاری با بیمه مرکزی در این خصوص داشته ایم. و امیدواریم که خود صنعت 
به طور جدی در این مورد فکر کند چون اگه قرار باشد دسترسی به اطالعات صورت 

بگیرد پس حداقل فضای یکسانی در اختیار همه قرار داده شود.

گفت وگو با بهاره شریفیون،
 مدیرعامل استارتاپ »بیمه دات کام«

ــاز  ــوان نی ــه عن ــا ب ــد. بیمه نامه ه ــد می کنن ــه را تهدی ــراد جامع ــی اف ــر زندگ ــاق دیگ ــزاران اتف ــه، دزدی و ه ــوزی، زلزل ــا، آتش س ــات، بیماری ه تصادف
جوامــع نقــش قابــل توجهــی در جبــران خســارات ایفــا کــردده و ایــن اطمینــان را می دهنــد کــه »خســارت، جبران پذیــر اســت!«. در ایــران نیــز خدمــات 

صنعــت بیمــه رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت.
با سرکار خانم بهاره شریفیون  داریم  رو قصد  این  از  داشته اند.  را  منصفانه  قیمتی  و  مناسب  با خدمات  بیمه  بهترین  اوصاف، مشتریان همیشه دغدغه خرید  این  با   

مدیرعامل و هم بنیانگذار استارتاپ »بیمه  دات کام« گفتگویی داشته باشیم.

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

استخدام در یکی از بزرگترین تولید
 و صادر کنندگان محصوالت غذایی

مدیر فروش  
ترجیحاٌ لیسانس مدیریت

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
سابقه کار 15 سال، حداکثر 50 سال سن  

آقا / خانم
رئیس فروش 

تهران  ، ترجیحاٌ لیسانس مدیریت
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، حداقل 10سال 

سابقه کار  
حداکثر سن 10 سال  ،آقا / خانم

رئیس فروش نمایندگی  
ترجیحاٌ لیسانس مدیریت

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
سابقه کار 10سال ، حداکثر سن40 سال، آقا

سرپرست فروش مویرگی
ترجیحاٌ لیسانس مدیریت

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
حداکثر سن40 سال

دارای حداقل 8 سال سابقه کار، آقا- خانم

سرپرست مرچندایزینگ
ترجیحاٌ لیسانس مدیریت

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

گزارش، آقا - خانم

کارشناس فروش نمایندگی
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/ماموریت خارج از شهر

کارشناس مرچندایزر، موزع، ویزیتور
دارای سابقه کار

________________
  استخدام مکانیک

گروه خوروسازی معتبر دعوت به همکاری میکند؛
مکانیک

 حداکثرسن 25 سال،  دیپلم، آموزش دارد
 ساعت کار: 9 الی 18 اضافه کاری دارد

 داشتن گواهی پایان خدمت یا معافیت غیر پزشکی
محل کار: انقالب

️♦دارای بیمه- غذا و مزایای ویژه
_______________

نیروی بسته بند ، خط_تولید ، شیمیست ، 
کارشناس بازرگانی  ، دفتری  ، انباردار در داروسازی

داروسازی بزرگ در تهران دعوت به همکاری میکند؛
شیمیست

آقا،  حداکثرسن 30 سال
 مدرک تحصیلی کارشناسی شیمی

نیروی بسته بندی، نیروی خط تولید
آقا، حداکثر سن 35 سال

کارشناس بازرگانی
ترجیحا خانم، مسلط به زبان انگلیسی

انباردار
آقا، آشنا به کار با کامپیوتر

مسئول دفتر
خانم، حداکثر 35 سال سن، مسلط به آفیس 

️♦دارای بیمه- غذا و مزایای ویژه
________________

کارخانجات معتبر جهت کار مونتاژکاری دعوت به 
همکاری میکند؛

مونتاژکار
آقا،  حداکثرسن 40 سال

 مدرک تحصیلی دیپلم، آموزش دارد
 ساعت کار: 8 الی 17- اضافه کاری دارد

محل کار: کیلومتر 4 جاده قدیم  و یک مورد کارخانه در 
میدان قزوین

________________
کارپرداز و حسابدار و  نیروی دفتری

دفتر یک کارخانه معتبر تولید لوازم خانگی دعوت به 
همکاری میکند؛

دفتری
خانم،  حداکثرسن 32 سال، مسلط به آفیس

دارای سابقه کار
حسابدار

خانم، دارای مدرک حسابداری
دارای سابقه کار

کارپرداز
آقا، دارای گواهینامه موتور

توانایی انجام امور خرید
 ️♦محل کار: خیابان شیخ بهایی

________________
راننده برای شرکت هواپیمایی

شرکت هواپیمایی جهت جابجایی کادر پرواز از تعدادی 
راننده دعوت به همکاری میکند؛

راننده ) خودرو از طرف شرکت(
آقا، حداکثر 40 سال سن

 دارای ظاهر بسیار مرتب، ساکن تهران
مسلط به رانندگی

   @karyabi_bazarekar  : کانال تلگرامی

داخلی 111 و 112 و 110

مجموعه شهر فرش واقع در تهران
 )محدوده کار: شهرک آزادی( جهت تکمیل کادر خود 

به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:
نیروی حراست

  آقا، جوان و متعهد 
 با مسئولیتها و شرایط احراز به شرح ذیل:

  کنترل تردد پرسنل، خودروها، اموال سازمان
  هدایت و راهنمایی مراجعین،  بازرسی های مستمر و به موقع

  مهارت در مدیریت بحران
 سالمت کامل جسمانی، روحی و روانی

 با توجه به نیاز شغلی قد باالی 180 سانتی متر، سن بین 25 الی 
 33 سال، ورزشکار در رشته های رزمی و ...

  محدودیت سنی 25 الی 30 سال
  داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت غیرپزشکی الزامی ست
  سابقه حراست در فروشگاه یا مجتمع مزیت محسوب خواهد شد

  محدوده کار: شهرک آزادی
  استان و شهر مورد نیاز: تهران

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

sh.sadeghi@shahrfarsh.com

دعوت به همکاری

یک شرکت در صنعت اسباب بازی از بین جوانان فعال و 
با انرژی جهت انجام امور انبارداری در استان  تهران از افراد واجد 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
اپراتور انبار

آقا، تمام وقت، سابقه فعالیت انبار
آشنا به نرم افزار های انبارداری، آشنا به فرایند اصول انبارداری

دارای تحصیالت، شخصیت فعال، با انرژی
حقوق کارشناس

بیمه، حق تخصص، حق سابقه، سایر مزایا
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به

 ایمیل زیر ارسال نمایند..
cv.parstoys@gmail.com 

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

»بیمه در ایران« صنعتی با حجم مالی
78هزار میلیارد تومان 
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دعوت به همکاری

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

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

منشی

خانم/ آقا،  تمام وقت، آشنا به اکسل، فن بیان مناسب، روابط عمومی باال
دارای سابقه کار، حسوب می شود.

ساعت کار شرکت شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 5:30 بعد از ظهر و پنج شنبه از 
ساعت 8:30 تا 1 ظهر می باشد.

حقوق ثابت، مزایا، عیدی
پاداش، سنوات

بیمه تامین اجتماعی
نزدیک به مترو زین الدین

حسابدار

خانم/ آقا، تمام وقت، لیسانس حسابداری، داشتن سابقه کار
تسلط به اکسل و آفیس، آشنایی به حسابداری بازرگانی و نرم افزار سپیدار سیستم 
)انبارداری، خزانه، مشتریان و فروش(، آشنایی به امور مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی

آشنایی به صورت های مالی
از کلیه متقاضیان واجد شرایط آزمون گرفته می شود.

ساعت کار شرکت شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 5:30 بعد از ظهر و پنج شنبه از 
ساعت 8:30 تا 1 ظهر می باشد.

حقوق ثابت، مزایا، پاداش
عیدی، سنوات

بیمه تامین اجتماعی
نزدیک به مترو زین الدین

منشی آشنا به 
حسابداری

خانم/ آقا، تمام وقت، آشنایی نسبی به امور حسابداری، دارای فن بیان
دارای سابقه کار، آشنایی به اکسل و نرم افزارهای ورد و آفیس

ساعت کار شرکت شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 5:30 بعد از ظهر و پنج شنبه از 
ساعت 8:30 تا 1 ظهر می باشد.

حقوق ثابت، مزایا
سنوات، بیمه تامین اجتماعی
نزدیک به مترو زین الدین

کارشناس فروش

خانم/ آقا،  تمام وقت، آشنا به فروش مواد غذایی در حوزه بنکداری
فروش تلفنی و حضوری، دارای فن بیان و روابط عمومی باال

ساعت کار شرکت شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 5:30 بعد از ظهر و پنج شنبه از 
ساعت 8:30 تا 1 ظهر می باشد.

حقوق، مزایا، عیدی
سنوات، پورسانت از فروش
نزدیک به مترو زین الدین

کارشناس بازرگانی

خانم/ آقا، تمام وقت، تسلط نسبی به زبان انگلیسی، داشتن سابقه کار
آشنایی با ثبت سفارش )سامانه جامع تجارت(

آشنایی با امور ترخیص کاال، امور مربوط به کشتی رانی )ترخیصیه( و امور مرتبط
 با بانک مرکزی، ساعت کار شرکت شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 5:30 بعد از 

ظهر و پنج شنبه از ساعت 8:30 تا 1 ظهر می باشد.

حقوق، مزایا، بیمه تامیین اجتماعی
عیدی، سنوات

نزدیک به مترو زین الدین

بازاریاب و ویزیتور

خانم/ آقا، تمام وقت، دارای سابقه کار در حوزه بنکداری مواد غذایی
دارای فن بیان و روابط عمومی باال، آشنایی به اصول اولیه بازاریابی

توانایی جذب مشتری، ساعت کار شرکت شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 5:30 
بعد از ظهر و پنج شنبه از ساعت 8:30 تا 1 ظهر می باشد.

حقوق ثابت، مزایا، بیمه تامین اجتماعی
پورسانت، عیدی، سنوات

پاداش، نزدیک به مترو زین الدین

کارمند اداری

خانم/ آقا، تمام وقت، دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط و بازرگانی
دارای سابقه کار، آشنا به امور ثبت سفارش )سامانه جامع تجارت(، گرفتن مجوز ها از 

سازمان های مجوز دهنده، آشنایی به امور ترخیص کاال
ساعت کار شرکت شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 5:30 بعد از ظهر و پنج شنبه از 

ساعت 8:30 تا 1 ظهر می باشد.

حقوق، پاداش، مزایا، عیدی
سنوات، بیمه تامین اجتماعی
نزدیک به مترو زین الدین

کارمند فروش

خانم/ آقا، تمام وقت، دارای سابقه کار در حوزه مواد غذایی بنکداری
دارای فن بیان  روابط عمومی باال

آشنایی با اصول فروش، پیگیری مطالبات، جذب مشتری جدید
ساعت کار شرکت شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 5:30 بعد از ظهر و پنج شنبه از 

ساعت 8:30 تا 1 ظهر می باشد.

حقوق، مزایا، پورسانت
عیدی، پاداش، سنوات

نزدیک به مترو زین الدین

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

 bardia.babakhani@yahoo.com

دعوت به همکاری

 گروه صنعتی پانل مهدی 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 واتس اپ زیر ارسال نمایند. لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
   واتساپ 09124574078        آدرس محل کار: شهرک صنعتی پرند

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

آقا،تمام وقت،  فوق دیپلم یا لیسانس برق، حداقل 2 سال سابقه تعمیراتی در حوزه برقتکنسین برق
ICDL مسلط به ،PLC مسلط به

حقوق توافقی، بیمه، صبحانه
نهار، سرویس پرند و رباط کریم

آقا،  تمام وقت،  فوق دیپلم یا لیسانس مکانیک، حداقل 2 سال سابقه تعمیراتی در حوزه مکانیکتکنسین مکانیک
مسلط به ICDL، مسلط به مکانیک، هیدرولیک و پنوماتیک

حقوق توافقی، بیمه، صبحانه
نهار، سرویس پرند و رباط کریم

حقوق توافقی، بیمه، صبحانهخانم/ آقا، تمام وقت،  دیپلم یا فوق دیپلم فنی، مسلط به ICDL، سن زیر 35 سالاپراتور خط تولید
نهار، سرویس پرند و رباط کریم

انباردار
آقا،  تمام وقت،  فوق دیپلم یا لیسانس، 3 سال سابقه کار مرتبط

مسلط به نرم افزارهای office و انبارداری و سپیدار، آشنا به حسابداری صنعتی
مسلط به کنترل موجودی - سفارش گذاری کاال - کنترل ضایعات - برنامه ریزی مواد- صدور ورود و خروج کاال و...

حقوق توافقی، بیمه، صبحانه
نهار، سرویس پرند و رباط کریم

دعوت به همکاری

شرکت پویش گستر عدالت سامان )سهامی خاص( 
فعال در حوزه های خدمات حسابداری مالی و حقوق مالی اقتصادی 
)مالیات، ارزش افزوده و کار و تامین اجتماعی( از فارغ التحصیالن 
مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و کاردانی در رشته حسابداری

 و مدیریت مالی در تهران دعوت به همکاری می نماید: 
حسابدار

خانم/ آقا، 3 نفر )یک نفر خانم باسابقه و 2 نفر بدون سابقه کار(
نیروی اداری

آقا ، آشنا به امور حسابداری مالی، پیگیر و منظم
 Excel & Word متعهد، دارای روحیه کار تیمی و پیگیر، آشنا با

شهر مورد نیاز: تهران 
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به

 ایمیل اعالم شده ارسال نمایند.
Pouyesh_job1399@yahoo.com

شرکت تولیدی عصاره گستر کاسپین تولید کننده عصاره 
مالت ایستک جهت تکمیل کادر کارخانه خود واقع در مازندران 

)محل کار: شهر سلمانشهر( با شرایط زیر استخدام می نماید:
تکنسین فنی

 1 نفر، دارای تجربه مرتبط با شغل مورد نظر
 آشنایی با امور فنی و تاسیسات، دارای ضامن معتبر

نگهبان
 1 نفر، دارای تجربه مرتبط با شغل مورد نظر

آشنایی با امور حراست و نگهبانی ،دقیق و منظم در ثبت ورود و 
 خروج پرسنل و کاال و ...

 دارای ضامن معتبر،  استان مورد نیاز: مازندران
شهر مورد نیاز: سلمانشهر

متقاضیان واجد شرایط می رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند.

nahidabdi84@yahoo.com

دعوت به همکاری

1- فروش اینترنتی
تغییرات سبک زندگی باعث شده است تا بسیاری از افراد برای تهیه مایحتاج مصرفی 
تبلیغات محصوالت در  و  اما فروش  بروند  آنالین  اینترنتی و  به سمت خریدهای  خود 

شبکه های مجازی همچون تلگرام، اینستاگرام و... به راحتی امکان پذیر نیست.
 برای تبلیغ از هر دو شبکه مجازی تلگرام و اینستاگرام استفاده نمایید اما تمرکز اصلی 
خود را بر روی اینستاگرام قرار دهید چراکه این روزها عکس بیش از متن و نوشته مردم 

را به خود جذب می کند اما بازاریابی در اینستاگرام هم نیاز به رعایت این اصول دارد:
▪ از عکس های باکیفیت استفاده نمایید

کدام مغازه یا فروشگاهی را دیده اید که دکور زشت و کثیفی داشته باشد؟ آیا اگر با چنین 
مغازه ای برخورد کنید رغبت به خرید پیدا می کنید؟! اینستاگرام هم دقیقًا حکم فروشگاه 
را برای شما دارد. شما با انتشار عکس های بی کیفیت، نه تنها غیرحرفه ای به نظر می رسید 
بلکه محصوالتتان را هم بی کیفیت نشان می دهید پس با گرفتن عکس های باکیفیت، از 
محصوالت در زوایای مختلفی عکس بگیرید و به گونه ای عکاسی کنید که اندازه واقعی 
محصول را برای کاربر محسوس کنید مثاًل عکس را از باال بگیرید یا آن را در برابر جسم 

دیگری قرار دهید تا اندازه واقعی آن نشان داده شود.
▪اعتماد مشتری را به دست آورید

نظر  و  سفارشات  تعداد  می آید:  دست  به  چیز  چند  با  اینستاگرام  در  مشتری  اعتماد 
خریداران، خرید حضوری و پرداخت درب منزل، تعداد فالورها و میزان الیک ها.

 بعد از خرید محصوالت، خودتان به دنبال مشتری بروید و نظر او را جویا شوید و پس از 
رضایت از محصول، نظر او را در پیج اینستاگرامی خود به اشتراک بگذارید.

به  اینستاگرام، کاربران کمتر  فالورها در  از  افزایش کالهبرداری  به  با توجه  این روزها 
سراغ پیج هایی می روند که امکان خرید و پرداخت حضوری ندارند لذا این مسئله نکته 
بسیار مهمی است؛ حتی برخی از پیج های اینستاگرامی به قدری از کار خودشان مطمئن 
می کنند.  عنوان  هم  را  رضایت  عدم  صورت  در  محصول  برگشت  امکان  که  هستند 
این گونه تبلیغات قوت قلبی است برای مشتری تا با خیال راحت محصول موردنظر خود 

را سفارش دهد.
 برای افزایش تعداد فالورها و الیک ها نیاز به تبلیغات در پیج های بزرگ دارید؛ برای 
انجام این کار می توانید با پیج های بزرگ و مشهور که حس می کنید مخاطبان شما آنجا 
هستند مکاتبه کنید تا با پرداخت هزینه و گاهی به صورت رایگان تبلیغ شما را نمایش دهند. 

فالورها  از  پیدا می کنید که  را  اینستاگرام پیج های آشپزی زیادی  مثاًل در 
دسر،  تزئین  آشپزی،  در شغل  اگر  لذا  برخوردارند  واقعی  مشتریان  و 
تبلیغ به سراغ چنین  برای  کیک و... فعالیت می کنید، می توانید 

پیج هایی بروید.
▪ زیادی تبلیغ خودتان را نکنید

این ذهنیت  از خود و محصوالتتان ممکن است  تبلیغ 
فروش  قصد  تنها  شما  که  کند  ایجاد  کاربر  در  را 
تبلیغاتتان،  البه الی  در  لذا  دارید  را  محصوالتتان 
دهید  ارائه  را  آموزش هایی  خود  کاری  درزمینٔه 
مثل  غذایی  محصوالت  فروش  شغلتان  اگر  مثاًل 
سبزی خردشده، ترشی، پیازداغ و ... است، نکاتی 
باکیفیت،  را در مورد تشخیص محصوالت غذایی 
و...  غذایی  محصوالت  از  نگهداری  روش های 
تا  می شود  باعث  مسئله  این  بگذارید.  نمایش  به 
با  شما  خوب  محصوالت  بین  بتواند  مخاطب  اواًل 
با  کاربر  دوما  شود،  قائل  تفاوت  دیگر  محصوالت 
پیج  یک  با  که  نمی کند  احساس  مطالب  این  خواندن 

تبلیغاتی روبرو است.

2- پرتوقع نباشید
تبلیغات، دومین مسئله ای که مشتریان به آن توجه می کنند،  انجام  از  بعد 
قیمت است لذا سعی کنید در ابتدای کار کمی توقعتان را پایین بیاورید و اجناس و 

محصوالت خود را با هزینه کمتری نسبت به جاهای دیگر به فروش برسانید.

3-تخفیف های ویژه بگذارید
برگزاری حراج های فصلی با تخفیف های ویژه یکی از کارآمدترین تکنیک های فروش 
است. تخفیف های ویژه از 30% تا 50%، تخفیف در قبال خرید بیشتر و یا اشانتیون 
باشید  از متداول ترین تکنیک های فروش هستند. توجه داشته  رایگان برای هر خرید 
است  ممکن  مثاًل  شود.  انجام  حساب شده  کاماًل  باید  تخفیف هایی  چنین  گذاشتن  که 
شما در کار تولید محصوالت غذایی خانگی باشید و احساس می کنید محصولی در حال 
اجناستان  تابستان  به  با نزدیک شدن  بافندگی هستید و  یا در شغل  خراب شدن است 
به فروش نرفته است و... در چنین مواردی گذاشتن چنین تخفیف هایی می تواند جلوی 
ضرر را بگیرد و باعث شود تا اجناستان به جای آنکه خراب شود یا روی دستتان بماند، 

به فروش برسد.

 4-قرارداد ببندید
یا  و  سوپرمارکت ها  خرید،  مراکز  شرکت ها،  با  خود  کاری  حوزه  در  می توانید  شما 
به فروش برسانند.  به توافق برسید که محصوالت شمارا  یا  ببندید  فروشگاه ها قرارداد 
مثاًل اگر شغلتان خیاطی است می توانید با یک مانتوفروشی قرارداد بندید تا لباس هایتان 

را با گرفتن سودی به فروش برساند.

5-نصب آگهی در معابر و خیابان ها
منازل،  در  را  خود  آگهی های  بروشور،  چاپ  با  می توانید  شما  روش  این  در 
خود  شغل  با  متناسب  زمینه،  این  در  کنید  دقت  پخش کنید.  خیابان ها  و  معابر 
کنید  تبلیغ  هستند،  آنجا  در  شما  مشتریان  عمده  که  مکان هایی  در  را  آگهی ها 
نزدیک  را  لباس  و  مانتو  و  سوپرمارکت ها  نزدیک  را  غذایی  اقالم  تبلیغات  مثاًل 

دهید. انجام  خرید  مراکز 

ارسال کاال در محدوده شهر
در صورت ارسال کاال تنها در محدوده شهر از روش های زیر استفاده نمایید:

1-ارسال با پیک:
پیک یکی از معتبرترین روش ها برای ارسال کاال در محدوده شهراست لذا شما می توانید 
بعد از سفارش محصوالت، کاال را از طریق پیک به دست مشتری برسانید و هزینه ارسال 

را بر عهده مشتری بگذارید.
برای ارسال با پیک از دو روش می توانید استفاده کنید:

▪ فرد مشخصی را از اقوام برای انجام این کار استخدام کنید و حقوق ماهانه ای را برای او 
در نظر بگیرید؛ در این صورت قیمت پیک مشخصی را می توانید برای مشتریان مشخص 
کنید و یا پول پیک را بر روی کاال اضافه کنید و در مقابل هزینه ارسال را برای مشتریان 

رایگان در نظر بگیرید.
این  در  کنید.  ارسال  را  موردنظر  مرسوالت  و  بگیرید  تماس  پیک  با  سفارشی  هر  با   ▪
صورت باید به مشتریان متذکر شوید که کاالی موردنظر ممکن است حداکثر تا یک روز 

بعد از ثبت سفارش به دستشان برسد.
2-نحوه ارسال کاال با انتخاب مشتری

در این روش شما می توانید با ایجاد گزینه های زیر انتخاب را بر عهده مشتری بگذارید:
▪امکان دریافت کاال به صورت حضوری

▪امکان ارسال کاال با اسنپ و یا الو پیک
▪ارسال با پیک

را  ارسال  باال، هزینه  از روش های  انتخاب هرکدام  با  این صورت مشتری می تواند  در 
متقبل شود.

ارسال کاال به خارج از محدوده یا شهر
اگر امکان ارسال کاال به سراسر ایران برای شما مقدور است در این صورت می توانید از 

روش های زیر استفاده نمایید و هزینه ارسال را به عهده مشتری بگذارید:
1-استفاده از روش پستی

محصوالت  دریافت  و  کاال  ارسال  برای  روش های  مطمئن ترین  از  یکی  پیشتاز  پست 
خریداری شده است که حداکثر ظرف مدت سه روز مرسوله را به دست مشتری می رساند.

2-ارسال سریع با تیپاکس
با استفاده از این روش کاالی موردنظر بعد از یک روزبه دست مشتری ارسال می شود.

اگر مشتری جنس را برگرداند چه کنیم؟
گاهی بعد از ارسال کاال، مشتری از سفارش خود بنا به دالیل مختلفی مثل عدم رضایت، 
ناقص بودن و... راضی نیست؛ در این صورت، با برگرداندن کاال ضرر متوجه شما خواهد 
شد لذا اگر بخواهید به هنگام خرید این را قید کنید که اجناس ارسالی به هیچ عنوان پس 

گرفته نمی شود تنها مشتری هایتان را از دست خواهید داد؛ پس چه باید کرد؟
بهترین کار این است که برای جلب اعتماد مشتری امکان خرید حضوری و یا برگشت 
کاال با هزینه خود مشتری را فراهم کنید؛ در این صورت مشتری همین که متوجه شود 
که در صورت عدم رضایت، چاره پس دادن کاال را دارد، باعث ایجاد اعتماد در مشتری 

می شود.
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چگونه به عنوان پو
یک زن خانه دار 
درآمد  کسـب  

کنیم؟

خانه دار بودن همیشه به معنای بیکاری 
و عدم کسب درآمد نیست بلکه شما می توانید 

خانه دار باشید و با انجام یکسری کارها درآمد میلیونی 
کسب کنید.

شغل خانگی این روزها همه به دنبال کسب درآمد هستند. 
این ماجرا زن و مرد هم نمی شناسد؛ اما با توجه به اینکه زنان 
نقش تربیت کودکان و خانه داری را بر عهده دارند، گاهی کار 

کردن در بیرون از منزل برای آنان سخت است، از طرف دیگر 
روحیه بعضی از زنان هم با فرصت های شغلی که بیرون از 
خانه برایشان فراهم می شود، هماهنگ نیست. با همه ی 
این ها شغل هایی هست که نیازی به بیرون رفتن از خانه 

ندارد. در این مطلب زیروبم کسب وکار خانگی را 
بررسی کرده ایم  و ترفندهای موفق شدن در آن 

را نوشته ایم.

خانگی،  کار  شروع  برای  گام  اولین 
ببینید  ابتدا  استعدادهاست.  و  توانایی ها  کشف 

آن  با  متناسب  بعد  و  دارید  تخصص  زمینه ای  چه  در 
تصمیم بگیرید؛ یک نفر در آشپزی مهارت دارد، یک نفر 

در زبان انگلیسی و فرد دیگری در نقاشی. اگر فکر می کنید در 
هیچ زمینه ای مهارت ندارید باید به دنبال کسب مهارت باشید. 

برای کسب مهارت، هم می توانید از اینترنت کمک بگیرید و هم 
با شرکت در کالس ها و دوره های آنالین و یا حضوری مهارتی را 
آموزش ببینید. بسته به اینکه بودجه تان چقدر است می توانید یکی 
استاد هزینه ی  کنار  در  یادگرفتن  کنید.  انتخاب  را  این دو روش  از 
بیشتری دارد اما در زمان کوتاه تری شما را به مقصد می رساند. از طرف دیگر کمک گرفتن 
از اینترنت رایگان است ولی باید صبوری کنید و وقت بیشتری را به آموزش اختصاص 
بدهید لذا اگر به دنبال این هستید که در زمان کوتاه بهترین کار را ارائه دهید باید 
بگوییم که کارهایی مثل خیاطی، نمد دوزی، بافت تابلو فرش، آرایشگری و...نیاز 

به گذراندن دوره های آموزشی همراه با استاد دارد اما کارهایی مثل آشپزی 
و تزیین دسر، عروسک سازی، فتوشاپ، پرورش گیاهان، ویراستاری، 

اینترنت  آموزشی در  فیلم های  با تماشای  و...  آموزشی  مربی 
امکان پذیر است.

قدم اول: 
پیدا کردن 

توانایی ها
چی بلدید؟

که  مسائلی  از  یکی 
خانه دار  زنان  از  خیلی 

منزل  در  درآمد  کسب  از  را 
بازمی دارد، ترس از ضرر و جذب 

شروع  اما  است  مشتری  نکردن 
از  یکی  و  است  سخت  کاری  هر 
جلب  خانگی  شغل  سختی های 
روش  و  راه  که  است  مشتری 

خود را دارد لذا برای پیدا کردن مشتری 
باید ازاینجا شروع کنید:

قدم دوم:
 پیدا کردن 

مشتری

آماده ارسال به مشتری 
است اما آیا می دانید چگونه باید 

این کار را به بهترین نحو انجام دهید؟ 
آیا امکان ارسال محصول به سراسر ایران 
برای شما مقدور است یا تنها می توانید در 

شهر و یا حتی محدوده زندگی خود این کار 
را انجام دهید؟ آیا به این فکر کرده اید که 
محصول را با چه وسیله ای باید به دست 

مشتری برسانید؟ و... برای ارسال 
می توانید از روش های زیر

 استفاده نمایید:

قدم سوم: 
رساندن 

سفارش ها به 
دست مشتری
محصول شما 

دعوت به همکاری
به اطــالع می رساند سازمان 

آتش نشانی و خدمات ایمنی 
تهران از میان فارغ التحصیالن 

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای 
بومی شهرتهران دارای دفترچه اعــزام به 

خدمت مقدس سربازی در رشته های مهندسی، مدیریتی ، 
 it علوم پایه ،شیمی، برق،فیزیک،مخابرات، رایانه ،معماری و 
با شرایط ابالغی ستاد کل نیروهای مسلح مندرج در سامانه 

 جذب سرباز امریه می پذیرد.
  ♦ شرایط اختصاصی جذب:

 تحت پوشش کمیته امداد /تحت پوشش بهزیستی / نفرات برتر 
دانشگاه / ایتام / عضو بنیاد ملی نخبگان و حافظان قرآن مجید / بسیج 
فعال )حداقل شش ماه( و ♦ عدم انتساب نسبی و سببی مشمول درجه های 

1و2 به شاغلین در مجموعه مناطق،شرکتها و سازمانهای شهرداری تهران.
)مصادیق در سامانه درج شده( جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری

  ♦ آدرس مراجعه : سایت 
)www.125.tehran.ir( 

021-64321019  
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دعوت به همکاری دعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاریدعوت به همکاری

»مهارت آموزی سربازان« توسط ستاد کل نیروهای مسلح در کل کشور اجرا می شود. در این طرح ملی و سرنوشت ساز در حوزه اجرای طرح سرباز ماهر، جهاد دانشگاهی، 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای با همکاری موثر سایر دستگاه ها به عنوان دو نهاد موثر برای مهارت آموزی ایفای نقش می کنند.

فرصت سربازی و مشق مهارت 

ــار  ــا در کن ــت ت ــربازان اس ــوزی س ــرای مهارت آم ــی ب ــربازی محیط ــدس س ــت مق ــه خدم ــت ۲۴ ماه فرص
ــز  ــان نی ــاش آینده ش ــن مع ــی و تامی ــرای زندگ ــد و ب ــارت ببینن ــق مه ــروری مش ــی و ض ــای دفاع آموزش ه

ــوند.  ــاده ش آم
 ســربازی یــا بــه قــول مســن ترهایمــان اجبــاری بــرای مــردان جــوان ســرزمینمان در ســن ۱۸ ســالگی مرحلــه ای 
از ســازندگی زندگیشــان محســوب می شــود مرحلــه ای کــه از ســال ۱۳۰۴ بخشــی از نیــاز نظامــی کشــورمان را 

تامیــن و امنیتــش را در مقابل نفــوذ دشــمنان و بیگانــگان حفــظ کــرده اســت.
ــب  ــه تصوی ــن اش ب ــه رســمیت شــناخته شــده و قوانی ــر کــه در کشــورمان ب ــان در ۹۶ ســال اخی  ســربازی چن
ــدن  ــای »ساخته ش ــا واژه ه ــا ب ــی از م ــر کس ــه کمت ــوده ک ــوردار ب ــت برخ ــردم از اهمی ــان م ــیده در می رس

ــت. ــه اس ــازد« بیگان ــی س ــرد م ــام م ــوان خ ــربازی از ج ــن« و »س ــه میه ــن ب ــوان«، »ادای ِدی ج
ســربازان در طــول تاریــخ و فــراز و فرودهایــش بــرای ســرزمینمان ســنگ تمام هــای زیــادی گذاشــته انــد وقتــی 
کــه روزگار دفــاع مقــدس بــود و دشــمنان حــرف حســاب سرشــان نمی شــد ایــن ســربازان بودنــد کــه در کنــار 
ســایر نیروهــای نظامــی و انتظامــی و بســیج  مردمی جانشــان را بــر کــف دســت نهــاده و آمــاده شــهادت بودنــد، 

بعــد از آن روزهــا هــم ســربازان بــا خدمــت و انجــام وظیفــه در نقــاط مختلــف 
ــای  ــن سیســتان و بلوچســتان مرزه ــل همی ــرزی مث شــهری، روســتایی و م

ــد. ــگان حفــظ کردن کشــورمان را از شــرارت های بیگان
ســربازان نیروهایــی جــوان هســتند، بعضــا خیلــی از آنهــا  تحصیــل کــرده و 
ــا و استعدادشــان  ــرای اســتفاده از توانمندیه ــه ب ــد ک پتانســیل های بالقوه ای ان
ــش  ــت دوران خدمت، افزای ــده شــده اســت تا جذابی ــف چی ــای مختل برنامه ه
خدمت، ارتقــا  اثربخشــی  خدمت، افزایــش  دوره  در  رضایــت  و  نشــاط 
ــان  ــازار کار در آن ــه ب ــرای ورود ب ــی ب ــای شــغلی، کارورزی و آمادگ مهارت ه
ایجــاد شــود و ایــن ۲ ســال زندگــی برایشــان ســودمند باشــد و بعــد از ایــن 
ــی  ــه قول ــند و ب ــته باش ــن داش ــرای گفت ــی ب ــی حرف ــد در زندگ دوره بتوانن

گلیم شــان را از آب بکشــند.

فرصت ۲۴ ماهه خدمت  مقدس سربازی

در ســال های اخیر نســبت ســربازان وظیفه دارای مدارک تحصیلی کارشناســی 
ــر در  ــم و پایین ت ــی دیپل ــدرک تحصیل ــربازان دارای م ــر با س و باالت
حــال افزایــش بــوده و بــه مــرز قابــل توجــه ۴۰ درصــد رســیده اســت ایــن 
ــا در  ــده ت ــه ای ش ــرده زمین ــل ک ــوان تحصی ــربازان ج ــش س افزای
کنــار آموزش هــای نظامــی و رزمــی بــرای دوران صلــح در راســتای 
پیشــرفت و آبادانــی کشــورمان و پیشــبرد اهــداف انقــاب اســامی 

نقــش بــه  ســزایی را ایفــا کننــد.
بــه گــزارش ایرنــا، همــه ایــن اهمیت هــا باعــث شــد تــا زمینــه ورود بــه طــرح جامــع مهارت آمــوزی 
ــرود  ــا ایــن طــرح در مجلــس برای تصویــب ب ــال شــود ت ــه صــورت جــدی دنب ســربازان وظیفــه ب
ــوزی  ــزی مهارت آم ــرارگاه مرک ــده ق ــه فرمان ــی ک ــرد موضوع ــی بگی ــورت قانون ــده ص و در آین
کارکنــان نیروهــای مســلح یــک مــاه پیــش در رابطــه بــا آن گفتــه بــود: طــرح جامــع مهارت آمــوزی 

ــرای ســیر مراحــل قانونــی تقدیــم دولــت و مجلــس می شــود. و اشــتغال ســربازان وظیفــه ب
ــرارگاه مرکــزی مهارت آمــوزی  ــی ق ســردار محمدحســین ســپهر در کمیســیون دائمــی شــورای عال
ــن  ــاءاهلل ای ــه: ان ش ــود ک ــرده ب ــاره ک ــش اش ــرح و ضرورت ــن ط ــه ای ــلح ب ــای مس ــان نیروه کارکن
ــا  ــرود و مــا از مجلــس پیگیــری کنیــم ت ــه مجلــس ب الیحــه در هیــات دولــت مصــوب بشــود و ب

ایــن الیحــه مبنــای کار مــا شــود.

سربازان تحصیل کرده 
و نیازهای آینده شان

و  بررســی  فراینــد  و  جامعی تدویــن  طــرح  ســربازان  مهارت آمــوزی  چند بــرای  هــر 
تصویبــش در هیــات دولــت و مجلــس را بایــد ســپری کنــد امــا پیشــتر از این هــا برای ایــن 
ــا نیروهــای مســلح  ــی ب ــی شــروع شــده و دســتگاه های مختلف ــات عمل ــوزی اقدام مهارت آم
در ایــن زمینــه همــکاری داشــتند کــه یکــی از آن هــا فنــی و حرفــه ای اســت و نتیجــه ایــن 
ــون  ــالجاری تاکن ــدای س ــر ســرباز از ابت ــزار و ۶۳۸ نف ــا ۲ ه ــات باعــث شــد ت ــه اقدام گون
پادگان هــای  در  مهارتــی  مختلــف  رشــته های  در  را  حرفــه ای  و  فنــی  آموزش هــای 
سیســتان و بلوچســتان فــرا بگیرنــد کــه در ایــن رابطــه مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
ــوزش  ــا، اداره کل آم ــیوع کرون ــای ش ــود محدودیت ه ــا وج ــت: ب ــتان گف ــن اس ای
فنــی و حرفــه ای بــا همــکاری قــرارگاه مهــارت آمــوزی ســتاد کل نیروهــای مســلح گام هــای 

مثبتــی بــرای آمــوزش مهــارت بــه ســربازان برداشــته اســت.
ــای  ــن نیازه ــربازان را تامی ــه س ــی ب ــای مهارت ــه آموزش ه ــدف از ارائ ــی ه ــداداد اولیائ خ
ــرای  ــه اشــتغال پذیری و تســهیل ب ــان وظیفــه ماهــر و کمــک ب ــه کارکن نیروهــای مســلح ب
ورود بــه بــازار کار عنــوان کــرد و افــزود: تــا 
پایــان شــهریورماه ســالجاری ۲ هــزار و ۶۳۸ نفر 
دوره معــادل افــزون  بــر ۳۲ هزارنفــر ســاعت 
ــده  ــه ش ــا ارائ ــارت در پادگان ه ــوزش مه آم

اســت.
ــده  ــوزش دی ــربازان آم ــرد: س ــان ک وی بی
ــرکت  ــارت ش ــنجش مه ــای س در آزمون ه
ــی و  ــون کتب ــه در آزم ــانی ک ــرده و کس ک
ــارت  ــوند، کارت مه ــول ش ــی( قب نهایی)عمل

دریافــت می کننــد.
حرفــه ای  و  فنــی  آمــوزش  مدیــــرکل 
بــه  اشــاره  بــا  بلوچســتان  و  سیســتان 
شــده  اجــرا  آموزشــی  دوره هــای  تنــوع 
ــر  ــه، تعمی ــت: کاربررایان ــربازان گف ــرای س ب
ــی، آشــپزی، ســرویس  ــودروی بنزین موتورخ
و نگهــداری خــودرو، ســیم کشــی مدارهــای 
ــوکار(، لوله کشــی  ــه ســاختمان )روکار و ت پای
ــکاری و  ــتی، جوش ــایل بهداش ــاب وس و نص
دوره هــای  از جملــه  عکاســی دیجیتــال 

ــت. ــوده اس ــی ب آموزش
روش  توســعه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــا اســتفاده از کارگاه هــای تولیــدی و خدماتــی متعلــق  مهارت آمــوزی در محیــط کار واقعــی ب
بــه نیروهــای مســلح در شــرایط شــیوع کرونا پیگیــری آموزش هــای مجــازی بــرای 
ــوردار  ــر برخ ــرزی و کمت ــق م ــژه در مناط ــوزی بوی ــه مهارت آم ــربازان ب ــر س ــی بهت دسترس

اســتان را مــورد تاکیــد قــرار داد.
حــدود ســه هــزار ســرباز مهارت دیــده آن هــم از ابتــدای ســال تاکنــون بــرای سیســتان و بلوچســتان 
ــتغال  ــت اش ــه وضعی ــه اول ب ــر در درج ــربازان ماه ــن س ــود ای ــت وج ــی اس ــاق مثبت اتف
جامعه ایــن اســتان کمــک می کنــد و ایــن ســرباز بعــد از ۲ ســال کــه از ســربازی بــه خانــه 
ــم  ــد از آن ه ــد بع ــواده نباش ــربار خان ــد و س ــا کن ــت و پ ــد کاری دس ــر می توان ــی رود بهت م
ــع آن  ــه تب ــادی و ب ــیب  های اقتص ــان می دانیم آس ــر خیلی هایم ــد دیگ ــتغال باش ــی اش وقت

ــود. ــی ش ــر م ــرایطش مهیات ــعه کشور ش ــت توس ــم و در نهای ــی ک اجتماع

۳۲ هزارنفر ساعت آموزش مهارت 
در پادگان ها 

مشــاور عالــی قــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی ســتاد کل نیروهــای 
ــد  ــد می توانن ــی ندارن ــارت خاص ــه مه ــربازانی ک ــت: س ــلح گف مس
ــد. ســال گذشــته در حــوزه  در کاس هــای آموزشــی شــرکت کنن
کشــاورزی بیــش از ۴7 هــزار نفــر و در حــوزه فنــی حرفــه ای بیــش از 

۸۶ هــزار نفــر را آمــوزش و مــدرک دادیــم.
ســردار موســی کمالــی، مشــاور عالــی قــرارگاه مرکــزی مهــارت آموزی 
ســتاد کل نیروهــای مســلح، در گفت وگــو بــا برنــا، دربــاره 
مهــــارت آمــوزی ســربازان، اظهــار کــرد: ســربازان قبــل از اعــزام 
بــه ســربازی در یــک ســامانه ســرباز ماهــر می تواننــد ثبــت نــام کننــد 
ــوق هایی را  ــند مش ــته باش ــی داش ــته خاص ــی در رش ــر مهارت و اگ
برای شــان درنظــر می گیریــم و براســاس آن محــل خدمــت، 

ــود. ــن می ش ــه و ... آن تعیی ــی، درج مرخص
ــوند  ــری می ش ــادگان غربالگ ــربازان در پ ــت: س ــی گف ــردار کمال س
و اگــر حرفــه ای را بلــد باشــند امــا مــدرک نداشــته باشــند آزمــون 
ــازمان  ــم. س ــدرک می دهی ــود و م ــه می ش ــا گرفت ادواری از آنه
ــدرک  ــت م ــرد و در نهای ــون را می گی ــن آزم ــه ای ای ــی حرف فن
ــر  ــی معتب ــه گواه ــه ای، ک ــی و حرف ــازمان فن ــوزی س ــارت آم مه

ــود. ــت، داده می ش ــی اس ــن الملل ــی و بی داخل
او ادامــه داد: ســربازان را تقســیم بندی می شــوند، بــه عنــوان 
ــاز  ــی کار، آغ ــط واقع ــوزش در محی ــاگردی و آم ــتاد- ش اس
ــه ای  ــی حرف ــزار کارگاه را ســازمان فن ــش از 7 ه ــد. بی ــه کار می کنن ب
ــوان کارگاه آمــوزش در محیــط کار ثبــت کــرده اســت کــه  ــه عن ب

ــد. ــب می کن ــه کس ــا تجرب ــن کارگاه ه ــربازان در ای س
مشــاور عالــی قــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی ســتاد کل نیروهــای 
ــد  ــی ندارن ــارت خاص ــه مه ــربازانی ک ــرد: س ــح ک ــلح تصری مس

ــد. ســال گذشــته  ــد در کاس هــای آموزشــی شــرکت کنن می توانن
در حــوزه کشــاورزی بیــش از ۴7 هــزار نفــر و در حــوزه فنــی حرفــه ای 

بیــش از ۸۶ هــزار نفــر را آمــوزش و مــدرک دادیــم.
ســردار کمالــی دربــاره اســتقبال ســربازان از دوره هــای مهــارت آموزی، 
بیــان کــرد: ســربازان تحصیلکــرده بــه دنبــال ایــن هســتند کــه بعــد 
ــد  ــد برون ــش را خوانده ان ــه درس ــی ک ــر کارهای ــربازی س از س
بــه همیــن دلیــل فقــط مهارت هــای برنامــه نویســی و کارآفرینــی 
بــه آنهــا آمــوزش داده می شــود امــا آنهایــی کــه مــدرک تحصیلــی 
ــیار  ــربازی بس ــوزی در س ــارت آم ــای مه ــن دوره ه ــد از ای ندارن

ــد. ــتقبال می کنن اس
ــان  ــا جوان ــت ت ــی اس ــت خوب ــربازی، فرص ــت: دوران س او گف
عــاوه بــر دفــاع از امنیــت کشــور، حرفــه ای را رایــگان یــاد گرفتــه 

و مــدرک آن را داشــته باشــند.
مشــاور عالــی قــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی ســتاد کل نیروهــای 
مســلح دربــاره اصــاح قانــون ســربازی، خاطرنشــان کــرد: بنــده نیــز 
ــا انتظــار  ــه م ــه اصــاح دارد چراک ــاز ب ــون ســربازی نی ــدم قان معتق
ــوراک در  ــاس و خ ــا، لب ــوق، مزای ــر حق ــان از نظ ــم جوانان م داری
شــرایطی باشــند کــه در شــان یــک ســرباز جمهــوری اســامی باشــد 
از ایــن جهــت نیــاز بــه اصــاح و پیــش بینــی منابــع بیشــتری دارد.

سردار کمالی:

سربازان از دوره های مهارت آموزی
 استقبال خوبی دارند

آموزش مهـارت به 1۲0 هزار سرباز
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای گفــت: 5۳ درصــد از کارجویــان دوره هــای آمــوزش فنــی و حرفــه ای 

ــوند. ــازار کار می ش ــذب ب ج
ــوزش  ــد درصــد از آم ــورد اینکــه چن ــارس در م ــزاری ف ــا خبرگ ــو ب غامحســین حســینی نیا در گفت وگ
ــن ســؤال ســختی  ــار داشــت: ای ــازار کار می شــوند، اظه ــه ای جــذب ب ــی و حرف ــای فن ــدگان دوره ه دی
ــداد  ــال ۹۹ تع ــار س ــاس آم ــا براس ــردد، ام ــل برمی گ ــران قب ــرد مدی ــه عملک ــخ آن ب ــه پاس ــت ک اس
5۳درصــد از کارجویــان دوره هــای آمــوزش فنــی و حرفــه ای جــذب بــازار کار شــده اند کــه رقــم خوبــی 
اســت، امــا تــاش می کنیــم، ایــن میــزان را بــا نــگاه آمــوزش فنــی و مهارتــی تقاضامحــور ارتقــا دهیــم.

وی افــزود: ســال گذشــته ۴5 درصــد از متقاضیــان دوره هــای آمــوزش فنــی و حرفــه ای از بیــن فارغ التحصیــان دانشــگاه ها بودنــد کــه ایــن نشــان می دهد 
ارزش مهارت آمــوزی چقــدر مهــم اســت. بنابرایــن آمــوزش مهــارت بــه دانشــجویان از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت. 

رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای همچنیــن در مــورد اینکــه چــه تعــداد از ســربازان آموزش فنــی و مهارتــی می گذرانند، عنــوان کرد: براســاس 
تقدیــم آمــوزش فنــی و حرفــه ای ســربازان بــرای ســال جــاری ۱۰۰ هــزار نفــر در دوره هــای آمــوزش فنــی و مهارتــی شــرکت می کننــد و تعهــدات مــا 

بــه صــورت نفرســاعت براســاس ســند برنامــه بــه مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان ها اباغ شــده اســت.
حســینی نیا گفــت: مذاکــرات ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــا قــرارگاه مهارت  آمــوزی نیروهــای مســلح ادامــه دارد و امیدواریــم بتوانیــم بــا آنهــا 
بــه توافــق رســیم. تعهــد کلــی مــا بــه ایــن قــرارگاه براســاس ســند باالدســتی و قــرارداد ســه ســاله ایــن اســت کــه بــه ســربازان متقاضــی 

آمــوزش مهارتــی بیاموزیــم. 
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه بتوانیــم یــک الحاقیــه بــه ایــن قــرارداد داشــته باشــیم کــه زمینــه اجرایی شــدن بهتــر آمــوزش مهارتی بــه ســربازان را 

فراهــم کنــد و در ســال جــاری بــا ارتقــای ۲۰ درصــد بــه ظرفیــت بتوانیــم ۱۲۰ هــزار نفــر از متقاضیــان ســرباز را آمــوزش مهارتــی بدهیم.
ــا بخشــی از آمــوزش  ــه خاطــر کرون ــه اینکــه ســال گذشــته ب ــا توجــه ب ــه ای خاطرنشــان کــرد: ب رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرف
بــه ســربازان دچــار محدودیــت شــده بــود، در نتیجــه ۸۶ هــزار نفــر ســرباز دوره هــای مهارتــی را گذراندنــد، امــا امیدواریــم بــا رفــع موانــع 
کرونایــی و اینکــه ســربازان واکســن های کرونــا را دریافــت کننــد، شــرایط بــرای آمــوزش بهتــر شــود و بتوانیــم ظرفیــت آمــوزش مهارتــی 

ســربازان را بــه ۱۲۰ هــزار نفــر برســانیم.
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●هوش مصنوعی چیست؟
تعریفی که در بین عموم مردم از هوش مصنوعی وجود دارد، با تعریف 
ابزاری چندوجهی  است. هوش مصنوعی  متفاوت  آن کمی  تخصصی 
است و اختراع آن بی شباهت به برق نیست. برق نیز ابزاری است که 
به خودی خود نه بد است و نه خوب و نحوه استفاده ما از آن نشان دهنده 
تاریخچه جالبی  ابزار  به عنوان یک  است. هوش مصنوعی  آن  کارکرد 
دارد. هوش مصنوعی واژه جدیدی نیست. آلن تورینگ در سال 1951 
این  نمود.  طراحی  تستی  و  کرد  مطرح  را  واژه  این  بار  اولین  برای 
وارد یک چت  وقتی شما  است که  پایه ساخته شده  این  بر  آزمایش 
باکس می شوید و با آن شروع به صحبت می کنید، اگر متوجه شوید که 
فردی که با شما در حال گفتگوست انسان نیست و یک ربات است، این 
دستگاه تست تیورینگ را با موفقیت گذرانده است. این یکی از اولین 

جرقه های هوش مصنوعی در دنیا بود.
 طی سالهای 1950 تا 1962 الگوریتم های شبکه عصبی ساخته شدند. 
این شبکه ها به صورت الیه الیه به هم متصل هستند و بی شباهت به 
الیه های شبکه عصبی انسان نیستند. این دستگاه ها تنها می توانستند 
مسائل خطی را حل کنند. مشکل این دستگاه ها زمان بر بودن محاسبات 
و عاجز بودن آن از حل مسائل پیچیده بود. این الگوریتم اندک اندک از 
دور خارج شد. این شبکه ها پایه و اساس شبکه های پیشرفته ای مانند 

گوگل هستند.
در سال 1977 شرکت آی دی ام دستگاهی طراحی کرد و این دستگاه 
با گری کاسپاروف مسابقه شطرنج می داد. اختراع این دستگاه یکی از 
نقاط عطف تاریخ هوش مصنوعی بود. فعالیت این دستگاه بر پایه حافظه 
عظیمی بود که دیپ بلو از آن برخوردار بود و تمام احتماالت ممکن در 
بازی را تشخیص می داد. بعدها با پیشرفت فّناوری این مسئله مشهود 
شد که برای تصمیم گیری نیاز به داشتن همه احتماالت ممکن نیست.

بعدها با توسعه چیپ های فناور، این قابلیت فراهم شد تا انسان بتواند 
تا  توابع ساده جمع و تفریق گرفته  از  تابعی که مدنظر دارد  هرگونه 
مثال های پیشرفته تر روی این چیپ ها به وسیله GPU ها که به صورت 

موازی فعالیت می کنند انجام دهد. با آمدن جی پی یوها محدودیت 
توانایی محاسبه که در شبکه ها وجود داشت برطرف شد. در سال 2001 
دیتا بیس بزرگی از تصاویر تهیه شد و بیش از چند میلیون تصویر در 
آن وجود داشت. در این دیتابیس هزاران برچسب و دسته بندی وجود 
دارد و نام گذاری شده است. به این ترتیب مشکل ذخیره داده و محاسبات 
با  برطرف شد. در سال 2012 مسابقه ای  تقریباً  تا شروع هزاره سوم 
استفاده از این دیتابیس برگزار شد و یک میلیون از این تصاویر به عنوان 
دیتاهای مورد آزمون استفاده شد. برنده مسابقه جفری هینتون به عنوان 
استاد از تورنتو و شاگرد او الکس کریزوفسکی بودند. آن ها توانستند با 
استفاده از شبکه های عصبی عمیق برنده مسابقه شوند و این یک نقطه 
عطف برای شبکه های عصبی بود که چند سال قبل کنار گذاشته شده 

بودند.
از هوش مصنوعی می توان در همین زمینه ها استفاده کرد. هرچه سالها 
جلوتر رفتند شبکه های عصبی عمیق پیشرفته تر شدند و بیشتر از قبل 
با نیازهای جامعه مطابقت پیدا کردند. با گذر سالها مشخص شد طرز 

کارکرد این شبکه ها بیش از هر چیزی شبیه مغز انسان است.

●هوش مصنوعی در مرحله ای جدید
در سال 2016 پس از اولین مدل شبکه های عمیق اتفاق مهمی افتاد. 
این اتفاق مشابه ماجرای دیپ بلو بود. این بار به جای شطرنج بازی گو 
که بیشتر مربوط به شرق آسیاست قرار داشت. این بازی بیشتر وابسته 
به شهود و تصمیم گیری هوشمند بدون محاسبه است کنه درواقع عام 
مردم به آن هوش می گویند. بازوی هوش مصنوعی شرکت گوگل بانام 
google deep mind الگوریتمی طراحی کرد که اندک اندک موفق 
به شکست یکی از قهرمانان محلی بازی گو شد. با توجه به محدود بودن 
آموخت.  را  بازی  یک  حقه های  تمامی  نمی شود  هیچ گاه  انسان،  عمر 
درواقع دیپ مایند دو مدل به وجود آورد که یکی مدل پایه و بیسیک 
و یکی مدلی بود که از مدل پایه یاد می گرفت و درنهایت از آن پیشی 
گرفت. درنهایت در سال 2016 مسابقه ای میان این مدل و قهرمان بازی 

گو برگزار شد و مدل دیپ مایند توانست او را شکست بدهد.
امروزه اپلیکیشن هایی که ما از آن ها استفاده می کنیم و فناوری هایی 
همین  از  استفاده  با  اثرانگشت  تشخیص  یا  چهره  تشخیص  مانند 
الگوریتم ها استفاده می کنند. این تحوالت باعث وقوع انقالبی در این 
زمینه شد. بسیاری از حوزه ها ازجمله حوزه پزشکی نیز از این فناوری ها 

بهره بردند.
انواع یادگیری ها مانند ماشین لرنینگ، از الگوریتم های شبکه عصبی 
استفاده می کنند. آموزش بازی گو یکی از مثال های این نوع آموزش 
اینفورسمنت  یادگیری هوش مصنوعی، ری  از  دیگر  است. یک مدل 
لرنینگ است. این روش یادگیری مانند تعامل یک کودک نوپا با محیط 
و تجربه اتفاقات در آن است. تجربه انسان ترکیبی از یادگیری تجربی 
اساس  همین  بر  نیز  مصنوعی  هوش  و  است  دیگران  از  یادگیری  و 
پلتفرم هایی بر همین اساس طراحی می کنند. یکی از محصوالت نچرال 
لنگوئج پراسینگ دستیارهای صوتی است که شرکت های مختلف آن ها 

طراحی کرده اند و از همین روش برای کاربری آن استفاده می کنند.

●هوش مصنوعی، مزایا و معایب
هوش مصنوعی به خودی خود یک بزار است و نه تقدسی دارد و نه بد و 
شیطانی است. هوش مصنوعی هم می تواند در تولید ابزارآالت نظامی 
بهبود  استفاده شود و هم می تواند در جهت  نظامی  اهداف  و توسعه 
وضعیت زندگی انسان حوزه های پزشکی، صنعت و کشاورزی استفاده 
بگیریم  موضوع  این  به  پرداختن  به  تصمیم  باید  زود  یا  دیر  ما  شود. 

همان گونه که به انرژی هسته ای پرداختیم.
و  است  تبلیغاتی  محتوای  تولید  برای  مناسبی  بستر  هوش مصنوعی 
گوگل به خوبی از این فرصت استفاده می کند. در کنار این ها یکی از 
حریم  و  شخصی  اطالعات  و  حفظ  زمینه  این  دغدغه های  مهم ترین 
خصوصی کاربران و دریای دیتاییست که در این بستر به وجود آمده 
است. برای مثال چند سال پیش پژوهش به وسیله هوش مصنوعی بر 
روی احتماالت میرایی مردم انجام شد و این اطالعات در سطح فضای 

مجازی پخش شد و باعث ایجاد مشکل شد.
انقالب صنعتی چهارم بر اساس هوش مصنوعی و اینترنت اشیا اتفاق 
افتاده است. هوش مصنوعی در موارد باال شرح داده شد. اینترنت اشیا 
نیز فناوری مهمی است که با استفاده از جمع آوری اطالعات از اشیا و 
وسایل کار می کند. اینترنت اشیا در صنعت کاربرد بسیار باالیی دارد. 
اینترنت اشیا در کارخانه به این معناست که اجزای کارخانه و دستگاه ها 

از یکدیگر باخبر باشند.

●هوش مصنوعی در دنیای سالمت و پزشکی
در حوزه پزشکی به علت دو خصیصه از انقالب صنعتی چهرم عقب مانده 
است. اول ازهمه درگیر بودن جان و سالمتی مردم در این موضوع باعث 
است.  منطقی  آن ها  از  بسیاری  که  است  ایجاد سختگیری هایی شده 
یکی از بحث هایی که در پزشکی وجود دارد قوانین و پروتکل هاست. 
علت دیگر کند بودن روند اداپت شدن و مطابقت حوزه پزشکی نسبت 
به دیگر حوزه هاست. استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی در سه 
زیرمجموعه ممکن است. اول زیرساخت هاست. اسنپ دکتر و پزشکی 
از راه دور در این زیرمجموعه جای می گیرد. در برخی از پلتفرم ها پیش 
از برقراری ارتباط با اسنپ دکتر می توان از یک چت بات بهره برد و 
بیمار بتواند قبل از برقراری ارتباط با دکتر مشکل خود را تشخیص دهد.

حوزه دیگر حوزه تشخیص است. الگوریتم هوشمند تشخیصی در حوزه 
پزشکی در حال حاضر تنها یک پلتفرم است. این الگوریتم در حال رشد 
است و جای توسعه زیادی دارد و عملکرد آن به گونه ای است که پیش 
از دکتر مشکل را تشخیص می دهد. همچنین درزمینه کمک تشخیص 

نیز جای توجه زیادی وجود دارد. بستر سوم درمان یا تراپی است که 
هنوز پیشرفت قابل توجهی در آن حاصل نشده است.

در حوزه پیشگیری هوش مصنوعی هنوز نتوانسته جایگاه خود را به دست آورد. 
البته این موضوع اخیراً جدی تر شده و بسیاری از الگوریتم ها و دیوایس 
های جدید وارد این موضوع شده اند. برای مثال دستبندهای سالمت که 
اخطار مشکالت بدنی شمارا می دهند ازاین دست دیوایس ها هستند و 
اطالعات کاملی از وضعیت سالمتی شما در اختیار پزشک قرار می دهند. 
لذا پیش بینی ها نشان می دهد در آینده ارتباط بین هوش مصنوعی و 
پیشگیری عمیق تر خواهد شد. قابل ذکر است که بهبود حوزه پیشگیری 
در بسیاری از موارد هزینه بسیار کمتری نسبت به درمان خواهد داشت.

● هوش مصنوعی در کشورهای درحال توسعه
با توجه به اینکه پرچم داران فّناوری کشورهای توسعه یافته هستند، نکته 
قابل توجه دیگر این است که آیا هوش مصنوعی فقط برای کشورهای 
توسعه یافته است یا کشورهای درحال توسعه نیز می توانند از آن ها بهره ببرند؟ 
با توجه به این که فّناوری موردنیاز هوش مصنوعی اغلب فّناوری نرم است 
در  کارآمد  و  کم هزینه  ابزار  یک  به عنوان  مصنوعی  هوش  از  می توان 

حوزه های مختلف در یک کشور درحال توسعه استفاده کرد.
هوش مصنوعی می تواند میانبرهایی در مسیر پیشرفت فّناوری کشورها 
ایجاد کند. زمانی که موبایل ها وار بازار شدند، نیاز به خطوط تلفن از 
بین رفت. کشورهای پیشرفته که خطوط تلفن گسترده و قوی داشتند 
پس از وارد شدن این محصول دیگر نیازی به آن نداشتند؛ اما کشوری 
مانند آفریقای جنوبی که از شبکه خطوط تلفن گسترده ای برخوردار 
نبود پس از ورود موبایل دیگر نیازی به آن ها نداشت و درواقع یک مرحله 
را بدون هزینه طی کرد. در حوزه پزشکی نیز در یک منطقه محروم تجهیز 
یک منطقه و توسعه پزشکی آن هزینه زیادی در پی خواهد داشت. ما 
نمی توانیم در همه مناطق بیمارستان بسازیم و وقت و هزینه زیادی 
را  منطقه  اینترنت  زیرساخت های  عوض  در  می توانیم  ما  می طلبد. 
تقویت کنیم و بیماران و پزشکان و شبکه فروش داروها را به یکدیگر 
متصل کنیم. همچنین ماهر سازی چنین راه حلی قطعاً به صرفه تر و 
راحت تر است. این راه حل را  می توان به بسترهای مختلف ازجمله 
افراد  از  بسیاری  داد. هوش مصنوعی جایگزین  تعمیم  آموزش  حوزه 
می شود و هزینه ها کاهش می یابد و دقت باالتر می رود. از سوی دیگر 
یک سری مشاغل به این علت از بین می روند. آیا این پدیده ای مثبت است 

یا خیر؟

●هوش مصنوعی و مشاغل نو
نام  به  مسئله ای  امریکا  جمهوری  ریاست  اخیر  انتخابات  در 
global income مطرح شد. این مسئله به این معناست که در 

آینده بسیاری از افرادی که به دلیل جایگزین شدن هوش مصنوعی از کار 
برکنار شدند باید حقوقی ثابت دریافت کنند. ۴00 تا ۸00 میلیون شغل 
در جهان در سالهای آتی به علت پیشرفت هوش مصنوعی از بین 
می روند و در مقابل 555 تا ۸90 میلیون شغل ایجاد خواهند شد. 

مشاغل سختی که خطر جان افراد را به صورت بالقوه در خود داشتند 
برداشته خواهند شد و برای این افراد شغل دیگری به وجود خواهد آمد. 
این پروسه یک  شبه نخواهد بود و نیازمند برنامه ریزی های بلندمدت 
است. همچنین ما باید تخمین درستی از زمان وقوع این تغییرات داشته 

باشیم که این اتفاق برای برنامه ریزی های آینده مفید خواهد بود.
بحث دیگری که در هوش مصنوعی مطرح است، دلسوزی، احساسات 
و مراقبت است. خدمات احساسی که پرستار به بیمار منتقل می کند 
قابل مشاهده نیست و ربات یا هوش مصنوعی نمی تواند آن ها جایگزین 
کند. البته بسیاری از مشاغل هستند که برهم کنش احساسی زیادی 

ندارند و قابل خودکارسازی هستند اما تعداد زیادی شغل نیز وجود دارد 
که از این قاعده مستثنی هستند.

دریکی از مطالعاتی که انجام شده است مشخص شده است که بسیاری 
از تشخیص های پزشکی وابسته به شرایط روحی و جسمی پزشکان 
داشته و چند خطای پزشکی دراین باره گزارش شده است. زمانی که 
انسان خسته است یا تحت تأثیر احساسات قرارگرفته است ممکن از 
تصمیمات اشتباهی بگیرد و این تصمیمات در حوزه پزشکی می تواند 
منجر به مرگ شود. لذا استفاده از هوش مصنوعی که نه خسته نی شود 

و نه درگیر احساسات می شود در این زمینه مفیدتر واقع خواهد شد.
پرستاری،  سالمندان،  از  مراقبت  مانند  مشاغلی  در  مصنوعی  هوش 
نگهداری کودکان و ... نمی تواند جایگزین انسان شود و احساساتی که 
در انسان وجود دارد برخالف مورد قبلی که باعث ایجاد مشکل می شوند 
واقع خواهند شد. تمرکز هوش مصنوعی هم اکنون روی  اینجا مفید 
خودکار سازی مسائل تکراری است که نیازمند دقت است و خستگی 
به عنوان مثال  دارد.  آن  بازدهی  روی  منفی  تأثیر  انسان  احساسات  و 
پلتفرم های هوش مصنوعی  با  نمی توانند  روانشناسان  و  روان پزشکان 
جایگزین شوند؛ اما در مشاغلی مانند دستیار پزشک و دستیار جراح 

هوش مصنوعی می تواند مفید باشد.

●نتیجه گیری
فناوری های  به خصوص  فّناوری دیگری  هوش مصنوعی و در کل هر 
انقالب چهارم همانند تمام فناوری های دیگر در صورت استفاده صحیح 
و در راستای اهداف انسانی مفید خواهند بود و بالطبع ظهور هر فناوری 
مصنوعی،  مانند هوش  پیشرفته ای  تکنولوژی  علی الخصوص  جدیدی 
بسیاری از مشاغل را از بین می برد و مشاغل بسیاری نیز خلق می کند. 
فرار از پیشرفت سریع و شتابدار فّناوری و ایزوله کردن خود در جهان 
پیشرفته کنونی امکان پذیر نیست و تغییرات دنیا به وسیله تکنولوژی 
ناگزیر است. لذا پیش بینی درست از آینده تکنولوژی و سرمایه گذاری 
مناسب و دقیق در این حوزه می تواند هم در مسئله اشتغال و هم در 

مسئله های دیگر مانند اقتصاد راهگشای مشکالت ما باشد.
گزارش: لیال قرنفلی

هوش مصنوعی
             و  

آینده مشاغل
سید مهدی خلیل رضوی 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان

در هفتمین سلسله نشست های علمی 
آینده مشاغل و مشاغل آینده مطرح شد؛
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مرکز ساماندهی مشاغل خانگی البرز
 الگـویی موفـق  برای اکـوسیستم 

کسب و کارهای خانگی کشور
مدیـر اجرایـی طـرح مشـاغل خانگی 
انـدازی  راه  دربـاره  البـرز  اسـتان  در 
در  خانگـی  مشـاغل  سـاماندهی  مرکـز 
اسـتان البـرز گفـت:  تفکـر اکوسیسـتم 
کارآفرینـی و مشـاغل خانگـی بـا ایجـاد 
مرکز سـاماندهی توسعه مشـاغل خانگی 
و بـا رویکـرد پایـداری مشـاغل خانگـی 
و نظـام منـد شـدن ارتباطـات اجـزای 
مشـاوره  مرکـز  ایجـاد  و  اکوسیسـتم 
تخصصی مشـاغل خـرد و خانگـی و دفتر 
بـا  خانگـی  مشـاغل  ارتبـاط  کارگـزاری 
صنعـت  از اهـداف اصلـی و برنامه هـای 

اجرایـی بـوده اسـت.
وی افــزود: بــه ایــن ترتیــب مرکــز ســاماندهی مشــاغل خانگــی بــرای اولیــن بــار در 
کــرج ایجــاد شــده اســت تــا عــاوه بــر ایجــاد فضــای نمایشــگاهی و فروشــگاهی بــرای 
رشــته هــای مختلــف مشــاغل خانگــی، خدماتــی چــون مشــاوره تخصصــی رایــگان در 
ــا،   ــع توانمندی ه ــرای تجمی ــی ب ــای تخصص ــاد کمیته ه ــی، ایج ــاغل خانگ ــوزه مش ح
اتصــال فعــاالن بــه بــازار و همچنیــن ایجــاد کارگزاری هایــی بــه عنــوان حلقــه اتصــال 
فعــاالن رشــته های مختلــف مشــاغل خانگــی بــا کارفرمایــان و صنایعــی باشــد کــه بــه 
ــه نظــر مــی رســد اجــرای درســت  ــد.  ب ــرون ســپاری فعالیــت هایشــان مــی پردازن ب
چنیــن طرحــی مــی توانــد مقدمــه ای بــرای تبدیــل شــدن مشــاغل خانگــی بــه بنــگاه هــای 

اقتصــادی و کمــک بــه اقتصــاد جامعــه باشــد.
بــه گــزارش بــازارکار، ابوالحســن قاســمپور مدیــر اجرایــی طــرح مشــاغل خانگی در اســتان 
البــرز بــا اشــاره بــه راه انــدازی  نمایشــگاه و فروشــگاه مشــاغل خانگــی در ایــن مرکزگفــت: 
شــکل ســاختاری  بــه گونــه ای اســت کــه تعــدادی غرفــه هــای ثابــت بــه  عنــوان مرکــز پخــش 
و فــروش و غرفــه هایــی نیــز بــه صــورت چــادری و نمایشــگاهی ترتیــب داده شــده اســت 
کــه بــه صــورت مقطعــی و چرخشــی و رایــگان در اختیــار افــراد و اعضــای مشــاغل خانگــی 

قــرار مــی گیــرد.
 وی  تصریــح کــرد: تــا بــه امــروز  پایــگاه خــاص و متمرکــزی بــرای تکمیــل شــبکه روابــط 
آن هــا وجــود نداشــت.  ســازمان هــای جهــاد کشــاورزی، صنعــت، معــدن، تجــارت، اداره کل 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و ســازمان میــراث فرهنگــی هــر کــدام بــه صــورت خاصــی در طــرح 
ــگاه متفــاوت  مدیریتــی  ــه ن ــا توجــه ب ســاماندهی مشــاغل خانگــی دخیــل هســتند. امــا ب

انســجام  و هماهنگــی در ایــن زمینــه پاییــن بــوده اســت.
ــه  ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه ب ــام گرفت ــات انج ــه در مطالع ــان اینک ــا بی ــمپور ب قاس
ــرای  فعالیــت متمرکــز   فعــاالن مشــاغل خانگــی فراهــم شــود، گفــت: بنابرایــن  ــی ب مکان
بــا شــهرداری کــرج ارتباطاتــی برقــرار شــد و در نهایــت ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری،  
مکانــی را بــه عنــوان بازارچــه در اختیــار  مشــاغل خانگــی قــرار داد. بــه ایــن صــورت تمــام 
اعضــای مشــاغل خانگــی مــی تواننــد بــه صــورت متمرکــز بــا هــم ارتبــاط برقــرار کــرده 

ــد. ــه کنن ــازار عرض ــه ب ــی را ب ــاغل خانگ ــوالت  مش ــتاوردها و محص ــن دس و همچنی
ــی شــود را  ــز  ســاماندهی مشــاغل خانگــی انجــام م ــه در مرک ــی ک وی یکــی از خدمات
مشــاوره تخصصــی مشــاغل خانگــی دانســت کــه توســط تعــدادی از مشــاوران خبــره انجــام 
مــی شــود. ایــن مشــاوره هــا شــامل راهنمایــی رونــد دریافــت تســهیات، معرفــی بــه بــازار یا 
ارتبــاط دادن بــه مراکــز آموزشــی اســت. بخشــی از مشــاوره نیــاز بــه ارتبــاط بــا پیشکســوتان 

مشــاغل خانگــی اســت.
ــزرگ و  ــع ب ــی و صنای ــاغل  خانگ ــن مش ــاط بی ــرای ارتب ــزاری ب ــاد کارگ ــمپور ایج قاس
واحدهــای تولیــدی و کارفرمایانــی کــه عاقــه منــد بــه بــرون ســپاری بخشــی از فرآیندهــای 
ــن طــرح برشــمرد کــه در حــال انجــام اســت. ــات خــوب ای تولیــدی هســتند را یکــی از اقدام
وی افــزود: مدیریــت کان مرکــز پخــش و توزیــع محصــوالت مشــاغل خانگــی در اختیــار  
فعــاالن مشــاغل خانگــی اســت. پیشــران هــا در هــر رشــته ای شناســایی و کمیتــه هایــی در 
حــوزه هــای مختلــف مشــاغل خانگــی چــون کشــاورزی، صنعــت، صنایــع دســتی و... ایجــاد 
شــده انــد. کمیتــه هــا بــرای تصمیــم گیــری هــای مدیریتــی و اجرایــی در ایــن شــورا حضــور 
دارنــد. در واقــع تجمیــع توانمنــدی هــا مهمتریــن بخــش فعالیــت هاســت کــه بتوانــد بنــگاه 

اقتصــادی خوبــی را ایجــاد کنــد.
مدیــر اجرایــی طــرح مشــاغل خانگــی در اســتان البــرز بــا قدردانــی از همــه دســتگاه هــای 
اجرایــی اســتان، از حمایــت ها،پشــتیبانی ها و مســاعدت هــای اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان البــرز و شــهرداری و شــورای اســامی کانشــهر کــرج تشــکر کــرد و اعــام نمــود: 

بــدون همراهــی آن هــا ایــن کار عظیــم بــه نتیجــه نمــی رســید.
ــام  وی تعــداد افــرادی کــه در اســتان البــرز در طــرح ســاماندهی مشــاغل خانگــی ثبــت ن
رســمی هســتند را بیــش از ۲۷۰۰ نفــر برشــمرد و تصریــح کــرد:  قــرار بــود  در البــرز ۲۵۰۰ نفــر 
ــا  ــام شــدند و در نهایــت ب ســاماندهی شــوند امــا بیــش از ۳۶۰۰ نفــر  شناســایی و ثبــت ن
ــام  ــر  ثبــت ن ــون بیــش از ۲۷۰۰ نف ــراد  از لیســت خــارج و اکن ــی هــا تعــدادی از اف ارزیاب

ــم. رســمی داری

ابوالحسن قاسم پور در مراسم افتتاح این مرکز عنوان کرد

مسئوالن و مدیران دستگاه های مختلف بر توسعه مشاغل خانگی در کشور تاکید کردند
رئیـس مرکـز ملـی فـرش ایـران گفـت: یـک میلیـون و ۵۰۰ هـزار نفـر  به 
صـورت بافنـده و رنگـرز و ... فعـال هسـتند و ۵۰۰ هزار نفر هـم به صورت 

غیـر مسـتقیم و فصلـی فعالیـت دارند.
فرحنـاز رافـع در حاشـیه افتتـاح مرکـز سـاماندهی و توسـعه مشـاغل 
خانگی البرز با اشـاره به اینکه در آسـتانه برگزاری رویداد  اکسـپو هسـتیم، 
افـزود:  سـعی کردیـم امسـال در ایـن رویـداد کـه در دبی برگزار می شـود 
فـرش دسـتبافت ایـران حضـور فعاالنـه داشـته باشـد و  یـک سـالن برای 
اولیـن بـار بـه فـرش ایران اختصـاص پیدا کرد. یک  کنسرسـیوم تشـکیل 
شـد که شـامل هشـت برند معروف ایران هسـتند و فرش ایران و توانمندی های 

کارآفرینـان و هنرمنـدان ما در معرض دیـد بازدیدکنندگان می گیرد.
وی ادامـه داد: موضـوع مهـم این اسـت که برای اولین بـار فعالیت هایی 
در حـوزه برندهـای فـرش دسـتبافت انجام می دهیـم و در فرشـواره ای که 
در مرکـز ملـی فـرش طراحی کرده ایـم از کارآفرینـان برتر تقدیرخواهد شـد. 
همچنیـن اسـم کارآفرینان و برند آنها در کتابی در اکسـپو رونمایی می شـود.
وی در مـورد رفـع مشـکل بیمـه فعـاالن حـوزه فـرش گفـت: باید بین 
سـازمان تامیـن اجتماعی و سـازمان برنامه و بودجـه  توافقی صورت بگیرد 
کـه بتوانیـم امسـال ۳۰ هـزار نفـر را بـه بیمـه شـدگان فـرش دسـتبافت 

اضافـه کنیم.
وی چالش هـای حـوزه را عـاوه بـر تحریم، تعهـد ارزی و زنجیره ارزش 

در تامیـن مواد اولیه عنـوان کرد.
رافـع مهمتریـن اقـدام در حـال پیگیـری مرکـز ملـی فـرش ایـران را 
تقویـت زنجیـره ارزش عنـوان کـرد و گفت: اینکـه بتوانیم تولیـد داخل نخ 
ابریشـم و نخ پشـم را در هم افزایی با دسـتگاه های مختلف داشـته باشـیم 
و وابسـته بـه واردات ایـن مـواد اولیـه نباشـیم و  حمایـت از رفـاه قالیبافان، 
خاقیـت و نـو آوری و باالبـردن میـزان صـادرات بـرای ما بسـیار مهم اسـت.

وی بـه برخـی علل کاهـش میزان صادرات فرش دسـتبافت ایران اشـاره 
کرد و تصریح کرد: تعهد ارزی، تحریم ها وگران شـدن و در دسـترس نبودن 
مـواد اولیـه برخی دالیل کاهش صادرات فرش اسـت. اما الزم اسـت سـلیقه 
جهانی  را بهتر بشناسـیم و بازاریابی درسـتی در این زمینه داشـته باشـیم. 
البتـه نمی تـوان علـت را بـه همین میزان محـدود کرد زیـرا در چندین دهه 
گذشـته فرش ایران به کاهش اسـتقبال رسـیده اسـت و امیدواریم  بتوانیم 

در دولت سـیزدهم جایـگاه فرش ایران را در جهـان برگردانیم.
رافـع بـا اشـاره بـه وجـود دو میلیـون نفـر فعـال در حـوزه فـرش در 
کشـورگفت: یـک میلیـون و ۵۰۰ هزار نفـر در زنجیره ارزش اعـم از بافنده 
و رنگـرز و ... فعـال هسـتند و ۵۰۰ هـزار نفـر هـم به صورت غیر مسـتقیم 
و فصلـی فعالیـت دارنـد. ۱۹۱ هـزار نفرهـم در صنایـع جانبی کار مـی کنند.

وی  بـا اشـاره بـه برنامه هـای مرکز ملی فـرش برای ترغیـب محصان 
ایـن رشـته گفت: در حـال برنامه ریزی بـرای هدایـت تحصیلی  محصان 
قبل از فارغ التحصیلی هسـتیم و بسـته تشـویقی و ترغیبی برای محصان 
ایجـاد کرده ایـم. پنـج نفـر از دانش آموزان نخبـه را هم بعد از بررسـی های 
الزم بـه رویـداد اکسـپو اعـزام خواهیـم کـرد تـا از نزدیـک جایـگاه فـرش 

ایـران را در جهان ببینند.
استقبال شورا و شهرداری کرج از توسعه مشاغل خانگی

عضـو شـورای شـهر کـرج گفـت: شـهر کرج بـا ایـن جمعیـت نیازمند 
محیـط بزرگتـری برای سـاماندهی مشـاغل خانگی اسـت.

حجـت االسـام علیرضا سـعیدی در حاشـیه افتتـاح مرکز سـاماندهی 
توسـعه  بـرای  شـهرداری  و  شـورا  همراهـی  از  البـرز  خانگـی  مشـاغل 

مشـاغل خانگـی اسـتقبال کـرد و گفـت:  شـهرداری و شـورای شـهر در                      
صـدد هسـتند تـا در این شـرایط اقتصـادی بسـتر الزم برای بـروز و ظهور 
فعـاالن مشـاغل خانگـی را فراهـم کننـد و این مرکـز و نمایشـگاه یکی از 

مقدمـات ایـن کار اسـت.
وی گفـت: وجـود چنین مرکزی که بـه ارائه مجموعـه ای از محصوالت 
مشـاغل خانگـی و اتصـال فعـاالن این حـوزه به بـازار و مشـاوره تخصصی 
بـه آن هـا می پردازد، در توسـعه اشـتغال افـرادی که می خواهنـد از صنعت 

خـود برای رشـد اقتصادی اسـتفاده کنند بسـیار موثر اسـت.
وی ظرفیـت شـهر کـرج بـرای توسـعه مشـاغل خانگـی را بسـیار زیاد 
دانسـت و تصریـح کـرد: شـهر کـرج بـا ایـن جمعیـت نیازمنـد محیـط 
بزرگتری برای سـاماندهی مشـاغل خانگی اسـت. این محیط باید وسـیعتر 
از این باشـد زیرا اسـتعداد مشـاغل خانگی اسـتان بسـیار گسـترده تر است 

و ایـن مرکـز مقدمـه ای برای توسـعه مشـاغل خانگی اسـتان اسـت.
حدود ۳۰ هزار نفر در البرز شغل خانگی دارند

معـاون اشـتغال و کارآفرینـی اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
اسـتان گفـت:  بـر اسـاس برآوردهایی که از فعاالن مشـاغل خانگی کشـور 
موجـود اسـت حـدود ۲۷ الـی ۳۰ هـزار نفـر در حـوزه مشـاغل خانگـی در 

البـرز فعال هسـتند.
ابراهیم شـادمهر در حاشـیه افتتاحیه مرکز ساماندهی و توسعه مشاغل 
خانگـی البـرز گفت: ذیـل سیاسـت های وزارت تعاون کار و رفـاه اجتماعی  
و ادارات مرتبـط در اسـتان ها،  اولیـن مرکز سـاماندهی و توسـعه مشـاغل 
خانگـی در البـرز ایجاد شـد که امیـدوارم تامین مواد اولیـه و اتصال فعاالن 

بـه بازار را تسـهیل کند.
 وی با اشـاره به اینکه از سـال ۹۶ تاکنون حدود ۳۰ میلیارد تومان تسـهیات 
بـه فعـاالن مشـاغل خانگـی البـرز  پرداخـت شـده اسـت، گفـت:  سـال 
گذشـته مبلـغ پنـج میلیـارد و ۸۰۰ میلیون تومـان وام پرداخت شـده و از 
همیـن طریـق نزدیک بـه ۶۸۰ نفر مجوز مشـاغل خانگی دریافـت کردند. 
امسـال میـزان اعتبـارات بـه اسـتان ها اختصاص داده شـده افزایـش یافته 

و شـرایط بهتری اسـت.
شـادمهر توجـه بـه مشـاغل خانگـی و اشـتغال خـرد را در شـکوفایی 
اقتصادی کشـور موثر دانسـت و تصریح کرد: در حوزه اشـتغال در پروژه های 
بـزرگ میزان سـرمایه اولیه بـه حدی زیاد اسـت که هر کسـی توانایی تامین 
آن را نـدارد و رسـیدن بـه حـوزه اشـتغال نیـز زمانبـر اسـت؛ امـا در حوزه 
اشـتغال خـرد می تـوان بـا اندک سـرمایه ای بـه اشـتغال رسـید و تجمیع 
فعـاالن ایـن مشـاغل اشـتغال خوبـی را ایجـاد می کنـد. در حوزه اشـتغال 
مشـاغل خانگـی اشـتغال بانوان را در حد بسـیار زیـادی داریـم و در حوزه 
اشـتغال خـرد  امـکان دسترسـی افـراد تحصیلکـرده بـه شـغل سـریعتر 

صـورت می گیـرد.

مرکز ساماندهی مشاغل خانگی البرز
 به یک مدل تبدیل شده است

اشـتغال  و  فنـاوری  تجاری سـازی  دفتـر  مدیـر  قاسـمپور  ابوالحسـن 
دانش آموختـگان جهاددانشـگاهی البـرز هـم در ایـن مراسـم بـا اشـاره به 
اینکـه طـرح سـاماندهی مشـاغل خانگـی در البـرز مانند یک اکوسیسـتم 
کارآفرینـی بـوده اسـت، گفـت: در ایـن راسـتا مـا در البرز موفق شـدیم از 
مجموعـه کارگروه های تعریف شـده، یـک تعاونی تولیـدی و توزیعی ایجاد 

کنیـم کـه هیئـت مدیـره آن تعییـن شـده و در حـال ثبت آن هسـتیم.
قاسـمپور افـزود: بعد از ثبت و سـاماندهی تعاونـی، مدیریت کان مرکز 
سـاماندهی مشـاغل خانگـی البرزبـر عهـده همـان تعاونی اسـت. این مدل 
اگـر پیـاده شـود بـه هـدف خـود در توسـعه مشـاغل خانگی و نهادسـازی 

آن رسـیده ایم.
وی بـا بیـان اینکـه انتظـار ایـن اسـت کـه منابـع مالـی در اختیار 
۵۰۰ خانـوار  ابتـدا می توانـد  ایـن مرکـز در  قـرار گیـرد گفـت:  مـا 
محصـوالت  فـروش  و  پخـش  بـرای  را  خانگـی  مشـاغل  در  فعـال 

پوشـش دهـد. تولیـدی 
این مسـئول با بیان اینکه برای راه اندازی مرکز سـاماندهی مشـاغل خانگی 
اسـتان شـبانه روز و حتـی ایام تعطیل هـم کار و تاش کردیم گفـت: این کار 
در البـرز منحصـر به فرد اسـت به عنـوان نمونه تاکنون بیـش از ۵۰ هزار پیام 
در طـول فعالیـت رد و بدل شـده اسـت در هفته هیچ روزی نیسـت که در 

خصـوص کار گفت و گو صـورت نگیرد.
وی ادامـه داد: بـر خاف سیسـتم های مدیریتـی رایج که به صـورت هرمی 
اسـت، سیسـتم مدیریتی مرکز سـاماندهی مشـاغل خانگی البرز به صورت 

دایـره ای اسـت و همدلـی خوبی میان اعضا وجـود دارد.
قاسـمپور بـا اشـاره بـه کمـک شـهرداری و شـورای شـهر کـرج 
البـرز، تصریـح  بـرای راه انـدازی مرکـز سـاماندهی مشـاغل خانگـی 
کل  اداره  البـرز،  اسـتان  کار  اداره  بویـژه  هـا  دسـتگاه  همـه  کـرد: 
مشـاغل  سـاماندهی  سـتاد  و  شـهرداری  البـرز،  اسـتانداری  بانـوان 
 .... و  اسـتان  اداره کل صنعـت، معـدن و تجـارت  شـهرداری کـرج، 

داشـتند. خوبـی  همـکاری  و  مشـارکت 
کـه  شـده  تبدیـل  مـدل  یـک  بـه  مرکـز  ایـن  کـرد:  اضافـه  وی 
دسـتگاه هـا و شـهرداری های سـایر شـهرهای کشـور هـم می تواننـد 
براسـاس آن فضایـی را بـرای توسـعه و سـاماندهی مشـاغل خانگـی 

دهنـد. اختصـاص 
استان البرز توانمندی های کم نظیری  در حوزه مشاغل خانگی دارد

مریـم اسـماعیلی فـرد مدیـر کل امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری 
البـرز نیـز گفـت: ازجمله مشـکاتی کـه در البـرز به صورت خـاص وجود 
دارد، بحـث زنـان سرپرسـت خانـوار هسـت کـه بـه نسـبت میانگیـن 
کشـوری تعـداد باالتـری را بـه خـود اختصـاص داده و ایـن رسـالت 
را بـه وجـود مـی آورد کـه در بعـد اشـتغال زنـان در دفتـر امـور بانـوان 

اقدامـات ویـژه ای صـورت گیـرد .
خانگـی  مشـاغل  توسـعه  و  سـاماندهی  مرکـز  افـزود:  اسـماعیلی 
دسـتگاه  مشـارکت  بـا  کـه  اسـت  خوبـی  بسـیار  هـای  فعالیـت  از 
کل  اداره  و  دانشـگاهی  جهـاد  شـهرداری،  جملـه  از  مختلـف  هـای 
کار و ... راه انـدازی شـده کـه مـی توانـد خدمـات بسـیاری را بـرای 
توسـعه مشـاغل، مشـاوره و فـروش محصـوالت ایفـا نمایـد و موجـب 

گـردد. بانـوان  توانمندسـازی 
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