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کثریلت اعضلای کمیسلیون آملوزش و تحقیقات مجلس شلورای اسلامی و در صدر  ا
آنها دکتر علیرضا منادی سلفیدان، رئیس این کمیسلیون دوشلنبه نوزدهم مهرماه 
در مجتمع علمی و تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز 
حضلور یافتنلد و از نزدیلک بلا دسلتاوردها و توانمنلدی هلای جهلاد دانشلگاهی 
کلم نظیلر اسلت از ابعلاد مختللف بلرای  کله در نلوع خلود  آشلنا شلدند. ایلن بازدیلد 
فعاالن عرصه پژوهش و فناوری و تجاری سلازی حاوی پیام هایی اسلت. از این رو 

ذکلر نکاتلی در ایلن راسلتا ملی توانلد جالب توجه باشلد.
اول اینکله ایلن بازدیلد در حاللی انجام شلد که براسلاس آمار و اطاعات منتشلر شلده 
نلرخ بیلکاری دانلش آموختلگان در کشلور بسلیار باالسلت و در برخلی اسلتان هلا نلرخ 
بیلکاری دانلش آموختلگان دانشلگاهی دو برابلر افلراد عادی و غیر دانشلگاهی اسلت؛ 
کله  کمیسلیون آملوزش و تحقیقلات  از ایلن رو حضلور تعلداد زیلادی از نماینلدگان از 
مسئولیت مهم و اثرگذار در حوزه حمایت از بخش پژوهش و فناوری و تجاری سازی 
دارنلد از اهمیلت بسلیاری برخلوردار اسلت. ایلن نماینلدگان از نزدیلک بلا برخلی از 
دستاوردها و توانمندی های کشور که توسط جهاد دانشگاهی مدیریت و پیگیری 
گذاری در حوزه تجاری سلازی و حمایت  که سلرمایه  می شلود آشلنا شلدند و دیدند 
کلیشله نیسلت بلکله  از شلرکت هلای دانلش بنیلان و اقتصلاد دانلش محلور ، شلعار و 
که باید بیش از پیش  کشلور اسلت  واقعیتی ملموس،  نیاز طبیعی و اجتناب ناپذیر 

ملورد توجه قلرار بگیرد.
که دکتر منادی سلفیدان نیز به آن اشلاره داشلتند تقویت  نکته مهم دیگر همانطور 
این نگاه و دیدگاه اسلت که سلرمایه گذاری در بخش توسلعه فناوری و تجاری سلازی 
و حمایت از تولیدات در عرصه اقتصاد دانش بنیان نه تنها هزینه و اسلراف نیسلت 

بلکه حمایت از تولید و اشلتغال اسلت.
"دکتر منادی سلفیدان در بازدید از مجتمع تحقیقاتی شلهدای جهاد دانشلگاهی و 
کلرج بلا تقدیلر از تلاش های جهاد دانشلگاهی و دسلت  پلارک عللم و فنلاوری البلرز در 
گفلت: یکلی از برنامه هلای مجللس در زمینله  انلدرکاران پلارک عللم و فنلاوری البلرز  
حمایت از پژوهش و فناوری، حمایت از برنامه های علمی و فناوری جهاد دانشگاهی 
که در همه زمینه ها اسلراف حرام اما در پژوهش اسلراف حرام نیسلت زیرا  اسلت چرا 

هزینله در زمینله پژوهلش و فنلاوری بله نتیجله خلوب و مثبت می رسلد."
رئیلس کمیسلیون آملوزش ، تحقیقلات و فنلاوری مجللس در ایلن بازدیلد همچنیلن 
توملان  میلیلارد   4200 بله  کشلور  فنلاوری  و  پژوهلش  حلوزه  بودجله  کلرد:  اعلام 
فاصلله  مطللوب  وضعیلت  بلا  گرچله  اسلت  خوبلی  خبلر  کله  اسلت  یافتله  افزایلش 

دارد. و  داشلته  بسلیاری 
کله در ایلن زمینله از زبلان دکتلر سلید حمیدرضلا طیبلی رئیلس  نکتله مهلم دیگلری 
جهاد دانشگاهی مطرح شد نقش مهم جهاد دانشگاهی در توسعه علم و فناوری 

گذشلته اسلت.  کشلور در طلول چهلل سلال  و تجلاری سلازی 
وی بلا تشلریح برخلی از دسلتاوردهای ایلن نهلاد در توسلعه فنلاوری در بخش هلای 
گیاهلان دارویلی و پلرورش انلواع دام هلا بلا  کشلاورزی، پزشلکی،  فنلی و مهندسلی، 
ایلن  گسلترش  و  انبلوه  تولیلد  بلرای  کلرد:  ... خاطرنشلان  و  نلژاد و ژن جدیلد 
که  کشلور به حمایت های جدید نیاز داریم؛  چرا  دانش ها برای جامعه در سراسلر 

ایلن دسلتاوردهبه ارزش افلزوده چنلد برابلری منجلر می شلود.
کله بودجله هلا براسلاس شلاخص هلا  کلرد آن اسلت  کیلد  در نهایلت آنچله ملی تلوان تا
کلز مختللف از جملله پلارک هلای عللم و فنلاوری  و ارزیابلی هلا بله دسلتگاه هلا و مرا
کله پارکلی بنام پلارک عللم و فنلاوری البرز  کلرد  تخصیلص یابلد؛ چطلور ملی تلوان تصلور 
در شلاخص هلا و ارزیابلی هلای مللی جلزو نیمله بلاالی جلدول باشلد املا در تخصیص 

بودجله رتبله آخلر؟!
آیلا بلرای در برنامله هفتلم توسلعه و سلالهای آتلی شلاهد بازنگلری در سیاسلت هلای 

گذشلته در ایلن عرصله خواهیلم بلود؟

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی  در بازدید از دستاوردهای جهاددانشگاهی؛

هزینه برای حمایت از توسعه فناوری وتجاری سازی
اسراف نیست 

گفتگو با  نسیم روستاپیشه

زندگی یک استارت آپ است
همه ما در زندگی مانند کارآفرینان با عدم قطعیت، 
تصمیم گیری سخت و حل مسئله سروکار داریم. این 
که آیا ما مستقل هستیم یا برای سازمان های بزرگ 
کار می کنیم ، چه متأهل باشیم و چه مجرد ، بچه 
داشته باشیم یا نداشته باشیم ، باید بتوانیم  فرصت ها و 

ریسک ها را ارزیابی کنیم.
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تکلیف استخدام 35 هزار پرستار
 تا یک ماه آینده باید روشن شود

کثلر تا یکملاه آینده  وزارت بهداشلت، درملان و آملوزش پزشلکی موظلف شلد حدا
که در آزمون استخدامی وزارت بهداشت شرکت  )20 آبان( وضعیت پرستارانی را 

کند. کلرده اند، تعیین تکلیف 
کارگروه مشترک کمیسیون بهداشت مجلس، دولت و سازمان نظام  با تصویب 
پرسلتاری، مقرر شلد، وضعیت اسلتخدام حدود ۳۵ هزار پرسلتاری که در آزمون 

کرده اند تا یک ماه آینده مشخص شود. اسلتخدام وزارت بهداشلت شلرکت 
مطالبلات  بله  رسلیدگی  کارگلروه  تشلکیل  تصویلب  پلی  در  بلازارکار،  گلزارش  بله 
پرسلتاران، متشلکل از نماینلده وزارت بهداشلت، سلازمان برنامله و بودجله و 
کمیسیون بهداشت و درمان  سازمان امور استخدامی از طرف دولت، نماینده 
کارگلروه برگلزار شلد. مجللس و نماینلده سلازمان نظلام پرسلتاری، اولیلن جلسله ایلن 
کمیسلیون  کارگلروه در محلل  کله بلا حضلور نماینلدگان اعضلای  در ایلن جلسله 
بهداشلت و درملان مجللس برگلزار شلد، موضلوع تعییلن تکلیلف اجلرای قانلون 
تعرفه گلذاری خدملات پرسلتاری و تعییلن تکلیف اسلتخدام پرسلتاران در وزارت 

بهداشلت بررسلی شلد.
در جلسله پلس از بحلث و بررسلی موضلوع اسلتخدام پرسلتاران، سله پیشلنهاد 
بله تصویلب رسلید. بلر اسلاس ایلن مصوبلات وزارت بهداشلت، درملان و آملوزش 
که  کثر تا یکماه آینده )20 آبان( وضعیت پرسلتارانی را  پزشلکی موظف شلد حدا

کنلد. کلرده انلد، تعییلن تکلیلف  در آزملون اسلتخدامی وزارت بهداشلت شلرکت 
بلا پیگیری هلای  کرونلا  گذشلته و پلس از پاندملی  وزارت بهداشلت در یکسلال 
سلازمان نظلام پرسلتاری، مجلوز اسلتخدام حلدود ۵2 هزار پرسلتار را صلادر کرده 
کنلون حلدود ۱۷ هلزار پرسلتار بله طلور  اسلت املا بلر اسلاس آمارهلای موجلود تا
قطعی اسلتخدام و جذب شلده اند و وضعیت حدود ۳۵ هزار پرسلتار دیگر هنوز 

مشلخص نشلده و درگیلر فرآیندهلای اسلتخدامی و اداری اسلت.
بهداشلت  وزارت  پرسلتاران،  مطالبلات  پیگیلری  کارگلروه  مصلوب  اسلاس  بلر 
کله مراحلل اسلتخدام آنلان در  مکللف شلد، حلدود ۳۵ هلزار پرسلتار باقیمانلده را 
کز  گزینلش آنلان انجلام شلود و در مرا کنلد. مراحلل  حلال انجلام اسلت، بکارگیلری 

بهداشلتی و درمانلی بکارگیلری شلوند.
کارگلروه تبدیل وضعیلت نیروهای شلرکتی و قلراردادی بود. بر  مصوبله دیگلر ایلن 
که به صورت شرکتی  این اساس وزارت بهداشت موظف شد، آمار پرستارانی را 
کز بهداشلتی و درمانی مشلغول فعالیت هسلتند، به کمیسیون بهداشت  در مرا
کنلد تلا در مورد تبدیل وضعیت این نیروها تصمیم گیری شلود و  مجللس اعلام 

در صلورت للزوم موانلع قانونلی و اداری آن بر طرف شلود.
در این جلسه نمایندگان همه دستگاههای حاضر در کارگروه رسیدگی به مطالبات 

کید کردند. پرستاران؛ بر لزوم تغییر وضعیت پرستاران شرکتی به پیمانی تا

فصل رونق مشاغل خانگی
در سراسر کشو ر

طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی بـا همـکاری 
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی وجهاددانشـگاهی 

در سراسـر کشـور اجـرا  می شـود.
این شـماره بازارکار به تشـریح جزئیات این طرح در 

31 استان کشـور می پردازد.
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ی بــا اشــاره بــه اینکــه حفــظ ســامت جامعــه  یــر علــوم، تحقیقــات و فنــاور  وز
ی دانشگاه هاســت،  کار مــا در از ســرگیری آموزش هــای حضــور دانشــگاهی اســاس 

کــرد. کیــد  ــر اجــرای طرح هــای بیــن دانشــگاهی تا ب
دکتــر  علــوم،  وزارت  عمومــی  روابــط  اداره کل  از  نقــل  بــه  بــازارکار  گــزارش  بــه 
کــز آمــوزش عالــی، پژوهشــی  محمدعلــی زلفــی گل در نشســت رؤســای دانشــگاه ها، مرا
یــت »تبییــن سیاســت های آمــوزش عالــی در دوره جدیــد« برگــزار  کــه بــا محور و فنــاوری 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای  شــد، ضمــن تبریــک حلــول مــاه ربیــع االول و 
کرونــا از دســت  ی  کــه عزیزانشــان را بــه واســطه بیمــار ســامت، بــه خانواده هایــی 

داده انــد تســلیت و بــه پرســنل خــدوم حــوزه ســامت خــدا قــوت و دســت مریــزاد گفــت.
ــی و بازگشــایی و از  ــه چالش هــای پیــش رو در عرصــه آمــوزش عال ــا اشــاره ب ی ب و
کرونــا مقــرر  کــرد: بــر اســاس مصوبــه ســتاد ملــی  ســرگیری آمــوزش حضــوری تصریــح 
کارشناســی  شــده دانشــجویان مقطــع تحصیــات تکمیلــی از ۱۵ مهرمــاه و مقطــع 
کاس هــای درس فعالیــت داشــته باشــند.  از ۱۵ آبــان مــاه بــه صــورت حضــوری در 
کننــد و نهایــت تــاش خــود  کرونــا تبعیــت  دانشــگاه ها بایــد از ایــن تصمیــم ســتاد ملــی 

ــد. ــرای اجــرای آن مبــذول دارن را ب
اداری  سیســتم  چابک ســازی  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  علــوم  وزیــر 
فعالیــت  ســرلوحه  بایــد  مهــم  موضــوع  ایــن  گفــت:  هزینه هــا  در  صرفه جویــی  و 
گیــرد. نســبت اعضــای هیئــت علمــی بــه یــاوران علمــی )کارکنــان(  دانشــگاه ها قــرار 
کنیــم.  بایــد نســبت یــک بــه یــک باشــد و بــرای رســیدن بــه ایــن شــاخص بایــد تــاش 
کــه  امــروزه توســعه فنــاوری اطاعــات و دولــت الکترونیــک شــرایطی را رقــم زده اســت 

رســیدن بــه ایــن شــاخص میســر اســت.
کیــد ویــژه بــر افزایــش بهــره وری در سیســتم آمــوزش عالــی اظهــار داشــت:  ی بــا تأ و
ی برنامــه داشــته باشــند، لــذا بایــد آرزوهــا و  دانشــگاه ها بایــد بــرای افزایــش بهــره ور
ــرای رســیدن  ــر اســاس آن ب کنیــم و ب ــزرگ خودمــان را در دانشــگاه تعریــف  اهــداف ب

کنیــم. بــه آن برنامه ریــزی 
کــه از نظــر  دکتــر زلفــی گل افــزود: تقاضــا می کنــم رؤســای دانشــگاه های تــراز اول 
تعــداد اعضــای هیئــت علمــی و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی رتبه هــای برتــر 
دارنــد در بحــث توســعه فنــاوری، بهــره وری و ارتقــا شــاخص های علمــی، ســرانه خــود 

کننــد. کشــورها مقایســه و رقابــت  ــر ســایر  ــا دانشــگاه های برت ــرده و ب ــاال ب را ب
گفــت: معاونــان اداری،  ی بــا اشــاره بــه فصــل تدویــن الیحــه بودجــه در دولــت،  و
ــا  ــرای جــذب اعتبــارات ب مالــی و مدیــران بودجــه در دانشــگاه ها رایزنی هــای الزم را ب

ســازمان برنامــه و بودجــه داشــته باشــند.
کشــور، بخــش  کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط ســخت و حســاس  وزیــر علــوم عنــوان 
کارکنــان مــی شــود، و لــذا بودجــه ای  عمــده بودجــه صــرف پرداخــت حقــوق و مزایــا بــه 
کــه ایــن مشــکل را بایــد مرتفــع کنیــم و مــا  بــرای اجــرای برنامه هــای راهبــردی وجــود نــدارد 
کنیــم در الیحــه بودجــه ســال آتــی وضعیــت دانشــگاه هــا  هــم بــه ســهم خــود تــاش مــی 

را متفــاوت ببینیــم.
پژوهشــی  و  فرهنگــی  بودجــه  ردیــف  نبایــد  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  زلفــی گل  دکتــر 
دانشــگاه ها صــرف امــوری بــه جــز امــور پژوهشــی و فرهنگــی شــود، اظهــار داشــت: 

کــه ردیــف بودجــه ایــن دو بخــش را افزایــش دهیــم. تمــام تــاش مــا ایــن اســت 
ی افــزود: خوشــبختانه مجــوز تأســیس صنــدوق علــوم و فنــاوری صــادر شــده  و
کــردن  کاربــردی  ــا تصمیــم شایســته ایــن صنــدوق برخــی اهــداف را در  ــم ب ی و امیدوار
تحقیقــات و پایــان نامــه هــا، توســعه دیپلماســی علمــی و تحقــق نظــام پیشــنهادات 

کنیــم. بتوانیــم محقــق 
دکتــر زلفــی گل ادامــه داد: تقویــت علــوم انســانی و پایــه از اهــداف و برنامه هــای اصلــی 

ماســت و امیدواریــم رؤســای دانشــگاه ها نیــز بــه ایــن امــر توجــه داشــته باشــند.
وی بــه تأســیس اتــاق هــای فکــر متنــوع و متعــدد در وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری 
ــه  کــه خروجــی آن منجــر ب کــرد و گفــت: در حــال تأســیس اتاق هــای فکــر هســتیم  اشــاره 

خــوراک فکــری الزم بــرای تصمیم ســازی حکیمانــه، مدبرانــه و دانــش بنیــان شــود.
یــن  تدو بحــث  فکــر،  اتاق هــای  ایــن  از  یکــی  کــرد:  یــح  تصر علــوم  یــر  ز و
کــه بــر اســاس آن بــرای اعضــای هیئــت علمــی و  نظــام ســنجش و انگیــزش اســت 
اثربخشــی و فعالیــت خــود در  بــه میــزان  کــه  یــاوران علمــی شــرایطی فراهــم شــود 

عرصــه هــای علمــی و فنــاوری، از مزایــای مــادی و معنــوی بهره منــد شــوند.
ــر ضــرورت پررنــگ شــدن نقــش آمــوزش،  کیــد ب ــا تأ ی در ادامــه ســخنان خــود ب و
هــای  فعالیــت  را ســرلوحه  آمــوزش  بحــث  کــرد  دانشــگاه ها درخواســت  رؤســای  از 
گــر آمــوزش ترجیــح داده نشــود و اســاتید و پیشــگامان نقــش  کــه ا خــود قــرار دهنــد چــرا 

ــد. ــار آن را در ســال  هــای بعــد خواهیــم دی کمرنگــی داشــته باشــند آث
رؤســای  پیشــنهادات  و  نظــرات  جمع بنــدی  از  پــس  پایــان  در  زلفــی گل  دکتــر 
گفــت: بــر ایــن اســاس بــه منظــور وحدت بخشــی و هم افزایــی از شــورای  دانشــگاه ها، 
مدیریت اســتانی دانشــگاه ها می خواهیم که تشــکیل جلســه داده و گزارش آن را به ســتاد 
یجــی و بــا  وزارت ارســال کننــد. همچنیــن برقــراری آموزش هــای حضــوری بــه صــورت تدر

باشــد. اولویت بنــدی 

گفــت: ایجــاد وحــدت  کــرد و  کیــد  ــه وحــدت بین بخشــی در دانشــگاه ها تا ی ب و
گرفتــه  جــدی  بایــد  دانشــجویان  و  علمــی  هیــأت  اعضــای  کارکنــان،  بیــن  یــه  رو
شــود. حضــور اعضــای هیــأت علمــی بــه صــورت پررنــگ و جــدی پیگیــری شــود. 
تشــکل های  علمــی،  انجمن هــای  صنفــی،  کانون هــای  دانشــجویی  پتانســیل  از 
بســیجی و فرهنگــی اســتفاده شــود و بحــث اصلــی آموزش هــای حضــوری بــر مبنــای 
پیشــگیری؛ پیشــگویی و پیش بینــی باشــد. همچنیــن تمهیــدات حقوقــی حضــور 

دانشــجویان نیــز تدویــن شــود.
دکتــر زلفــی گل بــا اشــاره بــه لــزوم برنامه ریــزی بــرای دانشــجویان نــو ورود، یــادآور 
شــد: جلســات راهبــردی آمــوزش و پژوهــش، جلســات مدیــران حراســت، معاونــان 

دانشــجویی نیــز بــرای بحــث و بررســی مباحــث احتمالــی برگــزار شــود.
کیــد بــر اینکــه اجــرای طرح هــای بیــن دانشــگاهی موجــب تقویــت  وزیــر علــوم بــا تا
کاری بــرای توســعه همکاری هــای  گفــت: بایــد ســاز و  کار تیمــی می شــود،  روحیــه 
کنیــم. بــرای اجــرای  کــز آمــوزش عالــی ایجــاد  دانشــگاه های بــزرگ و برتــر بــا ســایر مرا
ایــن طرح هــا پیگیــر اختصــاص ردیــف اعتبــاری ویــژه نیــز هســتیم. همچنیــن تــاش 
ــص اعتبــار  ــاوری تخصی ــم و فن ــای عل ــگاه ها و پارک ه ــد، پژوهش ــز رش ک ــه مرا ک ــم  کنی

کامــل داشــته باشــند.
کرونــا  دوران  در  آمــده  بدســت  ارزشــمند  تجــارب  بــه  اشــاره  بــا  زلفــی گل  دکتــر 
و  ترکیبــی  آمــوزش  بــرای  برنامه ریــزی  گفــت:  الکترونیــک،  آموزش هــای  زمینــه  در 
بهره منــدی از تجربــه بدســت آمده موجــب خواهــد شــد، آموزش هــای حضــوری بــا 
گــر در ایــن راســتا هوشــمندانه و بــا  بســته های آمــوزش الکترونیکــی تکمیــل شــود و ا

کمتــر خواهــد شــد. کنیــم؛ مشــکات  تدبیــر عمــل 

اجتماعــی  تامیــن  تحقــق  از  توئیتــی  در  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  ن،  تعــاو یــر  وز
داد.  خبــر  ســیزدهم  دولــت  در  مــردم  وزارت  در  گیــر  فرا

در  مــردم  وزارت  نوشــت:  خــود  توئیتــر  صفحــه  در  عبدالملکــی  اهلل  حجــت 
ــای  ــترش بیمه ه گس ــر و  گی ــی فرا ــن اجتماع ــق تامی ــه دنبــال تحق ــیزدهم ب دولــت س
بــا  آن  اول  گام  و  اســت  کشــور  اقتصــادی  دهک هــای  پایین تریــن  تــا  اجتماعــی 
هــزار  ســه  کمــک  بــا  عشــایر  و  روســتاییان  اجتماعــی  بیمــه  ملــی  طــرح  اجــرای 

اســت. دولــت حاصــل شــده  تومانــی  میلیــارد 
وزیــر تعاون:به دنبال تحقق تامین اجتماعی فراگیر هســتیم

اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  مدیرعامــل  شــیرکانی«  علــی  »مهــر  اســت  گفتنــی 
کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر از افزایــش یــک میلیــون و ۲۳۷ هــزار نفــر بــه شــمار 

کشــاورزان، روســتاییان  بیمــه شــدگان تحــت پوشــش صنــدوق بیمــه اجتماعــی 
کمتــر  و  محــروم  خانوار هــای  اجتماعــی  بیمــه  ملــی  »طــرح  قالــب  در  عشــایر  و 

برخــوردار روســتایی و عشــایر« خبــر داد. 
بــرای  تومانــی  میلیــارد  هــزار  بودجــه  یــران،  ز و هیــأت  مصوبــه  اســاس  بــر 
در  مبلــغ  ایــن  حاضــر،  حــال  در  اســت.  شــده  داده  تخصیــص  طــرح  ایــن 
صــورت  بــه  دولــت  تعهــد  همچنیــن  اســت.  ی  خصوصی ســاز ســازمان 
حســاب  بــه  کــه  اســت  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۲ مبلــغ  بودجــه  برنامــه  در  مجــزا 

می شــود. یــز  وار ق  صنــدو

عبدالملکی: 

به دنبال تحقق تامین اجتماعی فراگیر هستیم 

دانشگاه ها برای افزایش بهره وری برنامه داشته باشند
کید کرد:  یر علوم تأ وز

کــه دانشــجویان  تــا موقعــی 
را  کرونــا  کســن  وا از  دوز  دو 
در  حضورشــان  باشــند،  نــزده 
و  اســت  مشــروط  دانشــگاه ها 
بــرای  کســن  وا دوز  دو  تزریــق 

اســت اجبــاری  دانشــگاه ها  در  حضــور 
کیــد بر ایــن که تمامی دانشــگاه ها به دلیل مســائلی از  معــاون آموزشــی وزیــر علــوم بــا تا
جملــه خوابــگاه و ضــرورت رعایت پروتکل های بهداشــتی، امکان بازگشــایی حضــوری و 
آغــاز آمــوزش حضــوری دانشــجویان از ۱۵ آبــان مــاه را ندارنــد، گفــت: اعــام تاریــخ آمــوزش 
حضــوری دانشــجویان از ۱۵مهرمــاه بــرای دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی و ۱۵ آبــان ماه 
بــرای دانشــجویان کارشناســی بــه منزلــه الــزام آمــوزش حضــوری نیســت بلکــه دانشــگاه ها 

ازایــن تاریــخ می تواننــد در جهــت بازگشــایی برنامه ریــزی کننــد.
مطلــب  ایــن  بیــان  ضمــن  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  صدیــق  کــی  خا علــی  دکتــر 
کرونــا بــه منظــور آغــاز آمــوزش حضــوری  در خصــوص تصمیــم ســتاد ملــی مقابلــه بــا 

کارشناســی از  دانشــجویان دوره تحصیــات تکمیلــی از ۱۵ مهرمــاه و دانشــجویان 
ــه در آن  ک ــرد  ک ــاغ  ــه ای اب ــا مصوب کرون ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــرد: س ک ــار  ــاه اظه ــان م ۱۵ آب
کننــد و  ی خــود را آغــاز  کیــد شــده اســت دانشــگاه ها می تواننــد آمــوزش حضــور تا
کــردن  کــه مصوبــات ایــن ســتاد قانونــی اســت بنابرایــن ملــزم بــه عملــی  بــه دلیــل ایــن 

آن هســتیم.
ــاغ  ــد پــس از اب ــوم بای ــرد: وزارت عل ک ــر علــوم خاطــر نشــان  ی ن آموزشــی وز معــاو
کــه  کرونــا ســازوکارهای اجــرای ایــن مصوبــه  ایــن مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا 

الزم االجــرا و قانونــی اســت را ابــاغ نمایــد.
آمــوزش عالــی  و موسســات  دانشــگاه ها  بــه  کــرد:  اعــام  کــی صدیــق  دکتــر خا
کاس هــا  کردیــم بایــد از ۱۵ آبــان مــاه برنامــه هــای خــود را بــرای شــروع حضــوری  کیــد  تا
کــه تمــام دانشــگاه ها ملــزم بــه آمــوزش حضــوری از  انجــام بدهند، امــا اینگونــه نیســت 
کــه می تواننــد پروتکل هــای بهداشــتی را  ۱۵ آبــان مــاه باشــند؛ صرفــا دانشــگاه هایی 

کننــد. ــد ســازوکارهای آمــوزش حضــوری خــود را اعــام  کننــد بای رعایــت 
تکمیلــی  تحصیــات  دوره  دانشــجویان  حضــوری  آمــوزش  کــرد:  اظهــار  ی  و

کرونــا بایــد از ۱۵ مهرمــاه آغــاز می شــد و دانشــجویان  براســاس مصوبــه ســتاد مقابلــه بــا 
آمــوزش  می تواننــد  دانشــگاه ها  تصمیــم  براســاس  مــاه  آبــان   ۱۵ از  نیــز  کارشناســی 
ــه معنــی آغــاز حضــوری آمــوزش  یخ هــا ب کننــد، البتــه ایــن تار حضــوری خــود را آغــاز 
در  را  خــود  ریزی هــای  برنامــه  یــخ  تار ایــن  از  می تواننــد  دانشــگاه ها  بلکــه  نیســت 

کننــد. راســتای مصوبــه ســتاد اجرایــی 
در  آمــوزش  حضــوری  بازگشــایی  کــرد:  نشــان  خاطــر  علــوم  وزیــر  آموزشــی  معــاون 
دانشــگاه ها بــه صــورت مشــروط اســت و دانشــگاه هایی کــه بتواننــد ســازوکارهای ایــن شــیوه 
ــد و  ــی نماین ــه را اجرای ــن مصوب ــد ای ــد بای ــی کنن ــتی را اجرای ــای بهداش ــوزش و پروتکل ه آم
تمامــی دانشــگاه ها نمی تواننــد بــه دلیــل مســائل الزم جهــت هماهنگــی خوابگاه هــا و غیــره 

آمــوزش حضــوری خــود را آغــاز کننــد.
کرونــا را نــزده باشــند،  کســن  کــه دانشــجویان دو دوز از وا کــرد: تــا موقعــی  کیــد  ی تا و
کســن بــرای حضــور در  حضورشــان در دانشــگاه ها مشــروط اســت و تزریــق دو دوز وا
کســن نزننــد نمی تواننــد بــه صــورت  کــه وا دانشــگاه ها اجبــاری اســت و دانشــجویانی 

حضــوری در محیــط دانشــگاه حاضــر شــوند.

یر علوم  شروط بازگشایی حضوری دانشگاه ها از زبان معاون وز
ح کرد: یر علوم مطر معاون آموزشی وز

ــاه  کار و رف ــاون،  ــر تع ــاون وزی ــا، مع ــینی نی ــین حس غامحس
اجتماعــی در نشســت وبینــاری همــکاری هــای بیــن المللــی 
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور و آژانــس توســعه مهــارت 
)مســابقات جهانی مهارت( روســیه گفت: »دیپلماســی مهارت« 
را در راســتای توســعه روابــط بیــن المللــی در دولــت ســیزدهم در 

اولویــت کاری خــود قــرار داده ایــم.
گــزارش بــازارکار بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان  بــه 
ی  وبینــار نشســت  کشــور،  ای  حرفــه  و  فنــی  آمــوزش 
و  کار  ن،  یرتعــاو وز ن  معــاو نیــا،  حســینی  غامحســین 
رفــاه اجتماعــی و  رئیــس ایــن ســازمان و رابــرت اورازوف، 
جهانــی  )مســابقات  مهــارت  توســعه  آژانــس  مدیــرکل 
در  نظــر  تبــادل  و  گفتگــو  هــدف  بــا  روســیه  مهــارت( 
کشــور  دو  آتــی  مهارتــی  هــای  ی  همــکار توســعه  خصــوص 

شــد. برگــزار  روســیه  و  ایــران 
در ایــن نشســت، رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
کشــور در  کشــور، بــا اشــاره بــه ســوابق مثبــت همــکاری هــای دو 
زمینــه هــای مختلــف، بــه ویــژه آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای، 
گفــت: ایــن همــکاری هــا در مســابقات بیــن المللــی مهــارت 

کازان 2019روســیه بــه خوبــی مشــهود بــود.
حســینی نیــا ادامــه داد: آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای در 
ایــران از جایــگاه خوبــی در قوانیــن باالدســتی برخــوردار اســت 
و تشــکیات وســیعی بــرای تحقــق آن پیــش بینــی شــده اســت.

هــای  خانــه  وزارت  کــرد:   یــح  تصر ادامــه  در  ی  و   
گــروه هــای  بــرای  ارائــه آمــوزش هــای مهارتــی  مختلــف در 
رفــاه  و  کار  ن،  تعــاو وزرات  و  دارنــد  ی  همــکار هــدف 
مســئولیت  دســتگاه،  تریــن  اصلــی  عنــوان  بــه  اجتماعــی 
نظــام  قالــب  در  را  دســتگاهی  بیــن  هماهنگــی  و  بســیج 

دارد. عهــده  بــر  ای  حرفــه  و  فنــی  هــای  آمــوزش  جامــع 
هــای  ظرفیــت  بــه  همچنیــن  ن  تعــاو یــر  وز ن  معــاو
کشــور از جملــه بیــش از  ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
ــزار  ــش از 11 ه ــور، بی کش ــر  ــی در سراس ــوزش دولت ــز آم 600 مرک

آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد و 6 هــزار مربــی در بخــش 
کــرد. اشــاره  دولتــی 

حــوزه  در  پژوهــش  گفــت:  ادامــه  در  نیــا  حســینی 
درســی،  یــزی  ر برنامــه  ای،  حرفــه  و  فنــی  هــای  آمــوزش 
توســعه اســتانداردهای آمــوزش مهارتــی، ارزشــیابی مهــارت 
آمــوزش  و  کار  ی  نیــرو ای  حرفــه  صاحیــت  ســنجش  و 
آمــوزش  ســازمان  ی  محــور و  اصلــی  یــت  مأمور  5 مربیــان، 

اســت. ایــران  در  ای  حرفــه  و  فنــی 
در  مهــارت«   »دیپلماســی  اهمیــت  بــر  کیــد  تأ بــا  ی  و
ــرای ارتقــای  ی هــای بیــن المللــی ب راســتای توســعه همــکار
ی  همــکار در  کــرد:  بیــان  مهارتــی،  هــای  آمــوزش  مســتمر 
هــای بیــن المللــی آتــی در حــوزه آمــوزش هــای فنــی و حرفــه 

یــژه خواهیــم دیــد. کشــور روســیه را بــه طــور و ای، 
دو  بیــن  ی  همــکار کــرد:  ی  امیــدوار ابــراز  نیــا  حســینی 
بــا  مهارتــی  هــای  ی  همــکار بــرای  مناســبی  الگــوی  کشــور 

باشــد. کشــورها  ســایر 
رفــاه اجتماعــی، در ادامــه  کار و  ن،  یــر تعــاو ن وز معــاو
ــیه  ــران و روس ــور ای کش ــن دو  ــی بی ی آت ــکار ــای هم ــر محوره ب
فنــی  هــای  آمــوزش  زمینــه  در  تجربیــات«  »تبــادل  شــامل: 
کــز،  مرا روســای  و  کارشناســان  مربیــان،  بــرای  ای  حرفــه  و 
آمــاده  ی  »اردو و  مهــارت«  دوســتانه  »مســابقات  ی  برگــزار
جهانــی  مســابقات  از  قبــل  جهانــی«  مســابقات  ی  ســاز
کادمــی مهــارت  مهــارت شــانگهای چیــن 2022، ایجــاد »آ
و  مربــی  تربیــت  مرکــز  در  پژوهــی«  آینــده  و  آینــده  هــای 
بــه  بخشــی  »اعتبــار  ای،  حرفــه  و  فنــی  هــای  پژوهــش 
ی  نیــرو »تبــادل  بــرای  طــرف  دو  مهارتــی«  گواهینامههــای 
آموزشــی  هــای  و همایــش  کارگاه  ی ســمینار،  برگــزار و  کار« 

کــرد. کیــد  تأ مربــوط  حــوزه  در 
تفاهــم  یــس  نو پیــش  تهیــه  از  همچنیــن  نیــا  حســینی 
رفــاه  و  کار  ن،  تعــاو وزارت  بیــن  آموزشــی  ی  همــکار نامــه 
اجتماعــی ایــران و وزارت آمــوزش و پــرورش روســیه خبــر داد 

یــم تفاهــم نامــه مذکــور پــس از بررســی هــای  گفــت: امیدوار و 
شــود. عملیاتــی  دیپلماتیــک 

گــزارش مــی افزایــد: حســینی نیــا، رئیــس ســازمان  ایــن 
کــرد تــا بــا  کشــور از اورازوف دعــوت  آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
ســفر بــه کشــور ایــران از نزدیــک بــا ظرفیــت های همکاری مشــترک 

دو کشــور در حــوزه آمــوزش هــای مهارتــی آشــنا شــود.
توســعه  آژانــس  مدیــرکل  اورازوف،   رابــرت  ادامــه،  در 
روســیه،  کشــور  مهــارت(  جهانــی  )مســابقات  مهــارت 
کشــور در  هــای دوســتانه دو  ی  از همــکار ضمــن قدردانــی 
کشــورش  کازان، آمادگــی  مســابقات جهانــی مهــارت 2019 
کــه در هــر  گواهــی نامــه هــای مهارتــی مشــترک  را  بــرای ارائــه 

کــرد. اعــام  باشــد،  اعتبــار داشــته  کشــور  دو 
در  شــرکت  بــرای  ایــران  از  نشســت،  ایــن  در  ی  و
ماهــر  کارگــران  حضــور  بــا  کــه  اوراســیا  مهــارت  مســابقات 
ــزار مــی شــود و همچنیــن مســابقات  ــا ســن 28 ســال( برگ )ت

کــرد. دعــوت  نوجوانــان  مهــارت 
اورازوف  رابــرت  نشســت،  ایــن  در  گــزارش،  بنابرایــن 
مدیــرکل آژانــس توســعه مهــارت مســابقات جهانــی مهــارت 
توســعه  آژانــس  آلینــا دوســکانووا، مدیــرکل  و  روســیه  کشــور 
ی و  مهــارت روســیه در امــور بیــن الملــل، بــه صــورت وبینــار
یگانشــین، رئیــس نمایندگــی بازرگانــی روســیه، الــگا  رســتم ژ
کارشــناس نمایندگــی بازرگانــی روســیه و دیمتــری  ســوتووا، 
کشــورهای  امــور  فــدرال  آژانــس  نماینــده  چنگــو،  کالنــی 
کشــور،  از  خــارج  وطنــان  هــم  المنافــع،  مشــترک  مســتقل 
ی هــای انســان دوســتانه بیــن المللــی، بــه صــورت  همــکار

کردنــد. ی شــرکت  حضــور
ن  افزایــد: علیرضــا حاتــم زاده، معــاو گــزارش مــی  ایــن 
آمــوزش ســازمان، رضــا باجولونــد، رئیــس مرکــز تربیــت مربــی 
رایــکا،  رضــا  حمیــد  و  ای،  حرفــه  و  فنــی  هــای  پژوهــش  و 
و  کار  ن،  تعــاو وزارت  الملــل  بیــن  امــور  کل  اداره  نماینــده 

نیــز در نشســت مذکــور حضــور داشــتند. رفــاه اجتماعــی 

همکاری ایران و روسیه در راستای دیپلماسی مهارت 

برنامه های سال تحصیلی جدید رشته های
 فنی و حرفه ای و کاردانش اعالم شد 

و  تولیــد محتــوا  از  کاردانــش  کتاب هــای درســی فنــی و حرفــه ای و  تألیــف  مدیــرکل دفتــر 
تکمیــل اجــزای بســته های یادگیــری 126 عنــوان درســی ایــن رشــته هــا و بهــره بــرداری آنهــا از طریــق 

رمزینــه هــای ســریع پاســخ خبــر داد.
کــرد: بــا توجــه بــه تغییــرات برنامــه ی درســی شــاخه  فنــی  گــزارش بــازارکار، افشــار بهمنــی اظهــار  بــه 
و حرفــه ای در ســال 1394 و تعدیــل شــاخه ی کاردانــش از ســال 1398؛ در هجــده مــاه گذشــته ســعی 
شــده مطالعــات مربــوط بــه ایــن دو شــاخه ی تحصیلــی در یــک الگــوی منســجم و در قالــب طراحــی 

کــه ایــن ســند تــا پایــان آبــان مــاه عرضــه خواهــد شــد. گیــرد  دوره ی تحصیلــی صــورت 
سفارش طرح های مطالعاتی

ــیابی  ــدت ارزش ــن م ــت در ای کیفی ــا  ــی ب ــند مطالعات ــک س ــه ی ــق و ارائ ــرای تحق ــت: ب گف ی  و
کنــار طــرح هــای مطالعاتــی شــامل طراحــی الگــوی  برنامه هــای درســی در رشــته فنــی و حرفــه ای در 
کل نگــر موقعیــت محــور  نیازســنجی شــاخه فنــی و حرفــه ای، طراحــی الگــوی برنامــه درســی 
شــاخه هــای فنــی و حرفــه ای و کاردانــش، الگــوی ارزیابــی اثــر بخشــی شــاخه فنــی و حرفــه ای، الگــوی 
ــان و پژوهشــگران از مؤسســات و  ــه مجری ــه ای ب کتاب هــای درســی فنــی و حرف تحلیــل محتــوای 

دانشــگاه های مختلــف ســفارش داده شــده اســت. 
تهیه 6600 دقیقه محتوای فیلم آموزشی هنرجو

ی ادامــه داد: در تولیــد محتــوای غیرمکتــوب نقشــه محتوایــی، بیــش از 3500 قطعــه آموزشــی  و
و 6600 دقیقــه محتــوای فیلــم آمــوزش هنرجــو تولیــد شــده اســت. هــر قطعــه ی آموزشــی متناســب بــا 
کاری از محتــوای پودمــان اســت. همچنیــن 126 عنــوان درســی از طریــق رمزینه هــای  یــک مرحلــه 

گرفــت. ســریع پاســخ ابتــدای هــر پودمــان تولیــد و بهره بــرداری قــرار 
بهمنی با اشــاره به مصوبه ی هشــتمین جلســه ی کمیته ی معین شــورای عالی آموزش و پرورش 
گرفتــه در تبصــره ی 1 مــاده ی 5 آئین نامــه ی آموزشــی دوره ی  ــه روز رســانی صــورت  گفــت: طبــق ب
کیــد شــده »ارائــه  و تکمیــل آمــوزش و ارزشــیابی پایانــی آن دســته از دروس  دوم متوســطه )روزانــه( تأ
کــه آمــوزش آنهــا تــا پایــان خــرداد مــاه بــه اتمــام نمی رســد، تــا پایــان  خوشــه ی شایســتگی های فنــی 

شــهریورماه همــان ســال تحصیلــی به صــورت رایــگان بامانــع اســت«.  
تشریح شرایط رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش

کاردانــش در خصــوص اجــرای  کتاب هــای درســی فنــی و حرفــه ای و  مدیــرکل دفتــر تألیــف 
کاردانــش و بــه روز رســانی و ایجــاد 79 رشــته در  39 رشــته ی فنــی و حرفــه ای، حــذف 35 رشــته ی 
ایــن شــاخه و فراینــد اجــرای آنهــا، اظهــار داشــت: مطابــق بــا مصوبــه ی شــورای عالــی  آمــوزش و پــرورش 
کشــی معمــاری از ســال تحصیلــی جــاری حــذف  جــذب هنرجــو در پایــه ی دهــم رشــته ی نقشــه 
یایــی نیــز در ســه ســال تحصیلــی اخیــر هنرجویــی جــذب  شــد و رشــته الکترونیــک و مخابــرات در
زرســانی و  کاردانــش و همچنیــن بــه رو نداشــته اند، برایــن اســاس حــذف 35 رشــته ی شــاخه ی 
رش  79 رشــته ی ایــن شــاخه ی تحصیلــی نیــز توســط شــورای عالــی آمــوزش و پــرو ایجــاد 

ابــاغ شــده اســت.
عناوین رشته های فنی و حرفه ای

ی 39 رشــته در شــاخه ی تحصیلــی فنــی و حرفــه ای  ی افــزود: در ســال تحصیلــی جــار و
گــروه مکانیــک شــامل رشــته های صنایــع چــوب و مبلمــان،  کــه عبارتنــد از؛  در حــال اجــرا اســت 
ابــزار، چــاپ، مکانیــک خــودرو،  صنایــع فلــزی، مکاترونیــک، تأسیســات مکانیکــی، ماشــین 
گــروه بــرق و رایانــه شــامل  یایــی،  گــروه نگهــداری و تعمیــر شــامل رشــته ی مکانیــک موتورهــای در
گــروه مــواد و فــراوری شــامل  رشــته های الکترونیــک، الکتروتکنیــک، شــبکه و نرم افــزار رایانــه، 
گــروه ســاختمان  رشــته های صنایــع شــیمیایی، ســرامیک، متالــورژی، معــدن، صنایــع نســاجی، 
گــروه خدمــات شــامل رشــته های  و معمــاری شــامل رشــته های ســاختمان و معمــاری داخلــی، 
گــروه ســامت و بهداشــت شــامل رشــته های تربیــت بدنــی و تربیــت  حمــل و نقــل  و ناوبــری، 
کشــاورزی و غــذا شــامل  گــروه  گــروه بازرگانــی و امــور اداری شــامل رشــته ی حســابداری،  کــودک، 
کشــاورزی و  رشــته های امــور زراعــی، امــور باغــی، امــور دامــی، صنایــع غذایــی و ماشــین های 
ــع دســتی )فــرش(، فتوگرافیــک، تولیــد برنامه هــای تلویزیونــی،  گــروه هنــر شــامل رشــته های صنای
گرافیــک، نقاشــی، نوازندگــی ســاز ایرانــی و  پویانمایــی، طراحــی و دوخــت، ســینما، نمایــش، 

ــی. نوازندگــی ســاز جهان
عناوین رشته های کاردانش

کاردانــش ادامــه داد: در شــاخه ی  کتاب هــای درســی فنــی و حرفــه ای و  مدیــرکل دفتــر تألیــف 
کاردانــش نیــز 34 رشــته  تعمیــر دســتگاه های پزشــکی، تولیــد محتــوای الکترونیکــی، طراحــی و 
توســعه  صفحــات وب، خدمــات فنــی خــودرو، رنــگ کاری مبلمان چوبی، تراشــکاری و فــرز کاری، 
کتــور و  جوشــکاری بــرق، تأسیســات حــرارت مرکــزی، تأسیســات حرارتــی و برودتــی، مکانیــک ترا
کتــور، تکثیــر میگــو، پــرورش درخــت و درختچــه   تیلــر، تعمیــر سیســتم انتقــال نیــرو و هیدرولیــک ترا
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  تزیینــی،  دوخت هــای  خیاطــی  انیمیشــن،  و  محتــوا  تولیــد  ینتــی،  ز
کشــاورزی، دوخــت لباس هــای  کاربــر امــور مالــی، هوانــوردی، تعمیــر ماشــین های ثابــت  خانــواده، 
گاز محافــظ، خیاطــی مردانــه دوز، خیاطــی  محلــی، ســاخت مصنوعــات فلــزی، جوشــکاری 
یایــی، پــرورش دام هــای  دوخت هــای تزئینــی، تعمیــر موتــور خــودرو، تعمیــر موتورهــای دیــزل در
لبنــی،  فراورده هــای  صنعتــی  تولیــد  کیــان،  ما پــرورش  ســبک،  دام هــای  پــرورش  ســنگین، 
ــه ای و غــده ای،  گیاهــان علوف گیاهــان جالیــزی و ســبزی، زراعــت  ــرورش  مرغــداری صنعتــی، پ

گیاهــان دارویــی و زعفــران؛ حــذف شــدند. کشــت 
ایجاد رشته های جدید

گفــت:  کاردانــش  افشــار بهمنــی در خصــوص رشــته های جدیــد ایجــاد شــده در شــاخه ی 
تجهیــزات  نگهــداری  و  تعمیــر  عشــایر،  و  روســتایی  دام  بهداشــت  بانــی،  محیــط   رشــته های 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــی، خدم یل ــاوگان ر ــرات ن ــی، تعمی یل ــازه های ر ــط و س ــور، خ ــرورش دام و طی پ
خودروهــای ســبک؛ بــر اســاس نیازهــای بومــی و منطقــه ای و تقاضــای دســتگاه های اجرایــی 

شــده اند. ایجــاد 
به روز رسانی 79 رشته

ی در مــورد به روزرســانی اســتانداردهای مهارتــی 79 رشــته ادامــه داد: امیــدوارم در ســال  و
ــده نیــز به روزرســانی شــوند. البتــه  تحصیلــی جــاری نیــز اســتانداردهای ســایر رشــته های باقیمان
یافــت مــواد  موافقــت اصولــی اولیــه جهــت ایجــاد دو رشــته ی خدمــات فروشــگاهی و صنایــع باز
ــا  ــدول دروس آنه ــی و ج ــه درس ــغلی، برنام ــتانداردهای ش ــون اس کن ــی تا ــده ول ــی ش ــرژی بررس و ان

نهایــی و ابــاغ نشــده اســت.
فرایند بروزرسانی رشته های کاردانش

ــا توجــه  کــرد: ب کاردانــش اظهــار  کتاب هــای درســی فنــی و حرفــه ای و  مدیــرکل دفتــر تألیــف 
کاردانــش، نیازســنجی  بــه ماهیــت تقاضامحــوری و مشــارکتی دســتگاه های اجرایــی در شــاخه ی 
کــدام از دســتگاه های اجرایــی ارائــه می شــود  و اســتانداردهای شــغلی پیشــنهادی توســط هــر 
کاردانــش  کمیســیون های برنامه ریــزی درســی دفتــر تألیــف فنــی و حرفــه ای و  بــا بررســی در  و 
براســاس شــاخص هایی ضمــن اصــاح، نســبت بــه تدویــن برنامــه ی درســی رشــته ی مربوطــه 

اقــدام می شــود.
ی توجــه بــه نیازهــای شــغلی، منطقــه ای و بومــی دســتگاه های اجرایــی تقاضادهنــده و  و
ــر اســتانداردهای  مشــارکت کننده؛ تدویــن نیازســنجی شــغلی و اســتانداردهای شــغلی مبتنــی ب
گرفتــن ســطح محتواهــا، زمــان محتــوای اســتانداردهای شــغلی  ملــی و بین المللــی بــا مدنظــر 
گرفتــن توســعه ی حرفــه ای و ســطوح  حداقــل 1600 ســاعت بــرای ســه ســال تحصیلــی، بــا در نظــر 
صاحیــت حرفــه ای توســط دســتگاه متقاضــی؛ بررســی نیازســنجی و اســتانداردهای شــغلی در 
کاردانــش و تدویــن برنامــه ی درســی  کمیســیون برنامه ریــزی درســی دفتــر تألیــف فنــی و حرفــه ای و 
ــرورش؛  ــی آمــوزش و پ کمیتــه ی برنامــه ی درســی شــورای عال ــه  ــه ب و جــدول دروس آن جهــت ارائ
کمیتــه ی برنامــه ی درســی  بررســی نیازســنجی شــغلی، اســتاندارد شــغلی، برنامــه ی درســی در 
کاردانــش شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش و تعییــن و تکلیــف آن رشــته را ایــن چهــار شــاخص 

کــرد. عنــوان 

لیف کتاب های درســی فنــی و حرفــه ای و کاردانــش   مدیــرکل دفتــر تأ

ایجاد بیش از ۶۴ هزار در دیداری وبیناری مورد تاکید قرار گرفت: 
شغل صنعتی در ۵ ماه 

جدیدتریـن آمـار منتشـر شـده از سـوی وزارت صنعـت، معـدن و 
تجـارت )صمـت( نشـان می دهـد کـه در پنـج مـاه نخسـت امسـال 
بـرای ۲۶۵۷ بنـگاه پروانـه بهره بـرداری صـادر شـده کـه در نتیجه آن 

بیـش از ۶۴ هـزار اشـتغال صنعتـی ایجـاد شـده اسـت.
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس ایــن آمــار در پنــج ماهــه امســال بــرای 
۱۴ هــزار و ۸۵۰ بنــگاه جــواز تاســیس و بــرای ۲۶۵۷ بنــگاه پروانــه بهــره 
برداری ایجادی و توســعه ای صادر شــده که نســبت به مدت مشــابه 
ســال قبــل بــه ترتیــب ۰.۲ درصــد و ۳.۶ درصــد افزایش داشــته اســت.

بــرای جوازهــای  مــدت  ایــن  در  بینــی شــده  پیــش  ســرمایه 
کــه نســبت  تاســیس معــادل ۵۰۲ هــزار و ۲۷۶ میلیــارد تومــان بــوده 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود ۱۸۴.۴ درصــد افزایــش داشــته 
اســت. میــزان ســرمایه پروانه هــای بهره بــرداری صــادر شــده در پنــج 
ماهــه امســال نیــز ۱۰۷ هــزار و ۹۱۷ میلیــارد تومــان بــوده کــه نســبت به 

مــدت مشــابه ســال قبــل ۱۷۳ درصــد افزایــش داشــته اســت.
همچنیــن بــر اســاس ایــن آمــار پیــش بینــی شــده بــا اجــرای 
کــه جــواز تاســیس آن هــا در پنــج مــاه نخســت امســال  پروژه هایــی 
صــادر شــده بــرای بیــش از ۳۶۱ هــزار نفر شــغل ایجاد شــود که نســبت 
بــه ایــن رقــم در مدت مشــابه پارســال بــا افزایــش ۱۱.۷ درصــدی مواجه 
بــوده اســت. پروانه هــای بهره بــرداری صــادر شــده در ایــن مــدت نیــز 
زمینــه اشــتغال ۶۴ هــزار و ۲۵۸ نفــر را فراهــم کــرده کــه نســبت بــه پنــج 

ماهــه پارســال حــدود ۲۵.۸ درصــد افزایــش داشــته اســت.
کاهش ۴ درصدی صدور پروانه صنفی

در پنــج مــاه نخســت امســال ۲۲۷ هــزار و ۶۶۷ پروانــه صنفــی 
کــه نســبت بــه تعــداد صــدور ایــن پروانــه  در مــدت  صــادر شــده 

ــت. ــته اس ــش داش کاه ــد  ــل ۴.۴ درص ــال قب ــابه س مش
ــا خســارت  کرون ــا شــیوع ویــروس  کــه اصنــاف ب گفتنــی اســت 
ــد. تعدادصــدور پروانه هــای صنفــی همــواره در ســال  ــادی دیدن زی
گذشــته افزایشــی بــود و ســال گذشــته عضــو هیــات رئیســه اتــاق 
اصنــاف ایــران گفتــه بــود کــه افزایــش واحدهــای صنفــی بــه معنــای 
ــکار از  ــه بی ــرریز جامع ــی س کل ــور  ــه ط ــت و ب ــاف نیس ــق در اصن رون
بخــش دانشــگاه و ادارات و ســازمان های دولتــی بــه اصنــاف را 

ــود. کــرده ب شمشــیر دو لبــه توصیــف 
صــدور نمــاد اعتمــاد الکترونیــک نیــز در پنــج مــاه نخســت  
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــدی نس ــت ۳.۱ درص ــا اف ــال ۱۴۰۰ ب س

قبــل بــه ۱۴ هــزار و ۴۳۲ مــورد رســیده اســت.
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از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مطرح شد◄ ◄ ◄

ح پیشـخوان پـاس جهـت راه انـدازی واحد فروش و  نـام نویسـی در فراخـوان طـر
گردید. کشـور آغـاز  تعمیـرات موبایـل در دفاتـر پیشـخوان منتخب سراسـر 

ح پیشـخوان پـاس بـا هـدف  گفـت: طـر کانـون  کل  دکتـر علـی فـاح حقیقـی دبیـر 
کشـور جهـت ایجـاد حداقـل هـزار شـغل و همچنیـن  اسـتفاده از ظرفیـت موجـود 
کشـور بـا همـکاری موبایل آباد  ارائـه خدمـات جامع تـر در دفاتر پیشـخوان سراسـر 

آغاز شـد.
افـزود: دفاتـر  کشـور خبـر داد و  نـام نویسـی متقاضیـان در سراسـر  از امـکان  وی 
کامـا ارزیابـی شـده و قبـل از نـام نویسـی  کشـور در ایـن زمینـه  منتخـب سراسـر 

بـود. متقاضیـان ، ظرفیـت هـر اسـتان قابـل مشـاهده خواهـد 
مهـدی ابراهیمـی مدیرعامـل شـرکت مهدیـس پایـاب ایرانیـان )آرنامـال( مجـری 
کـرد:  ح پیشـخوان پـاس نیـز بـا اشـاره بـه مهلـت شـرکت در فراخـوان عنـوان  طـر
گردیـده و تـا  ثبت نـام اولیـن دوره بـا ظرفیـت اسـتخدام ۵۰۰ نفـر از 19 مهـر آغـاز 

۲۵ مهرمـاه ادامـه دارد.
و  موبایـل  تعمیـرات  حـوزه  در  تخصصـی  آمـوزش  ح،  طـر ایـن  مزایـای  جملـه  از 
کمک هزینـه  بـرای خریـد لـوازم تخصصـی در ایـن زمینـه و بـه صورت یکسـان برای 

متقاضیـان مـی باشـد.
توسـط  معرفی شـده  متقاضیـان  بـا  دوره  در  شـرکت  اولویـت  کـرد  تصریـح  وی 

باشـد. مـی  پیشـخوان  دفاتـر  مدیـران 
میثـم دادخـواه مدیرعامـل شـرکت موبایل آبـاد بـه عنـوان برگزارکننـده  دوره هـای 

کنـون شـرایط  کـرد: هم ا تخصصـی نیـز در مـورد ظرفیـت  پذیـرش دوره هـا اعـام 
کامـل بـرای آمـوزش ۵۰۰ نفـر در اولیـن دوره فراهـم شـده و  و امکانـات تخصصـی 
پیشـخوان پاس  ثبت نـام  سـامانه ی  از  رزرو  جهـت  تواننـد  مـی  متقاضیـان 

نماینـد. اقـدام   Pishkhanplus.com نشـانی  بـه 

ضرب االجـل مجلس برای اسـتخدام 
هزاران نفر در وزارت بهداشـت 

بـه وزارت بهداشـت،  مـاه   ۶ کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس شـورای اسـامی، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی فرصـت داد تـا از مجـوز اسـتخدام ۳۰ تـا ۵۵ هـزار نفـر در ایـن 

کنـد. اسـتفاده  وزارتخانـه 
کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس شـورای اسـامی،  گزارش ایلنا، بر اسـاس اعام  به 

دسـت وزارت بهداشـت بـرای اسـتخدام ۵۵ هـزار نفر باز اسـت.
کنـد؛  کـه از ایـن ظرفیـت اسـتفاده  بـر ایـن اسـاس وزارت بهداشـت ۶ مـاه فرصـت دارد 

در غیـر ایـن صـورت ایـن فرصـت را از دسـت خواهـد داد.
وزارت بهداشـت مجوز اسـتخدام ۳۰ تا ۵۵ هزار نفر را دارد.

170 هزار نیرو  سـاماندهی 
در آموزش و پرورش

شــورای  مجلــس  نماینــــــدگان 
کمبــود  بــه  توجــه  بــا  اســامی 
در  نیـــــــرو  هــــزار   ۲۰۰ حــــــدود 
تــــــاش  پــــــرورش  و  آمــــــوزش 
کننــــــــد  بـــــــا ســامانـــــدهی  مــی 
از  اعــم  پنجگـــــــــانه  گروه هــــــای 
حق التــــــــدریس، خریــد خدمت، 
را  آنهــا  همــه   ... و  نهضتــی 

کننــد. ســاماندهی 
در همین زمینــه، رییس کمیسیــــون 

تحقیــــــقـــــــات  و   آمــــــــــوزش  
بــا  اســامی  شــورای  مجلــس 
از  شــده  اخــذ  آزمــون  بــه  اشــاره 

طــی  جهــت  فرهنگیــان  دانشــگاه  بــه  ورود  بــرای  ســوادآموزی  نهضــت  آموزشــیاران 
گفــت: آموزشــیاران مــردودی ایــن آزمــون نیــز نگــران نباشــند، زیــرا  فرآینــد اســتخدام، 

دهنــد. ادامــه  خــود  حق التدریســی  فعالیــت  بــه  می تواننــد 
دلیـل  بـه  جمهـوری  رییـس  و  دولـت  هیـات  از  تقدیـر  بـا  منـادی  علیرضـا 
از  گروهـی  کـرد:  اظهـار  سـوادآموزی  نهضـت  آموزشـیاران  شـغلی  وضعیـت  بـه  توجـه 
آموزشـیاران در امتحـان اول مـرداد ورودی دانشـگاه فرهنگیـان قبـول نشـدند، امـا بـا 
کاظمـی )وزیـر محتـرم آمـوزش و پـرورش(  کـه آقـای  کـه شـد و بـا همتـی  پیگیری هایـی 
داشـت و بـا موافقـت هیـات دولـت، ایـن عزیـزان می تواننـد بـه صـورت حـق التدریـس 

ادامـه دهنـد. قبلـی خـود  کار  بـه 
منـادی افـزود: امیـدوارم باقـی مانـده آموزشـیاران نهضـت سـوادآموزی در آزمون هایـی 

کـه سـال های آینـده برگـزار می شـود، موفـق باشـند و وارد دانشـگاه فرهنگیـان شـوند.
نگـران  آموزشـیار  زحمتکشـان  تـا  بدهـم  را  خـوب  خبـر  ایـن  خواسـتم  گفـت:  وی 

نباشـند. کارشـان  ادامـه 
کـه در آزمـون  گفتنـی اسـت بیـش از شـش هـزار آموزشـیار بـا سـابقه نهضـت سـوادآموزی 
در  نشـده اند  پذیرفتـه  فرهنگیـان  دانشـگاه  آزمـون  در  جـاری  سـال  مـاه  مـرداد  یکـم 
اعتـراض بـه باتکلیفـی وضعیـت شـغلی مرتبـا در شهرسـتانهای محـل اشـتغال خـود و 

بـه تجمـع صنفـی می زدنـد. تهـران دسـت 

کشـور  تر پیشـخوان سراسـر  ۱۰۰۰ نفـر در دفا فراخـوان اسـتخدام 

دبیرکانون دفاتر پیشخوان اعالم کرد 

50 هـزار مهـد و مرکز پیش دبسـتانی 
سـاماندهی می شوند 

کـودک بـا اشـاره بـه اینکـه  در برنامـه های سـازمان  رئیـس سـازمان ملـی تعلیـم و تربیـت 
را  محـروم  مناطـق  و  روسـتایی  مهدکـودک  هـزار   ۲۰ ایجـاد  کـودک  تربیـت  و  تعلیـم 
مرکـز  و  کـودک  مهـد  هـزار   ۵۰ راسـتا  همیـن  در  کـرد:  اعـام  کرده ایـم  بینـی  پیـش 

سـاماندهی مـی شـوند. دبسـتانی  پیـش 
گـزارش خبرنـگار بـازارکار، علیرضـا حاجیـان زاده رئیـس سـازمان ملـی تعلیـم و تربیت  بـه 
کـودک در نشسـت خبـری بـا توجـه به هفتـه ملی کودک گفـت: کودکان آینـده سـازان ایران 
توجـه  مرکـز  از  آنهـا  کـم  دلیـل سـن  بـه  نبایـد  و  باشـند  توجـه  مـورد  بایـد  و  هسـتند 
کـودکان  کـه  کـه بـه آن توجـه نشـده اسـت ایـن بـوده  ج بشـوند. از جملـه مـواردی  خـار

متولـی مشـخصی نداشـتند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا مصوبـه شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی سـازمان ملـی تعلیـم 
در  دبسـتانی  پیـش  و  مهـد  سـاله  شـش  دوره  گفـت:  گرفـت.  شـکل  کـودک  تربیـت  و 
اساسـنامه بـه دو دوره سـه سـاله اول و دوم تقسـیم شـده اسـت. از جملـه مهمتریـن 
اهـداف مدنظـر، سـاماندهی و مدیریـت یکپارچـه، ارتقـای شایسـتگی هـا و حمایـت از 
کـردن  کـودکان و آمـاده  کـودک، آمـوزش هـای مناسـب بـرای  خانـواده و تربیـت مربیـان 
آنهـا بـرای ورود بـه سیسـتم آمـوزش رسـمی بـه ویـژه در سـنین پنـج و شـش سـالگی 

کـرد. اشـاره 
کـه دوره پیش دبسـتانی  کودکانـی  حاجیـان زاده بـا اشـاره بـه اینکـه براسـاس تحقیقـات 
همـه  همـکاری  بـر  انـد  داشـته  بیشـتری  موفقیـت  مدرسـه  دوران  در  انـد  گذرانـده  را 
کوتـاه مـدت سـال  گفـت: برنامـه  کـرد و  کیـد  کمیتـی در ایـن زمینـه تا دسـتگاه های حا
و  نهایـی  زودی  بـه  کـودک  تربیـت  و  تعلیـم  سـازمان  سـاله  پنـج  برنامـه  و   1۴۰1

می شـود. اعـام 
کودکان،  حاجیـان زاده ادامـه داد: مـواردی چـون رشـد دینی و اخاقـی، تربیت معنوی 
رشـد  ارتباطـی،  هـای  مهـارت  یکدیگـر،  بـا  کـودکان  ارتبـاط  برقـراری  بـرای  رشـدکامی 
شـناختی و مهـارت هـا زبانـی، مهـارت تفکـر، رشـد عاطفـی، پذیـرش دیگـران، احسـاس 

مسـئولیت و… را مدنظـر داریـم.
کـودک  میلیـون   ۸ از  بیـش  گفـت:  کـودک  تربیـت  و  تعلیـم  ملـی  سـازمان  رئیـس 
که بخشـی از آنها به ۵۰ هزار مهدکودک و پیش دبسـتانی  کشـور داریم  زیر شـش سـال در 
کادر اجرایـی در ایـن  کـه وجـود دارد، مـی رونـد. بنـا بـه آمـار بیـش از ۲۰۰ هـزار مربـی و 

کـودک و پیـش دبسـتانی هـا فعـال هسـتند مهدهـای 
مجوزهـا  صـدور  و  کـودک  مهدهـای  فعالیـت  رونـد  دربـاره  زاده  حاجیـان 
بـا  نشـده  تاییـد  و  تصویـب  جدیـد  اسـتانداردهای  و  هـا  دسـتورالعمل  تـا  گفـت: 
نیـز  مجوزهایشـان  و  می دهنـد  ادامـه  را  کارشـان  قبلـی  هـای  دسـتورالعمل  همـان 
تـا  تـا پایـان سـال تحصیلـی 1۴۰1-1۴۰۰ مجوزشـان تمدیـد می شـود  تمدیـد می شـود. 

بـه تاییـد هیئـت امنـا برسـد. دسـتورالعمل هـای جدیـد تصویـب و 
کرونا  کـودک از نظر سـتاد ملی  گفـت: مهدهای  وی دربـاره بازگشـایی مهدکـودک هـا نیـز 
گرفته اند و می توانند در شـهرهای  گروه ۲ قرار  گروه ۳ شـغلی بودند و اخیراً در  قبًا جزو 
کننـد. در شـهرهای قرمـز هـم بـا ضوابـط خـاص می تواننـد بازگشـایی  نارنجـی فعالیـت 
کـم جمعیـت دارنـد و مشـکلی از نظـر  کاس هـای  کـودک  شـوند، زیـرا عمومـًا مهدهـای 

گـذاری اجتماعـی ندارند. فاصلـه 
مرکـز  هـزار  گفـت: ۳۰  پیـش دبسـتانی  و  هـزار مهدکـودک  بـه وجـود ۵۰  اشـاره  بـا  وی 
پیش دبسـتانی، 1۶ هزار مهدکودک تحت پوشـش بهزیسـتی و حدود ۵۰۰۰ مهد تحت 
کـه مجـوز رسـمی ندارنـد یـا بـه عبارتـی  پوشـش دسـتگاه ها و نهادهـای دیگـر هسـتند 
کـه مسـاجد، شـهرداری هـا، بسـیج، حـوزه هـای علمیـه،  دارای مجـوز داخلـی هسـتند 
وزارت ورزش و جوانـان و غیـره از ایـن جملـه انـد. همـه اینهـا در نهایـت بایـد از سـازمان 

کـودک مجـوز بگیرنـد. ملـی تعلیـم و تربیـت 

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ؛ 

◄

کشـاورزی مجلـس شـورای اسـامی  کمیسـیون  دبیـر 
از پیگیـری رفـع مشـکل اسـتخدامی مهندسـان ناظـر 
در  موضـوع  ایـن  گفـت:  و  داد  خبـر  کشـاورزی  جهـاد 

کمیسـیون قـرار دارد. کار ایـن  دسـتور 
ذبیح اهلل اعظمی به برگزاری دومین نشسـت بررسـی، 
کشـاورزی  تعییـن و تکلیـف طـرح اسـتخدام ناظـران 
کشـاورزی مجلـس شـورای طـی هفتـه  کمیسـیون  در 

کـرد. گذشـته اشـاره 
مجموعـه  بـر  عـاوه  نشسـت  ایـن  در  داد:  ادامـه  وی 
اعضـای کمیسـیون کشـاورزی، تعـدادی از نمایندگان 
گیـان و مازنـداران و همچـن  سـایر اسـتان ها ماننـد 
وزارت  نماینـده  و  کشـور  اسـتخدامی  امـور  نماینـده 

داشـتند. حضـور  کشـاورزی  جهـاد 
اسـتخدام  طـرح  نشسـت  ایـن  در  داد:  ادامـه  وی 
کشـاورزی مـورد بررسـی مجـدد قـرار  مهندسـین ناظـر 

گرفـت.
اعظمـی بیـان کرد: نماینـده وزارت جهاد کشـاورزی در 
این نشست به موضوع تامین اعتبار مالی این بخش 
گفـت، در صورتـی ایـن موضـوع تعییـن و  کـرد و  اشـاره 
تکلیـف نشـود طبـق ماده ۷۵ شـورای محتـرم نگهبان 

گرداند. ایـن طـرح را برمـی 
طـرح  بررسـی  قبـل  نشسـت  مصوبـات  بـه  وی 
کشـاورزی اشـاره  اسـتخدامی مهندسـان ناظـر جهـاد 
کـرد: در نشسـت قبلـی مقـرر شـد بـه ازای هـر  و تصریـح 
سـه نفر بازنشسـته وزارت کشـاورزی یک نفر استخدام 

شـود.
کرد به سایر  کشـاورزی اعام  وی افزود: سـازمان جهاد 
کامپیوتـر، حسـابداری و  کشـاورزی ماننـد  رشـته های 

غیره نیـاز دارد.
وی بـا بیـان اینکه در اسـتخدام آقایـان و بانوان به یک 
گفت: بـا توجه به ضـرورت  نسـبت دیـده خواهنـد شـد 
و نیـاز سـازمان جهـاد کشـاورزی کل کشـور مقـرر شـد از 
بیـن دانـش آموختـگان دختـر و پسـر، مهنـدس ناظـر 

کشـاورزی انتخـاب شـود.
ناظـران  اسـتخدامی شـامل  ایـن  آطهـار داشـت:  وی 
کشـاورزی  کارگـزاران بانـک  نظـام مهندسـی و ناظریـن 
کشـاورزی دارای  نمـی شـود لـذا فقـط ناظـران جهـاد 

سـابقه خدمـت و بیمـه مـد نظـر اسـت.
وی ادامه داد: استخدام این افراد با آزمون و بدون آزمون 

در جلسات بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی بـه مصوبـه مجلـس دور دهـم در زمینـه جـذب 
گفـت:  کـرد و  کشـاورزی اشـاره  1۰ هـزار نفـر از مهنـدس 
طبـق تحقیـق و تفحـص تخلفـات عدیـده ای در ایـن 

زمینـه انجـام شـده اسـت.
وی افزود: طبق تحقیقات حداقل یک هزار نفر بدون 
داشـتن شـرایط ناظـری جـذب اسـتخدامی سـازمان 
کـه در ایـن بیـن حـق ناظـران  کشـاورزی شـدند  جهـاد 

واقعـی کشـاورزی تضییـع شـده اسـت.

یان افتاد زی دوباره بـه جر کشـاور جـذب مهندسـان ناظر جهاد 
دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس: 

دعوت به همکاری

شرکت پاالیش نفت آفتاب در نظر دارد با استعانت از خداوند متعال و در راستای مسئولیت اجتماعی و با هدف کمک به ایجاد اشتغال پایدار و همچنین تامین نیروی انسانی
 مورد نیاز خود در واحدهای مختلف عملیاتی در استان هرمزگان – بندرعباس، تعداد ۵۰ نفر از داوطلبان واجد شرایط را در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد 

در رشته ها و گرایش های مندرج در جدول ذیل از طریق برگزاری آزمون، مصاحبه و طی مراحل انتخابی از میان متقاضیان بومی استان هرمزگان جذب نماید. 

جدول نیازمندی های نیروی انسانی پاالیشگاه نفت آفتاب

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش تحصیلی تعداد جنسیت

کارشناسی / کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها ۱۸ مرد

کارشناسی / کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کلیه گرایش ها )بجز گرایش 
HSE و محیط زیست( ۷ مرد

کارشناسی / کارشناسی ارشد مهندسی برق بدون گرایش – الکترونیک – 
کنترل و ابزار دقیق– قدرت ۱۱ مرد

کارشناسی / کارشناسی ارشد مهندسی عمران
کارشناسی )کلیه گرایشها(

۳ مرد
کارشناسی ارشد )گرایش سازه(

کارشناسی / کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کلیه گرایش ها ۳ مرد

کارشناسی / کارشناسی ارشد
بازرسی فنی –

۲ مرد
مهندسی متالورژی کلیه گرایشها

کارشناسی / کارشناسی ارشد
مهندسی محیط زیست –

۲ مرد
مهندسی شیمی محیط زیست

کارشناسی / کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی – ۲ مرد

مهندسی شیمی HSE

کاردانی ایمنی و آتش نشانی – ۲ مرد

۱- شرایط عمومی استخدام
۱- تابعیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران

۲- اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور )مصرح در قانون اساسی(
۳- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت )غیر پزشکی(

۴- عدم سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت اجتماعی شده باشد
۵- نداشتن تعهد خدمت در دستگاه ها، موسسات و شرکت ها در زمان دعوت به کار

۶- داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی و عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان گردان، طبق تایید 
پزشک معتمد شرکت

۷- دارا بودن حداکثر ۲۸ سال تمام )۱۳۷۲/۰۱/۰۱ به بعد( برای دارندگان مدرک کاردانی و کارشناسی و حداکثر ۳۰ سال 
تمام )۱۳۷۰/۰۱/۰۱ به بعد( برای مدرک کارشناسی ارشد )توجه: حداکثر سن اعالم شده، برای تمامی مقاطع تحصیلی 

با احتساب خدمت نظام وظیفه است(.
۸- دارا بودن دانشنامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای کلیه 

متقاضیان مقاطع مختلف دانشگاهی، بدون ذکر کلمه ی معادل و ارزش استخدامی.
۹- این آزمون مختص متقاضیان بومی استان هرمزگان است. بومی به فردی اطالق می شود که حداقل یکی از شرایط 

زیر را دارا باشد.
• محل تولد یا صدور شناسنامه متقاضی استان هرمزگان بوده و در حال حاضر در این استان سکونت داشته باشد.

• متقاضی مدرک دیپلم خود را از استان هرمزگان اخذ کرده و در حال حاضر در این استان سکونت داشته باشد.
• متقاضی ساکن استان هرمزگان بوده و حداقل ۵ سال در استان سکونت داشته باشد.

۲- مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی و مهلت ثبت نام
ثبت نام واجدین شرایط منحصراً از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ لغایت ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ با مراجعه به سایت شرکت پاالیش نفت 
از طریق همین  آتی  اطالع رسانی های  کلیه  انجام می پذیرد. ضمنًا   www.mtaholding.com آدرس  به  آفتاب 

سایت صورت خواهد گرفت.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی به شرح ذیل است:

۱- ثبت و تکمیل مشخصات و اطالعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در وب سایت مذکور به طور صحیح و دقیق 
و دریافت کد رهگیری پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی

۲- متقاضی می بایست یک قطعه عکس پرسنلی ۴ × ۳ خود را با حجم کمتر از ۸۰ کیلو بایت اسکن نموده و فایل آن 
را از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی ارسال نماید.

۳- واریز مبلغ ۶۲۵۰۰۰ ریال )شصت و دو هزار و پانصد تومان( به عنوان حق ثبت نام به صورت الکترونیکی به حساب 
دانشگاه هرمزگان

۴- فایل اسکن شده کارت ملی با حجم کمتر از ۸۰ کیلو بایت
۳- زمان توزیع کارت ورود به جلسه

کارت ورود به جلسه آزمون کتبی از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ از طریق 
سامانه اینترنتی سایت ثبت نام، قابل دریافت خواهد بود.

۴- زمان و محل برگزاری آزمون:
تاریخ برگزاری آزمون هر داوطلب در یکی از روزهای پنج شنبه یا جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ یا ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ در شهر 

بندرعباس می باشد. حوزه و تاریخ برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه داوطلبین قید خواهد شد.
۵- منابع آزمون:

آزمون تخصصی به صورت چهار گزینه ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخ های نادرست برگزار می گردد.
 منابع آزمون به شرح جدول زیر است.

رشته تحصیلی مواد آزمون

مهندسی مکانیک مکانیک سیاالت- مقاومت مصالح- انتقال حرارت- ترمودینامیک-استاتیک- دینامیک و 
ارتعاشات

مهندسی شیمی کنترل فرایند- انتقال جرم و عملیات واحد- طرح راکتورهای شیمیایی- ترمودینامیک- 
مکانیک سیاالت-انتقال حرارت

مهندسی برق الکترونیک- بررسی سیستم های قدرت- کنترل سیستم های خطی- ابزار دقیق- ماشین های 
الکتریکی

مهندسی عمران سازه های فوالدی- سازه های بتنی- مکانیک خاک و پی سازی- استاتیک و مقاومت مصالح- 
تحلیل سازه- زلزله- متره و برآورد

مهندسی صنایع
طرح ریزی واحدهای صنعتی- برنامه ریزی و کنترل پروژه- برنامه ریزی و کنترل 

تولید-کنترل کیفیت-مبانی سازمان و مدیریت- تحقیق در عملیات- اقتصاد مهندسی- کنترل 
موجودی

بازرسی فنی مهندسی 
متالورژی

متالورژی فیزیکی و مکانیکی- الکتروشیمی و خوردگی-مقاومت مصالح و تست های 
غیرمخرب- ترمودینامیک و مکانیک سیاالت

مهندسی محیط زیست 
مهندسی شیمی )گرایش 

محیط زیست(

آلودگی های محیط زیست- ارزیابی محیط زیست- آلودگی آب هوا و صوتی- بیماریهای حرفه 
ای و مخاطرات شغلی-اصول ایمنی و حفاظت محیط زیست- مدیریت ریسک

مهندسی ایمنی مهندسی 
)HSE شیمی )گرایش

عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار- حریق و روشهای مبارزه با ان- اصول بهداشت 
HSE -محیط- دفع مواد زاید صنعتی- الودگی هوای محیط کار و کنترل آن

ایمنی- آتش نشانی
سیستم های اعالن حریق- سیستم های اطفای حریق- اصول پیشگیری و علل بروز و 

گسترش حریق- آبرسانی در عملیات اطفاءحریق- HSE- واکنش در مقابله با حریق و 
سوانح- کمک های اولیه

۶- مراحل جذب
• از داوطلبانی که در آزمون کتبی حدنصاب الزم را احراز نموده باشند به ترتیب اولویت و تقدم امتیاز جهت انجام مصاحبه 

تخصصی و عمومی دعوت به عمل خواهد آمد.
• پس از طی مراحل جذب و معاینات طب صنعتی، پذیرفته شدگان نهایی جهت شرکت در دوره های آموزشی علمی و 
عملی )دوره سه ماه آزمایشی( معرفی خواهند شد که در صورت موفقیت  در دوره های مذکور در این مرحله اقدام الزم 
به منظور استخدام نهایی آنان توسط شرکت پاالیش نفت آفتاب صورت خواهد پذیرفت. بدین ترتیب قبل از مراحل 
پیش گفته همچنین پیش از طی نمودن موفقیت آمیز دوره های آموزشی، شرکت هیچ گونه تعهدی منجمله استخدام 

در قبال داوطلبان نخواهد داشت.
۷- نکات قابل توجه

بایستی  آزمایش های طب صنعتی می شوند  آزمون و مصاحبه فنی و عمومی و  به سپری نمودن  افرادی که موفق   -۱
قبل از آغاز دوره های آموزشی تعهدات و تضامین الزمی که از سوی شرکت تعیین می گردد را به شرکت ارائه دهند.

نمایند  خودداری  کار  آغاز  و  استخدامی  قرارداد  عقد  از  آموزشی  دوره های  از طی  پس  یا  در طول  که  منتخبینی   -۲
شد. خواهد  برداشته  آنان  تضامین  محل  از  شرکت  تشخیص  به  اشاره،  مورد  مراحل  به  مربوط  هزینه های   کلیه 

۳- تشخیص شرکت در رد یا پذیرش داوطلبان در هر یک از مراحل اشاره شده و نهایتًا استخدام نافذ و قاطع بوده و 
داوطلبان حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمایند.

۸- تذکرات مهم:
۱- چنانچه در هر مرحله از استخدام مشخص شود اطالعات و مدارک ارائه شده توسط داوطلب )به عمد یا به سهو( 
خالف واقع و یا مغایر با شرایط اعالم شده در متن آگهی های استخدام این شرکت  باشد مسئولیت آن برعهده داوطلب 
بوده و موضوع درخواست استخدام آنان حتی در صورتی که حکم استخدامی هم صادر شده باشد، حکم مزبور لغو و 
بالاثر شده و حق هرگونه اعتراض از داوطلب سلب می گردد. بنابراین الزم است اطالعات داده شده منطبق با شرایط 

مندرج در این آگهی باشد و از ارائه اطالعات غیر واقعی جداً خودداری نمایند.
۲- ثبت نام فقط در رشته ها و گرایش های تحصیلی اعالم شده در جدول مجاز خواهد بود و داوطلبان می بایست با 
رشته، گرایش و مقطع تحصیلی ذکر شده در جدول نیازمندی ها در آزمون شرکت نمایند. بنابراین خواهشمند است از 

ثبت نام در رشته های تحصیلی مشابه یا مدارک تحصیلی باالتر جداً خودداری نمایند.
۳- ثبت نام نهایی منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت کد رهگیری از سیستم می باشد. پس از تائید نهایی، اطالعات 
قابل تغییر نبوده و امکان ثبت نام مجدد نیز وجود ندارد، لذا در تکمیل فرم درخواست در سامانه اینترنتی مذکور دقت 

الزم معمول گردد.
۴- هر داوطلب تنها امکان یک بار ثبت نام و انتخاب فقط یک رشته شغلی را دارد. ضمنًا ثبت نام به صورت ناقص یا 

به نحوی غیر از سامانه اینترنتی مورد قبول نمی باشد.
۵- مجدداً تاکید می گردد که استخدام صرفًا براساس آئین نامه و مقررات شرکت می باشد.

کتبی  آزمون  در  نمره الزم  لذا کسب حدنصاب  اعالم خواهد شد.  برابر ظرفیت  چند  بصورت  کتبی  آزمون  نتایج   -۶
از طی مراحل  آزمون پس  پذیرفته شدگان  نهایی  انتخاب  و  ایجاد نمی کند  برای داوطلبان  استخدامی  هیچگونه حق 
مصاحبه تخصصی، معاینات طب صنعتی، گزینش عمومی و طی نمودن موفقیت آمیز دوره های آموزش های عمومی 

و تخصصی و با رعایت اولویت های مقرر صورت می پذیرد.
۷- مدارک تحصیلی فارغ التحصیالن خارج از کشور باید به تایید اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری رسیده باشد.
۸- وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

۹- در صورت قبولی در آزمون کتبی ارائه اصل و کپی مدارک الزامی است.
۱۰- شرکت پاالیش نفت آفتاب هیچگونه تعهدی در قبال جذب نفرات ذخیره نخواهد داشت و فقط در صورت انصراف 

نفرات اصلی و نیاز شرکت، افراد ذخیره براساس اولویت امتیازات مکتسبه جایگزین خواهند شد.
داوطلبان می توانند درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر درخصوص شرکت خصوصی پاالیش نفت آفتاب به سایت 

شرکت به آدرس www.mtaholding.com مراجعه نمایند.
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مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای فــارس گفــت: مرحلــه کشــوری نوزدهمیــن 
دوره مســابقات ملــی مهــارت پــس از دو ســال وقفــه آبــان مــاه امســال 

بــه میزبانــی شــیراز برگــزار خواهــد شــد.
گفــت: در ایــن دوره  کوشــکی،  گــزارش خبرگــزاری مهــر، حشــمت  بــه 
برخــی  میزبانــی  بــه  و  متمرکــز  غیــر  صــورت  بــه  کــه  مســابقات  از 
موجــود  ظرفیت هــای  بــه  توجــه  بــا  می شــود،  برگــزار  اســتان ها  ز  ا
طراحــی  فنــاوری  تخصصــی  حرفه هــای  میزبانــی  اســتان،  در 
فــارس  بــه  تجــارت  بــرای  فــزاری  ا نــرم  راهکارهــای  و  گرافیــک 

اســت. شــده  ســپرده 
ــر ۲۲ ســال از سراســر  ــی زی ــادآور شــد: ســی و هشــت نخبــه مهارت وی ی
شــیراز  در  مــاه  آبــان  پنجــم  تــا  ســوم  از  روز  ســه  مــدت  بــه  کشــور 
جهانــی  مســابقات  بــه  کشــور  برتــر  نفــرات  و  پرداختــه  رقابــت  بــه 

مهــارت ۲۰۲۲ شــانگهای چیــن اعــزام خواهنــد شــد.
نفــر  شــش  رقابت هــا  ایــن  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  کوشــکی 
عهــده  بــر  را  دوره  ایــن  قضــاوت  کشــوری  خبــره  کارشناســان  از 

داشــت. خواهنــد 
کــرد: هــدف از برگــزاری  مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای فــارس تصریــح 
کشــف اســتعدادهای حرفــه ای جوانــان و ایجــاد فرصــت  ایــن مســابقات، 
اهمیــت  شناســاندن  آنــان،  مهارت هــای  شــکوفایی  بــرای  مناســب 
آموزش هــای مهارتــی و نقــش آن در توســعه اقتصــادی بــه عمــوم مــردم، 
بــه صنایــع و بنگاههــای اقتصــادی،  افــراد نخبــه  شناســایی و معرفــی 
اســتانداردهای  ســطح  ارتقــا  آمــوزی،  مهــارت  فرهنــگ  ارتقــا  و  ترویــج 
بــرای  مناســب  فرصــت  کــردن  فراهــم  و  کشــور  در  مهــارت  آمــوزش 

کشــور اســت. رقابــت ســالم بیــن جوانــان 

ح ملی توسعه مشاغل خانگی گلستان خبرداد  مدیر اجرایی طر

ایجاد بیش از ۴۵۰ شغل در گلستان
ح ملی توسعه مشاغل خانگی   در طر

ملـی  ح  طـر در  گفـت:  گلسـتان  خانگـی  مشـاغل  توسـعه  ملـی  ح  طـر اجرایـی  مدیـر 
ایجـاد  نفـر   ۴۸۷ بـرای  امـروز  بـه  تـا  توانسـتیم  گلسـتان  در  خانگـی  مشـاغل  توسـعه 

دارد. ادامـه  همچنـان  رونـد  ایـن  و  کنیـم  اشـتغال 
ح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی  کـرد: طـر گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار  مهـدی خطیـر نامنـی در 
رفـاه اجتماعـی و نظـارت  کار و  تعـاون،  کارفرمایـی وزارت  بـا  کشـور  در تمـام اسـتان های 
کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان ها و بـا مجری گـری جهـاد دانشـگاهی در  ادارات 

کار اسـت. حـال انجـام 
توانمندسـازی  ظرفیت هـا،  شناسـایی  فـاز  سـه  در  ح  طـر ایـن  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
ملـی  ح  طـر اجـرای   از  هـدف  گفـت:  اجراسـت،  حـال  در  بـازار  بـه  اتصـال  و  متقاضیـان 
توسـعه مشـاغل خانگـی، کمـک بـه توسـعه بـازار تولیدکننـدگان مشـاغل خانگـی اسـت.
اسـت،  نفـر   ۲۳۰۰ ح،  طـر ایـن  در  گلسـتان  سـهمیه  اینکـه  بیـان  بـا  نامنـی  خطیـر 
کرده انـد و بـرای یـک هـزار  کنـون بیـش از ۲ هـزار و ۸۰۰ نفـر ثبت نـام  کـرد: تا تصریـح 

اسـت. شـده  انجـام  مشـاوره  و  سـنجی  اسـتعداد  کار  نفـر،   ۸۰۳ و 
کنـون ۵۹۰ نفـر  گلسـتان ادامـه داد: تا ح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی  مدیـر اجرایـی طـر
ملـی  ح  طـر در  را  تخصصـی  آموزش هـای  دوره  نفـر   ۷۷۳ و  عمومـی  آموزش هـای 

گذرانده انـد. خانگـی  مشـاغل  توسـعه 
کید بر اینکه به دنبال ایجاد اشتغال و توسعه مشاغل خانگی هستیم، خاطرنشان  وی با تأ

ح در استان را زنان تشکیل می دهند. کرد: بیشترین تعداد ثبت نام  کنندگان این طر
اینکـه  بـه  بـا اشـاره  یـادآور  گلسـتان  ح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی  مدیـر اجرایـی طـر
اسـت،  شـده  تعریـف  خانگـی  مشـاغل  توسـعه  ملـی  ح  طـر در  شـغلی  رسـته  عنـوان   ۳۲

ح تـا بـه امـروز بـرای ۴۸۷ نفـر اشـتغال ایجـاد شـده اسـت. گفـت: در راسـتای ایجـاد ایـن طـر

مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد 

پرداخت ۱۲ میلیارد تسهیالت مشاغل 
خانگی در آمل 

بـه مشـاغل خانگـی  اعتبـار  ریـال  میلیـارد   ۱۲ از پرداخـت  آمـل  کشـاورزی  مدیـر جهـاد 
داد. ایـن شهرسـتان خبـر  کشـاورزی  بخـش 

گفـت: در راسـتای حمایـت و توسـعه مشـاغل خانگـی و افزایـش  سـید حسـین اسـامی 
کشـاورزی، سـهم بـری شهرسـتان آمـل از اعتبـارات مشـاغل خانگـی  تولیـدات بخـش 

در سـال جـاری ۳۷ میلیـارد ریـال اسـت.
گرفتـه، ۱۲ میلیـارد ریـال از ایـن اعتبـارات  وی بـا بیـان اینکـه بـا رایزنـی هـای صـورت 
مسـتقل  ح  طـر چنـد  و  کشـاورزی  بخـش  در  خانگـی  مشـاغل  پشـتیبان  ح  طـر  ۶ بـه 
اختصاص پیدا کرد، افزود: این تسـهیات برای راه اندازی و توسـعه کسـب و کارهای کوچک 

خانگـی کـه توسـط اعضـای خانـوار در منـزل انجـام می شـود، پرداخت می شـود.
بـرای  شـده  جـذب  تسـهیات  کـرد:  اضافـه  آمـل  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
فـراوری  چ،  قـار پـرورش  غـات،  خشـکبار  بنـدی  بسـته  زمینـه  در  پشـتیبان  ح  طـر  ۶
زایـی  اشـتغال  نفـر   ۶۰ بـرای  کـه  اسـت  چ  قـار پـرورش  مسـتقل  ح  طـر دو  و  سـبزیجات 

کنـد. مـی  ایجـاد  شهرسـتان  در 
کشـاورزی مازنـدران، اسـامی بـا بیـان اینکـه  گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی جهـاد  بـه 
اعضـای  همـکاری  و  انـدازی  راه  پاییـن  هزینه هـای  بـه  توجـه  بـا  خانگـی  مشـاغل 
کار  جویـای  افـراد  بـرای  کار  و  کسـب  ع  نـو تریـن  جـذاب  از  یکـی  بـه  امـروزه  خانـواده 
بـرای بهـره منـدی ایـن  کـرد تسـهیات اعطایـی  ابـراز امیـدواری  تبدیـل شـده اسـت، 

شـود. برداشـته  جوانـان  اشـتغال  راسـتای  در  مهمـی  گام  تـا  یابـد  افزایـش  قشـر 

مدیر دفتر تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان
 جهاد دانشگاهی استان مرکزی

ح  ملی توسعه  حضور پررنگ زنان در طر
مشاغل خانگی استان مرکزی

مدیـر دفتـر تجـاری سـازی و اقتصـاد دانـش بنیـان جهـاد دانشـگاهی اسـتان مرکـزی 
در  خانگـی  مشـاغل  توسـعه  ح  طـر در  کننـده  شـرکت  نفـر   ۲۵۰۰ ع  مجمـو از  گفـت: 

هسـتند. زن  نفـر   ۱۹۰۰ مرکـزی،  اسـتان 
زنـان  ارتقـای  اقدامـات سـند  کمیتـه هماهنگـی  پـور در سـومین نشسـت  فاطمـه غنـی 
بیشـتر  آشـنایی  هـدف  بـا  کـه  اطاعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  بخـش  در  خانـواده  و 
کارهـای اینترنتـی در مرکـز  کسـب و  کـز حمایـت از  کمیتـه بـا فعالیـت هـای مرا اعضـای 
ملـی  ح  طـر کـرد:  بیـان  شـد،  برگـزار  اسـتان  دانشـگاهی  جهـاد  شـکوفایی  و  نـوآوری 
ح  طـر پایـان  در  و  اجراسـت  حـال  در  کشـور  اسـتان   ۳۱ در  خانگـی  مشـاغل  توسـعه 

بـود. خواهنـد  فعـال  خانگـی  مشـاغل  عرصـه  در  نفـر   ۴۰۰ و  هـزار   ۵۴
ح اهمیت باالیی دارد، افزود: البته قبل از اجرای  وی با بیان اینکه شبکه سازی در این طر
ح هـای پژوهشـی در حـوزه  گرفتـه و تمامـی طـر کار مطالعاتـی در خصـوص آن انجـام  ح  طـر

مشـاغل خانگـی بررسـی شـدند تـا بـا آمادگی و شـناخت درسـتی به ایـن عرصه وارد شـویم.
کـه  ح و در رشـته هـای مختلـف در اسـتان فعالنـد  وی افـزود: ۶۰ پیشـران در ایـن طـر
ح نقـش پررنگـی  کننـدگان در ایـن طـر ارائـه آمـوزش هـای الزم بـه شـرکت  در بخـش 
بـه مـواد اولیـه و  کـه  کننـد.690 نفـر نیـز زیرمجموعـه پیشـران هـا هسـتند  ایفـا مـی  را 

آمـوزش تخصصـی نیـاز دارنـد.
بـا  همزمـان  بایـد  بـازار  بـه  اتصـال  و  سـازی  برنـد  و  سـازی  تجـاری  کـرد:  تصریـح  وی 
کـه مجموعـه جهـاد دانشـگاهی بـا حضـور  ح دنبـال مـی شـد  آمـوزش تخصصـی در طـر
اسـاتید مجـرب ایـن امـر را دنبـال می کنـد و در عیـن حـال در عرصـه مسـاعدت جهـت 

کنـد. راه انـدازی شـرکت هـای تعاونـی و فروشـگاه هـای اینترنتـی نیـز تـاش مـی 
غنـی پـور بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضـر یک فروشـگاه ملی و یک فروشـگاه بیـن المللی 
ح در دسـترس اسـت، افـزود: جهـاد دانشـگاهی مسـئله دانـش بنیـان بـودن و  در ایـن طـر
کار خـود قـرار دارد و بـه زودی در خمیـن شـبکه عسـل و  توجـه بـه تکنولـوژی را در دسـتور 

گیاهـان دارویـی و در اسـتان شـبکه فـرش راه انـدازی مـی شـود.
گفـت:  دارد،  باالیـی  اهمیـت  بـازار  بـه  اتصـال  ح  طـر ایـن  در  اینکـه  بـر  کیـد  تا بـا  وی 
کننـدگان در  از شـرکت  نفـر   ۱۹۰۰ ح،  ایـن طـر کننـده در  نفـر شـرکت   ۲۵۰۰ ع  از مجمـو
کـه جهـاد دانشـگاهی در حـوزه بسـته بنـدی، تجـاری سـازی  ح بانـو هسـتند  ایـن طـر
نیـز مـورد توجـه  از طرفـی، پیشـبرد برنامـه در روسـتاها  کنـد و  آمـوزش حمایـت مـی  و 
در  متمرکـز  شـکل  بـه  روسـتا  یـک  خانگـی  مشـاغل  فعـاالن  کـه  شـکلی  بـه  دارد  قـرار 

دارنـد. فعالیـت  کاری  مینـا عرصـه 

نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت 
در فارس برگزار می شود 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای فارس: 

گفــت:  ــاد مســکن لرســتان  ــدار روســتایی بنی ــروه توســعه پای گ ــس  رئی
در  بســزایی  نقــش  اســتان  در  دارویــی  گیاهــان  کشــت  توســعه 

دارد. کشــاورزان  معیشــت  و  اقتصــاد  وضعیــت 
کــرد: لرســتان یکــی  گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار  مجتبــی ســبزواری در 
گیاهــان دارویــی  کــه دارای انــواع متنوعــی از  از اســتان هایی بــوده 
وضعیــت  در  بســزایی  نقــش  می توانــد  مزیــت  ایــن  توســعه  و  اســت 
داشــته  کشــور  حتــی  و  منطقــه  کشــاورزان  معیشــت  و  اقتصــادی 

باشــد.
گنــدم و جــو دیگــر جوابگــو نیســت  کشــت ســنتی  ــا بیــان اینکــه  وی ب
ــرورت دارد  ــه داد: ض ــدارد، ادام ــاد ن ــی در اقتص ــر آنچنان ــی تاثی و حت
کشــاورزان اســتان را بــه ســمت  کاس هــای ترویجــی نــگاه  بــا آمــوزش و 

کشــت های جدیــد و جایگزیــن ســوق دهیــم.
گفــت:  ــاد مســکن لرســتان  ــدار روســتایی بنی ــروه توســعه پای گ ــس  رئی
توپوگرافــی  و  هوایــی  و  آب  شــرایط  لرســتان  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
در  می توانــد  دارد  دارویــی  گیاهــان  توســعه  راســتای  در  ویــژه ای 
کنــد. ایفــا  کشــور  کان  ایــن مهــم نقــش پررنگــی در اقتصــاد  تولیــد 
کــرد: برایــن اســاس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی  ســبزواری اضافــه 
در  شــول آباد  منطقــه  و  الیگــودرز  شهرســتان  کشــاورزان  بــا  لرســتان 
داشــته  صحبت هایــی  دارویــی  گیاهــان  کشــت  مزیت هایــی  مــورد 
کشــت  کــردن  جایگزیــن  در  را  آنــان  می توانــد  امــر  ایــن  و  اســت 

کنــد. ترغیــب  دارویــی  گیاهــان 
صنعــت  و  کشــت  توســعه  مســیر   در  اســت  ممکــن  کــرد:  بیــان  وی 
هنگامــی  امــا  باشــد  داشــته  وجــود  مقاومت هایــی  دارویــی  گیاهــان 
کارشناســان فــن  کشــاورزان بــا آموزش هــای ارائــه شــده توســط  کــه 
تمایــل  کننــد قطعــا  آن  برداشــت  و  کشــت  اولیــن  بــه  اقــدام  و  آشــنا 

کشــت خواهنــد داشــت. ع  نــو ایــن  بــه ســمت  بیشــتری 
لرســتان  مســکن  بنیــاد  روســتایی  پایــدار  توســعه  گــروه  رئیــس 
کار خــوب در اســتان زود تکثیــر می شــود و قطعــا  کــرد:  خاطرنشــان 
کشــاورزان بیشــتری بــه ایــن  گیاهــان دارویــی،  کشــت  بــا اولیــن برداشــت 

آورد. خواهنــد  روی  ع  موضــو
گیاهــان دارویــی  کشــت  کــرد: در راســتای آمــوزش  ســبزواری بیــان 
اســت  شــده  منعقــد  تفاهم نامــه ای  لرســتان  دانشــگاهی  جهــاد  بــا 
ــاه موســیر شناســایی  گی کشــت  ــرای  کشــاورز منطقــه الیگــودرز ب  ۱۲۰ و 
اســتان  جهاددانشــگاهی  کارشناســان  آمــوزش  طریــق  از  تــا  شــدند 

بــه ایــن امــر بپردازنــد.
کشــت موســیر تعــداد  کــرد: قطعــا بــا اولیــن برداشــت  وی خاطرنشــان 

کشــاورزان از ۱۲۰ نفــر بــه ۵۰۰ نفــر افزایــش خواهــد یافــت.

گیاهان دارویی؛ اقتصاد نهفته در لرستان 

اخبار مشاغل خانگی 

رئیس گروه توسعه پایدار روستایی بنیاد مسکن لرستان

گفــت: اســتان البــرز در عرصــه فنــاوری و  کل اســتاندارد البــرز  مدیــر 
کشــور اســت. دارویــی از قطب هــای 

روز  مناســبت  بــه  کــه  مطبوعاتــی  نشســت  در  محتشــم  حســین 
جهانــی اســتاندارد برگــزار شــد شــعار امســال را چشــم انــداز مشــترک 
گفــت: هــر ســال یــک شــعار انتخــاب  کــرد و  بــرای جهانــی بهتــر اعــام 
ع رشــد و تــوان تولیــد ارتقــاء و بهــره بــرداری  کــه بــر اســاس نــو مــی شــود 

مــی شــود. انتخــاب  جهانــی 
البــرز بیــش از  بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان  گــزارش ایســنا، وی  بــه 
کشــور را دارا اســت افــزود: ایــن اســتان یکــی  ۱۳ درصــد از صنعــت 
را  تولیــدی  واحدهــای  تعــداد  بیشــترین  کــه  اســت  اســتان هایی  از 
کــه از ایــن میــزان ۱۴۴۴ واحــد  دارد بــا رقمــی معــادل ۱۵۳۸ واحــد 

فعــال و مابقــی غیــر فعــال هســتند.
کشــور  فنــاوری  هــای  قطــب  از  یکــی  را  البــرز  اســتان  محتشــم 
گفــت: مــا توانســتیم در عرصــه فنــاوری و دارویــی از  کــرد و  اعــام 

باشــیم. کشــور  قطب هــای 
کــرد: از ۱۴۴۴ واحــد  وی بــا اشــاره بــه واحدهــای فعــال در اســتان ذکــر 
آن  فاقــد  واحــد   ۶۰۷ و  فعالیــت  دارای  بروانــه  واحــد   ۸۳۷ فعــال 
گیــری  کــه دلیــل اصلــی آن شــرایط نامناســب تحریم هــا و همــه  هســتند 
کرونــا اســت و ایــن قبیــل مســایل باعــث غیــر فعــال شــدن خیلــی از 

اســت. تولیــدی شــده  واحدهــای 
وی ادامــه داد: البــرز رتبــه هفتــم را در تعــداد واحدهــای تولیــدی 
معتبــر  پروانه هــای  تعــداد  در  پنــج  رتبــه  و  اســت  دارا  کشــور  در 
اســتاندارد  پروانه هــای  از  درصــد  شــش  یعنــی  داریــم.  اســتاندارد 

اســت. البــرز  اســتان  بــه  متعلــق  کشــور 
از  ۸/۸ درصــد  گذشــته  گفــت: در ســال  البــرز  اســتاندارد  کل  مدیــر 
پروانه هــای صــادر شــده اجبــاری و تشــویقی متعلــق بــه اســتان البــرز 

کشــور بوده ایــم. کــه از ایــن حیــث در جایــگاه دوم  بــود 

گذشــته ۲۷۱۳ مــورد بازرســی در ســال  وی  بــا بیــان اینکــه در ســال 
را در  رتبــه هفتــم  ایــن حیــث  از  کــرد:  انجــام شــده اظهــار  گذشــته 
کشــوری  بازرســی های  از  درصــد  چهــار  شــامل  کــه  داریــم  کشــور 

اســت.
البــرز رتبــه  گذشــته  بــرداری در ســال  وی افــزود: در بحــث نمونــه 

کشــور داشــته اســت. پنــج را در 
واحدهــای  از  درصــد   ۲۰ اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  محتشــم 
گفــت: ایــن نشــان دهنــده  کشــوری از اســتان البــرز هســتند  نمونــه 

اســت. اســتان  در  تولیــدات  کیفیــت  جایــگاه  و  اهمیــت 
اســتاندارد  امــر  توســعه  در  خبرنــگاران  جایــگاه  بــه  آخــر  در  وی 
خصــوص  بــه  رســانه ها  یــاری  بــا  گفــت:  و  کــرد  کیــد  تا کشــور  در 
در  بهتــری  کیفیــت  و  حساســیت  بــا  اســتاندارد  امــر  خبرنــگاران 

می شــود. اداره  کشــور 

نماینده سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس: 

مراکز نــوآوری تخصصی
گچ و نمک در ســمنان   

می یابد  توسعه   

از  یکــی  گفــت:  مجلــس  در  ســرخه  و  مهدی شــهر  ســمنان،  نماینــده 
کــز نــوآوری  کــه از وزارت علــوم پیگیــری می شــود، توســعه مرا مســائلی 

گــچ، نمــک و ... در ســمنان اســت. تخصصــی ماننــد 
صــورت  دیدارهــای  بــه  اشــاره  بــا  مهــر،  بــا  گفتگــو  در  گلــرو  عبــاس 
ح هــای حــوزه  ــاره اجــرای طر ــان وی درب ــوم و معاون ــا وزیــر عل گرفتــه ب
ــوم و فنــاوری در شهرســتان های ســمنان، ســرخه و مهــدی  توســعه عل
مــورد  نشســت ها  ایــن  در  کــه  مباحثــی  از  یکــی  کــرد:  کیــد  تا شــهر، 
نــوآوری تخصصــی اســت  کــز  گرفتــه توســعه مرا پیگیــری جــدی قــرار 
گــچ  کــه بــا توجــه بــه ظرفیت هــای ســمنان و ســرخه در بخــش تولیــد 
و نمــک می توانــد در توســعه علمــی و فنــاوری ایــن محصــوالت مهــم 

قلمــداد شــود.
مزیت هــای  و  اقتصــادی  ظرفیت هــای  از  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
افــزود:  بــرد،  بهــره  علمــی  و  تخصصــی  صــورت  بــه  گــذاری  ســرمایه 
گــذاری  کــز تخصصــی بــا هــدف ارتقــای بهــره وری و ســرمایه  ایــن مرا
بــر روی ایــن محصــوالت ایجــاد می شــوند و نیازمنــد همراهــی وزارت 

اســت. صمــت  ماننــد  مربوطــه  خانه هــای 
اینکــه  بیــان  بــا  مجلــس  در  ســرخه  و  مهدی شــهر  ســمنان،  نماینــده 
ســازی  همســان  اجــرای  در  موجــود  مشــکات  کــردن  برطــرف  نحــوه 
مــا  مطالبــات  دیگــر  از  دانشــگاه ها  علمــی  هیــأت  اعضــای  حقــوق 
علمــی  هیــأت  عضــو  تخصیــص  کــرد:  کیــد  تا اســت،  علــوم  وزارت  از 
فرزانــگان  دانشــگاه  بــه  جدیــد  رشــته های  و  اســتخدامی  ردیــف  و 
از  کــه  اســت  مســائلی  از  یکــی  ســمنان  در  خواهــران(  )ویــژه  ســمنان 

گیــرد. قــرار  لحــاظ  مــورد  می بایســت  علــوم  وزارت  ســوی 
ــر  ــا وزی ــت هایی ب ــکات نشس ــن مش ــع ای ــرای رف ــه ب ــان اینک ــا بی ــرو ب گل
گفــت: توســعه دانشــکده مهندســی  و معاونــان او برگــزار شــده اســت، 
نفــت دانشــگاه ســمنان بــا حمایــت وزارت نفــت، تخصیــص اعتبــار در 
افتتــاح پنــج پــروژه مهــم عمرانــی دانشــگاه ســمنان در دهــه مبــارک 
کیــدات مــا در ســمنان نســبت بــه اقدامــات وزارت  فجــر و… از دیگــر تأ

ــت. ــاوری اس ــات و فن ــوم تحقیق عل

البرز قطب فناوری کشور است 
مدیر کل استاندارد البرز: 

ینی اسفراین رئیس صندوق کارآفر

اشــتغالزایی ۵۵۰ نفری 
ینی اســفراین  کارآفر صندوق 

وستایی  ر بخش  در 
کارآفرینــی اســفراین بــا اشــاره بــه ایجــاد ۵۵۰ شــغل  رئیــس صنــدوق 
گفــت: صنــدوق  توســط ایــن صنــدوق در حــوزه روســتایی و عشــایری، 
ایجــاد  مســتقیم  صــورت  بــه  شــغل   ۲۷۰ اســفراین  امیــد  کارآفرینــی 

ــت. ــرده اس ک
کــرد: تســهیات اشــتغالزایی  ــا مهــر اظهــار  گفتگــو ب مســعود مســکنی در 
کــه بــا  ع ۱۶۶ فقــره بــوده  روســتایی عشــایری در اســفراین در مجمــو

ــه ســرانجام رســیده اســت. ــال ب ــارد ری ــر ۱۶۷ میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
کنــون  کارآفرینــی تــا  کــرد: صنــدوق  کارآفرینــی امیــد بیــان  رئیــس صنــدوق 

کنــد. توانســته ۱۵۵ درصــد از اعتبارهــای اباغــی را جــذب 
کــرد:  کمبــود نیــروی انســانی در صنــدوق، تصریــح  وی بــا اشــاره بــه 
ایــن صنــدوق علیرغــم تمــام مشــکات در ســطح شهرســتان توانســته 
تســهیات  کننــده  پرداخــت  دومیــن  دولتــی  بانک هــای  از  یکــی  بعــد 

باشــد. عشــایری  و  روســتایی  اشــتغالزایی 
گذاری هــای  سیاســت  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  نشــان  خاطــر  مســکنی 
و  محصــول  یــک  روســتا  هــر  عناویــن  تحــت  کارآفرینــی  صنــدوق 
ــا حضــور در ســه  کنــون ب ــا  ــدون بیــکار، صنــدوق توانســته ت روســتای ب
ایــن  خانکــور  آبــاد  حســین  و  سرچشــمه  الســت،  ســارمران،  روســتای 

نمایــد. ســازی  پیــاده  را  اهــداف 
گردشــگری  اشــتغالزایی در حوزه هــای  گفــت: تســهیات  پایــان  وی در 
کشــاورزی ۳۳ فقــره، صنعتــی ۱۹ فقــره و خدمــات ۵۴ فقــره  ۶۳ فقــره، 

ــوده اســت. ب

گفــت: بــا توجــه بــه بازنشســته شــدن تعــدادی از همــکاران ، قصــد داریــم از نیرو هــای مجــرب و  گیــان  کل  بنــادر و دریانــوردی  مدیــر 
کنیــم. اســتفاده  بارگیــری  بــرای  کاربلــد  اپراتور هــای 

و  بنــادر  فعالیــت  مهــم  محور هــای  از  یکــی  کاال  صــادرات  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  آبایــی  ایلنا،حمیدرضــا  از   نقــل  بــه  بــازارکار  گــزارش  بــه 
کشــاورزی،  محصــوالت  شــامل  کاال  تــن  هــزار   ۲۰۰  ، امســال  نخســت  ماهــه  شــش  در  گفــت:   ، اســت  بندرانزلــی  در  گیــان  دریانــوردی 
کــه در مقایســه  کشــور های روســیه ، قزاقســتان ، بــاروس و اوکرایــن صــادر شــد  کنســانتره میــوه و مصالــح ســاختمانی از بنــدر انزلــی بــه 

۱۰۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت. بــا مــدت مشــابه پارســال 
کامیون هــا و  راننــدگان  کرونایــی ، همــکاری خــوب  ۲۴ ســاعته همــکاران مــا در حمــل و نقــل دریایــی در شــرایط  : فعالیــت  افــزود  وی 

کاال از بنــدر انزلــی در مقایســه بــا ســال های قبــل شــده اســت. ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل موجــب خــروج ســریع تر 
کشــتی ها  گیــان بــا بیــان اینکــه بــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده ، زمــان مانــدگاری و ســرویس دهی بــه  مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی 
کوتاه تــر از ایــن مــدت  کنــون در زمانــی  ۳ روز حضــور داشــتند و ا کشــتی ها در بنــدر انزلــی،  کاهــش دادیــم، افــزود: تــا پیــش از ایــن،  را 

تــرک می کننــد. را  بنــدر 

یانوردی گیالن  جذب نیروهای جدید در اداره کل بنادر و در

یانوردی گیالن مدیرکل بنادر و در
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دعوت به همکاری

مجتمع آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق تهران
شركت پگاه انرژي پارسيان )از شركت هاي پيمانكاري طرف قرارداد شركت توزيع نيروي برق استان البرز(

در راستاي تكميل كادر نيروي انساني مورد نياز خود ، تعداد 10 نفر از آقايان، در رشته شغلي برقكار، 

) در استان البرز به شرح جدول شماره يك( را از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه،

 به ترتيب از باالترين نمره به شرط بومي بودن به صورت قرارداد حجمي با شرايط ذيل جذب مينمايند.

داوطلبان گرامي پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در سايت مي توانند
 از ساعت 8 صبح روز شنبه  مورخ 17/ 1400/07 وحداكثر تا ساعت 24 

روز جمعه مورخ 30/ 1400/07از طريق سايت اينترنتي :
 www.therc.ir   اقدام به ثبت نام در آزمون نمايند.

رئیـس کمیسـیون آمـوزش تحقیقـات و فناوری 
مجلـس بـا تصریـح اینکـه اکنـون جبهـه جنـگ 
پارک هـای علم و فناوری کشـور هسـتند تاکید 
کـرد: بایـد از ظرفیت هـای کشـور و اسـتان  البـرز 
بـرای توسـعه مجموعه پـارک علم و فنـاوری البرز 

بیشـتر و بهتر اسـتفاده کرد.
منادی سفیدان در بازدید از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی در کرج با تقدیر 
از تالش های جهاد دانشگاهی و دست اندرکاران پارک علم و فناوری البرز  گفت: یکی از 
برنامه های مجلس در زمینه حمایت از پژوهش و فناوری و حمایت از برنامه های علمی و 
فناوری جهاد دانشگاهی است چرا که در همه زمینه ها اسراف حرام اما در توسعه پژوهش 

و فناوری اسراف حرام نیست زیرا هزینه در زمینه پژوهش به نتایج خوب و مثبت می رسد.
وی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم کشور نگاه حمایتی بیشتری نسبت به حوزه پژوهش 
و فناوری خواهیم داشت اعالم کرد: در سال جاری نیز تالش کردیم حمایت خوبی از 
حوزه پژوهش و فناوری داشته باشیم و در همین راستا بودجه حوزه پژوهش و فناوری 
کشور شامل )معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و ...( 

4200 میلیارد تومان نسبت به رقم پایه همیشگی رشد و افزایش داشت.
رئیس کمیسیون آموزش ، تحقیقات  و فناوری مجلس در حاشیه بازدید از مجتمع تحقیقاتی 
و پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه بودجه جهاددانشگاهی از اول 
انقالب تاکنون دستاوردها و فعالیت های بسیار ارزشمندی داشته یادآور شد: همه تالش 
خود را به کارخواهیم بست تا بودجه جهاددانشگاهی به ویژه مجتمع تحقیقاتی شهدای 
جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز را که در رتبه آخر قرار دارد بهبود بخشیده 

و به سطح مطلوب و قابل قبول برسانیم.
نگاه  مجلس  گفت:  و  کرد  تأکید  منظور  این  برای  مستمر  پیگیری های  بر ضرورت  وی 
حمایتی به علم و فناوری و پژوهش دارد و باید با پیگیری های خوب و برگزاری بازدیدهای 
متعدد، دستاوردهای جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز به جامعه، مسئوالن و 

مدیران دولتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی معرفی گردد.
رئیس کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری مجلس در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به امیدآفرینی در کشور از طریق توسعه علم و فناوری گفت: آنچه از دستاوردها 
و فعالیت های جهاددانشگاهی می بینیم موجب امید برای آینده کشور است و ما تالش 

می کنیم با حمایت های مجلس این امید در کشور ارتقاء و افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه استان البرز رتبه سوم را درزمینه شرکت های دانش بنیان دارد گفت: 
باید تالش کنیم عقب ماندگی قبلی استان به دلیل تازه تأسیس بودن آن درزمینه بودجه 

و امکانات جبران شود.

رئیس جهاددانشگاهی نیز در این بازدید با تشریح برخی از 
دستاوردهای جهاددانشگاهی به ویژه فعالیت ها و دستاوردهای 
این نهاد در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی و پارک 
علم و فناوری البرز تصریح کرد: جهاددانشگاهی ظرفیت ها و 
توانمندی های بسیاری دارد که اگر بودجه ها و حمایت های 
الزم از آن صورت بگیرد می تواند دستاوردهایی باارزش افزوده 

چند برابری عاید کشور نماید.
در  فناوری  توسعه  در  نهاد  این  دستاوردهای  از  برخی  تشریح  با  طیبی  حمیدرضا  دکتر 
بخش های فنی و مهندسی، کشاورزی، پزشکی، گیاهان دارویی و پرورش انواع دام ها با نژاد و 
ژن جدید و ... خاطرنشان کرد: برای تولید انبوه و گسترش این دانش ها به جامعه در سراسر 
کشور به حمایت های جدید نیاز داریم؛ آنچه همه مسئوالن و مدیران در جهاد می بینند این 

است بودجه ای که به این نهاد اختصاص می یابد به ارزش افزوده چند برابری منجر می شود.
داشت:  اظهار  نداریم  کشور  در  فناوری  و  دانش  تولید  مشکل  اینکه  تصریح  با  وی 
ازجمله واگن های قطار،  فناوری ها  انواع  تولید  و  جهاددانشگاهی در بحث تجاری سازی 
دکل های نفت، فرستنده های رادیویی، مته های حفاری و ... توانمندی خود را به اثبات رسانده و 

اگر حمایت های الزم صورت بگیرد، دستاوردها و فعالیت ها چند برابر خواهند شد.
و  آموزش  کمیسیون  نمایندگان  حضور  با  که  بازدید  این  در  جهاددانشگاهی  رئیس 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی انجام شد به موضوع مهم نبود آزمایشگاه های مرجع 
در کشور اشاره کرد و گفت: آزمایشگاه های مرجع در کشورهای مختلف در کنار صنایع 
شکل می گیرند و این امر با حمایت های مجلس و دولت می تواند توسط جهاددانشگاهی 
در بخش های مختلف شکل بگیرد و با شبیه سازی های مناسب به توسعه صنعت بادانش 

فنی تولیدی توسط جوانان کشورمان بیانجامد.
دکتر طیبی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جهاد دانشگاهی در طول این چهل سال 
در زمینه های مختلفی از جمله  صنایع دفاعی، الگوسازی علم و فناوری و تجاری سازی آن، 
انتقال موفق فناوری، فرهنگ و آموزش و اشتغال آفرینی، فعالیت های خوبی انجام داده است.

وی با اشاره به اهمیت راه اندازی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی گفت: خوشبختانه با تاکید 
مقام معظم رهبری راه اندازی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی به جهاد دانشگاهی سپرده و با 
موفقیت هایی که حاصل شده هم اکنون جهاد دانشگاهی، قطب ذخیره زیستی کشور 

محسوب می شود.

رئیس جهاد دانشگاهی به موضوع مهم کشاورزی، کسب دانش فنی پرورش ماهی در قفس 
و  اصالح نژاد دام سبک و سنگین در کشور برای اولین بار توسط جهاد دانشگاهی اشاره کرد 
و گفت: با توجه به خشکسالی ها و کم آبی و منابع محدود نیاز به دام هایی با بازدهی باال  
داریم و در این زمینه هم حرف های بسیاری برای گفتن داریم که امیدواریم با حمایت وزارت 
جهاد کشاورزی و آقای دکتر ساداتی نژاد وزیر پرتالش و دلسوز این حوزه بتوانیم گام های 

موثرتری برای کشور برداریم.
در این بازدید دکتر مهدی باصولی نیز در سخنانی بر حمایت نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی از فعالیت های جهاددانشگاهی تأکید کرد و گفت: جهاددانشگاهی الگوی تولید علم و 
فناوری در کشور است و حمایت های مجلس و دولت می تواند موجب توسعه بیش ازپیش علم 

و فناوری و توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور شود.

مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
از  حمایت  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
بویژه  اشتغال  از  فناورانه حمایت  فعالیت های 
اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی است گفت: 
حجم فعالیت های فناورانه ای که در پارک ها و 
مراکز رشد و نهادهایی مثل جهاد دانشگاهی انجام می شود بسیار باالست و باید حمایت های 

خود را از این مراکز افزایش دهیم.
و مراکز رشد در سال  پارک ها  بودجه  افزایش  برای  از تالش  راد  امامی  دکتر حسین 
1401 خبر داد و اعالم کرد: حمایت از فعالیت های فناورانه، حمایت از اشتغال و تولید 
و اشتغال دانش آموختگان است و مجلس تالش می کند این حمایت ها را با همراهی 

و همکاری دولت افزایش دهد.

در  پاکدشت  نماینده  بشیری  فرهاد  دکتر 
مجلس شورای اسالمی نیز در بازدید از مجتمع 
تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی و پارک علم و 
فناوری البرز اعالم کرد: از تجاری سازی طرح های 
فناورانه جهاد دانشگاهی لذت می بریم و نگاه و 
تالش همه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر حمایت از فناوران در کشور است 

و تالش می کنیم بودجه جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز نیز متناسب با حجم فعالیت ها 
به رقم واقعی نزدیک شود.

عضو و سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
با اشاره به اینکه در فصل بودجه باید تالش های مدیران 
جهاد دانشگاهی برای افزایش سهم این نهاد افزایش یابد 
گفت: جهاد دانشگاهی یک نهاد فناور است و برنامه های 
خوبی را برای جذب دانش آموختگان و نخبگان داشته و 
دارد و باید تالش کنیم با هماهنگی شورای عالی انقالب 
فرهنگی، سازمان برنامه، وزارت علوم و معاونت علمی این 

سهم افزایش یابد.
دستاوردهای  به  اشاره  با  پور  حاجی  رضا  دکتر  دکتر 
جهاد دانشگاهی در زمینه پرورش دام و اصالح نژاد دام سبک و سنگین در کشور برای 
اولین بار، کسب دانش فنی پرورش ماهی در قفس، گیاهان دارویی و ... گفت: برای 

افزایش بودجه جهاد دانشگاهی برای سال 1401 کوتاهی نمی کنیم.  

و  علمی  معاون  ستاری  سورنا  دکتر  مراسم  این  در 
تلفنی  تماس  طریق  از  جمهوری  ریاست  فناوری 
شهدای  تحقیقاتی  مجتمع  از  بیشتر  حمایت  بر  نیز 
تأکید  البرز  فناوری  و  علم  پارک  و  جهاددانشگاهی 
نمود و اعالم کرد این حمایت ها را افزایش خواهد داد.

در این بازدید مهندس مهدی عباسی رئیس پارک علم 
اعضای  و  رئیس  از  تشکر  و  تقدیر  با  البرز  فناوری  و 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
برای حضور در پارک علم و فناوری البرز خاطرنشان کرد 
در  دانشگاهی  جهاد  خوب  دستاوردهای  خوشبختانه 
مجتمع  علمی و تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و پارک 
مجلس  محترم  نمایندگان  بویژه  مسئوالن  توجه  و  اقبال  موجب  البرز  فناوری  و  علم 
شورای اسالمی شده است. وی افزود نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی به بحث 
کمبود بودجه پارک علم و فناوری البرز  واقف بوده و اذعان دارند این پارک در ردیف 
آخر بودجه در بین پارک های علم و فناوری کشور قرار دارد،از این رو قول مساعد دادند 
مطلوب  و  واقعی  جایگاه  به  و  احیا شود  و  ترمیم  پارک  این  بودجه  برای سال 1401 

متناسب با ارزیابی های کالن آن ارتقا یابد

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در بازدید
 از پارک علم و فناوری البرز اعالم کرد؛ 

هزینه برای حمایت از توسعه فناوری و تجاری سازی اسراف نیست 

البرز اعالم کرد: بودجه حوزه  از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری  بازدید  رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در 
پژوهش و فناوری کشور عالوه بر بودجه پایه هرساله،  به 4200 میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار بازارکار، دکتر علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری  مجلس در بازدید از مجتمع تحقیقاتی و پارک علم و فناوری 
البرز که با همراهی دکتر طیبی رئیس جهاددانشگاهی، دکتر باصولی معاون هماهنگی و پشتیبانی این نهاد، مهندس مهدی عباسی رئیس مجتمع و پارک علم و فناوری 
البرز و حضور همه اعضاء و نمایندگان کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی برگزار شد اعالم کرد: حمایت از پژوهش و فناوری و تجاری سازی 
خواسته نظام به ویژه مقام معظم رهبری است و مجلس شورای اسالمی همه توان خود را برای حمایت از پژوهش و فناوری و در صدر آن پارک ها و مراکز رشد 

علم و فناوری به کار خواهد بست.
در این بازدید نیم روزه آقایان دکتر فرهاد بشیری نماینده پاکدشت، حسین حق وردی نماینده مالرد و شهریار، محمدرضا احمدی نماینده رشت، شیوا قاسمی پور 
نماینده سروآباد و مریوان، دکتر رضا حاجی پور نماینده طرقبه و شاندیز خراسان رضوی و ... حضور داشتند و از مراکز ، پژوهشکده ها و پژوهشگاه های مجموعه بازدید 

نمودند که ضمن تقدیر از دستاوردهای مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز بر حمایت از این مجموعه تأکید کردند.
ــگ  ــه جن ــون جبه اکن
و  علــم  پارک هــای 
ــتند ــور هس ــاوری کش فن

حمایت از توسـعه 
موجـب  فنـاوری 
ایجـاد ارزش چند 

برابـری می شـود

حمایـت از فعالیـت های 
از  فنــــاورانه حمــایت 

اشـتغال اسـت

دسـتاوردهای  دیـدن  از 
جهاد دانشـگاهی احساس 

غـرور مـی کنیم

ســرفصل هـای 
بودجـه نسبـت 
به پارک علـم و 
فناوری البرز باید 

اصالح  شود

تأکید دکتر ستاری 
بر حمایت بیشتر از 

جهاددانشگاهی

تشـکر رئیـس پارک 
علـم و فنـاوری البرز 
مجلس نماینـدگان  از 

سابقه کار مدرک تحصیلیعنوان شغلیکد پست
)سال(

15 تا 20 سالمهندسی عمران، معدن، سایر رشته های مرتبطمدیر پروژه10

10 تا 15 سالمهندسی عمران، معدن، سایر رشته های مرتبطسرپرست کارگاه16

20 سالفوق لیسانس/لیسانس مهندسی عمرانمعاون فنی و مهندسی20

5 تا 10 سالمهندسی عمران یا سایر رشته های مرتبطامور قراردادها21

5 تا 10 سالمهندسی عمران یا سایر رشته های مرتبطدفتر فنی 22

3 تا 10 سالمهندسی عمران یا سایر رشته های فنیمناقصات پروژه های عمرانی23

20 سالفوق لیسانس/لیسانس مهندسی صنایع یا سایر رشته های مرتبطمعاون طرح و برنامه30

3 تا 7 سالمهندسی صنایع یا سایر رشته های مرتبطسیستمها و روشها31

3 تا 7 سالمهندسی صنایع یا سایر رشته های مرتبطبرنامه ریزی و کنترل پروژه32

3 تا 5 ساللیسانس رشته های مرتبطبودجه، مطالعات اقتصادی و استراتژی33

34)HSE( 5 تا 10 ساللیسانس ایمنی – بهداشت حرفه ایایمنی و بهداشت

35)R&D( مهندسی صنایع یا سایر رشته های فنی از دانشگاه های معتبرکارشناس تحقیق و توسعه 
3 تا 5 سالآشنا به انواع پروژه های عمرانی، IQ و EQ باال ، IELTS 6 به باال

20 سالفوق لیسانس/لیسانس حسابداریمعاون مالی و اداری40

10 تا 15 ساللیسانس حسابداری-تسلط به راهکاران سیستممدیر مالی و سرپرست حسابداری41

5 ساللیسانس حسابداری--تسلط به راهکاران سیستمکارشناس مالی و حسابداری411

3 تا 7 ساللیسانس مدیریت یا سایر رشته های مرتبطامور اداری و پرسنلی42

5 تا 10 ساللیسانس مدیریت یا سایر رشته های مرتبطانبار و اموال 43

5 تا 10 ساللیسانس حسابداریخزانه داری و امور بانکی44

20 سالفوق لیسانس/ لیسانس رشته های مرتبطمعاون پشتیبانی50

5 تا 10 ساللیسانس رشته های مرتبطتدارکات و مسئول خرید51

10 تا 15 ساللیسانس مرتبط-تسلط به نگهداری و عملکرد ماشین آالت راهسازیمدیر ماشین آالت52

5 ساللیسانس رشته های مرتبط-تسلط به نرم افزارهای مدیریت ماشین آالتنت ماشین آالت53

5 سالگواهینامه ویژه ماشین آالت سنگینراننده پایه یک54

10 ساللیسانس/فوق لیسانس حقوقامور حقوقی و قضایی11

5 ساللیسانس مرتبط - مسلط به کامپیوترمسئول دفتر مدیر عامل )خانم(12

لیسانس روابط عمومی، گرافیک و سایر رشته های مرتبطروابط عمومی13
3 سال )از دانشجویان در حال تحصیل نیز به عنوان کارآموز دعوت می گردد(

14)IT( 5 تا 10 ساللیسانس مهندسی کامپیوترفناوری اطالعات

3 ساللیسانس مرتبط - مسلط به کامپیوتردبیرخانه و منشی گری )خانم(15

دعوت به همکاری

یک شرکت معتبر مهندسی و عمرانی )گرید 1( 
در راستای توسعه و تکمیل کادر نیروی انسانی در سطوح مدیریتی، سرپرستی و کارشناسی در دفتر 
مرکزی )غرب تهران( و پروژه ها )استانهای تهران، البرز، اصفهان، منطقه چابهار(، از افراد توانمند 
و واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند رزومه های خود را با درج 

کد پست درخواستی در موضوع ایمیل، به آدرس الکترونیکی
 hr1396hr@gmail.com ارسال نمایند.
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دعوت به همکاری

استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیا یک شرکت تولیدی در زمینه تولید مقاطع فوالدی
 جهت تکمیل کادر سازمانی خود به تخصص های زیر از تهران و سمنان نیازمند است:

شهر های مورد نیاز: تهران - سمنان )گرمسار - پیشوا - پاکدشت - ورامین - ایوانک(
)توجه : متخصصینی که در کارخانه های نورد و فوالد فعالیت داشته اند در اولویت می باشند.(

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده در آگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند.
Hr.Work.Eng@Gmail.Com

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

کارشناسی، جهت نگهداری و تعمیرات، 2 نفر، سابقه کاری: 5 سال در زمینه تاسیسات و تعمیرات تجهیزات نوردمهندس مکانیک و تاسیسات1

کارشناسی، کنترل کیفیت و فرآیند ،  2 نفر، سابقه کاری 5 سال در زمینه کنترل کیفیت میلگرد و کالفمهندس متالورژی2

کارشناسی، تعمیرات و کنترل تجهیزات نوردی،  2 نفر، سابقه کاری 5 سال در زمینه برق و تجهیزات نوردمهندس برق و اتوماسیون3

فوق دیپلم، نگهداری و تعمیرات، 3 نفر، سابقه کاری3سال مرتبط با تجهیزات نوردتکنسین مکانیک4

فوق دیپلم، نگهداری و تعمیرات، 3 نفر، سابقه کاری3سال مرتبط با تجهیزات نوردتکنسین برق5

فوق دیپلم، کار با تجهیزات کنترل کیفی نورد، 3 نفر، سابقه کاری3سال مرتبط با تجهیزات نوردتکنسین متالورژی6

فوق دیپلم، کار با ماشین آالت نوردی، 3 نفر، سابقه کاری5سال مرتبط با تجهیزات نوردتکنسین نوردکار7

دیپلم، کار با ماشین آالت نوردی، 6 نفر، سابقه کاری2 سالکارگر ساده نوردکار8

دیپلم، کار با ماشین آالت نوردی، 3 نفر، سابقه کاری 2 سالکارگر ساده مکانیک9

دیپلم، کار با ماشین آالت نوردی، 3 نفر، سابقه کاری 2 سالکارگرساده برق10

دیپلم،  10 نفر، سابقه کاری2 سالکارگرساده عمومی 11

ابتدا خودتان را معرفی بفرماید؟ و از تحصیالت و تجارب خود بگویید؟
نسـیم روستاپیشـه هسـتم، متولد فروردین 1358 در تهران،  چندسـالی بعد از فراغت از 
رشـته مهندسـی الکترونیک در مقطع کارشناسـی، در واحد تحقیق و توسعه شرکت های 
فعال در زمینه طراحی و سـاخت تجهیزات آنتن مرکزی مشـغول به کار شـدم. در سـال 
1387 در رشـته کارآفرینی سـازمانی دانشـگاه تهران به ادامه تحصیل پرداختم و سـپس 

وارد مقطـع دکتری کارآفرینی فناوری دانشـگاه علوم و تحقیقات شـده ام.
تدریس یکی از عالیق پررنگ زندگی من اسـت و حدود 20سـال در این حوزه فعالیت دارم، 
ده سـال اخیـر متمرکز بر تدریـس دروس و دوره های مختلف حوزه کارآفریـن، به ویژه برای 
نوجوانان بوده ام. در حال حاضر مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای هستم. مقاالت و کتاب هایی 

در این خصوص به رشـته تحریر درآورده ام و همچنان در  حال یادگیری هسـتم. 
»زندگـی یـک اسـتارت آپ اسـت« عنوان کتـاب شماسـت؛ بفرمایید این 

جمله دلنشـین یعنـی چه؟
همـه مـا در زندگـی ماننـد کارآفرینـان با عـدم قطعیـت، تصمیم گیری سـخت و حل 
مسـئله سـروکار داریم. این که آیا ما مسـتقل هسـتیم یا برای سـازمان های بزرگ کار 
مـی کنیـم ، چه متأهل باشـیم و چه مجرد ، بچه داشـته باشـیم یا نداشـته باشـیم ، باید 
بتوانیـم  فرصـت هـا و ریسـک هـا را ارزیابـی کنیـم و دیگـران را بـرای کمک بـه ما در 
جهـت یابـی ترغیب نماییم. ایـن کتاب توصیه های مهمی برای تصـور تغییر در زندگی 
و مدیریـت تغییراتـی کـه قبالً به آن متعهد شـده ایم، به مـا ارائه می دهـد .  ما می توانیم 
الگوهای فرسـوده خود را بشناسـیم و تمایالت و عادات خود را در کنترل داشـته باشـیم 
و بـرای رشـد برنامـه ریزی کنیم. نویسـنده  بـا داده های 20000 بنیانگذار اسـتارتاپی 
بـه مـا نشـان دهـد که چگونـه اسـتارتاپ هـا درس هـای خاصـی را بـرای موفقیت در 

زندگی مـا ارائه مـی دهند.
محورهـای ایـن کتاب چیسـت؟ و چطور مـی توانیم از زندگـی خود یک 

اسـتارت آپ موفق بنا گنیم یا بسـازیم؟
در ایـن کتـاب بـه تجسـم تغییـر و محقـق سـاختن آن توجه ویژه ای شـده اسـت؛ این 
موضـوع مطـرح می شـود کـه آینـده شـما را فرا می خواند، شـما چه پاسـخی بـرای آن 

فراهم مـی کنید.
همچنیـن در مـورد شکسـت و موفقیـت هـای زندگی صحبت می شـود کـه انتخاب ما 
بـر سـقوط یـا سـازندگی پس از هـر حادثـه ای اسـت. اینکه مـا تصمیم بگیریـم که از 
شکسـت بترسـیم، تضعیف شـویم، یـا آن را کنترل کنیـم و به انگیزه ای بـرای موفقیت 
تبدیلـش کنیـم، و با انعطاف پذیری در جسـتجوی نقـاط ضعف خود باشـیم، زندگی را 

شـبیه یک اسـتارت آپ مـی کند.
چرا بسیاری از استارت آپ ها به بن بست می رسند؟

اسـتارت آپ هـا معمـوال به دنبـال اهـداف بلندپروازانـه ای می روند که به مـرور به دلیل 
غیرقابـل دسـترس بـودن منجـر بـه  خسـتگی تیم می شـود، عدم شـفافیت در شـرح 
وظایـف و توافق نامـه در ابتـدای کار هـم مـی توانـد با گذشـت زمـان بـرای اعضای تیم 
مشکل سـاز باشـد. از دیگر دالیل شکسـت اسـتارت آپ ها می توان به کمبود نقدینگی، 

عـدم توجـه بـه نیاز بـازار و قیمت گذاری نامناسـب اشـاره کرد.
عامل کلیدی در موفقیت یک استارت آپ چیست؟

یکـی از مهـم تریـن عوامل تاثیرگـذار در موفقیت اسـتارت آپ ها، انجام تحقیقـات بازار 
اسـت بـه گونـه ای کـه محصول طراحی شـده با نیـاز بازار هـدف، انطباق کافی داشـته 

باشـد، چـرا کـه هـدف اصلی یـک اسـتارت آپ ها این اسـت کـه محصولی ارایـه دهند 
که مورد نیاز مشـتری باشـد و در میان محصوالت مشـابه ارائه شـده توسـط رقبا، نقطه 

تمایـزی برای مشـتریان ایجاد کند.
بـا توجـه به نـرخ باالی بیـکاری، اسـتارت آپ ها چـه فرصت هایـی برای 

دانـش آموختگان مـی توانند رقـم بزنند؟
در جوامـع مختلف،کاهـش نـرخ بیکاری و افزایش فرصت های شـغلی به عنـوان یکی از 
دغدغه های اصلی شـناخته شـده اسـت کـه برای حل معضـل بیکاری و کاهـش آن در 

سراسـر جهان اسـتراتژی های متفاوتی به کار گرفته شـده اسـت. 
فضـای کارآفرینی و اسـتارت آپ ها فضایی پویا  اسـت که 

براسـاس نیاز بـازار و یـا با نوآوری های اشـخاص 
شـکل گرفتـه و دارای تیم هایی متشـکل از 

دوسـتان جوان و دانش آموخته هستند. 
اکوسیسـتم نوآوری و فناوری کشور 

قابلیت آن را دارد تا برای جوانان 
دانش آموختـه در حـوزه های 

مختلـف و با تنـوع باالیی، 
فرصـت کار فراهـم نماید 

و به ایـــن گــونــــه 
ن  ختگا مــو نش آ ا د
بـه جـــای آنکـــه 
م  ستخــدا منتظر ا
باشـند،   شـــدن 
در  ایده هایـی  بـا 
راستــــای  رشـته 
تحصیلی خــــود  
بـه  می تــــوانند 
جـذب سرمایـــه، 
امکانـــات  و  تیـم 
تجـــاری ســــازی  

دسـت یابند.
انــــدازی راه 

 چـه نـوع اسـتارت 
آب هایـی مـی توانـد 

با موفقیت همراه باشــد؛ 
گردشگـــری، مالی، .....؟

بـرای پاسـخ به ایـن سـوال همزمان 
الزم اسـت که به وضعیت اسـتارت آپ های 

موفـق دنیـا، روندهـای رو بـه رشـد جهانـی و 
همچنین شـرایط کشـور خودمان داشـته باشـیم. 

هـوش  و  مالـی  هـای  حـوزه  کـه  میرسـد  نظـر  بـه 
باشـند.  داشـته  چشـمگیری  آینـده  مصنوعـی 

نقـاط ضعـف و قوت یک اسـتارت آپ از نـگاه کارآفرینی 

م  ا کـد
؟ هسـتند

مهـم تریـن نقطه قـوت، وجـود فضای 
وسـیع و بکـری اسـت کـه امـکان 
توسـط  آن  از  بـرداری  بهـره 
جوانـان باانگیـزه و توانمند 

وجـود دارد.
جدیـد  بـه  توجـه  بـا 
مــــوضوع،  بـودن 
آمـــوزش  فقـدان 
مناسب  کاربردی 
همچنیـــن  و 
هایـی  کاسـتی 
فـــرهنگ  در 
و  کــارآفرینی 
کار در شـرایط 
اطمینان،  عدم 
پــــذیـــرش 
ریسک و ابهـام 
نقـــاط  از  بـاال 
فضـای  ضعـــف 
استارتـــاپی کشور 

مـی باشـند.
دانشگـــــاه هــا، 
و  علـــم  مــــراکز 
فنـاوری، پـارک هـا و 
مراکـز رشـد چـه نقشـی 
از  حمــــایت  در  بــــاید 
ایفـا نماینـد؟ اسـتارت آپ هـا 

از آنجایـی کـه اسـتارتآپ هـا ماننـد موجود 
زنـده هسـتند در یـک زیسـت بوم اسـتارتاپی 
پـا مـی گیرنـد، موجودیـت هایـی ماننـد 
دانشـگاه هـا،  مراکـز علـم و فنـاوری، 

پـارک هـا و مراکـز رشـد، بـا نقش هـای مکمل یکدیگـر، با تعامـل و تقویـت بنیادی، 
بـه اسـتحکام آنهـا کمک می کنند و بـا آموزش و حمایـت گام به گام اسـتارت آپ ها 
چرخـه ای رافراهـم میکننـد کـه در آن همه موجودات این زیسـت بوم، شـرایط 
ایـده آل تـری را تجربـه خواهنـد کـرد. دانشـگاه ها یکـی از بازیگـران اکوسیسـتم 
فنـاوری و نـوآوری هسـتند کـه تولیـد علـم و پـرورش نیـروی انسـانی متخصـص 
را برعهـده دارند.پارک هـای علـم و فنـاوری ومراکـز رشـد موجـود درآنهـا نیـز بـا 
حمایـت هـای مختلـف می تواننـد در توسـعه اکوسیسـتم فنـاوری و نـوآوری مؤثر 

 . شند با
 مشـکالت قانونـی فعالیت اسـتارت آپ ها چیسـت؟ آیا متولیـان دولتی و 

مجلـس بایـد کار خاصی در ایـن زمینه انجـام دهند؟
اسـتارت آپ هـا قبـل از شـروع بـه کار، در حیـن کار و رشدشـان بـا مسـائل قانونـی و 
حقوقـی متعـددی از جملـه ثبـت ایده،  شـرکت و برند ، مجوز هـا، قـرارداد با تیم فنی 
اسـتارت آپ و بنیانگـذاران، قرارداد عدم افشـای اطالعات، بیمه و مالیـات . ... مواجهند.
در سـالهای اخیـر گامهایـی جهـت بهبود اوضاع کسـب و کارهای نوپا برداشـته شـده 
اسـت، امـا الزم اسـت کـه قوانیـن مربـوط بـه بیمـه، تامیـن مالـی، مالیـات، 
گمـرک و صـادرات و در حـوزه رگوالتـوری مطابـق بـا فضای نوین کسـب و کار 

گردنـد. به روزرسـانی 
یکـی از موضوعاتی که اخیرا مطرح شـده و باعث نگرانی اسـتارت آپ ها و 
فعـاالن مجازی شـده موضوع طرح صیانـت از کاربران در مجلس اسـت؛ 
تحلیل شـما چیسـت؟ و چـه راهکارهایـی را بـرای حفظ حقـوق و حیات 

اسـتارت آپ هـا و فعاالن کسـب و کارهای مجـازی دارید؟
ایـن موضـوع در حـال حاضـر بـرای کسـب وکارهـای نوپـا نگرانـی هـای جدی 
بـه وجـود آورده اسـت و با واکنش های انتقادی بسـیاری مواجه شـده اسـت، چرا که 
احتمـال فیلترینـگ پیام رسـان هـای اجتماعی را مطرح مـی کند. البته هنـوز به طور 
قطعـی مشـخص نیسـت و امیدواریم که مسـئ.لین امر با نگاهـی همه جانبه نگر بتوانند 
زیرسـاخت هـای الزم بـرای گزینه های پیشـنهادی را فراهم سـازند و سـهولت و رونق 

اقتصـادی را مورد توجه قـرار دهند.
امـروزه سـخن از دانشـگاه های نسـل چهار و پنج اسـت؛ تعریف شـما از 
ایـن دانشـگاه هـا چیسـت؟ و اسـتارت آپ ها در ایـن فرآیند چه نقسـی 

می توانند داشـته باشـند؟
در دیـدگاه  دانشـگاه نسـل چهـارم، بـه تعامـل و همگرایی دولـت، صنعت، دانشـگاه و 
جامعه مدنی پرداخته می شـود. اما در دانشـگاه نسـل پنجم، عالوه بر عوامل چهارگانه 
فـوق، محیط زیسـت هم مطرح میشـود. در واقع مـی توان این گونه گفت که دانشـگاه 
نسـل پنجـم یـک نظـام نـوآوری دانَش بنیـان اسـت کـه به محیـط طبیعـی جامعه 
حسـاس اسـت و در چارچـوب های مبتنـی بر همکاری و رقابت توامـان به تولید دانش 
پرداختـه و بـه زبـان سـاده تر، دموکراسـی دانش را ارتقاء می بخشـد. روحیـه حاکم در 
اکوسیسـتم اسـتارت آپـی هماهنگـی کامـل با چنین نسـلی از دانشـگاه هـا دارد و 
یـک چرخـه ای  بدیـن شـکل به وجود خواهد آمد که رشـد چشـمگیری در کشـور از 

لحـاظ رتبه نـوآوری شـاهد خواهیم بود.
بـرای اینکـه اسـاتید و دانشـگاهیان بـه سـوی اسـتارت آپ هـا و ایجـاد 
واحدهـای فنـاور و دانـش بنیـان سـوق پیـدا کنند چـه تصمیماتـی الزم 

؟  ست ا
گردهمایی هایـی بـا رویکـرد آموزشـی و ارتقـاء مهارت هـای نرم و سـخت و آگاهی 
بخشـی در زمینـه رویکردهـای نویـن روز دنیـا و نمونـه هـا موفـق مـی توانـد 
الهـام بخـش باشـد. همچنیـن مشـوق  هـا و عوامـل انگیزشـی مـی توانـد روحیـه 
کارآفرینانـه را تقویـت کنـد و در نتیجـه آن شـاهد بـروز رفتارهـای کارآفرینانـه 

بود. بیشـتری خواهیـم 
سخن آخر

سپاسـگزارم بابـت فرصتـی کـه در اختیـار مـن قـرار دادیـد. در پایـان تقویـت روحیـه 
امید و اشـتیاق برای پیشـرفت در میان نسـل جـوان، مطالعه در زمینـه الگوهای موفق 
اسـتارت آپی دنیا و متناسـب سـازی آنها با شـرایط جامعـه خودمان را بهتریـن راه برای 

مانـدن و سـاختن وطن مـی دانم.

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم                             موجیم که آسودگی ما عدم ماست

گزارش: امیرعلی بینام 

گفتگو با دکتر نسیم روستاپیشه؛

زندگی یک استارت آپ است
نسیم  دکتر  که  است  کتابی  عنوان  است«  آپ  استارت  یک  »زندگی 
روستاپیشه تالیف کرده است، او فارغ التحصیل رشته  مهندسی الکترونیک 
در مقطع کارشناسی است، در رشته کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران  
اکنون در مقطع دکتری کارآفرینی فناوری  ادامه تحصیل داده و هم 

دانشگاه علوم و تحقیقات در حال تحصیل است.
این گفتگو را با موضوع استارت آپ ها با هم می خوانیم.

شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین افراد واجد شرایط، پس از کسب موفقیت 
در آزمون های کتبی)عمومی و تخصصی(، مصاحبه تخصصی- رفتاری و اخذ نتایج معاینات پزشکی، مطابق با قوانین و مقررات 

کار و تأمین اجتماعی و براساس شرایط ذکر شده در این آگهی و دفترچه راهنما موجود در سایت دعوت به همکاری نماید. 

دعوت به همکاری

متقاضیان محترم می بایست نسبت به مطالعه دقیق دفترچه آزمون و رعایت کلیه نکات نسبت به ثبت نام
 در سامانه زیراقدام نمایند. 
www. Maztalent.ir
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اردبیل................................................................................................
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان اردبیل درحال اجراست و باوجود سهمیه ۲ هزارنفری، بیش از 
۳هزارو ۲۰۰نفر دراین طرح ثبت نام کرده اند که بعد از غربالگری، ۲هزارو ۹۰۰متقاضی، ثبت نهایی 
شدند. کمبود نقدینگی و بازاریابی از مشکالت فعاالن مشاغل خانگی دراین استان است و تعدادی از 
متقاضیان طرح به دلیل نداشتن سرمایه، نتوانسته اند کسب وکار خود را رونق دهند، هرچند که مسئوالن 
می گویند تسهیالت کم بهره برای رونق بازار کار به تعدادی از متقاضیان طرح مشاغل خانگی پرداخت 
می شود. به عنوان مثال دوخت لباس عروسک از هنرهای سنتی و بومی اردبیل و نیازمند تخصص 
و مهارت باالست که درصورت حمایت مناسب از این حرفه، می تواند با ایجاد فرصت کسب وکار، به 
درآمدزایی مناسب فعاالن این حوزه کمک کند. این درحالی است که واردات عروسک های خارجی 
به کشور، مانع بزرگی در شکوفایی هنر خیاطی لباس عروسک در اردبیل به شمار می رود. همه گیری 
ویروس کرونا و به دنبال آن، تعطیلی برخی اصناف و همچنین مشکالت اقتصادی ناشی از این وضعیت، 

سبب گرانی مواد اولیه و کسادی بازار برخی مشاغل خانگی شده است.
البرز....................................................................................................

البرز در توسعه مشاغل خانگی یکی از استان های پیشگام بوده است. سهمیه استان البرز در اجرای طرح 
ملی توسعه مشاغل خانگی ۲ هزارو۵۰۰شغل بود که تاکنون اجرایی شده است. با توجه به اینکه تسهیالت 
بانکی نقش موثری در ایجاد و راه اندازی مشاغل خانگی دارد، تاکنون ۳۷ میلیارد تومان تسهیالت به این 
حوزه اختصاص یافته است. حوزه فرش دستباف، صنایع دستی و فعالیت های فرهنگی - هنری بیشترین 
استقبال را در بخش مشاغل خانگی در البرز دارد؛ هرچند همه گیری ویروس کرونا عالوه بر کاهش تعداد 
شاغالن، از افراد فعال اقتصادی هم کاسته است. بخشی از افرادی که مشاغل خانگی راه اندازی کردند و زنان 
سرپرست خانوار هم جزو آنان بودند، دراین مدت از فعالیت اقتصادی باز مانده اند. از مهم ترین معضالت 
مشاغل خانگی، به بازار رساندن محصول است که در همین راستا یکی از اقدام هایی که برای تثبیت 
مشاغل خانگی  در البرز انجام خواهد شد، راه اندازی بازارچه و نمایشگاه ارائه محصوالت است که در قالب 

آن، زنجیره تأمین تا فروش محصوالت تولیدی مشاغل خانگی فراهم می شود.
اصفهان..............................................................................................

قالی بافی، پرورش قارچ، خیاطی و عروسک سازی از فراگیرترین مشاغل خانگی در استان اصفهان هستند. 
عالوه بر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۳ دستگاه دولتی دیگر هم در طرح ملی مشاغل خانگی 
درگیر هستند که شامل اداره صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی می شوند و 
تعامل مناسبی دراین زمینه وجود دارد. دراین طرح ملی، اداره کار با مشارکت جهاددانشگاهی اقدام به 
برگزاری کارگاه هایی برای آموزش بازاریابی به جامعه هدف کرده است. همچنین مبلغ وام مشاغل خانگی 
افزایش چشمگیری داشت و ۲ میلیارد تومان به طرح های پشتیبان و ۱۰۰میلیون تومان به طرح های 
مستقل اختصاص یافت. صاحبان مشاغل خانگی استان با مشکالتی چون نبود بازارهدف مشخص، 
فقدان بازارچه های دائمی و همچنین نبود اطالعات اولیه درخصوص آموزش بازاریابی دست و پنجه نرم 
می کنند. هرچند اداره کار قدم های خوبی در زمینه آموزش بازاریابی به مشاغل خانگی برداشته است، 
اما هنوز نداشتن مهارت بازاریابی یکی از مهم ترین مشکالت مشاعل خانگی به شمار می رود. دراین میان 
باید به این موضوع هم اشاره کرد که همه گیری ویروس کرونا مشکالت عدیده ای برای فعاالن عرصه 

مشاغل خانگی در زمینه فروش محصوالت به وجود آورد.
لرستان..................................................................................................

تاکنون ۱۰ شبکه مشاغل خانگی در رشته های   پوشاک، تولید و بسته بندی عسل، چرم دوزی، 
تابلوفرش، قالی بافی، فراوری و بسته بندی زعفران، لباس محلی، تابلوفرش و گلیم بافی در قالب 
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان لرستان تشکیل شده است. این درحالی است که پیشرانان 
این شبکه های مشاغل از شهرستان هایی مانند خرم آباد، کوهدشت، پلدختر، سلسله و دلفان انتخاب 
شده اند. شبکه سازی کسب وکارهای خانگی، ضمن ایجاد نظم تیمی، توانمندسازی شاغالن در ارائه 
خدمت، برجسته کردن محصوالت و خدمات متقاضیان و پیشرانان را نیز به همراه خواهد داشت. 
درحال حاضر فاز دوم این طرح آغاز شده که درآن متقاضیان تحت خدمات توانمندسازی جهاد دانشگاهی 
قرار گرفته و از بسته و کالس های آموزشی رایگان مشاوره شغلی و استعدادسنجی بهره مند می شوند تا 
بتوانند در حرفه خود موفق تر عمل کنند و با شناسایی بازارها بر میزان اشتغال زایی خود نیز بیفزایند. 

سهمیه استان لرستان از این طرح هزارنفر است که بیشتر آنان را زنان تشکیل می دهند.
آذربایجان شرقی.................................................................................  
درسال های اخیر بافت فرش های بزرگ در آذربایجان شرقی، به عنوان یک صنعت خانگی، جای 
خود را به صنایع دستی کوچک تری داده که سرمایه کم تری برای تولید نیاز دارند و شهروندان 
با همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی برخی  نیز می توانند دراین حوزه مشغول شوند.  عادی 
صنوف و فروشگاه ها، تولید برخی محصوالت صنایع دستی رونق گرفته و متقاضیان در رشته های 
بافندگی تابلوفرش، قالی بافی، خیاطی، ورنی بافی، حکاکی روی فلز، عروسک سازی، سفالگری، 
مشاغل خانگی  توسعه  ملی  طرح  سامانه  در  دست دوز  چرم  تولیدات  و  بسته بندی  رودوزی، 
ثبت نام کرده اند. سهمیه  آذربایجان شرقی دراین طرح ۳ هزارنفر بود که عالوه بر تکمیل ظرفیت 
تعهدشده، بیش از هزارو ۷۰۰ نفر نیز مازاد بر سهمیه ثبت نام کرده اند. در یک سال اخیر هم 
برای حدود هزارو ۵۰۰ نفر دراین عرصه زمینه ورود به بازارکار فراهم شده و مشغول فعالیت 
هستند. همچنین به ۲ هزارنفر نیز آموزش ها و مشاوره های الزم ارائه شده است. درحال حاضر 
مهم ترین  مشکل فعاالن این حوزه، نبود دسترسی مطلوب به بازارهای فروش است که برای رفع 
این مشکل، مسئوالن تالش دارند نسبت به راه اندازی بازارچه های ویژه صنایع دستی اقدام کنند.
  آذربایجان غربی................................................................................. 
توسعه مشاغل خانگی دراستان آذربایجان غربی طی ۲ سال اخیر روند متفاوتی با سال های قبل 
داشته است. با همه گیری ویروس کرونا بخش قابل توجهی از مشاغل خانگی استان به تولید ماسک و 
لباس های بیمارستانی معطوف شد که ۷۰ درصد فعاالن این حوزه را بانوان تشکیل می دهند. اکنون با 
افزایش تولید کارخانه های ماسک و لباس های بیمارستانی، این تولیدات از چرخه مشاغل خانگی حذف 
شده و درحال حاضر قالی بافی همراه با تولید موادغذایی خانگی، بیشترین مشاغل خانگی را دراستان 
به خود اختصاص داده است. طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در آذربایجان غربی با استقبال چندانی 
همراه نبود و کم تر از هزارو ۲۰۰ نفر دراین طرح ثبت نام کرده اند که به بیشتر این ثبت نام کنندگان، 
آموزش ها و مشاوره های الزم ارائه و طرح های غربالگری هم انجام شده است. با توجه به حضور زنان 
و جوانان تحصیلکرده استان در طرح توسعه مشاغل خانگی، تولیدات رایانه ای در استان رواج پیدا 
کرده و چند طرح مناسب هم دراین زمینه در سامانه ثبت شده است. یکی از مشکالت جدی فعاالن 
مشاغل خانگی در استان، پرداخت نشدن تسهیالت بانکی یا تأخیر در پرداخت آن است و با توجه به 
افزایش قیمت ها، تسهیالت فعلی درصورت پرداخت هم جوابگوی نیاز آنان برای راه اندازی 

یک کسب وکار خانگی عادی نیست.

خراسان رضوی...................................................................................
از  نفر  هزار  با سهمیه  در خراسان رضوی  خانگی  مشاغل  توسعه  ملی  فاز جدید طرح  اجرای 
به عنوان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  توسط  طرح  این  شد.  آغاز  سال گذشته  مهرماه 
شد.  اجرا  توسعه ای)مجری(  واسطه  نهاد  به عنوان  خراسان رضوی  جهاددانشگاهی  و  کارفرما 
بسیاری از فعاالن مشاغل خانگی استان برای فروش محصوالت خود مشکالتی دارند و دراین 
طرح جهاددانشگاهی وظیفه آموزش بازاریابی را به متقاضیان برعهده دارد و همچنین با انعقاد 
تفاهم نامه با تعدادی از سامانه های فروشگاه  آنالین، به متقاضیان در فروش محصوالت خود کمک 
می کند. سال گذشته ۱۲۰میلیارد ریال تسهیالت حوزه مشاغل خانگی در بانک های رفاه کارگران 
و توسعه تعاون به طور مساوی ابالغ شد که پس از توزیع شهرستانی، تاکنون ۱۱۵میلیارد و 
۲۹۰میلیون ریال معادل ۹۶/۱ درصد آن پرداخت شده است. براین اساس از تیرماه امسال بیش از 
۹۰۰نفر از آموزش های رایگان عمومی و تخصصی کسب و  کار طرح توسعه مشاغل خانگی در 
استان بهره مند شده اند. دراین میان برخی از مشاغل خانگی به گردشگری و حضور گردشگران 
وابسته هستند که با همه گیری ویروس کرونا و محدودیت سفرها و در پی آن کم شدن تعداد 

گردشگران، این مشاغل دچار رکود شدند.
بوشهر.................................................................................................

مسئوالن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر از افزایش قابل توجه اختصاص تسهیالت به 
طرح های حوزه مشاغل خانگی این استان خبر داده اند. یکی از راه های رونق تولید و به دنبال آن 
شکوفایی اقتصاد، فعال کردن ظرفیت مشاغل خانگی است که با توجه به اقلیم این استان، توجه ویژه به 
این گونه مشاغل سبب برداشتن گام های بلند در ایجاد اشتغال پایدار و همچنین کاهش بیکاری خواهد 
شد. درراستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در استان بوشهر، سال گذشته حدود 
۶۸ میلیاردریال تسهیالت به ۵۶۳ طرح مشاغل خانگی مستقل و ۵۸ طرح مشاغل خانگی پشتیبان، 
با اشتغال زایی برای ۳۶۱ نفر، پرداخت شد که این اعتبار درسال جاری با افزایشی چشمگیر، به ۴۳۸ 
میلیارد ریال رسید. گلیم بافی، حصیربافی، خیاطی، فراوری سبزی، ترشی خانگی، شیرینی سنتی و 

بسته بندی خرما از مهم ترین و فراگیرترین مشاغل خانگی در استان بوشهر است.  
قزوین................................................................................................

در استان قزوین توسعه مشاغل خانگی در بخش صنایع دستی و کشاورزی از اولویت بیشتری برخوردار 
است و تاکنون برای متقاضیان فعالیت در حوزه صنایع دستی، ۱۴۷مجوز شامل ۱۱۸مجوز مستقل 
و ۲۹مجوز پشتیبان با اشتغال زایی ۱۵۲نفر صادر شده است. ۶۴ واحد خانگی هم با تأیید کارگروه 
اشتغال استان، تسهیالت مشاغل خانگی به مبلغ ۱۳میلیارد و ۱۹۰میلیون ریال از محل اعتبارات 
توسعه مشاغل خانگی از بانک های عامل دریافت کرده اند. سال گذشته ۴۱میلیارد و ۳۰میلیون ریال 
تسهیالت مشاغل خانگی برای اشتغال ۱۷۸نفر در استان پرداخت شده است. هزارو ۶۵۰نفر درطرح 
توسعه مشاغل خانگی استان قزوین ثبت نام کرده اند، درحالی که این رقم هزارو ۵۰۰نفر پیش بینی 
شده بود با این حال، عالقه مندان می توانند دراین طرح شرکت کنند. در سال جاری اعتبارات این 
طرح ۴۰میلیارد تومان و در ۲مرحله ابالغ شده و تا پایان سال پرداخت این تسهیالت ادامه دارد. این 
تسهیالت با بهره ۴ درصد و به صورت قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می شود و بازپرداخت آن 
نیز حداکثر ۵ ساله خواهد بود. امسال ۸۰درصد اعتبارات ابالغی مشاغل خانگی به مشاغل پشتیبان و 
حمایت کننده مشاغل خرد پرداخت می شود و تعاونی های زنان هم می توانند به عنوان پشتیبان دراین 
طرح ثبت نام و تسهیالت تا سقف ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون تومان دریافت کنند.   از مهم ترین مشکالت 

فعاالن این عرصه، بازاریابی داخلی و خارجی و صادرات کاالست.
گلستان..............................................................................................

دراستان گلستان حدود ۲ هزارو ۳۰۰ شغل خانگی وجود دارد که براساس آمار اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، بیشتر مشاغل خانگی استان مربوط به روستاهای شهرستان های گرگان، آق قال و 
گمیشان و در زمینه تولید صنایع دستی و گیاهان دارویی است. اگرچه به گفته فعاالن این حوزه، 
مشاغل خانگی در دوران همه گیری ویروس کرونا رونق دوبرابری داشته است، اما هزینه های گران پست 
و ارسال، همچنین سرعت کم و قطعی اینترنت در کنار گرانی آن، از بزرگ ترین مشکالت در زمینه 
بازاریابی و فروش محصوالت آنهاست. براین اساس در سال جاری به منظور حمایت از مشاغل خانگی، 
۴۷۶میلیارد ریال تسهیالت به گلستان اختصاص یافته است که این تسهیالت ازسوی بانک های توسعه 
تعاون و رفاه کارگران پرداخت خواهد شد. این تسهیالت به متقاضیانی که طرح های آنان منطبق با 
ظرفیت و اولویت های منطقه و مورد تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط بوده و توجیه اقتصادی و فنی الزم 
را داشته و آماده ورود به بازار و دارای مجوز باشند، پرداخت می شود. افرادی مانند پیشران های فعال در 
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، برای دریافت تسهیالت در اولویت قرار دارند. سال گذشته اعتبار استان 
گلستان در حوزه مشاغل خانگی ۵۸میلیارد ریال بود که به متقاضیان پرداخت شد و زمینه اشتغال زایی 

برای ۵۹۰نفر را فراهم کرد.  
خوزستان..........................................................................................

فرش دستباف، صنایع دستی، فعالیت های فرهنگی- هنری، تولیدات دامی، شیالت، صنایع تبدیلی و تکمیلی 
کشاورزی و عشایری و تولیدات گیاهی و تولیدی )صنعت و خدمات( از مهم ترین رشته های مشاغل خانگی 
در خوزستان است. همچنین می توان به صورت اختصاصی به قالی بافی، سجاده بافی، کپوبافی، چوقابافی، 
نخ ریسی و تولیدات دامی به عنوان ظرفیت ها و زمینه های مشاغل خانگی استان در شمال و شمال شرق، 
فعالیت های شیالتی، تولیدات دامی، حصیربافی، عبابافی، توربافی، گرگوربافی درمناطق جنوبی و فعالیت های 
فرهنگی - هنری و تولیدی )صنعت و خدمات( در مناطق مرکزی اشاره کرد که قابلیت توسعه بازار در سطح 
منطقه و ملی را دارند. به گفته مسئوالن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، امسال سهم تسهیالت 
مشاغل خانگی استان ازسوی بانک مرکزی ۵۶میلیارد تومان تعیین شده است. موازی کاری دستگاه ها، یکپارچه 
نبودن مدیریت و تصمیم گیری، پیچیدگی و سختی های زیاد در صدور مجوز ازسوی دستگاه های ذی ربط، 
مشکالت متعدد بازاریابی و فروش محصول تولیدی، متصل نبودن مشاغل به زنجیره تولید و ارزش، استقبال 
کم کارآفرینان حرفه ای موفق از ورود به عرصه مشاغل خانگی به عنوان پشتیبان، مشکالت تأمین ضمانت 
تسهیالت، ضعف در فرهنگ کارآفرینی و پایین بودن روحیه خودباوری از مهم ترین چالش های توسعه 

مشاغل خانگی درخوزستان است.
کرمانشاه.............................................................................................

کرمانشاه در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی جزو ۹ استان پایلوت کشور قرارگرفت. براین اساس 
برای توانمندسازی و اتصال به بازار، ۲ هزارو ۷۰۰ نفر از متقاضیان ثبت نام شده در ۱۴ رسته شغلی 
ساماندهی شدند؛ اقدامی که اجرای آن برعهده جهاد دانشگاهی کرمانشاه قرارگرفت. ویرایشگری 
متون، مترجمی )کتاب و مقاله(، برنامه نویسی، گلیم بافی، ساخت پاپوش های سنتی، تولیدات چرمی 
دست دوز، فرش بافی، تولید پوشاک، تولید عسل و صنایع دستی بومی و تولید محصوالت کشاورزی 
و دامی از مهم ترین رسته های شغلی دراین طرح بوده است. در استان کرمانشاه بیشترین مجوزها در 
حوزه قالی بافی، دوخت لباس و گلیم بافی بوده و اداره میراث فرهنگی جزو اداره های موفق در حوزه 
ایجاد مشاغل خانگی در استان بوده است. نبود بازارهای مناسب از مهم ترین مشکالت استان در حوزه 

رونق هرچه بیشتر مشاغل خانگی است.
کردستان............................................................................................

کردستان یکی از ۹ استان کشور است که به عنوان پایلوت اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 
معرفی شد. در فاز اول سهمیه کردستان ۲هزارو ۶۰۰نفر بود که حدود ۵هزارنفر دراین طرح ثبت نام 
کردند. سهمیه فاز دوم طرح نیز ۴۰۰ نفر مشخص شد که نزدیک به ۲ برابر ثبت نام کردند. کالش بافی، 
گلیم بافی، قالی بافی، فرش بافی، تولید عسل و پوشاک، انیمیشن سازی، پرورش گل و گیاه، مترجمی، 
ویراستاری، ساخت صنایع چوبی و زیورآالت و مصنوعات چرمی از رشته های اولویت دار دراستان برای 
توسعه مشاغل خانگی به شمار می روند. سهم امسال کردستان از اعتبارات طرح ملی مشاغل خانگی، 
۳۳۶میلیارد ریال است. مسئولیت اختصاص این اعتبارات با فرمانداران است و نبود بازار، از مهم ترین 

مشکالت این طرح عنوان می شود.
مازندران...........................................................................................

بیشترین سهم مشاغل خانگی در مازندران فعالیت در زمینه هنرهای سنتی و صنایع دستی و پس از 
آن، تولید موادغذایی است. بیش از ۷۵ رشته مرتبط با صنایع سنتی در مازندران به عنوان مشاغل خانگی 
مورد حمایت قرار دارند. بخش دیگری از مشاغل خانگی نیز به تولید موادغذایی اختصاص دارد. پرورش 
گل و گیاه در مازندران نیز با توجه به فراهم شدن امکان صدور مجوز برای تأسیس گلخانه های 

کوچک مقیاس در شهرها و روستاها نیز مورد توجه قرارگرفته است. حمایت از این گونه مشاغل برای 
توسعه اشتغال به ویژه در ۲ سال گذشته، با همکاری دستگاه های مرتبط افزایش یافته است. در سال های 
۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با ارائه بیش از ۱۲ میلیاردتومان تسهیالت به مشاغل خانگی، دراستان مازندران برای 
حدود هزارو ۴۰۰ نفرشغل ایجاد شد. با توجه به چالش های صدور مجوز، آسان سازی فرایند صدور 
مجوز برای کسب وکارهای خانگی از اقدام های ضروری برای رونق کسب وکارهای خانگی است. طی 
بازه زمانی یاد شده، ۲ هزارو ۳۶۵ مجوز برای فعالیت مشاغل خانگی در مازندران صادر شده است. 
همچنین دراین طرح ملی ۲ هزارو ۳۰۰ سهمیه برای مازندران درنظر گرفته شد. تشکیل سومین 
دپارتمان تخصصی مشاغل خانگی کشور در مازندران توسط سازمان فنی وحرفه ای کشور به عنوان 

یکی از مراکز پایلوت نیز از دیگر اقدام های انجام شده برای توسعه مشاغل خانگی در مازندران است.
کهگیلویه وبویراحمد..........................................................................

خیاطی، منجوق دوزی، نازک دوزی، دوخت لباس محلی، پرده دوزی، خدمات رایانه ای، زنبورداری، 
آشپزی، نمددوزی، آرایشگری، قالی بافی و پرورش گیاهان دارویی از مهم ترین رشته های مشاغل خانگی 
در استان کهگیلویه وبویراحمد به شمار می رود. این درحالی است که بیشترین سهم پرداختی تسهیالت 
مشاغل خانگی دراین استان در حوزه کشاورزی و زیرمجموعه های آن و صنایع دستی بوده است. 
همچنین طرح مشاغل خانگی در ۵رسته شغلی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ازسوی 
جهاد انشگاهی در ۳۱استان و به منظور کمک و رونق اقتصاد خانوار در راستای تحقق شعارسال 
و توسعه جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد کشور درحال اجراست. استان کهگیلویه و بویراحمد هم 
هم زمان با بقیه استان ها، این طرح را اجرا کرده و قرار است امسال به پایان برسد. براساس طرح 
ملی توانمندسازی مشاغل خانگی، باید هزارو ۵۰۰ نفر در کهگیلویه وبویراحمد در زمینه مشاغل خانگی 
توانمند و مشغول به کار شوند. آشنا نبودن با مشاغل خانگی و درآمد نداشتن از این راه از نقاط ضعف 
متقاضیان راه اندازی کسب وکارهای خانگی است و حمایت نشدن ازسوی مسئوالن، فراهم نبودن 
محیط و فضای کار و آشنا نبودن به مشاغل مربوط، از مهم ترین مشکالت توسعه مشاغل خانگی در 

استان کهگیلویه وبویراحمد محسوب می شود.
مرکزی...............................................................................................

سهمیه استان مرکزی در طرح توسعه مشاغل خانگی ۲هزارنفر است، اما حدود ۱۰هزارنفر به صورت 
خانوادگی در چرخه تولید فعالیت می کنند. فعالیت استان مرکزی در ۱۰رشته ازجمله فرش بافی، 
خیاطی و لباس دوزی، صنایع دستی، گیاهان دارویی، معرق کاری چوب، زیورآالت سنتی و... مشخص 
شده است. ایجاد شبکه پوشاک در خمین، ایجاد شبکه دارویی از کشت تا فراوری در خمین، محالت، 
خنداب و کمیجان، ایجاد برندهای شاخص، ایجاد شبکه تسهیل گران استان مرکزی، راه اندازی شبکه 
صنایع دستی استان به تفکیک شهرستان، ایجاد شبکه عسل در خمین و شازند، راه اندازی بانک 
اطالعاتی مشاغل خانگی ویژه زنان و مردان در سطح شهرستان ها و ایجاد بانک اطالعاتی سوغات از 
دستاوردهای پیش بینی شده دراین طرح است. بیشترین مشکالت فعاالن حوزه مشاغل خانگی، اتصال 
به بازار است. فروش محصول و رقابت با دیگر کاالهای بازار ازجمله مشکالت این افراد است که با طرح 
ملی توسعه مشاغل خانگی و تنظیم تفاهم نامه میان اداره های کل تعاون و جهاد دانشگاهی استان ها 
این حلقه مفقوده به نوعی تکمیل شده است، اما با همه گیری ویروس کرونا، بازارهای محلی و بازارهای 
روز از دسترس خارج شده و کسب وکارهای خرد و کوچک با چالش های جدی مواجه شده اند، بنابراین 

تالش می شود محصوالت تولیدی به صورت مجازی عرضه شود.
کرمان................................................................................................

از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال گذشته، برای بیش از ۳۶ هزارنفر در استان کرمان مجوز کسب وکار خانگی 
صادر شده است. همچنین از ابتدای اجرای قانون مشاغل خانگی تاکنون، ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیالت 
به صاحبان این مشاغل در استان کرمان پرداخت شده است. این درحالی است که سال گذشته ۸ میلیارد 
و ۳۷۶ میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه به فعاالن مشاغل خانگی استان پرداخت شده و پرداخت 
۸۵۰ میلیون تومان تسهیالت دیگر نیز در دست اقدام است. مهم ترین ویژگی این طرح ملی، توجه 
به بازار یا همان تولید مبتنی بر بازار و توانمندسازی متقاضیان و کاهش وابستگی به وام است. سقف 
تسهیالت مشاغل خانگی دراستان کرمان ۲۰میلیون تومان با کارمزد ۴درصد و بازپرداخت ۵ساله است. 
بیشترین استقبال برای دریافت مجوز در رفسنجان با ۱۳۷ مجوز، کرمان با ۱۲۲ مجوز و نرماشیر با 
۱۲۰ مجوز بوده است، اما بیشترین میزان پرداخت تسهیالت مربوط به شهرستان های کرمان با ۲ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، سیرجان با ۸۰۵ میلیون تومان، عنبرآباد با ۷۸۰ میلیون تومان و راور با 

۵۹۵ میلیون تومان و شهرستان های بافت و زرند هرکدام با ۵۵۰ میلیون تومان بوده است.
سمنان...............................................................................................

استان سمنان در اجرای طرح ملی مشاغل خانگی عملکرد خوبی داشته و در کشور پیشتاز است. 
برای سمنان در طرح ملی مشاغل خانگی هزارو ۳۰۰ نفر سهمیه درنظر گرفته شده بود، اما این طرح 
با استقبال خوب متقاضیان راه اندازی کسب وکارهای خانگی در سمنان مواجه شد و حاال بیش از ۳ 
هزارنفر دراین استان برای بهره مندی از تسهیالت طرح ثبت نام کرده اند که حدود ۹۰ درصد آنان زنان 
هستند. بیشتر متقاضیان در رشته های کشاورزی، کشت گیاهان دارویی، گلیم بافی، خیاطی و قالی بافی 
فعالیت دارند. براساس آمارهای رسمی، تاکنون نزدیک به ۲۴۰ فعال حوزه مشاغل خانگی در سمنان 
که از مزایای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی بهره مند شده بودند، به صورت فعال به بازار فروش پیوند 
خورده اند. افزایش اعتبارات درنظرگرفته شده برای حمایت از مشاغل خانگی در سمنان طی ۳ سال 
اخیر مهم ترین اقدامی بود که دراین استان به افزایش تعداد فعاالن در کسب وکارهای خانگی منجر شد. 
با این حال هنوز مهم ترین مشکالت متقاضیان فعالیت دراین حوزه که از زمان همه گیری ویروس کرونا 

نوسان های بیشتری را در کسب وکار خود داشتند، تأمین سرمایه  درگردش است.
چهارمحال وبختیاری............................................................................

به گفته مسئوالن، اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی چهارمحال وبختیاری، تاکنون عملکرد قابل قبولی 
داشته است. براین اساس درحالی که برای اجرای این طرح، اشتغال ۲ هزارنفر هدف گذاری شده بود، اما تاکنون 
۲ هزارو ۴۰۰ نفر آموزش های الزم را برای کسب وکارهای خانگی فراگرفته اند و برای دریافت تسهیالت به 
بانک های عامل معرفی شده اند. بیشترین رشته های مشاغل خانگی پرتقاضا دراین استان قالی بافی و حوزه 
پوشاک)خیاطی( است. این درحالی است که کارشناسان معتقدند این رشته ها چندان متناسب با تقاضای 
بازار نیست و باید وارد حرفه هایی شد که عالوه بر ظرفیت های نسبی استان، تقاضای خوبی هم در بازار داشته 
باشند. تاکنون از ۴ مرحله طرح ملی توسعه مشاغل خانگی شامل شناسایی ظرفیت ها، اطالع رسانی در جذب 
متقاضیان و آموزش و اتصال به بازار، ۳ مرحله آن به طورکامل اجرایی شده است. از آنجاکه مشاغل خانگی به 
کسب وکارهایی اطالق می شود که در داخل خانه ها انجام می گیرد، همه گیری ویروس کرونا نتوانسته تأثیر 
منفی قابل توجهی براین حوزه بگذارد و تنها بخش فروش را تاحدی تحت تأثیر قرار داده است. البته به گفته 
مسئوالن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، تعامل دستگاه های اجرایی چهارمحال وبختیاری در 

اجرای این طرح چندان مطلوب نیست و باید نقش فعال تری دراین حوزه ایفا کنند.
زنجان.................................................................................................

طرح ملی مشاغل خانگی در استان زنجان درحال اجراست و سهم این استان، هزارو ۸۰۰نفر تعیین 
شده است، اما به گفته مسئوالن، استقبال زنجانی ها از این طرح ملی بیش از سهمیه تعیین  شده 
بوده است و تاکنون تقاضای هزارو ۳۹۱ زن و ۵۵۶مرد نهایی  شده است. دراین میان رشته های اولویت دار 
استان شامل قالی بافی، بافت تابلوفرش، گلیم بافی، قلم زنی، خیاطی لباس، ملیله دوزی، تولیدات چرمی 
دست دوز، ویرایشگری متون، کشت گیاهان دارویی، مترجمی )کتاب و مقاله(، برنامه نویسی، ساخت 
انیمیشن، پرورش  گوسفند و بز، تولید عسل و ملحفه دوزی بوده است. گفته می شود که از ابتدای 
اجرای این طرح تاکنون، ۴۲۴شغل در استان ایجاد، احیا یا پایدارسازی شده است. درچنین شرایطی 
قالی بافی و بافت تابلوفرش با ۳۳۷نفر، بیشترین متقاضی را داشته و خیاطی با ۴۷نفر در رتبه دوم 
قرار داشته است. رسته قلم زنی هم با ۲۵متقاضی در جایگاه سوم قرار دارد. بزرگ ترین مشکل فعاالن 
مشاغل خانگی، بازاریابی است که مسئوالن می گویند با برگزاری دوره های آموزشی در زمینه بازاریابی و 
مدیریت کسب وکار، این مشکل رفع می شود. همچنین اتصال به بازار از برنامه های موردنظر مسئوالن 

برای توسعه مشاغل خانگی است.  
خراسان جنوبی.................................................................................

مزایای  از  است.  انجام  درحال  خراسان جنوبی  در  هم اکنون  مشاغل خانگی  توسعه  ملی  طرح 
مشاغل خانگی می توان به کاهش هزینه ایاب و ذهاب، کار در خانه و انتقال دانش و مهارت به سایر 
اعضای خانواده اشاره کرد. ازسوی دیگر دراین مشاغل، ساعات کار براساس خواسته متقاضی است و 

در هزینه تأسیس و راه اندازی کسب وکار هم صرفه جویی می شود. در سال گذشته ۱۰۳طرح مستقل 
پشتیبان موفق به دریافت مجوز شدند که سهم این استان از محل منابع مشاغل خانگی ۶ میلیارد و 
۳۰۰ میلیون تومان بوده و ۱۰۰درصد آن ازسوی بانک های عامل به استان ابالغ و جذب شده است. 
این طرح ها ۷۰۲ فرصت شغلی ایجاد کردند که ۱۰۸ مورد به صورت مستقل و ۵۹۴ مورد هم در قالب 
پشتیبان و زیرپوشش بوده است. از ابتدای اجرای این طرح دراستان تاکنون، درمجموع برای بیش از 
۳۰ هزارنفر اشتغال ایجاد شده است. از ابتدای سال جاری تاکنون هم ۴۸ مجوز صادرشده که ۶ مورد 

در قالب پشتیبان و ۴۲ مورد به صورت مستقل بوده است.  
یزد....................................................................................................

سهم استان یزد از طرح ملی مشاغل خانگی هزارو ۸۰۰ نفر است و تاکنون بیش از ۲ هزارنفر دراین 
طرح ثبت نام کرده اند. این طرح در ۳ فاز اجرا می شود که فاز نخست آن مطالعاتی بود. در فاز دوم، 
متقاضیان به صورت مصاحبه تلفنی و حضوری پاالیش شدند و پس از آن، کالس های آموزشی عمومی 
و اختصاصی برگزار شد. در این طرح افراد فاقد مهارت، آموزش می بینند، مهارت کسب می کنند و 
با کمک پیشران ها، مستقیما به بازار متصل می شوند. پایداری این مشاغل بیش از مشاغلی است که 
مجوز و تسهیالت می گیرند تا خودشان در خانه کار کنند. این گروه همچنین مشکالت کم تری دارند. 
بعد از بازاریابی، برندسازی و بسته بندی مناسب دومین مشکل تولیدات بخش خانگی است که باید 
دراین حوزه هم آموزش ها افزایش یابد؛ هرچند دراین طرح بخشی از آموزش ها معطوف به همین 
موضوع است. در شرایط همه گیری ویروس کرونا، مشاغل خانگی با مشکل مواجه شدند، اما به نظر 
می رسد اعتماد مردم به خرید محصوالت خانگی همچنان باقی است و این پشتوانه ای برای فعاالن 

مشاغل خانگی به حساب می آید که عمدتا زنان هستند.
خراسان شمالی.................................................................................. 

در خراسان شمالی عمده مشاغل خانگی ایجاد شده در بخش صنعت در زمینه خیاطی، در بخش میراث 
فرهنگی و صنایع دستی در زمینه دست بافته های داری و گلیم همچنین در بخش کشاورزی نیز در 
زمینه دامپروری بوده اند. دراین استان، زنان سرپرست خانوار بیشترین متقاضیان فعالیت در رشته های 
مختلف مشاغل خانگی بوده اند. در راستای عملیاتی شدن طرح حمایت از مشاغل خانگی از آغاز این 
طرح در سال ۱۳۹۰ تا پایان سال گذشته ۳۰هزارو ۸۸۱مجوز ایجاد مشاغل خانگی صادر شده است. 
در سال گذشته ۳۲۰طرح مشاغل خانگی برای دریافت تسهیالت به بانک ها معرفی شدند و تاکنون به 
۱۶۸طرح از مجموع طرح های معرفی شده سال گذشته، ۳۰میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است که 
با عملیاتی شدن این طرح ها برای ۳۸۵نفر اشتغال ایجاد می شود. میزان تسهیالت پرداختی به هر طرح 
با توجه به نوع طرح از ۱۵۰تا ۳۵۰میلیون ریال متغیر است. همچنین سامانه مشاغل خانگی در استان 
راه اندازی شده که بیش از ۶۳۹ نفر در این سامانه نام نویسی کرده اند و بر اساس رشته آموزشی انتخاب 
شده از سوی کارشناسان دبیرخانه مشاغل خانگی به صورت تلفنی ارزیابی، هدایت و مشاوره شده اند. 
کارشناسان دبیرخانه مشاغل خانگی استان با این افراد تماس گرفته و اموری همانند هدایت، مشاوره، 
استعدادسنجی متقاضیان را انجام می دهند و بر اساس میزان عالقه مندی افراد در رشته های مختلف، 

دوره های آموزشی عمومی و تخصصی و فردی و گروهی برای آنان برگزار می کنند.
فارس.................................................................................................

در استان فارس صنایع دستی بیشترین مطلوبیت فعالیت را درمیان مشاغل خانگی دارند. طی 
۱۰ سال گذشته نیز طرحی با عنوان طرح توسعه مشاغل خانگی دراین استان اجرایی شده که در 
قالب این طرح خدماتی به متقاضیان ایجاد مشاغل خانگی در حوزه های مختلف، به شکل رایگان 
ارائه می شود. در زمینه ایجاد مشاغل خانگی مهم ترین کار تسهیل گری در صدور مجوز است که 
دراین زمینه سعی شده است زمان اعتبار مجوزهای مشاغل خانگی از ۲ سال به ۵ سال افزایش یابد. 
همچنین تنوع رشته ها بازنگری و به روزرسانی رشته های سنتی با توجه به رشته های نوین به ویژه در 
زمینه فناوری اطالعات و همچنین پیگیری تسهیل گری در پذیرش مهارت و تجربه کاری متقاضیان 
فاقد مهارت پیگیری می شود. این روزها مشاغل خانگی در استان فارس طیف وسیعی از کسب وکارها 
را دربر می گیرد که بیش از ۲۵۰ شغل است؛ حوزه هایی که اگرچه قطعا به تخصص یا مهارت ویژه ای 
نیاز دارد، اما با کمی صرف انرژی و خالقیت قابل یادگیری و ایجاد درآمدزایی است. کار در منزل در 
فارس اکنون هر دو الگوی سنتی و کسب وکار خانگی آنالین را در خود دارد. ازجمله شغل های خانگی 
در استان فارس که به صورت سنتی کماکان رونق دارد قالی بافی، پرورش گل و گیاه گلخانه ای، تولید 

مواد خوراکی خانگی، تولید عرقیات گیاهی و پرورش گیاهان دارویی است.
گیالن.................................................................................................

سهم  توانسته است  جهاددانشگاهی  و  دارند  مشاغل خانگی  مجوز  ۲۱هزارنفر  استان گیالن  در 
توانمندسازی ۲ هزارو ۱۰۰ نفر را در اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی تکمیل کند. رسته های 
اولویت دار در توسعه مشاغل خانگی گیالن حصیربافی، فرش بافی، گلیم بافی، چرم دوزی، شال بافی، 
رشتی دوزی، چادرشب بافی و...هستند. در سال گذشته ۱۲۹طرح با تسهیالت ۶۲میلیارد ریالی و با 
ایجاد اشتغال برای ۳۸۴نفر مصوب و ازطریق ۲ بانک رفاه کارگران و توسعه تعاون پرداخت شد که 
میزان این تسهیالت در سال جاری با رشد چشمگیری همراه و مبلغ ۴۰۰میلیارد ریال به استان ابالغ شد. 
عالقه مندان می توانند با ثبت نام در سامانه www.INHB.ir زیرپوشش زنجیره حمایتی جهاد دانشگاهی 
قرار گیرند، اما تنها محدوده سنی ۱۸ تا ۴۵سال مشمول مشارکت دراین طرح ملی می شوند و این افراد 
نباید زیرپوشش بیمه هیچ کارفرمایی باشند. همچنین در گیالن برای اشتغال زایی ۳هزار زن سرپرست 
خانوار در قالب طرح مشاغل خانگی برنامه ریزی شده است که دراین راستا ۳۴بانوی کارآفرین معین و 

۲۷۰نفر از این بانوان در سال جاری در بخش صنایع دستی و باغبانی مشغول به کار شدند.   
همدان...............................................................................................

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی همزمان با سراسرکشور، در استان همدان نیز اجرا می شود که براساس 
آن، ۲ هزار ۴۰۰ نفر از متقاضیان آموزش داده می شوند تا به بازارکار متصل شوند، چراکه عمده مشکل 
فعاالن حوزه مشاغل خانگی در شناخت بازار است. آموزش های ابتدایی و تخصصی به متقاضیان 
مشاغل خانگی که در سامانه ثبت نام کرده اند، ارائه شده است و در مرحله معرفی به پیشرانان؛ یعنی افراد 
متخصص دراین حوزه قراردارند. اعتبارات مشاغل خانگی در سال جاری مشخص و تقسیمات استانی آن 
انجام شده است که سهم استان همدان ۵۳ میلیارد تومان است و در مرحله معرفی طرح های شهرستانی 
قراردارد. اگرچه مشاغل خانگی نیز از ویروس همه گیری کرونا آسیب دیدند، اما خیلی از فعاالن این حوزه 
در فضای مجازی به فروش و توزیع تولیدات خود پرداختند. مهم ترین مشکل فعاالن حوزه مشاغل خانگی، 
ناکافی بودن تسهیالتی است که در اختیار آنان قرار می گیرد، به گونه ای که بسیاری از افرادی که مجوز 
دریافت می کنند، نمی توانند تسهیالت بگیرند. قالی بافی، خیاطی، سفال سازی، چرم و پخت نان سنتی و 

درست کردن ترشیجات و مرباجات فراگیرترین رشته های مشاغل خانگی در استان همدان است.
هرمزگان.............................................................................................

دراستان هرمزگان حدود ۲ هزارو ۵۰۰ شغل خانگی شناسایی شده و بزرگ ترین مشکل فعاالن این 
حوزه به ویژه در زمینه صنایع دستی، دسترسی نداشتن به مواد اولیه ارزان برای تولید و همچنین 
اینترنت پرسرعت و ارزان برای بازاریابی و فروش است. به گفته مسئوالن اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی هرمزگان، کل اعتبار مشاغل خانگی در سال گذشته حدود ۵میلیارد تومان بود، اما در 
سال جاری با افزایش بیش از ۷برابری، به حدود ۳۶ میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان رسیده است که به این 
ترتیب متقاضیان بیشتری برای راه اندازی مشاغل خانگی زیرپوشش قرار می گیرند. درچنین شرایطی 
برای حمایت از راه اندازی و توسعه مشاغل خانگی ۲نوع تسهیالت به متقاضیان اعطا می شود که نوع 
اول به افراد مستقل و متقاضیانی که به تنهایی می خواهند کسب وکار خانگی راه بیندازند تعلق دارد و 
سقف آن ۵۰میلیون تومان است. نوع دوم تسهیالت برای پیشران ها و پشتیبان هاست و به ازای ایجاد 

هرشغل، ۵۰میلیون تومان و تا سقف ۲۰۰میلیون تومان می توانند تسهیالت دریافت کنند.  
سیستان وبلوچستان...........................................................................

دبیرخانه طرح ملی مشاغل خانگی دراستان سیستان وبلوچستان شهریورماه سال گذشته راه اندازی و 
این طرح در ۳ مرحله اجراشد و بیش از ۲ هزارو ۳۰۰ نفر در سامانه مربوطه ثبت نام کرده اند. 
براین اساس به فروش آنالین محصوالت، بازنگری در رشته های قبلی مشاغل خانگی مانند سوزن دوزی، 
سفالگری، فرش بافی، حصیربافی و دیگر فعالیت های خانگی توجه شد. ازسوی دیگر رشته های نوین 
نظیر برنامه نویسی، تولید محتوا، مترجمی، ویراستاری، مشاوره، تولید انیمیشن موردتوجه قرارگرفت. 
این طرح در ۳ فاز شناسایی مزیت ها، توانمندسازی و اتصال به بازار اجرا شد. سوزن دوزی که از 
مشاغل پرطرفدار استان محسوب می شود، دراین سال ها از بازارفروش قابل توجهی برخوردار شده است. 
دراین سال ها تبلیغ این هنردستی زنان استان در کنار سفال کلپورگان به شدت در فضای مجازی مورد 
استقبال قرارگرفت. معموال بانوان استان در خانه  و در کنار فعالیت روزانه، به سوزن دوزی هم می پردازند 
و ورود گردشگران به استان برجذابیت های آن افزوده است. این درحالی است که همه گیری ویروس 
کرونا، اقتصاد گردشگری را به شدت تحت تأثیر قرار داده و فروش حضوری محصوالت صنایع دستی 

استان هم کاهش یافته است، اما فروش آنالین شرایط بهتری دارد.
قم......................................................................................................

اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی دراستان قم از مهرماه سال گذشته آغاز و ۱۵رسته شغلی که 
ازنظر در دسترس بودن مواد اولیه و همچنین برخورداری از بازار مناسب فروش در فهرست مشاغل 
مصوب خانگی قرار داشتند، شناسایی شدند. این رسته ها شامل خیاطی لباس، گلیم بافی، تولیدات 
و  عروسک سازی  محصوالت،  بسته بندی  و خشک کردن(،  )پاککردن  محصوالت  فراوری  چرمی، 
مدیریت محتوای نرم افزار رایانه ای بوده است. ازدیگر رسته ها می توان به تراشکاری سنگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی، ویرایشگری متون، ساخت زیورآالت سنتی، رویه سازی و تزئین کفش و صندل، مترجمی 
)کتاب و مقاله(، قالی بافی، مجسمه سازی و حجم سازی و برنامه نویسی اشاره کرد. براین اساس هزارو 
۷۱۹ نفر در سامانه inhb.ir ثبت نام کردند، درحالی که سهمیه استان هزارو ۵۰۰ نفر است. ۱۹/۷ درصد از 
ثبت نامی های سامانه طرح مشاغل خانگی را آقایان و ۸۰/۳ درصد را بانوان به خود اختصاص داده اند که 
این آمار نمایانگر برنامه ریزی و توجه ویژه به توانمندسازی اقتصادی بانوان دراین حوزه است. مهم ترین  
مشکل فعاالن این طرح، بازاریابی و عرضه محصوالت است که برای رفع این دغدغه، آموزش های 

مهارتی و توجه به فروش اینترنتی در دستورکار قرارگرفته است.
ایالم...................................................................................................

ظرفیت های نهفته استان ایالم در بخش مشاغل خانگی یکی از مهم ترین راهکارها برای ایجاد اشتغال و 
کاهش نرخ بیکاری در استان است. ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه صنایع دستی، کشاورزی، دامداری، 
قالی و گلیم بافی وجود دارد که در بیشتر مناطق استان زنان ایالمی در خانه های خود یا کارگاه ها انجام 
می دهند و عالوه بر توسعه صنایع دستی، زمینه ساز کسب درآمد و ایجاد اشتغال نیز شده اند. توسعه 
صنایع دستی در قالب مشاغل خانگی یکی از ظرفیت های مهم استان ایالم برای کسب درآمد است. 
فعاالن حوزه صنایع دستی و جویای کار که متقاضی دریافت تسهیالت برای ایجاد خوداشتغالی در استان 
هستند ازسوی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی به بانک های عامل معرفی می شوند و تسهیالت دریافت 
می کنند. تاکنون بیش از ۶ هزارنفر در حوزه صنایع دستی در ایالم آموزش دیده اند و برای آنان کارت 
صنعتگری صادر شده است. زنان روستایی در استان ایالم امروزه با ایجاد کارگاه های کوچک خانگی 
نقش مهمی در تولید گلیم نقش برجسته و سایر محصوالت صنایع دستی دارند که بخش زیادی از این 

تولیدات عالوه بر فروش در بازار داخلی به خارج از استان و کشور نیز صادرمی شود. 

خانگی  مشـاغل  اهمیت 
هر روز بیشتر از دیروز؛ 

فصل توسعه و رونق مشاغل خانگی

 در استـان هـای سراسر گشـور

ملـی  طـرح  اجـرای  وضعیـت  ویـژه ای  پرونـده  در  همشـهری 
توسـعه مشـاغل خانگی در اسـتان های مختلـف کشـور را بررسـی 

کرده اسـت.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از همشـهری آنالیـن، اسـتفاده از 
ظرفیت هـای اقتصـادی موجود در کشـور بـرای رونق اشـتغال زایی 
گذشـته  دهه هـای  در  کـه  می شـود  محسـوب  راهبردهایـی  از 
بـا شـدت و ضعـف متفـاوت، مدنظـر تصمیم سـازان کشـور قـرار 
داشـته و دولت هـای مختلـف کوشـیده اند بـا اتخاذ تدابیر مناسـب 
درایـن عرصـه، بـرای کاهـش نـرخ بیـکاری و تقویـت معیشـت 
خانوارهـا گام هـای موثـری بردارند؛ موضوعـی که یکـی از ابزارهای نیل 
بـه چنین مقصـودی، توسـعه مشـاغل خانگـی بوده اسـت. این گونه 
مشـاغل به دلیـل برخـورداری از مطلوبیت هـای فـراوان و بازدهـی 
بـاال، از تـوان بسـیاری بـرای جامه عمـل پوشـاندن بـه برنامه های 
اشـتغال زایی در کشـور برخوردارنـد. برایـن اسـاس هـم بـود کـه 
طرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگی، با همـکاری جهاد دانشـگاهی، 
اهدافـی  کـه  طرحـی  اجراسـت؛  درحـال  کشـور  اسـتان   ۳۱ در 
سراسـر  در  مشـاغل خانگی  ترویـج  و  فرهنگ سـازی  ازجملـه: 
کشـور، اسـتفاده از ظرفیـت مشـاغل خانگی بـرای ایجاد اشـتغال 
پایـدار و مولـد، خوداشـتغالی متقاضیـان ورود بـه بـازارکار، بهبود 
معیشـت و افزایـش رفـاه خانـوار، اتصـال صاحبان کسـب وکارهای 
خانگـی بـه بازارهـای هـدف و بنگاه هـای پیشـران، افزایش سـهم 
فناوری هـای  از  بهره گیـری  و  مناطـق  اقتصـاد  در  مشـاغل خانگی 
نـو و جلـب مشـارکت واحدهـای فنـاور و نوپـا در ارتقـای کمـی و 
کیفـی محصـوالت خانگـی را دنبـال می کنـد. بـا توجـه بـه ایـن 
موضـوع، همشـهری در پرونده ویـژه ای، وضعیت اجـرای طرح ملی 
مشـاغل خانگی،  رشـته های  فراگیرتریـن  مشـاغل خانگی،  توسـعه 
اقدام هـای انجام شـده بـرای حمایـت از توسـعه این گونه مشـاغل 
و مهم تریـن مشـکالت فعـاالن این حـوزه را در اسـتان های مختلف 

کشـور بررسـی کرده اسـت کـه در ادامـه می خوانیـد.



سرباز ماهر 

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت پتروشیمی شازند در نظر دارد از بین داوطلبان واجد شرایط، تعدادی نیروی انسانی در مقطع کارشناسی )لیسانس( به صورت 
کشوری پس از کسب موفقیت در آزمون های کتبی و روانشناختی و همچنین مصاحبه فنی و تخصصی و طی معاینات پزشکی جذب نماید.

2- برنامه زمانبندی و تاریخ های مهم اجرایی :

● درصورت تغییر زمان بندی برگزاری آزمون، مراتب از طریق سایت آزمون به آدرس 
www.arpc.ir  اطالع رسانی خواهد شد.

●مکان،  ساعت و محل برگزاری آزمون در زمان دریافت کارت ورود به جلسه و از طریق 
سایت فوق الذکر اعالم خواهد شد.

تاریخ  در  تغییر  صورت  در  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  است  ذکر  به  الزم  تبصره: 
برگزاری آزمون علمی، مراتب در کارت ورود به جلسه و همچنین از طریق سامانه ثبت نام، اطالع 

رسانی خواهد شد.
3-جدول نیازمندی های نیروی انسانی:

4- شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان :  
1-4-  تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران. 

ــوری  ــام جمه ــه نظ ــی ب ــزام عمل ــان رســمی کشــور و الت ــی از ادی ــه یک ــن ب 2-4- تدی
اسالمی ایران. 

3-4- دارا بــودن کارت پایــان خدمــت وظیفــه یــا داشــتن کارت معافیــت دائــم غیــر 
پزشــکی. 

ــم  ــت دائ ــدور کارت معافی ــا ص ــه و ی ــت وظیف ــص از خدم ــخ ترخی ــره ۱: تاری تبص
ــد. ــی باش ــون کتب ــام آزم ــت ن ــخ ثب ــل از تاری ــد قب ــکی بای غیرپزش

تبصره 2: امکان ثبت نام متقاضیان دارای کارت معافیت دائم پزشکی وجود ندارد.
تبصــره 3: دارنــدگان کارت معافیــت دائــم غیــر پزشــکی، در صــورت موفقیــت در کلیــه 
مراحــل اســتخدام بــه شــرط تائیــد پزشــک معتمــد شــرکت هماننــد ســایرین بالمانــع می 

باشند.      
4-4 . تندرســتی و توانایــی کامــل جســمی و روانــی بــرای انجــام شــغل محوله، طبــق تائید 

پزشک معتمد شرکت خواهد بود. 
5-4 . عــدم اشــتهار بــه فســاد اخالقــی، عــدم اعتیــاد، نداشــتن ســابقه محکومیــت و ســوء 

پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد . 
تبصــره4 : تنهــا مقطــع تحصیلــی کارشناســی مــورد نیــاز شــرکت بــوده و چنانچــه افــراد 
پذیرفتــه شــده، در حیــن خدمــت موفــق بــه اخــذ مــدرک تحصیلــی باالتــر گردنــد، مطابق 

بــا مقــررات شــرکت قابــل بررســی و اقــدام خواهــد بــود.
ــه  ــه مجــاز ب ــی روزان ــارغ التحصیــالن دانشــگاه های دولت ــن آزمــون، تنهــا ف 6-4 . در ای

ــند. ــام می باش ــت ن ثب
7-4 . شــرایط ســنی بــرای دارنــدگان مــدرک تحصیلــی کارشناســی حداکثر 27 ســال تمام 

)متولدیــن 1373/08/01بــه بعد(می باشــد.
تبصــره 5 : حداکثــر ســن اعــالم شــده، بــرای مقاطــع تحصیلــی کارشناســی بــا احتســاب 

خدمت نظام وظیفه لحاظ گردیده است. 
ــا  ــق ب ــرای مقطــع تحصیلــی کارشناســی مطاب 8-4 . حداقــل معــدل کل مــورد قبــول ب

جــدول آگهــی مــی باشــد.
9-4 . دارا بــودن دانشــنامه یــا گواهینامــه موقــت فراغــت از تحصیــل مــورد تأییــد وزارت 

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، بــدون ذکــر کلمــه ی معــادل و ارزش اســتخدامی.
تبصــره 6 : تاریــخ فراغــت از تحصیــل داوطلبان می بایســت قبــل از تاریــخ )1400/08/01( 

اولیــن روز ثبــت نــام مجدد باشــد.
تبصــره 7 : متقاضیــان مدیریــت بازرگانــی جهــت دفتــر مرکــزی تهران و کســانیکه ســابقه 

کار مرتبــط داشــته باشــند در اولویــت قــرار دارنــد.
10-4 . امتیاز ویژه متقاضیان بومی :

تبصــره1: امتیــاز تخصیــص داده شــده بــه متقاضیــان بومــی اســتان مرکــزی بعــد از اعــالم 
ــرل  ــا کنت ــد، ب ــه بع ــه مرحل ــوت ب ــرای دع ــه الزم ب ــب رتب ــی و کس ــون کتب ــج آزم نتای

مســتندات مربوطــه بــه بومیــت در نمــره کتبــی منظــور خواهــد شــد.
* مــالک تشــخیص بومیــت : محــل تولــد، صــدور شناســنامه، یــک پایــه تحصیلــی تــا 
ــا  ــدان کارکنــان شــاغل و ی ــم در مــدارس اســتان مرکــزی و همچنیــن فرزن مقطــع دیپل

بازنشســته شــرکت پتروشــیمی
ــد از  ــران بع ــهداء و ایثارگ ــم ش ــای معظ ــدگان خانواده ه ــرکت کنن ــت ش ــره 2: جه تبص
اعــالم نتایــج آزمــون کتبــی و کســب رتبــه الزم بــرای دعــوت بــه مرحلــه بعــد، بــا کنتــرل 
مســتندات مربوطــه )کارت یــا نامــه ایثارگــری( )15%( در نمــره کتبــی منظــور خواهــد شــد. 
تبصــره3: در صــورت دارا بــودن بیشــتر از یــک مــورد از امتیــازات فــوق، حداکثــر 20% امتیاز 

بــه متقاضیــان تعلــق می گیــرد.
5- مراحل آزمون : 

1-5 . ایــن آزمــون در دو مرحلــه بــرای رشــته های تحصیلــی مــورد نیــاز برگــزار خواهــد 
ــی )  ــون علمــی بصــورت کتب ــق آزم ــدگان از طری ــه اول شــرکت کنن ــه در مرحل شــد ک
عمومــی و تخصصــی ( و مرحلــه دوم از باالتریــن رتبه هــای علمــی حســب نیــاز جهــت مصاحبه

فنی / تخصصی دعوت بعمل خواهد آمد.
ــد دروس  ــی و 70درص ــد  دروس عموم ــاس 30درص ــی ، براس ــون کتب ــره آزم 2-5. نم

ــردد. ــی گ ــبه م ــی محاس تخصص
3-5 . محاســبه نمــره نهایــی هــر داوطلــب بــا درنظــر گرفتــن ضریــب 80% بــرای مرحلــه 
آزمــون کتبــی )عمومــی/ تخصصــی( و ضریــب 20% بــرای مصاحبــه تخصصــی / رفتــاری 

ــرد. ــورت می پذی ص
4-5 . کلیــه ی دروس آزمــون عمومــی و تخصصــی بــه صــورت چهــار گزینــه ای می باشــند. 

ضمنــاً بــه ازای هــر ســه پاســخ غلــط یــک نمــره منفــی درنظــر گرفتــه خواهد شــد.
6- مراحل ثبت نام : 

نشــانی:  بــه  شــازند  پتروشــیمی  شــرکت  ســایت  وب  بــه  مراجعــه   .  6-1
 www.arpc.ir

2-6 . تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور. 

3-6 . ارســال عکــس: متقاضیــان مــی بایســت عکــس 4*3 پرســنلی خــود را بــا عــرض 
150 و ارتفــاع 200 پیکســل و بــا فرمــت JPG و حجــم حداکثــر 200 کیلــو بایت اســکن 

نمــوده و در قســمت مربوطــه بارگــذاری نماینــد.
ــخ 1400/08/01   ــد از تاری ــي توانن ــودن شــرایط الزم م ــان در صــورت دارا ب 4-6 . داوطلب
ــه آدرس اینترنتــي شــرکت پتروشــیمی شــازند  لغایــت ســاعت 24 مــورخ 1400/08/14 ب
ــغ )  1/000/000 (      ــن مبل ــز آنالی ــتي و واری ــات درخواس ــه اطالع ــس از ارائ ــه و پ مراجع
یــک میلیــون ریــال بــه عنــوان هزینــه ثبــت نــام بــه حســاب شــرکت تعاونــی اســاتید و 

کارکنــان دانشــگاه امیرکبیــر نســبت بــه اخــذ کــد رهگیــري خــود اقــدام نماینــد. 
* زمــان و محــل برگــزاری آزمــون هنــگام دریافــت کارت و از طریــق ســامانه فــوق الذکــر 
اعــالم مــي گــردد. )الزم بــه ذکــر اســت کــه ثبــت نــام بعــد از تاریــخ اعــالم شــده، مقــدور 

نخواهــد بــود.(
7- نکات مهم :

1-7 . قبــل از ثبــت نــام بــه راهنمــای نحــوه تکمیــل فــرم موجــود در وب ســایت مراجعــه 
و مندرجــات آن را دقیقــاً مطالعــه نماییــد

2-7 .  ثبــت نــام زمانــی تکمیــل مــی باشــد کــه شــماره رهگیــری از طریــق سیســتم بــه 
متقاضــی اعــالم گــردد.

3-7 . مســئولیت صحــت ثبــت اطالعــات در ســایت اینترنتــی بــه عهــده شــخص متقاضــی 
مــی باشــد. بدیهــی اســت چنانچــه مغایرتــی در مندرجــات مــدارک ارائــه شــده بــا شــرایط 
ــه  ــر مرحل ــی در ه ــذب متقاض ــل ج ــه مراح ــد از ادام ــته باش ــود داش ــرکت وج ــی ش آگه
جلوگیــری بــه عمــل خواهــد آمــد و متقاضــی حــق هیچگونــه اعتراضــی نخواهــد داشــت.
4-7 . همــراه داشــتن کارت ورود بــه جلســه و شناســنامه یــا کارت ملــی در روز برگــزاری 

آزمــون ضــروری خواهــد بــود.
5-7 . داوطلبــان مــی بایســت پــس از اخــذ کارت ورود بــه جلســه آزمــون از طریــق ســایت، 
نســبت بــه کنتــرل مشــخصات فــردی خــود، مــدرک تحصیلــی، معــدل، شــماره داوطلبــی، 

شماره صندلی و محل برگزاری آزمون اقدام نمایند. 
6-7 . منابع آزمون در سایت موجود می باشد. 

8-تذکرات مهم : 
1-8 . ثبــت نــام متقاضیــان صرفــًا از طریــق وب ســایت شــرکت بــه نشــانی 
www.arpc.ir و بــه صــورت اینترنتــی بــوده و نیــازی بــه ارســال مــدارک نمــی باشــد.
2-8 . هزینــه شــرکت در آزمــون بــه هیــچ وجــه مســترد نخواهــد شــد. ) ایــن هزینــه بــه 

حســاب دانشــگاه مجــری آزمــون واریــز خواهــد شــد(
3-8 . بــا توجــه بــه تغییــر برخــی شــرایط در آگهــی جــذب جدیــد متقاضیانی کــه در بهمن 
مــاه ســال 1399 ثبــت نــام نمــوده انــد ،تنهــا   مابــه التفــاوت هزینــه ثبــت نــام را پرداخــت 

ــد نمود. خواهن
4-8 . الزم بــه توضیــح اســت کــه جــذب نیــروی انســانی در شــرکت بــر اســاس موفقیــت 

متقاضیــان در تمامــی مراحل اســتخدامی
 ) مشــتمل بــر آزمــون کتبــی، آزمــون هــای روانشــناختی، مصاحبــه عمومــی و تخصصی و 
معاینــات پزشــکی ( صــورت مــی پذیــرد و چنانچــه متقاضیــان در هــر یــک از مراحــل فوق 
موفقیــت الزم را کســب ننماینــد، موضــوع ادامــه مراحــل اســتخدامی آنــان منتفــی خواهــد 

گردید.  
ــاس  ــن 32633057-086 تم ــماره تلف ــا ش ــوال ب ــه س ــتن هرگون ــورت داش 5-8 . در ص

حاصل فرمایید. 
ــه  ــت هــای الزم و تعهــد محضــری خدمــت ب ــی، ضمان ــه شــدگان نهای 6-8 . از پذیرفت
پتروشــیمی شــازند بــه میــزان 15 ســال اخــذ خواهــد شــد و در پایــان مــدت هــر قــرارداد 
در صــورت رضایــت کارفرمــا مجــدداً قــرارداد جدیــد منعقــد می شــود و در غیــر اینصــورت 

قــرارداد فــرد تمدیــد نخواهــد شــد.
7-8 . بــا توجــه بــه تخصصــی بــودن و نیــاز به کســب تجربــه الزم در شــرکت پتروشــیمی 
شــازند ، پذیرفتــه شــدگان مقاطــع مختلــف در مشــاغل بــا شــرایط احــراز تحصیلــی کــف 
ســازمان تطبیــق و بکارگیــری مــی شــوند و در ایــن راســتا با کســب ســابقه و مهــارت های 

الزم بــه تدریــج در مشــاغل باالتــر ارتقــاء می یابنــد.

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

ــتفاده از  ــرای اس ــان، ب ــوزی جوان ــارت آم ــازی و مه ــد س ــرارگاه توان من ــت اول ق اولوی
ــان اســت. ــه اشــتغال آن آن هــا در حیــن خدمــت و اولویــت دوم کمــک ب

بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از پایــگاه اطــالع رســانی ســرباز ماهــر، جلســه بررســی 
ــدگان  ــور نماین ــا حض ــه 1401، ب ــنهادات برنام ــش و پیش ــال 1400 و چال ــات س اقدام
ــد  ــه ریاســت ســردار زاده کمن ــای مســلح در ب ــای ســتاد کل، ســازمان نیروه معاونت ه

ــد. ــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی برگــزار گردی ــده  ق فرمان
ــرارگاه  ــتمرار کار ق ــر اس ــدد ب ــد مج ــن تاکی ــه ضم ــدای جلس ــد در ابت ــردار زاده کمن س
بــا قــدرت و صالبــت ، اعــالم نمــود، اســناد بــاال دســتی، ســند راهبــردی، نقشــه راه، آییــن نامه هــا 
ــوری  ــتگاه های کش ــه و دس ــورت گرفت ــات ص ــیج امکان ــده، بس ــه ش ــی تهی و.... خوب
ــی  ــات خوب ــز اقدام ــرا نی ــش اج ــد. در بخ ــای کار آمده ان ــته ای پ ــو شایس ــه نح ــم ب ه

صــورت گرفتــه لیکــن بایــد بررســی کنیــم االن در کجــای نقشــه راه هســتیم و موانــع 
ــن چیســت؟ ــه راه و ســرعت گرفت ــرای ادام ــش رو ب و مشــکالت پی

ــتفاده  ــرای اس ــوزی ب ــارت آم ــازی و مه ــد س ــه اول توان من ــا در مرحل ــت کار م اولوی
بهینــه از ســرباز و اولویــت دوم تســهیلگری بــرای اشــتغال جوانــان ســرباز و در 
مرحلــه ســوم اثــر بخشــی ایــن آموزش هــای اجتماعــی، عمومــی و تخصصــی در 
ــتاد کل  ــط س ــای ذیرب ــک از معاونت ه ــر ی ــدگان ه ــپس نماین ــت، س ــراد اس ــی اف زندگ
نیروهــای مســلح و تعــدادی از اعضــای قــرارگاه نظــرات و پیشــنهادات خــود را مطــرح 
ــک از  ــر ی ــا ه ــی ب ــورت تخصص ــه ص ــات ب ــن جلس ــد ای ــی گردی ــد و هماهنگ کردن
دســتگاهای  بــا  مشــترکی  جلســات  همچنیــن  و  مســلح  نیروهــای  ســازمان های 

ــود. ــزار ش ــوری برگ کش

فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی 

کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح : 

اولویت قرارگاه مهارت آموزی
 و اشتغال است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای تهران در جلسه با نماینده قرارگاه 
راه  نقشه  را  آموزش های مهارتی  تهران،  آموزی سپاه شرق  مهارت 

اشتغال جوانان وظیفه نیروهای مسلح عنوان کرد.
آموزش  اداره کل  عمومی  روابط  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
فنی و حرفه ای استان تهران؛ جواد روانبخش اظهار داشت: انجام آموزش های 
بازار کار و  به  آماده سازی جوانان جهت ورود  برای  مهارتی مناسب 
امکان اشتغال مولد در سربازان با استفاده از تمام ظرفیت ها و امکانات 

مراکز آموزشی و نیروهای مسلح دنبال می شود.
وی ادامه داد: قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه با نیازسنجی آموزشی 
می تواند آموزش ها را هدفمند کرده تا جوانان پس از دوران خدمت مقدس 

سربازی جذب بازار کار شوند.
از  پس  سربازان  داشت:  اذعان  حرفه ای،  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
فراگیری آموزش و کسب مهارت می توانند بعد از اتمام خدمت مقدس 

سربازی  به عنوان کارآفرین برای خود و دیگران شغل ایجاد کرده و 
از این راه امرار معاش کنند.

*  مهارت آموزی به جوانان موجب ایجاد فرصت شغلی، 
پویایی و نشاط در جامعه می شود

در پایان نیز نماینده قرارگاه مهارت آموزی سپاه شرق تهران، اظهار 
داشت: آموزش فنی و حرفه ای با مهارت آموزی به جوانان و ایجاد 

فرصت شغلی در جامعه، پویایی و نشاط را به دنبال دارد.
سربازی  مقدس  خدمت  دوران  در  سربازان  داشت:  بیان  شاکر  امیر 
مهارت را فرا گرفته تا پس از اتمام سربازی وارد بازار کار شده تا از 

معضالت اجتماعی دشمنان در امان باشند.
و  نظرات  ها،  دیدگاه  جلسه  این  در  حاضر  افراد  دیگر  است  گفتنی 
پیشنهادات خود را برای اجرای موفق این آموزش به کارکنان وظیفه 

را بیان کردند

در جلسه با نماینده قرارگاه مهارت آموزی سپاه شرق 

تهران مطرح شد؛ 

آموزش های مهارتی 
نقشه راه اشتغال جوانان 

وظیفه نیروهای مسلح 

با حکم دیوان عدالت اداری؛ 

ممنوعیت شرکت پزشک 
سربازها در آزمون 

دستیاری لغو شد 

دیــوان عدالــت اداری بــا صــدور حکمــی ممنوعیــت 
شــرکت ســربازها در چهــل و نهمیــن آزمــون 

ــرد. ــو ک ــی را لغ ــتیار تخصص دس
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس رای دیــوان عدالــت  
ــا و  ــگاه ه ــان دانش ــجویان و هنرجوی اداری، دانش
ــل  ــن تحصی ــر در حی ــی اگ ــوزش عال موسســات آم
بــه ســن خدمــت وظیفــه عمومــی برســند، تــا زمانــی 
کــه بــه تحصیــالت خــود ادامــه مــی دهنــد از اعــزام 
ــود. ــد ب ــاف خواهن ــم مع ــر پرچ ــت زی ــه خدم ب

در بخشــی از رای دیــوان آمــده اســت: »در تبصــره 
ــز  ــی نی ــه عموم ــام وظیف ــون نظ ــاده 35 قان 2 م
تصریــح شــده اســت کــه ترخیــص کارکنــان 
ــت،  ــن خدم ــه در حی ــت اولی ــدون غیب ــه ب وظیف
ــی و  ــع کارشناس ــل در مقاط ــه تحصی ــت ادام جه
ــگ  ــراری و جن ــای اضط ــان ه ــز در زم ــر ج باالت

ــت. ــع اس بالمان
ــی  ــه عموم ــس ســازمان نظــام وظیف ــن رئی همچنی
ــه  ــه ادام ــد دارد ک ــوع تاکی ــن موض ــر ای ــا ب ناج
تحصیــل کارکنــان وظیفــه بــدون غیبــت اولیــه در 
حیــن خدمــت در صورتــی کــه بیــش از یــک ســال 
از تاریــخ فراغــت از تحصیــل آنهــا از مقطــع قبلــی 

ــع اســت. ســپری شــده باشــد، بالمان
بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه در قانــون ممنوعیتــی 
حیــث  از  مشــمول،  داوطلبــان  شــرکت  جهــت 
ــی  ــش بین ــون پی ــه در آزم ــام وظیف ــت نظ وضعی
نشــده و اطالعیــه مــورد اعتــراض خــارج داوطلبــان 
مشــمول، از حــدود اختیــارات مقــام واضــع بــوده و 
ــه در وظایفــی را کــه قانونگــذار و ســتاد کل  مداخل
ــکان  ــذا ام ــود، ل ــی ش ــی م ــلح تلق ــای مس نیروه

ــود دارد.« ــروح وج ــته  مط ــرش خواس پذی
در ادامــه حکــم دیــوان عدالــت اداری آمــده اســت: 
ــون  ــک ، 10 و 11 قان ــوارد ی ــه م ــتناد ب ــا اس »ب
تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری 
حکــم رفــع اثــر از ســوء تصمیمــات طــرف شــکایت 
مبنــی بر ممنوعیــت از شــرکت در آزمون دوره 49 دســتیار 

تخصصــی صــادر و اعــالم مــی شــود.«

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان 

بیش  از ۱۰ هزار نفر در سیستان و بلوچستان دوره های مهارتی را فرا گرفتند 
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای سیســتان و بلوچســتان گفــت: 10 هــزار و 390 نفــر در 
6 ماهــه نخســت ســالجاری در اســتان دوره هــای آموزش هــای فنــی و مهارتــی در بخــش دولتــی 

را فــرا گرفتنــد.
ــا اظهــار داشــت: آمــوزش هــای  ــا ایرن ــی در گفت وگــو ب ــا، خــداداد اولیائ ــه گــزارش ایرن ب
ــر و  ــگ و هن ــت، فرهن ــات، صنع ــد خدم ــی مانن ــای مختلف ــه ه ــه ای در زمین ــی و حرف فن

ــود. ــه می ش ــی ارائ ــش دولت ــط بخ ــاورزی توس کش
ــیه  ــمی )حاش ــر رس ــای غی ــکونتگاه ه ــا، س ــادگان ه ــی در پ ــات آموزش ــت: خدم وی گف
شــهرها(، کارگاه هــای ثابــت شــهری و ســیار، زنــدان هــا، صنایــع، عشــایر، 
مهــارت آمــوزی در محیــط کار واقعــی و مرکــز مدیــرت مهــارت آمــوزی و مشــاوره 

شــغلی ارائــه می شــود.
ــن  ــوع ای ــزود: از مجم ــتان اف ــتان و بلوچس ــه ای سیس ــی و حرف ــوزش فن ــرکل آم مدی

ــا ارائــه ســه هــزار و 858 نفــر در روســتاها  آمــوزش هــا مراکــز ثابــت و ســیار شــهری ب
ــر،  ــع 540 نف ــر، صنای ــدان 610 نف ــر، زن ــزار و 638 نف ــادگان 2 ه ــر، پ ــایر 428 نف و عش
ــی  ــط کار واقع ــوزی در محی ــارت آم ــر، کارگاه مه ــمی 986 نف ــر رس ــکونتگاه های غی س
597 نفــر و مرکــز مدیریــت مهــارت آمــوزی و مشــاوره شــغلی 504 نفــر دوره را بــه خــود 

ــد.  ــاص داده ان اختص
ــه شــده چهــار هــزار و 88 نفــر  ــی ارائ ــان کــرد: از مجمــوع آمــوزش هــای مهارت وی بی

ــد شــدند. ــان بهــره من ــر دوره آقای ــوان و 6 هــزار و 302 نف دوره بان
اولیائــی خاطرنشــان کــرد: عملکــرد آمــوزش هــای ارائــه شــده ایــن اداره کل در 6 ماهــه اول 
ســالجاری یــک میلیــون و 517 هــزار و 399 نفــر ســاعت بــوده اســت. وی گفــت : در ایــن 
مــدت عــالوه بــر آمــوزش مجــازی، آمــوزش هــای حضــوری نیــز بــا حفــظ پروتــکل هــای 

بهداشــتی بــرای مهــارت آمــوزان برگــزار شــده اســت.

مدیـرکل راهبـری اجرای آموزش سـازمان آموزش فنی و حرفه ای کشـور 
گفـت: از ابتـدای امسـال تـا پایـان شـهریورماه، 312 هـزار و 91 نفـر در 
سراسـر کشـور آموزش های دولتـی مهارتی را برای ارتقـای توانمندی ها و 

ورود بـه بـازار کار فرا گرفتند.
»حبیـب عرفان منـش« در گفت وگـو بـا ایرنا اظهار داشـت: ایـن آموزش ها 
در حجمـی معـادل 47 میلیـون و 311 هزار و 914 نفر سـاعت ارائه شـده که 
نسـبت بـه مدت مشـابه سـال گذشـته، افزایـش بیـش از 5 درصـدی را 
نشـان می دهد که ناشـی از تدابیـر الزم در مورد آمـوزش در محیط کار و 

مجـازی در شـرایط پاندمی کرونا اسـت.
وی افـزود: ایـن آمـوزش هـا در مراکـز ثابـت، مراکـز جـوار بنگاه هـای 
اقتصـادی، محیـط کار واقعـی، تیـم هـای سـیار آموزشـی در مناطـق 
روسـتایی، عشـایری و حواشـی شـهرها و سـکونتگاه های غیـر رسـمی، 
مراکـز و کارگاه هـای آموزشـی دانشـگاه ها، پادگان هـا، زنـدان هـا و حتی 
مراکـز وابسـته به بهزیسـتی برای معلولیـن و معتـادان بهبود یافتـه ارائه 

است. شـده 
مدیـرکل راهبـری اجرای آموزش سـازمان آموزش فنی و حرفه ای کشـور 
بـا اشـاره بـه مهـارت آمـوزی در محیـط واقعی کار بـه عنـوان یک مدل 
مهـارت آمـوزی اثربخشـی بـا مشـارکت فعـاالن اقتصـادی گفـت: 
در نیمـه نخسـت امسـال 35 هـزار و 217 نفـر در کارگاه هـای تولیـدی 
و خدماتـی اصنـاف، صنایـع و حتی برخی کارگاه های متعلـق به نیروهای 
مسـلح  و بنیـاد تعـاون زندانیـان، در شـرایط فعالیـت واقعـی اقتصـادی، 
آمـوزش هـا را فـرا گرفتنـد و در نتیجه تعـداد قابل توجهـی از این مهارت 
آموختـگان در همـان بنگاه هـای اقتصادی پـس از مهارت آمـوزی و اخذ 

گواهینامـه مهـارت، جذب خواهند شـد.

وی ادامـه داد: مهـارت آمـوزی در محیـط واقعـی کار یکـی  از  روش های 
 آمـوزش  فنی وحرفه ای  اسـت  که  طـی  آن  مهارت  و شایسـتگی های  مورد 
 نیاز  در چارچوب  اسـتانداردهای  آموزشـی  سـازمان  از اسـتادکار)مربی( 

 بـه  مهارت آمـوز منتقـل  می شـود.
عرفـان منـش اضافـه کـرد: دسـتورالعمل مهـارت آمـوزی در محیط کار 
واقعـی بـا رویکـرد ایجـاد بسـترهای الزم برای توسـعه مهارتهـای الزم 
بـرای اشـتغال مولـد و پایـدار، مطابـق بـا فنـاوری هـای روز و همچنین 
اقتضائـات بـازار کار، اسـتمرار و تثبیـت مشـاغل موجـود جامعه بویـژه در 
حـوزه ی مشـاغل صنعتـی و صنفی جدید و سـنتی با اسـتفاده از ظرفیت 
بخشـهای غیـر دولتی و در راسـتای اجرایی کردن سـند راهبردی مهارت 
و فنـاوری، توسـط وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، ابالغ شـده اسـت و 
تحقق آن توسـط سـازمان آموزش فنی و حرفه ای با مشـارکت ذینفعان 

و شـرکای مهـارت آمـوزی در حال پیگیری اسـت.
مدیـرکل راهبـری اجرای آموزش سـازمان آموزش فنی و حرفه ای کشـور 
ابـراز امیـدواری کـرد که بـا توجه بـه اینکه مسـئولیت دبیرخانه شـورای 
عالـی آمـوزش و تربیـت فنی، حرفـه ای و مهارتی، طی ابالغـی از طرف 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ریاسـت سـازمان، سـپرده شـده اسـت، 
شـاهد تشـکیل مستمر جلسـات شـورای عالی و ایفای نقش تنظیم گری 
آن بیـن فعـاالن حوزه مهارت آموزی کشـور بوده و همسـوکردن امکانات 
و ظرفیـت هـای آنـان بـرای تربیت و ارتقـاء بهـره وری نیروی انسـانی 
ماهـر کشـور بعنوان سـربازان جنـگ اقتصادی ایـران با کشـورهایی که 
بـا تحریـم هـای ظالمانـه امنیـت اقتصـادی و معیشـتی مـردم را هدف 

گرفته اند، باشـیم.

مدیرکل راهبری اجرای آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای:

۳۱۲ هزار نفر دوره های دولتی آموزش های
 فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای آذربایجــان غربــی گفــت: در نیمــه نخســت امســال 
ــی را در  ــه در پادگان هــای اســتان، آمــوزش هــای مهارت ــر ســرباز وظیف 2 هــزار و 127 نف

بخــش هــای مختلــف فــرا گرفتــه انــد.
ــرای آمــوزش ایــن تعــداد ســرباز،  ــا افــزود: ب ــا ایرن محمدســلیم عباســی در گفــت و گــو ب
345 دوره آموزشــی بــا همراهــی نهادهــای نظامــی در شهرســتان هــای مختلــف آذربایجــان 

غربــی برگــزار شــده اســت.
ــک  ــربازان، نزدی ــه س ــی ب ــای مهارت ــوزش ه ــه آم ــتای ارائ ــرد: در راس ــه ک وی اضاف

ــم. ــرده ای ــزار ک ــی برگ ــوزش مهارت ــر ســاعت آم ــزار نف ــه 250 ه ب
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای آذربایجــان غربــی ادامــه داد: توانمندســازی ســربازان در 
دوره خدمــت و کســب شــرایط اشــتغال و کاهــش دغدغــه آنــان بــرای ورود بــه بــازار کار پــس از 

اتمــام دوره ســربازی مهمتریــن هــدف برگــزاری ایــن دوره هــای آمــوزش مهارتــی اســت.
عباســی همچنیــن از ارائــه آمــوزش مهارتــی بــه 386 نفــر از روســتاییان آذربایجــان غربــی 
طــی نیمــه نخســت امســال خبــر داد و بیــان کــرد: بــرای آمــوزش ایــن تعــداد، 34 دوره و 

63 هــزار نفــر ســاعت کالس برگــزار شــده اســت.
ــه شــده در روســتاها شــامل رشــته هــای شــاخه  ــی ارائ وی گفــت: رشــته هــای مهارت

ــوده اســت. ــی ب کشــاورزی و خدمات
وی افــزود: توانمندســازی نیــروی کار روســتایی بــرای مشــارکت در فعالیــت هــای صنعتــی 

و بهبــود تولیــدات بخــش کشــاورزی از اهــداف اجــرای ایــن دوره بــه شــمار مــی رود.
ــی  ــی آمــوزش مهارت ــر در آذربایجــان غرب ــا، ســاالنه حــدود 50 هــزار نف ــه گــزارش ایرن ب

دریافــت مــی کننــد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی

بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ سرباز در آذربایجان غربی آموزش مهارتی دریافت کردند 
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دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

بانک ایران زمین به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز برای امور طرح و برنامه در واحدهای ستادی ادارات مرکزی 
براساس ضوابط و مقررات و آئین نامه استخدامی بانک از بین متقضیان واجد شرایط ذیل پس از کسب موفقیت

 در مصاحبه عمومی و تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی با انعقاد قرارداد کار معین و بیمه درمان
 و بازنشستگی تامین اجتماعی استخدام نماید.

1- شرایط عمومی ثبت نام 
• تابعیت ایران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران 
• تدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی مصرح 

در قانون اساسی کشور 
از حقوق  به محرومیت  منتج  پیشینه کیفری  • عدم سوء 
اجتماعی و همچنین عدم اشتهار و محکومیت به فساد اخالقی 
احزاب و گروه های  یا عضویت در  وابستگی  • عدم سابقه 

سیاسی معارض با نظام جمهوری اسالمی ایران 
• عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان 

• داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم 
توجه : به تقاضای داوطلبانی که دارای کارت یا برگ معافیت 
موقت تحت هر عنوان هستند به هیچ وجه ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
تبصره 1 : برای دارندگان کارت معافیت پزشکی در صورت 
قبولی در مراحل سنجش، تائید پزشک معتمد بانک در مورد 

توانائی انجام کار الزامی است. 
• تندرستی و توانائی کامل جسمی، روحی و اخالقی جهت 

انجام فعالیت های شغلی بانکی )به تائید پزشک معتمد( 
• نداشتن منع استخدامی به موجب آراء مراجع قضائی ذیصالح 
و  تمام   13 کارشناسی  مقطع  در  کل  معدل  حداقل   •

کارشناسی ارشد 15 تمام می باشد. 
نکته بسیار مهم : کلیه داوطلبان پذیرفته شده هنگام تشکیل 
مدرک  و  خدمت  پایان  کارت  اصل  ارائه  به  ملزم  پرونده 
تحصیلی) یا گواهینامه موقت معتبر( می باشند و در صورت 

عدم ارائه مدارک، استخدام آنان منتفی خواهد شد. 
• متقاضیان باید بومی و ساکن استان تهران باشند. 

تبصره 2 : بومی به شخصی اطالق می گردد که دارای حداقل 
یک شرط از سه شرط ذیل باشد: 

1- محل تولد وی یکی از شهرهای استان تهران باشد. 
2- حداقل در سه سال گذشته به طور پیوسته در یکی از 
شهرهای استان تهران ساکن بوده باشد ) با ارائه مدرک معتبر 
سند مالکیت یا اجاره نامه با کد رهگیری داوطلب استخدامی( 
3- حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی )ابتدائی، راهنمائی، 
دبیرستان و یا دانشگاه( را بصورت متوالی در یکی از شهرهای 

استان تهران طی کرده باشد. 
و  عمومی  شرایط  بودن  دارا  مستلزم  بانک  در  استخدام   •
اختصاصی، مصاحبه ها، معاینات پزشکی و تائید گزینش بانک 
می باشد. لذا ثبت نام، ارائه مدارک و شرکت در هر یک از 
مراحل فوق هیچگونه تعهدی را برای بانک جهت استخدام 

ایجاد نمی نماید. 
آگهی  در  شده  اشاره  شرایط  از  هریک  خالف  چنانچه   •
از  برسد،  اثبات  به  داوطلبان  از  هریک  مورد  در  استخدام 
استخدام و اشتغال بکار وی ممانعت بعمل آمده و در صورت 
احراز پس از جذب، اقدامات الزم جهت قطع رابطه استخدامی 

انجام خواهد شد. 
• مسئولیت هرگونه اشتباه در اطالعات ارسالی یا تفسیر اشتباه 

نسبت به شرایط اعالم شده در آگهی، با متقاضی می باشد. 
2- نحوه ثبت نام – دریافت کد رهگیری – 

مهلت ثبت نام 
• مهلت ثبت نام: از روز سه شنبه مورخ 1400/07/20 لغایت 

پایان روز 1400/08/04 می باشد. 

• دریافت کد رهگیری : برای ثبت نام نیاز به یک آدرس پست 
الکترونیک معتبر دارید که لینک ثبت نام به آن ارسال خواهد 
شد و با کلیک روی لینک ثبت نام از داخل پست الکترونیک 
خود می توانید مراحل ثبت نام را شروع فرمایید. در پایان ثبت 
نام به شما یک کد رهگیری داده می شود، که می بایست کد 

مربوطه را یادداشت نموده و نزد خود نگه دارید. 
تبصره 4: پست الکترونیک منحصر به فرد است و یا به عبارت 
دیگر با هر آدرس پست الکترونیک فقط یکبار امکان ثبت 

نام وجود دارد. 
تبصره 5: ارسال لینک ثبت نام به پست الکترونیک محدودیت 
دارد، چنانچه بیش از 5 بار به یک پست الکترونیک دعوتنامه 
ارسال شود و مرحله ثبت نام تکمیل نشود به آن آدرس دیگر 

دعوتنامه ارسال نخواهد شد. 
توجه: لطفا دقت فرمایید ممکن است دعوتنامه به بخش اسپم 
)junk mail ,bulk mail, spam( پست الکترونیک شما 

ارسال شده باشد. 

3- مدارک مورد نیاز برای بارگذاری 
• فایل اسکن شده عکس پرسنلی 3 * 4 )عکس پرسنلی باید 

تمام رخ و واضح باشد( 
• فایل اسکن شده کارت ملی 

• فایل اسکن شده صفحه اول شناسنامه و صفحه دوم و صفحه 
سوم در صورت داشتن توضیحات 

)در صورت  و  آخرین مدرک تحصیلی  اسکن شده  فایل   •
داشتن مدرک فوق لیسانس ارسال فایل اسکن شده مدرک 

لیسانس نیز الزامی است( 
• فایل اسکن شده کارت نظام وظیفه ) برای آقایان ( 

• فایل اسکن شده آخرین حکم کارگزینی 
• فایل رزومه 

 400KB توجه: حداکثر حجم فایل های ارسالی می تواند
باشد و فقط در قالب های jpg ,gif و رزومه pdf ذخیره 

شده باشد. 
4- شرایط و ضوابط اختصاصی شغل 

ارزیابی عملکرد استراتژیک 
)درصورت  بعد  به   1370/01/01 متولدین   : سن  حداکثر 
شرکتهای  بانکی/  شبکه  در  مرتبط  کار  سابقه  داشتن 
زیرمجموعه، 5 سال به شرط سنی فوق الذکر اضافه میگردد( 
رشته های مرتبط: مهندسی صنایع)کلیه گرایشها( ، مدیریت 
صنعتی)کلیه گرایشها(، مدیریت استراتژیک ، آمار ، ریاضی 

 MBA ،
تخصص های مورد نیاز : تسلط بر مبانی مدیریت و برنامه 
ریزی استراتژیک، آشنایی کامل با مدل ها و ابزارهای برنامه 
ریزی استراتژیک، آشنایی با مبانی تحلیل سیستم، توانمند 
در تهیه نقشه راه استراتژی، ترجیحا آشنا به تحلیل داده و 

ابزارهای مربوطه و تهیه گزارش آماری 
داده کاوی 

حداکثر سن : متولدین 1370/01/01 به بعد )درصورت داشتن 
سابقه کار مرتبط در شبکه بانکی/ شرکتهای زیرمجموعه، 5 سال 

به شرط سنی فوق الذکر اضافه میگردد( 
رشته های مرتبط: مهندسی صنایع)کلیه گرایشها( ، مدیریت 
مالی)کلیه گرایشها( ، ریاضیات مالی ، آمار ، اقتصاد) کلیه گرایشها( 

تخصص های مورد نیاز : تحلیل داده، داده کاوی، توانایی پیاده 
سازی مدل های داده ای، مسلط به تکنیک های تحلیل داده، 
آشنایی با ابزارهای داده کاوی، آشنایی با آمار، توانایی تحلیل 
مسئله و انطباق با مسائل داده کاوی، مسلط به الگوریتم های 
داده کاوی، ذخیره سازی نتایج در پایگاه داده، راه اندازی و 
در  ها  داده  سازی  بصری  کاوی،  داده  های  برنامه  توسعه 

ابزارهای متداول، تحلیل کسب و کار 

طراحی ساختار 
)درصورت  بعد  به   1370/01/01 متولدین   : سن  حداکثر 
شرکتهای  بانکی/  شبکه  در  مرتبط  کار  سابقه  داشتن 
زیرمجموعه، 5 سال به شرط سنی فوق الذکر اضافه میگردد( 
رشته های مرتبط: مهندسی صنایع)کلیه گرایشها( ، مدیریت 
مالی)کلیه گرایشها( ، ریاضیات مالی ، آمار ، اقتصاد) کلیه 

گرایشها( 
تخصص های مورد نیاز : تتسلط بر مفاهیم ساختار سازمانی ، 
تسلط بر روش های مدل سازی فرآیندی، آشنایی با روش های 
طراحی فرآیند، تهیه گزارش های مدیریتی از وضعیت فرآیند ها، جمع 
آوری داده جهت تشخیص علت ریشه ای مشکالت فرآیندی، 

همکاری در طراحی و اصالح نمودار سازمانی 

استاندارد سازی 
)درصورت  بعد  به   1370/01/01 متولدین   : سن  حداکثر 
شرکتهای  بانکی/  شبکه  در  مرتبط  کار  سابقه  داشتن 

زیرمجموعه، 5 سال به شرط سنی فوق الذکر اضافه میگردد( 
رشته های مرتبط: مهندسی صنایع)کلیه گرایشها( ، مدیریت 
مالی)کلیه گرایشها( ، ریاضیات مالی ، آمار ، اقتصاد ) کلیه گرایشها( 
تخصص های مورد نیاز : تحلیل مسائل و ارزیابی نتایج به 
منظور انتخاب بهترین راه حل و حل کردن مسائل، تدوین 
شاخص های عملکردی ستاد و شعب جهت پرداخت کارانه 
براساس اهداف از پیش تعیین شده جهت طرح در کارگروه 
مربوطه، جانمایی و استانداردسازی به منظور استفاده بهینه و 
اصولی از فضاهای موجود و ساماندهی واحدهای بانکی، تهیه 
و تدوین شاخص های استاندارد چیدمان و تعیین مناسب و 
هرچه دقیق تر تجهیزات و ملزومات موردنیاز شعب و ارائه 
گزارش به مقام مافوق، گردآوری اطالعات از طریق ابزارهای جمع آوری 

اطالعات و تجزیه تحلیل آن ها به منظور حصول نتیجه  

مراحل ثبت نام : 
 دریافت کد ملی و ایمیل معتبر

دریافت  و  ای،تماسی  شناسنامه  اطالعات  ثبت 
فایل های ضمیمه

 ثبت اطالعات تحصیلی
 ثبت اطالعات دوره های آموزشی

 ثبت اطالعات زبان خارجه
 ثبت اطالعات سوابق کاری

 پایان ثبت نام و دریافت کد رهگیری

اطالعات  کسب  جهت  شرایط  واجد  عالقمندان 
مراجعه   izbank.ir  : اینترنتی  سایت  به  بیشتر 

نمایند. 

دعوت به همکاری

  تهران کالنشهری است که نزدیک به 1۶ هزار نابینا را در خود جای داده 
است؛ افرادی که اگرچه از داشتن نعمت بینایی محرومند اماگاه استعدادها 

و توانمندی شان بیشتر از دیگر از اقشار جامعه نمود می کند.
همشهری آنالین_مژگان مهرابی: مهارت هایی که برخی از ما نه می دانیم 
و نه خبر داریم، چون عادت کرده ایم، فقط نقص جسمی آنها را ببینیم نه 
موفقیت شان را. برای همین، گاهی بی رحمانه و ناخواسته معلول و کم توان 
خطابشان می کنیم. بدتر اینکه معموالً در 3۶4 روز از سال سراغی از آنها 
گرفته نمی شود و بسیاری از ما غافلیم از اینکه افراد روشندل چطور با 

مشکالت دست و پنجه نرم می کنند.
واقعیت آن است که جامعه 1۶ هزار نفری روشندالن شهر ما، از داشتن 
برخی امکانات رفاهی و تفریحی و مهم تر از همه شغل بی بهره هستند و 
در جامعه جای مشخصی برای آنها تعریف نشده است. طبق آمار به دست 
آمده از سوی سازمان بهزیستی، ۵ هزار و ۵۰۰ روشندل در استان تهران 

دارای تحصیالت عالیه هستند.
کسانی که تا مدرک دکتری هم پیش رفته و توانسته اند موفقیت های 
زیادی را کسب کنند. بعضی شان هم مدال آور رشته های ورزشی هستند 
و عده ای هم در رشته موسیقی سرآمدند. با نظرسنجی خبرنگار همشهری 
محله، آن چیز که بیشتر از همه امروز تبدیل به معضل الینحل نابینایان 
شده، اشتغال است که پیامدی جز افسردگی، سرخوردگی و معضالت 
اقتصادی نداشته است. در این گزارش »بهنام سیفی«، »عباس و معصومه 
درویشان«، »زهرا عبداللهی، »زهره کاوه ای« و »رضا رشید« به نمایندگی 

از دوستان شان درباره نیازها و مشکالت شان می گویند.  
 عباس و معصومه درویشان،

 روشندالن ساکن منطقه ۸ /جای خالی تفریح و آموزش در جامعه نابینایان
»عباس و معصومه درویشـان« هم نابینا هسـتند و هم ناشـنوا. شرایط زندگی 
بـرای آنهـا خیلـی مطلـوب نیسـت. از آن جا کـه نمی توانند به راحتـی ارتباط 
برقـرار کننـد، خواهرشـان مینـا بـه نمایندگـی از آنهـا مشکالت شـان را بیان 
می کند: »خواهر و برادر من 2 معلولیتی هسـتند. البته عباس شـرایط بهتری 
دارد چـون چشـم راسـت آن نابینا و چشـم چپـش کم بینا اسـت. برای همین 

می توانـد تـا حدی از پـس کارهای خـود بربیاید.

در حـال حاضـر وضعیـت  امـا معصومـه 
خوبـی نـدارد. او پیش تـر هنرهـای دسـتی 

درسـت می کـرد و می فروخـت. همیـن کار بـه 
او انگیـزه مـی داد. بـه دلیـل بیمـاری کرونا خیلی 

امـکان حضـور در فضای بیـرون را نـدارد. برای همین 
خانه نشـین شـده اسـت. اسـترس باعث شـده روز به روز 

شـرایط جسـمی اش بدتر شـود. این طور که می بینم افسرده 
شـده اسـت. بهزیسـتی باید مشـاوره هایی را برای گفت وگـو یا درمـان آنها در 
نظـر بگیرد. یکی از خدمات بهزیسـتی بایـد ایجاد فضای تفریحی و آموزشـی 
بـرای ایـن افـراد باشـد کـه متأسـفانه جـای آن در جامعـه مـا خالـی اسـت. 
تنهـاکاری کـه می کند ماهـی 150 هـزار تومان به حسابشـان واریـز می کند.

کـه مبلـغ ناچیـزی اسـت. او گله منـد از وعده هـای نافرجام بهزیسـتی اشـاره 
می کنـد: »چنـدی پیـش اعـالم کردند بهزیسـتی بـه افـراد 2 معلولیتی خانه 
می دهد. این امر در حد حرف باقی ماند و متأسـفانه فقط شـایعه آن در شـهر 
پیچیـد. مـن شـاهد آن هسـتم که خواهـر و بـرادرم از درون ذوب می شـوند و 
نمی توانـم کاری بـرای آنها انجام دهند. پدر و مادر من سـالخورده هسـتند اگر 

مـادرم بیمار شـود معصومـه از ترس راهی بیمارسـتان می شـود.« 

   زهرا عبداللهی، 
روشندل ساکن محله هاشم آباد /فضای شهر 

برای نابینایان مناسب نیست
»زهـرا عبداللهی« هم یکی نابینایان منطقه 15 اسـت که در محله هاشـم آباد 
زندگـی می کنـد. او هـم بـه ایـن مهـم اشـاره می کنـد و اینکـه شـهر بـرای 
نابینایـان مناسـب نیسـت. او می گویـد: »امثال مـن بارها در جوی هـا افتاده یا 
بـا خـودرو تصـادف می کنیـم. در منطقه ما اغلـب پیاده روها باریک هسـتند و 

سـطح ناصافـی دارنـد به خصـوص محله هـای 
قدیمـی. بـرای همین با ترس و نگرانـی در خیابان 

راه می رویـم.
در کشـورهای اروپایی اهمیت زیادی به قشـر نابینا داده 
می شـود در صورتـی کـه این امر در کشـور ما کمتر مورد 
توجـه مسـئوالن اسـت.« عبداللهی بیـش از همه بـه پرورش مهـارت اهمیت 
می دهـد و می گویـد بایـد فرهنگسـازی ما به سـویی پیـش برود که مـردم به 
فـرد نابینـا مثل شـهروند عـادی نگاه کننـد. او می گویـد: »من با پـدر و مادرم 
زندگـی می کنـم. هـر دوی آنهـا کسـالت دارند و سـکته مغزی کرده انـد. خود 

مـن آنهـا را به دکتـر می برم.
دارو تهیه می کنم اگر نیاز به بسـتری شـدن در بیمارسـتان هم باشـد این کار 
را می کنـم. خیلی هـا مـن را کـه می بینند تعجـب می کنند. کسـی توانایی ما 
را نمی بینـد و فقـط دقـت مردم روی نقص جسـمی ماسـت.« عبداللهی خود 
معلم مدرسـه اسـتثنایی اسـت و سـعی کرده به دانش آموزانش توانمند بودن 
را آمـوزش دهـد. او می گویـد: »مـا 4 خواهـر و بـرادر هسـتیم که بـه بیماری 
ژنتیکـی مبتـال هسـتیم و از نعمت بینایی محرومیـم. ولی با اعتمـاد به نفس 
زندگـی می کنیـم. ایـن امـر به نگاه خانـواده و جامعـه مربوط می شـود. هرچه 
دوروبری هایمـان رفتـار مناسـب تری را بـا فـرد نابینـا پیـش بگیرنـد می توان 

امیـدوار شـد کـه فرد نابینـا زندگی موفق تـری را خواهد داشـت.«

    بهنام سیفی،
 روشندل ساکن منطقه 4 /برخی نابینایان بی انگیزه شده اند

»بهنام سـیفی«، 3۶ سـاله، کارشـناس ارشـد راهنمایی و مشـاوره اسـت و در 
شـهرداری منطقـه 4 به عنوان کارشـناس فعالیت می کند. او بـا اینکه خودش 

در یکـی از ارگان هـای دولتـی مشـغول به کار اسـت اما از اینکه دوسـتانش به 
دلیـل بیکاری شـرایط نامطلوبـی دارند، حـس خوبی ندارد. سـیفی مهم ترین 
دغدغـه افـراد نابینا را مشـکالت معیشـتی و بی انگیزگی می دانـد و در این باره 
می گویـد: »طبـق مصوبه مجلس قـرار بود 3 درصد از اسـتخدام های کشـوری 
بـه افـراد نابینـا اختصاص داده شـود که البته این مهم هیچ وقت اجرایی نشـد.

بـرای همیـن در جامعـه با نابیناهایـی مواجه می شـویم که خـرج روزانه خود 
را هـم نمی تواننـد تأمیـن کننـد. اغلـب آنها تحت تکلـف پدر و مادر هسـتند 
امـا بایـد در نظـر داشـت والدین تا کـی می توانند جـور زندگی فرزنـد نابینای 
خود را بکشـند. پدری که بازنشسـته اسـت و یک مسـتمری ناچیزی دریافت 
می کنـد چطـور می تواند مایحتاج پسـر 30 – 40 سـاله خـود را تأمین کند. 
یـا دختـر خانمـی کـه بیشـتر شـب و روزش را در خانـه سـپری می کنـد 
آیـا یـا دوسـت ندارد وسـایل مـورد عالقـه اش را داشـته باشـد؟ این مهم 
باعـث می شـود فـرد نابینـا بی انگیـزه شـود احسـاس کند به بن بسـت 

رسـیده است.«
بـه گفتـه سـیفی، نابیناهـای زیـادی در شـهر مـا زندگـی می کننـد که 
منـزوی شـده و در خلـوت خـود بـه سـر می برنـد. او گله منـد اسـت کـه 
بهزیسـتی بـا توجه بـه شـرایط حاکـم در جامعه حتـی از برگزاری مشـاوره 
درمانـی دریـغ کـرده و ایـن امـکان را میسـر نکرده اسـت. او می گویـد: »البته 
خـود مـن فردی نیسـتم که خـودم را تسـلیم مشـکالت کنم. معتقـدم برای 
خـوب زندگـی کردن باید جنگید. برای همین سـعی کرده ام اوقـات بیکاری ام 
را بـا شـنیدن موسـیقی یا داسـتان های صوتی پـر کنم. اما خـوب موضوع این 
جاسـت کـه همه مثل من فکـر نمی کنند. با ایـن حال در جمع دوسـتانه مان 
به همه شـان توصیه می کنم خودشـان باید برنامه منظم و مفرحی را فراهم کنند.«

  زهره کاوه ای،
 روشندل ساکن منطقه 14/اغلب خطوط پیاده راه به جوی

 یا درخت منتهی می شود 
»زهـره کاوه ای«، 30 سـال دارد و کارشـناس ارشـد مشـاوره اسـت. او در 
حـال حاضـر با اداره آمـوزش و پرورش منطقـه 14 همکاری می کنـد. کاوه ای 
متذکـر می شـود، نابینایی او یـک بیماری مـادرزادی اسـت و از دوران کودکی 
بـا آن مواجـه بـوده اسـت. کاوه ای گفتـه دوسـتانش را مبنی بر نبـود امکانات 
رفاهـی و تفریحـی و همچنیـن اشـتغال تأییـد می کنـد. اما موضـوع دیگری 
کـه او اشـاره می کنـد، نامناسـب بـودن سـطح معابـر و سـرویس حمل ونقـل 
عمومـی را مهم تریـن معضـل افـراد نابینـا معرفـی می کنـد و بـرای گفته اش 
دلیل می آورد: »مناسـب نبودن مسـیر رفت وآمد نابینایان باعث می شـود آنها 

کمتـر در جامعـه حضور پیـدا کنند.
البتـه شـهرداری اقداماتـی را انجـام داده و بعضـی از معابـر یـا بوسـتان ها را 
مناسب سـازی کـرده اسـت امـا این امر خیلـی اصولی صـورت نگرفته اسـت. 
اغلـب خطـوط پیـاده راه بـرای نابینایان به جـوی یا درخت منتهی می شـود و 
فـرد اگـر بـه اطمینان ایـن خطوط جلو بـرود دچار حادثه می شـود. عـالوه بر 
آن بسـیاری از پیاده روها سـطح ناهمواری دارند. کسـی که نمی تواند بیرون از 
خانـه بیاید چطور باید دانشـگاه بـرود و ادامه تحصیل دهد. خانـواده من بودند 
و حمایتـم کردنـد اما شـرایط همـه نابینایان این گونه اسـت. در شـرایط کرونا 
وضـع بدتـر شـده اسـت. پیش تر اگـر مردم بـا فرد نابینایـی روبه رو می شـدند 
کـه قصـد عبور از خیابـان را داشـت کمکش می کردنـد. االن به دلیـل انتقال 

بیمـاری ایـن اتفاق نمی افتـد و تصادف می شـود.
بـرای همیـن فـرد نابینـا ترجیـح می دهـد در خانـه بماند و بیـرون نیـاد. این 
امـر منجـر به منـزوی شـدن آنهـا می شـود.« کاوه ای اشـتغال را دغدغه دیگر 
نابینایـان می دانـد. او متذکـر می شـود، دختـر یا پسـری که بزرگ شـده باید 
پـول توجیبـی از پـدر و مادرش بگیرد. خیلی ها سـطح درآمد باالیـی ندارند و 
نمی تواننـد نیـاز فرزنـدان خـود را تأمین کنند. در متـرو افراد زیادی هسـتند 
که دستفروشـی می کنند. در صورتی که تحصیالت عالیه دارند. متأسـفانه در 

شـهر مـا بـه ظاهر فرد بیشـتر توجه دارنـد نه مهـارت او.« 

  رضا رشید، 
روشندل ساکن محله دهقان /سرویس حمل ونقل ویژه معلوالن

 و نابینایان کم است
»رضـا رشـید«، در محلـه دهقان زندگی می کند. 42 سـال دارد. متاهل اسـت 

و یک پسـر 10 سـاله دارد. رشـید به طور مادرزادی به بیمـاری »ماکوال آرپی« 
مبتالسـت. می گویـد: »بیمـاری ام در دوران کودکی خـودش را نشـان داد. هرچه 
بزرگ تر می شـدم دیدم هم کمتر می شـد. سـلول های شـبکیه من فعال نیسـت.

تـا قبل از اینکه نابینای مطلق شـوم در بـازار در مغازه بـرادرم کار می کردم. اما 
حاال 2 سـالی می شـود که بیـکارم. البتـه گاهگاهی دستفروشـی می کردم که 

مانع این کار شـدند و گفتند سـدمعبر است.« 
امـور زندگـی رشـید سـخت سـپری می شـود. بـه گفتـه خـودش بـا یارانـه و 
700 هـزار تومانـی که ماهانه بهزیسـتی به حسـابش واریز می کنـد، مایحتاج 
خانـه اش را تأمیـن می کنـد. او ادامـه می دهد: »البته مسـتمری پـدر مرحومم 

هـم هسـت کـه 25 درصـد از آن را بـه مـن می دهند. دیگـر هیچ.« 
او از بهزیسـتی دل پری دارد و می گوید: »حتی هزینه عصای سـفید ما را هم 
تأمیـن نمی کنـد. البته فقـط در تهران یک مرکـز عصای سـفید ارائه می دهد 
آن هـم بایـد ثبت نـام کنی و عصا هم پالسـتیکی اسـت. هـر بار تـا 200 هزار 
تومـان هزینـه عصـا می شـود. گاهـی زیـر چرخ ماشـین رفتـه و می شـکند یا 

جایی گیـر می کنـد و خم می شـود.« 
عـالوه بـر مشـکالت معیشـتی، رفت وآمـد نابینایـان دغدغـه دیگـری اسـت 
کـه بایـد مـورد توجه مسـئوالن قـرار بگیـرد. نبود سـرویس حمل ونقـل ویژه 
معلـوالن خـود عامل مهمی در بروز تصادفات رانندگی اسـت. رشـید می گوید: 
»همه اتوبوس ها و متروها برای رفت وآمد ما مناسب سـازی نشـده اسـت. البته 
بـاز می تـوان گفـت وضعیـت متروها بهتـر اسـت. امـا ایمنی هـای الزم لحاظ 

نشـده است.« 

  منیژه نوروزی، 
کارشناس مشاوره و علوم تربیتی /نرخ بیکاری روشندالن 

4 برابر افراد عادی است
بیش از 15 هزار و 300 نفر از معلوالن تاکنون شناسـایی شـده در بهزیسـتی 
اسـتان تهـران افـراد کم بینـا و نابینـا هسـتند. بـه گفتـه »منیـژه نـوروزی« 
کارشـناس مشـاوره و علوم تربینی بسـیاری از نابینایان کشـور توانمند بوده و 
مـدارج باالی علمی را پشـت سـر گذاشـته اند. به طـوری که طبـق آمارهای به 
دسـت آمده از سـوی سـازمان بهزیسـتی، 40 درصد دانشـجویان معلول کشور 
از نعمـت بینایـی محروم هسـتند. او در ادامـه می افزاید: »امـا نکته مهم اینکه 
نابینایـان مـا چـه تحصیـل کـرده و چه کم سـواد در زمینه اشـتغال بیشـتر از 
دیگـر اقشـار جامعـه بـا مشـکل مواجـه هسـتند. در این بـاره فعـاالن حقـوق 
نابینایـان متذکـر شـده اند، نرخ بیکاری در این قشـر نسـبت به جامعـه عادی 

4 برابر اسـت.«
موضـوع دیگـری کـه نوروزی به آن اشـاره می کنـد، اینکه افراد نابینا شـاید به 
جـز امـور فنی توانمنـدی همـه کارهـا را دارنـد و می توانند به عنـوان کارمند، 
کارشـناس یـا معلـم فعالیت کنند اما تصـور غالب مردم بر این اسـت که نابینا 
می توانـد تلفنچی باشـد. او می گویـد: »80 درصد خانواده های نابینـا کم درآمد 

هسـتند و به همین دلیل جزیی ترین نیازهایشـان برآورده نمی شـود.
این امر باعث منزوی شـدن آنها می شـود و روز به روز از حضورشـان در جامعه 
کاسـته می شـود. از این رو برعهده بهزیسـتی و شـهرداری اسـت که امکان کار 
کـردن بـرای آنهـا را فراهـم کند.« نـوروزی متذکر می شـود به رغم پیشـرفت 
تکنولـوژی در جامعـه، نابینایـان همچنـان با مشـکالت پیش پا افتاده دسـت 
و پنجـه نـرم می کننـد. او می گویـد: »مناسب سـازی شـهر، اداره هـا، بانک هـا، 
فروشـگاه ها و... یکـی از مهم تریـن اقداماتـی اسـت کـه می توانـد حضـور فـرد 
نابینـا را در جامعـه پـر رنگ کنـد.« در حـال حاضر 125 هـزار خانـوار از افراد 

دارای نابینایی، مسـتمری بگیر بهزیسـتی هستند.
از ایـن تعـداد هنوز بخـش زیادی از خانوارها برای دریافت مسـتمری همچنان 
در لیسـت انتظـار قـرار دارنـد. ادامـه می دهـد: »از همـه دغدغه هـا مهم تـر، 
حس ترحـم شـهروندان به این قشـر از جامعه اسـت. گویا هنـوز فرهنگ رفتار 
بـا فـرد نابینـا در جامعه ما جای خود را باز نکرده اسـت. رفتار نادرسـت بعضی 
از شـهروندان می توانـد تأثیـر منفـی در روحیـه آنها بگـذارد به گونـه ای که تا 
مـرز افسـردگی پیـش ببـرد. فـرد نابینـا دوسـت دارد بـا او مثل فـرد معمولی 
برخـورد شـود. آنها دوسـت دارند مسـتقل باشـند و نباید با رفتارهـای نابه جا 

خاطـر آنها را مکـدر کنیم.«

به منـاسبت روز جهـانی 
عصای سفیــد؛

 روشنـدالن  از دغدغه ها
 و مشکالتشـان می گویند

گـره کـور
 اشتغال نابینایان
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دعوت به همکاری

مجتمع صنایع غذایی گلها در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

کارشناس 1
صادرات

 آقا/خانم، حداقل 5 الی سابقه کار مرتبط
 مسلط به زبان انگلیسی و مکاتبات اداری انگلیسی

 آشنا به قوانین و حقوق گمرکی صادرات
 آشنا با تحقیقات بازار و بازاریابی بین الملل

 آشنا به اصول و فنون مذاکره،با انگیزه و توانمند در برقراری ارتباط
آشنا با تکنیک های فروش، توانمند در اخذ سفارشات و هماهنگی 
ارسال کاال، تسلط به جمع آوری اطالعات نمایشگاه های مرتبط 

در بازارهای هدف، توانمند در جذب و گسترش مشتریان/نمایندگان 
 صادراتی، تسلط کار با نرم افزارهای حسابداری راهکاران
 حداکثر سن45 سال، ترجیحا کارشناسی مدیریت بازرگانی

 ترجیحا ساکن غرب تهران
محل کار :کیلومتر 7 بزرگراه فتح

 واحد تشریفات2

خانم/ آقا، تمام وقت، روابط عمومی باال در برخورد با مدیریت،مهمان 
 وکارکنان مجموعه، آشنا به اصول مهمانداری ومیزبانی تشریفات

 پذیرایی از مهمانان جلسات و ارباب رجوع
انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف مافوق ارجاع 

می شود، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، حداقل سن 35 سال و 
حداکثر50 سال، ترجیحا ساکن غرب تهران  ، 

محل کار:کیلومتر 7 بزرگراه فتح 

 کارشناس مالی3

 آقا/خانم، تمام وقت، لیسانس/فوق لیسانس حسابداری  مالی
 حداکثر سن40 سال، 5 سال سابقه مفید و قابل ارائه

 آشنایی کامل با قوانین مالیاتی و بیمه، آشنایی کامل با اکسل
 تسلط کار با نرم افزارهای حسابداری راهکاران

آشنایی کامل با صورت های مالی، آشنایی کامل به استاندارد های 
حسابداری، روحیه کاری تیمی/ نتیجه گیری، آشنایی با فرآیند های 

بانکی و ارزی، ترجیحا ساکن غرب تهران، محل کار:کیلومتر 7 
بزرگراه فتح، افرادی که به نرم افزار راهکاران سیستم تسلط دارند در 

الویت استخدام هستند 

  انباردار4

آقا، رشته تحصیلی مرتبط، دارای حداقل 5سال سابقه کار مفید 
وقابل ارائه، مسلط به کامپیوتر و آفیس، تسلط کار با نرم افزارهای 

 حسابداری راهکاران، حداکثرسن 45 سال، ترجیحا ساکن غرب تهران
محل کار:کیلومتر7 بزرگراه فتح

 پیک موتوری5
 آقا، تمام وقت، دارای موتور سیکلت، با حداقل 5 سال سابقه کار

 دارای گواهینامه موتور، ترجیحا ساکن غرب تهران
محل کار:کیلومتر 7 بزرگراه فتح

 طراح و کارشناس 6
پیش از چاپ

آقا/خانم، تمام وقت، حداقل دارای 5 سال سابقه کار مرتبط وقابل 
 PHOTOSHOPارائه، تسلط به نرم افزار های تخصصی طراحی

 ,Illustrator 
 آشنایی با خط تیغ انواع جعبه های بسته بندی

 آشنایی با حوزه تبلیغات،طراحی گرافیک و بسته بندی
ترجیحا ساکن غرب تهران، محل کار:کیلومتر7 بزرگراه فتح

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

کارشناس فروش7
 زنجیره ای

 آقا /خانم، ترجیحا مدیریت بازرگانی
 سابقه کارحداقل 5سال تجربه مرتبط و قابل ارائه

 تسلط کار با نرم افزار های حسابداری راهکاران، سن حداکثر45 سال
مراجعه حضوری روزانه برابر روت پلن آنالین به فروشگاه ها وتعاونی 
های استان تهران والبرز ویزیت ودریافت سفارشات فروشگاه های 

زنجیره ایی و تعاونی ها و تالش برای افزابش فروش نظارت 
ومدیریت بر عملکرد نمایندگان فروش مستقر در فروشگاه ها نظارت 
و کنترل چیدمانها وشلف ها در سطح فروش فروشگاه ها وآموزش 

نیروهای فروش در فروشگاه ها ارائه گزارشات روزانه و ماهانه تحلیل 
از وضعیت فروش کاالها ورقبا مراجعه حضوری به دفاتر مرکزی 
فروشگاه ها وتعاونی ها وانجام امور اداری و دریافت مصوبات و 

پیگیری وصول مطالبات، تدوین انواع گزارشات تحلیلی و سیستمی 
توان تحلیل وضعیت بازار رقبا و ارائه طرح های افزایش فروش به 

 شکل بیزینس پلن، ترجیحا ساکن غرب تهران
 محل کار:کیلومتر 7 بزرگراه فتح

افرادی که به نرم افزار راهکاران سیستم تسلط دارند در 
الویت استخدام هستند 

 مدیر مالی8

 تمام وقت، حداقل کارشناسی در رشته های حسابداری
 تسلط به تهیه صورت های مالی وبودجه نویسی

تسلط به قوانین بیمه و قوانین مالیاتی ،بخشنامه،اظهارنامه، لوایح، 
تهیه صورت های مالی، آشنایی کامل به قوانین مالیات های مستقیم 
وارزش افزوده، تسلط یه امور مالی شرکت های تولیدی، تسلط به 

حسابداری صنعتی ومالی، تسلط کامل به مباحث حسابداری واحدهای 
 تولیدی وقیمت تمام شده وقیمت گذاری

 تسلط و تبحر در ارائه گزارش های سود و زیان و مدیریتی
تسلط و تبحر در بستن حساب ها،اصالح حساب ها و بهای تمام 

شده، تسلط کامل در زمینه شرکت در جلسات مالیاتی و دفاع، آشنا به 
 قوانین تامین اجتماعی و وزارت کار

آشنا به قوانین تهسیالت بانکی، تهیه اظهار نامه ارزش 
افزوده،معمالت فصلی، دارای حداقل 10سال سابقه مالی و حداقل 
5 سال تجربه مدیریت مالی، تسلط کار با نرم افزارهای حسابداری 
راهکاران، تسلط کافی در نرم افزار های آفیس بخصوص اکسل، 

تسلط بر امورحسابداری فروشگاه های زنجیره ایی و عاملین پخش، 
توان ساماندهی و هدایت تیم مالی، متعهد،مسئولیت پذیر و دقیق بعالوه 
سرعت کافی درجمع بندی و نتیجه گرایی، ترجیحا ساکن غرب تهران، 

 محل کار: کیلومتر 7 بزرگراه فتح
افرادی که به نرم افزار راهکاران سیستم تسلط دارند در الویت 

استخدام هستند

 راننده پایه دو9

آقا، حداقل دیپلم، آشنایی با اصول وتکنیک های توزیع وپخش کاال، 
 دارای سالمت جسمانی، آشنا با صنعت مواد غذایی
 حداکثر سن 45 سال، ترجیحا ساکن غرب تهران

محل کار: کیلومتر 7 بزرگراه فتح

 کارگر انبار10

 آقا، دیپلم و باالتر، 2سال سابقه کار مرتبط، کار درانبار
 حداکثر سن 45 سال، دارای کارت پایان خدمت، سالمت جسمانی

 عدم استعمال دخانیات، ترجیحا ساکن غرب تهران
 محل کار:کیلومتر 7بزرگراه فتح

افرادی که به نرم افزار راهکاران سیستم تسلط دارند در الویت استخدام هستند

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

 مدیر فروش11

 آقا، متاهل، سن حداکثر45 سال
 مدرک تحصیلی حداقل لیسانس

دارای سابقه کاری در زمینه بازاریابی و فروش به مدت حداقل 5 
 سال در حوزه مواد غذایی

توانایی برنامه ریزی وهدف گذاری و توانایی تجزیه و تحلیل داده ها 
Officeو گزارش دهی، تسلط کامل به کامپیوتر و نرم افزار 

 مسلط به اصول و فنون مذاکره ، نفوذ و اثرگذاری
 توانایی جذب،آموزش و هدایت تیم فروش

مسلط به فروش در همه حوزه های مویرگی،عمده و فروشگاهی، با 
 اعتماد به نفس،باهوش و پرتالش

 با تجربه وبا فن بیان قوی و دارای روحیه کار تیمی
 تسلط به تحلیل بازار و ارزیابی رقبا

 توانایی اعزام به شهرستان های کشور
 تسلط کار با نرم افزارهای حسابداری راهکاران

 ترجیحا ساکن غرب تهران
 محل کار:کیلومتر 7 اتوبان فتح

برقراری جلسات فروش، بررسی و حل مشکالت نماینده،تیم 
فروش نماینده و مشتریان شرکت،بررسی وآنالیز کامل وضعیت 

رقبا،سرکشی به شهرستان ها و نماینده های شرکت،برقراری جلسات 
آموزشی،همراهی با فروشندگان تیم فروش در روند پیشرفت تیم 
فروش یا مجموعه،ارتباط با مشتریان استراتژیک هر منطقه،ارائه 

گزارش های روزانه،هفتگی وماهیانه فروش،پیگیری وصول مطالبات 
شرکت،ارائه پیشنهاد و نظر جهت ارتقاء سطح فروش بررسی وآنالیز 
روند فروش وارائه وانجام راهکارها.افرادی که به نرم افزار راهکاران 

سیستم تسلط دارند در الویت استخدام هستند 

 مدیر انبار12

آقا، متاهل، تمام وقت، هماهنگی نظارت و کنترل بر چیدمان 
محصوالت، مدیریت و کنترل امور ورود و خروج و ثبت و نگهداری 

 کاال، صدور حواله انبار و رسید انبار
 کنترل کاال و نظارت مستمر برموجودی محصوالت

آشنایی با نرم افزارهای انبارداری و تسلط به نرم افزار راهکاران 
 سیستم، آشنایی با سیستم کدینگ انبار

 دارای دقت باال و مسئولیت پذیر
دارای حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط

 مدیر تولید13

 آقا، متاهل، تمام وقت
 رشته مهندسی صنایع غذایی گرایش تولید

 سابقه کار حداقل 10 سال در کارخانجات صنایع غذایی
 ترجیحا ساکن غرب تهران، محل کار:کیلومتر 7 اتوبان فتح

افرادی که به نرم افزار راهکاران سیستم تسلط دارند در الویت 
استخدام هستند 

 مدیر برنامه ریزی14

 آقا، متاهل، تمام وقت، رشته مهندسی صنایع غذایی
تسلط در امور محاسبات mrp2 , mrp, mps و برنامه ریزی تولید 

 ، انبار و فروش، تسلط کامل به اکسل و نرم افزار راهکاران سیستم
 حداقل 10 سال سابقه کار در زمینه صنایع غذایی

 ترجیحا ساکن غرب تهران، محل کار:کیلومتر 7 اتوبان فتح
افرادی که به نرم افزار راهکاران سیستم تسلط دارند در الویت 

استخدام هستند

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

امنیـت سـایبری بـه معنـای محافظـت از 
برابـر حمـات  در  داده  دسـتگاه های 
اسـت. این تعریف مقداری با تعریف 
امنیـت فنـاوری اطاعـات تفاوت 
فنـاوری  امنیـت  چراکـه  دارد، 
اطاعـات بـه معنـای حفاظـت از 
امـکان دارد  و  همـه داده هاسـت 
نسـخه های دیجیتالـی و سـایبری 
را نیـز شـامل شـود. درواقـع امنیـت 
جامع تـری  مبحـث  اطاعـات  فنـاوری 
نسـبت بـه امنیت سـایبری اسـت. بـا توجه به 
افزایـش نرخ جرائـم سـایبری، توجه شـرکت ها بیش ازپیش بر 
روی تربیت کارشناسـان امنیت سـایبری معطوف شـده اسـت. 
حتـی شـرکت ها و سـازمان های کوچـک نیـز از ایـن قاعـده 
مسـتثنی نیسـتند و بایـد برای ایـن موضوع چاره ای اندیشـند. 
بسـیاری از مشـاغل بایـد از چنین نـوع متخصصینـی در کنار 
دسـتگاه های خـود بهـره ببرنـد. همـواره شـرکت های بـزرگ 
در معـرض خطـر حملـه هکرهـا قـرار دارنـد و امـکان دارد بـه 
سـبب ایـن حمات ضررهـای اقتصادی جبران ناپذیـری به این 

شـرکت ها وارد شـود.

امـروزه بسـیاری از افراد نـام کاربری و رمز 
عبـور خـود را روی گوشـی های تلفن 
و  همـراه خـود ذخیـره می کننـد 
یـا اطاعـات بانکـی خـود را برای 
آشـنایان خـود ارسـال می کننـد. 
هکرهـا همـواره بـه دنبـال یافتن 
بانکـی  رمـوز عبـور حسـاب های 
افـراد و اسـتفاده از آن هـا هسـتند. 
بـرای بسـتن راه نفوذ هکرهـا، افرادی 
بـه نـام کارآگاه داده وجـود دارنـد کـه 
راه دسترسـی ایـن افـراد به اطاعات ارزشـمند 
مـردم را مسـدود می کننـد. اهمیت این شـغل جایی مشـخص 
خواهـد شـد کـه بدانیـم اینترنـت اشـیا و اتصال همه وسـایل 
بـه یکدیگـر بـه زودی وارد زندگـی مـا می شـود و همه چیـز 
می توانـد از راه دور کنترل شـود. کار آگاهـان داده با جمع آوری 
و طبقه بنـدی اطاعـات، آن ها را دسـته بندی می کننـد و برای 

هـر یـک الگوریتـم خاصـی تعییـن می کنند.
افسـر کنتـرل رفتـار، عنـوان دیگـری اسـت کـه بـا گسـترش 
کسـب وکارهای اینترنتـی و مبـادالت مجازی، کار خـود را آغاز 
خواهـد کـرد. در آینـده اخـاق حـرف اول را می زنـد و شـما 
زمانـی کـه در کسـب وکارخود بـا افـراد زیادی در بسـتر برخط 
در حـال ارتبـاط هسـتید، نیـاز بـه حفاظـت داده هـا و اجـرای 
صحیـح پروتکل هـای اخاقـی داریـد که رسـیدن بـه این مهم 

توسـط افسـران کنتـرل اخاق میسـر خواهد شـد.
مدیـر توسـعه و تجـارت هـوش مصنوعـی، فـردی اسـت کـه 
می توانـد در بسـتر هوش مصنوعـی و با اسـتفاده از الگوریتم ها 
و الگوهـای هـوش مصنوعـی مبادالت تجـاری را انجـام دهد و 
کسـب وکار شـما را کنتـرل کند. بـا توجه بـه افزایش جمعیت 
جهـان، میـزان اسـتفاده از هـوش مصنوعـی روزبـه روز افزایش 
پیـدا می کنـد و رونـق گرفتن این شـغل در آینـده نزدیک دور 
از انتظـار نخواهـد بـود. بـا توجه بـه اسـتفاده روزافزون انسـان 
از فنـاوری هـوش مصنوعـی به خصوصبه خصـوص در حـوزه 
پزشـکی، دسـتیار هـوش مصنوعـی و اسـتفاده از وسـایل و 
تجهیزات هوشـمند مانند تختخواب های هوشـمند پزشـکی و 
دسـتیاران پزشـک در اتـاق جراحی کـه در حال حاضـر نیز در 
برخـی از کشـورهای پیشـرفته دنیادیـده می شـود و در حـال 

است. گسـترش 
در آینـده، بـا توجـه به پیـر شـدن جمعیـت جهـان و سـیر 
پیش بینـی  جهـان،  کشـورهای  در  سـالمند  افـراد  صعـودی 
می شـود در سـال 2050 از هـر شـش نفـر یـک نفـر بـاالی 
شـصت سـال سـن داشـته باشـد. در چنین شـرایطی شـغلی 
بـه نـام هم صحبـت سـالمندان بـه وجـود می آید کـه می تواند 

کمـک حـال افـراد سـالخورده باشـد.
بـا افزایـش جمعیـت جهـان و پیشـرفت فّنـاوری، اسـتفاده از 
ابـزار هوشـمند و حرکـت جوامـع به سـمت هوشـمند شـدن، 
اطاعات زندگی افراد و امورات شـهری در بسـتر سـایبری قرار 
می گیـرد. بـا توجـه بـه حجم بـاالی ایـن داده ها و نیاز شـهرها 
بـه دسـته بندی، طبقه بنـدی و تحلیـل ایـن داده هـا، بـه زودی 
بازار کار کشـورهای پیشـرفته به تحلیلگران سـایبری نیاز پیدا 

خواهـد کرد.
عنوان شـغلی بعدی ویرایشـگر ژن انسـان اسـت. ویرایشگر ژن 
می تـوان بـا تحلیل هـای کـه روی ژن افـراد می کند بر اسـاس 
اطاعات پیشـنه اشـخاص، پیش بینی هایی در مورد شناسـایی 
بیماری هـای آینـده افـراد و حتی تجویـز داروهای خـاص برای 
آنـان باشـد را شـخصی کنـد و بسـیاری از بیماری هـا را حتـی 

قبـل از وقوع تشـخیص دهد.
آمـوزش ارتبـاط میـان انسـان و ربـات نیـازی اسـت کـه برای 
بـازار کار و صنعـت آینـده حس می شـود. لذا وجـود افرادی که 
بتواننـد ایـن روابـط را بـه کارگـران، کارفرمایان و مـردم عادی 
آمـوزش دهند بسـیار مهم اسـت چراکه چهره صنعـت دنیا در 

آینـده باوجـود ربات هـا بسـیار متفاوت خواهـد بود.
مربیـان امـور مالی افرادی هسـتند کـه امور مالـی الکترونیکی 
خـود را زیـر نظـر می گیرنـد و امـور مالی افـراد و شـرکت ها را 
کنتـرل می کننـد. ابزارهـا و دسـتگاه های مرتبـط با این شـغل 
نیـز بسـیار گسـترده اند. بـا توجـه بـه گسـترش بازارهـای ارز 
دیجیتـال و قبـوض و چک های بانکی دیجیتـال، وجود یک نفر با 
آگاهـی کامـل راجع به ایـن موضوعات در هر یـک از خانواده ها 

الزم و ضروری اسـت.
در آینـده نیـازی نیسـت کـه هـر فـرد بـرای خریـد وسـایل و 
ملزومـات زندگـی خـود، الزامـاً در مراکز خرید حضـور فیزیکی 
داشـته باشـد. خیـاط دیجیتالـی در آینـده نزدیـک می تواند با 
گرفتـن انـدازه شـما و یـا بـا داشـتن اطاعـات فیزیکی شـما، 
محصـول مـورد نیاز شـما را پـس از دریافت سـفارش دهد یا ، 

طراحـی و تولیـد کند.
بـا توجـه به نیاز همه شـرکت ها به ارائه اسـناد و مـدارک مالی 
بـه مراجـع ذی ربـط و همچنین تقاضـای مردم و جامعـه برای 
شـفافیت اطاعـات و داده هـا و تراکنش های مالی، هر شـرکتی 
نیـاز بـه فـرد معتمـدی دارد تـا مسـئولیت ایـن امـور را بـه او 
بسـپارد. مدیران ارشـد اطاعاتـی امروزه در دنیا و شـرکت های 

بـزرگ مسـئولیت انجـام این امـور را بـر عهده دارند.
تحلیل گرهای کوانتومی افرادی هسـتند که بر روی محاسـبات 
کوانتومـی هوش مصنوعی فعالیـت می کنند. انتظـار می رود تا 
سـال 2025 پنج و هشـت دهم، 5/8 میلیـارد دالر گردش مالی 

این شـغل خواهد بود.
مشـاوران خریـد مجـازی، دسـته ای دیگـر از مشـاغل آینـده 
هسـتند. بـا توجـه بـه ارائـه تبلیغـات و محصـوالت متعـدد 
مجـازی، مـردم بـا انبـوه اطاعـات خریـد مواجـه می شـوند. 
در چنیـن شـرایطی وجـود افـرادی کـه بتواننـد به شـما برای 
خریـدی مطمئـن و سـودمند مشـاوره بدهنـد الزم اسـت. این 
رابطـه  در  و جامع تـری  دقیق تـر  اطاعـات  می تواننـد  افـراد 
بـا محصـول بـه شـما بدهنـد و شـما را از خریـدی کـه انجـام 

می دهیـد مطمئـن کننـد.
کارگـزاران اطاعـات شـخصی، افرادی هسـتند کـه اطاعات 

جمـع آوری  را  رزومه هـا  ماننـد  افـراد  سـودمند  شـخصی 
می کننـد و بـا انجـام پروژه هـا و ارائـه داده ها به شـرکت های 
بـزرگ، کسـب درآمـد می کنند. ایـن فرایند فـروش اطاعات 
شـخصی نـام دارد و یکی از مشـاغلی اسـت که ظهـور آن در 

آینـده محتمل اسـت.
متصـدی حافظه هـای شـخصی فردی اسـت که بـا تجهیزات 
و ابـزار پیشـرفته ای کـه وجـود دارد اقـدام بـه جمـع آوری و 
ثبـت خاطـرات افـراد می کند. با توجـه به اینکـه اذعان پیری 
بـرای افـرادی کـه پـا بـه سـن گذاشـته اند مشـکل اسـت و 
همچنیـن با توجـه به مشـکات حافظه و یـادآوری خاطرات 
بـرای افراد مسـن، متصدیـان حافظه می توانند ایـن خاطرات 
را بـرای فـرد بازسـازی کنند و اطاعات گذشـته فـرد را برای 

وی بازیابـی کنند.
فـرد  هـر  افـزوده،  واقعیـت  بسـتر  بـه گسـترش  توجـه  بـا 
می توانـد هـر چیـزی کـه می خواهـد ببینـد و بـه هـر مکانی 
کـه می خواهـد در بسـتر واقعیـت افـزوده سـفر کنـد. لـذا 
پدیـدار شـدن شـغلی مانند راهنمای تـور واقعیت افـزوده در 
حوزه گردشـگری قابل  انتظار اسـت. به خصوص در کشـور ما 
کـه در موضوع گردشـگری ضعـف دارد پرداختن به این مورد 

بسـیار جالـب و جـذاب و از طرفـی درآمـدزا اسـت.
حتمـاً در بسـیاری از فیلم های جنایی با ایـن دیالوگ معروف 
مواجه شـده اید کـه هر حرفی بزنید، علیـه خودتان در دادگاه 
اسـتفاده می شـود. این دیالوگ به اسـتفاده درسـت و صحیح 
از داده هـای پـرت اشـاره می کنـد و منظـور اهمیـت دادن و 
توجـه کـردن به اطاعاتی اسـت کـه در نگاه اول بااسـتفاده 
هسـتند. مهندسـین داده هـای پرت ایـن مسـئولیت را دارند 
کـه ایـن داده هـا را جمع آوری کننـد و از آن ها برای رسـیدن 

بـه نتایج مطلـوب و دلخواه بهـره ببرند.
هرچقـدر هـم که سـطح امنیت، بـاال باشـد، این امـکان وجود 
دارد که دسـتگاه ها سیسـتم ها هک شـوند و اطاعـات لو برود. 
فرماندهان جنگ های سـایبری افرادی هسـتند کـه در صورت 
بـروز چنیـن اتفاقی ایـن جنگ سـایبری را مدیریـت می کنند 
و اسـتراتژی مناسـب بـرای مقابلـه با افـراد مهاجـم و هکرها را 

می کنند. طراحـی 
از فضـای مجـازی و  نوجوانـان  اسـتفاده  اخیـر،  در سـالهای 
بازی هـای ویدیویـی روزبـه روز افزایش پیـدا می کند. همچنین 
در کنـار اعتیادهـای سـنتی ماننـد اعتیـاد بـه الـکل و مـواد 
مخـدر، اعتیـاد بـه فضـای مجـازی و بازی هـای آنایـن نیـز 
بسـیار شـایع شـده اسـت و در برخی موارد خودکشـی افراد 
و یـا بـروز مشـکات جسـمی و روحـی بـرای ایـن اشـخاص 
مشـاهده  شـده اسـت. در همین اثنا افـراد سـودجوی زیادی 
وجـود دارنـد که از این شـرایط اسـتفاده می کننـد و کودکان 
دام خـود گرفتـار می سـازند. در چنیـن  را در  نوجوانـان  و 
اینترنتـی،  شـرایطی وجـود فـردی بـه نـام مشـاور جرائـم 
می توانـد در مواجهـه بـا این افـراد و موقعیت ها بـه خانواده ها 

کمـک زیـادی بکند.
کارشـناس لبخنـد شـغلی اسـت کـه در راسـتای کاهـش 
پدیـد می آیـد.  فیزیکـی و ماقـات حضـوری  برخوردهـای 
کارشناسـان لبخنـد بـا ارائـه چالش هایـی سـعی می کنند تا 
از بـروز مشـکات روحـی و روانـی ناشـی از زندگـی مـدرن 
بـرای افـراد جلوگیری کنند و پشـتیبان روحی افراد باشـند.
خانه هـای هوشـمند در آینـده نیازمنـد کارشناسـان طراحـی 
هوشـمند دارنـد. خانه های آینـده نیاز به اجرای اسـتانداردهای 
اجـرای  دارنـد.   ... و  انـرژی  اشـیا،  اینترنـت  محیط زیسـت، 
ایـن اسـتانداردها نیازمنـد تخصـص و دانـش خاصـی اسـت که 
کارشناسـان طراحی هوشمند در آینده باید از آن بهره مند باشند.

بـا توجـه بـه مشـکات اقلیمـی و آب و هوایـی زیـادی کـه در 

سـالهای اخیـر به خصـوص به خصـوص بـا پیشـرفت فّنـاوری 
بـرای کـره زمین به وجود آمده اسـت، ما نیـاز به متخصصینی 
داریـم کـه بتواننـد بـا اسـتفاده از داده هـای آب و هوایـی و 
جمـع آوری اطاعـات راجـع بـه اقلیم هـای مختلـف، از بـروز 
بایایـی ماننـد سـیاب جلوگیـری کنند. ایـن افـراد اصطاحاً 
مهندسـین جـزر و مد نامیده می شـوند. با توجه بـه اینکه جزر 
و مـد پدیده ای اسـت کـه مرتبط با این مسـائل اسـت، این نام 
بـه افـرادی کـه در ایـن حـوزه کار می کننـد اطـاق می شـود.

همان طـور که اشـاره شـد، جرائـم دیجیتالی در دنیـای امروز 
بسـیار متنـوع و زیـاد شـده اسـت. لـذا امـکان سوءاسـتفاده 
از اطاعـات مجـازی و داده هـای آنایـن افـراد وجـود دارد. 
ممکـن اسـت افـراد سـودجو بـا سـاخت مـدارک دیجیتالـی 
باشـند. وکای  از شـما داشـته  بـر اسـتفاده  جعلـی سـعی 
اینترنتـی افـراد هسـتند کـه صحـت مدارک و اسـناد شـمارا 
تائیـد می کننـد و از امنیـت قضایـی شـما در فضای سـایبری 

می کننـد. محافظـت 

آشـنایی بـا مفاهیـم سـایبری، توجـه بـه جزئیات، 
ابزارهـای  بـا  کار  طـرز  حقوقـی،  دانـش 

پیشـرفته و رایانـش ابـری، مدیریـت 
زبان هـای  بـا  آشـنایی  هویـت، 

برنامه نویسـی، مدیریـت ریسـک  
مهارت هـــایی اسـت کـــه در 
حـوزه امنیـت سـایبری مـورد 
بـه  نیـاز هسـتند. فـردی کـه 

باشـد،  مسـلط  مهارت هـا  ایـن 
فعالیـت  حـوزه  ایـن  در  می توانـد 

کنـد. قابل ذکـر اسـت کـه ایـن حـوزه 
بسـیار درآمد باالیـی دارد و 75 تـا 120 هزار 

دالر درآمـد یک متخصـص امنیتی در آمریکاسـت. دوره های 
مدیریـت  دوره  سـایبری  دانـش  تقویـت  بـرای  موردنیـاز 
امنیـت اطاعـات، دوره تخصصی رمزنـگاری و ... هسـتند که 
گذرانـدن ایـن دوره هـا می توانـد بـرای بـاال رفتـن سـطح 

باشـد. مفیـد  مـا  سـایبری  امنیـت  دانـش 

تـا سـال 2025، با توجه به سـرعت باالی گسـترش 
فّنـاوری پیش بینـی می شـود 5.7 میلیـارد 

نفـر از مـردم دنیا از خدمـات الکترونیک 
ایـن رشـد فزاینـده  اسـتفاده کننـد. 
ماننـد  زیـادی  کشـورهای  در 
دیـده  به وضـوح  یونـان  و  ژاپـن 
سـرعت  ایـن  آیـا  امـا  می شـود؛ 
یکسـان  مختلـف  کشـورهای  در 

بـــا  اسـت.  منفـی  پاسـخ  اسـت؟ 
ازنظـر  کشـورها،  آمـار،  بـه  توجـه 

رشـد در ایـن حوزه به سـه بخش تقسـیم 
می شـوند. کشـورهایی کـه در قلـه قـرار دارنـد و 

پرچـم دار هسـتند. کشـورهایی کـه در فـات هسـتند و 
کشـورهایی کـه در دره هسـتند. بـا توجـه بـه بررسـی ها، 
کشـورهایی کـه ازنظـر رشـد فّنـاوری تکنولـوژی عقب تـر 
هسـتند، حـدوداً 5 سـال بـا کشـورهای پرچـم دار بـرای 
کشـورهای  فاصلـه  دارنـد.  حـوزه  یـک  در  پیشـرفت 
سیاسـت گذاری ها  و  آمـوزش  تجهیـزات،  در  نوظهـور، 
مشـکل  دارنـد. تـا زمانـی کـه ایـن مشـکات حل نشـود، 
عقب ماندگـی کشـورهای نوظهـور در حوزه هـای اقتصـاد، 

شـد. نخواهـد  برطـرف  آمـوزش  و  تکنولـوژی  فّنـاوری 

آینده امنیت سایبری
 و

 مشاغل مرتبط

ــیوع در دو ســال  ــا ش ــر ب اخی
ــا،  ــی کرون فضــای اپیدم از  اســتفاده 

اســت. مجــازی گســترده تر  شــده  قبــل  از 
ــه دارد، اســتفاده از ایــن بســتر  ــی ک ــر مزایای ــاوه ب ع

نیــز  و خطراتــی  معایــب  برخــوردار اســت. ســودجویان زیــادی از 
در ایــن فضــا وجــود دارنــد کــه بــه دنبــال ســو اســتفاده از ایــن فضــا و اطاعــات کاربران 

هســتند.
ــت،  ــده اس ــر منتشرش ــال های اخی ــافت در س ــط مایکروس ــه توس ــی ک گزارش های
ــد از  ــت. 95 درص ــاغل اس ــیاری از مش ــایبری در بس ــرات س ــود خط ــان دهنده وج نش
ــال های  ــد. در س ــرار دارن ــایبری ق ــرات س ــرض خط ــوه در مع ــورت بالق ــاغل، به ص مش
ــز  ــور نی ــی کش ــای اطاعات ــه پایگاه ه ــس ب ــن جن ــی از ای ــاهد حمات ــز ش ــر نی اخی
بودیــم. اگــر بخواهیــم راجــع بــه اهمیــت ســایبری صحبــت کنیــم، بایــد گفــت کــه ایــن 
ــای  ــردن فض ــر ک ــال ایمن ت ــه دنب ــرکت ها ب ــود. ش ــترده تر می ش ــه روز گس ــوزه روزب ح
اطاعاتــی خــود و همچنیــن ســودجویان اینترنتــی نیــز بــه دنبــال راه هــای پیچیده تــر 
ــزون مــردم از فضــای  ــه اســتفاده روزاف ــا توجــه ب ــی هســتند. ب ــرای آســیب اطاعات ب
ــر سوءاســتفاده مجــازی و  ــا، گزارش هــا مبنــی ب مجــازی به خصــوص در دوران کروالکرون
حمــات اینترنتــی بیشــتر شــده اســت. بــا توجــه بــه گســترده بــودن ایــن حــوزه، بــازار 
کار حــوزه امنیــت ســایبری بســیار داغ اســت و اســتفاده از فرصت هــای شــغلی موجــود 
در ایــن حــوزه بســیار ســودمند اســت. حتــی افــرادی کــه بــه دنبــال مهاجــرت هســتند، 
ــش  ــه نمای ــود را ب ــارت خ ــر مه ــای دیگ ــتر از حوزه ه ــد بیش ــوزه می توانن ــن ح در ای
بگذارنــد. همچنیــن نــرخ پذیــرش افــراد در حــوزه ســایبری بیــش از دیگــر حوزه هاســت.

امنیت سایبری
 چیست؟

ی  ت هــا ر مها
موردنیــاز امنیت 
و  سایبـــــری 
درآمــد مشــاغل 
ــا آن ــط ب مرتب

ــت  ــت امنی اهمی
ــایبری و مشاغل  س
ــن  ــه ای ــوط ب مرب

ــوزه ح

نتیجه گیری

افشین صندوقدار
عضو هیات علمی
 جهاد دانشگاهی
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دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش، 
طبق دستورالعمل اجرائی پذیرش و استخدام بهورز )موضوع: مفاد نامه شماره 8۵۱7/۲۰9/د مورخ 98/۱۰/۱7 معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( از محل سهمیه های استخدامی شماره ۱۵۱۶۰9 مورخ ۰۳/۲7/ 98 سازمان اداری و استخدامی کشور و مجوز 

شماره 4۵7۱/۲۰9/د مورخ 98/۰۶/۱۵ ، به تعداد یک نفر به صورت استخدام پیمانی و به استناد مصوبه شماره ۱۰47/۱۰/۵۵۱/۱4۰۰    
مورخ ۱4۰۰/۰۳/۱9 هیات رئیسه دانشکده به تعداد ۲۵ نفر به صورت قرارداد انجام کار معین، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری 

آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورزی با شرایط و ضوابط قید شده در آگهی جذب نماید. 
ثبت نام از ۱7 الی ۲8 مهر ۱4۰۰ می باشد.

داوطلبان محترم جهت دریافت کلیه اطالعات فقط به سایت دانشکده علوم پزشکی نیشابور به نشانی: nums.ac.ir مراجعه کنند.

گزارشی از تالش کارآفرینانه یک بانو؛

حکایت خیاطانی که امید را 
به زندگی کوک می زنند

کارآفرینی فقط در قالب راه اندازی کارخانه معنا نمی شود بلکه مانند سوژه گزارش من کارآفرینانی داریم که با یک چرخ خیاطی کار را آغاز کردند و امید را به زندگی بیش از ۲۰ خانواده 
جویای کار کوک زدند. 

در زیر راه پله بسیاری از بازارچه ها و یا در پستوی برخی خانه های این شهر بانوانی سخت کوش برای تأمین یک لقمه نان حالل با چرخ خیاطی در تالش هستند تا چرخ زندگی خود را 
بچرخانند اما متأسفانه پای درد دل آن ها می نشینی اغلب از سختی و کندی چرخش روزگار می گویند.

متأسفانه گرانی مواد اولیه برای تولید یک محصول به قدری در بازار تأثیر گذاشته که حاال چرخ های خیاطی برخی از بانوان و مشاغل خانگی را هم از کار انداخته است، »معصومه پریسوز« 
متولد ۱۳۵۵ در مشهد مقدس یکی از بانوان کارآفرین و تولیدکننده چادر مشکلی است که در حوزه سایر پوشش های اسالمی و حجاب فعالیت دارد.

این بانوی کارآفرین که کارش را از برش زدن به چادر و قبول سفارش از مغازه های پیرامون حرم رضوی آغاز کرده است حال توانسته پس از سال ها تالش کارگاه 4۰ متری را در جوار 
منزل مسکونی اش راه اندازی و افزون بر ۲۰ بانوی سرپرست خانوار دیگر را در این کارگاه به اشتغال وادارد.

تالش این بانوی کارآفرین که به قول خودش سرمایه کاروبار خود را با یک چرخ خیاطی ساده شروع کرده موجب شد تا ساعتی را با وی به گفت وگو بنشینیم تا ضمن آشنایی با رمزهای 
موفقیت وی با موانع بر سر را تولید نیز آشنا شویم.

* کار خیاطی را از چه زمانی آغاز کردید؟

از نوجوانی به خیاطی عالقه مند بودم اما از سال ۸۹ به صورت جدی این حرفه 
را ادامه دادم. با چندین فروشگاه و کارگاه در  ۱۷ شهریور و بازار رضا 

مشهد همکاری می کردم و سفارش دوخت و دوز می گرفتم .
را  آن هـا  مـن  و  می آوردنـد  برایـم  زده  بـرش  را  چادرهـا  زمـان  آن 
خـورده  بـرش  چادرهـای  همـان  روی  از  کم کـم  لـذا  می دوختـم 

گرفتـم. یـاد  را  ،بـرش کاری 

* یادتان هست چقدر درآمد داشتید؟

در ابتـدای کار از سـاعت  ۶ صبـح تـا ۱۴ ظهـر گلـدوزی روبالشـی را در 
کارگاهـی انجـام مـی دادم کـه حقوقـم از ۱۵۰ هـزار تومـان در مـاه تجاوز 

نمی کـرد.
پـس ازآن چرخ خیاطـی سـاده ای خریدم و چـون فرزندانم کوچـک بودند در 
خانـه  و در کنـار آن هـا تـا ۱۲ شـب بـه کار گلدوزی مشـغول می شـدم تا 

بتوانـم هزینـه خرید یـک چرخ خیاطـی را پس انـداز کنم.

* چطور شد که به فکر راه اندازی کارگاه و کارآفرینی افتادید؟

من سرپرسـت خانوار هسـتم و لذا احسـاس کردم برای پیشـرفت مالی در 
زندگـی در کنـار وظیفه مادری بهتراسـت،کارم را گسـترش بدهم  و نه تنها 
از پـس امـورات و هزینـه زندگـی خـودم بربیایـم بلکـه چه بهتر کـه بتوانم 
بـه افـرادی ماننـد خـودم هم کمک بکنـم و امیـد را در ل بسـیاری از زنان 

دیگر ایجـاد کنم.

* سرمایه کارگاه را از کجا تأمین کردید؟

مـن بـرای راه انـدازی کارگاه متأسـفانه سـرمایه ای در اختیـار نداشـتم لـذا 
بـا مراجعـه بـه کمیتـه امـداد از آن هـا کمـک گرفتـم و در مرحلـه 
نخسـت ۲ میلیـون تومان وبـری راه انـدازی کارگاه سـپس ۵ میلیون 
شـدم  موفـق  درنهایـت  کـردم.  دریافـت  وام  تومـان  مجـدد۲۰  و 

کنـم. خریـداری  را  کارگاه  وسـایل  خیاطـی  چرخ هـای 

* برای چند نفر ایجاد اشتغال کردید؟

بـا راه انـدازی کارگاه و هم چنیـن فروشـگاه ۱۵ نفـر بانـو با من مشـغول به 
کار شـدند که اکثر آن ها زنان سرپرسـت خانوار و یا بد سرپرسـت هسـتند.

* به طور متوسط هر یک از این افراد که با شما کار می کند چقدر 
درآمد دارند؟

حقـوق این افراد بر اسـاس میـزان تولید  کاری که انجـام می دهند متفاوت 
است اما درهرصورت حقوق  آن ها  از یک میلیــون و پانصد هزار تــومان

 به باالست.

* کرونا چه تبعاتی برای کار شما داشت؟

کرونـا در بعـد بهداشـتی موجـب شـد تـا تعـداد خانم هـا در کارگاه را 
کاهـش دهیـم و لـذا بـا توجه بـه رعایت فاصلـه اجتماعی تنهـا  ۵ نفر در 
کارگاه مشـغول به کار هسـتیم و بقیه خانم ها با توجه به تعداد سـفارش ها 

در منـزل به عنـوان نیروهـای کاری بیـرون بر مشـغول به کار هسـتند .

* آیا در تعداد سفارش ها و فروش هم تأثیر داشته است؟

بله متأسـفانه به دلیل اینکه مشـهد شـهر زائرپذیری اسـت و لذا بیشـترین 
خریـداران را به ویـژه پیرامـون حـرم رضـوی را زائـران تشـکیل می دهنـد 
افـزون بـر یـک سـال اسـت کـه سـفارش ها  خریـد محصـوالت کاهش 

است. داشـته 

* در حال حاضر وضعیت کارگاه و شغل خیاطی چگونه است؟

اگرچـه سال هاسـت کـه در عرصـه بروز بـودن چادر تالش های بسـیاری 
شـده اسـت امـا ایـن روزهـا علی رغم همـه این تالش هـا به دلیـل تورم 
و بحـث شـیوع بیمـاری کرونـا بسـیاری از کارگاه هـای تولیـدی دچـار 
مشـکالت فراوانـی شـده اند که تعـدادی از آن هـا مجبور بـه تعطیلی و یا 
در آسـتانه تعطیـل شـدن قـرار دارند و عـده ای نیز به سـختی با در سـایر 

کارهـای  اقتصـادی مشـغول به فعالیت هسـتند.

*  با چه مشکالتی دست وپنجه نرم می کنید؟

متأسـفانه دچار مشـکالت فراوانی هسـتیم ازیک طرف تـورم و بی ثباتی در 
بـازار قـدرت خریـد ،تولیـد و فروش را به شـدت تحت شـعاع خویـش قرار 
داده اسـت و از طرفـی دیگـر شـیوع کرونـا و افزایـش قیمت هـا سـبب 

عـدم رغبـت مـردم برای خرید شـده اسـت.
در حـال حاضـر عـالوه بـر اقسـاط وام هـا و بحـث پرداخـت اجـاره کارگاه و 
هزینه هـای زندگی و دسـتمزدها که بردوش من اسـت در صورت عدم حمایت 

و عـدم اعطـا ی تسـهیالت امـکان ادامـه کار غیر ممکن می شـود.
قیمـت پارچـه هـرروز از روز قبـل گران تـر می شـود و امـکان گرفتـن 
سـفارش های محـدود هـم وجـود نـدارد .بـرای مثـال وقتـی سـفارش 
می گیریـم امـا چنـد روز یا هفتـه بعد که زمـان تحویل کار می رسـد قیمت 

پارچـه ، خرج کار و دسـتمزدها آن قدر افزایش یافته اسـت کـه عماًل امکان 
تحویـل سـفارش باقیمتـی کـه اعـالم کردیم وجـود نـدارد و لذا شـرمنده 

مشـتریان می شـویم.

* برای تأمین هزینه ها شما چقدر دستمزد دوخت ها را افزایش 
دادید؟

دسـتمزد دوخـت و دوز به دلخـواه مـا نیسـت زیـرا بایـد نرخ هـا به گونـه ای 
باشـد کـه مردم قدرت خرید داشـته باشـند و لـذا گرانی سرسـام آور موجب 
شـده تـا مـا  مـدام دسـتمزدهای خودمـان را کاهـش می دهیـم تـا امکان 

قـدرت خرید مردم میسـر باشـد.

* مواد اولیه چقدر گران شده است؟

بیشـترین هزینـه تولید متعلق بـه مواد اولیه اسـت زیرا در گذشـته بهترین 
پارچـه چـادری را ۲۳ الـی ۲۶ هـزار تومـان خریـداری می کـردم امـا اآلن 

همـان پارچـه را بـه قیمت کلـی باید سـه برابر پـول بدهیم.
بـه همین نسـبت سـایر ملزومات خیاطـی و تولید نیـز افزایش یافته اسـت 
به طـور مثـال یـک پالسـتیک بسـته بندی ۵۰کـه شـاید اصـاًل به چشـم 
مشـتری نیاید تا سـال گذشـته ۵۰ تومـان هزینه در برداشـته اسـت اما در 

حـال حاضـر همـان پالسـتیک دانـه ای ۶۰۰ تومـان آب می خورد.
هـم چنیـن قیمـت نـخ دوک از ۵ به ۲۵ هزار تومان رسـیده اسـت و دکمه 
کـه جفتـی ۲۰۰ تومـان بـوده اسـت در حال حاضر بـه دانه ای یـک هزار و 

۲۰۰تومان رسـیده است.
پیـش  از ایـن زیـپ مورد اسـتفاده جلـو برخی چادرهـا را فقـط ۸۰۰ تومان 
پـول می دادیـم امـا حـاال همان زیـپ را بایـد ۵ تـا ۱۰ هزار تومـان هزینه 
کنیـم و متأسـفانه تمامـی مـواد مصرفی بیش از ۵ برابر گران شـده اسـت.

* این گرانی چه تأثیری در رفتار مشتریان شما داشته است؟

مـردم قـدرت خریـد ندارند و لـذا بارها به مـن مراجعه کرده انـد و قیمت ها 
را سـؤال کـرده و می گوینـد ماه آینده بـرای خرید اقـدام می کنند اما وقتی 
مـاه آینـده بـرای خرید همان چـادر پا بـه کارگاه یـا فروشـگاه می گذارند 
باکمـال تعجـب مشـاهده می کننـد که قدرت خریـد همان چـادر یک ماه 

قبـل را ندارنـد و قیمت ها تغییر کرده اسـت.
سـال گذشـته بانـوان امـکان خریـد یـک چـادر مشـکی را داشـتند امـا 
گاهـی بـا خریدارانـی مواج ه ایم کـه پدر خانـواده باید برای همسـر و چند 

دختـرش چـادر تهیـه کند کـه عمـاًل امکان خریـد را نـدارد .

نگرانـی از آن زمانـی اسـت کـه بانـوان به دلیـل گرانی چادر ترجیـح دهند مانتو 
را انتخـاب کننـد .زیرا عماًل بسـیاری امکان خرید مانتو و چـادر باهم را نخواهند 
داشـت و انتخاب به سـمت مانتو که قیمت هایش مناسـب تر اسـت ،پیش برود  .

* محصوالت تولیدی کارگاه شما فقط در مشهد توزیع می شود؟

ازآنجاکـه سـفارش ها کاهش یافتـه لـذا سـعی کردیـم بـرای جلوگیـری از 
تعطیلـی کارگاه از سـایر شـهرهای کشـور نیـز سـفارش قبـول کنیـم لذا 
به صـورت کلی سـفارش ها از شـهرهای دیگری چـون یزد  داریـم و برای 

ایـن شـهر چـادر و مقنعـه دوختـه و ارسـال می کنیم.

* آیا بابت آینده بازار و کارخود نگران هستید؟

تقاضـا بـرای خرید چـادر به شـدت کاهش یافته و همچنیـن در بحث تولید 
و پخـش در حـال حاضـر در دوران رکـود هسـتیم و  لـذا تنهـا نگرانی من 
ایـن اسـت که  بانـوان همکارم کـه از همین طریـق امرارمعـاش می کنند 
بیـکار شـوند زیـرا در صـورت ادامـه ایـن وضعیت بـه نظرم باید دسـت به 

تعطیلـی یا حداقـل تعدیل نیـرو بزنیم.

* راهی برای خروج از این مشکل به نظرتان می رسد؟

مـا تـا حد امـکان آنچه به ذهنمان رسـیده مانند کاهش دسـتمزدها  و یا فروش 
اقسـاطی را در دسـتور کار قراردادیـم امـا 

مشـکل بـا ایـن رفتارهـا قابل حل 
. نیست

 چـادر بخشـی از هویـت زن 
ایرانـی اسـت ونمـی تـوان 

نسـبت 

بـه آن بی تفـاوت بـود و لـذا بارهـا ایـن صحبت شـده اسـت اما به راسـتی برای 
حمایـت از چـادر و حجـاب در وضعیت فعلی متولیان امر چه راهـکاری را در نظر 
دارند؟متأسـفانه  بسـیاری از صنف ما ترجیح داده اند و مجبورند به سمت وسـوی 
مشـاغلی روی بیاورنـد کـه امکان فروش آن راحت تر باشـد، بـرای مثال فروش 

روسـری و لـذا بـه نظـرم هـرروز از فعـاالن ایـن حـوزه کاسـته می شـود.

این شغل و درآمد آن خیلی نمی توان  این حساب روی  با   *
حساب باز کرد؟

میـزان درآمـد در شـغل خیاطی بسـیار متفاوت اسـت و بسـته بـه میزان 
بـه  توجـه  بـا  می شـود.  تعییـن  خیـاط  کار  نـوع  و  مهـارت  تجربـه، 
و درآمـد  بیشـتر می شـود  او  فـرد، سـفارش ها  توانمنـدی و مهـارت 

بهتـری خواهـد داشـت.
از طرفـی میـزان درآمـد خیاطـی کـه در یـک کارگاه کوچـک کار می کنـد 
بـا خیاطـی که به صـورت صنعتـی و وسـیع کار می کنـد، متفاوت اسـت اما 
واقعیت این اسـت که در حال حاضر به دلیل وضعیت نابسـامان اقتصادی و 
کمبـود نقدینگی بیشـتر مردم پوشـاک را در اولویت های بعـدی خانواده خود 

قـرار داده و لذا سـفارش ها بسـیار اندک شـده اسـت.
مشـاهده می کنیـد کـه مـدارس تعطیـل اسـت و لـذا بـه همـان نسـبت 
سـفارش چـادر و مقنعـه کـم شـده اسـت، مسـافری بـه مشـهد نمی آید، 
مجلـس عزا و عروسـی برگزار نمی شـود و لذا همه 
ایـن عوامل دست به دسـت هـم داده تا 

شـغل ما بـه خطـر بیفتد.
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سازمان ثبت اسناد موظف به برگزاری ساالنه آزمون 
سردفتری شد 

پانزدهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده  برگزار می شود

کردند هر ساله از طریق سازمان  کشور را موظف  ک  نمایندگان مجلس شورای اسالمی، سازمان ثبت اسناد و امال
سنجش نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند.

گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی ۲۰ مهر ماه مجلس شورای اسالمی با ماده ۴ طرح تسهیل  به 
کار با ۱۶۵ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در  کسب و  صدور مجوزهای 

کردند. صحن موافقت 
کانون سردفتران و دفتریاران مصوب  بر اساس ماده ۴ اصالح شده این طرح، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و 

1354/۴/25 با اصالحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصالح می شود:
ک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری  ماده ۵ - سازمان ثبت اسناد و امال

آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید.
داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد )۷۰%( امتیاز میانگین نمرات یک درصد )۱%( حائزان باالترین امتیاز را کسب کنند 
ک کشور معرفی می شوند. هر گونه انتقال  به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و امال
امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.

نمایندگان مجلس با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن، 
کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی  تبصره این ماده را برای بررسی بیشتر به 

ارجاع دادند.
براساس تبصره ماده ۴ ارجاع شده به کمیسیون، برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )۱۴۰۰ -۱۳۹۶( مصوب 1395/۱۲/14 با اصالحات و الحاقات 

بعدی، نصاب مذکور در این ماده تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد )۶۰%( است.

شانزدهمین جشنواره ملی 
ینی شیخ بهایی برگزار می شود  فن آفر

 

گـزارش بـازارکار، شناسـایی و معرفـی فنـاور و فن آفرینـان موفـق بـه سـرمایه گذاران بـه عنوان یکـی از اهداف  بـه 
ایده هـای  از  حمایـت  بـا  ملـی  اقتصـاد  شـکوفایی  و  فنـاوری  توسـعه  جهـت  بلنـد  گامـی  جشـنواره،  اصلـی 

کشـورمان اسـت. تـوان نخبـگان  و  دانش بنیـان 
گزارش، جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی به صورت سالیانه توسط شهرک علمی و تحقیقاتی  براساس این 
بـا حمایـت معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری  اصفهـان و 

برگـزار می شـود.
که بخش  مسـابقه ای با تغییری نسـبت  این جشـنواره در دو بخش مسـابقه ای و غیر مسـابقه ای برگزار می شـود 
کار برگـزار مـی شـود.  کسـب و  بـه دوره هـای قبلـی در دو بخـش فـن آفرینـی و تجـاری سـازی فنـاوری و طراحـان 
گذاری، نشسـت های انتقال تجربه و نمایشـگاه اسـت. بخش های غیرمسـابقه ای نیز شـامل فرصت های سـرمایه  
کـه فرصـت هـای  گذشـته، تغییـرات بـه ایـن شـکل اسـت  در شـانزدهمین دوره جشـنواره نسـبت بـه سـال 
کار و فـن آفرینی و تجاری سـازی  کارگـروه طراحـان کسـب و  کـه در دوره قبلـی برگـزار مـی شـد بـا دو  گـذاری  سـرمایه 

فنـاوری ادغـام شـده اسـت.
زمان برگزاری جشنواره26 و 27 آبان ماه 1400 خواهد بود.

عالقمنـدان شـرکت در ایـن جشـنواره می تواننـد جهـت ثبت نـام بـه سـایت  www.shtf.ir مراجعـه نماینـد و 
کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره تلفـن 3-33869452-031 تمـاس حاصـل فرماینـد. همچنیـن جهـت 

26 و 27 آبان ماه به میزبانی شهر اصفهان: 

استخدام کارآگاه زن 
برای اولین بار در ایران

در  یــم  دار قصــد  بــار  نخســتین  بــرای  گفــت:  گاهــی  آ پلیــس  رئیــس 
گاهــی  کارآ گاه زن را وارد چرخــه  کارآ ی اســالمی ایــران افســران  جمهــور

کنیــم.
قنبــری  محمــد  ســردار  تســنیم،  از  نقــل  بــه  بــازارکار  گــزارش   بــه 
گاهــی در یــک برنامــه تلویزیونــی بــا بیــان اینکــه وقــوع  رئیــس پلیــس آ
معلــول  بــا  گاهــی  آ پلیــس  در  کــرد:  اظهــار  دارد،  مختلفــی  علــل  جــرم 
و  شــدن  علمــی  ســمت  بــه  را  خــود  اقدامــات  بایــد  و  می کنیــم  زه  مبــار

ببریــم.  پیــش  ی  هوشمندســاز
گاهــی افــزود: در حــوزه جرائــم جنایــی - بــه طــور مثــال  رئیــس پلیــس آ
حیــن وقــوع قتــل خانوادگــی، قتــل ســریالی، ســرقت مســلحانه تــوأم بــا 
آزار و اذیــت، وقــوع جــرم علیــه یــک طفــل یــا دختربچــه یــا پســربچه - 
احساســات جامعــــه جریحـــه دار می شــود و همــه دنبــال چرایــی وقــوع 

اتفاقــات هســتند.  آن 
کارگروهــی  گاهــی،  آ پلیــس  مجموعــه  در   

ً
اخیــرا کــرد:  تصریــح  وی 

متخصصــان  از  کــه  کارگــروه  ایــن  کردیــم.  ایجــاد  روان شــناختی 
دنبــال  جــرم،  یــک  وقــوع  بــا  هســتند،  پلیــس  مجموعــه  روان شناســی 
ونــد.  علــت و انگیــزه ارتــکاب از طــرف مرکــب و چرایــی وقــوع آن می ر
ارتــکاب جــرم را  آینــده جلــوی  کــه در  از آن چرایــی اســتفاده می شــود 
دیگــران  و  کنیــم  حســاس  را  جامعــه  بگیریــم،  جدیــد  مرتکبــان  توســط 
بنــده،  نظــر  بــه  اقدامــات  ایــن  یــم.  بیاور کار  پــای  پیشــگیری  بــرای  را 
حــوزه  بــه  شــایانی  کمــک  آینــده  در  کــه  اســت  خوبــی  بســیار  حرکــت 

کــرد.  خواهــد  ذکرشــده  مــوارد  ماننــد  جنایــی  جرائــم  کشــف 
گــروه روان شــناختی  ــون  کن ــا بیــان اینکــه ا ایــن مقــام ارشــد انتظامــی ب
فعــال  گاهــی  آ پلیــس  هویــت  تشــخیص  مرکــز  مجموعــه  در  مذکــور 
مجموعــه  در  گاهــی  کارآ علــوم  توســعه  دنبــال  بــه  مــا  گفــت:  هســتند، 
قصــد  بــار  نخســتین  بــرای  منظــور  همیــن  بــه  هســتیم.  گاهــی  آ پلیــس 
حقــوق  از  دفــاع  داعیــه دار  کــه  ایــران  اســالمی  ی  جمهــور در  یــم  دار
کنیــم  گاهــی  کارآ چرخــه  وارد  را  زن  گاه  کارآ افســران  اســت،  بانــوان 
ارائــه  گاهــی  کارآ الزم  آموزش هــای  نزدیــک  آینــده  در  افــراد  ایــن  بــه  و 
بــه  گاهــی  کارآ نشــان  کنیــم،  اخــذ  آنهــا  از  علمــی  آزمون هــای  دهیــم، 
کمــک  ــا  ــه م ــان ب ــد زن کــه می توانن کشــف جــرم  ــم و در حــوزه  آنهــا بدهی

ببریــم.  بهــره  گاهــان  کارآ ایــن  از  کننــد، 

پیشنهاد جدید آموزش و پرورش به دولت درباره 

»سابقه خدمت« ارائه شد؛ 

نحوه احتساب سابقه خدمت 
نیروهای فاقد پرداخت حق بیمه 
پرداخــت  صــورت  در  کــرده  پیشــنهاد  رش  پــرو و  آمــوزش  زارت  و
کســورات بازنشســتگی اعــم از ســهم دولــت و مســتخدم از  بیمــه یــا  حــق 
کســورات بازنشســتگی دارنــد، ســابقه خدمــت آنــان جــزو  کــه  ســوی افــرادی 

ســابقه خدمــت دولتــی محاســبه شــود.
گــزارش مرکزاطالع رســانی و روابــط عمومــی وزارت آمــوزش وپــرورش؛  بــه 
دفتــر هیئــت دولــت، بــه موجــب قانــون الحــاق یــک مــاده بــه قانــون تعییــن 
نهضــت  آموزشــیاران  و  یــس  حق التدر معلمیــن  اســتخدامی  تکلیــف 
ی  نیــرو هــزار   ۸۵ بــه  قریــب  پــرورش،  و  آمــوزش  وزارت  در  ی  ســوادآموز
ی،  یــس غیرمســتمر، آموزشــیار نهضــت ســوادآموز پیش دبســتانی، حق التدر
کــه  ی و خریــد خدمــات آموزشــی  آمــوزش دهنــده مســتمر نهضــت ســوادآموز
از ســال ۷۹ تــا قبــل از ســال ۱۳۹۲ بــا ایــن وزارت بــه صــورت حق الزحمــه ای، 

ی داشــته اند، بــه اســتخدام پذیرفتــه خواهنــد شــد. همــکار
بدیهــی  بــاال هســتند،  افــراد غالبــًا دارای ســنین  ایــن  کــه  آنجایــی  از 
در  خدمــت  ســنوات  احتســاب  متقاضــی  اســتخدام،  از  پــس  اســت 
کــه قریــب بــه اتفــاق  ســال های همــکاری خواهنــد بــود. ایــن در حالــی اســت 
بــوده و  کســور بازنشســتگی  یــا  یــاد شــده فاقــد پرداخــت حــق بیمــه  افــراد 
بعضــًا فاقــد ســنوات خدمــت تمــام وقــت می باشــند و احتســاب ســابقه 
خدمــت آنــان برابــر قانــون از جملــه مــاده )۱۰۵( قانــون مدیریــت خدمــات 

نیســت. مقــدور  ی  کشــور
لــذا بــه منظــور حــل مشــکل یــاد شــده و عــدم ایجــاد بــار مالــی ســنگین 
کــرده اســت در صــورت  بــرای دولــت، وزارت آمــوزش و پــرورش پیشــنهاد 
و  دولــت  ســهم  از  اعــم  بازنشســتگی،  کســورات  یــا  بیمــه  حــق  پرداخــت 
مســتخدم از ســوی ایــن افــراد، ســابقه خدمــت آنــان در چارچــوب قوانیــن و 
مقــررات موجــود جــزو ســابقه خدمــت دولتــی محســوب شــود و در راســتای 
اجرایی شــدن پیشــنهاد فــوق، »الیحــه الحــاق یــک مــاده بــه قانــون تعییــن 
نهضــت  آموزشــیاران  و  یــس  حق التدر معلمیــن  اســتخدامی  تکلیــف 
ی در وزارت آمــوزش و پــرورش مصــوب ســال ۱۳۹۷« را جهــت  ســوادآموز
بررســی و ســیر مراحــل قانونــی در مجلــس شــورای اســالمی، بــه دولــت ارائــه 

ــت. ــرده اس ک
دولــت  و  اجتماعــی  امــور  کمیســیون  در  کنــون  هم ا پیشــنهاد  ایــن 
کــه بــه محــض  گیــری را طــی می کنــد  الکترونیــک مراحــل بررســی و تصمیــم 
حصــول نتیجــه از طریــق همیــن درگاه بــه اطــالع ذی نفعــان خواهــد رســید.

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی از پیگیری رفع مشکل 
استخدامی مهندسان ناظر جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: این موضوع در 

دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
دومین  برگزاری  به  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  اعظمی  اهلل  ذبیح 
در  کشاورزی  ناظران  استخدام  طرح  تکلیف  و  تعیین  بررسی،  نشست 

کرد. گذشته اشاره  کشاورزی مجلس شورای طی هفته  کمیسیون 
کمیسیون  اعضای  مجموعه  بر  عالوه  نشست  این  در  داد:  ادامه  وی 
گیالن و مازنداران و  کشاورزی، تعدادی از نمایندگان سایر استان ها مانند 
کشاورزی  کشور و نماینده وزارت جهاد  همچن نماینده امور استخدامی 

حضور داشتند.
کشاورزی  وی ادامه داد: در این نشست طرح استخدام مهندسین ناظر 

مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
نشست  این  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  نماینده  کرد:  بیان  اعظمی 
گفت، در صورتی این  کرد و  به موضوع تامین اعتبار مالی این بخش اشاره 
موضوع تعیین و تکلیف نشود طبق ماده ۷۵ شورای محترم نگهبان این 

گرداند. طرح را برمی 
وی به مصوبات نشست قبل بررسی طرح استخدامی مهندسان ناظر 
کرد: در نشست قبلی مقرر شد به ازای  کشاورزی اشاره و تصریح  جهاد 

کشاورزی یک نفر استخدام شود. هر سه نفر بازنشسته وزارت 
وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی اعالم کرد به سایر رشته های کشاورزی 

مانند کامپیوتر، حسابداری و غیره نیاز دارد.
دیده  نسبت  یک  به  بانوان  و  آقایان  استخدام  در  اینکه  بیان  با  وی 
خواهند شد گفت: با توجه به ضرورت و نیاز سازمان جهاد کشاورزی کل 
کشور مقرر شد از بین دانش آموختگان دختر و پسر، مهندس ناظر کشاورزی 

انتخاب شود.
و  مهندسی  نظام  ناظران  شامل  استخدامی  این  داشت:  آطهار  وی 

ناظران  فقط  لذا  شود  نمی  ی  ز ر کشاو بانک  کارگزاران  ناظرین 
است. نظر  مد  بیمه  و  خدمت  سابقه  دارای  ی  ز ر کشاو جهاد 

وی ادامه داد: استخدام این افراد با آزمون و بدون آزمون در جلسات بعدی 
در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی به مصوبه مجلس دور دهم در زمینه جذب ۱۰ هزار نفر از مهندس 
کشاورزی اشاره کرد و گفت: طبق تحقیق و تفحص تخلفات عدیده ای در 

این زمینه انجام شده است.
وی افزود: طبق تحقیقات حداقل یک هزار نفر بدون داشتن شرایط ناظری 
جذب استخدامی سازمان جهاد کشاورزی شدند که در این بین حق ناظران 

واقعی کشاورزی تضییع شده است.
قبلی  ناظران  استخدام  زمینه  در  مجلس  نمایندگان  گفت:  اعظمی 
کشاورزی بحث داشتند که چرا مهندسانی که باید در مراکز جهاد کشاورزی 

و روستاها ساکن باشند، در بخش ستادی مشغول به کار شده اند.
بین  حلقه  تا  شوند  کن  سا روستاها  در  باید  ناظر  مهندسان  افزود:  وی 

کشاورز، مراکز تحقیقاتی و مدیریت سازمان ها برقرار شود.
وی اظهار داشت: متأسفانه تعدادی از مهندسان ناظر به بخش های 
لذا  بوده  مجلس  مصوبه  خالف  موضوع  این  که  شدند  منتقل  غیرمرتبط 
کمیسیون  این خطای قبلی سبب شده تا تعدادی از نمایندگان مجلس و 

کشاورزی را همراهی نکنند و حتی مخالفت کنند.
کرده تا در اولین  کشاورزی عزم خود را جزم  کمیسیون  گفت:  اعظمی 
مجلس  صحن  به  و  پخته  را  ناظر  مهندسان  استخدامی  طرح  فرصت 

کند. ارائه 
وی با بیان اینکه مهندسان ناظر کشاورزی زحمات زیادی متقبل شده 
اند، گفت: این مهندسان در رشته های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی، 
کارشناسان دامپزشکی با سازمان جهادکشاورزی همکاری  چای، برنج و 

داشته اند.

مشکل جذب مهندسان ناظر جهاد کشاورزی
 پیگیری می شود

کشاورزی مجلس:  کمیسیون  دبیر 

با تصویب مجلس 

کارشناسان رسمی دادگستری آزمون ساالنه جذب 
 برگزار می شود

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی  در مصوبه ای کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکال، کارشناسان رسمی 
و مشاوران خانواده را موظف کردند هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان 

رسمی اقدام کند.
به گزارش بازارکار، نمایندگان مجلس در جلسه علنی و ادامه بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، 

ماده ۵ این طرح را تصویب کردند.
طبق این ماده، عبارت »براساس نیاز مناطق کشور« از بند )الف( ماده )۷( قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 

1381/۱/18 حذف شده و دو تبصره به عنوان تبصره های )۱(و )۲( به این بند اضافه می شود:
تبصره ۱- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف است هرساله 
از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 
هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان باالترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای 
طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی 

می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد.
نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف 
 به برگزاری 

ً
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راسا کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکال، 

آن اقدام کند.
تبصره ۲ -  برای مشمولین بند »چ« ماده )۸۸( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوری اسالمی ایران، نصاب مذکور در تبصره )۱( حداقل شصت درصد  است.

کار و تامین اجتماعی  برگزار می شود. پانزدهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده  با حضور دکتر محمدرضاسپهری رئیس موسسه 
بــا همــکاری  کارآفرینــی جهاددانشــگاهی  آمــوزش و  تــالش  معاونــت  ابتــکار و  بــه  آینــده  آینــده مشــاغل و مشــاغل  بــازارکار ، نشســت هــای  گــزارش  بــه 

شــود. مــی  برگــزار  اصفهــان  صنعتــی  واحــد  جهاددانشــگاهی 
ــخ ســه شــنبه 27مهرمــاه از  ی کــه در تار ــع انســانی« اســت  گــزارش موضــوع پانزدهمیــن نشســت » آینــده مشــاغل و مشــاغل آینــده حــوزه مناب براســاس ایــن 

گــردد. ســاعت 10 لغایــت 11 برگــزار مــی 
عالقمندان می توانند به آدرس سامانه : Amjad.jde.ir مراجعه نمایند. 

گردیــده و ایــن نشســت هــا  گفتنــی اســت نشســت هــای علمــی آینــده مشــاغل و مشــاغل آینــده بــا اســتقبال دســتگاههای مختلــف علمــی و اجرایــی مواجــه 
گرفــت. گــردآوری و در اختیــار عالقمنــدان قــرار خواهــد  در قالــب مجموعــه هایــی 
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