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از برنامه ایجاد یک میلیون
شغل تا برکناری یک هزار

مدیر ناکارآمد
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وزیر کار گفت: ما حدود ۲ هزار مدیر همتراز مدیرکل 
اساس  بر  که  داریم  مجموعه  این  در  باال  به 
ارزیابی هایی که کردیم، برآورد ما این است که یکهزار 
نفر را باید جابه جا کنیم البته مدیران خوب، قوی و 
دست پاک با معیارهایی که اشاره شد به کارشان ادامه 
می دهند یا جایشان عوض می شود ولی طبیعتاً هزار 
نفر را برکنار می کنیم که تا به  حال ۳۵۰ نفرشان 

برکنار یا جابه جا شده اند.

اعالم جزئیات استخدام
9600 نفر کادر اداری

قوه قضائیه 
رئیـس مرکز آزمون جهاد دانشـگاهی بـا تصریح اینکه 
اسـتخدام بیش از دانش آموختگان مقطع کارشناسـی 
اسـت تصریـح کـرد: در برخـی رشـته هـا از دارندگان 
مـدرک کاردانـی و در برخـی رشـته هـا از دارنـدگان 
مدرک کارشناسـی ارشـد نیز در این آزمون اسـتخدام 

بـه عمل مـی آیند.

معاون اول رییس جمهور:

دولت از بخش تعاون برای توسعه اشتغال 
حمایت می کند

معــاون اول رییــس جمهــور ۱۰۲ 
طــرح بخــش تعــاون را بصــورت 
همزمــان و متمرکــز در سراســر 

ــرد. ــاح ک ــور افتت کش
ــور  ــا حض ــر ب ــد مخب ــر محم دکت
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  در 
اجتماعــی، ضمــن افتتــاح همزمــان 
ــو  ــق ویدئ ــه از طری ــا ک ــن طرح ه ای
ــا اســتان های  کنفرانــس و ارتبــاط ب
مختلــف صــورت گرفــت بــه همــراه 
وزیــر تعــاون از نمایشــگاهی کــه در 
حاشــیه ایــن مراســم برپــا شــده بود 

ــد کــرد. ــز بازدی نی
ــه  ــان اینک ــا بی ــا، ب ــن طــرح ه ــاح ای ــن افتت ــور در آیی ــس جمه ــاون اول ریی مع
همــه مــا در خصــوص تعاونی هــا دیــن و بدهــی داریــم بــا بیــان اینکــه در زمینــه 
اشــتغال و تولیــد بــه روش هــای مختلفــی در کشــور عمــل می شــود، تصریــح کرد: 
اشــتغال خــرد، اشــتغال خانگــی و بنگاه هــای کوچــک و متوســط همگــی از حلقــه 

ــد. ــج می برن ــوده ای رن مفق
ــد ایــن ضعف هــا  ــر اینکــه وجــود تعاونی هــا  مــی توان ــا تاکیــد ب دکتــر مخبــر ب
را برطــرف کنــد و حلقــه مفقــوده را جبــران کنــد، گفــت: یکــی از بــرکات وجــود 
ــه  ــل آنک ــه دلی ــد و ب ــاد می کن ــراد ایج ــان اف ــه می ــت ک ــادی اس ــا اتح تعاونی ه
اعضــای تعاونی هــا سرنوشــت و منافــع مشــترک دارنــد انــرژی آنهــا مضاعــف شــده 

و بــا هــم افزایــی و همگرایــی بیشــتر فعالیــت می کننــد.
دکتــر مخبــر بــا بیــان اینکــه یکــی از کلیــدی تریــن روش هــا که مــی توانــد زمینه 
ــا اســت،  ــی ه ــد اســتفاده از تعاون ــم کن ــت از شــرایط موجــود را فراه ــرون رف ب
اظهــار داشــت: وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی مشــکالت و مســائل تعاونی هــا 
را احصــاء و در دولــت ارائــه دهــد تــا مصوبــات الزم بــرای حــل ایــن مســائل بــه 

تصویــب برســد.
وی بــا قدردانــی از وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و ســایر مدیران این دســتگاه 
اجرایــی تأکیــد کــرد: دولــت بــا تمــام تــوان بــرای تقویــت بخــش تعــاون و خدمت 

به تعاونگــران آمادگــی دارد.
ــر در  ــان و اشــتغالزایی ۷۰۸۱ نف ــارد توم ــار ۲۷۳۴ میلی ــا اعتب ــن ۱۰۲ طــرح ب ای

ــرداری رســید. ــه بهــره ب حــوزه هــای تولیــد، خدمــات، توزیــع و مســکن ب

یک شرکت معتبر در حومه کرج از واجدین شرایط آقا با حداکثر سن 35 سال، داراي کارت پایان خدمت

  و فارغ التحصیل از دانشگاه هاي معتبر دعوت به همكاري مي نماید.

عالقه مندان مي توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل resume1393@chmail.ir ارسال نمایند.

محل خدمت و شرایط استخدام:حومه کرج
استخدام نیروی مرد با حداکثر 35 سال سن 

داشتن کارت پایان خدمت، فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر
اولویت استخدام ردیف 9 با متقاضیانی است که مسلط به دستگاه های  فرز و تراش دستی ،

 نقشه خوانی، روشهای تولید و دارا بودن مدارک معتبر دوره های فنی و حرفه ای و 
آشنایی و سابقه کار با دستگاه های CNC فرز و تراش باشند

آدرس ایمیل : 

resume1393@chmail.ir
 مقاطع تحصيلی گرایش رشته تحصيلی ردیف

لیسانس/فوق لیسانس کلیه گرایش هافیزیک1

 فوق لیسانس-فوتونیک2

 لیسانس/ فوق لیسانسکلیه گرایش هاصنایع3

 لیسانس / فوق لیسانس کلیه گرایش ها مکانیک4

 فوق لیسانس شناسایی مواد متالورژی5

 لیسانس / فوق لیسانس الکترونیک برق6

 لیسانس/ فوق لیسانسدولتی ، اجرایی، بازرگانی مدیریت7

 لیسانس/فوق لیسانسعلوم باغبانی/زراعتکشاورزی8

 دیپلم، فوق دیپلم، لیسانسساخت و تولید ماشین افزار مکانیک9

 لیسانس / فوق لیسانس- حسابداری10

خبر خوش برای معلمان حق التدریس؛ 

معلمان حق التدریس کد کارمندی می گیرند 
 

وزیـر آمـوزش و پـرورش گفـت: فهرسـت 
معلمـان حق التدریسـی تا یکشـنبه برای 
دولـت  تحویـل  کارمنـدی  کـد  گرفتـن 

می شـود.
نـوری  یوسـف   ، بـازارکار  گـزارش  بـه 
گفـت: اسـامی معلمـان حـق التدریس بر 
اسـاس قانون مصـوب مجلس به سـازمان 
امـوری اسـتخدامی جهـت دریافـت کـد 
کارمنـدی تـا روز یک شـنبه ۲۴ بهمن 

می شـود. ارسـال 
طبـق گفتـه وزیـر آموزش و پـرورش، احکام معلمان حـق التدریس پـس از دریافت 

کـد کارمنـدی و تعییـن محـل خدمت تا هفتـه آینده صادر خواهد شـد.

در سفر رییس جهاددانشگاهی به خوزستان انجام گرفت؛ 

گسترش همكاری های شرکت ملی حفاری
 ایران و جهاددانشگاهی 

در نشست مشترکر رییس جهاددانشگاهی و مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
بر گسترش همکاری های این دو مجموعه تاکید شد.

به گزارش بازارکار از روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، دکتر حمیدرضا 
طیبی در سفر به خوزستان در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
ضمن تقدیر از میزبانی و همکاری میان شرکت ملی حفاری ایران و جهاددانشگاهی، 
اظهار کرد: جهاد دانشگاهی کشور و کلیه واحدهای آن در این شرایط حساس، تالش 
می کنند با تمام توان به کمک صنعت از جمله صنعت راهبردی حفاری کشور بیاید.

وی ضمن اعالم آمادگی برای همکاری در تامین نیازهای فناورانه کشور گفت: ما 
همیشه قدردان حمایت های شرکت ملی حفاری ایران هستیم که در این زمینه 

پیشگام بوده است.
فناوری  بخش های  روی  دارد  آمادگی  جهاددانشگاهی  کرد:  عنوان  طیبی  دکتر 
سرمایه گذاری کند اما این مساله به شرطی است که تضمین خرید داشته باشیم تا 

بتوانیم به فعالیت خود ادامه دهیم.
وی افزود: هدف جهاددانشگاهی این است که بتواند برای کشور مثمرثمر باشد تا 

بتوانیم تولید و اشتغال داشته باشیم و برای جوانان کشور امید ایجاد کنیم.
رئیس جهاددانشگاهی گفت: خوزستان خاستگاه صنعت نفت ایران است و هرچه 
بتوانیم در این استان به ساخت داخل بیشتر توجه کنیم، قطعا زمینه ایجاد اشتغال 

در خوزستان بیشتر می شود.
همچنین مهندس حمیدرضا گلپایگانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی 
حفاری ایران از همکاری جهاددانشگاهی در زمینه پروژه های پژوهشی و تولید قطعات، 
تقدیر و ابراز امیدواری کرد که در ارتباط با بازسازی و نوسازی ناوگان حفاری شرکت 

نیز پرتوان و موفق عمل شود.

محمدرضا شاه پسند، معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از تأئید 
و تصویب رشته برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای در مقطع کارشناسی ارشد در 
شورای برنامه ریزی درسی و آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه 

فردوسی مشهد خبر داد.
به گزارش بازارکار، پیرو تفاهم نامه معاونت آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
و دانشگاه فردوسی مشهد و به همت دفتر راهبری اجرای آموزش این سازمان، رشته 
»برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای« در مقطع کارشناسی ارشد با تصویب شورای 
برنامه ریزی درسی و آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در دانشگاه 

فردوسی مشهد ایجاد شد.
شاه پسند گفت: بر همین اساس، دانشگاه فردوسی مشهد از سال آینده نسبت 
به جذب دانشجو از بین دانش آموختگان مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی و 
زیرمجموعه های آن و همچنین دانش آموختگان سایر رشته ها،  اقدام خواهد نمود.

وی ادامه داد: رشته برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای در راستای تحقق اهدافی 
چون: ایجاد هماهنگی و تعامل بین نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و 
مهارتی با سایر نظام های آموزشی و اقتصادی برای افزایش  نقش آموزش و تربیت 
فنی، حرفه ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هماهنگی و ارتباط 
متقابل برنامه ریزی، سیاست گذاری استراتژی های راهبردی در حوزه آموزش فنی 
و حرفه ای و همچنین اقتصاد آموزش فنی و حرفه ای، زمینه سازی برای ایجاد نظام 
صالحیت حرفه ای و همچنین تربیت مدیران و کارشناسان ارشد برای سطوح مختلف 

آموزشی، اداری و سازمانی ایجاد شده است .
معاون آموزش سازمان بیان کرد: دانش آموختگان رشته برنامه ریزی آموزش های 
فنی و حرفه ای دارای توانمندی هایی از جمله ایفای نقش به عنوان مدیران مراکز 
آموزش فنی و حرفه ای دولتی، غیردولتی، کارشناسان سازمان های متولی ارائه دهنده 
آموزش فنی و حرفه ای، برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای در آموزش رسمی و 
غیررسمی به تفکیک جامعه هدف و ایفای نقش به عنوان ارزیابان و ناظران و رابطان 

آموزش فنی و حرفه ای در مجامع ملی و بین المللی می شوند.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: 

رشته »برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای«
 در دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد شد

50  هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام می شوند
2

جزئیات و شرایط آئین نامه جذب 
نخبگان در دستگاه های اجرایی

7

برگزاری نمایشگاه 
ایران جابكس به تعویق افتاد

12

آفت موازی کاری دستگاه ها
بر توسعه مشاغل خانگی 
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ضرب العجل وزارت اقتصاد
برای اتصال دستگاه ها
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دکتر عبدالملکی:

۵۰ هزار نفر در آموزش و پرورش 
استخدام می شوند 

یوسـف نـوری وزیـر آمـوزش و پـرورش بـا بیـان اینکـه بیـش از ۵۰ هـزار نفـر در 
آموزش و پرورش اسـتخدام می شـوند، گفت: اگر شـرایط مسـاعد باشـد و بتوانیم امنیت 
آزمـون را برگـزار کنیـم، قبـل از سـال جدید، آزمـون اسـتخدامی را برگـزار خواهیم کرد.

وزیـر آمـوزش و پـرورش با بیان اینکه بیـش از ۵۰ هزار نفر در آموزش و پرورش اسـتخدام 
می شـوند، گفت: اگر شـرایط مسـاعد باشـد و بتوانیم امنیت آزمون را برگزار کنیم، قبل از سـال 

جدید، آزمون اسـتخدامی را برگـزار خواهیم کرد.
یوسـف نـوری وزیر آمـوزش و پرورش در خصوص زمان آزمون اسـتخدامی ایـن وزارتخانه، 
اظهـار کـرد: پیشـنهاد ما برگـزاری آزمون اسـتخدامی در اسـفند امسـال بود، اما سـازمان 
سـنجش به دلیل برگـزاری آزمون های متعـدد، ثبت نام کنکور، و برگـزاری کنکور دکتری، 

ظرفیت خالی نداشـت.
وی ادامـه داد: سـازمان سـنجش مرکـز معتبـری بـرای برگزاری آزمون اسـتخدامی اسـت 
و بیـم ایـن را داریـم کـه اگـر بخـش دیگـری ایـن آزمـون را برگزار کنـد، بعدا مشـکالتی 

پیـش آید.

افزایش ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش
نـوری از رایزنی هـا در زمینـه برگـزاری آزمـون اسـتخدامی با جهاد دانشـگاهی خبـر داد و 
گفت: احتماال کار مشـترک بین سـازمان سـنجش، جهاد دانشـگاهی و آموزش و پرورش 
خواهیـم داشـت و اگر شـرایط مسـاعد باشـد و بتوانیم امنیـت آزمون را برگـزار کنیم، قبل 
از سـال جدیـد، آزمون اسـتخدامی را برگـزار می کنیم. در هـر حال بـه زودی در این زمینه 

می کنیم. اطالع رسـانی 
وی در خصـوص تعـداد افـرادی کـه در آزمون اسـتخدامی پذیرفته می شـوند، گفت: مجوز 
جـذب ۳۴ هـزار و ۸۰۰ نفـر را گرفتیـم و پیگیری کردیم تا مجوز جـذب ۱۵ هزار نفر دیگر 
را نیـز بگیریـم و در مجمـوع بیش از ۵۰ هزار نفر در آموزش و پرورش اسـتخدام می شـوند.

سـعید عسـگری سرپرسـت معاونت برنامه ریزی و توسـعه منابـع وزارت آمـوزش و پرورش 
چنـدی پیـش درباره پیگیری هـای ایـن وزارتخانه برای تأمین نیـروی انسـانی، اظهار کرد: 

مجـوز اسـتخدام ۳۴ هـزار و ۷۳۱ نفـر در آموزش و پرورش اخذ شـده اسـت.

طرح های اشتغالزایی صندوق کارآفرینی امید به صورت 
اجرایی  معاون  دستور  با  کشور  سراسر  در  همزمان 
رییس جمهور و رییس هیات مدیر صندوق به بهره برداری 

رسید.
ــور  ــا حض ــدان، ب ــازارکار از زاه ــزارش  ب ــه گ ب
ویدیــو کنفرانســی صولــت مرتضــوی معــاون 
اجرایــی رییــس جمهــور و رییــس هیــات مدیــره 
صنــدوق کارآفرینــی امیــد، امــروز بهــره بــرداری 
ــزار طــرح اشــتغالزایی خــرد و کوچــک  از 2۵ ه

ــاز شــد. ــی در سراســر کشــور آغ و مشــاغل خانگ
در سیســتان و بلوچســتان هــم بــه صــورت 
نمادیــن و ارتبــاط تصویــری شــرکت تعاونــی بــا 
ــه  ــی روی پارچ ــه کارش طراح ــراث ک ــام می ن
و نقــوش ســوزن دوزیســت و قابلیــت صــادرات 
ــن  ــهیالت ای ــا تس ــا دارد ب ــور ه ــر کش ــه دیگ ب

ــد. ــاح ش ــدوق افتت صن
شــش  منطقــه  مدیــر  دینارزهــی  ادریــس 
ــن  ــد در آیی ــی امی ــدوق کارآفرین ــوری صن کش
ــر  ــت: هن ــدان گف ــرح در زاه ــن ط ــاح ای افتت
ســوزن دوزی منحصــر بــه فــرد سیســتان و 
ــا رشــد صنایــع در مســیر توســعه  بلوچســتان ب
قــرار مــی گیریــد و طرحــی کــه امــروز در 
زاهــدان بــه بهــره بــرداری رســید نشــان مــی دهد 
ــا کمــک صنعــت مــی شــود زمینــه ســاز  کــه ب
ــان  ــر زن ــش هن ــش از بی ــدن بی ــادی ش اقتص

ــد. ــه ش ــن خط ای
غالمعلــی صمصامــی مدیــر صنــدوق کارآفرینــی 
ــاره  ــا اش ــز ب ــتان نی ــتان و بلوچس ــد سیس امی

روی  طراحــی  تعاونــی  شــرکت  اینکــه  بــه 
پارچــه و ســوزن دوزی یکــی از مهــم تــری 
ــه فجــر  ــه در ده ــود ک ــدوق ب ــای صن ــرح ه ط
بــه بهــره بــرداری رســید گفــت: صنــدوق 
کارآفرینــی امیــد بــرای ایــن طــرح ۱۰ میلیــارد 
ریــال تســهیالت قــرض الحســنه بــه کارآفریــن 

ــت. ــرده اس ــت ک پرداخ
ــرح از  ــن ط ــار ای ــرد: اعتب ــان ک ــی بی صمصام
ــد  ــی امی ــدوق کارآفرین ــه صن محــل تفاهــم نام
ــا وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تامیــن  ب
ــه صــورت  ــرای بیــش از هفــت نفــر ب شــده و ب

ــدار ایجــاد شــده اســت. مســتقیم شــغل پای
ــا  ــدان ب ــا در زاه ــرح ه ــن ط ــاح ای ــن افتت آیی
ــده  ــدان، جهاندی ــدار زاه ــی فرمان ــور نخع حض
اجتماعــی،  رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
شــجاعی مدیــرکل دفتــر اقتصــادی اســتانداری 
ــوان اســتانداری  ــور بان ــرکل ام و ابراهیمــی مدی
در محــل اجــرای یکــی از طــرح هــای صنــدوق 

ــد. ــزار ش ــدان برگ در زاه

به صورت همزمان در سراسر کشور

افتتاح2۵ هزار طرح صندوق کارآفرینی امید
 با حضور معاون رییس جمهور 

ــل وزارت تعــاون، کار  ــرکل امــور بین المل مدی
و رفــاه اجتماعــی گفــت: طبــق دســتور دکتــر 
تعــاون،  وزیــر  عبدالملکــی«  اهلل  حجــت   «
ظرفیت هــای  بایــد  اجتماعــی،  رفــاه  و  کار 
مهارت آمــوزی  راهبــرد  بــرای  بین المللــی 

ــود. ــت ش ــم و تقوی فراه
فــروزان«  »حامــد  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
در چهارمیــن نشســت علمی–تخصصــی بــا 
ــور  ــه ای کش ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم س
از  یکــی  مهــارت«  »دیپلماســی  گفــت: 
ــی  ــوزش فن ــازمان آم ــد س ــای جدی ظرفیت ه
ــدی  ــد ج ــه بای ــت ک ــور اس ــه ای کش و حرف

ــود. ــه ش گرفت
حــوزه  در  فعالیــت  کــرد:  اضافــه  وی 
از  اســتفاده  باعــث  مهــارت،  دیپلماســی 
ظرفیت هــای بین المللــی در داخــل کشــور 
موفــق  تجربیــات  می تــوان  و  می  شــود 
جمهــوری اســالمی را در موضــوع مهــارت  
آمــوزی فنــی حرفــه  ای بــه کشــورهای دیگــر 

ــرد. ــه ک ــه ارائ ــژه منطق ــه وی ب
در  مهــارت  دیپلماســی  افــزود:  فــروزان 
بتــوان  کــه  می شــود  محقــق  صورتــی 
دولتــی،  مراکــز  ظرفیت هــای  تمامــی  از 
خصوصــی و مربیــان فنــی و حرفــه ای بــه 
درســتی اســتفاده کــرد و تدبیــر در ایــن 

اســت. بزرگــی  بســیار  اقــدام  زمینــه 
تعــاون،  وزارت  بین الملــل  امــور  مدیــرکل 
در  کــرد:  تصریــح  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
مهارت آمــوزی  رویکــرد  ســیزدهم  دولــت 
در  موضــوع  ایــن  و  اســت  جــدی  بســیار 
جدیــت  بــا  حرفــه ای  و  فنــی  ســازمان 
ــتاوردهای  ــون دس ــود و تاکن ــری می ش پیگی

خوبــی داشــته اســت.
فــروزان خاطرنشــان کــرد: بــرای تقویــت 
مهــارت در کشــور ابتــدا بایــد بــه دنبــال 
و  باشــیم  بین المللــی  فرصت هــای  ایجــاد 
ــایر  ــای س ــد از ظرفیت ه ــیر بای ــن مس در ای
زیرمجموعــه  ســازمان های  و  معاونت هــا 

اســتفاده کنیــم.
ــا اشــاره بــه اعــزام نیــروی کار بــه  فــروزان ب
ــاون،  ــر تع ــرد: وزی ــان ک ــورها بی ــایر کش س
نیــروی  اعــزام  بــر  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
کار ســاده ای کــه در ســه ســال گذشــته 
و  نبوده انــد  برخــوردار  شــغلی  فرصــت  از 

دارد. تأکیــد  هســتند،  آمــوزش  نیازمنــد 
تعــاون،  وزارت  بین الملــل  امــور  مدیــرکل 

ــتور  ــح داد: دس ــی توضی ــاه اجتماع کار و رف
ــایی  ــروی کار شناس ــه نی ــت ک ــن اس کار ای
حرفــه ای  و  فنــی  آموزش هــای  تحــت  و 
تبدیــل بــه نیــروی کار نیمــه حرفــه ای شــود 

ــد. ــدا کنن ــزام پی ــت اع ــپس قابلی س
در ادامــه ایــن نشســت، »محمــد علیشــاهی« 
ــوزش  ــازمان آم ــل س ــروه بین المل ــئول گ مس
فنــی و حرفــه ای کشــور گفــت: تعامــل و 
ــه وزارت  ــازمان های تابع ــا س ــی ب ــم  افزای ه
ضــروری  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 

ــت. اس
وی بــر ارتبــاط و همــکاری نزدیــک بــا دفتــر 
ــاه  امــور بیــن الملــل وزارت تعــاون، کار و رف
معرفــی  گفــت:  و  کــرد  تأکیــد  اجتماعــی 
فرصت هــای مطالعاتــی و آموزشــی داخلــی 

و بین المللــی ضــروری اســت.

 اســتفاده از فرصت های شغلی
 برای اعــزام نیروی کار به برزیل 

است ضروری 

تعــاون،  وزارت  بین الملــل  امــور  مدیــرکل 
ــزام  ــه اع ــاره ب ــا اش ــی، ب ــاه اجتماع کار و رف
نیــروی کار تحــت نظــارت وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی، اســتفاده از فرصت هــای 
ــروری  ــروی کار را ض ــزام نی ــرای اع ــغلی ب ش

ــت. دانس
ــا  ــت ب ــن در نشس ــروزان« همچنی ــد ف »حام

ســفیر  نتــو«  آگوئیــا  »الئودمارگونســالس 
مدیــران  همــراه  بــه  تهــران،  در  برزیــل 
تأکیــد  کشــور   2 اقتصــادی  مجموعه هــای 
ــران و  ــان ای ــی می ــیار خوب ــط بس ــرد: رواب ک

ــت. ــرار اس ــل برق برزی
تعــاون،  وزارت  بین الملــل  امــور  مدیــرکل 
کار و رفــاه اجتماعــی افــزود: ایــران و برزیــل 
و  اقتصــادی  زمینــه  در  پیــش  ســال ها  از 
اجتماعــی همــکاری داشــته و ظرفیت هــای 
خوبــی بــرای افزایــش همکاری هــا وجــود 

دارد.
در ادامــه ایــن نشســت »الئودمــار گونســالس 
ــران ضمــن  ــا نتــو« ســفیر برزیــل در ای آگوئی
ــت  ــن نشس ــزاری ای ــندی از برگ ــراز خرس اب
ایــران  دولــت  بــه  فجــر  دهــه  تبریــک  و 
ــن  ــران، اصلی تری ــروز ای ــرد: ام خاطرنشــان ک
تمایــل  و  اســت  برزیــل  تجــاری  شــریک 

ــد. ــدا کن ــه پی ــد ادام ــن رون ــم ای داری
وی افــزود: در برزیــل اعتقــاد زیــادی بــه 
همکاری هــای بخــش دولتــی، خصوصــی و 

توســعه مناســبات وجــود دارد.
ــه  ــا علی ــم تحریم ه ــه  رغ ــرد: ب ــد ک وی تأکی
ایــران، برزیــل همــواره در کنــار ایــران بــوده 
و حجــم بســیار خوبــی از مبــادالت میــان دو 

کشــور وجــود دارد.
در ادامــه ایــن نشســت نماینــدگان برخــی از 
شــرکت های برزیلــی و ایرانــی بــه بیــان و 

ــد. ــود پرداختن ــای خ ــی ظرفیت ه معرف

                   فروزان مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون:

 با دستور وزیر کار ظرفیت های بین المللی مهارت آموزی تقویت می شود

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، نقــش مؤسســه کار و تأمیــن اجتماعــی 
ــوزه  ــول ح ــالمی و تح ــالب اس ــه گام دوم انق ــرای بیانی ــیر اج را در مس

ــگ دانســت. ــت و پررن اشــتغال کشــور مثب
اولیــن  بــازارکار، دکتــر »حجــت اهلل عبدالملکــی« در  بــه گــزارش 
ــم و معارفــه رئیــس موسســه کار و  نشســت هیــأت امنــاء و آئیــن تکری
ــه کار و  ــرای ریاســت مؤسس ــه ب ــی نخب ــت: جوان ــی گف ــن اجتماع تأمی

ــت. ــده اس ــاب ش ــی انتخ ــن اجتماع تأمی
ــالغ  ــد از اب ــت بع ــن دول ــوان اولی ــه عن ــیزدهم ب ــت س ــزود: دول وی اف
بیانیــه گام دوم انقــالب اهتمــام ویــژه ای بــه تحــول حــوزه کار و 

کارآفرینــی در کشــور دارد.
ــرای رفــع چالش هــا  ــا اشــاره بــه سیاســت گذاری های کالن ب عبدالملکــی ب
و موانــع جهــش تولیــد در بدنــه دولــت و بخــش خصوصــی گفــت: توســعه 
ــا  ــط ب ــان مرتب ــان و کارکن ــران، کارفرمای ــوزش کارگ ــوزی و آم مهارت  آم

ــه گســترش فناوری هــای نویــن ضــرورت دارد. ــا توجــه ب حــوزه کار ب
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، بــر نقــش مؤسســه کار و تأمیــن اجتماعــی 

در کمــک بــه پویایــی حــوزه کار در کشــور تأکیــد کــرد.
ــش  ــوان بخ ــدی از ت ــنجی و بهره من ــرد: ظرفیت س ــح ک ــی تصری عبدالملک
خصوصــی در کنــار راهبــری و سیاســت گذاری هــای بهینــه دولــت 

ــد. ــک کن ــور کم ــی کش ــام کارآفرین ــول نظ ــه تح ــد ب می توان
ــه بنیادی شــدن  ــرای کمــک ب ــردم ب ــای وزارت م ــه داد: ظرفیت ه وی ادام
ــه عنــوان یکــی از محورهــای برنامه هــای چهــارم، پنجــم و  کار شایســته ب
ششــم توســعه بایــد بــه همســو بــا اهــداف مؤسســه کار و تأمیــن اجتماعــی 

قــرار گیــرد.
ــه  ــر توج ــی ب ــن اجتماع ــه کار و تامی ــای مؤسس ــات امن ــس هی رئی
بــه ارتقــای آمــوزش، پژوهــش و انتشــارات تأکیــد کــرد و افــزود: ســازمان 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور و مرکــز تحقیقــات، تعلیمــات و حفاظــت 
بهداشــت کار هــم بایــد بــه آمــوزش قوانیــن، ایمنــی و بهداشــت کار 

اهتمــام داشــته باشــند.
ــز در  ــن اجتماعــی نی رضــا شــریعت سرپرســت ســابق مؤسســه کار و تأمی
ایــن نشســت بــا ارائــه گزارشــی به هیــات امنای مؤسســه، با اشــاره بــه نقــش پررنگ 
وزارت علــوم، وزارت اقتصــاد، ســازمان برنامــه و بودجــه و تشــکل های 
صنفــی در اجــرای اهــداف مؤسســه، گفــت: در دوره هــای پیشــین گســترش 
ــردی و رشــد و شــکوفایی در دســتور  ــای کارب ــوزش، توســعه پژوهش ه آم
کار بــوده و در دهــه پنجــم هدفگــذاری موسســه، تحــول، نــوآوری و بلــوغ 

ســازمانی خواهــد بــود.
وی ارتقــای جایــگاه در عرصــه ملــی و بین المللــی و توســعه کمــی و کیفــی 
ــده  ــن ش ــای تدوی ــم راهبرده ــی را از اه ــی و پژوهش ــای آموزش برنامه ه
عنــوان کــرد و گفــت: از ابتــدای حضــور دکتــر »عبدالملکــی« در وزارتخانــه، 
نظــام حــل مســئله در حــوزه تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی پایــه گــذاری 
ــوزه  ــر رشــد ح ــد ب ــالب و تأکی ــه گام دوم انق ــه بیانی ــتناد ب ــا اس شــد و ب
علمــی و پژوهشــی در ســازمان هــا نــگاه ویــژه ای بــر ایــن بخــش حاکــم شــد.

نماینــدگان تشــکل های کارگــری و کارفرمایــی نیــز در ایــن نشســت 
مطالبــات و خواســته های خــود را بــا وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و 
رئیــس هیئــت امنــای مؤسســه کار و تأمیــن اجتماعــی در میــان گذاشــتند.
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــدگان وزارت عل ــور نماین ــا حض ــت ب ــن نشس ای
و  نماینــدگان تشــکل های کارگــری و کارفرمایــی  اقتصــاد و دارایــی، 

مدیــران واحدهــای زیر مجموعــه وزارت مــردم برگــزار شــد.
در پایــان بــا اهــدای لوحــی از تالش هــای »رضــا شــریعت«در طــول 
تصــدی ریاســت مؤسســه کار و تأمیــن اجتماعــی تقدیر شــد و »رحیم ســرهنگی« 
بــا حکــم وزیرتعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه عنــوان رئیــس جدیــد ایــن 

مؤسســه منصــوب شــد.

 نقش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی 
در تحول حوزه اشتغال کشور پررنگ است

 طــرح ملــی آمــوزش رایــگان هنــر در مناطــق 
محــروم، کمتــر توســعه یافتــه و شــهرهای 
مــرزی بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
ــه کار کــرد. ــه صــورت رســمی آغــاز ب اســالمی ب

ــازارکار، محمدمهــدی اســماعیلی  ــه گــزارش ب ب
ایــن طــرح کــه  در نشســت آغــاز بــه کار 
بــه صــورت حضــوری و وبینــاری در ســالن 
بــا  شــد،  برگــزار  فرهنــگ  وزارت  جلســات 
ــی  ــرد قطع ــت و راهب ــه سیاس ــر اینک ــد ب تاکی
ــعار  ــق ش ــد، تحق ــه در دوره جدی ــن وزارتخان ای
عدالــت فرهنگــی در دولــت مردمــی اســت، 
گفــت: طــرح رایــگان هنــر در مناطــق محــروم، 
کمتــر توســعه یافتــه و شــهرهای مرزی بــه مرحله 
ــات  ــرای اقدام ــی ب اجــرا رســیده و طلیعــه خوب
ــی  ــت فرهنگ ــاد عدال ــث ایج ــت در مبح دول

ــد. ــی آی ــمار م ــه ش ب
عدالــت  کــرد:  تصریــح  عیــن حــال  در  وی 
ــرای  ــهیالت ب ــاد تس ــای ایج ــه معن ــی ب فرهنگ
جامعــه بــه منظــور دسترســی همــگان بــه 
امکانــات فرهنگــی اســت و در ایــن مســیر هــم 
ــا، هــم موضــوع اقتصــاد  شــرایط ناشــی از کرون
ــر  ــی در نظ ــات اجتماع ــم موضوع ــگ و ه فرهن

ــود. ــی ش ــه م گرفت

ــه کار رســمی طــرح  ــاز ب ــه آغ ــاره ب ــا اش وی ب
آمــوزش رایــگان هنــر در سراســر کشــور گفــت: 
ادامــه کار ایــن ســتاد ضــروری اســت و برگزاری 
مــداوم و پــی در پــی جلســات و گــزارش گیــری 

از بخــش هــای مختلــف ضــروری اســت.
ــه  ــی ادام ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــو ش عض
ــگ و  ــای وزارت فرهن ــت  ه ــه ظرفی داد: از هم
ــه آن در  ــای تابع ــازمان ه ــالمی و س ــاد اس ارش
آمــوزش رایــگان هنــر بایــد اســتفاده شــود. مــا 
مهمتریــن شــبکه ارتبــاط مردمــی را نســبت بــه 
دیگــر ســازمان هــا و وزارتخانــه هــا داریــم. نهــاد 

ــای  ــور، کانون ه ــی کش ــای عموم ــه  ه کتابخان
فرهنگــی هنــری مســاجد، موسســات فرهنگــی 
ــازی هــای  ــه، ب ــاف و امــور خیری هنــری، ســازمان اوق
در  بزرگــی  ظرفیــت  دارای   ... و  ای  رایانــه 
بــرای  خوبــی  ظرفیــت  و  ســازی  فرهنــگ 
ــی و  ــای فرهنگ ــوزه ه ــردم در ح ــا م ــاط ب ارتب

ــد. ــمار می آی ــه ش ــری ب هن
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت حضــور حــوزه 
اجتماعــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
در طــرح آمــوزش رایــگان هنــر در کشــور 
ــم اســت  ــوزش مه ــازی آم ــمند س ــت: هوش گف
ــت.  ــروری اس ــرای آن ض ــی ب ــش عموم و آمای
ــت  ــد پیوس ــه بای ــن زمین ــازی در ای هوشمند س
دقیقــی در حــوزه هــای اشــتغال داشــته باشــد. 
هوشمندســازی بــه ایــن معنــی اســت کــه 
ــد  ــش ده ــم پوش ــتغال را ه ــر،  اش ــاد هن اقتص
چــرا کــه بیــکاری جــزو مهمتریــن آســیب هــای 
طــرح  در  و  می آیــد  شــمار  بــه  اجتماعــی 
آمــوزش رایــگان هنــر موضــوع بیــکاری در 
نظــر گرفتــه مــی شــود و ایــن طــرح منجــر بــه 
ایجــاد شــغل هــم می شــود و بنابرایــن بایــد بــا 
وزارت کار و امــور اجتماعــی نیــز در ایــن زمینــه 

ــرد. ــرار ک ــاط برق ارتب

با هدف توسعه مهارت و کسب و کارهای هنری؛ 

طرح ملی آموزش رایگان هنر به صورت رسمی آغاز به کار کرد 

 زمان آزمون به زودی اعالم می شود 

                  فروزان مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون:

وزارت  بین الملـل  امـور  مدیـرکل 
اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون، 
دکتـر  دستـــور  طبـــق  گفـت: 
وزیـر  عبدالملکـی«  اهلل  »حجـت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، بایـد 
بـرای  بین المللـی  ظرفیت هـای 
و  فراهـم  مهارت آمـوزی  راهبـرد 

شـود. تقویـت 
»حامـد  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
نشسـت  چهارمیـن  در  فـروزان« 
سـازمان  بـا  علمی–تخصصـی 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور گفت: »دیپلماسـی مهـارت« یکـی از ظرفیت های جدید 
شـود. گرفتـه  جـدی  بایـد  کـه  اسـت  کشـور  حرفـه ای  و  فنـی  آمـوزش  سـازمان 

وی اضافـه کـرد: فعالیـت در حـوزه دیپلماسـی مهـارت، باعـث اسـتفاده از ظرفیت هـای 
بین المللـی در داخـل کشـور می  شـود و می تـوان تجربیـات موفـق جمهوری اسـالمی را 
در موضـوع مهـارت  آمـوزی فنـی حرفـه  ای به کشـورهای دیگـر به ویـژه منطقه ارائـه کرد.

فـروزان افـزود: دیپلماسـی مهـارت در صورتـی محقـق می شـود کـه بتـوان از تمامـی 
ظرفیت هـای مراکـز دولتـی، خصوصی و مربیـان فنی و حرفه ای به درسـتی اسـتفاده کرد 

و تدبیـر در ایـن زمینـه اقـدام بسـیار بزرگی اسـت.
مدیـرکل امـور بین الملـل وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی تصریـح کـرد: در دولـت 
سـیزدهم رویکـرد مهارت آمـوزی بسـیار جـدی اسـت و ایـن موضـوع در سـازمان فنی و 

حرفـه ای بـا جدیـت پیگیـری می شـود و تاکنـون دسـتاوردهای خوبی داشـته اسـت.
فـروزان خاطرنشـان کـرد: بـرای تقویـت مهـارت در کشـور ابتـدا بایـد بـه دنبـال ایجـاد 
فرصت هـای بین المللـی باشـیم و در ایـن مسـیر بایـد از ظرفیت هـای سـایر معاونت ها و 

سـازمان های زیرمجموعـه اسـتفاده کنیـم.
فـروزان بـا اشـاره بـه اعـزام نیـروی کار به سـایر کشـورها بیـان کرد: وزیـر تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی بـر اعزام نیروی کار سـاده ای که در سـه سـال گذشـته از فرصت شـغلی 

برخـوردار نبوده انـد و نیازمنـد آموزش هسـتند، تأکیـد دارد.
مدیـرکل امـور بین الملـل وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی توضیح داد: دسـتور کار این 
اسـت کـه نیـروی کار شناسـایی و تحـت آموزش هـای فنی و حرفـه ای تبدیل بـه نیروی 

کار نیمـه حرفه ای شـود سـپس قابلیت اعزام پیـدا کنند.
در ادامـه ایـن نشسـت، »محمـد علیشـاهی« مسـئول گـروه بین الملـل سـازمان آموزش 
فنـی و حرفـه ای کشـور گفـت: تعامـل و هـم  افزایی بـا سـازمان های تابعـه وزارت تعاون، 

کار و رفـاه اجتماعـی ضروری اسـت.
وی بـر ارتبـاط و همـکاری نزدیـک بـا دفتـر امـور بیـن الملـل وزارت تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی تأکیـد کـرد و گفـت: معرفـی فرصت هـای مطالعاتـی و آموزشـی داخلـی و 

بین المللـی ضـروری اسـت.
 استفاده از فرصت های شغلی برای اعزام نیروی کار 

به برزیل ضروری است
مدیـرکل امـور بین الملـل وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، با اشـاره به اعـزام نیروی 
کار تحـت نظـارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسـتفاده از فرصت های شـغلی برای 

اعـزام نیروی کار را ضروری دانسـت.
»حامـد فـروزان« همچنیـن در نشسـت بـا »الئودمارگونسـالس آگوئیا نتو« سـفیر برزیل 
در تهـران، بـه همـراه مدیـران مجموعه هـای اقتصادی 2 کشـور تأکید کرد: روابط بسـیار 

خوبـی میان ایـران و برزیل برقرار اسـت.
مدیـرکل امـور بین الملـل وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی افـزود: ایـران و برزیـل از 
سـال ها پیـش در زمینـه اقتصـادی و اجتماعـی همـکاری داشـته و ظرفیت هـای خوبـی 

بـرای افزایـش همکاری هـا وجـود دارد.
در ادامـه ایـن نشسـت »الئودمـار گونسـالس آگوئیـا نتو« سـفیر برزیـل در ایـران ضمن 
ابـراز خرسـندی از برگـزاری ایـن نشسـت و تبریک دهه فجـر به دولت ایران خاطرنشـان 
کـرد: امـروز ایـران، اصلی تریـن شـریک تجـاری برزیـل اسـت و تمایـل داریـم ایـن روند 

ادامـه پیـدا کند.
وی افـزود: در برزیـل اعتقـاد زیـادی بـه همکاری های بخـش دولتی، خصوصی و توسـعه 

مناسـبات وجود دارد.

 با دستور وزیر کار ظرفیت های بین المللی 
مهارت آموزی تقویت می شود

در  احمر  هالل  جمعیت  رییس   
دیدار با زهره الهیان نماینده مردم 
تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت: استخدام نجاتگران 
هالل احمر، اولویت جمعیت است.

جمعیت  از  بازارکار  گزارش  به 
کولیوند  پیرحسین  احمر،  هالل 
مجلس  همکاری  ما،  انتظار  گفت: 
برای حمایت از استخدام نجاتگران 
با  نجاتگران  این  است.  احمر  هالل 
حضور در پایگاه های امداد و نجات 
و در سخت ترین شرایط در حوادث 
کشور  سراسر  مردم  به  مختلف 

خدمت رسانی می کنند در حالی که مبلغ اندکی حق الزحمه می گیرند و بیمه 
نیستند

ما  کاری  اولویت  نجاتگران  استخدام  وضعیت  تکلیف  تعیین  کرد:  تاکید  وی 
در جمعیت هالل احمر است و این موضوع را با همه نمایندگان مجلس که 
انتظار همراهی و حمایت  این مسیر  و در  میان گذاشتم  دیدار داشته ام، در 

شما و همکارانتان را دارم.
همچنین دبیرکل جمعیت هالل احمر در دیداری جداگانه، هشتمین روز ایام 
اهلل دهه فجر را به زهره الهیان تبریک گفت و یادآوری کرد: امروز هشتمین 
تحکیم  و  بانوان  تکریم  اسالمی،  »انقالب  عنوان  به  فجر  مبارک  دهه  از  روز 
به ویژه  بانوان،  به شما و دیگر  را  این روز  نام گذاری شده و  بنیان خانواده« 

امدادگران و نجاتگران زن جمعیت هالل احمر تبریک عرض می کنم.
الزمه  وحدت  و  همدلی  مودت،  کرد:  تاکید  دیدار  این  در  سلیمانی  یعقوب 
تعالی که هر روز در حال فزونی  این  تعالی در جمعیت هالل احمر است و 

است؛ سرمایه اجتماعی بزرگی برای ایران ساخته است.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  و  تهران  مردم  نماینده  الهیان  زهره 
جمعیت  موزه  از  دیدار  این  حاشیه  در  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 

هالل احمر بازدید کرد.

کولیوند: 

هالل احمر نجاتگران  استخدام 
 در اولویت است 
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دعوت به همکاری

 شرایط عمومی 
1 -داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران

2 -التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و والیت مطلقه فقیه.
3 -انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم. ) مالک عمل برای محاسبه تاریخ 

کارت پایان خدمت زمان برگزاری آزمون 1400/12/06 می باشد (.
تبصره : تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد.
4 -عدم اعتیاد به مواد مخدر ، روان گردان ها ، دخانیات و مشروبات الکلی.

5 -نداشتن سابقه محکومیت کیفری وارائه گواهی عدم سوء پیشینه .
6 -داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که جذب می شوند.

7 -دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی .
8 -نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت 

های دولتی یا خصوصی.
آزمون  از قبولی در  ، پس  تأیید گزینش شرکت  9 -احراز صالحیت های مورد نظر و 

کتبی و مصاحبه. 

 شرایط اختصاصی
1-داشتن مدرک تحصیلی مهندسی برق با گرایش های اعالم شده در جدول پیوست 

شماره دو شغل اپراتوری الزامی می باشد.
2-داشتن مدرک تحصیلی کاردانی برق با گرایش های اعالمی در جدول پیوست شماره 

دو برای شغل اپراتوری الزامی می باشد.
3 -داشتن شرایط سنی در هنگام برگزاری آزمون مورخ 12/06 /1400 به شرح ذیل :
3-1 -حداکثر 28 سال برای دانش آموختگان مقطع کاردانی. ) متولدین12/06 /72 به بعد(

کارشناسی. مقطع  آموختگان  دانش  برای  سال   30 کثر  -حدا  2 -3
)متولدین12/06 /70 به بعد(

3-3 -مدت انجام خدمت سربازی ، تا 24 ماه به حداکثر سن فوق الذکر اضافه خواهد شد.
الذکر، مدت سابقه  داشتن سابقه کار مرتبط در خصوص شغل فوق  3-4 -در صورت 
)حداکثر 5 سال ( بر حسب سوابق پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی به سقف 

سنی افزوده خواهد شد.
3-5 -در مورد شرکت کنندگان شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنها در صورت ارائه 

مدارک بـه میزان 5 سال به حداکثر سن فوق الذکر افزوده خواهد شد. 
4 -به استناد مفاد ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مفاد بند )ذ( ماده 
قانون 87 قانون ششم توسعه ،سه)3( نفراز کل ظرفیت جذب در استان قزوین و یک ) 1 

)نفر در استان زنجان به افراد با شرایط زیر تخصیص می بابد :
)خانواده های شاهد،جانبازان، آزادگان،همسر و فرزندان شهدا و جانبازان 25% و باالتر، 
فرزندان و همسران آزادگـان یکسـال و باالی یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر 
حضـور  مـاه  حداقل شش  سابقه  با  رزمندگان  برای  استخدامی  سهمیه   %  5 و  شاهد 
داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر 25 % و آزادگان 

کمتر از یک سال اسارت( 
تذکر 1: کلیه افراد واجد شرایط بند4 ، می بایست در آزمون شرکت نموده و در بین 
خود به رقابـت بپردازنـد انتخـاب ایـن داوطلبان در سقف سهمیه تعیین شده ، به ترتیب 

نمره اکتسابی و مصاحبه انجام خواهد شد.
تذکر 2: مرجع صدور تائیدیه معتبر برای بند 4: ایثارگران )جانبازان و آزادگان ، فرزندان آن 

ها و فرزندان شهدا( بنیاد شهید و امور ایثارگران استان های مربوطه می باشد.
5 - پس از کسر سهمیه های فوق الذکر ، باقیمانده ظرفیت استخدامی به داوطلبان آزاد 

اختصاص می یابد.
6 -پذیرفته شدگان دارای سابقه کار مرتبط ، در شرایط برابر، دارای اولویت می باشند.
7 -بومی بودن در محل خدمت )استان زنجان( و )استان قزوین( الزامی می باشد .

تبصره : بومی بودن در محل خدمت ایستگاه های برق تعیین شده )جدول شماره یک( 
دارای اولویت می باشد .

توضیح: بومی به فردی اطالق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد :
7-1 -محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد. 

7-2 -حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی داوطلب )ابتدایی، راهنمایی ویا دبیرستان( 
به صورت متوالی یا متناوب در محل درخواستی طی شده باشد.

7-3 -داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه 

در محل درخواستی برای استخدام را داشته باشند. 
7-4 -همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از 
شاغل و یا بازنشسته( که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان محل 

درخواستی برای استخدام آنان یکی باشد.
8 -انتخاب پذیرفته شدگان آزمون برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میـزان دو 
برابر ظرفیت مـورد نیاز ، از میان افراد حائز شرایط که به ترتیب باالترین نمره آزمون 

کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.
9 -انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش 

میسر خواهد بود لذا قبولی در آزمون کتبی ، به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد.
بکارگیری در  یا  بر خدمت در محل مورد نظر و  پذیرفته شدگان تعهدی مبنی  10-از 

دیگر نقاط تحت پوشـش حوزه عملیاتی شرکت با اختیارات شرکت، اخذ خواهد گردید.
11 -مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی 
و یا اعالم مدارک به صورت نـاقص ، بـر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از 
جذب نیرو )شامل آزمون ، مصاحبه و جذب( محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد 
اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد، از انجام مراحل 

بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو خواهد گردید. 

مواد آزمون
سواالت آزمون در یک دفترچه شامل آزمون عمومی و سواالت تخصصی طراحی گردیده 
و مواد )دروس( هر یک از رشته های شغلی و جزئیات مربوط در جدول نیازهای جذب 

نیرو در پایان آگهی درج شده است.
2-آزمون دارای نمره ی منفی بوده، هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک 

سوم نمره منفی تعلق می گیرد.

 چگونگی ثبت نام
از  توانند  می  دفترچه  این  در  مندرج  شرایط  دقیق  مطالعه  از  پس  گرامی  داوطلبان   -
ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400/11/16 حداکثر تا ساعت 24 روز پنجشنبه مورخ 
آذربایجان(  آموزشی و پژوهشی  اینترنتی )مجتمع عالی  از طریق سایت   1400/11/28

اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند.
-داوطلبان می بایست مبلغ و 1/250/000 ریال )یک میلیون و دویست و پنجاه هزار 
ریال( را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت 
نام )سامانه خرید کارت ثبت نام( و با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب 

پرداخت نمایند.
تبصره: پس از ثبت نام و پرداخت هزینه، وجه واریزی مسترد نمی گردد.

 راهنمای ثبت نام
1- از تایپ التین اطالعات خودداری نمایید.

2-هنگام درج اطالعات، کلید )Caps Lock( صفحه کلید خاموش باشد.
3- از زدن کلید )Enter( در هنگام درج اطالعات خودداری نموده و برای جدا کردن 

کلمات از یکدیگر، از کلید فاصله )Space( استفاده نمایید.
4- تکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامی است.

5- کد ملی خود را بصورت کامل )با درج صفر( و بدون خط تیره وارد نمایید.
6- برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی 3Χ4 )تمام رخ، زمینه روشن 
و جدید(، با فرمت JPG و با حجم حداکثر 70 کیلوبایت استفاده شود. عکس های غیر 

پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.
- اندازه عکس اسکن شده باید حداقل 200*300 پیکسل و حداکثر 400 300 پیکسل باشد.

- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
- حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

- حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تبصره: اسکن عکس از روی کارت های شناسایی )کارت ملی، شناسنامه و ....( قابل 
قبول نمی باشد و داوطلبان الزم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام 

به اسکن نمایند.
تبصره: در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در 

آزمون از وی سلب می گردد.

خصوص  در  قبلی،  های  آزمون  در  آمده  بوجود  مشکالت  به  توجه  با  مهم:  تذکر 
ثبت  که  داوطلبانی  برای  اکثرا  موضوع  این  که  داوطلبان،  عکس  ارسال  در  اشتباه 
عالوه  که  گردد  می  تاکید  است،  داده  رخ  شود،  می  انجام  دیگران  توسط  آنان  نام 
تا  نمایید  دقت  ارسالی  کنترل عکس  به  نسبت  حتما  نامی،  ثبت  اطالعات  کنترل  بر 
ارسال نگردد. بدیهی است که  اشتباهه عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما 
و  تلقی  متخلف  عنوان  به  فرد  متقاضی،  از طرف  اشتباهی  ارسال عکس  در صورت 

مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 5 و  عددی  نوع  از  که  بازیابی  شماره  به  مربوط  فیلد  نام،  ثبت  فرم  انتهای  در   -7
فراموش  در صورت  نمایید.  یادداشت  را  آن  و  تکمیل  دلخواه  به  را  باشد  می  رقمی 
کردن شماره رهگیری ثبت نام، با استفاده از این شماره به همراه کد ملی و شماره 
شناسنامه می توانید شماره رهگیری خود را بازیابی نمایید لذا تا پایان مراحل آزمون 

از این شماره کامال مراقبت نمایید.
نمایید.  یادداشت  را  ارائه شده  نمودن اطالعات، شماره رهگیری  از تکمیل  8- پس 

ضمنا امکان چاپ اطالعات وجود دارد.

 توزیع  کارت ورود به  جلسه  و زمان برگزاری آزمون
1- ارائه  کارت ورود به  جلسه  آزمون به  صورت اینترنتی  و از طریق  سایت  )مجتمع 
 1400/12/04 لغایت    1400/12/02 تاریخ   از  آذربایجان(  پژوهشی  آموزشی  عالی 

پذیرفت . خواهد  انجام 
آدرس  و  سـاعت   شد،  خواهد  برگزار   1400/12/06 مورخ  جمعه   روز  در  آزمون   -2

حـوزه آزمـون بـر روی کـارت ورود به  جلسه  آزمون درج خواهد گردید
بـه   ورود  هنگام  کاغذ(  روی  بر  شده  )چاپ  آزمون  جلسه   به   ورود  کارت  ارائه    -3

اسـت . الزامـی   حـوزه 
بعمل   جلوگیری  آزمون  حوزه  به   داوطلب   ورود  از  اینصورت  غیر  در  است   بدیهی  

آمد. خواهد 

 موارد قابل  توجه 
می    ) قزوین   و  زنجان   ( استان  بومی   و  باشد  می   آقایان  مذکور مختص   آزمون   -1

باشد .
2- پذیرفته  شدگان نهایی  با تشخیص  شرکت ، ملزم به  گذراندن دوره های آموزشی  
مورد نیاز و با هزینه  شرکت  خواهند بود بدیهی  است  هزینه  های مربوطه  در صورت 

انصراف پذیرفته  شده پس  از حضور در دوره ی آموزشی  عینا" اخذ خواهد شد. 
بر  نهایی   پذیرفته  شدگان  کار  به   و دعوت  بوده  معتبر  تا یک  سال  آزمون  نتایج    -3

اسـاس زمـان بهـره بـرداری پسـت  هـای بـرق خواهد بود.
در  نام  ثبت   به   مجاز  شرایطی   هیچ   تحت   معادل،  تحصیلی   مدرک  دارندگان   -4

باشند. نمی   آزمون 
5- در این  آزمون، هر داوطلب  می  تواند صرفا" برای یک  رشته  شغلی  ثبت  نام نماید.

به  موفقیت   بلکه  موکول  نبوده  به  منزله  پذیرش و جذب  آزمون کتبی   قبولی  در   -6
اخذ عدم  بعـدی شـامل  مصـاحبه ، گزینش ، معاینات پزشکی  و  داوطلبان در مراحل  
ارائه   از  پس    ، نهایی   شدگان  پذیرفته   با  و  باشد  می   ذیصالح  مراکز  از  پیشینه   سوء 
مدارک در مهلت  مقرر، قرارداد موقت  کار توسط  شرکت  پیشگامان نیرو مهار پارسه  

مطابق  قانون کار و مقررات ذیـربط  منعقد خواهد شد .
7- عدم ارائه  مدارک توسط  پذیرفته  شدگان نهایی  در مهلت  مقرر به  منزله  انصراف 
و  نموده  اقدام  ذخیره  نیروهای  محل   از  آنهـا  جایگزینی   به   نسبت   شرکت   و  تلقی  

. اعتراضات بعدی مسموع نخواهد بود 
حاصل   تماس   041-32893042 ی  شماره  با  ابهام  گونه   هر  وجود  صورت  در   -8

نمایید.

 : اینترنتی  سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و  نام  ثبت  جهت  شرایط  واجد  داوطلبان 
https://azmoon.nri.ac.ir مراجعه نمایند . 

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112146 

شرکت پیشگامان نیرو مهار پارسه، در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود ، جهت قرارداد بهره برداری پستهای فوق توزیع و انتقال برق ، تعداد 15 نفر از آقایان در 
رشته اپراتور پست برق در استان زنجان و استان قزوین، از بین فارغ التحصیالن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در مقطع کاردانی و 

کارشناسی برق، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش، به ترتیب از باالترین نمره به صورت قرارداد موقت کارگری با شرایط ذیل جذب می نماید. 
مهلت ثبت نام تا 28 بهمن 1400 می باشد.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

بیمارستان غیاثي در راستاي تکمیل کادر خود در تهران از 
 واجدین شرایط زیر دعوت به همکاري مي نماید:

 مسئول فني آزمايشگاه
 )متخصص علوم آزمایشگاهي(

 دستيار پاتولوژيست داراي سابقه کار در قسمت پاتولوژي آزمایشگاه
 سوپروايزر باليني

 )پرستار با سابقه مرتبط(
سوپروايزر آموزشي و كارشناس 

 هماهنگ كننده ايمني بيمار)پرستار با سابقه مرتبط(
 كارشناس پرستاري
كارشناس اتاق عمل
كارشناس بيهوشي 

 پزشك متخصص راديولوژي فك و دهان و صورت
CBCT جهت اشتغال در بخش 

متقاضیان واجد شرایط مي توانند تنها در ساعات اداري
  ) 8 صبح الي 14 ( با شماره زیر تماس حاصل نمایند.

02166301687  
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112124 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

فروشگاههاي زنجیره اي هفت 
جهت تکمیل کادر خود در استان زنجان از افراد واجد شرایط زیر 

 دعوت به همکاري مي نماید.
 كارمند فروش: خانم/ آقا،  تمام وقت

 سن 20 تا 35 سال، دیپلم، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
 پویا، پرتوان و پرانگیزه، ساعت کاري منعطف و انتخابي

دو شیفت چرخشي در طي هفته، شیفت اول 8 الي 17:30، 
 شیفت دوم 13 الي 22:30

 یک روز در هفته تعطیل، یک روز در هفته فول تایم
 حقوق ثابت عالي، بیمه تامین اجتماعي

 بیمه تکمیلي، بیمه عمر
 پرداخت اضافه کاري، جمعه کاري و نوبت کاري

 پورسانت و بهره وري،افزایش حقوق مناسب
 امکان ارتقا شغلي

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

09129721407 -09378627143
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112129 

در حاشيه بازديد از يك واحد توليدی و صنعتی 
صورت گرفت؛ ◄

 رایزنی معاون فناوری و نوآوری وزارت 
علوم و رئیس پارک علم و فناوری البرز

در حاشـیه بازدیـد از یک واحـد تولیدی و صنعتی صورت گرفـت؛ رایزنی معاون 
فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم و رئیس پارک علـم و فناوری البرز

در حاشـیه بازدیـد دکتـر خیرالدیـن معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری از یـک واحـد تولیـدی و صنعتـی در حـوزه مـواد غذایـی؛ 
مهنـدس مهـدی عباسـی رئیس پـارک علـم و فناوری البـرز و دکتـر خیرالدین 
معـاون نـوآوری و فنـاوری وزیـر، علـوم درزمینـه توسـعه تحقیـق و توسـعه و 

همـکاری واحدهـای صنعتـی و پـارک علـم و فنـاوری رایزنـی کردنـد.
دکتـر خیرالدیـن معـاون فنـاوری و نـوآوری وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری 
و مهنـدس مهـدی عباسـی رئیـس پـارک علـم و فنـاوری البـرز بـا همراهـی 
مدیرعامـل و مدیـران شـرکت کدبانـو )دلپذیـر( از کارخانه هـای فعـال درزمینٔه 

مـواد غذایـی واقـع در کمـال شـهر کـرج بازدیـد کردنـد.
در حاشـیه ایـن بازدیـد مهنـدس عباسـی در نشسـتی کـه برگـزار شـد بـا ارائه 
کلیاتـی از جایـگاه پـارک علـم و فنـاوری البـرز و نقشـی کـه فناوران مسـتقر و 
شـرکت های دانش بنیـان پـارک در تأمیـن نیازهـای کارخانه هـا و واحدهـای 
صنعتـی دارنـد بر توسـعه واحدهای تحقیق و توسـعه R&D(( و لزوم اسـتقرار 

ایـن واحدهـا در پـارک علـم و فنـاوری البـرز تأکیـد کرد.
وی بـه تجـارب خوب پـارک علم و فنـاوری البرز در تعامل بـا واحدهای صنعتی 
اشـاره و تأکید کرد: در شـرایط تحریم و کرونا، نقش مؤثر این پارک با مشـارکت 
مؤثـر شـرکت های دانش بنیان و فنـاور در حل مشـکالت واحدهای صنعتی یک 
نقـش سـازنده و مؤثـر بـود و در حاضر نیز آمادگـی الزم جهت هرگونـه نیاز این 
شـرکت ها و واحدهـای صنعتـی راداریـم و آمـاده ارائـه دسـتاوردهای دانشـی و 

نوآورانـه خـود به این واحدها هسـتیم.
در ایـن بازدیـد مقرر شـد مدیـران کارخانه میزبان )شـرکت دلپذیـر( در فرصت 
مناسـب از پـارک و توانمندی هـای فنـاوران پـارک علـم و فنـاوری البـرز بازیـد 

نمـوده و زمینه هـای همـکاری مشـترک را از نزدیـک بررسـی نمایند.

◄      معاون آموزش و كارآفرينی جهاد دانشگاهی خبر داد  

معــاون آمــوزش و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی از پیش بینــی 
ــه  ــه منظــور ارائ ــی و اســتانی ب برگــزاری نمایشــگاه هــای مل
محصــوالت و تولیــدات طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی 

خبــر داد.
ــرانان  ــا پیش ــترک ب ــت مش ــدی در نشس ــادق بیجن محمدص
طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی خوزســتان کــه در اهــواز 
ــری  ــالب تعبی ــم انق ــر معظ ــرد: رهب ــار ک ــد، اظه ــزار ش برگ
ــه  ــردم تکی ــه م ــت ب ــر وق ــه: ه ــد ک ــون دارن ــن مضم ــه ای ب
ــتاوردهای  ــج و دس ــه نتای ــم، ب ــاور کردی ــردم را ب ــم و م کردی
ــه نقــش و  ــاور ب ــی رســد ب ــه نظــر م ــم؛ ب ــی رســیده ای خوب
جایــگاه رفیــع مــردم در طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی 
خوزســتان کــه بــا مدیریــت و نظــارت عالیــه اداره کل تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی توســط جهــاد دانشــگاهی به عنــوان یک 
نهــاد توســعه ای و دانــش بینــان در حــال اجــرا مــی باشــد، 

ــت. ــال رخ دادن اس در ح
ــش  ــت افزای ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــنا، وی ب ــزارش ایس ــه گ ب
هم افزایــی، ادامــه داد: هم افزایــی بیــن  پیشــرانان، کارآفرینــان 
و افــراد عالقمنــد و فعــال در ایــن طــرح الزم اســت 
ــق  ــی محق ــم وقت ــن مه ــد و ای ــش یاب ــش افزای ــش از پی بی

خواهــد شــدکه از هــم آموختــن را جــدی بگیریــم. وی 
همچنیــن بــه نقــش صــادرات در پایایــی و مولد بودن اشــتغال 
اشــاره و اظهــار داشــت: قــدر همجــواری بــا کشــور عــراق را بــا 
توجــه بــه قرابــت هــای فرهنگــی و اعتقــادی بدانیــد و بــرای 
ایــن فرصــت بی نظیــر برنامــه ریــزی و هــدف گــذاری درســت 
ــه  ــری هم ــکاری و همفک ــا هم ــم ب ــید. امیدواری ــته باش داش
نقــش آفرینــان حــوزه کارآفرینی و اشــتغال اســتان خوزســتان 
و بــر اســاس یــک  برنامــه ریــزی هدفمنــد، کارهــای اثــر بخش 

ــدگاری در ایــن حــوزه انجــام دهیــم. و مان
ــا اشــاره  معــاون آمــوزش و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی ب
بــه نقــش پیشــرانان در ترویــج فرهنــگ کار و تــالش گفــت: 
ــاد  ــه اقتص ــک ب ــی و کم ــاغل خانگ ــعه مش ــور توس ــه منظ ب
خانــواده هــا، الزم اســت تجربیــات افــراد فعــال و موفــق در این 
حــوزه مســتند ســازی و بــاز نشــر شــود بــه همیــن منظــور از 
مدیــران طــرح در اســتان تقاضــا مــی شــود از پیشــرانان فعــال 
ــتان،  ــی اس ــاغل خانگ ــعه مش ــی توس ــرح مل ــکار ط و هم

کلیــپ هــای کوتــاه مــدت تهیــه شــود.
وی افــزود: بــه منظــور توســعه بــازار و معرفــی ظرفیــت 
ــارب  ــری از تج ــره گی ــا به ــی و ب ــاغل خانگ ــوالت مش محص

ــن  ــروش ای ــی و ف ــه بازاریاب ــی در حــوزه کمــک ب ــن الملل بی
محصــوالت، مطالعــات و برنامــه ریــزی هــای الزم بــرای 
ــال در  ــتانی در س ــی و اس ــگاه مل ــت نمایش ــزاری دو نوب برگ
ــیوع  ــرایط ش ــع ش ــا رف ــدوارم ب ــه امی ــت ک ــتور کار اس دس
ویــروس کرونــا بتوانیــم بــا همــکاری ســازمان هــا و دســتگاه های 

ــود.   ــی ش ــن اجرای ــان ممک ــن زم ــط در کمتری ذی رب
ــت: کار  ــاد دانشــگاهی گف ــی جه ــوزش و کارآفرین ــاون آم مع
ــه  ــاد دانشــگاهی خوزســتان توجــه ب ارزشــمند ســازمان جه
فرصــت هــا، نیازهــا و ظرفیــت هــای اســتان در حــوزه پوشــاک 
ــتمر  ــزی مس ــه ری ــالش و برنام ــا ت ــا ب ــکاران م ــت. هم اس
توانســته انــد جمــع قابــل قبولــی از کارآفرینــان، پیشــرانان و 
عالقمنــدان حــوزه پوشــاک را در قالــب یــک شــبکه تخصصــی 
ــای  ــاوره ه ــا و مش ــوزش ه ــه آم ــا ارائ ــم آورده و ب ــرد ه گ
ــد،  ــن، تولی ــره ارزش )تامی عمومــی و تخصصــی الزم در زنجی
بازاریابــی و فــروش(، اقدامــات بســیار مفیــدی را انجــام دهنــد. 
قطعــا ایــن حرکــت علمــی و همدالنــه، نویــد بخــش روزهــای 
بســیار خوبــی بــرای آینــده شــبکه پوشــاک خورســتان اســت 
ــی  ــطح مل ــد در س ــبکه بتوان ــن ش ــده ای ــم در آین و امیدواری

فعالیــت هــای مفیــد و اثرگــذاری داشــته باشــد.  

ــکار در  ــرانان هم ــت پیش ــن نشس ــنا، در ای ــزارش ایس ــه گ ب
حــوزه پوشــاک طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی، ضمــن 
ــاون، کار  ــات انجــام شــده توســط اداره کل تع تشــکر از اقدام
و رفــاه اجتماعــی و ســازمان جهــاد دانشــگاهی خوزســتان، بــه 
ــوالت  ــی محص ــا،  معرف ــکالت و دغدغه ه ــرات، مش ــان نظ بی
و تعــداد افــراد شــاغل مســتقیم و غیــر مســتقیم پرداختنــد.

ــدف  ــا ه ــی ب ــاغل خانگ ــعه مش ــی توس ــرح مل ــن ط همچنی
ایجــاد اشــتغال بــرای ۵۴ هزار نفــر از ســوی وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی بــه جهــاد دانشــگاهی واگــذار شــده اســت و 
ســازمان جهاددانشــگاهی خوزســتان نیــز با ســهمیه ۲۵۰۰ نفر، 

مجــری ایــن طــرح در اســتان اســت.

پیش بینی برگزاری نمایشگاه های ملی  و استانی ارائه محصوالت مشاغل خانگی 

طبــق گفتــه مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط 
کســب و کار ۳۳ دســتگاه هیــچ کاری بــرای تســهیل مجــوز 

کســب و کار نکــرده انــد.
بــه گــزارش بــازارکار، تــا ۱۸ اســفند یعنــی پایــان مهلــت 
قانونــی دســتگاه ها بــرای اتصــال بــه درگاه ملــی مجوزهــا، 
رئیــس دســتگاهی کــه در اجــرای ایــن قانــون تعلــل کنــد، 
ــن  ــا یــک ســال حبــس محکــوم می شــود. ای ــاه ت ــه ۲ م ب
ــط  ــود محی ــش و بهب ــات پای ــی مطالع ــز مل ــس مرک را رئی

کســب و کار وزارت اقتصــاد گفتــه اســت.
ــر  ــاد حاض ــات در وزارت اقتص ــام مقدم ــه او، تم ــه گفت ب
ــوز  ــی هن ــتگاه های تخصص ــک از دس ــچ ی ــا هی ــت، ام اس
ــا  ــی مجوز ه ــه درگاه مل ــال ب ــرای اتص ــی الزم را ب آمادگ
ــی  ــه درگاه مل ــد ب ــتگاه بای ــوع ۳۳ دس ــد. در مجم را ندارن
بیشــترین  میــان،  ایــن  از  و  شــوند  متصــل  مجوز هــا 
ــوز  ــدور مج ــی ص ــه متول ــوی وزارت کار ک ــا از س مجوز ه
ایــن  امــا  می شــود،  صــادر  اســت،  خانگــی  مشــاغل 

ــاده  ــخ ۱۸ اســفند آم ــا تاری ــه اعــالم کــرده کــه ت وزارتخان
نیســت.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، در ۵۵ امیــن جلســه 
ــخ ۱۲ بهمــن، طبــق دســتور  ــی در تاری ــات مقــررات زدای هی
ــداد  ــه تع ــد ک ــرر ش ــاد، مق ــر اقتص ــدوزی وزی ــان خان احس
۳۳۰ مجــوز مربــوط بــه مشــاغل خانگــی، بــه صــورت اعالنــی 
ــه محــض اینکــه ســامانه وزارت تعــاون، کار و  صــادر شــود. ب
رفــاه اجتماعــی بــه درگاه ملــی مجوز هــا متصــل شــود، تمــام 
ــرای  ــود را ب ــای خ ــی، مجوز ه ــاغل خانگ ــش مش ــاالن بخ فع

ــد. ــت می کنن ــر خــط دریاف ــه صــورت ب ــار ب ــن ب اولی
ــایت  ــی وارد س ــه متقاض ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــی ب اعالن
می شــود، شــرایط و مــدارک الزم را مشــاهده می کنــد و 
فقــط کافــی اســت کــه اعــالم کنــد ایــن شــرایط و مــدارک را 
داراســت. سیســتم بــه طور هوشــمند بررســی مختصــری انجام 
می دهــد؛ صحــت و ســقم کدملــی، ســن و موقعیــت مکانــی را 
بررســی می کنــد. اگــر مشــکلی بــه جهــت هویــت و موقعیــت 

مکانــی نداشــته باشــد، مجــوز اعالنــی بــرای او صــادر می شــود.
ــه  ــل ۴۴، هم ــی اص ــت های کل ــون سیاس ــاده ۷ قان ــق م طب
ــدارک  ــد م ــد بای ــادر می کنن ــوز ص ــه مج ــتگاه هایی ک دس
ــی و تخصصــی خــود  و شــرایط صــدور مجــوز را در درگاه مل
بگذارنــد و مــردم بــه صــورت الکترونیکــی مــدارک را ارســال و 
ســپس مجــوز را دریافــت کننــد. ایــن قانــون یــک ســال پیش 

ــه تصویــب رســید. در مجلــس ب
ــت، در  ــال ۱۳۸۷ اس ــوب س ــه مص ــی ک ــاده قانون ــن م در ای
ــن  ــدان تعیی ــم و زن ــی محک ــت اجرای ــف، ضمان ــورت تخل ص
شــده بــود. یعنــی اگــر در ســایت درگاه ملــی مجوز هــا شــرطی 
گذاشــته شــده باشــد کــه دســتگاه صادرکننــده مجــوز آن را 
ــه دادگاه شــکایت کــرده و  ــد ب رعایــت نکنــد، ذینفــع می توان

ــدان محکــوم کنــد. ــه زن دادگاه آن را ب
بــه گفتــه ســیاح، در طــی ایــن ۱۳ ســال گذشــته هیچکــدام از 
دســتگاه ها ضمانت هــای قانــون ســال ۸۷ را انجــام ندادنــد، زیــرا 
ــد صــدور  ــون جدی ــم در آن وجــود داشــت. در قان شــرایط مبه

مجوزهــا، ایــن شــرایط مبهــم حــذف شــده اســت. همچنیــن، هر 
شــرطی کــه ناظــر بــه ایــن باشــد کــه مامــوری بــرود و مکانــی را 
تائیــد کنــد را نیــز حــذف شــده و هیــچ دســتگاهی حــق نــدارد 
بــرای صــدور مجوز مامور بفرســتد.امضاهای طالیی و بروکراســی های 

اداری؛ علــت مقاومــت دســتگاه هاســت

◄  به گفته مركز ملی مطالعات پايش و بهبودمحيط كسب وكار
اتصال ناقص ۳۳ دستگاه به سامانه صدور مجوز کسب و کار 
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رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی سلسله

افتتاح ۴ طرح، واعطای دومیلیارد و۸۵۰ 
میلیون تومان تسهیالت مشاغل خانگی

رئیـس اداره تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی سلسـله گفت : 
در دهـه فجـر ۴ طـرح تعاونی افتتـاح و دو میلیـارد و ۸۵۰ 
میلیـون تومـان تسـهیالت بـه مشـاغل خانگـی ایـن 

شهرسـتان پرداخـت شـد .
علـی علیـزاده درگفـت وگـو بـا ایلنـا، بـا اشـاره 
کارگـران  ازحقـوق  اداره  ایـن  قـد  تمـام  دفـاع  بـه 
گفـت: تعـداد ۲۶۰ فقره دعـاوی طرح شـده کارگران 
شهرسـتان سلسـله مـورد رسـیدگی قرارگرفـت و این 

پرونـده هـا منجـر به صـدور رای شـدند.
علیـزاده تصریـح کـرد: تعـداد شـکایات دردسـت بررسـی ۵۰ فقره،تعـداد شـکایات هیـات 
اجـرای  بـر حسـن  نظـارت  و  بازرسـی  کـه  پرونـده هسـتند  فقـره   ۵۸ نظـر  تجدیـد 
قانـون کار از اولویـت هـای مهـم ایـن اداره اسـت کـه تعـداد ۴۰۷ مـورد بازرسـی ادواری 
وموردی دردسـتورکارقرارگرفته اسـت و شناسـایی اتباع غیرمجاز و معرفی کارفرمایان متخلف 

بـه دادگاه  در شهرسـتان سلسـله نیـز بـه میـزان ۱۴ مـورد بـه ثبت رسـیده اسـت.
وی گفـت: تشـکیل و توسـعه تعاونـی هـای متعـارف تولیـدی خدماتـی وتوزیعـی از اهداف 
سـازمانی اسـت کـه خوشـبختانه در شهرسـتان سلسـله تعـداد ۱۴ شـرکت تعاونـی بـه ثبت 
رسـیده اسـت و تعـداد ۱۶ تشـکل در حـوزه نماینـده کارگـران در واحدهـا در راسـتای وظایف 
قانونـی خـود فعالیـت دارنـد کـه درایـن مـدت تعـداد ۴ تشـکل کارگـری وکارفرمایی تشـکیل 

وتجدیـد انتخابـات صـورت گرفته اسـت.  
علیـزاده تصریـح کـرد: بـا توجـه به اهمیـت و نیاز شهرسـتان با فعـال کـردن انجمن صنفی 
کارگران سـاختمانی در شهرسـتان که عمال در چند سـال گذشـته به علت مشـکالت مدیریتی 
غیـر فعـال بـود کـه در چند مـاه اخیر فعالیـت خود را آغـاز کرده اسـت و تعداد مقـرری بگیران 

بیمـه بیکاری دراین شهرسـتان ۴۵ نفر اسـت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351665

حمایت از مشاغل خرد و خانگی 
با ایجاد مراکز کارآفرینی در زنجان 

رئیس سـازمان بسیج سازندگی سـپاه انصارالمهدی )عج( 
اسـتان زنجـان گفـت: ایـن سـازمان بـا ایجـاد مراکـز 
کارآفرینی، از مشـاغل خـرد و خانگی حمایت می کند.

سـرهنگ فرشـاد پیـری در گفت وگـو بـا ایسـنا، 
بـا اشـاره بـه اقدامـات بسـیج سـازندگی در حـوزه 
کارآفرینـی و اشـتغال بـرای بانوان، اظهار کرد: امسـال  
زنجـان  اسـتان  در  کارآفرینـی  مرکـز  و  کارگاه   ۱۲
راه انـدازی شـد کـه عمـده فعالیـت آن هـا شـامل 

مشـاغل خانگـی و خـرد اسـت.
وی افـزود: آمـوزش، توانمندسـازی، اعطـای تسـهیالت، بازاررسـانی و بازارسـازی از دیگـر 
جنبه های حمایت سـازمان بسـیج سـازندگی از بانوان در اسـتان محسـوب می شـود که بالغ بر 
۳۰ میلیـارد تومـان تسـهیالت در قالـب طرح های اقتصاد مقاومتی در اسـتان پرداخت شـده که 

بخـش قابـل توجهـی از دریافت کننـدگان این تسـهیالت بانـوان بودند.
ایـن مسـئول با بیـان اینکه کمک هـای مومنانه بـه نوعی جهـاد اجتماعی اسـت و این جهاد 
در اسـتان زنجـان بـه صـورت مسـتمر و در طـول سـال انجـام می شـود، ادامـه داد: کمک هـای 
مومنانـه در مناسـبت های مختلـف نمـود بیشـتری به خـود می گیـرد. در راسـتای تحقق جهاد 
اجتماعـی و بـا هـدف حمایـت از نیازمنـدان، همزمـان بـا دهـه بصیـرت و در دومیـن سـالگرد 
شـهادت سـردار دل هـا، ۲۰ هـزار بسـته معیشـتی، بهداشـتی و لـوازم تحریر در هشـت محور با 

اعتبـاری بالـغ بـر ۱۱ میلیـارد تومـان بیـن نیازمنـدان و محرومان اسـتان زنجان توزیع شـد.
پیـری در زمینـه اجـرای طرح هـا و پروژه هـای عمرانـی بـه ویـژه در ۳۷ روسـتای اسـتان، 
تصریـح کـرد: در سـال جاری ۱۸۰ پـروژه در ایـن راسـتا اجرا شـده و تعهد اجـرای ۲۲۸ پروژه 

تـا پایان سـال عملیاتی خواهد شـد.
رئیس سـازمان بسـیج سـازندگی سـپاه انصارالمهدی )عج( اسـتان زنجـان با اشـاره به تعهد 
پرداخـت تسـهیالت ۸۰ میلیـارد تومـان بـرای راه انـدازی ۵۰۰ کارگاه خانگی، خاطرنشـان کرد: 
ایـن تسـهیالت قرار بـود از طریق چهار بانک عامـل از محل تبصره ۱۶ قانـون بودجه، تفاهم نامه 
کمیته امداد در زمینه کسـب و کار و صندوق های قرض الحسـنه که بسـیج سـازندگی در قالب 
تسـهیل گری ورود پیـدا می کنـد، پرداخـت شـود که تاکنـون بیـش از ۳۰ میلیارد تومـان از این 

مبلغ محقق شـد.

ساماندهی مشاغل خانگی مورد توجه قرار گیرد
رئیـس کمیسـیون ویژه آب و مناطـق کم برخوردار 
شـورای اسـالمی شـهر اصفهان گفت: مشـکالت ذاتی 
ایجـاد  باعـث  مهاجـرت  و  حاشیه نشـینی  جملـه  از 

مناطـق کم برخوردار شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری برنـا از اصفهـان،  مجیـد 
محـالت  بـه  توجـه  خصـوص  در  نادراالصلـی 
کم برخـوردار برای رفـع معضالت موجـود، اظهار کرد: 
الزم اسـت بدانیـم اصفهـان عالوه بـر این کـه به لحاظ 
ظرفیت هـای خـود، معمـوالً از فرصت هـای موجـود 
اسـتفاده کرده اسـت، اما مشـکالت ذاتی از جمله حاشیه نشـینی و مهاجرت باعث ایجاد مناطق 

کم برخـوردار شـده اسـت.
وی ادامـه داد: شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان مبنـای کار خـود را بـر توجه ویـژه به مناطق 
کم برخـوردار از طریـق تسـهیل گری، توانمندسـازی و مشـاغل خانوادگـی اسـتوار کـرده اسـت؛ 
اولیـن اقـدام، باورمندسـازی جامعـه هـدف برای به دسـت آوردن شـغل و معیشـت اسـت، افراد 

باید خـود را بـاور کنند.
رئیس کمیسـیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شـورای اسـالمی شـهر اصفهان تصریح کرد: 
توانمندسـازی بـه معنای ارائه اطالعات اشـتغالی به جوانان اعـم از تحصیل کرده و تحصیل نکرده 
در راسـتای توانمندسـازی، آمـوزش و ارائـه حرفه هـای مختلف اسـت؛ با این روش فـرد می تواند 

بر اسـاس ظرفیت خود کارآفرین باشـد.
وی افـزود: خانواده هـا و زنـان سرپرسـت خانـوار نیـز مـورد توجـه قـرار دارند و در این راسـتا 
بـه دنبـال بسترسـازی و تجمیـع حرفه هـا و فرصتـی برای فـروش و برندسـازی محصـول آن ها 

. هستیم

سال آینده ۵۰۰ هزار شغل در حوزه روستایی کشور ایجاد می شود
روســتایی،  توســعه  معــاون 
عشــایری  و  محــروم  مناطــق 
ریاســت جمهــوری گفــت: بــا توجــه 
ــق  ــوزه مناط ــه ح ــت ب ــژه دول وی
روســتایی، ســال آینــده ۵۰۰ هــزار 
شــغل در ایــن مناطــق ایجــاد 

. د می شــو
ســیدامیر حســین مدنــی در 
آئیــن افتتــاح ۲۵ هــزار طــرح 
ــی  ــدوق کارآفرین ــتغالزایی صن اش
امیــد کــه بــا حضــور معــاون 
در  جمهــور  رئیــس  اجرایــی 
ــزار  ــی قرچــک برگ شــهرک صنعت

شــد اظهــار داشــت: دولــت توجــه ویژه ای بــه مناطــق روســتایی دارد 
بــه گونــه ای کــه بــا آغــاز عملیــات طرح هــای آبرســانی بــه مناطــق 
روســتایی بــا حضــور رئیــس جمهــور، تــا ســه ســال آینــده تنــش 

آبــی ۱۰ هــزار روســتای کشــور برطــرف می شــود.
وی افــزود: یکــی از مهمتریــن برنامه هــای دولــت در حوزه توســعه 
کســب و کار مناطــق روســتایی، ایجاد اشــتغال پایــدار در این مناطق 
ــزی  ــده برنامه ری ــال  آین ــت در س ــه دول ــی ک ــا طرح های ــت و ب اس
کــرده، ۵۰۰ هــزار شــغل در مناطــق روســتایی ایجــاد شــده و شــاهد 

مهاجــرت معکــوس بــه مناطــق روســتایی خواهیــم بــود.
وی تأکیــد کــرد: دولــت ســیزدهم تــالش دارد تــا هیــچ مهاجرتی 

از مناطــق روســتایی بــه شــهرها اتفــاق نیفتد.

وی احیــاء واحدهــای تعطیــل 
ــت  ــت دول ــل را اولوی ــه تعطی و نیم
اعــالم کــرد و افــزود: واحدهــای 
دلیــل  بــه  متعــددی  تولیــدی 
ــوء  ــم و س ــادی، تحری ــائل اقتص مس
ــد  ــده و بای ــل ش ــا تعطی مدیریت ه
بــا مدیریــت مناســب، ایــن واحدهــا 
احیــا و بــه چرخــه تولیــد بــاز گــردد.

مدنــی افــزود: بــر اســاس بــرآورد 
ــد  ــزار واح ــه، ۱۰۰ ه ــورت گرفت ص
تعطیــل و نیمــه تعطیــل در کشــور 
وجــود دارد کــه ۳۵ هــزار واحــد 
ــدن و  ــوزه مع ــادی و در ح آن اقتص

ــت. ــات اس ــوزه خدم ــی در ح ــت و مابق ــاورزی اس کش
وی اظهــار داشــت: بــا برنامه ریــزی صــورت گرفتــه و مکانیزم هــای 
اتخــاذ شــده، ســال آینــده چهــار هــزار واحــد اقتصــادی بــه چرخــه 
ــد در دل  ــزار واح ــداد، ۲ ه ــن تع ــه از ای ــردد ک ــاز می گ ــد ب تولی

روســتاها و ناحیه هــای صنعتــی مســتقر در ایــن مناطــق اســت.
وی تأکیــد کــرد: اگــر بــه جــای ارائــه تســهیالت بــه واحدهــای 
تعطیــل ونیمــه تعطیــل، ســاختار مالــی، حقوقــی و مدیریتــی احیــا 
ــا  ــه در دنی ــرمایه گذاری ک ــای س ــدوق ه ــود و از صن ــری ش و بازنگ
نیــز بــه آن توجــه شــده اســتفاده شــود، نقدینگــی کنتــرل شــده و 
بــه جــای دالل بــازی، ســرمایه مــردم بــه ســمت تولیــد ســوق پیــدا 

مــی کنــد.

معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری:

تصویب 1۴۰ طرح اشتغالزایی در استان قم 

سرپرست امور اقتصادی و دارایی قم

سرپرســت امــور اقتصــادی و 
دارایــی قــم از تصویــب ۱۴۰ طــرح 
اشــتغالزایی در اســتان قــم خبــرداد.
ــوج  ــزاری م ــزارش خبرگ ــه گ ب
قــم، مهــدی فراهانــی در گفــت و 
ــا  ــزود: ب ــگاران اف ــه خبرن ــا ب ــو ب گ
برگــزاری جلســات کمیتــه اســتانی 
ــه شــده  و بررســی طــرح هــای ارائ
ــط  ــی مرتب ــتگاههای اجرای ــه دس ب
بــا طــرح هــای فــوق، تاکنــون ۶۵ طــرح 
ــه  ــرح در عرص ــگری، ۳۸ ط گردش
در  طــرح  معــدن،۳۰  و  صنعــت 
حــوزه کشــاورزی،۱۳طرح در حــوزه 

ــب و  ــات، تصوی ــاوری ارتباط ــرح فن ــاوری و ۲ط ــم و فن ــارک عل پ
ــد. ــه بانــک هــای عامــل معرفــی شــده ان جهــت اخــذ تســهیالت ب

وی اضافــه کــرد: بانــک هــای عامــل در اســتان بــا اعتبــار ســنجی 
ــهیالت و  ــت تس ــرای دریاف ــا ب ــرایط آنه ــی ش ــان و بررس متقاضی
بــر اســاس دســتورالعمل بانــک عامــل ســتادی، نســبت بــه میــزان 

تســهیالت، تصیــم گیــری مــی کننــد.  
ــای  ــرح ه ــی ط ــات بررس ــت: در جلس ــار داش ــی اظه فراهان
ــل،  ــای عام ــک ه ــی و بان ــتگاه های اجرای ــه دس ــده، ب ــی ش معرف

اســت  تاکیــد شــده  و  توصیــه 
ــده  ــی باقیمان ــت زمان ــا در فرص ت
تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ نهایــت 
تــالش خــود را جهــت جــذب 
۱۰۰۰ میلیــارد تومــان تســهیالت 
اختصــاص یافتــه بــه اســتان از 
محــل بنــد الــف تبصــره ۱۸ قانــون 
بودجــه ســال ۱۴۰۰ بــه عمــل 

ــد. آورن
ــک  ــه از بان ــان اینک ــا بی وی ب
هــای عامــل اســتانی، خواســته 
ــتری  ــرعت بیش ــا س ــا ب ــده ت ش
تســهیالت  پرداخــت  رونــد 
ــکیل  ــا  تش ــتیم ب ــدد هس ــرد: در ص ــد ک ــد، تاکی ــال کنن را دنب
ــات  ــل جلس ــای ذی ــروه ه ــی و کارگ ــات کارشناس ــتمر جلس مس
اصلــی، رونــد بررســی ســایر طــرح هــا و ارســال آنهــا بــه بانــک 

عامــل را تســریع بخشــیم.
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افتتاح اولین کلینیک تخصصی کسب و کار 
در بندرعباس 

 

ــا دومیــن روز  ــان ب ــا همزم اولیــن کلینیــک تخصصــی کســب و کار ایمــن کاران کیمی
ــاه اجتماعــی اســتان  ــرکل تعــاون، کار و رف ــا حضــور مدی ــام اهلل دهــه مبــارک فجــر ب از ای

هرمــزگان افتتــاح شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از بندرعبــاس، » هــادی ابراهیمــی « در آیین 
افتتــاح ســی و ســومین مرکــز مشــاوره، اطــالع رســانی و خدمــات کارآفرینــی »کلینیــک 
تخصصــی کســب و کار ایمــن کاران کیمیــا«، گفــت: شــرکت هــای مشــاوره کســب و کار در 
جامعــه امــروزی یــک ضــرورت انکارناپذیــر اســت چــرا کــه هــم در حــوزه نیــروی کار و هــم 
در بحــث هدایــت ســرمایه گــذاران در مراکــز تولیــدی و مشــاغل و کســب و کارهــای نوآورانــه 

مــی تواننــد تحولــی در حــوزه اقتصــاد ایجــاد کننــد.
وی افــزود: انتظــار. مــا ایــن اســت کــه مراکــز مشــاوره کســب و کار طبــق یــک برنامــه 
مــدون هــر ســاله هــر یــک از ایــن مراکــز عــالوه بــر فعالیــت هــای روتیــن خــود بیــن ۷ تــا ۱۰ 

کســب و کار جدیــد ایجــاد کننــد. 
ــا تقدیــر از ابتــکار عمــل کلینیــک  مدیــر کل تعــاون کار و  رفــاه اجتماعــی هرمــزگان ب
کســب و کار ایمــن کاران کیمیــا گفــت: اینکــه بــا اســتفاده از مشــاورانی بــا مدارک دکتــرا در 
رشــته هــای مختلــف وارد ایــن عرصــه شــده ایــد نشــان مــی دهــد ریــل گــذاری اقتصــادی 
دولــت در بحــث اشــتغال و مشــاغل خــرد و خانگــی بــه جاســت چــرا کــه مثــال همیــن طرح 
پــرورش ماهــی در روســتاهای دور از ســاحل قطعــا بــا سیســتم و بوروکراســی اداری انجــام 
شــدنی نیســت و ایــن مراکــز شــتاب دهنــده کســب و کارهاســت کــه بــا اســتفاده از زیســت 
بــوم محلــی اشــتغال و نیــروی جــوان از ایــن دســت مشــاغل جدیــد می تواننــد ایجــاد کنند.
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ایجاد 17 هزار شغل با اجرای طرح جامع 
شبکه های آبیاری در کردستان

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کردسـتان گفت: با اجرای کامل طرح جامع شبکه های 
فرعی آبیاری در کردسـتان، بیش از ۱۷ هزار شـغل ایجاد و تثبیت می شـود.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از ســنندج، محمدفریــد ســپری در جلســه قــرارگاه امنیت 
ــی و  ــه گیاه ــا ۲ دســتور کار تغذی ــاد کشــاورزی اســتان کردســتان ب ــی ســازمان جه غذای
تامیــن کودهــای مــورد نیــاز و پیگیــری مشــکالت طــرح جامــع شــبکه های فرعــی آبیــاری 
و زهکشــی اســتان برگــزار شــد، اظهــار کــرد: تغذیــه گیاهــان زراعــی اســتان بایــد در کنــار 
افزایــش عملکــرد افزایــش کیفیــت و میــزان مــواد مغــذی آن مــورد توجــه قــرار گیــرد و بــر 
ــر قیمــت خریــد تضمینــی آن  همیــن اســاس در آینــده کیفیــت محصــوالت کشــاورزی ب

تاثیرگــذار خواهــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه خشکســالی بی ســابقه ســال گذشــته یــادآور شــد: ســال زراعــی گذشــته 
ــی کــه  ــا ۶۵۰ کیلوگــرم کاهــش یافــت در حال میانگیــن عملکــرد مــزارع گنــدم اســتان ت
برخــی کشــاورزان در همــان شــرایط آب و هوایــی بــا اجــرای کشــاورزی حفاظتــی و تغذیــه 

مناســب مــزارع  دیــم توانســتند نزدیــک بــه  ۲ تــن گنــدم برداشــت کننــد.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کردســتان اذعــان کــرد: تامیــن و توزیــع کــود 
در ســال زراعــی جــاری نســبت بــه ۲ ســال گذشــته مناســب تر بــوده و تاکنــون ۷۸ درصــد 

ســهمه کــودی اســتان جــذب و در بیــن کشــاورزان توزیــع شــده اســت.

برای دسترسی  به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351715

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این استان  مطرح کرد: مشاغل خانگی

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالمهدی )عج( استان ◄

◄ مجید نادراالصلی 

کارگاه های خانگی و کوچک مقیاس، قدم مناسبی
 برای اشتغال زایی است 

استاندار تهران: 

اســتاندار تهــران گفــت: بایــد دســت در دســت هــم بدهیــم تــا 
ــم  ــئوالن ه ــوند و مس ــی ش ــن معرف ــوالت ورامی ــع و محص صنای

ــرد. ــق بیشــتری بگی ــدات رون ــد کــه تولی ــالش کنن ت
ــگاه  ــیه نمایش ــوری در حاش ــن منص ــا، محس ــزارش ایمن ــه گ ب
کارآفرینــی و دســتاوردهای روســتایی و عشــایری ورامین بــا قدردانی 
از دســت انــدرکاران بــرای برپایــی ایــن نمایشــگاه، اظهــار کــرد: ایــن 
ــن  ــتان ورامی ــای شهرس ــی از ظرفیت ه ــش بخش ــگاه، نمای نمایش

ــود. ــوب می ش محس
ــا  ــای دنی ــی و تجربه ه ــی علم ــام مبان ــه تم ــان اینک ــا بی وی ب
مبیــن ایــن اســت کــه بــرای ایجــاد افزایــش اشــتغال، رفــع بیــکاری 
و رونــق در مشــاغل بایــد بــه ســمت مشــاغل خانگــی رفــت، افــزود: 
تولیــدات و کارآفرینــی اجتماعــی یــک ســرفصل مهم و کاربــردی در 

ــد. ــه حســاب می آی ــا ب دنی

اســتاندار تهــران تصریــح کــرد: در ســال های گذشــته در بســیاری 
از کشــورها رویکــرد بــرای حــل مشــکل اشــتغال بــه صــورت ایجــاد 
ــود کــه امــروزه از ایــن  ــزرگ ب صنایــع و کارخانه هــا وکارگاه هــای ب
ــک  ــی و کوچ ــای خانگ ــاد کارگاه ه ــم و ایج ــور کردی ــوع عب موض

مقیــاس قــدم مناســبی بــرای افزایــش اشــتغال اســت.
وی بــا بیــان اینکــه نمایشــگاه کنونــی نیــز از جنــس کارگاه هــای 
ــا  کوچــک مقیــاس اســت، اظهــار کــرد: ایــن افــراد و کارآفرینــان ب
ــام  ــم، کاری انج ــهیالت ک ــی و تس ــته ها و نقدینگ ــن داش کمتری

داده انــد کــه بــه چرخــه تولیــد رســیده اســت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351635

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ◄

تربیت تکنسین  های مهارتی زمینه ساز
 ایجاد اشتغال و کارآفرینی است

رضـا نقـدی در حاشـیه حضـور معاونـت اداری،مالی و مدیریـت منابـع وزارت علوم،تحقیقات و 
فناوری کشـور در این دانشـگاه، گفت : دانشـگاه فنی و حرفه ای با تربیت تکنسـین ها و مهندسان 
ماهـر، شایسـته و کارآفریـن و نیـز تعامـل بـا مراکـز صنعتـی و بخش هـای دولتـی و خصوصـی ، 
زمینه های الزم را برای کسـب مهارت ، ایجاد اشـتغال و کارآفرینی برای جوانان سـرافراز میهن اسالمی 

فراهم مـی کند.
بـه گـزارش خبرگـزاری بسـیج از سـمنان ، رضا نقدی رییس دانشـگاه فنی و حرفه ای اسـتان 
سـمنان بـا اشـاره به عملکرد بسـیار موفق دانشـگاه فنـی و حرفه ای در زمینه اشـتغال تصریـح کرد ، 
علـت آمـار اشـتغال ۶۵ درصـدی فارغ التحصیـالن ایـن دانشـگاه را گذرانـدن دروس مهارتی این 
دانشـجویان قبـل از ورود بـه دانشـگاه در هنرسـتان و کارودانـش ها ،برگـزاری ۷۰ درصـد دروس 
دانشـجویان در کارگاه و آزمایشـگاه های دانشـگاه فنی و حرفه ای ، برخورداری از اسـاتید خبره و 
مهارتی در سـطح این دانشـگاه، عدم ورود دانشـگاه فنی و حرفه ای به مقطع تحصیالت تکمیلی 
و در آخـر اینکـه ایـن دانشـجویان بـه دلیـل مهارتـی بودن آچـار به دسـت و فنی بـوده و به دلیل 

سـطح کـم توقعات سـریعا جذب بـازار کار می شـوند
وی بیـان داشـت: دانشـگاه فنـی و حرفه ای اسـتان سـمنان در حـال حاضر با داشـتن بیش از 
۳۵۰۰ دانشـجو و ۴ دانشـکده در شهرسـتان های سـمنان ، شـاهرود و امیرآبـاد دامغـان بـا هـدف 
تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص، کارآفریـن و متناسـب بـا فرصت هـای جدیـد شـغلی بـرای 
پاسـخگویی بـه نیازهـای بـازارکار در حوزه های مهارتـی و تکنولوژی و همچنین افزایش اشـتغال 

مولـد و کاهـش بیـکاری، رسـالت و ماموریت خـود را دنبـال می کند
رئیـس دانشـگاه فنـی و حرفـه ای اسـتان سـمنان گفـت : بـا عنایـت و قـول مسـاعد معاونت 
اداری،مالـی و مدیریـت منابـع وزارت علوم،تحقیقـات و فنـاوری کشـور و حمایـت هـای دکتـر 
خسـرویان ریاسـت دانشـگاه فنی و حرفه ای کشـور مقرر گردید مسـاعدت های الزم در خصوص 
اختصـاص بودجـه، توسـعه فضـای کارگاهـی و تجهیـز کارگاه هـا و آزمایشـگاه های دانشـگاه 
صورت پذیرد تا در راسـتای شـکوفایی هر چه بیشـتر و توسـعه مطلوب این دانشـگاه گام برداشته 

و بتوانیـم نقـش کلیـدی خـود را در حـوزه اشـتغال به نحوی شایسـته انجـام دهیم .

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان: ◄

منابــع  معاونــت  سرپرســت 
اســتانداری هرمــزگان گفــت: صنایع 
اســتان نیازهــای خــود را در زمینــه 
جــذب و بکارگیــری نیــروی انســانی 
ــی  ــک اطالعات ــق بان ــد از طری جدی
اســتانداری  اشــتغال  متقاضیــان 

ــد. ــن کنن ــزگان تامی هرم
ــر،  ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
محســن خاکــی نهــاد اظهــار کــرد: 

مهــدی دوســتی اســتاندار هرمــزگان از زمــان انتصــاب، حــل مســاله 
اشــتغال و بــه کارگیــری نیروهــای بومــی در صنایع اســتان را بــه عنوان 
یکــی از دغدغــه هــای مهــم خــود در دســتور کار قــرار داده اســت و 
در ســفر اخیــر رییــس جمهــور بــه اســتان ، ایــن مطالبــه از ســوی 
اســتاندار بــه شــکل پیشــنهاد بــه هیــات دولــت ارائــه شــد کــه بــا 
ــان بومــی  ــع مشــکل اشــتغال جوان ــرای رف ــت ب ــگاه مســاعد دول ن

اســتان ، خوشــبختانه پیشــنهاد 
اســتاندار مــورد تصویــب قــرار گرفت.

خاکــی نهــاد گفــت: متقاضیــان 
اشــتغال می تواننــد بــا مراجعــه بــه 
پورتــال اســتانداری هرمــزگان، از طریق 
ــه  ــایت ب ــام در س ــت ن ــش ثب بخ
 www.hormozgan.ir نشــانی 
اطالعــات خود را وارد و درخواســت 

خــود را ثبــت کننــد.
سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری 
هرمــزگان بیــان کــرد: ایــن اطالعــات از ســوی اســتانداری هرمــزگان 
در اختیــار صنایــع قــرار خواهــد گرفــت و از ایــن پــس نیــاز صنایــع 
در زمینــه جــذب نیــروی انســانی جدیــد از طریــق افــراد ثبــت نــام 

شــده در ایــن ســامانه رفــع خواهــد شــد.

جوانان بومی جویای کار هرمزگانی در پورتال استانداری 
ثبت نام کنند

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان:
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دعوت به همکاری

»معامله گر اوراق بهادار«

نام شركت: شركت كارگزاري ساوآفرين

 شهرستان: تهران

كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته مرتبط

  )مالي، اقتصاد، حسابداري ، مديريت و ...(

 داراي گواهي نامه معامله گري اوراق تامين مالي

حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط ،توانايي جذب مشتري ،

 داراي مهارت هاي توسعه بازار و تعامل با مشتريان، منظم و دقيق،  روابط عمومي 

عالي، داراي حسن رفتار در محيط كار، داشتن روحيه كار تيمي و همكاري  باال، صبور 

و متعهد و پيگير ، 

 دارا بودن كارت پايان خدمت جهت آقايان

لطفا رزومه خود را با موضوع »معامله گر شعبه تهران«

  به آدرس پست الكترونيكي زير ارسال نمائيد:  

info@savbroker.ir

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112120 

دعوت به همکاری

 تدوينگر:تدوين و ويرايش ويدئو براي سايت و شبكه هاي اجتماعي
 طراحي و ايجاد موشن گرافيك،ايده پرداز و به روز در طراحي

 خالق در توليد محتوا ويدئويي بخصوص براي اينستاگرام
 سرعت عمل كافي در كار در تدوين و اجرا و خروجي كار

 آشنا به فرايندهاي توليد محتوا در اينستاگرام و ساير شبكه ها
Adobe After Effects پيش نيازهاي نرم افزاري تدوينگر:مسلط به 
Adobe Photoshop مسلط به ،adobe Premiere مسلط به 

داشتن حداقل 2 سال تجربه در پوزيشن مورد نظر جهت مصاحبه الزامي است، 
 فقط به صورت حضوري مي باشد.

 شنبه تا چهارشنبه 9 صبح الي 17.30 عصر ،  پنج شنبه 9 صبح الي 14.30 ظهر
 سكونت در تهران، تعطيالت رسمي تعطيل است.

 پرداخت كمك هزينه اياب و ذهاب
 پورسانت، اضافه كاري، امكان درآمد تا 8 ميليون تومان

 تايم ناهار و استراحت
 اپراتور: پاسخگويي به تلفن خانم،  تمام وقت، حضوري

 شرايط دوركاري نداريم.
 موسسه فرهنگي و آموزشي در حوزه روانشناسي
 آشنا به كامپيوتر و نرم افزارهاي آفيس و اينترنت

 افراد مي بايست متعهد، منظم و داراي روابط عمومي باال باشند.

 شنبه الي چهارشنبه 9 صبح الي 17:30 / پنج شنبه: 9 الي 14:30
 تعطيالت رسمي تعطيل است

 پرداخت كمك هزينه اياب و ذهاب، پورسانت، اضافه كاري
 امكان درآمد تا 8 ميليون تومان، تايم ناهار و استراحت

 كارشناس ارتباط با مشتري:خانم،  تمام وقت، حضوري
 شرايط دوركاري نداريم.

 موسسه فرهنگي و آموزشي در حوزه روانشناسي
 آشنا به كامپيوتر و نرم افزارهاي آفيس و اينترنت

 شنبه الي چهارشنبه 9 صبح الي 17:30 / پنج شنبه: 9 الي 14:30
 تعطيالت رسمي تعطيل است.،پرداخت كمك هزينه اياب و ذهاب

 پورسانت،  اضافه كاري،  امكان درآمد تا 8 ميليون تومان
 تايم ناهار و استراحت

 از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به
  واتس اپ زير ارسال نمايند.

 لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.
 محدوده محل كار: ميدان وليعصر

)Whatsapp( 09931008852
لينك :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112117 

شركت سمینار ما جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

آقـای مهنـدس عبدی پور ضمن خسـته نباشـید به شـما 
و همـکاران لطفـا درباره جزئیـات آزمون اسـتخدامی کادر 
اداری بـرای قوه قضائیـه برای مخاطبـان ارجمند بـازارکار 

توضیـح دهید؟
ضمـن تشـکر از دسـت انـدرکاران هفته نامـه بـازارکار و همچنین 
پایـگاه خبری بـازارکار که همـواره به موضوع اسـتخدام توجه ویژه 
دارنـد بایـد عـرض کنـم مرکز آزمـون جهاد دانشـگاهی بر اسـاس 
وظایـف سـازمانی خـود و بـا تفاهـم و توافقـی که بـا قـوه قضائیه 
داشـته، آزمـون اسـتخدامی پیمانـی کادر اداری قـوه قضائیـه را 

بـرای جـذب 9600 نفر در سـال 1400برگـزار نماید.

ایـن آزمـون در چـه رشـته – شـغل هایـی و چـه زمانی 
می شـود؟ برگـزار 

ایـن آزمـون در 15 رشـته شـغلی اسـت و قـرار اسـت نیمـه دوم 
اسـفندماه در اسـتان های سراسـر کشـور برگزار شـود که براساس 
آن 9600 نفـر بـه صـورت پیمانـی بـه اسـتخدام قـوه قضائیـه در 
خواهنـد آمـد. 15 رشـته شـغلی نیز شـامل متصدی امـور دفتری، 
کاردان حراسـت، مسـئول ابـاغ و اجـرا، کاردان اقدامـات تامینـی 
و تربیتـی، حسـابدار، مـددکار اجتماعـی، مسـئول خدمـات مالی، 
کارشـناس شـبکه، ماشـین نویـس، تقریـر نویـس، کارشـناس آمـار، 
کارشـناس حقوقی، کارشـناس امـور اداری، کارشـناس برنامـه ریزی و 

کارشـناس تاسیسـات است.

لطفـا دربـاره نحـوه ثبت آزمـون توضیـح دهیـد و اینکه 
ثبـت آزمـون کـه از امروز سـه شـنبه آغـاز می شـود تا 

چه زمانـی ادامـه دارد؟
بدیـن وسـیله بـه اطـاع کلیـه داوطلبـان متقاضـی ثبـت نـام و 
شـرکت در آزمـون اسـتخدام کارکنـان اداری قوه قضاییه در سـال 
1400 می رسـاند، همـان طـور کـه در دفترچـه آزمـون قید شـده  
ثبـت نـام در ایـن آزمـون منحصـراً بـه صـورت اینترنتـی از طریق 
سـایت جهاد دانشـگاهی به نشـانی: www.hrtc.ir  از روز سـه شنبه 
مورخ 1400/11/19  آغاز و در روز پنجشـنبه مورخ 1400/11/28 

می پذیرد. پایـان 

لطفا درباره سـهمیه های آزمون و همچنین جنسـیت پذیرش ها 
بفرماییـد که چگونه و شـامل چـه گروه هایی می شـود؟

در ایـن آزمـون پذیـرش هم از میـان بانوان و هـم آقایان پیش بینی 
شـده و همچنیـن سـهمیه 25 درصـدی ایثارگـران، 5 درصـدی 
ایثارگـران و نیـز سـهمیه 5 درصد معلوالن کـه در قانون پیش بینی 

شـده لحاظ شـده است.

در چـه مقاطـع تحصیلی افـراد می توانند جذب شـوند؟ و 
آیا در یک عنوان شـغلی فارغ التحصیالن چند رشـته می توانند 

نمایند؟ شرکت 
از مقاطـع کاردانـی تا کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد مـی توانند 
در ایـن آزمون شـرکت کنند. بیشـتر دانش آموختگان رشـته های 
علـوم انسـانی مـی توانند در این آزمون شـرکت کننـد. نکته جالب 

همین اسـت مثا در رشته حسـابداری، فارغ التحصیان رشته های 
مختلف حسـابداری، امور مالی، بازرگانی، مدیریت دولتی و ... می توانند 

کنند. شرکت 

بیشـترین پذیـرش در ایـن آزمـون شـامل کـدام رشـته 
است؟  شـغلی 

بیشـترین پذیـرش در رشـته متصـدی امـور دفتـری اسـت کـه 
می توانیـم اعـام کنیـم حـدود 55 درصـد این آزمون اسـتخدامی 
کـه  دارد  اختصـاص  بـه رشـته شـغلی متصـدی امـور دفتـری 
اکثریـت پذیرفتـه شـدگان ایـن بخش هـم به فـارغ التحصیان 
رشـته های علوم انسـانی اختصاص دارد. در رشـته شغلی متصدی 
امـور دفتـری فـارغ التحصیـان بسـیاری از رشـته هـا مثـل علوم 

زبـان  دولتـی،  مدیریـت  عمومـی،  روابـط  ارتباطـات،  اجتماعـی، 
روابـط سیاسـی،  فرهنگـی،  امـور  مدیریـت  فارسـی،   ادبیـات  و 
افکارسـنجی، برنامـه ریـزی اجتماعی، رفتـار اجتماعی و بسـیاری 

از رشـته هـای دیگـر را شـامل می شـود.

مواد آزمون شامل چه مواردی است؟
آزمـون در دو بخـش عمومـی و تخصصـی برگـزار مـی شـود و  
جزئیـات آن در دفترچـه آزمون به صورت کامل تشـریح شـده اسـت 
کـه داوطلبـان آزمـون مـی تواننـد از جزئیـات آن آشـنا شـوند.

یکـی از شـائبه هـای کـه بعضـا داوطلبـان آزمـون هـای 
اسـتخدامی دارنـد ایـن اسـت کـه ایـن آزمـون هـا برای 
تبدیل وضعیت نیروهای شـاغل اسـت لطفـا در این زمینه 
نظـر خـود را بفرماییـد و شـفاف اعـالم نمایید آیـا آزمون 
اسـتخدامی قوه قضائیه بـرای جذب نیرو های جدید اسـت؟

بایـد بـه صـورت شـفاف اعـام کنـم کـه آزمـون اسـتخدامی 
کادر اداری قـوه قضائیـه کـه ثبـت نـام آن از امـروز آغاز می شـود 
بـرای جـذب 9600 نفر جدید اسـت و بحث تبدیـل وضعیت مطرح 
نیسـت و همـه داوطلبان با اطمینـان در این آزمون شـرکت کنند. 
فقـط درصـد کوچکی امتیـاز برای افـرادی که به صـورت افتخاری 
در شـوراهای حـل اختـاف همـکاری داشـته انـد در نظـر گرفتـه 
شـده که درون سـهمیه ای اسـت و هیچ خللی در بحث اسـتخدام 

9600 نفـر ایجـاد نمی کند.

نتایـج آزمـون چـه زمانی اعـالم می شـود؟ و چنـد برابر 
بود؟  خواهـد 

آزمـون اسـتخدامی گسـترده قـوه قضائیه بـرای جـذب 9600 نفر 
در 31 اسـتان کشـور برگـزار مـی شـود و ان شـااهلل نتایـج آزمـون 
در اسـفندماه جـاری و قبـل از سـال 1401 از طریـق مرکز آزمون 

جهـاد دانشـگاهی اعام خواهد شـد. 

در نهایـت دربـاره ضریـب قبولـی در آزمـون هـم نـکات 
مـورد نظـر را بیـان نمایید؟

ضریـب مـورد نظـر بـرای قبولـی در آزمون نیـز 60 درصـد آزمون 
تخصصـی و 40 درصـد آزمـون عمومـی اسـت و افـراد راه یافتـه 
بـه مرحلـه مصاحبـه نیـز بـا 70 درصـد نمـره آزمـون و 30 درصد 
نمـره عمومـی بـه اسـتخدام قـوه قضائیـه در سراسـر کشـور در 

آمد. خواهنـد 
گفتگو: امیرعلی بینام

از سوی رئیس مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در گفتگو با بازارکار:

اعالم جزئیات جذب و استخدام  9600 نفر در رشته های مختلف شغلی قوه قضائیه 

رئیـس مرکـز آزمـون جهاد دانشـگاهی در گفتگو بـا پایگاه خبری بـازارکار با اعالم این خبر خاطرنشـان کـرد: آزمون اسـتخدامی قوه قضائیه بـرای جذب 9600 نفر در 31 اسـتان 
برگزار می شود. کشـور 

مهنـدس احمـد عبـدی پـور دربـاره آغاز ثبـت آزمون اسـتخدام قوه قضائیـه نیز گفت: ثبـت آزمون اسـتخدامی قوه قضائیه از روز سـه شـنبه 19 بهمن ماه جـاری آغـاز و به مدت 
ده روز ادامـه خواهـد داشـت و زمـان برگـزاری آزمون نیز نیمـه اول اسـفندماه خواهد بود.

وی تصریح کرد: آزمون قوه قضائیه در 15 رشته شغلی و از میان بسیاری از رشته های علوم انسانی، فنی و ... برگزار می شود.
رئیـس مرکـز آزمـون جهاد دانشـگاهی با تصریـح اینکه اسـتخدام بیش از دانش آموختگان مقطع کارشناسـی اسـت تصریح کرد: در برخی رشـته هـا از دارندگان مـدرک کاردانی 

و در برخـی رشـته هـا از دارندگان مدرک کارشناسـی ارشـد نیـز در این آزمون اسـتخدام به عمـل می آیند.
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شرایط عمومی
متدین به دین مبین اسالم.

تابعیت جمهوری اسالمی ایران )ایرانی االصل بودن و عدم سابقه تابعیت بیگانه(.
ایمـان بـه انقـالب اسـالمی و نظـام جمهوری اسـالمی ایـران و آمادگی فـداکاری در 

راه تحقـق اهداف آن.
اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه.

فقـدان محکومیـت موثـر کیفـری و محکومیـت ناشـی از اقـدام علیـه امنیـت کشـور، 
انقـالب و نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران.

نداشتن عضویت یا وابستگی و هواداری از احزاب، گروه ها و سازمان های سیاسی.
عدم معروفیت به فساد اخالقی برابر ضوابط گزینش.

کسـانی کـه بعنـوان عضـو در ارتـش جمهـوری اسـالمی ایـران می پیوندند، بایـد برای 
رزمنـده شـدن وارد شـوند و آمادگـی ماموریـت در هـر منطقه/پایـگاه حـوزه ماموریـت 

نداجا را داشـته باشـند.
شـاخصه های تدیـن و انقالبـی بـودن اصـل بـوده و در همـه مراحـل مـورد توجـه 

می گیـرد. قـرار 
اسـتخدام افـراد بـر مبنـای مرتفـع نمـودن مشـکالت اقتصـادی آنـان نبـوده و جذب و 

اسـتخدام براسـاس نیـاز سـازمان می باشـد.
در استخدام افراد به وجود انگیزه خدمتی، روحیه ایثار و فداکاری توجه می شود.

سـپردن تعهـد محضـری مبنی بـر پرداخت 2 برابـر هزینه های دوره آموزشـی در صورت 
اسـتعفا و یـا اخراج برابـر قوانین و مقـررات ارتش جمهوری اسـالمی ایران.

دارا بـودن حداقـل سـن 17 سـال تمـام و حداکثـر 23 سـال )فرزنـدان شـاهد، جانبازان 
از کار افتـاده کلـی، آزادگان از کار افتـاده کلـی از شـرط سـن و معدل معاف می باشـند(.

اسـتخدام  پزشـکی  معاینـات  آیین نامـه  )برابـر  روان  و  جسـم  سـالمت  بـودن  دارا 
مسـلح(. نیروهـای 

تبصره: حداقل قد برای عموم داوطلبان 165 سانتی متر و دید چشم حداقل 0/8 می باشد.

 شرایط اختصاصی
سپردن تعهد محضری برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران.

دارا بـودن مـدرک تحصیلـی دیپلـم متوسـطه در یکی از رشـته های زیر با شـرایط مورد 
اشاره:

الـف( رشـته های نظـری )ریاضـی فیزیـک، علـوم تجربـی، علـوم انسـانی، علوم و 
معـارف اسـالمی( و فنی حرفـه ای و هوانـوردی بـا حداقـل معـدل کل 13

ب( رشـته های مهارتی کاردانش بجز رشـته های شـاخه کشـاورزی و زیرمجموعه 
آن با حداقـل معدل کل 13

3- قبولـی در آزمون هـای علمـی، معاینات پزشـکی، مقاومت جسـمانی و صالحیت های 
گزینشی.

۴- نداشتن تعهد خدمتی یا استخدامی به دستگاه های دولتی و بخش خصوصی.
5- دانشـجویان مشـغول بـه تحصیل در سـایر دانشـگاه ها در صورت داشـتن شـرایط و 

ضوابـط مـورد نظـر می تواننـد ثبت نـام نمایند.
تبصـره: از پذیرفته شـدگانی کـه دانشـجوی سـایر دانشـگاه ها می باشـند مشـروط بـه 

ارائـه برگـه انصـراف از تحصیـل ثبت نـام نهایـی بعمـل خواهـد آمد.
6- امکان استخدام دارندگان معافیت پزشکی وجود ندارد.

موارد مهم:
اسـتخدام مشـموالن وظیفـه عمومـی مسـتلزم ارائـه مدرکی دال بـر رسـیدگی به وضع 

مشـمولیت آنـان از اداره وظیفه عمومی اسـت. ) اسـتخدام مشـموالن غایـب و دارندگان 
کارت معافیت پزشـکی ممنوع اسـت(.

فرزنـدان معظـم شـهدا، جانبـازان، آزادگان، نیروهای مسـلح ، ایثارگران، بسـیجیان فعال 
و سـربازان جمعـی آجـا در صـورت احـراز شـرایط عمومـی و اختصاصـی از اولویت هایی 

بود. خواهند  برخـوردار 
حافظـان کل قـرآن کریـم در صـورت احـراز شـرایط عمومـی و اختصاصی اسـتخدام در 

اولویـت می باشـند.
داوطلبـان قبـول شـده در آزمـون علمـی، پیش بینی هـای الزم را بـرای حداقل سـه روز 

اقامـت در تهـران به  عمـل آورند.
آزمون علمی ورودی از کتب عمومی و مشترک سه سال دبیرستان خواهد بود. 

» مـوارد امتحانی شـامل: الف-احکام و معارف اسـالمی)دین و زندگـی( ب-زبان ادبیات 
فارسـی، ج-رایانـه، د- آزمـون هـوش ه- اطالعـات عمومـی و مسـائل روز جامعـه 

انگلیسـی« زبان  و- 
اعـالم قبولیـن نهایـی بـر اسـاس مصوبـات هیئـت گزینـش نیـروی دریایـی راهبردی 

ارتـش جمهـوری اسـالمی ایـران خواهـد بود.
در هر مرحله ای از گزینش که مشـخص شـود داوطلب فاقد شـرایط اعالم شـده اسـت، 

از ادامـه مراحـل گزینـش وی جلوگیری به عمـل خواهد آمد.
در صورت تکمیل سهمیه، ثبت نام متوقف خواهد شد.

اسـتخدام داوطلبـان واجد شـرایط، حسـب اولویت های سـازمانی عمدتـًا به منظورخدمت 
در مناطـق و پایگاه هـای عملیاتـی نیـروی دریایـی راهبـردی ارتش جمهوری اسـالمی 

ایـران صـورت می گیرد.
بـا توجـه به شـبانه روزی بودن دوره ی آموزشـی الزم اسـت داوطلبان مجرد باشـند و تا 

فـارغ التحصیلـی مجـرد باقی بماننـد )حداقل دوره 18 ماه می باشـد(
مـدت قـرارداد داوطلبان اسـتخدام، پنج سـال اسـت و این مـدت به منزلـه انجام خدمت 
دوره ضـرورت نیـز محسـوب می گـردد و در صورتـی قبـل از خاتمـه تعهد به هـر علتی 
از خدمـت مسـتعفی یـا برکنـار گردنـد برابر قانـون خدمت وظیفـه عمومی با آنـان رفتار 
خواهـد شـد. گفتنـی اسـت داوطلبـان پـس از طـی مـدت قـرارداد در صـورت تقاضـای 
شـخصی، داشـتن شـرایط الزم و نیـاز نداجـا، بـه اسـتخدام رسـمی تغییـر وضعیـت 

یافت. خواهنـد 
در خـالل دوره پیمانـی، ارتقـا درجـه، تغییـر تخصـص و پذیرش مـدرک تحصیلی باالتر 

بود. نخواهـد  مجاز 

 امتیازها
1- دوره آمـوزش داوطلبـان در آموزشـگاه به صـورت شـبانه روزی بـوده و کلیـه مخـارج 
آنـان از قبیـل وسـایل کمک آموزشـی، خـوراک، پوشـاک، بهداشـت و درمان بـه عهده 
نیـروی دریایـی راهبـردی ارتـش ج.ا.ا اسـت و ماهیانـه مبلغـی به عنـوان کمـک هزینه 

تحصیلـی نیـز بـه آنـان پرداخت خواهد شـد.
2- داوطلبـان پـس از اتمـام دوره آموزش برابـر مقررات ارتش جمهوری اسـالمی ایران، 

ترفیـع می گیرنـد و از حقـوق و مزایای شـغلی مربوط برخوردار می شـوند.
3- دانـش آموختـگان از تسـهیالت مصـوب، کارت اعتبـاری حکمـت و سـایر خدمـات 

رفاهـی برابـر مقـررات و ضوابـط موجـود برخـوردار خواهند شـد.
۴- درصـورت ازدواج داوطلبـان پـس از اتمـام دوره آمـوزش اولیـه ، همسـر و فرزنـدان 
آن هـا به عنـوان افـراد تحت تکفـل منظور و از تسـهیالت بیمـه خدمات درمانـی و بیمه 

عمـر برابـر ضوابط برخـوردار خواهند شـد.

ج( مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
1- عکس ۴×3 دو قطعه )پشت نویسی شده(

2- اصل شناسنامه عکس دار به همراه داشتن روگرفت تمام صفحات سه سری
3- اصل کارت ملی و روگرفت سه سری

۴- اصـل مـدرک دیپلـم یا گواهـی قبولی موقـت دیپلم که بـه تایید آمـوزش و پرورش 
محل تحصیل رسـیده باشـد.روگرفت سـه سری

5- اصـل ریـز نمـرات دیپلـم کـه بـه تاییـد آمـوزش و پـرورش محـل تحصیـل 
باشـد. رسـیده 

6- خانـواده هـای درجـه یـک شـهدا ،جانبـازان ،آزادگان، فرزنـدان کارکنـان نیروهـای 
مسـلح و بسـیجیان فعـال هنـگام ثبـت نـام اصـل نامـه معتبـر از سـازمان مربوطـه را 
جهـت برخـورداری از امتیازهـای مصـوب ارائـه نماینـد در غیـر اینصـورت امتیـازی 

محاسـبه نمـی شـود.
7- اصـل نامـه اشـتغال بـه خدمت یـا معرفی نامـه ازکانـون بازنشسـتگان والدین جهت 

فرزنـدان کارکنان نیروهای مسـلح.
8- مدرکـی کـه مبیـن وضعیـت نظـام وظیفـه باشـد ماننـد: اصـل کارت پایـان خدمت 
یـا گواهـی اشـتغال بـه تحصیـل یـا کارت معافیـت دائـم غیـر پزشـکی یـا برگـه اعزام 

به خدمـت )بـدون مهـر غیبـت(
۹- واریـز مبلـغ 1/000/000ریـال )یـک میلیـون ریال( بـه حسـاب 515157۹007008 
بانـک سـپه )بـه نـام تمرکز وجـوه عواید دارایـی پشـتیبانی قـرارگاه نداجـا( و ارائه اصل 
برگـه واریـزی در زمـان ثبـت نام. )وجـه واریزی به هیچ وجه قابل اسـترداد نمی باشـد.(

د( نحوه ثبت نام
ثبت نـام از داوطلبـان به صـورت حضـوری انجـام خواهد شـد و بـه مدارکی که با پسـت 

ارسـال شـود، ترتیب اثر داده نخواهد شـد.
داوطلبـان واجـد شـرایط از تاریخ 23/11/1۴00 تـا تاریـخ 03/12/1۴00 فرصت دارند با 
در دسـت داشـتن مـدارک مـورد نیـاز در بنـد )ج( و بـا توجـه بـه محل سـکونت خود به 

یکـی از نشـانی های زیر بـرای ثبت نـام مراجعـه نمایند:

 آدرس و محل ثبت نام
1-تهـران: میـدان رسـالت، انتهـای خیابـان نیـروی دریایـی، معاونـت نیـروی انسـانی 
نیـروی دریایـی/ مدیریت گزینش و اسـتـخــدام ، تلفـن 77226007و 02177226003

2-اراک: خیابـان شهیدبهشـتی)عباس آبـاد( جنـب امامـزاده، دفتـر نمایندگـی گزینـش 
و اسـتخدام نیـروی دریایـی،                                         تلفـن 086۴۴2۴80۴۴

3-اردبیـل: شـورآبیل، جنب نمایشـگاه بیـن المللی، سـاختمان همیاری شـهرداری طبقه 
اول، دفتـر نمایندگـی گزینـش و اسـتخدام نیـروی دریایی ،        تلفـن 0۴5335۹386۹

۴-اصفهـان: خیابـان ارتـش، سـه راه حکیـم نظامـی، خیابـان صفـه، نرسـیده بـه اتـکا، 
جنـب کانون بازنشسـتگان نیروهای مسـلح، دفتـر نمایندگی گزینش و اسـتخدام نیروی 
دریایـی ،                                                                 تلفـن031362021۴6

5-بجنـورد: خیابـان امـام خمینـی )ره( ، امـام خمینـی 2۴ ، خیابـان اطلـس ، اطلـس 8 ، 
سـاختمان اسـتانداری قدیـم ، طبقـه دوم دفتـر نمایندگـی گزینـش و اسـتخدام نیـروی 
دریایـی ،                                                              تلفـن 05832262171

6-بندرعبـاس: جـاده اسـکله شـهیدباهنر، جنـب درمانـگاه تخصصـی نیـروی دریایـی، 
نیـروی انسـانی / شـعبه گزینـش و اسـتخدام ، تلفـن 07633۴2300۹داخلـی 2055

7-بندرجاسـک: جنـب میدان شـهدا، منطقـه دوم والیت نیروی دریایـی ارتش جمهوری 
اسـالمی ایران، نیروی انسـانی/ شـعبه گزینش و اسـتخدام ،        تلفن 076۴2520682

8-بوشـهر: پایگاه دریایی بوشـهر، درب دوم دژبان، 
نیروی انسـانی/ شـعبه گزینش و اسـتخدام ،        تلفن1۹- ۴252۴033 داخلی 3036

۹-تبریـز: خیابـان آزادی، جنـب بیمارسـتان ارتش، دفتـر نمایندگی گزینش و اسـتخدام 
نیـروی دریایـی ،                                                         تلفـن 0۴135۴1۴136

10-چابهـار: کنـارک، منطقـه سـوم نیـروی دریایـی ارتـش جمهـوری اسـالمی ایران ، 
جنـب درب دژبـان، نیـروی انسـانی/ شـعبه گزینـش و اسـتخدام ،

 تلفن3121۴5و312۹22 و 05۴312۴2006
بنیـاد  سـاختمان   ، افـالک  نبـش  مدیریـت،  پـل  خیابان60متـری،  11-خرم آبـاد: 
، دریایـی  نیـروی  اسـتخدام  گزینـش  نمایندگـی  دفتـر  همکـف(،  نخبگان)طبقـه 
 تلفن06633213586

12-خرمشهر: پایگاه نیروی دریایی، نیروی انسانی / شعبه گزینش و استخدام ، 
تلفن 06153531835

13-رشـت: پـل عـراق ،خیابـان رسـالت، انتهای منـازل سـازمانی نیـروی دریایی، جنب 
مجتمـع بـاران، نیـروی انسـانی/ شـعبه گزینش و اسـتخدام ،     تلفـن 0133333۹۹75

1۴-سـمنان: بلـوار ولی عصر)عـج(، روبـروی پـارک سـنگی، دفتـر نمایندگـی گزینش و 
اسـتخدام نیـروی دریایـی ،                                           تلفـن 02333331528

15-سـنندج: میدان مولوی کرد، سـه راه صفری، سـاختمان شـماره3 اسـتانداری، طبقه 
اول، دفتـر نمایندگـی گزینش و اسـتخدام نیـروی دریایی ،        تلفـن 087332۴66۴6

16-سـیرجان: بلـوار امـام رضـا)ع(، آمـادگاه نـاوگان جنـوب نداجـا، درب لنگـر، نیـروی 
انسـانی / شـعبه گزینـش و اسـتخدام،                              تلفـن 03۴3203567

17-شـهرکرد: گـودال چشـمه، بلـوار 13 آبـان، سـازمان دانش آمـوزی، دفتـر نمایندگی 
گزینـش واسـتخدام نیـروی دریایـی                                       0383335۴۹۴ 1

18-شـیراز: میـدان اطلسـی نبـش خیابان فروغـی، روبروی بانک سـپه، دفتـر نمایندگی 
گزینـش واسـتخدام نیـروی دریایـی ،                                 تلفـن 07132286313

1۹-کرمانشـاه: سـه راه حافظیـه، بلـوار شـهید غیرتمنـد، نرسـیده بـه بانـک حکمـت 
ایرانیـان، دفتـر نمایندگـی گزینـش اسـتخدام نیـروی دریایـی ، تلفـن 083383۹50۹3

20-گـرگان، بـه سـمت جـاده آق قال،جنـب ترمینال،پشـت جایگاه سـی ان جـی، دفتر 
نمایندگـی گزینـش و اسـتخدام نیـروی دریایـی ،                  تلفـن 01732686023
21-مشـهد: انتهای کوه سـنگی هشـت، مجتمع تشـریفاتی میالد نداجا، دفتر نمایندگی 
گزینش و اسـتخدام نیروی دریایی ،                  تلفن 051385۹8300 و 385۹8811
22-نوشـهر: خیابان شـهید عمادالدیـن کریمی، دانشـگاه علوم دریایی امـام خمینی)ره(، 
نیروی انسـانی/ شـعبه گزینش و اسـتخدام،                            تلفن 01152353083

23-یـزد: امـام شـهر ، بلـوار کارگـر، خیابـان باهنـر شـمالی، پـالک 2، دفتـر نمایندگی 
گزینـش و اسـتخدام نیـروی دریایـی ،                             تلفـن 035352363۹0

 مکان و زمان برگزاری آزمون ورودی
1- محـل برگـزاری آزمـون ورودی، همـان شـهری اسـت کـه داوطلـب در آن اقدام به 

ثبت نـام نموده اسـت.
2- تاریـخ برگـزاری آزمـون ورودی، هم زمـان بـا ثبـت  نـام بـه اطـالع داوطلبـان 

خواهـد رسـید.
اطالعات مفید و کاربردی آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش:

تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا 3 اسفند 1۴00

ثبت نام بصورت حضوری از 23 بهمن الی 3 اسفند 1۴00 می باشد.

دعوت به همکاری

نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران به منظور تامین نیروی انسانی خود از بین جوانان متدین، مومن، عالقه مند به رزمندگی و دارای روحیه انقالبی، والیتمداری، سلحشوری، استکبارستیزی، 
از جان گذشتگی، ایثارگری و بسیجی و متعهد به حفظ ارزش های انقالبی نظام جمهوری اسالمی ایران در طیف درجه دار جهت انجام خدمت در تمامی پایگاه های واقع در جغرافیای کشور عزیزمان ایران اسالمی 

به صورت پیمانی هم رزم می پذیرد. مهلت ثبت نام از 23 بهمن تا 3 اسفند 1400 می باشد.

ایجاد یکصد هزار شغل را تا پایان سال محقق می کنیم
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال بازارکار درباره اشتغال وعده داده شده در ابتدای 
سال مبتنی بر ایجاد 100 هزار شغل در شهرک های صنعتی گفت: ایجاد یکصد هزار شغل را تا پایان سال 
محقق می کنیم. ضمن اینکه توسعه اشتغال دانش آموختگان را از طریق ارائه مشاوره های تخصصی به 

واحدهای کوچک و متوسط و از طریق مراکز تخصصی فناوری دنبال می کنیم.
وی بر  ارتباط خوب شرکت شهرک های صنعتی با دانشگاه ها و مجموعه مراکز علمی و دانشگاهی 
اشاره کرد و گفت: در این زمینه تفاهم نامه های خوبی با مراکز مختلف علمی و دانشگاهی به امضاء 
رسانده ایم و بزودی تفاهم نامه همکاری با معاونت نوآوری و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

امضاء خواهیم کرد. 

طرح جامع صنعتی برپایه آمایش سرزمین اجرا می شود
وی همچنین از اجرای طرح جامع صنعتی برپایه آمایش سرزمین خبر داد و گفت:  بر مبنای این طرح، 
مشخص خواهد شد کدام شهرک ها باید توسعه یافته و در کدام مناطق ظرفیت ایجاد شهرک ها و نواحی 

صنعتی جدید وجود دارد که از سال آینده بر مبنای پتانسیل های موجود عملیاتی خواهد شد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در ادامه با اشاره به طرح ها و پروژه های 
این سازمان در ایام اهلل دهه فجر، خاطرنشان کرد: در این ایام 3۹5 طرح صنعتی در بخش های مختلف 

صنعت و تولید به بهره برداری می رسد.

همکاری مشترک با چین در ساخت شهرک های صنعتی
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی از صادرات سه میلیارد دالری واحدهای فعال 
در شهرک های صنعتی در سال جاری و برخورد با سوداگری زمین خبر داد و گفت: یکی از موضوعات 
توافقنامه بلندمدت با چین ایجاد شهرک صنعتی مشترک بود که برنامه داریم بیشتر بخش خصوصی در 

این زمینه مشارکت کند.
دکتر رسولیان اظهار کرد: بیشتر صادرات واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی در حوزه صنایع غذایی، 

مواد شیمیایی، نساجی و چرم، لوازم خانگی و کاالهای غیر فلزی بوده است.
وی همچنین با اشاره به کاهش 18 درصدی واحدهای راکد در شهرک های صنعتی نسبت به سال 
گذشته، گفت: به طور کلی در داخل و خارج شهرک ها 12 هزار و 67 واحد تعطیل وجود دارد که 681۴ 
واحد از آن ها داخل شهرک ها فعال هستند. البته بررسی ها نشان می دهد 62 درصد از این 12 هزار و 67 

واحد راکد امکان راه اندازی مجدد دارند و مابقی باید مدل و کارکردشان تغییر کند.
وی گفت:  در همین راستا در 31 استان کشور یک هزار و 11۴3 میلیارد تومان پروژه عمرانی اماده افتتاح 
شده است که در قالب 3۹0 پروژه تعریف شده و در 228 شهرک، ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اجرایی 

می شود و اجرای آنها به تامین زیرساخت های صنعتی در شهرک ها کمک خواهد کرد.

تاکید بر توسعه شهرک های خصوصی و تخصصی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر 832 شهرک و ناحیه صنعتی فعال 
در سطح کشور شامل 501 شهرک، 327 ناحیه و چهار منطقه ویژه وجود دارد گفت: یکی از اولویت های 
اصلی ما توسعه شرهرک های صنعتی توسط بخش خصوصی و نیز توسعه شهرک های تخصصی در 

کشور است. 
وی به توسعه زیر ساخت ها در شهرک های صنعتی اشاره کرد و گفت:  امسال برای تامین زیرساخت های 
آنها 6 هزار و 2۴8 میلیارد تومان هزینه شده است. همچنین طرح های مختلفی در روزها و هفته های 
اتی به بهره برداری می رسد که این پروژه ها در حوزه های آبرسانی، برق رسانی، تصفیه فاضالب، 

محوطه سازی، اصالح معابر، گاز رسانی، آتش نشانی، مخابرات و ... خواهد بود.

4۸ هزار و ۵3۵ واحد صنعتی و تولیدی فعال در کشور
دکتر رسولیان افزود: ۴8 هزار و 535 واحد صنعتی و تولیدی در این سازمان در حال بهره برداری هستند که 
۴2 درصد واحدهای خرد )زیر 10 نفر کارکن(، 51 درصد واحدهای کوچک )بین پنج تا 10 نفر کارکن(، 
پنج درصد واحدهای متوسط )50 تا 100 نفر کارکن( و 2 درصد واحدهای باالی 100 نفر کارکن هستند. 

شهرک دانش بنیان و شهرک پوشاک در کشور راه اندازی می شود
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با تاکید بر اینکه شهرک دانش بنیان و 

شهرک پوشاک در کشور راه اندازی می شود گفت: شرایط و مجوزهای قانونی الزم برای راه اندازی 
شهرک پوشاک در استان تهران نهایی شده و بزودی ایجاد شهرک آغاز می شود. این شهرک از چهار 

سال پیش قرار است در جنوب تهران راه اندازی شود.
وی به ایجاد شهرک دانش بنیان اشاره کرد و گفت: براساس تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی این 
شهرک را نیز بزودی عملیاتی خواهیم کرد. همکاری خوبی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

داریم و این کار را با وزارت علوم را به طور تنگاتنگ دنبال می کنیم.

1۵00 شرکت دانش بنیان و فناور در شهرک های صنعتی فعال هستند
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خاطرنشان کرد: 1500 شرکت دانش بنیان 
و فناور در شهرک های صنعتی فعال هستند. 100خوشه های صنعتی، از جمله خوشه کفش و ...  از 
محورهای فعالیت ماست. همچنین اشتغال دانش آموختگان در اولویت هستند. اکنون 6 شهرک فناوری 
و 38 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار داریم و حمایت از شرکت های دانش بنیان مطابق تاکید رهبر 
معظم انقالب در دستور کار است، به طوری که تخفیف 10 درصدی در واگذاری اراضی به آنها، در اولویت 

قرار گرفتن برای بهره برداری و همچنین واگذاری اراضی به آنها انجام می شود.

مشکل کمبود نیرو در شهرک های صنعتی
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در ادامه با اشاره به اینکه مشکل کمبود 
نیرو در برخی از شهرک های صنعتی از مشکالت ماست گفت: از ابتدای امسال تاکنون 130 شرکت 
داشن بنیان زمین با اقساط بلندمدت از این سازمان دریافت کرده اند و باید اعالم کنیم فرصت های خوبی 

برای اشتغال و کارآفرینی در شهرک های صنعتی کشور وجود دارد.

هنوز شهرک صنعتی مشترک در کشور نداریم
وی به رایزنی با کشورهای ترکیه، عراق و آذربایجان برای ایجاد شهرک های صنعتی مشترک اشاره کرد 
و گفت: هنوز شهرک صنعتی مشترک در کشور نداریم و در این زمینه آمادگی داریم و تالش می کنیم.

41 هزار ساعت قطعی برق در شهرک های صنعتی
رسولیان با اشاره به اینکه در مجموع 10 هزار و ۴15 مگاوات برق در شهرک ها و نواحی صنعتی تامین 
شده و کسری برق 2 هزار و 372 مگاوات است گفت: ۴1 هزار ساعت و به تعداد 13 هزار بار، قطعی برق 
در شهرک های صنعتی در سال جاری وجود داشته و قطع برق شهرک های صنعتی به وزارت نیرو بر 

می گردد که امیدواریم چاره اندیشی گردد.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: برای امسال افزون بر 2 هزار و 500 مگاوات برق با وزارت نیرو برای 

تامین برق شهرک ها و نواحی صنعتی مشارکت کردیم و توسعه نیروگاه های مقیاس کوچک و نیروگاه های 
خورشیدی را در دستور کار داریم.

رسولیان اظهار داشت: همچنین 16 هزار و 558 لیتر در ثانیه آب برای شهرک ها و نواحی صنعتی تامین 
شده و دو رویکرد استفاده از پساب شهری و تصفیه آنها و بازیافت آب صنعتی موجود را برای تامین آب 

واحدها در برنامه داریم.
وی تصریح کرد:  هم اکنون 2 هزار و 23 قرارداد فعال در پروژه های عمرانی و زیرساختی شهرک ها به مبلغ 

6 هزار میلیارد تومان در حال اجراست و متوسط پیشرفت فیزیکی آنها 61 درصد است.
قول سال گذشته  به  اشاره  با  ایران  و شهرک های صنعتی  مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و  کسب  تقویت  راستای  در  شهرک ها  در سطح  کارگاهی  واحد  یک هزار  ایجاد  بر  مبنی  خود 
کارهای کوچک، گفت: تا امروز 7۹1 واحد از آنها تکمیل شده و 20۹ واحد دیگر را در دست 

احداث داریم.
وی با اشاره به تقاضاهای موجود برای افزایش وسعت شهرک های صنعتی، بیان داشت: از ابتدای امسال 

تا امروز هفت هزار هکتار به وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی افزوده شده است.
رسولیان با اشاره به پیگیری های انجام شده از افرادی که در سال های گذشته از این سازمان زمین دریافت 
کرده بودند اما واحدشان به بهره برداری نرسیده بود، افزود: ۹ درصد از این واحدها در مرحله نصب ماشین 
آالت، چهار درصد در مرحله ایجاد سالن های تولیدی، هفت درصد در مرحله نصب اسکلت و بقیه در 
مراحل دیوارکشی، تخصیص زمین و غیره هستند. این در حالی است که تا پایان پارسال فقط سه هزار 

واحد در مرحله نصب ماشین آالت بودند.
وی در موضوع مبارزه با سوداگری و داللی زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی، تصریح کرد: از ابتدای 

امسال 880 قرارداد به مساحت 778 هکتار از سوداگران بازپس گرفته شد.

احیاء 1005 واحد راکد صنعتی در دولت سیزدهم 
معاون وزیر صمت در ادامه از احیاء 1005 واحد راکد صنعتی در دولت سیزدهم خبر داد و اعالم کرد: از 

1717 واحد احیاء شده 1005 واحد راکد صنعتی در دولت سیزدهم احیاء شده اند.
وی افزود: :  امسال تعداد واحدهای راکد زیرنظر این سازمان در حال کاهش است، به طوری که در 

هم سنجی با پارسال 18 درصد از تعداد واحدهای غیرفعال کاسته شده است.
وی ادامه داد: آخرین پایش ها در این حوزه حاکی است که 12 هزار و 67 واحد در داخل و خارج شهرک ها 

و نواحی صنعتی راکد هستند که 6 هزار و 81۴ واحد در داخل شهرک ها واقع شده اند.
رسولیان یادآوری کرد: از مجموع واحدها یاد شده، 62 درصد آنها امکان راه اندازی مجدد دارند، 
57 درصد آنها برای راه اندازی مجدد اعالم آمادگی کرده و 50 درصد آنها نیازمند عارضه یابی 

دقیق هستند.

عارضه یابی واحدهای صنعتی در اولویت است
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران با اشاره به اینکه  20۹ مشکل 
در 20 عنوان به عنوان چالش های واحدهای راکد شناسایی شده است گفت: به طوذر مداوم و از طریق 
مشاوران و کلینیک های عارضه یابی مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی رصد و شناسایی می شود تا 

بتوانیم مشکالت را برطرف کنیم.
وی، میزان صادرات صنایع کوچک و واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی را در 10 ماهه امسال 
حدود سه میلیارد دالر عنوان کرد که عمده آنها در زمینه مواد غذایی، خشکبار، کیف و کفشف پوشاک، 

صنایع فلزی، کانی های غیرفلزی، شیمیایی و لوازم خانگی بوده است.
راه اندازی سامانه واگذاری الکترونیکی زمین در آینده ای نزدیک

معاون وزیر صمت همچنین از راه اندازی سامانه واگذاری الکترونیکی زمین در آینده ای نزدیک 
و  شده  انجام  الکترونیکی  به صورت  فرآیندها  همه  سامانه،  این  راه اندازی  گفت:  با  و  داد  خبر 
افراد می توانند از رایانه های شخصی خود به رویت اراضی پرداخته و همه فرآیندها را به صورت 

الکترونیکی پیگیر باشند.
وی در پایان از دانش آموختگان و شرکت های دانش بنیان و فناور خواست از امتیازات و مشوق های 

موجود برای حضور در شهرک های صنعتی استفاده کنند.

گزارش؛ امیرعلی بینام

رئیس سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران خبر داد:

تحقق 100 هزار شغل و دانش بنیان کردن واحدهای صنعتی 
و ارائه تسهیالت به دانش بنیان ها

معاون وزیر و رئیس سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی 
ایران گفت: توسعه شرکت های دانش بنیان و دانش بنیان کردن واحدهای 
فعال در شهرک های صنعتی،  ایجاد سند راهبردی صنعتی با توجه به تاکید 
رهبر معظم انقالب و احیای واحدهای راکد و توسعه اشتغال در شهرک ها و 
نواحی صنعتی از رویکردهای جدی وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک و 

شرکت شهرک های صنعتی است.
به گزارش بازارکار، دکتر علی رسولیان در نشست خبری با اصحاب رسانه 
ضمن گرامیداشت فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی به تشریح 
فعالیت ها و برنامه های سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی 

ایران پرداخت. 
وی  به دیدار اخیر جمعی از تولیدکنندگان و صنعتگران را رهبر معظم انقالب 
اشاره کرد و خاطرنشان کرد:  در این سند اهدافی همچون بهبود فضای کسب 
و کار، حمایت از شرکت های دانش بنیان، استفاده از ظرفیت های موجود 

صنعتی، توسعه زیرساخت ها  و ... دیده و برنامه ریزی خواهد شد.
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دعوت به همکاری

استخدام مقطع درجه داری نیروی انتظامی در سال 1400

دعوت به همکاری

 نگهبان  
  آقا، حضوري، بصورت شبانه روزي

 ترجيحا مجرد
 تكنسين مكانيك  

  آقا،  حضوري،  حداقل كارداني مكانيك
 آشنا به ماشين آالت صنعتي

 آشنا به سيستم هاي هيدروليكي و پنوماتيكي
  ترجيحا داراي سابقه كاري مرتبط

 تكنسين برق  
  آقا، حضوري، حداقل كارداني برق

 آشنا به PLC،  ترجيحا داراي سابقه كاري مرتبط

 انباردار  

  آقا، حضوري، ديپلم، آشنا به امور انبارداري

 آشنا به نرم افزارهاي حسابداري ترجيحا سپيدار

 ترجيحا داراي سابقه كاري مرتبط

متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده در 

 بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.

 09124574078 )واتساپ(

لينك : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112110

مجموعه صنعتي سرماسازان عصر نوين )پانل مهدي( 
واقع در تهران )محل كار: شهرك صنعتي پرند( جهت تكميل كادر خود با شرايط زير استخدام مي نمايد:

ماموریت های وزارت علوم و دانشگاه ها
وی در مقايسه دستاوردهای آموزش عالی پس از انقالب اسالمی نسبت به قبل از انقالب 
كارشناسی  در سطح  انسانی  نيروی  تربيت  به  دانشگاهها  انقالب  از  پيش  دوران  در  گفت: 
می پرداختند اما پس از پيروزی انقالب اسالمی، هم تحصيالت تكميلی ايجاد شد و هم با رشد 
توليدات علمی، پارك های علم و فناوری و مراكز رشد ايجاد شدند و بر همين اساس، مراكز 

رشد فناوری مولود انقالب اسالمی هستند.
وی در تشريح مأموريت های وزارت علوم اظهار داشت: اگر بخواهيم وظايف وزارت علوم رو 
دسته بندی كنيم، وزارت علوم چند كاركرد اصلی دارد كه يكی از آنها آموزش هدفمند و آموزش 
مهارت محور است كه دانشگاه فنی وحرفه ای و دانشگاه علمی كاربردی ما بيشتر اين كار را 
انجام می دهند، بحث آموزش پژوهش محور را هم دانشگاه ها در مقاطع كارشناسی بيشتر مد 

نظر دارند و بحث پژوهش آموزش محور برای مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا است.
وی افزود: از سال ۱۳۶۵ با راه اندازی دوره دكترای تخصصی در دانشگاه شيراز، مقطع دكترا 
در ساير دانشگاه ها نيز ايجاد شد و دانشگاه ها وارد مرحله پژوهش پس از آموزش و توليد 

علم شدند.
دكتر زلفی گل افزود: در مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا از طريق پايان نامه های كارشناسی ارشد 
و رساله دكترا، هم شيوه پژوهش را به دانشجويان آموزش می دهيم، هم تحليل نتايج آزمون ها 
و پژوهش ها را به دست می آورند و هم با شيوه مستندنگاری و شيوه انتشار فعاليت علمی آشنا 

می شوند. البته در كنار فعاليت آموزشی و پژوهشی، فرهنگ هم جايگاه محوری دارد.
تحقیقات بنیادی و مرجعیت علمی

وزير علوم گفت: تحقيقات را به سه دسته تقسيم می كنند؛ تحقيقات بنيادی، تحقيقات كاربردی 
و تحقيقات توسعه ای، در دوره ای از زمان بيشتر دانشگاه های و مراكز آموزشی و پژوهشی ما 
تحقيقات بنيادی انجام می دادند و پايان نامه های كارشناسی ارشد و دكترا بر مبنای تحقيقات 

بنيادی انجام می شد و منجر به رشد علمی كشور می شد.
وی با اشاره به اينكه خروجی تحقيقات بنيادی هم در دنيا دستيابی به مرجعيت علمی است، 
گفت: خوشبختانه باعث افتخار است كه امروز می توانيم اعالم كنيم در سال ۲۰۲۱ كه به تازگی 
تمام شده، بيش از ۷۶ هزار سند علمی بين المللی توسط محققان ايرانی منتشر شده و رتبه 

پانزدهم را در پايگاه استنادی اسكوپوس كسب كرده ايم.
وی گفت: كشور ما حدود يك درصد جمعيت دنيا را دارد ولی بيش از دو درصد علم دنيا را 
توليد می كنيم و با افتخار بايد اعالم كنم كه هم اكنون، بسياری از دانشمندان ما در دنيا مرجع 
هستند و از اين ۷۶ هزار سند علمی كه منتشر شده بيش از ۳۰ درصد با مشاركت دانشمندان 

ايرانی انجام شده است.
دكتر زلفی گل گفت: هنگامی اين ميزان مقاله علمی با مشاركت گروه يا گروه های بين المللی 
بين المللی  در سطح  ما  دانشمندان  علمی  مرجعيت  كه  است  اين  معنای  به  منتشر می شود 

پذيرفته شده است.
اثربخشی دانش و فناوری از طریق دانش بنیان ها

وی در پاسخ به ميزان اثربخشی دستاوردهای علمی در زندگی مردم گفت: يادمان نرفته است كه 
قبل از پيروزی انقالب اسالمی، پزشكانی كه در بيمارستان های ما بودند بيشتر از كشورهای همسايه 

بودند؛ اما امروز با افتخار پزشكی ما در سطحی است كه توريسم سالمت داريم.
وی با اشاره به اينكه در عرصه نظامی در قبل از انقالب اسالمی توانايی توليد سيم خاردار هم در كشور 
نبود گفت: االن پهپاد و هواپيما و موشك های نقطه زن و انواع و اقسام تسليحات نظامی می توانيم 
توليد كنيم؛ در بحث توليد محصوالت، در نمايشگاه ايران ساخت كه هر سال برگزار می شود، می بينيم 
كه انواع و اقسام تجهيزات را در داخل كشورمان توليد می كنيم و در بحث صنعت نفت در بسياری از 

بخش ها فارغ التحصيالن دانشگاهی حضور دارند و حرف اول را می زنند.

جامعه  در  را  خودش  علمی  مرجعيت  اين  كه  نبوده  هم  طور  اين  كرد:  تاكيد  علوم  وزير 
نشان ندهد، ما بيش از ۶ هزار و ۵۰۰ شركت دانش بنيان داريم كه فروش محصوالتشان 
فراتر  ما  انتظارات  اما  رشد هستند  در حال  تصاعدی  به صورت  و  است  زياد  العاده  فوق 

از اينهاست.
وی افزود: تالش می كنيم كه از نتايج پژوهش در تصميم سازی و تصميم گيری مديران و 
مسئوالن و حاكميت ما بيشتر استفاده شود كه اين نياز به يك فرهنگ سازی دارد و همه 
صنايع خصوصی و دولتی، مراكز تحقيق و توسعه ايجاد كردند و دولت هم در پی اين است 
انجام دهد. همانند  را  بزرگی  فناوری كارهای بسيار  با تأسيس صندوق های پژوهش و  كه 
حمايت هايی كه امروزه صندوق نوآوری و شكوفايی از شركت های دانشگاهی و دانش بنيان 

انجام می دهد.

سامانه نان برای رفع نیازها و استفاده از پتانسیل ها
دكتر زلفی گل گفت: برنامه های ما در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در اين دوره اين است 
كه نظام ملی را تاسيس كنيم؛ منظور از نظام ملی نوآوری اين است كه شرايط را ايجاد كنيم 
كه يك ايده تبديل به محصول و محصول به ثروت تبديل شود و برای اين كار يك سيستم 
خاصی تعريف كرديم تا نقش دانشگاه ها در پيشرفت جامعه و رفع نيازهای جامعه موثرتر شود.

وی در خصوص سامانه نان گفت: در اين سامانه هر كسی با هر سطح سواد و تحصيالت كه 
بتواند نيازهای صنايع خصوصی و دولتی را تشخيص دهد، وارد سامانه شود و اعالم كند اين 
نيازها در رشته ها و گرايش های مختلف در پايگاه استنادی جهان اسالم دسته بندی شوند و در 

اختيار محققان قرار بگيرند.
وی گفت: سامانه نان كمك می كند موضوع پژوهشی و رساله و پايان نامه ها متناسب با نيازها 

انتخاب كنيم؛ در حقيقت نيازهای كشور مشخص باشد و ما تحقيقات كشور را به پتانسيل 
تحقيقاتی افراد عالقه مند هدايت كنيم.

وزير علوم گفت: با راه اندازی سامانه نان می توانيم بين پژوهشگر، شركت های دانش بنيان و 
پارك های علم و فناوری يك شبكه ايجاد كنيم؛ پس خالصه نظام ملی نوآوری اين است كه 
ما يك اكوسيستم ايجاد كنيم كه بر اساس اين سيستم، مسير تبديل شدن يك ايده به پديده 

و محصول و ثروت را بتوانيم به صورت نظامند دنبال كنيم.
حفظ نخبگان با اثربخشی موثر در جامعه

وزير علوم با اشاره به اينكه در چندين سال قبل، وی موضوع خروج نخبگان و آسيب به ذخيره 
ژنتيك انسانی كشور را مطرح كرده بود، گفت: بايد برنامه ريزی كنيم تا مهاجرت نخبگان 
كمتر بشود كه در اين راستا مهمترين اقدام كمك به اثربخشی بيشتر نخبگان در جامعه است.

وی با اشاره سخنرانی در محضر رهبر معظم انقالب در باره حفظ نخبگان و تشكيل بنياد ملی 
نخبگان گفت: اين بنياد برخی كارهای مهم را در اين راستا انجام داده ولی چيزی كه مهمه 
برای جذب نخبگان اين است كه يك نخبه بايد احساس زيبای اثربخشی در جامعه رو پيدا كند 

و احساس كند در جايی قرار گرفته كه برای كشور و جامعه خود مفيد است.
فرصت مطالعاتی و دیپلماسی علمی

وی فراهم كردن فرصت های مطالعاتی خارج از كشور برای نخبگان را اقدام مثبت دانست و 
گفت: ما انتظار داريم كه اعتبارات خاصی در اختيار سازمان امور دانشجويان قرار گيرد تا ما 

بتوانيم برای هر دانشجوی دكترا يك فرصت مطالعاتی خارجی يا داخلی مهيا كنيم.
وزير علوم با بيان اينكه هم اكنون بيش از ۹۰ هزار دانشجوی خارجی در داخل كشور ما تحصيل 
می كنند، گفت: عالوه بر مرجعيت علمی، ديپلماسی علمی نيز برای ما خيلی مهم است زيرا علم 
و دانش بشر مانند اقيانوسی است كه بايستی هر كشور بتواند از دستاوردهای آن بهره مند شود و 

در عمق بخشيدن به اين اقيانوس نيز نقش داشته باشد.
ایجاد شغل برای دانش آموختگان دانشگاهی

به حمايت  نياز  دانش آموختگان  و  نخبگان  برای  ايجاد شغل  اينكه  اعالم  با  زلفی گل  دكتر 
با ايجاد معاونت فناوری و نوآوری در مسير توسعه پارك های علم و  فرابخشی دارد گفت: 
فناوری و شركت های دانش بنيان حركت می كنيم كه اين موسسات بهترين مكان برای جذب 

دانش آموختگان و ايجاد شغل های دانش پايه است.
وی افزود: ما از طريق معاونت فناوری و نوآوری و مديريت پارك ها و مراكز رشد شرايطی 
را ايجاد می كنيم كه ايده ها نو به تشكيل شركت های دانش بنيان و شركت های دانشگاهی 
منجر شود و در مرحله بعد معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شكوفايی از توسعه اين 
شركت ها حمايت كنند و شرايطی را ايجاد كنيم كه زايش شركت های دانش بنيان افزايش پيدا 

كند. در حقيقت داريم شرايط اشتغال زايی و اشتغال پذيری را برای نخبگان فراهم می كنيم.
دكتر زلفی گل گفت: نظام ملی نوآوری و فناوری در حقيقت يك بسترسازی برای ايجاد شغل 
برای نخبگان است و ايجاد صندوق علوم تحقيقات و فناوری با مجوز رياست محترم جمهوری 
كه در اليحه بودجه نيز آمده است، می تواند در صورت داشتن اعتبارات مناسب در سال آتی، در 

كنار سامانه نان به تقويت اكوسيستم نوآوری و اشتغال نخبگان كمك كند.
برنامه مهارت محور کردن آموزش 

وزير علوم گفت: يكی از برنامه هايی كه در نظر دارم در اين دوره اتفاق بيفتد، مهارت محور 
التحصيالن دانشگاه ها در كنار مفاهيم نظری كه  كردن آموزش است به گونه ای كه فارغ 
بايستی مسلط باشند در برنامه اصلی درسی و فوق برنامه نيز، مهارت های تخصصی رشته 

خود را ياد بگيرند.
وی افزود: يكی از مواردی كه در اين دوره وزارت علوم مد نظر است، تدوين كتب درسی بر 
اساس يك شيوه مشخص است. همچنين تحقق مرجعيت علمی از مهم ترين و اصلی ترين 

برنامه هاست.

وزیر علوم با توجه به مصوبه هیات دولت تشریح کرد؛ 

جزئیات و شرایط آیین نامه جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی

اشاره:
هيات وزيران با آيين نامه پيشنهادی معاونت علمی و فناوری رئيس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور برای جذب و نگهداری سرمايه انسانی 

استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرايی موافقت کرد.
به گزارش بازارکار، هيات وزيران در جلسه خود به رياست آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسی، با آيين نامه پيشنهادی معاونت علمی و فناوری رئيس جمهور و 

سازمان اداری و استخدامی کشور برای جذب و نگهداری سرمايه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرايی موافقت کردند.
تشريح شرايط و ضوابط ورود به خدمت، جذب و استخدام نخبگان و استعدادهای برتر، راهكارها و اقدامات الزم برای نگهداشت نخبگان و استعدادهای 
برتر، امتيازات و تسهيالت در نظر گرفته شده برای برگزيدگان اين آيين نامه و تشكيل کارگروه دائمی مشترک به منظور نظارت بر ُحسن انجام مواد آيين 

نامه و نحوه رسيدگی به شكايات و اعتراضات برگزيدگان، از مواد مندرج در آيين نامه ياد شده است.
در همين راستا، دکتر محمدعلی زلفی گل وزير علوم، تحقيقات و فناوری با حضور در استوديو شبكه برون مرزی جام جم و در برنامه مشاور به تشريح 

محورهای اقدامات صورت گرفته و برنامه های خود در دولت سيزدهم پرداخت.

دعوت به همکاری

 بانكدار
سيستان و بلوچستان،هرمزگان، تهران، مازندران، خوزستان، 
 گيالن، كرمان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد
حسابداري، اقتصاد، مهندسي صنايع، مديريت، آمار، رياضي، 

IT حقوق، مهندسي كامپيوتر، مهندسي 
 خانم/آقا

 مسئول دفتر )منشي(
 استان: تهران، خوزستان

زبان انگليسي، زبان و ادبيات فارسي، روابط عمومي، روانشناسي، 
علوم ارتباطات اجتماعي، علوم تربيتي، زبان فرانسه،

  زبان عربي، جامعه شناسي
 خانم/آقا

 کارشناس امور حقوقي
 سمنان، هرمزگان، تهران، خوزستان

 حقوق، خانم/آقا

 شغل نگهبان
 استان: تهران

 آقا

https://hrm.bpi.ir/job/banker

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112115

بانك پاسارگاد به منظور تامين و تكميل سرمايه انساني مورد نياز شعبه هاي خود در استان هاي ذكر شده، 
از واجدين شرايط پس از ثبت نام الكترونيكي و بر اساس اولويت هاي مورد نياز، دعوت به مصاحبه مي نمايد.

 شرايط عمومی
۱– اعتقاد و التزام عملی به دين مبين اسالم.

۲ – اعتقـاد و التـزام عملی به قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ايـران و واليت مطلقه 
فقيـه و آمادگـی فـداكاری در راه تحقق اهداف آن ها.

۳ – تابعيت جمهوری اسالمی ايران.
*داوطلـب مـی بايسـت ايرانی االصل باشـد بديـن مفهوم كـه دارای شناسـنامه ايرانی 

و پـدر ومـادر ايرانی االصل باشـد.
4 – عـدم سـابقه عضويـت يـا وابسـتگی به احـزاب و گروههـای سياسـی و معارض با 

نظـام جمهوری اسـالمی ايران.
۵ – عدم عضويت يا وابستگی به احزاب و گروههای سياسی در زمان تقاضای استخدام.

۶ – عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتی.
۷ – نداشتن سوء پيشينة كيفری.

8 – عدم اعتياد به مواد مخدر.
۹ – داشتن شرايط تحصيلی و يا تخصصی الزم برای خدمت مورد نظر.

۱۰ – داشتن سالمت و توانايی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر.
 شرايط اختصاصی

حداقـل سـن ۱8 سـال و حداكثـر ۲۵  سـال مـی باشـد)متولدين ۱۳۷۶ بـه بـاال( . 
ثبـت نـام بـا تلفـن هـای هوشـمند مانـع از دريافـت صحيح اطالعـات شـما داوطلبان 

گرامـی خواهد شـد .
لطفا  برای ثبت نام از رايانه های مبتنی بر سيستم عامل ويندوز استفاده نماييد.

شرايط ارفاقی  : داوطلبانی كه دارای هريك از شرايط ذيل باشند در اولويت جذب می باشند:
۱ . داشـتن كارت پايـان خدمـت )بـه اسـتثنا كارت معافيـت از خدمـت (  ۲. عضويـت 
فعـال در بسـيج و پليـس افتخـاری ۳. خانـواده معظـم شـهدا ،ايثارگـران و جانبـازان و 
نخبـگان علمـی و ورزشـی ثبـت نـام صرفـا بـرای داوطلبان مـرد مجاز می باشـد و در 
صـورت فرامـوش نمـودن كلمـه عبـور ، كـد ملـی خـود را از طريـق تلفن بـه مديريت 

گزينـش اسـتان محـل سـكونت اعـالم نماييد
داوطلبـان صرفـا يـك بـار مجـاز بـه ثبت نـام در اين سـامانه می باشـند و داشـتن كد 

رهگيـری بـه منزلـه تكميـل فرآيند ثبـت نام می باشـد.
پـس از اتمـام ثبـت نـام دريافـت رسـيد ثبـت نـام از سـامانه نياز بـه مراجعـه حضوری 
نمـی بـا شـد پس از پايان مهلت ثبت نام در صورت داشـتن شـرايط و كد رهگيـری ، فراخوان 
صـورت مـی گيـرد. پـس از پايـان مهلت ثبت نـام ، ثبت نـام جديد صـورت نپذيرفته و 

سـامانه بـرای تكميـل اطالعـات ثبـت نام شـدگان فعال می باشـد
دريافـت رسـيد ثبـت نـام )كدرهگيـری ( از سـامانه و داشـتن شـرايط اوليه اسـتخدام ، 

مـالك فراخـوان داوطلبـان خواهـد بود
حداقل معدل ديپلم برای كليه رشته ها  ۱4 می باشد  .

حداقل قد برای داوطلبان ۱۷۰ سانتی متر می باشد.
فـارغ التحصيـالن مقاطـع كاردانـی و باالتـر مجـاز بـه ثبت نام نمـی باشـند و چنانچه 

ثبـت نـام نماينـد در مراحـل بعدی امـكان ثبت نـام نخواهند داشـت.

 نحوه دريافت کد رهگيری 
)ثبت نام بدون دريافت كد رهگيری فاقد اعتبار است(      

پـس از مطالعـه شـرايط عمومـی و اختصاصی بـر روی گزينـه » پذيرش شـرايط و ثبت نام 
» كليـك نمـوده و اطالعـات اوليـه شـامل )كـد ملـی، نـام و نـام خانوادگـی، پسـت 
الكترونيكـی، شـماره همـراه و تصويـر امنيتی( را تكميل نماييد . سـپس بـا كليك روی 
گزينـه » ثبـت نـام و ورود بـه سـامانه »نـام كاربری و كلمه عبور توسـط سـامانه برای 
شـما ايجـاد  گرديـده و  به صفحـه ورود اطالعـات هدايت خواهيد شـد. در اين صفحه 
نـام كاربـری و كلمـه عبـور ، همان كـد ملی داوطلـب در نظر گرفته شـده اسـت.پس از 
وارد  نمـودن نـام كاربـری و كلمـه عبـور بـر روی گزينـه » ورود« كليـك نمـوده و با 
تغييـر كلمه عبور مجددا وارد سـامانه شـويد .كـد رهگيری پس از تكميـل اطالعات در 
فرمهـا و در انتهـای فرآينـد ثبـت نام در رسـيد ثبت نام )رسـيد چاپی( درج گرديده اسـت.

 تذکرات
۱- سـامانه ثبـت نـام اينترنتـی صرفـا بـا سيسـتم عامـل وينـدوز سـازگار مـی باشـد . 
لـذا توصيـه مـی گـردد بـه منظـور ورود اطالعـات صحيـح و بـدون نقـص  ، صرفـا 
از رايانـه هايـی كـه از سيسـتم عامـل وينـدوز بهـره مـی جوينـد اسـتفاده نماييـد . در 
صـورت اسـتفاده از تبلت و تلفن های هوشـمند ، تبعات ناشـی از عـدم دريافت صحيح 

اطالعـات متوجـه مركـز گزينـش و اسـتخدام نخواهـد بود.
۲- ثبـت نـام از داوطلبـان اسـتخدام رايـگان محسـوب گرديـده و مسـتلزم پرداخـت 
وجهـی از طريـق درگاه الكترونيكـی بانكهـا نمـی باشـد. تاكيد مـی گـردد داوطلبان از 
مراجعـه بـه سـايت هايـی كـه بـرای ثبـت نـام و مشـاوره وجهـی دريافت مـی نمايند 
خـودداری و در صـورت بـروز هرگونـه مشـكل يـا سـوالی بـه مديريـت گزينـش و 

اسـتخدام اسـتان محـل سـكونت خـود مراجعـه نماينـد.
۳- كدملـی داوطلـب ،بعنـوان نـام كاربری و كلمـه عبور ، بـرای ورود سـامانه ثبت نام 

اينترنتی در نظرگرفته شـده اسـت.
4- داوطلبانـی كـه موفـق بـه تكميـل اطالعـات خـود نشـده اند ، مـی توانند تـا پايان 

مهلـت ثبـت نـام بـا مراجعه بـه سـامانه اطالعات خـود را تكميـل و ويرايـش نمايند.
۵ - ثبت نام در اين سامانه به منزله استخدام در ناجا محسوب نمی گردد.

۶- تكميـل اطالعـات توسـط داوطلـب و دريافـت كدرهگيـری مـالك تاييـد ثبت نام 
مـی باشـد لـذا در ورود اطالعـات ماننـد نـام و نـام خانوادگی ، كـد ملی و سـال تولد ، 
مـدرك تحصيلـی و معـدل دقـت الزم را نمـوده و افـرادی كـه اطالعـات آنـان ناقص 

می باشـد فراخـوان نخواهند شـد.
تقويم استخدام:

مهلت ثبت نام: تا ۲۹ بهمن ۱4۰۰
داوطلبـان واجـد شـرايط جهـت ثبت نـام و كسـب اطالعات بيشـتر به سـايت اينترنتی : 

police.ir  مراجعـه نمايند. 

لينك : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112205

ثبت نام متقاضيان مرد در مقطع درجه داری از بين داوطلبان دارای مدرک تحصيلی ديپلم رشته های نظری، 
فنی حرفه ای و کار و دانش در سراسر کشور آغاز گرديد. مهلت ثبت نام تا 29 بهمن 1400 می باشد.
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 كادر اداري تبليغات
 كادر اينستاگرام

  كارشناس توليد محتوا
 نيروي واحد فروش

 هوش و توانايي يادگيري باال، دارا بودن روحيه كار تيمي
  آشنايي با اصول و فنون مذاكره،  آشنا به امور قراردادي

CRM آشنايي با سيستم هاي 
  تسلط به word - excel و كامپيوتر اجباري ميباشد

  آشنايي به زبان انگليسي در هر سطحي داراي امتياز ميباشد

 آشنايي با تجهيزات و سخت افزار شبكه هاي كامپيوتري جزء 
 امتيازات محسوب ميگردد.

ساعات كاري : شنبه تا چهارشنبه 9.00 الي 18
  بعد از ظهر و پنجشنبه ها 9 - 13

 متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده در 
 بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.

msm1648@gmail.com
لينک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112106

شركت تجهيز شبكه فيدار )دوبركا(، در تهران )ميدان سپاه( فعال در زمينه فروش سيستم هاي كامپيوتري، 
جهت تكميل كادر خود به تعدادي همكار خانم با شرايط زير نيازمند مي باشد :

دعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت عمران مدرن، مستقر در مركز رشد دانشگاه علم و صنعت 
)تهران(، از شركت هاي استارت آپي حوزه عمران و معماري در 

 تهران از افراد واجد شرايط زير استخدام مي نمايد:
 مهندس عمران و معماري

 توانايي برقراري ارتباط و آشنايي با فنون مذاكره
 توانايي انجام كار تيمي، آشنايي نسبي با مصالح و خدمات ساختماني

 همراه داشتن لپتاپ
فن بيان قوي جهت برقراري ارتباط تلفني با مهندسين 

 و توليد كنندگان مصالح ساختماني و شناخت بازار
فارغ التحصيل يا دانشجوي دكتري مهندسي عمران يا 

معماري، برنامه نويسي و MBA از دانشگاه هاي شريف، 
 تهران، علم و صنعت، خواجه نصير و...، حقوق: توافقي

متقاضيان واجد شرايط )اگر داراي روحيه كار تيمي و عالقه 
به همكاري در يک محيط جوان و خالق باشند( مي توانند 

 رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند.

omranmodern.co@gmail.com
لينک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112108

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت دانش بنيان پايدار پليمر اوژن در زمينه 
توليد قطعات خودرو براي تكميل كادر خود در رباط_كريم 

 )تهران( از واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:
 ، ISO 9001 و IATF 16949 مدير كيفيت: تسلط به

 الزامات ساپكو و سازه گستر
 تسلط به مميزي داخلي و بازنگري مديريت و اجراي آنها

 تسلط به مديريت فرايندها
 تهيه MSA PLAN . SPC PLAN و اجراي آنها

CFT و برگزاري جلسات PFMFA و C.P همكاري در  
امكان سنجي سفارشات و تهيه 

Standard operation sheet 
  سابقه كار حداقل 5 سال، سن حداكثر 38 سال

 حقوق توافقي، ساعت كاري: 8 الي 17
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده در 

 بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.
job.paydarpolymerco@gmail.com

لينک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112105 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

آسايشگاه خيريه كهريزك
 واقع در كهريزك در راستاي تكميل كادر خود در استان 
 تهران از واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

 كارمند دفتري )خانم(
 با حداقل دو سال سابقه كار

 مسلط به word  و اكسل پيشرفته
 سن زير30 سال، كارشناسي

 داراي سرويس اياب و ذهاب + ناهار و صبحانه
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده 

 در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.
person.kcf@gmail.com 

لينک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112104

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك داروخانه در تهران جهت تكميل كادر خود از افراد 
 واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

 نسخه پيچ  )آقا(
  مومن و متعهد و با تجربه، داشتن 5 سال سابقه كار الزامي است

 ساعت كار : شيفت عصر داروخانه روزانه
 مشاور پوست آرايشي بهداشتي  )خانم(

 داشتن سابقه در داروخانه به مدت 5 سال الزامي است.
 آشنايي به مشاوره پوست و مو الزامي است.

 شيفت عصر از ساعت 4 تا 10 شب
متقاضيان محترم مي توانند رزومه خود )شامل: اطالعات 
كامل هويتي + شهر محل تولد + آدرس محل سكونت 

+ آدرس و مدت همكاري با داروخانه هاي قبلي( را 
 به شماره واتساپ درج شده در آگهي ارسال نمايند.

09213602703
لينک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112103

دعوت به همکاری

معاونت آموزش های عمومی و مهارتی )سما( دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران به منظور 
تكميل كادر خدمات و سرايدار – نگهبان مورد نياز خود در مدارس تعداد محدودی نيروی 

انسانی مرد و زن را بصورت قراردادی كار معين يكساله دعوت به همكاری می نمايد. 
داوطلبان می توانند پس از مطالعه و كسب آگاهی از شرايط عمومی و اختصاصی اعالم شده در سايت معاونت آموزش 
های عمومی و مهارتی سما استان تهران به آدرس )Tehran-sama.ir( يا )Tehransama.blogfa.com( حداكثر 
تا 15 روز پس از درج آگهی نسبت به تكميل و تحويل فرم و مدارك ثبت نامی ضمن مراجعه به امور اداری  

اقدام نمايند. 

يادآوری : ثبت نام وشركت در مصاحبه دليل بر الزام پذيرش فرد توسط معاونت آموزش های عمومی ومهارتی نمی باشد 

شهر محل رديف
خدمت 

عنوان  شغلی مورد نياز
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فریبـا جـزی، کارآفریـن فریدونشـهری در گفت وگو با خبرنـگار فارس با اشـاره به ایجاد 
اشـتغال مسـتقیم و غیر مسـتقیم برای زنان خانه دار و سرپرسـت خانواده می گوید: در 
فرآینـد خـرد و خشـک کردن گیاهـان دارویـی و همچنین بسـته بندی این محصوالت 
حـدود ۱۰۰ نفـر از زنـان خانـه دار به کار گرفته شـدند. عالوه بر این ۵ نفـر از افرادی که 
در کارگاه حضـور دارنـد بیمه شـدند و اگر بتوانم با حمایت مسـئوالن افراد بیشـتری را 

تحت پوشـش بیمه قـرار می دهم.
وی کرفـس کوهـی را یکـی از گیاهـان کمیـاب ایـن منطقه می دانـد و می گویـد: برای 
مانـدگاری بیشـتر ایـن گیاه عالوه بر گسـترش کاشـت، نیاز به خشـک شـدن توسـط 
دسـتگاه های مکانیـزه دارد و بـه دلیـل شـرایط ویـژه رویـش ایـن گیـاه، ایـن منطقـه 

می توانـد در تولیـد و سـپس صـادرات و توزیع سـرآمد باشـد.

ظرفيت پنهان اشتغال خانگی
جـزی بـازار داللـی را از آفت های مشـاغل خانگی عنـوان می کند و می گویـد: دالالن با 
خریـد محصـوالت خـام و به قیمـت پایین تنهـا به ضـرر تولیدکننـده کار می کنند 
و بعـد از آن بـه صـورت خرده فروشـی و قیمـت بـاال ایـن محصـوالت را بـه فـروش 

می رسانند.
ــه  ــر ب ــای منحص ــه ای ظرفیت ه ــر منطق ــد: ه ــان می کن ــوان بی ــن ج ــن کارآفری ای
ــرای تولیــد و ایجــاد اشــتغال خواهــد داشــت و منطقــه فریدونشــهر  فــرد خــود را ب
محصــوالت و حبوبــات دیمــی بســیاری دارد کــه حتــی زمســتان هــم قابــل کشــت 
و برداشــت اســت، امــا مجوزهــای آن در مســیر تهــران باقــی مانده اســت و حتــی در 
ــا، سرنوشــت  ــز بســیاری از مجوزه ــی نی ــان داروی مســیر توســعه و گســترش گیاه

ــد. مشــابهی در مســیر بروکراســی اداری دارن
ــای  ــیب کارگاه ه ــن آس ــهر بزرگ تری ــتان فریدونش ــدار شهرس ــری، فرمان ــا صف رض
ــد  ــی می دان ــد و ضعــف در بازاریاب ــدون برن کوچــک و مشــاغل خانگــی را فعالیــت ب
ــدود ۲۵۰  ــه دارای ح ــن منطق ــد: ای ــارس می گوی ــگار ف ــا خبرن ــو ب و در گفت وگ
ــی  ــای گیاه ــف گونه ه ــام مختل ــواع و اقس ــا ان ــی ب ــان داروی ــت گیاه ــار کش هکت
ماننــد کرفــس کوهــی، نعنــاع فلفلــی، موســیر، اســتوخودوس، آویشــن، زرشــک و...  
اســت؛ امــا محصــوالت مشــاغل خانگــی اغلــب بــه صــورت خــام خریــداری می شــود 
ــانند،  ــروش می رس ــه ف ــازی و ب ــان برندس ــام خودش ــه ن ــری ب ــای دیگ و در مکان ه
هرچنــد کــه واحدهــای کوچــک برندســازی را انجــام می دهنــد امــا ایــن امــر نیــاز بــه 

ســرمایه گذار و بازاریابــی قوی تــری دارد.

طرحی به توسعه متقاضيان شغل
پـس از تصویـب قانـون حمایت از مشـاغل 
خانگـی در سـال ۱۳۸۹ بـه منظـور یکی از 
سیاسـت های اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی، 
طـرح توسـعه مشـاغل خانگـی بـه صورت 
مـداوم پیگیـری می شـود کـه اجـرا کننده 
این قانـون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اسـت و متقاضیان می توانند پـس از ثبت نام 
دریافـت  بـه  نسـبت  بررسـی،  و  تائیـد  و 
تسـهیالت اقـدام کننـد. بـر اسـاس آمـار و 
جدول سـامانه ملی مشـاغل خانگی اسـتان اصفهان، از سـال ۹۵ تا ۹۷ میزان ثبت نامی ها 
و مجوز صادره سـیر صعودی را طی کرده و از سـال ۹۸ به بعد روند نزولی داشـته اسـت

حسـین باقری، معاون اشـتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان 
اصفهـان در خصـوص جزئیـات طرح مشـاغل خانگـی در اسـتان می گویـد: ۷۷میلیارد 
تومـان تسـهیالت در سـال جـاری بـه متقاضیـان مشـاغل خانگـی در اسـتان اصفهان 
اختصـاص یافتـه کـه میـزان آن برای هر فرد در قالب پشـتیبان به تشـخیص دسـتگاه 
اجرایـی مربـوط اسـت و بـا توجه بـه حجـم فعالیـت و آورده متقاضی تعیین می شـود. 
در واقـع بررسـی طـرح و میزان تسـهیالت به دسـتگاه های تخصصی، سـازمان میراث، 
جهاد کشـاورزی، صنعت و معدن اسـتان، ارشـاد، سـازمان فنی و حرفه ای، بنیاد شهید، 

کمیتـه امـداد و صندوق کارآفرینی امید سـپرده می شـود.

پرداخت ۲۵ درصد
 از اعتبارات مشاغل خانگی 

اصفهان
وی ادامـه می دهد: از شـهریور مـاه تاکنون 
کـه تسـهیالت به اسـتان ابالغ شـده بیش 
از ۷۵ درصـد اعتبارات مذکـور مصوب و به 

بانک هـای عامـل معرفـی کـه در واقـع حـدود ۲۵ درصـد اعتبـارات توسـط بانک های 
عامل پرداخت شـده اسـت.

معـاون اشـتغال و کارآفرینـی اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی اسـتان اصفهان در 
خصـوص شـرایط دریافـت و ثبت نـام می گویـد: برای ثبت نـام در سـامانه فقط عکس 
و گواهـی مهـارت و در برخـی مواقـع تاییدیـه رشـته های سـتاره دار مـورد نیـاز اسـت 
همچنیـن بانک هـا در صـورت تاییـد پرونـده متقاضـی جهت اخـذ تسـهیالت و واجد 
شـرایط بـودن، مطابـق بـا بخشـنامه های ابالغـی بانـک مرکـزی بایـد نسـبت بـه اخذ 

تضمیـن اقـدام کنند.
وی بـا بیـان اینکـه تفکیـک جنسـیتی بـرای ثبـت نـام وجـود نـدارد، ادامـه می دهد: 
شـاغالن دولتی مشـمول این تسـهیالت نمی شـوند و متقاضیان جهت کسب اطالعات 
بیشـتر در خصـوص شـرایط دریافت ایـن تسـهیالت می توانند بـه ادارات تعـاون،کار و 
mkh.mcls.gov. رفاه اجتماعی شهرسـتان محـل فعالیت خود مراجعه کنند. سـایت

ir بـرای ثبـت نـام عموم متقاضیان قابل دسترسـی اسـت.
باقـری در پاسـخ بـه علـت کاهش ثبت نـام و صدور مجوز از سـال ۹۸ می گویـد: در آن 

چند سـال سـهمیه تسـهیالت اشـتغالزا کاهش پیدا کرده است.

آفتی به نام موازی كاری دستگاه ها
ابوالفضـل ابوترابـی، عضـو کمیسـیون امـور 
داخلـی کشـور در مجلس شـورای اسـالمی 
نیـز در گفت وگـو با خبرنگار فـارس، با توجه 
به اهمیت توسـعه مشـاغل خانگی می گوید: 
خانم هـای  کـه  بپذیریـم  بایـد  امـروزه 
بـا  زیـادی  بسـیار  خانـه دار  تحصیل کـرده 
تمایـل بـه مکانیـزم دورکاری و اسـتفاده از 
ظرفیـت فضـای مجـازی در جامعـه رشـد 

کرده انـد. پیـدا 
وی معتقد است که فضای مشاغل خانگی نیاز به ساماندهی دارد که این امر با یک اقدام 
مهندسی و ساختاری به کمک دانش بنیان ها امکان پذیر است. زیرا اشتغال در بستر فضای 

مجازی به خوبی دیده شده که بهترین ظرفیت آن زنان خانه دار هستند.
ابوترابی علت عدم ترویج و گسترش ظرفیت مشاغل خانگی را در مشکالت ساختاری و 
موازی کاری دستگاه ها می داند و می گوید: متاسفانه دستگاه ها در زمان دریافت بودجه  با 
آمارسازی تنها به دنبال افزایش بودجه خود هستند حتی در زمان ارائه گزارش می گویند 

وظیفه ما نبوده و از انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مربوطه سرباز می زنند.
عضو کمیسـیون امور داخلی کشـور در مجلس شـورای اسـالمی ادامه می دهد: بنابراین 
بـا مـوازی کاری دسـتگاه ها بـه آنهـا اجـازه می دهیم کـه از زیر بار مسـئولیت شـانه 
خالـی کننـد و بـه فکـر حفظ خـود باشـند و در خصوص سـاماندهی مشـاغل خانگی و 
فضـای مجـازی هم وظایف را بـه یکدیگر محول می کنند و جواب شایسـته ای نمی دهند.

حفظ تعامل عاطفی در كنار خدمت رسانی
اقتصادی  کمیسیون  عضو  سلیمی،  اصغر 
با  گفت وگو  در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
خبرنگار فارس بر این باور است که بسیاری از 
کشورهای بزرگ در حوزه صادرات و تکنولوژی ، 
تامین  خانگی  مشاغل  از  را  خود  تجهیزات 
می کنند، در خانه با کمترین امکانات وسیله ای 
را می سازند و در کنار آن تعامل اجتماعی و 

عاطفی خود را در خانه حفظ می کنند.
وی با اشاره به اینکه افراد توانمند می توانند با 
حضور در خانه خدمتی را انجام دهند، می گوید: مسؤوالن مربوطه باید با تسهیل صدور 
مجوز از سنگ اندازی در این مسیر جلوگیری کنند که با حمایت و کمک به مشاغل خانگی 

بتوانند با حداقل استانداردها به اقتصاد و تولید کشور نیز کمک کنند.
سلیمی تصریح می کند: برای نمونه کشور چین سعی کرد تا به جای تاسیس کارخانه، 
تولید را به درون خانه ها ببرد تا با این روش هزینه های تولید در کشور چین را کاهش دهد 

که از طریق کاهش هزینه تولید، کاهش قیمت تمام شده محصول هم رخ دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مشاغل خانگی با اینکه در مقیاس کوچکی ایجاد و تولید 
می شود اما می توانند در مقیاس کالن به اقتصاد جامعه کمک کنند تا افراد توانمند با 
حداقل هزینه برای خود و افراد خانواده مشغله ای از جنس تولید و درآمدزایی فراهم کنند. 
اما در این میان بروکراسی های خسته کننده و طاقت فرسای اداری و عدم حمایت مسؤوالن 
همیشه مورد گالیه کارآفرینان و تولیدکنندگان بوده و هست و الزم است در دولت جدید 
برای حمایت از کارآفرینان خرد حمایت های جدی از سوی نهادها و دستگاه های مرتبط 

صورت بگیرد.

آفت موازی کاری دستگاه ها بر بذر مشاغل خانگی
ضرورت حذف بروکراسی پیچیده اداری

مشاغل خانگی در مقیاسی کوچک اما با تاثیراتی بزرگ یکی از موثرترین راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی و رفع بیکاری به شمار می رود که البته موازی کاری 

دستگاه ها، بروکراسی اداری و ضعف در بازاریابی مانعی برای گسترش این مشاغل شده است.
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شما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴کالن پروژه را از ابتدا تعریف کردید، نحوه 
اجرای این پروژه ها در کمتر از ۶ ماهی که از عمر وزارت شما می گذرد را 
وضعیت  چه  در  پروژه ها  این  از  هرکدام  که  بگویید  و  بفرمایید  تشریح 

و شرایطی است؟
ما عنوان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وزارت مردم گذاشتیم، چرا که بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون نفر 
از مردم کشورمان با این وزارتخانه در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی مثل بیمه، سالمت، 
اشتغال و... که به معیشت مردم مربوط است، ارتباط دارند و این وزارتخانه به دلیل سطح وسیعی 
از خدمات اجتماعی که به مردم ارائه می دهد، وزارت مردم است. ما ۴ کالن پروژه را در این وزارتخانه 
تعریف کردیم که بنا داریم در طول دولت مردمی سیزدهم آنها را اجرا و تکمیل کنیم 
رفاهی  زیست بوم  در  قابل مالحظه ای  اثر  مورد هرکدام   ۴ این  که  برسانیم  اتمام  به  و 
کل کشور خواهد داشت و البته هیچ کدام سابقه اجرا در کشور ما را نداشته و از اتفاقات 
جدید محسوب می شود. کالن پروژه اول اصالح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور 
است. از آنجا که ما با ابرچالشی به نام کسری و ناترازی در صندوق های بیمه اجتماعی و 
بازنشستگی مواجه هستیم، در همین چند ماه با مشارکت همه متخصصان صاحبنظر در این 
زمینه، صندوق های بازنشستگی، کارشناسان و افراد باتجربه و با استفاده از تجربیات خارجی 
به مدلی رسیدیم که در حال کار روی آن هستیم و در صورتی که مجلس همراهی کند، این 
مدل می تواند بحران صندوق های بازنشستگی کشور را یک بار برای همیشه حل کند البته این 
بحران ابعاد مختلفی دارد که درباره ابعاد آن قرار است سران قوا تصمیم گیری کنند. کالن 
پروژه دوم درباره تحول در نظام مدیریت اقتصادی صندوق های تابع این وزارتخانه است؛ ما 
پنج صندوق ذیل این وزارتخانه داریم که البته منابع این صندوق ها متعلق به بیمه پردازهای 
خودشان است، اما وزارتخانه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس هیأت  امنای این 
صندوق ها متولی حاکمیتی آنها محسوب می شود و بیش از ۶۰۰ شرکت ذیل این صندوق ها 
وجود دارد که در بخش های مختلف گردشگری، نفت و گاز، پتروشیمی، سیمان و فوالد و... 
به صورت پراکنده مدیریت می شوند و پراکندگی و فقدان نظام یکپارچه برای مدیریت آنها 
باعث شده که محلی برای ]بروز[ انواع مختلف مفاسد باشند؛ ضمن این که نبود یک نظام 
یکپارچه موجب شده تا این صندوق ها کارایی پایینی داشته و بازدهی غیر قابل قبولی نیز 
داشته باشند. مدل متفاوتی از مدیریت این صندوق ها و شرکت ها طراحی شده که از اوایل ۱۴۰۱ 
اجرای آن کلید خواهد خورد. سومین کالن پروژه در حوزه اشتغال است که طراحی آن 
تمام شده و در حال اجرا است. در این راستا زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان بستر اصلی فعالیت های اشتغالزا طراحی و در اولین جلسه شورای عالی اشتغال به 
ریاست رئیس جمهور رونمایی و تصویب شد که بستری برای تعامل بیش از ۷۰ دستگاه 
حاکمیتی به عالوه تشکل های بخش مردمی و بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال خواهد بود. 
در چهارچوب این زیست بوم ۱۸۰ طرح اشتغالزا به عنوان اطلس طرح های اشتغالزای کشور 
طراحی شده و در حال اجرایی شدن است که عملیاتی شدن آنها یک دوره ۱۸ ماهه یعنی از 
نیمه امسال تا پایان ۱۴۰۱ یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد. 
زیست بوم خأل اصلی ما در برنامه های اشتغال بوده و دستگاه های متولی، به صورت جزیره ای کار 
می کردند و در تعامل سیستماتیک با هم قرار نداشتند؛ مثالً فنی و حرفه ای آموزش های خود را 
می داد و می رفت، اصناف مجوزی می دادند و تمام می شد، شبکه بانکی وامی می داد و می رفت 
و در واقع شبیه قطعات مختلف ساعتی که از هم گسیخته است،هستند و این زیست بوم است 
که این قطعات را در یک نظام سیستمی و مشخص کنار هم قرار داده و روشن است که هرکدام 
از این دستگاه ها در کجای این نظام و چرخه جای دارند و چه نقشی را باید ایفا کنند، بنابراین 
دیگر فعالیت کور نخواهیم داشت. پیش  از این فعالیت های ما در حوزه اشتغال کور بود و به همین دلیل 
اثر الزم را نداشت. ما در جلسات شورای عالی اشتغال ۳۴ مصوبه در این زمینه داشتیم 
که بستر حقوقی الزم را بر این زیست بوم فراهم می کند. چهارمین کالن پروژه ما در حوزه 
رفع فقر مطلق است که در حال طراحی آن هستیم. یکی از آرمان های انقالب اسالمی رفع فقر 
مطلق است و دشواری هایی که در هشت سال گذشته رخ داده باعث شد که جمعیت زیر خط 
فقر ما افزایش پیدا کند؛ رفع فقر مطلق دو محور اساسی دارد: یک محور اصالح نظام یارانه ها 
و محور دیگر اصالح عملکرد بخش حمایتی کشور که بخشی در نهادهایی مثل کمیته امداد و 
بهزیستی متجلی شده و بخشی در نهادهای خیریه و بخشی در نهادهای بیمه ای مثل تأمین 
اجتماعی که این نهادها در چینش جدیدی قرار می گیرند. در مدل جدید چینش این نهادها 
و عواملی که در ارتباط با رفع فقر کار می کنند، متفاوت خواهد شد و هم افزایی مضاعفی اتفاق 
می افتد. البته این مدل هنوز تکمیل نشده و در حال تکمیل است. در مجموع تا به  حال 

ذیل این ۴ کالن پروژه، ۲۰۰ اقدام در ۱۰ محور انجام شده است.

درباره بحران صندوق ها بیشتر توضیح بدهید، االن کار در چه مرحله ای است، 
این بحران چطور ایجاد شد و چه  کارهایی باید انجام می شد که مغفول ماندن 
آنها در سال های گذشته به این بحران دامن زده است؟ البته باتوجه  به اینکه عمده 
 این بحران کسری و ناترازی است، در صندوق های زیرمجموعه شما چقدر 

کسری وجود دارد و این کسری چطور باید جبران شود؟
در این مورد در جلسه اخیر کمیسیون تخصصی سران قوا که نمایندگانی از هر سه قوه 
حضور دارند، بحث ها را مطرح کردیم، در بعضی قسمت ها اختالف نظر وجود دارد و قرار شد 
تا نشست بعدی سران قوا به اشتراک نظرهایی برسیم؛ عجالتاً سه محور اساسی در این زمینه 
وجود دارد که البته دو قوه دیگر هم باید طراحی کنند و باتوجه  به اینکه این بحران یکی از 
ابرچالش های جمهوری اسالمی است، غلبه بر این بحران کار یک وزارتخانه یا یک قوه نیست 
و الزم است تمام ارکان نظام درباره آن اتفاق نظر داشته باشند و در هماهنگی با یکدیگر برای 

آن چاره جویی کنند.
یکی از محورها در ارتباط با بحران صندوق ها درباره نظم و انضباط مالی دولت در تعهداتی است 
که به این صندوق ها دارند. دولت بدهی های گذشته و دیون جاری به این صندوق ها دارد که 
ما در دولت مطرح کردیم که تسویه این بدهی ها در دو محور عملیاتی خواهد شد، یکی اینکه 
دولت دیون جاری را در همان سال تسویه کند و دوم این که مطالبات گذشته را هم در یک 

دوره زمانی ۵- ۴ ساله تسویه کند.

است؟ بدهی ها چقدر  این 
در این مورد به دلیل تفاوت در روش محاسباتی صندوق ها و دولت اختالف نظرهایی وجود دارد 
و یکی از مصوباتی که گذراندیم، این بود که کمیته ای با حضور صندوق ها، سازمان برنامه  و 
بودجه و سازمان حسابرسی تشکیل شود تا این ارقام را محاسبه و درباره رقم نهایی توافق کنند.

اتفاق مهمی که در این دولت افتاده این است که دولت هم پذیرفته که بدهی های مالی خود 
را به صندوق ها تسویه کند و هم انسداد مالی را در تمام سال های بعد برطرف کنند. تضمین 
حقوقی که دولت در آن رفع انسداد مالی در سال های بعد را مدنظر داشته باشد  و این جزء 
موضوعاتی بود که در نشست سران قوا باید تصمیم گیری شود اما مهم این است که دولت این 

مسأله را پذیرفته است.
بخش دیگری مربوط به بحران صندوق ها که البته به پروژه دوم هم مرتبط می شود، این است 
که نرخ بازدهی شرکت های ذیل صندوق ها به شدت پایین است. یکی از علل پایین نرخ بازدهی 
این است که بخش عمده ای از دارایی که به این شرکت ها به عنوان رد دیون واگذار شده، 
دارایی مولد و زاینده نبوده اند و در کالن پروژه دوم اصالح نظام مدیریتی در این مجموعه ها 
را مدنظر داریم. آنچه در طرح تحول صندوق ها مطرح می شود، اجرای روش هایی است که 
ساالنه ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته بازدهی این صندوق ها را در بلندمدت باال ببرد. این 
همان کالن پروژه دوم است که جزئیات آن بعد از اینکه در نشست سران قوا تصمیم گیری شد، 

اعالم می شود.

بحران صندوق ها از چه زمانی ایجاد شد؟
ما تا سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بحران صندوق ها را نداشتیم اما در سال های گذشته، اوالً بازدهی 
صندوق ها و شرکت ها آن طور که باید رشد نکرد، ثانیاً تعهدات قانونی ای بر صندوق ها بار شد که 
منابعی برای آنها لحاظ نشده بود. بعضاً مواردی داریم که یک مقام دولتی در نامه ای هزینه ای را 
به صندوق ها تحمیل کرده، در حالی که آن نامه مبنای قانونی نداشت و صندوق ها به آن نامه 
که اعتبار قانونی ندارد، ترتیب اثر داده بودند و به دالیلی شبیه به این در حساب و کتاب کردن 
بین ارکان مالی با دولت دچار مشکل شده اند. پیش بینی ما این است که از سال ۱۴۰۱ به بعد 

در صورتی که توافق سران قوا رخ دهد، تمام مسائل گذشته برطرف خواهد شد.

آیا برای اجرای این ۴ کالن پروژه می توانید زمانی هم برای به نتیجه رسیدن 
اعالم کنید؟ و در این صورت چه نتایجی برای مردم ملموس خواهد بود؟

این ۴ کالن پروژه، پروژه های مستمر هستند و یک نقطه خاتمه ندارند. در ارتباط با صندوق ها 
برآورد ما این است که کسری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی صندوق ها در ۱۴۰۰ در سال 
۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد و این کسری در سال ۱۴۲۰ به بیش از 
۴۳ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید، البته تصور نشود که شکافی که می گوییم و عددی 
که بزرگ تر می شود متناسب با نرخ تورم است بلکه چندین برابر تورم خواهد بود. پیش بینی 
ما این است که در اثر طرح تحولی صندوق ها تا ۱۴۰۶، صندوق ها تراز خواهند شد و ۱۴۰۶ 
دیگر صندوق ها کسری نخواهند شد و در این طرح نحوه مدیریت ۶- ۵ سال آینده دیده شده 
است و بار مالی این موضوع برای دولت هم لحاظ شده و با دوستان سازمان برنامه در این مورد 

توافق کرده ایم.
بحث زیست بوم اشتغال اکوسیستمی است که با ایجاد فضای گلخانه ای خاص، فرصت را برای 

ایجاد و رشد و نمو اشتغال فراهم می کند. برای نمونه در این زیست بوم در روزهای اخیر توافقی 
حاصل شد که شبیه یک گل در این زیست بوم است. ذیل این زیست بوم توافقی بین شرکت 
رایتل، سازمان آموزش  فنی و حرفه ای، بانک رفاه کارگران و معاونت اشتغال وزارتخانه به عنوان 
ناظر بر این عملیات شکل گرفت که بر اساس آن با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
آموزش و مشاوره ای که از سوی سازمان آموزش  فنی و حرفه ای فراهم می شود و بستر آی تی 
که شرکت رایتل فراهم می کند، بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می شود که تا نیمه 
۱۴۰۱ انجام خواهد شد. شبیه به این مورد ۱۸۰ طرح دیگر داریم که تعداد آنها به صدها مورد 
هم می تواند افزایش پیدا کند و به دلیل فضای گلخانه ای فراهم شده، می توانند به سرعت رشد کنند تا 

شکوفایی جدید رخ دهد و مسأله بیکاری حل شود.
حل مسأله بیکاری برنامه ای بلندمدت است. اکنون میلیون ها نفر داریم که به اعتبار تعاریف 
مختلف از بیکاری و نداشتن شغل شایسته، مشکل اشتغال دارند و در این زیست بوم این فضا 
ایجاد می شود که روز به روز بهبود داشته باشیم. آنچه دولت تعهد کرده ساالنه یک میلیون 
فرصت شغلی به طور متوسط محقق خواهد شد اما من معتقدم حتی اهداف باالتر از این را 

هم می توانیم محقق کنیم.
با استقرار نظام مدیریتی  آنها،  از ۶۰۰ شرکت ذیل  درباره مدیریت صندوق ها و بیش 
جدیدی که اشاره شد به طور فزاینده نرخ بازدهی و سودآوری آنها افزایش پیدا خواهد کرد 
این طرح ها  نزدیک شویم. همه  آلی که مدنظر است  ایده  نقاط  به سمت  و می توانیم 
فضایی برای بهبود مستمر را ایجاد می کند ما انتظار داریم با گذر زمان، شتاب بهبود 

وضعیت بهتر هم بشود.
حدود ۲۰۰ اقدام مثبت و مستمر در همین مدت کمتر از ۶ ماه ذیل این کالن پروژه ها 
انجام شده است. ما در وزارتخانه بالفاصله بعد از رأی اعتماد و از همان ۳ شهریور، روزشمار 
خدمت گذاشتیم تا همکاران روزانه ببینند که زمان می گذرد. روزشمار نشان می دهد در ۱۶۸ روز 
نخست ۲۰۰ اقدام انجام شده و هر چه جلوتر برویم ریتم این اتفاقات مثبت و کارهایی که 
در این زمینه انجام خواهد شد، بیشتر می شود و تصورم این است که ۱۴۰۱ فضای متفاوتی 

خواهیم داشت تا حدی که برای مردم تغییر شرایط محسوس خواهد بود.

در عدم بازدهی صندوق ها، چه سهمی فساد داشته، چه سهمی انتصاب افراد 
وزارتخانه ای  که  کار  وزارت  که  تا جایی  داشته  اخیر  سال   ۸ در  ناکارآمد 
اقتصادی و اجتماعی است تبدیل به وزارت امنیتی و سیاسی شده بود. آیا 

آماری از دست درازی دولت ها به منابع صندوق ها و اینکه کجا مصرف شده دارید؟
متأسفانه ضمن احترام به عزیزانی که در گذشته در این وزارتخانه مدیریت کردند و مدیران 
دست پاک و قوی که در این وزارتخانه بوده و هستند و تعدادشان هم کم نیست، اما نوع 
نگاهی که به مجموعه های اقتصادی زیرمجموعه وزارتخانه در سنوات گذشته حاکم بوده، لزوماً 
مبتنی بر صرفه و صالح بازنشستگان، بیمه شدگان و اعضای صندوق ها نبوده و در انتصاب ها 
به وفور انتصاب های سیاسی و بر اساس سفارش های خاص و انتصاب مبتنی بر اینکه جریانی 
-مثالً جریان رسانه ای -همراه شوند، دیده می شود. در روزهای اول که در وزارتخانه مستقر 
شدم لیست هایی از طرف نهادهای امنیتی از افراد بی ربطی که در چهارچوب زد و بندهای 
سیاسی منصوب شده اند، برایم ارسال شد تا به آنها رسیدگی کنم؛ مثالً فردی که به دلیل سابقه 
در خبرگزاری و با مدرک تحصیلی علوم سیاسی عضو یک صنعت بزرگ شده است البته 

نمی خواهم این موارد را اسم ببرم.
در لیستی که از نهادهای امنیتی اصلی کشور دریافت کردیم بیش از ۱۰۰ نفر افرادی که عمدتاً 
رسانه ای، خبرنگار یا فعاالن فضای مجازی بودند، در این لیست وجود داشت که این افراد در 
واحدهای اقتصادی و صنایع بزرگ در سطوح باال یعنی عضو هیأت مدیره و مدیرعامل منصوب 
شده بودند. آن هم افرادی که به لحاظ حقوقی هم مسأله دار بودند، مثالً محکومان فتنه بودند 
یا در تحصن مجلس ششم مسأله داشتند و بعضاً کارمندهایی داشتیم که کارمند سازمانی دیگر 
بوده و در این وزارتخانه مسئولیت های باالیی داشته، عالوه بر این انتصاب های فامیلی را داشتیم، 

افرادی که وابستگان به رجال سیاسی بودند که تعدادشان بسیار زیاد هم بود.

هم  شما  انتصاب های  درباره  مورد  این  در  مجازی حواشی  فضای  در  البته 
وجود داشت و بعضاً گفته می شد انتصاب های فامیلی داشتید؟

خیلی جالب است! متأسفانه ما وقتی با انتصاب های مسأله دار افرادی که دسترسی به رسانه 
دارند برخورد می کنیم، آنها اطالعات غلط و راست را با هم خلط کرده و به خورد مخاطب 
می دهند و نقاط قوت این دولت را به عنوان نقطه ضعف مطرح می کنند؛ ما به هیچ عنوان حتی 
یک مورد انتصاب فامیلی در این وزارتخانه نداشتیم. گاهی لیست درست کردند و گفتند این 
افراد منصوبان و منتسبان فالن شخصیت هستند، در حالی که مستند جواب دادیم که اینها 

مربوط به دولت قبل است.
آقای  ابالغی  معیار   ۵ اساس  بر  که  داشتیم  دوره  این  در  انتصاب   ۳۵۰ حدود  ما 
رئیس جمهور انتخاب شدند؛ انقالبی بودن، کارآمدی، دست پاک بودن، فساد ستیزی و 
مردمی بودن. این ۵ معیار را آقای رئیس جمهور مطرح کردند و از همه اعضای دولت 
امضا و تعهد گرفتند و این ۳۵۰ نفری که در این مدت در بین ۲ هزار مدیری که در این 
وزارتخانه داریم، منصوب شدند تک تکشان این معیارها را دارند و درباره هرکدام کسی 

سؤال داشته باشد دفاع می کنم.

فکر نمی کنید عملیات رسانه ای و حواشی که ایجاد می شود به دلیل این است 
که دست جریان مافیایی و سیاسی که در شرکت ها ی زیرمجموعه وزارتخانه 
شما بوده اند، کوتاه شده و آنها رسانه دارند و علیه شما حاشیه سازی می کنند؟

ما خودمان را درگیر این حواشی نمی کنیم زیرا فرصتش را نداریم، البته دوستان دیگری هم در 
حوزه رسانه هستند که به وظایفشان عمل می کنند اما دور از ذهن نیست افرادی که عذرشان 
را می خواهیم یا می دانند در آینده نزدیک باید پست شان را ترک کنند؛ کسانی که  منافع بسیار 
سنگینی اینجا داشته اند و همان طور که اشاره کردم بخشی از این افراد رسانه ای هستند و بقیه 
هم دسترسی گسترده به رسانه داشته و دارند، پس طبیعی است که حواشی ایجاد کنند. 
البته یک نکته را هم نباید دور از ذهن داشت و آن این که هنوز هم تیم جدید به طور 
کامل مستقر نشده اند. ما حدود ۲ هزار مدیر همتراز مدیرکل به باال در این مجموعه داریم 
که بر اساس ارزیابی هایی که کردیم، برآورد ما این است که یکهزار نفر را باید جابه جا کنیم 
البته مدیران خوب، قوی و دست پاک با معیارهایی که اشاره شد به کارشان ادامه می دهند 

یا جایشان عوض می شود ولی طبیعتاً هزار نفر را برکنار می کنیم که تا به  حال ۳۵۰ نفرشان 
برکنار یا جابه جا شده اند و افراد جدید آمده اند اما این اتفاق زمان می برد. تمام افرادی که برکنار 
کرده ایم یا بازنشسته شده اند یا از جای دیگری مأمور بوده اند و تمایل به بازگشت به محل کار 

قبلی شان داشتند  یا این که  ۵ معیاری را که به آنها اشاره کردیم، نداشتند.
یکی از کارهایی که ما از همان روزهای اول شروع کردیم، رسیدگی به موضوع مفاسد در این 
شرکت ها بود. اولین اقدام در ارتباط مبارزه با مفاسد، سالم سازی نظام مدیریتی ما بوده که با 
سرعت پیش می رویم و در همین مدت ما ۳ هزار و ۵۰۰ نفر را ارزیابی کردیم که ببینیم چه 
افرادی برای کدام پست ها مناسب هستند. بسیاری از این افراد نخبه و باتجربه بوده یا افرادی 
بودند که به انواع مختلف رزومه دادند یا افراد موجه آنها را معرفی کردند. البته برخی افراد 
می گویند از ما استفاده نشد، طبیعتاً ما این تعداد مدیر احتیاج نداریم و ورودی های دیگری 
هم برای شناسایی مدیران کارآمد انقالبی و متخصص داریم که از آنها هم استفاده می کنیم. 
در حوزه انتصابات ۱۲ کارگروه تخصصی با لحاظ آن ۵ معیاری که اشاره شد، مشغول 

فعالیت هستند.

آیا مجاری فساد را هم شناسایی کردید؟
بله! بحث دیگر شناسایی مجاری فساد است؛ یکی از مجراهای فساد که بسیار هم گفته شده 
و ناراحت کننده است، فیش های نجومی و حقوق های آنچنانی است. همان روزهای اولی که 
کارمان را شروع کردیم به همه صندوق ها و شرکت ها ابالغ کردم که فیش حقوقی مدیران 
در سطوح مختلف را برایم ارسال کنند. در بررسی هایمان متوجه شدیم بر اساس قواعد و 
چهارچوب ها حقوق نامتعارف نداریم، اما با بررسی بیشتر متوجه شدیم اتفاق دیگری در حال 
رخ دادن است و بخش زیادی از این افراد وجوهی خارج از فیش حقوقی مثالً سکه و کارت 
اعتباری دریافت می کنند. برای مثال فردی که ۲۰ میلیون تومان بر اساس فیش حقوقی 
دریافت می کند، ماهانه از ۵۰ تا حتی ۱۰۰ میلیون تومان هم کارت هدیه یا سکه دریافت 
می کند یا در قالب تصویب بودجه های محرمانه پرداخت هایی صورت  گرفته که درباره 

آن به هیچ جا هم پاسخگو نبودند.
 این مجاری فساد در همان روزهای اول بسته شد و بخشنامه کردیم که تصویب بودجه 
محرمانه، خرید سکه و خرید کارت هدیه ممنوع است. گفتند مثالً می خواهیم به کسی هدیه 
دهیم چه کنیم؟ گفتیم که به هرکسی می خواهید هدیه دهید، شماره حسابش را بگیرید و 
واریز کنید، یعنی موارد خاص فقط با نظر عالی ترین مقام صندوق و پذیرش مسئولیت از طرف 
همان مقام صندوق انجام می شود، نه مدیر شرکت یا هلدینگ و مدیر شستا و همان فرد هم 
باید پاسخگو باشد. بعد از اینکه این بخشنامه را صادر کردیم، یکی از زیرمجموعه ها سفارش 
هزار و ۲۰۰ قطعه سکه داده است که ما برخورد کردیم و مدیران مجموعه تغییر کردند و 

بازرسی پشت  صحنه را در سایر مجموعه ها نیز آغاز کردیم.
مجرای دیگر فساد، ارتزاق وزارتخانه از صندوق ها و شرکت های زیرمجموعه بود. برای مثال 
روزهای اولی که به وزارتخانه آمدم متوجه رفت  و آمد تعدادی خودروی سراتو به وزارتخانه 
شدم، سؤال کردم گفتند که این سراتوها را از صندوق ها و شرکت ها برای معاونین گرفتیم. 
گفتم خیلی اشتباه کردید! این کار شرعاً و قانوناً غیرمجاز است، این صندوق ها و شرکت ها 
دولتی نیستند بلکه متعلق به مردم و بیمه شده های تأمین اجتماعی و بازنشستگان صندوق های 
بازنشستگی، روستاییان و عشایر، صندوق فوالد و... هستند، گفتند خوب خودرو نداشتیم چه کار 
می کردیم؟ گفتم مدیران پیاده رفت وآمد می کردند. اجازه نداشتید خودرویی که متعلق به مردم 
و صندوق ها است به معاونان اختصاص دهید و دستور دادم همه را برگردانند. تأسف بارتر اینکه 
می گفتند چون خودرو متعلق به صندوق ها بوده نمی توانستیم پول بنزین و هزینه های جانبی 
آنها را هم بدهیم و بنزین و هزینه ها نیز از همان صندوق ها تأمین می شد. ارتزاق وزارتخانه از 
صندوق ها و شرکت های زیرمجموعه یک رویه بوده و حتی شاید حجم و مبلغ برخی از این 
موارد نجومی هم نباشد، اما ذات این اتفاق غیرقانونی و غیرشرعی بود و بخشنامه کردیم که 

هرگونه ارتزاق از صندوق ها و شرکت ها در وزارتخانه ممنوع است.
همچنین به موضوع قراردادها ورود کردیم؛ مجموعاً ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، ۱۳ تا ۱۵ درصد کل اقتصاد کشور را در دست دارند ما عمدتاً سهامدار 
۵۰ تا ۷۰ درصد این شرکت ها هستیم و تقریباً ۷ تا ۸ درصد GDP کشور جزو سهام این 
وزارتخانه است. بازرسی ویژه را در این شرکت ها با تشکیل کمیته ای برای بررسی قراردادها و 
نظامات اداری و مالی آغاز کردیم که این بازرسی ها برای ۱۶ شرکت انجام شده و فقط در یکی 
از بلوک های بازرسی ما، ۹۲ درصد از مدیران ارشد و رده باال شناسایی شدند که ۱۲ عنوان 
اتهامی از جمله تضییع اموال عمومی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع عمومی و دولتی، 
سندسازی و پولشویی به منظور تحصیل مال نامشروع، تبانی در معامالت دولتی، تحصیل مال 
از طریق نامشروع، مداخله کارکنان در معامالت دولتی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع 
دولتی، اعمال نفوذ بر خالف مقررات قانونی، تسلط یا استفاده غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی، 

اختالس، ارتشا و … داشته اند.

رقم این مفاسد چقدر بوده؟
عددها بسیار باال است اما همچنان بازرسی ها ادامه دارد.

و  تشکیل شده  پرونده هایی که  بازرسی ها،  از وضعیت  آیا می توانید آماری 
اینکه در چه مرحله ای هستند، ارائه دهید؟

تاکنون حدود ۳۰۰ مورد را بر اساس رویدادهایی که رخ داده و اخباری که رسیده بررسی کرده ایم 
که منجر به تشکیل ۱۲۰ پرونده شده که تعدادی از این موارد به لحاظ حقوقی تکمیل شده 
و آماده ارسال به قوه قضائیه است. نکته ای که در این میان وجود دارد این که برخی دوستان 
قانوندانان  و  داده  انجام  تمیز  خیلی  را  کثیف شان  کارهای  بعضی  می گویند  ما  حقوقی 
بی قانون بوده اند، اما برخی هم ناشیانه انجام داده اند که پرونده هایشان سریع تر به سرانجام 
می رسد. پرونده ها در چند کمیته بازرسی، حراستی و حقوقی در ارتباط با یکدیگر متقن می شود 
و در آینده اخبار ناخوشایندتری از وضعیت مفاسد رخ داده در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و 
رفاه خواهیم داشت و با همکاری و هماهنگی مقام قضایی آنها را رسانه ای خواهیم کرد. برای 
اعالم اینها هیچ مالحظه ای جز مالحظه قانونی نداریم، زیرا چند صد نفر در این پرونده ها 

دخیل هستند.
در نتیجه این اقدامات یعنی انتصاب افراد انقالبی و متخصص و کارآمد عالوه بر اینکه 
هم  فساد  مجاری  از  بسیاری  داشت،  خواهیم  اقتصادی  واحدهای  کارآمدی  در  جهشی 

به طورقطع بسته خواهد شد و دست بسیاری نیز کوتاه می شود. اینها افرادی هستند که 
برای آینده خود در فضای رسانه ای پس انداز کرده اند و تعامالتی نیز با افراد مختلف در سطوح 
سیاسی انجام داده اند لذا طبیعی است که صدایشان بلند شود. حضرت آقا می فرمایند زمانی که 
با فساد برخورد شود، نعره ها بلند خواهد شد و ما هنوز به مرحله بلند شدن نعره ها نرسیده ایم 

ولی خواهیم رسید.
من به رئیس جمهور و در جریان رأی اعتماد به نمایندگان مجلس قول داده ام که با تمام وجود 
مجاری فساد را ببندیم و در این مسیر هیچ مالحظه ای نخواهیم داشت، در این میان طبیعی 
است عده ای متضرر و محکوم شوند اما مردم قطعاً خوشحال خواهند شد و ناراحتی اقلیتی که 
در این مفاسد دخیل بودند برای ما هیچ اهمیتی ندارد.همچنین تنش ها و تخریب هایی هم شکل 

خواهد گرفت که برای ما اهمیتی ندارد.

بعضًا  که  حواشی  با  می رسد  نظر  به  کردید  اشاره  که  مواردی  به  توجه  با   
ایجاد شد عالوه بر اینکه چندان وضعیت بحرانی وزارتخانه در زمان تحویل 
و بحران هایی که داشت، دیده نشد بلکه دستاوردهای وزارت کار هم چندان 
مورد توجه قرار نگرفت، می توانید به این دستاوردها و اتفاقاتی که در همین 

کمتر از ۶ ماه انجام دادید، اشاره کنید؟
یکی از دستاوردهایی که دیده نشد و کسی به آن توجه نکرد پرداخت بموقع حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بوده است. ما در گذشته مواردی داشتیم که تا 
چند روز هم حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به دلیل معیوب بودن حساب و کتاب مالی به 
تعویق افتاده بود و بخش زیادی از پرداخت حقوق بازنشستگان از طریق استقراض از بانک ها و 
وام گرفتن انجام شد که این دوره منظم شد و حتی یک ساعت پرداخت حقوق بازنشستگان 
عقب نیفتاد. کل حقوقی که دولت به کارکنان خود پرداخت می کند ۵۰ هزار میلیارد تومان 
است و فقط حقوقی که به بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی 
پرداخت می کنیم ۳۰ هزارمیلیارد تومان یعنی معادل ۶۰ درصد کل حقوقی است که دولت به 

حدود ۲ میلیون کارمند پرداخت می کند و عدد بزرگی است.
سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف ماهانه ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری داشت 
و بخش زیادی را وام می گرفت که با ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدها این میزان وابستگی 
به وام را رفته رفته کم کردیم و در دو ماه گذشته به صفر رساندیم. بنده، رئیس سازمان تأمین 
اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ماه یک شب یعنی سی ام را راحت 
می خوابیم، چون حقوق بازنشستگان پرداخت شده است و از فردا دوباره در تکاپو برای حقوق 
ماه بعد هستیم که کار بسیار پیچیده ای است و بسیاری باورشان نمی شد و می گفتند دیگرانی 
که وزرای بزرگی بودند با تأخیر انجام می دادند، چطور اینها توانستند این کار را که بسیار هم 

دشوار است محقق کنند؟
عالوه بر این در همین مدت زمان کوتاه اتفاقات بسیار مهمی رخ داده که چند مورد را برای نمونه 
اشاره می کنم، یکی از این موارد پوشش بیمه ناباروری است. صدها زوج نابارور در کشور داریم 
که به خاطر هزینه های باال اقدام به درمان نمی کردند و بیمه ناباروری در همین دولت تصویب 
و اجرا شد، االن دستورالعمل ها در وزارت بهداشت نهایی و ابالغ شده و مراجعه کنندگان و بیمه شدگان 
تأمین اجتماعی تشکیل پرونده می دهند و پرداخت ها انجام می شود. به عزیزانی که اطالعی از 
فرایندها ندارند، توصیه می کنم به وب سایت سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند و در جریان 
جزئیات قرار گیرند. یکی دیگر از کارها بیمه خانواده ایرانی بود که زنان خانه دار با پرداخت، 
۱۲، ۱۴ یا ۱۸ درصد بیمه شوند و بازنشستگی داشته باشند این اتفاق در این دولت تسریع 
شد. درباره بیمه دانشجویان هم در تفاهم با وزارت علوم این موضوع تسریع شد و مشابه زنان 
خانه دار آنها هم با پرداخت ۱۲، ۱۴ یا ۱۸ درصد از حق بیمه می توانند دوران دانشجویی را 
به عنوان سابقه کاری خود لحاظ کنند که در این زمینه منابع بخش دولتی و تأمین 
اجتماعی در نظر گرفته شده است.در ارتباط با خدمات درمان بازنشستگی هم سعی 
کردیم کارهایی انجام شود برای مثال با افزایش تعهدات بیمه ای سهم پرداخت سازمان 
۳۰ درصد بوده که به ۵۰ درصد افزایش داده شد و درباره بیماران خاص در شورای عالی 

بیمه و نظر موافق ما مصوب شد که عمده هزینه هایشان پوشش داده شود.
همچنین در بحث اشتغال از آنجا که آموزش های فنی و حرفه ای یکی از ارکان اشتغال است؛ در 
راستای تسهیل فضای کسب وکار زمان صدور مجوز آموزشگاه های آزاد را از میانگین ۸ ماه به 
سه روز کاهش دادیم و در این مدت ۳۵۰۰ مجوز جدید برای آموزشگاه های فنی و حرفه ای و 
مهارتی صادر شده که ۱۰۰۰ آموزشگاه، کارشان را آغاز کردند در حالی که پیش از این با فرایند 
دشوار صدور مجوز، رانتی ایجاد شده و بعضاً مجوزها با قیمت ۲ میلیارد تومان خرید و فروش 
می شد که این رانت حذف شد. همچنین در همین مدت برای توسعه آموزش های مهارتی و 
نیروی کار مورد نیاز کارخانه ها ۵۵۵ آموزشگاه مهارتی جوار کارگاهی تأسیس شد که پروژه ای 
مشترک بین واحد صنعتی و سازمان آموزش های فنی و حرفه ای است که محتوا، آموزش ها و 
صدور مجوزها با سازمان و سرمایه و آورده از واحد صنعتی است که در بستر این مراکز هزاران 
نفر می توانند آموزش ببینند. این واحدها تا پیش از این دولت درکل ۶۰۰ واحد بوده اما در 

همین دوره که هنوز به ۶ ماه نرسیده ۵۵۰ واحد جدید شکل گرفته است.
درباره مشاغل خانگی هم کاری از جنس اصالح زیست بوم انجام شد. ما به عنوان رئیس ستاد 
مشاغل خانگی، متولیان مجوز اینگونه مشاغل را جمع کردیم و از آنها خواستیم صدور مجوزها 
را تسریع کنند، مصوب شد که مجوز مشاغل خانگی ظرف ۳ روز انجام شود و اگر دستگاه ها 
را  اتوماتیک مجوز  به صورت  نکنند، سامانه  بارگذاری  را در سامانه  روز مجوز  ظرف سه 
صادر کند. برنامه نویسی این سامانه مراحل پایانی را طی می کند و تا اوایل اسفند راه اندازی 
می شود. در حوزه اشتغال همچنان که اشاره شد اطلس الگوی های اشتغالزای کشور هم 

شکل گرفته است.
در ارتباط با بحث عدالت اداری، سقف و کف حقوق همکارانمان در وزارتخانه را تغییر داده ایم. 
برای این کار در همان ابتدا که معاونان ما منصوب شدند در همان نقطه صفر، سه میلیون 
تومان حقوق معاونان را کاهش داده و ۱.۵ میلیون تومان حقوق کارکنان خدماتی و راننده ها را 
باال بردیم و این ۴.۵ میلیون تومان شکافی که کم شد اثر قابل مالحظه ای در احساس عدالت 
دارد. یکی دیگر از اتفاقاتی که در حوزه رفاهی رخ داد متناسب کردن بخشی از پرداختی های 
رفاهی به تعداد فرزند و تأهل بوده که به ازای هر فرزند مبلغی را در راستای خانواده محوری 

در نظر گرفتیم تا مشوقی برای تشکیل خانواده و فرزندآوری هم باشد.
در حوزه واحدهای صنعتی، صدها محصول جدید در همین چند ماه تولید شده که به مرور 
رسانه ای می شود. در بعضی واحدها جهش جدی در حوزه تولید داشتیم. در شرکت ملی 
نفتکش، یک جهش جدی در بحث حمل نفت و فرآورده های نفتی رخ داد تا جایی که 
وزیر نفت در تماس با بنده تشکر کردند که همیشه در ادوار گذشته مشکل حمل نفت خام 
و فرآورده را داشتیم و در دوره مدیریتی جدید یک مدیر عامل انقالبی کار بلد را در رأس 
شرکت ملی نفتکش گذاشتیم. این عزیزان کل ناوگان را بسیج کردند و برای کمبود ناوگانی که 
دارند، خودشان کشتی نفتکش اجاره می کنند و مسأله حمل نفت به پاالیشگاه ها و رساندن به 
مشتریان خارجی که یکی از مشکالت و گره های اساسی در تحریم های نفتی بوده در همین 

ماه های اخیر حل شده است.

در حوزه بورس هم یکی از کارهایی که انجام شد، عرضه کاالها ومحصوالت 
شرکت های زیر مجموعه وزارت کار، مثل سیمان در بورس کاال بود که ترمز 

گرانی بی رویه را کشید، این فرایند به چه صورت انجام شد؟
در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی مصوبه ای داشتیم که بر اساس آن بجز کاالهایی که 
به موجب قانون ستاد تنظیم بازار استثنا شده اند و اجازه فروش خارج از بورس ندارند؛ تمام 
کاال در بورس کاال عرضه و فروش آنها کامالً شفاف شود و در حوزه سیمان دیدیم که سیمان 
تا کیسه ای ۱۰۰ هزار تومان رسیده بود اما با همین اقدام و در همان هفته های اول ۹۰ درصد 
سیمانی که در بورس کاال عرضه می شد از تولیدات در شرکت های زیر مجموعه ما بود و موجب 
کاهش قیمت سیمان شد. این کار بر مبنای تأکید و اراده برای جهش تولید و ایجاد شفافیت 

در عرضه و فروش انجام شد.

چه  کار  عالی  شورای  جانبه  سه  نشست های  و  دستمزد  تعیین  مباحث  در 
اقداماتی از سوی وزارتخانه انجام شده است؟

در این زمینه هم ما وعده کردیم که جلسات شورای عالی کار ماهانه و سر وقت برگزار شود که 
انجام شد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی شنبه سوم هر ماه ساعت ۶ تا ۸ بعد از ظهر در دفتر بنده جلسه 
دارند، کمیته حقوق و دستمزد ذیل این شورا تشکیل شده و نمایندگان جریان های کارگری 
و کارفرمایی عضو شورا و کارشناسان و پژوهشگران حضور دارند. در جلسات قبل درباره 
سبد معیشتی کارگران که از فاکتورهای اصلی تعیین حقوق در سال ۱۴۰۱ خواهد بود بحث 
و گفت وگو شد. ما به عنوان دولت ناظر هستیم و فضا را فراهم می کنیم که کارگران و کارفرماها 
خودشان با هم بنشینند در یک فضای منطقی علمی و عادالنه مذاکره کنند و امیدواریم تا 
قبل از پایان سال دستمزد تعیین شود. دولت در این زمینه تعیین کننده نیست و کاتالیزور 
هستیم هرچند عده ای می گویند دولت بزرگ ترین کارفرما است و براساس اعالم سازمان 
امور اداری و استخدامی ۳۰۰ هزار نفر نیروی قراردادی داریم و حقوق شان وابسته به 
تصمیم شورای عالی کار خواهد بود اما به هر حال ما صرفاً تسهیل کننده توافق گروه های 
کارگری و کارفرمایی هستیم تا توافق به نحوی ایجاد شود که هم معیشت کارگران تأمین 
بخواهند  نگیرند که  قرار  و کارفرماها تحت فشار  آنها حفظ شود  امنیت شغلی  و هم 

اقدام به تعدیل نیرو کنند. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگویی تشریح کرد؛

از برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال تا برکناری 
یک هزار مدیر ناکارآمد

به گزارش بازارکار، حجت اهلل عبدالملکی 
در گفت وگوی مشـترک روزنامـه ایران 
و خبرگزاری »ایرنا« به تشـریح جزئیات 
برنامه های مختلف خود در وزارت تعاون 
کار و رفـاه اجتماعی پرداخته اسـت که 
به لحـاظ اهمیت موضـوع این مصاحبه 
تقدیـم مخاطبـان ارجمند بـازارکار 

می شـود.
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آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار
IT کامپیوتر و

ادامه مطلب کلیک کنید

مالی و حسابداری

کارشناس مرکز تماس پشتیبانی فنی 
)سرویسهای اینترنتی( 

 Network+,( آشنا با مبانی شبکه
CCNA(، کارشناس فناوری اطالعات  

ادامه مطلب کلیک کنید

استخدام کارشناس و ارشد حسابداری 
در کرج، حسابدار فروش در ونک

حسابدار – اقا – حداکثر 30 سال سن 
برای بانک

حسابدار - آشنا با قوانین حقوق و 

ادامه مطلب کلیک کنید

مهندس برق و مکانیک برای
 شرکتی در کرج

_صنایع- کلیه گرایش ها برای بانک
کارشناس برق و الکترونیک در 

کارخانه تولیدی

مهندسی

فروش و بازاریابی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی

مدیر فروش در شرکت دارویی
کارشناس فروش عالقمند به کار فروش 

تلفنی، فروشنده موبایل و تبلت در 
نمایندگی شرکت بین المللی
کارشناس بازرگانی خارجی -

ادامه مطلب کلیک کنید

تکنسین فنی برای کارخانه در فتح و 
جاده مخصوص

نیروی تاسیساتی
جوشکار – فرزکار-  cnc کار

ادامه مطلب کلیک کنید

کارگر ساده خط تولید در
 جاده مخصوص-

 خدمات در مراکز دولتی و خصوصی

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

مسئول دفتر برای شرکت های
 مختلف در تهران

کارشناس منابع انسانی
 اپراتور تلفن

اداری و دفتری

و...

و...

و...

و...

توجه
کارجویان محترم می توانند برای 

کسب اطالعات بیشتربر روی 
فرصت شغلی مربوطه کلیک

 یا به سایت بازار کار
  www.bazarekar.ir 

مراجعه نمایند.

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

آماده به کار

قابل توجه کارفرمایان عزیز:
شما می توانید از طریق تهیـه و ارسال 
یک فیلم 3 دقیقه ای با کیفیت نسبت 
به معرفی شرکت و نیروهای مورد نیاز
خود به صورت رایگان در نشـریه

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.

66417270

هنری

ادامه مطلب کلیک کنید

گرافیست و طراح سایت
موشن گراف و عکاس 

در شرکت فعال در
 حوزه پتروشیمي

و...

ــد:  ــه می گوی ــه دودانگ ــن منطق ــی کارآفری حمزه خان
ســال های اول و دوم بــه درآمــد نرســیدم و تهیــه گالب 
توســط دیــگ بــود کــه باوجــود انجــام گالب گیــری بــه 
روش نیمه صنعتــی آن دیــگ همیشــه به عنــوان نقطــه 
شــروع مقابــل بــوده تــا فرامــوش نکنــم کجــا بــودم و 

اکنــون کجــا هســتم.
ــارس از شهرســتان ســاری، حــرف زدن  ــه گــزارش ف ب
ــدازی کار و تولیــد آن هــم در  و ســخن گفتــن از  راه ان
ــرای برخــی  ــدا شــاید ب ــچ، در ابت ــر و از هی نقطــه صف
ــا کارآفرینــان موفــق از همــان  یــک شــوخی باشــد ام
ــد و  ــم می بینن ــود را ه ــای خ ــر فرداه ــه صف نقط
ــده ای مبهــم  ــن ســخت گیرانه و آین ــا وجــود قوانی ب
ــیر  ــن مس ــدم در ای ــد ق ــرای تولی ــاال ب ــزه ب ــا انگی ب
پرفــراز و نشــیب گذاشــته اند کــه آن هــم باوجــود همــه 
مشــکالت اقتصــادی جــرات راه انــدازی کســب وکار واقعا 

جــای تحســین دارد.
ــر روزشــان  ــدارد و ه ــا ن برایشــان شکســت اصــال معن
به دنبــال آموختــن نــکات جدید هســتند، همین هاســت 
کــه انگیــزه کارآفرینــان را بیشــتر کــرده و آنــان را بــرای 
انجــام یــک نبــرد ســخت وارد میــدان کار و تولیــد می کنــد.

ــر بحــث کشــت گل محمــدی در  طــی ســال های اخی
دل روســتاهای دودانگــه موجــب مهاجــرت معکــوس و 
بازگشــت جوانــان بــه روســتاهای دودانگه شــده اســت و 
در ایــن زمینــه شــاهد تکاپــوی زیــاد جوانــان در زمینــه 
کاشــت و برداشــت، فــرآوری و ســایر اقدامــات هســتیم.
صحبــت از عطــر خــوش گل محمــدی اســت کــه اکنون 
از روســتاهای محــروم دودانگــه ســاری از دوردســت ها 
ــن روســتاهای  ــه مشــام می رســد و در دل همی ــم ب ه
ــالش  ــال ت ــا درح ــا حداقل ه ــی ب ــراد موفق ــروم اف مح
هســتند تــا ســنگ بنــای فرداهــای روشــن را در منطقه 

ــد. دودانگــه پایه گــذاری کنن

در ایــن زمینــه بــه ســراغ مصطفــی حمزه خانــی 
کارآفریــن ۴۲ ســاله اهــل شــهر ســاری رفتیــم کــه در 
ســال ۹۲ شــروع بــه کاشــت گل محمــدی در روســتای 

ــرده اســت. ــه ک ــه دودانگ ــج کالی منطق کلی
وی کار کاشــت را در ســه هکتار زمین و بــا راه اندازی کارگاه 

گالب گیــری به صــورت ســنتی صنعتی شــروع کرد.
باتوجــه بــه ادامــه پیشــرفت ها در ایــن زمینــه و 
ــی  ــوان صنعت ــدی به عن ــت گل محم ــن کاش همچنی
بــزرگ در مازنــدران و درآمــدی خــوب، ایــن کارآفریــن 
بــه دنبــال راه انــدازی نخســتین کارگاه صنعتــی رفــت 
ــق  ــه کســب و کارش رون ــه ب ــار اینک ــد در کن ــا بتوان ت
ــه رشــد و توســعه را در دل روســتاهای  ــد زمین می ده

ــد. ــم کن ــه فراه محــروم دودانگ

ــالمت  ــیب س ــه س ــوز اولی ــد: مج ــی می گوی حمزه خان
ــان کار اســت کــه بایــد در  گرفتــه شــده و منتظــر پای
ــت  ــا گذش ــی ب ــود ول ــرح ش ــاده ۹۹ ط ــیون م کمیس
ــه  ــت ک ــده اس ــزار نش ــیون برگ ــن کمیس ــا ای ماه ه

ــود. ــام ش ــاهلل انج ان ش
وی می افزایــد: از ابتــدا وقتــی بــه فکــر راه انــدازی ایــن 
ــه  ــن زمین ــادی در ای ــات زی ــودم تحقیق کســب و کار ب
انجــام دادم و می دانســتم ایــن صنعــت می توانــد موفــق 
عمــل کنــد بــه همیــن دلیــل بــه دنبــال هدفــم رفتــم.

کشت گل محمدی با برگزاری جشنواره
 در دودانگه رونق گرفت

ایــن تولیدکننــده ادامــه می دهــد: کشــت گل محمدی و 
همچنیــن گالب گیــری با برگزاری نخســتین جشــنواره 
ــه  ــه دودانگ ــی در منطق ــان داروی ــدی و گیاه گل محم
ــه تنهــا توانســت  رونــق گرفــت و طــی ایــن ســال ها ن

موجــب اشــتغال شــود بلکه موجــب مهاجــرت معکوس 
و بازگشــت جمعیــت بــه روســتاها شــده اســت.

کارآفریــن منطقــه دودانگــه هــدف بــزرگ زندگــی اش را 
راه انــدازی شــرکت اســانس در منطقــه عنــوان کــرده و 
می گویــد: انجــام ایــن کار درآمــد بســیار باالیــی دارد و 

تمــام تالشــم را در ایــن مســیر بــکار می گیــرم.
حمزه خانــی تصریــح می کنــد: کشــت گل محمــدی در 
ســال ۹۲ در منطقــه دودانگــه شــروع شــده کــه به طــور 
ــون  ــد و چ ــه گالب می ش ــل ب ــی تبدی ــنتی و خانگ س
محصــول کــم بــود همیــن روش پاســخگو بــود امــا از 
ــم  ــر کردی ــان را بزرگ ت ــم دیگ م ــال  آمدی ــان س هم
ــی  ــد خوب ــس از آن درآم ــال پ ــه طــی ۵ س به طوری ک
داشــت و باتوجــه بــه افزایــش ســطح زیرکشــت دیگــر 
ــه همیــن  روش ســنتی تهیــه گالب پاســخگو نبــود، ب
دلیــل کارگاه صنعتــی گالب گیــری راه انــدازی کردیــم و 
ــد و ســیب ســالمت رفتیــم کــه  ــال گرفتــن برن به دنب

االن درمراحــل پایانــی کار هســتیم.

سال سوم به درآمدزایی رسیدم
وی می گویــد: ســال های اول و دوم بــه درآمــد نرســیدم 
و تهیــه گالب توســط دیــگ بــود کــه بــا وجــود انجــام 
گالب گیــری بــه روش نیمه صنعتــی آن دیــگ به عنــوان 
نقطــه شــروع همیشــه مقابــل بــوده تــا فرامــوش نکنــم 

کجــا بــودم و اکنــون کجــا هســتم.
حمزه خانـی اضافـه کـرد: درآمـدم در دو سـال اول تنهـا 
در حـد دخـل و خرج بود و از سـال سـوم به بعد بـه درآمد 
رسـیدم؛ به طوری کـه امسـال طی کمتـر از دو مـاه ۲۱هزار 

لیتـر گالب به فروش رسـاندم و سـود خوبی داشـتم.

برای دسترسی هرچه بیشتر به گزارش زیر به
 لینک زیرمراجعه نمایید 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/News.
aspx?nwsId=350762

بانو عفت محمودی از سال ۹0 به همراه همسرش تولید عروسک، مگنت و کار های خمیری را انجام 
می دهد و روزبه روز تعداد سفره هایی که با تولید کار های این مجموعه رنگین شده اند بیشتر می شود.

خیلی زود ایستادن روی پای خود را یاد می   گیرد، زیرا از کودکی مادری قوی و مستقل را باالی 
سر خود می بیند که حاضر نمی شود به دلیل شرایط، عزت نفسش را زیر سؤال ببرد. او هم مادر را 
الگو قرار می دهد و طعم شیرین اولین حقوقش را در همان سال های دبیرستان با آموزش هنر 

به دختران همسایه می چشد.
همین کار را ادامه می دهد تا امروز که نه تنها خود و خانواده اش مشغول تولید کار های هنری هستند 
بلکه ۴30 بانو در سطح مشهد و شهرستان های اطراف نیز در این تولیدات سهیم اند، بانوانی که 
بیشتر آن ها به هر دلیلی سرپرست خانوارند. بانو عفت محمودی از سال ۹0 به همراه همسرش تولید 
عروسک، مگنت و کار های خمیری را انجام می دهد و روزبه روز تعداد سفره هایی که با تولید کار های 

این مجموعه رنگین شده اند بیشتر می شود.
از دور تنها یک کلبه چوبی به نظر می رسد، اما در بیان آدم هایی که از این طریق درآمد دارند، 
اعضای این کلبه بخشی از خانواده شان به شمار می روند. این کلبه در دل پارک کوهسنگی مشهد 
قرار دارد و صدای آب مانند موسیقی بی کالمی در کلبه جاری است. بیشتر کار های هنری ای 
که در اینجا می بینم به اصطالح مینی مال هستند و شاید بعضی هایشان ارتفاعی به اندازه ۲ بند 
انگشت داشته باشند. به این فکر می کنم که این کلبه برای کسانی که جزئیات برایشان مهم است 

جای جذابی خواهد بود.
روی پنجره های این سازه چوبی، عروسک های دست دوز که با فرهنگ کشورمان هم خوانی دارند 
آویزان شده اند. طرف دیگر، تابلو های فانتزی چراغ دار کنار هم چیده شده اند. روی میز فلزی جلو 
ویترین، سرتاسر مگنت های آهن ربایی قرار دارند. خالصه هر طرف سر بچرخانی، کار دست زنان 

هنرمند  را  می بینی.

مادرم با کار های هنری زندگی را می چرخاند
محمودی متولد سال ۵۹ و تک دختر خانواده است. پدرش را زمانی که دوساله بوده است از دست 
می دهد و مادر با انجام کار های هنری، نمی گذارد چرخ زندگی از حرکت بایستد. هنوز به یاد دارد 
وقتی شب ها از خواب بیدار می شد، مادرش را می دید که باالی سر آن ها نشسته است و رج به رج 
بافتنی می بافد. بعد از مدتی، مادرش ماشین می خرد و با آن کار می کند تا زندگی شان بگذرد. 
محمودی نیز پا جای پای مادر می گذارد و او را الگوی قرار می دهد. از دبیرستان هنر مکرومه بافی را 

یاد می گیرد و به مرور در تولید کار دست با خمیر های چینی مهارت کسب می کند.
بانویی سرزنده و شاداب است که تاکنون همه پستی بلندی های کارش را به جان خریده است. از 
ابتدای مصاحبه، بار ها به همراهی و حمایت خانواده و همسرش اشاره می کند و اینکه بدون همراهی 
آن ها امروز موفقیت و گستردگی کارش ممکن نبود. به یاد دارد اولین کاری که با خمیر درست 

می کند یک سینی برنج، کباب و گوجه بوده است که مربی هم خیلی از کارش تعریف می کند و 
مشوق او می شود. »به این دلیل که ۲ فرزند بودیم و یک برادر داشتم که ۹ سال از من بزرگ تر بود، 
زمان زیادی را در خانه تنها می ماندم. دوست داشتم در اجتماع باشم و با هم سن و ساالن خودم ارتباط 
برقرار کنم. به همین دلیل، هنری را که بلد بودم به دیگران یاد می دادم. ضمن اینکه می خواستم 

کمک خرج خانواده ام باشم یا دست کم خرج خودم را دربیاورم.«

در دوران عقد با همسرم، مکرومه بافی می کردیم
هفده سالگی ازدواج می  کند، اما به دلیل عالقه اش به هنر، از این کار دست نمی کشد. همسرش مغازه 
لوازم خانگی داشت. او نیز در کنار کمک به همسرش، کار های هنری خودش را می فروخت. آن ها از 
همان ابتدا مبنا را بر همراهی و اشتراک می گذارند تا اندازه ای که در دوران عقد، کار های مکرومه بافی 
مربوط به جهیزیه عروس را از چراغ خواب گرفته تا سطل زباله، جادستمالی، آویز و ... انجام می دادند. 
»من و همسرم از دل خانواده هایی معمولی بیرون آمده بودیم که رفاه چندانی نداشتیم، اما هردو 
دستمان را سر زانوهایمان گرفتیم و کار را شروع کردیم. حدود ۲ سال در قوچان زندگی می کردیم 
و همان جا آموزش را شروع کرده بودم. البته آن زمان آموزشم رایگان نبود. برای جهیزیه عروس 
خیلی سفارش قبول می کردیم و شاید اگر آنجا می ماندیم، از نظر اقتصادی برایمان خیلی بهتر بود.«

کار لوازم خانگی خوب پیش می رود تا زمانی که نوسانات دالر بازار را خراب می کند و تصمیم 
می گیرند هردو کار دست سازه های خمیری را دنبال کنند. »سال ۹0 تنها خودم و همسرم با ۲ نفر 
نیروی کار شروع به فعالیت کردیم و چند سال ابتدایی جرات نمی کردیم مغازه ای را اجاره کنیم. 
کرایه ها زیاد بود و تنها در نمایشگاه ها شرکت می کردیم. سال ۹۴ تعدادمان به ۴0 نفر با تولید 
۱۷ محصول رسیده بود و می خواستیم محلی برای فروش در پارک کوهسنگی داشته باشیم. 

مدیر پارک نیز برای این موضوع به ما خیلی کمک کرد.«

آموزش رایگان به شرط کار
بعد از پیگیری و رفت و آمدها، سرانجام مجوز فروش در پارک را دریافت می کنند و به آن ها اعالم 
می شود می توانند 3 تا ۴ سال آنجا بمانند. هرچه داشتند و نداشتند، و با قرض، سازه ای چوبی در 
میان پارک بنا می کنند و به گفته خودش، با خون دل، این کلبه جان می گیرد. هر کسی از شروع 
به کار جدید و رهایی از شغل سابقشان خبردار می شد، معتقد بود اشتباه می کنند. »خودمان نیز 
قبول داشتیم شروع این کار ریسک است، اما مطمئن بودیم در نهایت جواب می دهد. قرار را بر 
این گذاشتم که به بانوان، رایگان آموزش بدهم به این شرط که با مجموعه مان همکاری کنند. 

قیمت هایمان نیز طوری بود که مردم توان خرید داشتند و استقبال می کردند.«
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/News.aspx?nwsId=350788

این مرد رزق اش عطر گالب می دهد 

گپ و گفت با بانو کارآفرینی کارآفرینی که تولید را با یک دیگ شروع کرد

که با راه اندازی کلبه چوبی 

برای 4۳0 تن کار

 پدید آورد
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شركت نمكهاي باريم و استرانسيم آسيا 
جهت تكميل كادر خود از استان  سمنان، جهت كار در 

گرمسار از افراد واجد شرايط زير دعوت
  به همكاري مي نمايد.
 نقشه كش صنعتي

 آقا/ خانم، داراي سابقه كار، تمام وقت
 5 سال سابقه كار مفيد

 تسلط كامل به برنامه solid، اتوكد، سه بعدي
 فرد كارگاهي و پر تالش و پيگير در كارگاه ساخت و ساز

 با حقوق و مزاياي مكفي
 با كليه امكانات رفاهي

job@abassco.com
لينک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112134 

دعوت به همکاریدعوت به همکاریدعوت به همکاری

موسسه كارآفرينان آوا سالمت در نظر دارد نسبت به »برگزاری آزمون علمی و مصاحبه تخصصی و مراحل گزينشی« جهت تأمين تعداد  75  نفر نيروی شركتی طبق جدول رشته 
شغل ذيل، در واحدهای تابعه دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان پس از سير مراحل پبش بينی شده، به عنوان »مجری« اقدام نمايد. 

*مهلت ثبت نام از تاريخ  1400/11/18  لغايت  1400/11/28  می باشد
 

شرايط احرازسهميه های انتخابیجنسيتتعدادمحل مورد تقاضاعنوان شغلرديف

تكنسين 1
تاسيسات

بيمارستان های 
10نفر آزاد  4نفر مرد14نفرشهرستان بهبهان

ايثارگر

دارا بودن مدرک ديپلم در يكی از رشته های 
تاسيسات، مكانيک، برق و الكترونيک
)دارای مصاحبه تخصصی و عملی(

كاردان 2
تاسيسات

بيمارستان های 
8نفر آزاد  2نفر مرد10نفرشهرستان بهبهان

ايثارگر

دارا بودن مدرک كاردانی در يكی از رشته  های 
تاسيسات، مكانيک، برق و الكترونيک
)دارای مصاحبه تخصصی و عملی(

بيمارستان های نگهبان3
22نفر آزاد  8نفر مرد30نفرشهرستان بهبهان

ايثارگر
دارا بودن مدرک تحصيلی ديپلم

)دارای مصاحبه تخصصی و عملی(

بيمارستان های كمک پرستار4
شهرستان بهبهان

12نفر
 

8 نفر

مرد
زن

15نفر آزاد  5نفر 
ايثارگر

دارا بودن مدرک تحصيلی ديپلم بهياری يا دارا 
بودن مدرک تحصيلی ديپلم همراه با گواهينامه 
پايان دوره كمک پرستاری يكساله در موسسات 

مجاز مورد تاييد معاونت پرستاری وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
 )دارای مصاحبه تخصصی و عملی(

بيمارستان های مكانيسين5
دارا بودن مدرک ديپلم مكانيک خودروآزادمرد1نفرشهرستان بهبهان

توجه1: ثبت نام آزمون صرفًا بصورت الكترونيكی و منحصراً از طريق سامانه موسسه كارآفرينان آوا سالمت 
به آدرس:  http://avasalamat.org  انجام می شود.

به  آوا سالمت  رسانی  اطالع  پايگاه  از طريق  فراخوان  مراحل  در خصوص  رسانی  اطالع  هرگونه  توجه2:   
نشانیwww.avasalamat.org سامانه پيامكی50004342 و درگاه های فضای مجازی به كارآفرينان 

آواسالمت انجام خواهد شد.
داوطلب می بايست كليه مراحل آزمون را از طريق مسيرهای اعالم شده پيگيری نمايد. مسئوليت عدم اطالع 

از مراحل اعالم شده بر عهده داوطلب می باشد.
  توجه 3: داوطلب گرامی اگر برای ثبت نام به كافی نت مراجعه می كنيد برای پيشگيری از مشكالتی كه در 

ثبت نام برخی داوطلبان در آزمون های قبل روی داده است، موارد زير را رعايت نماييد:
1-  قبل از تاييد نهايی، اطالعات و به خصوص عكس خود را كنترل كنيد و اين كار را به فرد ديگری واگذار نكنيد.

2-  تهيه يک برگ پرينت از فرم نهايی ثبت نام با كد پيگيری برای كنترل و نگهداری در پرونده شخصی 
داوطلب الزامی است.

3- وجه ثبت نام را با در نظر گرفتن موارد امنيتی ) ورود پسورد توسط خود فرد، تعويض رمز دوم و ....(  با 
كارت بانكی خود پرداخت نماييد. الزمه اينكار فعال سازی رمز دوم  برای كارت بانكی می باشد. مواردی وجود 
داشته است  كه در آن عمليات واريز توسط كاربر كافی نت انجام شده و حتی رسيد برداشت نيز صادر گشته 
ولی به دليل مختل شدن شبكه بانكی تراكنشی صورت نگرفته و وجه بعد از 72 ساعت به كارت فرد برگشت 
داده شده و متقاضی  نسبت به عدم واريز مطلع نگرديده است. )كه در اينصورت فرآيند ثبت نام تكميل نگشته 
و فرد متقاضی مجوز حضور در آزمون را نخواهد داشت. (   جهت اطالع از شرايط  عمومی و اختصاصی آزمون 

قبل از ثبت نام حتما دفترچه راهنمای فراخوان را با دقت مطالعه فرماييد.
نكته مهم:

* كليه اظهارات متقاضی در فرم ثبت نام اينترنتی حمل بر صحت ميشود و مدارک الزم پس از اعالم نتيجه 
آزمون كتبی از برگزيدگان برای مرحله دوم آزمون دريافت خواهد شد. ثبت نام در آزمون و شركت در آن، 
حتی كسب باالترين نمره در بين شركت كنندگان زمانی موثر خواهد بود كه متقاضی واجد كليه شرايط اعالم 
شده در آگهی باشد. در غير اينصورت ثبت نام و امتحان متقاضی در هر مرحله كه باشد كأن لم يكن تلقی 
شده و بدون اينكه حقی برای او ايجاد شود، پرونده وی مختومه ميگردد و هيچ وجهی از وجوه دريافتيبه وی 

مسترد نخواهد شد. 
* جهت جلوگيری از بروز هرگونه اشكال در فرآيند ثبت نام صرفا از مرورگر Mozilla Fire Fox استفاده گردد.

دعوت به همکاری

شركت طرح و ايجاد پايدار
 براي تكميل كادر خود در تهران با شرايط زير 

 استخدام مي نمايد:
 مهندس برق

 ليسانس يا ارشد، بصورت حضوري و تمام وقت
MBS آشنا به تاسيسات برق، سيستم هاي جريان ضعيف و 

عالقه مند به كار طراحي در حوزه صنعت اتاق تميز 
)Clean Room( 

 بدون سابقه و با سابقه )افراد با سابقه از يكسال الي 3 سال مي باشند(
 ساعت و روزكاري: شنبه تا چهارشنبه 8 الي 17 ميباشد

 حقوق توافقي
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده در 

 بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند
info@pdi-co.ir 

لينک :

/http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112118 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك شركت فعال در زمينه بازرسي فني در حوزه 
نفت، گاز و پتروشيمي

 جهت تكميل كادر خود در پروژه واقع در استان تهران از 
متقاضيان با شرايط زير استخدام مي نمايد:

  دو نفر بازرس برق و تجهيزات الكتريكي و ابزار دقيق و...
* داشتن سابقه كار بازرسي در حوزه نفت و گاز حد اقل 

 3 سال از شروط استخدامي مي باشد.
از متقاضيان تقاضا مي گردد رزومه كاري خود را از طريق 

 ايميل به آدرس ذيل ارسال نمايند.
Raeisi@iei-co.com

لينک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112116 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك شركت توليدي براي تكميل كادر خود در تهران 
 )شهريار( به افراد واجد شرايط زير نيازمند است:

 كارگر ماهر : با سابقه، نيروي خط توليد
 تكنسين توليد : با تجربه، با سابقه مكفي

 نيروي كنترل كيفيت: كنترل كيفيت
 با تجربه،  با سابقه مكفي،  سرويس از شهريار
 كارمند اداري: با تجربه، با سابقه مكفي

متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به شماره 
 واتساپ زير ارسال نمايند.

)whatsapp( 09921593544
لينک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112111 

نـوآوری وزارت علـوم، تحقیقـات و  معـاون فنـاوری و 
فنـاوری، با اشـاره بـه اینکه بیـش از ۴۰ درصـد بیکاران 
گفـت:  هسـتند،  دانشـگاهی  فارغ التحصیـان  کشـور، 
مهارتـی  آموزش دیـدگان  از ۶۰ درصـد  بیـش  اکنـون 
جـذب بازار کار شـده و بیش از ۵۰ هـزار فارغ التحصیل 
دانشـگاهی در واحدهای فناور مشـغول به کار می شـوند.

نشسـت  در  خیرالدیـن  علـی  بـازارکار،  گـزارش  به 
توافـق نامـه اجرایـی برنامه ملی اشـتغال بیـن وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری و وزارت کار و رفـاه اجتماعـی بـا 
بیـان اینکـه مراکـز کارآفرینی نقـش موثری در زیسـت 
بـوم فنـاوری و اشـتغال دانش بنیـان دارنـد، تصریح کرد: 
بحـث شـرکت های دانش بنیـان و اقتصـاد دانش بنیـان 
یکـی از مولفه های اصلـی اقتصـاد مقاومتی اسـت؛ یکی 
از بهتریـن راه حل هـا بـرای ایجـاد اشـتغال، پارک هـای 
علـم و فنـاوری اسـت کـه مقـام معظـم رهبـری نیـز 

بـه آن تأکیـد دارنـد.
وی افزود: از لحاظ تولید علم در منطقه رتبه نخسـت و در دنیا رتبه شـانزدهم را دارا هسـتیم. همچنین از نظر 
تولیـد فنـاوری و کارآفرینـی حائـز رتبـه ۷۱ و از لحاظ شـاخص نوآوری نیز هم اکنـون رتبـه ۶۰ را داریم که این 

امر نشـان دهنده آن اسـت که زیسـت بوم فناوری عملکرد خوبی داشـته اسـت.
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم بـا اشـاره به نسـل های مختلف دانشـگاه ها تصریـح کرد: در حـال حاضر 
نسـل چهـارم؛ یعنـی دانشـگاه کارآفرین با مسـئولیت اجتماعـی یا همان دانشـگاه جامعه محـور را مدنظـر داریم.

وی خاطرنشـان کـرد: پس از شـکل گیری معاونت فنـاوری و نـوآوری وزارت علوم، ارتقای شـاخص های فناوری، 
نـوآوری و بسترسـازی بـرای فعالیـت نخبگان و ایجـاد گفتمان فناوری و نوآوری در دسـتور کار قـرار گرفت، چرا 

کـه مراکـز کارآفرینی نقش بسـیار کلیدی برای فرهنگ سـازی گفتمـان فناوری و نـوآوری دارند.
خیرالدیـن خاطرنشـان کـرد: امید داریـم با ایجاد معاونت فنـاوری و نـوآوری در وزارت علـوم، فعالیت های مراکز 
کارآفرینـی متناسـب بـا ایفای نقـش ذاتی آنها در تکمیل زیسـت بوم فنـاوری و نوآوری، با حرکتی پرشـتاب در 

راسـتای اشـتغال دانش بنیان دنبال شود.
وی بـا بیان اینکه زیسـت بوم فناوری و نوآوری بسـتر مناسـبی برای تحقـق اقتصاد دانش بنیان اسـت، افزود: این 

زیسـت بوم همچنین پیشـران اقتصاد دانش بنیان است.
خیرالدیـن در توضیـح ویژگی هـای نظـام ایده ها و نیازها )نـان( اضافه کرد: بـا بهره مندی از این نظـام می توانیم 
نقشـه جامع نیاز کشـور را ترسـیم کنیم و با یکپارچه سـازی آن، تحقیقات را به سـمت نیازمحوری سـوق دهیم 
و مراکـز کارآفرینـی نیـز در ایـن زمینـه می تواننـد کمک کننده باشـند؛ چرا که اگـر نیازهای جامعه به درسـتی 

در ایـن سـامانه وارد شـوند می توانیـم نیازهای کشـور را اولویت بنـدی کرده و بر اسـاس آن حرکت کنیم.
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم  بـا بیـان اینکه مراکـز کارآفرینی نقش موثری در زیسـت بـوم فناوری و 

اشـتغال دانـش بنیان دارند. خواسـتار فعالیت بیشـتر این مراکز شـد.

ضرورت آماده سازی دانشجویان برای حضور موثر در کنار فناوران
بـه گـزارش وزارت علـوم، امیـد رضایی فر سرپرسـت دفتر پشـتیبانی امـور فنـاوری و نوآوری نیز گفت: تشـکیل 
معاونـت فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم امـکان پرداختن بـه موضوع اشـتغال دانش بنیان و طـرح های مربوطه 

را بیشـتر از گذشـته فراهم کرده اسـت.
وی اظهـار امیـدواری کـرد: بـا همـکاری مراکز کارآفرینی سراسـر کشـور بتوانیـم گامی موثر در جهت پیشـبرد 
اهـداف داشـته باشـیم و بـا همفکری و به اشـتراک گذاشـتن تجربیات دانشـگاه هـا و پارک های علـم و فناوری 
بتوانیـم چالـش هـا را بررسـی و رفع کنیم. موضـوع کارآفرینی برای مـا از زاویه ایجاد مرزهـای جدید حوزه های 
اشـتغال دارای اهمیـت اسـت و قصـد داریـم بـه اشـتغال دانش بنیان بیـش از پیـش بپردازیم و به صـورت ویژه 

آمـوزش دیـدگان مهارتـی را برای حضـور در فضاها و شـرکت های دانشـی تربیت کنیم.
به گفته رضایی فر، شـورای عالی اشـتغال نیز جلسـات متعددی را آغاز و سـکوهای آناینی را پیش بینی کرده اسـت 
کـه قصـد داریـم در حـوزه نظـام نیازهـا و ایده ها از آن بهره مند شـویم و با تعاملـی که با وزارت کار ایجاد شـده 

بتوانیم از این فرصت اسـتفاده بهتری داشـته باشـیم.
سرپرسـت دفتـر پشـتیبانی امـور فنـاوری و نـوآوری با بیـان اینکه وظیفه مـا در فضاهـای دانشـگاهی و ارتباط 
بـا صنعـت، اکتشـاف فضاهـای کارآفرینانه اسـت، افزود: طرح های دسـتیار فنـاور، فن آمـوزی دانش آموختگان و 
پسـادکتری نـوآوری و فنـاوری، از جملـه طرح هایـی اسـت کـه به صورت اشـتغال دانش بنیـان مورد توجه اسـت.

وی تصریـح کـرد: مدرسـه اشـتغال نیز با محوریـت پارک های علم و فناوری فرصت مناسـبی اسـت کـه ارتباط 
دانشـگاه ها و پارک هـای علـم و فنـاوری را بـا موضـوع اسـتعدادیابی و هدایـت تحصیلـی و به خصوص کسـب و 

کارهـای مبتنی بـر اسـتارتاپ ها فراهم کند.
رضایی فـر همچنیـن بـا اشـاره به ضـرورت آماده سـازی دانشـجویان و توانمندسـازی آنها بـرای حضـور موثر در 
کنـار فنـاوران اظهار داشـت: بروزرسـانی آیین نامه توسـعه مراکز کارآفرینی در دانشـگاه ها و مراکـز آموزش عالی 

کشـور نیز در دسـتور کار است.
وی بـا اشـاره بـه سـرفصل های توافق نامه بیـن وزارت علوم و وزارت کار اظهار داشـت: این توافـق نامه در جهت 
افزایـش انطبـاق آموزش هـای تخصصـی بـا نیاز بـازار کار جهـت ایجـاد و تثبیت اشـتغال و ارتقـای مهارت های 
تخصصـی و اشـتغال پذیـری فارغ التحصیـان اسـت. در ایـن راسـتا توسـعه آموزش هـای فنی، برنامه هـای فوق 
برنامـه در فعال سـازی فضاهـای دانشـگاهی و تشـویق اسـاتید بـرای حضـور در ایـن فضاهـا مـی توانـد 

باشـد. تاثیرگذار 
تدوین »طرح ملی ترویج کارآفرینی«

بهنـام طالبـی سرپرسـت دفتـر سیاسـت گذاری، برنامه ریـزی و توسـعه فنـاوری و نـوآوری نیـز در این نشسـت 
مجـازی گفـت: »طـرح ملی ترویـج کارآفرینی« یکـی از برنامه های در حال تدوین اسـت. هـدف از این طرح آن 
اسـت کـه دانشـجویان دانشـگاه های کشـور از آموزش های ابتدایـی دوره کارآفرینـی برخوردار شـوند و برای این 

امـر نیـز بودجه ای در نظر گرفته شـده اسـت.
وی افـزود: پیش بینـی می شـود در دوره نخسـت ایـن طـرح ۵۰ هزار نفر دانشـجو حضـور یابند. بر اسـاس رصد 
انجـام شـده تعـدادی مراکـز کارآفرینـی کـه فعـال هسـتند و برنامه هـای توانمندسـازی دارند به عنـوان متولی 
برگـزاری ایـن طـرح اعـام می شـوند. این مراکز عـاوه بر اینکـه می توانند دایره خدمـات را به صـورت ملی ارائه 

دهنـد، از لحـاظ بودجـه ای نیز حمایت خواهند شـد.

ــران  ــتی ای ــی و زیس ــر ژنتیک ــی ذخای ــز مل مرک
ــگاهی  ــای دانش ــوزش ه ــعه آم ــدف توس ــا ه ب
ــردی را  ــی کارب ــگاه علم ــان دانش ــک پودم ۸ ت

می کنــد. برگــزار 
ــی،  ــا آذربایجان ــر رض ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
معــاون علمــی و فنــی مرکــز ملــی ذخایــر 
ژنتیکــی و زیســتی ایــران در خصــوص ایــن 
ــوزش  ــه دوره آم ــان ب ــک پودم ــت: ت ــا گف دوره ه
عالــی کوتــاه مدتــی اطــاق می شــود کــه باالتــر 
از ســطح متوســطه بــوده و در بیــن مقاطــع 
ــاء،  ــور ارتق ــه منظ ــی ب ــوزش عال ــی آم تحصیل
افزایــش بهــره وری نیــروی کار، افزایــش دانــش 
و مهــارت شــغلی و شایســتگی های حرفــه ای 
ــن  ــا حی ــروع و ی ــاوری روز، در ش ــا فن ــق ب مطاب
کار، محیــط کار، کارگاه و یــا مراکــز آمــوزش بــه 
صــورت بســته های آموزشــی تــک پودمــان / 
تــک درس طراحــی و اجــرا می شــود کــه قابلیــت 
ــی"  ــار "دوره تکمیل ــه اختص ــد و ب ــع دارن تجمی
تــک پودمان هــا،  نامیــده می شــود. تجمیــع 
فراینــدی اســت کــه طــی آن مجموعــه متناســبی 
ــی  ــه مــدرک تحصیل از تــک پودمان هــا منجــر ب
در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی ناپیوســته 

می شــود.
معــاون علمــی و فنــی مرکــز ملــی ذخایــر 
اهــداف  افــزود:  ایــران  زیســتی  و  ژنتیکــی 
افزایــش  شــامل:  پودمانــی  دوره هــای 

ــی  ــای مهارت ــه آموزش ه ــری در ارائ انعطاف پذی
متناســب بــا مقتضیــات حوزه هــای شــغلی، 
شــرایط محیطــی، بومــی، آمایــش ســرزمین 
ــران؛  ــردی فراگی ــای ف ــا تفاوت ه ــب ب و متناس
ــب و کار  ــگ کس ــازی فرهن ــاعه و نهادینه س اش
مبتنــی بــر اســتعداد، ذوق، دانــش، مهــارت، 
فنــاوری، تخصــص، توانایــی و کارآفرینــی بــا 
رویکــرد ارزش هــای اســامی و اخــاق حرفــه ای؛ 
ــا  ــغلی ت ــای ش ــی حوزه ه ــاز آموزش ــن نی تأمی
ــاوری  ــوالت فن ــاس تح ــطوح براس ــن س باالتری
ــر؛  ــوزش مادام العم ــه آم ــردن زمین ــم ک و فراه
ایجــاد بســتر مناســب بــرای گســترش و ارتقــای 
ــدی  ــی توانمن ــه ای و ارزیاب ــتگی های حرف شایس
ــتمر  ــرفت مس ــت پیش ــانی جه ــرمایه های انس س
ــرای  ــه ای ب ــت حرف ــف صاحی ــطوح مختل در س
کســب شایســتگی احــراز شــغل؛ سرعت بخشــی 
بــه انتقــال دانــش بــه محیــط کار و شــتاب 
ــت نیــروی انســانی  ــیدن بــه رونــد تربی بخش
ــای  ــروری بخش ه ــای ض ــن نیازه ــد؛ تأمی کارآم
مختلــف اقتصــادی؛ توســعه ظرفیت هــای مکمــل 
برنامه هــای  انطبــاق  رســمی؛  آموزش هــای 

ــتند. ــازار کار هس ــای ب ــا نیازه ــمی ب رس
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز ملــی ذخایــر 
ــی  ــر آذربایجان ــران، دکت ــتی ای ــی و زیس ژنتیک
کنترل کننده هــای  و  ســموم  ســاخت  گفــت: 
ــات و بیماری هــا )فرموالســیون(؛ نقشــه خوانی  آف
مدیریــت  طبیعــی؛  منابــع  و  کشــاورزی  در 
تلفیقــی آفــات و بیماری هــای محصــوالت مثمــر 
ــا  ــای گل ه ــات و بیماری ه ــرل آف گلخانه ای؛ کنت
و گیاهــان زینتــی؛  کنتــرل آفــات و بیماری هــای 
 SAS ــزار ــرم اف ــی؛  اســتفاده از ن ســبزی و صیف
آزمایشــات کشــاورزی؛  در تجزیــه و تحلیــل 
پــرورش درختــان مینیاتــوری )بونســای(؛ تولیــد 
ســیب زمینــی،  تــک پودمانی هایــی هســتند کــه 
ــه زودی ۷  ــوند و ب ــزار می ش ــز برگ ــن مرک در ای
ــه  ــا اضاف ــه آنه ــز ب ــک درس نی ــان و ۲ ت پودم

می شــود.
ــات  ــب اطاع ــت کس ــد جه ــان می توانن متقاضی
بیشــتر بــه نشــانی uast.ibrc.ir مراجعــه یــا بــا 
ــی ۲۱۳۲  ــن ۰۲۶۳۴۷۶۴۰۰۹ داخل ــماره تلف ش

تمــاس حاصــل نماینــد.

دوره های پودمانی در مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 
برگزار می شود 

به دنبال اخذ مجوز از دانشگاه علمی كاربردی؛ 

۶۰ درصد آموزش دیدگان مهارتی جذب بازار کار می شوند 
معاون فناوری وزارت علوم: 

تصویب ۴۴ عنوان دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضا محور
 دکتــر اصغــر کشــت کار قائــم مقــام رئیــس و معــاون آموزشــی دانشــگاه بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: پنجــاه و ششــمین جلســه کارگــروه آموزش هــای عالــی کوتــاه مــدت علمــی کاربــردی برگــزار شــد و در ایــن جلســه  
مجــوز اجــرای ۴۴ عنــوان دوره کوتــاه مــدت علمــی کاربــردی در چهــار گــروه  آموزشــی صنعــت، کشــاورزی، مدیریــت و خدمــات اجتماعــی و فرهنــگ و هنــر بــرای ۳۲ واحــد متقاضــی در ۱۸ اســتان مختلــف صــادر شــد.

به گزارش بازارکار، به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر کشت کار تصریح کرد: این دوره ها ظرفیت آموزش قریب به ۳ هزار نفر مهارت  جوی واجد شرایط را دارند.
وی خاطرنشان کرد: فهرست مجوزهای صادره دوره های کوتاه مدت علمی کاربردی در این جلسه، متعاقباً با صدور موافقت نامه رسمی به هر واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی اباغ می شود.

 https://sateb.uast.ac.ir گفتنــی اســت عاقه منــدان می تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر از مشــخصات دوره هــای یــاد شــده بــا واحدهــای اســتانی مربوطــه تمــاس گرفتــه و یــا از طریــق ســامانه ســاتب بــه آدرس
از آخریــن وضعیــت دوره هــای کوتــاه مــدت علمــی کاربــردی در زمــان ثبــت نــام مطلــع شــوند.
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حضور استارت آپ های دانش آموزی 
در الکامپ ۱۴۰۰ 

در راســتای ایجــاد بســتر تعامــات و شــبکه ســازی تیم هــای دانــش آمــوزی، اســتارت آپ هــای دانــش آمــوزی 
در نمایشــگاه الکامــپ در کنــار کســب و کارهــای توســعه یافتــه حــوزه فــاوا، حاضــر مــی شــوند.

بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای، ســتاد اجرایــی الکامــپ ۱۴۰۰ در راســتای 
مســئولیت اجتماعــی بخــش خصوصــی و بــرای ایجــاد بســتر تعامــات و شــبکه ســازی تیم هــای دانــش آمــوزی 
در کنــار کســب و کارهــای توســعه یافتــه در حــوزه فــاوا، رویــداد اســتارت آپــی »تینواســتارز« را برگــزار می کنــد.

ایــن رویــداد کــه ســومین حضــور اســتارت آپ هــای دانــش آمــوزی و دومیــن دوره تینواســتارز در الکامــپ 
ــوزان  ــر دانش آم ــه ای و برت ــای حرف ــرح ایده ه ــت ط ــی جه ــی واقع ــرای ایجــاد فضای ــی رود، ب ــمار م ــه ش ب
ــذاری  ــوزان را هــدف گ ــان دانش آم ــی می ــگ کارآفرین ــا طراحــی شــده و توســعه فرهن ــان آنه ــت می و رقاب

کــرده اســت.
همچنیــن برنامــه توانمندســازی اســتارت آپ های دانش آمــوزی دارای ایــده برتــر جهــت حضــور حرفــه ای در 

فضــای کســب وکار اجرایــی می شــود و بــه آنهــا جوایــزی نیــز اعطــا می شــود.
در رویــداد تینواســتارز تــاش می شــود فضایــی بــرای خودبــاوری و ایجــاد انگیــزه و ارتبــاط مؤثــر و هدفمنــد 
بیــن دانــش آمــوزان بــرای کســب تجربیــات جدیــد و امــکان اســتفاده از ظرفیــت ســرمایه گــذاران عاقــه منــد، 

ایجــاد شــود.
بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ از ٢٧ تا ٣۰ بهمن ماه برگزار می شود.

دهقانی فیرورآبادی: 

۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری روی 
استارت آپ ها پیش بینی می شود 

ــگاه آزاد  ــوآوری دانش ــاوری و ن ــات، فن ــاون تحقیق مع
ــن  ــداد گام دوم ای ــدف روی ــن ه ــت: دومی ــامی گف اس
اســت کــه دانشــگاه های آزاد سراســر کشــور از امــور 
ــگاه آزاد  ــدوق دانش ــط در صن ــوند؛ فق ــر ش ــر باخب همدیگ
۸۰ میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری روی اســتارت آپ ها 
و شــرکت ها در نظــر گرفته ایــم و پیش بینــی می شــود 
ــت  ــم، ظرفی ــرکت ها می بندی ــا ش ــه ب ــه ای ک در تقاهم نام
هــزار میلیــارد تومانــی جــذب ســرمایه گذاران وجــود 

ــته باشــد. داش
بــه گــزارش ایســکانیوز، روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی 
در نشســت تخصصــی تبییــن ســند تحــول و تعالــی 
ــن  ــان و قزوی ــتان های زنج ــامی اس ــگاه های آزاد اس ــئوالن دانش ــور مس ــا حض ــه ب ــامی ک ــگاه آزاد اس دانش
و مســئوالن اســتانی در ســالن اجتماعــات دانشــگاه آزاد اســامی واحــد رشــت برگــزار شــد بــا بیــان بــه اینکــه 
بســیاری از دانشــگاه های غیرانتفاعــی یــا پیــام نــور از نظــر ســطح تجهیــزات، اســتاد و امکانــات قابــل مقایســه 
بــا دانشــگاه آزاد نیســتند، اظهــار کــرد: فعالیت هــا و کارهــای در دســت اقــدام دانشــگاه آزاد اســامی بایــد بــرای 

ــن و روشــنگری شــود. ــردم تبیی م
ــوده  ــراز کــرد: تنهــا چیــزی کــه دانشــگاه های کنونــی دارنــد و همــان نیــز در حــال از بیــن رفتــن ب وی اب
اعتبــار اجتماعــی اســت، پــس دانشــجو تصمیــم می گیــرد در دانشــگاه  غیرانتفاعــی درس بخوانــد؛ زمانــی مــردم 
ــا  ــط ســواد دانشــگاهی داشــته باشــد ت ــرد فق ــود ف ــی ب ــد و کاف ــل در دانشــگاه آزاد رزرو می کردن ــرای تحصی ب

دولــت جایــی را بــرای اســتخدامش ارائــه دهــد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351567

خانه  خالق کرامت از ایده های نوآورانه حمایت می کند
ــاق در  ــای خ ــه از ایده ه ــرد ک ــام ک ــی اع ــار فراخوان ــا انتش ــوی ب ــت رض ــوآوری کرام ــاق و ن ــه خ خان

حوزه هــای ۹ گانــه حمایــت می کنــد.
ــه  ــاوری ریاســت جمهــوری، خان ــت علمــی و فن ــه نقــل از مرکــز اطــاع رســانی معاون ــه گــزارش ایســنا ب ب
خــاق و نــوآوری کرامــت رضــوی بــا حمایــت ســتاد فناوری هــای نــرم و توســعه صنایــع خــاق، در فراخوانــی، از 
ــد. ــت می کن ــه، حمای ــای نوآوران ــده و طرح ه ــوآوری کشــور و دارای شــرکت خــاق، ای ــاالن زیســت بوم ن ــام فع تم

ایــن قراخــوان بــا هــدف توســعه نــوآوری و کســب  و کارهــای اجتماعــی در قالــب برنامــه توســعه زیســت بوم 
نــوآوری اجتماعــی منتشــر شــده اســت. 

ــای  ــی«، »الگوه ــری اجتماع ــن تنظیم گ ــای نوی ــامل »الگوه ــه ش ــای ۹ گان ــه در محوره ــای نوآوران طرح ه
ــه«، »الگوهــای نویــن خدمــات اجتماعــی«، »پلتفرم هــای داده و محتــوای اجتماعــی«،  نویــن خدمــات داوطلبان
ــی«،  ــپاری مال ــه جمع س ــای نوآوران ــی«، »مدل ه ــای فیزیک ــره وری دارایی ه ــش به ــن افزای ــای نوی »الگوه
ــبکه های  ــا ش ــاط ب ــتمرار ارتب ــد اس ــای جدی ــده«، »الگوه ــی آین ــران اجتماع ــت رهب ــن تربی ــای نوی »الگوه

ــوند. ــرش می ش ــاوره«، پذی ــی و مش ــی، راهنمای ــبک زندگ ــج س ــن تروی ــای نوی ــان« و »الگوه مخاطب
ــرای  ــری، ب ــس از غربال گ ــا پ ــا ه ــت. ایده ه ــده اس ــد ش ــفندماه تمدی ــا ٢۶ اس ــا  ت ــال ایده ه ــت ارس فرص

ــوند. ــاده می ش ــازی آم ــوری و مج ــدادی حض ــه در روی ارائ
ــن ســرمایه، ســرمایه گذاری زیرســاختی  ــه مشــوق هایی چــون تامی ــا ارائ ــده ب ــای برگزی ــا و طرح ه از ایده ه

نامشــهود، تامیــن فضــای کار اشــتراکی و منتورینــگ تخصصــی حمایــت می شــود.

در گفتگو با بازارکاراعالم شد: 

کتاب ده جلدی »ویژگی های 
کارآفرینان« منتشر شد

ــط  ــط توس ــه توس ــن ک ــه وزی ــن مجموع ــه ای ــی از مقدم در بخش
ــده اســت؛  ــه تالیــف شــده، آم ــورخ ب ــن شــورج و هــادی م ــر فرئدی دکت
و  کارآفریــن  کلمــات  کــه هــرروز  نیســت  زیــادی  زمــان  اگرچــه 
کارآفرینــی در رســانه هــای مختلــف تکــرار مــی شــود و هــر کــس بــه 
ــق،  ــراد موف ــران، اف ــه مدی ــاره ب ــرای اش ــن واژه ب ــود از ای ــلیقه ی خ س
ــران  ــا و تاج ــدگان، دالل ه ــذاران، صادرکنن ــرمایه گ ــرمایه داران، س س

ــد.  ــی کن ــتفاده م اس
ــند  ــن باش ــت کارآفری ــن اس ــراد ممک ــن اف ــدام از ای ــر ک ــد ه هرچن

ــتند. ــوم نیس ــن مفه ــرای ای ــی ب ــداق کامل ــدام مص ــچ ک ــی هی ول
ــای  ــی ه ــان ویژگ ــا کارآفرین ــت؟ آی ــن کیس ــتی کارآفری ــه راس ب

متمایــزی از دیگــر بازیگــران صحنــه ی اقتصــاد دارنــد؟
ــی  ــده در زندگ ــام ش ــات انج ــق تحقیق ــازارکار، طب ــزارش ب ــه گ ب
ــا  ــرای آنه ــادی ب ــات زی ــا، خصوصی ــق دنی ــان موف ــی کارآفرین و ویژگ
ــر  ــن اکث ــات در بی ــن خصوصی ــی از ای ــه برخ ــت ک ــده اس ــوان ش عن

ــد. ــی باش ــترک م ــان مش کارآفرین
ــد وارد معرکــه  ــه کســانی کــه مــی خواهن ــن ویژگیهــا ب دانســتن ای
ــات  ــی خصوصی ــا بررس ــا ب ــرد ت ــد ک ــک خواه ــوند کم ــی ش کارافرین
ــری  ــناخت بهت ــد ش ــن مشــترکات بتوانن ــا ای ــت ب ــود و مطابق ــی خ درون
ــا  ــته ه ــا و نداش ــته ه ــل از داش ــا اطــاع کام ــا ب ــد ت ــدا کنن ــود پی از خ
ــب و کار  ــیر کس ــری در مس ــزی بهت ــه ری ــود برنام ــای خ ــی ه و توانای

ــند. ــته باش داش
بســیاری از ایــن خصوصیــات تاثیــر مهمــی در موفقیــت و یــا حداقــل 
زمــان رســیدن بــه موفقیــت در مســیر انتخابــی دارنــد و نداشــتن برخــی 
از آنهــا بایــد کارآفرینــان تــازه کار را بــه ایــن فکــر وادار کنــد تــا بــرای 

جبــران ایــن کمبودهــا از افــراد دیگــری کمــک بگیرنــد.
هــای  ویژگــی  موفــق  کارآفرینــان  اســت  مســلم  کــه  آنچــه 
ــا  ــد. آی ــز میکن ــراد متمای ــایر اف ــا را از س ــه آن ه ــد ک ــی دارن بخصوص
ــن  ــک کارآفری ــا ی ــد ت ــده ای ــد ش ــه متول ــد ک ــی کنی ــر م ــز فک ــما نی ش
باشــید؟! موفــق بــودن نیازمنــد بهــره بــردن از ترکیبــی از ویژگــی هــای 
ــه  ــی وجــود دارد ک ــد ویژگ ــن حــال چن ــا ای ــی و اکتســابی اســت. ب ذات
ــانی  ــه از کس ــا همیش ــت. آنه ــترک اس ــان مش ــیاری از کارآفرین در بس
نیســتند کــه از دانشــگاه اخــراج شــده تــا بــه رو رویاهــای خــود برســند، 
ــده مــی شــود  ــا دی ــی در آنه ویژگــی هــای شــخصیتی مشــترک و مثبت

ــت. ــت آنهاس ــی موفقی ــوز اصل ــا از رم ــه قطع ک
ــن  ــی از ای ــوید برخ ــن ش ــد کارآفری ــی خواهی ــه م ــما ک ــر ش اگ
ــن شــانس  ــد، ای ــچ کــدام از آن هــا را نداری ــا حتــی هی ویژگــی هــا و ی
ــا  ــازگاری ب ــا و س ــل آنه ــا تکمی ــد و ب ــاد بگیری ــا را ی ــه آنه ــد ک را داری
شــخصیت خــود، از آنهــا لــذت ببریــد. در مجموعــه ۱۰ جلــدی ویژگــی 
کارآفرینــان مفصــل بــه ایــن موضــوع  پرداختــه ایــم.  کــه مهــم تریــن 

ــت؟ ــق چیس ــان موف ــای کارآفرین ــی ه ویژگ
ــن  ۸۸5٣۸۶۶٧ و  ــماره تلف ــا ش ــت ب ــی اس ــه آن کاف ــرای تهی  ب

۸۸5٣۸۴۱۴  تمــاس حاصــل نماییــد.

به همت جهاددانشگاهی استان زنجان محقق می شود؛ 

عضو هیئت علمی دانشگاه و نایب رئیس هیئت مدیره هاب شیراز

در مراکز علمی کاربردی کشوراعالم شد

و  جایــزه کســب  دوره  اولیــن  فراخــوان 
ــز  ــان مراک ــی و دانش بنی ــتارت آپ ــای اس کاره
ــد. ــام ش ــور اع ــردی کش ــی کارب ــوزش علم آم

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه جامع 
ــزه کســب و  ــن دوره جای ــردی، اولی علمــی کارب
ــز  ــان مراک ــی و دانش بنی ــتارت آپ ــای اس کاره
ــا  ــور ب ــر کش ــردی سراس ــی کارب ــوزش علم آم
همــکاری مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی 

ــود. ــی ش ــزار م ــگ برگ ــی گلرن ــروه صنعت گ
ــور  ــه منظ ــداد ب ــن روی ــت ای ــی اس گفتن
شناســایی،  برتــر،  نــوآوری  مرکــز  انتخــاب 

حمایــت و ایجــاد رقابــت میــان اســتارت آپ هــا 
ــی  ــوزش علم ــز آم ــای مراک ــرکت های نوپ و ش
کاربــردی سراســر کشــور کــه در ٣ ســال اخیــر 
ــد  ــداد شــتاب کــرده ان ــه برگــزاری روی ــدام ب اق
و نیــز معرفــی تخصصــی ایــده هــای کاربــردی 
ــای  ــرکت ه ــگ و ش ــی گلرن ــروه صنعت ــه گ ب

ــود. ــی ش ــزار م ــه آن، برگ تابع
عاقمنــدان مــی تواننــد جهــت کســب 
ــانی  ــاع رس ــال اط ــه پرت ــتر ب ــات بیش اطاع
ــد. ــه نماین https://evnd.co/DizVP مراجع

اعالم فراخوان اولین دوره جایزه کسب و کارهای 

استارت آپی و دانش بنیان 

ــاب  ــره ه ــت مدی ــس هیئ ــب رئی ــی دانشــگاه و نای ــت علم عضــو هیئ
شــیراز، گفــت: دور ســوم از برنامــه علمــی پیــش شــتابدهی هــاب شــیراز 
ــاه در  ــرای تیم هــای نوپ ــج موضــوع، پذی ــد ســوم« در پن ــوان »لبخن ــا عن ب

ــود. ــد ب ــذری خواه ــش ب ــذری و پی ســطوح ب
ــکل گیری  ــزون ش ــد روزاف ــا رش ــت: ب ــوی گف ــر صف ــر علی اکب دکت
مرکــزی  به عنــوان  شــتاب دهنده  کلمــه ی  کشــور،  در  اســتارت آپ ها 

ــا  ــتارت آپی را مهی ــرکت های اس ــح ش ــریع و صحی ــد س ــکان رش ــه ام ک
ــوان یکــی از  ــواره به عن ــنیده می شــود و دانشــگاه ها هم ــاد ش ــازد؛ زی می س
ــد،  ــی می گردن ــتاب دهنده معرف ــک ش ــکیل ی ــرای تش ــا ب ــن محل ه بهتری
از  آموزش هــای صحیــح  ایده هــا و خاقیت هــا و همین طــور  چراکــه 

ــود. ــق می ش ــر محق ــگاه بهت ــیر دانش مس
ــل  ــرد: اوای ــان ک ــیراز خاطرنش ــاب ش ــره ه ــت مدی ــس هیئ ــب رئی نای
شــتاب دهنده ی  به عنــوان  شــیراز  هــاب  تفاهم نامــه    ،۱٣۹۹ آبان مــاه 
ــوم  ــوان دور س ــال فراخ ــاه امس ــی و دی م ــد و اجرای ــیراز منعق ــگاه ش دانش
ــد ســوم« اعــام و آغــاز شــد. ــوان »لبخن پیش شــتابدهی هــاب شــیراز، باعن

ــیراز در اصــل شــرکت  ــاب ش ــت: ه ــیراز، گف ــاب ش او در خصــوص ه
ــراه اول  ــرکت هم ــیراز و ش ــگاه ش ــه دانش ــه از توافق نام ــت ک مشترکی س
ــب وکارهای  ــای کس ــعه ی فض ــتارتاپ ها و توس ــت از اس ــتای حمای در راس
نوپــا شــکل گرفــت؛ امــا فعالیــت رســمی خــود را از آبــان پارســال به طــرز 
ــی  ــعه خوب ــد و توس ــد رش ــف خداون ــه لط ــرد و ب ــاز ک ــایانی آغ ش

ــت. ــته اس داش
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351627

ــگاه  ــس نمایش ــمیعی رئی ــعید س ــر س دکت
برگــزاری  تعویــق  از  ایــران  کار  بین المللــی 
نمایشــگاه هــای بیــن المللــی )ایــران جابکــس( 

ــر داد. ــک( خب ــران اجوت و )ای
بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار، دکتر ســمیعی 
در ایــن گفتگــو اعــام کــرد: پنجمیــن نمایشــگاه 
بین المللــی کار ایــران )Iran Jobex( و دومیــن 
و  خدمــات  آمــوزش،  بین المللــی  نمایشــگاه 
وابســته  آموزشــی  نویــن  تکنولــوژی هــای 
)Iran EduTech(  بــا هــدف نزدیــک کــردن 
بخــش هــای اشــتغال و مهــارت آمــوزی کشــور 
بــا حضــور همــه فعــاالن حــوزه هــای آمــوزش، 
اشــتغال و کار آفرینــی کشــور در محــل دائمــی 
ــال  ــر س ــران ه ــی ته ــگاه های بین الملل نمایش
طبــق روال برگــزار مــی گــردد امــا بــا بــا 
ــن  ــا ای ــویه ششــم کرون ــری س ــه فراگی ــه ب توب
ــا ٣۰  ــخ ٢٧ ت ــود از تاری ــرار ب ــه ق ــگاه ک نمایش
ــزار  ــران برگ ــاری در ته ــال ج ــاه س ــن م بهم

ــان دیگــری موکــول شــد. ــه زم شــود ب
وی افــزود: متاســفانه بــه دلیــل شــیوع  
ــدن  ــز ش ــه قرم ــر ب ــه منج ــا ک ــروس کرون وی
وضعیــت اســتان تهــران شــده  اســت و بــا توجــه 
بــه محدودیــت هــای مقرراتــی موجــود، درگیــر 
ــا  ــده ب ــازمانهای شــرکت کنن شــدن پرســنل س
ــاق  ــه اتف ــب ب ــت قری ــا، درخواس ــاری کرون بیم
شــرکت کننــدگان مبنــی بــر عــدم امــکان 
حضــور کارکنــان و برپایــی غرفــه و ســایر 
مــوارد مرتبــط، امــکان برگــزاری ایــن رویدادهــا 
ــاری  ــاه ســال ج ــا ٣۰ بهمــن م ــخ ٢٧ ت در تاری

ــد. ــی باش ــر نم میس
دکتــر ســمیعی در ایــن گفتگــو تاکیــد کــرد: 
ــای  ــتگاه ه ــوب دس ــتقبال خ ــه اس ــه ب ــا توج ب
ــاش  ــی؛ ت ــی و خصوص ــش دولت ــف بخ مختل
مــی کنیــم، پنجمیــن نمایشــگاه بین المللــی 
کار ایــران)Iran Jobex( و دومیــن نمایشــگاه 
تکنولــوژی  و  آمــوزش، خدمــات  بین المللــی 
 Iran( وابســته  آموزشــی  نویــن  هــای 
ــل از ســال ۱۴۰۱ در تهــران  EduTech(   قب
ــادی  ــا ع ــزودی ب ــت ب ــود.امید اس ــزار ش برگ

شــدن شــرایط حاکــم بــر بخــش ســامت 
کشــور و رونــق مجــدد کســب و کارهــا شــاهد 
ــی باشــیم. ــن الملل ــای بی ــن رویداده ــزاری ای برگ
وی بــا تصریــح اینکــه متعاقبــا تاریــخ جدیــد 
از طریــق مرکــز کار ایــران اعــام خواهــد شــد 
ــرای برگــزاری ایــن نمایشــگاه  تصریــح کــرد: ب
هــا بیــش از ۱٧۰ شــرکت، نهــاد و دســتگاه 
ــد و  ــرده ان ــام ک ــت ن ــی ثب ــی و خصوص دولت
مــا امیدواریــم بــا توجــه بــه تعویــق نمایشــگاه، 
ــد. ــام کنن ــت ن ــز ثب دســتگاه هــای بییشــتری نی
رئیــس نمایشــگاه بین المللــی کار ایــران بــر 
لــزوم حمایــت از بنــگاه هــا و مراکــز کاریابــی در 
کشــورمان تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت: در ایــن 
ــررات  ــن و مق ــهیل قوانی ــاح و تس ــه اص زمین
ــن  ــی و بی ــای داخل ــی ه ــت کاریاب ــرای فعالی ب
ــر  ــوی دیگ ــت دارد و از س ــیار اهمی ــی بس الملل
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــت و وزارت تع دول
مــی توانــد بــا برونســپاری فعالیــت هــای خــود 
کــه در قانــون بــه آن هــا اشــاره و تاکیــد شــده 
ــد. ــت نمای ــی کشــور حمای ــال کاریاب از مراکــز فع

دکتر سمیعی رئیس این نمایشگاه در گفتگو با بازارکار: 

والدت حضرت علی )ع( بر مسلمین جهان مبارک باد 

ــاور  ــای فن ــد واحده ــز رش ــت مرک ــه هم ب
و صنایــع  فرهنگــی خــاق جهاددانشــگاهی 
ــاس  ــی لب ــتارت آپی طراح ــداد اس ــان، روی زنج

و زیــورآالت برگــزار می شــود.
رویــداد اســتارت آپ ویکنــد طراحــی لبــاس 
ــاس و  ــون لب ــت هکات ــا محوری ــورآالت ب و زی
ــه قــرآن کریــم و طراحــی  ــورآالت هفــت آی زی
ــامی  ــی و اس ــبک ایران ــه س ــاس ب ــد و لب م
ــاور  ــای فن ــد واحده ــز رش ــکاری مرک ــا هم ب
جهاددانشــگاهی  خــاق  صنایع فرهنگــی  و 
و ســازمان فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری 

زنجــان برگــزار می شــود.

و  ثبت نــام  بــرای  می تواننــد  عاقه منــدان 
لینــک بــه  بیشــتر  اطاعــات  کســب 
 https : / /formafzar .com/form/xfdpe  

ــه صــورت  ــام را ب ــرم ثبت ن ــرده و ف ــه ک مراجع
گروهــی پــر کننــد.

جوایــز تعییــن  شــده در ایــن رویــداد بــرای 
نفــر اول ۴ میلیــون تومــان، نفــر دوم ٣ میلیــون 
ــوده  ــان ب ــون توم ــوم ٢ میلی ــر س ــان و نف توم
منتخبــان  اســتقرار  بــرای  ایــن فرصتــی  و 
در مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور و صنایــع 
فرهنگــی خــاق جهاددانشــگاهی اســتان اســت.

برگزاری رویداد استارت آپی طراحی لباس و زیورآالت در زنجان

برگزاری پیش شتاب دهی هاب شیراز با عنوان »لبخند سوم« 

رویداد ملی استارتاپی نانو استارز ، 
در اصفهان برگزار می شود

رویـداد ملـی کـه بـا نـام 
»رویداد اسـتارتاپی نانو اسـتارز« 
۸ اسـفند در اصفهـان برگـزار 
می شـود، فرصت مناسبی برای 
ارائـه توانمندی ها و ظرفیت های 
شـرکت های فناور و دانش بنیان 
فنـاوری نانـو و معرفـی آن ها به 

صنعـت ایجـاد خواهـد کرد.
بـه گـزراش بازارکار به نقل از باشـگاه خبرنـگاران جوان،  فن بـازار منطقه ای اصفهان 
در نظر دارد با همکاری و حمایت شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان اصفهان طی یک 
رویداد ملی، اسـتارت آپ ها و شـرکت های فناور شـاخص در حوزه فناوری نانو را شناسـایی 
کـرده و ضمـن حمایت مـادی از آن ها، برای معرفی و اتصال این اسـتارت آپ ها به صنایع 

کوچک و متوسـط اقدام نماید.
رویداد ملی استارتاپی نانو استارز در محورهای صنایع فلزی، شیمیایی، دارو، بهداشت و 
سـامت، عمران و سـاختمان، پلیمر، رنگ و رزین، الکترونیک و نساجی برگزار خواهد شد.

عاوه بر اهدای جوایز به اسـتارتاپ های برتر؛ شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان 
اصفهـان در صـورت عقـد قـرارداد رفع نیاز فناورانه بین شـرکت های فناور با شـرکت های 
متقاضی فناوری، تا سـقف ۴۰۰ میلیون ریال از شـرکت های فناور حمایت مالی باعوض 

کرد. خواهد 
زمـان برگـزاری پیـش رویداد اول اسـفند و رویداد اصلـی در روز ۸ اسـفند خواهد بود و 
عاقه منـدان بـرای ثبت نام و ارسـال طرح ها تـا ٢٢ بهمن ماه فرصت دارند تـا از طریق وب 

سـایت www.nanostars.ir اقدام کنند.

برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران جابکس به تعویق افتاد 
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