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160 رشته صنایع دستی
»مشاغل خانگی« نیاز به

مجوز ندارد

22

تصویب 90 هزارمیلیارد 
تومان برای کمک به 

کارآفرینان 
رئیلس کمیسلیون اجتماعی مجلس شلورای اسلامی 
هلزار   ۹۰ بلر  باللغ  بودجله سلال ۱۴۰۱  در  گفلت: 
میلیلارد توملان اعتبلار بلا هلدف کمک به پوشلش 

اسلت. یافتله  اختصلاص  کارآفرینلان  بیمله ای 
وی افللزود:: قللرار اسللت ۲۰ هللزار میلیللارد تومللان 
اعتبللار نیللز در پشللتیبانی و کمللک بلله سللازمان 

تأمیللن اجتماعللی پرداخللت شللود

آشنایی با نیازهای آموزشی
و مهارتی رشته مهندسی معدن

8

9

3
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بررسی چالش های صنعت
بازی های ویدیویی کشور

میزگرد اقتصاد مقاومتی
و کارآفرینی برگزار شد

»آذرآب« زیر بار 
سنگ اندازی ها آب می شود؟

2 و3

دکتللر نللوری بللا بیللان اینکلله ۳۴ هللزار و ۸۰۰ نیللروی جدیللد سللال آینللده در آمللوزش و پللرورش اسللتخدام می شللوند، گفللت: بلله دلیللل تکمیل ظرفیت سللازمان سللنجش، آزمون اسللتخدامی اردیبهشللت 
سللال آینللده برگللزار می شللود.

بلله گللزارش بللازارکار، یوسللف نللوری، وزیللر آمللوزش و  پللرورش اظهللار داشللت: قانللون اساسللی و اسللناد تحولللی را کلله بررسللی مللی کنیللم یکللی از اهللداف مهللم ترسللیمی آن ایللن اسللت کلله دانللش آمللوز 
بللا خانللواده در اماکللن پرورشللی، تربیتللی و ورزشللی حضللور پیللدا کنللد، لللذا قللرار شللد از ظرفیللت خالللی فضاهللای جانبللی آمللوزش و پللرورش بللا اولویللت فضاهللای ورزشللی اسللتفاده کنیم.

اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی
 و حرکت قابل تحسین وزارت اقتصاد

امیرعلی بینام

یادداشت سردبیر

الکترونیکی  برای دستگاه های مرجع صدور مجوز  در حالی شمارش معکوس 
آغاز شده که 29 بهمن نیز بنام »اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی« نامگذاری شده است. 
رهبر معظم انقالب اسالمی بر تحقق »اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور« تاکید 
نامگذاری کردند.   از تولید«  بنام سال »مانع زدایی  نیز  را  دارند و سال 1400 
در این زمینه برنامه ها و سیاست های مختلفی دنبال و اجرا می شود اما آنچه 
هنوز در این فرآیند به نتیجه و نقطه مطلوب نرسیده، تسهیل فرآیند کسب و کارها 
به شکل عام و تسهیل فرآینده صدور مجوزها برای آغاز کسب و کارها به شکل 
خاص است. در حال حاضر کمتر از بیست روز برای یک اتفاق مهم در حوزه 
کسب و کار زمان باقی مانده است؛ براساس اعالم وزارت اقتصاد، دستگاه های 
مرجع صادر کننده مجوز های کسب و کار، تا 1۸ اسفند باید زیرساخت صدور 

الکترونیکی مجوز ها را تکمیل کنند.
» 1۸ اسفندماه” آخرین فرصت دستگاه های مرجع صدور مجوز های کسب و کار 
برای بارگذاری مدارک مورد نیاز مجوز ها در درگاه ملی مجوزهاست.  ۳۳ مرجع 
صدور مجوز باید تا تاریخ ذکر شده، 12۸۶ مجوز کسب و کار را در درگاه ملی 

مجوز ها بارگذاری کنند.  
در همین راستا، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اعالم کرد: 
دستگاه های اجرایی ما صد سال است که عادت کرده اند ماموران خود را به محل 
کسب و کار مردم اعزام کنند و مامور با مشاهده کسب و کار اعالم نظر کند 
که مردم می توانند کار کنند یا خیر؟!، اما این روند باید خاتمه پیدا کند و دخالت ها 

از کسب و کار مردم برداشته و کوتاه شود.
وی گفت: برخی دستگاه ها هنوز باور نکرده اند که مجوز های کسب و کار باید 
در  کرد  نخواهد  اجرا  را  قانون  این  دولت  می کنند  گمان  و  شود  الکترونیکی 
بعد دستگاه های  به  از هجدهم اسفند  اجازه نخواهیم داد  صورتی که ما دیگر 

مختلف به کاغذبازی و دخالت های بی مورد در کسب و کار مردم ادامه دهند.
از سوی دیگر؛ بررسی گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می دهد 
بهبود محیط کسب و کار و تحقق مساله مقررات   زدایی گرفتار چهار ابرچالش 

مختلف است.
اداری«،  عدالت  دیوان  توسط  مقررات زدایی  هیات  مصوبات  مکرر  »ابطال 
تمکین  با مصوبات هیات«، »عدم   استان های مختلف  در  متفاوت  »رفتارهای 
دستگاه های اجرایی از مصوبات هیات«    و »وضع قوانین و مقررات متعدد توسط 
مراجع قانونی مربوط بدون توجه به ضرورت   های آن و عدم پیش بینی آثار وضع 
آنها بر محیط کسب و کار« مهم ترین مواردی هستند که به زمین   گیر شدن »هیات 
مقررات   زدایی« در زمینه تحقق اهداف خود منجر شده است. این چالش ها باید 

از کسب و کار مردم برطرف شود.
حال با توجه به عزم راسخ مسئوالن وزارت اقتصاد و در صدر آن »مرکز ملی 
مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار« -که تالش آنها مصداق حرکت 
در راستای اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است - باید به آنها تبریک گفت که 
بدون هیچ مالحظه ای به فکر تسهیل امور برای توسعه کسب و کار و اشتغال 
مردم هستند و برای گفتن واقعیات تلخ گذشته و مانع تراشی دستگاه ها در این 
زمینه ابائی ندارند. البته باید گفت؛ همه مردم و کارشناسان منتظر ضرب العجلی 
ببینند.   عمل  در  را  کار  نتایج  تا  شده  تعیین  اقتصاد  وزارت  توسط  که  هستند 
اتفاقات زمانی می تواند مثمرثمر باشد که عزم واحدی برای بهبود محیط کسب و کار در 

آید.  وجود  به  حاکمیت  تقنینی  و  قضایی  اجرایی،  ارکان  تمام 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد 

آغاز به کار سامانه حمایت از مشاغل خانگی
با ساز و کار جدید 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز 
به کار سامانه حمایت از مشاغل خانگی برای 
تسهیل امور مردم و حمایت از توسعه اشتغال 

با ساز و کار جدید خبر داد.
بیرانوند  کریمی  بازارکار، محمود  گزارش  به 
توسعه  از  حمایت  هدف  با  داشت:    اظهار 
مشاغل خانگی و رفع موانع پیش روی مردم، 

صدور مجوزها سه روزه انجام می شود.
وی تاکید کرد: از روز گذشته سامانه حمایت از مشاغل خانگی برای تسهیل امور مردم 

و حمایت از توسعه اشتغال با ساز و کار جدید  فعال شد.
سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت مردم افزود: بر اساس سیاست های 
جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مشاغل ثبت محور، پس از درخواست 
متقاضی و تکمیل فرم ، تاییدیه به صورت آنی صادر می شود و در رشته های مجوز 
محور هم روند دریافت مجوز تسهیل شده و پس از تکمیل فرم ثبت نام توسط متقاضی، 
طرح و درخواست متقاضی حداکثر ظرف مدت سه روز از سوی دستگاه اجرایی مربوط 
بررسی خواهد شد و در صورت عدم بررسی طرح در مدت زمان تعیین شده، مجوز 
به صورت خودکار صادر می شود. وی ادامه داد: در فرایند جدید نظارت های پسینی 
نقش مهمی دارند و متقاضیان در بازدید کارشناسان از طرح ها همکاری کامل خواهند داشت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این روند در راستای اجرای مصوبات 
کمیته مانع زدایی و همسو با کاهش زمان صدور سایر مجوزهای مورد درخواست 

بخش خصوصی است.

دعوت به همکاری

شرکت تعاونی مهندسی و نوآوری
 دانشگاه شریف

 از افراد واجد شرایط 
» یک نفرناظمه خوابگاه و ۶ نفرنگهبان« 
جمعاً ۷ نفرجهت استخدام از طریق بررسی سوابق، 
مصاحبه و گزینش دعوت به همکاری می نماید. 

متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات به وبگاه 
 mpco.sharif.ir این شرکت به آدرس

مراجعه نمایند.
شرکت تعاونی مهندسی و نوآوری دانشگاه شریف

رئیس مرکز وکال، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه:

آزمون مرکز وکال اوایل سال آینده برگزار می شود
قضائیه  قوه  و مشاوران خانواده  کارشناسان  وکالت  آزمون  عبدلیان پورگفت:  حسن 
بجای شهریورماه سال آینده، اوایل سال ۱۴۰۱ برگزار می شود تا برنامه ریزی و مطالعه 

داوطلبان آزمون کانون از بین نرود.
به گزارش بازارکار، حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکا کارشناسان و مشاوران خانواده 
قوه قضائیه گفت: همان طور که مستحضرید مطابق سال های گذشته، آزمون وکالت 

مرکز وکا در شهریورماه و یا ماه های ابتدایی نیم سال دوم برگزار می شد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، بارها اعام کرده ایم که با همکاری درون صنفی و هم افزایی 
مشترک می توانیم بسیاری از دغدغه های وکا و فارغ التحصیان حقوق را مرتفع کنیم. 
عملکرد ما در مرکز نشان داده است که  در موارد بسیاری نیز فارغ از اختاف سایق، 

در حل معضات مشترک درون صنفی پیش قدم بوده ایم.
عبدلیان پور تصریح کرد: حاال با توجه به برگزاری آزمون کانون وکا در اسفندماه، از ماه ها 
پیش چند ده هزار فارغ التحصیل حقوق مشغول مطالعه شده اند و احیانا برای چندماه 
سایر برنامه ها و کارهای خود را تعطیل کرده اند تا بتوانند در این آزمون موفق 

شوند. اما ظاهرا این آزمون در اسفندماه برگزار نخواهد شد.
به گفته رئیس مرکز وکا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، مرکز وکا نمی تواند 
نسبت به دغدغه این دسته از فارغ التحصیان حقوق و داوطلبان ورود به وکالت بی اعتنا باشد. 

برنامه ریزی برای مهارت آموزی 
500 هزار سرباز در سال آینده

10

5

6

مهارت آموزی،
 حلقه گمشده حوزه اشتغال 

ثبت 120 هزار فرصت شغلی
توسط کارجویان

تشریح جزئیات و شرایط نهمین آزمون استخدامی
 متمرکز دستگاه های اجرایی کشور 

2

صدور سه هزار و 400 مجوز
تاسیس آموزشگاه آزاد

وزارت  سلنتی  هنرهلای  و  صنایع دسلتی  معلاون 
صنایع دسلتی  و  گردشلگری  میلراث  فرهنگلی، 
گفلت: در راسلتای رفلع موانع تولید، تسلهیل گری و 
فرصت سلازی بله ویلژه برای بانلوان شلاغل در منازل، 
۱۶۰ رشلته صنایع دسلتی از ۱۸ گروه فعال در زمینه 

مشلاغل خانگلی نیلاز بله کسلب مجلوز ندارند.



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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                 معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی: 

آزمون استخدامی آموزش و پرورش 
برای جذب 34800 نفر اردیبهشت ماه 

برگزار می شود 
	

دکتــر	نــوری	بــا	بیــان	اینکــه	۳۴	هــزار	و	۸۰۰	نیــروی	جدیــد	ســال	آینــده	در	
ــت	 ــل	ظرفی ــل	تکمی ــه	دلی ــت:	ب ــوند،	گف ــتخدام	می	ش ــرورش	اس ــوزش	و	پ آم
ســازمان	ســنجش،	آزمــون	اســتخدامی	اردیبهشــت	ســال	آینــده	برگــزار	می	شــود.
ــرورش	در	گفت	و	گــو	 ــر	آمــوزش	و		پ ــوری،	وزی ــازارکار؛	یوســف	ن ــه	گــزارش	ب ب
بــا	صبــح	تــوس	اظهــار	داشــت:	قانــون	اساســی	و	اســناد	تحولــی	را	کــه	بررســی	
ــش	آمــوز	 ــن	اســت	کــه	دان مــی	کنیــم	یکــی	از	اهــداف	مهــم	ترســیمی	آن	ای
ــذا	 ــد،	ل ــدا	کن ــواده	در	اماکــن	پرورشــی،	تربیتــی	و	ورزشــی	حضــور	پی ــا	خان ب
ــا	اولویــت	 قــرار	شــد	از	ظرفیــت	خالــی	فضاهــای	جانبــی	آمــوزش	و	پــرورش	ب

ــم. فضاهــای	ورزشــی	اســتفاده	کنی
ــه	در	 ــود	دارد	ک ــی	وج ــای	ورزش ــزار	فض ــار	ه ــدود	چه ــرد:	ح ــح	ک وی	تصری
ــزی	و	 ــه	ری ــا	برنام ــذا	ب ــود	ل ــن	کار	ب ــتعد	ای ــزار	آن	مس ــک	ه ــه	اول	ی مرحل
تعامــل	دقیــق	بیــن	مدیــران	مــدارس	و	مدیــران	مراکــز	ورزشــی	نتایــج	خوبــی	

ــود. ــق	می	ش ــی	محق ــاط	صمیم ــت	و	آن	ارتب ــم	گرف خواهی
ــه	 ــد	اولی ــت:	در	بازدی ــه	گف ــت	حیدری ــه	ترب ــود	ب ــفر	خ ــوری	در	خصــوص	س ن
نیــاز	دانشــگاه	فرهنگیــان	و	 نیازهــای	آموزشــی	بخصــوص	فضــای	مــورد	
نیازهــای	ورزشــی	در	حــوزه	انتخابیــه	بررســی	شــد	کــه	پــس	از	جمــع	بنــدی	
ــم	داد،	 ــام	خواهی ــاز	انج ــر	س ــت	و	بخشــی	بصــورت	خی ــا	را	دول بخشــی	از	آنه

ــام	اســت. ــه	تم ــای	نیم ــروژه	ه ــا	پ ــت	ب ــه	اولوی البت
وی	در	خصــوص	اســتخدام	نیــرو	در	آمــوزش	و	پــرورش	گفــت:	اســتخدام	
فرزنــدان	ایثارگــران	بایــد	تعییــن	تکلیــف	شــود	و	بــزودی	و	از	طریــق	مراحــل	

ــد. ــد	ش ــه	خواهن ــا	اضاف ــه	م ــه	مجموع ــی	ب قانون
نــوری	بــا	بیــان	اینکــه	۳۴	هــزار	و	۸۰۰	نیــروی	جدیــد	ســال	آینــده	در	
ــه	دلیــل	تکمیــل	ظرفیــت	 ــرورش	اســتخدام	مــی	شــوند،	گفــت:	ب آمــوزش	و	پ
ســازمان	ســنجش	آزمــون	اســتخدامی	اردیبهشــت	ســال	آینــده	برگــزار	مــی	شــود.
ــتخدامی	در	 ــه	اس ــن	اطالعی ــت:	۲۹	بهم ــان	داش ــرورش	بی ــوزش	و	پ ــر	آم وزی
ــی	و	 ــون	کتب ــس	از	آزم ــراد	پ ــن	اف ــزاری	و	ای ــنجش	بارگ ــازمان	س ــایت	س س
ــی	 ــای	تخصصــی	دوره	آموزشــی	خــود	را	بصــورت	تکلیف ــه	ه ــزاری	مصاحب برگ
ــرای	ســال	آینــده	در	محــل	هــای	خدمــت	 در	دانشــگاه	فرهنگیــان	ســپری	و	ب

ــی	شــود ــری	م ــی	اســت	بکارگی ــه	ابتدای ــه	بیشــتر	در	پای ــاز	ک ــورد	نی م
وی	افــزود:	البتــه	نیــاز	نیــروی	مــورد	نیــاز	مــا	بیــش	از	ایــن	افــراد	اســت	و	در	حــال	

رایزنــی	هســتیم	تــا	تعــدادی	از	نیروهــای	مــاده	۲۸	را	نیــز	اســتخدام	کنیــم.

	
معــاون	رئیــس	جمهــوری	در	امــور	زنــان	و	
خانــواده،	پیشــگیری	از	آســیب	هــای	اجتماعــی	
ــی	را	 ــاغل	خانوادگ ــدار	مش ــرح	پای ــرای	ط و	اج
اولویــت	دولــت	در	حــوزه	توانمندســازی	 دو	
زنــان	عنــوان	و	بــر	امــکان	اشــتغال	همزمــان	بــا	
ــان	تاکیــد	کــرد. ــرای	زن مســوولیت	های	خانوادگــی	ب
ــن	 ــی	در	ای ــازارکار،	انســیه	خزعل ــزارش	ب ــه	گ ب
دیــدار	بــا	فضیلت	النســا	ایندیــرا	وزیــر	بنــگالدش	
در	امــور	زنــان	و	کــودکان	کــه	بــه	صــورت	مجــازی	
ــه	 ــه	مناســبات	دیرین ــا	اشــاره	ب ــزار	شــد،	ب برگ

ــگالدش،	از	رای	 ــران	و	بن ــالمی	ای ــوری	اس جمه
ــوق	بشــر	 ــه	حق ــه	قطعنام ــن	کشــور	ب ــی	ای منف
عمومــی	 مجمــع	 نشســت	 در	 ایــران	 علیــه	
ــر	و	 ــر	۲۰۲۱	تقدی ــل	در	۱۷	نوامب ــازمان	مل س
اظهــار	امیــدواری	کــرد	کــه	پیوســتن	بنــگالدش	
بــه	کشــورهای	در	حــال	توســعه	شــروع	رشــد	و	

ــد. ــمگیر	باش ــرفتی	چش پیش
ــه	برخــی	 معــاون	رییــس	جمهــوری	در	ادامــه	ب
قوانیــن	حمایتــی	در	ایران	از	جمله	مرخصــی		زایمان،	
تســهیالت	ویــژه	کارآفرینــی	و	مهریــه	کــه	بایــد	
ــر	 ــاره	و	ب ــود،	اش ــردان	پرداخــت	ش ــوی	م از	س
ــوولیت	های	 ــا	مس ــان	ب ــتغال	همزم ــکان	اش ام

ــان	تاکیــد	کــرد. ــرای	زن خانوادگــی	ب
برنامه	هــای	دولــت	 بــه	 بــا	اشــاره	 خزعلــی	
ــرد:	 ــان	ک ــان	خاطرنش ــازی	زن ــت	توانمندس جه
ــت	 ــی	معاون ــت	فعل ــه	اولوی ــی	ک ــه	اصل دو	برنام
ــگیری	از	 ــد	از	پیش ــه	عبارتن ــرار	گرفت ــان	ق زن
آســیب	های	اجتماعــی	بــا	محوریــت	کاهــش	
پایــدار	 مشــاغل	 طــرح	 اجــرای	 و	 طــالق	
برنامه	هــای	 هریــک	 بــرای	 کــه	 خانوادگــی	

عملیاتــی	طراحــی	شــده	اســت.		
وی	یــادآور	شــد:	در	جهــت	گســترش	مناســبات	

فی	مابیــن	ایــران	و	بنــگالدش،	عقــد	تفاهمنامــه	
ــی	 ــالم	آمادگ ــا	اع ــادل	هیات	ه ــکاری	و	تب هم

مــی	کنیــم.
دیــدار	 ایــن	 در	 نیــز	 ایندیــرا	 فضیلت	النســا	
ــات	کشــورش	 ــا	و	اقدام ــی	برنامه	ه ــن	معرف ضم
ــه	 ــن	برنام ــی	از	ای ــوان؛	برخ ــت	از	بان در	حمای
هــا	را	از	قبیــل	اســکان	بــرای	زنــان	شــاغل	
ــرای	 ــهیالت	ب ــی،	تس ــای	صنعت ــهرک	ه در	ش
مــادران	شــاغل	در	دوران	شــیردهی،	حمایــت	از	
زنــان	سرپرســت	خانــوار،	اعطــای	وام	هــای	خــرد	
و	متوســط	بــرای	کارآفرینــی	زنــان	و	تولیــد	
روســتایی،			 مناطــق	 در	 خانگــی	 محصــوالت	
ــون	منــع	 واکسیناســیون	کــودکان	و	اجــرای	قان
ــردان	 ــه	م ــان	ب ــوی	زن ــه	از	س ــت	مهری پرداخ
ــود	 ــی	وج ــگالدش	قانون ــرد.	)در	بن ــریح	ک تش
داشــته	کــه	زنــان	بــرای	ازدواج	بــا	مــردان	بایــد	

مهریــه	پرداخــت	می	کردنــد.(
ایندیــرا	در	ادامــه	ســخنان	خــود،	ایــن	دیــدار	را	
ــرد	 ــف	ک ــد	توصی ــش	و	مفی ــی	بخ ــیار	آگاه بس
و	ابــراز	امیــدواری	کــرد	دو	کشــور	بتواننــد	
خصــوص	 در	 تــری	 منســجم	 همکاری	هــای	

ــند. ــته	باش ــان	داش زن

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اعالم کرد

اجرای طرح پایدار مشاغل خانوادگی با هدف توانمندسازی زنان 

وزیـر	ورزش	و	جوانـان	گفـت:	دولت	سـیزدهم	با	
توجـه	بـه	در	پیـش	بـودن	بازی	های	آسـیایی	۲۰۲۲	
بـرای	 مالـی	 منابـع	 تامیـن	 بـه	 نیـاز	 و	 هانگـژو	
ایـران	در	عرصه	هـای	آسـیایی	و	 حضـور	موفـق	
جهانی	حمایت	هـای	خود	را	آغاز	کـرده	و	منابع	خوبی	

نیـز	در	راه	اسـت.
سـیدحمید	سـجادی	دربـاره	تخصیـص	باقیمانده	
ورزشـی	 فدراسـیون	های	 بـه	 امسـال	 اعتبـارات	
بیـن	 فدراسـیون	ها	 از	 برخـی	 داشـت:	 اظهـار	
را	 خـود	 امسـال	 اعتبـارات	 درصـد	 	۷۵ تـا	 	۶۵
دریافـت	کردنـد	و	بـه	۲	فدراسـیون	هـم	بیشـتر	
تخصیـص	داده	شـده	اسـت.	حـال	بـا	حمایت	های	
رییـس	سـازمان	برنامـه	و	بودجـه	بخشـی	دیگر	از	
بودجه	امسـال	ورزش	طی	چنـد	روز	آینده	به	وزارت	
بـه	حسـاب	 تـا	 داده	می	شـود	 اختصـاص	 ورزش	

فدراسـیون	ها	واریـز	کنیـم.
تـا	 می	دهـد:	 ادامـه	 جوانـان	 و	 ورزش	 وزیـر	
پایـان	سـال	هـم	از	محـل	اعتبـارات	باقیمانـده،	
مجمـوع	 در	 و	 می	شـوند	 تقویـت	 فدراسـیون	ها	
نیـاز	 فدراسـیون	ها	 اسـت.	 راه	 منابـع	خوبـی	در	
بـه	حمایـت	دارنـد	و	از	رییـس	جمهـور،	معـاون	
اول	رییـس	جمهـوری	و	رییس	سـازمان	برنامه	و	
بودجـه	تشـکر	می	کنـم	که	با	توجـه	به	در	پیـش	بودن	
بـه	 نیـاز	 و	 هانگـژو	 	۲۰۲۲ آسـیایی	 بازی	هـای	
منابـع	مالـی	بـرای	حضـور	موفـق	ایـران	در	ایـن	

کردنـد. آغـاز	 را	 خـود	 حمایت	هـای	 بازی	هـا	
و	 المپیکـی	 بازی	هـای	 سـتادعالی	 رییـس	
می	گویـد:	 پاراآسـیایی	 و	 آسـیایی	 پارالمپیکـی،	
اکنـون	بایـد	بـرای	ورزش	هزینـه	کنیـم	زیـرا	تـا	
آغـاز	بازی	هـای	آسـیایی	۶	مـاه	فرصـت	داریـم	و	
از	حـاال	برای	۶	مـاه	آینده	بایـد	قهرمان	مدال	آور	

داشـته	باشـیم.	کسـی	قـرار	نیسـت	۲	مـاه	مانده	
بـه	بازی	هـای	آسـیایی	مـدال	آور	شـود	بلکـه	در	

حـال	حاضـر	بایـد	مـدال	آور	باشـد.
وی	اضافـه	کـرد:	مـدال	آوری	که	از	حـاال	تا	۶	ماه	
دیگـر	می	خواهـد	دورخیـز		و	افتخارآفرینی	کند،	
اکنـون	نیـاز	به	حمایـت،	اردو،	سـفرهای	خارجی	
و		حضـور	در	رقابت	هـا	دارد	و	تعطیلـی	در	کارش	
نیسـت.	ایـن	۶	مـاه	بایـد	بهتریـن	شـرایط	باشـد	
و	بـر	ایـن	اسـاس	نیـاز	بـه	تامیـن	منابـع	مالـی	

داریم.		
بخشی از استخدام المپیکی ها 

و پارالمپیکی ها برطرف شد
وزیـر	ورزش	در	بخـش	دیگـری	از	ایـن	گفـت	و	گـو	
ایـران	 ورزش	 پیشکسـوتان	 بـا	 دیـدار	 دربـاره	
اظهـار	داشـت:	از	بـدو	ورود	بـه	وزارت	ورزش	و	
جوانـان	تاکنـون	در	چنـد	نوبـت	با	پیشکسـوتان	
بـه	صـورت	جمعـی	و	پراکنـده	دیـدار	و	گفت	وگو	
و	 قهرمانـان	 از	 حمایـت	 صنـدوق	 کـه	 داشـتم	
پیشکسـوتان	برنامه	ریـزی	کـرده	اسـت.	معتقـدم	

کـه	پیشکسـوتان	برکت	و	چشـم	و	چـراغ		ورزش	
تجربه	هـا	 آنهـا،	 بـرای	شـخصت	 و	هـم	 هسـتند	
ایـران	در	 اهتـزار	پرچـم	 بـرای	 و	زحماتـی	کـه	
عرصه	هـای	جهانـی	و	آسـیایی	متحمـل	شـدند	و	
عمـر	خـود	را	صـرف	ورزش	کردند،	احتـرام	قائل	
هسـتم	و	رسـالت	مـا	این	اسـت	کـه	در	خدمت	این	

عزیزان	باشـیم.
سـجادی	دربـاره	بیمـه	ورزشـکاران	هـم	گفـت:	
و	 شـده	 برطـرف	 ورزشـکاران	 بیمـه	 از	 بخشـی	
مابقی	در	حال	رسـیدگی	اسـت	و	با	ارایه	گزارش	
از	صنـدوق	حمایـت	از	قهرمانـان	و	پیشکسـوتان	
اطالع	رسـانی	می	کنیـم.	اکنـون	مشـکلی	بـه	نـام	
در	 صنـدوق	 ایـن	 و	 نداریـم	 ورزشـکاران	 بیمـه	
یکسـری	 البتـه	 اسـت.	 آن	 برطرف	کـردن	 حـال	
مسـایل	دربـاره	اسـتخدام	ورزشـکاران	داشـتیم	
اول،	 معـاون	 و	 رییـس	جمهـور	 بـا	دسـتور	 کـه	
برطـرف	 پارالمپیکی	هـا	 و	 المپیکی	هـا	 اسـتخدام	
شـده	اسـت.	اگـر	مـوردی	باقـی	مانـده	باشـد	و	
مراجعـه	می	کننـد،	سـاختاری	بـرای	آن	تعریـف	
شـده	اسـت	و	بعضـی	از	نهادهای	مختلـف	دولتی	
قهرمانـان	را	جـذب	می	کننـد	و	هـر	نهادی	جذب	

نکنند	مـا	در	وزارت	ورزش	پیگیر	آن	هسـتیم.
وزیـر	ورزش	و	جوانـان	در	پایـان	ایـن	گفت	و	گو	
دربـاره	مهمتریـن	برنامـه	وزرات	ورزش	در	مـاه	
پایانـی	سـال	توضیـح	داد:	بـا	صنـدوق	حمایـت	
از	قهرمـان	و	پیشکسـوتان	ورزشـی		برنامه	ریـزی	
بیمه	هـا،	 بـه	 رسـیدگی	 شـامل	 کـه	 کردیـم	
حمایت	هـا،	 معوقـه،	 حقوق	هـای	 و	 اسـتخدام	ها	
تعاونـی	 و	 سـرمایه	گذاری	 بـرای	 برنامه	ریـزی	

مسـکن	آنهـا	و	دیگـر	مـوارد	اسـت.

             وزیر ورزش و جوانان: 

مشکلی به نام »بیمه ورزشکاران« وجود ندارد

معـاون	صنایع	دسـتی	و	هنرهـای	سـنتی	وزارت	میراث	فرهنگـی،	گردشـگری	
و	 تسـهیل	گری	 تولیـد،	 موانـع	 رفـع	 راسـتای	 در	 گفـت:	 صنایع	دسـتی	 و	
فرصت	سـازی	بـه	ویـژه	برای	بانوان	شـاغل	در	منازل،	۱۶۰	رشـته	صنایع	دسـتی	
از	۱۸	گـروه	فعـال	در	زمینـه	مشـاغل	خانگـی	نیـاز	بـه	کسـب	مجـوز	ندارنـد.
اسـتانی	وزارت	 بـه	مدیـران	 اختیـار	 تفویـض	 بـازارکار،	همایـش	 بـه	گـزارش	
میراث	فرهنگـی،	گردشـگری	و	صنایع	دسـتی	بـا	حضـور	سـیدعزت	اهلل	ضرغامـی	
وزیـر،	علـی	دارابـی	قائم	مقـام	وزیـر،	علی	اصغر	شـالبافیان	معاونان	گردشـگری،	
پویـا	محمودیـان	معـاون	صنایع	دسـتی	و	هنرهای	سـنتی،	جواد	واحـدی	معاون	
امـور	مجلـس،	حقوقـی	و	اسـتان	ها	و	مدیـران	کل	اسـتانی	و	سـتادی	وزارت	
میراث	فرهنگـی،	گردشـگری	و	صنایع	دسـتی،	روز	یکشـنبه	-۲۴	بهمن	۱۴۰۰-	

در	سـالن	اجتماعـات	ایـن	وزارتخانـه	برگزار	شـد.
پویـا	محمودیـان	در	ایـن	همایش،	مـوارد	تفویض	شـده	در	حوزه	صنایع	دسـتی	
تمرکززدایـی،	 به	منظـور	 گفـت:	 و	 کـرد	 اعـالم	 را	 صنایع	دسـتی	 مدیـران	 بـه	
تسـهیل	گری	و	ایجـاد	فضایـی	منعطـف،	ماموریت	هایـی	کـه	بـا	سیاسـت	های	

کالن	سـتاد	منافاتـی	نداشـت	بـه	ادارات	کلـی	اسـتانی	تفویـض	شـد.
افـزود:	 فرهنگـی	 میـراث	 وزارت	 سـنتی	 هنرهـای	 و	 صنایع	دسـتی	 معـاون	
ایجـاد،	اصـالح	و	تجهیـز	بازارچه	هـای	موقـت	و	دائمـی	صنایع	دسـتی،	صـدور	
مجـوز	بـرای	فروشـگاه	های	صنایع	دسـتی،	برگـزاری	همایش	هـا،	جشـنواره	ها،	
مسـابقات،	نمایشـگاه	های	ترویجـی	و	نشسـت	های	تخصصـی	و	آمـوزش	عمومی	
و	شـاغلین،	برگزاری	و	مشـارکت	در	نمایشـگاه	های	خارج	از	موارد	تفویض	شـده	

بـه	ادارات	کل	اسـتانی	هسـتند.
بر	اسـاس	دسـتور	وزیر	میراث	فرهنگی،	گردشـگری	و	صنایع	دسـتی،	۱۶۰	رشـته	
صنایع	دسـتی	از	۱۸	گـروه	فعـال	در	زمینـه	مشـاغل	خانگـی	نیـاز	بـه	کسـب	
مجـوز	ندارنـد	کـه	ایـن	مهـم	در	راسـتای	رفـع	موانـع	تولیـد،	تسـهیل	گری	و	

فرصت	سـازی	بـه	ویـژه	بـرای	بانـوان	شـاغل	در	منـازل	انجـام	شـده	اسـت.

بازارچه های نوروزی بزرگترین رخداد خرده فروشی 
صنایع دستی هستند

بازارچه	هـای	 گفـت:	 صنایع	دسـتی	 نـوروزی	 بازارچه	هـای	 دربـاره	 محمودیـان	
نـوروزی	صنایع	دسـتی	بزرگتریـن	رخداد	خرده	فروشـی	صنایع	دسـتی	در	سـال	
بـه	حسـاب	می	آیند.	در	دو	سـال	گذشـته	بـه	دلیل	شـرایط	کرونا	ایـن	بازاچه	ها	
رونـق	و	نشـاط	چندانـی	نداشـتند	و	امیـدوارم	امسـال	بـا	فراهم	شـدن	شـرایط	
بازارچه	هـای	نـوروزی	را	در	شـأن	صنایع	دسـتی	برگـزار	کنیـم.	دسـتورالعمل	ها	
ابـالغ	می	شـد	و	در	ارتبـاط	با	جزئیـات	برگـزاری	بازارچه	های	نوروزی	جلسـاتی	

را	برگـزار	خواهیـم	کرد.

هدف گذاری برای بیمه ۴هزار هنرمند 
معـاون	صنایع	دسـتی	و	هنرهـای	سـنتی	بـه	دومیـن	مرحلـه	بیمـه	هنرمنـدان	
صنایع	دسـتی	اشـاره	کـرد	و	افـزود:	اعتبـارات	را	از	محـل	هدفمنـدی	یارانه	هـا	

بـرای	بیمـه	حـدود	۴هـزار	هنرمنـد	صنایع	دسـتی	دریافـت	کرده	ایـم.
از	چنیـن	 از	ذی	نفعـان	 بسـیاری	 بیـان	کـرد:	 تبصـره	۱۸	 بـا	 ارتبـاط	 در	 وی	
تبصـره	ای	خبـر	ندارنـد.	در	ایـن	زمینـه	بایـد	اطالع	رسـانی	شـود	کـه	از	ایـن	
تبصـره	بـه	نفـع	ذی	نفعـان	اسـتفاده	شـود	و	تسـهیالت	تخصیـص	پیـدا	کنـد.
معـاون	گردشـگری	وزارت	میراث	فرهنگـی،	گردشـگری	و	صنایع	دسـتی	نیـز	در	
ایـن	همایـش	مفاهمـه	مشـترک،	تفویـض	و	نظـارت	را	به	عنـوان	نـکات	اصلـی	
بیـان	کـرد	و	مـوارد	تفویض	شـده		حـوزه	 اختیـار	 در	زمینـه	اجـرای	تفویـض	

گردشـگری	را	بـه	ادارات	کل	اسـتانی	اعـالم	کـرد.
برگـزاری	کمیسـیون	های	درجه	بنـدی	و	صـدور	 علی	اصغـر	شـالبافیان	گفـت:	
گواهینامـه	کیفیـت	خدمات	گردشـگری،	صـدور	کارت	راهنمایـان،	فرایند	ثبت	
شـرکت	های	گردشـگری،	تاییـد	محـل	دفاتـر	خدمات	مسـافرتی	و	گردشـگری،	
موافقـت	یـا	مخالفـت	اولیـه	بـرای	امـکان	تغییـر	کاربـری	اراضـی	گردشـگری	
بـه	کاربـری	غیـر	و	تمدیـد	نوبـت	دوم	موافقـت	اصولـی	تاسیسـات	گردشـگری	

به	عنـوان	مـوارد	تفویض	شـده		بـه	ادارات	کل	اسـتانی	اسـت.
معـاون	گردشـگری	وزارت	میـراث	فرهنگـی	همچنین	درباره	سـفرهای	نوروزی	
بیان	کـرد:	سـتادهای	اسـتانی	سـفر	در	اغلـب	اسـتان	ها	شـکل	گرفتـه	اسـت	و	
وزارت	کشـور	نیـز	دغدغـه	جـدی	در	ایـن	بـاره	دارد.	همچنیـن	جلسـه	ای	بـا	
معـاون	اقتصـادی	وزارت	کشـور	داشـته	ایم	و	بـا	معاونـان	عمرانی	وزارت	کشـور	

نیـز	جلسـه	ای	خواهیم	داشـت.

جذب هر نوع نیرو با هر عنوانی در وزارتخانه ممنوع شـده است
سعید	اوحدی	معاون	توسعه	مدیریت	و	منابع	وزارت	میراث	فرهنگی،	گردشگری	
و	صنایع	دستی	نیز	در	این	همایش	با	اشاره	به	راه	اندازی	سامانه	»نیروی	انسانی	
انسانی	که	 به	موضوع	عدالت	در	حوزه	منابع	 باید	 تاکید	کرد:	 و	مدیران	فردا«	
سرمایه	وزارتخانه	است	توجه	جدی	کنیم.	عدالت	در	توزیع	مسئولیت	ها	مهم	است،	

نگاه	این	سامانه،	عدالت	در	توزیع	و	استفاده	از	ظرفیت	های	منابع	انسانی	است.
وی	اظهار	داشت:	سامانه	»نیروی	انسانی	و	مدیران	فردا«	ظرفیت	را	برای	کمیته	
انتصابات	فراهم	می	کند.	ما	اولین	وزارتخانه	ای	هستیم	که	برای	این	سامانه	در	
سطح	کشور	اقدام	کردیم	و	این	سامانه	فرصتی	برای	بروز	استعدادها	خواهد	بود.
نوع	 هر	 جذب	 وزیر	 دستور	 اساس	 بر	 گفت:	 منابع	 و	 مدیریت	 توسعه	 معاون	
وزارتخانه	 انسانی	 نیروی	 سرمایه	های	 از	 باید	 است،	 ممنوع	 عنوانی	 هر	 با	 نیرو	

کنیم.	 استفاده	
وی	افزود:	با	همت	و	توانمندی	هایی	که	در	وزارتخانه	داریم،	شاهد	اتفاقات	خوبی	بودیم	
به	طوری	که	در	۶	ماهه	اول	سال	جاری	۳۵درصد	از	اعتبارات	بودجه	۱۴۰۰	را	جذب	کردیم	

و	االن	نیز	صددرصد	تخصیص	تملک	دارایی	جذب	شده	است.	
اوحدی	بیان	کرد:	۲۲۰	میلیارد	تومان	میزان	اعتبار	سفرهای	استانی	است	که	
حساب	 در	 مبلغ	 این	 و	 کردند	 تصویب	 استانی	 سفرهای	 در	 جمهوری	 رئیس	
و	 بدهیم	 طرح	 هفته	 پایان	 تا	 اعتبارات	 این	 برای	جذب	 باید	 است.	 وزارتخانه	

اعتبارات	را	میان	استان	ها	توزیع	کنیم.	

ثبت بیش از سـه هزار و ۳۰۰ طرح در سامانه هوشمند وزارتخانه
امـروز	۸	اسـتان	هنـوز	کاربـران	خـود	را	در	سـامانه	 تـا	 ادامـه	داد:	 اوحـدی	
هوشـمند	در	حـوزه	گردشـگری	و	صنایع	دسـتی	معرفـی	نکردنـد	تـا	بـه	بانک	ها	
وصـل	شـوند؛	یـک	هـزار	و	۶۶۰	طـرح	در	اسـتان	ها	در	حـوزه	صنایع	دسـتی	
مطـرح	شـده	کـه	۲۵۰	طـرح	آن	بـه	بانک	هـا	ارسـال	شـده	اسـت.	در	حـوزه	
گردشـگری	هـم	یـک	هـزار	و	۶۵۰	طـرح	در	سـامانه	ثبـت	شـده	اسـت	کـه	

۲۱۰	طـرح	بـه	بانک	هـای	عامـل	ارسـال	شـده	اسـت.
معـاون	توسـعه	مدیریـت	و	منابـع	گفـت:	صندوق	توسـعه	ملـی	۲هـزار	میلیارد	
تومـان	تخصیـص	داده	اسـت	که	قرار	اسـت	۴هـزار	میلیـارد	تومان	هـم	بانک	ها	
آورده	بیاورنـد	و	هفتـه	آینـده	تفاهم	نامـه	آن	امضـا	میَ	شـود.	در	مجمـوع	

۶	هـزار	میلیـارد	تومـان	منابـع	از	صندوق	توسـعه	ملـی	گرفتیم.

۱۶0 رشته صنایع دستی مشاغل خانگی 
نیاز به مجوز ندارد 

وزیر آموزش و  پرورش خبر داد؛ 

     رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای خبر داد: 

صدور سه هزار و 400 مجوز تأسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد 

معـاون	وزیر	تعاون،	کار	و	رفـاه	اجتماعی	و	رئیس	
ســـازمان	آمـوزش	فنـی	و	حرفـه	ای	از	صـدور	
سـه	هـزار	و	۴۰۰	مجوز	تأسـیس	آموزشـگاه	آزاد	
در	ده	مـاه	اخیـر	و	رشـد	۵۰۰	درصـدی	نسـبت	

بـه	زمان	مشـابه	خبـر	داد.
	بـه	گـزارش	بـازارکار،	غالمحسـین	حسـینی	نیا؛	
بـه	وجـود	برخـی	محدودیت	هـا	در	صـدور	مجوز	
و	 کـرد	 اشـاره	 گذشـته	 در	 آزاد	 آموزشـگاه	های	

بیان	داشـت:	مـواردی	نظیـر	طوالنی	بـودن	زمان	
اخـذ	مجـوز	کـه	در	برخـی	مـوارد	تا	دو	سـال	هم	
بـه	طـول	مـی	انجامیـد،	موجب	بـه	وجـود	آمدن	

بـازار	سـیاه	شـده	بود.
آمـوزش	 سـازمان	 بـرای	 	 را رونـد	 ایـن	 وی	
ای	کشـور	ناخوشـایند	برشـمرد	 و	حرفـه	 فنـی	
هـای	 بررسـی	 بـا	 اسـاس	 همیـن	 بـر	 افـزود:	 و	
انجام	شـده	و	ابالغ	زیسـت	بوم	اشـتغال	از	سـوی	
وزارت	متبـوع،	بـه	ایـن	نتیجـه	رسـیدیم	کـه	این	
مجموعـه	ظرفیـت	آن	را	دارد	تا	صـدور	مجوزهای	
تأسـیس	آموزشـگاه	فنـی	و	حرفـه	ای	آزاد	را	تـا	

سـه	روز	کاهـش	دهـد.
معـاون	وزیـر	در	ادامـه	تصریـح	کـرد:	ایـن	مهـم	
انجـام	شـد	و	تـا	کنـون	۳۴۰۰	مجـوز	در	ده	مـاه	
اخیـر	صـادر	شـده	و	نسـبت	بـه	زمـان	مشـابه	در	
سـال	گذشـته	رشـد	۵۰۰	درصـدی	داشـته	اسـت.
رئیـس	سـازمان	آمـوزش	فنـی	و	حرفه	ای	کشـور	
اظهـار	داشـت:	رونـد	کار	بـه	صـورت	ایـن	اسـت	
کـه	متقاضیـان	مـی	تواننـد	بـا	ورود	بـه	پورتـال	
طـرح	 مربـوط،	 اطالعـات	 بارگـذاری	 و	 سـازمان	

توجیهـی	و	همچنیـن	تعهدنامـه	محضری،	پس	از	
سـه	روز	موافقت	نامه	اصولی	تأسـیس	آموزشـگاه	

فنـی	و	حرفـه	ای	آزاد	خـود	را	کسـب	کننـد.
وی	اذعان	داشـت:	بـه	دلیل	طوالنی	بـودن	برخی	
مراحـل	ماننـد	گواهـی	عـدم	اعتیاد،	گواهی	سـوء	
پیشـینه،	اسـتعالم	مدارک	و	...		سـازمان	آموزش	
فنـی	و	حرفـــه	ای	کشـــور	اصـل	را	بـر	برائـت	
متقاضیـان	 از	 محضـری	 تعهدنامـه	 و	 گذاشـته	

دریافـت	مـی	کند.
حسـینی	نیـا	در	ادامـه	گفت:	متقاضیان	تا	سـه	ماه	
پـس	از	دریافـت	مجـوز	فرصـت	دارند	تـا	مدارک	

مـورد	نظـر	را	تهیه	و	ارائـه	نمایند.
و	 اطالعـات	 ورود	 بـا	 گـزارش	 ایـن	 اسـاس	 بـر	
تعهدنامـه	محضـری	در	پورتـال	سـازمان،	مجـوز	
تأسـیس	آموزشـگاه	آزاد	بـه	صـورت	اتوماتیـک	تا	
متقاضیـان	 و	 شـود	 مـی	 در	 صـا روز	 سـه	
ظـرف	سـه	مـاه	مـدارک	خـود	را	 ننـد	 ا تو مـی	
تکمیـل	کننـد	و	در	صـورت	عدم	تکمیل،	تا	سـه	ماه	
فرصـت	بـرای	تمدیـد	و	بارگذاری	مجـدد	مدارک	

را	دارنـد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد؛ 

تصویب ۹0 هزار میلیارد تومان برای کمک به کارآفرینان 
ــورای	 ــس	ش ــی	مجل ــیون	اجتماع ــس	کمیس رئی
ــر	 ــغ	ب اســالمی	گفــت:	در	بودجــه	ســال	۱۴۰۱	بال
۹۰	هــزار	میلیــارد	تومــان	اعتبــار	بــا	هــدف	
کارآفرینــان	 بیمــه	ای	 پوشــش	 بــه	 کمــک	

اختصــاص	یافتــه	اســت.
بــه	گــزارش	بــازارکار،	ولــی	اســماعیلی	در	آئیــن	
در	 کارآفرینــی	 برتــر	 چهره	هــای	 از	 تجلیــل	
ــن	پیشــنهاد	در	 اســتان	اردبیــل	اظهــار	کــرد:	ای
کمیســیون	تلفیــق	بودجــه	بــه	تصویــب	رســیده	
ــی	از	 ــت	عمل ــت	حمای ــن	حرک ــم	ای و	امیدواری

ــد. ــذاران	باش ــرمایه	گ ــان	و	س کارآفرین
وی	خاطرنشــان	کــرد:	قــرار	اســت	۲۰	هــزار	
پشــتیبانی	 در	 نیــز	 اعتبــار	 تومــان	 میلیــارد	
اجتماعــی	 تأمیــن	 ســازمان	 بــه	 کمــک	 و	

ــت	 ــی	دول ــی	از	بده ــا	بخش ــود	ت ــت	ش پرداخ
ــه	 ــن	ســازمان	تســویه	شــده	و	امــکان	ارائ ــه	ای ب
ــد. ــم	آی ــازمان	فراه ــرای	س ــر	ب ــات	مطلوب	ت خدم
ــرد:	 ــح	ک ــس	تصری ــی	در	مجل ــردم	گرم ــده	م نماین
فراگیــر	 طــرح	 مجلــس	 مصوبــه	 قالــب	 در	
ــن	 ــازمان	تأمی ــور	توســط	س ــواده	مح ــه	خان بیم
ــه	 ــرادی	ک ــا	اف ــده	ت ــذاری	ش ــی	هدف	گ اجتماع
تاکنــون	از	پوشــش	بیمــه	ای	برخــوردار	نبــوده	انــد،	

ــد. ــتفاده	کنن ــده	اس ــه	ش ــات	ارائ از	خدم
اســماعیلی	گفــت:	دولــت	و	مجلــس	مصمــم	اســت	
در	 را	 گــذاران	 ســرمایه	 و	 کارآفرینــان	 تــا	
حوزه	هــای	مختلــف	مــورد	حمایــت	قــرار	دهنــد	
تــا	پایــداری	و	ثبــات	اشــتغال	در	واحدهــای	

ــد. ــم	آی ــدی	فراه ــی	و	تولی صنعت

وی	افــزود:	در	اســتان	اردبیــل	نیــز	کارآفرینــان	و	
ــا	انگیــزه	مضاعــف	 ســرمایه	گــذاران	متعــددی	ب
ورود	پیــدا	کــرده	انــد	کــه	حمایــت	از	آنهــا	بایــد	
بــه	عنــوان	یــک	اولویــت	مــورد	توجــه	ســازمان	ها	
ــژه	تأمیــن	 ــه	وی و	دســتگاه	های	خدمــات	رســان	ب
اجتماعــی،	مالیــات	و	بانک	هــای	عامــل	قــرار	گیــرد.
ــورای	 ــس	ش ــی	مجل ــیون	اجتماع ــس	کمیس رئی
اســالمی	ادامــه	داد:	کشــور	در	گــذر	از	پیــچ	
نیازمنــد	 اقتصــادی	 تهدیدهــای	 و	 تحریم	هــا	
و	 گــذاران	 ســرمایه	 مشــارکت	 و	 حضــور	
کارآفرینانــی	اســت	کــه	بــا	ادای	دیــن	بــه	کشــور	
ــه	 ــن	عرص ــد	در	ای ــعی	دارن ــود	س ــردم	خ و	م
را	 مضاعــف	 تولیــد	 و	 اشــتغال	 فرصت	هــای	

ــد. ــود	آورن ــه	وج ب

رسیدگی به امنیت شغلی و معیشت
۱۱ میلیون کارگر از وظایف ماست

وزارت	 کار	 روابــط	 معــاون	
ــی	 ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف تع
تولیــد	 و	 گفــت:	جامعــه	کار	
مانــع	 همــه	 بــا	 کشــور	
دشــمن	 کــه	 تراشــی	هایی	
بــا	 توانســت	 داد،	 انجــام	
ــان	و	 ــالش	کارفرمای ــت	و	ت هم
ــق	و	حرکــت	 ــه	رون ــران	ب کارگ
تولیــد	 جهــش	 مســیر	 در	

کننــد. کمــک	
از	 بــازارکار	 گــزارش	 بــه	
و	 عمومــی	 روابــط	 مرکــز	
ــرد«،	 ــین	رعیتی	ف ــی	حس ــی،	»عل ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف ــانی	وزارت	تع اطالع	رس
ــت،	 ــه	صنع ــه	در	خان ــی«	ک ــار	مل ــی،	افتخ ــد	مل ــنواره	»	تولی ــن	جش در	نوزدهمی
معــدن	و	تجــارت	ایــران	بــا	حضــور	وزیــر	صنعــت	معــدن	و	تجــارت،	دادســتان	کل	
ــر	مســئولین	وزارت	 ــران	و	دیگ ــدن	و	تجــارت	ای ــت	مع ــه	صنع کشــور،	رئیــس	خان
صمــت	و	مدیــران	و	نخبــگان	تولیــد	و	دانشــگاهیان	برگــزار	شــد،	گفــت:	جامعــه	کار	
و	تولیــد	کشــور	بــا	همــه	مانــع	تراشــی	های	دشــمن،	امــروز	بــرای	رونــق	و	جهــش	

ــتند. ــالش	هس ــال	ت ــد	در	ح تولی
ــربازان	 ــان	و	س ــاره	فرمانده ــالب	درب ــم	انق ــر	معظ ــر	رهب ــه	تعابی ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــژه	 ــالش	وی ــی	ت ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف ــزود:	در	وزارت	تع ــادی	اف ــگ	اقتص جن
ــم	 ــد	در	تنظی ــال	تولی ــوان	دو	ب ــه	عن ــری	را	ب ــی	و	کارگ ــه	کارفرمای ــم	جامع داری

ــانیم. ــادل	برس ــه	تع ــط	ب رواب
ــرای	کاهــش	 ــا	تــالش	ب رعیتی	فــرد	در	ادامــه	اظهــار	کــرد:	همچنیــن	امیدواریــم	ب
ــرایط	 ــن	ش ــه	در	ای ــد	ک ــران	تولی ــی	و	مدی ــری	و	کارفرمای ــه	کارگ مشــکالت	جامع
ــند	 ــور	برس ــد	کش ــی	در	تولی ــتاوردهای	خوب ــه	دس ــتند	ب ــادی	توانس ــخت	اقتص س

ــم. ــری	برداری گام	هــای	مؤث
ــدگان	در	 ــه	تولیدکنن ــع		دغدغ ــش	و	رف ــال	کاه ــه	دنب ــه	داد:	ب ــرد	ادام رعیتی	ف
ــه	 ــی	از	جمل ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف ــا	وزارت	تع ــط	ب ــف	مرتب ــای	مختل حوزه	ه
تنظیــم	روابــط	کار،	شــوراهای	حــل	اختــالف،	هیأت	هــای	تشــخیص	بــرای	

ــتیم. ــاف	هس ــت	انص ــا	رعای ــن	ب ــک	از	طرفی ــر	ی ــوق	ه ــردن	حق ــی	ک عملیات
معــاون	روابــط	کار	گفــت:	امــروز	بیــش	از	۱۰	میلیــون	و	۷۰۰	هــزار	کارگــر	بیمــه	
ــش	آالم	 ــزان،	کاه ــن	عزی ــت	ای ــه	وضعی ــیدگی	ب ــه	رس ــم	ک ــور	داری ــده	در	کش ش
ــا	 ــف	م ــکن	از	وظای ــغلی	و	مس ــت	ش ــت،	امنی ــوزه	معیش ــژه	در	ح ــه	وی ــا	ب آنه

ــی	رود. ــمار	م ــه	ش ب
معــاون	روابــط	کار	اظهــار	امیــدواری	کــرد	کــه	بــا	رعایــت	اصــل	ســه	جانبه	گرایــی،	
ــاری	و	بهره	منــدی	از	نظــر	همــه	شــرکای	اجتماعــی	در	نشســت	های	شــورای	 همی
ــه	کار	و	 ــرای	جامع ــی	ســال	ب ــای	پایان ــی	در	روزه ــای	خوب ــه	تصمیم	ه ــی	کار	ب عال

تولیــد	کشــور	برســیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی: 
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◄رئیس کمیته تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی: 
اخراج اساتید به بهانه افت تحصیلی 

دانشجویان راهکار مناسبی نیست
و  تحقیقـات  کمیتـه  رئیـس 
فنـاوری مجلـس شـورای اسـامی 
گفـت: افـت تحصیلـی بخشـی از 
دانشـجویان غیـر قابـل انکار اسـت 
اعضـای  و  اسـاتید  برکنـاری  امـا 
هیـات علمـی دانشـگاه ها راه حـل 
جبـران ایـن رکـود علمی نیسـت.

مهـدی اسـماعیلی در گفـت و گـو 
بـا خبرگـزاری خانه ملـت در مورد 
اخـراج تعـدادی از اسـاتید از هیات 
علمـی دانشـگاه ها بـه دلیـل رکود 

علمـی گفـت:  اخراج هیـات علمی دانشـگاه ها به علت رکـود علمی دانشـجویان راهکار 
منطقـی بـه نظر نمی رسـد، افـت تحصیلی بخشـی از دانشـجویان غیر قابل انکار اسـت 
امـا برکنـاری اسـاتید و اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه ها راه حـل جبـران ایـن رکـود 

علمی نیسـت.
نماینـده مـردم میانـه در مجلس شـورای اسـامی افزود: افت سـطح علمی دانشـگاه ها 
را بایـد در خروجـی مقـاالت بین المللی بسـنجیم، طبـق آمار مؤسسـٔه اطاعات علمی 
یـا )ISI( بسـیاری از مقـاالت علمـی ما در سـطح بین المللی ماحصـل تاش های تمام 
اعضـای هیات علمی دانشـگاه های آزاد و دولتی اسـت که خوشـبختانه ایـن مقاالت در 

رتبه بـاالی علمی قـرار دارند.
عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس یادآور شـد: دانشـگاه آزاد در ۱۵ سـال 
گذشـته بـه جهت تاثیرگذاری در سـطح ملـی و بین المللی رقیب جدی برای بسـیاری 
از دانشـگاه های مطـرح بـوده اسـت، اما چـه اتفاقاتـی رخ داد که امروز بـا افت تحصیلی 

و علمی دانشـجویان این دانشـگاه مواجه هسـتیم. 
وزارت علـوم بایـد بپذیـرد کـه دانشـگاه آزاد فرزنـد ناتنـی وزارتخانـه نیسـت و نظـارت 
منسـجمی بـر عملکـردآن از همه جهات در شـیوه نامه های درسـی، محتـوای علمی و 

همچنیـن سـطح علمـی اسـاتید و اعضای  هیات علمی داشـته باشـد 
وی یادآور شـد: وزارت علوم باید بپذیرد که دانشـگاه آزاد فرزند ناتنی وزارتخانه نیسـت 
و نظارت منسـجمی بر عملکرد آن از همه جهات در شـیوه نامه های درسـی، محتوای 

علمی و همچنین سـطح علمی اسـاتید و اعضای هیات علمی داشـته باشد.
کـه  توجهـی  گفـت:  آزاد  دانشـگاه  عملکـرد  نظـارت  بـر  تاکیـد  بـا  اسـماعیلی 
معطـوف بـه بـاال بـردن سـطح علمـی دانشـگاه دولتی اسـت باید بـرای دانشـگاه آزاد 
هـم درنظرگرفتـه شـود و تمـام برنامه هـای این دانشـگاه همچـون دیگر دانشـگاه های 
مطـرح زیر نظر وزارت علوم برنامه ریزی شـود، تا دانشـجویان عـاری از هرگونه تبعیض 

علمـی در آموزش باشـند.
نماینـده مـردم در مجلـس یازدهـم افـزود: اخـراج و برکنـاری اسـاتید و هیات علمی 
دانشـگاه ها بـه بهانـه افـت علمـی راهـکار مناسـبی نیسـت، لـذا در کنار تاکیـد ویژه 
بـرای جـذب نیـروی نخبـه، باید بازنگـری بـر شـیوه اداره دانشـگاه های آزاد، کیفیت 
علمـی و همچنیـن توجـه بـه آزمـون ارزیابی اسـاتید دانشـگاه ها به صورت مسـتمر 

انجـام پذیرد.
رئیـس کمیته تحقیقات و فناوری مجلس شـورای اسـامی در پایان خاطرنشـان کرد: 
هر کسـی با عنوان اسـتاد، هیات علمی و حتی دانشـجو وارد دانشـگاه می شـود باید 
مسـیرعلمی مشـخصی را طـی کنـد، امیـدوارم کنتـرل و نظـارت دقیقـی از طـرف 

وزارت علـوم بـر عملکـرد و برنامه های دانشـگاه آزاد صـورت پذیرد.

امتیاز ویژه برای متاهلین      ◄

متمرکز  استخدامی  آزمون  نهمین  در  نام  ثبت  آغاز  با  همزمان 
دستگاه های اجرایی کشور دفترچه راهنمای شرکت در این آزمون 

بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
بـه گـزارش بـازارکار، ثبت نـام برای شـرکت در نهمیـن آزمون 
اسـتخدامی متمرکـز دسـتگاه های اجرایـی کشـور از ۲۷ بهمن ماه 
نشـانی  بـه  سـازمان  ایـن  اطاع رسـانی  درگاه  طـــریق  از 
www.sanjesh.org آغـاز شـد و ایـن مهلـت در روز دوشـنبه 

مـورخ دوم اسـفند مـاه پایـان می پذیرد.
متقاضیان واجد شرایط پس از پرداخت مبلغ  ۱۲۵ هزار تومان به صورت 
شتاب  شبکه  به  متصل  بانکی  های  کارت  با  و  الکترونیکی 

نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطاعات مورد نیاز اقدام کنند.
داوطلبان استخدام در زمان ثبت نام می توانند عاوه بر شغل محل و 
دستگاه اجرایی مورد تقاضا به عنوان انتخاب اصلی، یک محل دیگر 
را به شرط یکسان بودن شغل)سهمیه، جنسیت، شرایط احراز و...(، 

به عنوان اولویت دوم انتخاب نمایند.
دستگاه های اجرایی می توانند حداکثر تا ۶ ماه پس از اعام نتیجه 
نهایی آزمون تا قبل از زمان برگزاری آزمون بعدی با هماهنگی 

آموزش  سنجش  سازمان  و  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان 
کشور در هر یک از شغل محل هایی که داوطلب نداشته و یا 
افراد پذیرفته شده کمتر از نیاز دستگاه باشند، از میان داوطلبان 
آزمون با در نظر گرفتن اولویت دوم داوطلبان و رعایت شرایط 
تعیین شده در شغل محل های مندرج در دفترچه راهنمای ثبت 
نام امتحان مشترک فراگیر برای دستگاه مورد نظر )اعم از داشتن 
حد نصاب، سهمیه، جنسیت(، به ترتیب نمرات فضلی در آزمون 
کتبی، نسبت به دعوت از آنها جهت انجام سایر مراحل استخدامی 

اقدام کنند.
نتیجه  اعام  اعام کرد؛ مبنای  سازمان سنجش آموزش کشور 
و  است  داوطلبان  انتخابی  اول  اولویت  فراگیر  مشترک  امتحان 
اولویت دوم صرفا در مرحله تکمیل ظرفیت )در صورت انجام(، مد 

نظر قرار خواهد گرفت.
متقاضیان واجد شرایط باید به سایت سازمان سنجش آموزش 
کشور به نشانی  http://www.sanjesh.org مراجعه و پس از 
با  و  الکترونیکی  صورت  به  تومان  هزار   ۱۲۵ مبلغ   پرداخت 
کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب نسبت به تکمیل فرم 

ثبت نام و ارائه اطاعات مورد نیاز اقدام کنند.
همچنین آزمون رشته های شغلی مربوط به وزارت آموزش و پرورش 
در روز جمعه مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ و رشته های شغلی سایر 
دستگاه ها در روز جمعه مورخ ۳۱ تیر سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

داشتن حداقل ۲۰ سال تمام و حداکثر ۲۵ سال برای دارندگان 
مدارک تحصیلی دیپلم، حداکثر سنی ۳۰ سال برای دارندگان 
دارندگان  برای  ۳۶سال  حداکثر  دیپلم،  فوق  تحصیلی  مدارک 
مدارک تحصیلی لیسانس، حداکثر ۴۰ سال برای دارندگان مدارک 
تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر ۴۵ سال برای دارندگان مدارک 
تحصیلی دکتری و دکتری تخصصی از جمله شرایط شرکت در 

آزمون استخدامی است.
جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و باالتر 
و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر، از شرط حداکثر 

سن معاف هستند.
به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند، یکسال به سقف محدوده سنی 
داوطلب که در متن دفترچه راهنمای ثبت نام امتحان مشترک 
فراگیر درج شده، اضافه خواهد شد. حداکثر سنوات قابل افزایش 

برای تاهل و داشتن فرزند، پنج سال است. امتیازات فوق الذکر، 
باروری شهرستان محل زادگاه  نرخ  که  است  آن  به  مشروط 
نرخ  تعیین  نباشد. مبنای  نیم  باالی دو  فرزند وی،  یا  داوطلب 
برگزاری  زمان  در  کشور  وزارت  رسمی  اعام  آخرین  باروری 

امتحان مشترک فراگیر است.
به صورت  اختصاصی  و  آزمون عمومی  مواد  کلیه سئواالت 
چهارگزینه ای با ضریب یک می باشند. به ازای هر پاسخ اشتباه 

به سواالت، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

شرایط ثبت نام آزمون استخدامی اعالم شد 

میزگـرد تخصصـی »اقتصـاد مقاومتـی و کارآفرینـی« بـا حضور 
کارشناسـان حـوزه حقوقـی، بانکـی و اقتصـادی و کارآفرینـی 

برگزار شد.  
بـه گـزارش بـازارکار، »غامرضا کریمـی« در میزگـرد تخصصی 
و  مقاومتـی  »اقتصـاد  روز  بهمـن   ۲۹ آسـتانه  در  کارآفرینـی 
کارآفرینـی« اظهـار داشـت: هـر زمانـی کـه کارآفرینـان بـه 
بانـک مرکـزی مراجعـه کردنـد و درخصـوص ایـن افزایش نرخ 
ارز و باتکلیفـی خـود پرسشـی مطـرح کردنـد، تنهـا جوابی که 

بـه آن هـا داده شـد ارجـاع بـه دسـتگاه قضایـی بود.
وی افـزود: مـا از بانـک مرکـزی بـه عنـوان یـک بانـک تجـاری 
انتظـار نداریـم بلکـه آن را بانکـی سیاسـتگذار در حـوزه پولـی 
و بانکـی می شناسـیم. از بانـک مرکـزی بایـد درخواسـت کنیـم 

کـه سیاسـت های نظارتـی خـود را بـه نفـع تولیـد و اقتصـاد 
تشـدید کنـد.

این کارشـناس، با بیان اینکه در قانون تسـهیات، بانک شـریک 
کارآفریـن و فعـال اقتصـادی اسـت،  گفـت: بانک بایـد از ابتدا تا 

انتهـا به عنوان حامـی در کنار کارآفرینان باشـد.
وی خاطرنشـان کـرد: بانـک هـا بایـد از نـگاه صـرف یـک بنگاه 
اقتصـادی خـارج شـوند و تـوان خـود را بـرای تولیدکننـده 
قـرار دهنـد. ممکن اسـت بنگاه هایی وجود داشـته باشـند که از 
تسـهیات بانکـی سوءاسـتفاده کننـد اگر تخلفی صـورت گرفت 
فـورا ورود پیداکننـد، امـا اگـر بخواهیـم همـه را بـا یک چشـم 
نـگاه کنیـم، هرگـز به راهکار درسـتی دسـت پیـدا نخواهیـم کرد.
اقتصـادی  جرایـم  دادگاه هـای  در  داشـت:  عنـوان  کریمـی 
نتوانسـتیم احکامـی کـه در حمایـت از کارآفرینان اسـت را اجرا 
کنیـم. در قانـون بانک هـا و پرداخـت تسـهیات نیـاز داریـم که 
اصاحاتـی را بـه وجـود آوریـم و در آن بازنگـری انجـام دهیـم.

قوانین خوبی از سمت بانک مرکزی برای کارآفرینان وجود دارد
در ادامـه ایـن میزگـرد، »سـید وحیـد آقامیـری« کارشـناس 
حقوقـی بانکـی اظهـار داشـت: در حـال حاضـر مشـکل اصلـی 
کارآفرینـان بـا بانک هـا پرداخـت تسـهیاتی اسـت کـه از بانک 

اند. دریافـت کـرده 
وی افـزود: دادسـرایی مخصـوص کارآفرینـان و تولیدکنندگان با 

عنـوان دادسـرای ۳۲ ویـژه جرایم اقتصادی وجـود دارد و وظیفه 
آن پیگیـری افرادی اسـت که از تسـهیات گرفته شـده از بانک 

سوءاسـتفاده کرده اند.
این کارشـناس تاکیـد کرد: در خصـوص تولیدکننـدگان قوانین 
خوبـی از سـمت بانـک مرکـزی در حـال نهایـی شـدن اسـت 
کـه یکـی از آن هـا ابـاغ قوانینـی اسـت کـه اگـر واحدتولیـدی 
بدهـکاری داشـته باشـد بـه راحتـی نتـوان آن واحـد را تعطیـل 
کـرد. بانـک اصالت خـود را که اعطای تسـهیات بـه کارآفرینان 
اسـت را حفـظ می کند اما اینکـه جلوتر چه اتفاقاتـی رخ می دهد 

اعـم از جهـش نـرخ ارز دیگـر بـه بانـک مربوط نمی شـود.
در  سـختگیرانه  و  دقیـق  نظـارت  داد:  پیشـنهاد  آقامیـری 
تسـهیات دهی انجام شـود. اگـر نظارت بانـک یا نهـاد متولی از 
ابتـدای راه بـر فرآیند کاری تولیدکنندگان باشـد قطعا ضررهای 

کارآفرینـان و تولیدکننـدگان کمتـر خواهـد شـد.

کسب و کارها در حال پیچیده تر شدن است
در ادامـه ایـن نشسـت، »عبداهلل احمـدی« کارشـناس کارآفرینی با 
اشـاره به اینکه اگر پیچیدگی های قوانین کاهش پیدا کند بسـیاری 
از مشـکات هم کمتر از گذشـته خواهد شـد، گفت: اگر دادگاه های 
تجاری داشـته باشـیم که به شـکل تخصصی تر در این موضوع ورود 

پیدا کنند، بسـیاری از مشـکات کاهش خواهـد یافت.

وی گفـت: در حـال حاضـر کسـب و کارهـا در حـال پیچیده تـر 
شـدن و از لحـاظ حقوقـی نیـز نسـبت بـه گذشـته تفاوت هـای 
بیشـتری دارنـد، بنابرایـن اگـر بـه سـمت دادگاه هـای تجـاری 
حرکـت کنیـم می توانـد اقدامـات خوبـی در ایـن زمینـه باشـد.

مشکات حقوقی و قضایی کارآفرینان نیاز به بررسی دارد
در ادامـه این میزگـرد، »حجت اهلل فرزانی« کارشـناس اقتصادی 
بیان داشـت: مشـکات حقوقی و قضایی کارآفرینـان و واحدهای 
ایـن  می شـود. ۱۸درصـد  تقسـیم  دسـته  بـه چهـار  تولیـدی 
مشـکات ناشـی از قوانین مربوط به سـازمان امورمالیاتی اسـت. 
نزدیـک بـه ۱۶درصد نیز به تامیـن اجتماعی برمی گـردد و بقیه 
ایـن مصائـب حقوقـی و قضایـی هـم به مقـررات مربوط می شـود.

به وجـود  کشـور  در  بحرانـی  شـرایط  زمانی کـه  ادامـه داد:  وی 
می آیـد مقرراتـی را تعییـن می کننـد کـه از ایـن حالـت عبـور 
کنیـم امـا پـس از خـروج از مواقـع بحرانـی همچنـان مقـررات 

سـرجای خـود باقـی می مانـد.
فرزانـی گفـت: ۹ درصـد مشـکات کارآفرینـان بـه موضوعـات 
حقوقـی برمی گـردد و سـهم قابـل توجـه ای را هـم دارد. وقتـی 
محصولـی بـازار و رغبتـی بـه آن وجـود نـدارد هـر مقـدار کـه 
حمایـت شـود و مشـکات آن هـم رفع گـردد، باز بـه توفیقاتی 

دسـت پیـدا نخواهـد کرد.

◄  با حضور کارشناسان حوزه حقوقی، بانکی و اقتصادی و کارآفرینی
میزگرد تخصصی »اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی« برگزار شد 

دعوت به همکاری

آزمون استخدامی شرکت پاالیش نفت الوان - سال 1400

 شرایط عمومی داوطلبان
1-1 -تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران.

1-2 -التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
1-۳ -اعتقادبه دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران.
1-4 -عدم محکومیت به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه کیفری.

1-5 -داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی به تایید طب صنعتی بهداشت و درمان صنعت 
نفت و عدم اعتیاد به مواد مخدرو روانگردان.

1-6 -دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم غیرپزشکی در زمان ثبت نام.
تبصـره: تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و صدور کارت معافیت دائم قانونی باید قبل از تاریخ 

اولین روز ثبت نام باشد.
1-7-عدم اشتغال و تعهد خدمت در دستگاههای دولتی و مراکزوابسته به آن و نهادهای 

انقالبی.
1-۸-داوطلبان جذب شده نباید به صورت رسمی یا پیمانی در استخدام واحدهای تابعه صنعت 

نفت باشند.
1-۹ -با توجه به اینکه جذب شدگان صرفاً جهت کار در شرکت پاالیش نفت الوان به صورت 

قراردادی جذب خواهند
شد لذا امکان انتقال آنان به سایر واحدهای وزارت نفت و دیگر ارگانهای دولتی و غیر دولتی 

)بخش خصوصی اصل 44 قانون اساسی( تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.
1-1۰-آمادگی انجام وظیفه در محل شرکت پاالیش نفت الوان در جزیره الوان.

1-11 -دارا بودن دانشنامه یا گواهی نامه موقت فراغت از تحصیل از دانشگاههای مورد تایید 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا دانشنامه تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور که به 
تایید وزارت علوم رسیده باشد.

تبصره1 :تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست قبل از تاریخ اولین روز ثبت نام باشد.
تبصره 2 :مدرک تحصیلی زمان ثبت نام مالک استخدام خواهد بود و در صورت مشاهده 
تخلف در هر مرحله، پذیرش داوطلب کان لم یکن تلقی و حق هیچگونه اعتراضی وجود 
نخواهد داشت. ضمناً شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان در 

طول دوران خدمت نخواهد داشت.
1-12 -حداقل معدل جهت شرکت در آزمون برای کلیه گرایش ها 1۳ می باشد.

1-1۳ -عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی )موکداً اعالم می گردد 
چنانچه در مراحل استخدامی مشخص شود داوطلبی اشتغال به تحصیل دارد ادامه مراحل 

استخدامی وی منتفی خواهد شد(.
کلیـه متقاضیان می توانند در این آزمون استخدامی شرکت نمایند. ولی در صورت کسب امتیاز 
و در شرایط مساوی، اولویت جذب با داوطلبان بـومی استان هرمزگان در رشته شغل های مورد 

نیاز در جزیره الوان می باشد.
تبصـره1 :بـومـی استان هرمزگان به فردی اطالق می گردد که دارای یکی از شرایط زیرباشند:

محل تولد یا محل صدور شناسنامه داوطلب استان هرمزگان باشد.
حداقل دو مقطع تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان( را در استان هرمزگان طی نموده باشد.

تذکر: متقاضیان بومی درصورتی از امتیاز منظور شده بهره مند خواهند شدکه تعهد محضری 
مبنی بر حداقل 1۰ سال )ده سال( خدمت در محل تعیین شده را ارائه نمایند.

عالقمندان جهت اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایند.
hormozgan.ac.ir

 شرکت پاالیش نفت الوان )سهامی عام( واقع در استان هرمزگان افتخار دارد مقارن با ایام شکوهمند انقالب اسالمی و با هدف توسعه کیفیت و 
کمیت تولید فرآورده های نفتی و کمک به خودکفایی و اشتغال ایران اسالمی در نظر داردبه منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای عملیاتی و ستادی 
تعداد 64 نفر از داوطلبان مرد واجد شرایط را در مقطع تحصیلی کارشناسی در رشته ها و گرایش های مندرج در جدول ذیل از بین فارغ التحصیالن دانشگاهها و 
مؤسسات آموزشی عالی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق برگزاری آزمون استخدامی کتبی )عمومی، تخصصی(، مصاحبه فنی و گزینش 

بصورت قراردادی طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی دعوت به همکاری نماید. 
کلیـه متقاضیان سراسر کشور می توانند در این آزمون استخدامی شرکت نمایند. ولی در صورت کسب امتیاز و در شرایط مساوی، اولویت جذب با داوطلبان بومی 

استان هرمزگان در رشته شغل های مورد نیاز در جزیره الوان می باشد.
ثبت نام از 25 بهمن الی 7 اسفند 14۰۰ می باشد.

جدول مقاطع و رشته های تحصیلی مورد نیاز شرکت پاالیش نفت الوان

محل خدمتتعدادگرایشرشته تحصیلیمقطع تحصیلی

کارشناسی

 مهندسی شیمی
مهندسی نفت

 بدون گرایش ،کلیه  گرایشها به  استثناء صنایع  غذایی ، بیوتکنولوژی،
زیست  پزشکی ، داروسازی، صنایع  شیمی  معدنی ، محیط  زیست  وپلیمر
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حزیره الوان

1بدون گرایش ، گرایش  عمران و نقشه  برداریمهندسی عمران

مهندسی مکانیک
بدون گرایش ، کلیه  گرایشها به  استثناء مهندسی  پزشکی )بیومکانیک (،سیستم  محرکه  

خودرو، سازه بدنه  خودرو، مکاترونیک ، طراحی ، سیستم  های دینامیکی  خودرو
6

مهندسی برق
 بدون گرایش ، کلیه  گرایشها به  استثناء مهندسی 

پزشکی )بیوالکترونیک (، مکاترونیک ، راه آهن  برقی 
5

2بدون گرایش ، کلیه  گرایش  ها به  استثناءگرایش  ایمنی مهندسی صنایع

2بدون گرایش حقوق

2دولتی- صنعتیمدیریت

64جمع کل

دعوت به همکاری

معاونت آموزش های عمومی و مهارتی )سما( دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران به منظور 
تکمیل کادر خدمات و سرایدار – نگهبان مورد نیاز خود در مدارس تعداد محدودی نیروی 

انسانی مرد و زن را بصورت قراردادی کار معین یکساله دعوت به همکاری می نماید. 
داوطلبـان مـی تواننـد پـس از مطالعـه و کسـب آگاهـی از شـرایط عمومـی و اختصاصـی اعالم 
آدرس  بـه  تهـران  اسـتان  مهارتـی سـما  و  آمـوزش هـای عمومـی  معاونـت  در سـایت  شـده 
درج  از  پـس  روز   ۸ تـا  حداکثـر   )Tehransama.blogfa.com ( یـا   )Tehran-sama.ir (
آگهـی نسـبت بـه تکمیـل و تحویـل فـرم و مـدارک ثبـت نامـی ضمـن مراجعه به امـور اداری  

اقـدام نماینـد. 

یادآوری : ثبت نام وشرکت در مصاحبه دلیل بر الزام پذیرش فرد توسط معاونت آموزش های عمومی ومهارتی نمی باشد 

شهر محل ردیف
خدمت 

عنوان  شغلی مورد نیاز
 

نشانی و تلفن خدمتگزارسرایدار نگهبان

زن مرد مرد

12۳7 نفر  تهران 1

تهران – شهران – 
بلوار کوهسار نبش 

کوچه مدرسه پالک 1
44۳۳21۰۹ داخلی 

۳۰5

دعوت به همکاری

شرکت طراحان پوشاک نامی جهت تکمیل نیروی انسانی خود  از ساکنین شرق و جنوب شرق  
تهران طبق عناوین شغلی و مفاد جدول ، شرایط  و مزایای ذیل دعوت به همکاری می نماید.

توجه : عالقمندانی که در مشاغل ذیل تجربه کار ندارند تحت آموزش رایگان قرار می گیرند.

تعداد مورد نیازجنسیتسنتحصیالتعناوین شغلیردیف

1

■اتوکار
■ راسته دوز
■مادگی زن
■ الیگ زن

■ زیگزال دوز

حداقل سیکل

حداکثر 
لیسانس

حداقل 1۸

حداکثر ۳5
25۰ نفرخانم

مزایا:حقوق پایه وزارت کار، بیمه، سرویس ایاب و ذهاب رایگان
پاداش عملکرد، اضافه کار

عالقمندان می توانند جهت مصاحبه اولیه و دریافت معرفی نامه به آدرس 
تهران-  دانشگاه  اصلی  درب  روبروی   – انقالب  خیابان   – تهران 
 72 پالک   – ژاندارمری شرقی  خیابان شهدای  رازی-  فخر  خیابان 
طبقه همکف مراجعه  ویا باشماره تلفن 664۰452۳ و 664۰45۳6 
تماس حاصل نموده و یا به شماره تلگرام ۰۹12217764۳ پیام ارسال 

نمایند.
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مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

پرداخت 6 میلیاردی تسهیالت مشاغل خانگی 
در گلوگاه

مدیــر جهــاد کشــاورزی گلــوگاه از پرداخــت 6 میلیــارد و 300 میلیــون ریــال تســهیالت 
مشــاغل خانگــی در ایــن شهرســتان خبــر داد.

ــروزه  ــه اینکــه ام ــا اشــاره ب ــی ب ــدران، مهــدی باباجان ــوج مازن ــه گــزارش خبرگــزاری م ب
ــد  ــتغال و درآم ــاد اش ــرای ایج ــم ب ــکاری مه ــوان راه ــه عن ــی ب ــای خانگ ــب و کاره کس
ــرای حمایــت از تولیدکننــدگان ایــن بخــش، 4 مــاه  محســوب مــی شــود، اظهــار داشــت: ب
اخیــر 6 میلیــارد و 300 میلیــون ریــال تســهیالت مشــاغل خانگــی بــرای اشــتغال در زمینه های 
مختلــف کشــاورزی نظیــر کشــت گیاهــان دارویــی، احــداث گلخانــه، پــرورش قــارچ و گل 

و گیاهــان زینتــی در شهرســتان گلــوگاه پرداخــت شــد.
ــه ســرمایه گــذاری کــم  ــاز ب ــه دلیــل نی ــان مشــاغل خانگــی ب وی ادامــه داد: متقاضی
و بهــره گیــری از نیروهــای پــاره وقــت و صرفــه جویــی در هزینــه هــا رو بــه افزایــش اســت، 

بنابرایــن در صــدد جــذب اعتبــارات بیشــتر خواهیــم بــود.

ثبت برند عروسک سازی »میگل« 
در حوزه مشاغل خانگی خراسان شمالی

معـاون آموزشـی و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی از ثبـت برند »میـگل« در 
حـوزه عروسک سـازی در ایـن اسـتان خبـر داد.

به گزارش ایسـنا به نقل از روابط عمومی جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی، حسـن خوش صفا 
در ایـن خصـوص گفـت: مریـم کوهسـتانی در رشـته تولید عروسـک در شهرسـتان بجنـورد با 
برنـد میـگل بـرای توسـعه فعالیت های کسـب و کار خود در بخش مشـاغل خانگـی جهت اخذ 
ایـن مجـوز مشـاوره و راهنمایـی شـد و پـس از طـی مراحـل مربوطه موفـق بـه دریافت این 

گردید. مجـوز 
وی افـزود: بـا اخـذ مجوز مشـاغل خانگی، این کارآفرین مشـمول بهره مندی از تسـهیالت و 
مزایای قانون سـاماندهی و حمایت از مشـاغل خانگی و اقدامات تسـهیلگرانه طرح ملی توسـعه 
مشـاغل خانگی شـده اسـت و در حال حاضر پنج متقاضی در این رسـته شـغلی فعال هسـتند.

وی ادامه داد: مجوز مشـاغل خانگی با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سـازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسـان شـمالی برای این تولیدکننده صادر شـده است.

خـوش صفـا گفت: جهاد دانشـگاهی خراسـان شـمالی در راسـتای ایفای نقش تسـهیلگری 
خـود بـه عنـوان یک نهاد توسـعه ای در طرح ملی مشـاغل خانگی، مداخالت گوناگونـی را برای 
تکمیـل و ارتقـا شـبکه کسـب و کارهای خـرد و خانگی انجام مـی دهد که یکی از ایـن اقدامات 
ارائـه راهنمایـی هـا و مشـاوره هـای موردنیـاز و همچنین هماهنگی و تسـهیل در راسـتای اخذ 

مجوزهای الزم اسـت.
طـرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی با هدف ایجاد اشـتغال بـرای ۵4 هزار نفر از سـوی وزارت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـه جهاددانشـگاهی واگـذار شـده و این نهاد در اسـتان با سـهمیه 

۵00 نفـری، مجـری این طرح اسـت.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ؛

ایجاد 2 هزار 500 شغل با پروژه های فوالدی در هرمزگان 
مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکه 
بـا بیـان اینکه در اسـتان هرمزگان 
گرفتـه  صـورت  حمایت هـای  بـا 
بـه دنبـال تولیـد و تـداوم تولیـد و 
سـرمایه گذاری هستیم گفت: این 
منطقه با شـرایط زیرسـاختی و به 
لحاظ موقعیـت جغرافیایی بهترین 
شـرایط بـرای سـرمایه گـذاری را 
دنبـال  بـه  اسـتان  ایـن  در  دارد. 
محرومیـت زادیـی، ایجاد اشـتغال 

و افزایـش تولید هسـتیم.
ــم  ــیه مراس ــا، در حاش ــب نی ــا، طی ــگار ایلن ــزارش خبرن ــه گ ب
ــوالد  ــوالدی در شــرکت ف ــزرگ ف ــروژه ب عملیــات احــداث چهــار پ
هرمــزگان گفــت: ارزش ســرمایه گــذاری  ایــن 4 طــرح بالــغ بــه 
ــور  ــه ط ــغل ب ــزار ۵00 ش ــت و 2 ه ــان اس ــارد توم ــزار میلی 10 ه

ــاد  ــتقیم ایج ــر مس ــتقیم و غی مس
ــرد. ــد ک خواه

ــوالد مبارکــه  ــار کــرد: ف وی اظه
ــه  ــالب وظفی ــد انق ــوان مول ــه عن ب
خــود می دانــد در حــوزه زیرســاخت ها 
ــوالد  ــت ف در حــوزه باالدســت صنع
بــه عنــوان یــک صنعــت موفــق 

ــد. ــته باش ــذاری داش ــرمایه گ س
وی گفــت: صنعــت فوالد بــه لحاظ 
خودکفایــی در شــرایط خوبی اســت، 
هــدف گــذاری آتــی توســعه هــای فــوالد بایــد متمرکــز بــر صــادرات 

محصــوالت فوالدی باشــد.
طیــب نیــا اظهــار کــرد: پــس از یــک دهــه حضــور فــوالد مبارکه 
در ایــن منطقــه شــاهد ایــن هســتیم کــه دانــش فنــی ایــن صنعــت 

انتقــال پیــدا کــرده و نیرهــای انســانی آمــوزش دیدنــد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه؛ 

اولویت استخدام در باغ سه هزار هکتاری قصرشیرین 
باید با نیروهای بومی باشد 

نماینده مجلس: 

نماینــده مــردم قصرشــیرین، 
در  گیالنغــرب  و  ذهــاب  ســرپل 
ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش مجل
اولویــت اشــتغال در بــاغ ســه هــزار 
ــیرین  ــتان قصرش ــاری شهرس هکت
ــه عنــوان یکــی از ظرفیــت هــای  ب
ــرای  ــه ب ــن منطق ــزرگ ای بســیار ب
ایجــاد اشــتغال پایــدار باید اســتفاده 

ــد. ــی باش ــای بوم از نیروه
بــه گــزارش ایرنــا، »شــهریار 

حیــدری« در حاشــیه بازدیــد از شــرکت کشــت و صنــت بیســتون 
ــاد مســتضعفان  ــزود: بنی ــاد مســتضعفان اف ــه بنی ــارس وابســته ب پ
ــاری شــامل  ــزار هکت ــاغ ســه ه ــرای ایجــاد ب ــادی را ب ــات زی زحم
نخلســتان و باغــات مرکبــات متحمــل شــده و اکنــون بــه صــورت 
ــاد  ــه ایج ــه زمین ــت ک ــرا اس ــال اج ــدرن در ح ــه م ــک مجموع ی
اشــتغال بســیار خوبــی را در منطقــه فراهــم کــرده اســت و در ایــن 

ــم. ــی کنی ــاد مســتضعفان  کمــک م ــه بنی ــه مجموع راســتا ب
ــی امنیــت ملــی بعــد از جنــگ  وی اظهــار داشــت: شــواری عال

روســتاهای  کــه  کــرد  اعــالم 
ــر از  ــج کیلومت ــد پن ــرز بای ــوار م ن
ــامل  ــه ش ــد ک ــه بگیرن ــرز فاصل م
در  امــا  شــد  هــم  قصرشــیرین 
جلســه شــواری توســعه شــرق 
و غــرب تصمیــم بــر بازگشــت 
روســتاییان شــد و روســتاها در نــوار 
مــرز مســتقر شــوند و کار ویــژه ای 

ــد. ــاظ ش ــن کار لح ــرای ای ب
نماینــده مــردم قصرشــیرین، 
ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــرب در مجل ــاب و گیالنغ ــرپل ذه س
فلســفه یــک روســتا زمیــن کشــاورزی، منابع ملــی و دامداری اســت 
کــه آن را تعریــف می کنــد ولــی در مــورد روســتای »ولــد کشــته« 
بخشــی از اراضــی در تملــک شــیالت و بخشــی هــم در تملــک بنیاد 

اســت کــه آن هــم قانونــی اســت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351846

زمینه اشتغال 7500 نفر در واحدهای 
در حال احداث فراهم می شود

رئیـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
اسـتان اردبیـل گفـت: بـا بهره بـرداری از 
واحدهـای در حـال احداث اسـتان اردبیل 
نفـر  و۵00  ۷هـزار  اشـتغال  زمینـه 

می شـود. فراهـم 
بــه گــزارش فــارس از اردبیــل، رامیــن 
ســتاد  راهبــری  جلســه  در  صادقــی 
ــا  ــل ب ــتان اردبی ــی اس ــاد مقاومت اقتص
محوریــت بخــش صنعــت در اســتانداری 
اردبیــل اظهــار کــرد: صنعــت در اشــتغال 

و تولیــد ناخالــص اســتان نقــش حیاتــی دارد و در ایــن بیــن صنایــع دانش بنیــان و فنــاور 
ــت. ــمند اس ــم و ارزش مه

وی افــزود: در کنــار راه انــدازی واحدهــای جدیــد صنعتــی در دو ســال اخیــر، بیــش از 
1۷0 واحــد راکــد و نیمــه فعــال بــه چرخــه تولیــد مجــدد برگشــته اند.

ــت  ــادآوری فعالی ــا ی ــل ب ــتان اردبی ــدن و تجــارت اس ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
1۷ شــرکت دانــش بنیــان را در حــوزه صنعــت بیــان کــرد: تولیــد محصــوالت صــادرات 

ــه اســت. ــرار گرفت ــان ق ــرمایه گذاران و کارآفرین ــتور کار س محــور در دس
صادقــی از تهیــه و تدویــن ســند آمایــش صنعتــی اســتان خبر داد و گفت: براســاس ســند 

آمایــش ســرزمینی اســتان اردبیــل قــرار اســت این ســند تهیــه و آماده شــود.

نهضت بزرگ گلخانه 
در آذربایجان غربی راه اندازی شود 

اسـتاندار آذربایجان غربـی گفـت: با توجه 
بـه اینکه میزان گلخانه در اسـتان بسـیار 
ناچیـز اسـت بایـد یـک نهضـت بـزرگ 

احـداث گلخانـه در اسـتان ایجـاد شـود.
ارومیــه،   از  تســنیم  گــزارش  بــه 
جلســه  در  معتمدیــان  محمدصــادق 
بررســی مســائل و مشــکالت کشــاورزی 
بــا محوریــت ســیب درختــی در حضــور 
وزیــر جهــاد کشــاورزی برگــزار شــد 
ــداد 200  ــون تع ــت: هم اکن ــار داش اظه

هــزار نفــر بهره بــردار بخــش کشــاورزی در آذربایجان غربــی وجــود دارد.
ــی  ــان ارزش ریال ــارد توم ــزار میلی ــزان 31 ه ــته می ــال گذش ــرد: در س ــح ک وی تصری

ــت. ــوده اس ــی ب ــاورزی در آذربایجان.غرب ــوالت کش ــدات محص تولی
ــی گفــت: ایــن اســتان در تولیــد محصــول عســل و چغندرقنــد  اســتاندار آذربایجان غرب
رتبــه اول کشــوری را دارد و بیــش از 33 درصــد بخــش اشــتغال آذربایجان غربــی در بخــش 

کشــاورزی اســت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351889

مرکز نوآوری زنبورداری کشور 
در دانشگاه لرستان احیاء می شود 

سرپرسـت دانشـکده کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه لرسـتان خبـر داد: مرکـز نـوآوری 
زنبـورداری کشـور در دانشـکده کشـاورزی و منابـع طبیعـی، احیـاء می شـود.

ــن  ــد شــده بی ــه مشــترک منعق ــوای تفاهم نام ــرد: براســاس محت ــدزاده ک ســعید محم
ــه  ــد )UNDP( و اتحادی ــل متح ــازمان مل ــران س ــه عم ــش برنام ــتان و بخ ــگاه لرس دانش
ــورداری کشــور در دانشــکده  ــوآوری زنب ــز ن ــورداری اســتان لرســتان، مرک ــای زنب تعاونی ه
ــاخت ها و  ــات، زیرس ــاء و برخــی امکان ــتان احی ــی دانشــگاه لرس ــع طبیع کشــاورزی و مناب
ــای  ــی فرآورده ــور و برخ ــر زنب ــد زه ــی، تولی ــور درمان ــورداری، زنب ــد زنب ــزات مانن تجهی

ــرای فعالیــت مرکــز فراهــم شــد. زنبورعســل ب
وی تصریــح کــرد: بــا رایزنــی بــرای ایجــاد بســتر مناســب تعامــل، جلســه ای بــا نماینــده 
برنامــه عمــران ســازمان ملــل متحــد، مدیرعامــل صنــدوق توســعه زنبــور کشــور، مدیرعامــل 
اتحادیــه زنبــورداران اســتان لرســتان، ناظــر UNDP و برخــی از مســئوالن اســتانی تشــکیل 
ــیل های  ــه ی پتانس ــز، هم ــن مرک ــت ای ــن تقوی ــی ضم ــدت کوتاه ــا در م ــد ت ــد ش و تأکی
ــد  ــا اکوتوریســم و تولی ــط ب ــای مرتب ــورداری، فعالیت ه ــوزش زنب ــرای آم ــوآوری ب ــز ن مرک

ــی زنبورعســل، اســتفاده شــود. فرآورده هــای جنب

مشاغل خانگی

معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی خراسان شمالی ◄

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کرمانشاه مطرح کرد؛  ◄

توسعه شرکت فوالد در شهرک صنعتی اهواز
 ۸00 فرصت شغلی ایجاد می کند 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان: 

ــهرک های  ــرکت ش ــل ش مدیرعام
صنعتــی خوزســتان گفــت: طــرح 
شــهرک  در  فوالدســازی  توســعه 
ــواز، ۸00  ــی اه ــج صنعت ــماره پن ش

فرصــت شــغلی فراهــم می کنــد.
اخــالق  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
از  بازدیــد  حاشــیه  در  محمدیــان 
شــهرک صنعتــی شــماره پنــج اهــواز 
ــت در  ــر صم ــاون وزی ــور مع ــا حض ب
ــگاران بیــان کــرد: شــرکت  جمــع خبرن

فــوالد آتیــه خلیــج فــارس ســرمایه گذاری 1۵ هــزار میلیــارد ریالــی 
در شــهرک صنعتــی پنــج اهــواز در دســت انجــام دارد کــه راه انــدازی 
کامــل آن منجــر بــه تحــول بســیار خوبــی در منطقــه خواهــد شــد.

ــی  ــهرک های صنعت ــاخت های ش ــر س ــث زی ــت: در بح وی گف
خوزســتان مشــکلی وجــود نــدارد و شــرایط بــرای ســرمایه گذاری در 

ایــن شــهرک ها مهیــا اســت.
وی افــزود: کمبودهایــی در بحــث امکانــات زیربنایــی مثل خطوط 

آب و بــرق و ... بــه صــورت جزیــی 
وجــود دارد کــه در حــال حل این 
مســایل هســتیم تــا شــرایط برای 
ــل  ــور کام ــه ط ــرمایه گذاران ب س

ــود. مهیا ش
محمدیــان ادامــه داد: در تالش 
هســتیم تــا شــرایط شــهرک 
حضــور  بــرای  پنــج  اهــواز 
ســرمایه گــذاران متعــدد فراهــم 
ــده  ــاه آین ــار م ــا چه ــود و ت ش

ــود. ــم ب ــهرک خواهی ــن ش ــاخت های ای ــل زیرس ــاهد تکمی ش
ــع کوچــک و  ــر صمــت و مدیرعامــل ســازمان صنای ــاون وزی مع
ــفر  ــن روز س ــنبه در دومی ــران روز دوش ــی ای ــهرک های صنعت ش
خــود بــه خوزســتان از واحدهــای صنعتــی مســتقر در شــهرک های 
صنعتــی ســه، چهــار و پنــج اهــواز دیــدن کــرد و 1۵6 واحــد تولیدی 

و عمرانــی در ایــن شــهرک هــا را بهــره بــرداری کــرد.

◄

دوران  گفـت:  بویراحمـد  و  اسـتاندارکهگیلویه 
رفع مشـکالت اقتصادی فرارسـیده و ظرف یکسـال 
آینـده شـاهدتحوالت خوبـی درزمینـه اقتصـادی و 

ایجـاد اشـتغال در اسـتان باشـیم.
بـه گـزارش ، سـید علـی احمـدزاده در مراسـم 
در  بهمـن   22 خودرویـی  و  موتـوری  راهپیمایـی 
یاسـوج افـزود: در اسـتان کارهای بزرگی آغاز شـده 
و آغـاز خواهـد شـد، و مـن بـه عنـوان فرزنـد ایـن 
اسـتان بـه شـما قـول می دهـم اشـتغال در اسـتان 
رونـق می گیـرد و جوانـان بیـکار ما از ایـن وضعیت 

خـارج و صاحـب شـغل خواهنـد شـد.
وی بیـان داشـت: دولت توجه ویـژه ای به کهگیلویـه و بویراحمد 
دارد و بـه دنبـال تغییـر در اسـتان اسـت و پروژه هـای بزرگـی که 
اجـرا شـده و یـا در دسـت اجـرا اسـت بیانگـر توجـه و نـگاه خاص 

دولت سـیزدهم به اسـتان اسـت.
احمـدزاده بـا بیـان اینکـه در حـال حاضر بـرای پروژه هـای گاز، 
نفـت و آب اقدامـات مهـم و بزرگـی طراحـی شـده و در دسـت اجرا 
اسـت، گفـت: اسـتان وارد چرخـه جدیدی از تولید و اشـتغال شـده 
و در حـوزه آب، سـدهایی حـق مـا بـود اما ایـن حق را به مـا ندادند 
کـه بـا تـالش صـورت گرفتـه عملیـات اجرایـی ایـن سـدها آغـاز 

است. شـده 
وی اظهـار داشـت: سـد تنـگ سـرخ در سـال 1401 آبگیـری و 
مشـکالت آب شـهر یاسـوج و دشـت های اطـراف حـل می شـود، 
همچنیـن در چنـد روز گذشـته با تکیه بر توان اسـتان و اسـتفاده از 

ظرفیـت ارکان دولتـی، نماینـدگان مجلس و 
دسـتگاه ها توانسـتیم مجوز احداث سـد آبریز 
را علی رغـم همـه مخالفت هـا اخذ کنیـم و از 

ایـن گردنه سـخت عبـور کنیم.
بـرای  تـالش  تصریـح کـرد:  زاده  احمـد 
توسـعه و پیشـرفت و تحول در استان به شرط 
حمایـت مـردم ادامـه دارد، از مـردم اسـتان 
ایجـاد  و  تسـهیالت  اخـذ  بـرای  می خواهـم 

اشـتغال بـه مـا مراجعـه کنند.
یکـی  ظـرف  می دهـم  قـول  افـزود:  وی 
دو سـال آینـده تحـوالت زیـادی در اسـتان 
ایجـاد شـود و زمـان عبـور از مشـکالت اقتصـادی کـه بـه واسـطه 

آمریـکا ایجـاد شـده فـرا رسـیده اسـت.
اسـتاندار بـا بیان اینکه 22 بهمـن یادآور روز حماسـه ملت ایران 
و روز خـروش و قیـام مـردم علیـه طاغـوت و آغـاز یـک دوره جدید 
حاکمیـت الهـی بـر ایـن سـرزمین اسـت، گفـت: قبـل از انقـالب 
شـاهد بودیـم کـه چکمه پوشـان آمریـکا و اجانـب از هیـچ ظلـم و 
سـتمی بـر پیکـره ایـن ملـت کوتاهـی نکردند و سـرمایه ملـی ما را 

جلـوی چشـمانمان بـه یغمـا می بردند
اسـتاندار افـزود: 22 بهمن آغازگر یک حکومـت توحیدی و الهی 
در ایـن مملکت و اسـتقالل ایران از سـلطه بیگانـگان و ایجاد تمدن 
جدیـدی اسـت کـه همـه ارکان و شـئون مملکـت بـه خـود مـردم 

واگذار شـده اسـت.

اشتغال درکهگیلویه وبویراحمدرونق می گیرد 

استاندارکهگیلویه و بویراحمد: 

اشتغالزایی 7۱0 نفری درپی افتتاح 
واحد فروآلیاژ اسالم آبادغرب 

مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان کرمانشـاه گفـت: واحـد فروآلیـاژ اسـالم آبادغـرب 
اشـتغالزایی ۷10 نفـر را درپـی داشـته اسـت.

بـه گـزارش ، امیرحمزه حیدریان در آئین افتتاح کارخانه فروآلیاژ اسـالم آبادغرب اظهار کرد: 
افتتـاح نخسـتین پروژه سـرمایه گذاری خارجی در حـوزه صنعت و دومین پروژه سـرمایه گذاری 

خارجی در اسـتان کرمانشاه هستیم.
وی افـزود: عملیـات اجرایـی پروژه کارخانه فوالد آلیاژ سـیلیکون منگنز در شـهریور ماه 13۹۸ 

آغـاز و امـروز شـاهد بهره بـرداری آن با حضـور معاون وزیر اقتصاد هسـتیم.
مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان کرمانشـاه تصریح کـرد: تولید ایـن کارخانـه فروآلیاژ 
سـیلیکون منگنـز بوده که ترکیبی از فلزات آهـن در این کارخانه برای اسـتفاده کارخانه های فوالد و 
چـدن تولیـد می شـود و قدمت این محصول به 200 سـال پیش برمی گردد که کشـورهای اوکراین، 

چیـن، برزیـل، روسـیه و آفریقـای جنوبی نزدیـک ۷۵ درصد این محصـول را تولید می کند.
حیدریـان بیـان کرد: کشـور چین بزرگتریـن تولید کننده این محصول با سـه میلیون تن در 
سـال اسـت و بـه خاطر صرفـه اقتصادی مورد اسـتفاده صنایع فـوالدی و چدنی قـرار می گیرد و 
سـرمایه گذاری در ایـن پـروژه 100 درصـد خارجـی 10 میلیون یورو را با اشـتغالزایی مسـتقیم 

حدود 210 نفر و اشـتغالزایی غیرمسـتقیم ۵00 نفر را دارا اسـت.
وی ادامـه داد: تأثیـر ایـن پـروژه در اسـتان کرمانشـاه رونـق در بـازار معـادن بـوده کـه از 

خام فروشـی منگنـز و سـیلیس کـه عمـده مـواد اولیـه ایـن کارخانـه جلوگیـری می شـود.
مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان کرمانشـاه گفت: مـواد اولیـه وارد کارخانه شـده و 
فـرآوری می شـود و ظرفیـت کارخانـه 1۵ هـزار تن در سـال اسـت که نزدیـک بـه 10 درصد از 

نیـاز کشـور بـه واردات این محصـول را تأمیـن می کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل

استاندار آذربایجان غربی◄

سرپرست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه:  ◄

پنج هزار فرصت شغلی جدید 
در کشت و صنعت مغان ایجاد می شود

و  صنعت  و  کشت  شرکت  مدیرعامل 
اخذ  صورت  در  گفت:  مغان  دامپروری 
تسهیالت الزم پنج هزار شغل جدید در 

این شرکت ایجاد می شود.
با  گو  و  گفت  در  زاده  محسن  اسداهلل 
خبرنگار ایرنا افزود: برای شکوفایی بیشتر 
میلیارد  هزار   23 توسعه  برنامه  شرکت، 
وزارت  به  پیگیری  و جهت  آماده  تومانی 
جهاد کشاورزی ارسال شده است که در 
صورت اخذ تسهیالت الزم می توان برای 

پنج هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرد.
وی ادامه داد: با توجه به اقدامات صورت گرفته وضعیت شرکت رو به بهبود است و برای بالندگی 

آن برنامه پنج ساله توسعه تدوین شده است.
محسن زاده با اشاره به افزایش میزان تولیدات دامی در کشت و صنعت مغان گفت: در یک سال گذشته 
تعداد دام شرکت از 1۷ هزار و 300 راس به 20 هزار و 600 راس افزایش یافته و با تامین به موقع 
نهاده های دامی، بهبود کیفیت جیره غذایی و بهداشتی تر کردن محیط نگهداری دام ها حدود 

پنج کیلوگرم میزان استحصال شیر خام را به ازای هر راس دام افزایش داده ایم.
وی اظهارکرد: با توجه به اقدامات انجام شده میزان تولید شیر خام در مجتمع دامپروری شرکت 

از بدو تاسیس تاکنون رکورد زده و به مقدار 230 تن در روز رسیده است.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ادامه داد:با وجود کاهش سه هزار هکتار از 

اراضی شرکت ناشی از واگذاری آن به عشایر میزان تولیدات شرکت افزایش یافته است.
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دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

كارشناس بهبود و توسعه
آقا/ خانم، داراي سابقه كار، تمام وقت، مهندسي صنايع

آشنايي با مفاهيم سيستم، فرايند و استانداردهاي سازماني
حداقل دو سال سابقه كاري مرتبط

توانايي تجزيه و تحليل سيستم ها و فرايندهاي سازماني بر مبناي 
مدل هاي علمي، توانايي بهبود سيستم ها و فرايندهاي سازماني
 بر مبناي مدل هاي علمي، توانايي مستند سازي سيستم ها و 

فرايندهاي سازماني بر مبناي مدل هاي علمي
توانايي تعريف و به روز رساني شاخص هاي ارزيابي فرايند

داشتن روحيه همكاري، كار گروهي و پيگيري امورات شغلي
مسلط به نرم افزار OFFICE ،BI و داشبوردهاي مديريتي

estekhdaam.hr@gmail.com

لينک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112278

شركت آرياطب فيروز )دانش بنيان( مستقر در پارك فناوري پرديس جهت تكميل كادر خود در حوزه سيستم ها و روش ها 
از افراد واجد شرايط ساكن در شرق تهران، پرديس، بومهن، رودهن و دماوند دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

مسئول حراست جهت پاسخگويي به تلفن ها و ارتباط مستقيم با 
والدين و راهنمايي آنها)فوري(

كارمند مالي ترجيحا آشنا به نرم افزار سپيدار)فوري(
آموزگار پايه اول )براي سال تحصيلي جديد(
آموزگار پايه سوم )براي سال تحصيلي جديد(

آموزگار پايه چهارم )براي سال تحصيلي جديد(
آموزگار رياضي پايه پنجم)براي سال تحصيلي جديد(

آموزگار علوم پايه چهارم و پنجم)براي سال تحصيلي جديد(
 باحجاب و متدين

مدرك حداقل كارشناسي در رشته هاي مرتبط
حداقل ۲ سال سابقه كار مرتبط در دو عنوان شغلي اول

حداقل ۵ سال سابقه كار مرتبط در امر تدريس
از واجدين شرايط خواهشمند است اطالعات خود شامل
 اطالعات فردي و شغلي به همراه شماره تماس را به

 آدرس ايميل ذيل ارسال نمايند:  
درصورت تائيد اطالعات،  با افراد واجد شرايط تماس حاصل شده 

و اطالعات تكميلي ارائه خواهد شد.

hrn1400@yahoo.com

لينک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112277 

يك دبستان آموزشي _ فرهنگي_ مذهبي دخترانه در شمال تهران

 در موقعيت هاي شغلي ذيل از خانم هاي توانمند و متدين دعوت به همكاري مي نمايد: 

يك موسسه اقتصادی به منظور تكميل نيروی انسانی مورد نياز واحدهای تابعه خود از بين داوطلبان مرد واجدشرايط برای استان های 
سراسر كشوراز طريق برگزاری آزمون كتبی، مصاحبه تخصصی و طی مراحل گزينش در رشته های شغلی حقوقی، فناوری اطالعات، 
مالی، اموال و داراييها و اجتماعی دعوت به همكاری می نمايد. متقاضيان همكاری جهت كسب اطالعات بيشتر و ثبت نام می توانند از 

تاريخ1400/11/۲3 تا 1400/1۲/06 به آدرس اينترنتی trmcg.ir مراجعه نمايند.

الف( شرايط و ويژگی های عمومی داوطلبين استخدام
1. اعتقاد به دين مبين اسالم، اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و اصل مترقی واليت مطلقه فقيه

۲. داشتن تابعيت جمهوری اسالمی ايران
3. شرط سن : حداكثر شرايط سنی برای دارندگان مدرك كارشناسی ۲6 سال ، كارشناسی ارشد 30 سال و در صورت داشتن تجربه مفيد 

و مرتبط حداكثر 3۲ سال تمام تا تاريخ ۲9/1۲/1400 الزامی می باشد.
4. دارا بودن دانش تخصصی، مهارت ها و توانايی های ذهنی و جسمی الزم برای انجام وظايف و مسئوليت های شغل مورد نظر

۵. انجام خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم
6. عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و روانگردها و مسكرات

7. نداشتن سابقه محكوميت جزايی موثر
8. نداشتن سابقه محكوميت كيفری كه موجب محروميت استخدام در دستگاه های دولتی و نهادها باشد

9. داشتن حداقل مدرك تحصيلی ليسانس معتبر برای پست های كارشناسی الزامی می باشد.
10. مطابق نظام نامه جذب نيروی انسانی ستاد اجرائی فرمان امام )ره(، به كارگيری بستگان كاركنان ممنوع می باشد.

ب( شرايط اختصاصی
1- ارايه مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسی ارشد )دانشنامه پايان تحصيالت( معتبر و مرتبط با جايگاه شغلي مورد نظر مطابق 

رشته های شغلی اعالن شده.
۲- الزام عدم اشتغال و نداشتن تعهد انجام كار در دستگاه هاي دولتي و غيردولتي به هنگام انعقاد قرارداد و شروع بكار.

3- اعضای محترم خانواده های شهدا و ايثارگران در شرايط مساوی از نظر صالحيت های تخصصی و عمومی از اولويت استخدام 
برخوردارند.

4- در شرايط برابر از نظر صالحيت های تخصصی و عمومی، اولويت استخدام با داوطلبان بومی خواهد بود كه استان محل سكونت فعلی 
آنها با محل جغرافيايی شغل مورد نظر، طی سه سال متوالی اخير يكسان باشد.

ج( نحوه ثبت نام
 trmcg.ir 1- ثبت نام از تاريخ 1400/11/۲3 تا پايان روز جمعه مورخ 1400/1۲/06 به صورت اينترنتی و از طريق سايت به آدرس
انجام می پذيرد. پرينت كارت ورود به جلسه از روز سه شنبه 1400/1۲/10 و زمان برگزاری آزمون روز پنجشنبه مورخ 1400/1۲/1۲ 

می باشد.
۲- مبلغ ثبت نام جهت داوطلبان 1000.000 ريال معادل يكصد هزار تومان می باشد كه مبلغ مذكور از طريق سايت ثبت نام و به صورت 
آنالين پرداخت می گردد. الزم به ذكر است كه وجوه پرداختی در هيچ مورد قابل استرداد نخواهد بود و ثبت نام هيچگونه حقی برای 

داوطلب ايجاد نمی نمايد. داوطلبان پس از پرداخت مبلغ، كد رهگيری دريافت می نمايند.
3- آزمون در شهرهای تهران، مشهد، تبريز، همدان و شيراز مشروط به احراز حدنصاب الزم متقاضيان برگزار خواهد شد .

4- نتايج اوليه مرحله آزمون كتبی پس از يک هفته از تاريخ برگزاری آزمون در همين سايت اعالم می گردد.
 عالقمندان واجد شرايط جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتی trmcg.ir  مراجعه نمايند.

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و کمیتــه امــداد 
ارائــه  و  توانمندســازی  هــدف  بــا  )ره(  خمینــی  امــام 
ــه  ــو، تفاهم نام ــزار مددج ــه ۵۰۰ ه ــغلی ب ــای ش مهارت ه

ــد. ــا کردن ــکاری امض هم
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر »حجــت اهلل عبدالملکــی« 
در آئیــن امضــای تفاهم نامــه همــکاری مشــترک میــان 
ــام  ــداد ام ــه ام ــی و کمیت ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع
ــم در  ــده مه ــای گم ش ــی از حلقه ه ــت: یک ــی)ره(، گف خمین

ــت. ــوزی« اس ــارت آم ــور »مه ــتغال کش ــوزه اش ح
ــال گام  ــن س ــن روز از چهارمی ــروز، اولی ــرد: ام ــد ک وی تأکی
دوم انقــاب اســامی اســت و امیدواریــم در چهــل ســاله دوم، 

شــاهد تمــدن اســامی باشــیم.
وزیــر تعــاون، کار اجتماعــی رفــاه اجتماعــی افــزود: »مــردم« 
ــی)ره(  ــام خمین ــن واژه در فرمایشــات حضــرت ام پرتکرارتری
بــوده اســت و مــا در وزارت مــردم رکــن اصلــی خدمــات را 

ــم. ــی کرده ای ــردم پیش بین ــاس م ــر اس ب
ــان صــدور  ــان اینکــه در حــال حاضــر زم ــا بی عبدالملکــی ب
مجــوز پروانــه تأســیس آموزشــگاه های آزاد از حــدود هشــت 
ــاه  ــزود: در ۹ م ــت، اف ــه اس ــش یافت ــه روز کاه ــه س ــاه ب م
ــد  ــا رش ــی ب ــه اصول ــزار و ۱۶۵ موافقت نام ــاری ۴ه ــال ج س
۴۲۴ درصــدی بــرای متقاضیــان تأســیس آموزشــگاه فنــی و 

ــه ای آزاد صــادر شــده اســت. حرف
ــتری  ــتغال« بس ــی اش ــوم مل ــت ب ــرد: »زیس ــح ک وی تصری
اســت کــه هماهنگــی تمــام اجــزا را مرتبــط بــا اشــتغال بــر 
عهــده دارد. در ایــن زیســت بــوم تا کنــون ۷۱ دســتگاه دولتی 
و مردمــی جانمایــی شــده و بیــش از ۱۸۰ رده شــغلی در ایــن 

ــد. ــاز کرده ان ــای الزم را آغ ــت ه حــوزه فعالی
وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی خاطــر نشــان کــرد: 
تاکنــون متقاضیــان بــرای بیــش از ۱۲۰ هــزار فرصــت شــغلی 

ــد. ــام کرده ان ــت ن ــغل ثب ــت و جوی ش ــامانه جس در س
ــد و در  ــی کار اضافــه کــرد: در دوره جدی رئیــس شــورای عال
ــی اشــتغال، ســازمان های  ــوم مل ــه زیســت ب چارچــوب نظری
مرتبــط بــه عنــوان حلقه هــای ایــن مهــم تعریــف شــده اند و 

مهــارت در ایــن راســتا جایــگاه ویــژه ای دارد.
ــام  ــت اول تم ــان اولوی ــتغال محروم ــه اش ــان اینک ــا بی وی ب

ــت. ــور اس ــاد کش ــتغال و اقتص ــای اش ــه ه برنام
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: در ســازمان 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور در حــال حاضــر عــاوه بــر 
مشــاوره های الزم، بــه اشــتغال افــراد تحــت پوشــش کمیتــه 
ــکان  ــه ام ــی ک ــی)ره(  و حــوزه مهارت های ــام خمین ــداد ام ام

ــز توجــه شــده اســت. اشــتغال در آن وجــود نداشــته نی
عبدالملکــی افــزود: یکــی از کارهایــی کــه در چارچــوب 
ــه ای در  ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــوری در س ــارت مح مه
ســال  جــاری انجــام شــده، برگــزاری نمایشــگاه های مشــاغل 
ــر  ــتان های سراس ــر در اس ــرمایه ب ــم س ــور، ک ــارت مح مه

کشــور اســت.
وی تصریــح کــرد: از ایــن پــس نیــروی ماهــر نگرانــی اشــتغال 

در کشــور نخواهــد داشــت.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی افــزود: کمیتــه امــداد در 
ــم  ــراد ک ــر از اف ــزار نف ــی اشــتغال ۵۰۰ ه ــده متول ســال آین
ــازار کار و موضــوع اشــتغال  ــه ب ــگاه ب ــا ن برخــوردار اســت؛ ب

ــی دارد. ــت اجرای ــر قابلی ــن ام ــرمایه بر ای کم س

عبدالملکــی اضافــه کــرد: امیدواریــم کــه بــا امضــای تفاهم نامه 
ــام  ــداد ام ــه ام ــا کمیت ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کارو رف وزارت تع
ــی در  ــال خروجی های ــان س ــل از پای ــی قب ــی)ره( حت خمین
ــن  ــم قوی تری ــه معتقدی ــرا ک ــن حــوزه داشــته باشــیم؛ چ ای
ــد در  ــم درآم ــراد ک ــرای اف ــتغال ب ــوب اش ــه در چارچ برنام

ــود دارد. ــداد وج ــه ام ــای کمیت ــوزه فعالیت ه ح
»ســیدمرتضی بختیــاری«، رئیــس کمیتــه امــداد نیــز در ایــن 
ــی اشــتغال،  ــه شــورای عال ــر اســاس مصوب نشســت گفــت: ب
ــاد  ــده ایج ــال آین ــداد در س ــه ام ــی کمیت ــت اصل مأموری
ــای  ــان و دهک ه ــرای مددجوی ــغلی ب ــزار فرصــت ش ۵۰۰ ه

پاییــن جامعــه اســت.
ــه ضــرورت اختصــاص تســهیات متناســب  ــاره ب ــا اش وی ب
بــا ایــن مأموریــت مهــم در مجلــس شــورای اســامی، افــزود: 
برنامــه مــا ایــن اســت تــا زمانــی کــه جامعــه هــدف برنامــه 
حرفه آمــوزی  و  شــغلی  مهارت هــای  از  امــداد  اشــتغال 

ــرد. ــق نگی ــان تعل ــه آن ــتغال ب ــده اند، وام اش ــوردار نش برخ
بختیــاری بــه پیش بینــی بســته توانمندســازی مددجویــان در 
ــا وزارت تعــاون اشــاره کــرد و ادامــه داد:  ــب تفاهم نامــه ب قال
ارائــه مشــاوره  و هدایــت شــغلی و اســتعدادیابی جامعــه هــدف 
ــه  ــن بســته در نظــر گرفت ــه انتخــاب شــغل در ای ــا مرحل ت

شــده اســت.
رئیــس کمیتــه امــداد از آمادگــی ایــن نهــاد بــرای همــکاری 
بــا ۱۲ هــزار آموزشــگاه آزاد و ۶۴۰ مرکــز دولتــی بــه منظــور 
حرفه آمــوزی مددجویــان خبــر داد و اظهــار کــرد: امیدواریــم 
جامعــه هــدف ایــن طــرح بــا گذرانــدن دوره هــای کارآمــوزی 
و دریافــت گواهــی مهــارت، ضمــن برخــورداری از تســهیات 

قرض الحســنه، بــه اشــتغال و درآمــد پایــدار دســت یابنــد.
ــل شــدن  ــن تفاهم نامــه قابلیــت تبدی ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
بــه یــک طــرح ملــی را دارد، گفــت: تــاش مــا ایــن اســت کــه 
مقدمــات ایــن تفاهم نامــه تــا پایــان ســال اجرایــی شــود و از 
ابتــدای ســال آینــده فــاز عملیاتــی ایجــاد ۵۰۰ هــزار اشــتغال 

در مناطــق محــروم بــه ســرعت آغــاز شــود.

توانمندسازی و ارائه مهارت های شغلی
 به ۵۰۰ هزار مددجو 

کمیتــه امــداد و وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا هــدف 

ــزار  ــه ۵۰۰ ه ــغلی ب ــای ش ــه مهارت ه ــازی و ارائ توانمندس
ــد. ــه همــکاری امضــا کردن مددجــو، تفاهم نام

ــه  ــان کمیت ــکاری می ــه هم ــازارکار، تفاهم نام ــزارش ب ــه گ ب
امــداد و وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا حضــور 
ــت اهلل  ــداد و حج ــه ام ــس کمیت ــاری، رئی ــیدمرتضی بختی س
عبدالملکــی، وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه امضا رســید.

ــالروز  ــک س ــا تبری ــم ب ــن مراس ــداد در ای ــه ام ــس کمیت رئی
پیــروزی انقــاب اســامی و یــادآوری بیانیــه گام دوم انقــاب، 
ــت  ــی اشــتغال، ماموری ــه شــورای عال ــت: براســاس مصوب گف
ــزار  ــاد ۵۰۰ ه ــده ایج ــال آین ــداد در س ــه ام ــی کمیت اصل
فرصــت شــغلی بــرای مددجویــان و دهک هــای پاییــن 

ــت. ــه اس جامع
ــه ضــرورت اختصــاص تســهیات متناســب  ــاره ب ــا اش وی ب
بــا ایــن ماموریــت مهــم در مجلــس شــورای اســامی، افــزود: 
برنامــه مــا ایــن اســت تــا زمانــی کــه جامعــه هــدف برنامــه 
حرفه آمــوزی  و  شــغلی  مهارت هــای  از  امــداد  اشــتغال 

ــرد. ــق نگی ــان تعل ــه آن ــتغال ب ــده اند، وام اش ــوردار نش برخ
بختیــاری بــه پیش بینــی بســته توانمندســازی مددجویــان در 
ــا وزارت تعــاون اشــاره کــرد و ادامــه داد:  ــب تفاهم نامــه ب قال
ارائــه مشــاوره  و هدایــت شــغلی و اســتعدادیابی جامعــه هــدف 
ــه  ــن بســته در نظــر گرفت ــه انتخــاب شــغل در ای ــا مرحل ت

شــده اســت.
رئیــس کمیتــه امــداد از آمادگــی ایــن نهــاد بــرای همــکاری 
بــا ۱۲ هــزار آموزشــگاه آزاد و ۶۴۰ مرکــز دولتــی بــه منظــور 
حرفه آمــوزی مددجویــان خبــر داد و اظهــار کــرد: امیدواریــم 
جامعــه هــدف ایــن طــرح بــا گذرانــدن دوره هــای کارآمــوزی 
و دریافــت گواهــی مهــارت، ضمــن برخــورداری از تســهیات 

قرض الحســنه، بــه اشــتغال و درآمــد پایــدار دســت یابنــد.
ــل شــدن  ــن تفاهم نامــه قابلیــت تبدی ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
بــه یــک طــرح ملــی را دارد، گفــت: تــاش مــا ایــن اســت کــه 
ــی  ــاری اجرای ــال ج ــان س ــا پای ــه ت ــن تفاهم نام ــات ای مقدم
ــاد  ــی ایج ــاز عملیات ــده ف ــال آین ــدای س ــود و از ابت ش
ــرعت  ــه س ــروم ب ــق مح ــتغال در مناط ــزار اش ۵۰۰ ه

ــاز شــود. آغ

دکتر عبدالملکی اعالم کرد: 

ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی 
در بستر زیست بوم ملی اشتغال 

اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
ــر  ــیزدهم ب ــت س ــد دول ــه تأکی ــاره ب ــا اش ب
ــور  ــینان کش ــه از مرزنش ــت همه جانب حمای
گفــت: بخــش قابــل ماحظــه ای از موضــوع 
ــه در  ــرزی ریش ــق م ــاق کاال در مناط قاچ

ــتی دارد.  ــائل معیش مس
ــر »حجــت اهلل عبدالملکــی« در اولیــن   دکت
نشســت کمیتــه ملــی تقویــت کســب و کار 
ــف  ــرزی، تعری ــق م ــدار مناط ــتغال پای و اش

پروژه هــا و برنامه هــای اشــتغالزای نوآورانــه را الزمــه بهبــود معیشــت ســاکنین 
ــت کســب و کار مناطــق  ــی تقوی ــه مل ــب برنام ــن مناطــق دانســت و تصوی ای
مــرزی در هیئــت دولــت را فرصــت مناســبی بــرای ســاماندهی و مدیریــت واحد 

ــت. ــرزی دانس ــق م ــف در مناط ــای مختل ــرای برنامه ه اج
وی اضافــه کــرد: الزمــه مبــارزه بــا قاچــاق کاال در مناطــق مــرزی، ریشــه یابــی 

دقیــق و توســعه اشــتغال در ایــن مناطــق اســت.
ــی تقویــت کســب و کار، معیشــت مرزنشــینان و ایجــاد  ــزود: برنامــه مل وی اف
اشــتغال پایــدار در مناطــق مــرزی در بســتر زیســت بــوم ملــی اشــتغال تعریــف 

می شــود.
ــتغال در  ــئله اش ــل مس ــرد: ح ــد ک ــی تأکی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی

ــت. ــژه اس ــه وی ــات و بودج ــه، اقدام ــد برنام ــرزی نیازمن ــق م مناط
عبدالملکــی افــزود: توجــه مــا به مناطــق مــرزی در محورهــای اختصــاص منابع 
مالــی ویــژه، تســهیل گــری، مانــع زدایــی و نوآوری هــای حــوزه اشــتغال خــاص 

هــر منطقــه، متمرکــز خواهــد بــود.
ــه طــرح  و پیشــنهادهای بخــش خصوصــی و  ــرد: توجــه ب وی خاطرنشــان ک
مردمــی، بــه ویــژه گروه هــای جهــادی می توانــد بــه یافتــن مناســب تریــن راه 

ــه منجــر شــود. ــر منطق ــا بیشــترین بازدهــی در ه ــا ب حل ه
ــد، سرپرســت معاونــت توســعه کارآفرینــی و اشــتغال  محمــود کریمــی بیرانون
ــا  ــار موضــوع اشــتغال مرزنشــینان ب ــن نشســت گفــت: نخســتین ب ــز در ای نی
طــرح ســاماندهی معابــر مــرزی، کولبــری و تــه    لنجــی در ســال ۱3۹۷ مطــرح 
شــد کــه در نهایــت امســال بــا پیشــنهاد وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ایــن موضــوع در ســتاد اقتصــادی دولت و نشســت هیــأت وزیــران به تصویب رســید.
ــب و کار و  ــی کس ــه مل ــل کمیت ــی ذی ــتگاه های اجرای ــرد: دس ــح ک وی تصری
ــق  ــرای مناط ــه ب ــی ک ــازوکارها و پروژه های ــتی س ــینان بایس ــت مرزنش معیش
مــرزی تعریــف می کننــد، دارای مشــخصه نوآورانــه بــوده و امتیــازات و منابــع 

ویــژه ای بــرای ایــن مناطــق تعریــف کننــد.
ــادل نظــر  ــه تب ــی ب ــف اجرای ــدگان دســتگاه های مختل ــن نشســت نماین در ای
پیرامــون مفــاد برنامــه ملــی تقویــت کســب و کار، معیشــت مرزنشــینان و ایجاد 

اشــتغال پایــدار در مناطــق مــرزی پرداختنــد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

مهارت آموزی، حلقه گم   شده حوزه اشتغال کشور است



اشتغال

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

6 دوشنبه 2 اسفند 1400-19 رجب 1443-21 فوریه 2022 - سال بیست و دوم - شماره 1251

شركت سام پليمر بنيان در تهران جهت تكميل كادر خود 
از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

كارشناس تحقيق و توسعه
كنترل كيفيت،  فارغ التحصيل

 در يكي از رشته هاي مهندسي پليمر و يا شيمي پليمر
 با مدرك  PHD  يا كارشناس ارشد

 فارغ التحصيل از دانشگاههاي ممتاز كشور را در محل سايت 
كارخانه واقع در صفادشت استان تهران

به طور تمام وقت به جهت كار در واحد تحقيق و توسعه و 
كنترل كيفيت

 متقاضيان محترم ميتوانند رزومه خود را به ايميل درج شده در 
آگهي ارسال نمايند.

TOO@SAMCHEMCO.COM
لينک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112258

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت آبنوس فناوران بين الملل
 با مسئوليت محدود توليد كننده بوستر پمپ هاي آتش نشاني 
و آبرساني و تابلوهاي برق و كنترل جهت تكميل كادر خود در 
استان  تهران، محدوده خيابان شريعتي از افراد واجد شرايط زير 

دعوت به همكاري مي نمايد.
كارشناس طراحي نقشه كشي تابلوهاي برق و كنترل

آقا/خانم، داراي سابقه كار، تمام وقت
محدوده سني23-35 سال

داراي حداقل دو سال سابقه كار مستقيم در زمينه طراحي و 
eplan نقشه كشي تابلو برق، آشنا با نرم افزار

مسلط به اكسل، فعال، پويا، داراي روحيه كار تيمي، منضبط
 و آراسته، داراي حداقل مدرك ليسانس در زمينه مهندسي برق 

يا الكترونيک، مسلط به مباني مهندسي برق
rmirkhani@abnoosint.com

لينک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112256 

دعوت به همکاری

گروه مهندسين مشاور كيپ فعال
 در حوزه صنعت نفت و گاز

 جهت دفتر تهران دعوت به همكاري ميكند:
ITكارشناس

فارغ التحصيل دانشگاه هاي معتبر
با 3سال سابقه كار

توضيحات بيشتر در تصوير آمده است
ارسال رزومه با ذكر عنوان شغلي در موضوع ايميل:

Jobs@capegroup.ir
لينک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112251

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت ماهان تجارت 
)شركت توليدي و بازرگاني مواد غذايي(

 براي تكميل كادر خود در تهران )منطقه 22، چيتگر، آزاد شهر( 
از واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

حسابدار
خانم، 1 نفر، حضوري و تمام وقت

سابقه كاري 1 سال 2 سال، كارشناسي
با انگيزه و مهارت، آشنا به كار با كامپيوتر و نرم افزار حسابداري 

سپيدار سيستم و آفيس، جهت انجام امور حسابداري
حقوق از 4 ميليون تومان

ساعت و روز كاري: شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 
16:30 پنجشنبه 8:30 تا 12:30
استان و شهر مورد نياز: تهران

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

mtmp.acc.co@gmail.com 
لينک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112250 

دعوت به همکاری

شركت ماشين سازي ويژه جهت دفتر مركزي خود واقع 
در خيابان قائم مقام فراهاني تهران دعوت به همكاري ميكند:

كارداني - كارشناسي، نقشه كشي سازه، عمران، معماري
hr@msvco.com

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112252 : لینک

دعوت به همکاری

مهندس كامپيوتر
 Active و NetWork خانم/آقا، تمام وقت، مسلط به

 AD, مسلط به سرويس هاي مايكروسافت از قبيل ،Directory
DNS, DHCP، آشنايي با مديريت آنتي ويروس هاي تحت شبكه 

)آنتي ويروس كسپرسكي(، آشنايي با مديريت فايروال
آشنايي با Veeam Backup، آشنايي با مديريت پهناي باند 
VMware اينترنت، دانش كافي در حوزه مجازي سازي بر بستر

آشنايي با روتربورد ميكروتيک
 HP – SAN آشنايي با سرور و تجهيزات مرتبط با سرورهاي

Storage , NAS , DAS
) PRTG – Solarwinds ( آشنايي با نرم افزارهاي مانيتورينگ

داراي روحيه تيمي و مسئوليت پذيري
توانايي در مستندسازي و داشتن روحيه همكاري و عالقمند به حل 

چالشهاي فني، حقوق توافقي

پشتيبان نرم افزار
خانم/ آقا، تمام وقت، داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشته هاي: 

مديريت، كامپيوتر، فناوري اطالعات، مهندسي صنايع
آشنايي بر مفاهيم ERP،آشنايي با مفاهيم حسابداري، فروش و پخش
آشنايي اوليه با مفاهيم كامپيوتر، آشنايي نسبي با مفاهيم شبكه و سرور

تسلط بر نرم افزاهاي آفيس به ويژه اكسل
داراي روحيه كار تيمي و روابط عمومي باال

يادگيري و آموزش پذيري باال، مهارت آموزش دادن
حقوق توافقي

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با درج عنوان 
شغلي به ايميل زير ارسال نمايند.

esfandiarqorbani@gmail.com
لينک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112246

گروه توليدي ب آ جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

مهندس برق و الكترونيك
آقا/ خانم، سابقه كارمهم نيست، تمام وقت

دانشجويان و فارغ التحصيالن رشته هاي فني برق
امريه سربازي در شركت دانش بنيان

آموزش و پرداخت حقوق به شرط تعهد كاري 5 تا 10 سال
اولويت افراد ساكن جنوب غرب استان تهران، شهرستان 

بهارستان،اسالمشهر، رباط كريم و پرند و شهريار
بيمه بيمه تكميلي پاداش وام صبحانه كمک هزينه آموزشي امريه 

سربازي، پرداخت حقوق در دوران كارآموزي
جذب در شركت دانش بنيان بعد از طي دوره آزمايشي 

و آموزشي 6 ماهه
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به واتس اپ 

زير ارسال نمايند.
واتساپ 09212817082

لينک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112244 

سيف صنعت جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

شركت ساختماني جهت موقعيت شغلي مهندس عمران جهت امور قراردادها و پيمان رسيدگي كارگاه در شهر تهران
 با حداقل 3 سال سابقه كار دعوت به همكاري بعمل مي آيد.

ايميل جهت ارسال رزومه:  
Hr.1400.company@gmail.com

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112249 : لينک

■ در اوایــل بهمــن مــاه هیــأت وزیــران برنامــه ملــی 
تقویــت کســب و کار، معیشــت مرزنشــینان و ایجــاد 
ــه  ــن تصویب نام ــب کــرد، ای ــدار را تصوی اشــتغال پای

از چــه ابعــادی حائــز اهمیــت اســت؟
از آنجــا کــه مــا 7800 کیلومتــر مــرز خشــکی، آبــی و 
کوهســتانی داریــم و بــا 15 کشــور هــم مــرز هســتیم و از ایــن 
حیــث بعــد از چیــن در رتبــه دوم جهــان قــرار داریــم، موضــوع 
ــه  ــم و البت ــیار مه ــوع بس ــرزی موض ــق م ــب و کار مناط کس
ــی  ــا یعن ــوده اســت. نیمــی از 31 اســتان م ــده ای ب مغفول مان
16 اســتان مــا مــرزی هســتند کــه از این 16 اســتان، 9 اســتان 

مــرز زمینــی، 3 اســتان مــرز دریایــی و 4 اســتان هــم مــرز 
زمینــی و هــم دریایــی دارنــد و 120 شهرســتان مــرزی 

ــا نشــان می دهــد  ــن آماره ــه همی ــم و نگاهــی ب داری
ــرای کســب و  ــی ب چــرا تصویــب چنیــن برنامــه مل
کار، اشــتغال و معیشــت مرزنشــینان دارای اهمیــت 
ــص  ــرخ خال ــات، ن ــن مختص ــر ای ــاوه ب ــت. ع اس
مهاجــرت بــه ایــن اســتان ها عمدتــاً منفــی اســت، 

ایــن در حالــی اســت کــه در اســتان های مــرزی اگــر کســب 
و کار توســعه پیــدا کــرده و مطابــق بــا مزیت هایشــان توســعه 
می یافتنــد قطعــاً نــرخ مهاجــرت منفی نبــود.  مزیت مشــترک 
ــادرات  ــد درگاه ص ــه می توانن ــت ک ــن اس ــتان ها ای ــن اس ای
شــوند و شــهرهای مــرزی کــه بایــد پایــگاه توســعه صــادرات 
شــوند، معابــر واردات و قاچــاق شــده و مــردم ایــن مناطــق از 
لحــاظ اشــتغال و معیشــت دچــار ضعــف و مشــکات جــدی 

هستند

■ بــه لحــاظ آمــاری وضعیــت بیــکاری در 
ایــن مناطــق بــه چــه صــورت اســت؟

همان طــور کــه اشــاره شــد مــا 120 شــهر 
مــرزی داریــم کــه 26 درصــد جمعیــت شــهری 
و 32 درصــد جمعیــت روســتایی در ایــن مناطــق 
ــکاران  ــت بی ــد جمعی ــتند و 27 درص ــاکن هس س
کشــور مربــوط بــه ایــن مناطــق اســت و نــرخ متوســط 
بیــکاری ایــن مناطــق 14 درصــد اســت. ایــن آمارها نشــان 
می دهــد مــا وضعیــت خوبــی در ایــن مناطــق نداریــم و حتــی 

اگــر آمــار هــم نبــود پدیده هایــی مثــل تــه لنجــی و کولبــری 
حکایــت از وضعیــت نامطلــوب ایــن مناطــق و نادیــده گرفتــن 
مزیت هــای ایــن مناطــق در ادوار گذشــته دارد، ایــن در حالــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــق ای ــن مناط ــترک ای ــت مش ــه مزی ــت ک اس

ــوند. ــادرات ش ــد درگاه ص می توانن

ــب و کار  ــی کس ــه مل ــه کمیت ــتین جلس ■ در نخس
پایــدار مناطــق مــرزی کــه اخیــراً برگــزار شــد، چــه 

ــد؟ ــه ش ــی گرفت ــه تصمیمات ــت و چ گذش
برنامــه ملــی تقویت کســب و کار، معیشــت مرزنشــینان و ایجاد 
اشــتغال پایــدار در مناطــق مــرزی در بهمــن ماه ســال جاری در 
هیــأت وزیــران بــه تصویــب رســید. نــگارش ایــن برنامــه ملــی 
از ســال 92 آغــاز شــده بــود و از ســال 97 تصویــب آن مطــرح 
بــود امــا باتکلیــف مانــده بــود و بعــد از بیــش از دو ســال 
ــا پیگیــری وزارت تعــاون، کار  معطلــی در ما  ه هــای اخیــر ب
و رفــاه اجتماعــی و همــکاری ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
ــاً از  ــاد و نهایت ــان افت ــه جری ــاره ب و ارز و وزارت کشــور دوب
ســوی هیــأت وزیــران در 14 مــاده و 3 تبصــره تصویب شــد. 
در یکــی از بندهــای ایــن تصویب نامــه تشــکیل کمیتــه ملــی 
ــدار مناطــق مــرزی ذیــل  توســعه کســب و کار و اشــتغال پای
ــت  ــا عضوی ــتغال ب ــی اش ــورای عال ــی ش ــیون تخصص کمیس
نماینــدگان دســتگاه های اجرایــی ذیربــط دیــده شــده اســت. 
روز شــنبه هفتــه جــاری نخســتین جلســه ایــن کمیتــه ملــی 
برگــزار شــد و مصوباتــی هــم داشــت؛ بــر مبنــای مصوبــات این 
کمیتــه، دکتــر عبدالملکــی، وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
ــعه  ــت توس ــد و معاون ــده دار ش ــه را عه ــن کمیت ــت ای ریاس
کارآفرینــی ایــن وزارتخانــه نیــز بــه عنــوان قائم مقــام رئیــس 
کمیتــه تعییــن شــد. همچنیــن در نخســتین جلســه، کلیــات 
تصویــب نامــه مــورد بررســی قــرار گرفــت و ســاز و کار اجرایــی 
ــرر  ــید و مق ــب رس ــه تصوی ــز ب ــه نی ــن تصویب نام ــاده 2 ای م
ــف دســتگاه ها و  ــات وظای ــه کاری جزئی ــک هفت شــد طــی ی
ــی از ســوی  ــه مل ــن برنام ــف شــده در ای ــای تعری وزارتخانه ه
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تعییــن و ابــاغ شــود.  بــر 

مبنــای ســومین مصوبــه نشســت کمیتــه ملــی کســب و کار 
ــدار مناطــق مــرزی مقــرر شــد ســازمان برنامــه و بودجــه  پای
ــرای  ــه اج ــوط ب ــه ای مرب ــای بودج ــی 20 روز کار برآورد ه ط
ایــن برنامــه ملــی را تدویــن کنــد.  دولــت ســیزدهم و وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه دنبــال ایــن اســت کــه مناطق 
ــه  ــد. در دو جلس ــود بازگردان ــی خ ــگاه اصل ــه جای ــرزی را ب م
ــزار  ــت برگ ــن دول ــون در ای ــه تاکن ــتغال ک ــی اش شــورای عال
شــده مصوباتــی بــرای اســتان های مــرزی بــه تصویــب رســید، 
ایــن مــوارد بــه عــاوه بــه جریــان انداختــن تصویــب نامــه ای 
ــن  ــت از ای ــود حکای ــی نشــده ب ــده و اجرای کــه مســکوت مان

ــزم دارد. ع

ــی وزارت  ــرح تحول ــدام ط ــل ک ــه ذی ــن برنام ■ ای
ــود و  ــف می ش ــی تعری ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
جلســات ایــن کمیتــه قــرار اســت هــر چنــد وقــت 

ــود؟ ــزار ش ــار برگ ــک ب ی
ذیــل طــرح تحــول زیســت بوم ملــی اشــتغال تعریــف می شــود 
ــار برگــزاری جلســات کمیتــه ملــی  و مــا هــر دو مــاه یــک ب

کســب و کار مناطــق مــرزی را خواهیــم داشــت.

بر اساس آخرین آمارها درخواست بیش از 120 هزار فرصت شغلی از سوی متقاضیان و 
جویندگان کار در سامانه جست و جوی شغل به ثبت رسیده است.

به گزارش بازارکار، راه اندازی سامانه جست وجوی شغل، یکی از وعده های وزیر کار بود 
که در مدت کوتاه تصدی خود آن را عملی کرد؛ هرچند نمونه های دیگری از این سامانه 

با کارکردهای مختلف هم پیش از این ایجاد شده بود.
سامانه جستجوی شغل،کارجو،  کارفرما و کاریابی را به یکدیگر متصل می کند؛ در حقیقت 
محلی است که کارفرمایان برای درخواست نیروی کار مورد نیاز خود به آن مراجعه و 

ثبت نام می کنند و کارجویان نیز با ثبت اطاعات خود، کار مورد نظر را پیدا می کنند.
حجت عبدالملکی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در روزهای اخیر از ثبت نام متقاضیان 

برای بیش از 120 هزار فرصت شغلی در سامانه مذکور خبر داد.
سامانه جست وجوی شغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از چند زیر بخش تشکیل 
شده که بخش  جستجوی نیروی کار، جستجوی فرصت های شغلی، ورود و ثبت نام 

کارفرما،ورود و ثبت نام کارجو،ورود کاریابی و لیست کاریابی ها را شامل می شود.
از  می توانند  متقاضیان  شغلی،  فرصتهای  جستجوی  قسمت  در  ایسنا،  گزارش  به 
مشاغل موجود اطاع یافته و میزان دستمزد و ساعت کار و همچنین نوع همکاری 
اعم از رسمی،قراردادی،پیمانی و پروژه ای را انتخاب کنند.در لیست کاریابی ها نیز امکان 
مشاهده کاریابی های مورد تایید وزارت کار و همچنین صدور و تمدید مجوز کاریابی ها 

پیش بینی شده است.
به گفته کریمی بیرانوند، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، این 
سامانه کمک می کند تا کاریابی ها بتوانند خدمات خود را در بستر وب و فضای مجازی به 
مردم ارائه بدهند و وزارت کار، سامانه جامع جستجوی شغل را به سامانه سازمان آموزش 

فنی و حرفه ای متصل می کند تا در طول این زنجیره با همدیگر فعالیت کنند.
وزرات تعاون،کار و رفاه اجتماعی با داشتن بانک اطاعات کارجویان، کارفرمایان و کاریابی 
ها نقش موثری و بسزایی در اتصال جویندگان و متقاضیان کار به بنگاه های اقتصادی از 

طریق  کاریابی ها دارد.
به گزارش ایسنا، متقاضیان کار می توانند جهت بهره مندی از مزایای این سامانه به نشانی  
https://shoghl.mcls.gov.ir/portal در سایت وزارت کار مراجعه و ضمن 
جست و جوی فرصت های شغلی و مشاهده لیست کاریابی ها، مراحل ثبت نام خود را 

دنبال کنند.

ثبت درخواست ۱۲۰ هزار فرصت شغلی 

توسط کارجویان

از سوی سرپرست معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت کار صورت گرفت؛

تشریح برنامه اشتغال پایدار برای ۱6 استان مرزی
نخستین جلسه کمیته ملی کسب و کار و اشتغال پایدار مناطق مرزی برگزار شد.

نخستین جلسه کمیته ملی کسب و کار و اشتغال پایدار مناطق مرزی برگزار شد، درباره جزئیات این نشست و مزایایی که برنامه ملی تقویت کسب و کار و  معیشت مرزنشینان 
به دنبال خواهد داشت با محمود کریمی بیرانوند، سرپرست معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت و گویی کرده ایم که در ادامه می خوانید:
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ماجرا از کجا آغاز شد؟
همه ماجرای آذرآب از سال ۱۳۸۲ شروع شد، در آن سال به جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، 
شرکت به بخش خصوصی واگذار شد و در ابتدای امر هاشم نظام آبادی برای مدت حدود ۶ سال و 
سپس غالمرضا بهمنش حدود ۵ سال مدیریت شرکت را به دست گرفتند، این واگذاری در ابتدای امر 
نتواست جلوی سرعت و جریان پیشرفت آذرآب را بگیرد و حتی در اردیبهشت ۱۳۹۵، آذرآب به دلیل 
ظرفیت های عظیم خود در صنعت نفت و گاز و به عنوان یکی از بزرگترین و پیشرانان ساخت نیروگاه 
های برق کشور، میزبان مدیران عامل ۴۰ نیروگاه دولتی و خصوصی بود و تمام توانمندی های خود را 

به عرصه نمایش گذاشت، اما از میانه دهه ۹۰ ورق برگشت.
سال ۱۳۹۵ این شرکت به فردی به نام فریبرز پرنا واگذار شد و از آن روز تا امروز عمال آذرآب در آتش 

اهلیت نداشتن سهامدار سوخت.
کارگران بارها به وضعیت آذرآب، نداشتن کار و ایستادن چرخ تولید در این شرکت اعتراض کردند، 

سال های ۹۶ و ۹۸ اوج بحران شرکت و اعتراضات گسترده آذرآبی ها بود.
 بدنبال این اعتراضات، پنجم مهر ماه ۹۶، ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از یکی از 
اعتراضات کارگری که به درگیری آنها با پلیس منجر شد، به اراک سفر کرد و گفت: بررسی مشکالت 

آذرآب اراک و کارگران را تا زمان حل کامل آنها در دستور کار خواهد داشت.
ربیعی در آن سفر با تاکید براینکه حفظ حقوق کارگران و تقویت مدیریت کارخانه از دیگر مسائلی است 
که در خصوص آنها تصمیم گیری شده است، گفت: به همین منظور با مذاکراتی که با بانک مرکزی 
صورت گرفت مقرر شد تسهیالتی در خصوص بازپرداخت اقساط این کارخانه ها فراهم شود و سازمان 
جمله  از  کارخانه ها  این  برای  شده  اعمال  محدودیت های  از  برخی  نیز  مالیاتی  امور 

بردارد. را  حساب هایشان  شدن  مسدود 
 ربیعی با اشاره به یکی از درخواست های کارگران مبنی بر تغییر وضعیت این کارخانه  از خصوصی 
به دولتی گفت: این خواسته کارگران نیازمند بررسی و تصمیم گیری هایی در سطوح دیگر و طی مراحل 
قانونی است که بعضا از لحاظ حقوقی بسیار پیچیده است. با این همه بنده به کارگران هر دو کارخانه 
)هپکو و آذراب( اطمینان دادم که دولت نظارت ویژه ای بر مدیریت کارخانه خواهد داشت و پیگیر 
مطالبات کارگران خواهد بود و از اینکه مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند به شدت دلخورم و از همه 
آنها بابت این موضوع معذرت خواهی کرده و بر حفظ آرامش و نظم و حرمت افراد خصوصا کارگران 

در سراسر کشور تاکید کردم.
به گزارش ایسنا، دو سال پس از حضور ربیعی در آذرآب که البته به تصمیم جدی و پایداری برای شرکت 
ختم نشد، مجدد اعتراضات کارگری از سر گرفته شد و این بار ۲۹ مهرماه ۹۸، شریعتمداری وزیر 

وقت کار برای رسیدگی به وضعیت آذرآب راهی اراک شد.
شریعتمداری در این سفر گفت: علیرغم همه افت و خیزهایی که این شرکت از حیث مالکیت و 
خصوصی سازی طی کرده است، بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان خروجی در دست اجرا دارد و قریب به 
۶۰۰ میلیارد تومان نیز پروژه در دست تنظیم قرارداد دارد، در مجموع این ۱۰۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
پشتوانه خوبی برای شرکت آذرآب است و نشان می دهد که چنین شرکتی در حوزه صنعت کشور 

به خوبی می تواند ایفای نقش کند.
 وی با تاکید بر اینکه چنین شرکتی با این حجم از اعتبارات نباید تحت هیچ شرایطی در پرداخت 
حقوق کارکنان خود با مشکلی مواجه باشد، اظهار کرد: حتما وجود چنین مشکالتی به علت تعلل در 

برخی از فعالیت های جاری شرکت و در نحوه مالکیت و مدیریت آن بوده است.
شریعتمداری تاکید کرد: امیدواریم بر اساس پیگیری های استاندار مرکزی و نمایندگان استان، 
وزارت صنایع، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی، مسئله مالکیت شرکت 

آذراب با تثبیت خوبی مواجه شود.
او همچنین قول پرداخت حقوق عقب افتاده آذرابی ها را با همکاری بانک کشاورزی داد.

به گزارش ایسنا، علیرغم این وعده ها در تمام ۵ سال گذشته، آذرآب حتی یک قدم هم رشد نکرد، اغلب 
مدیران و مسئوالن کشوری و نمایندگان مجلس از آذرآب بازدید کردند، اما هیچ کدام قدمی برای اوج 

گیری مجدد این شرکت برنداشتند یا اصال نتوانستند بردارند!
شاید یکی از دالیلی که آذرآب کمتر از دیگر صنایع مشکل دار اراک همچون هپکو به چشم می آید، 
این باشد که در طول دو سال اخیر کارگران شرکت اعتراضی نسبت به وضعیت بیکاری خود نداشتند و 

همگان گمان می کردند که حال آذرآب رو به بهبود است، اما این بار سکوت عالمت رضایت نیست.
برای درک وضعیت فعلی آذرآب باید شرکت را با آن عظمت و تجهیزات و دستگاه های غول پیکرش 
به چشم ببینید، سوله های وسیع پر از تجهیزات و دستگاه همگی خاک گرفته اند، می توانید در یکی 
سوله های غول صنعتی خاورمیانه قدم بزنید و صدای قدم های تان را بشنوید و از سیطره سکوت بر این 
صنعت حیرت کنید، چراکه هیچ صدای دیگری را جر صدای پاهایتان در آذرآب نخواهید شنید! 
در یک کارگاه کوچک صنعتی هم وقتی کارگران مشغول کارند، صدا به صدا نمی رسد، اما در 
آذرآب به قدری سکوت حاکم است که اگر آهسته هم صحبت کنید، انعکاس کالم خود را می شنوید!

اینجا آذرآب است، صنعتی عظیم که در سکوت خود و کارگرانش غرق شده و متاسفانه کسی هم صدای 
این سکوت اعتراضی را نمی شنود.

 کارگران این شرکت که از سر نداشتن کار صرفا روز خود را با دور هم نشستن در فضای کارخانه، چای 
نوشیدن، قدم زدن و در فکر فرو رفتن به شام می رسانند و راهی منزل می شوند، نگران نابودی آذرآب 

هستند، اما به گفته خودشان دستشان به جایی نمی رسد تا بتوانند آذرآب را نجات دهند.
 

چیزی از آذرآب باقی نمانده
جمشید گودرزی یکی از کارگران با سابقه آذرآب به نمایندگی از دیگر کارگران این شرکت در گفت و 
گو با ایسنا، گفت: در طول ۲۰ سال کار در این شرکت دورانی را شاهد بودم که کامیون ها پشت سر هم 
قطعات را در این شرکت خالی و تولیدات را از شرکت خارج می کردند، اما امروز چیزی در آذرآب باقی 

نمانده است و با سالن های تولید خالی روبرو هستیم.
وی با بیان اینکه چه کسی این کار را با آذرآب کرد؟ گفت: به نظر من اصل ۴۴ قانون اساسی چنین 
کاری با آذرآب کرد. برخی افراد ذینفع، کاری کردند که فقط ضرر به شرکت ها وارد شد و اگر امروز به 

داد آذرآب نرسند روزی را خواهیم دید که حتی ستون های شرکت هم باقی نمانده است.
فقط می گویند فرصت دهید

گودرزی اظهار کرد: ارزش آذرآب بسیار است، چند وقت پیش تعدادی از نمایندگان مجلس بازدیدی از 
شرکت داشتند، تنها کاری که کردند این بود که از تعدادی کارگر پرسیدند چقدر سابقه کار دارید؟ اما 
نپرسیدند که در شرکت چه می کنید؟ چند سال است که آرتروز و دیسک کمر دارید؟ نپرسیدند که چند 

سال است با مشکالت شرکت درگیر هستید؟
وی با اشاره به اینکه هر بار از مسئولین از پیگیری مشکالت آذرآب پرسیدیم، فقط گفتند فرصت بدهید، 
گفت: مدیریت جدید بیش از یک سال است که در شرکت حضور دارد، چکار کرد؟ از زمان پرنا تا امروز 
هر مسئولی از آذرآب بازدید داشت، وعده و وعید داد، اما کارگر، کف کارخانه و جیبش را نگاه می کند، 
کار کجاست؟ زمانی هم که از مدیران شرکت جویای کار می شویم، می روند و جای خود را به دیگران 
می دهد، متاسفانه مدیران راس کار هیچ گاه پاسخگو نبوده اند و هیچ نظارتی هم بر زمان حضورشان 
در مدیریت نمی شود، اگر کوچکترین کاری کنند با کلی سر و صدا فریاد می زنند تا همه بشنوند، اما 

زمانی که کاری نمی کنند و می روند کسی عملکرد آنها را پیگیری نمی کند.
این کارگر شرکت آذرآب با تاکید بر اینکه آذرآب با دالر ۷ تومان ساخته شده است، اظهار کرد: آیا در 
شرایط امروز می توان قیمتی برای آذرآب تعیین کرد؟ اگر این شرکت به رونق برسد میتواند به طور 
مستقیم ۴ هزار نیرو جذب کند و ساده ترین دستاورد این رونق، امنیت اقتصادی برای اراک و استان 

مرکزی است، اما چرا کسی به داد آذرآب نمی رسد؟
وعده و وعید برای ما کار نمی شود/قبل آذرآب نمی زند

وی تصریح کرد: آنچه امروز می بینیم این است که شرکت در آستانه نابودی و بحران جدی است، 
آذرآب صنعت ساز است، می تواند پتروشیمی و پاالیشگاه بسازد، قلب آذرآب، خط تولید بویلر بود، اما 

امروز عمال خط متوقف شده است، وعده و وعید برای آذرآب کار نمی شود.
گودرزی تاکید کرد: هدف کارگران آذرآب این است که این شرکت کار کند و در قبال آن حقوق دریافت کنند، 
اما هیچ کاری در شرکت وجود ندارد، حتی مدیران شرکت یکبار نگفتند که در طول یک سال اخیر پیگیر 
پروژه و قرارداد بودیم، اما نشد. چه کسی می تواند پاسخگوی این تعداد کارگر باشد؟ همین وعده ها و عدم 

پاسخگویی هاست که بدبینمان کرده است.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسالمی کار شرکت آذرآب اراک، در نشستی مفصل عمده مشکالت 
و چالش های شرکت را تشریح کردند.

 پرونده ۵ ساله پرنا همچنان بدون پیگیری باقی مانده
رییس شورای اسالمی کار آذرآب به ایسنا گفت: آذرآب چند وقتی است که به درد بی درمان 
دچار شده و مشکالت به مسئله سهامداری باز می گردد که از دیرباز گریبان شرکت را گرفته و همچنان 

به آن مبتال هستیم.
داوود عسگری با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار کرد: پس از واگذاری شرکت های بزرگ و 
مادر تخصصی به بخش خصوصی از اصل مهمی به نام اهلیت داشتن خریداران و متقاضیان واگذاری 
شرکت ها، غفلت شد و صنایع آذرآب نیز از این قاعده مستثنی نبود و به افراد فاقد اهلیت و فاقد دغدغه 

صنعتی واگذار شد.

کسی با پرنا برخورد نکرد!
وی با بیان اینکه پس از واگذاری آذرآب به بخش خصوصی، مشکالت کلید خورد و در واقع بعد از 
واگذاری این شرکت به شخصی به نام فریبرز پرنا که سهام شرکت را به شکل بلوکی در اختیار گرفت، 
عمق چالش های شرکت بیش از پیش شد، افزود: پرنا بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول نقد از آذرآب 
خارج و صرف امور شخصی خود کرد و بیش از ۹۰ فقره برگه چک روی دست شرکت باقی گذاشت 
و پس از رفتن از آذرآب و اعتراضات کارگران در سال ۹۶ تا امروز، هیچ پیگیری و برخوردی با این فرد 

صورت نگرفته است.
 عسگری تاکید کرد: در سال ۱۳۹۵، دالر حدود سه هزار تومان بود و با محاسبه پول نقد خارج شده 
از آذرآب با قیمت دالر امروز، سرمایه عظیمی از شرکت خارج شده است که تاکنون بازگشتی نداشته و 

نقدینگی هم به شرکت تزریق نشده است.

بانک ها به دلیل بدهی آذرآب را پس می زنند/سد ضمانت نامه شکسته نمی شود
وی با اشاره به اینکه آذرآب شرکتی پروژه محور است و به دلیل ساخت و تولید محصوالت استراتژیک، 
کمتر شرکتی در قواره آذرآب است، گفت: به دلیل فعالیت ها و تولیدات اختصاصی آذرآب، خریدار و 
کارفرما به شرکت مراجعه می کنند، اما این روزها برای اجرای همان پروژه ها و قراردادهای قبلی نیاز 
به نقدینگی و سرمایه در گردش داریم که متاسفانه این دو را در شرکت نداریم و ناچاریم دست 

به طرف بانک ها دراز کنیم.
رییس شورای اسالمی کار شرکت آذرآب بیان کرد: بانک ها برای کمک به شرکت های بزرگ و 
اعطای تسهیالت، باید ضمانت نامه دریافت کنند، اما آذرآب به دلیل وجود چک های برگشتی در زمان 
فریبرز پرنا و عدم وجود نقدینگی، نمی تواند ضمانت نامه دریافت کند و عمال پروژه ها و قراردادها روی 
زمین باقی مانده است، البته در برخی از امور با استفاده از روابط، موفق به حل یا رفع برخی مشکالت 

شده ایم، اما عمال ضوابط به آذرآب اجازه فعالیت نمی دهد.
وی با تاکید بر اینکه اگر امروز گفته می شود که آذرآب با ۱۰ درصد ظرفیت کار می کند، این کاری 
است که حاصل باقی مانده پروژه ها و قراردادهای سال های گذشته است، گفت: نداشتن ضمانت نامه 

بانکی عمال راه آذرآب را برای انجام فعالیت های پروژه ای بسته است.
سهامدار تزریق ۵۰۰ میلیاردی را انجام نداد

عسگری گفت: شرکت در سال ۱۳۹۹، افزایش سرمایه داشت تا براساس آن، ارزش اسمی شرکت 
به لحاظ زمین و ساختمان افزایش یابد، با تصویب شورای تامین استان مرکزی، ۱۸۰۰ درصد افزایش 
سرمایه انجام گرفت و سهامدار بانک کشاورزی به عنوان سهامدار حال حاضر ملزم به تزریق 
۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش شد، اما این بانک تا امروز کاری نکرده است و این 

اتفاق گالیه مندی آذرآبی ها را به دنبال دارد.
این  اگر  هاست،  بدقولی  درگیر  مشکالت،  همه  با  مواجهه  در  آذرآب  متاسفانه  افزود:  وی 

۱۴۰۴ فعال بودیم. تا سال  رقم وارد شرکت شده بود حداقل 
 

توانی برای سرخ نگهداشتن صورت باقی نمانده/فقط به صبر دعوت می شویم
رییس شورای اسالمی کار شرکت آذرآب تصریح کرد: مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است 
که هیات مدیره فعلی شرکت، با حمایت مجموعه استان روی کار آمد، هرچند که هیات مدیره قبلی 
شرکت تا حدودی در حال انجام تعهدات پرسنلی و مدیریتی بود، اما به دلیل برخی اتفاقات، تغییرات 
اعمال شد تا اتفاق بهتری رخ دهد، که متاسفانه اقدامی دیده نشد. بعد از گذشت ۵ ماه از استقرار تیم 
جدید، اعتراضی مبنی بر عدم عقد قرارداد و کار و عدم تزریق نقدینگی انجام گرفت که به صبر دعوت 
شدیم، با این شرایط تا امروز پیش آمدیم، اما آخرین تیر شورای کار شرکت و کارگران آذرآب این است 

که وضعیت را به مسئوالن استان انتقال دهیم.
وی با تاکید بر اینکه سکوتی که آذرآب در آن فرو رفته باعث شده است که جامعه صنعت و رسانه ها 
گمان کنند که حال آذرآب خوب است، اما چنین نیست، گفت: ماه پیش گزارشی در ایسنا کار شد که 
تیتر آن این بود که »صورت آذرآب با سیلی سرخ است«، باید گفت امروز آذرآب حتی قدرت همان 
سیلی زدن و سرخ نگهداشتن صورت خود را هم ندارد. ماه دیگر سال تمام می شود، مدیریت باید 
سه پرداختی به کارگران داشته باشد، تعهدات بیمه ای و امور مالیاتی و سبد شب عید کارگران و سپس 

سبد ماه رمضان را توزیع کند ولی با توجه به شرایط شرکت، نگرانیم.

سکوت آذرآب از روی نجابت است/با کف حقوق زندگی می کنیم
وی با بیان اینکه ما آزموده ایم در شهر بخت خویش، افزود: زمانی در این شهر اعتراضات کارگری 
داشتیم، اما به غیر از کتک خوردن، تحقیر شدن و اتفاقات بد، حاصلی را ندیدیم و فقط به پشتوانه 
کارگران آذرآب، دوباره دست به زانو گرفتیم و بلند شدیم و امروز اگر مجددا این اتفاقات رخ دهد، قطعا 
نتیجه ای برای کارگران نخواهد داشت. ما عصبانیت کارگران را با خواهش و تمنا کنترل کردیم و آنها 
تمام سختی ها را در این شرایط بد اقتصادی به جان خریدند، مسلما اگر آذرآب بر مدار کار قرار گیرد 
حقوق ۵ میلیون تومانی یک کارگر ۷.۵ میلیون تومان می شود، اما به دلیل کار نداشتن افزایش حقوقی 

لحاظ نمی شود و با کف حقوق زندگی می کنیم.
رییس شورای اسالمی کار شرکت آذرآب با اشاره به پیگیری های متعدد شورا برای انتقال مشکالت 
شرکت به مسئوالن استان، گفت: اواسط هفته گذشته برای مالقات با استاندار مرکزی یا معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار اقدام شد که به دلیل حضور آنها در برنامه های دهه فجر، امکان مالقات 
و بیان مشکالت فراهم نشد. هدف از چنین مالقات هایی صرفا برای جلب توجه مسئوالن به آذرآب 
است، اگر صدایی از آذرآب به گوش نمی رسد به دلیل نجابت کارگران است، این سکوت به معنای 

روزگار خوش آذرآب نیست.

لزوم زنده کرده طلب میلیاردی آذرآب/تشریفات را ترک کنید
وی اظهار کرد: در جلسه ای که با مدیران اقتصادی و امنیتی استاندار مرکزی داشتیم، اعالم کردند که 
چنین تصوری از وضعیت آذرآب نداشتند و فکر می کردند که روزگار بهتری در شرکت حاکم است. 

از مدیریت شرکت گالیه داریم که به دلیل نداشتن تعامل سازنده با مدیران استان، وضعیت نامناسب 
شرکت را به مسئوالن استان منتقل نمی کند.

رئیس جمهور به پرونده پرنا ورود کند
عسگری گفت: اینکه کارگران آذرآب درون شرکت با همه کاستی ها و کمبودها کنار آمده و اعتراضی 
نمی کنند دلیل نمی شود که مطالبه گری نکنند و بنشینند تا این صنعت که ثمره خون شهدا و پول 
بیت المال و ... است، از بین برود. دست روی دست نمی گذاریم، از مسئوالن استان و کشور و شخص 
رییس جمهور که با مسائل آذرآب از نزدیک آشنایی دارد، درخواست داریم در پرونده پرنا ورود جدی 
داشته باشد، طلب میلیاردی آذرآب که سال ها پیش با دالر سه هزار تومانی برده شد را احیا کنند، 
سهامدار را ملزم به تزریق سرمایه در گردش کند، با ترک تشریفات به آذرآب کار داده شود و مسئله 

ضمانت نامه را حل کنند.
رییس شورای اسالمی کار آذرآب تاکید کرد: دهه فجر انقالب اسالمی را پشت سرگذاشتیم، دلمان به یک 
خبر خوب در این دهه خوش بود. درخواست داریم مسئوالن با شعار جلو نروند، نیاز به مسئوالن میدانی 

است چراکه به عمل کار برآید و باز هم می گوییم آذرآب را فراموش نکنید تا از این بحران خارج شود.

شعار سال را برای آذرآب عملیاتی کنید
نایب رییس شورای اسالمی کار شرکت آذرآب اظهارکرد: آذر آب براساس سابقه خود در داخل کشور 
و حتی خارج از کشور مانند سوریه و عراق، توانمندی های باالی خود را به نمایش گذاشته است، اما 
ادامه دار بودن این سابقه درخشان مستلزم حمایت مسئولین است تا مشکالت و موانع در سال 

مانع زدایی رفع شود.
 ابراهیم غالمی گفت: شرکت توانایی ساخت نیروگاه، پتروشیمی، پاالیشگاه، کارخانه سیمان و ... را دارد، 

اما استفاده از این ظرفیت نیازمند رفع موانع است.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۸ تاکنون حتی یک قرارداد کاری در اندازه آذرآب منعقد نشده است، 
افزود: مشکل اصلی آذرآب در حال حاضر عدم صدور ضمانت نامه است، شرکت ها برای همکاری با 
آذرآب آماده اند، اما نبود ضمانت نامه سدی در مقابل این انعقاد قراردادها شده است، اگر بحث صدور 

ضمانت نامه حل شود، ناخودآگاه موضوع سرمایه نیز رفع می شود.
غالمی بیان کرد: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسالمی، فرد حقیقی و حقوقی که چک برگشتی 
داشته باشد، مشمول مسدودی حساب می شود و آذرآب بیش از ۹۰ چک برگشتی مربوط به دوره 
مدیریتی پرنا دارد و مسلما در این شرایط، کاری را نمی تواند انجام دهد. با این سرمایه عظیم، گرفتار 
قول و وعده و وعید شده ایم، متاسفانه حتی مسئوالن کشوری هم در بحث رسیدگی به پرونده پرنا و 

صدور ضمانت نامه کاری برای آذرآب انجام ندادند.
نایب رییس شورای اسالمی کار آذرآب اضافه کرد: امروز کشور دچار کمبود برق است، و اخباری مبنی 
بر ساخت نیروگاه هزار مگاواتی در کشور منتشر شد. ساخت نیروگاه کار تخصصی آذرآب است که 
می تواند در این عرصه توانمندی خود را به نمایش بگذارد، اما متاسفانه همه امور به نداشتن ضمانت 

نامه و در نهایت جا ماندن آذرآب از پروژه ها ختم می شود.

بدهی ها آذرآب را قفل کرده است/بانک مرکزی کوتاه نمی آید
دبیر شورای اسالمی کار شرکت آذرآب نیز در این نشست بیان کرد: مشکالت اساسی شرکت، 
بدهی هاست، بدهی ها به بیمه تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بانک ها، سازمان و ... شرکت 
را قفل کرده است، البته هیات مدیره های مختلف شرکت، برای رفع این مشکل راهکارهایی داشتند، 
به عنوان مثال در برخی از سال ها، ضمانت نامه همراه با تنفس صادر می شد، اما هیات مدیره جدید 
مسئله تهاتر بدهی ها در قالب سهام را مطرح کردند به طوری که معوقات بانکی از طریق صرف سهام 
پرداخت شود، همچنین مسئله آورده نقدی نیز پیشنهاد شد، اما سهامداران کاری نکردند چراکه تنها 

به فکر سود خودشان هستند.
 علی بخشی با تاکید بر اینکه یکی از راهکارهای مهم برای رفع بخشی از مشکالت شرکت تزریق 
آورده نقدی است که تا امروز انجام نشده است، افزود: شرکت در حال حاضر به شدت دچار چالش است، 
خطوط تولید خالی از کار شده اند، آذرآب توانایی بالقوه دارد و حمایت دولت را می خواهد، امروز همه 
امور آذرآب در بانک مرکزی گرفتار شده است، بانک مرکزی حاضر به دادن ضمانت نامه به آذرآب 
نیست، در حالی که اگر حکم حکومتی باشد و دولت از این صنعت حمایت کند، می توان آذرآب را 

به مانند هپکو نجات داد.

تغییر ساالنه هیات مدیره/نظارتی وجود ندارد
وی با بیان اینکه یکی دیگر از بزرگترین مشکالت شرکت های واگذار شده طبق اصل ۴۴ قانون 
اساسی، هیات مدیره ها هستند، گفت: هرسال یک تیم جدیدی در قالب هیات مدیره در شرکت ها 
معرفی می شوند و متاسفانه هیچ نهاد نظارتی نیست که عملکرد یک ساله هیات مدیره را بررسی کند 

و این امر شرکت هایی مانند آذرآب را دچار معضل کرده است.

۵ مدیرعامل در سه سال!
بخشی اظهار کرد: درخواست کارگران این است که اگر هیات مدیره ای وارد یک مجموعه می شود و 
حقوق نجومی می گیرد، در کنار آن به دنبال انعقاد قراردادهای کاری و جذب نیرو باشد. در طول ۳ سال 
اخیر، حدود ۵ مدیرعامل در آذرآب تغییر کرده است و اعضای هیات مدیره بارها عوض شده اند و 

هیچ فردی به دنبال ارزیابی و نظارت بر عملکرد آنها نبوده است.
وی اضافه کرد: ناپایداری در مدیریت و تغییر مداوم مدیرعامل، ضربه بسیاری به شرکت می زند، 
به طوری که طرف قرارداد این نگرانی را دارد که اگر قراردادی منعقد کند، آیا ۶ ماه دیگر مدیرعامل در 

جایگاه خود خواهد بود تا به تعهدات خود عمل کند یا خیر.

آذرآب باید به هلدینگی معتبر و سالم واگذار شود
یکی از اعضای شورای اسالمی کار آذرآب در ادامه بیان کرد: اینکه امروز سهام آذرآب در اختیار 
بانک کشاورزی است، به ماجرایی در سال ۹۴ باز می گردد، فرامرز پرنا به واسطه کارگزاری خود، 
۳۳ درصد سهام آذرآب را به صورت اعتباری از طریق بانک کشاورزی تصاحب کرد، صندوق یکم 
و آتیه بانک کشاورزی پس از اینکه پرنا نتوانست اعتبار را به بانک برگرداند، سهام را از پرنا گرفت 

و صاحب سهام شد.
داوود فراهانی با بیان اینکه بانک کشاورزی از همان ابتدا مکررا عنوان کرد که بانک سهامدار نیست و 
بنکداری نمی کند و باالجبار وارد این ماجرا شده است، گفت: در اختیار داشتن سهام به شکل اجباری 
توسط بانک کشاورزی تا امروز ادامه داشته است. بانک تمام راهکارها برای شانه خالی کردن از زیر 
بار مسئولیت را به کار گرفته و دائما تکرار می کند که ما چنین سهامی را نمی خواستیم و هرساله 
بلوک سهام را برای فروش عرضه می کند، اما به دلیل شرایطی که در فروش سهام در نظر می گیرد، 

خریداری ورود نمی کند.
 وی با تاکید بر اینکه شورای کار و کارگران آذرآب حاضر نیستند که شرکت به هر متقاضی واگذار شود، 

افزود: اگر قرار است کسی سهام آذرآب را دریافت کند باید اهل باشد، خواسته آذرآبی ها این است که 
یک هلدینگ معتبر، سالم و فعال در عرصه توانمندی های آذرآب با شرایط مناسب، جهت مدیریت 
آذرآب پا پیش بگذارد، بارها سعی شد که آذرآب به سمت کارگاه های کوچک که برپایه رابطه مندی 

شکل گرفته اند، سوق یابد، اما اجازه این کار داده نشد.

آذرآب می تواند سه هزار شغل ایجاد کند/نبود ضمانت نامه مانعی برای شرکت در مناقصات
فراهانی، هلدینگ مپنا، قرارگاه خاتم االنبیا، هلدینگ خلیج فارس و شرکت های بزرگ فعال در عرصه 
نفت و گاز و ... را از جمله هلدینگ های معتبر که توان مدیریت آذرآب را دارند، معرفی کرد و گفت: سال 
۱۴۰۰، سال پشتیبانی و مانع زدایی نام گرفت، سال های گذشته دائما بر موضوع تولید تاکید شد، آذرآب 
پتانسیل آماده ای برای ایجاد اشتغال برای بیش از سه هزار شغل قلمداد می شود که امروز متاسفانه 

۱۱۰۰ نیرو دارد که البته کاری هم در شرکت برای انجام دادن ندارند.
وی تصریح کرد: برای ایجاد بیش از سه هزار شغل هیچ نیازی به سرمایه گذاری و آورده نیست، بلکه 

تمامی امکانات در آذرآب مهیاست، کافی است این بنگاه بزرگ اقتصادی و صنعتی زنده شود.
فراهانی با بیان اینکه نبود ضمانت نامه باعث شده است که آذرآب حتی امکان شرکت در مناقصات را 
نداشته باشد، گفت: برای شرکت در مناقصات در گام اول باید ضمانت نامه و مفاصا حساب از سازمان 
امور مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی ارائه کرد، اما به دلیل مدیریت های غلط در سال های گذشته، 
گرفتار بدهی به امور مالیاتی و تامین اجتماعی هستیم و همین باعث شده است که مناقصات را با وجود 

همه توانمندی ها از دست بدهیم.
وی با اشاره به فرصت یک ساله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور امکان شرکت در مناقصات، 
گفت: امسال مقرر بود که بار دیگر این فرصت به آذرآب داده شود که تا امروز کاری پیش نرفته است، 
مکاتبات آذرآب با استانداری مرکزی، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی، وزارت اقتصاد 
و دارایی و سران سه قوا ارسال شده است، اما بانک مرکزی محکم ایستاده است و هیچ کمکی به آذرآب 
نکرده است در حالی که اگر این شرایط ادامه یابد، با بحران حاد و جدی روبرو می شویم و ممکن است 

مجددا به روزهای تلخ سال ۹۶ و ۹۸ برگردیم.

آذرآب تحریم بنزین را خنثی کرد/اجازه ندهید وارد بحران شویم
دیگر عضو شورای اسالمی کار شرکت آذرآب به ایسنا گفت: توانمندی آذرآب در بخش پاالیشگاهی و 
نیروگاهی و پل سازی، ساخت بویلرهای حرارتی و ... بر کسی پوشیده نیست، شاید در بازدیدها مسئوالن 
متوجه عظمت آذرآب نباشند، اما پیشنهاد می کنم، در زمان بازدید از پتروشیمی ها،  پاالیشگاه ها و 
نیروگاه ها به تجهیزات عظیم این صنایع توجه کنند که تماما کار نیروهای متخصص و مهندسین و 

کارگران آذرآب است.
 محمد کاوه تصریح کرد: در زمان تحریم بنزین، فاز دوم پاالیشگاه شازند و مونتاژ برج ۶۴ متری، توسط 
آذرآب، عمال تحریم بنزین را خنثی کرد، زمانی که چنین توانمندی در کشور وجود دارد، انتظار حمایتی 
فراتر از حمایت های مرسوم می رود، نباید اجازه داد که آذرآب وارد بحران شود و بعد از آن به فکر 

چاره بود و پیشنهاد ُمسِکن های مقطعی را به مانند گذشته داد.
وی با اشاره به بحران سال ۹۶ گفت: در آن سال ربیعی وزیر کار در سفر به اراک فقط یک ُمسِکن 
به آذرآب تزریق کرد، پس از آن در بحران سال ۹۸، شریعتمداری وزیر کار نیز ُمسِکن دیگری در نظر 
گرفت و متاسفانه هیچ کدام از آمدن ها و رفتن و بازدیدها منتج به سر و سامان گرفتن آذرآب و کارگران 

این شرکت نشد.

تجهیزات آذرآب در خاورمیانه تک است/بی تفاوتی نسبت به بازنشستگی پرسنل
 HNC کاوه با تاکید بر اینکه آذرآب سربار و زیان ده نیست، افزود: این صنعت در بخش کارگاهی و
دستگاه ها و تکنولوژی در اختیار دارد که با گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقالب اسالمی، هنوز در 

خاورمیانه این تجهیزات وجود ندارد، چرا این توانمندی ها دیده نمی شود؟
وی با بیان اینکه آیا امروز توان ساخت کارخانه ای مشابه آذرآب با چنین عظمت و توانمندی وجود دارد؟ 
گفت: قطعا نمی توان امروز کارخانه ای به مانند آذرآب ساخت، پس باید همین ظرفیت را با حمایت 

به بهروری مناسب رساند.
کاوه اظهار کرد: متاسفانه روال چندساله اخیر آذرآب این چنین بوده است که همکاران با دانش فنی 
بسیار باال بازنشسته می شوند در حالی که برخی از آنها را امروز می توان در شرکت های دیگر فعال 
دید. شرکت مپنا که امروز به هلدینگی بزرگ در کشور تبدیل شده است، اکثر متخصصان خود را از بین 

نیروهای آذرآب جذب کرده چراکه دانش فنی و توانمندی باالیی دارند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر معدود پرسنل آذرآب سابقه کاری کمتر از ۱۰ سال دارند، بیان کرد: 
زمانی که این ظرفیت انسانی بازنشسته می شوند و متخصصی جایگزین آنها نمی شود، در آینده اگر 
آذرآب رونقی مجدد پیدا کند، نیروهای انسانی خود را از دست داده است و مجدد با بحران روبرو 
می شود، در حالی که مدیریت در همین شرایط فعلی که کار و قراردادی در آذرآب نیست، نباید 
نسبت به تربیت نیروهای متخصص بی تفاوت باشند بلکه باید در کنار نیروهای متبحر و صاحب 

تجربه، نیروهای جوان را به کار گیرند تا برای آینده کادرسازی شود.

آذرآب درگیر تحریم های داخلی/۵۰۰ بازنشسته در مقابل توقف جذب نیرو
عضو دیگر شورای اسالمی کار شرکت هپکو نیز گفت: این روزها که صنایع کشور درگیر تحریم و 
فشارهای خارجی هستند، متاسفانه شاهد تحریم های داخلی هستیم، امروز در گمرک استان مرکزی 
قطعاتی وجود دارد که باید وارد آذرآب شود، اما به دلیل خودتحریمی ها از سوی بانک ها و چک های 

برگشتی زمان سهامداری فریبرز پرنا جلوی ترخیص این قطعات و مواد اولیه گرفته شده است.
منصور هاشمی اظهار کرد: عالوه بر این تحریم های داخلی، ساالنه بخشی از نیروهای توانمند شرکت 
بازنشسته می شوند و هیچ نیرویی جایگزین نمی شود، پایان ۱۴۰۰ تعدادی از پرسنل بازنشسته می 
شوند، اما تا این لحظه هیچ اقدام و تصمیمی بابت جایگزین کردن این پرسنل در آذرآب از سوی 

مدیریت صورت نگرفته است.
 وی با بیان اینکه طی ۲ سال اخیر، ۵۰۰ نفر در آذرآب بازنشسته شده است و حتی یک نفر جذب نشده 
است، افزود: در حال حاضر ۱۱۰۰ نفر در شرکت صنایع آذرآب فعالند که ۱۲۰ نفر از این تعداد در دفتر 
مرکزی در تهران مشغول به کار هستند. حقوق دیماه هنوز پرداخت نشده است و به زودی به پایان 
بهمن ماه می رسیم و در کنار آن نیز باید عیدی پرسنل پرداخت شود، البته قول مساعد برای پرداخت 

این معوقات داده شده است و امید است، انجام گیرد.
به گزارش ایسنا، به گفته ساریخانی مدیر آذرآب، شرکت درگیر مشکالتی چون تحریم توسط 
بانک مرکزی و عدم صدور ضمانت نامه و گشایش های بانکی، نداشتن نقدینگی الزم، چالش های 
بیمه ای بازرگانی و عدم تقسیط جرائم بیمه ای و مشکالت حسابرسی بیمه ای، بدهی ۱۶۰ میلیارد 

تومانی به تامین اجتماعی که ۷۰ میلیارد تومان آن جریمه است.
از دست رفتن پروژه های جدید به دلیل نداشتن ضمانت نامه، باقی ماندن و ترخیص نشدن مواد اولیه 
در گمرک، احکام بازداشت برای برخی از اعضای هیئات مدیره و بازداشت امالک شرکت از جمله سند 
ملکی آذرآب از دیگر مشکالتی است که ساریخانی در جریان بازدید علی حسین رعیتی معاون وزیر 
کار در آبانماه ۱۴۰۰ از آذرآب از آن سخن گفت، اما با گذشت بیش از ۳ ماه از این بازدید اتفاقی در 

آذرآب نیفتاده است.
رعیتی در آن بازدید گفت: سازمان تامین اجتماعی دغدغه جامعه کارگری را درک می کند، این سازمان 
برای پرداخت بیمه و ... باید درآمد داشته باشد، اما تالش می کنیم تا مشکالت حل شود و حتی در 
بحث بازداشت سند ملکی این شرکت که ارزشی حدود ۱۳۰ میلیارد تومان دارد اقداماتی انجام گیرد تا 

بتواند در زمینه دریافت ضمانت نامه های بانکی اقدام کند.
 مسلما، تصمیم گیری در خصوص مشکالت بغرنج و پیجیده صنایع بزرگ زمانبر است، اما آذرآب دیگر 
تابی برای بقا ندارد، کارگران این شرکت از نداشتن امنیت شغلی و آینده کارخانه نگرانند و قطعا این 
اراک  در  را  کارگری  اعتراضات  و  آنها  عصبانیت  است  ممکن  ها  ندادن  پاسخ  و  ها  نگرانی 

به دنبال داشته باشد.
آذرآب سرمایه عظیمی برای کشور است و امروز دست خود را برای نجات از اقیانوس مشکالت به سوی 
مسئوالن دولت سیزدهم دراز کرده است، باید به فوریت دستش را گرفت و اجازه نداد داشته هایمان 

به این سادگی از دست برود.

آنچه بر یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور گذشت؛

آذرآب زیر بار سنگ اندازی ها آب می شود؟

شرکت صنایع آذرآب فعالیت خود از سال ۱۳۶۸ در اراک آغاز کرد، البته راه اندازی این شرکت از سال ۱۳۶۳ کلید خورده بود و در آن سال انتقال فناوری از 
شرکت IHI ژاپن در زمینه طراحی و مهندسی، ساخت، نصب و راه اندازی بویلرهای با سیستم گردش طبیعی و  سوخت گاز، گازوئیل و مازوت انجام گرفت. 

در سال ۱۳۶۶ نیز انتقال فناوری از شرکت JSW  ژاپن در زمینه  طراحی و ساخت انواع محصوالت همچون برج ها، راکتورها، مخازن تحت فشار، مخازن ذخیره 
با ضخامت ۶ تا ۲۶۰ میلیمتر از جنس فوالدهای کربنی، فوالدهای آلیاژی و فوالدهای استینلس استیل و مبدل های حرارتی انجام شد.

آذرآب با بهره برداری از ۸۹ میلیون دالر ماشین آالت وارداتی و بیش از ۵۰ میلیارد ریال تجهیزات و آموزش بیش از ۲۰۰۰ کارشناس و تکنسین و کارگر ماهر 
در مدت کوتاه در طرح های بزرگ ملی مانند ساخت دیگ های بخار نیروگاه حرارتی شهید رجایی، نیروگاه سیکل ترکیبی قم، نیروگاه شازند و همچنین ساخت 
مخازن، مبدل ها و برج ها در پروژه های واحد روغن سازی پاالیشگاه اصفهان، پاالیشگاه گاز کنگان، مجتمع پتروشیمی و پاالیشگاه شازند شرکت و نقش موثری 

در اقتصاد کشور ایفا و سهم خود را در توسعه صنایع نفتی به خوبی بازی کرد.
در واقع این شرکت در دهه های ۷۰ و ۸۰ توانست توسعه صنعتی را در ایران رقم بزند، اما دهه ۹۰ را به تلخی پشت سر گذاشت، تلخی که همچنان تبعات 

آن را می توان لمس کرد و گویا تمامی هم ندارد و به نظر می رسد قرار است قرن جدید را نیز با تلخی بیشتر آغاز کند.
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك شركت جهت تكميل كادر خود در استان بوشهر از افراد 
واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

حراست
آقا، سابقه كارمهم نيست، تمام وقت

جهت كار در منطقه عسلويه در يك واحد پتروشيمي
تعداد 20 نفر بازنشستگان نيروهاي مسلح ارجح تر نيروهاي 

ناجا، بيمه پاداش، ساير مزايا، توافقي، عيدي،سنوات
JOB@FARSACHIMIE.IR

لينك : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112265

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت پرشين راد گروه )پرادكو( 
جهت تكميل كادر خود در استان  ايالم - دهلران از افراد واجد شرايط 

زير مسلط به خط لوله دعوت به همكاري مي نمايد.
كارشناس كنترل پروژه: آقا، تمام وقت

كارشناسي/ كارشناسي ارشد مهندسي صنايع يا عمران
حضور در پروژه، حداقل 7 سال سابقه كار مرتبط

مسلط به مفاهيم برنامه ريزي و كنترل پروژه، نرم افزارهاي 
Office و Primavera و Microsoft Project

متعهد و مسئوليت پذير، داراي روحيه كار تيمي، منظم و دقيق
بيمه تامين اجتماعي

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر عنوان 
شغلي به ايميل زير ارسال نمايند.
cv@peradco.com

لينك :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112263 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك شركت فني و مهندسي 
جهت تكميل كادر فني خود در قشم  نياز به 

۱ نفر كارشناس كنترل كيفيت سيويل
  با حداقل ۳ سال سابقه كاري مرتبط با صنايع نفت، گاز 

و پتروشيمي  دارد، 
عالقمندان ميتوانند رزومه خود را از طريق واتس آپ

 ارسال نمايند. 
  093657806۱0

لينك :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112267 

نمايندگي انحصاري شركت گيتي پسند 
جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد
 واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

انباردار
آقا، داراي سالمت جسماني كامل، قد باال، بيمه

داراي نظم كاري، ترجيحا نزديك بودن به محل كار
محل كار: محدوده پل تمدن

حقوق نسبت به توانايي شغلي و تجربه شخص 
مشخص ميگردد.

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

شرايط بعد از ارسال رزومه به واتس اپ بررسي و حضور در 
جلسه حضوري قابل مذاكره با مديريت است.

واتساپ 09۱32222822
لينك : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112260

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت بهين صنعت تبرستان توليدكننده بطري 
پريفرم ظروف جار

 جهت تكميل كادر خود در استان  مازندران، حومه شهر ساري 
از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

مهندس مكانيك
آقا،  تمام وقت، 5 نفر، ليسانس مكانيك با گرايش هاي مختلف

5 سال سابقه كار مفيد، سن بين ۳0 تا 40 سال
حقوق عالي، بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميلي 

تكنسين مكانيك
آقا،  تمام وقت،  5 نفر، با حداقل 2 سال سابقه كار

سن بين ۳0 تا ۳5 سال، حقوق عالي
بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميلي

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر 
عنوان شغلي مورد تقاضا به ايميل زير ارسال نمايند. 

 behin_st@yahoo.com
لينك :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112254 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

مدير مالي
خانم/ آقا، تمام وقت، سابقه كار مربوطه و با تجربه، 

آشنا به كليه امور مربوط به مالي، حسابداري و مالياتي، 
تسلط به برنامه حسابداري، تسلط به كاست كنترل

تسلط به تهيه ليست بيمه، تسلط به تهيه ليست حقوق
انجام گزارش فصلي، ارزش افزوده و بهاي تمام شده

آشنايي با ارزيابي عملكرد كاركنان
آشنايي با طبقه بندي مشاغل سازماني

آشنايي با قوانين و مقررات اداره كار و تامين اجتماعي
مهارت  هاي نوشتاري

تسلط به اكسل جهت گزارش دهي،حقوق ثابت،بيمه
مدير منابع انساني

خانم/ آقا، تمام وقت، آشنايي با روانشناسي و داشتن روابط عمومي
اطالعات كامل در مورد حقوق و قوانين استخدام و وزارت كار

استخدام منابع انساني و استعداد هاي متناسب با برنامه ريزي و 
اهداف شركت، سازماندهي، حقوق ثابت، بيمه

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

واتساپ 09033۱44935
لينك :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112280 

دعوت به همکاری

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

دعوت به همکاری

شركت مهندسي ارتباطات دوربرد فارس

 جهت تكميل كادر خود از افراد واجد شرايط زير دعوت به 
همكاري مي نمايد:

كارشناس شبكه 
تمام وقت،كارداني، حداقل سابقه 1سال

توانايي كانفيگ و عيب يابي تجهيزات وايرلس، ميكروتيك و 
مايموسا ويونبت ، آشنايي با انواع آنتن هاي وايرلس

آشنايي با مفاهيم شبكه
ايميل جهت ارسال رزومه براي موقعيت شغلي

 كارشناس شبكه

job8732@cv.job.ir

لينك :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112275 

دعوت به همکاری

حل مسئله
یکـی از مهم تریـن مهارت هایـی کـه هـر مهندسـی بایـد داشـته باشـد، توانایـی 
حل مسـئله اسـت. بخش مهمی از شـغل مهندسـان به ارزیابی موقعیت ها، شناسـایی 
مسـائل و یافتـن راه حـل اختصـاص دارد. کارفرماها از مهندسـان انتظـار دارند بتوانند 

موانعـی را کـه در خـال فعالیت هـای روزمـره به وجـود می آید، برطـرف کنند.

مهارت های کامپیوتری
فرقی ندارد قرار اسـت در رشـته معدن کار کنید یا هر رشـته مهندسـی دیگری؛ به هرحال 
بـرای اینکـه بتوانیـد در شـغل خـود مؤثـر عمـل کنیـد الزم اسـت کار بـا نرم افزارهـای 
کامپیوتری را بلد باشـید. مهارت هایی مثل برنامه نویسـی در تمام شـاخه های مهندسـی 

از جملـه معـدن ارزشـمند بـوده و می تواننـد موردتوجه کارفرماها قـرار بگیرند.

مهارت های ویژه صنعت
هنـگام اسـتخدام مهنـدس معـدن، کارفرمـا بایـد بتوانـد توانایـی او را در انجـام امـور 
تخصصـی مربـوط بـه صنعـت بسـنجد؛ بنابرایـن اگـر سـابقه کار در حوزه اکتشـاف و 
اسـتخراج معـادن نداریـد، قبل از هر کاری آگهی های اسـتخدامی را مطالعـه کنید تا از 
نیازمندی هـای بـازار کار معدن مطلع شـوید. همچنین به شـما توصیـه می کنیم برای 
آشـنایی بیشـتر بـا بـازار کار، در دوره هـای کارآموزی شـرکت کنید. جاب ویـژن در این 
صفحـه بـه آگهی ها و فرصت های شـغلی مهنـدس معدن پرداختـه )لینک صفحه( 

و دیـد خوبـی از نیـاز بـازار به شـما ارائـه می کند.

مدیریت فشارها
پـروژه هـای مهندسـی چالش هـای زیـادی بـه دنبـال دارنـد و پروژه های مهندسـی 
معـدن، بیـش از هـر رشـته دیگری فشـار کاری دارنـد؛ بنابراین یـک مهندس معدن 

بایـد مهـارت مدیریـت اسـترس و شـرایط سـخت کار را در خود پـرورش بدهد.

مهارت های ارتباطی و کار تیمی
مهارت کار تیمی در شـغل مهندسـی بسـیار مهم است. این مهارت به شما کمک می کند 

در مسـیر شـغلی خود موفق شده و با سـایر افراد پروژه ارتباط مؤثری برقرار کنید.

خالقیت
گاهی مسـائل مهندسـی پیش آمده جدید هسـتند و نمی توان باتوجه بـه تجارب قبلی 
بـرای آن هـا راه حـل پیـدا کـرد. در ایـن مواقـع ذهنیـت خـاق را می تـوان به گونه ای 
بـا تجـارب پیشـین ترکیـب کـرد کـه راه حلی کامـًا جدید بـرای مسـئله ارائه شـود. 
خاقیـت از جملـه مهم ترین مهارت های مدنظر کارفرما هنگام بررسـی کارجوها اسـت.

تحلیل ساختاری
تحلیل هـای  انجـام  مهندسـی،  مشـاغل  در  مشـترک  نیازمندی هـای  از  یکـی 
سـاختاری اسـت. این مهارت شـامل تشـخیص و تاش برای رفع فشـارهایی اسـت 
کـه ممکـن اسـت روی یـک سـاختار، تجهیزات یا ماشـین ها بـه دلیل وجود شـرایط 
یـا طراحی هـای خاصـی وارد شـود. تجربه قبلـی در زمینه تحلیل سـاختاری می تواند 

شـانس شـما را برای اسـتخدام باالتـر ببرد.

تعامل
وقتـی وارد حـوزه مهندسـی می شـوید، برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران و مذاکـره درباره 
برنامه هـا یـا طرح هـا امـری غیرقابل اجتنـاب اسـت. بـه همین دلیـل داشـتن توانایی 
برقـراری ارتبـاط شـفاف در کارهـای تیمی مهندسـی الزامی اسـت. به خصـوص وقتی 
قـرار اسـت با افـرادی صحبـت کنید که پیش زمینـه مهندسـی ندارند، دارا بـودن این 
مهـارت مهم تـر هـم می شـود؛ چـرا کـه بایـد بتوانید مطالـب مهندسـی را به روشـی 

قابـل درک بـه آن ها انتقـال دهید.

توجه به جزئیات
وقتـی در شـغلی مثل مهندسـی معـدن کار می کنید کـه دقـت، در آن اهمیت زیادی 
دارد، بایـد مهـارت توجـه به جزئیـات و ریزبینی را در خود بیش ازپیـش پرورش دهید. 
یـک خطـای بسـیار کوچـک در محاسـبات، می تواند خود را در مسـائل فنـی پیچیده 

نشـان داده و حتـی منجر بـه بروز حـوادث خطرناک و غیرقابل جبرانی شـود.

تعهد به آموزش
در هـر شـغلی کـه وارد می شـوید، بایـد از ایـن واقعیت آگاه باشـید کـه تکنولوژی ها و 
ابزارهـای تخصصـی مربـوط بـه آن کار هـر روز در دنیا در حال تغییر هسـتند. توانایی 
یادگیـری مـداوم یکی از مواردی اسـت کـه در دنیای امـروز برای کارفرماها ارزشـمند 
اسـت، چـرا کـه نشـان می دهـد کارجـو قابلیـت ایـن را دارد کـه خـود را بـا تغییرات 

آینـده به خوبـی وفـق داده و درصـد بـروز اشـتباهات هم تا حـد زیادی پاییـن می آید.

مدل سازی داده ها
جمـع آوری داده هـا و ایجـاد مدل هایی کـه آن داده ها را تحلیل کـرده و اطاعات مفید 
و کاربـردی را ارائـه کنـد در دنیـای مهندسـی بسـیار رایـج اسـت. اسـتخراج داده ها و 
مدل سـازی صحیـح آن ها می توانـد از بروز هزینه هـای اضافی در آینـده جلوگیری کند.

رهبری
ممکن اسـت قرار باشـد به عنوان مدیر در مشـاغل مربوط به مهندسـی معدن فعالیت 
کنیـد. حتی ممکن اسـت مسـئولیت مدیریت افـرادی با موقعیت های شـغلی متفاوت 
را بـه عهـده بگیریـد کـه دربـاره آن هـا اطاعـات زیـادی نداریـد. یـک مهنـدس باید 

توانایـی انگیـزه بخشـیدن به افـراد و رهبری آن ها را داشـته باشـد.

مسئولیت ها و وظایف مهندس معدن
ازآنجاکـه مهندسـان معـدن در مراحل مختلفـی از فرایندهای معدنی دخیل هسـتند، 

مسـئولیت های آن هـا هـم متفاوت اسـت. برخی از وظایـف مشـترک عبارت اند از:
• ارزیابی محل های احتمالی وجود معدن

• برنامه ریزی نوع، اندازه، محل و نحوه ساخت معدن
• تخمین هزینه معدن کاوی و بازگشت سرمایه امکان پذیر

• طراحی معادن روباز و زیرزمینی با استفاده از نرم افزارهای تخصصی
• توسعه تجهیزات معدنی

• برنامه ریزی و نظارت بر ساختار محورها، تونل ها و سیستم های تهویه معادن
• مدیریت فرایندهای مته کاری، انفجار و سایر عملیات های معدنی

• نظارت بر کارایی، ایمنی و اثرات زیست محیطی معادن
• نظارت بر بازگردانی سایت معدن به حال اولیه پس از اتمام عملیات معدن کاوی

• حل مسائل مرتبط با محدودیت منابع طبیعی
• مدیریت تیم های چند عملکردی در پروژه های معدنی

یادگیری کدام نرم افزارهای تخصصی
 برای مهندسان معدن ضروری است؟

نرم افزارهـای تخصصـی معـدن و زمیـن شناسـی به شـرکت های ایـن حـوزه در همه 
مراحـل اکتشـاف یـک معـدن، اسـتخراج و فـرآوری آن کمک می کنند. بـه کمک این 
نرم افزارهـا، کسـب و کار می توانـد اکتشـاف و تولیـد مـواد معدنـی را مدیریـت کـرده، 
از نیـروی انسـانی و تجهیـزات موجـود به صـورت بهینه اسـتفاده کـرده و در راسـتای 
اصـول زیسـت محیطی و ایمنـی و سـامت حرکت کنـد. در ادامه به برخـی از بهترین 
نرم افزارهـای ایـن حـوزه اشـاره می کنیـم. یادگیری نحـوه کار با ایـن ابزارهـا می تواند 
به شـما کمک کند تا در مسـیر شـغلی خـود موفق تر ظاهر شـوید. ازآنجاکـه کارهای 
معدنی شـامل فرآیندهایی پرهزینه هسـتند، اسـتفاده از این نرم افزارها پیش از شروع جدی 

کار الزامـی اسـت. ایـن نرم افزارهـا عبارت اند از:
Surfer •

GEOVIA Surpac •
Datamine Discover Suite •

8.0 Groundwater Modeling System •
XLMiner •

AMT •
BIMS •

Carlson Basic Mining •
Coal Software & Systems •

CXL Pit to Port •

جمع بندی
در ایـن مقالـه سـعی کردیـم به صـورت خاصه بـه بررسـی مهم ترین نکاتی کـه برای 
تبدیـل شـدن به یک مهنـدس معدن بایـد بدانیـد بپردازیم. شـرکت های مختلفی در 
ایـران نیـاز بـه اسـتخدام مهنـدس معدن در سـطح کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد 
دارنـد کـه از جملـه مهم تریـن آن هـا می تـوان به شـرکت های فـرآوری مـواد معدنی، 
شـرکت های مشـاوره معدنـی، شـرکت های نفـت و گاز، پـروژه هـای عمرانـی متـرو و 
راه آهن، شـرکت های مشـاوره و اقتصادسـنجی معدنی، شـرکت های تخصصی اکتشاف 

و اسـتخراج معـادن و شـرکت های تولیـدی اشـاره کرد. 
بـرای موفقیـت در مسـیر ایـن شـغل، پـرورش یـک سـری مهارت هـای نرم و سـخت 
یادگیـری  مسـئله،  مهـارت حـل  ارتباطـی،  مهارت هـای  بهبـود  می شـود.  توصیـه 
نرم افزارهـای تخصصـی، یادگیری مداوم، مهـارت رهبری افراد، کار بـا داده ها و تحلیل 

آن هـا و خاقیـت از جملـه مـوارد مهـم بـرای یک مهنـدس معدن هسـتند.

چگونه می  توان یک مهندس معدن موفق شد؟ 

آشنایی با نیازهای آموزشی،
 مهارتی و وظایف یک مهندس معدن 

ذخایر بی شماری از مواد معدنی ارزشمند شامل فلزات، ذغال سنگ، نمک، رس و گرانیت در الیه زیرین پوسته زمین وجود دارد. مهندس معدن در فرایندهای 
برنامه ریزی و مدیریت اکتشاف، استخراج و فرآوری این منابع معدنی به شیوه ای ایمن، به صرفه و دوستدار محیط زیست دخیل است.

به گزارش بازارکار، مهندسان معدن برای اینکه بتوانند در شغل خود موفق تر عمل کنند، باید مجموعه ای از دانش ها و مهارت های الزم را داشته باشند. برای 
مثال باید عالوه بر داشتن دانش و مهارت های تخصصی در زمینه پروژه های معدنی، درباره برخی مطالب تخصصی رشته عمران، مکانیک سخت، زمین شناسی، 
مدیریت مالی، حقوق، نقشه برداری، مدیریت، محیط زیست و ایمنی و سالمت نیز اطالعات کافی داشته باشند. در این مقاله قصد داریم درباره مسئولیت هایی 

که یک مهندس معدن به عهده دارد صحبت کرده و مسیر موفقیت در این رشته تحصیلی را تشریح کنیم.
■ یک مهندس معدن به چه مهارت هایی نیاز دارد؟

برای موفقیت در این شغل تنها نمی توان به دانش تئوری رشته مهندسی معدن که در دانشگاه کسب شده است اتکا کرد. بلکه افراد باید مهارت های نرم دیگری 
را نیز در خود پرورش دهند تا بتوانند در موقعیت های شغلی این گروه شغلی با موفقیت عمل کنند. در ادامه به مهم ترین مهارت های الزم برای تبدیل شدن 
به یک مهندس معدن موفق اشاره می کنیم. شما می توانید برای تقویت مهارت های نرم در خود، از تست های شخصیت شناسی کمک گرفته و نقاط ضعف خود 

را بهبود دهید.
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دعوت به همکاری

شركت اطلس سنگ پارسيان جهت تكميل كادر خود از 
استان هاي تهران، البرز، فارس، سمنان، قم، كردستان و يزد 

جهت كار در معدن منگنز در معلمان دامغان از افراد واجد شرايط 
زير دعوت به همكاري مي نمايد.

مهندس معدن: آقا،  تمام وقت
گرايش استخراج، داراي حداقل 3 سال سابقه كار بيمه اي

حقوق و مزاياي توافقي،  بيمه
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 

واتس اپ زير ارسال نمايند .
)Whatsapp( 09101495663

لينک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112243

دعوت به همکاری

مسئول فني
آقا/خانم، داراي سابقه كار، تمام وقت

امكان سفر و ماموريت به شهرستان به صورت دوره اي جهت 
بازديد نظارت بر توليد و كنترل كيفيت

سن حداكثر 35 سال، حداقل 5 سال سابقه مرتبط
داراي مدرك تحصيلي كارشناسي صنايع غذايي

تمديد و اصالح مجوزهاي ساخت از وزارت بهداشت
آگاهي از قوانين سازمان غذا و دارو جهت پيشبرد صحيح شركت

برنامه ريزي اجراي فعاليت هاي تضمين كيفيت
تسلط به كامپيوتر و نرم افزارهاي آفيس

آشنا به رويه ها و آيين نامه هاي غذا و دارو و استاندارد

داراي سابقه كار به عنوان مسئول فني در صنايع غذايي
توانايي باال در برقراري ارتباط موثر با مشتريان، R&D، تحقيق و 

توسعه بازار، فعال، با انگيزه، با دقت، متعهد و پيگير
توانايي پيگيري امور تا حصول نتيجه دلخواه

بيمه بيمه تكميلي ناهار، حقوق ثابت، بيمه تامين اجتماعي
آكوردهاي دوره اي، سبد كااليي دوره اي و ...

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را »با ذكر 
عنوان شغلي مورد درخواست در قسمت subject ايميل« به 

ايميل زير ارسال نمايند.

 hrsalamatgostaran@gmail.com
لينک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112240 

شركت توليدي بازرگاني پيشگامان سالمت گستران پيروز فعال در حوزه صنايع غذايي )روغن هاي خوراكي( جهت تكميل 
كادر توليد خود در دفتر مركزي شركت واقع در غرب تهران از كارشناسان صنايع غذايي واجد شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

كارشناس طراحي و ساخت سخت افزارهاي پردازشي
آقا/ خانم،  تمام وقت، كارشناسي ارشد- دكتري

گرايش الكترونيک، مسلط به مدارهاي الكترونيک ديجيتال و آنالوگ
مسلط به نرم افزارهاي مربوطه

الزم به توضيح است براي نخبگان وظيفه و افرادي كه شرايط 
بنياد نخبگان )تسهيالت خدمت سربازي شركت هاي دانش بنيان( 
را داشته باشند، امكان گذراندن دوره خدمت سربازي در پروژه هاي 

شركت مهيا مي باشد.
كارشناس طراحي و ساخت مدارات RF و آنتن

آقا/ خانم، تمام وقت،  كارشناسي، كارشناسي ارشد- دكتري
گرايش: الكترونيک- مخابرات، مخابرات ميدان

الزم به توضيح است براي نخبگان وظيفه و افرادي كه شرايط 
بنياد نخبگان )تسهيالت خدمت سربازي شركت هاي دانش بنيان( 
را داشته باشند، امكان گذراندن دوره خدمت سربازي در پروژه هاي 

شركت مهيا مي باشد.
كارشناس طراحي سيستم: آقا/ خانم، تمام وقت،  كارشناسي  

كارشناسي ارشد- دكتري، گرايش: مخابرات -سيستم
الزم به توضيح است براي نخبگان وظيفه و افرادي كه شرايط 

بنياد نخبگان )تسهيالت خدمت سربازي شركت هاي دانش بنيان( 
را داشته باشند، امكان گذراندن دوره خدمت سربازي

 در پروژه هاي شركت مهيا مي باشد.
طراح PCB:آقا/خانم،  تمام وقت، كارشناسي و كارشناسي ارشد 

PCB الكترونيک، مسلط به طراحي شماتيک و
Altium Designer آشنا به نرم افزار

الزم به توضيح است براي نخبگان وظيفه و افرادي كه شرايط 
بنياد نخبگان )تسهيالت خدمت سربازي شركت هاي دانش بنيان( 
را داشته باشند، امكان گذراندن دوره خدمت سربازي در پروژه هاي 

شركت مهيا مي باشد.
متقاضيان محترم واجد شرايط درصورت تمايل به همكاري رزومه 

خود را از طريق پست الكترونيكي براي شركت ارسال نماييد.
sghdcv@chmail.ir

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112238 : لينک

شركت صدرا گستر واقع در شرق تهران )لويزان( جهت تكميل كادر خود در استان  تهران از افراد 
واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

استخدام يك شركت در عسلويه
Inspection Engineer :شغل

كارشناسي/ كارشناس ارشد مهندسي مكانيک
سابقه كار حداقل 5 سال سابقه 

1- آشنايي با مفاهيم مديريت دارايي هاي فيزيكي و
 مهندسي قابليت اطمينان

2- تسلط بر كد و استاندارد هاي مرتبط با حوزه كاري بازرسي فني
3- تسلط بر روش هاي آناليز و تحليل و جمع آوري داده ها 

SPSS همچون
)RCFA( 4- تسلط بر تكنيک هاي ريشه يابي خرابي

5- تسلط كامل بر اصول بازرسي تجهيزات ثابت شامل انواع 

مبدل هاي حرارتي، مخازن اتمسفريک و تحت فشار،
 RPD  ها، Piping و ...

6- شناخت مكانيزم ها و حالت هاي خرابي در تجهيزات فرايندي 
7- آشنايي كامل با روش ها و اصول بازرسي فني در حوزه هاي 
جوش و NDT، خوردگي و متالورژي ساخت و نصب تجهيزات

Intermediate :سطح زبان انگليسي
ارسال رزومه در قالب PDF به

hr.job1399@yahoo.com 
لينک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112276 

دعوت به همکاری

مدير برنامه ريزي
خانم/ آقا، تمام وقت، كارشناسي ارشد يا كارشناسي مهندسي 

صنايع، مديريت صنعتي و يا مهندسي كامپيوتر
داراي سابقه كار مرتبط، تسلط كامل به زبان انگليسي

حقوق توافقي، بيمه، سرويس
كارشناس برنامه ريزي و توليد

خانم/ آقا، تمام وقت، مسلط به زبان انگليسي

رشته هاي مهندسي صنايع، مديريت و ساير رشته هاي مرتبط
حقوق توافقي، بيمه، سرويس

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به واتس اپ 
زير ارسال نمايند. لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.

واتساپ 09105821329
لينک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112270

شركت نمكهاي باريم و استرانسيم آسيا
 جهت تكميل كادر خود در استان سمنان، گرمسار از افراد واجد 

شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد..
مهندس صنايع:خانم، داراي سابقه كار، تمام وقت

حداقل 10 سال سابقه كار مفيد
سابقه كار تضمين كيفيت، تعمير و نگهداري

برنامه ريزي، حقوق و مزاياي مكفي
محل اسكان با كليه امكانات رفاهي

job@abassco.com
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112271 : لينک

دعوت به همکاری

يك شركت جهت تكميل كادر خود در استان  زنجان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

کمبود نیروی انسانی متخصص
در خصوص بزرگترین چالش های بازی سازان ایرانی با علی نادعلی زاده، مدیر استودیو بازی سازی تاد، 

گفت وگو کردیم.
نادعلی زاده که با بازی فروت کرفت به عنوان اولین بازی کافه بازار با پرداخت درون برنامه ای شناخته 

می شود، معتقد است: بزرگترین چالش بازی سازان ایرانی کمبود نیروی انسانی متخصص است.
مدیر استودیو بازی سازی تاد در این باره گفت: نه تنها صنعت بازی سازی بلکه کل حوزه فناوری 
اطالعات درگیر یک مهاجرت گسترده در زوایای پیدا و پنهان است. منظور از مهاجرت پنهان 

این است که افراد از داخل ایران برای شرکت های خارجی کار می کنند.
این کارآفرین حوزه بازی سازی افزود: از زمانی که قیمت دالر افزایش قابل توجهی به خود دید، این 
نیروها فضا را برای مهاجرت مناسب دیدند. چون هر چه باشد فعاالن حوزه آی تی از جمله نیروهایی 
هستند که هم به راحتی در خارج از کشور کار پیدا می کنند، هم مراحل مهاجرتشان به راحتی 
انجام می شود. بنابراین چالش اصلی که برای استودیوها وجود دارد، بحث مهاجرت نیروی انسانی و 
در نتیجه آن افزایش دستمزدهای کارکنان در بخش فنی است که با سوددهی محصوالت با ارز ریال 
چندان تناسب ندارد. از طرفی فروش محصوالت در داخل کشور به اندازه دستمزدها رشد نکرده و 
این برای استودیوهایی که سوددهی محدودتری داشتند، ضررهای سنگینی به همراه داشت تا جایی 

که برخی از آنها تعطیل شدند.
نادعلی زاده در ادامه با اشاره به چالش  پرداخت مالیات برای بازی سازان گفت: این روزها در برخی 
کشورها استودیوهای بازی سازی به دلیل پتانسیلی که در درآمدزایی دارند، نه تنها از مالیات معاف 
هستند بلکه در مواردی کمک هزینه مالی هم دریافت می کنند. اما این مساله در مورد کشور ما صادق نیست 

و بازی سازان ایرانی همیشه با مشکل پرداخت مالیات و بیمه روبه رو هستند.

تحریم و خال رقابتی
به عقیده سامان کاظمی، سرپرست استودیو لکسیپ گیمز، تحریم یکی از فاکتورهایی است که 

بر فعالیت بازی سازان کشور و کیفیت بازی های رایانه ای در ایران اثر منفی می گذارد.  
کاظمی تحریم را بزرگترین چالش بازی سازان در داخل ایران دانسته و می گوید: در مسیر طراحی 
و توسعه یک بازی ویدئویی مجموعه ای از هزینه ها به دالر وجود دارد که به علت تحریم ها به طرز 

وحشتناکی افزایش یافتند.
سازنده بازی اتاق تاریک در ادامه با بیان این که به علت تحریم ها مسیری برای انتشار بازی در سطح 
بین المللی وجود ندارد، اظهار کرد: در این شرایط نمی توانیم در سطح جهانی با رقبای اصلی خود 

رقابت کنیم و این مساله روی کیفیت بازی ها تاثیر سوء دارد.
وی افزود: به عنوان نمونه، بازی اتاق تاریک امکان رقابت با بازی های هم رده خود در سطح بین المللی 
را ندارد و نمی تواند به این وسیله نقاط منفی خود را پیدا کند. این بازی در ایران تنها دو تا سه رقیب 
دارد و وقتی بازی سازی بداند که قرار نیست در بازار بین المللی رقابت کند با توجه به این که در داخل 
کشور نیز رقبای چندانی ندارد، طبعا دست از تالش کردن و باال بردن کیفیت کار خود برخواهد داشت.

کاظمی در ادامه با اشاره به این که نیروهای انسانی ما فوق العاده بودند اما بسیاری از آنها 
مهاجرت کردند، گفت: مثال از ۲۰ نفری که در یک استودیو کار می کردند امروز تنها ۵ نفر 
باقی مانده است. زمانی که هنر، انرِژی و وقتی که برای این کار می گذاریم در مملکت خودمان 

به نتیجه نمی رسد، طبیعی است که نیروهای متخصص حرفه ای تن به ترک وطن بدهند.
به گفته کاظمی، البته همچنان استعدادهای خیلی خوبی در کشور داریم که یا کشف و شکوفا نشده 

یا حامی مالی ندارند.  

عدم رعایت کپی رایت
عدم رعایت حق مولف یکی از آن دردهای مشترک اهالی هنر و ادبیات است، از فیلمسازان و 

سینماگران گرفته تا نویسندگان و حتی بازی سازان. 
سرپرست استودیو لکسیپ گیمز که برای اولین بار خط داستانی را وارد دنیای بازی های موبایل کرد، 
با بیان این که مردم حاضر نیستند برای بازی های ایرانی هزینه کنند، گفت: بیش از یک دهه است 
که در ایران بازی تولید می شود با این حال کاربران بر این باورند که نباید برای بازی های ایرانی پول 
پرداخت کنند. بازی های ویدئویی هنوز به عنوان یک اثر فرهنگی به رسمیت شناخته نمی شوند و 

مردم متوجه نیستند که برای بازی کردن هم مثل فیلم دیدن در سینما باید بهایی بپردازند.
کاظمی افزود: البته بحث کپی رایت هم در این حوزه موثر است. وقتی یک بازی خارجی به صورت 
کپی و به قیمت خیلی پایین یا حتی رایگان در دسترس مخاطبان قرار می گیرد، بدون شک کاربر از 

بین بازی قانونی ایرانی و بازی خارجی رایگان بازی خارجی را انتخاب می کند.
وی عنوان کرد: برخی شرکت های ناشر بازی هستند که با مجوز بنیاد ملی بازی های رایانه ای بازی های 
کپی را دانلود و به نام خود منتشر می کنند و از این راه به سود می رسند. این کار نه از نظر 

اخالقی درست است نه از نظر قانونی اما بنیاد همچنان برای این شرکت ها مجوز صادر می کند.

سازنده بازی بال های تاریک تصریح کرد: اگر بنیاد از این شرکت ها بخواهد پیش از نشر بازی ابتدا از 
استودیوی سازنده مجوز بگیرند، این شرکت ها به طور قطع به جای این که میلیاردها تومان صرف 
کسب مجوز از یک استودیوی خارجی کنند تصمیم می گیرند روی بازی های داخلی مانور دهند که 

امکان نشر بین المللی آنها نیز وجود دارد. بنیاد در این زمینه کم لطفی می کند.

خال یک شرکت بازی سازی بزرگ
کاظمی در بخشی از اظهاراتش درباره بزرگترین چالش های بازی سازان ایرانی، به مساله نبود یک 
شرکت بازی سازی بزرگ چون یوبی سافت و اکتیویژن در کشور اشاره کرد و گفت: ما یک شرکت 
بازی سازی جدی نداریم. زیست بوم بازی سازی ایران متشکل است از چند استودیوی مستقل که با 
۱۰ تا ۱۵ نیرو همه تالش خود را روی تولید یک بازی گذاشته اند این در حالی است که یک استودیو 

خارجی مثل یوبی سافت با ۲۰۰ تا ۳۰۰ نیرو همزمان روی سه تا چهار پروژه کار می کند.
وی در ادامه با بیان این که ما هنوز یک شرکت بازی سازی نداریم چه برسد به صنعت بازی سازی 
گفت: با گذشت ۱۰ تا ۱۲ سال از آغاز صنعت بازی سازی اصال چیزی به نام شرکت بازی سازی 

نداریم. باید بستری فراهم شود که استودیوها دیگر دغدغه آن را نداشته باشند که تحریم ها یا تصویب 
قوانین عجیب و غریب و سلیقه ای به یک باره راه سوددهی آنها را مسدود کند.

مشکالت مالی
تیم های بازی سازی در ایران عموما با مشکل جذب سرمایه و تامین منابع مالی الزم برای پیشبرد 

پروژه های خود دچارند.
ایمان گلکار که با بازی شاه دزد شناخته می شود، جذب سرمایه را به عنوان یکی از چالش های بزرگ 
بازی سازان ایران معرفی کرده و می گوید: از آنجایی که سرمایه گذاری در پروژه های بازی سازی و به طور کلی 
پروژه های خالقانه احتمال ضرر و زیان باالیی دارد، بازی سازان عموما در جذب سرمایه به مشکل می خورند.

وی افزود: در این راه به یک سرمایه گذاری خطرپذیر نیاز است که به واسطه آن چند بازی مختلف 
امتحان شوند و دیتای آنها مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت یکی از آنها به نتیجه برسد.

گلکار در ادامه با تاکید بر اهمیت تربیت نیروی متخصص گفت: بزرگترین چالشی که بازی سازان 
ایرانی امروز با آن دست به گریبان هستند، جذب نیروی متخصص است چون این نیروها در 

شاخه های مختلف با تکیه به مهارت هایی که دارند جذب شرکت های بازی سازی خارجی شده و از 
این طریق مهاجرت کرده اند.

گلکار که بازی شاه دزد را در سطح بین المللی منتشر کرده است، درباره چالش هایی که تحریم برای 
کارش داشته نیز گفت: به دلیل وجود تحریم ها ناچار شدیم در انگلیس یک کشور ثبت کنیم و تمام 
مذاکراتی که با منتشرکننده آمریکایی اثر انجام دادیم، از طرف این شرکت بود. در نهایت به ناچار 

به جای نام استویو کاریزما با برند انگلیسی با آنها قرارداد بستیم.
مدیر استودیو بازی سازی کاریزما در ادامه خاطرنشان کرد: تحریم ها همچنین سرعت پیشرفت 
کار را نیز کاهش می دهد چون سرویسی مثل گوگل که تمام بازی سازان از آن استفاده می کنند، 

تحریم است.   

صنعت بازی های ویدئویی نداریم
به گفته مدیر استودیو بازی سازی کاریزما، با وجود پتانسیل باالیی که در کشور وجود دارد و برخالف 
آنچه مسئولین سعی در اثبات آن دارند ما در ایران هنوز چیزی به نام صنعت بازی های ویدئویی نداریم.

گلکار مشکل جلب سرمایه را در این زمینه مقصر دانسته و می گوید: تا زمانی که سرمایه مکفی 
به بازار بازی سازی تزریق نشود و نتوانیم این حوزه را به عنوان یک شغل پردرآمد به جامعه 

معرفی کنیم، چیزی به نام صنعت بازی های رایانه ای نخواهیم داشت.

راهکار چیست؟
نادعلی زاده در گفت وگویی که با خبرنگار ایرنا داشت از تجربه خود از انتشار اولین بازیش گفت. 
به گفته این کارآفرین جوان، او و تیمش در ابتدا تصور می کردند از آنجایی که فضای بازی موبایلی در 
ایران یک فضای جدید است، طرفدار چندانی هم ندارد اما در کمال ناباوری بازیکنان تمام محتوایی 
را که این تیم تولید کرده بودند در عرض یک هفته تمام کردند و آنها مجبور شدند محتوای جدید 
تولید کنند. رشد کار تا آنجا بود که کل سرمایه ای که به پروژه تزریق شده بود در عرض دوماه 
به جیب سرمایه گذار برگشت. حاال هر کدام از بازی های استودیو تاد در داخل ایران بیش از 

۵ میلیون بازیکن دارد.
بنابر آنچه گفته شد به نظر می رسد بستر الزم برای رشد بازی های رایانه ای بومی در کشور وجود دارد 
و مخاطبان از آنها استقبال می کنند پس راه حل چیست و نهادهای حمایتی وابسته به دولت چطور 

می توانند در مسیر به ثمر نشاندن این نهال نوپا قدم بردارند.
سازنده بازی فروت کرفت با بیان این که بازی سازی فضای نوپایی است و به حمایت از سوی دولت 
نیاز دارد، گفت: صنعت بازی های رایانه ای می تواند با بودجه کم و یک سرمایه گذاری کوچک اشتغال 
باال و سوددهی باال داشته باشد بنابراین از نهادهای حمایتی و دولتی انتظار می رود دست به حمایت های 

زیرساختی و آموزشی بزنند تا بعدها ثمره این کار را در اقتصاد کشور بچینند.
به گفته نادعلی زاده، برای آموزش کافیست در موسسات آموزشی مثل دانشگاه ها یا موسسات تخصصی 
در حوزه هنر و کامپیوتر، رشته های مربوطه ایجاد شود، دوره برگزار شده، استعدادیابی انجام شود و 

همچنین رویدادهایی چون گیم جم تدارک دیده شود تا بازی سازها را در کنار هم جمع کنند.
وی در این باره گفت: شرکت ها امکان سازماندهی و آموزش این جمع کثیر از استعدادها را ندارند از این 
رو نهادهای حمایتی باید ابتکار عمل را به دست گرفته و آموزش الزم را به استعدادهای این حوزه بدهند.
نادعلی زاده به عنوان یک راهکار دیگر از نهادهای حمایتی خواست موانعی چون بیمه و مالیات را 
از سر راه شرکت های نوپا در حوزه بازی سازی بردارند و به وعده هایی که درباره معافیت مالیاتی 

می دهند عمل کنند.
سازنده بازی شاه دزد نیز بر اهمیت آموزش تاکید کرد و گفت: بزرگترین کمکی که از نهادهای 
حمایتی انتظار می رود، تربیت نیروی متخصص است. زیرا کمک بالعوض مالی لزوما به این صنعت 

کمک نخواهد کرد و بالعکس انگیزه درآمدزایی را نیز از تیم ها می گیرد.
گلکار تصریح کرد: بزرگترین کمک در این حوزه آن است که نیروهای بی تجربه و در عین حال 

مستعد تربیت و وارد بازار کار شوند.
وی در ادامه انتقال تجربه بین بازی سازان را به عنوان یک راهکار دیگر مطرح کرد و گفت: متاسفانه با توجه 
به بحران شیوع کرونا رویدادهای دنیای بازی سازی لغو شده و خیلی وقت است که بازی سازان کنار 
هم جمع نشده اند. بزرگترین اتفاقی که می تواند به رونق این حوزه کمک کند این است که بازی سازان 

دست به تبادل تجربه بزنند.
جهان  در  رایانه ای  بازی های  فروش  مجموع  که  مدت هاست  بازی سازی  کارشناسان  گفته  به 
از مجموع فروش بازار کتاب و گیشه سینما جلو زده است با این وجود در داخل ایران هنوز 
اهمیت این صنعت درک نشده است و متاسفانه اگر وضعیت به همین منوال پیش برود متاسفانه 
ادامه دهند و  ایران می توانند به حیات  بازی سازی در  تا چهار استودیوی  تنها سه  نهایت  در 
استودیوهای کوچکتر و تیمهای کوچکی که صرفا با تکیه بر خالقیت خود بازی ساخته اند، طی 

چند سال آینده از بین خواهند رفت.

بررسی صنعت بازی های ویدئویی در بحثی با کارشناسان؛

در ایران صنعت بازی های ویدئویی نداریم

جمعی از بازی سازان مطرح ایرانی گفتند: برخالف آنچه مسئوالن سعی در اثبات آن دارند، در ایران هنوز چیزی به اسم صنعت بازی های ویدئویی نداریم و برای رسیدن به این عنوان راه 
درازی در پیش است. 

به گزارش ایرنا، همه چیز از سال ۱۹۷۱ و با انتشار بازی ویدئویی کامپیوتر اسپیس )Computer Space( شروع شد؛ این بازی سنگ بنایی شد برای صنعتی که امروز نزدیک به ۱۸۰ میلیارد 
درآمد دارد. پیش بینی می شود درآمد بازار بازی در جهان تا سال ۲۰۲۵ به ۲۵۶ میلیارد و ۹۷۰ هزار دالر هم برسد. این روزها بیش از ۲ میلیاردو نیم از جمعیت جهان پای کنسول های بازی 
می نشینند یا با گوشی هوشمندشان دنیای رنگارنگ بازی ها را کشف می کنند. با این وجود این صنعت در کشور ما آنچنان که باید و شاید جایگاه خود را پیدا نکرده و هنوز تا شکوفایی و ثمر 

دادن فاصله زیادی دارد.
بنابر آمار ارائه شده از سوی بنیاد بازی های ملی، در ایران بیش از ۳۲ میلیون گیمر وجود دارد اما این جمعیت بیشتر مصرف کننده محصوالت خارجی هستند و بازار داخلی در جذب آن ها 
ناکام مانده است. گواه همین بس که از مجموع هزینه کرد بازیکنان پلتفرم موبایل که بالغ بر ۲۹۰ میلیارد تومان است، تنها حدود ۲۸ درصد به سهم بازی های بومی اختصاص دارد. درآمدی 
که از سال ۹۶ تا ۹۸ تاکنون تنها ۱۰ درصد رشد داشته است. در حوزه بازی های پلتفرم های کنسول و رایانه وضع از این هم ناامیدکننده تر است، از مجموع هزینه کرد بازیکنان ایرانی در این 

حوزه که به ۴ هزار میلیارد تومان می رسد، بازی های بومی تنها ۲ درصد سهم دارند که در مقایسه با سال ۹۶ کاهشی ۶ درصدی را تجربه کرده است.
شاید یکی از دالیل بی اقبالی مردم به بازی های بومی را بتوان در چالش هایی که سد راه پیشرفت استودیوهای بازی سازی داخلی می شوند جست وجو کرد. اگر پای دردودل بازی سازان ایرانی 
بنشینید می بینید این سرمایه های بالقوه با چه چالش های بزرگ و کوچکی دست و پنجه نرم می کنند تا بتوانند پروژه ای را تولید و منتشر کنند. از کمبود نیروهای متخصص گرفته تا تحریم 

و بحران های اقتصادی، بازی سازان ایرانی با کوهی از مشکالت روبه رو هستند که آنها را از رشد و توسعه بازمی دارد.
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آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار
IT کامپیوتر و

ادامه مطلب کلیک کنید

مالی و حسابداری

پشتیبانی فنی )سرویسهای اینترنتی( 
آشنا با مبانی شبکه

)Network+, CCNA( 

ادامه مطلب کلیک کنید

استخدام کارشناس و ارشد حسابداری 
در کرج، حسابدار – اقا – حداکثر 30 

سال سن برای بانک

ادامه مطلب کلیک کنید

مهندس صنایع،  مکانیک و برق در مرکز 
دولتی، صنایع- کلیه گرایش ها برای بانک
کارشناس کنترل کیفیت - الکترونیک 
کارشناس تولید - صنایع و یا مدیریت 
صنعتی ، کارشناس بخش طراحی - 

مکانیک و یا طراحی صنعتی

مهندسی

فروش و بازاریابی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی

کارشناس فروش عالقمند به کار 
فروش تلفنی، فروشنده موبایل و تبلت 

در نمایندگی شرکت بین المللی
کارشناس بازرگانی خارجی -

کارشناس و مدیر تامین تجهیزات 
در پتروشیمی

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-کمک خیاط برای تولیدی- 

محیط مخصوص خانم ها
انباردار در شرکت وارد کننده قطعات 

خودرو، خدمات در بانک و
 سازمانهای مختلف

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

مسئول دفتر برای شرکت های
 مختلف در تهران، کارشناس

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...

اختصاص 10 درصد از سهم تعهد اشتغال 
استان تهران به سربازان ماهر 

  
معـاون هماهنگـی امور اقتصـادی اسـتاندار تهران 
بـا تاکید بـر اهمیت اشـتغال سـربازان ماهـر گفت: 
۱۰ درصد از برنامه تعهد اشـتغال اسـتان در سـال ۱۴۰۱ 
و  یابـد  مـی  اختصـاص  افـراد  ایـن  اشـتغال  بـه 
در  را  الزم  همـکاری  بایـد  اجرایـی  دسـتگاه های 

ایـن خصـوص بعمـل آورنـد.
عسـگری  حشـمت اله  بـازارکار،  گـــزارش  بـه 
درجلسـه قـرارگاه مهارت آموزی سـربازان بـا تاکید 
بـر تسـریع در رونـد پرداخـت تسـهیالت توسـط بانـک هـای عامـل بـه سـربازان مهـارت دیـده 
منقضـی از خدمـت افـزود: پیگیـری هـای الزم جهـت ارایـه تسـهیالت ارزان قیمت به سـربازان 

مشـمول انجـام گرفتـه و منابـع تسـهیالتی بـه میـزان کافـی در سـطح اسـتان وجـود دارد.
وی یادآورشد: آموزش ها باید در راستای نیازها باشند که تحقق آن مستلزم نیازسنجی و تعامل و 

همکاری بیشتر بین دستگاه های اجرایی و ستاد کل نیروهای مسلح است.
عسگری اظهارداشت: در این راستا دستگاه های اجرایی نیازهای خود را احصا و در اختیار ستاد کل 
آموزش  نوع  و  مکانی  موقعیت  بر حسب  دیده هم  آموزش  نیروهای  متقابل  به طور  و  دهند  قرار 

شناسایی و در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
با اشاره به ظرفیت های موجود در شهرک های  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران 
صنعتی و واحد های تولیدی گفت: ظرفیت بالفعل خوبی در صنایع این استان وجود دارد به گونه ای 
که بسیاری از واحدهای تولیدی افتتاح شده در ایام دهه مبارک فجر نیازمند استفاده از نیروهای 

ماهر و اموزش دیده می باشند.
وی بر ضرورت ایجاد الزامات قانونی این موضوع تاکید و خاطرنشان کرد: تکالیف تسهیالتی برای 
اشتغالزایی و جذب تسهیالت توسط سربازان  بودجه سال ۱۴۰۱روند  قانون  بانک های عامل در 

مهارت دیده را تحکیم و تسریع خواهد بخشید.

اعطای تسهیالت کم بهره به سربازان 
ــه  ــره ب ــم به ــهیالت ک ــه، تس ــان وظیف ــوزی کارکن ــارت آم ــرح مه ــرای ط ــب اج در قال

ــود. ــا می ش ــت اعط ــی خدم ــربازان منقض س
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما، مرکــز قــم، ســردار موحــد فرمانــده ســپاه امــام علــی 
ــالغ ســتاد کل نیرو هــای مســلح و  ــا اب ــن طــرح از ســال ۹۶ ب ــب )ع( گفت:ای ــن ابیطال اب
باهــدف شناســایی ظرفیت هــا، اســتعداد ها و غنــی ســازی اوقــات فراغــت ســربازان اجــرا شــد 

و هــر ســرباز حداقــل یــک دوره عمومــی و تخصصــی را میگذارنــد.
رئیــس قــرارگاه مهــارت آمــوزی ســربازان قــم گفــت: از ابتــدای ســال ۹۶ حــدود ۵ هــزار نفــر 

از ســربازان ســپاه قــم آموزش هــای مربــوط بــه ایــن طــرح را دیــده انــد.
رجائــی دبیــر قــرارگاه مهــارت آمــوزی ســربازان هــم بــا اشــاره بــه اینکــه ۲ هــزار میلیــارد تومــان 
تســهیالت بــرای مهــارت آمــوزی ســربازان منقضــی خدمــت کشــور در نظــر گرفتــه شــده اســت 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــربازان قم ــرای س ــان ب ــارد توم ــار، ۲۲ میلی ــزان اعتب ــن می ــت: از ای گف

شــده اســت.
ــک دوره  ــل ی ــدن حداق ــه گذران ــروط ب ــت مش ــان خدم ــدور کارت پای ــال ۱۴۰۱ ص از س

ــت. ــی اس تخصص

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران: 

ــه  ــان وظیف ــوزی کارکن ــارت آم ــزی مه ــرارگاه مرک ــی ق ــاور عال ــتیار و مش دس
ســتاد کل نیروهــای مســلح از پوشــش ملــی مهــارت آمــوزی ســربازان در ســال ۱۴۰۱ 

ــر داد. ــا آمــوزش ۵۰۰ هــزار نفــر خب ب
ــه  ــه ب ــال ۱۴۰۰ ک ــت: در س ــر گف ــا مه ــو ب ــی در گفت وگ ــی کمال ــردار موس س
عنــوان ســال گســترش مهارت هــا اســت و در راســتای طــرح جامــع توانمندســازی 
ــداد ۱۰۹  ــاه تع ــن م ــا بهم ــای مســلح، ت ــه نیروه ــان وظیف ــوزی کارکن و مهارت آم
ــاعت در ۱۸۶۴ کارگاه  ــر س ــون نف ــه طــی ۱۵ میلی ــان وظیف ــر از کارکن ــزار نف ه
آموزشــی و ۵۶۵۴ محیــط واقعــی کار در ۵۰۰ رشــته مختلــف مهارتــی، در مراکــز 
و یگان هــای نیروهــای مســلح، دوره هــای آمــوزش تخصصــی فنــی و حرفــه ای 

را طــی کــرده انــد.
وی افــزود: همچنیــن تعــداد ۴۵ هــزار ســرباز در ۱۰ رشــته کشــاورزی و ۱۰ هــزار 
آموزش هــای  و ورزشــی  و هنــری  فرهنگــی   ،ICT در رشــته های  ســرباز 

ــد. ــرده ان ــپری ک ــت س ــا موفقی تخصصــی را ب
ــه  ــان وظیف ــوزی کارکن ــارت آم ــزی مه ــرارگاه مرک ــی ق ــاور عال ــتیار و مش دس
ــر آن تعــداد ۸۷ هــزار نفــر نیــز در  ســتاد کل نیروهــای مســلح گفــت: عــالوه ب
ــی و  ــب و کار، مال ــی، کس ــبک زندگ ــه س ــی چهارگان ــوزش عموم ــای آم دوره ه
حقوقــی و کســب و کار در فضــای مجــازی و ۹۹ هــزار نفــر نیــز در دوره آمــوزش 

ــد. امــداد و نجــات شــرکت کردن
کمالــی در پایــان گفــت: بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال ۱۴۰۱ بــه عنــوان ســال 
ــی  ــند مل ــاس س ــر اس ــه و ب ــان وظیف ــی کارکن ــارت آموزش ــی مه ــش مل پوش
ــزی الزم  ــه ری ــوزی، برنام ــع مهارت آم ــرح جام ــتغال و ط ــوزی و اش ــارت آم مه
جهــت آمــوزش تخصصــی بالــغ بــر ۲۰۰ هــزار نفــر در رشــته های فنــی و حرفــه ای، 
کشــاورزی، ICT، ورزشــی، فرهنگــی و هنــری و آمــوزش عمومــی و ۳۰۰ هــزار نفر 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــه، ص ــای پنج گان ــته مهارت ه در رش

سردار کمالی به مهر خبر داد ◄
برنامه ریزی برای مهارت آموزی ۵00 هزار سرباز در 1401

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 

 
ــورای اســالمی  ــس ش ــی مجل ــی و سیاســت خارج ــت مل عضــو کمیســیون امنی
گفــت: طــرح جامــع ســاماندهی خدمــت ســربازی در حــال بررســی در کمیســیون 
امنیــت ملــی مجلــس اســت و نظــر ســتادکل نیروهــای مســلح هــم در ایــن بــاره 

اخــذ شــده اســت.
ــه آخریــن وضعیــت  ــا اشــاره ب ــا خبرنــگار مهــر، ب شــهریار حیــدری در گفتگــو ب
ــرف  ــی از ط ــرح جامع ــت: ط ــس، گف ــربازی در مجل ــون س ــالح قان ــرح اص ط
ــی و  ــه کمیســیون امنیــت مل ــاره ســاماندهی خدمــت ســربازی ب ــدگان درب نماین

ــه در حــال بررســی اســت. سیاســت خارجــی ارجــاع شــده ک
ــی و سیاســت خارجــی مجلــس در حــال  ــان کــرد: کمیســیون امنیــت مل وی بی
بررســی ایــن طــرح بــا حضــور نماینــدگان ســتاد کل نیروهــای مســلح و نیــروی 

ــن  ــاد ای ــاره ایــن طــرح اخــذ شــده اســت. مف ــان درب انتظامــی اســت و نظــر آن
طــرح بیشــتر شــامل مشــموالن غایبــی اســت کــه ســن اعــزام بــه خدمــت آن هــا 
ســپری شــده یــا بیــش از ۲۰ ســال اســت کــه در خــارج از کشــور ســکونت دارنــد. 
ــی  ــا اتخــاذ راه حل های ــن تکلیــف شــوند و ب ــد تعیی ــن گــروه از مشــموالن بای ای

بتواننــد خدمــت ســربازی را خریــداری کننــد.
ــورای اســالمی  ــس ش ــی مجل ــی و سیاســت خارج ــت مل عضــو کمیســیون امنی
تصریــح کــرد: هنــوز بررســی های مــا دربــاره طــرح مذکــور نهایــی نشــده اســت 
و بایــد طرحــی جامــع و کامــل در کمیســیون بــه تصویــب برســد و ســپس بــه صحن 

مجلــس ارائــه شــود.
ــه  ــر اینک ــی ب ــه مبن ــق بودج ــیون تلفی ــه کمیس ــه مصوب ــاره ب ــا اش ــدری ب حی
مشــموالن متأهــل دارای دو فرزنــد و بیشــتر کــه بــاالی ۳۰ ســال ســن دارنــد، 
در ســال آینــده می تواننــد کارت معافیــت را بــه صــورت رایــگان دریافــت کننــد، 
ــد  ــه بتوانن ــود ک ــم ش ــراد فراه ــن اف ــرای ای ــرایطی ب ــد ش ــًا بای ــت: حتم گف

ــد. ــت کنن ــت دریاف ــان خدم کارت پای
وی اظهــار داشــت: البتــه نبایــد ایــن مصوبــه اســتمرار داشــته باشــد و 
ــه  ــی ک ــد. در صورت ــربازی نرون ــت س ــه خدم ــه ب ــد ک ــویق کن ــراد را تش اف
ــد،  ــب برس ــه تصوی ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــن مجل ــه در صح ــن مصوب ای
آن  اجرایــی  آئین نامــه  در  مســلح  نیروهــای  کل  ســتاد  و  دولــت  بایــد 
ــن  ــه ای ــود ک ــد ش ــد قی ــال بای ــرای مث ــد. ب ــر گیرن ــی را در نظ محدودیت های
مصوبــه تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ الزم االجراســت و بــرای ســال های بعــد 
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــون ب ــن قان ــب ای ــر تصوی ــت. اگ ــد یاف ــه نخواه ادام
ــا در  ــد ت ــربازی نمی رون ــه س ــراد ب ــیاری از اف ــد، بس ــی باش ــت زمان محدودی

آینــده کارت معافیــت رایــگان بگیرنــد.

طرح جامع مجلس برای ساماندهی سربازی 
سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کردستان 

برگزاری هشتمین دوره
 مهارت آموزی سربازان ارتش 

 سرپرســت اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان کردســتان، از 
برگــزاری هشــتمین دوره مهــارت آمــوزی ســربازان وظیفــه بــا آمــوزش مبانــی 

ــر داد. ــن اداره کل خب ــط ای ــک، توس ــارت الکترونی ــی تج ــوری و عمل تئ
بــه گــزارش بــازارکار از روابــط عمومــی اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
ــن اســتان  ــم ادریســی، سرپرســت اداره کل ICT ای اســتان کردســتان، ابراهی
بــا ذکــر ایــن مطلــب گفــت: محتــوای دوره مهــارت آمــوزی ســربازان وظیفــه، 
ــای روز  ــرات و نیازه ــای دانشــکده پســت و مخاب ــر اســاس ســرفصل ه ب
ــن دوره را  ــدگان در ای ــرکت کنن ــه ش ــت ک ــده اس ــزی ش ــازارکار، برنامه ری ب
ــر بســتر  ــر تجــارت الکترونیــک و ب جهــت توســعه کســب و کارهــای مبتنــی ب

ICT آمــاده مــی کنــد.
ــی در حــوزه ارتباطــات  ــر کارآفرین ــد وزارت ارتباطــات ب ــه تاکی ــا اشــاره ب وی ب
ــرکت  ــن دوره ش ــه در ای ــه ای ک ــربازان وظیف ــزود: س ــات، اف ــاوری اطالع و فن
مــی کننــد، عــالوه بــر یادگیــری مفاهیــم تئــوری توســعه تجــارت الکترونیــک، 
طراحــی و توســعه وب ســایت هــای فــروش آنالیــن را نیــز بــه صــورت عملــی 

فــرا مــی گیرنــد.
ــه  ــی ک ــراد حقیق ــه اف ــات ب ــهیالت وزارت ارتباط ــه تس ــاره ب ــا اش ــی ب ادریس
ــرد:  ــان ک ــر نش ــد، خاط ــت دارن ــک فعالی ــارت الکترونی ــعه تج ــه توس در زمین
ــی  ــعه و طراح ــا توس ــد ب ــی توانن ــک، م ــارت الکترونی ــران دوره تج فراگی
ــام در  برنامــه هــای کاربــردی در زمینــه کســب و کارهــای اینترنتــی و ثبــت ن
ســامانه تــوان آفریــن، از تســهیالت وزارت ارتباطــات بــرای ارتقــاء کســب و کار 

ــد. ــود اســتفاده کن خ

◄
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مرکز آموزش علمی کاربردی
 مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

دعوت به همکاری در

۴۰ درصد فارغ التحصیالن دانشگاهی در کاشان بیکارند 

فرماندار کاشان:  

 اولیــن دوره مســابقات پــرش بــا اســب دانشــجویان دختــر و پســر دانشــگاه هــای سراســر کشــور بــه میزبانی 
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی اســتان تهــران شــرق برگــزار می شــود.

بــه گــزارش بــازارکار از روابــط عمومــی دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی، دکتــر خــداداد واحــدی رئیــس 
ــزود: پــس از  ــر اف ــن خب ــا اعــام ای ــن دوره از مســابقات ب ــی ای ــر اجرای واحــد اســتان تهــران شــرق و دبی
برگــزاری موفــق اولیــن دوره مســابقات ســوارکاری پــرش بــا اســب دانشــجویان دختــر و پســر دانشــگاه های 
منطقــه یــک کشــور در خردادمــاه ســال جــاری، میزبانــی اولیــن دوره مســابقات پــرش بــا اســب دانشــجویان 
ــتان  ــد اس ــردی واح ــی کارب ــع علم ــه دانشــگاه جام ــر کشــور ب ــای سراس ــر و پســر دانشــگاه ه دخت

تهــران شــرق واگــذار شــد.
رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی اســتان تهران شــرق در ادامــه اظهار داشــت: ایــن دوره از مســابقات 
بــا پیگیــری و همــکاری معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی و اداره کل تربیــت بدنی دانشــگاه جامع علمــی کاربردی، 

فدراســیون ســوارکاری، فدراســیون ملــی ورزش دانشــگاهی و مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی فدراســیون 
ســوارکاری، برگــزار مــی شــود.

دبیــر اجرایــی اولیــن دوره مســابقات پــرش بــا اســب دانشــجویان دختــر و پســر دانشــگاه هــای کشــور افزود: 
ــا هــدف، شناســایی دانشــجویان ورزشــکار در رشــته ســوارکاری و ســعی در شناســاندن  ــن مســابقات ب ای

رشــته ســوارکاری بــه ســایر دانشــجویان عاقمنــد بــه اســب و پــرش بــا اســب  برگــزار مــی شــود.
وی تصریــح کــرد: ایــن مســابقات بــا حضــور همــه دانشــجویان دانشــگاه هــای وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری، دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی، دانشــگاه پیام نــور، دانشــگاه آزاد اســامی، دانشــگاه فنی و حرفــه ای، 
دانشــگاه فرهنگیــان، موسســات غیــر انتفاعــی و دانشــگاه هــای وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
اســفندماه ســال جــاری در ســه رده مبتــدی، E و D بــا رعایــت تمامــی پروتــکل هــای بهداشــتی اباغــی 

ســتاد ملــی کرونــا برگــزار مــی شــود.

دعوت به همکاری

شركت دانش بنيان توليدي فدكو 
براي تكميل كادر خود در تهران )منطقه 4 - حكيميه( از 

واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:
مهندس مكانيك

كارشناس يا كارشناس ارشد مهندسي مكانيك، مكانيك جامدات
بكارگيري و كار با استانداردهاي مهندسي مكانيك
مدلسازي و ترسيم قطعات و سيستم هاي مكانيكي
طراحي تلرانس )ابعادي و هندسي( قطعات مكانيكي

 drawings, OPCs,( تهيه مدارك مهندسي و ساخت
)QCPs, QC reports, instruction manuals

Solid works مهارت در كار با نرم افزار
آشنايي با نرم افزارهاي Office، حقوق توافقي
 ساعت و روز كاري: شنبه تا چهارشنبه 8 اي 17

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

job.phedco@gmail.com
لينك : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112274

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شركت دانش بنيان داده آوران بهين طرح 

در غرب تهران جهت تكميل كادر پرسنلي خود در تهران 
)منطقه 2 - صادقيه( از افراد واجد شرايط زير دعوت به 

همكاري مي نمايد:
 منشي  : سابقه كاري1سال، كارشناسي

حداكثر 35ساله، آشنا به امور دفترداري و بايگاني
مسلط به word و تايپ

داراي روابط عمومي و مسئوليت پذيري باال
پيگيري موارد اداري، موارد ارجاع شده از سوي مديريت

 حقوق: از 4 ميليون تومان، طبق وزارت كار
 ساعت و روز كاري: شنبه تا چهارشنبه 8:00 صبح تا 17:00 

عصر - پنج شنبه ها 8:00 صبح تا 13:00 عصر
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده در 

بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.
jobs@dadehavaran.com

لينك :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112273 

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شركت نرم افزارهاي بيمارستاني طراح داده پيشرو 
جهت تكميل كادر خود در استان  تهران از افراد واجد شرايط 

زير دعوت به همكاري مي نمايد.
پشتيبان نرم افزار 

آقا، تمام وقت
در همه رشته ها با اولويت حسابداري و نرم افزار

 با حداكثر سن 27 سال، پاداش
كليه آموزش هاي رايگان برنامه نويسي و بانك اطالعاتي 

توسط شركت داده خواهد شد.
حقوق ثابت، حق ماموريت،  پاداش بهره وري

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

pdd_tdp@yahoo.com
لينك :  

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112272

دعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك شركت جهت تكميل كادر واحد حسابداري خود در استان  
خوزستان، شهر اهواز از افراد واجد شرايط زير

 دعوت به همكاري مي نمايد.
حسابدار ارشد

آقا، داراي سابقه كار، تمام وقت
با تجربه، داراي حداقل 10 سال سابقه در حسابداري

تسهيالت و مزايا
حقوق و مزايا بصورت توافقي مي باشد
sampars90@gmail.com

لينك : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112269

مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکی و زیســتی 
ایــران وابســته بــه جهاددانشــگاهی، جهــت تدریــس دوره هــای تــک 
درس و تــک پودمــان در دانشــگاه جامــع علمــی و کاربــردی از 

ــد. ــی کن ــه همــکاری م ــوت ب ــدان واجــد شــرایط دع عاقمن
ــس دوره هــای  ــازارکار، شــرایط عمومــی جهــت تدری ــزارش ب ــه گ ب
ــردی  ــی و کارب ــع علم ــگاه جام ــان در دانش ــک پودم ــک درس و ت ت
شــامل: دارابــودن مــدرک حداقل کارشناســی ارشــد، ســکونت در اســتان های 
البــرز و تهــران، امــکان حضــور در محــل مرکــز )کمالشــهر کــرج( بــرای 

برگــزاری دوره هــای عملــی و ســابقه تدریــس و پژوهــش اســت.
رشته های مورد نیاز نیز شامل:

کارشناس ارشد و دکترای تخصصی صنایع غذایی با گرایش گوشت
کارشناس ارشد و دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی با گرایش گوشت

کارشناس ارشد و دکترای تخصصی میکروبیولوژی
کارشناس ارشد رشته های کشاورزی با سابقه در زمینه تولید قارچ های صدفی و خوراکی

دکترای اقتصاد کشاورزی با حداقل ۳ سال سابقه تدریس است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران 

،متقاضیــان مــی تواننــد جهــت تکمیــل فــرم درخواســت بــه نشــانی uast.ibrc.ir  مراجعــه کننــد.
 گفتنــی اســت، تصویــر ســوابق تدریــس و ســوابق پژوهشــی و مــدارک تحصیلــی بایــد بــه صــورت فایــل 

زیــپ شــده بــا فــرم ارســال گــردد. بــه فــرم هــای بــدون ســابقه تدریــس، ترتیــب اثــر داده نمــی شــود.

 فرمانــدار کاشــان بــا بیــان اینکــه ۴۰ درصــد فارغ التحصیــان 
ــچ  ــگاه ها هی ــت: دانش ــتند، گف ــکار هس ــان بی ــگاهی در کاش دانش

ــد. ــور نمی کنن ــت کش ــه صنع ــی ب کمک
 ، کاشــان  از   تســنیم  خبرگــزاری  از  بــازارکار  گــزارش  بــه 
ه  نشــگا دا در  حضــور  حاشــیه  در  رعــی  ا ز محمدشــریف 
ــار داشــت: در ۴۳ســال از  ــی اظه ــه ای شــهید رجای و حرف ــی  فن
عمــر انقــاب اســامی اتفاقــات خوبــی در حــوزه علــم و فنــاوری 
در کشــور رخ داده بــه نحــوی کــه در ســال 57 در حــدود 2۰۰ هــزار 
دانشــجو داشــتیم در صورتــی کــه امــروز بیــش از ســه میلیــون 
دانشــجو در کشــور در حــال تحصیــل هســتند و ســالیانه ده هــا هــزار 
ــا امــروز در حوزه هــای پژوهــش  ــه علمــی تولیــد می کنیــم و م مقال

و فنــاوری در بیــن کشــورهای دنیــا پیشــگام هســتیم.
سرپرســت فرمانــداری ویــژه شهرســتان کاشــان  افــزود: علــی رغــم 
آمــار خوبــی کــه در تعــداد دانشــجویان وجــود دارد ولی متاســفانه در 
حــدود ۳5 درصــد بیــکاران جامعــه از فــارغ التحصیــان دانشــگاهی 

هســتند کــه دچــار نوعــی ســرخوردگی در جامعــه شــده اند.
ــدود  ــان درح ــی کاش ــه صنعت ــه در منطق ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــکار  ــتان بی ــن شهرس ــگاهی در ای ــان دانش ــد فارغ التحصی ۴۰درص
هســتند، گفــت: در هیــچ برهــه ای از زمــان پیگیــری نکرده ایــم کــه 
چنــد درصــد از دانشــجویان پــس از فارغ التحصیــل شــدن در رشــته 
تخصصــی خــود مشــغول بــه کار می شــوند و اصــوالً چــه سرگذشــتی 

ــود. ــد ب ــگاه ها خواه ــن دانش ــان ای ــار فارغ التحصی در انتظ
سرپرســت فرمانــداری کاشــان در ادامــه بیــان کــرد: بــا وجــود ابــاغ 
نقشــه علمــی کشــور توســط مقــام معظــم رهبــری، متاســفانه هنــوز 
ــزرگ نیســت،  زیرســاخت ها و  برنامه هــای مــا آمــاده ایــن حرکــت ب
بــا وجــود اینکــه دانشــجویان و اســاتید از هــوش باالیــی برخوردارنــد 

ولــی در زمینــه زیرســاخت ها و برنامه هــا اقــدام جــدی انجــام نشــده 
ــائل و  ــع مس ــتای رف ــی در راس ــدی علم ــن توانمن ــوان از ای ــا بت ت

مشــکات کشــور بــه صــورت کاربــردی اســتفاده کنیــم.
زارعــی گفــت: حرکتــی کــه ســال ها قبــل در دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اجــرا شــد بایــد بــرای تمامــی مراکــز علمــی و صنعتــی کشــور الگــو 
باشــد چــرا کــه وقتــی دانشــگاه علــوم پزشــکی از وزارت علــوم جــدا 
ــار  ــوم پزشــکی در کن ــه دانشــگاه های عل ــم ک و مســتقل شــد دیدی
بیمارســتان هــا قــرار گرفتــه و دانشــجویان بــه مــوازات کاس هــای 
ــا مســائل رشــته تخصصــی خــود  ــردی ب ــه طــور کارب درس خــود ب
آشــنا شــده و بســیاری از دروس توســط اســاتید در کنــار پزشــکان و 

ــه می شــود. ــه دانشــجویان ارائ بیمــاران ب

وی در ادامــه تصریــح کــرد: امیدواریــم روزی برســد کــه روش تجربــی 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی در ســطح کشــور برای ســایر دانشــگاه ها 
و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور بــه طــور کامــل پیاده ســازی و مــورد 

ــرار بگیرد. اســتفاده ق
ــی در  ــک بررس ــا ی ــت: ب ــراز داش ــان اب ــداری کاش ــت فرمان سرپرس
ــگاه ها در  ــه دانش ــود ک ــخص می ش ــا مش ــگاه های دنی ــطح دانش س
بســیاری از نقــاط دیگــر نــه تنهــا وابســته بــه دولت هــا نیســتند بلکــه 
بــه طــور مــداوم در کنــار صنعــت کشورشــان قــرار گرفتــه و در حــال 
ــا  ــه تنه ــا ن ــه دانشــگاه های م ــی ک ــروت هســتند در صورت ــد ث تولی
ــد بلکــه ازطــرف دیگــر  ــه صنعــت کشــور نمی کنن هیــچ کمکــی ب
ــه  ــتند و هیچگون ــت هس ــه دول ــه بودج ــته ب ــل وابس ــور کام ــه ط ب

اســتقال مالــی ندارنــد.
ــت در  ــی دول ــه عنــوان نماینــده عال زارعــی خاطرنشــان کــرد: مــا ب
ــود  ــت وج ــیل و ظرفی ــر پتانس ــد از حداکث ــان بای ــتان کاش شهرس
موجــود اســتفاده کــرده و بــا بســیج کــردن امکانــات و ظرفیت هــای 
موجــود در شهرســتان کاشــان اقدامــی انجام دهیــم تا فــارغ التحصیان 
دانشــگاهی شــغلی متناســب بــا رشــته و تخصص خــود و در راســتای 
مســائل روز جامعــه داشــته باشــند در ایــن صــورت می توانیــم ادعــا کنیم 

کــه پیــروز هســتیم.
ــا  ــرد: دانشــگاه های م ــان ک ــان بی ــژه کاش ــداری وی سرپرســت فرمان
بایــد بتواننــد مســئله محــور و مهــارت محــور باشــند و دانشــجویانی 
ــا  ــه تنه ــوند ن ــل می ش ــگاه.هایی فارغ التحصی ــن دانش ــه از چنی ک
ــته  ــا رش ــغل متناســب ب ــرای انتخــاب ش ــه ای ب ــچ دغدغ ــد هی نبای
تحصیلــی خــود داشــته باشــند بلکــه بایــد بتواننــد بــا شــغل و یــا در 
ــاز کننــد. کنــار شــغل خــود گــره ای از مســائل و معضــات کشــور را ب

اعالم زمان ثبت درخواست میهمانی دانشجویان 
دانشگاه جامع علمی کاربردی 

دانشجویان  میهمانی  درخواست  ثبت  زمان 
در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 

اعام شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
ــلیمان  ــر س ــردی، دکت ــی کارب ــع علم جام
عباســی معــاون فرهنگــی و دانشــجویی 
دانشــگاه جامــع علمــی افــزود: باتوجــه بــه 
شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور و 
بــرای همــکاری و مســاعدت بــا متقاضیــان 
در راســتای اخــذ دروس در نزدیکتریــن 
محــل بــه مــکان زندگــی، دانشــجویان 
ایــن دانشــگاه مــی تواننــد نســبت بــه ثبــت 
درخواســت میهمانــی خــود در ســامانه 
آموزشــی ایــن دانشــگاه از 2۳ بهمــن مــاه 
تــا  ۱۱ اســفندماه ســالجاری اقــدام کننــد.

ــه  ــت هم ــا، الزم اس ــروع کاس ه ــدی ش ــان بن ــه زم ــه ب ــرد: باتوج ــح ک ــی تصری ــر عباس دکت
ــد  ــاب واح ــت و انتخ ــت درخواس ــه ثب ــبت ب ــت نس ــرع وق ــی، در اس ــی میهمان ــجویان متقاض دانش

ــد. ــدام کنن اق

اولین دوره مسابقات پرش با اسب دانشجویان دانشگاه های کشور برگزار می شود 

به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی 
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مرکز ملی فرش فعال در وزارت صمت می ماند 
تــا ایجــاد ســاختار مناســب در وزارت میــراث فرهنگــی، 

مرکــز فــرش در وزارت صمــت اســتقرار خواهــد داشــت.
ــازی در  ــدی نی ــید مه ــوز، س ــن نی ــزارش بولت ــه گ ب
ــرش دســتباف داشــت،  ــاالن صنعــت ف ــا فع ــه ب نشســتی ک
گفــت: فــرش دســتباف ایــران از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
بــوده و بازتابــی از تاریــخ و میــراث فرهنگــی کشــور و متأثــر 
ــتگاه  ــت و خاس ــامی اس ــی و اس ــل ایران ــگ اصی از فرهن

ــران اســت. ــی آن ای اصل
وی افــزود: فــرش دســتباف اهمیــت اساســی در اقتصــاد 
بخــش قابــل توجهــی از خانوارهــای کشــور داشــته و ســهم 
ــی، ارزآوری و  ــادرات غیرنفت ــی، ص ــازار جهان ــده ای در ب عم
اشــتغال کشــور دارد از ایــن رو حکمرانــی مؤثــر و اثربخــش در ایــن رشــته فعالیــت دغدغــه همــه سیاســت گــذاران 

ــت. ــادی اس ــای اقتص حوزه ه
ــاره  ــورد اش ــای م ــا و مزیت ه ــی ویژگی ه ــرد: زمان ــد ک ــب و کار تاکی ــط کس ــی و محی ــاون هماهنگ مع
فــرش دســتباف رشــد و توســعه می یابــد کــه ایــن هنــر صنعــت بــا ذوق، اســتعداد، ارزش، اصالت هــای فرهنگــی، 
ــد تنگاتنــگ  ــاط مســتمر و پیون ــی ارتب ــل ایران ــدان بومــی و اصی ــا خاقیت هــای هنرمن ــز ب ــری، تاریخــی و نی هن

داشــته باشــد.
ــی  ــره اصل ــتباف در زم ــرش دس ــال حاضــر ف ــت: درح ــط کســب و کار گف ــاون هماهنگــی و محی مع
ــا ذوق هنــری و خاقیــت فکــری و عناصــر  ــد و ب ــه حســاب می آی تریــن صنایــع دســتی مهــم کشــور ب
ــوم  ــت ب ــعه زیس ــی در توس ــیار مهم ــش بس ــذا نق ــد، ل ــی می یاب ــد و تجل ــده تولی ــط بافن ــی توس بوم

ــور دارد ــتی کش ــع دس صنای

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
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در نشستی بررسی شد؛ 

چتر نجات طراحان باید بر سر بازار زیورآالت 
باز شود  کشور 

ــد  ــی توانن ــان م ــناس، طراح ــک کارش ــه ی ــه گفت ب
اصلــی تریــن عامــان توســعه صنعــت زیــورآالت در ایــران 
باشــند؛ اگــر چنیــن فرآینــدی رخ ندهــد؛ صنعــت زیــورآالت 
ایــران بــه نهایــت کار خــود مــی  رســد و بایــد پرونــده آن را 

ــم. ــرای همیشــه ببندی ب
ــازارکار، محمــد رضــا آبســی، کارشــناس  ــه گــزارش ب ب
حــوزه  کســب و کار زیــورآالت در نشســت برخــط بــا 
ــت؛  ــد اس ــی« معتق ــازار جهان ــورآالت و ب ــت »زی محوری
هــر شــیء کــه جنبــه زیبایــی و گرانبهایــی داشــته باشــد در 
دســته زیــورآالت محســوب مــی شــود و طراحــان، بازیگــران 

ــن صنعــت هســتند. ــی عرصــه ای اصل
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت حضــور طراحــان در بــازار زیــورآالت گفــت: اگــر مــی خواهیــم نگــرش صنعتــی 
ــا  ــود را ب ــرایط موج ــد ش ــم، بای ــگاه کنی ــه آن ن ــت ب ــک صنع ــوان ی ــه عن ــت و ب ــورآالت را تقوی در عرصــه زی
بازارهــای اطــراف در کشــورهای دیگــر مقایســه کنیــم؛ اینکــه بدانیــم آن هــا چــه اقداماتــی راســتای توســعه 

تجــارت بــه ثمــر رســانده انــد و مــا تــا کجــا پیــش رفتــه ایــم.  
ــروش یکــی از  ــازار ف ــودن ب ــم نب ــزود: فراه ــورآالت  اف ــت زی ــی توســعه صنع ــع اصل ــاره موان آبســی درب
ــدات  ــرض تولی ــه ف ــر ب ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــن اس ــورآالت ای ــت زی ــعه صنع ــا در توس ــی م ــکات اساس مش
ــد  ــی عای ــری مهمــل اســت و ســود چندان ــروش فراهــم نشــود، ام ــرای ف ــر بســتر مناســب ب ــوب، اگ مرغ

ــود. ــی ش ــدگان نم ــد کنن تولی
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با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی؛ 

اطالعات فناوری  بین المللی  نمایشگاه  دومین 
 و ارتباطات برگزار می شود 

ســتاد توســعه اقتصــاد دیجیتــال معاونــت علمــی 
بــا اعــام حمایــت از برگــزاری دومیــن نمایشــگاه 
ــوان  ــات، فراخ ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــی فن ــن الملل بی
ــداد را  ــن روی ــان در ای ــش بنی ــای دان ــرکت ه حضــور ش

ــرد. ــر ک منتش
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ســتاد توســعه 
ــی و  ــت علم ــازی معاون ــمند س ــال و هوش ــاد دیجیت اقتص
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــوری، ش ــاوری ریاســت جمه فن
ــس  ــات )کیتک ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــگاه فن در نمایش
۲۰۲۲( در حوزه هــای هوشمندســازی فضــای شــهری، 
اینترنــت اشــیا و امنیــت اطاعــات، آخریــن دســتاوردهای 

ــد داد. ــه خواهن ــود را ارائ خ
ــی هوشــمند، هنرهــای  ــی، حکمران ــن نمایشــگاه در محورهــای هــوش مصنوعــی، فناوری هــای مال ای
ــمند  ــه هوش ــهر و خان ــمند، ش ــری هوش ــی و یادگی ــاخت ها، یادده ــاوری و زیرس ــوآوری، فن ــانه ای، ن رس
ــر اســت:  ــوارد زی ــی نمایشــگاه کیتکــس ۲۰۲۲ شــامل م ــزار می شــود. اهــداف برپای ــت اشــیا( برگ )اینترن
ــرمایه گذاری  ــهم س ــش س ــت آن -افزای ــن امنی ــات و تأمی ــی اطاع ــبکه مل ــعه ش ــل و توس ــاد، تکمی ایج
ــی و  ــاختار رقابت ــت س ــب وکار و تقوی ــای کس ــتمر فض ــود مس ــات -بهب ــاوری اطاع ــوزه فن ــاختی در ح زیرس
ــی  ــبکه مل ــک در بســتر ش ــت الکترونی ــعه دول ــه در توس ــر منطق ــگاه برت ــا - کســب جای ــری بازاره رقابت پذی
اطاعــات - چابک ســازی و تحــول هوشــمند در راهبــرد، ســاختار، زیرســاخت، فرآیندهــا و فرهنــگ ســازمانی 
ــا اســتفاده  ــاوری اطاعــات و ارتباطــات و ابزارهــای آن ب ــی نظــام جامــع صنعــت فن ــا کیفــی و کّم - ارتق
از حکمرانــی هوشــمند - تکمیــل زنجیــره علــم، فنــاوری، تکنولــوژی تولیــد محصــول، تجــاری 
ــادی،  ــات بنی ــوم و تحقیق ــعه عل ــی -توس ــروت آفرین ــور ث ــه منظ ــی ب ــازار جهان ــه ب ــازی و ورود ب س
نظریه پــردازی و نــوآوری در چارچــوب سیاســت های کلــی علــم و فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
ــود و  ــزار می ش ــال ۱۴۰۱ برگ ــرداد س ــا ۵ خ ــداد از ۲ ت ــن روی ــور ای ــی کش ــع علم ــه جام ــایه نقش در س

ــد. ــام کنن ــت ن ــک در آن ثب ــن لین ــق ای ــد از طری ــان می توانن ــش بنی ــرکت های دان ش

جزئیات اینوتکس ۲۰۲۲؛ 

بزرگترین رویداد استارت آپی کشور
 با فناوری های جدید از راه می رسد 

بزرگتریـن رویـداد اسـتارت آپی کشـور تحت عنـوان اینوتکـس ۲۰۲۲ با 
تأکیـد بـر حضـور فناوری هـای جدیـد ماننـد »اقتصـاد دیجیتـال«، »فناوری 

هوشـمند« و »توسـعه پایـدار« اردیبهشـت مـاه برگزار می شـود.
خبـری  نشسـت  در  صفاری نیـا  مهـدی  مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
یازدهمیـن دوره نمایشـگاه بین المللـی نـوآوری و فنـاوری اینوتکـس ۲۰۲۲ 
کـه در محـل کارخانه نـوآوری »های وی« برگزار شـد، گفت: این نمایشـگاه 
از سـال ۱۳۹۰ برگـزار شـده و هـدف ایـن بـوده کـه تکنولـوژی و دانش فنی 

محققـان کشـور بـه نمایش گذاشـته شـود.
رئیـس یازدهمیـن نمایشـگاه اینوتکـس ۲۰۲۲ با تأکید بر اینکه نمایشـگاه 
اینوتکس یک نمایشـگاه متفاوت برای تبادل دانش اسـت، گفت: از سـال ۱۳۹۳ 
با شـکل گیری اکوسیسـتم اسـتارت آپی و شـتاب دهنده های نوآوری در کشـور، 

رویدادهـای کارآفرینی را در قالب نمایشـگاه اینوتکس توسـعه دادیم.
صفاری نیـا افـزود: تاکنـون صدهـا رویداد توسـط پارک فنـاوری پردیس 
در سراسـر کشـور اجرایی شـده و فرآیند اسـتارت آپی را به اوج رسـانده اسـت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351853/

فعالیت ۶ مرکز نوآوری در راستای توسعه 

صنعت گیاهان دارویی و طب سنتی 

معاونـت علمـی و فنـاوری اعـام کـرد: ۶ مرکـز نوآوری در راسـتای توسـعه 
صنعـت گیاهـان دارویـی و طـب سـنتی فعالیت مـی کنند.

بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از معاونـت علمـی و فنـاوری، از جملـه 
عواملـی کـه ایجـاد مراکـز نـوآوری را به یـک نیـاز تبدیل کرده بـه وجود 
آمـدن تغییـرات سـریع در فناوری هـای روز دنیـا و مسـائل اجتماعـی جامعـه 

امروز اسـت.
در  زیـادی  نـوآوری  مراکـز  شـکل گیری  باعـث  ضـرورت  همیـن 
عرصه هـای مختلـف فناورانـه کشـور شـده اسـت. مراکـزی کـه بـه یکی از 
پایه هـای اصلـی توسـعه فنـاوری بـدل شـده اند و بـا جـذب خاقیت هـا و 
نوآوری هـای افـراد بـه دنبـال عرضه یک محصـول به بازار هسـتند. از جمله 
حوزه هـای فناورانـه ای کـه بـا کمـک ایـن مراکـز در مسـیر توسـعه یافتگی 

قـرار گرفتـه اسـت صنعـت گیاهـان دارویـی و طـب سـنتی اسـت.

در نمایشگاه فناورانه؛ 
۲۰۰ محصول دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی  

شهید بهشتی رونمایی شد 

رئیس دانشـگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از رونمایی ۲۰۰ محصول فناورانه 
از ۵۰ شـرکت دانش بنیان مسـتقر در پارک علم و فناوری دانشگاه خبر داد.

بـه گـزارش  بازارکار به نقل از دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی، دکتر 
علیرضا زالی در بازدید نمایشـگاه فناورانه معاونت تحقیقات و فناوری دانشـگاه که 
در سـالن تربیـت بدنـی دانشـگاه برگزار شـد، گفت: بـا توجه به سیاسـت های 
دولت و وزارت بهداشـت در خصوص گسـترش دستاوردهای پژوهشی و حرکت به 
سـمت خوداتکایـی علمی و همزمـان با ایام شـکوهمند پیروزی انقاب اسـامی، 
تعـدادی از محصـوالت دانـش بنیـان که با مشـارکت شـرکت های دانـش بنیان 

تحت حمایت دانشـگاه تولید شـدند، رونمایی شـد.
رونمایی ۲۰۰ محصول فناورانه از ۵۰ شرکت دانش بنیان 

مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه
وی از رونمایی ۲۰۰ محصول فناورانه از ۵۰ شرکت دانش بنیان مستقر در 
پارک علم و فناوری دانشگاه در این نمایشگاه خبر داد و افزود: این محصوالت شامل 
تولیدات غذایی با بهره گیری از روش های نوین صنعت غذا، تجهیزات پزشکی، 
اقام دارویی، تجهیزات دندانپزشکی، معرفی اپلیکیشن های سامت محور، 
استفاده از ظرفیت های نوین در زمینه سلول های بنیادی، شبیه سازها و قرنیه 
مصنوعی می شود و به صورت کامل در داخل کشور و بر اساس دانش بومی 

تولید شده است.

قابل توجه شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها؛ 

معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی : 

 نخســتین همایــش »فرهنــگ و دانشــگاه 
ــا چهــارم اســفندماه ســال  ــران«، از دوم ت در ای
جــاری بــه همــت مؤسســه مطالعــات فرهنگــی 
و اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 

ــود. ــزار می ش برگ
از  نقــل  بــه  بــازارکار  گــزارش  بــه 
اجتماعــی،  و  فرهنگــی  مطالعــات  مؤسســه 
دکتــر رضــا ماحــوزی، معــاون آموزشــی و 
ــش  ــی همای ــر علم ــه و دبی ــی مؤسس پژوهش
در نشســت خبــری ایــن همایــش کــه بصــورت 
ر  ا گــز بر نایــن  آ و  ی  ر ترکیبــی حضــو
؛ اظهــار داشــت: مؤسســه مطالعــات  شــد
فرهنگــی و اجتماعــی بــه عنــوان مرکــز 
تخصصــی مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی 
آمــوزش عالــی، علــم و فنــاوری در کشــور 
در راســتای برنامه هــای مــدون و در حــال 
ــدف  ــا ه ــش را ب ــن همای ــه، ای ــرای مؤسس اج
در  کشــور  دانشــگاه های  توانمندســازی 

ــش  ــعه بین ــگاهی؛ توس ــگ دانش ــوزه فرهن ح
ــادار  ــور معن ــاره حض ــی درب ــی و تخصص عموم
و اثربخــش فرهنــگ در متــن دانشــگاه های 
ــاری  ــائل ج ــل مس ــایی و تحلی ــور و شناس کش
و مســتحدثه فرهنگــی در دانشــگاه های کشــور 

ــد. ــی کن ــزار م برگ
وی اهــداف دیگــر ایــن همایش را بررســی 
ــز  ــی از مراک ــوان یک ــگاه ها به عن ــش دانش نق
ــای  ــگ در فض ــش فرهن ــد و پاالی ــی تولی اصل
ــات  ــی و اجتماع ــای علم ــت فض ــایبر؛ تقوی س
و  پژوهشــگاهی  دانشــگاهی-  درون  علمــی 
ترســیم و تنظیــم مناســبات دانشــگاه و جامعــه 
ــد تحــوالت فرهنگــی و اجتماعــی  ــه دی از زاوی

ــرد. ــام ب ــی ن ــی و مل ــطح بین الملل در دو س
ــتین  ــرد: در نخس ــان ک ــوزی خاطرنش ماح
در  دانشــگاه  و  »فرهنــگ  همایــش  دوره 
ــت فرهنگــی  ــکاری معاون ــا هم ــه ب ــران« ک ای
و اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 

برگــزار می شــود، ابعــاد و مســائل مختلــف 
ایــن حــوزه در ۱۱ محــور و طــی ســه روز 
بررســی می شــود. در ایــن راســتا، عــاوه 
ــوزش  ــوزه آم ــان ح ــان و محقق ــر متخصص ب
عالــی از جمعــی از شــخصیت های برجســته 
ــز  ــتگذاران فرهنگــی کشــور نی ــی و سیاس علم
ــش دعــوت  ــن همای ی ــرای ســخنرانی در ا ب

ــت ــده اس ش

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر 
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نخستین همایش »فرهنگ و دانشگاه در ایران« 
هفته اول اسفندماه برگزار می شود 

ــان  ــفند در اصفه ــتم اس ــتارز ، هش ــو اس ــتارتاپی نان ــی اس ــداد مل روی
می شــود. برگــزار 

رویــداد ملــی کــه بــا نــام »رویــداد اســتارتاپی نانــو اســتارز« ۸ اســفند 
ــا  ــه توانمندی ه ــرای ارائ ــزار می شــود، فرصــت مناســبی ب ــان برگ در اصفه

ــی  ــو و معرف ــاوری نان ــان فن ــاور و دانش بنی ــای شــرکت های فن و ظرفیت ه
آن هــا بــه صنعــت ایجــاد خواهــد کــرد.

ــت  ــکاری و حمای ــا هم ــر دارد ب ــان در نظ ــه ای اصفه ــازار منطق ــن ب ف
ــی،  ــداد مل ــی اســتان اصفهــان طــی یــک روی شــرکت شــهرک های صنعت
ــو را  ــاوری نان ــوزه فن ــاور شــاخص در ح ــا و شــرکت های فن ــتارت آپ ه اس
شناســایی کــرده و ضمــن حمایــت مــادی از آن هــا، بــرای معرفــی و اتصــال 

ایــن اســتارت آپ هــا بــه صنایــع کوچــک و متوســط اقــدام نمایــد.
ــزی،  ــع فل ــای صنای ــتارز در محوره ــو اس ــتارتاپی نان ــی اس ــداد مل روی
ــگ  ــر، رن شــیمیایی، دارو، بهداشــت و ســامت، عمــران و ســاختمان، پلیم

ــد. ــد ش ــزار خواه ــاجی برگ ــک و نس ــن، الکترونی و رزی
شــرکت  برتــر؛  اســتارتاپ های  بــه  جوایــز  اهــدای  بــر  عــاوه 
شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهــان در صــورت عقــد قــرارداد رفــع نیــاز 
ــا  ــاوری، ت ــا شــرکت های متقاضــی فن ــاور ب ــن شــرکت های فن ــه بی فناوران
ســقف ۴۰۰ میلیــون ریــال از شــرکت های فنــاور حمایــت مالــی باعــوض 

خواهــد کــرد.
زمــان برگــزاری پیــش رویــداد اول اســفند و رویــداد اصلــی در روز 

۸ اســفند خواهــد بــود .

اســتارتاپی  جام فوتســال  دوره  نخســتین 
جــذاب  برنامه هــای  از  یکــی  »اســتارلیگ« 
ــت  ــور اس ــاوری کش ــوآوری و فن ــتم ن اکوسیس
ــاوری  ــارک فن ــه ۵ و ۶ اســفندماه ۱۴۰۰ در پ ک

پردیــس برگــزار می شــود.
در  فعالیــت  دانشــجو،  گــزارش  بــه 
زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری کشــور، همیشــه 
ــرژی کــه  بــا محیطــی پویــا و سرشــار از ان
ــت.  ــراه اس ــد، هم ــا می کن ــی را الق ــس جوان ح
اســتارلیگ بــا شــعار »حــال خــوب اســتارتاپی« 
و هــدف انتقــال تجربــه هیجــان و انــرژی، 
ــطح  ــازی در س ــبکه س ــاط و ش ــش ارتب افزای
اکوسیســتم اســتارتاپی و ایجــاد فضایــی بانشــاط 
بــه مناســب بیســتمین ســالگرد تاســیس پــارک 

فنــاوری پردیــس برگــزار می شــود.

در ایــن جــام ۱۶ تیــم حضــور خواهنــد 
داشــت کــه طــی مســابقات در قالــب گروه هــای 
۴ تیمــی بــه رقابــت خواهند پرداخــت و پــس از آن، 
درقالــب مســابقات حذفــی، تیم هــای برتــر 

ــد. ــد ش مشــخص خواهن

بازی هــا در دو نیمــه ۸ دقیقــه ای مفیــد 
برگــزار شــده و قوانیــن ایــن مســابقات منطبــق 
بــر قوانیــن جهانــی فوتســال می باشــد. در 
نهایــت، تیم هــای قهرمــان و نایب قهرمــان، 
تومانــی  میلیــون   ۱۱ و   ۲۲ جوایــز  برنــده 

ــد. ــد ش خواهن
پــارک فنــاوری پردیــس حامــی اصلــی 
ســتاد  همچنیــن  اســت.  مســابقات  ایــن 
توســعه دانــش بنیــان معاونــت علمــی ریاســت 
جمهــوری و هومــکا نیــز از ایــن رویــداد حمایــت 
می کننــد. برگزارکننــده ایــن رویــداد، مجموعــه 
جهــت  عاقه منــدان  می باشــد.  میم ایونــت 
ــابقات،  ــن مس ــتر از ای ــات بیش ــب اطاع کس
می تواننــد بــا تلفــن ۰۲۱۹۱۰۳۵۱۳۰ تمــاس 

ــد. ــل نماین حاص

جام فوتسال استارتاپی »استارلیگ« در پارک فناوری پردیس برگزار می شود 

برگزاری رویداد استارتاپی نانو استارز در اصفهان

»مرتضــی  کارگردانــی  بــه  اســت  مســتندی  »مادیــون«، 
اســفندیاری« و تهیه کنندگــی »فهیمــه باقــری« کــه بــا موضــوع 
کارآفرینــی در موسســه  فرهنگــی هنــری اندیشــه  شــهید آوینــی تولیــد 

ــت. ــده اس ش
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، ایــن اثــر بــا نگاهــی بــه موضــوع 
ــردی  ــای بوم گ ــاد فض ــی و ایج ــگ بوم ــه فرهن ــه ب ــتغال زایی، توج اش

بــا مــدت زمــان ۳۲ دقیقــه آمــاده بــرای پخــش گردیــد.
اصیــل  ویژگی هــای  بیــان  بــا  اســفندیاری«  »مرتضــی 
فرهنگــی در نقــاط مختلــف کشــور گفــت: ســوژه اصلــی ایــن 

ــه  ــن ک ــود ای ــا وج ــه ب ــت ک ــی« اس ــه رحیم ــم »فرزان ــتند، خان مس
ــت و در  ــدادی داش ــا و اج ــرزمین آب ــه س ــتی ب ــود، بازگش ــان زاده ب خ
ــورد  ــان بجن ــع غام ــرج« از تواب ــکنه  »یوقان ب ــی از س ــتای خال روس
ــن  ــا کمتری ــت، ب ــتان اس ــور ترکمنس ــا کش ــرزی ب ــر م ــه  صف ــه نقط ک

امکانــات اقــدام بــه اشــتغال زایی کــرد.
کارگــردان مســتند »مادیــون« دربــاره  ویژگی هــای ایــن اثــر 
ــه ســه وجــه کارآفرینــی، بوم گــردی و توجــه  گفــت: در ایــن مســتند ب
ــواده   ــود. خان ــه می ش ــان پرداخت ــکل توام ــه ش ــل ب ــگ اصی ــه فرهن ب
ــتکار  ــاش و پش ــا ت ــد و ب ــی کردن ــادی را ط ــی، ســختی های زی رحیم
توانســتند توجــه  مــردم نقــاط دیگــر را بــه ایــن منطقــه  فرامــوش شــده 
ــه   ــه بهان ــرادی ب ــتان اف ــل تابس ــه در فص ــوری ک ــه ط ــد، ب ــب کنن جل
ــاله  ــن مس ــد و ای ــرج« می آین ــتای »یوقان ب ــه روس ــب ها، ب ــدن اس دی

ــود گردشــگری شــده اســت. باعــث بهب
وی افــزود: ایــن خانــواده در باشــگاه لهراســب بــه تربیــت و پــرورش 
اســب می پردازنــد و اســب اصیــل ترکمــن در مجموعــه  آن هــا در 
تنهــا  و  می کنــد  کســب  عنــوان  ســوارکاری  مختلــف  مســابقات 
ــه روزی  ــتا ک ــن روس ــج ای ــه تدری ــه ب ــت ک ــن اس ــان ای ــه ایش دغدغ
متــروک بــود، صاحــب خانوارهــای بیشــتری شــود و بــا احیــای روســتا، 
ــه  ــد ب ــتری بتوانن ــراد بیش ــا اف ــرد ت ــورت بگی ــوس ص ــرت معک مهاج

ــد. ــتا برگردن روس
  

»مادیون« مستندی با موضوع کارآفرینی 
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