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وام  اشتغال  مددجویان 

به 300 میلیون تومان   افزایش  می یابد

16

نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با حضور دکتر »حجت اهلل عبدالملکی« 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر »علی بهادری 
جهرمی« سخنگوی دولت و جمعی از مدیران کشوری 

افتتاح شد. 

 دستور رئیس جمهور 
برای مشارکت دولت در 
مهارت آموزی سربازان
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بیانیه 160 نماینده مجلس
برای اجرای قانون تسهیل 

کسب و کار

جزئیات ثبت نام جذب 
داوطلبان تصدی منصب قضا

برنامه های مهارت آموزی
دانشگاه آزاد در گفت و گو 

بادکتر بطحایی 
5

ــرکت  ــه ش ــی ک ــت علم ــو هیئ ــر عض ــود، ه ــال می ش ــاوری دنب ــت فن ــه در معاون ــدی ک ــرح جدی ــت: در ط ــاوری گف ــات و فن ــوم ، تحقیق ــر عل ــی گل وزی ــر زلف دکت
ــو  ــر عض ــن اگ ــرد. همچنی ــق می گی ــه او تعل ــویقی ب ــه تش ــک پای ــرکت، ی ــن ش ــگاهی در ای ــل دانش ــر ۱۰ فارغ التحصی ــتغال ه ــه ازای اش ــد و ب ــاد کن ــان ایج دانش بنی

ــم. ــه او می دهی ــتری ب ــازات بیش ــد، امتی ــی کنن ــان را بین الملل ــی زب ــات فارس ــد مج ــی بتوان ــات علم هی

آزمون های تحصیالت تکمیلی
 و لزوم توجه به اشتغال دانش آموختگان

امیرعلی بینام

یادداشت سردبیر

آزمـون سراسـری دکتـری )Ph.D( در ۹۶ شـهر و ۱۸۹ حوزه اصلی و ۵۹۷ حـوزه فرعی در حالی 
روز های پنج شـنبه و جمعه گذشـه در سراسـر کشـور برگزار شـد که  موضوع اشتغال دانش آموختگان 
بویـژه دردوره هـای تحصیـات تکمیلی یک مسـاله اصلی بـرای دولت و نظام آموزش عالی اسـت.

در آزمـون سراسـری دکتـری )Ph.D( کـه رقابت برای ورود بـه مقطع پی.اچ.دی اسـت، ۱۸۶ هزار 
داوطلـب شـامل ۸۱ هـزار زن و ۱۰۵ هزار مرد حضور داشـتند.

از سـوی دیگر آزمون های کارشناسـی ارشـد نیز در در روزهای 2۸، 2۹ و 3۰ اردیبهشـت سال ۱4۰۱ 
برگزار می شـود. 

براسـاس اعـام سـخنگوی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور، بیـش از 4۷۱ هـزار داوطلب در 
آزمـون کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته سـال۱4۰۱ ثبـت نـام کرده انـد و ایـن آزمون نیـز روزهای 

چهارشـنبه، پنجشـنبه و جمعـه  2۸، 2۹ و 3۰ اردیبهشـت ۱4۰۱ برگـزار خواهـد شـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه بـر اسـاس آمـار اعـام شـده از منابـع مختلـف از جملـه وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری، بیـش از 4۰ درصـد دانـش آموختـگان دانشـگاهی بیـکار و جویـای کار 

هسـتند. از ایـن رو ذکـر چنـد نکتـه خالـی از لطف نیسـت؛
ابتـدا بایـد ادبیات ترویجـی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در توجه به اشـتغال دانش آموختگان 
و رصـد اشـتغال آنهـا را بـه فـال نیک گرفت امـا باید گفت این فضـا نباید به یـک فضای صرفا 
تبلیغـی و رسـانه ای محـدود شـود بلکه ضـرورت دارد با همکاری همه دسـتگاه ها و با اسـتفاده 
از همـه ظرفیـت هـا بـه راهکارهـا و طرح هـای قابـل انجـام در زمینـه اشـتغال و کارآفرینی 

دانـش آموختگان منجر شـود.
از سـوی دیگـر در کنـار توجـه بـه کمیـت در پذیـرش دانشـجو به بحـث کیفیت - که بـا توجه 
بـه ادامـه پاندومـی کرونـا به پاشـنه اشـیل آموزش عالی کشـور تبدیل شـده - باید توجه شـود؛ 
امـروزه در کنـار دانـش آموختـگان مـدرک به دسـت جویـای کار، با مقولـه »دانـش آموختگان 

دانشـگاه ندیـده« نیـز مواجه هسـتیم که بررسـی ایـن موضوع مقـال دیگری مـی طلبد.
بـا  از سـوی دیگـر بحـث بررسـی بودجـه در مجلـس شـورای اسـامی مطـرح اسـت؛ 
توجـه بـه گشـایش هایـی که در سـایه تاش دولـت سـیزدهم و همچنین تیم مذاکـره کننده 
کشـورمان در ویـن و اوضـاع و تحـوالت  بیـن المللـی در جریـان اسـت باید تاش شـود از این 
فرصـت هـا بـرای تقویت بنیـه های علمی، دانشـی و فنـاوری و تقویت بودجه های دانشـگاهی 
و بخـش هـای مهارتـی و کارآفرینی اسـتفاده شـود؛ باید بدانیـم فرصت ها به سـرعت در گذرند 

و همیشـگی نیستند. 
ایـران سـرزمین فرصـت هاسـت و ایـن روزهـا فرصـت هـا بیـش از هـر زمانـی در دسـترس 
سیاسـتمداران و دولتمـردان اسـت؛ بایـد بـا تعامـل سـازنده بـا دنیـا، بیـش از هـر زمانـی قـدر 
ایـن فرصـت هـا را بدانیـم و بـرای راحتـی و رفـاه مـردم و اشـتغال و کارآفرینـی دانشـگاهیان 

و دانشـجویان بکوشـیم.

عبدالملکی: 
مجوز 350 شغل خانگی آنی

 صادر می شود
3

2

3

برنامه استخدام2288 نفر
در وزارت جهادکشاورزی 

اعضای هیات علمی دانشگاه ها 
برای اشتغال دانشجویان پایه تشویقی می گیرند 
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دکتر فیروز آبادی  با اشاره به اینکه پیگیر افزایش سقف 
وام ها به 3۰۰ میلیون تومان هستیم گفت: هم اکنون سقف 
پیشنهاد  بنابراین  است  تومان  میلیون   ۱۰۰ اشتغال  وام 
داده ایم این مبلغ برای 2۰ عنوان شغلی با توجه به شرایط 
موجود برای سال ۱۴۰۱ به 2۰۰ تا 3۰۰ میلیون تومان 

افزایش پیدا کند.

کریمی بیرانوند در همدان خبر داد: 

آیین نامه اجرایی زیست بوم ملی اشتغال 
به زودی رونمایی می شود

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: »زیست 
بوم ملی اشتغال« یک طرح ملی است که آیین نامه اجرایی آن به زودی رونمایی خواهد شد.

از روابط عمومی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان همدان،  بازارکار   به گزارش 
»محمود کریمی بیرانوند« در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری 
استان همدان با اشاره به این که »اشتغال« یکی از مهمترین ابعاد تولید است، افزود: 
اشتغال پنج حلقه دارد که تأمین مالی و پرداخت تسهیالت یکی از این حلقه ها است.

وی با تأکید بر این که دولت سیزدهم با نوآوری، به دنبال تحولی بزرگ در حوزه تولید و 
اشتغال است، ادامه داد: »بازاریابی« دومین حلقه اشتغال است، که با تحقق آن بزرگ ترین 

سنگ پیش  روی اشتغال برداشته خواهد شد.
کریمی بیرانوند خاطرنشان کرد: »فناوری« حلقه سوم حوزه اشتغال است که با استفاده از 

روش های نوین باید حلقه های پنج گانه تولید به یکدیگر اتصال پیدا کند.
وی از »زیر ساخت و مسائل حقوقی« و »مجوزها« نیز به عنوان چهارمین و پنجمین 
حلقه اشتغال نام برد و افزود: در حوزه اشتغال زایی، کارآفرینی از سرمایه گذاری مهم تر 

است و برای کارآفرینان باید کار را آسان گرفت.

عالقمندان می توانند رزومه خود را به آدرس ای عالقمندان می توانند رزومه 
خود را به آدرس ایميل ارسال نمایند

info@daydarouco.com

شرکت دی دارو بهدیس فعال در زمينه ی واردات و توليد دارو ، محصوالت مکمل و گياهی،
 جهت تکميل سرمایه انسانی خود در واحد فروش از افراد عالقمند واجد شرایط ذیل 

با عنوان نماینده علمی دعوت به همکاری می نماید:

شرایط شغل: 
۱- خانم/ آقا

۲- تحصیات: کارشناسی و باالتر در رشته های 
پیراپزشکی و علوم پایه مرتبط 

۳- حداکثر سن: ۳۲
 Microsoft Office ۴- تسلط به نرم افزار

۵- دارا بودن سابقه کار مرتبط اولویت محسوب شده 
و افراد بدون سابقه ولی دارای توانمندی ارتباط باال نیز 

قابلیت جذب و استخدام را دارند.

۶- نیروهای خاق، فعال و متعهد
۷- امکان سفر و انجام ماموریت های برون شهری

۸- نوع قرارداد: تمام وقت

مزایا:
حقوق ثابت + بیمه

پورسانت و جایزه ویژه فروش
حق ماموریت

آژانس در اختیار

تالش مجلس برای جذب
16 هزار معلم حق التدریسی

دانشگاه جامع در اندیشه
راه اندازی بنیاد مهارت

 وکارآفرینی 

برپایی نمایشگاه دستاوردهای 180 روزه 
وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور دکتر 
»حجت اهلل عبدالملکی« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر »علی بهادری 

جهرمی« سخنگوی دولت و جمعی از مدیران کشوری افتتاح شد. 
با حضور  نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
»حجت اهلل عبدالملکی« وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، »علی بهادری جهرمی« 

سخنگوی دولت دراین وزارتخانه به مدت 2 هفته برپا شد.
به گزارش بازارکار، نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت کار با هدف انعکاس 
خدمات معاونت ها و سازمان های تابعه از ۷ تا 2۰ اسفند ماه در مرکز نمایشگاه های 
این وزارتخانه واقع در ساختمان مرکزی، خیابان آزادی  از ساعت ۸ صبح تا 

ساعت 2۰ برپاست.
این نمایشگاه با رویکرد تبیین دستاورها و خدمات شش ماه اخیر بررسی چالش ها ، 
معرفی اهداف و برنامه های آینده، واکاوی و آسیب شناسی اهداف و چشم انداز 

پیش  رو برای بازدید عموم مردم آزاد است.
تابعه  با مشارکت معاونت ها و سازمان های  نمایشگاه دستاوردها، در 32 بخش، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزبان اقشار مردم، خبرنگاران، فعاالن اقتصادی، 

اصناف کارگری و کارفرمایی و مدیران است.
در بخش دیگر این نمایشگاه ها، نشست های تخصصی، نشست های مطبوعاتی 

معاونان و مدیران وزارتخانه، رویدادها، تورهای رسانه ای ارائه می شود.
فقر مطلق«،  با عنوان »رفع  را  کار در دولت سیزدهم چهار کالن طرح  وزارت 
»ساماندهی صندوق های بازنشستگی«، »سازماندهی بنگاه های اقتصادی« و »طرح 
زیست بوم اشتغال« تعریف کرده است که ذیل این 2۰۰  اقدام مهم را در ۱۰ محور 

اصلی اجرایی کرده است که در این نمایشگاه ها به اطالع مردم می رسد.
در این نمایشگاه جزییات تصویب زیست بوم ملی اشتغال ایران با هدف ایجاد یک  
میلیون  و ۸۵۰ هزار فرصت شغل تا پایان سال  ۱۴۰۱، اختصاص پنج هزار میلیارد 
ریال خط اعتباری قرض الحسنه برای حمایت از مشاغل خانگی، تصویب و آغاز 
اجرای سند مهارت آموزی و اشتغال سربازان، اجرای طرح بیمه خانواده ایرانی برای 
زنان خانه دار،  بیمه تامین اجتماعی برای دانشجویان، 2۰ درصد افزایش تسهیالت 
هزار  تعداد ۵۶۰  به  تفاهم نامه ساخت مسکن  انعقاد  بازنشستگان،  برای  رفاهی 
واحد، کاهش زمان صدور مجوز آموزشگاه های آزاد و سایر اقدام ها تشریح می شود.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
بررسی  اخیر،  ماه  شش  خدمات  و  دستاوردها  تبیین  رویکرد  با  نمایشگاه  این 
برنامه های آتی و واکاوی و آسیب شناسی اهداف و  چالش ها، معرفی اهداف و 
چشم انداز پیش  رو به مدت 2 هفته در مرکز نمایشگاه های وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی برگزار می شود.
تابعه  با مشارکت معاونت ها و سازمان های  نمایشگاه دستاوردها، در 32 بخش، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزبان اقشار مردم، خبرنگاران، فعاالن اقتصادی، 

اصناف کارگری و کارفرمایی و مدیران است.
مدیران  و  معاونین  مطبوعاتی  همایش های  تخصصی،  نشست های  برگزاری 

وزارتخانه، رویدادها، تورهای رسانه ای و... از دیگر بخش های این نمایشگاه است.

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای
وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی 



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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   تفاهم نامه همکاری میان 

»بنیاد علوی« و »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« 

آموزش و پرورش استثنایی کشور
 ۸۶۸ نفر را استخدام می کند

	

رئیــس	ســازمان	آمــوزش	و	پــرورش	اســتثنایی	از	اســتخدام	۸۶۸	نیــروی	جدیــد	
در	ایــن	ســازمان	خبــر	داد.

ــس	 ــینی	رئی ــی	حس ــد	طریف ــارس،	حمی ــل	از	ف ــه	نق ــازارکار	ب ــزارش	ب ــه	گ ب
ســازمان	آمــوزش	و	پــرورش	اســتثنایی	کشــور	اظهــار	کــرد:	در	آزمــون	
ــوزش	و	 ــهم	آم ــرو	س ــرورش،	۸۶۸	نی ــوزش	و	پ ــد	وزارت	آم ــتخدامی	جدی اس

ــت. ــتثنایی	اس ــرورش	اس پ
وی	افــزود:	بیشــترین	ســهمیه	اســتخدام	آمــوزش	و	پــرورش	اســتثنایی	بــه	ترتیــب	
ــت	 ــوی	اس ــان	رض ــان	و	خراس ــران،	اصفه ــتان	های	ته ــتان	های	شهرس ــرای	اس ب
ــرای	 ــه	ترتیــب	ب ــرورش	اســتثنایی	ب و	کمتریــن	ســهمیه	اســتخدام	آمــوزش	و	پ

ــت. ــمنان	اس ــل	و	س ــام،	اردبی ــتان	های	ای اس
ــد	 ــان	متعه ــوت	از	جوان ــا	دع ــرورش	اســتثنایی	ب ــوزش	و	پ رئیــس	ســازمان	آم
ــد	و	 ــل	کرده	ان ــی	تحصی ــوم	تربیت ــی	و	عل ــته	روانشناس ــه	در	رش ــی	ک و	انقاب
ــدان	 ــت:	عاقه	من ــند،	گف ــتثنایی	باش ــوزگار	اس ــغل	آم ــی	ش ــد	متقاض می	توانن
ننــد	بــا	مراجعــه	بــه	پورتــال	ســازمان	ســنجش	در	ایــن	آزمــون	 می	توا

نام	کننــد. ثبــت	

جذب دو هزار معلم تربیت  بدنی
 و مراقب سالمت در مدارس 

سامت	 و	 تربیت	بدنی	 معاون	
از	 پرورش	 و	 آموزش	 وزارت	
معلم	 هزار	 	2 حدود	 استخدام	
در	 سامت	 مراقب	 و	 تربیت	بدنی	

داد. خبر	 کشور	 مدارس	
ستاری	فرد؛	 صادق	 بازارکار،	 گزارش	 به	
کیفی	 و	 کمی	 ارتقای	 کرد:	 اظهار	
انسانی	برای	کیفیت	بخشی	 نیروی	
به	ساعت	درس	تربیت	بدنی	و	بهبود	و	
از	 دانش	آموزان	 سامت	 کیفیت	
و	 تربیت	بدنی	 معاونت	 برنامه	های	

است. سامت	
وی	افـزود:	بـا	حسـن	نظر	وزیر	نسـبت	به	حـوزه	تربیت	بدنی	و	سـامت	و	پیگیری	های	
وی	در	خصـوص	کسـب	موافقـت	هیأت	وزیـران،	بـا	اصـاح	آیین	نامـه	اجرایـی	قانـون	

انتقـال	مراقبیـن	سـامت	مدارس،	موافقت	شـد.
سـتاری	فـرد	گفـت:	در	همیـن	راسـتا،	جذب	حـدود	2	هـزار	معلـم	درس	تربیت	بدنی	
و	مراقـب	سـامت	در	آزمـون	اسـتخدامی	پیـش	رو	در	دسـتور	کار	قرار	گرفته	اسـت.

سـتاری	فـرد		بـا	دعـوت	از	جوانـان	متعهـد	و	متخصص	عاقه		منـد	به	این	حـوزه	برای	
ثبـت	نـام	از	طریـق	پورتـال	سـازمان	سـنجش	آمـوزش	کشـور،	تصریـح	کـرد:		حدود	
۸00	سـهمیه	مراقـب	سـامت	و	1200	سـهمیه	معلـم	درس	تربیت	بدنـی	پیش	بینـی	
شـده	اسـت،	که	بعـد	از	انجام	مراحل	اسـتخدامی	به	نیروهـا	و	کادر	حـوزه	تربیت	بدنی	
و	سـامت	بـا	توزیـع	عادالنـه	در	مناطق	مختلف	کشـور،	جهت	تحقق	عدالت	آموزشـی	

اضافه	خواهند	شـد.

شــورای	 مجلــس	 رئیســه	 هیــات	 عضــو	 	
ــه	 ــس	ب ــده	مجل ــه	1۶0	نماین ــامی	بیانی اس
رئیــس	جمهــور	و	رئیــس	قــوه	قضائیــه	در	
رابطــه	بــا	صــدور	مجوزهــای	کســب	و	کار	بــه	

صــورت	الکترونیکــی	را	قرائــت	کــرد.
ــر	آزاد	 ــه	متفک ــازارکار،	روح	ال ــزارش	ب ــه	گ ب
ــامی	 ــورای	اس ــس	ش ــی	مجل ــه	علن در	جلس
مجلــس	 نماینــدگان	 از	 نفــر	 	1۶0 بیانیــه	
ــه	 ــوه	قضائی ــس	ق ــور	و	رئی ــس	جمه ــه	رئی ب
دســتگاه	هایی	 بــا	 برخــورد	 خصــوص	 در	
صــورت	 بــه	 مجوزهایشــان	 صــدور	 کــه	

کــرد. قرائــت	 را	 نیســت	 الکترونیکــی	
ــتانه	 ــت؛	»در	آس ــده	اس ــه	آم ــن		بیانی در	ای
و	 جوانــان	 آن	 در	 کــه	 انقــاب	 دوم	 گام	
نخبــگان	بایــد	وارد	عرصه	هــای	کارآفرینــی	
ــب	و	کار	 ــای	کس ــوند،	مجوزه ــی	ش و	نوآفرین
ــا	 ــی	ب ــای	بســیار	طوالن ــان	در	فرآینده همچن
ــوند	 ــادر	می	ش ــم	ص ــوار	و	مبه ــرایطی	دش ش
تــا	حــدی	کــه	کارآفرینــان	ایرانــی	را	بــه	

مهاجــرت	و	فــرار	بــه	دیگــر	کشــورها	تشــویق	
. می	کننــد

کار	 و	 کســب	 مجوزهــای	 صــدور	 دشــواری	
تحریــم	 مصادیــق	 مهمتریــن	 از	 یکــی	
بــه	 نزدیــک	 رشــد	 کــه	 اســت	 داخلــی	
ــترده،	 ــکاری	گس ــذاری،	بی ــرمایه	گ ــر	س صف
ــر	در	ازدواج	 ــاس،	تاخی ــاد	افســردگی	و	ی ایج
جوانــان،	ایجــاد	فســاد	و	امضاهــای	طایــی	از	

اســت. آن	 پیامدهــای	 جملــه	
ــن	 ــل	ای ــرای	ح ــامی	ب ــورای	اس ــس	ش مجل
بــزرگ	در	بهمــن	مــاه	 مشــکل	قدیمــی	و	
ــاح	 ــون	اص ــب	قان ــا	تصوی ــته	ب ــال	گذش س
اجــرای	سیاســت	های	 قانــون	 	۷ و	 	1 مــواد	
کلــی	اصــل	۴۴	قانــون	اساســی،	دســتگاه	های	
صــدور	 شــرایط	 کــرد	 موظــف	 را	 اجرایــی	
مجوزهایشــان	را	کامــا	شــفاف	و	ســهل	کننــد	
و	طــی	یــک	ســال	پــس	از	ابــاغ	ایــن	قانــون،	
همــه	مجوزهــای	کســب	و	کار	بــه	صــورت	
ــدور	 ــی	المق ــوری	حت ــر	حض ــک	و	غی الکترونی

بــه	صــورت	اعانــی،	آنــی	و	ثبــت	محــور	
ــوند. ــادر	ش ص

مجلــس	شــورای	اســامی	بــه	کارآفرینــان	
ــی	 ــور	عمل ــه	ط ــد	ب ــان	می	ده ــور	اطمین کش
ــت	 ــد	حمای ــرمایه	گذاری	و	تولی ــر	از	س و	موث
ابعــاد	 ســایر	 از	 زدایــی	 مانــع	 و	 می	کنــد	
حــل	 از	 بعــد	 را	 ســرمایه	گذاری	 و	 تولیــد	
ــا	 ــز	قوی ــب	و	کار	نی ــای	کس ــکل	مجوزه مش

ــد	داد.« ــه	خواه ادام

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی قرائت کرد 

بیانیه ۱۶۰ نماینده مجلس به رئیسی و اژه ای درباره مجوز های کسب و کار

ســخنگوی	قــوه	قضاییــه	گفــت:	دســتگاه	هایی	
ــب	و	کار	 ــای	کس ــفند	مجوز	ه ــا	1۸	اس ــه	ت ک
را	بــه	صــورت	الکترونیکــی	در	درگاه	ملــی	

ــد	شــد. ــد	مشــمول	مجــازات	خواهن ندهن
بــه	گــزارش	بــازارکار	ذبیــح	اهلل	خداییــان	
گفــت:	در	تبصــره	۴	مــاده	۷	ایــن	قانــون	
کــه	 دســتگاه	هایی	 اســت،	 شــده	 تاکیــد	
ــف	 ــد	مکل ــادر	می	کنن ــب	و	کار	ص ــوز	کس مج
هســتند	ثبــت	درخواســت	و	صــدور	همــه	
در	 الکترونیکــی	 صــورت	 بــه	 را	 مجوز	هــا	
درگاه	ملــی	مجوز	هــای	کشــور	ارائــه	دهنــد.
بــه	گفتــه	ســخنگوی	قــوه	قضاییــه	اصــل	
ــاح	 ــال	1۳۹۹	اص ــی	در	س ــون	اساس ۴۴	قان

ــبی	 ــرای	مناس ــت	اج ــد	از	آن	ضمان ــد	و	بع ش
بــرای	احکامــی	کــه	در	ایــن	قانــون	بــه	آن	هــا	

ــده	اســت. ــن	ش ــود،	تعیی ــده	ب ــاره	ش اش
دســتگاه	هایی	 چنانچــه	 گفــت:	 خداییــان	
کــه	در	موعــد	مقــرر	)یــک	ســال	بعــد	از	الزم	
ــاه	 ــفند	م ــه	1۸	اس ــون(	ک ــدن	قان ــرا	ش االج
کســب	 صــادره	 مجوز	هــای	 اســت	 امســال	
و	کار	را	بــه	صــورت	الکترونیکــی	در	درگاه	
و	 ندهنــد	 ارائــه	 کشــور	 مجوز	هــای	 ملــی	
از	 بیشــتری	 و	هزینــه	 یــا	شــرط،	مــدرک	
ــازات	 ــمول	مج ــد،	مش ــب	کنن ــان	طل متقاضی
تعییــن	شــده	در	مــاده	۶00	قانــون	تعزیــرات	
ــا	 ــاه	ت ــاده	2	م ــن	م ــه	در	ای ــد	ک ــد	ش خواهن
ــر	 ــان	در	نظ ــرای	متخلف ــس	ب ــال	حب ــک	س ی

ــت. ــده	اس ــه	ش گرفت

      هشدار قوه قضاییه به مدیران دستگاه ها: 

مجوز های کسب و کار تا ۱۸ اسفند الکترونیکی نشود    مجازاتش حبس است 

	به	موجــب	ایــن	تفاهم	نامــه	
ــان	 ــه	متقاضی ــوی	ب ــاد	عل بنی
در	 اشــتغالی	 تســهیات	
از	 کــه	 مــرزی	 مناطــق	
معرفــی	 کار	 وزارت	 ســوی	
می	شــوند،	تســهیات	خــرد	
صــد	 تــا	 قرض	الحســنه	
اعطــا	 تومــان	 میلیــون	

. می	کنــد
بــازارکار،	 گــزارش	 بــه	

ــاون،	کار	و	 ــوی«	و	»وزارت	تع ــاد	عل ــان	»بنی ــکاری	می ــه	هم تفاهم	نام
ــی	 ــدار	و	محرومیت	زدای ــتغال	پای ــن	اش ــدف	تأمی ــی«	باه ــاه	اجتماع رف
کم	برخــوردار	 و	 مــرزی	 مناطــق	 در	 کســب	وکار	 توســعه	 طریــق	 از	

منعقــد	شــد.	
ــهیات	 ــان	تس ــه	متقاضی ــوی	ب ــاد	عل ــه	بنی ــن	تفاهم	نام ــب	ای 	به	موج
معرفــی	 کار	 وزارت	 ســوی	 از	 کــه	 مــرزی	 مناطــق	 در	 اشــتغالی	
ــان	 ــون	توم ــد	میلی ــا	ص ــنه	ت ــرد	قرض	الحس ــهیات	خ ــوند،	تس می	ش

می	کنــد. اعطــا	
ــد	 ــزار	شــد،	»وحی ــوی	برگ ــاد	عل ــی	بنی ــه	میزبان ــه	ب ــن	جلســه	ک در	ای
ــوی	از	 ــاد	عل ــل	بنی ــتضعفان	و	مدیرعام ــاد	مس ــاون	بنی ــاوه	ای«	مع خ
ــتغالی	 ــاز	اش ــای	توانمندس ــدار	مجموعه	ه ــتمر	و	پای ــاط	مس ــزوم	ارتب ل
گفــت	و	افــزود:	کمتریــن	دســتاورد	ایــن	ارتبــاط،	آگاهــی	دســتگاه	ها	و	
ــور	 ــده	به	منظ ــام	ش ــای	انج ــتغال	از	فعالیت	ه ــوزه	اش ــای	ح مجموعه	ه

ــات	مشــترک	اســت. ــت	اقدام ــوازی	کاری	و	تقوی ــری	از	م جلوگی
اثرگــذاری	طرح	هــای	کان	در	 و	 خــاوه	ای	الزمــه	هدفمنــد	شــدن	
ــر	 ــت:	ب ــت	و	گف ــودن«	آن	دانس ــی	ب ــل	ارزیاب ــتغال	را	»قاب ــوزه	اش ح
ــا	مجموعــه	 همیــن	اســاس	پیشــنهاد	شــد	کــه	در	همــکاری	مشــترک	ب
ــور	 ــرزی	کش ــق	م ــی	در	مناط ــز	اصل ــه	تمرک ــن	وزارتخان ــی	ای کارآفرین

ــرد. ــورت	پذی ص
ــی	 ــتغال	و	کارآفرین ــت	اش ــت	معاون ــد	سرپرس ــی	بیرانون ــود	کریم 	محم
ــات	 ــکر	از	اقدام ــن	تش ــز	ضم ــی	نی ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف وزارت	تع
ــروم،	 ــق	مح ــی	مناط ــرفت	و	آبادان ــتضعفان	در	پیش ــاد	مس ــادی	بنی جه
ــامی	 ــاب	اس ــتضعفان	انق ــاد	مس ــه	بنی ــرد	مجموع ــاً	رویک ــت:	انصاف گف

ــت. ــوب	اس ــو	و	خ ــی	روبه	جل ــوزه	کارآفرین در	ح
ــتغال	 ــئله	اش ــه	مس ــت	ک ــیده	نیس ــی	پوش ــر	کس ــروز	ب ــزود:	ام وی	اف
یکــی	از	گلوگاه	هــای	چالش	برانگیــز	امــروز	اقتصــاد	کشــور	اســت	و	
ــای	 ــان	مجموعه	ه ــبی	می ــی	مناس ــال	ها	همگرای ــن	س ــفانه	در	ای متأس
فعــال	در	ایــن	حــوزه	دیــده	نشــده	و	به	صــورت	جزیــره	ای	رفتــار	شــده	اســت.
اشــتغال	 ملــی	 زیســت	بوم	 مغــز	 و	 قلــب	 گفــت:	 بیرانونــد	 کریمــی	
ــرای	 ــی	اســت	و	ب ــک	مســئله	اقتصــادی	نیســت	بلکــه	اجتماع ــاً	ی اصالت
ایجــاد	یــک	شــغل	پایــدار	مســائل	فرهنگــی	و	حتــی	سیاســی	نیــز	دخیــل	

ــای	ایجــاد	شــغل	نیســت. ــه	معن ــاً	اعطــای	تســهیات	ب اســت.	لزوم

ایجاد شهرک های تخصصی در کشور دنبال می شود 
	

و	 کوچــک	 صنایــع	 ســازمان	 منابــع	 و	 مدیریــت	 توســعه	 معــاون	
شــهرکهای	صنعتــی	ایــران،	ایجــاد	شــهرک	های	تخصصــی	مشــاغل	
ــازمان	 ــن	س ــای	ای ــهری	را	از	رویکرده ــده	ش ــع	آالین ــی	و	صنای صنف
اعــام	و	اضافــه	کــرد:	در	ایــن	زمینــه	از	ایجــاد	ایــن	شــهرک	های	

تخصصــی	در	مرکــز	فــارس	حمایــت	مــی	کنیــم.
رضــا	رحیمــی	در	آییــن	معارفــه	سرپرســت	جدیــد	شــرکت	شــهرک	های	
صنعتــی	فــارس،	صنعــت	را	پیشــران	توســعه	اقتصــادی	کشــور	دانســت	
و	گفــت:	شــهرک	های	صنعتــی	اصلی	تریــن	مولفــه	ای	اســت	کــه	در	

ــد. ــرای	تحقــق	ایــن		توســعه	نقــش	موثــری	دارن بســتر	ســازی	ب
او	بــا	بیــان	اینکــه	بــه	برکــت	نظــام	مقــدس	جمهــوری	اســامی،	
ــذاری	 ــه	واگ ــه	مرحل ــارس	ب ــتان	ف ــی	در	اس ــه	صنعت ــهرک	و	ناحی ش
ــاور	 ــزود:	در	جــای		جــای	اســتان	پهن ــان	رســیده	اســت،	اف ــه	متقاضی ب
واحدهــای	 ایجــاد	 و	 گیــری	 شــکل	 بــرای	 الزم	 بســترهای	 فــارس	
ــم	 ــی،	فراه ــی	صنعت ــهرک	ها	و	نواح ــب	ش ــی	در	قال ــدی	و	صنعت تولی

ــت. ــده	اس ش
ــکاری	 ــل	و	هم ــا	تعام ــارس	ب ــتان	ف ــه	در	اس ــان	اینک ــا	بی ــی	ب رحیم
ــدن	و	 ــت	مع ــازمان	صنع ــا	س ــی	ب ــهرکهای	صنعت ــرکت	ش ــب	ش مناس
ــد	 ــای	راک ــای	واحده ــه	احی ــذاری	در	زمین ــر	گ ــات	اث ــارت	اقدام تج
ــد. ــداوم	یاب ــن	موضــوع	مهــم	ت ــم	ای انجــام	شــده	اســت،	گفــت:	امیدواری

جذب ۱۱۶ آتش نشان به تعویق افتاد 
	

سـخنگوی	سـازمان	آتش	نشانی	
شـهرداری	 ایمنـی	 خدمـات	 و	
	11۶ ورود	 تعویـق	 از	 تهـران	
آتش	نشـان	بـه	سـازمان	به	دلیل	
اوج	گیـری	اٌمیکـرون	خبـر	داد.
بــه	گــزارش	بــازارکار،	جــال	
ــت:	 ــاره	گف ــن	ب ــی	در	ای ملک
ــود	 ــرار	ب طبــق	برنامه	ریزی	هــا	ق

داوطلبانــی	کــه	در	آزمــون	عملــی	ســازمان	شــرکت	کــرده	بودنــد	بعــد	
از	انجــام	مراحــل	پایانــی	بــه	اســتخدام	آتش	نشــانی	درآینــد	کــه	
ــان	 ــذب	داوطلب ــی	ج ــای	نهای ــر	آزمون	ه ــرون،	دیگ ــری	اُمیک اوج	گی

ــق	انداخــت. ــه	تعوی را	ب
ســازمان	 عملــی	 و	 ورزشــی	 آزمــون	 جــواب	 اینکــه	 بیــان	 بــا	 او	
طبــق	رنامــه		یزی	هــا	مــاه	گذشــته	مشــخص	شــده	اســت،	گفــت:	
در	 کرونــا	 شــیب	 کــه	 بــود	 شــرایطی	 در	 ســازمان	 پیش	بینی	هــای	
ــزاری	 ــازه	برگ ــی	اج ــرایط	فعل ــفانه	ش ــا	متاس ــود	ام ــی	ب ــور	نزول کش

نمی	دهــد. مــا	 بــه	 را	 آزمون	هــا	 دیگــر	
ملکــی	تعــداد	داوطلبــان	شــرکت	کــرده	در	آزمون	هــا	را	۳۴۸	نفــر	
ــام	 ــاز	اع ــای	موردنی ــر	نیروه ــه	براب ــرد	و	۴۸	زن	و	س ــامل	۳00	م ش
کــرد	و	افــزود:	در	نهایــت	11۶	نیــروی	عملیاتــی	آتــش	نشــانی	شــامل	
100	مــرد	و	1۶	زن	در	صورتــی	کــه	شــرایط	کرونایــی	آرام	شــود،	
دیگــر	 و	 گزینــش	 روان	شــناختی،	 آزمون	هــای	 برگــزاری	 از	 بعــد	
آموزش	هــای	ســازمان	 بــه	مرکــز	 و	 	 نهایــی	مشــخص	 آزمون	هــای	

آتــش	نشــانی	معرفــی	می	شــوند.

اعطای تسهیالت خرد اشتغال زایی
 به مرزنشینان 

  رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی:  

رییس اتاق بازرگانی تهران: 

فضای کسب و کار سخت شده است 
	

	

	رییــس	اتــاق	بازرگانــی	تهــران	می	گویــد	
بــا	وجــود	تمــام	شــعارها	و	وعده	هــا،	نــه	
ــورت	 ــایی	ص ــد	گره	گش ــوزه	تولی ــا	در	ح تنه
ــرای	 ــاع	ب ــال	اوض ــر	س ــی	ه ــه	حت ــه	ک نگرفت

ســرمایه	گــذاران	دشــوارتر	می	شــود.
ــاری	 ــعود	خوانس ــازارکار،	مس ــزارش	ب ــه	گ ب
کــرد:	 اظهــار	 الضــرب،	 امیــن	 مراســم	 در	
ــای	 ــه	مولفه	ه ــروز	ب ــرایط	ام ــرای	تفســیر	ش ب
خارجــی،	 تحریم	هــای	 جملــه	 از	 روشــنی	
ــا،	 ــی،	خودتحریمی	ه ــت	داخل ــت	سیاس وضعی
ــورم،	افزایــش	حجــم	نقدینگــی،	 ــرخ	ت رشــد	ن

و	 دولتــی	 بودجــه	 کســری	 ســیاب	
بی	انضباطــی	مالــی	و	در	یــک	کام	فضــای	
ــرد.	 ــاره	ک ــوان	اش ــب	وکار	می	ت ــاعد	کس نامس
ــی	دارد	 ــان	قدرت ــوارد	چن ــن	م ــدام	از	ای هرک
ــر	 ــا	را	زمین	گی ــک	اقتصــاد	ســالم	و	پوی کــه	ی
بلکــه	 اینهــا	مهم	تــر	و	 از	همــه	 امــا	 کنــد	
نامطلــوب	 برتمامی	شــان،	حکمرانــی	 مقــدم	

ــت. اس
ــروز	اقتصــاد	 ــت	ام ــه	وضعی ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ایــران	نگــران	کننــده	اســت،	بیــان	کــرد:	بــا	نــگاه	
تقریبــا	 آن،	 تاییــد	 و	 وضعیــت	 ایــن	 بــه	
تصمیم	گیــر	 مســوالن	 و	 مدیــران	 تمامــی	
اول	 مســئله	 کــه	 دارنــد	 تاکیــد	 کشــور	
امــروز	ایــران	بازســازی	اقتصــاد،	برمبنــای	
عمــل	بــه	مولفه	هــای	حکمرانــی	مطلــوب،	
ــی	 ــای	غیرکارشناس ــن	از	رفتاره ــه	گرفت فاصل
رفتارهــای	 حاصــل	 اســت.	 بخشــی	نگری	 و	
ســرمایه	 ریــزش	 گذشــته	 دهــه	 چنــد	
ــل	 ــر	ری ــا	تغیی ــد	ب ــه	بای ــت	ک ــی	اس اجتماع
ــد.	 ــت	ش ــن	وضعی ــه	ای ــع	از	ادام ــا	مان رفتاره
ــت	 ــیاه	نمایی	نیس ــوارد،	س ــن	م ــه	ای ــاره	ب اش
ــان	نمی	شــود	بلکــه	 ــه	هــم	بی ــان	بیگان و	از	زب
ــام	 ــود	تم ــا	وج ــه	ب ــت	ک ــانی	اس درددل	کس

ــتاده	اند،	 ــور	ایس ــن	کش ــای	ای ــات،	پ نامایم
کسب	وکارشــان	را	رهــا	نکــرده	و	همچنــان	
بــه	تولیــد	ادامــه	می	دهنــد.	آنــان	امــروز	
ــد	و	 ــت	دارن ــکار	از	حاکمی ــای	آش ــک	تقاض ی
ــح	 ــی	صحی ــق	حکمران ــه	منط ــت	ب آن	بازگش
اســت. توســعه	یافته		 کشــورهای	 تــراز	 در	 و	
رییــس	اتــاق	بازرگانــی	تهــران	بــا	اشــاره	
بــه	تجربــه	موفــق	تعــدادی	از	کشــورهای	
پیشــرفت	های	 ثبــت	 در	 آســیا	 و	 منطقــه	
از	 فــارغ	 گفــت:	 اقتصــادی،	 بــزرگ	
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــوال	ای ــی،	س ــای	سیاس جلوه	ه
ترکیــه	 چیــن،	 مالــزی،	 ســنگاپور،	 چطــور	
و	بســیاری	دیگــر	کشــورها	از	مهلکــه	فقــر	
و	تباهــی	نجــات	یافتنــد	و	بــه	دل	توســعه	
قــدم	گذاشــتند؟	چــه	کیمیایــی	در	رفتــار	
را	 راه	 برایشــان	 کــه	 اســت	 پنهــان	 آنهــا	
ــا	 ــه	آن	ب ــی	ب ــا	دسترس ــازد؟	آی ــوار	می	س هم
ــن	 ــا	ناممک ــور	م ــرای	کش ــروز	ب ــت	ام وضعی
ــان	 ــد	بی ــان	بای ــا	اطمین ــه	نظــر	می	رســد؟	ب ب
ــن	 ــذر	از	ای ــرای	گ ــاره	ب ــه	راه	چ ــت	ک داش
ــه	 ــل	ب ــق	و	عم ــزی	دقی ــه	ری ــرایط،		برنام ش

اســت. حکمرانــی	صحیــح	

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرداد: 

۱٤ میلیون نفر در کشور فاقد شغل هستند
معــاون	اشــتغال	وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	
ــرک	بــازار	 ــل	تح ــه	دلی ــت:	ب ــی	گف اجتماع
و	افزایــش	تمایــل	بــه	بــازارکار	و	اشــتغال	
ــرخ	 ــش	ن ــاهد	افزای ــدە،	ش ــال	های	آین در	س

بیــکاری	در	کشــور	خواهیــم	بــود.
کریمــی	 محمــود	 بــازارکار،	 گــزارش	 بــه	
کردســتان	 اشــتغال	 کارگــروە	 در	 بیرانونــد	
ــن	 ــاد	چندی ــد	ایج ــدە	و	تعه ــرد:	وع ــار	ک اظه
هــزار	شــغل	مســئله	ای	ســطحی	نیســت	و	
وقــت	زیــادی	بــرای	پیش	بینــی	و	برنامــه	ریــزی	

ــت. ــدە	اس ــرف	ش ــرای	آن	ص ب
وی	بــا	اشــارە	بــه	اینکــه	نبایــد	انتظــار	داشــت	
ــدا	 ــش	پی ــدە	کاه ــال	آین ــکاری	در	س ــرخ	بی ن
بــازار	و	 بــه	دلیــل	تحــرک	 افــزود:	 کنــد،	

یافتــن	 بــرای	 از	کار	 ناامیــد	 افــراد	 تمایــل	
شــمار	 بــر	 آینــدە،	 ســال	های	 در	 شــغل	
ــتند	 ــت	وجوی	کار	هس ــه	در	جس ــی	ک جمعیت

افــزودە	و	در	نتیجــه	نــرخ	بیــکاری	در	جامعــه	
نیــز	افزایــش	پیــدا	می	کنــد.	

کریمــی	بــر	فراهــم	کــردن	زیرســاخت	های	
صــدور	 و	 حقوقــی	 موانــع	 رفــع	 و	 تولیــد	
ــع	 ــت:	رف ــرد	و	گف ــد	ک ــا	تاکی ــریع	مجوزه س
موانــع	و	صــدور	ســریع	مجوزهــا	دربحــث	
ــت	و	در	 ــی	اس ــئله	مهم ــتغال	مس ایجــاد	اش
مشــاغل	 مجوزهــای	 صــدور	 حاضــر	 حــال	

خانگــی	در	ســه	روز	قابــل	انجــام	اســت.
	1۴ حاضــر	 حــال	 در	 کــرد:	 اضــافە	 وی	
	۶ و	 فاقــد	شــغل	 کشــور	 در	 نفــر	 میلیــون	
میلیــون	نفــر	نیــز	ناامیــد	از	یافتــن	شــغل	

. هســتند

معاون تربیت  بدنی و سالمت خبر داد؛ 

نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس:

معاون	توسعه	مدیریت	و	منابع	سازمان	آموزش	فنی	و	حرفه	ای	گفت:	وجود	
آموزش	های	 به	 توجه	 عدم	 دهنده	 نشان	 بیکار،	 دانشگاهی	 التحصیان	 فارغ	

برویم. پیش	 آموزش	ها	 این	 به	سمت	 بیشتر	 باید	 که	 است	 مهارتی	
ــتغال	 ــروه	اش ــادی«	در	کارگ ــت	آب ــر	میمن ــازارکار،	»امی ــزارش	ب ــه	گ ب
اســتان	کردســتان	در	شــهر	ســنندج	اظهــار	داشــت:	از	لحــاظ	نیــروی	انســانی،	
ــم	کــه	از	تســهیات	بانکــی	 ــکار	را	در	کشــور	داری ــارغ	التحصیــان	بی ف
و	 کار	 مهــارت	 آنهــا	 می	دهــد	 نشــان	 ایــن	 و	 نکرده	انــد	 اســتفاده	

ــد. ــی	را	ندارن کارآفرین
ــد،	 ــه	بع ــه	۷0	ب ــی	و	از	ده ــگ	تحمیل ــان	جن ــس	از	پای ــزود:	پ وی	اف
ــه	 ــورد	توج ــورمان	م ــی	در	کش ــوزی	و	کارآفرین ــارت	آم ــث	مه مباح
قــرار	گرفــت	امــا	هنــوز	آنگونــه	کــه	بایــد	و	شایســته	مــردم	ماســت	بــه	
ــکار	و	 ــان	بی ــارغ	التحصی ــود	ف ــه	وج ــم	ک ــت	نیافته	ای ــج	الزم	دس نتای
ــت. ــئله	اس ــن	مس ــواه	ای ــف	گ ــذاران	باتکلی ــرمایه	گ ــارت	و	س ــد	مه فاق

معاون سازمان آموزش فنی وحرفه ای: 

وجود فارغ التحصیالن بیکار نشان دهنده عدم توجه به مهارت آموزی است 

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی:

سخنگوی سازمان آتش نشانی : 

قانون مجلس برای جذب ۱۶۰۰۰ معلم
 حق التدریسی روی زمین مانده است

نائب	رئیس	کمیسیون	آموزش	بر	جذب	
1۶	هزار	معلم	حق	التدریسی	تاکید	کرد	
افراد	 این	 اگر	 و	گفت:	هشدار	می	دهم	
	2۳۴ ماده	 از	 نشوند	 تکلیف	 تعیین	

قانون	مجلس	استفاده	می	کنیم.
با	 گفت	وگو	 در	 مولوی	 محمد	 سید	
مهر	با	اشاره	به	تجمعات	صورت	گرفته	
که	 حق	التدریسی	 معلمان	 سوی	 از	
پرورش	 و	 آموزش	 در	 باید	 قانون	 طبق	
جذب	شوند،	اظهار	کرد:	تبدیل	وضعیت	

نیروهای	حق	التدریس	به	رسمی	دارای	قانون	است.
نماینده	مردم	آبادان	در	مجلس	افزود:	این	قانون	را	مجلس	وضع	و	شورای	نگهبان	نیز	
آن	را	اباغ	کرد،	مرحله	اول	این	استخدام	با	گذراندن	دوره	هایی	در	دانشگاه	فرهنگیان	

بود	که	کار	استخدام	و	تدریس	آنها	به	طور	کامل	انجام	شد.
کمبود	 دلیل	 به	 کرد:	 تصریح	 مجلس	 تحقیقات	 و	 آموزش	 کمیسیون	 رئیس	 نایب	
ظرفیت	دانشگاه	فرهنگیان	این	معلمان	در	چند	مرحله	در	دانشگاه	فرهنگیان	پذیرش	
شدند	و	مرحله	دوم	نیز	پس	از	مرحله	نخست	انجام	شد	اما	در	حال	حاضر	گروهی	که	
در	مرحله	سوم	باید	تعیین	تکلیف	می	شدند،	هنوز	وضعیت	مشخصی	ندارند	و	با	گذشت	

چهار	ماه	از	اتمام	دوره	هنوز	باتکلیف	هستند.
مولوی	تاکید	کرد:	این	افراد	نزدیک	به	1۶	هزار	نفر	هستند	و	وزارت	آموزش	نیز	نیاز	
مبرم	به	این	نیروها	دارد	و	این	افراد	بر	اساس	قانون	مصوب	مجلس،	دوره	هایشان	را	هم	

دیده	اند	باید	جذب	شوند.
ماینده	مردم	آبادان	در	مجلس	گفت:	به	دلیل	پر	شدن	ظرفیت	دانشگاه	فرهنگیان،	دوره	
آموزشی	آنها	مقداری	به	تعویق	افتاد	ولی	هم	اکنون	این	1۶	هزار	نفر	آموزش	دیده	اند	

و	می	توانند	در	مدارس	مشغول	به	تدریس	شوند.
باید	 اینکه	 بر	 تأکید	 با	 مجلس	 فناوری	 و	 تحقیقات	 آموزش،	 کمیسیون	 رئیس	 نایب	
استخدام	این	افراد	به	طور	سریع	تعیین	تکلیف	شود،	گفت:	اینکه	این	معلمان	بیایند	
جلوی	مجلس	برای	رسیدن	به	حقشان	بنشینند	و	آواره	باشند	اصًا	قابل	توجیه	نیست	

چون	این	افراد	سرمایه	کشور	هستند.
وی	افزود:	باید	به	طور	سریع	احکام	استخدامی	آنها	صادر	شود	و	کد	پرسنلی	بگیرند	و	
مشغول	به	کار	شوند.	این	اقدام	سازمان	برنامه	و	بودجه	عدم	تمکین	به	قانون	است.	این	

عدم	تمکین	ترک	فعل	محسوب	می	شود.
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1 -شرایط عمومی :
- تابعيت کشور جمهوري اسالمی ايران.

- جنسيت : مذکر
- متدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان پذيرفته شده در قانون 

اساسي جمهوري اسالمی ايران.
- عدم اعتياد به مواد مخدر طبق تاييد مراجع ذيصالح

- عدم اشتهار به فساد و تجاهر به فسق.
- نداشتن سوء پيشينه به تاييد مراجع ذيربط.

- ديد چشم 10/10) بدون عينك( و نداشتن کور رنگي
- حداقل قد 170 سانتيمتر

- نداشتن خالكوبي روي بدن
- فقط افرادی می توانند ثبت نام کنند که:

الف - دوره خدمت نظام وظيفه را انجام نداده اند )مشمولين وظيفه بدون 
مهر غيبت(

ب - افرادی که تا زمان ثبت نام ديپلم خود را دريافت کرده و حداقل تا 
پايان سال از معافيت تحصيلی برخوردار هستند.

تبصره : دانشـجويان و دانش آموزانی که مشـغول تحصيل در سـال آخر 
تحصيلی می باشـند نيـز می توانند 

در آزمون مربوطه شـرکت نمايند به شـرطی که تا پايان سـال تحصيلی 
)خـرداد 1401  (، قـادر بـه ارائه مـدرک فارغ التحصيلی خود باشـند. اين 
افـراد در زمـان ثبـت نام می بايسـت گواهی مبنی براشـتغال به تحصيل 
در سـال يـا تـرم آخر را از محل تحصيـل خود دريافت نماينـد و در زمان 

ثبـت نام در سـايت، در محل مدرک تحصيلی بارگـذاری نمايند.
ج - افـرادی کـه بواسـطه قبولـی در دانشـگاه طی سـال 1399 يا 1400 

از معافيـت تحصيلی برخوردار هسـتند.
د - توجـه: افـراد بـا معافيـت تحصيلـی پـس از مراجعـه بـه دفاتر پليس 
10+، آخريـن وضعيـت نظـام وظيفه خـود را دريافت نماينـد و در مراحل 

بعـدي جهـت ارائـه به مسـئولين به همراه داشـته باشـند.
نكتـه مهـم : افـراد دارای معافيـت اعم از پزشـكی يا غير پزشـكی )بجز 
معافيـت تحصيلـی( و دارای کارت پايـان خدمـت در ايـن مرحلـه، اجازه 

ثبـت نـام ندارند . 
• در شـرايط مسـاوي اولويـت بـا ايثارگـران و خانـواده معظـم شـهدا 
دريايـي  هنرسـتانهاي  التحصيـالن  فـارغ  همچنيـن  و  مفقوديـن  و 

مي باشـد.

2-شرایط اختصاصی :
- جهـت دوره هـاي افسـري : داشـتن حداقـل مـدرک ديپلـم 
کامـل متوسـطه در رشـته هـای رياضـی فيزيك /علـوم تجربـی / برق 
/ ناوبـری/ مكانيك موتورهـای دريايی و الكترونيـك و مخابرات دريايی 

هنرسـتانهای دريايـی و رشـته هـای هنرسـتانی مرتبط.
- جهـت دوره ملوانـي : ديپلـم کامـل متوسـطه تمامی رشـته های 

تحصيلـی مـورد قبول می باشـد.
- جهت دوره ملوان فني الكترونيك : داشتن مدرک تحصيلی 

مهندسی برق )گرايشهای: مخابرات ، الكترونيك ، قدرت ، کنترل(
- حداقل نمره 13 معدل کل ديپلم

- متولديـن 1378/07/01و بعـد ) بـه شـرطی کـه شـرايط ذکر شـده در 
قسـمت عمومی را داشـته باشـند( جهـت دوره هـای افسـری و ملوانی.

- متولديـن 1374/07/01و بعـد ( بـه شـرطی کـه شـرايط ذکر شـده در 
قسـمت عمومی را داشـته باشـند) جهـت دوره ملـوان فنـی الكترونيك.

•دانشجويان شاغل به تحصيل )به شرطی که از نظر سنی و ساير شرايط 
مشكلی نداشته باشند( منعی برای ثبت نام ندارند.

•دانشجويانی که يكبار از تحصيل انصراف داده اند، حق ثبت نام ندارند. 
• بـا توجـه بـه قانون سـازمان وظيفـه عمومی هر دانشـجو مجاز اسـت 
تنهـا يكبـار در طول تحصيل انصراف داده  و در دانشـگاه ديگری تحصيل 
نمايـد ، لـذا تاکيـد مـی گردد چنانچـه داوطلبـان در حال حاضر مشـغول 
به تحصيل در دانشـگاهها می باشـند ، نبايسـتی تا اين تاريخ از دانشـگاه 

ديگری انصراف داده باشـند. 
- موفقيت درآزمون علمی ، آزمون روانشناسی و مصاحبه های علمی و عقيدتی.

- داشـتن تندرسـتی و سـالمت کامـل جسـمانی و روانـی به تاييـد واحد 
درمانی کشـتيرانی ج.ا.ا

• هـر گونه مشـكل جسـمی شـامل ضعف بينايـی ، کوررنگی، نسـبت قد 
بـه وزن نامتعـارف )BMI( ، پرانتـزی پـا، صافـی کـف پا ، نقـص عضو، 
واريكوسـل ، انحـراف سـتون فقرات ، تتـو ، خالكوبی ، خرابی شـديد دندان 
، وجـود پالتين بواسـطه شكسـتگی اعضا بدن، فشـار خـون ، ناراحتی کبد ، 
ناراحتـی کليـه ، ناراحتـی روحی و روانـی ، آثار خودزنی بروی بدن ، سـابقه 
مصـرف داروهـای خاص و کم خونی عامل مردودی پزشـكی خواهد شـد.

داوطلبان برای اطالعات بيشـتر ا به سـامانه الكترونيك دانشـگاه شـهيد 
بهشـتی به آدرس زير وارد شـوند: 

http://payment.sbu.ac.ir/paymentPerson

دعوت به همکاری

اطالعيه پذیرش دانشجو و ملوان متعهد خدمت شرکت کشتيرانی جمهوری اسالمی ایران
شرکت کشتيراني جمهوري اسالمی ایران به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز 

جهت اشتغال بر روي کشتي هاي اقيانوس پيما در رده هاي افسري و ملواني با شرایط ذیل دانشجو مي پذیرد.
مراحل مورد نظر:تاریخ ثبت نام 1400/11/25 لغایت 1400/12/12

- مصاحبه حضوری
- معاينات و آزمايشات پزشكی با تائيد مراجع پزشكی ذيصالح

- موفقيت در آموزش های بدو خدمت
- توفيق در دوره آزمايشی

شرایط عمومی داوطلبان:
1- تابعيت کشور جمهوری اسالمی ايران
2- اعتقاد به يكی از اديان رسمی کشور

3- تندرستی و توانايی کامل جسمی و روانی
4- عدم سوء پيشينه کيفری

5- داشـتن کارت پايـان خدمـت نظـام وظيفـه يـا کارت معافيـت دائم 
قانونـی )ويـژه داوطلبـان مرد(

6- ساکن شهر تهران )حداقل 5 سال اخير(
تبصـره : ايثارگـران و خانـواده محتـرم ايشـان )شـامل خانـواده های 
شـاهد، جانبـازان و آزادگان، همسـر و فرزنـدان شـهدا و جانبـازان ، 
فرزنـدان و همسـران آزادگان ، اسـرا وخواهـر و برادر شـاهد ، رزمندگان 
و همسـر و فرزنـدان آنـان( طبـق ضوابـط منـدرج در قانـون جامـع 

خدمـات رسـانی بـه ايثارگـران از اولويـت برخـوردار می باشـند.
شرایط اختصاصی :

1. فـارغ التحصيـل در مقطع کارشناسـی يا کارشناسـی ارشـد در رشـته 
حقـوق )مدرک کارشناسـی حقـوق الزامی می باشـد(

2. حداقـل معـدل برای فارغ التحصيالن دانشـگاه های سراسـری 14 و 
سـاير دانشـگاهها 16 می باشد.

3. حداکثـر سـن خانـم هـا 25سـال تمـام )متولديـن يـك اسـفند مـاه 
1375 بـه بعـد( و آقايان 27سـال تمـام )متولدين يك اسـفند ماه 1373 

بـه بعد(
نحوه ثبت نام:

مـورخ  چهارشـنبه  روز  پايـان  تـا  حداکثـر  تواننـد  مـی  داوطلبـان   •
1400/12/11 بـا مراجعـه بـه لينـك ثبت نـام در انتهای ايـن اطالعيه، 

نسـبت بـه ثبـت نـام اقـدام نمايند.

نكات قابل توجه :
• شـرط دعـوت بـه مصاحبـه دارا بـودن شـرايط عمومـی و اختصاصی 
اسـت. )ارائه مسـتندات مربوط به اقامت در طول 5 سـال اخير در شـهر 

تهـران الزامی می باشـد.(
• دارا بـودن سـوابق شـغلی مرتبـط، موجـب اولويـت خواهـد بـود. 
مـدت زمـان اشـتغال ايـن افـراد صرفـاً حداکثـر تا 7 سـال به شـرايط 
سـنی اضافـه مـی گـردد. ايـن قبيـل داوطلبـان الزم اسـت در تطبيـق 
سـوابق خـود با سـن مجاز جهت ثبـت نام نهايـت دقت را بعمـل آورند 
چـرا کـه در غير اينصـورت و عدم احراز شـرط سـنی، از فرآيند مربوطه 

حـذف خواهند شـد.
• چنانچـه پـس از بررسـی و تطبيق مدارک با شـرايط منـدرج در آگهی 
حاضـر يـا در هر مرحله از بررسـی های بعدی مشـخص شـود داوطلبی 
واجـد شـرايط عمومـی و اختصاصـی اعالم شـده نمـی باشـد، حتی در 
صـورت توفيـق در مصاحبـه و هريك از مراحل و يا اشـتغال بكار ، ادامه 
رسـيدگی بـه وضعيـت و يـا اسـتمرار خدمـت وی منتفی خواهد شـد و 

در ايـن صـورت داوطلـب حق هيچگونـه اعتراضی را نخواهد داشـت.
• موکـداً اعـالم مـی گـردد؛ جـذب نيـروی انسـانی، مسـتلزم توفيـق 
متقاضيـان در تمامـی مراحل ذکر شـده مشـتمل بر مصاحبـه حضوری، 
معاينـات و آزمايشـات پزشـكی بـا تائيـد مراجـع ذيصـالح، موفقيت در 
آمـوزش هـای بـدو خدمـت ، توفيـق در دوره آزمايشـی و مطابـق نيـاز 
تعييـن شـده می باشـد و بانك پارسـيان هيـچ گونه مسـئوليتی در قبال 
بكارگيـری سـاير نيروها نخواهد داشـت، ضمن اينكـه متقاضيان در هر 
يـك از مراحـل مـورد االشـاره توفيـق الزم را کسـب ننماينـد، موضوع 

ادامـه مراحـل بكارگيـری آنـان منتفی خواهـد گرديد.
در  نيـرو  تاميـن  درخصـوص  هـا  اطالعيـه  و  اخبـار  آخريـن   •
بانـك پارسـيان، صرفـًا از طريـق درج در وب سـايت بـه نشـانی

www.parsian-bank.ir ، معتبـر بـوده و مسـئوليتی در 
قبال مطالب منتشـره در سـاير سـايتها و فضای مجازی، نخواهد داشـت.

لينك : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112401

دعوت به همکاری

بانك پارسيان در نظر دارد جهت تكميل نيروی انسانی مورد نياز خود در بخش حقوقی در
 شهر تهران ، از بين داوطلبان مرد و زن از طریق مصاحبه و سایر مراحل مربوطه تامين نماید.

مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد:  ◄
جذب ۲۲۸۸ نفر در آزمون استخدامی 

وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم 
مدیرکل امـور اداری وزارت جهاد 
و  هـزار  دو  از جـذب  کشـاورزی 
۲۸۸ نفـر در آزمـون اسـتخدامی 
ایـن وزارتخانه خبـر داد و گفت: 
شایسته سـاالری و عدالت محوری 
در آزمون اسـتخدامی وزارت جهاد 
کشـاورزی مد نظر قرار گرفته است.
وزارت  از  بـازارکار  گـزارش  بـه 
جـواد  کشـاورزی،  جهـاد 
اسـماعیلی در خصـوص چگونگی 

حضـور وزارت جهاد کشـاورزی در نهمین آزمون اسـتخدامی دسـتگاه های اجرایی 
کشـور در سـال ۱۴۰۰ اظهارداشـت: تمام تالش ما و سـایر دسـت اندرکاران در این 
وزارتخانـه بـر ایـن امـر اسـتوار بوده کـه در ایـن آزمون بتوانیـم با رعایـت دو اصل 
شایسـته گزینی و عدالت محـوری در جـذب و اسـتخدام، زمینه های حضـور جوانان 
متخصـص، خـالق و متعهـد بـه مبانـی توسـعه ایرانـی اسـالمی را فراهـم آوریـم.

وی اظهـار امیـدواری کـرد؛ پـس از اعـالم نتایـج آزمـون شـاهد تحـول و تحـرک 
روزافـزون در کلیـه بخش هـای وزارتخانـه در اقصـی نقـاط کشـور باشـیم.

وزارت جهاد کشاورزی  به  یافته  اختصاص  میزان سهمیه  در خصوص  اسماعیلی 
خاطرنشان کرد: با تالش صورت گرفته از مجموع دو هزارو ۲۸۸ نفر سهمیه جذب 
در نظر گرفته شده، برای ستاد وزارت و سازمان جهاد کشاورزی استان ها یک هزار 
نفر، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ۸۶۰ نفر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی ۳۰۰ نفر، سازمان دامپزشکی ۹۰ نفر، سازمان امور اراضی هشت نفر و 

شرکت شهرک های کشاورزی ۳۰ نفر سهمیه در نظر گرفته شده است.
بـه گفتـه وی، بـا توجه بـه میـزان خروجی نیروهـا ناشـی از بازنشسـتگی و اضافه 
شـدن وظایـف و ماموریت هـا ایـن سـهمیه پاسـخگوی نیازهـای متنـوع نیـروی 
انسـانی در وزارت جهاد کشـاورزی نیسـت، اما گام امیدبخشـی اسـت که در دولت 

انقالبـی و مردمی برداشـته شـده اسـت.

◄    دکتر بلندی  در نشست با رئیس سازمان بهزیستی عنوان کرد

ــه  ــه، اطالعی ــوه قضایی ــع انســانی ق ــت مناب از ســوی معاون
ــان تصــدی منصــب  ــام جــذب اختصاصــی داوطلب ثبــت ن

قضــاء ســال ۱۴۰۰ منتشــر شــد.
ــع انســانی  ــت مناب ــه نقــل از معاون ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب
قــوه قضاییــه، از ســوی معاونــت منابــع انســانی قــوه 
قضاییــه، اطالعیــه ثبــت نــام جــذب اختصاصــی داوطلبــان 

ــد. ــر ش ــال ۱۴۰۰ منتش ــاء س ــب قض ــدی منص تص

این اطالعیه به شرح زیر است:
ــی  ــذب اختصاص ــاند، ج ــالع می رس ــه اط ــیله ب بدین وس
ســال۱۴۰۰  در  قضــاء  منصــب  تصــدی  داوطلبــان 
اعالمــی  شــرایط  و  گذشــته  ســال های  روال  مطابــق 
در ایــن اطالعیــه برگــزار می شــود. بــر ایــن اســاس 
ــورخ  ــی، از م ــذب اختصاص ــی ج ــام اینترنت ــامانه ثبت ن س

ــانی  ــع انس ــت مناب ــایت معاون ــر روی س ۱۴۰۰/۱۲/۰7 ب
فعــال    )qazahrm.ir نشــانی:  بــه   ( قضائیــه  قــوه 
خواهــد شــد. لــذا از کلیــه داوطلبــان واجــد شــرایط 
و عالقمنــد بــه شــرکت در آزمــون مذکــور، دعــوت 
بــه عمــل می آیــد، ضمــن مطالعــه دقیــق شــرایط و 
ــد. ــدام نماین ــام اق ــت ن ــه ثب ــبت ب ــام، نس ــط  ثبت ن  ضواب

ــور و  ــه ســامانه مذک ــه ب ــا مراجع ــان، می بایســت ب داوطلب
ــال  ــغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ری ــه مبل ــام ب ــه ثبت ن ــت هزین پرداخ
بصــورت اینترنتــی، نســبت بــه تکمیــل مراحــل ثبت نامــی 
ــت و  ــام را دریاف ــری ثبت ن ــد رهگی ــان، ک ــدام و در پای اق
نــزد خــود نگهــداری نماینــد. فراینــد ثبت نــام، تــا قبــل از 

دریافــت کــد رهگیــری ناقــص و بالاثــر اســت. 
ــه  ــوان هزین ــه عن ــی ب ــه پرداخت ــر اســت وج ــه ذک الزم ب

ــذا  ــد و ل ــد ش ــترد نخواه ــوان مس ــچ عن ــه هی ــام، ب ثبت ن
ــه  ــت هزین ــام و پرداخ ــت ن ــان در ثب ــت داوطلب الزم اس

ــد. ــل آورن ــه عم ــت الزم ب دق
مهلــت ثبت نام از تاریــخ ۱۴۰۰/۱۲/۰7 لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۱7 
بــه مــدت ده روز خواهــد بــود، ایــن مهلــت تمدیــد نخواهد 
شــد. تأکیــد می گــردد ثبت نــام، صرفــاً بــه صــورت 
ــت. ــد پذیرف ــورت خواه ــرر ص ــت مق ــی و در مهل  اینترنت

مالحظات :
ــود  ــر داده نمی ش ــب اث ــتباه ترتی ــای اش ــه ثبت نام ه ۱- ب
و هزینــه پرداختــی در ایــن مــوارد، بــه هیــچ وجــه مســترد 
نخواهــد شــد. همچنیــن، چنانچــه فقــدان شــرایط داوطلب 

در هــر یــک از مراحــل اســتخدامی معلــوم شــود، 
ــد. ــد ش ــف خواه ــه متوق ــده بالفاصل ــری پرون ــد پیگی  رون

ــی  ــذب اختصاص ــت ج ــن نوب ــوان در ای ــرش بان ۲-  پذی
ــز  ــر از مراک ــا غی ــت آنه ــل خدم ــه مح ــد ک ۱۰% می باش

ــود. ــد ب ــتان ها خواه اس

برای دسترسی به جزییات هر چه  بیشتر به 
لینک زیر مراجعه نمایید .

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/352243

فرایند ثبت نام جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا آغاز شد 

جهاددانشـگاهی و اسـتانداری یزد در راستای توسعه فعالیتهای 
و  تحقیقاتـی  آموزشـی،  مجتمـع  راه انـدازی  و  بنیـان  دانـش 

خدماتـی در اسـتان یـزد توافـق کردنـد.
بـه گـزارش بـازارکار، در راسـتای توسـعه فعالیتهـای دانـش 
بنیـان و راه انـدازی مجتمع آموزشـی، تحقیقاتـی و خدماتی در 
اسـتان یزد جهاددانشـگاهی و اسـتانداری یزد توافق کردند.این 
توافـق ۵ مـاده ای  بـه امضـای دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییس 
جهاددانشـگاهی و دکتـر مهـران فاطمـی اسـتاندار یزد رسـید.

جهاددانشـگاهی براسـاس مفاد این توافق با همکاری استانداری 
یـزد ضمـن ایجـاد راه انـدازی مجتمـع آموزشـی، تحقیقاتـی و 
خدمـات تخصصـی بـه ارائـه خدمـات آمـوزش هـای تخصصی 
و مهارتـی، ایجـاد و توسـعه فناوری هـای نویـن در زمینـه مواد 
سـرامیکی، راه انـدازی کلینیـک تخصصی در زمینه سـرطان و 
دیابـت، توسـعه فنـاوری و تولید رنگهای گیاهی و توسـعه واحد 

تولیـد مـواد و قطعـات ویژه سـرامیکی خواهـد پرداخت.
دکتر طیبی در نشست امضای این توافق که در جهاددانشگاهی 
اسـتان یزد انجام شـد، با اشـاره به دسـتاوردها و توانمندی های 
جهاددانشـگاهی گفـت: این نهـاد انقالبی به موضوعـات نگاهی 
مسـئله محـور و کاربـرد محـور دارد زیـرا کـه توسـعه پژوهش، 
آمـوزش و فرهنـگ، پیشـرفت کشـور را رقـم  می زنـد و جهـاد 
دانشـگاهی در این زمینه ها فعال و فعالیت خود را طی سـالیان 

گذشته گسـترش داد.
رییـس جهاد دانشـگاهی کشـور با اشـاره بـه اینکه اسـتان یزد 
دارای ویژگی هـای ممتـازی اسـت، بیـان کـرد: ایـن اسـتان به 

قنـات، قنـوت و قناعـت معروف اسـت و در زمینه هـای مختلف 
در سـطح کشـور الگـو بـوده و از ظرفیت هـای خوبی برخـوردار 
اسـت و وظیفـه خـود می دانیم متناسـب با ظرفیت هـای بومی 
اسـتان و همچنین توانمندی و ظرفیت هایی در حوزه پزشـکی، 

کشـاورزی و غیره در خدمت توسـعه اسـتان باشـیم.
جهاددانشگاهی ساختاری کارآمد در کشور رقم زده است

نشسـت  ایـن  در  نیـز  یـزد  اسـتاندار  فاطمـی  مهـران  دکتـر 
مجموعـه جهاددانشـگاهی را جـزو الگویی تریـن مجموعه هـای 

علمـی و پژوهشـی کشـور خوانـد و گفـت: یکـی از ویژگی های 
خـاص مجموعه جهادانشـگاهی این اسـت که در طول سـنوات 
گذشـته، هیـچ باری بـر دوش انقالب نگذاشـته و عـالوه بر این 
کـه به صـورت درآمـد هزینـه ای مدیریت شـده، خدمـات قابل 
قبولـی در قیـاس با سـایر مراکز مشـابه وابسـته بـه بودجه های 

دولتـی بـه کشـور ارائه کرده اسـت.
وی نـگاه و فعالیت هـای جهادگونه ی مجموعه جهاددانشـگاهی 
را یکـی دیگـر از ویژگی هـای ایـن مجموعـه خوانـد کـه در 

جـاری  سـال  در  جهاددانشـگاهی  دسـتاوردهای  نمایشـگاه  
بـه خوبـی تبییـن شـده بـود بـه نحـوی کـه در هـر حـوزه  از 
فعالیتهای جهاددانشـگاهی، دسـتاوردهای یـک وزارتخانه قابل 

بود. مشـاهده 
دکتـر فاطمی سـاختار جهاددانشـگاهی را یک سـاختار کارآمد 
ذکر کرد که نرم افزار آن بر سـاختار انقالب اسـالمی می نشـیند 

و خروجی هـای آن کامال محسـوس و باعث افتخار اسـت.
اسـتاندار ضمـن تاکید بر حمایت اسـتانداری در مـورد مفاد این 
توافـق، گفت: تالش داریم که سـمت و سـوی اقتصاد اسـتان را 
به سـمت اقتصـاد دانش بنیـان و صنایع های تک سـوق دهیم و 
علـی رغم برخـی فواید تاحدودی از توسـعه آالینـده و پرآبخواه 
کنونـی فاصلـه بگیریـم لـذا بر همین اسـاس نیـز اعتقـاد داریم 
کـه توسـعه اسـتان در گروی دو بـال یعنی »توسـعه و فناوری« 

و »گردشـگری« است.
دکتـر فاطمـی بـا بیـان ایـن که بـه عنـوان اولیـن اسـتان ذیل 
اسـتانداری، ایجـاد معاونـت گردشـگری را دنبـال می کنیـم، 
مسـاعدت دانشـگاه علـم و هنـر را بـرای احیـای مجـدد مقطع 
دکتـری گردشـگری بـا توجـه بـه پتانسـیل های گردشـگری 

اسـتان را خواسـتار شـد.
اسـتاندار یـزد تصریـح کـرد: اکنون سـمت و سـوی اسـتان یزد 
بـه اقتصـاد دانش بنیـان و صنایع هایتـک قرار داده شـده و این 
اسـتان برای اینکه بتواند در اوج بوده و به توسـعه برسـد، به دو بال 

نـوآوری و فناوری و همچنین گردشـگری نیـاز دارد.

امضای توافق همکاری  با استانداری یزد   ◄
 فعالیت های مهارتی و دانش بنیان جهاد دانشگاهی در استان یزد توسعه می یابد

دکتر عبدالملکی:  ◄
مجوز ۳۵۰ شغل خانگی آنی صادر می شود

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در راسـتای 
تسـهیل فعالیت های اشـتغال زایی و کارآفرینی در 
کشـور، شـرایط صدور آنی ۳۵۰ مجوز شغل خانگی 

فراهم شـده است.
 به گزارش بازارکار، دکتر »حجت اهلل عبدالملکی« 
در گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما اظهار کرد: 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدود ۵۵۰ 
از  بیش  که  دارد  خود  کاری  حوزه  در  مجوز 
دبیرخانه مشاغل خانگی  از طریق  ۹۵ درصد 

صادر می شود.
وی افزود: بسیاری از مجوزهای مشاغل خانگی ثبت محور و به صورت آنی صادر می شوند 

و سایر مجوزهایی که نیازمند پاسخ دستگاه های ذی صالح است سه روزه نهایی  می شود.
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رئیس اداره اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه

افزایش ۹ برابری کسب و کار های خانگی 
در کرمانشاه 

از ابتـدای امسـال تاکنـون ۱۴۷۰ فقـره مجـوز مشـاغل خانگـی بصـورت الکترونیکـی 
در اسـتان کرمانشـاه صادر شـده اسـت.

رئیـس اداره اشـتغال اداره کل تعـاون کار و رفاه اجتماعی اسـتان کرمانشـاه گفـت: برای صدور 
ایـن تعـداد مجـوز ۷۷۶ میلیارد ریال تسـهیالت به متقاضیان پرداخت شـده اسـت.

فـروزان نظـری گفـت: صـدور مجوز هـای راه اندازی مشـاغل خانگی نسـبت به سـال گذشـته 
۹ برابر شـده اسـت.

ایـن مشـاغل در زمینه های صنایع دسـتی، تولیـد و خدمات کشـاورزی، دامپروری و شـیالت، 
فعالیت هـای تولیـدی و صنعتـی، فعالیت هـای فرهنگی وهنـری، کسـب و کار  با گرایـش فناوری 

اطالعـات و سـایر خدمـات در قالب ۳۲۳ رشـته دسـته بنـدی و در حال افزایش اسـت.
 از سـال ۱۳۹۰ قانـون سـاماندهی وحمایـت از مشـاغل خانگی اجرایـی و تاکنون ۳۳ هـزار و ۷۱۲ 

مجـوز مشـاغل خانگی به صورت مسـتقل وپشـتیبان در اسـتان کرمانشـاه صادرشـده اسـت.
 سـقف تسـهیالت قابل پرداخت، اشخاص مسـتقل یک میلیارد ریال و برای اشخاص پشتیبان 
وپیشـران ۲۰ میلیـارد ریـال )برای اشـتغال حداقل ۲۰ نفرتحت پوشـش( اسـت؛ تسـهیالت 
قـرض الحسـنه بصورت سـالیانه با کارمـزد ۴ درصد و بازپرداخت ۵ سـاله پرداخت می شـود.
نجـام  ا لکترونیکـی  ا بـه صـورت   ۱۳۹۹ سـال  از  خانگـی  مشـاغل  مجـوز   صـدور 
ز ثبت نام متقاضیان در سـامانه مشـاغل خانگی بـه آدرس الکترونیکی  شـده اسـت. پـس ا
mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir و بررسـی و تأییـد، متقاضیـان بـه منظـور دریافت 

تسـهیالت بـه بانک هـای عامـل معرفی  می شـوند.

پرداخت بیش از 7 میلیارد تومان تسهیالت
 به مشاغل خانگی 

معـاون امـور بازرگانـی و توسـعه تجـارت اسـتان ایـالم گفت: بـرای مشـاغل خانگی بیش 
از ۷ میلیـارد و 88۵ میلیـون تومـان تسـهیالت پرداخت شـده اسـت.

شـریفی معـاون امـور بازرگانـی و توسـعه تجـارت در گفت وگـو بـا خبرگـزاری فـارس در ایالم 
گفـت: از بهمـن مـاه سـال گذشـته تا کنـون در اسـتان ایـالم حـدود ۴ هـزار و ۱8۱ واحد صنفی 

پروانـه کسـب دریافـت و آغـاز بـه کار کرده اند. 
وی افـزود : بیـش از ۶ هـزار نفر در این واحدها مشـغول به فعالیت هسـتند؛ از مجمـوع چهار هزار 
واحد صنفی صادره سـال جاری اسـتان، ۶۳۷ واحد صنفی تولیدی، دو هزار و ۶۵8 واحد صنفی توزیعی 

و ۴۶۱ واحـد نیـز به صـورت خدمات فنی در اسـتان فعالیت می کنند.
معـاون امـور بازرگانی و توسـعه تجارت اسـتان ایـالم گفت : در مجمـوع برای بیـش از ۴۰ هزار 

واحد صنفی در کل اسـتان پروانه کسـب صادر شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه برخی اقدامـات انجام گرفته در جهت حمایت از کسـب و کار مشـاغل خانگی 
افـزود: در ایـن مـدت به واحدهای صنفی متقاضی تسـهیالت بازسـازی و نوسـازی اصناف تولیدی 
پرداخـت و ۳۲۴ مجـوز مشـاغل خانگـی در رشـته های قالـی بافـی و خیاطـی صـدور یـا تمدید 

شـده است. 

پرورش حشرات تحت عنوان مشاغل خانگی 

یـک کارآفریـن قزوینـی بـه پرورش حشـرات در فضای کم اشـاره کـرد و گفت : عالقـه مندان 
مـی تواننـد در فضـای خانـه و تحت عنوان مشـاغل خانگی به کار پرورش مشـغول شـوند.

بـه گـزارش ایرنـا؛ محمـد آرویـن در گفـت و گو بـا ایرنا افـزود : پرورش حشـرات مزایـای زیاد، 
سـود باال و سـختی کار فراوانی دارد از همین رو هرچقدر هم به حشـرات عالقه داشـته باشـی، باز 

نمـی توانـی با پرورش برخی حشـرات کنـار بیایی.
بـه عنـوان مثـال پـرورش مگـس سـرباز سـیاه بـه دلیـل بـوی بدی کـه ایجـاد می کنـد اصال 

نیست. خوشـایند 
امـا مهمتریـن مزایایـی کـه پـرورش حشـرات دارد، مـکان کوچـک، تغذیـه کـم و سـرعت 
تخـم ریـزی بـاالی آن اسـت، بـه دلیـل اینکـه حشـرات در فضـای کم هم میـت واننـد پرورش 
پیـدا کننـد و عالقـه منـدان مـی تواننـد در فضـای خانه و تحـت عنوان مشـاغل خانگـی به کار 

پرورش مشـغول شـوند.

کریمی سرپرست فرمانداری مالرد اعالم کرد:

اجرای ۱۴۰۴ طرح اشتغال روستایی در لرستان
مدیــرکل ســابق تعــاون، کار و 
ــاره  ــا اش ــتان ب ــی لرس ــاه اجتماع رف
کار  اداره  برنامه هــای  اجــرای  بــه 
جهــت اشــتغال روســتایی و عشــایر با 
هــدف تثبیــت ســکونت و جلوگیــری 
از مهاجــرت ، گفــت: ۱۴۰۴ طــرح از 
ایــن ظرفیــت اســتفاده کرده انــد کــه 
ایــن  از  بهره بــرداری  بــا  می تــوان 
ــغل  ــر ش ــزار نف ــرای ۶ ه ــا ب طرح ه

ــرد. ایجــاد ک
ــتاب در  ــی آش ــاد، عل ــارس از خرم آب ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
آئیــن تکریــم و معارفــه مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، اظهــار کرد: 
پذیــرش مســوولیت در نظــام جمهــوری از الطــاف الهــی اســت کــه 

بایــد قــدر آن را دانســت.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن کشــور در یــک 
جنــگ اقتصــادی، وزارت تعــاون نقــش مهمــی در کارآمــدی نظــام 
دارد کــه خوشــبختانه نقــش آفرینــی ایــن مجموعه تاکنــون مطلوب 

ارزیابــی شــده اســت.

مدیــرکل اســبق تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی لرســتان، بــا تاکید 
ــوام  ــانی ت ــروی انس ــظ نی ــر حف ب
ــزود: در حــال حاضــر  ــا تولیــد، اف ب
۳۷۴ تشــکل کارگــری در اســتان 
اینکــه  ضمــن  دارد،  فعالیــت 
حــدود ۶۰ درصــد دعــاوی در ایــن 
ــی  ــورت سازش ــه ص ــه ب مجموع

حــل و فصــل می شــود.
ــه اجــرای  ــا اشــاره ب آشــتاب ب
ــا هــدف  برنامه هــای اداره کار جهــت اشــتغال روســتایی و عشــایر ب
تثبیــت ســکونت و جلوگیــری از مهاجــرت ، افــزود: ۱۴۰۴ طــرح از 
ــرداری  ــا بهره ب ــوان ب ــه می ت ــد ک ــت اســتفاده کرده ان ــن ظرفی ای

از ایــن طرح هــا بــرای ۶ هــزار نفــر شــغل ایجــاد کــرد.
ــنواره های  ــب جش ــر در قال ــای برت ــی الگوه ــه داد: معرف وی ادام
کارآفرینــی، توجــه بــه کارفرمایــان ســالمت محــور، توســعه فضاهای 
فرهنگــی و کاهــش ۲۵ درصــدی آســیب های اجتماعــی طــی ۵ ســال 

از مهمتریــن برنامه هــای اداره کل بــوده اســت.

مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان

ایجاد ۹ هزار شغل برای مددجویان 
کمیته امداد خراسان شمالی در سال آینده 

ــرای ایجــاد  ــزی ب ــر کل کمیتــه امــداد خراســان شــمالی  از انجــام برنامــه ری مدی
۹ هــزار شــغل بــرای مددجویــان خراســان شــمالی طــی ســال آینــده خبــر داد.

مجیــد الهــی راد در جلســه شــورای اشــتغال و ســرمایه گــذاری کــه ســوم اســفندماه 
ــرد:  ۱۶ اظهارک ــره  ــهیالت تبص ــه تس ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــتانداری برگ در اس

ــت. ــتان اس ــن اس ۱۶ در ای ــره  ــارات تبص ــان اعتب ــارد توم ۲۳۵ میلی
وی افــزود: تاکنــون پنــج هــزار و ۴۵۰ طــرح در ایــن ارتبــاط ارســال شــده کــه رقــم 

ســرمایه آن ۳۳۷ میلیــارد تومــان بــوده اســت.
ــرح  ــزار و 88۶ ط ــرای دو ه ــان ب ــارد توم ــون ۱۷۷ میلی ــه داد: تاکن ــی راد ادام اله

پرداخــت شــده اســت.
به گفته وی یک هزار و ۱۱ طرح باقی مانده اســت.

الهــی راد بیــان کــرد: تاکنــون بانــک هــای پســت بانــک، توســعه تعــاون و مســکن 
ســهم پرداختــی خــود را بــه صــورت ۱۰۰ درصــدی پرداخــت کــرده انــد.

وی افــزود: بانــک هــای کشــاورزی تــا ۹۰ درصــد، رفــاه کارگــران۹۰ درصــد، بانــک 
ــت  ــرای پرداخ ــود ب ــدات خ ــه تعه ــد ب ــی ۶۰ درص ــک مل ــد و بان ــادرات ۷۵ درص ص

ــد. ــرده ان ــدام ک تســهیالت تبصــره ۱۶ اق

تعهد ایجاد ۳۳ هزار شغل در کردستان
 برای سال آینده 

اسـتاندار کردسـتان سـاخت مسـکن و اشـتغال را دو تعهـد جـدی در دولـت دانسـت 
و  تعهدهـا  از  در کردسـتان،  نفـر شـغل جدیـد   ۵۱۳ و  هـزار   ۳۳ ایجـاد  و گفـت: 

اهـداف دولـت در سـال جـاری اسـت.
ــد  ــرد: تعه ــار ک ــتان اظه ــتغال کردس ــروە اش ــا در کارگ ــی کوش ــماعیل زارع اس
ــد در  ــروز بای ــه از ام ــی اســت ک ــه تعهدات ســاخت مســکن و ایجــاد اشــتغال از آنگون

ــیم. ــته باش ــزی داش ــه ری ــرای آن برنام ــل ب ــوده و از قب ــق آن ب ــر تحق فک
ــوان کــرد:  ــا اشــاره بــه ســهم 8۷ درصــدی کردســتان در ســاخت مســکن، عن وی ب
ــاله  ــد هرس ــال بای ــار س ــن چه ــی ای ــت ط ــداف دول ــا و اه ــه ه ــاس برنام براس

ــود. ــام ش ــتان انج ــکن در اس ــاخت مس ــون س ــک میلی ی
ــاد  ــال و ایج ــکن در س ــون مس ــک میلی ــاخت ی ــرد: س ــان ک ــا بی ــی کوش زارع
۳۳ هــزار شــغل در اســتان کار بــزرگ و مســئولیت ســنگینی اســت امــا بــا ظرفیتــی 

کــه در اســتان کردســتان وجــود دارد ایــن امــر شــدنی اســت.
ــث  ــرده ام  در بح ــارە ک ــه آن اش ــز ب ــال نی ــه قب ــه ک ــرد: همانگون ــه ک وی اضاف
ــت  ــر صداق ــعی ب ــم و س ــل می کن ــخت گیرانه عم ــیار س ــتی آزمایی بس ــتغال و راس اش

ــردم دارم. ــا م ب
ــا اشــاره بــه  اینکــه بحــث صــدور مجوزهــا، مســئله بســیار  اســتاندار کردســتان ب
ــن  ــای ذوب آه ــرای احی ــه ب ــذاری ک ــرمایه گ ــال س ــرای مث ــت: ب ــی اســت، گف مهم
قــروه اقــدام کــردە بــود بــه دلیــل برخــورد بــد مدیــران از انجــام ایــن پــروژە منصــرف شــد.
ــکل  ــا مش ــاخت ها ب ــث زیرس ــا در بح ــد م ــرد: هرچن ــح ک ــا تصری ــی کوش زارع
مواجــه هســتیم امــا آمــاده حمایــت از ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی هســتیم.

مشاغل خانگی

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت استان ایالم  ◄

جزئیاتی از راه اندازی کارخانه نوآوری در همدان 

دبیر هیئت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان همدان

دبیــر هیئــت امنــا و رئیــس دانشــگاه 
آزاد اســالمی اســتان همــدان با بیان اینکه 
کارخانــه نــوآوری در مجــاورت واحــد 
همــدان جانمایــی می شــود، ورود 
بــه نظــام مســائل اســتان در راســتای 
رفــع موانــع تولیــد را از اهــداف ایجاد 

ایــن کارخانــه دانســت.
اصــالن  یداللهــی  ابوالفضــل 
از  بازدیــد  و  حضــور  حاشــیه  در 
خبرگــزاری آنــا در گفت وگــو بــا ایــن 

رســانه دانشــگاهی از تصمیــم بــرای راه انــدازی کارخانــه نــوآوری در 
همــدان ســخن گفــت و بیــان کــرد: دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
ــوآوری  ــه ن ــکل گیری کارخان ــی ش ــای اصل ــی از پایه ه ــدان یک هم
در اســتان همــدان اســت و در جلســه ای کــه بــا مجمــع بســیجیان 
اســتان داشــتیم، قــرار شــد کارخانــه نــوآوری در مجــاورت دانشــگاه 

ــود. ــی ش جانمای

ــا بیــان اینکــه ســه نهــاد  وی ب
معاونــت علمــی ریاســت جمهوری، 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــتان  ــپاه انصارالحســین)ع( اس و س
نــوآوری  کارخانــه  از  همــدان 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــت می کنن حمای
تاکنــون در ایــن راســتا دو جلســه 
برگــزار شــده و کارگــروه مشــترک 
شامل ســه نماینده از دانشــگاه آزاد 
ــع  ــده از مجم ــالمی و دو نماین اس
ــه  ــت تفاهمنام ــرار اس ــه و ق ــکل گرفت ــدان ش ــتان هم ــیج اس بس

ــد. ــاده کنن ــم و آم ــوط را تنظی مرب

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/352056

◄

معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی 
ایـن  گفـت:  اصفهـان  اسـتانداری 
کمـک  و  حمایـت  بـرای  اسـتان 
بـه رشـد زیسـت بوم های نـوآوری و 

دارد. کامـل  آمادگـی  کارآفرینـی 
ــا  ــر رض ــر، امی ــزارش مه ــه گ ب
از  جمعــی  بــا  دیــدار  در  نقــش 
فعــاالن حــوزه کارآفرینی و نــوآوری، 
اظهــار داشــت: نــوآوری مقدمــه 
کارآفرینــی اســت و برای شــکل گیری 

زیســت بــوم نــوآوری یکــی از مهمتریــن مســئله ها تأمیــن و حمایت 
ــد. ــی بخش ــی م ــه آن پویای ــه ب ــت ک ــی اس مال

او بــا بیــان اینکــه حمایــت و ســرمایه گــذاری، نــوآوران و 
ــویق  ــود تش ــت خ ــتاب دهی در فعالی ــد و ش ــه رش ــان را ب کارآفرین
می کنــد، افــزود: در اصفهــان محیــط کامــاًل آمــاده اســت و در چنــد 

ــت. ــی رخ داده اس ــات خوب ــر اتفاق ــال اخی س
اصفهــان  اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 

خاطرنشــان کــرد: ســمت و ســوی 
کشــورهای در حــال توســعه و 
پیشــرفته در آینــده تــا ۴۵ درصد در 
ــی اســت و کشــورمان  حــوزه آی ت
در ایــن حــوزه و کســب و کارهــای 
ــادی دارد. اســتارتاپی جــای کار زی

عملیــات  شــروع  بــه  قــش 
در  نــوآوری  کارخانــه  احــداث 
اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: 
مجتمــع اصفهان هوشــمند شــامل 
کارخانــه و مرکــز نــوآوری، حــوزه )ICT( و فنــاوری فضایــی شــکل 
می گیــرد و یکشــنبه آینــده بــا حضــور مقامــات کشــوری عملیــات 
ــا  ــر ت ــم حداکث ــی می کنی ــود و پیش بین ــاز می ش ــداث آن آغ اح
ــان را  ــمند اصفه ــع هوش ــمی مجتم ــاح رس ــده افتت ــاه آین ۱8 م

ــیم. ــاهد باش ش

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید .
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اصفهان برای رشد زیست بوم های نوآوری آمادگی دارد 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان: 

مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی: 

استاندار کردستان: ◄

افتتاح اولین مرکز مشاوره و خدمات 
کارآفرینی در صفادشت 

اولیـن مرکـز مشـاوره و خدمـات کارآفرینـی در شـهرک صنعتـی صفادشـت مـالرد 
بـه بهره بـرداری رسـید .

بـه گـزارش خبرگزاری صداو سـیما اسـتان تهران ،کریمی سرپرسـت فرمانـداری مالرد در 
آیین افتتاح نخسـتین مرکز مشـاوره و خدمات کارآفرینی مالرددر صفادشت گفت«:شهرستان 
مـالرد بـا وجود اسـتعداد های بالقوه  و ارتباط بیشـتر بین واحد های دانشـگاهی و شـهرک های 

صنعتـی بـه قطب اقتصادی اسـتان تهران تبدیل خواهد شـد .

توسط یک کارآفرین قزوینی صورت گرفت؛ رئیــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان گفــت: از مهــر مــاه ســال ◄
آینــده هنرســتان مهارتــی در دبیرســتان دانشــگاه دایــر خواهد شــد 

کــه یکــی از رشــته های آن دیپلــم معــدن خواهــد بــود.
ــتان  ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــس دانش ــازارکار، رئی ــزارش ب ــه گ ب
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه ســرعت کار در معــادن اســتان، از جملــه 
ضعــف هــای مــا مبــود نیــروی تکنســین و دیپلــم اســت، بیشــترین 
نیروهایــی کــه بــه درد اســتان مــی خــورد در تحصیــالت تکنســین 

و دیپلــم اســت.
غالمرضــا رضایــی افــزود: در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان هــم 
ــک  ــی و فیزی ــم ریاض ــا دیپل ــت ام ــال اس ــگاه فع ــتان دانش دبیرس
تربیــت کردیــم کــه امــروز بــا توجــه بــه نیــاز اســتان بایــد تغییــر 

ــه دهیــم. روی
رئیــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان ادامــه داد: در راســتای ایــن 

تغییــر از مهــر مــاه ســال آینــده هنرســتان مهارتــی در دبیرســتان 
دانشــگاه دایــر خواهــد شــد کــه ی کــی از رشــته هــای آن دیپلــم 

معــدن خواهــد بــود.
وی بیــان کــرد: بــرای  برطــرف کــردن مشــکالت فعلی اســتان، دوره 

هــای کوتــاه مــدت بــرای نیروهــای معــادن برگــزار خواهد شــد.
رضایــی گفــت: ایجــاد یــک پایــگاه جامــع داده هــای اطالعاتــی در 
ــتان سیســتان و بلوچســتان  ــای اس ــی از نیازه ــادن یک ــه مع زمین
اســت تــا ســرمایه گــذاران بــا مراجعه بــه مســؤوالن ســردرگم نبوده 

و داده هــای اطالعاتــی یکســان دریافــت کننــد.
رضایــی ایجــاد یــک آزمایشــگاه مرکــزی برای نمونــه بــرداری معادن 
در اســتان را ضــروری دانســت و گفــت: ایجــاد ایــن آزمایشــگاه بــه 
معــدن کاران اســتان کمــک مــی کنــد تا بــه تهران و ســایر اســتانها 

مراجعــه نکننــد و در فراینــد کار تســریع صــورت گیرد.

راه اندازی هنرستان مهارتی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

در حوزه ارتباطات وفناوری اطالعات 

مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان یـزد بـا اشـاره به 
برگـزاری حـدود ۴۰۰۰ نفـر سـاعت آمـوزش مهارتـی سـربازان 
وظیفـه در حـوزه ارتباطـات و فناوری اطالعات اسـتان یـزد، گفت: 
هـدف از ارائـه آموزش هـای مهارتـی به سـربازان، توانمند سـازی و 

تسـهیل ورود بـه بازار کار اسـت.
محمدرضـا پاکـدل، مدیـرکل ارتباطـات و فناوری اطالعات اسـتان 
بـا اشـاره به نیازهـای بازار کار اسـتان در حوزه ارتباطـات و فناوری 
اطالعـات، ابـراز امیدواری کرد، با برنامه ریزی و بازنگـری در دوره های 
آموزشـی و همچیـن بکارگیری مربیـان متخصص این حوزه، شـرایط 

اسـتفاده حداکثـری سـربازان از دوره های یاد شـده فراهم گردد.
پاکـدل افـزود: دوره سـربازی یک فرصت مناسـب برای اسـتفاده از 

ظرفیـت جوانـان در راسـتای مهـارت آمـوزی و زمینه سـازی برای 
حضـور موثر افـراد در بازار کار اسـت.

نماینـده  بـا حضـور  ایـن گـزارش جلسـه مشـترکی  اسـاس  بـر 
سـپاه الغدیـر یـزد در موضـوع مهـارت آمـوزی سـربازان وظیفـه و 
کارشناسـان مرتبـط با هدف افزایـش کیفیت دوره های آموزشـی، 
بـازار کار و تسـهیل  افـراد متخصـص در  فراهـم سـازی حضـور 
دریافـت تسـهیالت مرتبـط با کسـب و کارهـای حـوزه ارتباطات و 

فنـاوری اطالعـات برگـزار شـد.
در پایـان جلسـه، گواهی نامـه های دوره تجـارت الکترونیک جهت 

ارائـه به سـربازان آموزش دیده تحویـل گردید.

برگزاری دوره های مهارت آموزی سربازان وظیفه با هدف توانمندسازی و اشتغال 

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان یزد
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وزیــر علــوم از شــرایط تخصیــص پایــه تشــویقی بــه اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه ها در ازای اشــتغال 
ــر داد. ــان خب فارغ التحصی

بــه گــزارش بــازارکار از وزارت علــوم، محمدعلــی زلفــی گل در پنجاه وپنجمیــن اجــاس معاونیــن پژوهــش 
و فنــاوری دانشــگاه ها و روســای پژوهشــگاه های کشــور کــه در دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار شــد، 
خاطرنشــان کــرد: در دوره جدیــد مســئولیت مــا ضمــن توجــه و بهره منــدی از تجربیــات ۴ دهــه گذشــته 
آمــوزش عالــی کشــور بایــد بــا پشــتوانه ایــن تجربیــات، گام هــای موثــری بــرای علــم و فنــاوری برداریم و 
شــاخص های علمــی را ارتقــا دهیــم. مــا خوشــبختانه منابــع انســانی سرشــاری داریــم و یکــی از عوامــل 
موثــر بــرای پیشــرفت علــم و فنــاوری، منابــع انســانی اســت کــه هــم عاقه منــد باشــد و هــم ظهــور و 

بــروز داشــته باشــد.
وزیــر علــوم بــا بیــان ایــن مطلــب کــه نظــام ملــی نــوآوری در کشــور حــال تکامــل اســت، اظهــار کــرد: ما 
در پــی ایــن هســتیم کــه نظــام را بــه بلــوغ برســانیم و اکوسیســتم فنــاوری و نــوآوری را جامــع االطــراف 
ببینیــم. در نظــام ملــی نــوآوری بیــن پژوهــش، فنــاوری، نــوآوری و آمــوزش ارتبــاط بســیار منطقــی بایــد 

به وجــود داشــته باشــد.

پایه تشویقی اعضای هیات علمی برای اشتغال دانشجویان
وی تصریــح کــرد: در طــرح جدیــدی کــه در معاونــت فنــاوری دنبــال می شــود، هــر عضــو هیئــت علمــی 
ــن  ــل دانشــگاهی در ای ــر ۱۰ فارغ التحصی ــه ازای اشــتغال ه ــد و ب ــان ایجــاد کن ــه شــرکت دانش بنی ک
شــرکت، یــک پایــه تشــویقی بــه او تعلــق می گیــرد. همچنیــن اگــر عضــو هیئــت علمــی بتوانــد مجــات 

فارســی زبــان را بین المللــی کننــد، امتیــازات بیشــتری بــه او می دهیــم.
زلفــی گل اضافــه کــرد: تولیــد علــم بــرای مــا مرجعیــت و مصــرف علــم رفــاه ایجــاد می کنــد و مــا بــه دنبــال 
هــر دوی این هــا هســتیم و در مقابــل، جامعــه در مقابــل تغییــرات دانش بنیــان هــم نبایــد مقاومــت کنــد. 
در نظــام ملــی نــوآوری، آمــوزش پژوهش محــور و آمــوزش مهارت محــور بســیار حائــز اهمیــت اســت و بایــد 
به طــور جــد دنبــال شــود. از معــاون فنــاوری وزارت علــوم خواهــش کردیــم کــه ســند ملــی نــوآوری را تدوین 

کنــد و بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نامــه نوشــتیم کــه ایــن ســند را وزارت علــوم تدویــن کنــد.

وزیــر علــوم ضمــن تاکیــد بــر اینکــه بــا دانشــمندان و اســتادان و پژوهشــگران رفتــار تــوأم بــا تحکــم 
ــا اگــر  ــد داشــته باشــیم ام ــی چهارچــوب و شــاخص بای ــک جای ــا ی ــه ت جــواب نمی دهــد، گفــت: البت
ــب و تشــویق بیشــتر  ــه ترغی ــم ک ــد بدانی ــم، بای ــتفاده کنی ــا اس ــت پتانســیل آن ه ــم از نهای می خواهی
ــزل نیســت و  ــا، وحــی من ــه ارتق ــه آیین نام ــد ک ــان پژوهشــی دانشــگاه ها بدانن ــد. معاون جــواب می ده
می توانیــد تغییــرش دهیــد. در سیســتم علمــی نبایــد حســادت نداشــته باشــیم؛ کســی که مدیــر علمــی 

ــی ســخاوتمند باشــد. ــد خیل می شــود بای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رفت وآمــد اســاتید بــه خــارج از کشــور بــرای گذرانــدن دوره هــای پژوهشــی را 
بایــد تســهیل کنیــم، ادامــه داد: قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا ایــن موضــوع بایــد تســهیل شــوند. خــوب 
نیســت کــه مــا از بــاال بگوییــم دانشــگاه ها چــه کننــد تصمیــم بــا خــود شــما اســت و دانشــگاه ها بایــد 

بــه مــا بگوینــد چــه کار کنیــم.

اشتغال نباید باعث انصراف از رشته مورد عالقه شود
زلفــی گل بــا اشــاره بــه تاکیــدات رهبــری دربــاره بحــث تربیــت دانشــمند بــرای آینــده گفــت: مــا باید در 
بحــث نخبه گزینــی و نخبه پــروری جــدی باشــیم کــه البتــه بخشــی بــه آمــوزش و پــرورش برمی گــردد. 
ــال  ــرد. اینکــه به طــور مث ــوازن صــورت گی ــع مت ــوم انســانی توزی ــه و عل ــوم پای ــد در رشــته های عل بای
ــه دلیــل دغدغــه اشــتغال در رشــته دیگــری  دانش آمــوزی مــدال المپیــاد ریاضــی کســب کــرده امــا ب
ــا  ــتغال آن ه ــدال آوران و اش ــرای م ــه ب ــن اســت ک ــا ای ــه م ــب اســت. وظیف ــک عی ــد، ی درس می خوان

ــرد. ــورس ک ــا را ب ــوان آن ه ــال می ت ــور مث ــم، به ط ــزی کنی برنامه ری
ــهم  ــرد: س ــان ک ــگاه ها خاطرنش ــی دانش ــان پژوهش ــه معاون ــاب ب ــان خط ــئول در پای ــام مس ــن مق ای
ــد ۱۵ درصــد  ــل بای ــد. از بودجــه کل دانشــگاه، حداق ــای دانشــگاه را بگیری ــان از بودجه ه خودت
ــن  ــن ای ــه م ــن توصی ــد. همچنی ــاص یاب ــی اختص ــث فرهنگ ــه مباح ــد ب ــش و ۳ درص ــه پژوه ب
ــرد و چــک امضــا  ــد؛ یعنــی خــود معــاون تصمیــم بگی اســت کــه بودجــه پژوهشــی را مســتقل کنی

کنــد. همچنیــن تشــویقی مقــاالت را حتمــا جــدی بگیریــد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تشریح کرد: 

مشوق های وزارت علوم برای اشتغال فارغ التحصیالن توسط هیئت علمی دانشگاه ها
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تشریح کرد

اجرای طرح دستیار فناوری 
در پارک های علم و فناوری

معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم از اجــرای طــرح 
دســتیار فنــاوری خبــر داد و گفــت: در ایــن طــرح دانشــجویان 
ــرکت های  ــجویی در ش ــه کار دانش ــی ۶ ماه ــک دوره زمان ی

فنــاور و دانش بنیــان می گذراننــد.
ــاس  ــن در اج ــی خیرالدی ــر عل ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
رؤســای  و  دانشــگاه ها  فنــاوری  و  پژوهــش  معاونــان 
ــران در تولیــد علــم  پژوهشــگاه های سراســر کشــور گفــت: ای
در ســال ۲۰۲۰، رتبــه ۱۶ در جهــان و اول در منطقــه را دارد. 
ــه ۶۰ در ســال  ــوآوری در رتب ــران در شــاخص ن ــن ای همچنی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ۲۰۲۱ ق
بــه ضــرورت  اشــاره  بــا  علــوم  وزیــر  فنــاوری  معــاون 
ــا  ــود و ارتق ــت: بهب ــوآوری گف ــاوری و ن ــت فن ــاد معاون ایج

شــاخص های فنــاوری، تحقــق اهــداف اســناد باالدســتی و قوانیــن، بسترســازی بــرای فعالیــت نخبــگان و ایجــاد گفتمــان 
ــدازی  ــا اکوسیســتم فنــاوری از ضرورت هــای راه ان ــوآوری و بازبینــی ســاختار و ایجــاد آرایــش متناســب ب فنــاوری و ن

ــی رود. ــمار م ــه ش ــت ب ــن معاون ای
وی ماموریــت معاونــت فنــاوری را تســهیل گری و بهبــود ســاختارهای زیســت بــوم فنــاوری نــوآوری و کارآفرینــی 
ــت  ــت: حمای ــرد و گف ــوان ک ــان عن ــل ذی نفع ــازی و تعام ــق گفتمان س ــا از طری ــگاه ها و پارک ه ــت دانش ــا محوری ب
هدفمنــد از واحدهــای فنــاور مراکــز رشــد و پردیس هــای فنــاوری، شــبکه ســازی و تقویــت روابــط تعامــات بــا بازیگــران 
ــاوری  ــت فن ــای عل ــت از پارک ه ــن حمای ــور و همچنی ــه مح ــن و جامع ــگاه های کارآفری ــت از دانش ــی، حمای خارج

ــه شــمار مــی رود. ــت ب ماموریــت محــور از مهمتریــن برنامه هــای راهبــردی ایــن معاون
وی افــزود: توصیــه مــا ایــن اســت کــه مدیــر فنــاوری ذیــل معــاون پژوهشــی و فنــاوری تعریــف شــود امــا دانشــگاه ها 

بســته بــه شرایطشــان خودشــان در هیــات امنــا می تواننــد در ایــن رابطــه تصمیــم بگیرنــد.
ــن اســت کــه روســای پارک هــا عضــو شــورای  ــا ای ــه جــدی م ــوم خاطرنشــان کــرد: توصی ــاوری وزارت عل ــاون فن مع
ــرار اســت تغییراتــی در آییــن نامه هــا  ــارک باشــند و در همیــن راســتا ق دانشــگاه و رئیــس دانشــگاه عضــو شــورای پ

ایجــاد شــود.
دکتــر خیرالدیــن برنامــه عملیاتــی معاونــت فنــاوری را صــادرات و تعامــات بین المللــی، آمایــش فنــاوری و 
اعــام کــرد. ارتقــا  آیین نامــه  نــرم و اصــاح  فناوری هــای  ماموریت گرایــی پارک هــا، گرنــت فنــاوری، توســعه 

وی ادامــه داد: اهــم اقدامــات جــاری نیــز عبــارت اســت از پیگیــری تشــکیل پردیس هــای تخصصــی، اصــاح آیین نامــه 
ارتقــا و اضافــه کــردن بنــدی تحــت عنــوان فعالیت هــای فنــاوری و نــوآوری، اصــاح پایــه تشــویقی اعطــای هیــات علمــی 

ــوآوری. ــرای فعالیت هــای فنــاوری و ن ب
ــان دانشــگاهی هســتند،  ــکاران، فارغ التحصی ــش از ۴۰ درصــد بی ــه بی ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــوم ب ــر عل ــاون وزی مع
گفــت: همچنیــن بیــش از ۶۰ درصــد آمــوزش دیــدگان مهارتــی جــذب بــازار کار می شــوند و بیــش از ۵۰ هــزار نفــر از 

ــد. ــاور اشــتغال دارن ــای فن ــان در واحده فارغ التحصی
وی بــا اشــاره بــه طــرح دســتیار فنــاوری گفــت: در ایــن طــرح دانشــجویان یــک دوره زمانــی ۶ ماهــه کار دانشــجویی 
ــجویان  ــه دانش ــان ب ــون توم ــک میلی ــه ی ــغ ماهیان ــد و در آن مبل ــان می گذرانن ــش بنی ــاور و دان ــرکت های فن در ش
کارشناســی، ۲ میلیــون تومــان بــه دانشــجویان ارشــد و ۳ میلیــون تومــان بــه دانشــجویان دکتــری پرداخــت می شــود. 
آییــن نامــه ایــن طــرح نوشــته شــده و تــا آخــر هفتــه هــم ابــاغ می شــود. بــه ۱۰ پــارک علــم و فنــاوری بــه صــورت 

پایلــوت مبالــغ حمایتــی پرداخــت شــده اســت.
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 )7( سپردن تعهد کافی مبنی بر پرداخت دو برابر هزینه های دوره آموزشی در صورت استعفاء یا اخراج 

برابر قوانین و مقررات ارتش ج . ا . ا.
)8( شرط سنی حداکثر 28 سال ومبنای محاسبه سن اول اسفند می باشد.}در صورت انجام  خدمت 
سربازی )برای داوطلبان مرد(مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثر سن داوطلبان اضافه می شود 
همچنین فرزندان شهداء، آزادگان و جانبازان از کار افتاده کلی از شرط سن و معدل معاف می باشند، 

ارائه مدرک معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران در این خصوص الزامی می باشد{.
)9( دارا بودن سالمت جسم و روان برابر معاینات پزشکی.

)10( فقدان محکومیت موثر کیفری و محکومیت ناشی از اقدام علیه امنیت کشور، انقالب و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران.

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

)13( استخدام افراد به منظور مرتفع نمودن مشکالت اقتصادی آنان نبوده و جذب و استخدام بر 
اساس نیاز سازمان می باشد.

)14( داوطلبینی که در نیرو/ سازمان های تابعه آجا  )مرتبط با رشته های مورد نظر( دارای سابقه 
خدمت  قراردادی می باشند مدت سابقه خدمت به حداکثر سن اشاره شده در بند 8  شرایط عمومی 

)در صورتی که سن داوطلب از 40 سال بیشتر نباشد(مزید می گردد .
)15( حداقل قد 165 سانتی متر برای آقایان و حداقل قد 160 سانتی متر برای خانم ها.

 شرایط اختصاصی
)1( داوطلبانی که قباًل بصورت پیمانی در نیروهای مسلّح خدمت نموده اند نمی توانند مجدداً بصورت 

پیمانی استخدام گردند.           
 )2( استخدام مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مستندات دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان 
از اداره وظیفه عمومی ناجا  می باشد )استخدام مشمولین غایب و دارندگان کارت معافیت پزشکی 

ممنوع است(.
)3( سپردن تعهد خدمتی برابر مقررات  ارتش جمهوری اسالمی ایران .

 )4( نداشتن تعهد خدمتی یا استخدامی به دستگاه های دولتی و بخش خصوصی.
نکاتی که ضروری است داوطلبان گرامی به آن توجه کافی مبذول نمایند :

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

)2( مدت قرارداد کارمندان پیمانی 6 سال می باشد لیکن کارکنان مربوطه پس از اتمام دوره پیمانی 
در صورت نیاز نهاجا، تمایل فردی و احراز شرایط الزم، وفق مقررات جاری از پیمانی به رسمی تبدیل 

وضعیت خواهند شد.
)3( خدمت کارکنان پیمانی به منزله انجام خدمت دوره ضرورت )برای داوطلبان مرد(تلقی گردیده و 
در صورتی که قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت رها  شوند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی 

با آنان رفتار خواهد شد.
 امتیازها

1ـ مدت آموزش داوطلبان مرد حداقل دو ماه شبانه روزی می باشد و در این مدت کلیه هزینه ها از 
قبیل : وسایل کمک آموزشی ، خوراک پوشاک، بهداشت و درمان و اسکان به عهده نیروی هوایی 
خواهد بود و همچنین ماهیانه مبلغی بعنوان حقوق برابر قوانین و مقررات جاری به آنان پرداخت 

خواهد شد.
2- کلیه پذیرفته شدگان پس از اتمام دوره آموزش به رتبه مصوب نائل و از امتیازات مربوط به طرح 
نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، وام های مصوب، کارت اعتباری حکمت، بیمه خدمات 

درمانی، بیمه عمر و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات موجود برخوردار خواهند شد.
تبصره: در خصوص اعطاء امتیازات مربوطه به  عائله تحت تکفل مستخدمین،  وفق ضوابط جاری 

اقدام خواهد شد.
)د( مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:

1ـ 3  قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده.
2- اصل و روگرفت مدرک تحصیلی مرتبط یا گواهی موقت پایان تحصیالت .

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

- اصل و روگرفت کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت یا برگه اعزام به خدمت یا گواهی 
اشتغال به تحصیل .

6- واریز مبلغ 1/000/000 ریال ) یک میلیون پانصد ریال( به حساب 5151579100005 بانک سپه 
به نام تمرکز وجوه درآمد از جذب دانشجو افسری آجا و ارائه اصل برگه واریزی در زمان ثبت نام. 

)ضمناً مبلغ واریزی قابل استرداد نمی باشد(.
7- خانواده درجه یک شهداء ، جانبازان ، آزادگان ، فرزندان کارکنان نیروهای مسلح و داوطلبان عضو 
بسیج فعال بایستی هنگام ثبت نام اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذیصالح دال بر مشمولیت 

خود را ارائه نمایند.
8- ارائه تصاویر اسکن شده شناسنامه و کارت ملی ، وضعیت نظام وظیفه )صرفا داوطلبان مرد(، 
مدرک تحصیلی و نامه مربوط به امتیازات مصوب )فرزندان« شهید ، جانباز، آزاده ، نظامی«و بسیج 
  *.JPG  فعال ( در قالب لوح فشرده به مسئول دفاتر استخدام )هر کدام از تصاویراسکن شده با پسوند

و حداکثر ظرفیت 200کیلو بایت (.
9-دارندگان مدارکی که مشمول طرح می باشند به هنگام ثبت نام روگرفت گواهی اتمام طرح و یا 

معافیت از آن را ارائه نمایند.
* شایان ذکر است اصل مدارک ارائه شده  به منظور ثبت نام صرفاً جهت رؤیت مسئولین دفاتر 

استخدام می باشد و پس از بررسی در زمان ثبت نام عیناً به داوطلبین اعاده می گردد.
 نحوه ثبت نام

1- داوطلبان الزم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارک خواسته شده از اول اسفند ماه 1400 الی 

1400/12/26 در تمامی ایام هفته از ساعت )8:00 الی 13:00( و دوشنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 
)8:00 الی 11:00( حضوراً به یکی از حوزه های ثبت نام اشاره شده زیر مراجعه و پس ازتحویل مدارک 

نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
2- ثبت نام بصورت حضوری است لذا به مدارکی که از طریق اداره پست ارسال گردد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
تبصره : در صورت تکمیل ظرفیت قبل از اتمام مهلت تعیین شده، ثبت نام متوقف خواهد شد.

 نشانی دفاتر استخدامی برای ثبت نام
1- تهران : میدان امام حسین)ع(-خیابان دماوند- خیابان شهید غفاری نسب)حجت(- فرماندهی 

آموزش های هوایی شهید خضرایی- دایره گزینش و استخدام-
 تلفن 02135743413 و 02135743284 
2- شیراز :  خیابان مدرس –پایگاه هوایی شهید دوران –دفتر استخدام –    تلفن :07137209357
3- اصفهان : سه راه حکیم نظامی- جنب درمانگاه فجر-                       تلفن: 03136202019
4- تبریز : میدان آذربایجان – پایگاه هوایی شهید فکوری – دفتر استخدام– تلفن :04131425673
5- همدان  : شهرستان کبودر آهنگ – پایگاه هوایی شهید نوژه – ساختمان هتل H – جنب دفتر 
سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح - دفتر استخدام –                      تلفن :08135552724

6- دزفول : بین دزفول و اندیمشک  پایگاه هوایی وحدتی – دفتر استخدام– 
 تلفن : 09166437301-06142420329
7 - بوشهر: پایگاه هوایی شهید یاسینی – میدان شهدای پایگاه – درب جنوبی پایگاه – دفتر استخدام–
 تلفن 07731548300

8- بندر عباس : پایگاه شهید عبدالکریمی – جنب سالن مهمان- دفتر استخدام–
 تلفن : 09369149469
9- محمودآباد: کیلومتر6 جـاده محمودآبـاد به فریدونکنـار – روبروی روسـتای دریاسر – مجتمع 
آموزشی نجـات خدمه – دفتر استخدام–                     تلفن: 02135744441 و 02135745463

10- کرمان : خیابان شهید مصطفی خمینی)ره(- کوچه شماره 10 – دفتر استخدام -
 تلفن :03432822373

انتهای خیابان فداییان اسالم )نخریسی(– روبروی دفتر مرکزی مترو– جنب بانک  11- مشهد: 
سپه- دفتر استخدام منطقه پدافند هوایی شمال شرق–                         تلفن : 05133442828

12- کرمانشاه: بلوار شهید کشوری – بعد از ترمینال کاویانی - نرسیده به میدان امام خمینی)ره(- 
دفتر استخدام –                                                                              تلفن 08334733235
13- چابهار: شهرستان کنارک -  روبروی دادگستری- درب ورودی پایگاه برادران شهید دل حامد- 
دفتر استخدام -                                                                         تلفن: 05431927042

14- امیدیه: جاده امیدیه- رامشیر – قبل از شهرستان رامشیر – پایگاه  هوایی شهید اردستانی- هتل 
ستاره- دفتر استخدام-                                                                تلفن : 06143599129

15- بیرجند : کیلومتر 2 جاده بیرجند- مشهد – روبروی شرکت نفت – دفتر استخدام پایگاه هوایی 
شهید حسینی -                                                                         تلفن: 05632321494

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112434 

دعوت به همکاری

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه شهیدان واالمقام به منظورحفظ تمامیت ارضی میهن عزیزاسالمی ازبین جوانان مومن، متعهد و عالقمند به رزمندگی دارای 
روحیه انقالبی، والیتمداری، سلحشوری، استکبارستیزی، ازجان گذشتگی، ایثارگری و بسیجی، در رشته پرستاری مقطع کارشناسی به صورت پیمانی با شرایط ذیل همرزم می پذیرد. 

مهلت ثبت نام تا 26 اسفند 1400 می باشد.
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دعوت به همکاری

جدول شماره1: رشته ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز

محل اشتغالشایستگی مورد نیازمدرک تحصیلیعنوان شغل

کارشناس RBI و 
خوردگی

کارشناسی/ کارشناسی ارشد 
مهندسی مواد گرایش 

خوردگی- مهندسی بازرسی 
فنی

آشنایی کامل با استانداردهای مربوطه 
در زمینه خورگی و بازرسی بر مبنای 
ریسک- تسلط بر روش های پایش 
خوردگی، مکانیزم های تخریب و 

پوشش های فلزی- آشنایی با طراحی 
سیستم های حفاظت کاتدی – شناخت 

سیستم ها رنگ صنعتی و انواع تست های 
غیر مخرب، توانایی نقشه خوانی و تعیین 

لوپ های خوردگی ، آشنایی با انواع 
نرم افزارهایRBI - 5 سال سابقه کار 

مرتبط در صنعت

عسلویه

کارشناس آنالیز ارتعاشات 
CM و

کارشناسی/ کارشناسی ارشد 
مهندسی مکانیک- 

الکترونیک

آشنایی با ماشین آالت دوار مکانیکی- 
آشنایی با آنالیز جریان و ترموگرافی 
موتورهای الکتریکی - آشنا با نرم 

افزارهای مرتبط واحد CM - مهارت 
کارکردن با دستگاههای پورتابل داده 
برداری ارتعاشی و تحلیل سیستم های 
آنالین ارتعاشی-آشنایی با استانداردهای 

مرتبط- آشنایی با آنالیز روغن و 
آلتراسونیک - 3 سال سابقه کار مرتبط 

در صنعت

عسلویه

مهندس تعمیرات شیرهای 
صنعتی

کارشناسی/ کارشناسی ارشد 
مهندسی مکانیک

شناخت کامل انواع شیرآالت صنعتی و 
کاربرد آن- تسلط برعیب یابی و تعمیر 

شیرهای اطمینان و تله های بخارو کنترل 
ولو- تسلط کامل در خصوص کار با 

دستگاه های تست بنچ - آشنایی نسبی با 
استانداردهای مربوط به شیرهای صنعتی 

 - API600 & API598 نظیر
3 سال سابقه کار مرتبط در صنعت

عسلویه

کارشناس رنگ و عایق
کارشناسی/ کارشناسی ارشد 
مهندسی مکانیک/ متالوژی/ 

مواد

آشنایی با انواع عایق و رنگ های 
صنعتی- شناخت انواع محیط های 

خورنده و آسیب های مکانیکی و شیمیایی 
عمقی و سطحی- شناخت منابع و 

استانداردهای تولید مواد اولیه رنگ ها 
و عایق ها - 3 سال سابقه کار مرتبط 

در صنعت

عسلویه

کارشناس برنامه ریزی 
تعمیرات

کارشناسی/ کارشناسی ارشد 
مهندسی صنایع

توانایی مدیریت جلسات و مذاکره- 
آشنایی کامل با متدهای روز برنامه ریزی 
و کنترل پروژه- آشنایی با نرم افزارهای 
مهندسی صنایع و مدیریت پروژه و نرم 

افزار Office- 3 سال سابقه کار مرتبط 
در صنعت

عسلویه

کارشناس امور حقوقی 
و پیمانها

کارشناسی/ کارشناسی ارشد 
حقوق

آشنایی کامل با قوانین و مقررات- ملسط 
به امور قراردادها و دفتر فنی- آشنا به 
نشریات و بخشنامه  های سازمان برنامه 
و بودجه- آشنا به تهیه صورت وضعیت، 
تعدیل، الیحه تاخیرات و تغییر مقادیر- 
مسلط به زبان انگلیسی- فاقد پروانه 

وکالت- حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط 
به ویژه حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

تهران/ عسلویه

 شرایط عمومی داوطلبان
1- تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران

تبصره: استخدام اشخاص خارجی، با رعایت مقررات اداره کل اشتغال اتباع بیگانه و عدم منع قانونی و تأیید حراست و مدیر عامل و 
تصویب هیئت مدیره شرکت پتروشیمی جم مجاز می باشد.

2- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
3- متدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

4- توانایی کامل جسمانی و روانی جهت انجام شرح وظایف شغل مورد نظر) با تائید طب صنعتی(.
5- عدم تعهد خدمت در دستگاه های دولتی و غیر دولتی

کتبی آزمون  برگزاری  تاریخ  از  قبل  تا  ذکور(  داوطلبان  )برای  عمومی  وظیفه  دائم  معافیت  یا  خدمت  پایان  کارت  بودن  دارا   -6 
 7- فقدان منع قانونی عقد قرارداد به موجب قوانین جاری کشور، مانند قانون بازنشستگی و عدم اشتغال تمام وقت در سایر شرکت ها

8- عدم سوء پیشینه و عدم عضویت در کروهک های مخالف و معاند نظام و همچنین عدم اشتهار به فساد اخالقی، اعتیاد به مواد 
مخدر و روانگردان یا محکومیت های آنها بر اساس استعالم از مراجع ذیصالح

 شرایط اختصاصی داوطلبان1- داشتن مدرک تحصیلی متناسب با پستهای مندرج در آگهی جدول شماره1
2- امتیازات اولویت و ویژه: جهت گروه های مندرج در جدول زیر امتیاز ویژه درنظرگرفته می شود.

جدول شماره 2: گروه های دارای اولویت و امتیاز ویژه

گروهردیف

ساکنین بومی منطقه1

ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا2

فرزندان کارکنان جم که در اثر حوادث مرتبط با کار، فوت یا از کار افتاده شده باشند3

فرزندان بازنشسته گان شرکت جم4
تبصره: استفاده از امتیازات فوق، منوط به کسب حداقل نصاب تعیین شده در فرآیند اصلي جذب )آزمون یا مصاحبه( مي باشد و 

 میزان امتیازات در کمیته جذب تعیین مي گردد.
2- حداقل معدل برای کلیه داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کارداني 14 می باشد.

 

جدول شماره3: شرایط معدل برای گروه اولویت

امتیازاولویت

یک نمره پایین تر از معدل اعالمیرزمندگان وجانبازان

یک نمره پایین تر از معدل اعالمیفرزندان شهدا، مفقودین، جانبازان، آزادگان و ایثارگران

یک نمره پایین تر از معدل اعالمیفرزندان کارکنان بازنشسته شرکت

یک نمره پایین تر از معدل اعالمیداوطلبین بومی

شاغلین روزمزد یا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد 
یک نمره پایین تر از معدل اعالمیبا شرکت در فعالیت های مستمر و غیرپروژهای

 
 https://jam.iran-azmoon.ir : اینترنتی  داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت 

مراجعه نمایند. 

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112369 

شركت پتروشیمی جم واقع در استان بوشهر - شهرستان عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی
 در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بین فارغ التحصیالن مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد و از طریق آزمون كتبی، مصاحبه تخصصی و رفتاری و معاینات 

طب صنعتی مطابق با مقررات شركت از طریق شركت تامین نیروی انسانی و در قالب قرارداد قانون كار جذب نماید.
مهلت ثبت نام تا: 12 اسفند 1400 میباشد.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

» كارشناس امور اجرایي صندوق هاي سرمایه گذاري «
نام شرکت: شرکت تامین سرمایه

شهرستان: تهران
 کارشناسي و کارشناسي ارشد حسابداري، مدیریت مالي و سایر

  رشته هاي مرتبط، حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
 آشنا با قوانین و مقرارت بازار سرمایه و تسلط بر مفاهیم 
 ،office مرتبط با صندوق هاي سرمایه گذاري،تسلط بر

 تسلط بر نرم افزار هاي صندوق هاي سرمایه گذاري ، آشنایي
 با حسابداري صندوق ها، آشنایي با تهیه صورت هاي

 مالي صندوق هاي سرمایه گذاري،  عالقمند به یادگیري
 و پیشرفت، نظم و جدیت ، داراي روحیه تعامل، کار تیمي

   و پیگیري مستمر
 لطفا رزومه کاري خود با عنوان  »کارشناس امور اجرایي
  :صندوق هاي سرمایه گذاري« به آدرس زیر ایمیل نمایید

 
hr.ib1398@gmail.com

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112442 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

بیمارستان مهرآیین لواسان 
جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط 

 زیر دعوت به همکاري مي نماید.
 كارشناس علوم آزمایشگاهي

 پرستار- ماما خانم
 تكنسین دارویي

 كارشناس بهداشت محیط
 كارشناس پذیرش بیمارستان

  نیروي خدمات جهت امور نظافت آقا

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

 لطفا از تماس تلفني خودداري نمایید.

)Whatsapp( 09192998775

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112463 

معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه امـداد گفت:کمیتـه امـداد 
در 11 مـاه گذشـته 270 هـزار فرصـت شـغلی ایجاد کـرده و برای  

ایجـاد ۵00 هـزار فرصت شـغلی در سـال آینـده نیز برنامـه دارد.
بـه گـزارش بـازارکار، مرتضـی فیروزآبـادی در نشسـت خبـری بـا 
اصحـاب رسـانه بـا اشـاره بـه اینکـه کمیته امـداد در سـال 1۴00 
مکلـف بـه ایجاد ۳00 هزار فرصت شـغلی شـده بود اظهـار کرد: تا 
بـه امروز با تالش همکارانمان در سراسـر کشـور حـدود 270 هزار 

فرصت شـغلی ایجاد شـده اسـت.
بـرای  افـزود:  فیروزآبـادی  مرتضـی  دکتـر  بـازارکار  گـزارش  بـه 
راه انـدازی ۳00 هـزار فرصـت شـغلی از محـل تبصـره مـاه 1۶، 
10 هـزار میلیـارد تومـان اختصـاص داده شـده کـه تاکنون 
هـزار   270 بـرای  تومـان  میلیـارد   ۵00 و  هـزار  هفـت 

اسـت. شـده  جـذب  شـغلی  فرصـت 
وی بـا بیـان اینکه تاکنون به ۹0 درصد از برنامه از پیش تعیین شـده 
دسـت پیـدا کرده ایـم، تاکید کرد: تـالش می کنیم ایـن 270 هزار 

فرصت شـغلی به ۳00 هزار فرصت شـغلی تا پایان سـال برسـد.

۲۵ هزار میلیارد تومان برای اشتغال 
مددجویان در سال 1401

معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه امـداد  بـا اشـاره بـه اینکـه 
بـرای راه انـدازی ۵00 هزار شـغل در سـال 1۴01 حـدود 2۵ هزار 
میلیـارد تومـان در کمیسـیون تلفیـق مجلـس به تصویب رسـیده 

اظهار داشـت: توسـعه اشـتغال دومین اولویت مهم کشـور اسـت و 
تـالش مـی کنیـم به ایـن امـر توجه ویژه اشـته باشـیم.

وی در خصـوص مشـکالت اخـذ تسـهیالت توسـط اقشـار ضعیف 
و کـم درآمـد، افـزود: یکـی از دغدغه هـای اقشـار کـم درآمـد 
موضـوع ارائـه تضامیـن بـه بانـک اسـت کـه امیدواریـم دولـت 
بـه  را  تضامیـن  موضـوع  خصـوص  ایـن  در  تسـهیل  بـرای 

بسـپارد.   امـداد  کمیتـه 

تاکید بر راه اندازی صندوق ضمانت و
 راه اندازی شعب بانکی در مناطق محروم

و  اسـالمی  شـورای  مجلـس  از  کـرد:  اضافـه  فیروزآبـادی 
بانـک مرکـزی درخواسـت داریـم کـه خـود کمیتـه امـداد بتواند 
صنـدوق ضمانـت راه انـدازی کنـد کـه ایـن امـر هم اکنـون در 
کمیسـیون تلفیـق در حـال بررسـی اسـت و امیـدوارم کـه بـه 

تصویـب برسـد.  
وی گفـت: دریافـت مجوزهـا برای شـروع یک کسـب و کار از دیگر 
دغدغه های اقشـار ضعیف اسـت کـه امیداریم با عنایـت دولت این 

مشـکل برطرف شود.  
معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه امـداد بـا اشـاره بـه نبـود 
شـعب بانکـی در مناطـق محروم بـرای ارائه تسـهیالت اشـتغال 
بـه مددجویـان، گفت: ما در کمیتـه امداد آماده هـر گونه همکاری 
با بانک ها در راسـتای راه اندازی شـعبه در مناطق محروم هسـتیم.  

پیگیر افزایش سقف وام ها به 300 میلون تومان هستیم
وی بـا اشـاره بـه اینکه پیگیر افزایش سـقف وام ها بـه ۳00 میلیون 
تومـان هسـتیم گفت: هم اکنـون سـقف وام اشـتغال 100 میلیون 
تومـان اسـت بنابراین پیشـنهاد داده ایم این مبلغ بـرای 20 عنوان 
شـغلی بـا توجـه به شـرایط موجود بـرای سـال 1۴01 بـه 200 تا 

۳00 میلیـون تومـان افزایـش پیدا کند.
معـاون اشـتغال و خودکفایی کمیته امداد با اشـاره بـه اینکه منابع 
و تسـهیالت کمیتـه امداد در حوزه اشـتغال از منابـع بانکی تأمین 
می شـود تصریـح کرد: مبلـغ 7,۵00 میلیارد تومان وام اشـتغال در 
راسـتای ایجـاد فرصت های شـغلی مددجویان در قالـب 17۵ هزار 
فقره تسـهیالت پرداخت شـده اسـت. همچنین بـا رایزنی هایی که 
بـا بانک هـا انجـام شـده اسـت و بـا توجـه به مشـکالتی کـه برای 
مددجویـان در فرآینـد ایجـاد اشـتغال وجـود دارد قول هایی مبنی 
بر تخصیص های کامل در راسـتای تسـهیالت داده شـده اسـت که 
امیدواریـم ایـن همکاری در سـال های آتی نیز ادامه داشـته باشـد.

تجهیز و آماده سازی شرایط ایجاد ۵00 هزار 
فرصت شغلی توسط کمیته امداد

وی بـا اظهـار امیدواری از ایجاد ۵00 هزار فرصت شـغلی در سـال 
1۴01 تصریـح کـرد: البتـه در ایـن فرآیند باید تسـهیالت به حوزه 
اشـتغال نیـز فراهم شـود چرا کـه یکـی از ملزومات ایجاد اشـتغال 
تسـهیالت بانکی اسـت که امیدواریـم با همـکاری بانک های عامل 

ایـن تسـهیالت در اختیار مددجویان قـرار بگیرد.

و  تجهیـز  مهمتریـن  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  فیروزآبـادی 
آماده سـازی شـرایط ایجـاد ۵00 هـزار فرصـت شـغلی فراهـم کردن 
شـرایط داخلـی و بیرونـی کمیته امداد اسـت افـزود: با توجـه به اینکه 
محرومیت زدایـی  سـیزدهم  دولـت  برنامه هـای  از  یکـی 
از  اعـم  جامعـه  آحـاد  بـرای  شـغلی  فرصت هـای  ایجـاد  و 
مددجویـان اسـت، کمیتـه امداد ایجـاد ۵00 هزار فرصت شـغلی 
را در سـال آینـده پذیرفتـه اسـت البتـه ایـن مسـئله منـوط 
بـه فراهـم کـردن شـرایط در ارتبـاط بـا پرداخـت تسـهیالت 

اسـت. مددجویـان  بـه 
معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه امـداد ادامـه داد: اگـر چـه 
ایجـاد ۵00 هـزار فرصـت شـغلی در سـال آینده فشـار مضاعفی را 
بـه همـکاران مـا در مجموعه امـداد وارد خواهد کرد امـا ما با توجه 
به شـرایط کشـور این سـختی را تحمل کـرده تا بتوانیـم همکاری 

نزدیکـی را با دولت داشـته باشـیم.
وی ادامه داد: برای ایجاد ۵00 هزار فرصت شـغلی باید بسـترهایی 
فراهـم شـود.  بـرای مددجویـان  پرداخـت تسـهیالت  از جملـه 
همچنیـن رایزنی هایـی نیـز بـا کمیسـیون تلفیـق بـرای تخصیص 
منابـع مـورد نیـاز در راسـتای ایجـاد ۵00 هزار فرصت شـغلی 
تلفیـق  کمیسـیون  بـا  جلسـات  ایـن  کـه  داده ایـم  انجـام 

مثمـر ثمـر بـوده اسـت.

۲۵ درصد اشتغال ایجاد شده کمیته امداد
 از طریق مشوق ها

معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه امـداد بـا اشـاره بـه اینکـه 
2۵ درصـد کل اشـتغال ایجـاد شـده در سـال 1۴00 مربـوط 
بـه مشـوق هـای کارفرمایـی اسـت اظهـار داشـت: کارفرمایـان و 
کاریابـی هـا همکاری خوبی داشـته اند و 270 هزار فرصت شـغلی 
ایجـاد شـده در سـال 1۴00 مربـوط به مشـوق هـای کارفرمایی و 

هاسـت. کاریابی 
وی در ادامـه تصریـح کـرد: با همـکاری بانک مرکـزی تغییراتی در 
راسـتای ضمانـت بانکـی مددجویـان و نیازمندان فراهم شـود چرا 
که شـرایطی که هم اکنون برای پرداخت وام و تسـهیالت از سـوی 
بانک های عامل در نظر گرفته شـده اسـت شـرایط سـختی را برای 

اقشـار ضعیف تـر ایجاد کرده اسـت.
وام  پرداخـت  بـرای  مثـال  عنـوان  بـه  گفـت:  فیروزآبـادی 
بـا  کارمنـد  ضامـن  سـه  بـه  نیـاز  تومانـی  میلیـون   100
سـابقه 2۵ سـاله اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه اینگونـه 
ضمانت هـا بـرای مددجویـان و نیازمنـدان شـرایط را بسـیار 
و  دولـت  از  مـا  تقاضـای  و  اسـت  کـرده  دشـوار  و  سـخت 
بانـک مرکـزی این اسـت کـه بـه سـمت اعتبارسـنجی افراد 
بانک هـا  کـه  کننـد  فراهـم  را  شـرایطی  و  کننـد  حرکـت 
گذشـته افـراد را مبنـای پرداخت تسـهیالت بانکی قـرار بدهند.
از  یکـی  عنـوان  بـه  مددجویـان  درآمـد  ارتقـا  بـر  فیروزآبـادی 
سیاسـت های کمیتـه امـداد در سـال آینده اشـاره و اظهار داشـت: 
مـا تـالش خواهیم کرد کـه درآمد مددجویان از اشـتغال در سـال 
آینـده افزایـش پیـدا کنـد کـه در همیـن زمینـه طرح هایـی را از 
جملـه طرح هـای زنجیـره ای را بـا مجموعه هـای بـزرگ کارآفرین 

را  در دسـتور کار داریـم.

افراد بدون مهارت وارد فرآیند
 اشتغال نمی شوند

مهارت آمـوزی مددجویـان  اهمیـت  بـر  تاکیـد  بـا  فیروزآبـادی 
ادامـه داد: در همیـن زمینـه تفاهم نامـه ای بـا سـازمان فنـی و 
حرفـه ای منعقـد شـده تـا مهارت آمـوزی بـا کیفیت و متناسـب با 

نیـاز بـازار بـرای جوانـان پیگیری شـود. 
وی خاطرنشان کرد: مهارت آموزی باید منجر به درآمد شود و 
باشند،  نداشته  مهارتی  گواهینامه  که  افرادی  امداد  کمیته  در 

ارائه تسهیالت نخواهند شد. وارد فرآیند اشتغال زایی و 

طرح راهبران شغلی و کار در منزل
فیروزآبـادی  بـا تصریـح اینکه راهبران شـغلی از طـرح های خوب 
امـداد اسـت گفـت: این طـرح را با هدف بازدهی بیشـتر و توسـعه 

اشـتغال و کارآفرینـی دنبـال می کنیم.
وی بـه توسـعه کار در منـزل بـرای مددجویـان اشـاره کـرد و 
گفـت: ایـن طـرح بـه خوبـی در منازل به شـکل صنایع دسـتی 
و غیـره انجـام می شـود و نیز بخـش دیگر با همـکاری صنایع بزرگ 
بـه شـکل مونتـاژ قطعات دنبال می شـود. در این زمینـه به همکاری 
صنایـع بـزرگ نیـاز داریـم و امیدواریـم در راسـتای منافـع 

متقابـل ایـن طـرح بـه خوبـی عملیاتی شـود.

100 میلیون تومان وام قرض الحسنه
 به کارفرمایان

هـای  مشـوق  از  امـداد  کمیتـه  خودکفایـی  و  اشـتغال  معـاون 
اعـالم کـرد:  و  داد  اشـتغال مددجویـان خبـر  بـرای  کارفرمایـی 
در قالـب وام هـای  قـرض الحسـنه  100 میلیـون تومانـی بـه 
کارفرمایـان و پرداخـت حـق بیمه شـاغالن از اشـتغال مددجویان 

حمایـت مـی کنیـم. 

63 جمعیت کشور به دنبال کار نیستند
بـا  گفتگـو  در  امـداد  کمیتـه  خودکفایـی  و  اشـتغال  معـاون 
بـازارکار بـر لـزوم توجـه بـه فرهنگ کار در کشـور اشـاره کرد 
و گفـت: ۶۳ درصـد جمعیـت کشـور بـه دنبـال کار نیسـتند و 
اگـر خواهـان توسـعه اقتصـادی کشـور هسـتیم همـه باید کار 

و تـالش نماینـد.
دکتـر فیروزآبـادی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا ایـن فرهنـگ کار در 
کشـور نمی توانیم به رشـد اقتصادی باال برسـیم گفت: بر اسـاس 
اطالعـات منتشـر از سـوی مرکز آمـار ایران بـه ۶۳ درصد جمعیت 
کشـور به دنبال کار نیسـتند. مـا نیازمند مشـارکت اقتصادی همه 
آحـاد جامعـه اعـم از پیر و جوان هسـتیم تا بتوانیم به رشـد واقعی 

برسیم.  اقتصادی 
وی در ادامـه بـه آمار به آمار بیکاری در کشـور اشـاره کرد و گفت: 
جمعیـت بیکار کشـور بیش از دو میلیونو چهارصد هزار  نفر اسـت 

که دالیل خاص خود را در سراسـر کشـور دارد. 

گزارش: امیرعلی بینام

معاوناشتغالوخودکفاییکمیتهامدادباتشریحسیاستها
وبرنامههاخبرداد؛

ایجاد270هزارشغلدرسالجاریوبرنامه
ایجاد۵00هزارفرصتشغلیدر1401
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دعوت به همکاری

 مهندس صنايع
  آقا، تمام وقت، حداكثر سن40 سال

 حداقل 3 سال تجربه مرتبط
 ساكن ورامين، پاكدشت، قيامدشت، قرچك و ...

 حقوق ثابت )باالتر از وزارت كار(
 بيمه تامين اجتماعي و بيمه تكميلي
 صبحانه ،ناهار و ميان وعده سازماني

 صندوق وام پرسنلي، پاداش عملكرد و بهره وري
 پرداخت منظم و بدون تاخير حقوق

 اضافه كار و تعطيل كاري، پزشك معتمد سازماني
 سرويس اياب ذهاب، دوره هاي آموزش تخصصي رايگان

 بسته ها و اقالم كااليي مناسبت ها

 مهندس شيمي
  آقا،  تمام وقت، شيفت چرخشي، حداكثر سن40 سال

 حداقل 3 سال تجربه مرتبط
 ساكن ورامين، پاكدشت، قيامدشت، قرچك و ...

 حقوق ثابت )باالتر از وزارت كار(
 بيمه تامين اجتماعي و بيمه تكميلي
 صبحانه ،ناهار و ميان وعده سازماني

 صندوق وام پرسنلي، پاداش عملكرد و بهره وري
 پرداخت منظم و بدون تاخير حقوق

 اضافه كار و تعطيل كاري، پزشك معتمد سازماني
 سرويس اياب ذهاب، دوره هاي آموزش تخصصي رايگان

 بسته ها و اقالم كااليي مناسبت ها

 كارشناس بهداشت حرفه اي
  آقا،  تمام وقت، شيفت چرخشي، حداكثر سن40 سال

 حداقل 3 سال تجربه مرتبط
 ساكن ورامين، پاكدشت، قيامدشت، قرچك و ...

 حقوق ثابت )باالتر از وزارت كار(
 بيمه تامين اجتماعي و بيمه تكميلي
 صبحانه ،ناهار و ميان وعده سازماني

 صندوق وام پرسنلي، پاداش عملكرد و بهره وري
 پرداخت منظم و بدون تاخير حقوق

 اضافه كار و تعطيل كاري، پزشك معتمد سازماني
 سرويس اياب ذهاب، دوره هاي آموزش تخصصي رايگان

 بسته ها و اقالم كااليي مناسبت ها
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 

واتس اپ زير ارسال نمايند .

واتساپ 09147026146

لينك :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112441 

شركت توسعه صنايع نفت و گاز سرو 
جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

پای صحبت یک زن کارآفرین؛ 

وقتی کارآفرینی تمام زندگی ات می شود 

سراغ یک زن کارآفرین رفته که در کنار مشقات زندگی به شغل خود پرداخته و با سختی های کاری، سبک زندگی 
خود را شکل داده است.

به گزارش بازارکار به نقل از مجله مهر؛ کارآفرینی فی نفسه پیچیده است. شروع کردن هر کاری سختی دارد و 
این مسیر برای خانم ها سخت تر می شود، زمانی که عالوه بر خلقت و فطرت زن که رویی متفاوت در مبارزه 
با زندگی دارد باید در نظر گرفت تا اینکه در گیر و گورهای ادارات ما کمتر خانم برای کارآفرینی وارد اقدامات 
اجرایی می شود و کار را خودش در دست می گیرد. بروکراسی ها و رفت و آمدهای ادارات هم یک طرف، قوانین 

هم کمی سنگ جلوی پای خانم هاست.
تیر و مرداد ۹۸ بود که مریم طالع از پروژه دکترای خود دفاع کرد و در انتهای کارهای پروژه بود که از دانشگاه بیرمنگام 
پذیرش گرفت. هر چه به شهریور نزدیک می شد، چمدانی که کنار اتاق قرار داده بود پرتر می شد و برنامه های ذهن 
مریم را بیشتر از پیش به سمت سفر پیش رو می برد. با تمام مشغله ها به دیدار با دوستان می رفت و به تماس رفقایش 
جواب می داد چون پیش خود می گفت که شاید دیگر فرصتی برای ارتباط با آن ها نداشته باشم. بعد از خوش و بش 
و چاق سالمتی، صحبت ها که گرم گرفت از وضعیت نامناسب آموزش در مدارس استان سیستان و بلوچستان گفت 
و اینکه دارد دنبال معلم هایی می گردد که برای آن ها تدریس داشته باشند. تلفن که قطع شد چنان ذهن مریم 
درگیر بود که برای راه حل این کار نتوانست به صبح برسد. تمام فکر و ذکرش این بود که راه های مختلف را برای 
رساندن اطالعات کتاب های درسی به این بچه ها بررسی کند. اگر می شد که بدون حضور آنالین معلم در پشت خط، 

دانش آموزان به درسشان برسد و از آموزش عقب نمانند. که فکری به سرش زد…!
به حدی مشغول کار خودش و لپ تاپ و جلسات است که نمی داند ساعت چند است. مریم طالع مدیر استارت آپی 
با نام »سبین« است، از ۵ صبح که بیدار می شود به گفته خودش با همان چشمان بسته دنبال لپ تاپش می گردد و 
بعد از روشن شدن نور لپ تاپ است که انرژی چشمانش کرکره نگاهش را باال می کشد. بعد از یکی دو ساعت کار، 
به سرعت خود را به دفتر کارش می رساند و برای یک روز پرمشغله برنامه خود را چک می کند. تا ساعت ۱۹ در دفتر 
مشغول است و بعد از آن با فکری مملو از کارهای کرده و نکرده به سمت خانه مسیر را کج می کند. مشغول کار و 
لپ تاپ و جلسه تا زمانی که ساعت گوشی اش زنگ را به صدا درآورد. مریم برای این که بداند زمان، به ساعت 
خواب رسیده آالرم می گذارد چون وقتی مشغول کارش است، چنان گرم برنامه و جلسه و دغدغه ها می شود که 
فراموش می کند ساعت چند است. ایامی که ساعت را کوک نکرده برای ۱۲ شب، وقتی به خودش می آید که ۴ صبح 
شده و زمانی برای خواب ندارد. اما با همه این سختی ها سبک زندگی اش را به گونه ای چیده است که از کارش 

عقب نماند و زندگی را این گونه بپذیرد. استارت آپ مسیری است که انتخاب مریم بود.

برای دسترسی به جزییات بیشتربه لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351879

یـک زوج هنـری و مهم تـر از آن اقتصـادی می گوینـد: الگـوی کسـب و کار ما به شـدت کاربردی اسـت و با سـرمایه 
کـم اشـتغال پایـدار زیـادی ایجـاد می کنـد چرا که اشـتغال پایـدار خیلی مهم اسـت و اینکـه بتوانید بـرای یک فرد 
چندیـن سـال کار ایجـاد کنیـد، بـرای همیـن عـالوه بر فهـرج کرمـان در منطقه جازموریـان نیز چرخـه تولید 

کفـش دسـت دوز را راه انـدازی کردیم.
بـا انتشـار خبـری مبنـی بـر راه انـدازی کسـب و کار توسـط یـک زوج کارآفریـن آن هـم در منطقـه ای محـروم و 
روسـتایی در اسـتان کرمـان و ایجـاد اشـتغال بـرای 3۵ نفر بر آن شـدیم تا به سـراغ ایـن زوج اقتصادی برویم 
و از نحـوه کسـب و کار و فعالیتشـان در ایـن منطقـه گزارشـی تهیه کنیم، البته متوجه شـدیم گسـتره کار این زوج 
تنهـا فهـرج نیسـت، بلکه جازموریـان در جنوب کرمان و همچنین بخش هایی از اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان هم 

زیر چتر حمایتی کسـب و کارشـان قـرار دارد.
روسـتای برج معاذ در شهرسـتان فهرج همان کانون مورد توجه این زوج کارآفرین اسـت، خانم ام البنین جاللی که دکترای 
اقتصاد دارد، اصالتا اهل فهرجی اسـت اما از دوران دبیرسـتان از این شـهر رفته و در محل زندگی و ازدواجش هم تهران بود 
بـا امکانـات و وضعیـت مالـی خوب اما به خاطـر دغدغه ذهنی اش به فکر ایجاد اشـتغال پایدار در شهرسـتان محل تولدش 

می افتـد و کسـب و کار اولیه را در حوزه صنایع دسـتی آغاز می کند.
ادامـه روایـت اقتصـادی ایـن گـزارش را از زبان ایـن دو زوج اقتصادی می خوانیـم که هدف های بزرگـی را با نیت های 
خیرخواهانـه در سـر می پروراننـد و می  خواهنـد فهـرج در اسـتان کرمـان را بـه قطـب تولیـد کفـش در کشـور 

تبدیـل کنند.

همیشه دغدغه ذهنی ام، چرایی مهاجرت تحصیل کرده ها
 و سرمایه دارها بود

ام البنیـن جاللـی هسـتم، دکتـرای اقتصاد و همسـرم نیز پسـادکتری اقتصاد از دانشـگاه تهـران دارند، سـاکن تهران 
بودیـم مـن خـودم اصالتـا متولد فهرج در اسـتان کرمان هسـتم و همیشـه یکـی از دغدغه هـای ذهنی مـن این بود 
چـرا خیلـی افـراد تحصیل کرده و افرادی که سـرمایه ای داشـتند از فهـرج مهاجرت می کردند و کسـی در این منطقه 
مانـدگار نمی شـد کـه خـودم هـم یکـی از اینهـا بـودم کـه کـه از دوران دبیرسـتان از ایـن شهرسـتان آمـدم و ادامه 

تحصیـل دادم و ازدواج کـردم و تهـران هـم محل اسـکان و زندگـی من بود.

خیلـی برایـم مهـم بـود که اتفاقی بیفتـد و بتوانـم در منطقـه خـودم کاری را انجام دهم، بررسـی کردم کـه از طریق 
کارآفرینـی ایـن امـکان وجـود دارد و برای این کار یک شـرکت صنایع دسـتی تاسـیس کـردم به مدت دو سـال فقط 
در کار صنایـع دسـتی بـه ویـژه در حـوزه سـوزن دوزی بودم کـه طراحی می کردیم و در سـطح خرده فروشـی فعالیت 

می کردیـم و بعـد کـه کار را مـا گسـترش پیـدا کرد به سـراغ کفش دسـت دوز رفتیم.
هدفـم ایـن بـود که چـون بازار صنایع دسـتی یک مقدار نابسـامان بـود دنبال بـازاری بروم کـه ارزش افزوده بیشـتر و 
بـازار باثبات تری داشـته باشـد، با دو سـال تحقیق متوجه شـدم بازار چرم به ویـژه در کفش ارزش افـزوده خوبی ایجاد 
می کنـد و اگـر کاربـر تعریف شـود می توان اشـتغال زیادی را با سـرمایه کمتر ایجـاد کرد و  چند ماه طول کشـید تا با 
افـرادی در تبریـز ارتبـاط پیـدا کنم و خیلی هـم برایم مهم بود این صنعـت از تبریز وارد این منطقه شـود چون تبریز 

در ایـن زمینه برندی در کشـور و حوزه خلیج فارس اسـت.
بعـد از 6 مـاه رایزنـی و تـالش فـراوان یـک فردی بـرای آموزش به ایـن منطقه آوردیـم و کار را اسـتارت زدیم و خط 
تولیـد را در طـی یـک مـاه راه انـدازی کردیـم، در حـال حاضر 3۵ نفـر بافنده خانم و چنـد نفر هم آقـا در خط تولید 
مـا کار می کننـد کـه اگر این 3۵ نفر در هر صنعت دیگری می خواسـتند مشـغول به کار شـوند، حداقـل ۴0 میلیارد 
تومـان سـرمایه نیـاز بـود ولی مـا تقریبا با چندین میلیـارد سـرمایه از خودمان اشـتغال را ایجاد کردیـم و خیلی هم 

وضعیـت خوبی دارد.

 غیرمستقیم به کشورهای پاکستان و افغانستان محصول صادر می کنیم
از الگوهـای کشـور چیـن و هنـد تبعیت کردیم و تمرکز مـا روی بانوان بـود، نیروهای خانم در این شـهرهای جنوبی 
بـرای مـن خیلـی مهـم بود که بـه نیـروی کار فعال تبدیل شـوند و اکثـر نیروهای مـن در سـوزن دوزی و کار کفش 

زنـان هسـتند و جاهایـی که نیـاز به نیـروی کار مرد بـود، آنها هم جذب شـدند.
توانسـتیم بـازاری کـه شـش مـاه طول کشـید را در یک مـاه راه انـدازی کنیـم و در حال حاضـر ماهانه ۵ هـزار جف 
کفـش بـا چـرم طبیعـی و مصنوعـی تولید داریـم، عمده فروش ما سـمت شـهرهای زاهـدان، چابهار، ایرانشـهر، یزد 
و بیرجنـد اسـت و حتـی در شـهرهای تبریـز، قـم و تهـران هم بـازار داریم و به طور غیر مسـتقیم هم به کشـورهای 
پاکسـتان و افغانسـتان محصـول صـادرات می کنیـم و در حال رایزنی هسـتیم در کشـورهای حوزه خلیـج فارس نیز 

ورود و دفتـر نمایندگـی دائر کنیم.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/352070

روایت کارآفرینی زوج اقتصادی در مناطق محروم

دعوت به همکاری

اطالعیه آزمون استخدام قراردادی بامدت معین در مجتمع صنعتی کانی گداخت تهمین- سال1401

شرايط عمومی استخدام قراردادی با مدت معين:
1 . داشتن تابعيت ايران

2 . انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانونی دائم
3 . عدم اعتياد به مواد مخدر و هرگونه دخانيات

4 . نداشتن سابقه محكوميت جزايی مؤثر
5 . داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانايی برای انجام كاری كه استخدام 

می شوند.
6 .دارا بودن شرايط احراز شغل متناسب با جداول نيازهای استخدامی 

7 .نداشتن منع قانونی برای استخدام و تعهد خدمتی به ديگر سازمان ها
8 .احراز صالحيت های عمومی به تأييد كميته گزينش پس از قبولی در آزمون 

كتبی و مصاحبه
شرايط اختصاصی استخدام قراردادی با مدت معين:

1 . جنسيت پذيرش: آقا و خانم
2 . داشتن مدرک تحصيلی متناسب با مقطع، رشته و گرايش تحصيلی اعالم شده 

در جداول نيازهای نيروی انسانی

3 . دريافت حد نصاب نمره الزم از مركز آموزش و توسعه سرمايه انسانی به مدت 
3 ماه شامل آموزش تئوری ،عملی و آموزش حين كار، كه افراد پذيرفته شده 
پس از گذراندن دوره مذكور توسط آزمون پااليش می گردند. الزم به ذكر است 

در مدت زمان آموزش حقوق اداره كار به پذيرفته شدگان پرداخت می گردد.
4 . داشتن شرايط سنی به شرح زير:
دكتری؛ متولدين 1364/1/1 به بعد

كارشناسی ارشد؛ متولدين 1366/1/1به بعد
ساير مقاطع، متولدين 1368/1/1 به بعد

* تذكر 1 : داوطلبانی می توانند نسبت به ثبت نام و شركت در آزمون اقدام 
نمايند كه تا تاريخ آخرين روز ثبت نام )1400/11/25 ( فارغ التحصيل شده و 

خدمت وظيفه آنها پايان يافته و يا معافيت آنها قطعی شده باشد.
تذكر 2 : محدوده سنی ذكر شده به ازای تمام مقاطع يكسان است و داشتن سابقه كار 

يا مدرک تحصيلی باالتر و يا سابقه كار تاثيری در افزايش سن داوطلب ندارد.
تذكر 3 : الزم به ذكر است گواهی فراغت از تحصيل داوطلبان،كارت مربوط 
بايستی   ،  1 شماره  جدول  به  مربوط  تأييديه های  و  وظيفه  نظام  وضعيت  به 
حداكثر تا روز تطبيق مدارک آماده و صادر شده باشد و به همراه ساير تأييديه ها 
در موعد مقرر ارائه گردد. هر يك از داوطلبان كه به هنگام ثبت نام، اطالعات 
نادرست و جعلی ارائه نموده و يا واقعيتی را كتمان نموده باشد و به سبب اين 
اطالعات پذيرفته شوند، هر زمان كه غير واقعی بودن اطالعات مشخص شود، 
قبولی ايشان ملغی بوده و هيچگونه هزينه ثبت نام مسترد نمی گردد و به لحاظ 
طوالنی نمودن فرآيند استخدام قراردادی با مدت معين، اقدام الزم طبق قوانين 

و مقررات به عمل خواهد آمد.

مهلت ثبت نام:
4/1 - متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 
1400/12/05لغايت ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 1401/01/16 نسبت به ثبت نام 
الكترونيكی به آدرس اينترنتیwww.Limacompany.ir اقدام نمايند.
4/2 - به ثبت نام ناقص و ارسال مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و 

وجوه پرداختی به هيچ وجه مسترد نمی شود

عالقمندان جهت ثبت نام به صورت الکترونيکی به پايگاه 
اينترنتی به آدرس www.Limacompany.ir مراجعه نمايند.

مجتمع صنعتی كانی گداخت تهمين واقع در كيلومتر 15 جاده مرودشت – درودزن با موضوع توليد سيليکون متالورژی به منظور تامين 
نيروی انسانی مورد نياز خود از ميان واجدين شرايط آقا و خانم در مقاطع تحصيلی متفاوت ، از طريق برگزاری آزمون كتبی،مصاحبه 

فنی، طب كار به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون كار و تأمين اجتماعی اقدام به جذب نيرو می نمايد.
رشته تحصيلی

نیروی کارشناس آموزش
آقا/خانم، آشنا به كار تيمی، روابط عمومی باال

 Office متعهد و مسئوليت پذير، مسلط به مجموعه نرم افزاری
حداكثر سن:

■ برای افراد دارای مدرک كاردانی: 26 سال
■ برای افراد دارای مدرک كارشناسی: 28 سال

■ برای افراد دارای مدرک كارشناسی ارشد: 30 سال

■ در رشته های مديريت، علوم تربيتی، روانشناسی، مشاوره، حسابداری، 
علوم كامپيوتر و فناوری اطالعات

 ■ داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت غيرپزشكی
■ محدوده سكونت: شهر اصفهان

تسهيالت و مزايا
■ بيمه پايه، بيمه تكميلی، ■ محل كار، ■ استان اصفهان، شهر اصفهان

jdi.esfahan@gmail.com :ايميل جهت ارسال رزومه

استخدام جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در استان اصفهان، شهر اصفهان  جهت تکميل كادر خود از متقاضيان مجرب و 
عالقه مند ساكن استان  اصفهان استخدام می نمايد.



آموزش عالی

ویژه اطالع رسانی اشتغال
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دعوت به همکاری

يك سايت خبري مستقر در تهران از ۲ نفر خبرنگار 
 مجرب نفت و انرژي با شرايط زير دعوت به همكاري مي كند:
* مسلط به حوزه نفت و گاز و انرژي، * خالق در خبرنويسي 

 و گزارش نويسي، * داراي رزومه و سابقه كار مرتبط
 دوركاري، با شرايط و حقوق خوب

واجدين شرايط جهت اعالم همكاري رزومه كامل خود را به 
آيدي زير ارسال نمايند.
 @Iraniam76

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112399 

دعوت به همکاری

شركت نيكل گستر براي تكميل كادر خود در تهران )منطقه 
 2-صادقيه( با شرايط زير استخدام مي نمايد:

 كارشناس شيمي )فني(: آقا، محدوده سني 25 الي 30 سال
 يك نفر، با مدرك كارداني يا كارشناسي شيمي يا مواد و متالوژي

 داراي گواهينامه رانندگي، با روابط عمومي باال
ساعت كار: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الي 17 -

  پنجشنبه ها 8:30 الي 13 ميباشد
متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را از طريق ايميل  

 زير ارسال نمايند.
Info@nickelgostar.com

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112398 : لینک

دعوت به همکاری

HSE كارشناس 
 خانم/ آقا،  تمام وقت

تدوين و به روز نگهداشتن مستندات سيستم مديريت يكپارچه 
HSE نيروگاه در بخش 

پاسخگويي به تيمهاي مميزي شخص ثالث و ارزيابان بيروني 
HSE در بخش 

بررسي نتايج برنامه هاي مميزي داخلي و خودارزيابي و استخراج 
HSE عدم انطباق ها در بخش 

شناسايي و ارزيابي ريسك ها و بيماريهاي ناشي از كار و ارائه 
 پيشنهاد و اجراي اقدامات مورد نياز جهت كاهش آنها

 تجزيه و تحليل حوادث غيرمترقبه و ريشه يابي عوامل موثر بر وقوع آن
 برنامه ريزي و اجراي مانورهاي واكنش در شرايط اضطراري

برنامه ريزي و پيگيري به جهت انجام معاينات دوره اي و بدو 

 استخدام كاركنان
آشنايي كافي با استانداردها و سيستم هاي مديريت ايمني 

 و بهداشت و زيست محيطي
 آشنايي كافي با روشها و ابزارهاي مستندسازي

آشنايي كافي با استانداردها و اصول مرتبط با ارگونومي، ايمني، 
 بهداشت و محيط زيست

 بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميلي، كارانه
 ناهار، سرويس رفت و برگشت و …

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

 talentpool1400@gmail.com

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112456 

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

دعوت به همکاری

 كمك حسابدار
 آقا، تمام وقت، آشنا به امور انبارداري، منظم و دقيق

 مسئوليت پذير، محل كار: ايوانكي، حقوق بصورت توافقي
سرويس اياب و ذهاب، بيمه، صبحانه-ناهار

  حسابدار
 آقا،  تمام وقت، ليسانس حسابداري، حداقل 5 سال سابقه كار مفيد

 ترجيحا ساكن شرق تهران
 محل كار: شرق تهران، بيمه از روز اول

مزاياي رفاهي )كارت خريد فصلي، صندوق وام، صندوق كمك 
 درمان رايگان و ...(، آموزش هاي رايگان

 پنجشنبه ها تعطيل ميباشد.
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل 

زير ارسال نمايند. 
job@senator.co.ir 

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112449

استخدام كمك حسابدار و حسابدار در شركت اريس سازه پارسيان از تهران و سمنان

 حسابدار
 خانم ، داراي سابقه كار، تمام وقت

 مجرد، حداقل 10 سال سابقه كار مفيد
 آشنا به نرم افزارهاي مالي ترجيحا مديران سيستم
 آشنا به حسابداري صنعتي،  ليسانس حسابداري

 داراي رزومه كاري عالي، بيمه صبحانه ناهار اسكان
 حقوق مكفي

كليه امكانات رفاهي جهت سكونت به صورت مجردي 
 مهياست.
 محل كار

 استان سمنان، شهر گرمسار
آدرس: كيلومتر 35 جاده گرمسار - سمنان، روبه روي شركت 

نمك تابان، اولين دوربرگردان، ابتداي جاده رامه، شركت
نمك هاي باريم و استرانسيم آسيا 

job@abassco.com 
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112448 

نمكهاي باريم و استرانسيم آسيا در استان سمنان، 
شهر گرمسار جهت تكميل كادر خود از متقاضيان ساكن 

استان سمنان استخدام مي نمايد

دعوت به همکاریدعوت به همکاریدعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت صنعتي كوير فعال در حوزه مخازن و معادن
  جهت تكميل كادر خود در يزد اقدام به جذب نيرو مي نمايد.

 كارشناس زمين شناسي
  آقا/ خانم، تمام وقت

كارشناسي يا كارشناس ارشد يا دكترا زمين شناسي
 با گرايش هاي زمين شناسي اقتصادي، پترولوژي 

 و رسوب شناسي،  توانايي سنجش از دور
 آشنايي با نرم افزارهاي مرتبط:

 google earth، global mapper، gis، 
Datamine، Autocad 
 حقوق و مزايا توافقي + بيمه 

متقاضيان واجد شرايط، لطفا رزومه خود را از طريق ايميل 
 زير ارسال نمايند.

job1263@cv.job.ir 

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112438

نیروی حسابدار

آقا،  داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت غيرپزشكی
■ دارای مدرك تحصيلی كارشناسی يا كارشناسی ارشد در رشته حسابداری

■ آشنايی كامل با نرم افزارهای حسابداری، معامالت فصلی، 
ICDL ماليات بر ارزش افزوده ■ دارای مهارت های ■

حداكثر سن: 
برای افراد دارای مدرك كارشناسی: 28 سال

برای افراد دارای مدرك كارشناسی ارشد: 30 سال
محدوده سكونت: شهر اصفهان

تسهيالت و مزايا
بيمه پايه، بيمه تكميلی، محل كار: استان اصفهان، شهر اصفهان

ايميل جهت ارسال رزومه:
jdi.esfahan@gmail.com 

استخدام جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در استان اصفهان، شهر اصفهان 
 جهت تكميل كادر خود از متقاضيان مجرب و عالقه مند ساكن استان  اصفهان استخدام می نمايد.

ــال  ــژه ای دنب ــای وی ــما برنامه ه ــدارس س ــه در م ــدیم ک ــر ش ●باخب
ــن  ــی در ای ــه ماموریت های ــه چ ــد ک ــاره بفرمایی ــن ب ــود در ای می ش

مــدارس دنبــال می شــود؟
بطحایــی: حــوزه معاونــت آموزش هــای عمومــی و مهارتــی وظیفــه سیاســت گذاری و 
راهبــری دو بخــش کامــًا مســتقل از هــم را بــه عهــده دارد. بخــش اول حــوزه مــدارس 
اســت کــه بــا تغییراتــی کــه از ســال گذشــته ابــاغ شــد، از ایــن پــس ســما مختــص 
ــگاه آزاد  ــه دانش ــته ب ــدارس وابس ــص م ــما« مخت ــی واژه »س ــود. یعن ــدارس می ش م
اســامی اســت. بــر اســاس آخریــن آمــاری کــه داریــم ۷۸۶ مدرســه در ســال جــاری داریــم 
کــه نســبت بــه ســال گذشــته تعــداد مــدارس حــدود ۶ درصــد افزایــش پیــدا کــرده و ایــن 
افزایــش به ویــژه در ایــام کرونایــی کــه بســیاری از مــدارس غیردولتــی منحــل شــدند، 
عــدد قابــل توجهــی اســت. ایــن اتفــاق حاصــل تاش هــا و زحمــات همــکاران مــا در 
حــوزه مــدارس و واحدهــای دانشــگاهی اســت کــه اتفــاق افتــاده و امســال نزدیــک 
ــبختانه  ــم، خوش ــرش کرده ای ــه پذی ــن ۷۸۶ مدرس ــوز در ای ــزار دانش آم ــه ۱۲۰ ه ب

تعــداد دانش آمــوزان نســبت بــه ســال قبــل ۲۳ درصــد افزایــش یافتــه اســت.
ــورت  ــما ص ــدارس س ــوزان م ــای دانش آم ــنجی از اولی ــرا نظرس ●اخی

ــد. ــنجی بفرمایی ــن نظرس ــج ای ــاره نتای ــا درب ــت، لطف ــه اس گرفت
بطحایــی: یــک کار بســیار خوبــی را همــکاران مــن در یــک مــاه گذشــته انجــام دادنــد 
ــا شــدند. در  ــار نظــر خانواده هــا را در مــورد مدرســه فرزندشــان جوی ــرای اولیــن ب و ب
ــی  ــدارس راض ــدر از م ــه چق ــیدیم ک ــا پرس ــتقیم از خانواده ه ــنجی مس ــک نظرس ی
ــود  ــب ب ــتند. جال ــارکت داش ــواده مش ــزار خان ــنجی ۶۷ ه ــن نظرس ــتند. در ای هس
ــزان  ــه می ــما ب ــه س ــا از مدرس ــه م ــد ک ــام کردن ــا اع ــد خانواده ه ــه ۷۸.۵ درص ک
ــم  ــان ک ــزان رضایتش ــد می ــر از ۵ درص ــم. کمت ــت داری ــاد، رضای ــاد و زی ــی زی خیل
ــی  ــما راض ــدارس س ــم از م ــزان ک ــه می ــه ب ــد ک ــز گفتن ــد نی ــدود ۵ درص ــود. ح ب
هســتند. هــم اکنــون برنامــه داریــم ســراغ مدارســی برویــم کــه خانواده هــا رضایــت 
کمــی از آن هــا داشــتند. بــه زودی مســئوالن ۵ اســتانی کــه خانواده هــا از مدارسشــان 
راضــی نیســتند بــه تهــران خواهنــد آمــد و بررســی های الزم بــرای مشــخص شــدن 
نارضایتــی  خانواده هــا صــورت می گیــرد تــا از ایــن طریــق موانــع کشــف و بــرای رفــع 

آن هــا اقدامــات الزم صــورت گیــرد.
ــا  ــوالً م ــه معم ــات اســت چراک ــوزه خدم ــع در ح ــدام بســیار بدی ــن اق ــرم ای ــه نظ ب
ــه  ــن مؤلف ــه اصلی تری ــویم ک ــار می ش ــرگرم و گرفت ــرا س ــدر در کار اج ــان آنق مجری
ــا  ــدر از کار م ــه او چق ــم. اینک ــرار نمی دهی ــه ق ــورد توج ــت را م ــب اس ــه مخاط ک
راضــی اســت؟ اگــر ناراضــی اســت از کــدام بخــش  ناراضــی اســت؟ چــه توقعــات و 
انتظاراتــی را از مــا دارد کــه بــرآورد نشــده و باعــث نارضایتــی شــده اســت؟ امیدواریــم 
ــم. ــی پیــش روی ــه ســمت کیفیت گرای ــه ســرعت ب ــن رویکــرد باعــث شــود کــه ب ای

موضــوع بعــدی بحــث ســنجش کیفیــت مــدارس اســت. ســه ســال اســت کــه کیفیــت 
ــنا  ــن واژه آش ــا ای ــه ب ــانی ک ــما و کس ــم. ش ــری می کنی ــما را اندازه گی ــدارس  س م
هســتند می داننــد کــه وقتــی کیفیــت را بخواهیــد تبدیــل بــه کمّیــت و عــدد کنیــد، 
بســیار دشــوار اســت و خوشــبختانه مــا امســال ســومین ســال اســت کــه ایــن کار را 
ــف  ــه ضعی ــدام زمین ــان در ک ــدام مدارس م ــم ک ــون می دانی ــم و هم اکن ــام داده ای انج
هســتند و کــدام مدارس مــان توانســته اند خودشــان را ارتقــا و کیفیت شــان را 
افزایــش دهنــد. خوشــبختانه ۱۳ درصــد کیفیــت مــدارس  در ســال جاری ارتقــا پیــدا 
کــرده اســت. وقتــی کیفیــت مــدارس و رضایــت خانــواده در کنــار یکدیگــر قــرار بگیرنــد 

بســیار خوشــایند خواهــد بــود.
●بــه حــوزه مهــارت آمــوزی بپردازیــم. دانشــکده های مهــارت و 
کارآفرینــی کــه راه انــدازی شــده اند چــه کارکــردی دارنــد و چــه 

برنامــه ای در آن هــا دنبــال می شــود؟
بطحایــی: بخــش دومــی کــه معاونــت آموزش هــای عمومــی و مهارتــی کار می کنــد، 
حــوزه مهارت آمــوزی اســت، جدی تریــن برنامــه  در ایــن بخــش ایجــاد دانشــکده های 
مهــارت و کارآفرینــی اســت. بنابرایــن بــا آن توضیحــی کــه ابتــدا عــرض کــردم ایــن 
دانشــکده ها دیگــر آن آموزشــکده های ســما نیســت. ســما صرفــاً بــه مــدارس اطــاق 
ــه  ــایر دانشــکده هایی ک ــل س ــی مث ــارت و کارآفرین ــن دانشــکده های مه می شــود. ای
ــا  ــر نظــر واحــد دانشــگاهی اداره می شــوند ام ــای دانشــگاهی هســتند، زی در واحده

اصلی تریــن مأموریتشــان گســترش مهــارت در حــوزه مأموریتــی خودشــان اســت.

ــه  ــه ب ــوزش، توج ــا در آم ــوده م ــای مفق ــی از حلقه ه ــد یک ــه می دانی ــور ک همانط
مهــارت اســت. بــا قاطعیــت عــرض می کنــم عاملــی کــه باعــث شــده حداقــل در ۱۲ 
ــژه  ــد و اقتصــاد، به وی ــدواژه تولی ــر کلی ــام معظــم رهبــری دائمــاً ب ســال گذشــته مق
اقتصــاد مقاومتــی، اشــتغال، شــعار ســال را مطــرح کننــد و دغدغه این کار را داشــته باشــند 
ــدان  ــه فرزن ــارت را ب ــی  مه ــا در دانشــگاه ها و آموزش ــه م ــن اســت ک ــه ای ــوط ب مرب
ــد، کاری  ــرون می رون ــگاه بی ــی از دانش ــزان وقت ــن عزی ــم. ای ــان نمی آموزی و جوانانم
ــاز دارد،  ــر نی ــروی ماه ــه نی ــا ب ــاز دارد، کارخانه ه ــا نی ــه آنه ــازار ب ــد نیســتند. ب را بل
ــزی  ــه چی ــرای اینک ــد. ب ــرف کنن ــان را برط ــاز کارفرمای ــد نی ــیاری نمی توانن ــا بس ام
ــد،  ــه آن احتیــاج داری ــا چیــزی کــه صنعــت و جامعــه ب ــم ب کــه مــا یادشــان داده ای
فاصلــه دارد. در حقیقــت ایــن همــان حلقــه مفقــوده تولیــد و اشــتغال اســت. بــا ایــن 
ــزی  ــا دارد چی ــی بن ــارت و کارآفرین ــکده های مه ــم دانش ــم بگوی ــه می خواه مقدم
ــا و  ــط کار، کارفرماه ــتغال و محی ــازار اش ــه در ب ــد ک ــوزش ده ــجوها آم ــه دانش را ب

ــد. ــاز دارن ــه آن نی ــدی ب ــادی و تولی ــای اقتص بنگاه ه
بنابرایــن مأموریــت دانشــکده مهــارت بــا دانشــکده های فنــی، بــا دانشــکده علــوم انســانی، 
ــک و  ــاً آکادمی ــرفصل ها غالب ــا س ــت. آنج ــاوت اس ــداری متف ــوق، مق ــکده حق دانش

ــکده ها  ــی در آن دانش ــت. یعن ــردی اس ــی و کارب ــتر عمل ــا بیش ــت، اینج ــک اس تئوری
ــورد توجــه اســت. ــارت م ــارت، مه ــا در دانشــکده های مه ــش اســت ام ــر دان ــد ب تاکی

ــی  ــارت و کارآفرین ــکده مه ــون ۱۱۳ دانش ــه تاکن ــم ک ــرض کن ــار ع ــا افتخ ــد ب بای
را در دانشــگاه آزاد اســامی تأســیس کردیــم، ایــن دانشــکده ها عمومــاً همــان 
آموزشــکده های ســما هســتند کــه ارتقــا پیــدا کرده انــد، رشته هایشــان تغییــر 
ــارت و  ــکده مه ــه دانش ــد و ب ــر می کن ــده تغیی ــان در آین ــت علمی ش ــرده، هیئ ک

ــده اند. ــل ش ــردم، تبدی ــرض ک ــه ع ــدی ک ــت جدی ــا آن مأموری ــی ب کارآفرین
کار دیگــری کــه در ایــن دانشــکده ها اتفــاق می افتــد، فعالیت هــای کاربنیــان اســت. 
فعالیت هایــی کــه در زمــان کوتــاه یــک مــاه، دو مــاه مهــارت خاصــی را بــه مخاطبــان 
خــود یــاد می دهــد. مثــًا فــرض کنیــد در دانشــگاه ها رشــته صنایــع دســتی داریــم 
الزامــا فارغ التحصیــان ایــن رشــته نمی تواننــد صنایــع دســتی تولیــد کننــد امــا مــا 
ــر  ــه منج ــم ک ــی را بگنجانی ــان آموزش های ــای کاربنی ــه در فعالیت ه ــم ک ــد داری قص
ــت  ــان پیشــنهاد شــده ۵۰ فعالی ــت کاربنی ــون از ۱۰۰ فعالی ــد شــود. هم اکن ــه تولی ب

کاربنیــان را اجــرا کردیــم.
ــت،  ــدن اس ــال اجراش ــی در ح ــوزه مهارت ــه در ح ــی ک ــر از فعالیت های ــی دیگ یک

توافقنامــه ای اســت کــه در ســال گذشــته بــا ســازمان آموزش هــای فنــی و حرفــه ای 
منعقــد کردیــم کــه بــر اســاس آن توافقنامــه، ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــه 
ــم.  ــدازی کنی ــغلی راه ان ــاوره ش ــوزی و مش ــت مهارت آم ــز مدیری ــه مرک ــازه داد ک ــا اج م
ــا  ــه آن ه ــد و ب ــی می کنن ــجویان معرف ــه دانش ــغلی را ب ــای ش ــز فرصت ه ــن مراک ای
اعــام می کننــد کــه در صــورت کســب مهــارت خــاص می تواننــد در شــغلی خــاص 
اســتخدام شــوند. هم اکنــون ۸۳ مرکــز مشــاوره شــغلی از ســوی دانشــگاه آزاد اســامی 

ــدازی شــده اســت. در سراســر کشــور راه ان
ــردی  ــه کارک ــده اند چ ــاد ش ــرا ایج ــه اخی ــارت ک ــی مه ــدارس عال ●م

ــد؟ دارن
بطحایــی: از ۹۷ درخواســت ایجــاد مدرســه عالــی مهــارت تــا بــه امــروز ۳۶ مدرســه 
ــه  ــز در زمین ــارت نی ــی مه ــدارس عال ــن م ــم. ای ــدازی کرده ای ــارت راه ان ــی مه عال
مهارت آمــوزی کار می کننــد و نیروهــای بیرونــی را آمــوزش می دهنــد و فقــط 
مخصــوص دانشــجویان مــا نیســت. ایــن مــدارس در حوزه هــای مختلــف نظیــر کیــف 

ــده اند. ــدازی ش ــره راه ان ــوق و غی ــت، حق ــش، منب و کف
●آموزش های دوره های مدارس عالی کوتاه مدت است؟

ــه  ــه و ۶ ماه ــدت ۳ ماه ــارت کوتاه م ــی مه ــدارس عال ــای م ــه آموزش ه ــی: بل بطحای
ــه  ــم ک ــدازی کردی ــال را راه ان ــاد دیجیت ــی اقتص ــه عال ــز مدرس ــًا در تبری ــت. مث اس
ــیار  ــد، بس ــه می ده ــی ارائ ــا آموزش های ــو و رمزارزه ــورس و کریپت ــای ب در زمینه ه
مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. از جنــس ایــن مــدارس عالــی در اســتان های مختلــف 
ــه زد  ــه اجــرای برنامه هــا ضرب ــی ب ــا خیل ــه کرون ــن زمین ــه در ای ــدازی می شــود. البت راه ان
امیــدوارم بــا کاهــش مــوارد ابتــا و کنتــرل بیمــاری بتوانیــم برنامه هایمــان را اجرایــی 

کنیــم.
بنابرایــن در تغییــر رویکــرد جدیــد بســیاری از روندهــای گذشــته تغییــر خواهــد کــرد 
خوشــبختانه تــا بــه امــروز ۲۵۶ عنــوان رشــته جدیــد را تصویــب و ابــاغ کردیــم کــه 
ــن  ــت و همی ــی اس ــی در دوره کاردان ــته محل مهارت ــزار و ۲۶۳ رش ــک ه ــامل ی ش
ــد.  ــد ش ــاغ خواه ــته محل اب ــن رش ــم چندی ــته ه ــی ناپیوس ــرای کارشناس ــا ب روزه
ایــن رویکــرد اگــر در دانشــگاه آزاد اســامی بــا جدیــت دنبــال شــود می تــوان منتظــر 
تحــول جــدی در آمــوزش عالــی و آمــوزش مهارتــی کشــور بــود کــه اتفاقــا دانشــگاه 

ــت. ــرده اس ــذاری ک ــامی آن را پایه گ آزاد اس
●همانطــور کــه می دانیــد در ســند تحــول و تعالــی دانشــگاه آزاد اســامی 
ــت.  ــد اس ــورد تاکی ــی م ــه یادده ــوری ب ــوزش از حافظه مح ــش آم چرخ
در ایــن مســیر چــه اقداماتــی در دانشــکده های مهارتــی صــورت گرفتــه 
اســت، پیــش از ایــن اعــام کــرده بودیــد کــه قصــد داریــد از اســتادکاران 

اســتفاده کنیــد در ایــن زمینــه چــه اقداماتــی صــورت گرفتــه اســت؟
ســازوکارهای  اســت،  رویمــان  پیــش  االن  کــه  مانعــی  مهم تریــن  بطحایــی: 
و  اداری  ســازوکارهای  دانشکده هاســت،  بــرای  خبــره  اســتادکاران  به کارگیــری 
ــای الزم  ــم هماهنگی ه ــذب ه ــز ج ــا مرک ــی ب ــت، حت ــام اس ــال انج ــی  آن در ح مال
را انجــام داده ایــم تــا ایــن امــکان فراهــم شــود. فــرض کنیــد در صنعــت منبــت یــا 
خاتــم کاری، بــه تعــداد انگشــتان دســت اســتادکار خبــره در کشــور داریــم خیلــی از 
ایــن افــراد تحصیــات دانشــگاهی ندارنــد اگــر بخواهیــم ایــن افــراد را بــه عنــوان 
ــور و  ــگاه های کش ــود دانش ــازوکارهای موج ــم س ــه کار گیری ــی ب ــت علم ــو هیئ عض
ــه کار  ــوان هیئــت علمــی ب ــه عن ــراد را ب ــن اف ــوان ای ــد نمی ت ــی می گوی آمــوزش عال
گرفــت، حــال مــا تــاش می کنیــم فضایــی را ایجــاد کنیــم تــا از ایــن افــراد اســتفاده 
شــود. آیین نامه هــای الزم بــرای اجرایــی شــدن ایــن امــر نگاشــته شــده اســت تــا در 

صــورت نهایــی شــدن اجــرا شــود.
ــس  ــوب مجل ــه مص ــه ای ک ــی حرف ــای فن ــع آموزش ه ــون جام ــه قان ــم اینک علی رغ
شــورای اســامی در ســال ۹۶ اســت، ایــن مســیر را بــاز کــرده و آن قانــون ظرفیــت 
ــم وزارت  ــد همــوار شــود. امیدواری ــی را ایجــاد کــرده امــا ســازوکارها بای بســیار خوب
علــوم نیــز ایــن رونــد را تســهیل کنــد تــا بتوانیــم بــه اهــداف در نظــر گرفتــه شــده 

دســت یابیــم.

گزارش:پروین طالبیان

در گفتگو با سید محمد بطحایی تشریح شد؛

برنامه های دانشگاه آزاد اسالمی در زمینه توسعه آموزش های مهارتی و کارآفرینی
معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسامی بر لزوم استفاده از استادکاران در آموزش های مهارتی تأکید کرد.

دانشـگاه آزاد اسـامی آمـوزش را از مدرسـه تا دانشـگاه دنبال می کنـد، از آنجایی کـه اهمیت آموزش و پرورش در این مسـیر طوالنـی از اهمیت 
زیـادی برخـوردار اسـت، برنامه هـای متنوعـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت. یکـی از بخش هایی که آمـوزش در حـوزه مدارس و دانشـگاه 
را دنبـال می کنـد معاونـت آموزش هـای عمومـی و مهارتـی دانشـگاه آزاد اسـامی اسـت. بخش عمومی  آمـوزش در ایـن معاونت بـه آموزش در 

مـدارس برمی گـردد و قسـمت مهارتـی آن مربـوط به دانشـکده های مهارتی اسـت که اخیـرا راه اندازی شـده اند.
بـه گـزارش بـازارکار به نقـل از آنا؛ بـرای اینکه از اوضـاع آموزش عمومی و مهارتی در دانشـگاه آزاد اسـامی باخبر شـویم با سـیدمحمد بطحایی 

معـاون آموزش هـای عمومـی و مهارتـی به گفت وگـو نشسـته ایم که در ادامـه می آید:
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ایـران، زادگاه فـرش دسـتباف اسـت و هنـوز هـم در دنیـا فـرش دسـتباف بـه نـام 
ایـن  بـه سـمت  آرام  آرام  بعدهـا و  ایـران، سـّکه خـورده. دیگـر کشـورها 
هنـر صنعـت رفتنـد. اگر تمام موزه های جهان را بررسـی کنید باالی ۹۰ درصد فرشـهای 
دسـتباف موجـود در ایـن مـوزه هـا، ایرانـی اسـت. چنـد سـال پیـش یکـی از این 
فرشـها را در آلمـان بـه حـراج گذاشـتند کـه ۳۳ میلیـون دالر فـروش رفـت و 
افتخـاری بـزرگ بـرای هنـر صنعـت فرش ایرانـی رقم خـورد. بـه تعبیـر دیگر در 
جهـان، فـرش دسـتباف، پرچـم دوم ایـران بـوده و هسـت. الزم بـه ذکر اسـت 
کـه هیـچ صنعتـی نمی توانـد بـه ایـن انـدازه اشـتغال زا باشـد. زمانـی کـه ایران 
جمعیتـی ۴۰ میلیـون نفـری داشـت، حـدود ۲ میلیـون نفـر بـه طـور مسـتقیم 
در هنـر صنعـت فـرش دسـتباف مشـغول به کار بودنـد کـه بـا در نظـر گرفتـن 
امـرار  ایـن محـل  از  نفـر  میلیـون   ۸ خانـوار  هـر  ازای  بـه  نفـر   ۴ میانگیـن 
معـاش مـی کردنـد. هـر کـدام از ایـن مناطـق و افراد متناسـب با ذوق خـود این 
هنـر صنعـت را دنبـال می کردند لـذا فرش ایرانی همـواره در جهـان از تنّوع باالی 
طـرح و نقـش برخـوردار بوده اسـت و دیگر کشـورها به سـمت برخـی از این طرح 
و نقشـها حرکـت و آن را اجـرا کـرده انـد. از دیربـاز  هـر روسـتا، شـهر و اسـتانی 

نوعـی طـرح و نقـش خـاص خـود را داشـته اسـت و در گذشـته بـاالی ۸۵ درصد 
فرشـهای ایرانی با کمترین دسـتمزد در روسـتاها تولید می شـد و قالیبافی شـغل 
اصلـی مـردم نبـود بلکـه کاری جنبـی و جزئی از زندگـی مردم بـرای تامین معاش 
در روسـتا بـود و روسـتایی بعـد از آن کـه همـه کارهایـش را از قبیل کشـاورزی و 
دامـداری را انجـام مـی داد سـراغ قالیبافـی مـی رفـت کـه این مسـاله باعث شـده 
بـود روسـتایی در روسـتا بمانـد ضمـن اینکـه قالیبافی و زنجیـره مربوط بـه آن به 

دامـداری و کشـاورزی رونـق داده بود.

■ نگاهـی بـه رونـد ارزآوری فـرش دسـتباف بـرای اقتصاد ایران نشـان 
مـی دهـد در این عرصـه افولـی تاریخـی رخ داده و امروز ایـن محصول 
کـه به تعبیر شـما »پرچـم دوم« ایران در جهان اسـت، سـهم ناچیزی در 

صـادرات غیرنفتـی ما دارد. چه شـد کـه چنین افولـی رخ داد؟
بلـه زمانـی کـه صـادرات غیرنفتـی کشـور حـدود ۴/۵ تـا ۴/۸ میلیـارد دالر 
بـود ۲ میلیـارد و ۱۰۰ میلیـون دالر از ایـن حجـم بـه صـادرات فـرش دسـتباف 
اختصـاص داشـت. بـا توجه بـه این سـهم عظیم از صـادرات غیرنفتی علـی القاعده 

بایـد تمـام هـّم و غـم دولتمردان نظام بـر این قرار مـی گرفت کـه آن را حفظ کنند 
و ارتقـاء دهنـد. در سـال ۱۳۷۳ صـادرات فرش ما بـه یک میلیـارد و ۷۴۰ میلیون 
دالر رسـید. از آن سـال بـه بعد متاسـفانه با قوانیـن خلق السـاعه و برخی تحّوالت، 
ایـن رونـد افـول در ارزآوری شـروع شـد و از آن سـال تاکنون این عـدد به حداقل 
رسـیده تـا اینکـه سـال ۹۹ به کمتریـن میزان یعنـی ۶۰ میلیون دالر رسـید و اگر 
آمـار ۱۰ سـاله صـادرات فـرش دسـتباف در فاصله سـالهای ۱۳۸۹ تـا ۱۳۹۹ را در 
نظـر بگیریـم میانگیـن این رقم کمتـر از یک درصد صـادرات غیرنفتی بوده اسـت.

بـه ایـن ترتیـب وقتی سـهم فـرش دسـتباف تا ایـن حـد در ارزآوری کاهـش پیدا 
کـرده، طبیعـی اسـت که مسـووالن مـا در رتبه بنـدی تجـاری و صادراتی کشـور، 

توجـه ویـژه ای بـه این محصول نداشـته باشـند.
میـزان توجـه مسـووالن و دولتمـردان به فرش دسـتباف و جایـگاه آن در رتبه بندی 
صادراتـی تجـاری کشـور نبایـد بر مبنـای میـزان ارزآوری باشـد. وقتی قرار اسـت 
میـزان ارزآوری مبنـا باشـد طبعـا دولتمـردان مـا حـق دارنـد کـه فرش دسـتباف 
اعتنـا نکننـد امـا آن چـه از نـگاه دوسـتان مغفـول مانده سـهم باالی هنـر صنعت 
فـرش دسـتباف در اشـتغالزایی اسـت حـال آنکه در تمام جهـان این وجه اشـتغال زایی 
بسـیار مهـم و ارزشـمند اسـت. حتـی در کشـورهایی ماننـد ترکیـه که اصـا مهد 
فـرش نبودنـد چند سـال پیـش آقای اردوغان شـخصا اعـام کرد بنا داریـم نهایت 
کمـک را بـه فـرش بافـی داشـته باشـیم. همان جـا به همـه کشـورهای تولیـد کننده 
فـرش دسـتباف بـه ویـژه ایـران فراخـوان داد هـر طـراح و بافنـده ای کـه بـه 
ترکیـه وارد شـود تسـهیات ۳ درصـدی می گیـرد! این فراخوان باعث شـد تعداد 
زیـادی از طراحـان و بافنـدگان ایرانـی به سـمت ترکیه جذب شـوند و به خصوص 
طراحـان مـا در تبریـز از ایـن دعـوت اسـتقبال کردند. صـادرات، لوکوموتیـو تولید 
فـرش اسـت و هنـر صنعـت فـرش از بدو عمر تـا سـال ۱۳۷۳ رونقی داشـت چون 
فقـط بنـا نیسـت فـرش نو صادر شـود و حتی گاهی فـرش نو را با فعـل و انفعاالتی 
بـه فـرش کهنـه تبدیـل و صـادر مـی کننـد. از آن زمـان تاکنـون فـرش کهنه در 

جهـان جایگاه خوبـی دارد.
تقریبـا  اگـر کسـی تجربـه داشـت و مـی توانسـت از فـرش دسـتبافش بـه خوبـی 
محفاظـت کنـد در نهایـت ایـن کاال صادراتـی بـود. یعنـی نزدیـک بـه ۱۰۰ درصد 

کاال را مـی شـد صـادر کـرد و اصل قوانین تسـهیل کننده ای که بـر این هنر صنعت 
حاکـم مـی شـد بایـد در حـوزه صادرات مـی بود امـا با حـذف سـند »واریزنامه« در 
ابتـدای سـال ۱۳۷۴ کـه در واقع تصدیقی بـرای صادرات بود و می شـد برای واردات 
هم از آن اسـتفاده کرد مشـکات این حوزه شـروع شـد. امروز گفته می شـود برای 
ایجـاد یـک شـغل نزدیک بـه ۳۰۰ میلیون  تومان نیاز اسـت و اگر ایـن عدد را ضرب 
در ۲ میلیـون شـغل موجـود در هنـر صنعـت فـرش دسـتباف کنیم مبلـغ کانی به 
دسـت مـی آیـد و اگـر دولت بـرای کاالیـی مانند فـرش تعهـد ارزی را ایجـاد نکند، 
هزینـه ای از جیبـش نرفتـه بلکـه درآمـدی کان بـرای نظام اسـت اما مسـووالن ما 
متاسـفانه بـی توجهـی و مبتنی بـر رتبه بنـدی ارزی با فرش رفتار مـی کنند همین 
امـر ایـن باعـث شـده مهاجرت از روسـتاها بسـیار زیاد شـود و آسـیبهای بی شـمار 
اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی ناشـی از بیـکار شـدن بافنـدگان به کشـور تحمیل 
شـود. مـا همـواره بـه دولتمردان گوشـزد می کنیم که فرشـی که صادر شـده شـاید 
سـالها بعـد در کشـور مقصـد بـه فروش برسـد پـس نبایـد در رفـع تعهـد ارزی این 
محصـول ماننـد دیگـر کاالهـا زمان تعییـن کـرد و مطالبـه ارز از صادرکننـده فرش 

بابـت کاالیـی که هنـوز فروش نرفته، درسـت نیسـت.

صادرکننـدگان مـا همچنیـن بـا موانعـی مواجهنـد کـه اجـازه مرجوع کـردن کاال 
و یـا انتقـال بـه کشـوری دیگـر را نمـی دهـد. متاسـفانه مسـائلی که ما در مسـیر 
صـادرات فـرش ایجـاد مـی کنیـم از طـرف دیگـر کشـورها بـه عنوان یـک فرصت 
بهـره بـرداری مـی شـود. از همـان زمانـی کـه ایـران مانع مرجوع شـدن کاال شـد 
ترکیـه اعـام کـرد صادرکنندگان مـی توانند فرشـهای مرجوعی را برای سـرویس 
)رفوگـری، شسـت و شـو، حمـل و نقـل و...( به این کشـور بیاورنـد و از قبل همین 
کار سـالیانه حـدود ۱۵۰ میلیـون دالر درآمـد بـرای خـود خلـق کـرد. چـرا نبایـد 
خودمـان ایـن کار را اجـازه دهیـم؟! در سـه سـال گذشـته حداقـل ۳۰۰ نامـه از 
اتحادیـه بـه مسـووالن صـادر شـده اما متاسـفانه گوش شـنوایی نیسـت و مسـائل 
دسـت و پاگیـر، رغبـت تولیـد  کننـدگان و صادرکننـدگان را بـه شـدت کاهـش 
داده اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه وقتی کسـی را از مسـیرش خارجی مـی کنید 
برگشـتش بـه آن مسـیر امکانپذیـر نیسـت و امـروز در بسـیاری از روسـتاهای مـا 

دیگـر فرهنـگ قالیبافـی آرام آرام از بیـن رفته اسـت.

بافنـدگان فـرش  و  و کشـور مقصـد طراحـان  در خصـوص خـروج   ■
دسـتباف طـی سـالهای اخیـر آیـا آمـار دقیقـی در اختیـار داریـد؟

نه.آمـار ایـن خـروج معلـوم نیسـت امـا مـن شـخصا از مهاجـرت ۴۰ نفـر از بهترین 
بافنـدگان و طراحـان ایرانـی بـه ترکیـه اطـاع دارم و اخیـرا دیگر پیگیـر این خروج 
نبـوده ام. برخـی هـم البتـه هـم به دلیـل معضاتی کـه بـرای صادرکننـدگان ایجاد 
شـد بـه افغانسـتان رفتنـد تـا مشـکاتی در خصـوص تامین کارگـر داشـتیم مرتفع 
شـود. برخـی هـم به هند رفتنـد. واقعیت این اسـت که ایـن تجارب ارزنده توانسـته 
بـه فرشـبافی ایـن کشـورها رونـق بدهـد و دولتهـای مقصد هـم نهایـت همراهی را 
داشـته انـد. اخیـرا هم کـه بحث انتقـال مرکز ملی فرش بـه میـراث فرهنگی مطرح 
شـده کـه بـا این انتقـال ما نگران هسـتیم تولیـد، اشـتغال و صادرات فـرش بیش از 

ایـن آسـیب ببینـد و حـوزه بازرگانـی این محصول به شـّدت شـکننده شـود.

■ در حـال حاضر فرش دسـتباف ایرانی به کدام کشـورها صادر می شـود 
و تحریـم آمریکا از سـه سـال پیش تاکنون چقـدر در مانع تراشـی برای 

صـادرات این محصول نقش داشـته  اسـت؟
زمانـی عمـده فـرش ما بـه اروپا و آمریـکا صادر می شـد و امروز عمده صـادرات ما 
بـه آلمـان و ژاپن اسـت. متاسـفانه آمریـکا علیرغم پیمانهـای بین المللـی با تحریم 
فـرش ایـران در واقـع بـه یک ملت ملتها آسـیب زد و علیـه مردم ایـران اقدام کرد. 
البتـه دور زدن تحریـم آمریـکا از طریـق کشـور ثالث بسـیار آسـان بود و مـا نباید 
اعتنـای زیـادی بـه آن مـی کردیـم. بـه عقیـده مـن ۸۰ درصـد موانـع موجـود در 
مسـیر فـرش، داخلـی و ۲۰ درصـدش بـه تحریمهای خارجـی مربوط اسـت. قطعا 
آمریـکا اشـتباه بزرگـی کـرد چون به خوبی می دانسـت بـا تحریم فـرش، جمعیت 
زیـادی از ملـت ایـران را بـه لحـاظ اشـتغال بـا مشـکل مواجه مـی کند اما اشـتباه 
بـزرگ تـر را مـا خودمـان در داخـل انجـام دادیم چون مسـووالن با بـی توجهی به 
فـرش دسـتباف قفـل تحریـم را دو قفلـه و چند قفلـه کردند! ما اگـر قفلهای داخل 

را بـاز مـی کردیم مـی توانسـتیم قفل آمریـکا را هم خنثـی کنیم.

■ بـر اسـاس آخریـن آمـار، سـهم ایـران در صـادرات جهانـی فـرش 
دسـتباف از حـدود ۴ سـال پیـش تاکنـون از ۵۱ درصـد بـه ۷/۹ درصد 
کاهـش یافته اسـت. کـدام کشـورها در این حـوزه رقیب ایران هسـتند 

و بـرای افزایـش این سـهم چـه بایـد کرد؟
مـا امـروز رقبـای ریـز و درشـت زیـادی در فـرش داریـم. مثـا هند رقیـب بزرگ 
ماسـت. پاکسـتان و افغانسـتان هـم رقیـب مـان هسـتند. امـروز جهـان بـه دهکده 
ای تبدیـل شـده و بـه مـدد فضـای مجـازی و پیشـرفتهای دیگـر بـه راحتـی انواع 
نقشـها، طرحهـا، نـوع بافـت و... را بـه آسـانی مـی گیرنـد. برخـی کشـورها ماننـد 
چیـن زمانـی رقیـب مـا بودند اما دیگـر فعالیت در حـوزه فرش برایـش نمی صرفد 
چـون کشـوری صنعتـی اسـت و در حـوزه فـرش تقریبـا بـه افـول نزدیـک شـده 
اسـت. معتقـدم تـا وقتـی مشـکل اشـتغال داریـم بایـد بـه فـرش اهمیـت بدهیم. 
چندیـن بـار هـم به وابسـته های اقتصـادی در امـور خارجـه گفته ام که بسـیاری 
از کاالهـای مـا در کشـورهای مختلف هنوز شـناخته شـده نیسـت. هـر چند تنوع 
زیرانـداز در جهـان زیـاد و در مجمـوع تولیـد و تجارت فرش در جهان کم شـده اما 
بایـد کاالهـای مـا بـه خوبی معرفی شـود و کشـورهایی هسـتند که هنـوز فرش ما 
را نمـی شناسـند و بایـد وابسـته های اقتصـادی در وزارت خارجه ایـن کار را انجام 

دهنـد تـا معرفـی کاالهـا با هـدف صـادرات انجام شـود.

احمد کریمی اصفهانی پیشکسوت حوزه فرش:

فـرش دستبـاف،
 پـرچم دوم ایران 
در جهـان اسـت

بــه بــاور احمــد کریمــی اصفهانــی آمریــکا بــا تحریــم فــرش ایــران، اشــتباه بزرگــی کــرد چــون بــه خوبــی مــی دانســت بــا تحریــم فــرش، 
جمعیــت زیــادی از ملــت ایــران را بــه لحــاظ اشــتغال بــا مشــکل مواجــه مــی کنــد امــا اشــتباه بــزرگ تــر را مــا خودمــان در داخــل انجــام دادیم 
چــون مســووالن بــا بــی توجهــی بــه فــرش دســتباف قفــل تحریــم را دو قفلــه و چنــد قفلــه کردنــد! مــا اگــر قفلهــای داخــل را بــاز مــی کردیــم 

مــی توانســتیم قفــل آمریــکا را هــم خنثــی کنیــم.
فــرش دســتباف، »پرچــم دوم« ایــران در جهــان اســت؛ ایــن جملــه شــاخص تریــن جملــه احمــد کریمــی اصفهانــی یکــی از فّعــاالن پیشکســوت 

در ایــن حــوزه و رییــس اتحادیــه تولیــد کننــدگان و صادرکننــدگان فــرش ایــران اســت.
ــول  ــی و اَبَرمحص ــت طالی ــن مزی ــدن ای ــم ش ــی و گ ــاد مّل ــرای اقتص ــی در ارزآوری ب ــتباف ایران ــرش دس ــز ف ــهم ناچی ــدس، س ــزارش ق ــه گ ب
ایرانــی در میــان دغدغــه هــای متعــّدد اقتصــادی و تجــاری کشــور، مــا را بــر آن داشــت کــه در ایــن روزهــای ســرد زمســتان بــا احمــد کریمــی 

اصفهانــی گفتگــو کنیــم.
آقــای کریمــی اصفهانــی! شــما حــدود ۶۰ ســال در حــوزه فــرش فعالّیــت داشــته ایــد. مبتنــی بــر همیــن تجربــه از جایــگاه ایــن »هنــر صنعــت« 

در ایــران برایمــان بگوییــد.

صادرکنندگان ما همچنین با موانعی
مواجهند که اجازه مرجوع کردن کاال 
و یا انتقال به کشوری دیگر را نمی دهد. 
متاسفانه مسائلی که ما در مسیر صادرات 

فرش ایجاد می کنیم از طرف دیگر 
کشورها به عنوان یک فرصت

 بهره برداری می شود

آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار

IT کامپیوتر و

ادامه مطلب کلیک کنید

مالی و حسابداری

پشتیبانی فنی )سرویسهای اینترنتی( 
#c برنامه نویس 

IT مهندس کامپیوتر 

ادامه مطلب کلیک کنید

حسابدار – آقا – حداکثر ۳۰ سال سن 
برای بانک

مدیر مالی- حسابرس

ادامه مطلب کلیک کنید

صنایع- کلیه گرایش ها برای بانک
صنایع گرایش تحلیل سیستم ها

کارشناس بخش طراحی -
 مکانیک و یا طراحی صنعتی

مهندسی

فروش و بازاریابی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی

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

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

مسئول دفتر برای شرکت های مختلف 
در تهران،  کارشناس مرکز تماس

کارشناس منابع انسانی

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...



سرباز ماهر

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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■آمادهسازیجوانبرایپذیرشمسئولیتدرسربازیانجاممیشود

 ارتـش ظرفیت هـای خوبـی از نظر آموزش دارد، چندین دانشـگاه و مراکز آمـوزش کارکنان پایور 
و وظیفـه از جملـه این ظرفیت های آموزشـی هسـتند؛ یک موضوعی که جامعه هـم با آن درگیر 
اسـت، بحث سـربازی اسـت، تعـداد قابل توجهـی از جوانان،  نخبـگان و فارغ التحصیالن دانشـگاه 
هـر سـال برای طی خدمت دورۀ سـربازی وارد نیروهای مسـلح می شـوند که تعـداد قابل توجهی 

از آنهـا را هم نخبگان تشـکیل می دهند.
 ■ درحـوزهنخبـگاندرارتـش،بهعنـوانمعاونـتآمـوزشارتـش،
چـهاقداماتـیرادرقبـالظرفیتیکههرسـالواردارتشمیشـودانجام
میدهیـد؟چـهبهرهبـرداریایازآنهامیشـود؟خدمـاتمتقابلارتش

ونخبـگاندرحـوزهتربیتوآمـوزشرابفرمایید.
امیـر شـیخ: جامعـه در ایـن حـوزه خیلی غفلـت دارد و به ایـن گلوگاهِ بـزرگ تربیتی و ایسـتگاه 
اجتماعـی کمتـر توجـه می کنـد، بـرای همین ما دچـار آفت هـای زیـادی در حوزه کار سـربازی 
هسـتیم، کج فهمی هـا و کج تابی هایـی کـه در بعضـی از حوزه هـا در ایـن زمینـه انجام می شـود، 
محصـول ایـن اسـت کـه بـه سـربازی به عنـوان مقطعـی از عمـر جـوان در فرآینـد تربیـت و 

جامعه پذیـری اجتماعـی آن کمتـر توجه شـده اسـت.
مـا یـک نسـلی داریـم کـه بایسـتی آن را تربیـت بکنیـم، سیسـتم و نظـام ماموریـت حفـظ و 
تربیـت سـرمایه های اجتماعـی بـرای  آینـدۀ  نظـام را دارد؛ یعنـی سـرمایه های ملـی ما بایسـتی 
بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـای  آینـده، متناسـب تربیت شـوند. همۀ دسـتگاه های کشـوری یک 
مسـئولیت هایی دارنـد، از خانـواده بگیریـد، در اجتمـاع، در آمـوزش و پـرورش، وزارت علـوم، در 
مقاطـع تحصیـالت تکمیلـی، در اجتمـاع، در حوزه فرهنـگ و همۀ اینها به هم مرتبط می شـوند 
تـا جـوان را آنی بسـازد که بایسـتی باشـد که در آینده پاسـخ به نیازهـای کشـور را بتواند بدهد.

اگـر از ایـن زاویـه بـه موضـوع نـگاه کنیـد می بینیـم کـه جـوان در این پروسـه، یـک جایی یک 
توقف گاهـی دارد کـه ایـن توقف گاه سـربازی اسـت، یعنی ما به مدت 2 سـال سـرباز را می آوریم 
و از آن به عنـوان جامعه پذیـری یـاد می کنیـم، یعنـی نفر را بـرای آینده و گرفتن مسـئولیت های 
آینـده بایـد آمـاده کنیم؛ نقش ارتش جمهوری اسـالمی و نیروهای مسـلح در ایـن جامعه پذیری 
یـک نفـر بـرای آماده سـازی ورود بـه اجتمـاع و عرصـه مسـئولیت، حلقـۀ مفقـوده ای اسـت که 
کمتـر بـه آن توجـه شـده اسـت. جامعه پذیـری، نقش پذیـری، اطاعت پذیـری، قانون پذیـری، 
اجتماع پذیری، همۀ اینها مواردی اسـت که در دورۀ سـربازی بایسـتی تحصیل شـود، این اسـت 
کـه بعضـاً ما اشـکال داریم نمی توانیـم در وجود نفر تحصیـل را نهادینه بکنیم، ضعف ماسـت که 

بایسـتی دسـتگاه ها بـه کمک بیایند تـا بتواند ایـن کار انجام بشـود.
مـا ایـن توقف گاهـی کـه در مسـیر زندگـی ایـن نفـر قـرار دارد را ارزشـمند می دانیـم و روی آن 
سـرمایه گذاری کردیـم و گفتیـم ایـن جـوان یکسـری  آموزه هـا را از اجتمـاع گرفتـه، بـرای آن 
مسـئولیت اجتماعـی کـه بایـد بپذیـرد، از آمـوزش و پـرورش و دانشـگاه می آیـد و در اینجـا 
می ایسـتد تـا در ایـن توقـف گاه هـرس بشـود، تنظیم بشـود و آماده بشـود تـا در داخـل اجتماع 
بـرود و مسـئولیت بگیـرد؛  ایـن آماده سـازی فـرد بـرای گرفتن مسـئولیت بایسـتی در سـربازی 

بشـود. انجام 
در گذشـته براسـاس نظـام آموزشـی ناخـودآگاه اینگونـه می گفتنـد: برو سـربازی تا مرد شـوی، 
تـا وارد زندگـی بشـوی! یـا بـرو سـربازی تـا آدم بشـوی! بـرای اینکه یـک نفـر در نظاماتـی قرار 
می گرفـت کـه ایـن نظامـات نفـر را در یک فعـل و انفعاالت و کنـش و واکنش هایـی می آورد 
کـه نفـر را آمـاده می کـرد بـرای ورود بـه داخـل اجتمـاع، از یـک حـوزه اسـتقالل نفـری،  نفر را 
مـی آورد در یـک حـوزه جامعـۀ بزرگ که باید مسـئولیت اجتماعـی بپذیرد و در آنجا بسـیاری از 

اسـتقالل های انفـرادی خـودش را فـدا جامعـه بکنـد و از آن بگذرد.
اگـر از ایـن منظر به سـربازی نگاه کنیم، مـن می گویم آخرین گلوگاه تربیتی جامعـه، برای آماده 
کـردن نفـر بـرای گرفتن مسـئولیت ها و نقش هـای اجتماعی سـربازی اسـت، اینجـا کال تعریف 
آن عـوض می شـود و بـه فرمایـش مقـام معظم رهبـری، پادگان دانشـگاه می شـود، جایـی برای 
تغییـر می شـود، جایـی برای اصـالح، برای تنظیم می شـود که نفـر داخل یک اجتمـاع نظام مند 

بشـود و بتواند مسئولیت بگیرد.
از ایـن منظـر اگـر بخواهیـم بـه ایـن مقولـۀ سـربازی نـگاه بکنیـم، مقاله هـا و کتاب ها می شـود 
نوشـت که چه تاثیری در فرآیند کار دارد، بخشـی از این نتایج مکتوم و نانوشـته اسـت و بخشـی 
هـم نوشـته شـده اسـت؛ اما اگر همه آنهـا را بخواهیم جمع کنیـم و کار مطالعاتـی روی آن انجام 
بدهیـم، واقعـاً ایـن قابـل فهم و درک اسـت که دورۀ سـربازی یک دورۀ ضرورت اسـت که سـرباز 

بایـد بگذرانـد و بـرای ورود بـه داخل اجتماع آماده بشـود.
سـربازهایی کـه در نیروهای مسـلح خدمت می کنند لیسـانس،  فوق لیسـانس و دکتری هسـتند 
کـه از جامعـه آمدنـد، اما وقتی وارد اینجا می شـوند رفتـار آنها داخل اینجا با رفتار آنهـا در داخل خانه 
یـا در جامعـه متفـاوت اسـت، در این جـا می آموزنـد کـه در چهارچوب رفتـار کنند، برابر سـهم و 
نقـش خـودش عمل می کنند، نسـبت به وظیفه محولۀ خودش باید پاسـخگو باشـند، می پذیرند 
که باید نقش بگیرند، در اینجا مسـئولیت دارند و در قبال این مسـئولیت پاسـخگو هسـتند، همۀ 

ایـن مطالبـی که عرض کردم نتیجه کار سـربازی اسـت.
■ سربازرشددهندهسیستموجزئیازمجموعهاست

بـا نـگاه جدیـد فرمانـده کل ارتش ما بـرای این تغییر ریل تـالش کردیم، یک تـالش هدفمندی 
بـرای اینکـه بـه فرمایـش ایشـان کـه به عنـوان یـک راهبرد بـه مـا در سـال 1400 و 1401 
ابالغ کردند که بایسـتی نهادینه بشـود، نگاه سـرباز به سـربازی و نگاه فرماندهان به سـرباز، باید 
تغییـر پیـدا کنـد، سـرباز دیگر ابـزار و عنصـر انجام کار نیسـت، سـرباز به عنوان رشـددهندۀ یک 
سیسـتم، جزیـی از مجموعـه اسـت و مـا به جای آمـوزش، بـه تربیـت می پردازیم، یعنـی تغییر 

ریـل آمـوزش به تربیـت از طریـق فرآیندی که عـرض کردم.
■ همهسربازاندرسال1401حداقلیکمهارتخواهندآموخت

ناظـر بـه همیـن موضـوع طرح هـای بسـیار زیـادی در ارتـش در حـال اجرا اسـت، از جملـه آنها 
بحـث مهارت آمـوزی اسـت که بخش غالبی اسـت که توان بسـیار زیـادی از ما را صـرف خودش 
کـرده اسـت و برنامه ریـزی ما این اسـت کـه، طـرح مهارت آموزی را که از سـال 96 آغـاز کردیم، 
تا سـال 1401 تکمیل شـود، از سـال 1401 سـربازی در مجموعه وارد نمی شـود مگر اینکه یک 

تخصـص و یـک مهـارت را بیاموزد و با مـدرک از اینجا بیـرون برود.
پـس مـا دیگـر به سـرباز به عنـوان اینکـه این سـرباز بیایـد یـک کاری انجام بدهد نیسـت، 
مـا بـرای خودمـان تکلیف درسـت کردیم که برای این سـرباز کاری بکنیم، به این سـرباز مهارت 
و تخصصـی بدهیـم کـه در جامعـه بـه درد او بخورد، تسـهیالتی فراهم بکنیم که یـک نفر بعد از 
رفتـن بـه سـربازی، بالفاصله بتواند به شـغل وصل شـود و دغدغۀ معیشـت او رفع شـود. الزامات 
اولیـۀ ایـن کار داشـتن مهارت و گرفتن گواهینامه مهارت اسـت، برای گرفتن پروانه کسـب آن را 
آمـاده کردیـم و االن حدود 80، 90 درصد سـربازهای حاضری که داخل مجموعه هسـتند دارای 

این مدرک هسـتند و سـال 1401 باید به صددرصد برسـد.
■دورهسربازیجزوروزمهسربازانمحسوبخواهدشد

مختلـف  رده هـای  تقسـیم بندی  داریـم  کار  بـه  نسـبت  مـا  کـه  ارزش محـوری  دوم  نـگاه 
سـربازها براسـاس سـطح تحصیـالت اسـت، یعنـی بـه کارگیـری نفـرات در مشـاغل مرتبـط با 
تخصص هایشـان و سـطح سـواد آنهـا، این کار خیلی سـخت اسـت، به خاطر اینکـه تخصص های 
ما در داخل سـازمان متناسـب با رشـته های تحصیلی دانشـگاه ها تعریف نشـده است، ما یکسری 
تخصص هـای خـاص داریـم، یک نفر بخواهـد به اینجا بیاید، من ناگزیر هسـتم که ایـن نفر را در 
یـک جایـی برای ماموریتـی به کار بگیریم اما چـون این دو با همدیگر هم جنس نیسـت، طرحی 
را نوشـتیم کـه دقیقـاً به سـمتی برویم که تـا جای ممکن ایـن نفر در جایـگاه تخصصی خودش 
قـرار بگیـرد کـه اینجـا کارگاهی برای فرد بشـود و جزو رزومـه کاری برای ورود به اجتماع باشـد، 
مثـاًل اگـر رشـته طرف برق اسـت یا بـرق کار اسـت، در حوزه برق به کار گرفته بشـود، اگر رشـته 
او حقـوق اسـت در حقـوق بـه کار گرفته شـود که این دو سـال خدمت سـربازی به عنـوان رزومه 
کار بـرای ایـن نفـر و یـک میـدان تمرین عملی بـرای یک نفر بـرای ورود بـه اجتماع باشـد. این 
طـرح دومـی اسـت کـه ما داریـم کار می کنیم بسـیار هـم زمان بر و بسـیار هزینه بر اسـت اما کار 

را برابـر دسـتور داریم انجـام می دهیم.
بینورودیونیازشماتناسبوجوددارد؟

امیـر شـیخ: اصـاًل! سـختی آن همیـن اسـت، دانشـگاه ها در 
رشـته های مختلفـی افـراد را تربیـت می کننـد، تخصص های ما 
خـاص خودمـان اسـت و مجبـور هسـتیم متناسب سـازی کنیم 
و بگوییـم ایـن فـرد نزدیکتـر بـه ایـن کار اسـت و این 5 رشـته 
داخـل ایـن تخصص قـرار بگیرند. مـا در حدود 2 هـزار تخصص 
در داخـل ارتـش داریـم که مجبور هسـتم این رشـته های متنـوع را به نحوی بـا تخصص هایمان 

تطبیـق دهیم.
نـگاه بعـدی کـه در خصـوص تغییـر نـگاه بـه سـربازی و سـرباز داریـم ایجـاد می کنیـم کـه 
خوشـبختانه خیلـی هـم خـوب جـواب داده اسـت، تغییـر سـبک آموزش ها اسـت کـه خیلی از 
آموزش هـا را متناسـب بـا رشـته تحصیلـی نفـر تغییـر دادیـم،  مثـاًل ما بـرای نخبـگان کاًل نظام 
آموزشـی را بـرای آنهـا تغییـر داده ایـم، چیزهـای معمولـی کـه بـه سـربازهای معمولـی آموزش 
می دهیـم بـه آنهـا آموزش نمی دهیم، چون معتقد هسـتیم اینها قرار نیسـت بروند یـک کاری را 
کـه مـا می خواهیـم انجـام بدهنـد، آنهـا قـرار اسـت به عنـوان ظرفیت هـا و ذخیره هـای نظام 

در جـای دیگـری بـه کار گرفتـه شـوند.
مـا یـک اردوگاهی بـه مـدت 20 روز بـرای آنها برپـا می کنیم، 
همـۀ هم رشـته ها را دور هـم جمـع می کنیـم، بعـد بـرای  آنها 
بنشـینید  بـا هـم  و گفتـم  مهارتـی گذاشـته ایم  حلقه هـای 
اسـتارتاپ ها، مهارت هـا، کارهـای فناورانه ای که با هم داشـتید، 
مشـکالت و موانـع را بررسـی کنیـد. یـک اردوگاه 20 روزه درسـت کردنـد که رشـته های مرتبط 
بـا همدیگـر در کلونی هایـی بـه نـام حلقـه مهـارت، دور هـم جمـع می شـوند و فقـط در مـورد 
زندگـی و آینـدۀ خودشـان کار می کننـد، همدیگر را پیدا می کنند، دوسـتانی که از دانشـگاه های 
مختلـِف سراسـر کشـور آمدند، در یک رشـته خـاص در داخل یـک گروهان خاص، سـازماندهی 
شـدند، داخل یک آسایشـگاه سـازماندهی شـدند، شـب ها برای آنها حلقه های مهارت می گذارند، 
می گوینـد از لحـاظ علمـی بـا هـم جـدل.و بحث کنیـد و با هم  سـر و کلـۀ بزنید تـا همدیگر را 

شناسـایی کنیـد. ایـن سـرآغازی اسـت برای تشـکیل تیـم هـا و گروهها که بـا این کار  
تیـم درسـت می کننـد، اسـتارتاپ ها و کارگروه هایـی شـکل می گیـرد کـه در یکسـال گذشـته 
بسـیار تبعـات اجتماعی بزرگی داشـته و بچه هایـی همدیگر را پیـدا کرده اند که قبل از سـربازی 
اصـاًل نمی دانسـتند ایـن ظرفیت هـا کجا هسـتند! در اینجا عرضـۀ توانمندی کردنـد، کارگروه 

درسـت کردنـد و اینهـا را مـا بـا هم مرتبـط کردیم.

■ یعنـیشـمانخبـگانکارشناسـیارشـدودکتـریرایـکجاییجمع
میکنیـد،آنهـاازجاهـایمختلفهـمآمدنـدوهمدیگرراپیـدامیکنند.

امیـر شـیخ: آنهـا را رشـته بندی می کنیـم؛ نظام مند، یعنـی من می گویـم در آن آسایشـگاه فقط 
باید رشـته شـیمی باشـد، رشـته شـیمی  آنجـا جمع می شـوند بعد می گوییـم کدام یک از شـما 
قابلیـت کار اسـتارتاپی داشـتید یـا تجربـه کاری داریـد؟ می گویـم مثـاًل شـما بیاییـد تجربه تان 
را بـرای دیگـران بگوییـد، توانمندی هـای خودشـان را بـه دیگـران معرفـی می کننـد، تیم هـای 
مختلفـی از آنهـا تشـکیل می شـود و بیـرون می رونـد، مـا فقـط ایـن کار را میزبانـی می کنیـم، 

ظرفیت هـا را بـه هـم معرفـی می کنیم.
■یعنیبرایارتشهمکارنمیکنند؟

امیـر شـیخ: اصـاًل برای ما نیسـتند، و فقـط بر اسـاس آن تکلیف 
اجتماعـی کـه مـا به عهـده گرفتیم بـرای اینکه ایـن ذخیره های 
نظـام را حفـظ بکنیم، این کار انجام می شـود؛ خیلـی هم عایدات 
داشـته، یعنـی بارهـا و بارهـا پیامک هـا و نامه هایی که دوسـتان 

دادنـد، تشـکر کردند کـه این ظرفیـت در کجا پیدا می شـود.
■ چهمدتیاستاینکارراشروعکردید؟

امیـر شـیخ: تقریبـاً  یکسـال اسـت ایـن کار را می کنیـم. در یک 
عرصـه ملـی، چـه دسـتگاهی می توانـد کـه این تعـداد نخبـه را 
در واحـد زمـان و مـکان در یـک جـا جمـع کنـد و با یـک روش 
مشـخصی آنهـا را سـازماندهی کنـد. معاونـت علمـیـ  فنـاوری 
ریاسـت جمهوری کـه مسـئولیت نخبگان را بـه عهـده دارد، آرزو 
دارد کـه 10 نفـر را کنـار هـم بنشـاند و با آنهـا صحبت کند! حاال مـا یک کانونی درسـت کردیم 

کـه بـه سـبب قانـون و مقـررات اینهـا باید بـه اینجـا بیاینـد و مـا 20 روز میزبان آنها باشـیم. 
■ چـرادسـتگاههایمسـئولازایـنظرفیتملـیبهرهنمـیبرند؟معموالً
ایـن مهندسـی، حـوزه در ویـژه بـه دانشـگاهی فارغالتحصیلهـای
نقشپذیـریاجتماعـیرابلـدنیسـتندوبههمیـنخاطرانحـرافدربین
آنهازیادپیدامیشـودشـمافرمودیددردورهسـربازیبـهجامعهپذیریکردن
آنهـاکمکمیکنیم،ایـنجامعهپذیـریرادرقالبآموزشنظـامجمعتعریف

کنیـمیـانهیکسـریآموزشهـایاجتماعیبـهسـربازهامیدهید؟
امیـر شـیخ: آموزش هـای مـا تغییر کـرده اسـت، نـوع آموزش هایی که به سـرباز داریـم می دهیم 
متفـاوت شـده اسـت، مثاًل ما 7 مهارت سـبک زندگـی را به آنها آمـوزش می دهیم، در بـدو ورود 
100 سـاعت آمـوزش گذاشـتیم کـه البته خودمـان هـم آن را ارائه نمی کنیم، جهاد دانشـگاهی 
بـرای سـرباز مـن در داخل پادگان، 100 سـاعت آموزش سـبک مهارت های زندگـی را می دهند، 
ایـن بخـش اجتماعی اسـت، آماده کـردن نفر بـرای مهارت های مثاًل مالی، ازدواج، سـواد رسـانه، 
آسـیب های فضـای مجـازی و همـۀ آن چیزی که شـما در حوزه کاری فکر می کنیـد و در ادبیات 
رایـج تحـت عنـوان »مهارت هـای زندگـی« اسـت، براسـاس اصـول و سـرفصل های دانشـگاهی، 
اسـاتید دانشـگاهی در آنجـا درس می دهنـد، پـس من یک دریچـه ای رو به اجتماع بـاز کردم که 

اینهـا بتوانند ایـن کار را انجام بدهند.
اتفاقـاً نقطـه گریـز کار همیـن جـا اسـت کـه بچه هـای فنـی مـا چـون در قالـب کار فنـی و 
ابـزار قـرار گرفتنـد، قدرمسـلم آوردن اینهـا در داخل جامعه و مقررات اجتماعی سـخت اسـت و 
عموماً اینها گریزپذیرند، یعنی از مرکز می گریزند، طبیعی هم اسـت، درسـت اسـت، متخصصین 
اینگونـه کار می کننـد امـا هنر این اسـت کـه در نظام تربیـت و آموزش بتواند نفـر را جامعه پذیر کند 
کـه در ایـن جامعـه تخصصـش را به کار    بگیرد، این مهم اسـت، لذا ما دقیقـاً در حوزه اجتماعی 

ورود پیـدا کردیـم یکی سـبک زندگـی و مهارت های زندگی اسـت.
دربـاره کنیـم صریحتـر را گفتگویمـان مقـداری میدهیـد اجـازه  ■

سـربازی؟ چالشهـای
امیر شیخ: بله- هرآنچه که مد نظر دارید که فکر میکنید سوال جوانان است بپرسید.

■ چـراسـربازیمقدساسـت؟جوانانمیگوینـدکجاینظامسـربازیکه
رضاشـاهپایهگذاریکردهاسـتمقدساسـت؟

امیـر شـیخ: اتفاقـاً نکتـۀ خیلـی خوبی را مطـرح کردید، اتفاقاً پاسـخ به شـبهه جوان هاسـت! اوالً  
خدمـت بـه وطـن مقـدس اسـت، در هر مکتـب و مذهبـی خدمت بـه وطن مقدس اسـت چون 
در هر مکتبی به کشـتۀ در راه وطن شـهید گفته می شـود، تنها جایی هم که به کشـته شـهید 

اطـالق می شـود در راه دفـاع از وطـن و ارزش های ملی اسـت،
پـس خدمـت بـه خـودی خـود مقـدس اسـت، امـا چـرا خدمـت سـربازی را مقـدس می کنیم؟ 
می توانـد بـه نـوع دیگـری باشـد، بلـه هر نوعـی از خدمت باشـد چـون در راه دفاع اسـت مقدس 
اسـت، چـه سـربازی اجباری باشـد، چـه اختیاری باشـد، چه حرفه ای باشـد، سـربازی فی نفسـه 
مقـدس اسـت، چـون دارید از آرمان هـا، ناموس و خاک دفـاع می کنید، از مادر کشـور دارید دفاع 

می کنیـد، کسـی نمی توانـد بگویـد مقدس نیسـت، این مقدس اسـت.
چـرا جوان هـای مـا دارنـد ایـن حـرف را می زنند؟ اینها به شـیوۀ 
سـربازی اعتـراض دارنـد کـه مـا هـم داریـم تـالش می کنیـم تا 
شـیوه سـربازی را اصـالح کنیـم، نیروهـای مسـلح دارد ایـن کار 
را می کنـد و طرح هایـی را جلـو می ّبـرد. اینکـه آیـا می َشـود بـا 
همیـن سیسـتم کار را پیـش بـرد و سیسـتم دیگـری نمی َشـود 
جایگزیـن کـرد؟ مـا می گوییم می شـود سیسـتم دیگـری جایگزیـن کرد، منتهـا نظـام باید پای 
کار بیایـد، دولـت پـای کار بیایـد، بودجـه را تامیـن کنـد و بیاوریم کار انجـام بدهیـم، از دیدگاه 
مـن بـه عنـوان یـک کار حرفـه ای کـه دارم به سـربازی نگاه می کنم،  سـرباز متخصص بـرای من 

بهتـر کار می کنـد.
■ بحثاعتباراتاست؛ 

امیـر شـیخ: بله یعنـی من برابر قانـون، مجری قانون  هسـتم که 
بایسـتی در برابـر قانـون، جوان یـک مدتی از عمـرش را خدمت 
بکنـد، بـه هـر شـکلی بخواهد قانون مشـخص کنـد، مـن از آن 
اسـتفاده می کنـم، سیسـتم برنامه  ریـزی را تغییـر می دهم، چه 
سـرباز اجبـاری باشـد، چه سـرباز حرفـه ای باشـد، امـا آنچه که 
مصلحـت نظـام اسـت را بایـد درنظر بگیریـم، مصلحت نظـام را 
مسـئولین نظـام تشـخیص می دهنـد، بنـده به عنوان مجـری دارم ایـن کار را انجـام می دهم، 
بـه مـن بگوینـد سـرباز حرفـه ای، می گویـم خـوش آمدیـد! برنامـه ام را تغییـر می دهم و شـروع 
می کنـم بـه آنهـا آموزش می دهـم، به من می گویند سـربازی اجبـاری، به همیـن روش می گویم 

چشـم! تـالش می کنـم بهینـه کنم و بهترین شـکل ممکـن را ارائـه کنم.
مثبتـی موضـوع را حرفـهای سـرباز شـما  ■

؟ نیـد ا مید
امیـر شـیخ: مـن مجـاز نیسـتم دیـدگاه شـخصی خـودم را ارائه 
کنـم مـن باید در جایگاه سـازمانی مطرح کنم، چـون من معاون 
تربیـت و آمـوزش ارتـش هسـتم، سـربازی هـر چقـدر کـه 
بـه تخصـص و حرفـه نزدیکتـر شـود، موفق تـر اسـت، یعنی هر 
چقـدر به مهـارت برسـد، موفق تر اسـت، هر چقـدر تخصص پایه 
باشـد، دانش و تخصص آن بیشـتر باشـد، موفق تر اسـت، در عصر حاضر که من دارم کار می کنم 
اگـر شـرایط به گونـه ای فراهـم شـود که مـن بتوانـم آموزش هـای پایه ای قوی تـری را به سـربازم 

بدهـم، اطمینـان مـن از به کارگیری سـرباز در لب مرز بیشـتر اسـت.
■ بعضیهـادرتعریـفسـربازحرفـهایمیگوینـدشـمایکتعـدادنیرو
بگیریـد،5سـالبیاینـدبهآنهاپـولبدهیـد،برایشـماکارکننـدوبعد

برونـدوبعـددورۀبعـدیبیایند؛
امیر شیخ: یک مدل سرباز حرفه ای این است می گوییم پیمانی؛

■بهنظرشمااینمدلخوبیاست؟
امیر شیخ: این محاسن و معایبی دارد باید در دستگاه خودش تعریف بشود.

 بعضـی مخالفیـن ایـن دیـدگاه ایـن را درنظـر می گیرنـد می گوینـد یـک جـوان وقتـی 5 سـال 
وارد یـک سیسـتم می شـود، وقتـی بعد از 5 سـال مـی رود گِل جوانی اش را از دسـت داده اسـت.

امیـر شـیخ: دقیقـاً عـرض کـردم محاسـن و معایبـی دارد، همیـن االن در حـوزه درجه دارها هم 
بـا همیـن مشـکل مواجه هسـتیم، وقتـی نفـر را پیمانـی دریافت می کنیـم 5 سـال از عمرش را 
آورده ایـم داخـل سیسـتم اجـرا کردیم، همیـن مدل االن داخل پاکسـتان دارد اجرا می شـود، 
5 سـال از بهترین شـرایط عمر این نفر را که می توانسـته کار بکند، تالش بکند، قدرت ریسـک 
داشـته، تـوان جسـمی داشـته که فعالیت فکـری و ذهنی بکنـد، مـن آوردم از او اسـتفاده کردم، 

بعـد از 5 سـال بـه او می گویـم برو بیـرون! تـازه باید از صفـر زندگـی اش را آغاز کند.

نخبـگان، سـربازی موضـوع بـه برگردیـم ■ 
فرمودیـدارتـش20روزمیزبـانآنهاسـت،یعنی

نمیکنـد؟ اسـتفاده آنهـا ظرفیـت از ارتـش
امیـر شـیخ: االن از ایـن 850 نفـری که دی ماه آمدنـد، 100 نفر از 
آنهـا بـرای ارتـش هسـتند و 750 نفر آنهـا در باقی دسـتگاه های 
کشـوری و لشـکری پـروژه گرفتند؛ بنـده از این عزیـزان میزبانی 
می کنـم کـه ایـن آمـوزش رزم مقدماتـی را بـه آنهـا ارائـه کنیـم و بعـد هـم آنهـا را بـه سـمت 
مسئولیت شـان بدرقه تا بروند پروژه شـان را انجام بدهند و خدمت آنها تمام اسـت و مدرک شـان 
را بگیرنـد. ارتـش در اینجـا از ظرفیـت اینها خوب اسـتفاده می کنـد. من به آنهـا می گویم من در 
چـه عرصه هایـی می توانم از شـما اسـتفاده بکنـم، نیازهای خـودم را بـه آنها می گویـم و آنها هم 
می گوینـد مـا در ایـن حـوزه می توانیـم بـرای شـما کار بکنیـم، می گویـم بیایید در ایـن پروژه 

کار کنیـد. درصـدی از ایـن عزیزان اسـتخدام ما می شـوند.
فرمانـده کل ارتش دسـتور دادند، آئین اسـتخدام راجـع به اینها 
را عـوض کنیـد، روش اسـتخدام و روش پرداخت حقـوق اینها را 
عـوض کنید، اینهـا را داخل سـازمان جذب بکنیـد و االن آمدند 
دارنـد کار می کننـد. مـا چـون تخصـص اینهـا را می شناسـیم، 
جایـی بـه این تخصص نیاز داشـته باشـیم بـا آنها ارتبـاط برقرار 
می کنیـم یعنـی شـبکه ارتباطـی ما بـا آنها برقـرار اسـت، از آنها 
دعـوت می کنیـم و می گوییـم چنیـن مـوردی داریـم و بـه آنهـا 

پیشـنهاد کار می دهیـم و ورود می کننـد و در آن عرصـه بـه مـا کمـک می کننـد.
ارتـش جمهـوری اسـالمی ایـران بـا نـگاه اجتماعـی، با نـگاه ماموریتـی در حـوزه نظـام، درصدد 
حفـظ ایـن سـرمایه ها، بـرای نظام اسـت و کار خیلـی خوبی که انجام شـده کـه در بازتاب هایش 
می گویـد واقعـاً مـا درصـد قابـل مالحظـه ای از اینهـا را از رفتن به خـارج منصـرف کردیم، چون 
بـرای آنهـا نقطـه کار مشـخص کردیم، گفتیم شـما می توانیـد در اینجا کار بکنیـد، امیدی ایجاد 
شـده کـه می تواننـد یـک تیـم درسـت بکننـد و در اینجـا کار بکننـد، در اینجـا می تواننـد 

رشـد بکننـد، دسـتگاه های دولتـی را آوردیـم که بـه آنها ظرفیـت بدهیم.
مثـاًل مـا یـک دوره ای بـه نـام آشـنایی بـا زیسـت بوم های فنـاوری کشـور داریـم، دولـت از هـر 
جوانـی 1 میلیـون تومـان می گیـرد کـه ایـن جـوان بیایـد ایـن دوره را بگذرانـد و بـه او مـدرک 
بدهـد، چگونگـی دادن آن هـم به این صورت اسـت کـه 500 تومان آن را معاونـت علم و فناوری 
ریاسـت جمهوری می دهـد، 500 تومان باید دسـتگاه بدهد، مثاًل دانشـگاه مربوطـه باید بدهد. ما 
رفتیـم وارد معاملـه بـا اینهـا شـدیم، گفتیم بـه اینجا بیاییـد، پول را بـه آنها نمی خواهـد بدهید، 
بـرای سـربازهای مـا ایـن دوره را بگذاریـد کـه وقتـی سـرباز بیـرون رفت مـن به او یـک مدرک 
می دهـم کـه بـرای آن 1 میلیـون هزینـه کـردم کـه مجـوز ورود او بـه شـرکت های دانش بنیان 
اسـت، در چنیـن اردوگاهـی کـه ما فراهم کردیم مشـخص اسـت سـرباز تمایل دارد که سـریع تر 

بـه اینجـا بیایـد و از این ظرفیت اسـتفاده کند و آشـنا بشـود.
مـن دوره قبـل خدمـت نخبـگان، بچه هـای رشـته عمـران رسـیدم  و بـا آنها صحبـت می کردم 
گفتـم اگـر االن بـه شـما اعـالم بکنند کـه در یک کشـوری مثـاًل ایتالیا، یـک اردوگاهی درسـت 
کردنـد، کلیـه فارغ التحصیـالن عمـران دنیـا را در آنجا جمـع کردنـد و در آنجا قرار اسـت ایده ها 
بـه یکدیگـر منتقـل شـود، شـما چقـدر هزینـه می کنیـد خودتـان را بـه ایـن اردوگاه برسـانید؟ 
قطعـاً زندگی تـان را می فروشـید تـا بتوانیـد در آن ورک شـاپ بـزرگ شـرکت بکنیـد و بعـد از 
آنجـا اسـتفاده کنیـد،  االن مـن در سـطح ملـی این را برای شـما انجـام دادم، یک ورک شـاپ به 
مـدت 21 روز ایجـاد کـردم، آب و غـذا و بهداشـت و همـه چیـز را مهیا کردم به شـما حقوق هم 
می دهـم، بیاییـد اینجـا و از ایـن ورک شـاپ اسـتفاده کنیـد، از ایـن زاویه نـگاه کردن بـرای آنها 

خیلـی جالـب بود کـه ما البتـه ایـن کار کردیم.
در حـوزه نخبـگان بحمـدهلل ایـن فراینـد ایجاد شـده و با تغییر رویکردی که از سـال گذشـته در 
این حوزه ایجاد شـد، برنامه آموزشـی و پرورشـی آنها از نو نوشـته شـد. من افتخار دارم در طول 
28 روز آمـوزش آنجـا هسـتم و افتخـار می کنم که با چنیـن جامعه نخبگانی روبرو هسـتم و 20 روز 
بـرای مـن درس اسـت، چـون بـاالی سـر آنهـا مـی روم و صبح، عصر، شـب با آنها حشـر و نشـر 
دارم و بـا آنهـا قاطی هسـتم. هیچ کـدام از فرماندهانی کـه برای  آنها کار می کننـد مقطع پایین تر 
از دکتـری نیسـتند، فرماندهانـی تحـت عنـوان هنگ ویـژۀ نخبگان، همـۀ آنها دکتری هسـتند، 
روحانـی ای کـه بـا آنهـا زندگی می کند از سـطح 4 پایین تر نیـاوردم، رفتم از حـوزه انتخاب کردم 
و بـرای آنهـا آوردم، یعنـی مـن یـک مجموعـۀ ویـژه ای را طراحی کردم کـه بیاینـد در این مدت 

20 روز بـا اینهـا زندگـی کننـد و اینها این مـدت را بگذرانند.
مـا یـک برنامـه ای تحت عنـوان »صـدای نخبگان« داشـتیم که آنهـا واقعاً نقدهـای خیلی خوبی 
نسـبت به مسـائل اجرایی کشـور داشـتند، نسبت به مسـائل رویکردی کشور داشـتند، ما همه را 
جمـع کردیـم و بـا حفظ امانت به دستگاه هایشـان تحویـل دادیم، یعنی یک پلی در این قسـمت 
شـدیم کـه مـا بتوانیم حـرف اینهـا را به دسـتگاه های مربوطـه منتقل کنیـم. در حـوزه نخبگان 
خدا را شـکر می کنیم که بحمدهلل گام خوبی برداشـته شـده اسـت و از همین جا هم از دوسـتان 
درخواسـت می کنیـم کـه بیاینـد و از ایـن فرصـت اسـتفاده بکنند و ایـن ظرفیت هـا را ببینند و 

حضـور پیـدا کننـد و اسـتفاده بکننـد و مطمئناً  وقتـی  آمدند نظر آنهـا تغییر می کند.
دانشـگاهی فارغالتحصیـان کثـرت ایـن ■
علیالخصـوصدرمقاطـعتحصیـاتتکمیلـیو
بازدرحوزهمهندسـیبرایشـماچالشنیسـت؟

امیر شـیخ: خیلی زیاد! هیچ تناسـبی با نیاز کشـور ندارد و وقتی 
هـم وارد مجموعـه مـا می شـوند بـاز به همیـن صورت اسـت، ما 
مجبـور هسـتیم، االن بیشـترین آمـار ورودی مـا ارشـد عمـران 

اسـت، مهندس زیاد شـده اسـت.
■االندکترکمشدهمهندسزیادشدهاست.

امیـر شـیخ: وقتـی کـه نظام آموزشـی هدفمند نباشـد، یعنی نقشـه راه آن مشـخص نباشـد که 
خروجـی آن چـه باشـد، همین می شـود در هر دانشـگاهی باالخـره فارغ التحصیل بیـرون می آید 
و فارغ التحصیلـی کـه واقعاً کیفیت تخصصی و دانشـی را نـدارد، در بین آنها عـده ای باید با توجه 
بـه معیارهـا نخبـه شـوند، تـالش علمی می کننـد و باال می آینـد. از دیـدگاه ما یعنـی برابر تدبیر 
فرمانـده محتـرم کل ارتـش،  آن کارشـناس ارشـد و دکترایـی هم که آمـده،  او هم نخبه اسـت و 
االن داریـم بـرای آنهـا هـم ویـژه کار می کنیـم، یعنی داریـم مرکز جداگانـه ای برای آنها درسـت 
می کنیـم و برنامـه آموزشـی آنها کاماًل جداگانه باشـد، باالخره کارشـناس ارشـد و دکتری از نظر 
مـا سـطح فرهیختـه جامعـه هسـتند و مـا باید بـه اینها ویـژه برسـیم و به آنهـا نـگاه بکنیم که 

برنامه هایـی در دسـت اقـدام داریم.
 ■ چنـدیپیـشمسـابقاتالمپیـاددانشـجویی
دانشـگاههایافسـریارتشهمدرنوشـهربرگزار

شـد،دربارهایـنمسـابقاتبفرمایید.
امیـر شـیخ: مـن ابتـدا ایـن نکتـه را عـرض کنـم کـه فـرق بین 
دانشـگاه  چیسـت؟  دیگـر  دانشـگاه های  و  سـازمانی  دانشـگاه 
سـازمانی دانشـگاه های ماموریت محـور هسـتند و دانشـگاه هایی 
ماموریت هـای  و  سـازمانی  معیارهـای  براسـاس  کـه  هسـتند 
سـازمانی دارنـد کارشـان را انجـام می دهنـد،  لـذا یونیـک، واحـد و مرجـع هسـتند، یعنی شـما 
بـا ایـزو آنهـا را نمی سـنجید، خودشـان مرجعیت دارنـد و یونیک هسـتند و تخصص دارنـد و در 
عرصه هـای نظامی خوشـبختانه ما در حوزه هوافضا، دانشـگاه شـهید سـتاری مـا قطب هوافضای 
کشـور اسـت، در حـوزه دریـا دانشـگاه امام خمینی قطب حـوزه دریا اسـت، در حـوزه پدافند که 
رادارهـا و شـبکه های فرماندهـی و کنتـرل اسـت،  دانشـگاه پدافنـد ماسـت، در حـوزه مدیریت و 
فرماندهـی دانشـگاه امـام علـی)ع( مـا قطـب اسـت، اینهـا قطب هـای پذیرفته َشـده هسـتند، به 
سـبب سـبقۀ تاریخـی و همچنیـن حوزۀ دانشـی کـه در عرصه های مختلف شـاخۀ خودشـان تا 

پایین تریـن رده دارنـد مرجـع تلقـی می شـوند
مـا در ارتـش 7 دانشـگاه داریـم که این دانشـگاه ها در مقاطع مختلـف کارهایشـان را دارند انجام 

می دهنـد. چنیـن جایـی معیار تربیت نیروی انسـانی متخصص اسـت.
مسـابقه المپیاد دانشـجویی ما مسـابقۀ سـنجش معیارهای تربیت افسـری ما اسـت، یک شـاخۀ 
آن شـاخه علمـی اسـت کـه 70 درصـد کار مـا را شـامل میشـود   کـه وزن علمـی اینهـا را دارد 
می سـنجد، 30 درصـد باقیمانـدۀ آن مهارت هـای انفـرادی در زمینه تیراندازی، شـنا، اسـتقامت 
بدنـی و معیارهـای فیزیکـی بـدن آنهـا و آمادگی هـا و چابکی هایـی که بایـد نفر در حـوزه کاری 

داشـته باشـد است.
االن سـال سـومی اسـت که مسـابقات علمی را تحت عنوان »مسـابقات سراسـری دانشـجویی،  
المپیـاد دانشـجویی دانشـگاه های نظامـی« و بـا نـام »شـهید آبشناسـان« نام گـذاری کردیـم و 

هدایـت می کنیـم و بحمـدهلل رتبه بنـدی انجام شـده و انشـاءاهلل اختتامیـه آن را اجـرا می کنیم.
محصـول ایـن مسـابقه ارزیابـی کیفـی دانشـگاه ها در راسـتای ماموریـت آنهـا اسـت، یعنـی مـا 
می گوییـم چقـدر فرماندهـان دانشـگاه ها موفـق بودند کـه نیروی انسـانی را بـا معیارهایی که ما 
اندازه گیـری می کنیـم، تربیـت کننـد و در یک فرآینـد واقعاً نفس گیـر، چون فرماندهـان به جد 
دارنـد در طـول سـال کار می کننـد کـه در این مسـابقه بتوانند رتبه بیشـتری بیاورنـد و بتوانند 
کارشـان را بـه بهتریـن شـکل انجام بدهند، رقابت بسـیار سـازنده و بسـیار محکـم و نفس گیری 

بین دانشـگاه ها ایجاد شـده اسـت.
■ چهکسانیبهتربودند؟

امیـر شـیخ: رقابـت دانشـجوها شـانه بـه شـانه اسـت، ولـی یک 
دانشـگاه اول می شـود و یک دانشـگاه آخر می شـود، االن در این 

دوره دانشـگاه افسـری امام علـی رتبـه اول را دارد.
■دانشـگاههایارتـشدرحـوزهپژوهـشچقدر

دارند؟ توانمنـدی
امیـر شـیخ: ما یـک قرارگاهی به نـام قرارگاه جهاد علمـی داریم، 
مسـئولیت قـرارگاه جهـادی علمـی را امیر فرمانـده کل ارتش به 
امیر سـیاری ریاسـت  محترم سـتاد تفویض کردند، یک مجموعه 
متشـکل از مسئولین سـازمان هسـتند که فعالیت های پژوهشی 
دانشـگاه ها را در زمینـه اتصـال بین جهـاد، آماد و دانشـگاه رصد 
می کننـد، یعنـی ایده، پدیـده، محصول که دقیقاً بیایـد در چرخۀ نیاز عملیاتی ما تعریف بشـود. 
ایـن قـرارگاه بـه صـورت ماهیانه بین همـه دانشـگاه ها می چرخـد، فعالیت های پژوهشـی آنها را 
عرضـه می کننـد.  20 محـور حـوزۀ علـوم آینـده را به عنـوان علـوم شالوده شـکن در دسـتور کار 
گذاشـتیم و دانشـگاه ها در ایـن 20 محـور دارنـد فعالیت می کننـد و نتایج آن را بـه ما می دهند.

نتیجـۀ خروجـی یکی از آنها پهپادهایی اسـت که شـما در عرصه ارتش جمهوری اسـالمی ایران، 
امروز توانی ایجاد کرده اسـت که دشـمن را به محاسـبه کشـانده اسـت،  همان پهپادهایی که در 
آنجـا کار کردنـد و نتیجـۀ و خروجـی و محصـول عملیاتـی آن را امـروز در صحنـه می بینیـد 
کـه بـه تعـداد قابل مالحظـه ای تکثیر شـده و توان ارتـش جمهوری اسـالمی ایـران را در حوزه 
پهپـادی بـه قـدری باال برده که االن در محاسـبات دشـمن و وزن قدرت ملی و قـدرت نظامی ما 

جایـگاه پیـدا کرده اسـت وامروز بـرد پهپادهای ما بیش از برد موشـک های ماسـت
■یـکاشـارهایهـمبـهموضـوعمهارتآمـوزی
سـربازانداشـتهباشـیدکهدرارتشچگونهدنبال

میشـود.
امیـر شـیخ: بحث یـک کار نظام مندی اسـت که نیروهای مسـلح 
انجـام دادنـد و مـا داریـم ایـن را دنبـال می کنیم. جـوان زمانـی که از 
داخـل جامعـه جدا می شـود بـه هر علتی چـه از دبیرسـتان، چه از 
آمـوزش و پـرورش و چـه از دانشـگاه، چـه از اجتمـاع، می خواهد 
وارد سـازمان شـود، او را بـا اصـول مواجهه می کنیم، یک سـری از مقدمات و دوره هـا را می ّبیند، 
یکسـری از آموزش ها را خودش باید از طریق سـامانه ببیند وقتی داخل مجموعه وارد می شـود، 
مـا پروسـه را تکمیـل می کنیـم، نفـر را بـه یـک شایسـتگی می رسـانیم و در قسـمت انتهـای 
شایسـتگی که به نفر دادیم، او را با گواهینامه از سـازمان خارج می کنیم، از سـازمان خارج شـد 
رصـد می کنیـم تـا در جایـگاه اجتماعی و جایگاه مورد انتظارش بنشـیند و حمایتـش بکنیم. لذا 
بـه بانـک گفته ایـم شـما بـه او تسـهیالت بدهیـد، بـه وزارت کار گفتیم شـما با ایـن مدرکی که 
مـا بـه او دادیـم بـه او بـدون چـون و چـرا پروانـه کسـب بدهیـد. این مدرکـی که مـن می دهیم 
بین المللـی اسـت و در دنیـا اعتبـار دارد، یعنـی در هر کشـوری بگوید من مکانیک هسـتم و این 
مـدرک را نشـان بدهـد، بـه او پروانـه کسـب می دهنـد و ایـن قاعـده بین المللـی اسـت، مـا این 
پروسـه را بـا کل نیروهـای مسـلح چیدیم و حدود 4، 5 سـال اسـت داریم کار می کنیـم که االن 

بـه بلـوغ رسـیده اسـت و کم کـم دارد محصـول می دهد.
■ شـماچگونـهنفـرراوقتـیازسیسـتمبیـرون

مـیرودحمایـتمیکنیـد؟
امیـر شـیخ: وقتـی نفـر بیـرون مـی رود بـا کد بـه بانـک معرفی 
می شـود کـه وقتـی نفـر مراجعـه کـرد ایـن تسـهیالت را بـه او 
بدهیـد، اجبـاری نداریـم کـه بگوییـم شـما چـرا دنبال ایـن کار 
نرفتیـد؟ مـا در انتها به او مـدرک می دهیـم و می گوییم حاال که 
داری مـی روی ایـن کارت خدمـت شـما، بانـک فالن جا معرفی می شـوید، تمـام اسـتان دارها را 
پای کار آوردیم، به اسـتاندارها گفتیم 10 درصد از مشـاغلی که شـما باید در اسـتان اسـتخدام 
بکنید باید از سـربازان ما بگیرید، تصویب شـده و ابالغ شـده اسـت، به بانک ها گفتیم اسـتاندار 
وقتـی می خواهیـد وام هایـی بدهیـد از طریـق معرفـی سـربازهای ما به شـما اسـت، سـربازها را 
معرفـی می کنیـم می گوییـم به اسـتان خودتـان برویـد، از اسـتان خودتان مثـاًل بانک ملـی وام 
دریافـت کنیـد، وام بـا تسـهیالت کم بهره به  آنهـا می دهیم، نفر مـی رود کار می کند و بـا این کار 

و بـا ایـن پـول و مـدرک بایـد یک شـغل برای خـودش درسـت کند.
■آموزشهایشمادرحوزههایمشخصیاست؟

امیـر شـیخ: 5 هزار تخصـص را آموزش می دهیم، ادعای ما این اسـت و امیدواریم اینگونه بشـود، 
اگـر متغیـر دیگـری به وجود نیایـد، با 32 دسـتگاه دولتی قرارداد نوشـتیم، اگر اینها کارشـان را 
انجام بدهند، ما سـال 1401 را صددرصد داریم که سـرباز وارد شـد باید با مدرک خارج بشـود، 

االن 98 درصـد خروجی با مـدرک داریم.
■ آموزشهاتوسطخودتاناجرامیشود؟

امیـر شـیخ: خیـر- توسـط فنـی  ـ حرفـه ای اسـت. البتـه مـا 
فرسـتادیم اسـتاد تربیـت کردیم با مـدرک آنها، چـون آنها یک 
معیارهـا و اسـتانداردی بـرای مشـاغل دارند تا به آن اسـتاندارد 
نرسـند مـدرک نمی دهنـد چـون گواهینامـه بین المللی اسـت 
و بایـد حتمـاً ایـن دوره هـا را بگذرانند و بعد در سراسـر کشـور 
اسـت و هـر سـربازی هـر جایـی اسـت، آن اداره کل فنـیـ  حرفـه ای موظف اسـت ایـن کار را 
انجـام بدهـد، یعنـی در تمـام کشـور مثـالً  در چابهـار می گوینـد نماینـده فنـی ـ حرفـه ای 
نیامـده اسـت بالفاصلـه تمـاس می گیریم که نماینده شـما نرفته اسـت، به او دسـتور می دهند 
و بـا او برخـورد می کننـد و کار انجـام می شـود، یعنـی اتحـاد ملـی بیـن دسـتگاه های مختلف 
شـکل گرفتـه کـه اتفاقـاً هفتـه گذشـته بـا اسـتاندارها به صـورت وبینار جلسـه داشـتیم که 
بـه آنهـا گفتـم شـما بایـد این کارهـا را بکنید و بخـش اعظمـی از جوان هایی هسـتند که االن 
سـرباز هسـتند، مسـتعدترین و آمـاده  بـه کارترین آنها که شـما بایـد وظیفه خودتـان را انجام 
بدهیـد و بایـد روی آنهـا سـرمایه گذاری کنیـد. لـذا اینهـا را در یـک اشـتراک منافعـی 
بـا همدیگـر آمدیـم نقـاط مشـترکی پیـدا کردیـم، حلقه هـای وصلـی را درسـت کردیـم که 

بـرای آنهـا ماموریت تعریـف کردیم.
■ایناختیاریاست؟

امیـر شـیخ: نـه اگـر یـاد نگیـرد نمی گذاریـم بیـرون بـرود، 
حتمـاً  بایـد یـک تخصـص را یـاد بگیـرد. مـا هدف مـان ایـن 
اسـت کـه وقتـی نفر بـه اینجـا می آیـد حتمـاً بهره دهی الزم 
را داشـته باشـد و یـک چیـزی را یـاد بگیـرد و بـرود و یـک 

مدرکـی بـه او بدهیـم.
■دولتجدیدبااینکارموافقاست؟

امیر شـیخ: بله اصاًل خودشـان پای کار ایسـتادند، آقای رئیسـی 
خـودش پـای کار آمدنـد، االن نقطه قوت ما آقای رئیسـی اسـت 
کـه بـه تمام اسـتاندارها دسـتور داده کـه وارد این پروژه بشـوید 
و شـما دخیـل باشـید، بـه تمـام وزرا دسـتور داده اسـت. االن 
قانـون کشـور ایـن اسـت و بـه فرمایـش حضـرت آقا بایـد کاری 
کنیـم کـه ایـن جـوان بـه کار امیدوار شـود و مـا داریم ایـن کار 
را انجـام می دهیـم و جـوان بدانـد وقتی به اینجـا می آید عمرش 
بـه بطالـت نمی گـذرد و قـرار اسـت اینجا بـرای زندگـی اش یک 

چیـزی یـاد بگیرد.
در پایـان  دعـا می کنـم کـه بیاموزیم چگونه از سـرمایه هـای ملی  خود صیانـت کنیم و از 
همـه دسـتگاه ها و بخـش هـای مسـئول در حـوزه سـرمایه هـای اجتماعی  درخواسـت 
میکنـم بـه ایـن فرصـت ملـی توجه بیشـتری کننـد و آمادگـی ارتش جمهوری اسـالمی 
را بـرای هرگونـه همـکاری و هـم افزایـی در انجام رسـالت و وظیفه ملـی اعالم می دارم.

معـاونآمـوزشارتـشبابیـاناینکـهآخرینگلـوگاهتربیتیجامعه،بـرایآمادهکـردنفردبـرایگرفتنمسـئولیتهاونقشهایاجتماعیسـربازیاسـت،گفت:
خیلـیازآموزشهایسـربازیرامتناسـببارشـتهتحصیلیافـرادتغییردادیم.

بـهگزارشمشـرق،خدمتسـربازیازآنمسـائلیاسـتکهطیسـالهایاخیرحـرفوحدیثهایزیـادیدربـارهآنمطرحمیشـود،ازموضوعاتمربـوطبهخرید
خدمـتسـربازیگرفتهتامـدتزماندورهسـربازیویـاحتیفضایحاکمبـرسـربازیدرپادگانها.

بـااینحـالدرنیروهـایمسـلح،موضـوعسـربازیهمـوارهیکـیازدغدغههـایفرماندهـانودررأسآنفرماندهمعظمکلقوااسـتکـههموارهموضـوعبهبود
فضـایسـربازیمـوردتأکیـدمعظملهبودهاسـت.

اقدامـاتشـاخصنیروهـایمسـلحدرحـوزهسـربازیطیسـالهایگذشـتهرامیتـواندردسـتهبندیهایمختلفـیازجملـهمهارتآمـوزیسـربازان،اعطای
تسـهیاتپـسازپایـانخدمـتسـربازی،پروژههـایعلمی-تحقیقاتیبرایسـربازاننخبهو...برشـمردکههرکدامازآنهاتوانسـتهاسـتبهسـهمخـود،تأثیر

قابلتوجهـیدربهبـودفضایسـربازیبگذارد.
ارتـشجمهـوریاسـامیایـرانبعنوانیکیازسـازمانهاینیروهایمسـلحهرسـالهمیزبانوپذیرایجمعیتزیادیازسـربازانکشـوراسـتکهقطعـااقدامات
ایـنمجموعـهدرحـوزهسـربازیازاثرگـذاریخاصیبرخورداراسـت.بـاامیرعلیرضاشـیخمعـاونتربیتوآمـوزشارتشجمهوریاسـامیایرانبـهگفتوگو

نشسـتیمتـاموضوعـاتمختلفمربـوطبهسـربازیرادرگفتوگویـیصریحموردبحثوبررسـیقـراردهیم.
متناینگفتوگورادرادامهمیخوانید:

گفت وگو با معاون آموزش ارتش درباره سربازی

 دستور رئیس جمهور برای مشارکت دولت در مهارت آموزی سربازان

آموزشهارامتناسب
بارشتههایتحصیلی

تغییردادهایم

اردوگاه20روزهارتش
برایسربازاننخبه

آموزش100ساعته
مهارتهایزندگی

درسربازی

ظرفیتارتشبرای
گردآورینخبگان

کنارهم

برایجایگزینی
سربازیبایدنظام
پایکاربیاید

نیروهایمسلح
مجریقانوندر
حوزهسربازی

هستند

سربازیهرچه
بهتخصصوحرفه
نزدیکترباشد
بهتراست

خدماتمتقابلارتش
ونخبگاندر
دورانسربازی

دستورفرماندهکل
ارتشبرایتغییر
آییناستخدام

نخبگان

تناسبمیان
فارغالتحصیان
دانشگاهیونیاز
کشوروجودندارد

جزئیاتالمپیاد
دانشجویان
دانشگاههای
افسریارتش

درخششدانشگاه
افسریامامعلی)ع(
درالمپیاددانشجویی

مهارتآموزی
سربازانبهبلوغ
رسیدهاست

10استخدام
درهراستانباید
ازسربازانباشد

مدرکمهارتآموزی
سربازاناعتبار
بینالمللیدارد

مهارتآموزی
اجباریاست

دستوررئیسجمهور
برایمشارکتدولت
درمهارتآموزی

سربازان

توانپهپادیارتش
یکیازخروجیهای
فعالیتهایعلمی

است
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فراخوان نخستین جشنواره هنری سرباز آسمانی منتشر شد

در رشته های مختلف هنری و ادبی ؛

ــرباز  ــری س ــنواره هن ــتین جش ــوان نخس فراخ
آســمانی در رشــته های مختلــف هنــری و ادبــی 

منتشــر شــد.
جشــنواره  فراخــوان  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
رشــته های  در  آســمانی  ســرباز  هنــری 
کوتــاه،  فیلمنامه نویســی  نمایشنامه نویســی، 
داستان نویســی کوتــاه، عکــس و طراحی پوســتر 
از ســوی دبیرخانــه ایــن جشــنواره منتشــر شــد.

عالقمنــدان می تواننــد جهــت کســب اطالعــات 
ــی  ــه آدرس اینترنت ــار ب ــذاری آث ــتر و بارگ بیش
www.info.uast.ac.ir/sardar مراجعه کنند.

ــت  ــه هم ــمانی ب ــرباز آس ــری س ــنواره هن جش
ــی،  ــته های نمایشنامه نویس ــر( در رش ــگ و هن ــون فرهن ــردی )کان ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــاتید دانش ــیج اس بس
فیلمنامه نویســی کوتــاه، داستان نویســی کوتــاه، عکــس و طراحــی پوســتر، ویــژه اســاتید، دانشــجویان و کارکنــان 
ــا محوریــت شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی و موضوعاتــی چــون محــور  ایــن دانشــگاه ایــن دانشــگاه و ب

ــده برگــزار خواهــد شــد. ــوش نصیــری ســال آین ــری داری ــا دبی ــان ســالمت و اخــالق  و ب مقاومــت، مدافع

لحاظ شدن بیمه دانشجویی در سوابق بازنشستگی
 برای اولین بار در کشور

بیمه دانشجویی در سوابق بازنشستگی دانشجویان برای اولین بار در کشور لحاظ می شود.
بــه گــزارش بــازارکار، هاشــم داداش پــور رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان ، از تســهیالت جدیــد بیمــه ای ویژه 
دانشــجویان سراســر کشــور خبــر داد و گفــت: براســاس طــرح جدیــد بیمــه دانشــجویی، چهــار ســال بیمــه 

دانشــجویی جــزو ســوابق بازنشســتگی دانشــجویان محســوب می شــود.
رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان افــزود: تاکنــون پوشــش بیمــه ای بــرای دانشــجویان بــه صــورت گســترده 

وجــود نداشــت و تنهــا ۸ دهــم درصــد دانشــجویان کشــور تحــت پوشــش حمایتــی بیمــه قــرار داشــتند.
وی ادامــه داد: بــر همیــن اســاس ســازمان امــور دانشــجویان بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی تفاهــم نامــه ای را 
منعقــد کــرد کــه بــر اســاس آن ســازمان تأمیــن اجتماعــی بیمــه دانشــجویان را تحــت پوشــش خــود قــرار می دهــد.

رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان بیــان کــرد: بــر اســاس ایــن طــرح، ســهم بیمــه بازنشســتگی و فــوت بعــد از 
بازنشســتگی بــا نــرخ ۱۴ درصــد شــامل ۱۲ درصــد ســهم بیمه شــده بــه عــالوه ۲ درصــد ســهم دولــت، ســهم 
بیمــه بازنشســتگی و فــوت قبــل و بعــد از بازنشســتگی بــا نــرخ ۱۶ درصــد شــامل ۱۴ درصــد ســهم بیمه شــده 
بــه عــالوه ۲ درصــد ســهم دولــت و ســهم بیمــه بازنشســتگی، ازکارافتادگــی و فــوت بــا نــرخ ۲۰ درصد  شــامل 

۱۸ درصــد ســهم بیمــه  شــده بــه عــالوه ۲ درصــد ســهم دولــت تعییــن شــده اســت.
دکتــر داداش پــور افــزود: چنانچــه دانشــجویان تحــت تکفــل پــدر یــا مــادر بیمــه پــرداز خــود باشــند، 
ــن  ــوند. همچنی ــد می ش ــز بهره من ــازمان نی ــی س ــات درمان ــان از خدم ــرانه درم ــق س ــت ح ــدون پرداخ ب
متقاضیــان در صــورت تمایــل می تواننــد بــا پرداخــت حــق ســرانه درمــان مصــوب هیــأت وزیــران بابــت خــود 
ــی ملکــی و طــرف  ــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در مراکــز درمان ــراد تحــت تکفــل از خدمــات درمان و اف

ــرارداد در سراســر کشــور اســتفاده کننــد. ق
وی تصریــح کــرد: بــا قــرار گرفتــن دانشــجویان در ایــن طــرح، امنیــت شــغلی بــرای آنهــا ایجــاد می شــود و اگــر 
دانشــجویی در مــدت ۴ ســال تحصیــل خــود بیمــه باشــد و بعــد از فارغ التحصیلی بــرای وی فرصت شــغلی ایجاد شــود  

ایــن چهــار ســال جــزو ســوابق بیمــه بازنشســتگی وی محســوب خواهــد شــد و می توانــد از آن اســتفاده کنــد.
رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان یــادآور شــد: بنابرایــن بیمــه بازنشســتگی بــه بیمــه اشــتغال وی متصــل 
می شــود.این تســهیالت بــرای اولیــن بــار اســت کــه بــرای دانشــجویان فراهــم شــده و دانشــجویان می تواننــد 

از ایــن فرصــت بــی نظیــر اســتفاده کننــد.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

آذران انرژي آريا جهت تكميل كادر خود در 
استان سيستان و بلوچستان از افراد واجد شرايط

  زير دعوت به همكاري مي نمايد.
 كارشناس خريد و تداركات

 آقا/ خانم، سابقه كارمهم نيست
 تمام وقت، الزاما ساكن زاهدان
 منظم، مسئوليت پذير و كوشا

واتساپ 09123073920 
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112445

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت پارسيان پخش بيژن
 جهت تكميل كادر خود در استان بوشهر از افراد 

 واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
 رئيس شعبه: آقا، تمام وقت، حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط

  فوق ليسانس، سن بين 30 تا 45 سال
icdl توانايي در جذب و استخدام نيرو، مهارت كار با 
 توانايي هدايت نيروي انساني و شناسايي و درك گفتار

 حقوق ثابت،بيمه، بيمه تكميلي
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 

 واتس اپ زير ارسال نمايند.
واتساپ 09338820420

لينک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112430

صنايع نساجي و الياف پوشش مجير اسپادانا 
جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرايط 

 زير دعوت به همكاري مي نمايد.
كارشناس كارگزيني: آقا، داراي سابقه كار، تمام وقت، با 

 مدرك ليسانس حسابداري يا رشته هاي مرتبط
 با حداقل 2 سال سابقه كار، بيمه
واتساپ 09306013320

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112437 : لینک

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

مدير برنامه ريزي و انبار
آقا، داراي سابقه كار، تمام وقت

كارشناسي و باالتر،  مهندسي صنايع
سن: 40 - 33، سابقه مرتبط حداقل7 سال

)MPS( تسلط به تهيه بودجه ساليانه، ماهانه و سربرنامه توليد
تسلط به مفاهيم برنامه ريزي از قبيل ) برنامه ريزي تامين، 
برنامه ريزي توليد، زمان سنجي، كارسنجي، بودجه ريزي 

عملياتي (، تسلط به مفاهيم لجستيک و زنجيره تامين
تسلط به پياده سازي برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت در 

راستاي اهداف توليدي و برنامه هاي استراتژيک شركت
آشنايي كامل به اصول انبارداي و دستورالعملهاي ايمني، 

حفاظتي و زيست محيطي

آشنايي كامل به سيستم كدينگ كاال و توانايي در كنترل، 
كدگزاري كاال و روش هاي كنترل موجودي

آشنايي كامل به اسناد، مدارك و فرمهاي انبار و موارد كاربرد آنها

توانايي مديريت، هماهنگي و برنامه ريزي و توانايي حل مسئله 
و تصميم گيري، مهارت در گزارش دهي و گزارش نويسي

داراي سابقه كار تخصصي در صنايع داروسازي
داراي سابقه كار مديريتي

ز متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم جهت تكميل فرم 
استخدام روي لينک زير كليک نماييد.)استخدام فقط در رديف 

شغلي ذكر شده انجام مي گردد(
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112436 

شركت داروسازي ريحانه واقع در شرق اصفهان جهت تامين سرمايه هاي انساني خود در استان اصفهان از واجدين شرايط 
به همكاري دعوت مي نمايد.

نیروی خدماتی

آقا،  داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت غيرپزشكی
متعهد و مسئوليت پذير

دارای مدرك تحصيلی ديپلم
حداكثر سن 28 سال

محدوده سكونت: محدوده شهر اصفهان
محل كار

استان اصفهان، شهر اصفهان
ايميل جهت ارسال رزومه: 

jdi.esfahan@gmail.com

استخدام جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در استان اصفهان، شهر اصفهان  جهت تکميل كادر خود از متقاضيان مجرب و 
عالقه مند ساكن استان  اصفهان استخدام می نمايد.

دعوت به همکاری

كارشناس توليد صنعتي: 

  آقا، تمام وقت

 كنترل اپراتورهاي خط توليد

 گزارش توقف ها و مشكالت توليد به مدير مربوطه

 كنترل دقيق فرآيند توليد، بازرسي كارگاه

 آشنا به نرم افزارهاي آفيس، مسئوليت پذير

 داراي روحيه كار تيمي، توانايي كار در شرايط سخت و پرحجم كاري

 حداقل 4 الي 5 سال سابقه كار مرتبط در توليدات صنعتي

 جوان، فعال و پر انرژي

 كارشناسي صنايع يا مکانيك

 حقوق و مزايا و پرداخت مساعده به موقع

 بيمه تكميلي، بيمه تامين اجتماعي، ناهار، ميان وعده

 سرويس اياب ذهاب، سيستم پاداش و خدمات انگيزشي

 اضافه كار، بن و بسته هاي حمايتي در مناسبت هاي مختلف

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به واتس اپ 

 زير ارسال نمايند.

واتساپ 09372998452

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112423 

شركت تضامني مدحت و شريك جهت تكميل كادر خود از استان تهران جهت كار در شهرك صنعتي صفاشت از افراد واجد 
شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

مهلت ثبت نام در دومین المپیاد ملی مهارتی دانشجویان 
 دانشگاه های سراسر کشور تا ۱۰  اسفندماه تمدید شد.

معاون  عباسی  سلیمان  دکتر  بازارکار،  گزارش  به 
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمي کاربردي با 
اعالم این خبر افزود: براساس درخواست دانشجویان و 
مراکز آموزش عالی کشور مبنی بر تمدید زمان ثبت 
دانشجویان سراسر کشور  مهارتی  المپیاد  نام دومین 
و باتوجه به شروع نیم سال تحصیلی جدید و حضور 
دومین  در  نام  ثبت  مهلت  جدیدالورود،  دانشجویان 
المپیاد ملی مهارتی دانشجویان دانشگاه های سراسر 

کشور با میزبانی واحد استان مرکزی،  تمدید شد.
دانشجویان  مهارتی  ملی  المپیاد  دومین  رئیس  نایب 
اساس،  همین  بر  افزود:  کشور  سراسر  های  دانشگاه 
مقرر  زمان  در  المپیاد  این  در  به شرکت  عالقمندان 
فرصت دارند با مراجعه به سایت اطالع رسانی المپیاد 
به آدرس https://olympiad.uast.ac.ir نسبت به 
مطالعه آیین نامه اقدام کرده و سپس با ورود به قسمت 
ثبت نام، نسبت به ثبت اطالعات درخواستی اقدام کنند.

وی تصریح کرد: باتوجه به نزدیک بودن زمان برگزاری 
گرفته شده  نظر  در  زمان  المپیاد،  این  کتبی  آزمون 
مجددا تمدید نخواهد شد و مراکز آموزش عالی ضرورت 
دارد تا با اطالع رسانی موضوع، دانشجویان عالقمند را 

جهت شرکت در المپیاد، راهنمایی کنند.

 طرح پیشنهادی آیین نامه بنیاد مهارت و کارآفرینی 

در هم انديشی علمی كاربردی مطرح شد:

مــرکــــزی  شــــورای  جلســه  چهاردهمیــن 
هم اندیشــی و تعامــل نماینــدگان رؤســای مراکــز 
برگــزار شــد. کاربــردي کشــور  علمــي  آمــوزش 

بــه گــزارش بــازارکار، بــا حضــور دکتــر حســین بلنــدی 
کاربــردی،  علمــی  جامــع  دانشــگاه  سرپرســت 
رؤســای  نماینــدگان  و  رئیســه  هیــات  اعضــای 
چهاردهمیــن  کاربــردي،  علمــي  آمــوزش  مراکــز 
تعامــل  و  هم اندیشــی  مرکــزی  شــورای  جلســه 
ــد.  ــزار ش ــی برگ ــز آموزش ــای مراک ــدگان رؤس  نماین
سرپرســت  فتحیــان  دکتــر   ، جلســه  ابتــدای  در 
ــح  ــه توضی ــگاه ب ــنجش  دانش ــارت و س ــت نظ معاون
عناویــن موضوعــات مطــرح شــده توســط نماینــدگان 
در  کاربــردي  علمــي  آمــوزش  مراکــز  رؤســای 
ــط  ــده توس ــه ش ــخ های ارائ ــه و پاس ــن جلس دهمی
پرداخــت. دانشــگاه  در  مربوطــه   حوزه هــای 

در ادامــه دکتــر بلنــدی ، سرپرســت دانشــگاه جامــع 
درخصــوص  نظراتــی  نقطــه   ، کاربــردی  علمــی 
ــرد. ــان ک ــده بی ــرح ش ــخ های مط ــات و پاس  موضوع

علمــی  آمــوزش  مرکــز  رئیــس   ســپس خزائــی 
اســالمی  جمهــوری  کارگــر  خانــه  کاربــردی 
ــرح  ــوی، ط ــان رض ــتان خراس ــکیالت اس ــران تش ای
ــی  ــارت و کارآفرین ــاد مه ــه بنی ــنهادی آیین نام پیش

را ارائــه کــرد. 
نظــرات  نقطــه  جلســه  اعضــای  نیــز  پایــان  در 
ــه شــده را  اصالحــی خــود را در خصــوص طــرح ارائ

ــد. ــان کردن بی

معاون فرهنگی و دانشجويی دانشگاه جامع خبر داد: 

تمدید مهلت ثبت نام دومین المپیاد ملی مهارتی دانشجویان 
دانشگاه های سراسر کشور 

جامـع  دانشـگاه  سرپرسـت  بلنـدی  حسـین  دکتـر 
علمـی کاربـردی در نشسـتی بـا دکتـر علـی محمـد 
قـادری رئیس سـازمان بهزیسـتی کشـور، در خصوص 
راه انـدازی و احیـای مجـدد موسسـه آمـوزش علمـی 

کاربـردی ایـن سـازمان بـه تبـادل نظـر پرداختنـد.
بـه گـزارش بـازارکار از روابط عمومـی دانشـگاه جامـع 
علمـی کاربـردی ، در ایـن جلسـه دکتـر علـی محمد 
قادری، رئیس سـازمان بهزیسـتی کشـور طی سخنانی 
درخصـوص سـوابق مراکـز آمـوزش علمـی کاربـردی 
بهزیستی گفت: مؤسسـه آموزش علمی کاربردی سازمان 
بهزیستی کشور با ۱5 سال سابقه تا پیش از انحالل ، دارای 
37 مرکـز آموزشـی ، 37 رشـته تحصیلـی شـامل ۲3 
رشته کاردانی و ۱۴ رشته کارشناسی و همچنین تعلیم  و 
تربیـت بیش از ۴5 هزار دانشـجو یکـی از موفق ترین مراکز 

و مؤسسـات آموزشـی علمی کاربـردی بود. 
وی بـا اشـاره به حـدود فعال بـودن ۲۴ هزار دانشـجو 
در زمـان انحالل مؤسسـه افـزود: ما سـاالنه ۱5 درصد 
رشـد جمعیـت دانشـجویی داشـتیم. هـم اکنـون نیاز 
بـه آموزشـهای مهارتـی در حـوزه فعالیتـی سـازمان 

بهزیسـیتی بسـیار باالسـت. دکتـر قادری تصریـح کرد: 
و  اسـت  کشـور  اول  اولویـت  اجتماعـی  آسـیب های 
جایـگاه بهزیسـتی نیـز در حـوزه کنتـرل آسـیب های 
اجتماعـی طیـف وسـیعی اسـت. وجـود بخش هـای 
متنوعـی چون کـودکان؛ زنان خیابانی، سـالمندان و ... 
از مهم تریـن فعالیت هـای بهزیسـتی به شـمار می رود. 
دکتـر قادری ضمن اشـاره بـه 3۰ هـزار مرکز خدماتی 
سـازمان  کـرد:  تصریـح  کشـور  درسـطح  بهزیسـتی 
بهزیسـتی کشـور بـا کمـک دانشـگاه جامـع علمـی 
کاربـردی، رشـته های موردنیاز جامعه در ایـن حوزه را 
احصـا کند تـا بتوانیم به ۱5 میلیـون جمعیت حمایت 
در شـبکه های سـازمان بهزیسـتی بـه بهتریـن نحـو 

کنیم. خدمـت 
رئیس سـازمان بهزیسـتی کشـور در پایان ضمن اشاره 
بـه باقی مانـدن کارها پـس از انحالل مؤسسـه آموزش 
علمـی کاربـردی بهزیسـتی گفـت: هم اکنـون 3۸5۰ 
دانشـجوی تحـت حمایـت بهزیسـتی در مراکـز علمی 
کاربـردی در حـال تحصیـل هسـتند. دکتر قـادری در 
خاتمه اظهار داشـت: سـازمان بهزیسـتی آمادگی دارد 

در کوتاهتریـن زمـان تفاهم نامه همـکاری با محوریت 
موضوعـات آموزشـی ، پژوهشـی و فرهنگـی منعقـد 
نمـوده و بـه بهتریـن نحـو ممکـن ، همـکاری خـود را 

مجـدداً احیـاء نماییم.
سرپرسـت  بلنـدی  دکتـر حسـین  جلسـه  ادامـه  در 
دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی ضمن اشـاره به سـوابق 
در  گذشـته  سـال های  در  دانشـگاه  ایـن  درخشـان 
جـذب و توسـعه مراکـز علمـی کاربردی براسـاس نیاز 
دسـتگاههای اجرایی کشـور اظهار داشـت: هـم اکنون 
معضـل اصلی کشـور بحـث مهـارت آموزی و اشـتغال 
اسـت. وی تصریـح کـرد: متأسـفانه براسـاس مصوبـه 
شـورایعالی اداری در سـال ۹۶ بـا تصمیماتـی عجوالنه 
و غیرمنطقـی، مراکـز دولتـی مفیـدی چـون صنعـت 
آب و بـرق، جهاد کشـاورزی، بهزیسـتی ، گردشـگری 
و ... تعطیـل شـدند کـه این امـر ، غیرمنطقـی و کاماًل 

غیراصولـی انجام شـد.
سرپرسـت دانشـگاه جامع علمـی کاربردی با اشـاره به 
اهمیـت احیای مراکـز آموزش علمی کاربـردی دولتی 
از مهم تریـن برنامه هـای فعلـی  تصریـح کـرد: یکـی 

دانشـگاه ، تـالش در جهـت احیای مؤسسـات و مراکز 
علمـی کاربـردی منحـل شـده دولتـی اسـت. وزارت 
نیـرو، وزارت جهـاد کشـاورزی و هـم اکنـون سـازمان 
بهزیسـتی کشـور ، متقاضی فعالیت دوباره هسـتند که 
ایـن موضـوع بسـیار مهم اسـت. دکتـر بلندی افـزود : 
باتوجـه بـه اینکـه در دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی 
۴۰ درصـد دروس تئـوری و ۶۰ درصد عملی می باشـد 
بدیهی اسـت کـه دانش آموختـه این دانشـگاه مهارت 

الزم را جهـت اشـتغال فـرا مـی گیرد .

راه اندازی و احیای مجدد موسسه آموزش علمی کاربردی

دكتر بلندی  در نشست با رئیس سازمان بهزيستی عنوان كرد
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»تازه شو« روی آنتن شبکه دو سیما می رود 
پنجمیــن فصــل از مجلــه تصویــری »تازه شــو« بــا محوریــت 
ــری و گردشــگری  ــی شــاخصه های هن مثبت نگــری و معرف
مناطــق مختلــف ایــران در جــدول پخــش برنامه هــای 

ــرار گرفــت. شــبکه دو ســیما ق
بــه گــزارش بــازارکار از روابــط عمومــی شــبکه دو؛ پنجمیــن 
محوریــت  بــا  »تازه شــو«  تصویــری  مجلــه  از  فصــل 
ــری و گردشــگری  ــی شــاخصه های هن مثبت نگــری و معرف
مناطــق مختلــف ایــران در جــدول پخــش برنامه هــای 

ــت. ــرار گرف ــیما ق ــبکه دو س ش
ــع دســتی  ــی، ایجــاد اشــتغال، صنای ــار فضــای پرنشــاط خــود موضــوع کارآفرین ــه در کن ــن برنام ای
ــای  ــه بخش ه ــت. از جمل ــرار داده اس ــه ق ــورد توج ــف را م ــق مختل ــگری مناط ــای گردش و جاذبه ه
ایــن برنامــه می تــوان بــه »نــان حــال« بــا محوریــت معرفــی مدیــران موفــق و کارآفرینــان مناطــق 
مختلــف و بازخوانــی اســتقامت در تولیــد، »یــک مهربانــی« بــا موضــوع شــناخت افــراد موثــر و خیــر 
نقــاط مختلــف ایــران، »خواننــده شــو« و »دیده شــو« معرفــی اســتعدادهای گوناگــون در اســتان های 

مختلــف، بخــش نمایشــی و ... اشــاره کــرد.
ایــن برنامــه در روزهــای نــوروز نیــز در فضــای یــک ُجنــگ شــاد و بــا حضــور مهمانــان و چهره هــای 

مختلــف فرهنگــی، هنــری، ورزشــی و ... روانــه آنتــن خواهــد شــد.
ــه  ــامی ک ــد احتش ــی محم ــی و کارگردان ــه تهیه کنندگ ــواده ب ــروه خان ــت از گ ــو« کاریس ــازه ش »ت

ــود. ــش می ش ــیما پخ ــبکه دو س ــاعت ۱۵:۱۵ از ش ــی س ــنبه حوال ــنبه و چهارش ــای دوش روزه

رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

آمادگی جهاد دانشگاهی برای راهبری طرح های 
فناورانه حوزه گیاهان دارویی 

ــگاهی  ــاد دانش ــی جه ــان داروی ــکده گیاه ــس پژوهش رئی
ــری طــرح هــای  ــد راهب ــن پژوهشــکده مــی توان گفــت: ای
فناورانــه در حــوزه گیاهــان دارویــی کشــور را بعنــوان 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــده دار ش ــی عه ــع علم مرج
بــه پیشــرفت صنعــت گیاهــان دارویــی کشــور کمــک کنــد.
ــس  ــارزادگان، رئی ــا غف ــر رض ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
پژوهشــکده گیاهــان دارویــی جهــاد دانشــگاهی در برنامــه ای 
ــرآوری  ــت و ف ــعه کش ــرد توس ــوع عملک ــا موض ــی ب رادیوی
گیاهــان دارویــی، بــا اشــاره بــه پتانســیل بــاالی کشــور ایــران در زمینــه فــرآوری گیاهــان دارویــی 
عنــوان کــرد: از 8000 گونــه گیاهــی کــه در کشــور وجــود دارد 2300 گونــه آن دارویــی مــی باشــد و 
پژوهشــکده گیاهــان دارویــی در حــال تهیــه نقشــه ای از گیاهــان دارویی پرمصــرف و استانداردســازی 

آنهــا مــی باشــد.
وی بــا اشــاره بــه تولیــد پنــج اســتاندارد گیاهــی در ســال گذشــته در ایــن پژوهشــکده ، از احــداث 
کلینیــک گیاهپزشــکی جهــت شناســایی بیماریهــای گیاهــان و کاهــش ریســک تولیــد آنهــا خبــر داد .
دکتــر غفــارزادگان ، مشــاور علمــی فراکســیون توســعه متــوازن مجلــس شــورای اســامی، مهمتریــن 
ــت و  ــی دانس ــان داروی ــت گیاه ــه کش ــوزش در زمین ــی را آم ــان داروی ــوزه گیاه ــا در ح خ
اظهــار کــرد زمانــی کــه ایــن آموزشــها انجــام نشــود ریســک کشــت بــاال رفتــه و گیــاه باکیفیتــی 

تولیــد نخواهــد شــد.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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قاسمی پیربلوطی: 

۱۶ رویداد فناورانه در واحدهای دانشگاهی شهرقدس، 
مالرد و صفادشت برگزار می شود 

رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد شــهرقدس از 
برنامه ریــزی بــرای برگــزاری ۱۶ رویــداد فناورانــه و نوآورانــه 
در اســفند ۱۴00 در واحدهــای دانشــگاهی شــهرقدس، 

ــر داد. ــت خب ــارد و صفادش م
در  آنــا  بــا  گفت وگــو  در  قاســمی پیربلوطی  عبــداهلل 
شــهرقدس از برنامه ریــزی بــرای برگــزاری ۱۶ رویــداد 
واحدهــای  در   ۱۴00 اســفند  در  نوآورانــه  و  فناورانــه 
دانشــگاهی شــهرقدس، مــارد، صفادشــت و دانشــکده 
مهــارت و کارآفرینــی اندیشــه خبــر داد و اظهــار کــرد: همزمــان بــا دســتور مقــام معظــم رهبــری در 
ــداد گام دوم  ــا هــدف اجــرای روی ــه گام دوم انقــاب ب ــان در بیانی راســتای نقــش اقتصــاد دانش بنی
دانشــگاه آزاد اســامی، برنامه ریــزی بــرای برگــزاری ۱2 عنــوان ایــده آرا، دو عنــوان چالــش ویکنــد 
ــا شــعار »۱000  ــه ب ــه و نوآوران ــداد فناوران ــد در مجمــوع ۱۶ روی ــوان اســتارت آپ ویکن و دو عن
ــاخت«  ــی و زیرس ــروه پژوهش ــتارت آپ و ۱000 گ ــده و اس ــاق، ۱000 ای ــاور و خ ــرکت فن ش

ــت.  ــده اس ــام ش انج

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
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پیر شد ولی از گویندگی 
سیر نشد! 

محمدباقــر رضایــی، نویســنده برنامــه هــای ادبــی رادیــو که با متــن های 
ــادی از مشــاهیر و مفاخــر صــدا مــی کنــد،  ــز و آهنگینــش ی طن
ایــن بــار بــه ســراغ رضــا خضرایــی، گوینــده پیشکســوت رادیــو رفــت.
رضــا خضرایــی از جملــه گوینده هــای رادیــو اســت کــه در جوانــی 
بازیگــر تئاتــر بــود. او در اداره ای غیــر مرتبــط بــا مســایل هنــری 
هــم اســتخدام شــد، امــا رادیــو را بــه کارهــای دیگــر ترجیــح داد و 
در کنــار کار اداری اش بــه طــرزی عاشــقانه در خدمــت رادیــو بــود.
محمدباقــر رضایــی در سلســله مطالــب طنزگونــه اش دربــاره 
مشــاهیر صــدا، ایــن بــار بــه ســراغ ایــن گوینــده پیشکســوت رفتــه 

ــته. ــاره او نوش ــی درب ــز و آهنگین ــال طن و شــرح ح
ــود«  ــه اش »ب ــز، هم ــن طن ــن مت ــای ای ــر فعل ه ــد: اگ او می گوی
اســت و »هســت و اســت« نیســت بــه ایــن علــت اســت کــه رضــا 
خضرایــی اکنــون از دوران اوِج کاری اش فاصلــه گرفتــه و جــزو 

ــود. ــوب می ش ــو محس ــِی رادی ــراد قدیم اف
ــم  ــوز ه ــالگی، هن ــاد س ــه هفت ــک ب ــّن نزدی ــن س ــه در همی البت
ــا  ــِی اجــرای بســیاری از برنامه ه ــه نظــر می رســد و توانای جــوان ب

دارد. را 
نوشــته محمدباقــر رضایــی دربــاره ایــن گوینــده پیشکســوت کــه در 

اختیــار ایســنا قــرار داده، بــه شــرح زیــر اســت:
طنــز واره ای بــرای رضــا خضرایــی کــه در رادیــو پیــر شــد ولــی از 

گویندگــی ســیر نشــد )در ۱۵ پــرده(
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.
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نخستین کتاب صنایع دستی چاپ شد 

مدیــرکل دفتــر بازاریابــی و تجاری ســازی معاونــت صنایع دســتی و 
هنر هــای ســنتی گفــت: کتــاب ســال صنایع دســتی نوشــته شــده 
ــتی  ــف صنایع دس ــای مختل ــه بخش ه ــوط ب ــات مرب ــام اطاع و تم
شــامل نــام هنرمنــدان، تولیدکننــدگان، کارگاه هــا، فروشــگاه ها و... 

در آن بــه صــورت شــفاف آورده شــده اســت.
میـراث  بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از روابـط عمومـی وزارت 
حسـین  سـید  دسـتی،  صنایـع  و  گردشـگری  فرهنگـی، 
علـوی گفـت: بررسـی مشـکات و ارائـه راهـکار در حـوزه صـادرات 
گمرکـی  معضـات  پیگیـری  و  اصـاح  ضـرورت  صنایع دسـتی، 
روال  اصـاح  فـروش،  بخـش  در  مالیـات  مسـئله  صادرکننـدگان، 
بازگردانـدن ارز وارداتـی، اسـتفاده از تجربیات وب سـایت بهین یاب، 
بـر  مبتنـی  تولیـد  جهانـی  بـازار  بررسـی  ضـرورت  برنـد،  ثبـت 
تقاضـا، اسـتفاده از ظرفیـت رایزن هـای اقتصـادی و تولیـد ارزان از 

موضوع هـای مطـرح شـده در ایـن جلسـه بـود.
علــوی بــا بیــان ایــن کــه وقتــی وارد ایــن مجموعــه شــدم 
ــم  ــی عظی ــده و بروکراس ــن مان ــر زمی ــای ب ــی از کار ه ــا انبوه ب
بــا برگــزاری  افــزود:  اداری( روبــه رو شــدم.  )کاغذبازی هــای 
ایــن جلســه ها می خواهیــم بــا پیشکســتوتان، تولیدکننــدگان و 
ــم. ــرار کنی ــک برق ــاط نزدی ــتی ارتب ــع دس ــوزه صنای ــدگان ح صادرکنن

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور خبر داد:  

برگزاری یازدهمین جشنواره 
مد و لباس فجر در اردیبهشت ۱40۱  

یازدهمین  برگزاری  به  اشاره  با   دبیر شواری فرهنگ عمومی کشور 
جشنواره مد و لباس فجر، گفت: این جشنواره در اردیبهشت سال ۱۴0۱ 
و 3 بخش  از ۱2 رشته  بیش  در  اجتماعی  لباس  بر حوزه  با تاکید 

رقابتی، غیر رقابتی و علمی در اردیبهشت برگزار می شود.
وزارت  رسانی  اطاع  و  عمومی  روابط  مرکز  از  بازارکار  گزارش  به 
فرهنگ و ارشاد اسامی، سیدمجید امامی با اعام این خبر تصریح کرد: 
به دلیل عدم توازن شرایط ماه بهمن با مقوله ها و متغییرهای نظام 
مد و لباس در کشور قرار شد این جشنواره در اردیبهشت برگزار شود 

که مقدمه خوبی برای تحوالت لباس در فصل گرم سال است.
امامی تاکید کرد: این جشنواره باید خطکش و شاغول تحرک فرهنگی 
و تمدنی نظام لباس در کشور باشد و ما با تحول جدی این هدف را در 
جشنواره مد و لباس که  به دبیری خانم یاقوتی است،  پیگیری می کنیم.
لباس شامل همایش علمی  و  وی گفت: بخش علمی جشنواره مد 
پژوهشی و سبک پوشش ایرانی اسامی است که برای نخستین بار 
و به صورت ملی با حضور صاحبنظران حوزه هنری، فنی و اجتماعی 
های  فراخوان  و  بود  بزرگی خواهد  تحول  برگزار می شود که  لباس 

مرتبط با آن نیز منتشر شده است.

به منظور کارآفرینی در علوم جغرافیایی؛ 

                در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

دســتاورد های  از  رونمایــی  نمایشــگاه 
اســتارت آپ های نانویــی کشــور در تاریــخ 
۱8 و ۱۹ اســفند ۱۴00 در محــل دائمــی 
نمایشــگاه های بین المللــی تهــران، ســالن      

می شــود. برگــزار   ۳۷A
دانشجــــو،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
دســتاورد های  از  رونمــــایی  نمــــایشگاه 
اســتارت آپ های نانویــی کشــور در تاریــخ 
 3۶ حضــور  بــا   ۱۴00 اســفند   ۱۹ و   ۱8
ــی در  ــه ۷۹ محصــول نانوی ــاور و ارائ ــم فن تی
بین المللــی  نمایشــگاه های  دائمــی  محــل 
تهــران، ســالن ۳۷A  برگــزار خواهــد شــد. از 
ــی و  ــوزه کارآفرین ــه ح ــدان ب ــوم عاقه من عم
ــن نمایشــگاه  ــد از ای ــرای بازدی ــاوری ب نانوفن

دعــوت بــه عمــل می آیــد.
ــعه  ــه توس ــا برنام ــتارت آپ تنه ــه نانواس برنام
ــت  ــی اس ــطح مل ــو در س ــتاد نان ــاوری س فن

دانشــجویان،  از  ایــده  مرحلــه  از  کــه 
فارغ التحصیــان و فنــاوران مســتعد حمایــت 
ایــن  شــکل گیری  ابتــدای  از  می کنــد. 
)چهــار  تاکنــون   ۱3۹۶ ســال  در  برنامــه 
دوره(، بیــش از ۶83 دانشــجوی عاقه منــد 
بــه کارآفرینــی در نانواســتارت آپ شــرکت 
ــه  ــکل گرفت ــاور ش ــته فن ــد، ۱۱۵ هس کردن
حمایت هــای  بــا  محصــول   ۴۹ و  اســت 
نانواســتارت آپ توســعه داده شــده اســت.

محصــــوالت  ارائــــه  منظــــور  بـــــه 
نانواســتارت آپ،  فعــال در  اســتارت آپ های 
نمایشــگاه رونمایــی از دســتاورد های آنــان 
در   ۱۴00 اســفندماه   ۱۹ و   ۱8 تاریــخ  در 
بین المللــی  نمایشــگاه های  دائمــی  محــل 
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــالن  ۳۷A برگ ــران، س ته
ــرای  ــبی را ب ــت مناس ــگاه موقعی ــن نمایش ای
همــکاری فناورانــه میــان اســتارت آپ ها و 

فعــاالن اکوسیســتم نــوآوری کشــور در مســیر 
ــی آورد.  ــم م ــوالت فراه ــازی محص تجاری س
از تمامــی ســرمایه گذاران، شــتاب دهنده ها، 
فعــاالن  و  صنایــع  صاحبــان  مســئوالن، 
عاقه منــد در اکوسیســتم نــوآوری کشــور 
دعــوت بــه عمــل می آیــد تــا از ســاعت 
ــد  ــن نمایشــگاه بازدی ــی ۱۷ از محــل ای ۹ ال

ــد. کنن
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک 

زیرمراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/

رونمایی از دستاورد های استارت آپ های نانویی 
کشور برگزار می شود 

ــه  ــای نوآوران ــا و طرح ه ــال ایده ه ــت ارس مهل
فارغ  التحصیــان،  دانشــجویان،  اســاتید، 
علــوم  حــوزه  کارآفرینــان  و  پژوهشــگران 
ملــی  رویــداد  نخســتین  بــه  جغرافیایــی 

جغرافیــا تمدیــد شــد.
مهـران  دانشـجو،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
مقصـودی، رئیـس مؤسسـه جغرافیـا دانشـگاه 
ایـده  ارسـال  مهلـت  اینکـه  اعـام  بـا  تهـران 
ملـی  رویـداد  نخسـتین  بـه  نـو  طرح هـای  و 
جغرافیـا بـه عنوان فرصتـی برای ایده پـردازی و 
کارآفرینـی در علـوم جغرافیایی، تا نیمه اسـفند 
مـاه تمدیـد شـده اسـت، گفـت: ایـن رویـداد 
جرقه ای اسـت تا جریـان ایده پـردازی، نوآوری، 
تولیـد محصـول و ایجـاد سـامانه های مرتبـط 
بـا گرایش هـای مختلـف حـوزه میان رشـته ای 
جغرافیـا، بـه صـورت قدرتمنـد شـکل بگیـرد.

مقصـودی افـزود: یکـی از اهـداف رویـداد ملـی 
جغرافیـا ایـن اسـت تا بیـن افـرادی کـه دارای 
و  هسـتند  کارآفرینانـه  و  نوآورانـه  ایده هـای 
می تواننـد ایده هـای خـود را به یک کسـب وکار 
تبدیـل کننـد، بـا تقاضا هایی کـه در بخش های 
دولتـی و خصوصـی بـه گرایش هـای مختلـف 
رشـته جغرافیا وجـود دارد، پیونـد زده و ارتباط 

شـود. برقرار 

بـه  اشـاره  بـا  جغرافیـا  مؤسسـه  رئیـس 
گرایش هـای متنـوع جغرافیـا، خاطرنشـان کـرد: 
مسـائل و مشـکاتی کـه در ایـران وجـود دارد 
مشـکات محیطـی اسـت. چالش هـای موجود 
بـا یـک رشـته حـل نمی شـود بلکه بـرای حل 
بین رشـته ای  نـگاه  اسـت کـه  مشـکات الزم 
جغرافیـا  بـودن  بین رشـته ای  باشـیم.  داشـته 
یـک فرصـت ایجـاد می کنـد تـا بـا نـگاه بـه 
تمـام جنبه هـای یـک چالش محیطـی، به فکر 

باشـیم. آن  بـرای  راه حـل 

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک 
زیرمراجعه نمایید 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/
/News/352095

نخستین رویداد ملی جغرافیا برگزار می  شود

مدیرکل سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اعالم کرد

برنامه  از ۵00  بیش  برگزاری  از  آزاد  دانشگاه  نوآوری  مدیرکل سراهای 
فناورانه در راستای رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر بهزادی پور اظهار کرد: پس از اباغ دستورالعمل 

رویداد گام دوم دانشگاه در ابتدای دی ماه ۱۴00، کمیته استارت آپ ها 
و شرکت ها متشکل از فعاالن و مدیران حوزه فناوری در مراکز رشد و 

سراهای نوآوری، ذیل دبیرخانه مرکزی رویداد تشکیل شد.
وی در ادامه به تشریح وظایف اصلی این کمیته پرداخت و تصریح کرد: 
واحدهای  در  فناورانه  های  برنامه  برگزاری  پیگیری  و  رسانی  اطاع 
خاق  و  فناور  شرکت های  و  استارت آپ ها  ایده ها،  ارزیابی  دانشگاهی، 
و  تیم سازی  پیگیری  دانشگاهی،  واحدهای  سوی  از  شده  معرفی 
توانمندسازی استارت آپ ها و شرکت های منتخب جهت حضور در رویداد 

در چارچوب وظایف این کمیته تعریف می شود.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/352129

برگزاری بیش از ۵00 برنامه فناورانه در راستای رویداد ملی گام دوم

از مجموعـه ۱0 جلدی ویژگـی های کارآفرینان 
بـا حضـور کارآفرینـان و همچنیـن مولفـان این 

مجموعه رونمای شـد.
در بخشـی از مقدمـه ایـن مجموعـه وزیـن کـه 
توسـط دکتـر فردیـن شـورج و هـادی مـورخ 
بـه تالیـف شـده، آمـده اسـت؛ اگرچـه زمـان 
زیـادی نیسـت کـه هـرروز کلمـات کارآفرین و 
کارآفرینـی در رسـانه هـای مختلـف تکـرار می 
شـود و هـر کس به سـلیقه ی خـود از این واژه 
بـرای اشـاره بـه مدیـران، افـراد موفق، سـرمایه 
داران، سـرمایه گـذاران، صادرکنندگان، دالل ها 

و تاجـران اسـتفاده مـی کند.
بـه گـزارش خبرنگار بـازارکار، هرچنـد هر کدام 
از ایـن افراد ممکن اسـت کارآفرین باشـند ولی 
هیـچ کـدام مصـداق کاملـی بـرای ایـن مفهوم 

. نیستند
بـه راسـتی کارآفریـن کیسـت؟ آیـا کارآفرینان 
ویژگی هـای متمایزی از دیگـر بازیگران صحنه 

اقتصـاد دارند؟
طبـق تحقیقات انجام شـده در زندگی و ویژگی 
کارآفرینـان موفق دنیـا، خصوصیات زیادی برای 
آنها عنوان شـده اسـت که برخی از این خصوصیات 

در بین اکثر کارآفرینان مشـترک می باشد.

دانسـتن این ویژگیها به کسـانی که می خواهند 
وارد معرکـه کارافرینی شـوند کمک خواهد کرد 
تا با بررسـی خصوصیـات درونی خود و مطابقت 
بـا ایـن مشـترکات بتواننـد شـناخت بهتـری از 
خـود پیـدا کنند تا با اطـاع کامل از داشـته ها 
و نداشـته هـا و توانایـی های خـود برنامه ریزی 
 بهتـری در مسـیر کسـب و کار داشـته باشـند.

مهمـی  تاثیـر  خصوصیـات  ایـن  از  بسـیاری 
در موفقیـت و یـا حداقـل زمـان رسـیدن بـه 
موفقیـت در مسـیر انتخابـی دارنـد و نداشـتن 
را  کار  تـازه  کارآفرینـان  بایـد  آنهـا  از  برخـی 
بـه ایـن فکـر وادار کنـد تـا بـرای جبـران ایـن 
بگیرنـد. کمـک  دیگـری  افـراد  از   کمبودهـا 

موفـق  کارآفرینـان  اسـت  مسـلم  کـه  آنچـه 

ویژگـی هـای بخصوصـی دارنـد کـه آن هـا را 
از سـایر افـراد متمایـز میکنـد. آیـا شـما نیـز 
فکـر مـی کنیـد کـه متولـد شـده ایـد تـا یـک 
نیازمنـد  بـودن  موفـق  باشـید؟!  کارآفریـن 
بهـره بـردن از ترکیبـی از ویژگـی هـای ذاتـی 
و اکتسـابی اسـت. بـا ایـن حـال چنـد ویژگـی 
کارآفرینـان  از  بسـیاری  در  کـه  دارد  وجـود 
کسـانی  از  همیشـه  آنهـا  اسـت.  مشـترک 
نیسـتند کـه از دانشـگاه اخـراج شـده تـا به رو 
رویاهـای خود برسـند، ویژگی های شـخصیتی 
مشـترک و مثبتـی در آنهـا دیـده مـی شـود 
 کـه قطعـا از رمـوز اصلـی موفقیـت آنهاسـت.
اگـر شـما کـه مـی خواهیـد کارآفریـن شـوید 
برخـی از ایـن ویژگـی هـا و یا حتی هیـچ کدام 
از آن هـا را نداریـد، ایـن شـانس را داریـد کـه 
آنهـا را یاد بگیریـد و با تکمیل آنها و سـازگاری 
ببریـد. در  آنهـا لـذت  از  بـا شـخصیت خـود، 
مجموعـه ۱0 جلدی ویژگـی کارآفرینان مفصل 
بـه ایـن موضـوع  پرداخته ایـم.  که مهـم ترین 
چیسـت؟ موفـق  کارآفرینـان  هـای   ویژگـی 
 بـرای تهیـه آن کافـی اسـت بـا شـماره تلفـن   
88۵38۶۶۷و 88۵38۴۱۴   تمـاس حاصل نمایید.

 رونمایی از مجموعه ۱0 جلدی ویژگی های کارآفرینان
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