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یت ها و برنامه های مامور
موسسه کار و تامین اجتماعی 

یح شد  تشر
بـا توجـه  کارآفرینـی و  در آسـتانه هفتـه جهانـی 
بـه عنـوان  انتصـاب مهنـدس رضـا شـریعت  بـه 
کار و تامیـن اجتماعی با  رئیـس جدیـد موسسـه 
این چهره فعال و شناخته شده حوزه آموزش های 

گفتگـو نشسـتیم کارآفرینـی بـه 

؛ فی بـــــا کپــو
توسط که  هنری   

شد احیاء  زن  یک 
کپوبافـی هنـری اسـت که بـا تـاش، ذوق و هنر یک زن 
بنام زینت ظهیرنیا به باز نشسـته و احیاء شـده اسـت. 
اسـتان  دزفـول  شـهر  کن  سـا ظهیرنیـا  زینـت 
خوزسـتان اسـت. او بـا خاقیـت و نـوآوری توانسـت 
کنـد و اینـک ایـن هنـر در  کپوبافـی را ثبـت ملـی  هنـر 

دارد. را  خـودش  طرفـداران  جهـان  و  ایـران 
76

این روزها در حالی وارد هفته ســوم آبانماه که با هفته جهانی کارآفرینی نیز همزمان شــده 
کارآفرینــی کشــور متاثــر از مصوبــات شــورای عالــی  کــه فضــای اشــتغال و  اســت- مــی شــویم 

اشــتغال و اعــام برنامــه هــای ایجــاد یــک میلیــون و 850 هزار فرصت شــغلی اســت. 
دولــت ســیزدهم که مهمترین شــعار خود را توســعه اشــتغال بــرای جوانــان و زنــان قــرار داده 

بــرای ســال اول خدمــت خــود ایجــاد یــک میلیون فرصــت شــغل را وعــده داد. 
در همیــن راســتا وزیــر جــوان دولت ســیزدهم از نخســتین روز هــای وزارتش همه تــوان خود 
گرفتــن از فرهنــگ جبهــه و جهــاد هشــت ســال دفــاع مقــدس ملــت رشــید ایــران،  بــا الگــو 

ایجــاد قــرارگاه رفــاه و در صــدر آن قــرارگاه اشــتغال قــرار داد. 
دکتر عبدالملکی که برای تامین اهداف و شعارهای خود شب و روز نمی شناسد و خود را 
کارآفرینی نشــان داده، تاش می کند نقش  به عنوان مرد میدان بویژه در حوزه اشــتغال و 
کار رفــاه اجتماعــی را در عرصــه مدیریــت کان  کننــده وزارت تعــاون  محــوری و هماهنــگ 
اشــتغال بــه نمایــش بگــذارد؛ نکته ای که در این زمینه بســیار اهمیــت دارد بحــث "وحدت 
فرماندهــی بــه عنــوان ضــرورت انکارناپذیــر تحقــق یــک میلیــون و 850 هــزار فرصت شــغلی" 
در زمینــه هماهنگــی همــه دســتگاه هــا بــرای توســعه اشــتغال و کارآفرینــی در کشــور اســت، 

کنــون وجــود نداشــته و در دولــت هــای قبلــی نیــز مــورد توجــه نبوده اســت.  چیــزی کــه تا
کار و رفــاه اجتماعــی بــا دســت پــر بــه شــورای  دکتــر حجــت اهلل عبدالملکــی، وزیــر تعــاون، 
عالی اشــتغال رفت و بعد از تشــکیل جلســه شــورای عالی اشــتغال کشــور به ریاســت رئیس 
جمهور سید ابراهیمی رئیسی،  برنامه مهم و امیدوارکننده ایجاد یک میلیون و 850 هزار 

کــرد. فرصــت شــغلی را مطــرح و رســانه ای 
دکتر عبدالملکی همچنین در برنامه گفتگوی ویژه خبری که دوشنبه شب دهم آبانماه 
کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد اشتغال در کشور  برگزار شد برنامه های اصلی وزارت تعاون 
را تشــریح کــرد و اعــام کــرد: یکــی از مهمتریــن اولویــت هــای مــا ایجــاد اشــتغال اســت و بــرای 

ایــن منظــور از همــه توانمنــدی ها و ظرفیت های کشــور اســتفاده می کنیم. 
کار و رفاه اجتماعی بر تکمیل شــدن ســامانه جامعه اشــتغال ایرانیان اشــاره و  وزیر تعاون، 
کیــد کــرد: هنــوز اطاعــات دقیقــی از وضع اشــتغال و بیــکاری مردم که بــر اســاس آن بتوان  تا

سیاســت های کارآمــد انجــام داد نداریم.
وی افــزود: در هفتــه اول شــروع بــه کار، قرارگاهــی را بــه اســم قــرارگاه رفاه مردم تشــکیل دادیم 
کــه ایــن ســتاد  کلیــدی اشــتغال اســت  کــه ۱۶ ســتاد دارد و یکــی از ســتادها، ســتاد مهــم و 
مشــتمل بــر اعضــای اصلــی شــورای عالــی اشــتغال کشــور و ســایر نهاد هــا مثــل تشــکل هــا، 
کارفرمایی، نهاد های انقابی و مجموعه های دیگر می باشــد؛ ســتاد اشــتغال  بخش های 
کرد و مصوبات شــورای عالی اشــتغال عمًا خروجی های این ســتاد  چندین جلســه برگزار 
کنون به زیســت بوم ملی اشــتغال جمهوری اســامی ایران رســیده  اســت و این قرارگاه هم ا

است.
کار و رفــاه اجتماعــی بــرای  گفــت، برنامــه هــای وزارت تعــاون،  در ایــن راســتا بایــد 
ایجــاد یــک میلیــون و 850 هــزار فرصــت شــغلی یــک ایــده بــزرگ و ســتودنی اســت. 
گرفتــه شــده و انتظــار مــی رود بــا  ایــن ایــده از ایــده قــرارگاه هــای فرماندهــی دفــاع مقــدس 
فرماندهــی واحــد و منســجم و بــا اســتفاده از ظرفیــت همــه دســتگاه هــای علمــی، اجرایی، 
انقابی و واســطه ای  به هدف مطلوب که همانا ســاماندهی اشــتغال میلیون ها جوان و 

کار اســت، دســت یابــد.  تحصیلکــرده جویــای 
کشــور بویــژه دســتگاه هــای انقابــی و  گیــری از همــه ظرفیــت هــای  امیــد اســت بــا بهــره 
گذشــته جبــران شــود بلکــه ایــده بــزرگ و جســورانه  جهــادی نــه تنهــا عقــب ماندگــی 
یــک میلیــون و 850 هــزار فرصــت شــغلی بــا فرماندهــی واحــد و در قالــب اشــتغال پایدار 

کار ایــران محقــق شــود. و متــوازن تــا پایــان ســال ۱40۱بــرای جامعــه بیــکار و جویــای 

»وحدت فرماندهی  در حوزه اشتغال«  
الزمه  تحقق یک میلیون و 850 هزار 

فـرصت شغلـی است

بازاریاب چاپ و بسته بندی آستان قدس رضوی
موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی به یک نفر بازار یاب فعال 

در حوزه چاپ و بسته بندی با توانمندی های ذیل نیازمند است:
مسلط به امور پذیرش سفارشات چاپ و بسته بندی

روابط عمومی قوی، ساکن شهر تهران 

محل کار شهر تهران بوده و زمینه همکاری جذب و بازاریابی سفارشات چاپی می باشد

برنامه های وزارت کار در هفته جهانی کارآفرینی اعالم شد
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، برنامه ها و نشست های تخصصی 

این وزارتخانه را در هفته جهانی کارآفرینی اعالم کرد.
 )GEW(به گزارش بازارکار مرکز ، کار ور فاه اجتماعی، رحیم سرهنگی، از  هفته جهانی کارآفرینی
، به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای هماهنگ جهانی برای ترویج و توسعه کارآفرینی یاد کرد و 

گفت: بازه زمانی هفته سوم ماه نوامبر)هفته آخر آبان ماه( به این رویداد اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: با توجه به چشم انداز شبکه جهانی کارآفرینی که تسهیل نوآوری، شروع و توسعه 
کسب و کارهای کارآفرینانه برای همه افراد و در همه مکان ها است، برنامه ها و رویدادهای متنوع 
و گسترده ای در این هفته به صورت همزمان و هماهنگ در بیش از 180 کشور با مشارکت بیش 

از 20 هزار نفر و در قالب 40 هزار فعالیت برگزار می شود.
وی، یکی از مهمترین اهداف گرامیداشت این هفته را تقویت زیست بوم کارآفرینی کشورها از طریق 

باال بردن گرایش های کارآفرینانه در بین افراد جامعه به ویژه جوانان دانست.
ســرهنگی تاکید کرد: درصدد هســتیم تا از طریق ارتقای آگاهی و اطالع رسانی و ترویج فرهنگ 

کارآفرینی، مشوق راه اندازی کسب و کارها توسط عموم جامعه باشیم.
مدیــرکل دفتر توســعه کارآفرینی تصریح کــرد: در ایران، طی 5 دوره از ســال 1394 تا 1399 
بزرگداشت این هفته با مشارکت بازیگران زیست بوم کارآفرینی نظیر کارآفرینان، نهادهای دولتی و 
خصوصی، دانشگاه ها و موسسات آموزشی، شتاب دهنده ها، مراکز رشد، مراکز کارآفرینی، سرمایه 
گذاران، سیاســتگذاران، محققان  از طریق برگزاری رویدادهای مختلف در قالب سمینار، همایش، 

دورهمی، مسابقه، گپ و گفت و .. انجام شده است.
وی، توضیح داد: امســال نیز دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری 
و مشــارکت فعال ادارات کل اجرایی و شرکای اجتماعی خود با در نظر گرفتن شرایط موجود در 
کشور، برنامه های این رویداد جهانی را با رعایت پروتکل های بهداشتی و از طریق فضای مجازی و 

به صورت غیرحضوری برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت تعاون ســرهنگی، شــبکه سازی و تعامل بیشتر 
بازیگران اصلی زیست بوم کارآفرینی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی و شناسایی خالءهای 
موجود در این زیســت بوم برای برنامه ریزی و سیاســتگذاری را از مهمترین مزایای برگزاری این 

رویداد در این حوزه دانست.
گفتنی است؛ دوشنبه  17 آبان به عنوان»کارآفرینی، تولید و اشتغال پایدار«، سه شنبه 18 آبان» 
کارآفرینی، مانع زدایی و مبارزه با فســاد«،  چهارشنبه 19 آبان»کارآفرینی و فناوری های نوین«، 
پنج شــنبه 20 آبان»کارآفرینی و زنان«، جمعه 21 آبان»کارآفرینی اجتماعی«، شنبه 22 آبان » 
نهادها، بنیادها و شبکه ســازی کارآفرینی« و  یکشنبه 23 آبان » کارآفرینی، آموزش و مشاوره« 

نامگذاری شده است.
عالقه مندان می توانند از طریق لینک های زیر در این رویداد ملی شرکت کنند:

HTTPS://WWW.SKYROOM.ONLINE/CH/KANOUN/KARAFARINI
HTTPS://WWW.SKYROOM.ONLINE/CH/KANOUN/KARAFARINI1

دبیر شورای عالی انقالب عنوان کرد؛ 

ابالغ تاسیس »صندوق علم و فناوری کشور« 
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: چهار مصوبه قبلی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 

توسط رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی ابالغ شد که اسناد بسیار مهم شورا محسوب می شوند.
به گزارش بازارکار، جلسه 847 شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست آیت اهلل دکتر سید ابراهیم 
رئیسی و با حضور رؤسای مجلس شورای اسالمی، قوه قضائیه و اعضا حقیقی و حقوقی شورای عالی 

انقالب فرهنگی برگزار شد.
سعیدرضا عاملی، در حاشیه این جلسه در سخنانی اظهار داشت: چهار مصوبه قبلی دبیرخانه شورای 
عالی انقالب فرهنگی را آیت اهلل دکتر رئیســی؛ رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی ابالغ کرد که 

اسناد بسیار مهم شورا محسوب می شوند.
وی یکی از این اسناد ابالغ شده را مصوبه »بنیاد علم ایران« که در واقع جایگزین صندوق حمایت 
از پژوهشگران می شود. یکی دیگر از اسناد ابالغی »صندوق علم و فناوری کشور« است که مجموعه 
حمایت های پژوهشــی وزارت علوم در این صندوق متمرکز شــده و این صندوق ظرفیتی را برای 

حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ایجاد می کند.

با حکم عبدالملکی؛

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزارت کار منصوب شد 

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حکمی »محمود کریمی بیرانوند« را به عنوان سرپرست معاونت 
توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه منصوب کرد. 

1

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی:

85 درصد افرادی که شغل مناسب ندارند،
5 فاقد  مهارت هستند

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ضمــن تشــریح راهــکار هــای ایجــاد یک میلیــون و هشــتصد و پنجــاه هزار شــغل اعــام کرد: 
بــر اســاس یکــی از مصوبــات شــورای عالــی اشــتغال، دانشــجویان در حیــن تحصیل آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای می بینند.

ــغل  ــزار ش ــاه ه ــتصد و پنج ــون و هش ــک میلی ــاد ی ــکار ایج ــه راه ــاره ب ــا اش ــی ب ــازار کار، عبدالملک ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب
خاطرنشــان کــرد :ســاز و کار ایجــاد اشــتغال مــا بــه ایــن صــورت اســت کــه تــاش مــی  کنیــم تــا افــراد بتوانند بــه درآمــد کافی 
بــرای گــذران زندگــی خــود برســند. همچنیــن پاییــن بــودن نــرخ مشــارکت در کشــور مــا همیشــه بــه عنــوان چالشــی بــزرگ 

مطــرح بــوده و افــراد زیــادی وجــود دارنــد کــه از پیــدا کــردن شــغل ناامیــد شــده انــد و در واقــع بیــکار مطلــق هســتند.

چرخه کامل آموزش و اشتغال
 در گروه خودروسازی سایپا

12

در آئین امضای تفاهم نامه ای اعالم شد 

هشتمین هفته جهانی کارآفرینی 
ایران برگزار می شود

2

همزمان با 180 کشور جهان 

برنامه سازمان برنامه برای
11 مساله محور کردن دانشگاه 

در یک نشست تخصصی مطرح شد

12 ایده تبلیغات موثر
برای کسب و کارهای کوچک
9

خواندنی برای کسب و کارها 

رشته های کاربردی کسب وکار
خانگی حمایت می شوند

2

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری
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وزیـر علـوم، تحقیقات و فنـاوری با اشـاره به وجود 
۲۰ میلیـون نفـر دارای تحصیـات دانشـگاهی در 
کشـور گفـت: یکـی از بهتریـن بسـترها و زمینه هـا 
دانشـگاهی،  دانش آموختـگان  اشـتغال  بـرای 
پارک هـای علـم و فنـاوری و مراکز رشـد هسـتند.

بـه گـزارش بـازارکار، دکتـر محمدعلـی زلفـی گل 
در نشسـت سراسـری رؤسـای پارک هـای علـم و 
فنـاوری گفـت: امـروزه عمده تریـن مشـکل کشـور 
بیـکاری اسـت و ایجـاد شـغل، یـک کار جهـادی 
اسـت. در همیـن راسـتا وزارت علـوم مـی توانـد 
در  اشـتغال  ظرفیت هـای  فعال سـازی  طریـق  از 
پارک هـای علـم و فنـاوری بـه کشـور کمـک کند.

و  فنـاوری  و  علـم  هـای  پـارک  علـوم،  وزیـر 
بـرای  بهتریـن محـل  را  شـرکت های دانش بنیـان 
و  دانسـت  کشـور  در  نخبـگان  حفـظ  و  صیانـت 
گفت: سـرمایه گذاری برای توسـعه زیرسـاخت های 
پارک هـای علـم و فنـاوری بهتریـن سـرمایه گذاری 

بـرای نسـل آینـده کشـور اسـت.
وی اظهـار داشـت: امـروز از نظر تولیـدات علمی با 

اختـاف بـاال در منطقـه اول هسـتیم و در دنیا نیز 
بـا تولیـد ۷۰ هـزار سـند علمـی در هـر سـال، در 
جایـگاه پانزدهـم قـرار داریـم ولـی تـاش و برنامه 
وزارت علـوم ایـن اسـت کـه در عرصـه فنـاوری و 

نـوآوری نیـز جایـگاه خـود را ارتقـا دهیم.
دکتـر زلفی  گل گفت: برای توجه ویـژه به پارک های 
علـم و فنـاوری و شـرکت های دانش بنیـان، معاونت 
فنـاوری و نـوآوری در وزارت علـوم ایجاد می شـود 

و گام های اولیه آن برداشـته شـده اسـت.
بهتریـن  را  دانش بنیـان  اقتصـاد  بـه  توجـه  وی 
راهـکار بـرای تحقـق اقتصـاد مقاومتی و تـاب آوری 
اقتصـادی دانسـت و گفـت: هـم اکنون کـه تدوین 
برنامـه هفتـم توسـعه آغاز شـده اسـت بایـد احکام 
الزم بـرای حمایـت از پارک هـای علـم و فنـاوری و 
نهادینـه شـدن فنـاوری در کشـور را آمـاده کنیـم.

وزیـر علـوم تاکیـد کـرد: بایـد توسـعه فنـاوری در 
کشـور یـک مطالبـه عمومـی باشـد لـذا از نخبگان 
دعـوت می شـود پیشـنهادات خـود را بـرای ایجاد 
فرهنـگ فنـاوری و نـوآوری در کشـور بـه وزارت 

ارسـال کنند. علـوم 
ــی  ــام کاف ــت اهتم ــت: دول ــی گل گف ــر زلف دکت
ــاد  ــا ایح ــراً ب ــاوری را دارد و اخی ــعه فن ــه توس ب
صنــدوق حمایــت از علــم و فنــاوری موافقــت کــرد 
ــن  ــرای ای ــی ب ــی خوب ــع مال ــی مناب و در ســال آت

ــد. ــد ش ــی خواه ــش بین ــدوق پی صن
ــامانه  ــاد س ــرای ایج ــوم ب ــه وزارت عل وی از برنام
نظــام پیشــنهادات و ایده هــای نــوآوری در زیــر مجموعه 
ــر داد  ــان اســام خب ــتنادی جه ــوم اس ــگاه عل پای

ــه  ــاد جامع ــه آح ــامانه هم ــن س ــت: در ای و گف
می کننــد  مطــرح  را  کشــور  مهــم  نیازهــای 
طریــق  از  اجرایــی  دســتگاه های  نیازهــای  و 
ــامانه  ــف احصــا می شــود در س ــی عت شــورای عال
بارگــذاری می شــود و دانشــگاهیان و محققــان، 
ــن  ــه ای ــخگویی ب ــرای پاس ــود را ب ــای خ ایده ه
ــری  ــی ب ــرح عملیات ــد و ط ــام می کنن ــا اع نیازه

ــد. ــی کنن ــه م آن ارائ
وزیــر علــوم اعــام کــرد: بــرای اعضــای هیــأت علمــی 
و  دهنــد  انجــام  کاربــردی  پژوهش هــای  کــه 
بــرای رفــع نیازهــای کشــور فعالیــت کننــد 
حمایت هــای مختلفــی در آئیــن نامــه ارتقــاء 
و آئیــن نامــه پذیــرش دانشــجوی تحصیــات 

ــود. ــی ش ــی م ــش بین ــی پی تکمیل
ــی  ــی گل در خصــوص مباحــث مدیریت ــر زلف دکت
ــی  ــز زدای ــر تمرک ــاوری ب ــم و فن ــای عل ــارک  ه پ
تاکیــد کــرد و گفــت: بایــد مدیریــت مراکــز رشــد 
ــض  ــاوری تفوی ــم و فن ــه پارک هــای عل ــاوری ب فن
شــود و آن پــارک ضمــن مدیریــت، پاســخگو هــم 

باشــد.
ــن  ــه ای ــاوری رابط ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
وزارت بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
و  کــرد  ذکــر  تعاملــی  تعاملــی  را  جمهــوری 
ــی  ــای علم ــوم، نهاده ــه وزارت عل ــت: مجموع گف
ــی  ــی بخش ــامی، همگ ــگاه آزاد اس ــی؛ دانش دولت
ــا  ــتند و ب ــور هس ــاوری کش ــم و فن ــازل عل از پ
ــی نظــام را  هماهنگــی و همــکاری؛ اهــداف عال

ــد. ــی کنن ــق م محق

ظرفیت پارک های علم و فناوری برای اشتغال 
دانش آموختگان فعال می شود

با هدف کمک به رونق کسب و کارهای هنری: هم زمان با ۱۸۰ کشور جهان؛ 

طرح آموزش رایگان هنر در مناطق 
محروم اجرا می شود 

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی از 
هنر  رایگان  آموزش  طرح  اجرای 
برخوردار  کم  محروم،  مناطق  در 
وزارتخانه  این  سوی  از  مرزی  و 

خبر داد.
به گزارش بازارکار به نقل از مرکز 
رسانی  اطاع  و  عمومی  روابط 
اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
تاکید  با  اسماعیلی  محمدمهدی 
بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی 

برای برخورداری فرزندان ایران اسامی از امکان برابر در آموزش های فرهنگی 
و هنری، رویکرد و شعار تحول و عدالت محوری در دولت سیزدهم و صیانت از 
هنرهای ملی، بومی و محلی اعام کرد: در حوزه فرهنگ وهنر برنامه های ویژه ای 
برای عمل به این شعار در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مرزی طراحی 

شده است که به تدریج اجرا خواهد شد.
اسماعیلی گفت: در نخستین گام آموزش رشته های مختلف هنری به صورت 
رایگان با هدف کمک به رونق کسب و کارهای هنری و کشف استعدادهای هنری 

در این مناطق اجرا می شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی افزود: طرح آموزش هنر در دو بخش شامل آموزش 
اندازی موسسات فرهنگی،  رشته های مختلف هنری و همچنین کمک به راه 
هنری، کانون های فرهنگی، هنری مساجد، آموزشگاه های هنری و هنرستان های 

هنرهای زیبا در مناطق محروم و مرزی انجام خواهد شد.

کارفرمایـی  بیمـه  معافیـت  طـرح  اجـرای  نتایـج 
تـا پایـان شـهریور مـاه ۱۴۰۰ نشـان می دهـد کـه 
بیـش از ۲۸ هـزار و ۹۸۰ فـارغ التحصیـل جـوان 
بـکار  و  کارفرمایـان جـذب  از سـوی  اولـی  شـغل 
گرفتـه شـده اند کـه از ایـن تعـداد ۳۵ درصـد مرد و 
۶۵ درصـد زن هسـتند؛ همچنیـن دانش  آموختگان 
دارای مدرک تحصیلی لیسـانس بیشـترین سهم در 
میـان جذب شـدگان را بـه خود اختصـاص داده اند.

بـه گزارش بـازارکار، طرح مشـوق بیمـه کارفرمایی 
بـا هـدف تحـرک بخشـی بـه بـازار کار، حمایـت از 
کارآفرینـان و صاحبـان کسـب و کارهـای آسـیب 
کارفرمایـان  ترغیـب  و  کرونـا  شـیوع  از  دیـده 
از  اسـتفاده  بـه  خدماتـی  و  تولیـدی  کارگاههـای 

کار  وزارت  سـوی  از  و  تهیـه  جدیـد  کار  نیـروی 
ابـاغ شـده اسـت.

 وزارت کار در راسـتای اجـرای مـاده ۷۱ قانـون 
از  کارفرمایـان  معافیـت  توسـعه،  ششـم  برنامـه 
پرداخت حق بیمه سـهم کارفرمـا را در قبال به کارگیری 
نیـروی کار جدیـد از بین دانش آموختگان دانشـگاهی 

جـوان در دسـتور کار قـرار داده اسـت.
بـر اسـاس شـیوه نامه اجرایـی طـرح مشـوق بیمـه 
بـرای  کارفرمـا  سـهم  بیمـه  حـق  کارفرمایـی، 
بکارگیـری هـر تعـداد نیـروی جدیـد دانش آموخته 
دانشـگاهی بـه مـدت ۲ سـال بـه حسـاب کارفرمـا 
واریـز مـی شـود. ایـن هزینـه معـادل ۲۰ درصـد 
حقـوق و دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار اسـت.

در واقـع پـس از گذراندن دوره سـه ماهـه مقدماتی 
کارورزی کـه طـی آن کارفرمـا از پرداخـت هزینـه 
دسـتمزد و بیمـه کارورز معـاف اسـت، در صـورت 
جـذب کارورز از سـوی کارفرمـا در کارگاه، هزینـه 
برقـراری معافیـت بیمـه کارفرمـا به مـدت حداکثر 
سـازمان  حسـاب  بـه  دولـت  سـوی  از  سـال   ۲

می شـود. واریـز  اجتماعـی  تأمیـن 
بـه گـزارش ایسـنا،  بـرای بهـره منـدی از مزایـای 
ایـن طـرح، کارفرمایـان باید دارای مجـوز فعالیت از 
مراجع رسمی کشـور بوده و کد کارگاهی تامین اجتماعی 
داشـته باشـند و در سـامانه مشـوق بیمـه ای ثبـت 

کنند. نـام 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: 

 معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیس جمهـوری گفت: 
کسـب  و  خانـواده  زمینـه  در  کاربـردی  رشـته های 
مهارت هـای  کـه  رشـته هایی  و  خانگـی  کارهـای  و 
دانشـجویان را ارتقـا دهد، مورد حمایـت این معاونت 

قـرار می گیرنـد.
بــه گــزارش ایمنــا از وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری، 
انســیه خزعلــی در دیــدار بــا دکتر نســرین صــادق زاده 
سرپرســت دانشــگاه حضــرت معصومــه )س( بــا تاکید 
بــر اهمیــت تقویــت دانشــگاه های ویــژه بانــوان، افــزود: 
دانشــگاه های تــک جنســیتی ویــژه بانــوان همــواره 
مــورد تأییــد و تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــوده اســت 
کیفیــت  و  عملکــرد  ایشــان،  توصیــه  طبــق  و 
ــه ای  ــه گون ــد ب ــیتی بای ــک جنس ــگاه های ت دانش
باشــد کــه بــه خــودی خــود مــورد انتخــاب بانــوان 

ــد. قــرار گیرن
معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیس جمهـور بـا ابراز 
خرسـندی از خانـواده محـور بـودن برنامه ریزی ها و 
فعالیت هـا در دانشـگاه حضـرت معصومـه )س( قـم، 
اظهـار داشـت: توجـه ویژه بـه خانـواده، از بین بردن 
هسـته  اسـتحکام  و  خانـواده  متوجـه  آسـیب های 
اولیـه جامعـه از مهمتریـن مأموریت هـای دانشـگاه 

حضـرت معصومه )س( اسـت.
خزعلـی گفـت: در کشـورهای غربـی بررسـی علمی 
مسـائل مرتبـط بـا خانـواده بـه مطالعـات خانـواده 
و  علمـی  رشـته های  بلکـه  نمی شـود،  محـدود 
ماننـد  خانـواده  محوریـت  بـا  متعـددی  پژوهشـی 
خانـواده و اقتصـاد، خانـواده و روانشناسـی، خانـواده 
و جامعـه شناسـی و مـورد توجـه قرار گرفته اسـت.

وی از سرپرسـت دانشـگاه حضـرت معصومـه )س( 
شـدن  کاربـردی  بـرای  جامعـی  برنامـه  خواسـت 
رشـته های موجـود و ایجـاد رشـته های جدیـد برای 

حـل مشـکات جامعـه تدویـن شـود.

معــاون امــور زنــان 
ریاســت  خانــواده  و 
جمهــوری دراولیــن 
نشســت هم اندیشــی 
دبیرخانــه ســتاد ملــی 
ــواده گفــت:  زن و خان
ــان  ــرای زن ــی خصوصــا ب ــازی و کارآفرین توانمندس
ــوار یکــی از اولویــت هــای معاونــت  سرپرســت خان

ــان اســت. زن
و  زنـان  امـور  معاونـت  خزعلـی  انسـیه  همچنیـن 
خانواده ریاسـت جمهوری در اولین نشسـت هم اندیشـی 
دولـت  در  خانـواده  و  زن  ملـی  سـتاد  دبیرخانـه 
سـیزدهم که با هدف بررسـی اولویت ها و مشـکات 
مربـوط بـه زن و خانـواده ضمـن تاکید بـر همکاری 
بـا سـتاد ملـی زن و خانـواده و برگـزاری منظـم این 
جلسـات، عنـوان کـرد: در حـال برنامـه ریزی هایـی 
بـرای بهبود و ارتقـاء جایگاه معاونت زنـان و خانواده 
هسـتیم. همچنیـن در تاش هسـتیم تـا بتوانیم زن 
و خانـواده تـراز انقـاب اسـامی را در سـطح ملی و 

بیـن المللـی معرفـی کنیم

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری: 

رشته های کاربردی مرتبط با خانواده و کسب وکار خانگی حمایت می شوند

اولویت معاونت زنان
 بر توانمندسازی زنان 

سرپرست خانوار

 هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران
 برگزار می شود

دبیـر دائمـی هفتـه جهانـی کارآفرینـی 
بـرای  رویـداد  ایـن  برگـزاری  از  خبـر 
د  دا لـی  متوا ســـال  هشتمیـــن 
کـه بـه همت باشـگاه کارآفرینـی ایران 
و مرکـز کارآفرینـی ایـران و بـا حمایـت 
تهـران،  دانشـگاه  کارآفرینـی  دانشـکده 
هم زمـان بـا بیـش از ۱۸۰ کشـور جهان 

برگـزار خواهـد شـد.
بـه گـزارش بـــازارکار، هفتـــه جهانـی 
کارآفرینی ایران امسـال برای هشتمین سال 
متـــوالی بـــه همت باشـگاه کارآفرینی 
ایـران  کارآفرینـی  مرکـز  و  ایـران 
کارآفرینـی  دانشـکده  حمایـت  بـه  و 
دانشـگاه تهـران از ۱۷ تـا ۲۳ آبـان ۱۴۰۰ هم زمـان بـا بیـش از ۱۸۰ کشـور جهـان 
و  کارآفرینـی  توسـعه  و  ترویـج  رویـداد  ایـن  برگـزاری  از  هـدف  شـود.  برگزارمـی 
ارزش آفرینـی و ایجـاد انگیـزه و انتقـال تجربه کارآفرینان کشـور در شـرایط اقتصادی 

و محدودیت هـای کرونـا بـه جوانـان ایران زمیـن اسـت.
بـا توجـه به پاندمی ویروس کرونا تاش می شـود با انتشـار گسـترده رویداد در سـطح 
کشـور، مخاطبان بیشـتری بتواننـد به صورت همسـطح و عادالنـه از برنامه های آناین 
آموزشـی بهره منـد شـده و فرهنـگ کارآفرینی در سـطحی گسـترده تر منتشـر گردد. 
برگزارکننـدگان ایـن رویـداد در کشـور با هـدف هموار نمـودن بخشـی هرچند اندک 
از مسـیر توسـعه و رشـد اکوسیسـتم اسـتارتآپی و کارآفرینـی جوانـان، تـاش دارنـد 
بتواننـد بخشـی از رکـود اقتصادی ناشـی از شـیوع کرونا را در کشـور جبـران نمایند.

سـروش مـودب اضافـه کـرد: از بخش هـای مختلـف رویـداد می تـوان بـه وبینار هـا و 
پنـل های تخصصـی کسـب وکار و کارآفرینی و تعامل هـای بین المللـی و مصاحبه های 
آنایـن بـا صاحبان تأثیرگذار کسـب وکار های دانـش بنیان و ایرانیان موفق در سراسـر 

اشـاره کرد. دنیا 
امسـال بـه صـورت ویـژه در روز ۱۷ آبـان رویـداد تخصصـی سـامیت بانوان بـا تمرکز 
بـر انتقـال تجـارب و معرفـی توانمندی هـا و افتخارات بانـوان موفـق و کارآفرین ملی و 

بین المللـی نیـز در برنامـه قرار گرفته اسـت.
هـم  و  بنیان گـذاران  کـه  اسـت  فراهـم  امـکان  ایـن  بانـوان  کارآفرینـی  بخـش  در 
بنیان گـذاران اسـتارتاپ ها و صنایـع خـاق بـا تکمیل فـرم اطاعات اولیـه و تکمیل و 
ارسـال فایـل ارایـه که از طریـق ایمیل دریافت خواهنـد کرد، بتواننـد در بخش جذب 

سـرمایه بـه سـرمایه گذاران معرفـی گردند.
همچنیـن در سـامیت بانـوان، پنل هـای تخصصـی بـا موضوعـات هارمونی کسـب وکار 
اسـتارتاپ های حـوزه سـامت، کارآفرینـی روسـتایی و معرفـی رویـداد  و زندگـی، 

بین المللـی she entrepreneurs برگـزار خواهـد شـد.
عـاوه بـر ایـن، در طـول هفتـه جهانـی کارآفرینـی ایـران، در پنل هـای تخصصـی 
دیگـری کـه بـا حضـور کارآفرینـان و ارزش آفرینـان برگزار خواهد شـد، بـه موضوعات 
مختلفی همچون اقتصاد و تحول دیجیتال، نقشـه راه کارآفرینی، روایتگری کسـب و کار، 
کارآفرینـی دانش آمـوزی، کارافرینـی اجتماعـی، نقش کوچینگ در توسـعه کسـب و کار، 

کامیتـاپ و ... پرداختـه خواهد شـد.
همچنیـن یـک روز از رویـداد بـه عنـوان روز مشـاوره و سـرمایه گذاری )هـم آفرینی( 
  B۲B برنامه ریزی شـده کـه باارائـه خدمـات مشـاوره به افـراد و نیـز برگزاری جلسـات
ارتبـاط موثـری بیـن ایده هـای نوآورانـه و فناورانـه بـا سـرمایه گذاران را فراهـم می کند.

یکـی از بخش هـای رویـداد امسـال »اسـتارتاپ من« اسـت که بـا هدف ارائـه گزارش 
عملکـرد فعالیت هـای اسـتارتاپ های موفـق ایـران بـه زبان انگلیسـی و انتشـار آن در 
سـایت جهانـی برنامه ریزی شـده اسـت. افراد کارآفریـن می توانند داسـتان کارآفرینی 
خـود را در سـایت هفتـه جهانـی کارآفرینـی ایران برای درج در نشـریه ارسـال کنند.

اختتامیـه مراسـم در تاریـخ ۲۳ آبان مـاه ۱۴۰۰ با حضـور مقامات کشـوری و رهبران 
کارآفریـن بـا رعایـت پروتکل های بهداشـتی برگزار خواهد شـد.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه برخـی وبینار هـا بـه دلیـل محدودیت هـای زمانـی در بـازه 
هفتـه جهانـی کارآفرینـی، پیـش از رویداد هـای اصلـی و از ۱۳ آبانمـاه ۱۴۰۰ برگـزار 

شـد. خواهند 
بـرای ثبـت نـام در پنل هـا و وبینار هـا و دریافـت مشـاوره کسـب و کار در ایـن رویداد 
جهانـی بـه سـایت gewiran.com مراجعـه نموده و یا برای کسـب اطاعات بیشـتر 

بـا شـماره هـای ۰۲۱۲۸۴۲۹۷۸۳ – ۰۹۱۹۳۱۰۳۳۱۹ تماس حاصـل فرمایید.

ضرورت تصویب سند راهبردی
 اشتغال در کشور 

نماینــده مــردم شــیراز و زرقــان در مجلــس شــورای اســامی بــر تصویــب 
ســند راهبــردی اشــتغال در کشــور تاکیــد کــرد.

بــه گــزارش بــازارکار بــه نقل از باشــگاه خبرنــگاران جــوان از شــیراز، ابراهیم 
ــان در مجلــس شــورای اســامی در  ــزی نماینــده مــردم شــیراز و زرق عزی
آییــن نوزدهمیــن مســابقه ملــی مهــارت در مجتمــع شــهید ربانــی شــیراز 
بــا بیــان ایــن کــه در حــوزه کارآفرینــی و اشــتغال بــا مشــکات عدیــده ای 
ــن حــوزه راهبرد هــای تعییــن کننــده و  ــم اظهــار داشــت: در ای مواجــه ای

قابــل توجــه ارائــه ندادیــم.
ــس  ــی و سیاســت خارجــی مجل ــت مل ــب رییــس اول کمیســیون امنی نای
شــورای اســامی افــزود: فرهنــگ کار در کشــور مــا جــدی گرفتــه نشــده 
و همیــن کــه امــروز یــک ســند راهبــردی اشــتغال نداریــم، خــود حکایــت 

از رویــه اشــتباه دارد.
نماینــده شــیراز و زرقــان در مجلــس شــورای اســامی افــزود: وقتــی نــگاه 
جوانــان مــا تنهــا بــه اســتخدام دولتــی در ســاختار اداری اســت نیــز نشــان 

از همیــن تفکــر اشــتباه اســت.
ــی  ــوزه کارآفرین ــق برخــی کشــور ها در ح ــات موف ــه تجربی ــاره ب ــا اش او ب
ــر  ــا را درگی ــاده، خانواده ه ــای س ــا برنامه ه ــرد: برخــی کشــور ها ب ــان ک بی

تولیــد و اشــتغال کــرده انــد.
عزیــزی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه وجــود صنایــع 
مختلــف در اســتان فــارس و تعطیلــی ایــن صنایــع بــا اشــتباهات و 
سیاســت های غلــط گفــت: اســتان فــارس امــروز اســتان صنایــع خامــوش 
اســت چراکــه صنعــت در ایــن اســتان بــا تصمیمــات غلــط و واگذاری هــای 

ــی تعطیــل شــده اســت . غیــر اصول
ــه اشــتغال و کارآفرینــی تغییــر کنــد،  ــگاه مــا ب ــد ن ــا بیــان اینکــه بای او ب
اظهــار داشــت: در تصویــب بودجــه، قوانیــن و اجــرا همــه عوامــل بایــد پــای 
کار بیاینــد تــا مشــکل کشــور در ایــن حــوزه حــل شــود چراکــه بــا نــگاه 

ــود. ــق ب ــوان موف ــره ای نمی ت جزی

نماینده مردم شیراز و زرقان 
در مجلس شورای اسالمی

استقبال کارفرمایان از جذب لیسانسه ها در بنگاه
برای اولین بار سند آمایش آموزش 

عالی مهارتی در کشور تدوین شد
رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی 
اعـام کـرد: سـند آمایش آمـوزش عالی 
کشـور  در  بـار  اولیـن  بـرای  مهارتـی 
رونمایـی  بـزودی  و  شـد  تدویـن 

شـد. خواهـد 
بــه گــزارش بــازارکار از دانشــگاه جامــع 
ــد  ــردی، محمدحســین امی علمــی کارب
ایــن  دوم  راهبــردی  برنامــه  گفــت: 
ــه  ــات رئیس ــب هی ــه تصوی ــگاه ب دانش
رســیده اســت و از ســال ۱۴۰۰ تــا 

ســال  ۱۴۰۴ ادامــه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه ســند آمایــش 
آمــوزش عالــی مهارتــی بــرای اولیــن بــار 
در کشــور تدویــن شــد و بــزودی رونمایــی خواهــد شــد گفــت: از ســوی همــه اســتان هــا 

ــه شــده  اســت. ــاره ســند ارائ ــج ســاله درب ــه پن برنام
رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی اظهارداشــت: در برنامــه دوم دانشــگاه 
جامــع علمــی کاربــردی بحــث ارتقــای کیفیــت، ارتقــای ســطح مدرســان، ســاماندهی 
ســتادهای اســتانی دانشــگاه و چابــک ســازی فرایندهــای دانشــگاه در اولویت قــرار گرفته و 
همچنیــن بودجــه هــای دانشــگاه براســاس برنامــه راهبــردی تدویــن خواهــد شــد و مبنای 

ایــن حرکــت خواهــد بــود.
ــن آن از  ــه تدوی ــور ک ــی کش ــنامه مهارت ــن دانش ــدن اولی ــاده ش ــن از آم وی همچنی
ســه ســال قبــل شــروع شــده بــود خبــرداد و افــزود: رونمایــی اولیــه آن انجــام شــده و 
رونمایــی اصلــی آن بــه همــراه ســند آمایــش طــی ۲ هفتــه آینــده انجــام خواهــد شــد.
وی تصریــح کــرد: بعــد از چنــد ســال تــاش مقدمــات اعــزام اولین دانشــجوی دانشــگاه 
جامــع علمــی کاربــردی بــرای کارورزی دوره هــای مهارتــی بــه یکــی از دانشــگاه هــای 

آلمــان انجــام شــده کــه البتــه ایــن اقــدام بــه دلیــل کرونــا بــا تعویــق مواجــه شــد.
رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بیــان کــرد: از شــنبه ۱۵ آبــان مــاه ســالجاری 

تمــام کاس هــای ایــن دانشــگاه بــه صــورت ۱۰۰درصــد حضــوری برگــزار مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت حــدود ۶۰۰ مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی بــا ۲۲۰هــزار 
دانشــجو گفــت: ایــن دانشــگاه در ۵ هــزار و ۱۰۰ کدرشــته محــل از مهرمــاه ســالجاری 
ــی  ــور متقاض ــطح کش ــه در س ــل ک ــته مح ــت و ۲۷۳ کدرش ــه اس ــجو پذیرفت دانش
ــد  ــل جدی ــته مح ــد رش ــز ۸۰۰ ک ــال نی ــدند و امس ــذف ش ــم ح ــته ای ــری داش کمت

داشــتیم.
ــک ســختی داشــت و دانشــجویان را  ــار داشــت: فضــای مجــازی گرچــه ی ــد اظه امی
ــا یــک مزیــت داشــت کــه زیرســاخت هــای  از برنامــه هــای عملــی محــروم کــرد ام
فنــاوری در کشــور فراهــم شــد. کاس هــای مجــازی را بــه صــورت محــدود در حــوزه 

درس هــای نظــری و عمومــی ادامــه خواهیــم داد.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی: 

رفع مشکل جذب نیرو 
در سازمان حفاظت محیط زیست 

در دیــدار رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و ســازمان امــور 
اســتخدامی کشــور بــر رفــع مشــکات ســاختاری و بهبــود وضعیــت رفاهــی و 

ــد. ــد ش ــت تاکی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــتخدامی س اس
ــازمان  ــت س ــعه مدیری ــاون توس ــیان مع ــر دانش ــازارکار؛ اصغ ــزارش ب ــه گ ب
ــی  ــت رفاه ــود وضعی ــل بهب ــی از قبی ــت: موضوعات ــدار گف ــن دی ــاره ای درب
پرســنل و همچنیــن حــل مســائل و مشــکات ســازمان در ایــن دیــدار مــورد 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــث و بررس بح
او بــا تاکیــد بــر اهمیــت موضوعــات مطــرح شــده در ایــن نشســت صمیمانــه 
ــوع  ــانی، موض ــروی انس ــود نی ــه کمب ــدار در زمین ــن دی ــرد: در ای ــد ک تاکی
اســتخدام های جدیــد و اصــاح ســاختار ســازمانی بحث هــای متنوعــی 
مطــرح شــد کــه بــا پیگیــری مباحــث شــاهد تحــوالت مهمــی در ایــن زمینــه 

ــود. خواهیــم ب
ــی در  ــوق پرداخت ــب حق ــدم تناس ــئله ع ــرح مس ــه از ط ــیان در ادام دانش
ــدار  ــتگاه ها در دی ــایر دس ــه س ــبت ب ــت نس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــس  ــی ریی ــم لطیف ــت و میث ــط زیس ــازمان محی ــس س ــاجقه ریی ــی س عل
ســازمان امــور اســتخدامی کشــور خبــر داد و تاکیــد کــرد: مجموعــا در زمینــه 
متناســب ســازی وضعیــت رفاهــی کارکنــان ســازمان نســبت بــه دســتگاه های 
ــرر  ــن مق ــد و همچنی ــرح ش ــوب و جــدی مط ــیار خ ــای بس همســان بحث ه
ــان آن  شــد ایــن موضوعــات در جلســات آتــی طرفیــن کــه ســازمان میزب

ــود. ــری ش ــا حصــول نتیجــه پیگی ــود ت ــد ب خواه
ــندی از  ــراز خرس ــا اب ــت ب ــط زیس ــازمان محی ــت س ــعه مدیری ــاون توس مع
برگــزاری ایــن جلســه تصریــح کــرد: رییــس ســازمان امــور اســتخدامی کشــور 
دیــد مثبتــی بــه مســائل طــرح شــده داشــت و بــرای رفــع مشــکات ســازمان 

حفاظــت محیــط زیســت قــول مســاعد داد.

در جلسه مدیران این سازمان
 و سازمان امور استخدامی انجام شد

بنــا بــر آمــار ارائــه شــده از ســوی مرکــز آمــار ایــران، نــرخ بیــکاری زنــان 
۱۸ تــا ۳۵ ســاله در تابســتان امســال بــه ۳۱ درصــد رســیده اســت.

ــا آمــار منتشــر شــده از ســوی مرکــز آمــار  ــق ب ــازارکار مطاب ــه گــزارش ب ب
ــت  ــه نخس ــه ماه ــه در س ــاله ک ــا ۳۵ س ــان ۱۸ ت ــکاری زن ــرخ بی ــران، ن ای
ــد  ــه ۳۱ درص ــاری ب ــال ج ــتان س ــود؛ در تابس ــد ب ــال ۲۷.۸ درص امس

ــت.  ــیده اس رس
بــه طــور کلــی، نــرخ بیــکاری جوانــان ۱۸ تــا ۳۵ ســاله از ۱۵.۶ درصــد در 
ــن بیــن  ــه ۱۷.۶ درصــد در تابســتان امســال رســیده و در ای بهــار ۱۴۰۰ ب
نــرخ بیــکاری مــردان جــوان ۱۸ تــا ۳۵ ســاله نیــز از ۱۲.۹ درصــد در بهــار 

امســال بــه ۱۴.۶درصــد در تابســتان ســال جــاری رســیده اســت.
ــا ۳۵ ســاله همــواره بیشــتر از  ــان جــوان ۱۸ ت ــکاری زن ــرخ بی ــع ن در واق
نــرخ بیــکاری مــردان جــوان ایــن رده ســنی بــوده اســت؛ بــه طــوری کــه 
درحالــی نــرخ بیــکاری مــردان جــوان ۱۸ تــا ۳۵ ســاله طــی ســالهای ۹۵ تــا ۹۹ 
ــان جــوان  ــرخ بیــکاری زن ــوده کــه ن ــا ۱۶ درصــد در نوســان ب بیــن ۱۴ ت

۱۸ تــا ۳۵ ســاله در همیــن ســالها بعضــا بــه ۳۴ درصــد نیــز رســیده و بیــن 
۲۷ تــا ۳۴ درصــد در نوســان بــوده اســت.

در ســال گذشــته نیــز، بــه طــور کلــی نــرخ بیــکاری جوانــان ۱۸ تــا ۳۵ ســاله 
ــا ۳۵ ســاله ۲۷/۹ و  ــان ۱۸ ت ــکاری زن ــرخ بی ــه تفکیــک ن ۱۶/۷ درصــد و ب

نــرخ بیــکاری مــردان ۱۸ تــا ۳۵ ســاله ۱۴/۱ درصــد بــوده اســت.
ــد در  ــی از ۱۵.۶ درص ــز درحال ــتر نی ــاله و بیش ــان ۱۵ س ــکاری زن ــرخ بی ن
بهــار امســال بــه ۱۷/۷ درصــد در تابســتان ســال جــاری رســیده کــه همیــن 
نــرخ در همیــن بــازه ســنی بــرای مــردان از ۷.۵ درصــد در بهــار ۱۴۰۰ بــه ۸/۱ 

درصــد در تابســتان امســال رســیده اســت.
ــاله و بیشــتر ۱۵/۶ و  ــان ۱۵ س ــکاری زن ــرخ بی ــز، ن ــته نی ــال گذش در س

نــرخ بیــکاری مــردان  ۱۵ ســاله و بیشــتر ۸.۴ درصــد بــوده اســت.
ــاله و بیشــتر طــی  ــان ۱۵ س ــکاری زن ــرخ بی ــن ن ــل از ایســنا، همچنی ــه نق ب
ســالهای ۹۵ تــا ۹۹ همــواره بیــن ۱۵ تــا ۲۰ درصــد و نرخ بیــکاری مردان ۱۵ ســاله 

و بیشــتر در ایــن ســالها بیــن ۸ تــا ۱۰ درصــد در نوســان بــوده اســت.

نرخ بیکاری »زنان جوان« به ۳۱ درصد رسید 

نشست تخصصی وزارتخانه های کار 
ایران و مکزیک برگزار شد

در چهارمین نشست تخصصی وزارتخانه های کار دو کشور ایران و مکزیک 
بر گسترش همکاری ها در حوزه های خدمات کار و اشتغال زایی، توانمندسازی 

زنان و تامین اجتماعی تاکید شد.
به گزارش بازارکار به نقل از مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی،»حامد فروزان« 
مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست که به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شد با اشاره به روابط خوب جمهوری اسامی ایران با مکزیک 

و وجود زمینه های زیاد همکاری، خواستار تقویت و ارتقاء سطح همکاری ها شد.

وی با اشاره به حوزه های متنوع همکاری دو وزارتخانه از جمله خدمات فنی برای 
کار و اشتغال زایی، توانمندسازی زنان، ایجاد شغل برای اقشار آسیب پذیر، تبادل 
تجربه و دانش در زمینه تامین اجتماعی، ابراز امیدواری کرد؛ با امضاء یادداشت 
تفاهم نهایی شده توسط وزرای دو کشور، این همکاری ها بیش از گذشته ادامه یابد.
»ارنستو گامبوآ گررو«، مدیر مسائل جهانی وزارت کار مکزیک نیز با اباغ پیام تبریک 
وزیر کار و رفاه اجتماعی کشورش در پی انتصاب دکتر عبدالملکی، پیشنهاد داد:  

نشستی تخصصی در حوزه  های تحت پوشش دو وزارتخانه برگزار شود.
وی، همچنین از آمادگی مکزیک برای گسترش همکاری های خود با ایران خبر داد.

در این نشست، مدیران و کارشناسان تامین اجتماعی، به معرفی و تبیین قوانین 
و مقررات بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد و رویه های پوشش بیمه های 

اجباری و اختیاری کشور خود پرداخته و تجربیات خود را به اشتراک گذاشتند.
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سرپرست دفتر برنامه ریزی امور فناوری: ◄ ◄
جهاددانشـگاهی ییـس  ر تاکیـد 

وهـای متخصص بیـت نیر  بـر تر
وهشـگاه ابـن سـینا  در پژ

رییــس جهاددانشــگاهی در بازدید از 
پژوهشــگاه ابــن ســینای ایــن نهــاد 
تاکیــد کــرد: فعالیــت پژوهشــی 
هــم  و  علمــی  ارزش  هــم  بایــد 
ارزش اقتصــادی داشــته باشــد و 
ــا  ــا دنی ــت ب ــل رقاب ــاوری قاب ــه فن ب

ــود. ــر ش منج
بــه گــزارش بــازارکار در ایــن مراســم 
دکتــر طیبــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
پژوهشــگاه ابن ســینای جهاددانشــگاهی در انجــام ماموریــت هــای خــود موفــق 
بــوده اســت گفــت:  عــاوه بــر ایــن بایــد حــوزه نــوآوری کــه در مجموعــه وجود 
دارد گســترش و تقویــت شــود کــه در ســتاد جهاددانشــگاهی مــورد توجــه 

ویــژه اســت.
ــای  ــت ه ــانی فعالی ــاع رس ــزوم اط ــر ل ــه ب ــگاهی در ادام ــس جهاددانش ریی
ــینا  ــن س ــگاه اب ــط پژوهش ــام توس ــت انج ــه و در دس ــام گرفت ــی انج تحقیقات
جهاددانشــگاهی تأکیــد کــرد و آن را الزمــه انعــکاس مطلــوب دســتاوردهای 

ــاد دانســت. ــن نه ای
وی در حــوزه آمــوزش نیــز بــر فراهــم بــودن امــکان تربیــت افــراد متخصــص 
در ایــن پژوهشــگاه تاکیــد و اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه ارتباطــات خوبــی کــه 
ــط  ــکان بس ــت، ام ــرده اس ــرار ک ــوریه برق ــور س ــا کش ــگاهی ب جهاددانش
ــود دارد. ــور وج ــت در کشــور مذک ــن خدم ــه ای ــای آموزشــی و ارای ــت ه فعالی
ــگاهی  ــاوری جهاددانش ــش و فن ــاون پژوه ــد مع ــر پورعاب ــه، دکت در ادام
نیــز بــر فراهــم بــودن فرصــت بــرای پژوهشــگران جهــت انتخــاب موضوعــات 
پژوهشــی قــوی تأکیــد کــرد و فعالیــت هــای ترویجــی انجــام شــده در فضــای 
مجــازی و تلیغــات مرکــز درمــان در حــوزه درمــان نابــاروری را از نقــاط قــوت 

فعالیــت پژوهشــگاه مطــرح کردنــد.
ــر تجــاری ســازی و انجــام پژوهــش قبــل و بعــد  ــد ب ــا تأکی  وی همچنیــن ب
تجــاری ســازی اظهــار کــرد: تأســیس شــرکت توســعه زیســت فنــاوری ملت از 
ــینا  ــن س ــگاه اب ــده در پژوهش ــام ش ــوب انج ــیار خ ــای بس ــت ه فعالی

ــت. ــگاهی اس جهاددانش
در ایــن مراســم دکتــر اســماعیلی جاویــد مدیــر کل دفتــر تخصصــی پزشــکی 
جهاددانشــگاهی نیــز بــا تأکیــد بــر ایــن کــه پژوهشــگاه ابــن ســینا بــر مرزهــای 
دانــش فعالیــت مــی کنــد بــر لــزوم اطــاع رســانی، فعالیــت هــا و بــر ضــرورت 

پوشــش خبــری تولیــد دانــش و تولیــد فنــاوری توســط اســاتید، تأکیــد کــرد.
دکتــر محمدرضــا صادقــی رییــس پژوهشــگاه ابــن ســینای جهاددانشــگاهی نیز 
ضمــن تأکیــد بــر تمرکــز محققــان پژوهشــگاه بــر انجــام طــرح هــای فناورانــه و 
کاربــردی، بــه معرفــی طــرح هــای شــاخص پژوهشــگاه پرداخــت و در راســتای 
طــرح هــای فناورانــه و رســاندن محصــوالت بــه بــازار و تمرکــز بــر عرصــه تولید، 

خدمــات مرکــز رشــد و شــرکت هــای تابعــه را یــادآور شــد.

مـدارک تحصیلی ۷۵ درصد شـاغالن 
کارشناسـی  حـوزه دانش بنیان، 

است باالتر  و 

در  شــاغل  هــزار   ۶۵ حــدود 
واحدهــای فنــاور کشــور وجــود 
اهمیــت  حائــز  نکتــه  و  دارد 
مــدارک  کــه  اســت  ایــن 
ایــن  درصــد   ۷۵ تحصیلــی 
شــاغلین، کارشناســی و باالتــر از 

اســت.  کارشناســی 
بــه گــزارش بــازارکار، سرپرســت 
امــور  برنامه ریــزی  دفتــر 
فنــاوری وزارت علــوم از افزایــش 
فــروش شــرکت های مســتقر 
ــاوری  ــم و فن ــای عل در پارک ه

ــه  ــن شــرکت ها ب ــروش ای ــزان ف ــت: در ســال گذشــته می ــر داد و گف کشــور خب
رســید. تومــان  میلیــارد  هــزار   ۱۸ از  بیــش 

دکتــر بهنــام طالبــی سرپرســت دفتــر برنامه ریــزی امــور فنــاوری وزارت علــوم 
ــر  ــور وزی ــا حض ــه ب ــاوری ک ــم و فن ــای عل ــای پارک ه ــت روس در نشس
علــوم برگــزار شــد گفــت: از مجمــوع ۴۹ پــارک علــم و فنــاوری در 
ــاوری  ــه فن ــب ۴ منطق ــه در قال ــت ک ــه ای اس ــارک منطق ــور، ۲۸ پ کش

شــده اند. دســته بندی 
وی افــزود: ۵ پــارک علــم و فنــاوری مربــوط بــه دســتگاه های اجرایــی اســت 
کــه مجوزشــان از وزارتخانه هــای مرتبــط صــادر شــده، ۱ پــارک خصوصــی، ۱ پــارک 
وابســته بــه ریاســت جمهــری )پــارک پردیــس(، ۳ پارک وابســته بــه جهاد دانشــگاهی و 
۱۱ پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاهی مشــغول فعالیــت هســتند کــه ۹ پــارک 
دانشــگاهی بــا وزارت علــوم مرتبــط اســت، ۱ مــورد بــا وزارت بهداشــت و ۱ مــورد 

هــم وابســته بــه دانشــگاه آزاد اســامی اســت.
ــه  ــی ۲ ده ــت: ط ــار داش ــاوری اظه ــور فن ــزی ام ــر برنامه ری ــت دفت سرپرس
ــت و  ــته اس ــی داش ــد افزایش ــاوری رون ــم و فن ــای عل ــداد پارک ه ــر، تع اخی
ــان را  ــرکت های دانش بنی ــاور و ش ــای فن ــد واحده ــه رش ــش، زمین ــن افزای ای

فراهــم کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ۲۰۰۰ شــرکت دانش بنیــان در ســال ۱۳۹۹ گفــت: 
ــه  ــود دارد و نکت ــور وج ــاور کش ــای فن ــاغل در واحده ــزار ش ــدود ۶۵ ه ح
ــز اهمیــت ایــن اســت کــه مــدارک تحصیلــی ۷۵ درصــد ایــن شــاغلین،  حائ
کارشناســی و باالتــر از کارشناســی اســت بــه طوریکــه ۴۶ درصــد دارای 
ــدرک  ــد دارای م ــد و ۸ درص ــد کارشناسی ارش ــی، ۲۳ درص ــدرک کارشناس م

ــتند. ــری هس دکت
ــز  ــاوری و مراک ــم و فن ــای عل ــی پارک ه ــث درآمدزای ــه بح ــاره ب ــا اش وی ب
ــد  ــته رون ــال گذش ــد، در س ــز رش ــرکت ها و مراک ــروش ش ــزود: ف ــد اف رش
ــروش  ــان ف ــارد توم ــزار میلی ــش از ۱۸ ه ــه بی ــه طوریک ــته ب ــی داش افزایش

شــرکت های مســتقر در پارک هــای کشــور بــوده اســت.

در بازدید از این پژوهشکده مطرح شد

ــت  ــعرباف در نشس ــی ش ــین رحیم ــر غامحس دکت
ــم و فنــاوری سراســر کشــور  روســای پارک هــای عل
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــوم برگ ــر عل ــور وزی ــا حض ــه ب ک
ــرکت های  ــای ش ــر تقاض ــال های اخی ــت: در س داش
ــای  ــتقرار در پارک ه ــرای اس ــان ب ــاور و دانش بنی فن
علــم و فنــاوری کاهــش داشــته اســت کــه بایــد برای 

ایــن موضــوع چــاره اندیشــی کنیــم. 
بــه گــزارش بــازارکار، معــاون پژوهــش و فنــاوری وزیر 
علــوم گفــت: مراکــز رشــد و پارک هــای علــم وفناوری 
بســتری مناســبی هســتند کــه در آن زنجیــره از ایده 
ــه  ــع« ک ــم ناف ــود و »عل ــی می ش ــا محصــول عمل ت
ــه  ــم ب ــل عل ــش و تبدی ــردی شــدن دان همــان کارب

ــروت اســت محقــق می شــود.                           ث
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت مراکــز رشــد در پیشــرفت 
نظــام فنــاوری کشــور گفــت: مراکــز رشــد بســتری 
هســتند کــه ایــده هــای خاقانه بــه محصولــی دانش 
بنیــان تبدیــل مــی شــوند و نمونــه هــای آن ســاخت 
و آزمایــش مــی شــود و ســپس آمــاده تجاری ســازی 

و ورود بــه بــازار مــی شــود.
وی پارک هــای علــم و فنــاوری را نقطــه اتصــال 
فعالیــت دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و موسســات علمی 
ــرفت،  ــوم پیش ــت ب ــد زیس ــی توانن ــه م ــت ک دانس
ــد و  ــکل دهن ــتان ها ش ــوآوری را در اس ــاوری و ن فن

ــد. ــری کنن راهب

معــاون پژوهــش و فنــاوری بــا تاکید بــر ایجــاد مراکز 
رشــد در سراســر کشــور گفــت: هــم اکنــون حــدود 
۳۰۰ شهرســتان، هیــچ مرکــز رشــد و فنــاوری ندارند 
و مــا بایــد طــوری برنامه ریــزی کنیــم کــه در یــک 
ــتانی  ــچ شهرس ــر هی ــاله، دیگ ــد س ــاه چن ــق کوت اف
در کشــور نداشــته باشــیم کــه مرکــز رشــد نداشــته 

. شد با
وی اظهــار داشــت: وزارت علــوم مــی توانــد بر اســاس 
ــاد  ــتاز ایج ــدار و پیش ــود، پرچم ــی خ ــف قانون وظای
زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری باشــد اما ایــن برنامه، 
ــه  ــه جانب ــت هم ــت و حمای ــی اس ــی و فرابخش مل
دولــت، مجلــس و نهادهایــی ماننــد ســازمان برنامــه 
ــاز دارد. و بودجــه و ســازمان اداری و اســتخدامی را نی

دکتــر رحیمــی تاکیــد کــرد: در زیســت بــوم از علــم 
تــا عمــل، پارک هــای علــم و فنــاوری جایــگاه ویــژه 
ــرو  ــگاه در گ ــن جای ــظ ای ــد و حف ــازی را دارن و ممت
حفــظ ارتبــاط بــا نهادهــای علمــی ماننــد دانشــگاه ها 

و انجمــن هــای علمــی اســت.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم:  ◄
تقاضـای شـرکت های دانش بنیان برای اسـتقرار 

کاهش یافت در پارک هـای علم و فنـاوری 

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان ایــن کــه بیــش از ۸۵ درصــد از افرادی 
کــه شــغل مناســب ندارنــد، فاقــد مهــارت هســتند، گفــت: تعامــل بــا صنعــت یکی 

از مهمتریــن اقدامــات ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور در دولت ســیزدهم اســت.
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر حجــت اهلل عبدالملکــی در بازدیــد از مرکــز تخصصــی 
مهــارت و فنــاوری خــودرو  ۹دی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه  در حــال تقویــت اشــتغال 
در کشــور هســتیم ، اظهارداشــت: برخــی از دســتگاه هــا از جملــه ســازمان فنــی و 

حرفــه ای، ســرعت عمــل نشــان داده و جــان تــازه ای گرفتــه انــد.
ــرای ایجــاد اشــتغالزایی توســعه  ــی را ب ــوزی فن ــه مهارت آم ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
مــی دهیــم، گفــت: بــر اســاس ارزیابی هــا، اگــر مســئله مهارت آمــوزی حــل شــود، 

بخــش قابــل توجهــی از اشــتغال ناپایــدار و غیــر رســمی، حــل شــدنی اســت.
عبدالملکــی،  تعامــل بــا صنعــت را  یکــی از مهمتریــن اقدامــات ســازمان فنــی و 
حرفــه ای کشــور در دولــت ســیزدهم دانســت و  گفــت: در دوره هــای قبــل نیــز  

ایــن سیاســت، وجــود داشــته امــا در ایــن دوره در اولویــت قــرار گرفتــه اســت.
در ادامــه، وزیــر تعاون،کارورفــاه اجتماعــی و رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی وحرفــه 
ــور در  ــه ای کش ــی وحرف ــای فن ــی و پژوهش ه ــت مرب ــز تربی ــور از مرک ای کش

شهرســتان کــرج در اســتان البــرز بازدیــد کردنــد.
حجـت الـه عبدالملکـی در بازدیـد از دپارتمان فنـاوری آموزش و تولیـدی محتوای 
الکترونیکـی مرکـز تربیـت مربـی کـرج از نزدیک با فعالیـت های آموزشـی مهارتی 

ایـن سـازمان جهـت مربیـان فنی و حرفه ای آشـنا شـد.

دعوت به همکاری

يك شركت در زمينه طراحي و ساخت مخازن تحت 
فشار صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
 واقع در شهرك صنعتي شمس آباد تهران 

در نظر دارد به منظور تكميل كادر اجرايي خود از نيروهاي كار 
 آزموده و متخصص به شرح ذيل دعوت به همكاري نمايد.

مسئول واحد
 توليد با حداقل ۱۰ سال سابقه كاري مرتبط 

 )ترجيحا مهندس مكانيك(ـ كارخانه
مسئول واحد كنترل كيفيت

 با حداقل ۵ سال سابقه كاري مرتبط 
 )مهندس و يا كارداني مكانيك(ـ كارخانه

مهندس مكانيك
 آشنا به اصول طراحي و نقشه كشي مخازن تحت فشار نفت و گاز 

 و پتروشيمي ـ دفتر تهران

متقاضيان مي توانند رزومه كاري خود را فقط به آدرس
  ايميل زير ارسال نمايند.

pcemployee2@yahoo.com

شركت مهندسي اليف تك انگلستان 
جهت تكميل نيروي انساني خود در ايران از طريق شركت نماينده 
ايراني خود، با شرايط زير براي دفتر تهران و يا به صورت دوركاري 

 استخدام مي  نمايد:
 ۱- فارغ التحصيل دانشگاه هاي معتبر دولتي در مقطع فوق ليسانس 
٢- داشتن مدرك كارشناسي ارشد در  رشته هاي مهندسي_مواد، 

مهندسي شيمي، مهندسي مكانيك،  
 مهندسي ايمني و بازرسي فني 

 ٣- معدل ليسانس و فوق ليسانس هر دو باالي ۱۶ 
 ۴- مسلط به زبان انگليسي ترجيحا داراي مدرك آيلتس يا تافل 

۵- مسلط به نرم افزار هاي Microsoft بخصوص 
Word و Excel،  PowerPoint 

 ۶- ترجيحا مسلط به نرم افزار اتوكد و ام اس پروجكت 
 ۷- ترجيحا داراي سابقه فعاليت هاي دانشجويي خارج از درس 

 ۸- موفقيت در آزمون ورودي شركت شامل سواالت عمومي
 ۹- موفقيت در دوره هاي آموزشي شركت، قبل از استخدام 
از تمامي واجدين شرايط فوق دعوت مي شود رزومه انگليسي

  خود را به آدرس ايميل 
 Careers1400@gmail.com 

 ارسال فرمايند. 

دعوت به همکاری

يك شركت بزرگ پيمانكاري به منظور تصدي رياست 
كارگاه يكي از پروژه هاي دريايي )اسكله( خود از مهندسين

 با تجربه بيش از ده سال سابقه مرتبط دعوت 
 به همكاري مي نمايد. 

hossein.parakoh@gmail.com

دعوت به همکاری

◄
که شـغل  بیـش از ۸۵ درصد افرادی 

مناسـب ندارنـد، فاقد مهارت هسـتند 

عبدالملکی در بازدید از مرکز مهارت خودروی 9 دی: 

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: ۷۵ درصد از ظرفیت پذیرش دانشجو در این 
دانشگاه در سال تحصیلی جاری خالی مانده است که بر اساس برنامه ریزی انجام شده 
از این پس مرکزی بابت کمبود دانشجو حذف نمی شود بلکه رشته های تحصیلی در آن 

مرکز تغییر خواهد کرد.
به گزارش بازارکار، محمدحسین امید در گفت وگو با ایرنا ظرفیت پذیرش دانشجو در 
دانشگاه علمی کاربردی در سال تحصیلی جاری را ۴۰۰ هزار نفر اعام کرد و افزود: 
امسال کمتر از ۱۰۰ هزار نفر این دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده اند که این 
موضوع موجب شده است برخی مراکز نتوانند در تعدادی از کد رشته ها دانشجو جذب 
کنند. وی درباره ضرورت ساماندهی مراکز دانشگاهی و برخی اظهارنظرها برای حذف 
تعداد بیشتری از مراکز علمی کاربردی به دلیل کاهش کیفیت آموزشی و کمبود متقاضی 
تصریح کرد: تعداد مراکز دانشگاه علمی کاربردی در سه سال اخیر با توجه به ضرورت 
ساماندهی این مراکز از یک هزار و ۷۵ به ۵۸۰ مرکز کاهش یافته است و در ادامه نیز 
اگر مرکزی پس از مهلت یک ساله نتواند در ارزیابی سالیانه شاخص های کیفی رتبه باالتر 

از سطح بندی چهار  را به دست آورد از مجموع مراکز این دانشگاه حذف خواهد شد.
امید با تاکید بر اینکه مراکز با کیفیت باالی آموزشی حتی با حداقل دانشجو نیز حمایت 
می شوند و حذف مراکز در آینده تنها به دلیل نبود کیفیت آموزشی انجام خواهد شد، 
یادآور شد: در زمینه ساماندهی رشته های تحصیلی این دانشگاه نیز در ۲ سال اخیر 
حدود ۲۰۰ رشته از فهرست پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربری خارج شدند و 
امسال نیز در برخی رشته ها تقاضا به صفر رسیده است که این کد رشته ها نیز در سال 

آینده حذف می شوند.

◄
۵ درصد ظرفیت دانشـگاه 

بـردی در سـال تحصیلی جاری  کار علمـی 
خالی مانده اسـت

دکتر محمد حسین امید:

دعوت به همکاری

شركت پيشگامان معماری آريا در استان تهران از افراد واجد شرايط به منظور توسعه كادر تخصصی خود بصورت 
تمام وقت با مزايا و بيمه دعوت به همكاری می نمايد.

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را از طريق راههای ارتباطی مندرج در هر رديف شغلی ارسال نمايند.

راه ارتباطی مزاياشرايط احرازعنوان شغلی

كارشناس مهندسی 
فروش - تهران

آقا،  ۵ نفر، ليسانس و فوق ليسانس عمران و معماری
سابقه كار: حداقل ٣ سال سابقه كار اجرايی و فروش

حداكثر سن ٣٣ سال، دارای كارت پايان خدمت
 ٣d آشنايی به زبان انگليسی، مسلط به نرم افزارهای

max ،autocad، sketchup
محل خدمت: دفتر فروش مركزی تهران

فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پايين ترين رده تا 
باالترين رده، پرداخت به موقع حقوق و تمام مزايا با در نظر 

گيری تمام تسهيالت مختلف برای پرسنل، بيمه تكميلی، 
تامين رضايت و رفاه پرسنل به عنوان يكی از اهداف اصلی 

سازمان، برگزاری دوره های مختلف آموزشی رايگان، 
محيط كاری سالم و پويا

 job@pma.co.ir
 

كارشناس مهندسی 
فروش - تهران

خانم/ آقا، ۶ نفر،  ليسانس و فوق ليسانس معماری، 
معماری داخلی، حداقل ۱ سال سابقه كار فروش

حداكثر سن ٣٢، دارای كارت پايان خدمت )آقايان(
 autocad ،sketchup vray مسلط به نرم افزارهای

٣d max ،lumion
محل خدمت: فروشگاه مركزی تهران

 
فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پايين ترين رده تا 

باالترين رده، پرداخت به موقع حقوق و تمام مزايا با در نظر 
گيری تمام تسهيالت مختلف برای پرسنل، بيمه تكميلی

تامين رضايت و رفاه پرسنل به عنوان يكی از اهداف اصلی 
سازمان، برگزاری دوره های مختلف آموزشی رايگان، 

محيط كاری سالم و پويا

 job1@pma.co.ir
 

كارشناس محصول و 
طراحی

خانم/ آقا، ۴ نفر، ليسانس و فوق ليسانس گرافيك و يا 
نقاشی، حداقل ۱ سال سابقه كار، حداكثر سن ٣۵

دارای كارت پايان خدمت)آقايان(
آشنا با پروسه چاپ، آشنايی به زبان انگليسی

 office ،photoshop corel آشنا به نرم افزارهای
،indesign

محل خدمت: دفتر مركزی تهران

 
فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پايين ترين رده تا باالترين 
رده، پرداخت به موقع حقوق و تمام مزايا با در نظر گيری تمام 

تسهيالت مختلف برای پرسنل، بيمه تكميلی
تامين رضايت و رفاه پرسنل به عنوان يكی از اهداف اصلی 

سازمان،برگزاری دوره های مختلف آموزشی رايگان، 
محيط كاری سالم و پويا

 job2@pma.co.ir
 

كارشناس اجرايی دفتر 
فنی

آقا، ٢ نفر،  ليسانس و فوق ليسانس عمران و معماری
٣ سال سابقه كار اجرايی، حداكثر سن ٣۵ سال

دارای كارت پايان خدمت، آشنايی به زبان انگليسی
آشنايی با office ،autocad، آشنايی با نقشه های فاز ٢

محل خدمت: دفتر مركزی تهران

 
فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پايين ترين رده تا باالترين 
رده، پرداخت به موقع حقوق و تمام مزايا با در نظر گيری تمام 

تسهيالت مختلف برای پرسنل، بيمه تكميلی
تامين رضايت و رفاه پرسنل به عنوان يكی از اهداف اصلی 

سازمان، برگزاری دوره های مختلف آموزشی رايگان، 
محيط كاری سالم و پويا

 job3@pma.co.ir
 

كارشناس حسابداری

خانم/ آقا،ليسانس و فوق ليسانس حسابداری
حداقل ۱ سال سابقه كار، حداكثر سن ٣۵

دارای كارت پايان خدمت،)آقايان(
ديپلم رياضی يا تجربی، ترجيحًا آشنا به راهكاران سيستم

محل خدمت: دفتر مركزی تهران

 
فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پايين ترين رده تا باالترين 
رده، پرداخت به موقع حقوق و تمام مزايا با در نظر گيری تمام 

تسهيالت مختلف برای پرسنل، بيمه تكميلی
تامين رضايت و رفاه پرسنل به عنوان يكی از اهداف اصلی 

سازمان،برگزاری دوره های مختلف آموزشی رايگان،
 محيط كاری سالم و پويا

 job4@pma.co.ir
 

كارشناس ماركتينگ 
)ديجيتال ماركتينگ(

 ،MBA ،خانم/ آقا، ٢ نفر،  ليسانس مديريت بازرگانی
بازاريابی،  حداقل ۱ سال سابقه كار، حداكثر سن ٣٢
دارای كارت پايان خدمت)آقايان(، آشنايی به زبان 

انگليسی، آشنايی با office، آشنايی با مفاهيم بازاريابی
محل خدمت: دفتر مركزی تهران

 
فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پايين ترين رده تا 

باالترين رده، پرداخت به موقع حقوق و تمام مزايا با در نظر 
گيری تمام تسهيالت مختلف برای پرسنل، بيمه تكميلی

تامين رضايت و رفاه پرسنل به عنوان يكی از اهداف اصلی 
سازمان، برگزاری دوره های مختلف آموزشی رايگان، 

محيط كاری سالم و پويا

 job5@pma.co.ir
 

كارشناس ارشد صادرات
خانم/ آقا، ليسانس عمران، معماری، بازرگانی

حداقل ٣ سال سابقه كار فروش صادرات، حداكثر سن ٣۵
دارای كارت پايان خدمت )آقايان(، تسلط كامل به زبان انگليسی
آشنا به ICDL، محل خدمت: فروشگاه مركزی تهران

 
فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پايين ترين رده تا باالترين 

رده، پرداخت به موقع حقوق و تمام مزايا با در نظر گيری 
تمام تسهيالت مختلف برای پرسنل، بيمه تكميلی

تامين رضايت و رفاه پرسنل به عنوان يكی از اهداف اصلی 
سازمان، برگزاری دوره های مختلف آموزشی رايگان، 

محيط كاری سالم و پويا

 job6@pma.co.ir
 

كارشناس اداری
خانم،  ليسانس مديريت بازرگانی، مديريت دولتی
حداقل ۱ سال سابقه كار اداری، حداكثر سن ٣۵

آشنا به امور اداری، دبيرخانه، بايگانی و بيمه
محل خدمت: دفتر مركزی تهران

 
فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پايين ترين رده تا 

باالترين رده، پرداخت به موقع حقوق و تمام مزايا با در 
نظر گيری تمام تسهيالت مختلف برای پرسنل

بيمه تكميلی، تامين رضايت و رفاه پرسنل به عنوان يكی از 
اهداف اصلی سازمان، برگزاری دوره های مختلف آموزشی 

رايگان، محيط كاری سالم و پويا

job7@pma.co.ir
 

دعوت به همکاری

موسسه راهبران توسعه
کارشناس آموزش

 )خانم(. دارای سابقه آموزشی، ليسانس يا فوق ليسانس 
مديريت يا برنامه ريزی آموزشی يا كامپيوتر. 
مسلط به icdl و امور آموزشی. ارسال رزومه: 

Kiamehr110@yahoo.com

واتس آپ ۰۹۰٣۱۴۹۵۹٣۰

دعوت به همکاری

يك موسسه آموزشی معتبر
یک نفر مدیر تبلیغاتی

 آشنا به تبليغات اينترنتی،  و شبكه های 
اجتماعی در حوزه آموزش زبان و حقوق

 و نشر با حقوق ومزايای مكفی نيازمند هست
ارسال رزومه به واتس آپ

۰۹۱۰۰۷۰٣۵۴۹
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لزوم افزایش سهم مشاغل خانگی از تسهیالت بانکی 

یک پیشران طرح توسعه مشاغل خانگی 

۳۳۰ شغل و حرفه خانگی در استان تهران تعریف شده است

جهش ۹۰۰ در صد ی اعطا ی تسهیالت مشاغل خانگی در البرز 

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگر ی و صنایع دستی البرز

راه اندازی »مدرسه اقتصاد و مهارت« 
در دستور کار فنی  و حرفه ای خوزستان 

معاون اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان عنوان کرد 

اشتغال ۱۸ هزار نفر در پاالیشگاه های پارس جنوبی 

مدیر عامل مجتمع گازی پارس جنوبی خبر داد 

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــران ب ــتاندار ته ــواده اس ــان و خان ــور زن ــرکل ام مدی
مهــارت آمــوزی زنــان روســتایی مانــع مهاجــرت می شــود گفــت: ۳۳۰ شــغل و 

حرفــه خانگــی در اســتان تهــران تعریــف شــده اســت.
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــع خبرن ــارقی در جم ــا ش ــر، ثری ــزارش مه ــه گ ب
ــث  ــد باع ــه می توان ــی ک ــی از راه های ــت: یک ــار داش ــتاها اظه ــوزش در روس آم
توســعه مشــاغل خانگــی و مانــع مهاجــرت روســتاییان شــود، توســعه آمــوزش و 

ــد. ــی می باش ــاغل خانگ ــه مش ــژه در زمین ــه وی ــارت ب مه
ــه  ــت بلک ــی نیس ــخت و طوالن ــنگین، س ــای س ــور آموزش ه ــزود: منظ وی اف
ــرد را  ــک ف ــی معیشــتی ی ــد زندگ ــارت می توان ــک مه ــد ســاعته ی ــوزش چن آم
متحــول کنــد ولــی از آنجــا کــه ایــن شــرایط در روســتاها کمتــر فراهــم اســت یــا 
ــر می باشــد. ــوارد کمت ــن م ــت در ای ــل نیســت موفقی ــا کام ــات خانواده ه اطالع

ــد  ــت بای ــرد: دول ــوان ک ــران عن ــتاندار ته ــواده اس ــان و خان ــور زن ــرکل ام مدی
ــغل  ــتا ۳۳۰ ش ــن راس ــد و در ای ــت را بردارن ــد و گام نخس ــری کن ــهیل گ تس
ــور  ــه زی ــوان نمون ــه عن ــده، ب ــف ش ــران تعری ــتان ته ــی در اس ــه خانگ و حرف
ــی،  ــه باف ــارچ، حول ــران و ق ــی، کشــت زعف ــراش ســنگ ها قیمت ــرش، ت آالت، ف
پارچه بافــی و غیــره کــه بــا حمایــت معاونــت زنــان ریاســت جمهــوری بــه شــکل 

ــم. ــوت انجــام دادی پایل
شــارقی ســپس گفــت: عالقــه منــدی زنــان روســتایی بــه ویــژه جوانــان 
تحصیل کــرده روســتایی جالــب بــود و ایجــاد انگیــزه کــرد مثــاًل آمــوزش رشــته 
ــای در حــال منســوخ شــدن  ــه از هنره ــی ســنتی ک ــی و پارچــه باف ــه باف حول
ــا اســتقبال زیــادی  می باشــد توســط یــک اســتاد در اســتان برگــزار شــد کــه ب
ــه  ــر در زمین ــت و تســهیل گ ــوان دول ــه عن ــد ب ــه نشــان می دهن ــرو شــد ک روب

ــم. ــالش کنی ــد بیشــتر ت توســعه مشــاغل خانگــی بای

مدیرکل امور زنان و خانواده استاندار تهران: 

یــک پیشــران طــرح توســعه مشــاغل خانگــی 
از  مشــاغل  اینگونــه  هــم  افزایــش  خواســتار 
تســهیالت بانکــی شــد و گفــت: تخصیــص اعتبــارات 
ــا  ــاغل تقریب ــن مش ــعه ای ــور توس ــه منظ ــا ب بانک ه

ــت. ــده اس ــر ش ــه صف ــک ب نزدی
ــه عنــوان پیشــران  فرشــته کمرکــی فراهانــی کــه ب
ــت  ــی، در اراک فعالی ــاغل خانگ ــعه مش ــرح توس ط
می کنــد، در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: 
ــغ  ــا مبل ــال ۱۳۹۵ب ــود را از س ــه خ ــت اولی فعالی
دو میلیــون تومــان و بــا حضــور چهــار هنرآمــوز در 
ــس از  ــردم و پ ــاز ک ــیده  اراک آغ ــر پوش ــازار س ب
گــذر زمــان حــوزه  فعالیتــی خــود را گســترش داده 
ــع و صــادرات  ــد، توزی ــه ای در حــوزه تولی و مجموع

ــی، و  ــروزه کوب ــاکاری، فی ــورآالت مین ــروف و زی ظ
ــردم. ــرداز ایجــاد ک مــس پ

ــک  ــوان ی ــه عن ــر ب ــه هن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــات گرفت ــر، نش ــی بش ــت در زندگ ــکل از خلق ش
از روح خــدا جــوی انســان اســت، اظهــار کــرد: هنــر 
همــواره بدنبــال تعالــی و رســیدن بــه کمــال اســت 
ــه  ــت ک ــاری اس ــق آث ــال خل ــا بدنب ــه م و مجموع

ــویم. ــک ش ــال نزدی ــی و کم ــه تعال ــم ب بتوانی
او در خصــوص میــزان فرصــت شــغلی ایجــاد شــده 
ــرای  ــر ب ــال حاض ــت: در ح ــح داد و گف ــز توضی نی
ــر  ــرای ۴۰ نف ــتقیم و  ب ــورت مس ــه ص ــر ب ۳۰ نف
بــه صــورت غیرمســتقیم اشــتغال ایجــاد شــده اســت 
ــال  ــده بدنب ــام ش ــای انج ــه ریزی ه ــا برنام ــه ب ک

اهــداف میان مــدت در دو ســال آتــی بــرای افزایــش 
ــی هســتیم. ــر اشــتغال کنون ــل دو براب حداق

معاون فناوری جهاد دانشـگاهی 
لرسـتان گفت: کمک به تنظیم 
 ۱۰۰۰ فـروش  برنامه هـای 
متقاضـی طـرح ملـی توسـعه 
مشــاغل خــــانگی توسـط 
جهـاد دانشـگاهی انجام شـد.
در  بیـــرانــــوند  رحیــم 
بــا  فــارس  بــا  گفت وگــو 
اشــاره بــه اینکــه فراینــد 

ــروش،  ــی ف ــامل پیش بین ــه ش ــت ک ــر اس ــی مؤث ــروش روش ــزی ف برنامه ری
ــل  ــود و مراح ــر س ــی ب ــروش مبتن ــداف ف ــن اه ــت، تعیی ــت درخواس مدیری
ــرد: در  ــوان ک ــروش اســت، عن ــش ف ــزی افزای ــک برنامه ری ــوب ی اجــرای مکت
همیــن راســتا بــه تنظیــم برنامه هــای تولیــد و فــروش ۱۰۰۰ متقاضــی طــرح 
ملــی توســعه مشــاغل خانگــی لرســتان در قالــب مشــاوره کمــک شــد.

ــروش  ــا ف ــد و ی ــای جدی ــی کاال ه ــع معرف ــی مواق ــه برخ ــان اینک ــا بی وی ب
کاال هــای همیشــگی بــرای برخــی متقاضیــان طرح ملی توســعه مشــاغل خانگــی به 
ــد  ــح  می دهن ــا ترجی ــه آنه ــن حــد ک ــا ای ــل  می شــود ت ــزرگ تبدی چالشــی ب
ــا داشــتن برنامــه  ــا ب ــزود:  ام ــد، اف ــدام بزرگــی را انجــام ندهن کــه چنیــن اق
ــرار  ــار فروشــندگان ق ــن شــرایط در اختی ــت ای ــزاری جهــت مدیری ــروش اب ف

خواهــد گرفــت.
ــان کــرد: در راســتای اجــرای  ــاوری جهــاد دانشــگاهی لرســتان بی معــاون فن
طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی لرســتان و مشــاوره الزم بــه متقاضیــان در 
طــی زنجیــره ارزش کســب و کارهــای خانگــی، کمــک بــه تنظیــم برنامه هــای 

تولیــد و فــروش متقاضیــان ایــن طــرح در دســتور کار قــرار گرفــت.
ــای  ــم برنامه ه ــه تنظی ــتا ب ــن راس ــرد: در همی ــان ک ــر نش ــد خاط بیرانون
ــتان  ــی اس ــاغل خانگ ــعه مش ــی توس ــرح مل ــی ط ــروش ۱۰۰۰  متقاض ف

ــد. ــک ش کم

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در گلستان:

کارآفرینی ویژگی شاخص طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی است

مدیــر اجرایــی طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی در گلســتان بــا بیــان اینکه 
ــی توســعه مشــاغل خانگــی اســت،  ــی  شــاخص طــرح مل ــی، ویژگ کارآفرین

گفــت: هــر خانــه می توانــد یــک واحــد تولیــدی و خدماتــی باشــد.
ــی  ــرح مل ــرد: ط ــار ک ــنا اظه ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــر نامن ــدی خطی مه
توســعه مشــاغل خانگــی در ســه فــاز پیش بینــی شــده کــه فــاز اول 
ــتغال در  ــیل های اش ــت  و پتانس ــت، ظرفی ــدی مزی ــایی و اولویت بن شناس
ــان از  ــازی متقاضی ــه توانمندس ــوط ب ــاز دوم مرب ــی، ف ــوزه مشــاغل خانگ ح
طریــق مشــاوره، راهنمایــی، اســتعداد ســنجی و فــاز ســوم اتصــال بــه بازار اســت.

ــویی  ــکاری و از س ــع بی ــت رف ــی در جه ــه مشــاغل خانگ ــان اینک ــا بی وی ب
دیگــر تولیــد ثــروت اهمیــت دارد، گفــت: یکــی از نقــاط ضعــف افــرادی کــه 
ــیدن  ــروش و نرس ــازار ف ــتن ب ــوند، نداش ــی می ش ــاغل خانگ وارد مش
ــی توســعه مشــاغل خانگــی  ــد مشــخص اســت کــه در طــرح مل ــه درآم ب

بــه آن توجــه شــده اســت.
گلســتان  در  خانگــی  مشــاغل  توســعه  ملــی  اجرایــی طــرح  مدیــر 
بــا بیــان اینکــه ایجــاد اشــتغال و حفــظ اشــتغال موجــود یکــی از 
ــعه  ــرد: توس ــح ک ــی رود، تصری ــه شــمار م ــای اساســی کشــور ب دغدغه ه
در  راهکارهــا  بهتریــن  از  یکــی  می توانــد  خانگــی  کســب وکارهای 

موضــوع اشــتغال در دوران شــیوع کرونــا باشــد.
از  اینکــه مشــاغل خانگــی در حــال یکــی  بیــان  بــا  نامنــی  خطیــر 
ــگاه  ــرد: ن ــد ک ــود، تأکی ــوب می ش ــا محس ــق در دنی ــب وکارهای موف کس

ــد. ــور باش ــد مح ــد بلن ــی بای ــاغل خانگ ــب وکار مش ــوزه کس ــه ح ب
وی خاطرنشــان کــرد: کســب درآمــد از مشــاغل خانگــی بــرای افــرادی کــه 
ــه راحتــی امکان پذیــر اســت  ــد ب ــه دارن دانــش، مهــارت و نگــرش کارآفرینان
امــا بایــد قبــل از فعالیــت جــدی بــه فکــر بــازار و مشــتری بــود و در واقــع 
ــروش  ــازار ف ــن ب ــب وکارها، تأمی ــن کس ــش روی ای ــای پی ــی از چالش ه یک
ــه آن  ــژه ای ب ــی توســعه مشــاغل خانگــی توجــه وی ــه در طــرح مل اســت ک

شــده اســت.

مدیــر کل میراث فرهنگــی، گردشــگر ی و صنایــع 
دســتی البــرز از جهــش ۹۰۰ در صــد ی اعطــا ی 
ــت از  ــه منظــور حمای تســهیالت مشــاغل خانگــی ب

هنر منــد ان و فعــاالن در اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، مرکــز البــرز، 
فریــدون محمــد ی گفــت: بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا 
ــاد ی،  ــا ی اقتص ــوزه ه ــام ح ــا ت وارده در تم و صدم
ــت  ــت معاون ــه هم ــه ب ــی جامع ــی، فرهنگ اجتماع
صنایع دســتی و هنر هــای ســنتی و بــه منظــور 
حمایــت از هنر منــد ان و فعــاالن ایــن حــوزه مقــرر شــد 
تســهیالت کم بهــره در اختیــار واجدیــن شــرایط 

ــرد. ــرار بگی ــن اســتان ق ای

مدیــر کل میراث فرهنگــی، گردشــگر ی و صنایــع 
بــا  و  اســاس  ایــن  بــر  افــزود:  البــرز  دســتی 
ســال  ابتــدا ی  از  شــده  انجــام  هماهنگی هــای 
ــه  ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــادل ۱۱۰ میلی ــون مع تا کن
هنر منــد ان و صنعتگــر ان تحــت پوشــش اســتان 

اختصــاص یافتــه اســت.
او بــا اشــاره بــه لــزوم رفــع موانــع و مشــکال ت 
واحد هــای تولیــد ی و کار گاه هــا ی صنایع دســتی 
تمامــی  شــامل  شــده  ارائــه  تســهیال ت  گفــت: 
ــه  ــایی و پروان ــوز، کارت شناس ــان دارای مج متقاضی
تولیــد انفــراد ی و کار گاهــی شــده و از ۲۰۰ میلیــون ریال 
ــی  ــور ط ــه منظ ــوب و ب ــال مص ــارد ری ــا ۵ میلی ت

ــی  ــل معرف ــا ی عام ــک ه ــه بان ــی ب ــل قانون مراح
ند. شــده ا

تا کنــون  ســال  ابتــدا ی  از  گفــت:  محمــدی 
۱۱۰ میلیــارد ریــال تســهیالت در اختیــار واجدیــن 
ــبت  ــز ان نس ــن می ــه ای ــه ک ــرار گرفت ــرایط ق ش
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۹۰۰ در صــد رشــد 

داشــته اســت.
او افــزود: صنایع دســتی و هنر هــای ســنتی در کنــار 
ســایر صنایــع تأثیــر بــه ســزایی در رشــد و توســعه 
ــاد ی  ــق اقتص ــتغال زایی و رون ــه اش ــرز و در نتیج الب
داشــته و همــواره از ســوی نهــاد هــا ی متولــی مــورد 

توجــه ویــژه قــرار گرفتــه اســت.

ــای  ــق آماره ــی طب ــان در حال کرم
رســمی از وجــود ۱۲۰ هــزار بیــکار 
رنــج مــی بــرد کــه اســتفاده از 
ظرفیــت مشــاغل خانگــی مــی تواند 
ــع معضــل  ــرای رف ــم ب ــی محک گام

ــد. ــتان باش ــن اس ــکاری در ای بی
بــه گــزارش بــازارکار، بــه نقــل 
ــکار  ــش ان ــی نق ــاغل خانگ از  مش
ناپذیــری در رونــق اقتصــادی و 
ــه  ــکاری در جامع ــکل بی ــع مش رف
بــازی مــی کننــد و بــا بهــره گیــری 
از ایــن ظرفیــت مــی تــوان در راســتای حــل مشــکالت اقتصــادی گام برداشــت. 
توســعه و حمایــت از مشــاغل خانگــی منجــر بــه اقتصــاد پویــا مــی شــود و در 

ــراه دارد. ــه هم ــم ب ــی را ه ــی مثبت ــرات اجتماع ــار آن اث کن
البتــه در کرمــان کــه جــزو اســتان هــای بــا باالتریــن نــرخ بیــکاری در کشــور 
بــوده و جمعیــت بیکارانــش بــه ۱۲۰ هــزار نفــر مــی رســد، توجــه بــه مقولــه 
مشــاغل خانگــی مــی توانــد در رفــع ایــن معضــل بســیار تاثیرگــذار باشــد آن 
هــم در شــرایطی کــه کرونــا تیشــه بــه ریشــه بســیاری از مشــاغل زده اســت.
ایــن در حالیســت کــه فعاالن حــوزه مشــاغل خانگی دچار مشــکالت عدیــده ای از 
جملــه راه پــر پیــچ و خــم دریافت تســهیالت بانکــی و مجوزهــا،  نبــود حمایت های 
کافــی از پیشــران ها و بازاریابــی محصوالتشــان هســتند. البتــه بحــث آمــوزش 
نیــز در ایــن حــوزه بســیار اهمیــت دارد و مــی توانــد اثــر بخشــی ایــن مشــاغل 

و ســطح درآمــد آن هــا را افزایــش دهــد.
برای دریافت جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید
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شرکت نفت الوان در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات )امنیت شبکه( نیروی بومی جذب می کند.
بــه گــزارش بــازارکار از بندرعبــاس، شــرکت پاالیــش نفــت الوان اعــالم کــرده کــه در زمینــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات )امنیــت شــبکه( نیــروی انســانی بومــی 

ــد. ــذب می کن ج
قالب این پذیرش نیرو به صورت جذب در شــرکت پیمانکاری به صورت اقماری ۱۴ روز کار و ۱۴ روز اســتراحت خواهد بود.

از واجدیــن شــرایط مــرد خواســته شــده تــا حداکثــر تــا ۱۵ آبان مــاه نســبت بــه ارســال ســابقه و رزومــه کاری خــود بــه آدرس الکترونیکــی 
کننــد. اقــدام   lavantraining@gmail.com

تابعیــت کشــور جمهــوری اســالمی ایــران و التــزام بــه قانــون اساســی، اعتقــاد بــه دیــن مبیــن اســالم و یــا یکــی از ادیــان شــناخته شــده در قانــون اساســی کشــورمان، 
ــد طــب  ــه تأیی ــل جســمانی ب ــی کام نای ــری، داشــتن تندرســتی و توا ــت و سوءپیشــینه کیف ــی، نداشــتن ســابقه محکومی ــه فســاد اخالق ــت ب ــدم محکومی ع
کار و عــدم اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و روانگــردان، دارا بــودن کارت پایــان خدمــت وظیفــه یــا معافیــت دائــم غیرپزشــکی، بومــی اســتان هرمــزگان، تحصیــالت حداقــل 
کارشناســی بــا یکــی از گرایش هــای فنــاوری اطالعــات و ســابقه کاری حداقــل ۱۰ ســاله در زمینه هــای مرتبــط بــا امنیــت شــبکه و امنیــت ســایبری )زیرســاخت و 

شــبکه و ســرویس های مایکروســافت مجازی ســازی و ســامانه های اطالعاتــی از شــرایط داوطلبــان اعــالم شــده اســت.
به گزارش فارس، شرکت نفت الوان در جزیره الوان در آبهای خلیج فارس مستقر است.

هاشــم زاده فرهنــگ مدیــر عامــل مجتمــع گازی 
در  نفــر  هــزار   ۱۸ اشــتغال  از  جنوبــی  پــارس 

داد. خبــر  جنوبــی  پــارس  پاالیشــگاه های 
بــا  گفت وگــو  در  فرهنــگ  هاشــم زاده  هــادی 
خبرنــگار بــازار اظهــار داشــت: مجتمــع گازی پــارس 
ــت  ــه اس ــات گاز منطق ــن تاسیس ــی بزرگتری جنوب
ــع  ــن مجتم ــور از ای ــد گاز کش ــر ۷۰ درص ــغ ب و بال

برداشــت و فــرآوری می شــود.
ــع گازی در  ــگاه های مجتم ــام پاالیش ــزود: تم وی اف
بــر  لــغ  با نــه  ا روز و  هســتند  تولیــد  ر  مــدا
ــن  ــیرین در ای ــب گاز ش ــر مکع ــون مت ۵۶۰ میلی
ــال  ــم در س ــه امیدواری ــود ک ــد می ش ــع تولی مجتم
شــاهد  مانع زدایی هــا«  و  پشــتیبانی ها  »تولیــد، 

ــیم. ــع گازی باش ــدات مجتم ــزان تولی ــش می افزای
جنوبــی  پــارس  گازی  مجتمــع  عامــل  مدیــر 

خاطــر نشــان کــرد: هم اکنــون روزانــه بیــش از 
۲۰ هــزار تــن گاز مایــع نیــز در ایــن مجتمــع تولیــد 
ــن مجموعــه اســت. ــگاه ای می شــود کــه نشــانه جای

هاشــم زاده فرهنــگ تصریــح کــرد: همچنیــن تولیــد 
ــد  ــات گازی و تولی ــکه میعان ــزار بش ــه ۷۵۰ ه روزان
ــدات  ــر تولی ــز از دیگ ــان نی ــن ات ــزار ت ــه ۱۶ ه روزان

ــن مجتمــع اســت. ارزشــمند ای
وی بیـان کـرد: افزایـش اشـتغال جوانـان بـه ویـژه 
جوانـان متخصـص و متعهـد بومـی در ایـن مجتمـع 
از مهم تریـن اهـداف مدیـران مجتمـع اسـت و در این 

مسـیر از هیـچ تالشـی فروگـذار نخواهیـم کـرد.
مدیـر عامـل مجتمـع گازی پـارس جنوبی از اشـتغال 
۱۸ هـزار نفر در پاالیشـگاه های پارس جنوبـی خبر داد و 
یادآور شـد: در حـال حاضر تعداد ۱۷ هـزار و ۹۰۰ نفر 
از جوانـان متخصـص در پاالیشـگاه های مجتمع گازی 

پـارس جنوبـی مشـغول هسـتند کـه امیدوارم شـاهد 
رونـق تولیـد در این مجموعه باشـیم .

معــاون آمــوزش، پژوهــش و برنامــه ریــزی اداره کل 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــا بیــان ایــن کــه اکنــون 
نخبــه پــروری را در دســتور کار خــود قــرار داده ایــم، 
ــارت« در  ــدازی »مدرســه اقتصــاد و مه ــت: راه ان گف

دســتور کار فنــی  و حرفــه ای خوزســتان قــرار دارد.
منصــور زنگنه منــش در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا 
ــی  ــابقات مل ــتان از مس ــی خوزس ــه میزبان ــاره ب اش
ــان یــک  تهویــه و تبریــد، اظهــار کــرد: امســال میزب
ــتان  ــتان خوزس ــاه در اس ــر در آذرم ــداد بی نظی رخ
ــتان  ــئوالن اس ــردم و مس ــه م ــه از هم ــتیم ک هس

دعــوت مــی کنیــم تــا در افتتاحیــه نوزدهمیــن دوره 
ــزاری  ــد برگ ــد و رون ــه و تبری ــی تهوی ــابقات مل مس
ــای  ــاوت آموزش ه ــند و تف ــته باش ــور داش آن حض
مهارتــی را بــا ســایر آموزش هــا ببیننــد. همچنیــن از 
تمــام صنایــع اســتان تقاضــا داریــم کــه در برگــزاری 
مســابقات ملــی تهویــه و تبریــد بــه مــا کمــک کننــد 

ــد. ــا بدانن ــد ســایر اســتان ه و اهمیــت کار را مانن
ــر  ــک زی ــه لین ــتر ب ــات بیش ــاهده جزیی ــرای مش ب

ــد. ــه نمایی مراجع
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ــه    ــه هفت ــان اینک ــا بی ــالف کشــور ب ــز توســعه شــورا های حــل اخت ــس مرک رئی
ــتخدامی  ــت اس ــاماندهی  وضعی ــه س ــوه قضائی ــس ق ــا رئی ــت ب ــته در نشس گذش
کارکنــان شــورای حــل اختــالف  تصویــب شــد، گفــت: بررســی اســتخدام 

ــت. ــت اس ــه دول ــال ب ــال ارس ــورا  در ح ــان ش کارکن
ــلمین  ــالم و المس ــت االس ــخت،  حج ــنیم از سی س ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
هــادی صادقــی رئیــس مرکــز توســعه شــورا های حــل اختــالف کشــور از شــورای 
ــد و از  ــد بازدی ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــخت اس ــهر سیس ــالف ش ــل اخت ح

ــا اعضــای ایــن شــورا گفتگــو کــرد. نزدیــک ب
ــد کــه محمــود حکیــم رئیــس بازرســی شــورا های حــل اختــالف  ــن بازدی در ای
کشــور نیــز حضــور داشــت، حجــت االســالم صادقــی در حاشــیه بازدید از شــورای 
ــان  ــتخدام کارکن ــی اس ــرد: بررس ــار ک ــخت اظه ــهر سی س ــالف ش ــل اخت ح

ــت اســت. ــه دول ــه در حــال ارســال ب ــوه قضایی شــورا های حــل اختــالف در ق
ــورای  ــد ش ــه جدی ــت و الیح ــال رخ دادن اس ــدی در ح ــاق جدی ــت: اتف وی گف
حــل اختــالف بــه ســرانجام خوبــی خواهــد رســید و یکــی از مــواردی کــه هفتــه   
گذشــته بــا رئیــس قــوه قضاییــه در جلســه تصویــب شــد، پیگیــری شــود، ایــن 

اســت کــه وضعیــت کارکنــان شــورای حــل اختــالف ســر و ســامان بگیــرد.
صــادق در ادامــه اظهــار داشــت: دغدغــه ای کــه مســئوالن عالــی دســتگاه قضایــی 
دارنــد هــم بــرای اینکــه تکلیــف قانــون معلــوم شــود و الیحــه بــه جایــی برســد 
و هــم تکلیــف همــکاران شــورای حــل اختــالف مشــخص و ســاماندهی شــوند و 

اینکــه وضعیــت رســیدگی هــا، در شــورا ها ارتقــا پیــدا کنــد.

خبر خوش برای کارکنان شورا های حل اختالف

ساماندهی  وضعیت استخدامی کارکنان 
بانوی کار آفرین ایالمی خواستار حمایت بیشتر مسؤوالن این استان ایالم از صنعت  تصویب شد 

سفال گری شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایالم، بیکاری جوانان به ویژه جوانان تحصیل کرده در 
مشاغل خاص جوانان را بر آن داشته است تا خود آستین همت را باال زده و با ایجاد 
کارگاه های کوچک اشتغالزایی را محقق و خود و دیگران را نیز مشغول و برای آنان زمینه 

اشتغال فراهم کنند.
خانم مصطفایی از جوانان ایالمی تحصیل کرده در رشته صنایع دستی است که با کمترین 

امکانات کارگاهی زده است تا بتواند برای خود و چندین نفر هم ایجاد اشتغال کند.
این بانوی کار آفرین حمایت مسئولین را موجب رونق درآمد و گسترش کارگاه 
خود می داند و می گوید؛ اگر مسئوالن به کارگاه های خود اشتغالی کمک کنند 

می توانند در کاهش میزان بیکاری جوانان نقش آفرین باشند.
وی در ادامه توسعه کارآفرینی بدون حمایت دولت امکان ناپذیر نیست، انتظار ما از 
مسئوالن استان ایالم این است که از کار آفرینان حمایت مالی کنند تا گره های موجود 

در راه کارآفرینان باز شود.

اشتغال زایی با »سفال گری« 
کارآفرین ایالمی محقق شد 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ایالم خبر داد؛ 

استفاده از ۵۴۰۰ فارغ التحصیل دانشگاهی
  در مراکز غیردولتی بخش کشاورزی ایالم

اکبرزاده، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ایالم گفت: از پنج هزار و ۴۰۰ نفر 
از فارغ التحصیل دانشگاهی در رشته های کشاورزی، در مراکز غیر دولتی بخش 

کشاورزی استان استفاده می شود.
عزت اهلل اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: حدود ۵۰ هزار هکتار زمین 
قابل کشت و فعاالیت بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر کشاورز، دشت عباس دهلران را 

به قطب تولیدات کشاورزی استان تبدیل کرده است.
وی گفت: این ظرفیت مهم باعث شد اولین مرکز خدمات غیردولتی بخش کشاورزی 

شهرستان دهلران و دومین مرکز استان در دشت عباس آغاز به کار کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی ایالم تصریح کرد: این مراکز خدمات 
افزایش  به  تواند  این حوزه می  التحصیالن  فارغ  برای  اشتغال  غیردولتی ضمن 

بهره وری در زمینه های کشاورزی نیز منجر شود.
اکبرزاده با اشاره به اینکه در سطح استان درنظر داریم ۲۳ مرکز را در مناطق عمده 
تولید و در دل مزارع کشاورزی ایجاد کنیم، تصریح کرد: برای پیشبرد فعالیت های 

کشاورزی در سطح استان می توانیم از این مراکز خدمات استفاده کنیم.

مشاغل خانگی ظرفیتی برای عبور از بیکاری
 در کرمان 

معاون فناوری جهاد دانشگاهی لرستان

حمایت از برنامه های فروش 1۰۰۰ متقاضی 
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 

مدیـر اجرایـی طرح ملی مشـاغل خانگـی در زنجان گفت: بیشـترین متقاضیان طرح 
ملی توسـعه مشـاغل خانگی در این اسـتان را زنان تشـکیل می دهند.

لیـال اجلـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: طـرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی 
در سـه فـاز پیش بینـی شـده کـه فـاز اول شناسـایی و اولویت بندی مزیـت، ظرفیت  
و پتانسـیل های اشـتغال در حـوزه مشـاغل خانگی، فـاز دوم مربوط به توانمندسـازی 
متقاضیـان از طریـق مشـاوره، راهنمایی، استعدادسـنجی و فاز سـوم اتصال به بازار اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه مشـاغل خانگـی برای رفع بیـکاری و از سـویی دیگر تولیـد ثروت 
اهمیـت دارد، افـزود: یکـی از نقـاط ضعـف افرادی که وارد مشـاغل خانگی می شـوند، 
نداشـتن بـازار فروش و نرسـیدن به درآمد مشـخص اسـت کـه در طرح ملی توسـعه 
بـازار  بـه  اتصـال  حلقـه  پیش رانـان  و  شـده  توجـه  آن  بـه  خانگـی  مشـاغل 

می شـوند. محسـوب 
ایـن مسـئول ادامـه داد: در حـال حاضـر ایجاد اشـتغال و حفظ اشـتغال موجود یکی 
از دغدغه هـای اساسـی کشـور به شـمار می رود که توسـعه کسـب  و کارهـای خانگی 
می توانـد یکـی از بهترین راهکارها در موضوع اشـتغال در دوران شـیوع کرونا باشـد، 
بـه همیـن دلیـل امـروزه مشـاغل خانگی یکـی از کسـب  و کارهای موفـق در دنیا 

می شود. محسـوب 
اجلـی بـا بیـان اینکه نگاه به حوزه کسـب  و کار مشـاغل خانگی باید بلندمحور باشـد، 
تصریـح کـرد: آمـوزش مهارت هـای مختلـف از طراحی و تولیـد تا فـروش و تبلیغات 
سـبب می شـود کـه متقاضیان این طـرح بتوانند عالوه  بر شناسـایی بازار، بـا آگاهی و 

مهارت و تسـلط بیشـتری در بازارها حضـور پیدا کنند.
مدیـر اجرایـی طـرح ملی مشـاغل خانگی در زنجان، بیشـترین متقاضیـان طرح ملی 
توسـعه مشـاغل خانگـی در زنجـان را زنـان عنـوان و خاطرنشـان کـرد: تاکنـون 
۶۵۵ اتصـال بـه بـازار در اجـرای طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی در اسـتان 
زنجـان انجـام شـده کـه شـامل اتصـال ۴۶۸ زن و ۱۸۷ مـرد بـه بـازار فـروش 

اسـت. تولیدی  محصـوالت 

در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات

 فراخوان جذب نیروی بومی در شرکت پاالیش نفت الوان 

پیشتازی زنان زنجانی
 در اجرای طرح ملی مشاغل خانگی
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دعوت به همکاری دعوت به همکاری

شركت صنايع توليدي نماكاران هزاره سوم 
با زمينه فعاليت نماهاي مدرن جهت تكميل كادر خود در استان  

تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
كارشناس ديجيتال ماركتينگ 

خانم/آقا، تمام وقت،    داراي حداقل مدرك كارشناسي اولويت با 
رشته كامپيوتر، گرافيك، و معماري، تسلط به نرم افزارهاي آفيس

   آشنا به مباحث سئو، ديجيتال ماركتينگ و تبليغات آنالين
   آشنايي با فتوشاپ و نرم افزارهاي ويرايش ويدئو

   آشنايي كامل با شبكه هاي اجتماعي و توانايي توليد محتواي 
متني، تصويري، ويدئويي،  منضبط، مسئوليت پذير، با انگيزه
   داراي روحيه كار تيمي و عالقه مند به يادگيري و پيشرفت

   داراي سابقه كار مفيد )امتياز محسوب مي شود(
   ساعات كاري شنبه تا چهارشنبه 8 الي 17

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

 ايميل زير ارسال نمايند .

sales@namakaran-alu.com

دعوت به همکاری

شركت فوالد مركزي دالكان پيشرو در تهيه
 و توزيع انواع آهن آالت

 براي تكميل كار اداري خود در استان تهران از جوانان مستعد 
دعوت به همكاري مي نمايد.

كارمند اداري:  خانم/ آقا، تمام وقت،  مسلط به كامپيوتر
   مسلط به برنامه هاي آفيس مخصوصا اكسل

   آشنا به ديجيتال ماركتينگ، روحيه همكاري باال
   آشنايي با زبان انگليسي،  آشنايي با وب و وردپرس مزيت 

محسوب مي گردد، حقوق ثابت
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 

ايميل زير ارسال نمايند.
dln.alloy@gmail.com 

سامانه جامع اشتغال
 در حال تکمیل است

وی بــا اشــاره بــه توســعه ســامانه جامــع اشــتغال ایرانیــان 
ــام ســامانه جامــع  ــه ن ــا وعــده ایجــاد ســامانه ای ب گفت:م
ــم. هــم اکنــون مــا در حــال  اشــتغال ایرانیــان را داده بودی
توســعه ایــن ســامانه هســتیم تــا بتوانیــم بــه بهتریــن شــکل 
ــی  ــورای عال ــات ش ــزو مصوب ــرح ج ــن ط ــیم. ای آن برس
ــه همــکاری  اشــتغال اســت و همــه دســتگاه هــا موظــف ب

ــرای ایجــاد آن هســتند. ب

زیست بوم ملی اشتغال نگاه کاربری 
دارد تا سرمایه بری

عبدالملکــی بــا اشــاره بــه وعــده ایجــاد قــرارگاه رفــاه ادامــه 
داد: در هفتــه اول شــروع کار، مــا قرارگاهــی بــا نــام قــرارگاه 
ــن  ــای ای ــتاد ه ــی از س ــم. یک ــکیل دادی ــردم تش ــاه م رف
قــرارگاه ســتاد اشــتغال بــود. ایــن ســتاد ذیــل ایــن قــرارگاه 
ــی  ــورای عال ــات ش ــرد و مصوب ــزار ک ــه برگ ــن جلس چندی
اشــتغال محصــول همیــن جلســات اســت. مــا در ایــن ســتاد 
ــتغال  ــی اش ــوم مل ــت ب ــام زیس ــه ن ــی ب ــوم مهم ــه مفه ب
رســیدیم. در ایــن زیســت بــوم  مــا بایــد تــاش کنیــم تــا 
ــم  ــی  داری ــت مل ــا مزی ــه در آنه ــی ک ــد را در مناطق تولی
ــی اشــتغال  ــوم مل ــت زیســت ب ــرای تقوی ــم. ب ــت کنی تقوی
ــه  ــا توج ــه آنه ــد ب ــه بای ــود دارد ک ــه وج در کشــور،۵ نکت
ــغلی و  ــاوره ش ــتعد ،مش ــروی کار مس ــایی نی ــرد. شناس ک
شــتاب دهنــده هــا ،ترویــج فرهنــگ کار وآمــوزش مهارتــی 
بــا همــکاری ســازمان فنــی و حرفــه ای مــواردی اســت کــه 
ــوم اشــتغال الزم اســت.  ــت زیســت ب ــرای ایجــاد و تقوی ب
ــه  ــدف ۱۶ توافقنام ــن ه ــق ای ــرای تحق ــا ب ــن م همچنی
ــن وزارت کار  ــف امضــا کردیم.همچنی ــای مختل ــاد ه ــا نه ب
موظــف اســت هــر ســه مــاه یــک بــار گزارشــی از فعالیــت های 

خــود ارائــه کنــد.
وی بــا اشــاره بــه موانعــی کــه بــر ســرراه بســیاری از کســب و کارها 
ــتغال  ــوم اش ــت ب ــت زیس ــتای تقوی ــزود:در راس ــود دارد اف وج
مصــوب شــد کــه وزارت اقتصــاد بــا کمــک وزارت کار موانــع 
ــه  ــان کســب وکار در ۲۲ رســته ک ــر ســرراه صاحب موجــود ب
ــردارد.  ــوند ب ــامل می ش ــور را ش ــتغال کش ــد اش ۴۰ درص
کســب و کارهایــی ماننــد پوشــاک، صنایع طبیعی و کشــاورزی 
جــزو همین رســته هــا هســتند. البته ایــن مشــکات در مناطق 
مختلــف متفــاوت انــد و وابســته بــه ویژگــی هــا به خصــوص هر 
ــا  ــم ت ــاش کردی ــوند.ما ت ــف می ش ــی تعری ــه جغرافیای منطق
مســیر ایجــاد موسســات آمــوزش مهارتــی را تســهیل کنیــم.
مــا زمــان مــورد نیــاز بــرای اخــذ مجــوز آموزشــگاه را از ۸ ماه 
بــه ســه روزکاهــش دادیــم کــه ایــن موضــوع ســبب شــده تــا  

در یــک مــاه گذشــته ۳۰۰ مجــوز صــادر شــود.

تخصیــص ۳۲ هــزار میلیــارد تومــان 
ــتغال  ــوزه اش ــه ح ــار ب اعتب

عبدالملکــی بــا تاکیــد بر لــزوم توجــه به نقدینگــی حوزه اشــتغال 
ــزار  ــا  ۱۸۰۰ ه ــی م ــبکه بانک ــته ش ــال گذش ــه داد:س ادام
میلیــارد تومــان تســهیات بــرای اشــتغال پرداخــت کــرده و 
ــزی  ــه چــه چی ــن تســهیات منجــر ب مشــخص نیســت ای
شــده اســت. لــذا بانــک مرکــزی بــرای اولیــن بــار موظــف 
شــده تــا بــا همــکاری وزارت کار ایــن نقدینگی را شناســایی 

ــرادات  ــی از ای ــت کند.یک ــد هدای ــمت تولی ــه س ــرده و ب ک
ــک  ــاختار بان ــه س ــن اســت ک ــوم ای ــن زیســت ب ــا در ای م
ــاش  ــد ت ــت جدی ــا در دول ــم. م ــتی نداری ــی درس اطاعات
ــر اســاس کــد ملــی افــراد ایــن اطاعــات را  کردیــم کــه ب
جمــع آوری کنیــم و آنهــا را نشــانه گــذاری کنیــم. پیــش 
از ایــن آمــار از نهــاد هــای مختلــف جمــع آوری می شــد و 
بــه همیــن دلیــل امــکان شــمارش چنــد بــاره برخــی شــغل 
هــای ایجــاد شــده وجــود داشــت. مــا بــرای ایجــاد و توســعه 
فضــای اشــتغال در کشــور ۳۲ هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار 

درنظــر گرفتیــم.
وی در ادامــه افــزود: ۲۵۰ هــزار شــغل در ۶ مــاه اول 
فعالیــت خــود ایجــاد کردیــم. هــدف مــا ایجــاد یــک میلیــون 
و ۸۵۰ هــزار شــغل ناخالــص تــا انتهــای ۱۴۰۱ اســت. قابــل 
ذکــر اســت کــه اشــتغال خالــص بــه معنــای مشــاغل ایجــاد 
شــده منهــای مشــاغلی اســت کــه از بیــن رفتــه و ریــزش کــرده 
ــزش  ــب و کار ری ــای کس ــود فض ــا بهب ــم ب ــت. امیدواری اس

ــر شــود. ــز کمت مشــاغل نی
ــاره  ــا اش ــتغال ب ــوزه اش ــناس ح ــی کارش ــه عزیزخان فاطم
بــه ســند اشــتغال گفت:فعــا ســند مدونــی از ســوی دولــت 
ــه  ــا توج ــت. ب ــده اس ــه نش ــا ارائ ــه م ــتعال ب ــرای اش ب

ــازار کار و از بیــن رفتــن یــک  بــه چالــش هــای ب
میلیــون فرصــت شــغلی ، بایــد تــاش مــا در 

جهــت جبــران ایــن مشــاغل از دســت رفتــه باشــد. آمــار هــا 
ــا ۹۸، ۵۰ درصــد  نشــان مــی دهــد طــی ســالهای ۹۳ ت
اشــتغال زایــی مــا در بخــش خدمــات بــوده اســت و ایــن آمــار 
قابــل توجــه اســت. دولــت قبلــی اعــام میکــرد کــه ســالی 
۶۰۰ هــزار اشــتغال ایجــاد میکنــد امــا ایــن اشــتغال برآمــده از 

سیاســت خاصــی نبــود . عمــده ایــن مشــاغل در درجــه مشــاغل 
بــا کیفیــت پایین هســتند.

عبدالملکــی بــا اشــاره بــه اهمیــت ایجــاد هماهنگــی میــان 
نهــاد هــای مربوطــه در حــوزه اشــتغال اضافــه کــرد: 
ــد اســت در حــال  ــه شــامل ۲۰ بن ــی اشــتغال ک ســند مل
ــی  ــاد هماهنگ ــر از آن ایج ــم ت ــا مه ــت، ام ــم اس تنظی
میــان دســتگاه هاســت. همچنیــن ایجــاد مشــاغل کوچــک 
و هرچندکــم درآمــد بــرای افــرادی کــه بــه اصطــاح 
ــی شــوند پیشــرفت  ــق محســوب م ــکار مطل ــد و بی ناامیدن
ــراد را اســتخدام رســمی  بزرگــی اســت.نمی شــود همــه اف
کــرد و بخشــی از شــاغلین بیمــه هســتند و بخشــی بــا خــود 

ــد. ــه فعالیــت شــده ان اشــتغالی مشــغول ب

ــای  ــود فض ــتای بهب ــون کار در راس قان
ــود ــاح می ش ــب و کار اص کس

ــه آن وارد  ــه ب ــی ک ــون کار و ایرادات ــه قان ــا اشــاره ب وی ب
اســت ادامــه داد: اصــاح قانــون کار جــزو پیچیــده تریــن 
ــار در  ــد ب ــته چن ــال گذش ــه س ــت. در دوس ــائل ماس مس
دلیــل  بــه  ولــی  پرداختــه شــده  آن  بــه  مجلــس 
عــدم حضــور همــه ذی نفعــان نتیجــه مطلوبــی ســرعت 
ــون کار  ــر در قان ــوع تغیی حاصــل نشــده اســت. هــر ن
نبایــد امنیــت شــغلی ۲۴ میلیــون شــاغل فعلــی 

ــن  ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــذا بای ــر بیندازدل ــه خط را ب
هــدف همــه طــرف هــای ذی نفــع حضــور داشــته باشــند.
ــه  ــوز ب ــای مج ــت اعط ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب عبدالملک
ــن  ــی تری ــی از اصل ــی افزود:یک ــوزش مهارت ــات آم موسس
نــکات، دادن مجــوز بــه موسســات آمــوزش مهارتــی 
ــه ای را  ــم نظــام آمــوزش فنــی و حرف ــا میخواهی اســت. م
ــم.  ــه ســمت آمــوزش هــای مفیــد بروی متحــول کنیــم و ب
ــا  ــم ت ــره کردی ــی مذاک ــاف کارفرمای ــا اصن ــن ب ــا همچنی م
نیازمندیهــای آنهــا را تامیــن کنیــم.  همینطــور بــرای تامین 
نیــروی متخصــص نهادهایــی ماننــد ســازمان انــرژی اتمــی 
وزارت نفــت نیــز مذاکراتــی بــا ایــن دو ســازمان انجــام داده 
ایــم. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه۸۰ تــا ۸۵ درصــد افــراد 
بیــکار افــرادی هســتند کــه مشــکل مهارتــی دارنــد و 
ــود اوضــاع اشــتغال خواهــد  ــن مشــکل ســبب بهب حــل ای
شــد. برنامــه مــا ایــن اســت کــه دانشــجوهای مــا در طــول 
تحصیــل مهــارت بیاموزنــد و بافاصلــه پــس از فــارغ شــدن 

ــوند.  ــازار کار ش ــذب ب ــل ج از تحصی

موانع اداری اشتغال باید
 از میان برداشته شود

وی بــا اشــاره بــه موانــع اداری موجــود بــر ســر راه اشــتغال 
در سیســتم اداری کشــور گفت:نظــام اداری ناکارآمــد و 
ــادی  ــکات زی ــبب مش ــا س ــا گیرم ــت و پ ــی دس بروکراس
در حــوزه اشــتغال شــده اســت. رییــس جمهــور نیــز تاکیــد کرده 
کــه اگرایــن مشــکات برطــرف شــود و دســت بخــش خصوصی 
بســته نشــود مــی توانــد پیشــرفت کنــد و گــره هــای زیــادی 
ــاز شــود.بخش  ــه توســط بخــش خصوصــی ب ــن زمین در ای
زیــادی از صنعــت مــا کــه بــه ۵۰ درصــد میرســد 
ظرفیــت خالــی دارد کــه بیشــتر مشــکات آن اداری اســت. 
مــا دربخــش تامیــن اجتماعــی وزارت کار در حــال تســهیل 
ایــن راه هســتیم تــا ســبب ایجــاد کســب و کار هــای شــود.
مــا در روســتا هــا ظرفیــت هــای بســیار خوبــی داریــم وبــا 
ــدوق بیمــه روســتاییان، کشــاورزان و  ــت صن ایجــاد و تقوی
عشــایر بــه دنبــال ایجــاد کســب و کار در مناطــق محــروم 
هســتیم. گاهــی بــا آمــوزش کوچــک و ســرمایه کــم و تنهــا 
ــای   ــب و کار ه ــتغال، کس ــره اش ــدن زنجی ــل ش ــا تکمی ب
روســتایی در مناطــق محــروم بــه راحتــی شــکل می گیــرد. 
عبدالملکـی در پایـان بـا تاکیـد بـر لـزوم هدفمنـدی سـرمایه 
در بخـش اشـتغال گفـت: درحـال شـکل دادن یـک سـه گانـه 
دربخـش تعاون هسـتیم. اضاع ایـن مثلث را تعـاون، معاونت 
فرهنگـی و اشـتغال تشـکیل می دهند.اغلـب تعاونـی هـای 
بـزرگ مـا اشـتغال زا نیسـتند کـه در حـال فعالیـت روی 
حـل مشـکل آنهـا هسـتیم.یکی از مصوبـات مـا وحـدت رویه 
تامیـن مالـی مبتنـی بـر قـرارداد اسـت که بـه بانک هـا اباغ 
می شـود و بشـدت کارآمد اسـت.این تسـهیات به شـرکت ها 
و کسـب و کار هـای بزرگ تعلق میگیـرد و از طریق قراردادی 
کـه بیـن کسـب و کار هـای بـزرگ و کوچک وجـود دارد بین 
آنها تقسـیم می شـود. همچنیـن طرح هـای نوآورانـه دیگری  
مطرح شـده که میتواند تسـهیات را به سـمت کسـب و کار ها 
ببـرد. اعتبـارات بودجـه نیـز در ایـن چارچـوب تعریـف شـده 
اسـت و بـا همـکاری سـازمان برنامـه و بودجه ایـن اعتبارات 

بـر اسـاس نیـاز هـای وزارت کار فعـال می شـود.

گزارش: لیال قرنفلی

از سوی وزیر کاردر گفتگوی ویژه خبری 

راهکارهای ایجاد یک میلیون و هشتصد
 و پنجاه هزار شغل تشریح شد

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی ضمـن تشـریح راهـکار هـای ایجـاد یک میلیـون و هشـتصد و پنجـاه هزار شـغل اعالم کـرد: بر اسـاس یکـی از مصوبات 
شـورای عالـی اشـتغال، دانشـجویان در حیـن تحصیـل آموزش هـای فنـی و حرفـه ای می بینند.

بـه گـزارش خبرنـگار بـازار کار، عبدالملکـی با اشـاره به راهـکار ایجاد یـک میلیون و هشـتصد و پنجاه هزار شـغل خاطرنشـان کرد:سـاز و کار ایجاد اشـتغال 
مـا بـه ایـن صورت اسـت که تـالش می  کنیـم تا افـراد بتواننـد به درآمـد کافی بـرای گـذران زندگی خـود برسـند. همچنیـن پایین بـودن نرخ مشـارکت در 
کشـور مـا همیشـه بـه عنوان چالشـی بزرگ مطـرح بوده و افـراد زیادی وجـود دارند کـه از پیدا کردن شـغل ناامید شـده انـد و در واقـع بیکار مطلق هسـتند.

برنامــه مــا این است که 
دانشجوهای ما در طول تحصیل 
مهارت بیــاموزند و بافــاصله 
پس از فارغ شدن از تحصیل 

جذب بازار کار شوند

 بر اساس یکی از مصوبات 
شــورای عــالی اشتغال، 
دانشجویان در حین تحصیل 
آموزش های فنی و حرفه ای 

می بینند



ینی آموزش های کارآفر

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

شروع خرید کارت و ثبت نام:
 از روز چهارشنبه 1400/08/05 الی دوشنبه 1400/09/15 

 هزینه ثبت نام 1/500/000 ریال )صد و پنجاه هزار تومان(، و غیر قابل استرداد می باشد.
1400/10/09 الی   1400/10/07 آزمون  جلسه  به  ورود  کارت   دریافت 

آزمون کتبی جمعه 1400/10/10 ساعت 0800 صبح   )منابع آزمون( داوطلبان نظام 
 آموزشی قدیم می بایست جهت آزمون منابع نظام آموزشی جدید را مطالعه نمایند

)حضور در حوزه امتحان یک ساعت قبل از شروع آزمون می باشد(  
 آدرس دفاتر عضویابی و گزینش آجا

1- داوطلبان به هنگام خرید کارت آزمون می بایست نیروی مورد عالقه جهت 
با توجه  بایست  انتخاب  این  انتخاب نمایند، بدیهی است  را  تحصیل و خدمت 
به آگاهی و شرایط نیرو،عالیق های فردی ، وضعیت تحصیلی و جسمانی فرد 
نام  ثبت  فرآیند  و  مراحل  از  در هیچ یک  انتخاب  این  در  تغییر  انتخاب گردد. 

امکان پذیر نمی باشد.
داوطلبانی که نیروی مورد عالقه خود را نیروی هوایی یا نیروی زمینی انتخاب 
نیروی  یا  هوایی  پدافند  نیروی  بین  از  را  خود  دوم  انتخاب  توانند  می  نمایند 
عدم  امکان  و  ها  سهمیه  محدودیت  به  توجه  با  نمایند.)  عالمتگذاری  دریایی 
قبولی در انتخاب اول ، داوطلبان در صورت انتخاب ثانویه شانس مجدد قبولی 

خواهند داشت. (
راهنمایی:

 ، اختصاصی  شرایط   ۳ بند  مفاد  وهمچنین  استخدامی  های  به سهمیه   باتوجه 
نداجا  و  نزاجا  جهت  انسانی  علوم  دیپلم  دارای  داوطلبان  جذب  آمار  بیشترین 
صورت خواهد پذیرفت بنابراین شایسته است داوطلبان دارای دیپلم علوم انسانی 

درهنگام انتخاب نیروی موردعالقه خود، در این خصوص توجه داشته باشند.
داوطلبانی که توسط هر یک از نیروها عضویابی گردیده و فرم عضویابی را تکمیل نموده اند، 
بایستی حتما در هنگام خرید کارت و انجام ثبت نام نیروی مربوطه را انتخاب 

نمایند.
2- فرآیند ثبت نام به صورت دو مرحله پیوسته )خرید کارت آزمون - تکمیل فرم 
 ثبت نام ( می باشد.این دو مرحله توسط داوطلب می بایست با موفقیت کامل انجام گردد.
پایان  ارائه می گردد در  داوطلب کد رهگیری خرید  به  پایان خرید موفق   در 

تکمیل فرم ثبت نام شماره پرونده و اطالعات کامل ثبت نام ارائه می گردد.
 داوطلبانی که اقدام به خرید کارت نموده اند بایستی در اسرع وقت ثبت نام خود 
را کامل و شماره پرونده دریافت نمایند. و تکمیل ثبت نام خود را به روزهای آخر 
موکول ننمایند.عواقب عدم تکمیل ثبت نام مشمول شخص داوطلب خواهد بود.

۳ - داوطلبانی که فرآیند خرید و تکمیل ثبت نام را به اشخاص دیگر واگذار 
می نمایند 

)خانواده، دوستان - کافی نت و ...(شخصا مسئول ثبت اطالعات می باشند.
4- به هنگام خرید کارت از فیلد انتخاب حوزه ثبت نام باکمال دقت با توجه به 

محل سکونت خود، استان و حوزه را انتخاب نمائید.
توجه::

)نام  آنها به صورت  البرز، حوزه   داوطلبان ساکن استان های  تهران - قم - 
استان، تهران( می باشد.

حوزه  بختیاری  چهارمحال  یزد-   - اصفهان  های  استان  ساکن   داوطلبان 
انتخابی آنها به صورت )نام استان ، اصفهان( می باشد.

 داوطلبان ساکن استان های فارس - کهگیلویه و بویراحمد حوزه انتخابی آنها 
به صورت )نام استان ، شیراز( می باشد.

5- مشخصات فردی و تحصیلی ،استان محل سکونت - حوزه ، نیروی مورد 
عالقه پس از خرید کارت در هیچ مرحله ای از ثبت نام قابل ویرایش نمی باشد.

)به هنگام خرید کارت دقت الزم را داشته باشید(
نکات قابل توجه:

دانشجویان قبول شده نهایی سال های قبل که از خدمت و تحصیل در دانشگاه 
های افسری اجا انصراف ، رها یا اخراج شده اند ،حق خرید کارت و ثبت نام 

ندارند، لیست این نفرات در منوی سمت راست موجود است.

داوطلبان با سابقه بیماری ها و شرایط جسم و روان ذکر شده حق ثبت نام ندارند 
، در صورت اقدام خرید کارت و ثبت نام عالوه بر مستردد نشدن هزینه ثبت نام 

از مراحل گزینش حذف خواهند گردید.
1- تاالسمی مینور

2- چاقی )BMI باالتر از ۳0(
۳- کوررنگی

4- سابقه جراحی های وسیع
5- مشکالت عمده ارتوپدی

6- سابقه هرگونه معافیت پزشکی از مراجع نظامی و انتظامی
7- هرگونه سابقه بیماری های مزمن اعصاب و روان

8-کلیه بیماری های صعب العالج
9-هرگونه بیماری یا سابقه بیماری که نیاز به مصرف طوالنی مدت دارو داشته 

باشد.
10- کاهش شنوایی متوسط و شدید )بر مبنای تست شنوایی سنجی(

11- هرگونه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

فعال(بایستی  نظامی،بسیج  )شاهد،جانباز،آزاده،فرزند  سهمیه  دارای  داوطلبان 
محل  دفاتر  09/10/1400به  تاریخ  تا  حداکثر  را  سهمیه  به  مربوط  مدارک 
یکن  لم  کم  مربوطه  امتیاز  این صورت  غیر  در  نمایند.  تحویل  سکونت  خود 

تلقی می گردد.

شرایط ثبت نام:
الف- شرایط عمومي:

1- متدین به دین مبین اسالم.
2- تابعیت جمهوري اسالمي ایران )عدم سابقه تابعیت بیگانه(

۳- ایمان به انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ایران و آمادگي فداکاري 
در راه تحقق اهداف آن.

4 - اعتقاد و التزام عملي به والیت مطلقه فقیه.
5- کسانی که به عنوان عضو به ارتش ج.ا.ا می پیوندند باید برای رزمنده شدن 

وارد شوند و جهت پاسداری ازاستقالل وتمامیت ارضی ونظام جمهوری اسالمی 
ایران آمادگی مأموریت درهرجایی راداشته باشند.

بوده ودر همه مراحل موردتوجه  بودن اصل  وانقالبی  تدین  6- شاخصه های 
قرارمی گیرد.

7- استخدام افراد برمبنای مرتفع نمودن مشکالت اقتصادی آنان نبوده وجذب 
واستخدام براساس نیازسازمان می باشد.

8- دراستخدام افراد به وجود انگیزه خدمتی ، روحیه ایثارو فداکاری توجه می 
گردد.

آموزشي  دوره  هاي  هزینه  برابر  دو  پرداخت  بر  مبني  کافي  تعهد  سپردن   -9
درصورت استعفاء و یا اخراج برابر قوانین و مقررات ارتش ج.ا.ا.

تاریخ  )تا  سال   22 حداکثر  و  تمام  سال   16 سن  حداقل  دارابودن   -10
به  ضرورت  خدمت  مدت  سربازي  خدمت  انجام  صورت  در  و   )1400/08/05
حداکثر سن داوطلب اضافه مي شود)فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی ، 

آزادگان از کار افتاده کلی از شرط سن و معدل معاف می باشند(
11- حداکثر سن براي رشته خلباني هواپیما 20 سال مي باشد.
12- دارا بودن سالمت جسم و روان )برابر معاینات استخدام(.

براي  چشم  دید  و  سانتیمتر   165 داوطلبان  عموم  براي  قد  حداقل  تبصره: 
رشته هاي خلباني 10/10  و براي سایر رشته ها حداقل 10/8 مي باشد.

امنیت  علیه  اقدام  از  ناشي  محکومیت  و  کیفري  مؤثر  محکومیت  فقدان   -1۳
کشور، انقالب و نظام جمهوري اسالمي ایران.

14- نداشتن عضویت یا وابستگي و هواداري از احزاب ، گروه ها و سازمان هاي 
سیاسي.

15- عدم معروفیت به فساد اخالقي برابر ضوابط گزینش .
ب- شرایط اختصاصي:

1-سپردن تعهد خدمتي برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسالمي ایران.
2-داشتن حداقل معدل کل دیپلم براي فارغ التحصیالن رشته هاي علوم تجربي 
و ریاضي فیزیک 14 و برای دیپلم علوم انسانی 16 و حداقل معدل کتبی برای 
انسانی 14  رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی 10 و برای دیپلم علوم 

می باشد.
های  معدل  حداقل  آموزشی(  جدید  )نظام  تحصیل  حال  در  داوطلبان  برای 
بایستی  و  بوده  مالک  یازدهم(  )سال  متوسطه  دوم  سال  در  شده  اشاره 
مدرک قبولی سال آخر متوسطه ) سال دوازدهم( خود رابا شرط حداقل معدل 
اعالمی و حداکثرتا قبل از شروع دوره جامعه پذیری نظامی مشترک ) تا تاریخ 
1401/05/09( ارائه نمایند در غیر اینصورت قبولی آنان نادیده تلقی می گردد.
)فرزندان شاهد ،جانبازان از کار افتاده کلی ، آزادگان از کار افتاده کلی از شرط 

سن و معدل معاف می باشند(.
تحصیل  درحال  که  داوطلبانی  اختصاصی،  شرایط   2 مفاد  بند  به  باتوجه   **
در سال آخر متوسطه می باشند .بایستی معدل کل وکتبی مدنظر را درهنگام 
پذیرش نهایی ارائه نمایند. درغیر اینصورت قبولی آنان کان لم یکن تلقی می 
گردد.بویژه داوطلبان دیپلم علوم انسانی که بایستی حداقل معدل کل و کتبی 

14 را ارائه نمایند.

۳- جذب داوطلبان دارای دیپلم علوم انسانی فقط جهت تحصیل در رشته های 
اداری  های  )دررسته  زمینی  نیروی  )ع(  علی  امام  دانشگاه  دفاعی  مدیریت   :
پرسنلی،دارایی،آماد،دژبان ،ترابری و..(،آمادهوایی دانشگاه شهید ستاری نیروی 
امام  دانشگاه  وکمیسردریایی  پدافندهوایی،مدیریت  االنبیاء )ص(  وخاتم  هوایی 
می  صورت  فارابی  دانشکده  اطالعات  حفاظت  و  دریایی  نیروی  )ره(  خمینی 

پذیرد.
4-جهت داوطلبان رشته خلبانی هواپیما حداقل معدل کل 15 و حداقل معدل 

کتبی 12 می باشد.
 رشته خلبانی بالگرد و پهباد معدل کل حداقل 14 و معدل کتبی حداقل 10 می باشد.
5-قبولي در آزمون علمي ، معاینات پزشکي ، مقاومت جسماني و صالحیت هاي 

گزینشي.
6-فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان ، ایثارگران و نظامیان از اولویت استخدام 

برخوردار مي باشند.
7-بسیجیان فعال ، حافظان کل قرآن کریم وداوطلبان عضویابی شده از اولویت 

استخدام برخوردار می باشند.
8-دانشجویان مشغول به تحصیل در سایر دانشگاه ها درصورت داشتن شرایط 

و ضوابط موردنظر می توانند ثبت نام نمایند.
9- از پذیرفته شدگانی که دانشجوی سایر دانشگاه ها می باشند مشروط به ارائه 

برگه انصراف از تحصیل ثبت نام نهایی بعمل خواهد آمد.
10- درجه داران رسمی و پیمانی )بین درجات گروهبان یکمي تا استواریکمي( 
می توانند پس از اخذ مجوز از نیرو یا سازمان مربوط درکنکور اختصاصی شرکت 

و فقط مجاز به پذیرش دردانشگاه نیرو/ سازمان متبوعه خود می باشند.
11- امکان استخدام دارندگان معافیت پزشکی درارتش ج.ا.ا وجودندارد.

 12- امکان استخدام داوطلبان مشمول دارای اضافه خدمت سنواتی وجود ندارد.

 1۳- با توجه به شبانه روزی بودن دوره آموزش، داوطلبان متأهل حق ثبت نام ندارند.

 14- نداشتن تعهد خدمتي یا استخدامي به دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي.
ج- امتيازات:

ایران)دانشگاه  اسالمي  جمهوري  ارتش  افسري  دانشگاه هاي  در  1-تحصیل 
افسري امام علي)ع( ،دانشگاه خاتم االنبیاء )ص(، دانشگاه هوایي شهید ستاري 
، دانشگاه علوم دریایي امام خمیني)ره( نوشهر و دانشکده علوم و فنون فارابي( 

شبانه روزي مي باشد.
2-پوشاک، تغذیه، آموزش ، بهداشت و درمان دانشجویان رایگان مي باشد.
۳-به دانشجویان در طول تحصیل کمک هزینه تحصیلي پرداخت مي شود.

از طي 7 ترم موفقیت آمیز تحصیلي به درجه ستواندومي  4-دانشجویان پس 
آنان دانشنامه کارشناسي در رشته  به  از دانش آموختگي  نائل مي گردند و پس 

مربوط اعطا مي گردد.
5-فارغ التحصیالن از تسهیالت ، وام هاي مصوب ، کارت اعتباري حکمت ، 
بیمه خدمات درماني و بیمه عمر براي خود و عائله تحت تکفل و سایر خدمات 

رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد .

ارتش جمهوري اسالمي ایران به منظور تکميل کادر افسري نيروهاي زميني، پدافند هوایی ، هوایي ، دریایي وسازمان هاي تابعه خود جهت پاسداری ازاستقالل وتماميت ارضی ونظام جمهوری اسالمی ایران وادامه راه شهيدان 
ازبين جوانان مومن ،متدین،متعهد،عالقه مند به رزمندگی ،دارای روحيه انقالبی ،سلحشوری ،ایثارگری و بسيجی همرزم مي پذیرد. داوطلبان درحال تحصيل ودانش آموختگان رشته هاي ریاضي فيزیك ، علوم تجربي

 وعلوم انسانی از طریق آزمون اختصاصي و مصاحبه حضوري انتخاب و به منظور فراگيري آموزش هاي نظامي کاربردي دردانشگاه هاي افسري امام علي )ع(، خاتم االنبياء )ص(، هوایی شهيد ستاری، 
علوم دریائي امام خميني)ره( و فارابي مشغول به تحصيل خواهند شد.

چالــش هــا و مشــکالت و فرصتهــای کارآفرینــی را 
در ایــران چــه مــی دانیــد؟

ــرای رشــد و توســعه  ــد نقــش شایســته ای ب ــی توان ــی م کارآفرین
اقتصــادی، در نتیجــه توســعه همــه جانبــه، حضــور فعــال در 
ــی  ــری، اشــتغال زائ ــت پذی ــوان رقاب ــی، افزایــش ت بازارهــای جهان
ــکاری،  ــر و بی ــش فق ــی، کاه ــت اجتماع ــعه عدال ــدار، توس پای

ــی دارد.  ــش عموم ــت و بخ ــه، دول ــکالت جامع ــل مش ح
از منظــر وجــود نیــروی انســانی متخصــص دارای تحصیــالت عالیــه، 
ــود دارد و  ــور وج ــی در کش ــیار گرانبهای ــت بس ــبختانه فرص خوش
پنجــره فرصــت جمعیتــی فرصتــی درخشــانی در ایــن زمینه اســت. 
قشــر جــوان، مســتعد، خــالق، عالقمنــد و پــر انگیــزه فرصت بســیار 
خوبــی اســت بــرای آفریــدن، نــوآوری، اســتفاده از فرصتهــا و خلــق 
فرصتهــا. هــر چنــد، فعالیتهــای کارآفرینانــه دارای چالشــهای 
چنــدی نیــز هســت کــه بــا حــل و فصــل آنهــا و برداشــتن موانــع 
پیــش روی کارآفرینــان و نوآفرینــان، مــی تــوان امیــدوار بــود کــه 
ــش  ــه نق ــه ادام ــا ب ــال و پوی ــور فع ــان در کش ــی همچن کارآفرین

کمــک بــه حرکــت چرخهــای توســعه بپــردازد.
برخی از این چالشها عبارتند از؛

▪ قوانین و مقررات سختگیرانه و دست و پاگیر
▪ محیط کسب و کار بازدارنده

▪ بروکراسی اداری 
▪ ریسک پذیری باالی فعالیتهای کارآفرینانه و اقتصادی

▪ سرمایه گذاری محدود و ناکافی داخلی و خارجی 
▪ کمبود مهارت تخصصی نیروی کار 

▪ ضرورت توجه به فرهنگ کار 

نقــش موسســه کار و تامیــن اجتماعــی بــه عنــوان 
یــک نهــاد پیشــرو در حــوزه کارآفرینــی بــا 

ــد؟ ــی بینی ــه م ــه را چگون ــن ده ــه چندی تجرب
موسســه کار و تامیــن اجتماعــی بعنــوان نهــادی پیشــرو و تاثیرگذار 
در حــوزه آموزشــهای کارآفرینــی از اوایــل دهــه 80 نقــش راهبــری 
ــت.  ــته اس ــده داش ــر عه ــور را ب ــی در کش ــهای کارآفرین آموزش
ــی  ــای آموزش ــتفاده از الگوه ــا اس ــه ب ــه 80 موسس ــول ده در ط
ــازمان  ــکاری س ــا هم ــی، ب ــن الملل ــام بی ــب ن ــتاندارد و صاح اس
بیــن المللــی کار و دیگــر ســازمانهای بیــن المللــی فعــال در حــوزه 
آمــوزش کارآفرینــی، دانشــگاهها و نهادهــای فعــال داخــل کشــور 
ــی  ــگاه صنعت ــران، دانش ــگاه ته ــگاهی، دانش ــاد دانش ــه جه از جمل
ــتاد  ــت اس ــای تربی ــزاری دوره ه ــه برگ ــدام ب ــره، اق ــریف و غی ش
مربــی کارآ،رینــی، تربیــت مربــی کارآفرینی)عمومــی و تخصصــی(، 
دوره هــای ایجــاد قصــد کارآفرینانــه) عمومــی و تخصصــی( و دوره های 

مدرســی کارآفرینــی نمــوده اســت. در دهــه مذکــور بیــش از شــش 
صدهــزار)600000( نفــر دوره آموزشــی برگــزار گردیــد. بــا اشــباع 
نســبی جامعــه و مخاطبــان، موسســه همچنــان نقــش راهبــری و 
ــترک  ــای مش ــزاری دوره ه ــی و برگ ــات آموزش ــی موسس راهنمای
ــال نمــوده  در ســطح کشــور را در دســتور کار خــود داشــته و دنب

اســت.
ــی  ــن الملل ــی بی ــته هــای آموزش ــازی بس ــی س ــه و بوم ترجم
کارآفرینــی از جملــه بســته آموزشــی SIYB, IYB,KAB و 
ــوزش  ــه آم ــی از جمل ــی آموزش ــای بوم ــته ه NFTE ، بس
و  بســته خالقیــت  کارآفرینــی،  و  کار  و  کســب  گام  بــه  گام 
ــی  ــی تخصص ــای آموزش ــته ه ــایر بس ــودکان و س ــی ک کارآفرین
) بــه فراخــور نیــاز( از جملــه دیگــر تالشــهای آموزشــی موسســه 

ــت.  اس
رتبــه بنــدی مدرســین و موسســات آمــوزش کارآفرینــی، بــا 
ــوزش  ــتانداردهای آم ــت اس ــی و رعای ــداف کیف ــق اه ــدف تحق ه
ــی در  ــن اجتماع ــه کار و تامی ــر موسس ــت دیگ ــی، فعالی کارآفرین
جهــت ارتقــاء ســطح دانــش و مهــارت کارآفرینــی و کســب و کار 

ــت. ــوده اس ــور ب ــطح کش در س

دســتاوردهای موسســه در حــوزه کارآفرینــی، 
تربیــت  آمــوزش کارآفرینــی شــامل  بویــژه 
چگونــه  را  کارآفرینــی  مدرســان  و  مربیــان 

ارزیابــی مــی کنیــد؟
همانطــور کــه در پاســخ بــه ســوال قبلــی ذکــر شــد، خوشــبختانه 
آمــوزش  حــوزه  در  فعــال  نهادهــای  همــکاری  بــا  موسســه 
ــرح  ــگاههای مط ــگاهی و دانش ــاد دانش ــه جه ــی از جمل کارآفرین
کشــور و موسســات و ســایر شــرکای آموزشــی در ســطح کشــور، 
توانســت پرچمــدار موفقــی در حــوزه آمــوزش هــای کســب و کار و 
کارآفرینــی بــوده، صدهــا هــزار نفــر دوره آموزشــی را بــا موفقیــت 
برگــزار، صدهــا مربــی و مــدرس در سراســر کشــور تربیــت و دههــا 
ــازی و  ــی س ــه و بوم ــی را ترجم ــتاندارد و غن ــی اس ــته آموزش بس
چندیــن بســته را نیــز طراحــی و تولیــد نمایــد. موسســات آموزشــی 
ــای آموزشــی  ــزاری دوره ه ــز شــرایط برگ ــه حائ ــدی شــده ک ــه بن رتب
هســتند و از موسســه مجــوز برگــزاری دریافــت نمودنــد، توفیــق دیگری 
در جهــت ارتقــاء ســطح دانش و مهــارت کســب و کار و کارآفرینی اســت.

مهمتریــن برنامــه هــای موسســه در حــوزه توســعه 
کارآفرینــی چیســت؟

ــت و  ــه حمای ــان در عرص ــی همچن ــن اجتماع ــه کار و تامی موسس
پشــتیبانی آموزشــی و پژوهشــی از توســعه کســب و کار و فرهنــگ

ــم  ــی، اع ــای کارآفرین ــوزش ه ــب آم ــور در قال ــی در کش کارآفرین
ــای  ــی، دوره ه ــدرس کارآفرین ــی و م ــت مرب ــای تربی از دوره ه
ــه  ــهای نوآوران ــام پژوهش ــی، انج ــب و کار و کارآفرین ــوزش کس آم
ــرکای  ــه و ش ــن عرص ــاالن ای ــای الزم را از فع ــی حمایته کارآفرین
آموزشــی و ذینفعــان حمایــت و پشــتیبانی بعمــل مــی آورد. بویــژه 
در ایــن عرصــه بــا همــکاری متخصصیــن و صاحبنظــران، دوره هــای 

ــد. ــی نمای ــری م ــی را پیگی تخصصــی کارآفرین

ــت  ــوان سرپرس ــی بعن ــای کاری جنابعال ماموریته
ــت؟ ــه چیس موسس

نظــر بــه صبغــه موفــق و پیشــینه قابــل تقدیــر موسســه در 
خصــوص تالشــهای علمــی، آموزشی-پژوهشــی و حمایتــی در حــوزه 
کســب و کار و کارآفرینــی، ضمــن تقدیــر از تالشــهای جنــاب آقــای 
دکتــر ســپهری و همــکاران، اینجانــب نیــز بــا قــوت ســعی در ادامــه 
مســیر تعالــی و توســعه همــه جانبــه موسســه، خصوصــا در زمینــه 
توســعه کســب و کار و کارآفرینــی دارم. عــزم موسســه بــر حمایــت 
و پشــتیبانی از طرحهــای خــالق و نوآورانــه در ایــن زمینــه اســت. 
تأثیــر نیازهــای آموزشــی و پژوهشــی وزارت متبــوع و نماینــدگان 

تشــکالت کارگــری و کارفرمائــی از اولویــت هاســت.

ــا نهادهــای فعــال در حــوزه  همــکاری موسســه ب
جملــه  از  اشــتغال  و  کارآفرینــی  آمــوزش، 

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــگاهی چگون ــاد دانش جه
ــان  ــا ذینفع ــکاری ب ــرای هم ــی الزم ب ــان آمادگ ــه همچن موسس
حــوزه کســب و کار و کارآفرینــی و شــرکای آموزشــی و پژوهشــی 
ــای کســب و کار  ــه توســعه فعالیته ــه مســیر کمــک ب جهــت ادام
و کارآفرینــی، از جملــه جهــاد دانشــگاهی، را دارد. حمایــت از 
ــت از  ــی، حمای ــه  آموزش ــه و خالقان ــای نوآوران ــزاری دوره ه برگ
ــه  ــه پژوهشــی، حمایــت از طــرح هــای خالقان طــرح هــای خالقان
تولیــد محتــوای آموزشــی از جملــه برنامــه هــای در دســت اقــدام 

موسســه اســت. 

ــت  ــای در دس ــه ه ــا و برنام ــرح ه ــن ط مهمتری
ــت؟ ــر چیس ــال حاض ــه در ح ــدام موسس اق

ــی،  ــه  آموزش ــه و خالقان ــای نوآوران ــزاری دوره ه ــت از برگ حمای
حمایــت از طــرح هــای خالقانــه پژوهشــی، حمایــت از طــرح هــای 
خالقانــه تولیــد محتــوای آموزشــی از جملــه برنامــه هــای در دســت 

اقــدام موسســه اســت.

گفتگو: امیرعلی بینام

اشاره؛
ــرو و  ــادی پیش ــوان نه ــه عن ــی ب ــن اجتماع ــه کار و تامی موسس
تاثیرگــذار در حــوزه آموزشــهای کارآفرینــی از اوایــل دهــه 80 نقــش 
ــته  ــده داش ــر عه ــور را ب ــی در کش ــهای کارآفرین ــری آموزش راهب
اســت. ایــن موسســه بــا نهادهــا و دانشــگاه هــای آموزشــی همکاری 
ــاز و  ــان س ــان جری ــی از متولی ــته یک ــته و دارد و توانس ــی داش خوب
موثــر آمــوزش کارآفرینــی در کشــور باشــد. بــا توجــه بــه انتصــاب 
ــد موسســه کار  ــوان رئیــس جدی ــه عن مهنــدس رضــا شــریعت ب
ــی  ــی کارآفرین ــتانه هفتــه جهان ــی و در آس ــن اجتماع و تامی
ــای  ــوزش ه ــوزه آم ــده ح ــناخته ش ــال و ش ــره فع ــن چه ــا ای ب
کارآفرینــی بــه گفتگــو نشســتیم کــه از نظــر خواننــدگان 

ــذرد.  ــی گ ــی م گرام

در گفتگو با مهندس رضا شریعت و همزمان با هفته کارآفرینی؛

ماموریت ها و برنامه های موسسه
 کار و تامین اجتماعی تشریح شد
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دعوت به همکاری

یکشرکتجهتتکمیلکادرخوددراستانتهرانازافرادواجدشرایطزیردعوتبههمکاریمینماید.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند .
hr@amadehlaziz.com 

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

خانم/ آقا،  تمام وقت، آشنایی با اکسل، پشتکار و جدیت باال تا حصولپشتیبان فروش
 به نتیجه درخواستی، پیگیری در کار، توانایی باال در تجزیه و تحلیل

حقوق ثابت، بیمه تامین اجتماعی از روز اول
بیمه درمان تکمیلی از روز اول

پورسانت، مزایای قانونی
طرح های انگیزشی، وام، پاداش

بازاریاب الین آرایشی و 
بهداشتی

خانم/ آقا،  تمام وقت، فروش حضوری گالری و داروخانه بر اساس مسیر و برنامه ویزیت
ماموریت به شهرهای اطراف، مانیتور دائم منطقه تحت پوشش

پیگیری های مرتبط با هر مشتری در راستای تحقق استراتژی ها، اهداف و برنامه های 
فروش سازمان و مدیریت فروش، مراجعه به مشتریان، شناسایی نیازهای مشتریان

حقوق ثابت، بیمه تامین اجتماعی از روز اول
بیمه درمان تکمیلی از روز اول

پورسانت، هزینه ناهاری
هزینه ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه

طرح های انگیزشی، وام

بازاریاب مویرگی )مواد غذایی(

خانم/ آقا، تمام وقت، پخش مویرگی کلیه محصوالت
مانیتور دائم منطقه تحت پوشش، پیگیری های مرتبط با هر مشتری در راستای تحقق 

استراتژی ها، اهداف و برنامه های فروش سازمان و مدیریت فروش
مراجعه به مشتریان، شناسایی نیازهای مشتریان

حقوق ثابت
بیمه تامین اجتماعی از روز اول
بیمه درمان تکمیلی از روز اول

پورسانت، هزینه ناهاری
هزینه ایاب و ذهاب
هزینه تلفن همراه

طرح های انگیزشی، وام

دعوت به همکاری

شرکتدرساچوبراما

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

طراحونقشهکشصنعتیمبلماناداری
آقا،  تمام وقت، مسلط به نرم افزارهای طراحی محصول

آشنایی با طراحی محصوالت MDF، خوش فکر و خالق
منظم و مسئولیت پذیر، بیمه از ماه اول، صبحانه
مزایا طبق وزارت کار، حقوق بسته به توانایی

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند .
ramachoobfactory@gmail.com 

آدرس محل کار: محدوده سه راه آدران

دعوت به همکاری

شرکتپاسارگادجهتتکمیلکادرخوددراستانتهرانازافرادباسابقهباال
درصنعتقطعاتخودرودعوتبههمکاریمینماید.

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال نمایند . 
09123351544

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

مدیر فروش قطعات خودرو

خانم/ آقا، تمام وقت، محدوده سن25 تا 35 سال، 5 سال سابقه کار مرتبط الزامی میباشد
مسلط به قطعات خودرو های ایران خودرو و سایپا، فن بیان و روابط عمومی باال

مسلط به بازار خودرو، مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع
شناسایی و جمع آوری اطالعات مشتریان فعلی، بالقوه و از دست رفته، طبقه بندی و ثبت آنها مطابق 

با الگوی شرکت، ایجاد ارتباط )حضوری، تلفنی، مکاتبه( با مشتریان فعلی در مورد خرید و ترغیب 
آنها به افزایش خرید و کسب رضایت آنها

شناسایی مشتریان جدید و مذاکره با آنها و ترغیب آنها به شروع همکاری و خرید از محصوالت 
شرکت، برنامه ریزی و انجام بازدید از محل فعالیت مشتریان

ارائه گزارشات منظم فروش، محل کار: تهران، خیابان امیرکبیر، خیابان ملت

حقوق و مزایا توافقی

صورت ریز انبار

آقا، تمام وقت، سن 25 تا 35، با سابقه باال در انبار قطعات پژو و پراید
داشتن حداقل 3 سال سابقه در انبار قطعات خودرو پراید و پژو الزامی می باشد
مسلط به قطعات خودرو پراید و پژو، مسلط به امور صورت ریختن و ارسال بار

مسلط به اصول چیدمان در انبار و بارگیری، مسلط به تهیه گزارشات امور فاکتورها و انبارگردانی
محل کار: شهریار، سه راه آدران، شهرک شهید زواره ای

حقوق و مزایا توافقی

دعوت به همکاری

شرکتپویشگسترعدالتسامان)سهامیخاص(درتهرانفعالدرحوزهایخدماتحسابداریمالیو
حقوقمالیاقتصادی)مالیات،ارزشافزوده،کاروتامیناجتماعی(باشریطزیردعوتبههمکاریمینماید:

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را از طریق ایمیل زیرارسال نمایند.
 Pouyesh_job1399@yahoo.com

شرایط احرازعنوان شغلردیف

حسابدار1

.Excel & Word  آقا و خانم، سه نفر، متعهد، دارای روحیه کار تیمی و پیگیر، آشنا با 
 آموزش حسابداری مالی از صفر تاصد ، آموزش قانون مالیاتهای مستقیم
 آموزش تنظیم صورت معامالت فصلی، اظهارنامه آرش افزوده و عملکرد
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▪ضمن معرفی خود از کسب و کارتان بگویید!
ــه  ــا هســتم و بیــش از ســی ســال اســت ک مــن زینــت ظهیرنی
ــن رشــته  ــادر مــن پیشکســوت ای ــی اشــتغال دارم. م ــه کپوباف ب
ــود و از دوران کودکــی پیــش مــادرم ایــن رشــته را آموختــم.  ب
ــا مــن  ــن کار مــی پرداخــت ام ــه ای ــه شــکل ســنتی ب ــادرم ب م
تــاش کــردم آن را از حالــت کامــا ســنتی اش خــارج کــرده و بــا 
خاقیــت و نــوآوری تــوام نمایــم. ســعی مــن ایــن بــود ایــن هنــر 
ــه هــا بیــاورم و کــه موجــب شــده ایــن هنــر  ــه محیــط خان را ب
ســنتی و محلــی بــه عنــوان ابــزاری بــرای ســاخت انــواع وســایل و 

ظــروف آشــپزخانه بــه کار بــرود.

▪کمــی دربــاره کپوبافــی صحبــت کنیــد و ایــن 
هنــر را بــرای عالقمنــدان معرفــی کنیــد؟

حصیربافــی یکــی از قدیمی تریــن صنایــع دســتی اســت و شــاهد 
ــن و مناطــق  ــده در بین النهری ــای به دســت آم ــا، نمونه ه ــن ادع ای
ــفال گری  ــه س ــاجی بلک ــط نس ــه فق ــأ ن ــه منش ــت ک ــی اس جنوب
ــه  ــن اســت ک ــدارک موجــود نشــان دهنده ای ــوده اســت. م ــز ب نی
ــی  ــی و گیاهــان باتاق نخســتین زیراندازهــای بشــری از جنــس ن
تهیــه شــده اســت. امــروزه در هــر کجــای کشــور کــه دسترســی 
ــی و  ــی باتاق ــج، و ن ــدم و برن ــا، ســاقه گن ــرگ درخــت خرم ــه ب ب
ــبد و  ــت س ــانه هایی از باف ــوان نش ــد می ت ــر باش ــه امکان پذی ترک

حصیــر یافــت.
ــر  ــوان حصی ــه به عن ــتان ک ــی خوزس ــوع حصیرباف ــن ن رایج تری
ــام  ــو ن ــام دارد. کپ ــو" ن ــت، "کپ ــروف اس ــتان مع ــاخص خوزس ش
محلــی حصیربافــی اســت. ایــن محصــول خــاص اســتان خوزســتان 
اســت کــه بــا پیچیــدن بــرگ خرمــا بــه دور نی هــای مردابــی بــه 
ــی  ــای فرم ده ــود و دارای قابلیت ه ــه می ش ــه ای بافت ــکل فتیل ش
زیــاد اســت و به همیــن علــت تنــوع در فرم هــای کپــو زیــاد اســت.

"کپــو در لغــت دزفولــی بــه ســر یــا کلــه و اصطاحــاً بــه هــر شــیء 
ــه  ــا چمباتمــه زده گفتــه می شــود و در تعریــف، ب کــروی، گــرد ی
مصنوعــات حصیــری کــه از بــرگ خرمــا یــا "کرتــک" بــه شــکل 

ــردد." ــاق می گ ــود، اط ــه می ش ــروی بافت ــروف دردار ک ظ

▪از چه زمانی وارد حوزه کپوبافی شده اید؟
ــن  ــادرم ای ــش م ــدم، پی ــن کار ش ــی وارد ای ــن از دوران کودک م
ــی و دبیرســتان و بعــدازآن  ــا در دوران راهنمای ــر را آموختــم ام هن
تــاش کــردم نــوآوری در ایــن هنــر ایجــاد کنــم. همیــن نــوآوری 
موجــب شــد تــا بتوانــم ایــن هنــر را زنــده کنــم. ایــن هنــر اصیــل 
هم اکنــون  ثبــت ملــی شــده اســت و آمــوزش و توســعه کســب وکار 
ــدان، بوشــهر  ــه خوزســتان، زاه ــف ازجمل آن در اســتان های مختل

ــزگان  و ... رواج دارد. هرم

▪کپوبافــی در اســتان خوزســتان به عنــوان 
ــی دارد؟ ــه جایگاه ــته چ ــن رش ــتگاه ای خاس
کپــو، یکــی از صنایع دســتی منطقــه خوزســتان اســت کــه از دیربــاز 
در نواحــی شــمالی "دزفــول" رواج داشــته و همچنان بــاذوق و ابتکار 

خــاص هنرمنــدان روســتایی تهیــه و بــه بــازار عرضــه می شــود.
ایــن صنعــت دســتی از بافته هــای حصیــری اســت و مــواد اولیــه 
آن کرتــک و بــرگ نخل هــای خرماســت کــه  از ســالیان متمــادی 
ــته  ــول رواج داش ــمال دزف ــهیون" در ش ــتان "ش ــتر در دهس بیش
ــا  ــاز ب ــتان، از دیرب ــن دهس ــع ای ــار" از تواب ــتای "پامن ــت. روس اس
داشــتن نخلســتان های زیــاد مرکــز مهمــی بــرای تهیــه مــواد اولیــه 
ــاز بیشــتر  ــل نی ــه دلی ــال حاضــر ب ــه در ح ــوده اســت. گرچ آن ب
ــه  ــاس تهی ــا بندرعب ــای خرم ــادی از برگه ــش زی ــان، بخ کپوباف

می شــود.
ــر و ذوق  ــا هن ــه تنه ــن منطق ــردم ای ــرای م ــن دســت بافته ها، ب ای
نیســت، بلکــه "زندگــی" اســت و محــل مناســبی بــرای امرارمعاش 

ــه  ــار کار طاقت فرســای روزان ــان زحمت کشــی اســت کــه  در کن زن
بــه تهیــه آن می پردازنــد. بانوان تاشــگر در روســتاهای کوهســتانی 
در منطقــه "سردشــت" در ســرما و گرمــا هیــچ گاه این هنــر بازمانده 
از ســال های دیریــن را رهــا نکــرده و همــواره آن را ماننــد میراثــی 

ــد. ــظ کرده ان حف
خوشــبختانه ایــن هنــر در شــهر دزفــول ثبــت ملی شــده اســت و از 
هنرهایــی اســت کــه از بــرگ درخــت خرمــا و علــف خــودرو تهیــه 
ــرگ خرماســت  ــا حصیربافــی همــان ب می شــود. فــرق کپوبافــی ب

ــه می شــود. ــه به وســیله ســوزن دور چــوب دوخت ک

▪موارد کاربرد کپو چیست؟ 
ــتان های  ــه و اس ــن منطق ــردم ای ــتفاده م ــاز مورداس ــو از دیرب کپ
ــی و دیگــر  ــوده و هســت. از کپــو به عنــوان طبــق، جانان ــی ب جنوب
ــر  ــه و دیگ ــته خمیرمای ــود. درگذش ــتفاده می ش ــاج مورداس مایحت
ــه  ــل آن نگ ــد را داخ ــداری کنن ــتند نگه ــه می خواس ــوادی را ک م

می داشــتند.

▪شما به عنوان فعال مشاغل خانگی و پیشران در 
این حوزه چه نوآوری هایی داشتید؟

ــی  ــاد، وقت ــاق افت ــان اتف ــته به مرورزم ــن رش ــای در ای  نوآوری ه
بــه ســن دبیرســتان رســیدم می دیــدم مــادرم کارهــا را بــه ســبک 
ســنتی انجــام مــی داد، بنابرایــن ســعی کــردم نــوآوری در طــرح هایــم 
ــا  ــه مــی کــردم ب ــی کــه ارائ داشــته باشــم همچنیــن در طرح های
قیمــت باالتــری بــه فــروش مــی رســید؛ همچنیــن ســعی کــردم از 
طرح هــای مختلــف در تولیــدات اســتفاده کنــم و محصــوالت را بــه 
ــم و ...  ــی و گلی ــای قال ــتفاده از طرح ه ــا اس ــد و ب ــکل های جدی ش
عرضــه کنــم کــه بســیار موردتوجــه مــردم و خانواده هــا قــرار می گرفــت. 

▪چه افتخاراتی تاکنون کسب کرده اید؟
ــت در رشــته  ــی مرغوبی ــه نشــان مل ــی کســی هســتم ک ــن اول م
کپوبافــی را دریافــت کــردم و تاکنــون هفــت نشــان ملــی را دریافت 
کــردم. در نمایشــگاه مشــاغل خانگــی و صنایع دســتی شــیراز غرفــه 
ــد، در  ــناخته ش ــت ش ــوآوری و خاقی ــه ن ــوان غرف ــن به عن م
ــکو  ــان یونس ــه نش ــن در ادام ــور و همچنی ــه همین ط ــزد ب ی

ــردم. ــت ک را دریاف

▪چطور به فکر راه اندازی کسب وکار افتادید؟
درواقــع مــن بــدون اینکــه کــه بخواهــم توانســتم حــوزه کســب وکار 
و کارآفرینــی شــوم. قبــل کرونــا کســب وکارم رونــق خوبی داشــت و 

توانســتم در یــک ســال دویســت نفــر را مشــغول کارکــردم. 

▪آیا  برنامه ای برای آموزش این رشته به عالقه مندان 
وزنان و دختران جویای کار هم  دارید؟

تاکنــون بــرای 500 نفــر آمــوزش دادم و حتــی بــه بوشــهر دعــوت 
ــم.  ــوزش ده ــدان آم ــه عاقمن ــر را ب ــن هن ــتم ای ــدم و توانس ش
هرکســی کار مــا را می بینــد می پســندد. صــادرات مــن بــه عــراق 
بــد نیســت و به صــورت غیرمســتقیم بــه کشــورهای دیگــر هــم این 

ــرد. ــورت می گی ــادرات ص ص

▪انتظارات شما از دولت و ارگان های ذیربط ؟ 
ــکان و  ــار دارم م ــه زد، انتظ ــن و کســب وکارمان لطم ــه م ــا ب کرون
ــرای توســعه اشــتغال در اختیــار مــن قــرار  تســهیات بیشــتری ب
گیــرد تــا بتوانــم دوبــاره بــه دوره قبــل از کرونــا برســیم و آمــوزش و 
توســعه کســب وکار در ایــن حــوزه را جدی تــر از قبــل دنبــال کنیــم. 

▪چه کسانی می توانند وارد این کار شوند؟
کســانی کــه عاقه منــد کار هنــری هســتند و عــادت بــه کار هنــری 

دارنــد می تواننــد وارد ایــن حــوزه شــوند.

▪ چه زمانی با جهاد دانشگاهی آشنا شدید؟ 
ــا آشــنایی  ــا جهــاد دانشــگاهی آشــنا شــدم، ب از دو ســال پیــش ب
ــای  ــرده و توانســتیم دوره ه ــعه پیداک ــاد کســب وکارم توس ــا جه ب
آموزشــی و مشــاوره دریافــت کنیــم. در قالــب طــرح توســعه 
مشــاغلی خانگــی خوشــبختانه افــراد بــه مــن معرفــی می شــوند و 
آمــوزش می بیننــد و وارد بــازار کار می شــوند. وقتــی وارد روســتاها 
می شــوم همــه هــم تولیــد می کننــد و فروشــنده تولیــدات خــود 
درزمینــٔه هــای مختلــف بویــژه کپوبافــی هســتند و خوشــبختانه در 
روســتاهای اطــراف دزفــول کســی بیــکار نیســت و همــه بانــوان در 
منــازل خــود مشــغول تولیــد و فــروش محصــوالت خــود هســتند. 
ــگاه  ــر در دانش ــال حاض ــن در ح ــت و م ــذاب اس ــی ج کارآموزش

ــم. ــس می کن ــال تدری ــم در ح ــردی ه ــی کارب علم

▪ به عنوان حرف آخربفرمایید.
از زمانــی کــه پــدرم را از دســت دادم ســعی کــردم بــرای خــودم 
کارکنــم. بــا تاش هایــی کــه کــردم توانســتم ایــن رشــته را زنــده 
ــاده  ــد افت ــر از م ــک هن ــورت ی ــر به ص ــن هن ــه ای ــًا ب ــم، قب کن
نــگاه می کردنــد هــم اکنــون ایــن هنــر احیــاء شــده و بــا نــوآوری 
و خاقیــت همــراه و ثبــت ملــی شــده اســت. بســیاری از بانــوان 
عاقمنــد بــه حــوزه کاری مــن هــم هســتند و توانســتند از طریــق 
ایــن هنــر بــه بــازار و فــروش دســت پیــدا کننــد و  از ایــن طریــق 
امــرار معــاش کننــد و ایــن موضــوع باعــث ســربلندی و افتخــارم 

اســت.
گفتگو از: لیال قرنفلی 

گفتگو با یا یک پیشران مشاغل خانگی؛

کپوبافی؛ هنری که توسط یک زن احیاء شد

کپوبافی هنری است که با تالش، ذوق و هنر یک زن بنام زینت ظهیرنیا به باز نشسته و احیاء شده است. 
زینت ظهیرنیا ساکن شهر دزفول استان خوزستان است. او با خالقیت و نوآوری توانست هنر کپوبافی را ثبت ملی کند و اینک 
این هنر در ایران و جهان طرفداران خودش را دارد. ظهیرنیا از فروشندگان برتر صنایع دستی در کشور به شمار می رود و 
توانسته برای بیش از 200زن از طریق هنر کپوبافی ایجاد اشتغال کند و بیش از 500 نفر را آموزش دهد. این گفتگو را به عالقمندان 

این رشته تقدیم می کنیم.

دعوت به همکاری

موسسهراهبرانتوسعه
مسول دفتر 

)خانم(.  دارای لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت
 یا برنامه ریزی آموزشی یا کامپیوتر. 

مسلط به icdl  و امور دفتری 
ارسال رزومه:

Kiamehr110@yahoo.com 

واتس آپ 09031495930
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تولید ثروت در جهان امروز
توزیـع ثـروت در دنیـای حاضـر تعریـف جدیـدی پیداکرده 
اسـت. در دنیـای حاضـر دودسـته از کشـورهای ثروتمنـد 
دارای  کـه  اول کشـورهایی هسـتند  دارنـد. دسـته  وجـود 
منابـع طبیعـی هسـتند و از آن اسـتفاده می کننـد. دسـته 
دوم کشـورهایی هسـتند کـه منابـع طبیعی چندانـی ندارند 
و بـا تغییـر رویـه مدیریـت خـود توانسـته اند تولیـد ثـروت 
کننـد. می تـوان گفـت کشـور مـا بـا توجـه بـه آمارهـا تنها 
در دسترسـی بـه منابـع طبیعـی ثروتمند اسـت. درحالی که 
کشـورهای دیگـر بـا تغییـر رویـه خـود بـه سـمت منابـع 
تجدیـد پذیـر توانسـته اند از ما پیشـی بگیرند. این کشـورها 
ثـروت  خلـق  بـه  انسـانی  نیـروی  تقویـت  بـا  توانسـته اند 
قـرار  الگـو  بـا  مـا  نگـرش در کشـور  تغییـر  بایـد  برسـند. 
دادن کشـورهای دیگـر صـورت بگیـرد. مـا بایـد در نحـوه 
اسـتفاده از کارشناسـان خـود و نحـوه مدیریـت منابـع خود 

تجدیدنظـر کنیـم.

محیط زیست قربانی پیشرفت صنعتی
مـن در سـال ۲۰۱۲ کـه به کشـور چیـن رفتـم، تصویری که 
از ایـن کشـور وجـود داشـت بـه شـکلی بود کـه همـه آن را 
کشـوری صنعتـی با آلودگی بسـیار بـاال فـرض می کردند. بد 
نیسـت نگاهـی اجمالـی بـه این کشـور داشـته باشـیم. چین 

دومیـن اقتصـاد برتـر دنیاسـت و همچنیـن رتبـه دوم مصرف 
در دنیـا را در اختیـار دارد. در سـال های اخیـر سـبک زندگـی 
چینی هـا نیـز تغییـر کـرده و همچنین بیشـترین توریسـت ها 
در دنیـا متعلـق بـه کشـور چین اسـت. درصد امید بـه زندگی 
چینی هـا نیـز به سـرعت باالتر رفته اسـت. این رشـد سـریعی 
کـه کشـور چین تجربه کـرده هزینـه ای نیز دربرداشـته و این 
هزینـه ضربه هـای جبران ناپذیـر به محیط زیسـت بوده اسـت. 
ایـن موضـوع بـرای همـه کشـورهای دنیـا کم وبیـش صـادق 
اسـت و دنیـا پـس از انقـاب صنعتـی جراحـات بسـیاری بـه 

پیکـره محیط زیسـت زده اسـت.

بازاریابی سبز چیست؟
صنعتـی،  توسـعه  درازای  مـا  می گویـد  سـبز  بازاریابـی 
اقتصـادی و بهداشـتی در دنیـا، آسـیب های بسـیاری نیـز به 
محیط زیسـت و کـره زمیـن وارد کرده ایـم. لذا بازاریابی سـبز 
خـود را مقصـر می دانـد و تـاش می کنـد بخشـی از راه حـل 
ایـن مشـکل باشـد. بازاریابـی سـبز بـه دنبـال محصوالتـی 
اسـت کـه سـامت انسـان ها و امنیـت محیط زیسـت را بـه 
خطـر نمی انـدازد. بازاریابـی سـبز بـه دنبـال کنـار گذاشـتن 
روش هایـی اسـت کـه از انـرژی زیـادی اسـتفاده می کننـد. 
بازاریابـی سـبز یـک مسـئله جهانـی اسـت چراکه آسـیب ما 
بـه محیط زیسـت دیگـران را نیـز درگیـر می کنـد و برعکـس 

ایـن موضـوع نیـز صادق اسـت.
اجـرای بازاریابـی سـبز به شـدت مشـتری محـور اسـت. اگـر 
بازاریابـی  عنصـر  اصلی تریـن  به عنـوان  مصرف کننـدگان 
بـرای محیط زیسـت  بی خطـر  و  تقاضـای محصـوالت سـبز 
ی  جـرا بـه ا را داشـته باشـند، تولیدکننـدگان نیـز مجبـور 
زمنـد  نیا موضـوع  یـن  ا شـد.  هنـد  خوا سـته  خوا یـن  ا

اسـت. همگانـی  آمـوزش  و  فرهنگ سـازی 

تاریخچه بازاریابی سبز
شـکل  میـادی  هفتـاد  دهـه  از  سـبز  بازاریابـی  مسـئله 
هشـتاد  دهـه  در  شـدن  کمرنـگ  علی رغـم  و  گرفـت 
نـود و به خصـوص سـال های بعـدی و  میـادی، در دهـه 
هـزاره سـوم شـدت بیشـتری گرفـت. بـه سـایری معتقدند 
نیازمنـد  و  اسـت  بلندمـدت  طرحـی  سـبز  بازاریابـی  کـه 
زمـان زیـادی اسـت امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه سـرعت 
اجـرای  عمـًا  و  باالسـت  بسـیار  دنیـا  تغییـر  و  پیشـرفت 
طرح هایـی ماننـد بازاریابـی سـبز نیـز بایـد بـا این سـرعت 

کننـد. پیـدا  تطبیـق 

کسب وکارها و بازاریابی سبز
در دنیـای حاضـر شـرکت ها و کسـب وکارها بـه دنبـال ایجاد 
و ارائـه تصویـری از خـود هسـتند کـه در آن خود را دوسـت 
دار محیط زیسـت نشـان دهنـد؛ زیـرا بـاور عمومـی مـردم 
جهـان به سـمتی رفتـه کـه بـرای محیط زیسـت ارزش قائل 
اسـت و حفـظ آن را ضـروری می دانـد. دنیـا هـرروز آگاه تـر 
می شـود و دانـش مـردم در رابطـه بـا جهـان پیرامـون خـود 
افزایـش می یابـد. در ایـران نیـز ما شـاهد این تغییر هسـتیم 
و  خدمـات  تـا  تاش انـد  در  شـرکت ها  و  کسـب وکارها  و 
محصـوالت خود را بر اسـاس اسـتانداردهای زیسـتی طراحی 

ارائـه کنند. و 
در  سـبز  بازاریابـی  سـهم  سـال ۲۰۲۱  تـا  سـال ۲۰۱۸  از 
همـه  باالسـت.  بسـیار  کسـب وکارها  چرخـش  در  سـرمایه 
شـرکت ها بـه ایـن موضـوع اهمیـت می دهنـد کـه خدمتـی 
می کننـد  تولیـد  کـه  محصولـی  یـا  و  می کننـد  ارائـه  کـه 
بـه محیط زیسـت آسـیب نرسـاند و قطعـاً ایـن نیـاز سـبب 
می شـود تـا هـر شـرکتی بـه متخصصیـن و افـراد باتجربه در 
ایـن زمینـه نیـاز داشـته باشـد. تأثیـر بازاریابی سـبز در همه 
مشـاغل دیده می شـود و حجم سـرمایه ای که بـرای تبلیغات 
و تولیـد سـبز وارد ایـن بسـتر می شـود به شـدت باالسـت.

بازاریابی سبز و انرژی
با توجه به خوشـه های مشـاغل آینـده، بازاریابی سـبز تمرکز 
زیـادی روی حـوزه انـرژی دارد. در حـال حاضـر کشـورهای 
بزرگـی ماننـد آمریکا، چین و روسـیه که از منابـع زیادی نیز 

برخوردارنـد، تمرکـز خـود را روی مسـئله بازاریابی 
سـبز قـرار داده انـد. مشـاغلی ماننـد مشـاور 

ساختمان سـازی سـبز، تکنسـین های زبالـه 
زمیـن  منابـع  مدیریـت  برنامه ریزهـای  و 
در دسـته مشـاغلی قـرار می گیرنـد کـه از 
آن هـا در آینـده بیشـتر خواهید شـنید. در 

دنیـای آینـده توجه بـه مصالح سـاختمانی و 
ابـزار سـبز کـه کمتر به محیط زیسـت آسـیب 

برسـاند بیشـتر خواهد شـد. همچنین دیگر دفن 
و معـدوم کردن زبالـه امکان پذیر نیسـت و باید راه 
چـاره ای بـرای پسـماندها اندیشـید. عـاوه بر همه 

این هـا، دوران مصـرف کنترل نشـده منابـع انرژی به 
پایـان رسـیده و زمـان آن فرارسـیده اسـت کـه مصرف 

انـرژی بـا برنامـه و حسـاب وکتاب صـورت گیرد.
بازاریابی سـبز سـبب می شـود کـه صنایعی کـه از انرژی های 
و  شـوند  دیـده  بیشـتر  می کننـد  اسـتفاده  پذیـر  تجدیـد 

انرژی هـای مبتنـی بر سـوخت فسـیلی به تدریج کنـار بروند. 
سـوخت های زیسـتی بیش ازپیـش مطرح شـده اند و اسـتفاده 
از آن هـا روزبـه روز بیشـتر می شـود. شـغل های مربـوط بـه 
حـوزه بازیافـت به علت میـزان باالی تولیـد زباله مـا در آینده 

بیشـتر خواهد شـد.

آموزش، رکن اصلی بازاریابی سبز
تمـام ایـن بحث هـا و طرح هـا زمانـی بـه ثمر خواهد نشسـت 
کـه مـردم به عنـوان مشـتریان اصلـی خدمـات و کاالهـا در 
هیچ کـدام  شـوند.  آگاه  به خوبـی  موضـوع  اهمیـت  از  دنیـا، 
از ایـن طرح هـا بـدون آمـوزش صحیـح بـه افـراد قابل اجـرا 
نخواهـد بـود. تمـام مسـئله بازاریابـی سـبز بـر هیـن اصـل 
بنیـان نهـاده شـده اسـت. مـردم ما زمانـی که از آسـیب های 
خریـد  بـه  تصمیـم  شـوند،  آگاه  محیط زیسـت  بـه  انسـان 
بایـد  مـا  دانشـگاه های  گرفـت.  خواهنـد  سـبز  محصـوالت 
حفاظـت از محیط زیسـت را بـه دانشـجویان آمـوزش دهنـد 
و ایـن درس بایـد بـرای همـه دانشـجویان اجبـاری شـود. 
اسـتارباکس  برنـد  به عنوان مثـال،  در حـال حاضـر در دنیـا 
لیوان هـای پاسـتیکی را کنـار گذاشـته اسـت و از کاغذهای 
بازیافتـی اسـتفاده می کنـد. آمـوزش در دانشـگاه می توانـد 
منتـج بـه اجـرای چنیـن طرح هایـی در کسـب وکارها شـود. 
دانشـگاههای مـا بایـد نـگاه بـه آینـده داشـته باشـند و بـه 

سـمت تربیـت نیـرو بـرای انرژی هـای تجدیـد پذیـر 
باشـند. بـرای اجـرای بازاریابـی سـبز باید صاف 

و شـفاف بـود. ایـن موضوعـی اسـت 

کـه مسـتقیماً بازندگی انسـان و بقیه موجودات زنـده ارتباط 
دارد و رعایت اخاق در آن شـرط اول اسـت و اهمیت باالیی 

دارد.

نتیجه گیری:
مشـاغل سـبز روزبـه روز در حـال افزایش اسـت و بـه عبارت 
انرژی هـای  سـبز،  مشـاغل  و  اقتصـاد  بـه  اتـکا  بـا  بهتـر 
می شـوند. فسـیلی  سـوخت های  جایگزیـن  را  تجدید پذیـر 

در  مصنوعـی  هـوش  از  اسـتفاده  آب وخـاک،  از  حفاظـت 
انرژی هـای  از  اسـتفاده  محیط زیسـت،  نگهـداری  و  حفـظ 
تجدیـد پذیـر مثـل انرژی هـای خورشـیدی، بـادی و دریایی 
و لـزوم تربیـت نیـروی برنامه ریـز و فعـال در ایـن بخش ها از 

حوزه هـای جدیـد توسـعه مشـاغل هسـتند.
در همیـن راسـتا ضـرورت توجه دانشـگاه ها به مشـاغل سـبز 
و رشـته ها و تخصص هـای مرتبـط بـا ایـن حـوزه به شـدت 
احسـاس می شـود. بـه عبارتـی، دانشـگاه ها بایـد در توجـه 
به مشـاغل سـبز و برندسـازی برای اسـتفاده از مشـاغل سبز 
پیش قـدم باشـند و اجـازه ندهند عده ای به نام مشـاغل سـبز 
از این موضوع سـو اسـتفاده کنند و سـبز شـویی راه بیندازند.
بـر اسـاس برخـی آمـار، بیـش از ۲۰۰ عنوان شـغل سـبز در 
دنیـا در راسـتای دسـتیابی به توسـعه پایـدار شناسایی شـده 
و بیـش از ۶۵ درصـد مشـاغل سـبز در راسـتای کنتـرل 

و کاهـش آلودگـی هـوا ایجادشـده اند.

گزارش: لیال قرنفلی 

حمیدرضا سموری
دکترای مدیریت بازاریابی و مدیر 

گروه کارشناسی ارشد مدیریت 

مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی 

جهاد دانشگاهی گیالن

بازاریابی سبز و تأثیر آن بر مشاغل آینده

آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

استخدام  در شرکت جی پالس

استخدام  در طنین اقتدار پارس

خط تولید، مونتاژ کار، 
کارگر ساده

ادامه مطلب کلیک کنید

کارشناس اداری، مسئول دفتر، 
امور مشتریان

خانم - آقا
حداقل دیپلمه

حداکثر سن 3۲ سال

ادامه مطلب کلیک کنید

 آقا
 آشنا به قطعات خودرو

 داراي حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط
 محل کار: ساوه

ادامه مطلب کلیک کنید

شرکت بیمه 
کارشناس امور بیمه اي

خانم و آقا
مشهد - همدان - اصفهان  - آمل - 

اهواز - شیراز

ادامه مطلب کلیک کنید

کارشناس بازرگاني خارجي
خانم- آقا

مسلط به روند صادرات
مسلط به زبان انگلیسي

کارشناس اداری، 
مسئول دفتر، امور مشتریان

کارشناس بازرگانی داخلی 
و خارجی

کارشناس فروش، بازاریاب، 
ویزیتور

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی، جوشکار، برشکار

کارشناس فروش و پیگیري امور دفتري 
فروش، آقا - خانم

ترجیحا رشته هاي عمران و شیمي
زبان انگلیسي خوب

داراي سابقه کار فروش

ادامه مطلب کلیک کنید

تزریق کار پاستیک، آقا
شیفت چرخشي - یک هفته صبح و یک 

هفته شب ، حداکثر سن 3۲
به عاوه حقوق ، حق نوبت کاري و 

شبکاري پرداخت مي شود

ادامه مطلب کلیک کنید

کاردان - کارشناس ایمني
آقا، حداکثر سن 3۵

 HSE فوق دیپلم یا کارشناس ایمني یا
حداقل سابقه کار ۵ سال

ادامه مطلب کلیک کنید

بازرس فني
آقا

کارشناسی  مکانیک
حداقل سابقه کار۱۰ سال به باال

کارشناس بهداشت و ایمنی

مهندس مکانیک

مهندس برق و الکترونیک

ادامه مطلب کلیک کنید

کارشناس منابع انسانی

تکنسین الکترونیک
آقا، حداکثرسن3۰ سال

کاردان / کارشناس الکترونیک
حداقل سابقه کار 3 سال 

ادامه مطلب کلیک کنید

کارشناسي و یا ارشد منابع انساني 
و رشته هاي مرتبط

داراي سابقه کار در حوزه منابع انساني
مسلط به نرم افزارهاي مرتبط

ادامه مطلب کلیک کنید

آقا، خانم
سن  بازه 3۶-۲3

کارشناس آموزش  و توسعه ،
 حداقل کارشناسي

ادامه مطلب کلیک کنید

کارشناس شبکه و امنیت شبکه )آقا(
برنامه نویس )آقا(

مهندسي کامپیوتر- آي تي و 
رشته هاي مرتبط

کارشناس آموزش

مهندس کامپیوتر، فناوری 
اطالعات، برنامه نویس، شبکه

و...

و...

و...

و...

و...

و...

و...

و...

و...

و...

و...

و...
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۱۲ ایده تبلیغات موثر برای کسب  وکارهای کوچک
اگر شما هم به تازگی یک کسب  و کار کوچک راه انداخته اید و به دنبال ایده هایی ارزان هستید که بتوانید تبلیغ کنید خواندن این مطلب را از دست ندهید. اینکه مردم از وجود شما مطلع شوند راز موفقیت 
کسب وکارتان است؛ اما ایده های سنتی و معمولی می توانند هزینه زیادی داشته باشند.اگر بودجه کمی دارید و ایده هایی خالقانه و رایگان یا حداقل تقریبا رایگان برای تبلیغات می خواهید با ما همراه باشید.

 راهی برای تبلیغات شفاهی پیدا کنید

اگرچه این طور به نظر نمی رسد؛ اما بازاریابی دهان به دهان برای شناخته شدن کسب  و کارهای کوچک یک راه فوق العاده قدرتمند است. به 
دنبال راهی باشید که در دهان مردم بیفتید؛ آن ها شما را بدون دریافت هیچ هزینه ای به دوستان خود معرفی می کنند و این باعث رشدتان 
خواهد شد. نمونه های رایگان محصول، خدمات رایگان، تخفیف های جذاب یا دادن یک هدیه کوچک در زمان خرید می تواند به بازاریابان 

شفاهی و رایگان شما برای جذب مشتریان دیگر و خرید بیشتر انگیزه بدهد.

►۱ ......................................................................................

►۲  داستان کسب  و کار خود را با اعداد بگویید...................................................................................

اعداد و ارقام کسب وکار کوچکتان را بررسی کنید و ببینید آیا می توان از آمارها ایده جذابی به دست آورد؛ اگر در مدتی کوتاه بیشتر از ۱۰۰۰ مشتری به دست 
آورده اید یا خدمات را با درصدی باالتر از استاندارد ارائه می دهید پس یک داستان جذاب برای گفتن دارید. آمارهای عددی را به صورت آنالین 
منتشر کنید یا بر روی ویترین مغازه خود قرار دهید تا همه رهگذران آن ها را ببینند. مردم به اعداد توجه زیادی می کنند؛ پس ایده هایی مثل 

»جذب ۱۰۰۰ مشتری در طول ۱ ماه« عالی به نظر می رسد.

►3 اینفوگرافیک بسازید..........................................................................................................

یک راه فوق العاده برای تبلیغات کسب  و کارهای کوچک ساخت اینفوگرافیک است؛ اینفوگرافیک ها روشی برای ارائه آمار به صورت بصری 
هستند و با یک نگاه ساده می توان همه اطالعات آن ها را به دست آورد. برای طراحی آن نیازی نیست به سراغ یک طراح یا گرافیست حرفه ای 

بروید؛ می توانید از نرم افزارهای موبایل یا خدمات تحت وب رایگان استفاده کنید و نمودارهایی گویا و جذاب بسازید.

►4  بازاریابی یک  به  یک را امتحان کنید.........................................................................................

بازاریابی یک به یک استراتژی بازاریابی مفیدی است که با هدف آن تقویت تعامالت با مشتریان به وجود آمده است. اگر در منطقه ای کوچک 
فعالیت می کنید و اکثر افراد ساکن در آنجا را می شناسید می توانید کارت پستال های جذاب با هدیه های کوچک یا پیشنهادهای تخفیف برای 

مشتریان ارسال کنید. اگر در محیط بزرگ تری کار می کنید به دنبال یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان بگردید تا این فرایند را کامال 
خودکار برای شما انجام دهد. شخصی سازی تعامالت با مشتریان به وفاداری آن ها و بازدهی بهتر سرمایه گذاری که بر روی بازاریابی کرده اید 

کمک می کند.

►5  مسابقات آنالین و آفالین برگزار کنید.......................................................................................

نیازی نیست که جوایز خیلی بزرگ و گران قیمتی در نظر بگیرید؛ چند محصول رایگان یا خدمات تکمیلی برای جذب مشتریان بالقوه کافی 
است. آن ها تنها چند ثانیه از زمان خود را برای شرکت در قرعه کشی یا مسابقه اختصاص می دهند اما شما داده های ارزشمندی به دست 
می آورید. مسابقات راهی عالی برای جمع آوری اطالعاتی مانند ایمیل یا شماره تلفن های مشتریان بالقوه هستند و درعین حال وجود برند شما 

را به آن ها یادآوری می کنند.

►6  قدرت بازاریابی چریکی را امتحان کنید....................................................................................

شاید نام بازاریابی چریکی کمی عجیب به نظر برسد؛ اما با کمی نبوغ می توانید از آن برای رشد کسب وکار کوچک خود استفاده کنید. منظور از 
این شیوه بازاریابی استفاده از فضایی عمومی برای معرفی برند است. می توانید با کمی گچ بر روی یک تابلو یا حتی روی زمین پیام هایی متفاوت 
بنویسید که افراد برای خواندن آن ها توقف می کنند. همچنین برچسب ها یا بنرهای کوچک و کم هزینه اما جذاب می توانند مشتریان را برای 

اطالع از خدمات شما کنجکاو کنند.

►..................................................................................... یک رویداد یا کالس آموزشی برگزار کنید 7

اگر کسب وکار شما به گونه ای است که افراد به یاد گرفتن ایده ها و مهارت های آن عالقه نشان می دهند یا اطالعات مربوط به آن مدام به روز می شود، 
می توانید رویدادهای آموزشی کوچک برگزار کنید. وبینارهای رایگان یا کالس های حضوری ارزان برای افرادی که به یاد گرفتن حرفه شما عالقه دارند یا 
حتی برای بچه های کوچکی که به دنبال پیدا کردن شغل آینده خود هستند تاثیر زیادی در جذب مشتریان بالقوه می گذارد. بروشورهای تبلیغاتی را 
چاپ و آن ها را در محیط بومی منتشر کنید. همچنین می توانید از کارکنانتان بخواهید بنر تبلیغاتی شما را در صفحات اجتماعی خود تبلیغ کنند. 

آشنایی با نوع کسب وکار شما در جذب مشتریان بالقوه تاثیر زیادی خواهد گذاشت.

در سایت های درج آگهی تبلیغ کنید

اگر به دنبال راه  حلی ارزان برای تبلیغات آنالین می گردید به سراغ سایت های درج آگهی بروید. این سایت ها اغلب به  صورت رایگان یا با دریافت 
هزینه ای بسیار کم آگهی شما را برای مدتی طوالنی درج می کنند و تعداد زیادی از کاربران که واقعا به خدمات شما نیاز دارند آن را خواهند دید. 
۱۱۸iranwork جامع ترین سامانه ثبت شغل به عنوان یکی از بهترین سایت ها برای درج آگهی رایگان است که در گروهای مختلف مثل امالک، 

خودرو، استخدام و ...  می توانید آگهی خود را منتشر کنید.

►............................................................................................. 8

►....................................................................................... 9

►...................................................................................... ۱0

►................................................................................... ۱۱

►............................................................................................... ۱۲

در رویدادهای خیریه محلی شرکت کنید

رویدادهای خیریه مکانی عالی برای دیده شدن کسب وکار کوچک شما هستند؛ اگر در محله شما بازارهای خیریه وجود دارند حتما غرفه ای در آن 
داشته باشید. عالوه بر این رویدادهای خیریه در شهرهای دیگر را از دست ندهید تا بتوانید مشتریان بیشتری جذب کنید. حضور در این رویدادها 
باعث می شود که مشتریان نگرشی مثبت به شما پیدا کنند. تنها هزینه ای که برای جذب مشتری از این طریق می پردازید مقداری زمان و احتماال 

اهدای تعدادی محصول رایگان است که قطعا ارزشش را خواهد داشت.

بر روی فضای مجازی سرمایه گذاری کنید

شاید نتوانید به سراغ تبلیغات در فضای مجازی بروید اما می توانید برای کسب وکار خودتان یک صفحه ایجاد کنید و سپس با یک استراتژی مناسب 
آن را رشد دهید. اما معموال زمان زیادی طول می کشد تا به نتیجه برسد. البته اگر روش های قبلی را پیش گرفته باشید می توانید به شناخته شدن 
برند خود در دنیای مجازی هم کمک کنید. ویدیوهای کوتاه و شیرینی بسازید که نشان می دهند کسب وکار شما چه می کند. همچنین مطالبی 
که به کسب وکارتان مربوط است یا به شناخت بیشتر محصوالت کمک می کنند در صفحات اجتماعی خود منتشر کنید. توجه داشته باشید که 
شما باید با استراتژی های کسب رتبه در شبکه های اجتماعی مختلف مانند یوتیوب یا اینستاگرام آشنا باشید تا بتوانید صفحه خود را رشد دهید. 

روی رابطه فعلی با مشتری سرمایه گذاری کنید

بیشتر از اینکه به فکر مشتریان جدید باشید باید مشتریان فعلی خود را حفظ کنید؛ به این منظور رابطه خود با مشتریان فعلی را بهبود دهید 
تا تبدیل به مشتریان دائمی شوند. به عنوان مثال می توانید به کسانی که بیشترین خرید را از شما داشته اند یا مشتریانی که به طور مداوم از شما 

خرید می کنند پاداش هایی به پاس قدردانی از همراهی آن ها بدهید.

برندهای خودرویی را به کار ببرید 

اگر کسب وکار شما به گونه ای است که باید محصوالتی را به طور مداوم در شهر جابه جا کنید؛ یک ایده بازاریابی رایگان این است که برند خود را 
بر روی خودروی باربری هم معرفی کنید. داشتن یک وسیله نقلیه مخصوص کمک می کند که برند شما به رسمیت شناخته شود و مشتریان نیز 

بهتر آن را بشناسند.
سخن پایانی:برای اینکه کسب وکارهای کوچک رشد کنند و مشتریان بیشتری داشته باشند نیاز به تبلیغات دارند. مشکل اینجاست که هزینه تبلیغات به 
روش های سنتی یا در شبکه های مجازی اغلب زیاد است و آن ها نمی توانند از پس آن بربیایند. روش هایی که در این مطلب بیان کردیم ایده هایی هستند 

که به صورت رایگان یا با نیاز به صرف کمترین هزینه به شما برای داشتن کسب وکاری مطمئن و رو به رشد کمک می کنند.

دعوت به همکاری

شرکتماهانپخشصباجهتتکمیلکادرخوددراستانتهرانازافرادواجدشرایطزیردعوتبههمکاریمینماید.
مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

وکیل

خانم/ آقا، پروژه ای، حداقل 10 سال سال سابقه کاری مرتبط در حوزه امور حقوقی و کیفری و تجاری و ثبتی
برخورداری از مهارت های نوشتاری مناسب، توانایی تحلیل و تفسیر قوانین و مقررات حقوقی و کیفری و تجاری

سرعت عمل در پیگیری و انتخاب روش مناسب جهات تسریع در امور
مسلط به امور ثبتی شرکت ها و تغییرات آنها، مسلط به انجام امور بانکی، شهرداری و ملکی

میزان تحصیالت: وکیل پایه یک دادگستری، کانون وکال، مرکز مشاوران قوه قضاییه، آدرس: تهران، میدان انقالب

حقوق و مزایا: توافقی

موزع
آقا، تمام وقت، آشنایی کامل به مناطق و مسیرهای توزیع در تهران، تسلط بر عملیات توزیع

داشتن ضامن معتبر الزامی است )جواز کسب یا فیش حقوقی(، سن حداکثر 40 سال
حداقل دیپلم، توانایی بارگیری و تخلیه بار، حداقل 3 سال سابقه مرتبط، داشتن ضامن و رضایت نامه کتبی

دارای قدرت مذاکره، فن بیان و روابط عمومی قوی

بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی
پورسانت عالی

کمک هزینه ایاب و ذهاب
کمک هزینه تلفن

خانم/ آقا، تمام وقت، کارشناسی حسابداری،حداقل سابقه کار8 سال، تسلط کامل بر نرم افزارهای مالی سپیدار و ماژول های رئیس حسابداری
پیوست، مسلط به مباحث بیمه قراردادها، امور مالی، ریالی و مالیاتی

آشنایی با حسابداری بخش مویرگی و صنعت پخش، مسلط بر محاسبه قیمت تمام شده، بودجه   گذاری و بودجه نویسی
مسلط بر گزارشات سود و زیان و مغایرت گیری، تسلط بر تجزیه و تحلیل، آنالیز و برنامه ریزی مالی، جریان منابع مالی، پیش بینی 

جریان نقدینگی، داشتن رضایت نامه کتبی از محل کار قبلی الزامی است.
آدرس شرکت: میدان انقالب

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 17 و پنج شنبه ها 8:30 الی 14

بیمه تامین اجتماعی
میزان حقوق: 10 میلیون تومان

خانم/ آقا، تمام وقت،کارشناسی حسابداری، حداقل سابقه کار 5 سال،حداقل سن30 سالکارشناس حسابداری
تسلط به نرم افزار مالی سپیدار، مسلط بر بیمه پرسنلی، نرم افزار بیمه تامین اجتماعی و محاسبه حقوق و دستمزد و تهیه 

صورت های مالی، آشنا به نرم افزار اکسل، مسلط بر تهیه اظهارنامه های فصلی و ارزش افزوده
آشنا با فرایندهای خرید، فروش ، انبار و بهای تمام شده، داشتن رضایت نامه کتبی از محل کار قبلی الزامی است.

محدوده شرکت: میدان انقالب

بیمه تامین اجتماعی
حقوق ثابت: 6 میلیون تومان 

خالص

انباردار

آقا، تمام وقت، دیپلم، حداقل سن 45 سال، سابقه انبارداری حداقل 5 سال، عدم سوء پیشینه، داشتن توانایی مدیریت پرسنل راننده و ترابری
آشنایی کامل به مناطق تهران، دارای ضامن معتبر )فیش حقوقی دار یا جواز کسب(

داشتن رضایت نامه کتبی از محل کار قبلی الزامی است.، آشنا به نرم افزارهای انبارداری و اکسل کنترل موجودی فیزیکی و 
سیستمی انبار، آشنا به جانمایی و رعایت چیدمان محصوالت در انبار، آشنایی با تامین، بسته بندی و آماده سازی سفارشات

توانایی انبارگردانی، امانتدار و مسئولیت پذیر، محل انبار: فداییان اسالم
ساعت کاری: شنبه 8:00 الی 17:00و پنج شنبه 08:00 الی 14:00

حقوق 5 میلیون تومان
بیمه تامین اجتماعی

کارمند اداری حرفه ای

خانم،  تمام وقت، تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد، شرایط سنی 30 الی 45 سال
برنامه ریزی، هماهنگی جلسات، توانایی حل مساله، ارتباط موثر، تاب آوری، همدلی، شناخت و درک سیستماتیک

روابط عمومی باال، پرانرژی، متانت، فعال، خالق و دارای روحیه کار تیمی و هوش تعاملی باال
باهوش، منظم، وقت شناس، خویشتن دار، انعطاف پذیر، متعهد و قابل اعتماد بودن، پیگیری امور محوله تا حصول نتیجه

تسلط بر نرم افزار و مهارت های 7 گانه کامپیوتر و شبکه های اجتماعی، توانایی مسئولیت پذیری، مدیریت استرس، مدیریت زمان
تسلط به مکاتبات اداری،توانایی فعالیت در شرایط کاری سخت و پرفشار، دارای نگرش کلی و همزمان دقت به جزئیات امور

تسلط به آفیس خصوصًا اکسل و ورد، آشنایی با امور مالی، آشنایی با امور بازرگانی و فروش، تسلط به امور اداری
حفظ اطالعات محرمانه و رازداری، داشتن رضایت نامه کتبی از محل کار قبلی الزامی است، داشتن ضامن معتبر الزامی است.

محل کار: میدان انقالب، ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 18 و پنج شنبه ها 8:30 الی 14:30

حقوق ثابت 6 میلیون
بیمه تامین اجتماعی

مسئول دفتر

خانم،  تمام وقت، تایپ ده انگشتی و سریع، روابط عمومی قوی، مسئولیت پذیر، رازدار و ظاهری آراسته
مسلط به آفیس )تایپ تند و اکسل در حد فرمول نویسی مسلط باشد(، مسلط به امور اداری و مسئول دفتری

حداقل کارشناسی )ترجیحًا کامپیوتر یا مدیریت(، حداقل سه سال سابقه کار مرتبط
آشنایی به امور دبیرخانه، بایگانی، مکاتبات اداری و اتوماسیون، سن 25 تا 40 سال

روابط عمومی باال، توانمندی مدیریت موضوعات متعدد، داشتن ضامن معتبر الزامی است.داشتن رضایت نامه کتبی از محل کار 
قبلی الزامی است،  محدوده شرکت: میدان انقالب

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 18 و پنج شنبه ها 8:30 الی 14:30

حقوق 5 میلیون تومان خالص
بیمه تامین اجتماعی

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال نمایند.لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید 
لطفًا کارجویان محترمی که مشغول به کار هستند ارسال رزومه انجام ندهند

واتساپ09195605971

دعوت به همکاری

یکشرکتجهتتکمیلکادرخودازاستانهایتهرانو
البرزازافرادواجدشرایطزیردعوتبههمکاریمینماید.

افسرایمنی
خانم/آقا، تمام وقت،فقط متاهل، سن حداکثر 35 سال

مدرک تحصیلی لیسانس و به باال
رشته تحصیلی مرتبط و قابل ارائه به سازمان های ذیربط

حداقل 1 سال سابقه کاری مرتبط، مسلط به مسائل ایمنی و بهداشت
توانایی تهیه گزارش های ادواری مربوطه

توانایی نظارت و روحیه کار گروهی
مسئولیت پذیر، منظم، پیگیر و نتیجه گرا،مسلط به آفیس

ترجیحا ساکن غرب تهران و کرج
ساعت کاری شنبه الی چهارشنبه 8 الی 17 و پنج شنبه ها نیمه وقت

حقوق توافقی متناسب با توانایی و تجربه
پرداخت حقوق بموقع و اول هر ماه، صبحانه، نهار، عصرانه رایگان

بیمه تامین اجتماعی از روز اول
بیمه تکمیلی رایگان برای شخص و خانواده

ارزاق فصلی و کمک هزینه های رفاهی
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی 

در subject به ایمیل زیر ارسال نمایند.

hr98estekhdam@gmail.com

دعوت به همکاری

شرکتآذربادپردیسپامچال
 جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط

 زیر دعوت به همکاری می نماید.
کارشناسبازرگانی

خانم/ آقا، تمام وقت، مسلط به زبان انگلیسی
مسلط به مکاتبات بازرگانی خارجی

دارای مهارت پیگیری، مذاکره و ارتباط
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.
 employee.pamchel@gmail.com

آدرس تهران، محدوده آرژانتین

دعوت به همکاری

یکشرکتجهتتکمیلکادرخوددراستانتهرانازافراد
واجدشرایطزیردعوتبههمکاریمینماید.

uiوuxطراح
خانم/ آقا، پاره وقت، پروژه ای، دورکاری

تحقیق و طراحی بهترین user flow بر مبنای نیازمندیهای نرم افزار و 
جامعه هدف، طراحی و تولید wire frame برای موبایل و وب سایت 
در هماهنگی با هم روی figma یا adobe xd با رعایت اصول ورزن بندی، 

user testing تولید پروتوتایپ کامل و انجام
آشنایی با اصول روانشناسی رنگها

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

 hr.datanians@gmail.com

دعوت به همکاری

یکشرکتجهتتکمیلکادرخودازاستانهایتهرانو
البرزازافرادواجدشرایطزیردعوتبههمکاریمینماید.

کارشناسحسابداری
خانم/ آقا، تمام وقت، فقط متاهل،حداکثر سن 30 سال

بدون سابقه،  حداقل لیسانس حسابداری و به باال
فعال، با انگیزه و عالقمند به یادگیری، دقت باال

عالقمند به کار تیمی، ساعت کاری: شنبه الی چهارشنبه 8 الی 17 
و پنج شنبه ها نیمه وقت

حقوق توافقی طبق تجربه و توانایی با پرداخت به موقع اول هرماه
پاداش و اضافه کاری، سنوات و عیدی، پرداخت مساعده هر ماه

آموزش رایگان حین کار، بیمه از روز اول
بیمه تکمیل درمان رایگان برای فرد و خانواده

صبحانه، ناهار، عصرانه به همراه ارزاق فصلی و کمک هزینه های رفاهی
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی 

مدنظر به ایمیل زیر ارسال نمایند.
 hr98estekhdam@gmail.com
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دعوت به همکاری

شرکت آهن ورق رستگار تبریز
 جهت تکمیل کادر خود با شرایط زیر استخدام می نماید:

حسابدار
 خانم و آقا، با سابقه کارهای مرتبط، حقوق مکفی 

بیمه تامین اجتماعی، صبحانه و نهار
نقشه کش صنعتی

 خانم و آقا، با سابقه کارهای مرتبط، حقوق مکفی 
بیمه تامین اجتماعی، صبحانه و نهار

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

Hosein.rastgar1998@gmail.com

دعوت به همکاری

شرکت بهدام پروتئین پارسیان در تهران )محدوده شرکت شمال غرب(
 در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعالم شده بصورت فایل  پی دی اف ارسال نمایند.
behdam.proteinparsain@gmail.com

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

  خانم و آقا حداقل دارای مدرک دیپلم و سه سال سابقهویزیتور1
)ترجیحا آقایان متقاضی موتور یا گواهینامه موتور داشته باشند.(

خانم و آقا با حداقل مدرک لیسانس و سه سال سابقه کار مرتبطکمک حسابدار و حسابدار2

 خانم حداقل مدرک لیسانس و دارای چهار سال سابقه کار کارشناس پشتیبانی فروش3
آشنایی با برنامه اکسل و روابط عمومی قوی

دعوت به همکاری

شرکت جاوید ریحان ستاره در تهران
 در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر

 دعوت به همکاری می نماید:
حسابدار

 خانم/ آقا، تمام وقت، کارشناسی حسابداری
 فردی پویا و مسلط به حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات حقوق

 حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
 ساعت کاری: 8:30 الی 17:30 و پنج شنبه ها 8:30 الی 12:30

بیمه، ناهار، حقوق وزارت کار، حق مسئولیت
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های ارتباطی اعالم شده 

در آگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند.
jrsmohamadi@gmail.com

دعوت به همکاری

شرکت پارت کوشان بسپار در استان تهران 

)محدوده شهریار -رباط کریم(

 در راستای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:

مهندس صنایع

 یک نفر،  آقا ، جهت کارشناس فرآیند تکوین محصول 

محدوده شهریار -رباط کریم

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های ارتباطی اعالم شده 

در آگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند.

estekhdam@partkoushan.com

دعوت به همکاری

شرکت کاوش ایستاپی
 واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد 

شرایط زیر نیازمند است:

حسابدار
 مدرک لیسانس، با 4 سال سابقه کار

 آشنا به حسابداری پیمانکاری و نرم افزارهای حسابداری
شهرهای موردنیاز: تهران

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

kipco1400@gmail.com

دعوت به همکاری

یک شرکت ساختمانی، جهت تکمیل پروژه مرکز خرید در بندرعباس، افرادی با مشخصات ذیل را که در زمینه تاسیسات مکانیکی و نازک کاری و 
فینیشینگ )Finishing( مراکز تجاری، بیمارستان ها و هتل ها تخصص و تجربه کافی دارند به همکاری دعوت می نماید:

متقاضیان واجد شرایط می توانند ضمن مشخص نمودن ردیف شغلی مورد نظر رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند.

office@anamissazan.com

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

 حداقل لیسانس یا فوق لیسانس معماری یا عمران، سابقه کار 5 سال تجربه در اجرا و نازک کاری مهندس اجرا1
محل فعالیت: بندرعباس

 حداقل لیسانس مکانیک، سابقه کار حداقل 10 سال تجربه و تخصص درتاسیسات مکانیکیمهندس تاسیسات2
محل فعالیت: بندرعباس

 فوق دیپلم مکانیک، سابقه کار حداقل 15 سال تجربه و تخصص درتاسیسات مکانیکیتکنسین تاسیسات3
محل فعالیت: بندرعباس

دعوت به همکاری

شرکت طراحی و ساخت ماشینهای اتوماتیک )طرسام( 
در استان البرز 

دعوت به همکاری می کند:
مهندس مکانیک

 خانم/ آقا، تمام وقت، گرایش جامدات
آشنا به نرم افزار کتیا و اتوکد )سه سال سابقه کار(

نقشه کش صنعتی
 خانم/ آقا، تمام وقت، مسلط به نرم افزاز کتیا و اتوکد

با روحیه تیمی و خالق )دو سال سابقه کار(
مهندس صنایع 

خانم/ آقا، تمام وقت، آشنا با کارسنجی و طرح ریزی و برنامه ریزی 
)سه سال سابقه کار(

کارشناس برق صنعتی
 PLC آقا، تمام وقت، آشنا به اتوماسیون و مسلط به برنامه نویسی 

زمینس و دلتا، با سه سال سابقه کار
مهندس ساخت وتولید 

خانم/ آقا،  تمام وقت، 5 سال سابقه کار
مسلط به فرآیند ساخت )مدیر تولید(

انباردار 
خانم/ آقا، تمام وقت، آشنا به کامپیوتر و تسلط به نرم افزار پایا

منظم و متعهد، امانت دار
مونتاژکارصنعتی

 آقا، تمام وقت، آشنا به نقشه خوانی )سه سال سابقه کار(
حقوق توافقی، بیمه تامین اجتماعی

info@tarsampack.com

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:

آموزش های مهارتی کارآمد
 به سربازان وظیفه با هم افزایی ملی 

تداوم می یابد
غالمحسـین حسـینی نیا، در نشسـتی با مسـئوالن قـرارگاه مرکزی مهـارت آمـوزی کارکنان وظیفه بر توانمندسـازی 

سـربازان بـا آموزش هـای کارآمـد مبتنی بر مشـاغل نو تاکیـد کرد.
بـه گـزارش ایلنـا، رئیس سـازمان آموزش فنی و حرفه ای کشـور در نشسـتی با محمدرضا شاه پسـند )معـاون آموزش و 
مدیـران دفاتـر راهبـری اجـرای آموزش و برنامه، بودجه و نوسـازی سـازمان( و سـردار کمالی، اثباتـی )معاون هماهنگ 
کننـده( و علیخانـی )معـاون آمـوزش قرارگاه مرکزی مهـارت آموزی کارکنـان وظیفه( با هدف تبـادل نظر در خصوص 
تداوم همکاری های سـازمان های نیروهای مسـلح )ارتش، سـپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع( با سـازمان آموزش فنی 

و حرفه ای کشـور، نهم آبان سـال جاری برگزار شـد.
حسـینی نیا در نشسـت مذکور بر اسـتفاده از ظرفیت سایر شـرکا و فعاالن مهارت آموزی از جمله مراکز علم و فناوری و 
مراکـز تخصصـی فـاوا در کنار سـازمان آموزش فنی و حرفه ای کشـور و نیروهای مسـلح با هدف هم افزایـی در اجرای 

دوره هـای کارآمد و مبتنی بر مشـاغل نو تأکید کرد.
معـاون وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی همچنین تأکید کرد کـه امکان الزم برای حضـور سـربازان در مراکز آموزش 

فنـی و حرفه ای مورد بررسـی قـرار گیرد.
حسـینی نیا در ادامه به بررسـی ظرفیت های الزم در مراکز جوار بنگاه های اقتصادی در خصوص تربیت نیروی انسـانی 
ماهـر بـرای اسـتفاده و بـه کارگیری در صنایع کشـور از جمله نفت و گاز و… از بین سـربازان ماهر، همچنین بررسـی 

امـکان بهبـود اسـتفاده از ظرفیت آموزشـگاه های آزاد فنی و حرفه ای بـرای مهارت آموزی به سـربازان تأکید کرد.
بنا براین گزارش، سـردار کمالی مشـاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه به اهداف تشـکیل قرارگاه 
در سـال 13۹۶ و ماموریت های آن به منظور توانمندسـازی شـغلی سـربازان، ارتقای اشـتغال پذیری و حمایت از اشـتغال 

آنان پس از سـربازی اشـاره کردند.
رضـا علیخانـی، معـاون آمـوزش قرارگاه مذکور در ادامه با اشـاره به توسـعه و پیشـرفت آموزش های فنـی و حرفه ای به 
سـربازان از زمان شـکل گیری قرارگاه تا کنون گفت: در همکاری با سـازمان آموزش فنی و حرفه ای کشـور در راسـتای 

مهارت آموزی به سـربازان ظرفیت های خوبی ایجاد شـده اسـت.
حسـین اثباتـی، معـاون هماهنگ کننده قرارگاه مهارت آموزی لزوم اسـتفاده از اسـتانداردهای آموزشـی سـازمان، ایجاد 
مراکـز جـوار پـادگان و مراکـز مدیریـت، مهارت آموزی و مشـاوره شـغلی در پادگان ها را در پیشـبرد اهـداف تفاهم نامه 
فـی مابیـن ضروری دانسـت و درخواسـت تداوم آموزش ها با کیفیت مهارتی متناسـب با فناوری هـای نوین و مبتنی بر 

نیازهـای بـازار کار را مطرح کرد.
وی ابـراز امیـدواری کـرد که در آینده نزدیک چالش های تامین مالی از طریق تعامل با سـازمان برنامه و بودجه در سـایه 

تصویب سـند مهارت آموزی و اشـتغال سربازان در شـورای عالی اشتغال، مرتفع شود.

فرمانـده قـرارگاه مرکـزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه سـتاد کل 
نیروهای مسـلح گفت: از سـال ۹۶ تا کنون بیش از ۶0 هزار سـرباز 
بـا فرا گرفتـن یک مهـارت ضـروری و مـورد نیاز جامعـه ترخیص 

شده اند.
سـردار محمد جـواد زاده کمند در همایـش »مهارت آموزی کارکنان 
وظیفه نیروهای مسـلح استان اصفهان« با اشـاره به تاکیدات رهبر 
معظـم انقالب در خصوص ضـرورت آموزش حداقـل یک حرفه و 
مهارت به سـربازان در طول مدت خدمت سـربازی، اظهار داشـت: 
در همین راسـتا قـرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه در سـال ۹۶ 

در سـتاد کل نیروهای مسلح تشکیل شد.
معـاون عملیات نیـروی انسـانی و فرمانده قـرارگاه مرکزی مهارت 
آموزی کارکنان وظیفه سـتاد کل نیروهای مسـلح گفت:  از سـال 
۹۶ تـا کنـون بیـش از ۶0 هـزار سـرباز بـا فرا گرفتن یـک مهارت 

ضـروری و مـورد نیـاز جامعه ترخیص شـده اند.
وی ادامـه داد: البتـه در خصـوص بعضی از مهارت ها ضـرورت دارد 

تـالش بیشـتری صـورت گیرد کـه این امـر نیز با همـت و تالش 
فرماندهان و مسـؤوالن کشـوری محقق خواهد شـد.

همچنیـن امیـر محسـن آذرافـروز، ارشـد نظامی ارتـش در منطقه 
اصفهـان در این مراسـم گفت: طی 3 سـال متوالـی با فعالیت های 
بی وقفـه و ارتباطـات بسـیار خوب دسـت اندرکاران توانسـتیم رتبه 
اول مهارت آموزی کارکنان وظیفه در سـطح نیروهای مسلح استان 

را کسـب کنیم.
وی افـزود: راه انداختـن یـک کارگاه فنـی یا کشـاورزی و مانند آن 
توسـط یـک جوان جویـای کار پـس از اتمـام دوران خدمـت برای 
تامیـن آینـده خود یـا اشـتغال زایی و به کاگیـری جمعـی از جوانان 
باعـث فخـر و مباهات مجموعـه ارتش و نیروهای مسـلح اسـت.

مهارت آموزی حداقل 
60 هزار سرباز

 از سال 96 تاکنون

مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعات اسـتان کرمانشـاه با اشـاره به اجـرای طرح مهارت آموزی سـربازان در اسـتان، 
گفـت: تاکنـون تعـداد 12 آزمون برگزار شـده و گواهی نامه مهارت آموزی از سـوی وزارت ارتباطـات و فناوری اطالعات 

صادر شـده است.
بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات اسـتان کرمانشـاه، شـهریار بهنیا مدیـرکل ارتباطات و 
فناوری اطالعات کرمانشـاه، در جلسـه نشسـت کارگروه مشـترک اسـتانی مهارت آموزی سـربازان، بیان کرد: هدف از 
برگـزاری دوره هـای مهـارت آموزی سـربازان، کسـب مهارت های الزم جهـت ورود سـربازان به بازار کار پـس از انجام 

دوره مقدس خدمت سـربازی اسـت.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات کرمانشـاه با اشـاره به آموزش 284 سـرباز وظیفه در طرح مهارت آموزی تا شـش 
ماهه اول سـال 1400 در دوره های شـبکه های کامپیوتری، برنامه نویسـی پایتون، فیبرنوری، تعمیرات موبایل و امنیت 
شـبکه آمـوزش، بیـان کرد: این رقم با همکاری نیروهای مسـلح و برگـزاری دوره های مهارت آمـوزی می تواند تا پایان 

سـال جاری به 400 نفـر افزایش پیدا کند.

وی در ادامـه افزود: تاکنون تعـداد 12 آزمون 
و  شـده  برگـزار  سـربازان  مهارت آمـوزی 
گواهی نامـه مهـارت آموزی از سـوی وزارت 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات صادر شـده 

است.
بهنیـا تصریح کـرد: با تصمیمات اخذ شـده 
کشـوری برای حمایت از سـربازان ترخیص 
شـده دارای مهـارت در ورود بـه بـازار کار، 
آنـان اعطـا  ارزان قیمـت بـه  تسـهیالت 

می شـود.

معـاون اجرایـی سـپاه کربـال گفت:مهـارت آمـوزی سـربازان از 
اسـت. سـپاه  اولویت هـای  مهم تریـن 

جلسـه قرارگاه مهارت آموزی سـربازان سـپاه کربال با اتاق اصناف 
مرکز اسـتان برگزار شد.

سـرهنگ پاسـدار علی مهاجر در حاشـیه این جلسـه در گفت و گو با 
خبرنـگار بسـیج در سـاری گفت: بهـره گیـری میدانـی از تجارب 
اسـاتید مجـرب صنف هـا و فراهم سـازی حضور سـربازان ماهر در 
مشـاغل مـورد عالقه برای کسـب مهارت هـا و تجربه های عملی 
بر پایه یک محیط کار واقعی بخشی از مهمترین مصوبات نشست 
تخصصـی قـرارگاه مهـارت آمـوزی سـربازان سـپاه کربال بـا اتاق 

اصنـاف مرکز اسـتان مازنـدران بود.
معـاون اجرایـی سـپاه کربـال افـزود: در ایـن جلسـه هـم افزایی 
و بهـره گیـری از ظرفیت هـای موجـود در راسـتای فراهم سـازی 
زمینه ها و بسـتر های کارآفرینی مولد، پایـدار و اثرگذار جوانان تاکید 
شـد تا ضمـن رفع یکـی از مهمترین دغدغه هـای اجتماعی یعنی 
اشـتغال، با انسـجام، تعامـل و پـای کارآوردن توانمندی های نهاد ها 
و سـازمان های مختلـف و نقـش آفریـن شـاهد پشـتیبانی ها و 

مانـع زدایـی ها، در مسـیر تحقـق جهش تولید نیز، باشـیم.
سـرهنگ مهاجـر خاطرنشـان کـرد: بهـره گیـری از اسـاتید خبره 
اصنـاف در دوره هـای آموزشـی مهـارت آمـوزی، فراهـم شـدن 
زمینه هـای حضور سـربازان در صنف های مختلف بـرای فراگیری 
میدانـی مهارت هـای اشـتغال و گذرانـدن رایگان دوره هـای صدور 
مجوز کسـب توسـط سـربازان ماهر از مهمترین تصمیمات گرفته 
شـده به منظور تسهیل و تسریع بخشـی در کارافرینی کادر وظیفه 

در ایـن نشسـت دوجانبه و تخصصـی بود.

معاون اجرایی سپاه کربال در گفت و گو با بسیج:

مهارت آموزی سربازان از مهم ترین اولویت های سپاه است

آموزش 284 سرباز وظیفه در طرح مهارت آموزی سال 1400
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دكتـر احمـد صمیمـي دبیـر علمـی نشسـت 
در ابتـدا بـا اشـاره بـه نقـش آمـوزش عالـی در 
توسـعه كشـور گفت: این نشسـت در دو بخش 
و در راسـتای دسـتور ریاسـت سـازمان برنامه و 
بودجه)آقـای دكتر میركاظمـی( و همچنین بر 
حسـب اهمیت آموزش عالی در توسـعه كشـور 
كـه در كمیسـیون هـای بودجه مـورد توجـه و تاكید اسـت برگزار می شـود.

وی بـر كلیدهـای واژه هـای این نشسـت ها اشـاره كرد و گفـت: چند موضوع 
مهـم از جملـه »ماموریت گرا شـدن آمـوزش عالی و تحقیقـات«، »پیوند بین 
دانشـگاه و كسـب و كار«، »احصـاء، طبقـه بنـدی و اولویـت گـذاری نقـش و 
جایگاه دانشـگاه ها و مراكز آموزش عالی در توسـعه ملی« و همچنین تشکیل 
قطـب های علمی، مسـاله محور كـردن پایان نامه های ارشـد و دكتری، نقش 
دانشـگاه های قطب و مادر در توازن و توسـعه منطقه ای، بحث توسـعه كمی 
و چالـش ارتقـاء كیفیـت در نظـام آمـوزش عالـی از محورهای این نشسـت و 

نشسـت آتی است.
دكتـر صمیمـی با اشـاره بـه اهمیت این نشسـت هـا تصریح كـرد: یافتـه ها و 
نتایـج این نشسـت در دو بخـش تدوین قانون بودجه سـال 1401 و همچنین 
تهیـه و تدویـن قانون برنامه هفتم توسـعه كشـور مـورد توجه قـرار می گیرد. 
مطمـن هسـتم، ایـن نشسـت ها كمـک می كند تـا نقـش آموزش عالـی در 

توسـعه اشـتغال و مهار تـورم و ... مـورد توجه قـرار بگیرد.

دكتـر محمدصادق بیجنـدي، معـاون آموزش و 
كارآفریني جهاد دانشگاهي كشـور، با موضوع » 
الزامـات و چالش هاي دانشـگاه ها و موسسـات 
آمـوزش عالـي در ایفـاي نقـش نهاد توسـعه اي 
و دانـش بنیـان« ابتدا به تعریفی از نهاد توسـعه ای 
پرداخت  و خاطرنشـان كرد: نه نهاد توسـعه ای در دنیا وجود دارد و از دید من 
سـازمان برنامه و همچنین دانشـگاه ها و مراكز علمی و پژوهشـی و آموزشـی، 
نهـاد توسـعه ای هسـتند چـرا كـه  نقش ایـن نهادها در توسـعه كشـور ها 

مهم اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه به دانشـگاه هـا نباید بـه عنـوان نهادهای آموزشـی 
صـرف توجـه كنیـم افـزود: یکـی از چالـش هـا ایـن اسـت كـه به دانشـگاه 
بـه عنـوان نهـاد آموزشـی توجه كنیـم و ایـن در حالی اسـت كـه در دنیا به 
دانشـگاه هـا بـه عنـوان یـک نهـاد توسـعه ای توجـه مـی شـود؛ ایـن 
نهـاد هـا شـش ویژگـی دارنـد كه توسـعه فنـاوری، تجاری سـازی، توسـعه 
سـرمایه گـذاری خارجـی، توسـعه كسـب و كارهـا، توسـعه مدیریـت هـا و 

عملکردهـا و ... از آن جملـه اسـت.
معـاون آمـوزش و كارآفرینـي جهـاد دانشـگاهي كشـور بـه نسـل هـای 
مختلـف دانشـگاه هـا اشـاره كـرد و گفـت: در حـال حاضـر پنـج نسـل 
دانشـگاه شـکل گرفتـه اسـت كـه دو نسـل آن شـامل همگرایـی دولـت، 
دانشـگاه و صنعـت و جامعـه مدنی و همگرایـی دولت، دانشـگاه و صنعت 
و جامعـه مدنـی و محیـط زیسـت نسـل چهـارم و پنجـم دانشـگاه هـا را 

تشـکیل مـی دهند.
وی بـه بیانـات رهبـر معظم انقاب اسـامی در دیدار با دانشـجویان و اسـاتید 
در سـال 187 اشـاره كـرد و گفـت: در ایـن دیدار بـر دو ماموریت دانشـگاه ها 
شـامل علم و تحقیق و آرمانوخاهی و هدف گراری سیاسـی و اجتماعی تاكید 
كـرده انـد كـه مـی بینیم امروزه نیز در نسـل هـای چهارم و پنجم نیـز بر این 

ماموریت ها تاكید شـده اسـت.
دكتـر بیجنـدی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـر نقـش و جایـگاه 
آمـوزش عالی در چشـم انداز توسـعه كشـور و جایـگاه ایران در منطقه اشـاره 
كـرد و بـا طـرح این سـوال كـه آیـا در این اسـناد جایگاه شایسـته و بایسـته 
دانشـگاه مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت یـا نـه؛ موضوع بحـث را به نشسـت 

مسـتقل دیگـری موكـول نمود.
لـزوم  بـر  تاكیـد  بـا  دانشـگاهی  كارآفرینـی جهـاد  و  آمـوزش  معـاون 
توجـه بـر دانشـگاه هـا و مراكـز آمـوزش عالـی در دولـت سـیزدهم 
گفـت: دانشـگاه هـا و مراكـز آمـوزش عالـی در كشـور بـا چالش های 
زیـادی مواجـه هسـتند كه عدم توجه به ایـن نهادهای توسـعه ای به عنوان 

نهادهایـی امیـن و متخصـص و دلسـوز، وابسـتگی دانشـگاه ها بـه بودجه 
هـای دولتـی و نیـز شـهریه های دانشـجویی، نبـود چاالكی، نداشـتن 
اسـتقال در تصمیـم گیـری و مدیریـت دانشـگاه هـا، كـم توجهـی بـه 
همـکاری هـای بیـن المللـی، پایین بـودن روحیـه نـوآوری و خاقیت، 
كـم توجهـی بـه اسـاتید و گـروه هـای تخصصـی آموزشـی و غلبـه 
فرآیندهـای سـنتی در آمـوزش، پژوهـش و تدریـس،  و ... از جملـه 

. ست ا
سـرزمینی  آمایـش  بـه  وی كـم توجهـی 
اداری  نظـام  عالـی،  آمـوزش  حـوزه  در 
خـاص در بدنـه نظام آموزشـی، كـم توجهی 
بـه  توجهـی  كـم  پذیـری،  انعطـاف  بـه 
بـه  توجـه  مشـاركتی،  مدیریـت  سـبک 
جـای  بـه  محـوری  مقالـه  محـض،  اسـتانداردگرایی  و  دیوانسـاالری 
مسـاله محـوری را از دیگـر مشـکات نظـام آمـوزش عالـی در كشـور 

كـرد. عنـوان 
دكتـر محمدصادق بیجندی معـاون آموزش و كارآفرینی جهاد دانشـگاهی 
بـه چالـش هـای نظـام  آموزشـی در كشـور پرداخت و اظهار داشـت: 
اگـر بـه دنبـال دانشـگاه بـه عنـوان یـک نهـاد توسـعه ای، كنشـگر 
و  پیشـران  و  پیشـگام  پیشـرو،  و  هنجارسـاز  كارآفریـن،  اجتماعـی، 
هـا،  نظـارت  هـا،  برنامـه  در  بایـد  هسـتیم  دهنـده  بهبـود  و  نـوآور 

انتظـارات، حمایـت هـا و ارزیابـی هـا تجدیدنظـر كنیـم.
وی بـر لـزوم تجدیـد در بودجـه هـا و حمایـت هـا براسـاس خروجی 
ماموریـت  و  جایـگاه  و  نقـش،  افـزود:  و  كـرد  تاكیـد  هـا  دانشـگاه 
دانشـگاه  و  شـود  بازنگـری  بایـد  توسـعه  فرآینـد  در  هـا  دانشـگاه 
مـورد  كشـور  توسـعه  فرآینـد  تحلیلگـر  و  نقـاد  عنـوان  بـه  بتواننـد 

بگیرنـد. قـرار  توجـه 
دكتـر واعـظ مهدوی با اشـاره به دسـتاوردهای ارزشـمند كشـورمان در حوزه 
علـم و فنـاوری،  بـر عمومـی سـازی و اجتماعی سـازی این علـوم و دانش 

ها تاكید كرد و گفت: حضرت علی )ع( می فرماید؛ »مومنان كسـانی هسـتند كه 
آنچـه در پیـش روی دارنـد می بینند؛ كسـانی كه به اسـتقبال امـور برود بینا 

مـی شـود و گرنـه در كـوران حـوادث بـه »چه كنم چـه كنم« مـی افتد.«
وی توسـعه و پیشـرفت را هدف مشـترک همه جریان های مختلف سیاسـی 
و اجتماعـی در كشـور عنـوان كـرد و گفت: توسـعه فرآیند تحولـی در ذهن 
انسـان هاسـت؛ در ایـن زمینـه دكتر حسـین عظیمی توسـعه و تحقـق آن را 

بازسـازی تمدنـی و شـکل گیـری نهادهای فرهنگـی و اجتماعی مـی داند.
صاحب نظر در برنامه ریزي و توسـعه- معاون اسـبق سـازمان برنامه و بودجه 
كشـور بـا تصریح اینکه توسـعه در مفهومی اولویـت دادن منافع ملی و جمعی 
بـر منافـع صنفـی و فـردی اسـت، بـر ضـرورت توجـه به شـاخص هـای علم 
و فنـاوری در توسـعه تاكیـد كـرد و افـزود: بـرای توسـعه همه جانبه كشـور و 
اجتماعـی شـدن علـم، تصویب شـاخص های مـورد نظر با نگاه علم سـنجی و 

توجه به شـاخص های رفتارسـاز یک ضرورت اسـت. 
وی بـر توسـعه علـم نافع و همچنین علـم و دانش مردمی تاكیـد كرد و گفت: 

بایـد توجـه و دقـت كنیم یک تولید علمـی چگونه مورد توجه مـردم و جامعه 
 )Altmetrics( قـرار مـی گیرد؟! در این زمینه توجه به شـاخص آلتمریکـس
بسـیار مهم اسـت؛ شـاخصی كه بر قابل فهم بـودن علم و دانـش بر مخاطبان 

و عمومـی شـدن علم بر همه مردم تاكیـد دارد.
دكتـر واعـظ مهـدوی بـر انتظارات خـود از نظـام و علم و فنـاوری اشـاره كرد 
و گفـت: توجـه و اشـراف به مسـائل منطقـه ای، اهتمام به مسـائل اقتصادی و 
اجتماعـی منطقه، حل مشـکات صنعت و دانشـگاه و جامعه، حل مشـکات 
آمایش سـرزمینی و اشـتغال در كشـور و ... از انتظارات ما در توجه به توسـعه 

آموزش عالی اسـت.

دكتـر حسـین مختـاري) عضـو هیات 
علمـي و مدیـركل ارتبـاط دانشـگاه و 
صنعـت دانشـگاه صنعتي شـریف( نیز 
در سـخنرانی خود با موضـوع » ارتباط 
دانشـگاه بـا صنعـت الگـوي اثربخـش 
اقتصـادي در جامعـه« گفـت: دانشـگاه هـا افـق هـای مختلفـی را بـرای خود 
تعریـف مـی كننـد كه ما نیز در همین راسـتا در دانشـگاه شـریف بـر موضوع 

ارزش آفرینـی و اثربخشـی اجتماعـی دانـش و فنـاوری توجـه مـی كنیم. 
وی بـر تولیـد ثـروت از دانـش و فنـاوری و تجربـه دانشـگاه شـریف در ایـن 
زمینـه اشـاره كـرد و گفـت: در ایـن زمینـه در كنـار دانشـگاه، پـارک علم و 
فنـاوری شـریف، مراكـز رشـد و كارآفرینی و شـركت هـا و شـتابدهنده ها و 
... بـا هـم همـکاری مـی كننـد كه همـه این هـا زمینه سـاز ناحیه نـوآوری 

شـریف هستند.

دكتـر امیرعلي سـیف الدیـن) مشـاور معاونت 
امـور علمـي، فرهنگـي و اجتماعـي سـازمان 
برنامـه و بودجه كشـور( نیز در سـخنرانی خود 
بـا موضـوع » حکمرانـي پژوهـش  بـا تاكید بر 
موسسـات پژوهشـي عمومي« در این نشسـت 
بـا اشـاره بـه چالش های علمـی در ایـران و دنیا گفت: انتظـارات از بخش علم 
و دانش باال رفته اسـت؛ در گذشـته اسـاتید بر اسـاس نیازهایی كه احسـاس 
مـی كردنـد بر تولیـد مقاله و پایان نامـه تاكید می كردند امـا در حال حاضر 
ذینفعـان زیـادی پیدا شـده اند كه در ایـن میان دولت به عنـوان حامی بخش 
علـم و فنـاوری انتظـارات ویژه خـودش را دارد و خـودش را به عنوان یک 

ذینفـع جـدی مطرح مـی كند. 
وی بـا اشـاره بـه بحث بودجه دهی به موسسـات علمی و پژوهشـی و چالش 
هـا و مسـائل در این حوزه گفت: سیسـتم علمی و دانشـی در حـال حاضر با 
مشـکات زیـادی همـراه اسـت؛ امـروزه بر خاف گذشـته همـه در مدیریت 
یـک مجموعـه علمـی خـود را سـهیم مـی داننـد چـرا كـه تغییـر در یـک 
مدیریـت علمـی، همه نهادهـای علمی و فنـاوری زیرمجموعـه آن نیز تحت 
تاثیـر قـرار مـی گیـرد، بنابرایـن آن ها نمـی توانند نسـبت بـه تغییرات 
بـی تفـاوت باشـند. از سـوی دیگـر بحـث پاسـخگویی نهادهـای علمـی و 
پژوهشـی مـورد تاكید قرار گرفته اسـت؛ این روند در گذشـته چنـدان مورد 

توجـه و تاكیـد نبود. 
مشـاور معاونـت امـور علمـي، فرهنگـي و اجتماعي سـازمان برنامـه و بودجه 
كشـور با اشـاره بـه چالش های حکمرانـی در حوزه علمی و پژوهشـی تصریح 
كـرد: پیشـرفت های علمی در دنیا به طور مسـتقیم بر رفـاه اجتماعی، نقش و 
تاثیر دارند بنابراین سـاختارهای حاكمیتی مجبور هسـتند تا تنوع منافع این 

گـروه هـا را در نظر گرفتـه و متعادل كنند.
دكتر سـیف الدین در بخش دیگری از سـخنان خود به حکمرانی در پژوهش  
اشـاره كـرد و گفـت: باید پژوهش ها ماموریت گرا شـود و ارتباطات پژوهشـی 
بین اسـاتید و دانشـجویان در بین دانشـگاه های مختلف باید تسهیل و امکان 

تجاری سـازی دانش و فناوری به سـهولت انجام شـود. 
در این نشسـت مجازی مهندس سـعیدی كیا مشـاور رئیس جهاد دانشگاهی 

و رئیس سـابق بنیاد مسـکن انقاب اسـامی نیز حضور داشت.

گزارش: امیرعلی بینام

از سوي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد؛ 

نشستی برای نقش آفرينی موثر دانشگاه ها در برنامه هفتم توسعه

از  آينده(  در  تحول   ضرورت هاي  بیان  گذشته،  نقادي  و  تحلیل   ( ها  فعالیت  اقتصادي  و  اجتماعي  اثربخشي هاي  و  پیامدها  علم،  نهاد  »دانشگاه،  عنوان  با  علمي-تخصصي  نشست  يكمین  و  پنجاه 
سوي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

به گزارش بازاركار، در اين نشست علمي دكتر احمد صمیمي )مشاور ريیس سازمان برنامه و بودجه و ريیس شوراي مشاورين و انجمن هاي تخصصي و صاحب نظران توسعه كشور( به عنوان مدير 
علمي و دكتر محمدرضا واعظ مهدوي )صاحب نظر در برنامه ريزي و توسعه- معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه كشور( با موضوع » نقش آموزش عالي در مردمي سازي علم«، دكتر محمدصادق 
سیف  امیرعلي  دكتر  بنیان«،  دانش  و  اي  توسعه  نهاد  نقش  ايفاي  در  عالي  آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه  هاي  چالش  و  الزامات   « موضوع  با  كشور(  دانشگاهي  جهاد  آموزشي  )معاون  بیجندي 
با تاكید بر موسسات پژوهشي عمومي« و دكتر حسین مختاري )عضو هیات  با موضوع » حكمراني پژوهش   برنامه و بودجه كشور(  الدين )مشاور معاونت امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان 

كردند. در جامعه« سخنراني  اقتصادي  اثربخش  الگوي  با صنعت  دانشگاه  ارتباط   « موضوع  با  دانشگاه صنعتي شريف(  و صنعت  دانشگاه  ارتباط  مديركل  و  علمي 

نتــایج این نشســت 
در برنامه توسعه هفتم 
مــورد توجــه قرار 

می گیرد

دانشگاه ها باید مساله 
مقاله  نه  باشند  محور 

محور

و  اجتماعی  بر  تاکید 
و  علم  شدن  عمومی 

فناوری

شـکل گیری ناحیـه نـوآوری 
شـــریف بـــا تمــرکز بـر 

ارزش آفرینـی

پژوهش هـا بـه سـوی 
ماموریت گرایی سـوق 

پیدا کنند
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دعوت به همکاری

خبرنگار: خانم/آقا،  قراردادي - تمام وقت، چپ چين 
خبر، توليدكننده محتواي خبري

 دبير خبر: ليسانس و باالتر )پذيرفتن دانشجويان مقطع كارشناسي  
در صورت تاييد در مصاحبه حضوري(، داراي تجربه كافي مستند 

و موثر در حوزه خبرنگاري آنالين،  آشنا و توانمند به اصول خبرنويسي، 
چپ چيني، توليد محتوا و جستجو در اينترنت، داراي تجربه كافي 

مستند و موثر در باز توليد خبرهاي آنالين،  آشنايي با اصول سئو در 
تنظيم خبر، آشنايي با رسانه هاي داخلي و خارجي )خبرگزاري ها، 
و وب سايت ها، مجالت و روزنامه ها(، داشتن روحيه كار گروهي، 
روابط عمومي باال، منظم و متعهد، آموزش پذيري باال، دقيق در 

جزئيات و داشتن خالقيت،  افراد داراي سابقه مستند و موثر در حوزه 
خبر، مسلط به گزارش نويسي و فنون مصاحبه حضوري و تلفني 

 و روابط عمومي باال در اولويت استخدام هستند.
 حقوق ثابت و پاداش، بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميلي،

امكان ترفيع شغلي
كارمند شبكه هاي اجتماعي:  خانم، آقا،  تمام وقت، توانمند در 
مديريت كليه پلتفرم هاي ارتباطي و شبكه هاي اجتماعي نظير 
اينستاگرام و تلگرام و توييتر و يوتيوب و ...   مسلط به الگوريتم ها 

و قوانين شبكه هاي اجتماعي، آشنايي با روش هاي مختلف افزايش 
بازديد و افزايش فالور واقعي، توانمند در افزايش فالوور و بازديد، پاسخ 
بايسته و شايسته به دايركت ها و كامنت هاي پست ها به طور كامل، 

آپلود و انتشار محتواي مورد نظر مجموعه شامل متن، عكس 
و ويدئو و كپشن و استوري به صورت منظم در صفحات اجتماعي، 

 Photoshop تسلط نسبي به نرم افزارهاي گرافيكي مانند
و illustrator براي ويرايش عكس و ويدئو، پايبندي به جدول 
زماني توليد محتوا و اعمال، تغيرات متناسب با روندهاي شبكه هاي

 اجتماعي، نوشتن پست و كپشن جذاب براي جلب نظر مخاطب هدف 
و مشتريان احتمالي، آشنايي با روش هاي مختلف تبليغات در اينستاگرام 

و ساير شبكه هاي اجتماعي،  تگ گذاري و هشتگ گذاري حرفه اي و به 
نوعي SEO كردن پيج و مطالب ايده پردازي در مورد محتواي 
جديد و مرتبط با نوع فعاليت مجموعه به روز بودن در شبكه هاي 
اجتماعي و آگاهي از روندهاي آن، جستجو و تحليل نحوه عملكرد 

رقبا در فضاي مجازي، آشنايي با اصول و قوانين نگارش متن، گزارش 
بازديدها و آمار كانال صفحات و كانال مجموعه در شبكه ها، خالق، 
ايده پرداز، دقيق و منظم و داشتن روحيه كار تيمي،  پرداخت به موقع 

حقوق،حقوق ثابت، بيمه
تدوينگر: خانم/ آقا، تمام وقت، آشنايي و توانايي نسبي در 

فيلمبرداري،  مسلط به نرم افزارهاي تدوين و فتوشاپ، خالق و ايده 
پرداز،  داراي نظم و پشت كار و داراي روحيه كار تيمي، حقوق ثابت، بيمه

 طراح و گرافيست : خانم/ آقا، تمام وقت
)PS و COREL و ILL( مسلط به كليه نرم افزارهاي گرافيكي    

    حقوق ثابت،  بيمه
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم درخواست همكاري خود را به 
انضمام رزومه كامل و رسمي خود )اطالعات شناسنامه اي، تحصيالت، 
محل سكونت، سوابق كاري مرتبط و غير مرتبط، تلفن ثابت و همراه 

و شماره واتس آپ( به ايميل زير ارسال نمايند .
 نكته مهم:

حتما در ارسال درخواست خود، قيد كنيد متقاضي استخدام در كدام 
 رديف شغلي هستيد.

به درخواست هاي فاقد اطالعات كامل ترتيب اثر داده نخواهد شد.
resumnews@gmail.com 

دعوت به همکاری

موسسه فرهنگي، هنري و رسانه اي سروش زيما 
 جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

شركت توليدی و صنعتی گرم ايران واقع در مشهد 
جهت تكميل كادر خود از افراد با شرايط ذيل استخدام می نمايد:

PLC مهندس برق1 نفر، مسلط به سيستم 
3 سال سابقه كار مرتبط، 

تكنسين برق، الكترونيک، مكانيک
 2 نفر، فوق ديپلم يا ليسانس برق و الكترونيک، مكانيک

حداقل 2 سال سابقه كار، جهت خط توليد
متقاضيان واجد شرايط می توانند رزومه خود را به ايميل

 اعالم شده ارسال نمايند.
hr@garmiran.com

دعوت به همکاری

شركت مجتمع فوالد خراسان ) سهامی عام ( 
در نظر دارد به منظورتامين نيروی انسانی مورد نياز خود تعداد 

1۶۷نفر از ميان فارغ التحصيالن واجد شرايط در مقاطع تحصيلی 
ليسانس، فوق ديپلم و ديپلم بشرح جدول ذيل را از طريق برگزاری 

آزمون كتبی ، مصاحبه تخصصی ،مصاحبه روانشناختی ، طب صنعتی 
و گزينش، بصورت قراردادی طبق قوانين و مقررات كار و تامين 

 اجتماعی جذب نمايد.
لذا متقاضيان شركت درآزمون می توانند جهت ثبت نام از تاريخ درج 

آگهی تا تاريخ 1400/0۸/24 به سايت اينتر نتی به 
آدرس زير  مراجعه نمايند. 

https://ksteel.iran-azmoon.ir 

شركت مشاور رتبه يک و فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي 
 جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران دعوت به همكاري مينمايد:
 1- مهندس طراح ارشد فرآيند با حداقل 10 سال سابقه كار            

 2- مهندس طراح فرآيند با حداقل 5 سال سابقه كار
 3- مهندس طراح ارشد پايپينگ با حداقل 10 سال سابقه كار
 4- مهندس طراح_لوله كشي با حداقل 5 سال سابقه كار 
 5- مهندس طراح ارشد سيويل با حداقل 10سال سابقه كار

 ۶- مهندس طراح سيويل با حداقل 5سال سابقه كار
 ۷- مهندس طراح ارشد برق با حداقل 10 سال سابقه كار    

 ۸- مهندس طراح برق با حداقل 5سال سابقه كار
 9- مهندس طراح ارشد ابزاردقيق با حداقل 10 سال سابقه كار

 10- مهندس طراح ابزاردقيق با حداقل 5سال سابقه كار
 11- مهندس طراح ارشد مكانيک )FIX( با حداقل 10 سال سابقه كار

 12- مهندس طراح مكانيک )FIX( با حداقل 5 سال سابقه كار 
 13- مهندس طراح ارشد مكانيک Machinery با حداقل 10 سال سابقه كار
 14- مهندس طراح مكانيک Machinery با حداقل 5سال سابقه كار

 15- كارشناسDCC با حداقل 5سال سابقه كار  
1۶- نقشه كش اتوكد دو بعدي و سه بعدي و آشنا به پروژه هاي 

 نفت و گاز و پتروشيمي 
 job.recruitment2021@gmail.com

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

 استخدام ۱۶نفر شركت بافت ستاره كرمان-بومي
 ديپلم برقكار بهره برداري

 مهلت ثبت نام: ۸ آبان 1400
 زمان آزمون : 20 آبان 1400

azmoon.nri.ac.ir/azmoon6

دعوت به همکاری

شركت مهندسين مشاور چگالش 
جهت تكميل كادر خود از استان هاي بوشهر و تهران جهت كار در 

سايت عسلويه و در دفتر تهران از افراد واجد شرايط زير 
 دعوت به همكاري مي نمايد.

 مهندس كارگاهي ابزاردقيق،  آقا
 تمام وقت، كارشناسي مهندسي ابزار دقيق و كنترل
 10 سال سابقه كار طراحي يا مهندسي كارگاهي

 مهندس  پروژه ، آقا
 تمام وقت، كارشناسي مهندسي ترجيحا مكانيک يا فرآيند

 10 سال سابقه كار طراحي
 مهندس كارگاهي برق ، آقا

 تمام وقت
 كارشناسي مهندسي برق

 10 سال سابقه كار طراحي يا مهندسي كارگاهي
 ارسال رزومه:

s.nemati@chagalesh.com

دعوت به همکاری

شركت عمران سازان مهاب در استان چهارمحال و بختياري 
 دعوت به همكاري ميكند:

مكانيک - شيمي - سيويل - برق - ابزاردقيق - عمران - 
 ايمني - صنايع
 ارسال رزومه:

hr@osmindustrial.com

دعوت به همکاری

شركت فني بازرگاني در زمينه تامين متريال پايپينگ تهران 
دعوت به همكاري مي نمايد.

 كارمند بخش بازرگاني و توسعه بازار: خانم/آقا  
 داراي حداقل دو سال سابقه مرتبط

 آشنا به امور بازرگاني داخلي و بين المللي
  هماهنگي و تهيه پيشنهادات شركت در مناقصات

  هماهنگي امور خريد شركت 
ليسانس فني ) مكانيک - متالورژي - شيمي(

ارسال رزومه به آدرس ايميل :
 danialcommercial@yahoo.com 

بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار، ســیدابوالفضل پرپنچــی 
ــران در مراســم امضــای  ــتان ته ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــا  ــکاری ب ــه هم ــم نام ــن تفاه ــت: ای ــه گف ــم نام ــن تفاه ای
هــدف آمــوزش و ایجــاد اشــتغال بــرای فرزنــدان ۱۸ تــا ۲۵ ســال 
ــی  ــداد صــورت م ــه ام ــت کمیت ــای تحــت حمای ــواده ه خان
ــه ای  ــی و حرف ــر نظــر اداره کل فن ــا زی ــوزش ه ــرد و آم گی
اســتان تهــران و در جــوار گــروه خودروســازی ســایپا انجــام 

مــی شــود.
وی از آمــوزش و اشــتغال ۵0 نفــر در مرحلــه اول ایــن طــرح 
خبــر داد و اعــام کــرد: تــاش مــی کنیــم ضمــن گســترش 
ــی  ــای صنعت ــروه ه ــا و گ ــرکت ه ــر ش ــا دیگ ــرح، ب ــن ط ای

ــوع تفاهــم نامــه و  همــکاری را داشــته باشــیم. ایــن ن
پرپنچــی بــا اشــاره بــه اینکــه مرکــز فنــی و حرفــه ای مــی تواند 
در آمــوزش هــا و امــکان ســنجی کمــک بســزایی داشــته باشــد 
گفــت: هــم اینــک ۸۴ هــزار و ۱۹0 خانــواده تحــت پوشــش 
ــه خدمــات معیشــتی و نقــدی را  ــن نهــاد هســتند و ماهان ای

دریافــت مــی کننــد.
ــاد  ــن نه ــه هــای مهــم ای ــان اینکــه یکــی از برنام ــا بی وی ب
اشــتغال زنــان جــوان و سرپرســت خانــوار اســت گفــت: ایــن 
ــتانی  ــاد اس ــن نه ــش ای ــت پوش ــه تح ــترین جامع ــر بیش قش

ــان را در اولویــت اســت. محســوب شــده و اشــتغال آن
مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان تهــران بــا بیــان اینکــه در ایــن 
تفاهــم نامــه ســه جانبــه  مددجویــان در بعــد فنــی و حرفــه ای 
ــه  ــاد زمین ــا ایج ــد و ب ــی کنن ــذ م ــی را اخ ــدارک مهارت م
ــه  ــی از برنام ــزود: یک ــد اف ــد ش ــا خواهن ــم خودکف کار دائ
بــرای  اشــتغال  توســعه  ســال جاری  در  امــداد  کمیتــه 
ــم  ــغل دائ ــزار ش ــج ه ــون پن ــا کن ــه ت ــت ک ــان اس مددجوی

ــت. ــده اس ــاد ش ــان ایج ــرای مددجوی ب
مدیــر عامــل گــروه ســایپا نیــز یکــی از مســولیت ایــن 
ــد  ــا بای ــت: م ــمرد و گف ــان برش ــتغالزایی جوان ــد را اش واح
ــی  ــولیت اجتماع ــام مس ــتای اهتم ــود را در راس ــف خ وظای

ــانیم. ــرانجام برس ــه س ب
ــات  ــا همــت اعضــا و رئیــس هی ــان اینکــه ب ــا بی ســلیمانی ب
امــداد کشــور  تاکیــد ریاســت کمیتــه  مدیــره ســایپا و 
ــده  ــم ش ــایپا فراه ــرکت س ــر در ش ــتغال ۲۷0 نف ــه اش زمین
ــه  ــا از بدن ــد نیروه ــداد ۹0 درص ــن تع ــزود: از ای ــت اف اس

ــدند. ــرکت ش ــن ش ــذب ای ــتی ج ــداد و بهزیس ــه ام کمیت
ــت  ــن صنع ــد ای ــک تولی ــم این ــه ه ــان اینک ــا بی ــلیمانی ب س
خــودرو ســازی ۷۵0 هــزار دســتگاه اســت گفــت: امیدواریــم 
طــی ۲ ســال آینــده بــرای افزایــش تولیــد بــه یــک میلیــون 

دســتگاه خــودرو، نیــز افــراد جدیــدی جــذب شــوند.

آموزش ســاالنه دویست نیروی جوارکارگاهی در 
سایپا صنعتی  گروه 

ــز  ــایپا نی ــی س ــروه صنعت ــل گ ــلیمانی مدیرعام ــدس س مهن
در ایــن مراســم  بــا اشــاره بــه اینکــه گفــت: گــروه صنعتــی 
ــت  ــراد تح ــه اف ــی ب ــئولیت اجتماع ــتای مس ــایپا در راس س
ــزه ای دارد  ــه وی ــتی توج ــداد و بهزیس ــه ام ــش کمیت پوش
ــب تفاهــم  گفــت: در راســتای مســئولیت اجتماعــی و در قال

نامــه ســه جانبــه روســای کمیتــه امــداد اســتان تهران،گــروه 
خودروســازی ســایپا و اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
تــا   ۱۸ فرزنــدان  از   نفــر   ۲00 ســاالنه  تهــران  اســتان 
ــروه  ــل گ ــش در مح ــت پوش ــای تح ــواده ه ــال خان ۲۵ س
خودروســازی ســایپا آمــوزش مــی بیننــد و جــذب کار می شــوند.

بــا  نیــز  گام  اینکــه شــرکت ســایپا  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــت:  ــال شــده اســت گف ــداد مجــددا فع ــه ام ــکاری کمیت هم
ــد کــه  ــه کار شــده ان ۲۷0 نیــرو در ایــن شــرکت مشــغول ب
ــت  ــای تح ــواده ه ــراد و خان ــا از اف ــد آنه ــش از ۹0 درص بی

ــتند. ــتی هس ــداد و بهزیس ــه ام ــش کمیت پوش
ــت  ــن صنع ــد ای ــک تولی ــم این ــه ه ــان اینک ــا بی ــلیمانی ب س
خــودرو ســازی ۷۵0 هــزار دســتگاه اســت گفــت: امیدواریــم 
طــی ۲ ســال آینــده بــرای افزایــش تولیــد بــه یــک میلیــون 

دســتگاه خــودرو، نیــز افــراد جدیــدی جــذب شــوند.
ــا  ــران ب ــتان ته ــه ای اس ــی و حرف ــرکل فن ــن مدی همچنی
ــن حرکــت مســتمر باشــد  ــا ای ــم ت ــان اینکــه انتظــار داری بی
ــدف،  ــه ه ــاب جامع ــا انتخ ــا ب ــتیم ت ــدد هس ــت: در ص گف

ــود ــاد ش ــراد ایج ــرای اف ــغل ب ــوزی و ش ــارت آم مه
ــکاری  ــه هم ــاره ب ــا اش ــایپا ب ــی س ــروه صنعت ــل گ مدیرعام
ــتان  ــه ای اس ــی و حرف ــتی و فن ــداد و بهزیس ــه ام ــا کمیت ب
ارزنــده  و  کار خیــر  اقــدام  ایــن  کــرد:  تصریــح  تهــران 
ــا در  ــکاری ه ــوع هم ــن ن ــه ای ــایپا ب ــروه س ــت و گ ای اس
ــزه ای دارد و  راســتای مســئولیت اجتماعــی خــود توجــه وی

ــد داد. ــعه خواه ــه آن را توس ب
وی بــه اهمیــت آمــوزش هــای جوارکارگاهــی اشــاره کــرد و 
ــا حضــور فنــی  اظهــار داشــت: ایــن نــوع آمــوزش هــا کــه ب
و حرفــه ای و بــا نــگاه آمــوزش و اشــتغال انجــام مــی شــود 
فرآینــد خوبــی در توســعه آمــوزش هــای مهارتــی و اشــتغال 
ــد بخــش مهمــی  ــم ایــن آمــوزش هــا بتوان اســت و امیدواری
ــر و نیازمنــد را از حمایــت هــای  از گــروه هــای آســیب پذی

ــازارکار و اشــتغال نمایــد. دولتــی بــی نیــاز نمــوده و وارد ب
و  آمــوزش  کامــل  فرآینــد  ای  حرفــه  و  فنــی  ســازمان 

کنــد مــی  دنبــال  را  اشــتغال 
جــواد روانبخــش مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان 

ــتغال  ــه اش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ــز در ای ــران نی ته
ــه امــداد و بهزیســتی  ــراد تحــت پوشــش کمیت و آمــوزش اف
بســیار مهــم اســت گفــت: افتخــار مــی کنیــم کــه در فرآینــد 
ــن  ــم و در ای ــرار گرفتی ــداد ق ــه ام ــوزش و اشــتغال کمیت آم
ــتغال  ــث اش ــم بح ــارت و ه ــآئ مه ــث ارتق ــم بح ــه ه زمین

ــال مــی کنیــم. ــن نهــاد را دنب ــراد تحــت پوشــش ای اف
ــد  ــه ای فرآین ــی و حرف ــازمان فن ــه س ــح اینک ــا تصری وی ب
کامــل آمــوزش و اشــتغال را دنبــال مــی کنــد اظهــار 
داشــت: ســازمان فنــی و حرفــه ای  هــم بــرای آمــوزش هــای 
ــاء  ــرای ارتق ــم ب ــای کار و ه ــراد جوی ــتغال اف ــی و اش مهارت
ــم از  ــن دو مه ــد و ای ــی کن ــاش م ــاغل ت ــراد ش ــارت اف مه

ــت. ــور اس ــه ای در کش ــی و حرف ــای فن ــت ه ماموری
روانبخــش بــا تــاش هــای اداره کل فنــی و حرفــه ای 
اســتان تهــران اشــاره کــرد و گفــت: اداره فنــی و حرفــه ای 
ــی،  ــگان دولت ــز رای ــران در حــال حاضــر ۲۹ مرک اســتان ته
ــز  ــه ای آزاد، ۱60 مرک ــی و حرف ــگاه فن ــزار آموزش ــه ه س
ســیار در زنــدان و ۷3 مرکــز جــوار کارگاهــی، ۵00 عمــارت 
ــت. ــرده اس ــر ک ــزرگ دای ــع ب ــار صنای ــی و ... در کن آموزش

مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان تهــران بــا 

ــایپا در توجــه  ــروه خودروســازی س ــکاری گ اســتقبال از هم
بــه مهــارت آمــوزی و اشــتغال جوانــان گفــت: فرهنــگ 
ــد. آمــوزش هــای جوارکارگاهــی بایــد در کشــور توســعه یاب
ــران  در  ــتان ته ــه ای اس ــی و حرف ــزود: اداره کل فن وی اف
ســال جــاری توانســته بیــش از ۱۷ هــزار و ۲00 نفــر را 
آمــوزش دهــد و تــاش مــی کنــد آمــوزش هــای مهارتــی در 
کنــار صنایــع و از طریــق مراکــز جوارکارگاهــی افزایــش یابــد.
در ایــن مراســم، مدیــران و کارشناســان آمــوزش و اشــتغال 
ســازمان هــای متبــوع حضــور داشــتند و مهنــدس دهباشــی 
هــای  زمینــه  برخــی  نیــز  ســایپا  اجتماعــی  گــروه  از 
ــتغال را  ــی و اش ــای مهارت ــوزش ه ــعه ام ــکاری در توس هم

ــود. ــریح نم تش

بینام امیرعلی  گزارش: 

براساس تفاهم نامه سه جانبه کمیته امداد، 
گروه خودروسازی سایپا و فنی و حرفه ای

آموزش و ایجاد اشتغال 
برای فرزندان ۱۸ تا ۲۵ 

در گروه صنعتی سایپا
مراسم امضای تفاهم نامه سه جانبه روسای کمیته امداد استان تهران،گروه خودروسازی سایپا و 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران به منظور آموزش و ایجاد اشتغال برای فرزندان 
۱۸ تا ۲۵ سال خانواده های تحت حمایت این نهاد در محل گروه خودروسازی سایپا برگزار شد. 
این طرح می توان الگویی برای آموزش، توسعه مهارت و اشتغال جوانان در کنار صنایع بزرگ 

باشد.

 در این تفاهم نامه سه جانبه  
مددجویان در بعد فنی و حرفه ای 
مدارک مهارتی را اخذ می کنند 
و با ایجاد زمینه کار دائم خودکفا 

خواهند شد

 سازمان فنی و حرفه ای  هم برای 

آموزش های مهارتی و اشتغال افراد 

جویای کار و هم برای ارتقاء مهارت 

افراد شاغل تالش می کند
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رئیس دانشگاه فنی حرفه ای: 

غ التحصیالن  همزمان با کمبود نیرو و ازدیاد فار
بیکار مواجه هستیم

دربــاره  فنی حرفــه ای  دانشــگاه  رئیــس   
آمایــش  طــرح  مثبــت  کارآیــی  چگونگــی 
اشــتغال  مشــکل  کــردن  حــل  و  عالــی  آمــوزش 
کشــور توضیــح داد. فارغ التحصیــان بیــکار در 
و  کیفــی  آموزش هــای  توســعه  روز هــا  ایــن 
کمیت گرایــی در دانشــگاه ها  گرفتــن از  فاصلــه 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  کار  دســتور  در 
را  موضــوع  ایــن  و  اســت  گرفتــه  قــرار  ی  فنــاور
نظــر  در  عالــی  آمــوزش  آمایــش  عنــوان  تحــت 
دارد. تجمیــع و ادغــام موسســات آمــوزش عالــی 
ی موثــر و  گرفتــه اســت؛ امــا از نظــر وزارت علــوم راهــکار یــادی قــرار  کنــون مــورد انتقاد هــای ز بــا وجــود آنکــه تا
ی دانشــجو، در ایــن  گــزارش خبرگــزار ــه  کیفیــت آموزش هــای دانشــگاهیان اســت. ب ــردن ســطح  ــرای باالب مفیــد ب
گفتگــو نشســتیم تــا نظــرات  کشــور بــه  خصــوص بــا ابراهیــم صالحــی عمــران رییــس دانشــگاه فنــی وحرفــه ای 

بدانیــم. بیشــتر  بــاره  ایــن  در  را  ی  و کارشناســانه 
در  دانشــگاه ها  رشــد  و  عالــی  آمــوزش  توســعه  بــا  قبــل همــراه  ســال ها 
ــاز داشــت. درحقیقــت  ــرده نی ی تحصیل ک کادر ادار ــه  ــت ب ــه دول کشــور بدن
مــدرک  داشــتن  بــه  نیــاز  شــد  گســترده  دولتــی  و  ی  ادار بروکراســی  هرچــه 
دانشــگاهی هــم بیــش از پیــش احســاس می شــد و در نهایــت ایــن موضــوع 
کســی دانشــگاه  کــه هــر  گرفــت  ــه عنــوان یــک فرهنــگ شــکل  کشــور مــا ب در 
ــی  ــادی خاص ــازات م ــود و از امتی ــور ش کش ــی  ــه سیاس ــد وارد بدن رود می توان

شــود. بهره منــد 
در  دانشــگاه ها  بــه  نســبت  مثبتــی  و فضــای  نگــرش  کــه  بــود  اینگونــه 
ــی را  ــز آموزش ک ــتند، مرا ــار داش ــی اختی ــوزش عال ــترش آم گس ــرای  ــه ب ک ــم  ــتگذاران ه ــت و سیاس گرف ــکل  ــور ش کش
کشــور )حــدود ۲۵۰۰ مرکــز( رشــد  کــز دانشــگاهی در  یــادی مرا توســعه دادنــد. عرضــه و تقاضــا باعــث شــد تعــداد ز

کننــد.
ی های دقیق تــری بــرای رعایــت تناســب نیاز هــای  کنــار ایــن تصمیم گیری هــا سیاســت گذار متاســفانه در 
ی نیرو هــای انســانی صــورت نگرفــت و تنهــا توســعه دانشــگاه مدنظــر واقــع شــد. مســئوالن  اجتماعــی و آماده ســاز
دیگــر مشــکلی  زمــان  آن  باشــیم  داشــته  کشــور  در  تهــران  دانشــگاه  مثــل  دانشــگاه  گــر صد هــا  ا فکــر می کردنــد 

گســترش آن هــا در هــر منطقــه و شــهری شــد. ــود و ایــن امــر الگــوی  نخواهــد ب
گرفــت و اعضــای هیئــت علمــی بــرای ارتقــای خــود تحصیــل  پــس از آن عاقــه بــه تحصیــات تکمیلــی شــکل 
کمیت گرایــی،  پدیــده  بــا  یافتیــم  در کــه  رســید  بــه جایــی  کار  درنهایــت  را چــاره می دیدنــد.  باالتــر  مقاطــع  در 

یــادی از فارغ التحصیــان مواجــه شــده ایم. ی جمعیــت ز مدرک گرایــی و بیــکار
ایــن روز هــا  کــه  ابــر چالشــی اســت  ۴۰ درصــد فارغ التحصیــان دانشــگاهی متاســفانه  ی بیــش از  بیــکار
یان تنهــا در  ۸۰ درصــد دانشــجو بــه  نزدیــک  بــازه زمانــی شــاید  یــک  بــا  آن مواجــه اســت. در  آمــوزش عالــی 
کــه بخــش دولتــی قــادر بــه جــذب ایــن تعــداد  ۱۰ یــا ۲۰ رشــته دانشــگاهی تحصیــل می کردنــد و طبیعــی اســت 
کنــار بخــش دولتــی رشــد نکــرد دانشــگاه ها  فارغ التحصیــل ایــن رشــته ها نباشــد. وقتــی بخــش خصوصــی در 
در  دیگــر  بــار  تــا  باعــث شــد  ایــن مســائل  باشــند.  نیاز هــا  پاســخگوی  دیگــر  بعــد  بــه  زمانــی  از  نتوانســتند  هــم 

ی ها تجدیدنظــر شــود و بحــث آمایــش آمــوزش عالــی بــه میــان آیــد. سیاســتگذار

آمایــش را صرفــا نبایــد تجمیــع، ادغــام یــا حــذف موسســات آمــوزش عالــی 
کمی گرایانــه بــه آمایــش آمــوزش عالــی هــم نمی توانــد تمامــی مســائل  دیــد. نــگاه 
کنــار ایــن طــرح بــه بحــث هدایــت  کنــد. بایــد بتوانیــم در  ایــن حــوزه را حــل 
تحصیلــی دانش امــوزان هــم توجــه بیشــتری داشــته باشــیم در حــال حاضــر 
دانش امــوزان مــا بی هویــت شــدند و بــا دیــدن آمــار ۵۲ درصــدی جمعیتــی 
ــوان  ــه راحتــی می ت ــد ب ــرای کنکــور سراســری انتخــاب رشــته نکردن کــه امســال ب
مســیر  ایــن  در  نمی داننــد  و  شــده اند  یــت  بی هو آن هــا  کــه  یافــت  در

کننــد؟ بایــد  چــه 
کــه نــه در مــدارس و دانشــگاه ها؛ نــه در بــازارکار باشــند و درعیــن حــال مهارتــی هــم آمــوزش ندیــده  جوانانــی 
گــر ایــن  ی دســت جامعــه مانــده و ایــن امــر بســیار ناراحت کننــده اســت. ا گویــی چنیــن ظرفیتــی رو باشــند، 

ظرفیت هــا مدیریــت و ســاماندهی نشــوند بــرای جامعــه دردســر می شــوند

ینی  اولین رویداد کارآفر
و نوآوری توسط کمیته امداد 

اصفهان برگزار می شود 
دانشــگاهی  جهــاد  ی  همــکار بــا  ی  نــوآور و  کارآفرینــی  یــداد  رو اولیــن 
کــم ســرمایه و زودبــازده  کارهــای  کســب و  یــت شناســایی  اصفهــان بــر محور
برگــزار  اصفهــان  اســتان  امــداد  کمیتــه  توســط  خــرد،  مشــاغل  حــوزه  در 

می شــود.
کارآفرینــی  یــداد  کــرد: اولیــن رو ــا ایمنــا، اظهــار  گفت وگــو ب کریــم زارع در 
کــم ســرمایه و زودبــازده  کارهــای  کســب و  یــت شناســایی  ی بــا محور و نــوآور
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان  در حــوزه مشــاغل خانگــی، توســط 

ی جهــاد دانشــگاهی واحــد اصفهــان برگــزار می شــود. اصفهــان بــا همــکار
بــا  مرتبــط  آموزشــی  مطالــب  ارائــه  هــدف  بــا  یــداد  رو ایــن  افــزود:  ی  و
ایده هــا  ارائــه  و  بــرای جــذب  مناســب  بســتری  ایجــاد  و  کارآفرینــی  حــوزه 
برگــزار  امــداد  کمیتــه  پوشــش  تحــت  افــراد  بــرای  نوآورانــه  طرح هــای  و 
ســازمان ها  ایــده،  صاحبــان  نخبــگان،  یــان،  مددجو همــه  از  و  می شــود 
دعــوت  یــداد  رو ایــن  در  شــرکت  منظــور  بــه  اجرایــی  دســتگاه های  و 
نشــانی  بــه  را  خــود  کار  و  کســب  ایده هــای  مــاه،  آبــان   ۱۷ تــا  می شــود 

کننــد. ارســال   )https://reg.jdisf.ac.ir/se27(
گفــت: ایده هــای ارســال شــده  کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان  مدیــرکل 
گســترش طــرح را  یــا  ی و  در صــورت تأییــد، ســرمایه الزم جهــت راه انــداز

ــرد. ک ــد  ــت خواهن یاف در

در مراسم تقدیر از غرفه داران برتر اولین 

ح شد :  نمایشگاه تهران مدکس مطر

نمایشگاه تهران مدکس اهمیت 
جایگاه واقعی صنف پوشاک 

در صنعت را نشان داد 
و  دســتگاه ها  از  ی  بســیار تــا  شــد  باعــث  مدکــس  تهــران  نمایشــگاه 
ــوم  ــوند و معل ک بش ــا ــف پوش ــی صن ــگاه واقع ــه جای ــی متوج ــای دولت نهاده
گــر از ابتــدا ایــن توجــه بــه ایــن صنــف صــورت می گرفــت وضعیــت  شــد ا

امــروز بســیار بهتــر بــود.
ــر اولیــن نمایشــگاه  ــه داران برت ــر از غرف ــازارکار،  مراســم تقدی ــزارش ب گ ــه  ب

ــاق اصنــاف ایــران برگــزار شــد.  تهــران مدکــس در ات
ــاره  ــا اش ــم ب ــن مراس ــران در ای ــاف ای ــاق  اصن ــس ات ــی ریی ــعید ممبین س
ی نمایشــگاه تهــران مدکــس یــک اتفــاق خــوب بــوده اســت  بــه اینکــه برگــزار
کرونــا از ســوی  ی  گفــت: شــرایط اقتصــادی از یــک ســمت و شــیوع بیمــار
ــا  ک ب ــا فعــاالن اقتصــادی بــه ویــژه فعــاالن صنــف پوشــا دیگــر باعــث شــد ت
ی از  یــادی همــراه شــوند و همچنیــن بــه دلیــل لغــو شــدن بســیار مشــکات ز

ک آســیب بیشــتری دیــد.  مراســم ها و برنامه هــا بخــش پوشــا
از  ی  بســیار تــا  شــد  باعــث  مدکــس  تهــران  نمایشــگاه  داد:  ادامــه  ی  و
ک   پوشــا صنــف  واقعــی  جایــگاه  متوجــه  دولتــی  نهادهــای  و  دســتگاه ها 
گــر از ابتــدا ایــن توجــه بــه ایــن صنــف صــورت می گرفت  بشــوند و معلــوم شــد ا
ک از جملــه مشــاغلی اســت  وضعیــت امــروز بســیار بهتــر بــود. صنعــت پوشــا
کنــون  کنــد امــا متاســفانه تا کــه دولــت بــه آن توجــه بیشــتری  کــه نیــاز دارد 
ک  ی در پوشــا ــه برندســاز کــه ب ــم  ی ــه نبــوده اســت مــا امــروز نیــاز دار گون ایــن 

ــوان رقابــت در دنیــا را دارد. ک مــا ت ــرا پوشــا ی کنیــم ز توجــه 
یــر مراجعه نمایید. بــرای دسترســی بــه جزییات بیشــتر به لینک ز
/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/349003

حمایت صندوق نوآوری از حضور مستقل دانش بنیان ها 
در نمایشگاه ربع رشیدی 

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان

سومین رویداد ملی »استان آپ« در سمنان برگزار می شود 

چــه شــد کــه صحبــت 
ــی  ــش عال ــرح آمای از ط
ادغــام  و  تجمیــع  و 
در  آموزشــی  موسســات 
میــان  بــه  ایــن طــرح 

آمــد؟

ــن  ــا ای ــما ب ــر ش ــه نظ ب
جدیــد  سیاســتگذاری 
ادغــام  و  تجمیــع  کــه 
واحد هــای  و  موسســات 
دربــردارد  را  آموزشــی 
ایــن  مشــکالت  آیــا 
چنینــی مرتفــع می شــود؟

آمار نشان می دهد 

غ التحصیالن ترکیه ۲۱ درصد فار
 بیکار هستند 

کلی  که نرخ  که ۲۱ درصــد فارغ التحصیان ترکیه بیکار هســتند در حالــی  بررســی هــای آمار نشــان می دهد 
کشــور حدود ۱۲ درصد است. ی در این  بیکار

گــروه  ی در  کــه نــرخ بیــکار گــزارش بــازارکار ، جدیدتریــن ارقــام موسســه آمــار ترکیــه نشــان می دهــد  بــه 
کشــور ۱۲.۷ درصــد  ی در ایــن  کلــی بیــکار کــه نــرخ  ســنی ۱۵ تــا ۲۴ ســال حــدود ۲۵ درصــد اســت، در حالــی 

اســت.
بــا  دانشــگاهی  فارغ التحصیــان  ترکیــه،   YOUNG UNEMPLOYED پایــگاه  اعــام  اســاس  بــر 
تریــن میــزان را دارنــد. بــا ایــن حــال، محققــان تخمیــن  ۹۶۱ هــزار نفــر باال ۲۱ درصــد یــا  ی  نــرخ بیــکار
کــه  افــراد  از  ی  ۴۰ درصــد اســت، چــون بســیار ی واقعــی فارغ التحصیــان حــدود  کــه بیــکار می زننــد 

آمــار حــذف می شــوند. از  بــه دنبــال شــغل نیســتند،  ناامیــدی  بــه دلیــل 
کــه »یافتــن شــغل« مهم تریــن  نتایــج یــک نظرســنجی در مــورد رفــاه جوانــان در ترکیــه، نشــان می دهــد 
کنان شــهری  ــا هــزار و ۲۳۰ نفــر از ســا ــرای رضایــت از زندگــی اســت. در ایــن نظرســنجی ب ــان ب اولویــت جوان

ــا ۳۰ ســاله، مصاحبــه شــده اســت. ۱۸ ت
زندگــی  از  افــراد شــاغل  از  ایــن نظرســنجی، ۶۵ درصــد  اســاس  بــر 
کــه رضایــت از زندگــی در بیــن بیــکاران  خــود راضــی هســتند، در حالــی 
کــه  معتقدنــد  جوانــان  از  درصــد   ۷۳ همچنیــن  اســت.  درصــد   ۴۷
شــغل  یافتــن  ترکیــه،  در  شــغلی  فرصت هــای  بــودن  محــدود  دلیــل  بــه 
کــه نیمــی از پاســخ دهنــدگان بــر ایــن باورنــد  ســخت اســت، در حالــی 
کــه فرصت هــای شــغلی خــارج از ترکیــه بهتــر اســت و یــک ســوم مایــل 
کــه از تحصیــات خــود راضــی نیســتند و  گفتنــد  بــه مهاجــرت هســتند. ۶۶ درصــد از پاســخ دهنــدگان 

نکردنــد. پیــدا  دانشــگاه، شــغلی  از  فارغ التحصیلــی  از  پــس  کــه  دارنــد  شــکایت 
گــر اقتصــاد ترکیــه نتوانــد آســیب های ناشــی از پاندمــی را  کارشناســان معتقدنــد ا گــزارش ایســکانیوز،  بــه 
ــال  ــر س ــه ه ک ــری  ــزار نف ۸۰۰ ه ــرای  ب ــد  ــختی می توان ــه س ــد، ب کن ــد  ــی رش ــرخ معین ــا ن ب ــرده و  ک ــران  جب

کنــد. ایجــاد  کار اضافــه می شــوند، شــغل  بــه جمعیــت در ســن 
ی از مشــاغل در صنایــع تولیــدی ایــن  کــه بســیار بررســی وضعیــت اشــتغال در ترکیــه نشــان می دهــد 
گردشــگری و ســرگرمی  کار در حوزه هــای  کــه تمرکــز اصلــی جوانــان بــرای  کشــور خالــی هســتند، در حالــی 
کارشناســان بــر ایــن باورنــد بخشــی از مشــکل بیــکاری جوانــان ناشــی از عــدم تطابــق  اســت. بــه همیــن دلیــل، 
از  ی  بســیار کننــد. همچنیــن  کار  ترجیــح می دهنــد  کــه جوانــان  اســت  و جایــی  اقتصــاد  نیازهــای  بیــن 
جوانــان عاقــه ای بــه اســتخدام ندارنــد چــون معمــوال حداقــل دســتمزد ۲ هــزار و ۸۲۵ لیــر ترکیــه )۳۹۵ دالر( 
کارگــری ترکیــه بــه عنــوان  کــه اتحادیه هــای  کمتــر از ۳ هــزار و ۷۴۳ لیــری )۵۲۳ دالر( اســت  کــه بســیار  اســت 

خــط فقــر بــرای هــر نفــر مشــخص می کننــد.

دانش بنیــان  شــرکت های  حضــور  از  شــکوفایی  و  ی  نــوآور ق  صنــدو
ی ربــع رشــیدی  ی و فنــاور بــه صــورت مســتقل در نمایشــگاه تخصصــی نــوآور
کــه از ۱۷ تــا ۲۱ آبــان مــاه در محــل دائمی نمایشــگاه  بین المللــی تبریــز  ایــران 

ــزار می شــود، حمایــت می کنــد. برگ
کمــک  گــزارش بــازارکار، نمایشــگاه تخصصــی ربــع رشــیدی، بــرای  بــه 
معرفــی  محــور،  دانــش  ایده هــای  و  طرح هــا  ی هــا،  فناور ی  ی ســاز تجار بــه 
کــردن آنهــا و  بــردی  کار ی بــرای  ی و بسترســاز توانمنــدی پژوهشــی و فنــاور
تولیــد  بنگاه هــای  و  دســتگاه ها  نهادهــا،  فناورانــه  نیازمندی هــای  معرفــی 

می شــود. برگــزار 
دائمــی  محــل  در  ســاله  هــر  مهــم  اســتراتژیک  نمایشــگاه  ایــن 
 نمایشــگاه های بین المللــی تبریــز برگــزار شــده و شــرکت های دانــش بنیــان 
بــرای عرضــه فناوری هــا، اختراعــات و طرح هــای جدیــد خــود در آن بــه رقابــت 

می زننــد. رقــم  خــود  بیــن  را  ی  همــکار جدیــد  بســترهای  و  می پردازنــد 
ی  ی، بسترســاز ی فنــاور ی ســاز ی ایــن نمایشــگاه، تجار هــدف از برگــزار
کارشناســایی و  کســب و  ی تــا  ی و فنــاور بــرای تکمیــل چرخــه علــم تــا فنــاور
ی هــا و اختراعــات فناورانــه، طرح هــا، ایده هــای دانــش محــور،  معرفــی نوآور
بــردی  کار بــرای  ی  بسترســاز و  ی  فنــاور پژوهشــی،  توانمندی هــای  معرفــی 
ــا بخش هــای مختلــف  کــردن آنهــا، ایجــاد ارتبــاط دانشــگاهیان و فنــاوران ب
و  ملــی  ابعــاد  در  فناورانــه  ی هــای  همکار گســترش  اجرایــی،  و  اقتصــادی 
کار بــرای نخبــگان علمــی  کســب و  بین المللــی، ایجــاد فضــای مناســب 

ی  ی و شــکل گیری شــرکت های دانــش بنیــان، جــذب ســرمایه گذار  و فنــاور
و  بنیــان  دانــش  ی  ســرمایه گذار فرصت هــای  بــرای  خارجــی(  و  )داخلــی 

ــت. ــان اس ــش بنی ــات دان ــوالت و خدم ــادرات محص ــش ص افزای
توســعه  راســتای  در  و شــکوفایی  ی  نــوآور از خدمــات صنــدوق  یکــی 
از حضــور مســتقل شــرکت های  بــازار شــرکت های دانش بنیــان، حمایــت 
دانش بنیــان در نمایشــگاه های بین المللــی داخلــی اســت، میــزان حمایــت از 
ــرای حضــور مســتقل در نمایشــگاه های تاییــد  حضــور هــر شــرکت دانش بنیــان ب
شــده، ۳۰ میلیــون تومــان در ســال )حداکثــر ســه نمایشــگاه( اســت تــا شــرکت ها 

بتواننــد بــه معرفــی محصــوالت و دستاوردهایشــان بپردازنــد.

بــردی  کار  - علمــی  عالــی  آمــوزش  موسســه  پژوهشــی  ن  معــاو  
در  آموختــگان  دانــش  شــغلی  توانمندی هــای  گفــت:  جهاددانشــگاهی 
کارشناســی و مهندســی  کاردانــی و  رشــته هــا و دوره هــای مهارتــی مقطــع 
کشــور مــورد بررســی و  بــردی جهاددانشــگاهی در سراســر  کار کــز علمــی  مرا

می گیــرد. قــرار  مجــدد  ی  کاو وا
گــزارش بــازارکار، معــاون پژوهشــی موسســه آمــوزش عالــی علمــی -  بــه 
گفــت: توانمندی هــای شــغلی دانــش آموختــگان  کاربــردی جهاددانشــگاهی 
کارشناســی و مهندســی  کاردانــی و  در رشــته هــا و دوره هــای مهارتــی مقطــع 
کشــور مــورد بررســی و  بــردی جهاددانشــگاهی در سراســر  کار کــز علمــی  مرا

ی مجــدد قــرار می گیــرد. کاو وا
گفــت: موسســه  ن پژوهشــی ایــن  موسســه  ی زاده معــاو محمــد رضــا لــور
و  پیمایــش  ســومین  جهاددانشــگاهی  بــردی  کار   - علمــی  عالــی  آمــوزش 
راســتای  در  آموختــگان  دانــش  شــغلی  توانمندی هــای  و  اشــتغال  رصــد 
یــت و  سیاســت هــای دانشــگاه جامــع و بــه منظــور برنامــه ریــزی موثــر  مامور
دوره هــای مهارتــی و اشــتغال زا و در صــورت لــزوم تغییــر و اصــاح محتــوای 
هشــتمین  در   _ را  دانشــجویان  و  جامعــه  نیازهــای  بــا  متناســب  آموزشــی 
معاونــت   ی  همــکار بــا     _99 ســال  در  موسســه  امنــای  هیــات  جلســه 

پژوهشــی دانشــگاه جامــع بــه  اجــرا در آورد.
گفتــه ایــن عضــو هیــات علمــی ایــن تحقیــق در رشــته هــا و دوره هــای  بــه 
ــردی  ب کار ــز علمــی  ک کارشناســی  و مهندســی مرا ــی و  کاردان ــی مقطــع  مهارت
جهاددانشــگاهی  در سراســر کشــور مــورد بررســی و واکاوی مجــدد قــرار مــی گیرد  
تــا ضمــن ارتبــاط بــا دانــش آموختــگان ، از اثــر بخــش بــودن رشــته هــا و دوره هــای 
مــورد نظــر، نتایــج آن بــه مســووالن امــر جهــت  اســتفاده در برنامــه ریــزی هــای 

گیــرد . آتــی دانشــگاه مــورد اســتفاده  قــرار 
و  ابتــدا  اطاعــات  ایــن تحقیــق،  گفــت: در  زاده  ی  لــور محمــد رضــا 
کــز  کــه در ســا لهــای 92 تــا 95 در یکــی از مرا شــماره تلفــن  دانشــجویانی 

ی  همــکار بــا  شــدند  آموختــه  دانــش  کشــور  سراســر  در  موسســه  متبــوع 
ی اطاعــات آن  معاونــت پژوهشــی دانشــگاه جامــع و از طریــق حــوزه فنــاور
اخــذ، ســپس پرسشــنامه شــده ارســال و در یــک بــازه ی زمانــی یــک ماهــه ، 
2111 نفــر از آنهــا ضمــن تکمیــل پرسشــنامه و بیــان نقطــه نظــرات خــود 

کردنــد. بــه صــورت  پاســخ  بــاز در ایــن طــرح شــرکت 
کاربردی جهاددانشــگاهی  معاون پژوهشــی موسســه آموزش عالی علمی - 
ادامــه داد: ایــن طــرح هــم اکنــون در حــال تجزیــه و تحلیــل هــای آمــاری  اســت ، 
کــه بــا پایــان بررســی هــای بــه عمــل آمــده نتایــج آن در اختیــار  ی  بــه طــور

گیــرد. متولیــان امــر قــرار مــی 
شــایان ذکــر اســت، پیمایــش اول دانــش آموختــگان موسســه در ســال 
82 توســط رییــس وقــت موسســه مهنــدس هدایتــی و پیمایــش دوم توســط 
گــودرزی در ســال 97 معــاون  پژوهشــی  وقــت موسســه بــه اجــرا در آمــد  و  دکتــر 
نتایــج ایــن دو پیمایــش در قالــب مقالــه در همایــش هــای ســاالنه دانشــگاه 

جامــع ارایــه ودر مجموعــه مقــاالت دانشــگاه منتشــر شــد.

معاون پژوهشی این موسسه خبر داد 

رصد وضعیت اشتغال دانش آموختگان مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی 

یــداد  ی ســومین رو ی اســتان ســمنان از برگــزار رئیــس پــارک علــم و فنــاور
کشــور در ایــن اســتان خبــر داد. ملــی »اســتان آپ« 

ی تســنیم از ســمنان، موضــوع حمایــت از توســعه  گــزارش خبرگــزار بــه 
اقتصــادی  حــوزه  بــه  دانش بنیان هــا  ورود  و  دانش محــور  کســب وکارهای 
در  دولــت  مهــم  سیاســت های  از  یکــی  دانش بنیــان  اقتصــاد  توســعه  و 

مــی رود. بــه شــمار  از نخبــگان  حمایــت 
از  یکــی  همــواره  ایده هــا  ی  ی ســاز تجار بــرای  نیــاز  مــورد  ســرمایه  امــا 
محســوب  پرپیچ وخــم  و  مهــم  مســیر  ایــن  در  نخبــگان  مهــم  مشــکات 
نبــود  بــا  ایــده،  صاحبــان  و  نخبــگان  ایده هــای  به نوعــی  می شــود. 

می مانــد. ابتــر  و  شــده  خفــه  نطفــه  در  ســرمایه گذار 
بــا مهــم  ی اســتان ســمنان  پــارک علــم و فنــاور محســن نظــری رئیــس 

ی  برگــزار اســت:  معتقــد  حــوزه،  ایــن  در  ســرمایه گذار  جــذب  خوانــدن 
یــداد ملــی »اســتان آپ« می توانــد در  یدادهــای علمــی ماننــد ســومین رو رو

باشــد. گره گشــا  حــوزه  ایــن 
شناســایی  هــدف  بــا  آپ«  »اســتان  ملــی  یــداد  رو اینکــه  بیــان  بــا  ی  و
ی جســورانه  اســتارت آپ ها و ایده هــای ســرمایه پذیــر به منظــور ســرمایه گذار
یــداد فرصتــی مناســب بــرای حضــور و جــذب ســرمایه  گفــت: ایــن رو اســت 
علمــی  هیئت هــای  اعضــای  دانش آموختــگان،  دانشــجویان،  توســط 
شــرکت های  و  فنــاور  هســته های  و  تیم هــا  پژوهشــگاه ها  و  دانشــگاه ها 

اســت. اســتارت آپ ها  و  دانش بنیــان 
یــر مراجعه نمایید. بــرای دسترســی بــه جزییات بیشــتر به لینک ز
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تسهیالت ۵۰۰ میلیونی »تسکا« 
ح های جدید و نوآور  برای طر

امیــد  کارآفرینــی  صنــدوق  تســهیات  فنــی  کمیتــه  جلســه  در 
گــری و رفــع موانــع طــرح هــای جدیــد و نــوآور جهــت  همــدان بــر تســهیل 

کیــد شــد. تا بنیــان  دانــش  تولیــد  و  اشــتغال  ایجــاد 
کار ایــن اســتان(  گــزارش بــازارکار، احمــد توصیفیــان )مدیــرکل  بــه 
کارآفرینــی امیــد بــا اشــاره  کمیتــه فنــی تســهیات صنــدوق  در جلســه 
کــه در قالــب  کارآفرینــی امیــد  بــه شــرایط پرداخــت تســهیات صنــدوق 
وزارت  اشــتغال  و  کارآفرینــی  توســعه  معاونــت  بیــن  مــا  فــی  توافقنامــه 
پرداخــت  امیــد  کارآفرینــی  صنــدوق  و  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  ن  تعــاو
یــا  و  نــوآور  و  جدیــد  طرحهــای  بــه  تســهیات  ایــن  گفــت:  می شــود، 
کیفیــت قیمــت  کــه بــا روش هــای نوآورانــه بــا حفــظ  طرح هــای موجــود 
کیفیــت محصــول را افزایــش می دهنــد و  کاهــش و یــا بــا حفــظ قیمــت  را 
همچنیــن طرح هــای دارای مزیــت نســبی اســتان، طرح هــای دانــش بنیــان 
و فناورانــه و طرح هــای دارای بــازار مناســب و افزایــش حجــم تقاضــا و 
ــزوده و ایجــاد اشــتغال  کــه ســبب ایجــاد ارزش اف در نهایــت طرح هایــی 

می شــود.  پرداخــت  می شــوند 
مبلــغ  تــا  تســکا  تســهیات  کــرد:  یــح  تصر توصیفیــان  احمــد 
۵۰۰ میلیــون تومــان بــا نــرخ ۴ درصــد و باالتــر از ۵۰۰ میلیــون تومــان بــا 
کثــر زمــان بازپرداخــت  نــرخ ۱۰ درصــد پرداخــت می شــود. همچنیــن حدا

تســهیات ۶۰ ماهــه اســت. 
کارآفرینــی امیــد بــا حضــور  کمیتــه فنــی تســهیات صنــدوق  جلســه 
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان همدان و محمد حســن مرادی 
ی همــدان، محســن افروختــه رئیــس صنــدوق  رئیــس پــارک علــم و فنــاور
ی  فنــاور و  پژوهــش  صنــدوق  رئیــس  بیــات  اصغــر  امیــد،  کارآفرینــی 
ی  کارشناســان در پــارک علــم و فنــاور غیردولتــی اســتان همــدان و دیگــر 

برگــزار شــد.
تســریع  بــه منظــور  بررســی  ایــن جلســه جهــت  اســت  بــه ذکــر  الزم 
رفــع مشــکات  و  تســهیات  تســریع  و  متقاضیــان  اجــرای درخواســت 
کارآفرینــی  ی صنــدوق  ی بــا همــکار متقاضیــان در پــارک علــم و فنــاور

امیــد برگــزار شــد.

نانواستارت آپ؛  دوره  پنجمین 

پذیرش ایده های استارت آپی در ۱۲ حوزه نانو آغاز شد 
یــداد نانواســتارت آپ مــورد حمایــت ســتاد  ی پنجمیــن دوره رو بــا برگــزار

ی نانــو پذیــرش طرح هــا در ۱۲ حــوزه آغــاز شــد. ویــژه توســعه فنــاور
ویــژه  ســتاد  ســوی  از  کــه  اســت  حمایتــی  برنامــه  نانواســتارت آپ، 
ی نانــو بــه صــورت ســاالنه برگــزار می شــود و طــی آن طرح هــای  توســعه فنــاور
معنــوی  و  مــادی  حمایت هــای  توســط  اولیــه  نمونــه  تــا  ایــده  از  فناورانــه 
نانواســتارت آپ راهبــری می شــود. بــرای ایــن منظــور طرح هــای منتخــب در 
نمایشــگاهی بــا هــدف ارائــه بــه مشــتری و جــذب ســرمایه گذار، رونمایــی 

خواهنــد شــد.
و  دانشــجویان  از  معنــوی  و  مــادی  حمایــت  به دنبــال  یــداد  رو ایــن 
ی  راه انــداز کارآفرینــی،  به دنبــال  کــه  اســت  مســتعدی  فارغ التحصیــان 
کشــور هســتند و در پنجمیــن  اســتارت آپ و حــل چالش هــای موجــود در 
یــداد اقــدام بــه پذیــرش متقاضیــان از میــان شــرکت کنندگان در  دوره ایــن رو

ی نانــو شــده اســت. دهمیــن مســابقه ملــی فنــاور
ملــی  مســابقه  دهمیــن  اول  مرحلــه  دانشــجو،  ی  خبرگــزار گــزارش  بــه 
ی در تابســتان ۱۴۰۰ برگــزار شــد و تمــام افــرادی  ی نانــو به صــورت مجــاز فنــاور
اولیــه در پنجمیــن  بــه ثبت نــام  کردنــد، مجــاز  آزمــون شــرکت  ایــن  کــه در 
مقطــع  فارغ التحصیــان  و  دانشــجویان  هســتند.  نانواســتارت آپ  دوره 
کارشناســی، دانشــجویان و فارغ التحصیــان مقطــع تحصیــات تکمیلــی 

کــه تابه حــال  دارای ایــده در حــوزه نانــو و دانشــجویان و فارغ التحصیانــی 
موفــق بــه ســاخت یــک نمونــه آزمایشــگاهی )یــا نمونــه بالغ تــر( از محصــول 
یــداد  خــود )محصــول بایــد نانویــی باشــد( شــده اند، از مخاطبــان ایــن رو

فناورانــه حــوزه نانــو هســتند.
یــر مراجعه نمایید  بــرای دسترســی بــه جزییات بیشــتر به لینک ز
/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348976

کاهش چشمگیر رضایت 

از زندگی در بیکاران 

ترکیه ای
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