
 اصالح ساختار وزارت علوم
 و آنچه نباید نادیده بگیریم

امیرعلی بینام

یادداشت سردبیر

مــی گوینــد: »گذشــته، چــراغ راه آینــده اســت«  و ایــن یعنــی اینکــه بایــد تاریــخ بخوانیم 
و مطالعــه کنیــم و از دل تحــوالت سیاســی و اجتماعــی و فــراز و نشــیب هــای تحــوالت 
کــه بــا سرنوشــت ایــران عزیزمــان نیــز عجیــن اســت،  وقایــع را بررســی و تحلیــل کنیــم. 
یکــی از ویژگــی هــای خــوب جمهــوری اســامی در طــول چنــد دهــه گذشــته توجــه بــه 
نهادســازی بــوده کــه موجــب تنــوع و تکثــر در ایجــاد ســاختارها و نهــاد هــا شــده اســت. 
همچنیــن یکــی از چالــش هــای اساســی در طــول ایــن ســالها مــوازی کاری و عملکــرد 
مشــابه دســتگاه هــا و نهادهــای مختلــف اســت کــه در برخــی مــوارد باعــث خنثــی شــدن 
موفقیــت هــا و عملکردهــا مــی شــود.  شــاید مصــداق واقعــی ایــن امــر در حــوزه علــم و 

فنــاوری و بــه طــور کلــی نظــام آمــوزش عالــی باشــد. 
نظــام آمــوزش عالــی در کشــور شــاید شــبیه هیچ کشــوری نیســت چــرا کــه در هیچ کشــوری 
تــا بــه ایــن حــد شــاهد تنــوع و تکثــر در نــوع دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی دولتــی، 
غیردولتــی و خصوصــی نیســتیم کــه البتــه ایــن موضــوع بحــث مســتقلی را طلــب مــی کنــد 

کــه موضــوع ایــن یادداشــت نیســت.
دقیــق تــر بگوییــم موضــوع ایــن یادداشــت توجــه بــه ماهیــت و تشــکیات وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری از یکســو و نیــز اصــاح ســاختار وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
بــا نــگاه فناورانــه از ســوی دیگــر اســت. اصــاح ســاختار وزارت علــوم در حالــی توســط 
دکتــر محمدعلــی زلفــی گل وزیــر محتــرم علــوم و تحقیقــات و فنــاوری دنبــال و پیگیــری 
مــی شــود کــه ســاختارهای دیگــری نیــز در کشــور شــکل گرفتــه انــد کــه بــه نوعــی از 

دیــدگاه مســئوالن گذشــته و حــال ایــن وزارتخانــه نوعــی مــوازی کاری اســت.
در حــال حاضــر نهادهــا و مراکــز مختلفــی در کشــور در حــوزه علــم و فنــاوری سیاســتگذاری 
و برنامــه ریــزی مــی کننــد کــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری، معاونــت علــم و فنــاوری ریاســت جمهــوری، جهــاد دانشــگاهی، صنــدوق نــوآوری 
ــه هــای بهداشــت،  ــه وزارتخان ــوط ب ــران، معاونــت هــای مرب ــم ای و شــکوفایی، بنیــاد عل
درمــان و آمــوزش پزشــکی از یکســو و مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، ســازمان برنامــه و بودجه، 
ــی،  ــوزش عال ــترش آم ــورای گس ــاوری، ش ــش و فن ــای پژوه ــدوق ه ــت، صن وزارت صم
ــا و  ــارک ه ــای علمــی، پ ــری ه ــم گی ــال در حــوزه تصمی ــای فع ــه ه ــه و کمیت دبیرخان

مراکــز رشــد و ... از ســوی دیگــر در ایــن زمینــه نقــش آفریــن هســتند. 
مهمتریــن ســاختاری کــه در یکــی دو دهــه اخیــر شــکل گرفتــه ایجــاد معاونــت علــم و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری اســت و همچنیــن موضــوع خبــر ســاز ایــن روزهــای وزارت 
علــوم نیــز اصــاح ســاختار ایــن وزارتخانــه و ایجــاد معاونــت نــوآوری و فنــاوری اســت. 
ناگفتــه پیداســت کــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا توجــه بــه ماهیــت فعالیــت 
خــود بــه دنبــال گســتردن ماموریــت خــود در عرصــه هــای مختلــف فنــاوری اســت چــرا 
کــه همــه پــارک هــا و مراکــز رشــد تحــت پوشــش ایــن وزارتخانــه هســتند و منبــع تغذیه 
ایــن مراکــز نیــز دانشــگاه ها هســتند. از ســوی دیگر معاونــت علم و فنــاوری ریاســت جمهوری 
حرکــت و فعالیــت پیگیــر و مســتمر خــود را در ســالهای گذشــته داشــته و دارد. در ایــن 
میــان ســوال اصلــی ایــن اســت کــه نظــام آموزشــی و حــوزه علــم و فنــاوری کشــور آیــا 

بــر مــدار مــوازی کاری مــی چرخــد!؟
ــا ایجــاد هــر ســاختار جدیــد بایــد شــاهد آب رفتــن بودجــه هــا و نحیــف شــدن  ــا ب آی
ســرمایه هــای مــادی در شــرایطی باشــیم کــه تحریــم هــا ایــن بودجــه هــا را بــه حداقــل 
ــاوری -کــه بســتر توســعه  ــم و فن ــور مناســب را در حــوزه عل کاهــش داده و امــکان مان

دانــش بنیــان هســتند -بــه حداقــل رســانده اســت.
ــه  ــم اول منطق ــی خواهی ــه م ــرایطی ک ــور در ش ــده کش ــال و آین ــرای ح ــزی ب برنامه ری
ــته درس  ــارب گذش ــات و تج ــد از تصمیم ــت بای ــت اس ــک اولوی ــیم ی ــه باش خاورمیان
بگیریــم و بــرای آینــده آمــوزش، علــم، فنــاوری و نــوآوری بــه طــور عــام و سیاســتگذاری 
علــم و فنــاوری بــه طــور خــاص تصمیمــات ســازنده بگیریــم؛ بــا پرهیــز از مــوازی کاری 

و نــگاه واقــع بینانــه.

دعوت به همکاری

شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف

 از افراد واجد شرايط شغل 

»سرپرست خوابگاه برادران  )كارشناس امور دانشجويي(«

 از طريق بررسي سوابق، مصاحبه و گزينش دعوت به همكاري مينمايد. 

متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطالعات

  به وبگاه اين شركت به آدرس: www.mpco.sharif.ir مراجعه نمايند.

شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف

مقطع تحصیلیمهارتهاگرایشرشته تحصیلی

آشنایی با فرآیندهای باغبانی، سموم و آفات، صنف باغداران، علوم باغبانی/ زراعتکشاورزی
اقلیم منطقه

لیسانس/ فوق 
لیسانس

ساخت و تولید/ مکانیک
ماشین افزار

مسلط به دستگاه های فرز و تراش و دستی،
 نقشه خوانی و روش های تولید 

- دارا بودن مدارک معتبر دوره های فنی و حرفه ایی و آشنایی و 
سابقه کار با دستگاه های CNC فرز و تراش

دیپلم/ فوق دیپلم 
/ لیسانس

دعوت به همکاری 

یک شرکت در حومه کرج از واجدین شرایط مرد با حداکثر 35 سال سن و دارای کارت پایان خدمت 
در رشته های ذیل دعوت به همکاری مینماید.

resume1393@chmail.ir عاقمندان میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل                                               ارسال نمایند.
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 تاسیس دانشکده گمرک و تجارت خارجی در دانشگاه تهران

دانشکده گمرک و تجارت خارجی با حمایت گمرک 
جمهوری اسالمی ایران در دانشگاه تهران

 راه اندازی می شود.

بـه گـزارش ایسـنا، دکتـر مهدی میراشـرفی رئیـس کل گمرک جمهـوری اسـامی ایران، 
بـا دکتـر مقیمـی رئیـس دانشـگاه تهـران دیـدار و گفت وگـو کـرد و خواسـتار راه انـدازی 
دانشـکده گمـرک در دانشـگاه تهـران و تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص در رشـته های 

خـاص مـورد نیـاز گمـرک و سـاماندهی پژوهش هـای مرتبـط در ایـن حـوزه شـد.
دکتـر سـید محمـد مقیمـی، رئیـس دانشـگاه تهـران در ایـن دیـدار کـه در محـل سـالن 
شـورای دانشـگاه تهـران برگـزار شـد، اظهـار کـرد: مرکـز فناوری هـای دیجیتالـی و مرکز 
یادگیـری الکترونیکـی و مدیریـت دانـش دانشـگاه تهران می توانـد دوره هـای کوتاه مدت و 

دوره مجـازی مـورد نیـاز گمـرک را برنامه ریـزی کنـد.
وی افـزود: همچنیـن دانشـکده مدیریت دانشـگاه تهـران و مرکز آموزش های آزاد دانشـگاه 
تهـران می تواننـد دوره هـای مدیریـت گمرکـی، MBA و DBA متناسـب بـا نیازهـای 

گمـرک را تعریـف و اجـرا کنند.
دکتـر مهـدی میراشـرفی، رئیـس کل گمـرک جمهوری اسـامی ایـران نیز در ایـن دیدار 
گفـت: یکـی از فضاهایـی در کشـور کـه به صورت واقعی آشـتی بیـن دانشـگاه و صنعت و 
خدمـات اتفـاق افتـاد، حـوزه همـکاری دانشـگاه تهـران و گمرک بـود و اعتقـاد داریم تنها 
راهـکار حـل مشـکات و معضـات کشـور، آشـتی بـا دانشـگاه اسـت. آنچـه کـه می تواند 
بـه کشـور کمـک کنـد ایـن اسـت کـه تولید علـم و دانـش در کشـور بـه مهـارت و ثروت 

شـود. تبدیل 
میراشـرفی افـزود: بـرای ایجاد دانشـکده و همچنین پژوهشـکده ای که به طـور اختصاصی 
و ویـژه بـه چاره جویـی بـرای نیازهـای گمـرک و تربیـت نیـروی متخصـص مـورد نیـاز 
گمـرک بپـردازد، دسـت نیـاز بـه سـوی دانشـگاه تهـران دراز می کنیـم. در ایـن راه هـر 
نـوع تخصیـص اعتبـار بـرای بحث هـای آموزشـی و پژوهشـی را هزینـه نمی بینیـم بلکـه 

می دانیـم. سـرمایه گذاری 
رئیـس کل گمـرک جمهـوری اسـامی ایـران بـا درخواسـت اینکـه دانشـکده ای بـا عنوان 
»دانشـکده گمـرک و تجـارت خارجـی« در فضای فیزیکی دانشـگاه تهران راه اندازی شـود، 
گفـت: گمـرک جمهـوری اسـامی ایـران متعهـد می شـود هزینه هـای الزم بـرای احـداث 

سـاختمان های ایـن دانشـکده را تقبـل کند.
وی دربـاره رشـته های مدنظـر گمـرک جهـت راه انـدازی در دانشـکده گمـرک و تجـارت 
خارجـی، اظهـار کـرد: کمیتـه دائمـی فنـی در سـازمان جهانـی گمـرک بـر روی برخـی 
تکنولوژی هـا و عرصه هـا نظیـر باک چیـن، هـوش مصنوعـی، پرنده هـای بدون سرنشـین، 
اینترنـت اشـیا، ربات هـا و بیگ دیتـا تاکیـد دارد و توصیـه می کنـد کـه گمـرک کشـورها 
بـه سـمت توانمندسـازی خـود در ایـن عرصه هـا حرکت کننـد. البتـه برای اینکـه گمرک 

یـک سـازمان روزآمـد باشـد، نیـاز دارد کـه در مسـیر ایـن تکنولوژی ها گام بـردارد.
دکتـر میراشـرفی همچنیـن خواسـتار تعریـف رشـته های بین رشـته ای مـورد نیـاز گمرک 
بـا سـرفصل های جدیـد و کاربردی شـد و خاطرنشـان کـرد: امیدواریم دانشـجویانی که در 
آینـده از دانشـکده گمـرک و تجـارت خارجـی دانشـگاه تهـران فارغ التحصیـل می شـوند، 

مهارت هایـی متناسـب بـا آخریـن اسـتانداردهای جهانی کسـب کرده باشـند.
دکتـر سـید محمـد مقیمـی، رئیـس دانشـگاه تهـران نیـز در ادامـه این نشسـت، بـا اعام 
آمادگـی دانشـگاه تهـران بـرای کمـک به گمـرک جمهـوری اسـامی ایـران در حوزه های 
آموزشـی، پژوهشـی و فنی، گفـت: عاوه بر دانشـکده گمرک و تجارت خارجـی، می توانیم 

یـک پژوهشـگاه نیز بـا مدیریت دانشـگاه تهـران راه انـدازی کنیم.
وی تاکیـد کرد: الزم اسـت متناسـب با نیازمندی های کشـور، رشـته های جدیـد با عناوین 
سـاله   5 دوره  یـک  بـرای  حتـی  را  بـازار  نیـاز  بـا  متناسـب  جدیـد  سـرفصل های  و 

تعریـف کنیـم.
رئیـس دانشـگاه تهـران تصریـح کـرد: بـرای راه انـدازی دانشـکده، یـک سـری مجوزهـای 
قانونـی و همچنیـن تأمیـن فضای فیزیکی مناسـب مورد نیاز اسـت که در صـورت حمایت 
مالـی از سـوی گمرک بـرای تأمین فضـای فیزیکی، مجوزهـای قانونی راه اندازی دانشـکده 

گمـرک از سـوی دانشـگاه تهـران پیگیری خواهد شـد.
دکتـر مقیمـی دربـاره طراحی رشـته های مورد نیـاز گمرک نیـز اظهار کـرد: کارگروه هایی 
بـرای طراحـی رشـته های میان رشـته ای با کمک اسـاتید دانشـگاه تهـران و نمایندگانی از 

گمـرک فعـال شـوند تا رشـته ها، سـرفصل ها و تدویـن متون طراحی شـوند.

با امضای تفاهم نامه همکاری چهارجانبه

اشتغال و کارآفرینی در بخش کشاورزی جان می گیرد

اجرای طرح مهارت آموزی 
و اشتغــال بــرای
 دانش آموختگان 

612

ــی و  ــای عموم ــاون آموزش ه ــی مع بطحای
ــرای  ــما، اج ــازمان س ــس س ــی و رئی مهارت
ــان  ــتغال همزم ــوزی و اش ــرح مهارت آم ط
بــا تحصیــل دانشــجویان )پویــش( را حلقــه 
واســط و راهــکار رفــع فاصلــه بین آمــوزش عالی 
کشــور و بخــش صنعــت و اقتصــاد دانســت.

صدور 21 هزار و 217 
مجوز مشاغل خانگی 

در کشور 
بر اسـاس یافته هـای این گزارش تعـداد21 هزار 
و 217 فقـره مجـوز مشـاغل خانگـی در بازه 
زمانـی گـزارش صادرشـده اسـت و یک هزار 
و 257 طـرح از تسـهیات مشـاغل خانگـی 
ریـال  میلیـون   425005 مبلـغ  بـه  جمعـا 

اند. کـرده  اسـتفاده 
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معاون علمی رئیس جمهوری اعالم کرد 

رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه مجلــس بــا ریــل گــذاری صحیــح مــی 
ــوان  ــه عن ــور ب ــذاری کش ــاد قانونگ ــد، از نه ــور باش ــاح ام ــأ اص ــد منش توان

ــاد کــرد. مرکــز ثقــل کشــور ی
بــه گــزارش بــازارکار، حجــت الســام غامحســین محســنی اژه ای در 
ــم  ــی کنی ــاش م ــا ت ــت:  م ــه گف ــوه قضائی ــس و ق ــترک مجل ــت مش نشس
ــد،  ــه پــای آمــدن دارن ــه تعبیــر حضــرت امــام )ره( ن برخــی از مــردم کــه ب
ــی پرداخــت  ــه توانای ــد و ن ــم نوشــتن دارن ــه قل ــد و ن ــن دارن ــان گفت ــه زب ن
ــه مــی تواننــد هزینــه هــای کارشناســی دادرســی  ــد و ن هزینــه وکیــل دارن
را پرداخــت کننــد، بتواننــد بــه حقشــان دســت یابنــد کــه تحقــق ایــن امــر 

ــه بودجــه دارد. ــاز ب ــز نی نی
ــز  ــر ســال نی ــف اســت و ه ــی ضعی ــای بودجــه دســتگاه قضای ــت: پ وی گف
تنهــا درصــدی بــه آن اضافــه مــی شــود و باعــث شــده پیوســته از کارهایمــان 
ــون و  ــه قان ــی ک ــت های ــه ماموری ــت ک ــی اس ــن در حال ــم و ای ــب بمانی عق
برنامــه ششــم توســعه بــر دوش مــا گذاشــته انــد، بایــد اجــرا شــود، امــا بــا 
ایــن میــزان امکانــات امکانپذیــر نیســت، آن هــم در شــرایطی کــه بــا کمبــود 
3200 نیــرو مواجهیــم یــا بایــد ســاالنه 800 قاضــی اســتخدام مــی کردیــم 

کــه بودجــه آن را نداشــتیم.
ورود هوشمندانه رئیس دستگاه قضا 

به پرونده مدیرعامل دیوار 
ــوار  ــل دی ــده مدیرعام ــه پرون ــس دســتگاه قضــا ب ورود هوشــمندانه رئی
ــر  ــت نظ ــی از دق ــده حاک ــن پرون ــه ای ــدد ب ــیدگی مج ــتور رس و دس

قضاییــه  قــوه  رئیــس 
نســبت بــه جلوگیــری از 
ــرای  ــا ب ــدن فض ــن ش ناام
کســب و کارهــای اینترنتــی 

ــت. اس
بــازارکار،  گــزارش  بــه 
رئیــس  هوشــمندانه  ورود 
ــده  ــه پرون ــا ب ــتگاه قض دس
مدیرعامــل دیــوار و دســتور 
ــن  ــه ای رســیدگی مجــدد ب
از دقــت  پرونــده حاکــی 
ــه  ــوه قضایی ــس ق ــر رئی نظ

نســبت بــه جلوگیــری از ناامــن شــدن فضــا بــرای کســب و کارهــای اینترنتــی اســت.
ــی  ــکان میرآرمنده ــرای اش ــس ب ــک روز حب ــاه و ی ــه  م ــازات س ــم مج حک
ــت.   ــده اس ــد ش ــران تایی ــر ته ــوار در دادگاه تجدیدنظ ــایت دی ــل س مدیرعام

ــب و  ــت کس ــاالن صنع ــرای فع ــی را ب ــی از نگران ــر موج ــن خب ــار ای انتش
ــلمین  ــام والمس ــت االس ــا ورود حج ــرد ام ــاد ک ــی ایج ــای اینترنت کاره
ــده،  ــن پرون ــدد ای ــی مج ــرای بررس ــه ب ــوه قضایی ــس ق ــنی اژه ای ریی محس
ــادی  ــای اقتص ــور و ضربه ه ــت کش ــه وضعی ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس اقدام
بیمــاری کرونــا می توانــد بــه ایجــاد کســب و کارهــای جدیــد و جلوگیــری از 

ــد. ــکاری، کمــک جــدی کن ــرخ بی ــش ن افزای

حجت االسالم محسنی اژه ای در نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه: 

قوه قضائیه با کمبود ۳۲۰۰ نفری نیرو مواجه است  تصویب ۱۹۶ طرح توسعه فناوری  

 در ۱۰۰ روز نخست دولت سیزدهم 
جمهــوری  رئیــس  علمــی  معــاون 
تعــداد  اخیــر،  روز  صــد  طــی  گفــت: 
۱۵ طــرح فناورانــه نیازمحــور متناســب 
ســازمان ها  اعامــی  اولویت هــای  بــا 
فــاز  وارد  و  تعریــف  نهادهــای کشــور  و 

اســت. شــده  عملیاتــی 
ــا  ــتاری ب ــورنا س ــازارکار، س ــزارش ب ــه گ ب
اشــاره بــه فعالیــت ســتادهای توســعه علــم 
ــی  ــای مل ــل چالش ه ــرای ح ــاوری ب و فن
بــا راهکارهــای فناورانــه و نوآورانــه، گفــت: 
ــت  ــی معاون ــای اساس ــت  ه ــی از اولوی یک
ریاســت جمهوری  فنــاوری  و  علمــی 
ــای  ــعه فناوری ه ــرای توس ــی ب ــت  و هماهنگ ــهیل گری، حمای ــت گذاری، تس سیاس

ــت. ــور اس ــی کش ــع علم ــه جام ــای نقش ــاس اولویت ه ــر اس ــردی ب راهب
ــزود: در  ــتادها، اف ــن س ــط ای ــه توس ــای فناوران ــق پروژه ه ــه تحق ــاره ب ــا اش وی ب
همیــن راســتا طــی صــد روز اخیــر، تعــداد ۱۹۶ طــرح توســعه فنــاوری متناســب بــا 
نیازهــای جامعــه مــورد تصویــب و در برنامــه حمایتــی ســتادهای توســعه فنــاوری 
قــرار گرفتــه و تعــداد ۱۵ طــرح فناورانــه نیازمحــور متناســب بــا اولویت هــای اعامــی 

ــی شــده اســت. ــاز عملیات ــف و وارد ف ســازمان ها و نهادهــای کشــور تعری
ــه در دســتور  ــج و فرهنگ ســازی رویدادهــای فناوران ــان این کــه تروی ــا بی ســتاری ب
ــه،  ــداد فناوران ــر 23 روی ــغ ب ــتا، بال ــن راس ــت: در همی ــرار دارد، گف ــتادها ق کار س
نشســت تخصصــی و وبینــار در حوزه هــای راهبــردی، اولویــت دار و تخصصــی 
ــن  ــرای ای ــده ب ــف ش ــای تعری ــتای مأموریت ه ــاوری در راس ــعه فن ــتادهای توس س

ــزار شــد. ســتادها برگ

گره جذب فارغ التحصیالن
 دانشگاه صنعت نفت باز شد 

 
فراینــد  نفــت،  وزیــر  موافقــت  بــا 
ــف  ــروه ال ــارغ التحصیــان گ جــذب ف
دانشــگاه صنعــت نفــت از امــروز شــنبه 

ــود. ــی ش ــاز م ــاه آغ ۱3 آذرم
ــعه  ــاون توس ــددی -مع ــدی علی م مه
مدیریــت و ســرمایه انســانی وزارت 
نفــت، در گفت وگــو بــا ایســنا بــا 
بیــان ایــن مطلــب اظهــار کــرد: پیــرو 
ــاه،  ــان م ــارم آب ــورخ چه ــت م موافق
ــم  ــت و تصمی ــر نف ــی، وزی ــواد اوج ج
مدیــران  شــورای   ۱۴00 آبــان   ۱۶
توســعه منابــع انســانی صنعــت نفــت، 

ــگاه  ــف دانش ــروه ال ــگان گ ــش آموخت ــی دان ــه تمام ــاعدت ب ــور مس ــه منظ ب
ــک  ــا در بان ــن، غایبیــن و... کــه مشــخصات آنه صنعــت نفــت اعــم از مردودی
ــول اداری  ــانی و تح ــروی انس ــزی نی ــه ری ــوزش، برنام ــی اداره کل آم اطاعات
ثبــت شــده اســت، فراینــد جــذب ۱۴۹۴ نفــر از ایــن دانش آموختــگان از روز شــنبه 
آینــده ۱3 آذرمــاه، بــا انجــام مصاحبــه فنــی- تخصصــی و روان شــناختی مرتبــط 

ــد شــد. ــاز خواه ــا شــغل آغ ب
ــف  ــروه ال ــگان گ ــش آموخت ــامی دان ــت اس ــرد: فهرس ــح ک ــددی تصری علی م
دانشــگاه صنعــت نفــت بــرای انجــام مصاحبــه بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران 
ــزی انجــام شــده و براســاس جــداول  ــه ری ــق برنام ــاغ شــده اســت و مطاب اب
ــی  ــاز م ــال، آغ ــاه امس ــنبه ۱3 آذرم ــروز ش ــد از ام ــن فرآین ــدی، ای ــان بن زم

شــود.
معــاون توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی وزارت نفــت یــادآور شــد: بــه ایــن 
ــدام  ــک اق ــر نفــت و برگــزاری جلســات متعــدد و ی ــری وزی ــا پیگی ترتیــب؛ ب
جهــادی، گــره ۶ ســاله جــذب و اســتخدام ایــن دســته از دانشــجویان دانشــگاه 
صنعــت نفــت کــه در ســالهای گذشــته بــه دلیــل باتکلیفــی ســبب نارضایتــی 
ــاس  ــده و براس ــاز ش ــود، ب ــده ب ــگان ش ــش آموخت ــن دان ــرر ای ــع مک و تجم
روال تعییــن شــده طبــق دســتورالعمل و ضوابــط مربــوط بــه اســتخدام فــارغ 
ــت  ــذب صنع ــده ج ــن ع ــت، ای ــت نف ــگاه صنع ــف دانش ــروه ال ــان گ التحصی

نفــت مــی شــوند.
بــه گــزارش ایســنا، باتکلیفــی دانــش آموختــگان گــروه الــف دانشــگاه صنعــت 
ــت  ــان در وزارت نف ــری از جــذب آن ــی و جلوگی ــارغ التحصیل ــس از ف ــت پ نف
ــات  ــن دانشــجویان و تجمع ــراض گســترده ای ــث اعت ــه باع و شــرکت های تابع
ــه  ــت ب ــئوالن وق ــی مس ــی توجه ــه ب ــود ک ــده ب ــر ش ــالهای اخی ــان در س آن
درخواســت های آنــان، ســبب مهاجــرت عــده بســیاری از ایــن دانــش 

ــارج از کشــور شــد. ــه خ ــگان ب آموخت

بعد از شش سال؛

کارآفرینی و آموزش محور مسئولیت 
اجتماعی دانشگاه هاست

ــع وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در آییــن  ــی و مدیریــت مناب  معــاون اداری، مال
معارفــه سرپرســت دانشــگاه لرســتان گفــت: مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه ها، 
ــه جامعــه  ــوآوری ب ــان و آمــوزش کارآفرینــی و ن کارآفرینــی در شــرکت های دانش بنی

اســت.
بـه گـزارش بـازارکار، دکتر علـی خطیبی افـزود: مردم و نخبـگان، از نظام دانشـگاهی 
توقـع دارنـد کـه عـاوه بـر انجـام وظایـف آموزشـی و پژوهشـی در بحـث کارآفرینی، 
بـه صـورت اثرگـذار، ایفـای نقـش کنـد؛ دانشـگاهی در تراز انقاب اسـامی اسـت که 
مسـئولیت اجتماعـی خـود نسـبت به جامعـه را به خوبـی انجـام بدهد؛ دانشـگاه ها به 
ویـژه بایـد در زمینه آمـوزش و تقویت کارآفرینی، مسـئولیت اجتماعی خود را نسـبت 

بـه جامعه بـه نحو احسـن انجـام بدهند.
معـاون اداری، مالـی و مدیریـت منابـع وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری افـزود: اگـر 
می خواهیـم براسـاس آموزه هـای حضـرت امام )ره(، دانشـگاه به عنوان مبـداء تحوالت 
باشـد و همچنین، محرومیت از اسـتان لرسـتان برچیده شـود باید دانشـگاه به سـوی 
نـوآوری، شـکوفایی و کارآفرینـی برود؛ آموزش نـوآوری و بهره وری بـه جامعه از جمله 
بـه بخش هـای کشـاورزی و دامـداری کـه از ظرفیت هـای اسـتان لرسـتان هسـتند از 

ماموریت های دانشـگاه لرسـتان اسـت.
وی افـزود: اینکـه در دانشـگاه لرسـتان، مرکـز نـوآوری ایجـاد شـده اسـت یـک اقدام 
مثبـت اسـت و بایـد ایـن مرکـز در راسـتای رفع مشـکات اسـتان، ایفای نقـش کند؛ 
مـردم بایـد از خدماتـی کـه در دانشـگاه ها وجـود دارد بهره منـد شـوند؛ در این راسـتا 

می بایسـت مراکـز مختلـف مشـاوره در دانشـگاه لرسـتان، تقویت شـوند.
دکتـر خطیبی، تصریح کرد: دانشـگاه مسـئولیت پذیر، دانشـگاهی اسـت کـه نفع آن به 
عمـوم مـردم برسـد؛ در ایـن مسـیر، معاونت فنـاوری و نـوآوری در وزارت علـوم ایجاد 
شـده اسـت و دانشـگاه ها و مراکز آموزش عالی کشـور موظف هسـتند خودشـان را با 

اسـتراتژی جدیـد وزارت علـوم، تطبیق دهند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه افـزود: دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی بایسـتی پایان نامه هـا 
و رسـاله ها را بـر مبنـای تحقیقـات کاربـردی بـرای رفع نیازهـای جامعه، تهیـه کنند؛ 
فلسـفه وجـود معاونـت فنـاوری و نـوآوری در وزارت علـوم ایـن اسـت کـه تحقیقـات 
از نـوع کاربـردی باشـند؛ دانشـگاه ها بایـد نسـبت بـه اشـتغالزایی دانش آموختـگان، 

مسـئولیت اجتماعـی خـود را تقویـت کننـد و گسـترش دهند.
معـاون اداری، مالـی و مدیریـت ممنابـع وزارت علوم، در پایان از دکتر خسـرو عزیزی، 
رئیـس پیشـین دانشـگاه لرسـتان، تقدیـر و دکتـر علـی نظـری را به عنوان سرپرسـت 

دانشـگاه لرسـتان، معرفی کرد.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم:     

بــا رأی هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری شــرط معــدل در اســتخدام منطبــق بــا 
قانــون شــناخته نشــد.

ــات و  ــوم، تحقیق ــکایت از وزارت عل ــال ش ــه دنب ــر، ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــامی،  ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــور، س ــتخدامی کش ــازمان اداری و اس ــاوری، س فن
ــت، وزارت  ــتخدامی وزارت نف ــررات اداری و اس ــی مق ــن و هماهنگ ــرکل تدوی مدی
ــه  ــزی کشــور و درخواســت اصــاح روی ــه  ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــات و س اطاع
ــای  ــام نیروه ــت ن ــرایط ثب ــهیل در ش ــه تس ــال اطاعی ــی و ابط ــتگاه های اجرای دس
ــاکی  ــت، ش ــروژه ای وزارت نف ــر پ ــتمر و غی ــای مس ــاغل در فعالیت ه ــکاری ش پیمان
شــرط معــدل در اســتخدام را خــاف اصــل عدالــت و اصــل 28 و بنــد 2 اصــل ۴۴ 
قانــون اساســی دانســته و عــدم ســنجش فــارغ  التحصیــان بوســیله آزمونــی واحــد 
توســط وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و لحــاظ نمــودن معــدل بــه عنــوان شــرط 
شــرکت در آزمــون اولیــه اســتخدامی توســط دســتگاه های اجرایــی را زمینــه تضییــع 
ــتگاه  ــتخدامی دس ــای اس ــی آزمون ه ــق آگه ــه از طری ــت ک ــرادی دانس ــوق اف حق

ــای کار هســتند. ــی، جوی ــی و امنیت ــای نظام ــی و نهاده دولت
در نهایــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری پــس از بحــث و بررســی، نظــر بــه 
اینکــه اوالً؛ مــاده ۴2 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــه عنــوان یــک قانــون عــام، 
ــه  ــبت ب ــمرده و نس ــرایط برش ــه ش ــراز را از جمل ــا همت ــگاهی و ی ــات دانش تحصی
ــر اســاس آرای ســابق هیــأت  شــرط معــدل تکلیفــی تعییــن نکــرده اســت. ثانیــاً؛ ب
ــورخ 2۱/۱/۱۴00 و  ــای ۶۴ م ــماره دادنامه ه ــه ش ــت اداری ب ــوان عدال ــی دی عموم
۷3۵ مــورخ 22/3/۱۴00 شــرط معــدل موجــب تبعیــض میــان افــرادی اســت کــه 
مطابــق ضوابــط وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه اخــذ مــدرک تحصیلــی اقــدام 
ــود  ــدل وج ــرط مع ــه ش ــازی ب ــتخدامی نی ــون اس ــود آزم ــا وج ــاً؛ ب ــد. ثالث نموده ان
ــه  ــازی ب ــود و نی ــنجیده می ش ــور س ــون مذک ــا آزم ــراد ب ــت اف ــرا صاحی ــدارد زی ن
ــتگاه ها را  ــدل دس ــرط مع ــه ش ــه اینک ــه اضاف ــود ب ــاس نمی ش ــی احس ــرط اضاف ش
ــوط  در شایســته گزینــی واقعــی محــدود می کنــد. رابعــاً؛ در قوانیــن و مقــررات مرب
ــه وزارت نفــت شــرط معــدل پیــش بینــی نشــده اســت، بنابرایــن اســتدالل آرای  ب
ــوان  ــه عن ــات کشــوری ب ــت خدم ــون مدیری ــاده ۴2 قان ــی و م ــأت عموم ســابق هی
ــه ابطــال  ــون عــام در خصــوص موضــوع شــکایت حاکــم می باشــد و رأی ب یــک قان

ایــن مقــرره داد.

براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛  

»شرط معدل« در استخدام
 منطبق با قانون نیست 

 وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـا بیـان اینکـه در نتیجـه تـاش محققـان 
کشـور، سـطح اول تولید علم منطقه را داریم گفت: با سـرمایه گذاری مناسـب 
در علـم و فنـاوری و اختصاص بودجه مناسـب به دانشـگاهها، بایـد فتح قله های 

علم در دنیا را اسـتمرار بخشـیم.
بـه گـزارش بـازارکار از اداره کل روابـط عمومـی وزارت علوم، دکتـر محمدعلی 
زلفـی گل در نشسـتی کـه بـه میزبانـی دانشـگاه تهـران و بـا حضـور روسـای 
کمیسـیون های آموزش، تحقیقات و برنامه و بودجه مجلس شـورای اسـامی، 
مسـئوالن سـازمان برنامـه و بودجـه و روسـای ۱۴ دانشـگاه برتر کشـور برگزار 
شـده بـود؛ اظهـار داشـت: اینکـه با اختـاف باال نسـبت بـه کشـور دوم، از نظر 
تولیـد علـم در منطقـه اول هسـتیم افتخار بزرگی اسـت کـه بایـد آن را حفظ کنیم.

وی بـا اشـاره بـه فرمایـش اخیر مقام معظم رهبـری در مورد حفـظ نخبگان در 
داخـل کشـور گفـت: باید دولـت و مجلس شـورای اسـامی شـرایطی را فراهم 
کننـد تـا تحقیـق و پژوهـش مـورد تشـویق قـرار بگیـرد و هـر محقـق و عضـو 
هیـات علمـی بـه انـدازه شایسـتگی علمـی و میـزان تـاش و نـوآوری خـود از 

مزایـای مـادی و قانونـی برخوردار شـود.
وزیـر علـوم بـا اشـاره بـه تعیین سـقف حقـوق اعضـای هیـات علمـی در قانون 
بودجـه سـال ۱۴00 گفـت: تعییـن سـقف 33 میلیـون و ۷00 هـزار تومـان، 
افزایـش حقـوق اعضـای هیـات علمی با درجه اسـتاد تمامـی را بی اثـر کرده و 
حتی باعث شـده اسـت حقوق عادی اسـاتید بر اسـاس روال سـال های گذشته 

نیـز پرداخـت نشـود و حـق قانونی ایـن عزیزان ضایع شـود.
وی افـزود: بـا اتفاقـی کـه در قانـون بودجـه سـال ۱۴00 افتاد؛ امـکان پرداخت 
حـق التدریـس، حق راهنمایی رسـاله و پایان نامه و مشـارکت در پژوهش های 
علمـی بـه اسـاتید وجـود نـدارد. ادامه ایـن رونـد نیز بـرای نظام علمی کشـور 

مطلوب نیسـت.
دکتـر زلفـی گل بـا قدردانـی از رئیـس جمهـور بـرای ابـاغ قانـون تاسـیس 

صنـدوق شـورای عالـی عتـف گفـت: اگـر بودجـه مناسـبی بـه ایـن صنـدوق 
اختصـاص یابد و بودجه پژوهشـی دسـتگاههای اجرایی و شـرکت هـای دولتی 
در آن متمرکـز شـود می تـوان گام بلنـدی برای تحـول در پژوهـش و فناوری و 

رفـع نیازهای کشـور برداشـت.
وزیـر علـوم تاکیـد کـرد: در قبـال تکالیـف قانونـی وزارت علـوم، برنامـه هـای 
اعامـی وزیـر بـه مجلـس شـورای اسـامی و هرگونـه امکاناتـی کـه دولـت و 
مجلـس در اختیـار این وزارت بگذراند پاسـخگو هسـتیم و آمادگی دارم نسـبت 
بـه سـه ماه آغـاز فعالیـت به کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات گـزارش ارائـه کنم.

در ادامـه این نشسـت روسـای دانشـگاههای برتـر نیازهای بودجه ای و مسـائل 
جـاری مالـی دانشـگاهها را بیان کردند و مسـئوالن سـازمان برنامـه و بودجه و 
مجلـس شـورای اسـامی بر رفع ایـن مشـکات و اختصاص بودجه مناسـب به 

آمـوزش عالـی در بودجه سـال آتـی، در حد مقدورات کشـور تاکیـد کردند.
گفتنـی اسـت: دکتر حمیدرضـا حاجی بابایی، رئیس کمیسـیون برنامه و بودجه 
و دکتر علیرضا منادی سـفیدان، رئیس کمیسـیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شـورای اسـامی، دکتـر علیرضـا علی احمـدی معاون امـور علمـی، فرهنگی و 
اجتماعـی و دکتـر رحیـم ممبینی معـاون کل سـازمان برنامه و بودجـه در این 

نشسـت حضور داشتند.

آمادگی وزارت علوم برای بررسی
 ایجاد رشته های مرتبط با پدافند غیرعامل

 رییـس سـازمان پدافنـد غیرعامل کشـور بـه همراه معـاون آمـوزش و پژوهش 
ایـن سـازمان در دیـدار بـا وزیـر علوم، تحقیقـات و فنـاوری و معاون فنـاوری و 
نـوآوری ایـن وزارتخانـه، گسـترش رشـته های مرتبـط بـا پدافنـد غیرعامل در 
دانشـگاه ها را مطـرح و وزیـر علـوم بـرای بررسـی ایـن موضـوع اعـام آمادگی 

کرد.
بـه گـزارش بـازارکار از وزارت علـوم، در ایـن نشسـت سـردار سـرتیپ پاسـدار 
غامرضـا جالـی بـا اشـاره بـه اهمیـت پدافنـد غیرعامـل در حفـظ و صیانـت 
از کشـور در مقابـل انـواع تهدیـدات فنـاوری پایـه افـزود: بـه دنبـال توسـعه 
رشـته های مرتبـط بـا پدافنـد غیرعامـل در دانشـگاه های دولتی هسـتیم تا هم 
دانـش آکادمیـک ایـن حـوزه غنـی تـر و هم نیـروی انسـانی تحصیل کـرده در 

ایـن حـوزه تربیت شـود.
محمدعلـی زلفـی گل وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری نیـز بـا اسـتقبال از 
پیشـنهادات سـردار جالـی اظهـار داشـت: در صـورت تدویـن طـرح تفصیلـی 
رشـته های مـورد نظـر و اعام سـرفصل ها توسـط سـازمان پدافنـد غیرعامل به 
وزارت عتـف، ایـن وزارتخانـه آمادگـی دارد ایجاد این رشـته ها را مورد بررسـی 

قـرار دهد. 
زلفـی گل تاکیـد کـرد: ایجاد رشـته های جدیـد باید بـا هماهنگی سـازمان امور 
اسـتخدامی کشـور باشـد تا دانـش آموختگان پدافنـد غیرعامل امـکان جذب و 

بکارگیری در دسـتگاه های اجرایی را داشـته باشـند.

وزیر علوم در نشست روسای دانشگاه های برتر کشور: 

قانون تاسیس صندوق شورای عالی )عتف( ابالغ شد

 مجلــس شــورای اســامی بــه »یوســف نــوری« بــه عنــوان »وزیــر آمــوزش 
و پــرورش« رأی اعتمــاد داد.

ــی وزارت  ــط عموم ــانی و رواب ــاع رس ــز اط ــازارکار از مرک ــزارش ب ــه گ ب
آمــوزش و پــرورش، صبــح امــروز جلســه رأی اعتمــاد »یوســف نــوری« بــا 
ــورای  ــس ش ــور در مجل ــس جمه ــاون اول رئی ــر، مع ــد مخب ــخنان محم س
اســامی آغــاز و پــس از بررســی ســوابق و برنامــه هــای وی و ایــراد ســخنان 
ــوری«  ــه »یوســف ن موافقــان و مخالفــان، در نهایــت نماینــدگان مجلــس ب
ــپردند. ــه وی س ــرورش را ب ــوزش و پ ــاد داده و ســکان وزارت آم رأی اعتم

ــا کســب ۱۹۴ رأی موافــق از مجمــوع   ــر ایــن اســاس، »یوســف نــوری« ب ب
ــه  2۶8 رأی مأخــوذه از مجلــس شــورای اســامی، رأی اعتمــاد گرفــت و ب
ــامی،  ــاب اس ــس از انق ــرورش پ ــوزش و پ ــر آم ــانزدهمین وزی ــوان ش عن
هدایــت و راهبــری وزارت آمــوزش و پــرورش دولــت ســیزدهم را بــر عهــده 

گرفــت.

به عنوان »وزیر آموزش و پرورش« 

رای اعتماد مجلس شورای اسالمی به »یوسف نوری« 

 معــاون رئیس جمهــور و رئیــس بنیــاد 
ــاره  ــا اش ــران ب ــور ایثارگ ــهید و ام ش
ــران  ــتعدادیابی ایثارگ ــت اس ــه اهمی ب
گفــت: بایــد بــه موضــوع اســتعدادیابی 
توجــه  ایثارگــران  اشــتغال  بــرای 
کــرد تــا ایــن عزیــزان بــر اســاس 
ــغل  ــمت ش ــه س ــود ب ــای خ توانایی ه

ــوند. ــت ش ــب هدای مناس
ــید  ــر س ــازارکار،  دکت ــزارش ب ــه گ ب
هاشــمی  قاضــی زاده  امیرحســین 
کارآفرینــی  و  اشــتغال  نشســت  در 
ــدوق  ــت صن ــه هم ــه ب ــران ک ایثارگ

اشــتغال و کارآفرینــی ایثارگــران برگــزار شــد، دربــاره اشــتغال جامعــه 
ــتغال  ــاد اش ــران ایج ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــه بنی ــت: وظیف ــری، گف ایثارگ
بــرای جامعــه ایثارگــری و حــل مشــکات آن هــا اســت و در ایــن راســتا بایــد 

ــم. ــاد کنی ــارت ایج ــران مه ــرای ایثارگ ب
ــه اهمیــت اســتعدادیابی  ــا اشــاره ب ــور ایثارگــران ب ــاد شــهید و ام رئیــس بنی
ایثارگــران، افــزود: در اســتان های مختلــف میــزان مشــکل اشــتغال ایثارگــران 
ــتغال  ــت اش ــرای درخواس ــه ب ــتان ها مراجع ــی اس ــت و در برخ ــاوت اس متف
کم تــر اســت. بایــد بــه اســتعدادیابی بــرای اشــتغال توجــه کــرد و فــردی کــه 
می خواهــد کارآفرینــی کنــد بایــد توانایــی ارتبــاط و بازاریابــی را داشــته باشــد 
و در ایــن راســتا در بنیــاد بایــد مدیــر زنجیــره تأمیــن باشــیم و در گام نخســت 

ــم. ــت کنی ــه ایثارگــری را دریاف ــرای اشــتغال زایی جامع مجوزهــای الزم ب
ــاد  ــی در بنی ــتادهای تخصص ــد س ــرد: بای ــان ک ــمی خاطرنش ــی زاده هاش قاض
ایجــاد شــود تــا تمرکززدایــی صــورت گیــرد و بــرای انجــام کارهــا فرماندهــی 
شــود. در زمینــه کارآفرینــی برنامه هــای منســجمی بایــد طراحــی و در 
حوزه هــای مختلــف جامعــه ایثارگــری اســتعدادیابی و مهارت آمــوزی انجــام شــود.

ــاد  ــت: بنی ــغلی در کشــور، گف ــوع ش ــر تن ــد ب ــا تأکی ــور ب ــاون رئیس جمه مع
ــاهد  ــا ش ــد ت ــتغال پیشــرو باش ــاد اش ــد در ایج ــران بای ــور ایثارگ ــهید و ام ش
ــیم.  ــری باش ــه ایثارگ ــی جامع ــتغال و کارآفرین ــوزه اش ــوب در ح ــج مطل نتای
ــل  ــکات ح ــیاری از مش ــود بس ــل ش ــر ح ــران اگ ــتغال ایثارگ ــئله اش مس
ــه  ــرای جامع ــتغال ب ــاد اش ــاد ایج ــای بنی ــی از برنامه ه ــن یک ــود بنابرای می ش

ــت. ــری اس ایثارگ
ــی  ــت ط ــن نشس ــن در ای ــران همچنی ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــس بنی رئی
ــرای  ــد کــرد: ب ــی ایثارگــران تأکی ــدوق اشــتغال و کارآفرین ــه صن دســتوری ب
ــغلی  ــیر ش ــاد و مس ــردی ایج ــغلی منحصربه ف ــده ش ــر پرون ــرد ایثارگ ــر ف ه
بــرای فــرد تعییــن شــود تــا از ابتــدای مســیر بــر اســاس ایــن طــرح طــی شــود 
و اشــتغال خــاص آن فــرد را تأمیــن کننــد. همچنیــن طــی ایــن دســتور مقــرر 
ــتغال  ــرای اش ــران ب ــی ایثارگ ــتغال و کارآفرین ــدوق اش ــای صن ــد برنامه ه ش
ایثارگــران در بازه هــای زمانــی ســه ماهه تدویــن و در پایــان هــر فصــل 

ــه شــود.  ــی ارائ ــر برنامــه قبل عملکــرد مربوطــه براب

معاون رئیس جمهور  و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد  

حل مشکل اشتغال ایثارگران
 از طریق صندوق حمایت از ایثارگران  

این بانک ها وام خود اشتغالی 
می دهند 

سقف پرداخت وام خود اشتغالی بانک ها در حال حاضر 200 میلیون تومان است. 
برخی از بانک ها البته مبالغ دیگری را هم به مشتریان پیشنهاد می کنند. در حال حاضر 

کدام بانک ها وام خود اشتغالی می دهند؟  
به گزارش تجارت نیوز، وام  اشتغال در حال حاضر به مشاغل خویش فرمایی و کارآفرینی 
تعلق می گیرد. وام خوداشتغالی هم به دو دسته گروه مشاغل خانگی و مشاغل روستایی 
تقسیم می شود. براساس این دسته بندی برخی از بانک ها تسهیات خوداشتغالی به 

مشتریان خود می دهند.
بانک ملت: این بانک به کسانی که از طرف بسیج سازندگی معرفی شده باشند تا 
سقف ۱00 میلیون تومان وام می دهد. متقاضیان دریافت این وام، باید معرفی نامه ای 

از بسیج سازندگی به شعبه بانکی مورد نظر ارائه بدهند که در آن نوع تسهیات 
مشخص شده باشد.

وام ۱00 میلیون تومانی خوداشتغالی به صورت قرض الحسنه با کارمزد چهار درصد یا 
مرابحه با کارمزد ۱8 درصد به متقاضیان ارائه می شود.

بانک سپه: این بانک با سود چهار درصد و با بازپرداخت 8۴ ماهه تا سقف ۱00 میلیون 
تومان وام می دهد. اقساط ماهانه این وام یک میلیون و 3۶۶ هزار تومان تمام می شود.

بانک مسکن: این بانک به متقاضیان دریافت وام تا سقف ۱00 میلیون با بازپرداخت 8۴ 
ماه و سود چهار درصد تسهیات ارائه می کند. اقساط این تسهیات هم یک میلیون و 

3۶۶ هزار تومان تمام می شود.
بانک ملی: این بانک تا سقف ۱00 میلیون با بازپرداخت 8۴ ماهه وام می دهد. سود 
این وام چهار درصد است و اقساط آن یک میلیون 3۶۶ هزار تومان تعیین شده است.

بانک سامان: بانک سامان در طرح ویژه دارندگان دستگاه کارتخوان، تا سقف 200 
میلیون تومان با بازپرداخت 3۶ ماهه وام می دهد. سود این وام 2۱ درصد است و اقساط 

آن هفت میلیون و ۵3۵ هزار تومان برآورد می شود.

بانک سینا: وام ۵0 میلیون تومانی خوداشتغالی بانک سینا به مددجویان تحت پوشش 
کمیته امداد و به خصوص زنان سرپرست خانوار با نرخ کارمزد چهار درصد داده 
می شود. مدت زمان بازپرداخت این وام هفت ساله است. اقساط آن نیز ۶83 هزار 

تومان برای هر فرد تمام می شود.
شرایط دریافت وام خوداشتغالی چیست؟

شرایط دریافت وام خوداشتغالی کمی عجیب است. متقاضیان برای دریافت تسهیات 
از بانک مورد نظر عاوه بر سپرده گذاری باید ضامن رسمی مورد تایید بانک معرفی 
کنند که سند یک ملک را به بانک ارائه دهد. اما دریافت این وام چه شرایط دیگری 

را دارد؟
_ متقاضیان این وام باید بی کار باشند و از هیچ نهاد دیگری هم وام خوداشتغالی 

دریافت نکرده باشند.
_ ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت نظام  وظیفه برای آقایان الزامی است.

_ شرط سنی دریافت این وام ۱۵ تا ۵0 سال است.
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دعوت به همکاری

شركت كارن آلتاي ايرانيان مدبر 
جهت تكميل كادر خود از استان تهران جهت كار در 

خوزستان، شهر دزفول از افراد واجد شرايط زير دعوت 
به همكاري مي نمايد.

 كارشناس دفتر فني: آقا،  تمام وقت
 كارشناسي عمران داراي حداقل 5 سال سابقه كاري مرتبط

 تسلط بر كليه امور دفتر فني
)msp, autocad, office( تسلط بر نرم افزارهاي مر بوطه 

 توانايي باال در كليم
 ضمنا هزينه اسكان و رفت و برگشت به عهده شركت خواهدبود

 مهندس عمران: آقا، تمام وقت
 كارشناسي عمران: داراي حداقل 4 سال سابقه اجرايي

 مسلط بر اجراي سازه فلزي سبك، عمليات خاكي، محوطه سازي
office, outocad آشنا به نرم افزار هاي 

 ترجيحا ساكن دزفول يا انديمشك يا بومي منطقه خوزستان
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل زير 

ارسال نمايند.
esmaeili@carenaltay.com

آدرس لينک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111081

دعوت به همکاری

گروه صنعتي سپيده در تهران )صفادشت، محدوده غرب تهران( 
در راستاي تكميل كادر خود از افراد واجد شرايط زير دعوت به 

 همكاري مي نمايد:
مهندس مكانيک:مهندسي مكانيك ساخت، توليد، طراحي 

 SOLIDWORK جامدات، مكانيك، مسلط به نرم افزارهاي
 و AUTOCAD، آشنايي با سيستم ISO، تسلط به زبان انگليسي

 آشنا با ساخت قالب و پروسه هاي مربوط به آن 
 مسلط به Word ,Excel، روحيه كار تيمي باال

 آشنا با فرآيندهاي ساخت، مسلط به نقشه كشي صنعتي
 بسيار جدي، پيگير و عالقه مند به پيشرفت

 توانايي برقراري ارتباط خوب
 مسئوليت پذيري بسيار باال و تعامل عالي با ديگران

 داراي روحيه پيگيري موثر، انضباط كاري باال
 شهر هاي مورد نياز: تهران و صفا دشت

 محل همكاري دفتر غرب تهران و كارخانه در شهرك صنعتي صفادشت 
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه ارتباطي اعالم شده 

 در آگهي درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمايند.
مرد و زن،ليسانس 

sepidehkhoo.s@gmail.com 
آدرس لينک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111078

دعوت به همکاری

شركت بسپار زر پالستيک
 جهت تكميل كادر خود در

 استان  تهران، شهرك صنعتي شمس آباد از افراد واجد شرايط
  زير دعوت به همكاري مي نمايد.

 انباردار: آقا، تمام وقت، آشنا به امور انبارداري و نرم افزار سپيدار
    با دقت و مسئوليت پذير، تسلط كامل بر مفاهيم انبار

    آشنايي با حواله، سند و روند كار در انبار
    توانايي كنترل ورودي و خروجي، حداقل 2 سال سابقه كار

    حقوق توافقي،كمك هزينه رفت و آمد
    كمك هزينه خريد خوار و بار مصرفي

 آدرس: شهرك صنعتي شمس آباد
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل زير 

 ارسال نمايند.
nicksirat.zarplast@gmail.com

آدرس لينک :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111077

دعوت به همکاری

توليدي و ساختماني كارينا بتن ايرانيان
 جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد
  واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

 مهندس عمران: خانم/ آقا، تمام وقت
    آشنا به نرم افزارهاي عمراني، آشنا با آزمايشگاه بتن

    آشنا به امور بتن ريزي
    مديريت فني: بيمه،حقوق توافقي

  راننده ليفتراك، آقا، تمام وقت، متعهد و مسئوليت پذير
    داراي گواهينامه، حقوق توافقي، بيمه

   كارشناس فروش
   خانم، تمام وقت، آشنايي كامل به ICDL و كامپيوتر

    آشنايي كامل به امور اداري و فروش
    آشنايي كامل براي شركت در مناقصات دولتي

    داراي روابط عمومي باال، حقوق توافقي
    بيمه و مزايا،  پاداش فروش

 نگهبان شب: آقا، تمام وقت، از ساعت 19 تا 7 صبح،حقوق توافقي
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 

ايميل زير ارسال نمايند.
info@karinabeton.com 

آدرس لينک :
 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111075

دعوت به همکاری

شركت فناوران انديشه جهت تكميل كادر فني خود از افراد واجد 
شرايط زير جهت تكميل كادر خود در حوزه امنيت و تست نفوذ در استان 

تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:
 كارشناس امنيت و تست نفوذ: خانم / آقا 

   آشنا و يا عالقه مند به كار در زمينه كارشناسي امنيت، تست نفوذ، 
 نفوذ وب و شبكه،  داراي حداقل سابقه كاري مرتبط و مفيد

    مسئوليت پذير، با انگيزه ، منظم ، متعهد ، فعال
    داراي حقوق و مزاياي با شرايط عالي )باالي 6 ميليون تومان(

    همكاري بصورت تمام وقت
متقاضيان واجد شرايط ميتوانند رزومه و يا درخواست همكاري خود 

را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند
fanavar.jobs@yandex.com 

آدرس لينک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111074

دعوت به همکاری

هلدينگ بين المللي سدار
 )سرزمين درخشان آسمان رويا( 

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

 كارمند سوشال مديا 
خانم/ آقا، تمام وقت،مسلط به سوشال مديا جهت ادميني پيج 

 و فايل يابي، جهت فعاليت در قطب معامالت مسكن ايران و تركيه
   آموزش حرفه اي رايگان از پايه و فعاليت مستقيم در كنار مديران 

با تجربه، حرفه اي و تحصيلكرده،    با فن بيان قوي
  حتي بدون تجربه، انگيزه بسيار باال

    انضباط در ورود و خروج، حقوق وزارت كار، بيمه بعد از 3 ماه
 آبدارچي 

  خانم/ آقا، تمام وقت، جهت امور خدماتي
    حقوق وزارت كار، بيمه بعد از 3 ماه

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

fmahmoudi28@gmail.com
آدرس لينک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111073

دعوت به همکاری

شركت سينا كارت 
جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير 

 دعوت به همكاري مي نمايد.
 كمک حسابدار 

 خانم، تمام وقت،    داراي حداقل مدرك كارشناسي
    داراي حداقل 3 سال سابقه كار مفيد و مرتبط

ICDL تسلط كامل به كامپيوتر    
    سن 25 الي 33 سال

    آشنا و مسلط به امور مالي و نرم افزار حسابداري
    حقوق و مزاياي قانوني

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

 لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.
واتساپ 09902794036

آدرس لينک :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111072

دعوت به همکاری

ارتش جمهوري اسالمي ايران
 به منظور تكميل كادر افسري نيروهاي 
زميني، پدافند هوايي ، هوايي ، دريايي 

وسازمان هاي تابعه خود جهت پاسداري از 
استقالل و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسالمي ايران وادامه 
راه شهيدان ازبين جوانان مومن ،متدين، متعهد، عالقه مند به 

رزمندگي ،داراي روحيه انقالبي ،سلحشوري ،ايثارگري و بسيجي 
سراسر كشور همرزم مي پذيرد. داوطلبان درحال تحصيل ودانش 

آموختگان رشته هاي رياضي فيزيك ، 
علوم تجربي وعلوم انساني از طريق آزمون اختصاصي و مصاحبه 

حضوري انتخاب و به منظور فراگيري آموزش هاي نظامي كاربردي 
در دانشگاه هاي افسري امام علي )ع(، خاتم االنبياء )ص(، 

هوايي شهيد ستاري، علوم دريائي امام خميني)ره( و 
فارابي مشغول به تحصيل خواهند شد.

آدرس لينک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111071

جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ ◄ ◄
درخواست توقف استخدام 

و تبدیل وضعیت از وزیر بهداشت
بهداشــت،  وزیــر  بــه  نامــه ای  در  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
اســتخدام  از وی خواســت کــه هرگونــه  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
تــا  نیــرو  وضعیــت  تبدیــل  یــا  جدیــد  نیــروی  بکارگیــری  و 
کنــد. متوقــف  را  کتبــی  مجــوز  صــدور  و  اعتبــار  تامیــن   زمــان 
ــن  ــرام عی ــه به ــه ای ب ــی، در نام ــعود میرکاظم ــازارکار، مس ــزارش ب ــه گ ب
ــه اســتخدام،  ــرای هرگون ــار الزم ب ــه تامیــن نشــدن اعتب ــا اشــاره ب الهــی، ب
بــه وی اعــام کــرد کــه از هرگونــه اســتخدام و بکارگیــری نیــروی جدیــد و 
یــا تبدیــل وضعیــت نیــرو تــا زمــان تامیــن اعتبــار و صــدور مجــوز کتبــی 

ــن ســازمان خــودداری کنــد توســط ای

آمار اشتغال خرد در ایران
 75 درصد و در جهان 25 درصد است

  
برنامـه  کمیسـیون  عضـو 
و بودجـه مجلـس گفـت: 
در  اشـتغال  درصـد   75
کـه  اسـت  خـرد  ایـران، 
خیلـی بـه رشـد تولیـد و 
ثـروت منجـر نمی شـود در 
حالیکـه این آمـار برعکس 
رفتارهـای  و  اقدامـات 
اقتصـادی در جهان اسـت 
کـه اکثـر اشـتغال آنها در 

کارگاه هاسـت. و  کارخانجـات 
بهـروز محبـی نجم آبـادی عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه و محاسـبات 
مجلـس شـورای اسـامی در گفت وگو با خبرنـگار پارلمانی خبرگـزاری فارس 
درباره نرخ بیکاری در کشـور اظهار داشـت: آمارهای 9 یا 10 درصدی نرخ بیکاری 
کـه اعـام می شـود قطعـاً درسـت نیسـت و ایـن در حالـی اسـت که اشـتغال 
مولـد و قابـل قبـول و باثبـات مدنظر اسـت. اینکـه برخی افراد شـغل کاذب و 

پـاره وقت داشـته باشـند اشـتغال بـا ثبات محسـوب نمی شـود.
وی افـزود: دولـت و مجلـس باید به سـمتی حرکـت کنند که وضعیت اشـتغال 
در کشـور بنیادیـن بـوده و بـه ثبـات برسـد چراکـه مـا دائـم شـاهد التهابـات 
اقتصـادی و تأثیـر منفـی آن بـر بـازار و از دسـت رفتـن مکرر شـغل ها هسـتیم.

عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه و محاسـبات مجلس با اشـاره به شـیوع کرونا 
در کشـور تصریـح کـرد: در 2 سـال اخیـر وضعیـت کرونا باعث وارد شـدن 
ضربـات سـنگین بـه اقتصـاد و اشـتغال کشـور شـده و برخـی مشـاغل را 
تضعیـف کـرده اسـت، هـر چنـد برخـی مشـاغل مرتبـط با مسـائل بهداشـتی 

تقویـت شـدند.

طرح تسهیل صدور مجوزهای 
کسب و کار اصالح شد 

مجلـس  نمـــایندگان 
شـورای اسـامی بـرای 
شـورای  نظـر  تامیـن 
نگهبـان، طرح تسـهیل 
مجـــوزهای  صـــدور 
کسـب و کار را اصـاح 

کردنـد.
ــازارکار،  ــزارش ب ــه گ ب
ــه  ــدگان در جلس نماین
مجلــــس  علنـــــی 
اســــامی  شــــورای 
بررســی  جریــان  در 
ــدور  ــهیل ص ــرح تس ط
مجوزهــای کســب وکار 
ــرادات  ــع ای ــت رف جه

کردنــد. موافقــت  طــرح  ایــن   1 مــاده  بــا  نگهبــان  شــورای 
ــاده  ــوان م ــه عن ــر ب ــن زی ــرح، مت ــن ط ــده ای ــاح ش ــاده 1 اص ــاس م براس
ــارم  ــل و چه ــل چه ــی اص ــت های کل ــرای سیاس ــون اج ــه قان ــرر(، ب )7 مک
ــات بعــدی  ــا اصاحــات و الحاق ــون اساســی مصــوب 1386/11/8 ب )۴۴( قان

الحــاق می شــود:
ــت،  ــامت، محیط زیس ــه س ــب وکار ک ــای کس ــه مجوزه ــرر- کلی ــاده 7 مک م
بهداشــت عمومــی- اجتماعــی، فرهنــگ و امنیــت ملــی را بــه صــورت مســتقیم 
تهدیــد می کننــد یــا مســتلزم بهره بــرداری از منابــع طبیعــی یــا تغییــر 
ــی و  ــت مقررات زدای ــخیص هیئ ــه تش ــتند، ب ــاورزی هس ــی کش ــری اراض کارب
ــا ســه ماه  ــه ت ــران در صورتی ک ــد هیئــت وزی ــود محیــط کســب وکار و تأیی بهب
پــس از الزم االجــراء شــدن ایــن قانــون در درگاه ملــی مجوزهــای کشــور ثبت شــوند، 
ــع  ــد مراج ــی و تأیی ــد بررس ــه نیازمن ــور ک ــد مح ــای تأیی ــوان مجوزه ــه عن ب
ــی شــده و فعالیــت در آنهــا نیازمنــد طــی مراحــل  صــدور مجــوز اســت معرف

ــد. ــون می باش ــن قان ــاده )7( ای ــاس م ــر اس ــوز ب ــذ مج أخ
از چهارمــاه پــس از الزم االجــراء شــدن ایــن قانــون، ســایر مجوزهــای کســب وکار 
بــه عنــوان مجوزهــای ثبــت محــور شــناخته می شــوند و اتمــام مراحــل 
ــت.  ــوز اس ــدور مج ــه ص ــه منزل ــور ب ــای کش ــی مجوزه ــام در درگاه مل ثبت ن
ــا،  ــی مجوزه ــام در درگاه مل ــان ثبت ن ــد در زم ــا بای ــن مجوزه ــان ای متقاضی
ــرایط  ــن و ش ــات قوانی ــاری و مراع ــتانداردهای اجب ــذ اس ــه أخ ــد ب ــرم تعه ف
ــب وکار را  ــط کس ــود محی ــی و بهب ــت مقررات زدای ــد هیئ ــورد تأیی ــه ای م حرف

ــد. امضــاء نماین
مرکزملــی مطالعــات، پایــش و بهبــود محیــط کســب وکار موظــف اســت حداکثــر 
ــای  ــی مجوزه ــام در درگاه مل ــت ن ــل ثب ــس از تکمی ــه روز کاری پ ــرف س ظ
ــا  ــی ی ــخص حقیق ــرای ش ــادره ب ــای ص ــه یکت ــراه شناس ــوز به هم ــور، مج کش
ــاع  ــب را به اط ــد و مرات ــادر کن ــط را ص ــکل برخ ــه ش ــی ب ــی متقاض حقوق
ــی،  ــای صنف ــاف، اتحادیه ه ــاون و اصن ــران، تع ــای ای ــی، اتاق ه ــای نظارت نهاده
ــور  ــه ســازمان ام ــوط از جمل ــی مرب ــط و دســتگاه های اجرائ تشــکل های ذی رب
مالیاتــی کشــور و ســازمان تأمیــن اجتماعــی برســاند و مجوزهــای صــادره را 

بــه صــورت عمومــی منتشــر کنــد.

میرکاظمی  درنامه ای مطرح کرد

دسـتور رئیس جمهـور درباره بررسـی مصوبـه افزایش ظرفیت 
دانشـجوی پزشـکی در نامـه ای از سـوی مسـئول دفتر رئیس 

جمهـور به دبیـر شـورای عالی انقـاب فرهنگی اباغ شـد.
بـه گـزارش بازارکار، بر اسـاس دسـتور آیت اهلل ابراهیم رئیسـی 
رئیـس شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی دسـتور اول شـورای 
عالـی انقـاب فرهنگـی در جلسـه آینده بـه موضـوع »افزایش 

دانشـجویان پزشـکی« اختصـاص خواهـد یافت.
غامحسـین اسـماعیلی در نامه ای به سـعید رضـا عاملی دبیر 
شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی عنـوان کـرد: »احترامـاً نامـه 
مشـترک شـماره 11101/100/۴00/ س مورخ یـک آذر 1۴00 
جمعـی از مسـئوالن مرتبـط بـا مسـائل بهداشـتی کشـور بـا 
موضوع »درخواسـت خارج شـدن موضوع افزایش ظرفیت های 
رشـته های پزشکی از دستور کار شورای عالی انقاب فرهنگی« 
که تصویر آن به پیوسـت ارسـال می شـود؛ به استحضار ریاست 
جمهـوری رسـید. گفتنی اسـت؛ در پی نوشـت این نامـه آمده 
که موضوع »بررسـی و در جلسه شـورای عالی انقاب فرهنگی 

مطرح شـود.«
سـعید رضا عاملی دبیر شـورای عالی انقاب فرهنگی در همین 
رابطه در حاشـیه جلسـه 850 شـورای عالی انقاب فرهنگی به 

ریاسـت آیت اهلل دکتر سـید ابراهیم رئیسـی گفت: ایت جلسه 
بـا حضـور آیت اهلل رئیسـی و با حضور رؤسـای مجلس شـورای 
اسـامی، قـوه قضائیـه و اعضا حقیقـی و حقوقی شـورای عالی 

انقاب فرهنگی نهم آذرماه 1۴00 تشـکیل شـد.
دبیر شـورای عالی انقاب فرهنگـی در خصوص مصوبه افزایش 
ظرفیـت پذیـرش دانشـجوی پزشـکی شـورای عالـی انقـاب 
فرهنگـی گفـت: دسـتور اول شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی 
در جلسـه آینده موضوع افزایش دانشـجویان پزشـکی اسـت و 

ریاسـت محترم شـورای عالی هم دسـتور جلسـه 851 را مورد 
تأیید قـرار دادند.

وی ادامـه داد: اسـتاد دانشـگاه تهران به ظرفیت مهم کشـور در 
جذب و افزایش دانشـجوی پزشـکی اشـاره کرد و گفت: در سال 
1399؛ 38 هـزار نفـر از داوطلبین علوم تجربی معدل باالی 19 
داشـتند کـه این امر نشـان دهنده ظرفیت داوطلبین پزشـکی 
در ورود به حوزه حسـاس رشـته های پزشـکی اسـت اما میزان 
پذپزش ما در سـه رشـته پزشکی، دندانپزشـکی و داروسازی در 
سـال جاری 8500 نفر بوده اسـت. از سـوی دیگر در سال 1368 
تعداد دانشـکده های پزشـکی در کشور 27 دانشـکده بوده است 
امـا اکنـون این تعداد به 68 دانشـکده پزشـکی رسـیده اسـت. 
همچنین در سـال 1368 تعداد تخت های بیمارسـتانی کشـور 
80 هزار بوده اسـت که اکنون 550 هزار تخت بیمارسـتانی اسـت.

وی ادامـه داد: دسـتگاه های مرتبـط بـا موضـوع از جهت تأمین 
منابـع مالـی، موافقت خود را برای افزایش دانشـجوی پزشـکی 
اعـام کرده انـد و نیز مطالعات دقیقـی در زمینه مصوبه افزایش 
دانشـجوی پزشکی صورت و افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی 

در سـتاد نقشـه جامع علمی کشور تصویب شـده است.

در نامه ای به دبیر شورا ابالغ شد؛ ◄
دستور رئیس جمهور درباره بررسی مصوبه افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی

تفاهـم نامـه همـکاری ۴ جانبـه وزارت جهـاد کشـاورزی با 
وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی، بنیـاد برکـت و صنـدوق 
کارآفرینـی امیـد با هـدف اشـتغالزایی در بخش کشـاورزی 

امضا شـد.
بـه گـزارش بازارکار، مراسـم امضای تفاهم نامـه چهار جانبه 
اجـرای طرح هـای کشـاورزی در مناطـق محـروم کشـور، 
بیـن وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
بنیـاد برکـت سـتاد اجرایـی فرمـان امـام)ره( و صنـدوق 

کارآفرینـی امیـد، در وزارت جهاد کشـاورزی برگزار شـد.
در حاشـیه این مراسم، سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، 
اظهـار کـرد: ظرفیتـی در تبصـره 18 قانـون بودجـه سـال 
1۴00 بـرای رونـق اشـتغال در حـوزه هـای مختلـف وجود 
دارد و امـروز بـر اسـاس ظرفیت ایـن تبصره، بـا وزارت امور 
اقتصـادی و دارایـی، بنیـاد برکت سـتاد اجرایـی فرمان امام 

)ره( و صنـدوق کارآفرینـی امید، تفاهم نامـه ای را امضا کردیم.
وی افـزود: ایـن تفاهـم نامه در زمینـه اشـتغالزایی در حوزه 
روسـتایی، در بخـش کسـب و کارهـای ُخـرد کشـاورزی، 
گلخانـه هـای کوچـک مقیـاس، برندسـازی در کشـاورزی، 
توسـعه کشـت گیاهـان دارویی، پـرورش شـتر و حوزه های 
شـیاتی و دامپـروری اسـت کـه ایـن اقدامات با اسـتفاده از 
تسـهیل گری بنیاد برکت، حمایت صنـدوق کارآفرینی امید 
و ظرفیت هـای مالـی تبصـره 18 قانون بودجه سـال 1۴00 
و نظـارت وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی انجـام خواهد شـد.

وزیـر جهـاد کشـاورزی ابـراز امیـدواری کـرد: تا پایان سـال 
بتوانیـم نتیجـه عملکـرد خوبـی را از این توافقنامـه ببینیم، 
البتـه ایـن اقدامـات با توجـه به ظرفیتـی که وجـود دارد تا 
پایـان تیرمـاه سـال آینده می تواند اسـتمرار داشـته باشـد.

استفاده از منابع تبصره ۱۸
 برای اشتغالزایی در کشور

سیاسـت گذاری  معـاون  سـبحانیان  محمدهـادی  سـید 
اقتصـادی وزارت اقتصـادی و دارایـی نیـز در حاشـیه ایـن 
مراسـم، گفت: بـه موجب تبصـره 18 قانون بودجـه 1۴00، 
منابعـی بـرای سـرمایه گـذاری و تولیـد و اشـتغال در نظـر 
گرفتـه شـده بود که متولـی اصلـی آن وزارت اقتصاد بوده اسـت.
وی افزود: با اسـتقرار دولت سـیزدهم، تاش های بیشـتری 
برای فعال شـدن منابع انجام شـد و دسـتگاه های مختلف، 
برنامـه هـای خـود را بـه وزارت اقتصاد ارسـال کردنـد و این 
برنامـه هـا مصوب شـد و بـا تلفیقی کـه این منابع بـا منابع 
بانکـی خواهنـد داشـت امیدواریـم بـر خـاف سـال هـای 
گذشـته که منابع تخصیص داده می شـد اما اشـتغال ایجاد 
نمی شـد، شـاهد مصـرف ایـن اعتبارات بـرای برنامـه های 

اشـتغالزایی باشیم.
سـبحانیان بـا بیـان ایـن کـه وزارت جهـاد کشـاورزی برای 
اسـتفاده از ایـن منابـع در جهـت اشـتغالزایی پیشـرو بـوده 
بـا  کـه  ای  نامـه  تفاهـم  بـا  کـرد:  تصریـح  اسـت، 
بنیـاد برکـت، وزارت جهاد کشـاورزی و صندوق کارآفرینی 
امید امضا شـده است، امیدواریم تا سه ماهه نخست سـال 1۴01 
این اعتبار برای  پروژه های عملیاتی شـده، هزینه شـود تا شـاهد 

تحـول در بخش کشـاورزی باشـیم.
استفاده از تسهیلگران بنیاد برکت

 در طرح های کشاورزی
محمـد ترکمانـه مدیرعامـل بنیـاد برکـت سـتاد اجرایـی 
فرمـان امام)ره( نیز در حاشـیه این مراسـم، اظهـار کرد: این 
تفاهم نامـه بـا اعتبـار 2 هـزار میلیـارد تومـان و بـه منظـور 

اجرای طرح های کشـاورزی و اشـتغالزایی در مناطق محروم 
کشـور امـروز در وزارت جهـاد کشـاورزی امضا شـد.

وی افزود: وزارت جهاد کشـاورزی اولین وزارتخانه ای اسـت 
کـه در تحقـق منابع تبصره 18 برای اشـتغالزایی در کشـور 
اقـدام کـرده اسـت، بنیـاد برکـت هـم با اسـتفاده از شـبکه 
تسـهیل گران و مجریـان خود در سراسـر کشـور بـه اجرای 

هدفمنـد ایـن طـرح کمک خواهـد کرد.
ترکمانـه تصریـح کرد: بنیاد برکت یک شـبکه 800 نفری از 
تسـهیل گران در 31 اسـتان کشـور دارد و توسـط این افراد 
طرح های کشـاورزی انجام خواهد شـد، تاکنـون ۴0 درصد 
از طـرح هـای مـا مربـوط بـه بخـش کشـاورزی بـوده که با 

ایـن تفاهم بـه 60 درصد خواهد رسـید.
عاملیت صندوق کارآفرینی امید

 در طرح های کشاورزی
اصغـر نـوراهلل زاده مدیرعامـل صنـدوق کارآفرینـی امید، در 
حاشـیه مراسـم امضای تفاهم، عنوان کرد: تبصره 18 قانون 
بودجه 1۴00، مجموعه شبکه بانکی و صندوق کارآفرینی امید 
را بـه عنـوان عامـل برنامه هـای اشـتغالزایی دولـت معرفی 
کـرده اسـت و بـا توجـه بـه این کـه برنامـه های مـا عمدتا 
در حـوزه های روسـتایی و زنجیره تامین بخش کشـاورزی،  
اعـم از فـرآوری، بسـته بنـدی و سـایر حلقه هـای زنجیـره 
تامیـن بخش کشـاورزی اسـت، ایـن عاملیـت را پذیرفتیم.

وی افـزود: مقـرر شـد، بنیـاد برکـت تسـهیل گری در ایـن 
پـروژه را انجـام دهـد و صندوق کارآفرینـی امید هم با توجه 
طـرح هایی کـه وزارت جهاد کشـاورزی به ما معرفی می کند، 

پرداخـت تسـهیات را بر عهـده گیرد.

◄
با امضای تفاهم نامه همکاری چهار جانبه؛  ◄

اشتغال و کارآفرینی در بخش کشاورزی جان می گیرد
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بانکاطالعاتیمشاغلخردالبرزتکمیلمیشود
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

نشســت هــم اندیشــی »تســریع در اجــرای قانــون حمایــت از توســعه و ایجاد اشــتغال 
ــر  ــی، وزی ــر عبدالملک ــور دکت ــا حض ــایری«، ب ــتایی و عش ــق روس ــدار در مناط پای

تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی و اعضــای کارگــروه اشــتغال روســتایی برگــزار شــد.
بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت تعــاون،کار و رفــاه 
اجتماعــی، حجــت اهلل عبدالملکــی در ایــن نشســت گفــت: در الگوهــای جدیــد ایجــاد 
اشــتغال، رویکردهــا متفــاوت اســت و  نظــام نظــارت و کنتــرل طــرح هــا در حــوزه 

مشــاغل روســتایی،نیزکارآمدتر خواهــد بــود.
وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی افــزود : بیــش از  11 هــزار میلیــارد تومــان منابــع 
بــرای مرحلــه ششــم بــا همــکاری دســتگاههای اجرایــی عملیاتــی خواهــد شــد که به 

ایــن ترتیــب اجــرای طــرح هــای اشــتغال روســتایی ســرعت خواهــد گرفــت.
وی تاکیــد کــرد: همچنیــن  انتظــار داریــم بهــره وری کار و کارآمدی در حوزه  اشــتغال 

روســتایی از ایــن طریــق نیــز افزایــش یابد.
محمودکریمــی بیرانونــد، سرپرســت معاونت توســعه کارآفرینی و اشــتغال نیــز در این 
نشســت گفــت : بــا اذن مقــام معظــم رهبــری در ســال ۹۶ بــه منظــور کاهــش نــرخ 
بیــکاری مناطــق هــدف و  کمتــر برخــوردار، مبلــغ  یــک و نیــم میلیــارد دالر از منابــع 
صنــدوق توســعه ملــی و معــادل ریالــی آن در اختیارایــن کارگــروه ملــی بــا اعضــای 

مشــخص  قــرار داده شــد.
وی تصریــح کــرد: در وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی، بــه دنبــال  عارضــه یابــی در 

مســیر کارگــروه ملــی اشــتغال روســتایی و فرآیندهای آن هســتیم.
کریمــی بیرانونــد توضیــح داد: ایــن کارگــروه نیز مثل شــورای عالــی اشــتغال، نیازمند 

همــکاری و تعامــل همــه دســتگاه ها اســت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/349642

سرپرســت دانشــگاه بین المللی چابهــار 
بــرای  الزم  زیرســاخت های  گفــت: 
بومــی  نیرو هــای  بــه  مهارت آمــوزی 
مهیــا اســت، امــا صاحبــان صنایــع بایــد 

ــد. ــد بدهن ــا تعه ــذب آن ه ــرای ج ب
ــگاران جــوان  ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ــت  ــر آبروِش«سرپرس ــدان ، »ناص از زاه
ــد  ــا تاکی ــار ب ــگاه بین المللی چابه دانش
ــی در  ــوزی صنعت ــه مهارت آم ــر اینک ب
چابهــار منــوط بــه تعهــد صاحبــان 

صنایــع اســت گفــت: زیرســاخت های الزم بــرای مهارت آمــوزی بــه نیرو هــای بومــی 
ــد. ــد بدهن ــا تعه ــذب آن ه ــرای ج ــد ب ــع بای ــان صنای ــا صاحب ــت، ام ــا اس مهی

آبــروش گفــت: بــا توجــه بــه رســالت منطقــه آزاد چابهــار، دانشــگاه بین المللــی ایــن 
منطقــه می توانــد طــرح مهارت آمــوزی نیروهــی مــورد نیــاز صنایــع را اجرایــی کنــد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/349591

مدیــر منابــع انســانی شــرکت پاالیــش گاز بیدبلنــد خلیــج فــارس گفــت: بکارگیــری 
نیروهــای بومــی در مصاحبه هــای اســتخدامی بخش پیمانــکاری تعمیرات، نگهداشــت 
و بهره بــرداری مجتمــع تاسیســات و مخــازن صادراتــی ماهشــهر بــا شــفافیت کامــل 

انجــام شــد.
ــکاری مجتمــع  ــا اظهارداشــت:  فرآینــد اســتخدام بخــش پیمان ــادی ایرن جمشــید ن
صادراتــی ایــن شــرکت در بنــدر ماهشــهر پــس از انجــام جلســات متعــدد بــا حضــور 

ــن شهرســتان طــی شــده اســت. اعضــای شــورای تامیــن و شــورای کارگــری ای
وی ادامــه داد: در راســتای شــفاف ســازی و تعامــل همــه جانبــه؛ زمینه هــای الزم بــرای 
جــذب حداکثــری نیــروی بومــی در ایــن تاسیســات تخصصــی و فنــی فراهــم گــردد و 
در نهایــت مطابــق بــا مصوبــات اباغــی نشســت ها از جملــه نشســت شــورای تامیــن 

اقــدام شــد.
مدیــر منابــع انســانی پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد خلیــج فــارس خاطــر نشــان کرد: پــس از 
فراخــوان ثبــت نــام و دعــوت بــه مصاحبــه داوطلبــان )نیروهــای شــاغل دارای حداقــل 
ــا  ــن ب ــه شــورای تامی ــر اســاس مصوب ــد ب ــرر گردی ــروژه( مق ــاه ســابقه کار  در پ ۲م
ــرارداد  شــرکت ره آورارن فنــون پتروشــیمی جهــت انجــام فرآینــد مصاحبــه عقــد ق
گــردد تــا رونــد برگــزاری مصاحبه هــای داوطلبــان در محیطــی اســتاندارد بــا حضــور 
نماینــدگان فرمانــدار شهرســتان،اداره کار و ناظــر نماینــده مــردم ماهشــهر در مجلــس 

شــورای اســامی انجــام شــود.
نــادی افــزود: در همیــن راســتا، مســتندات مربــوط بــه برگــزاری مصاحبه داوطلبــان نیز 

تهیــه و در بایگانــی شــرکت پاالیــش گاز بیــد بلنــد موجود اســت.
ــه اعضــای  ــر دغدغ ــد ب ــا تاکی ــا و ب ــس از طــی فرآینده ــت پ ــرد:در نهای وی تصریح ک

شــوراهای تامیــن و کارگــری، از حداکثــر تــوان و ظرفیــت نیروهــای بومی اســتفاده شــد.
نــادی بــا بیــان اینکــه در مرحلــه اول از بخــش خدمــات عمومــی بــا مــدارک تحصیلی 
دیپلــم و زیــر دیپلــم 1۰۰ درصــد نفــرات از داوطلبیــن بومــی شــهر ماهشــهر انتخــاب 
شــده انــد گفــت: همچنیــن جهــت مشــاغل فــوق دیپلــم بــه بــاال و اســتفاده حداکثری 
از ظرفیــت بومــی گزینــی حــد نصاب نمــره مصاحبــه تخصصی بــه  ۴۰ درصــد تقلیل و 
لحــاظ شــده کــه بــا در نظــر گرفتــن ایــن امتیــاز ویــژه در مجمــوع ۸۰ درصد نیروهــا از 

داوطلبــان بومــی ماهشــهر جذب شــد.

از صدور 1۹۰ مجوز فعالیت دفتر پیشخوان به بانوان استان خبر داد.
قاســم جلیلــی نــژاد مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات اســتان آذربایجــان غربــی 
در جلســه شــورای مدیــران فــاوا بیــان کــرد: در راســتای حمایــت از اشــتغال بانــوان 

بیــش از ۵۰۰ بانــوی اســتان نیــز در دفاتــر پیشــخوان خدمــات دولــت و همچنیــن در 
دفاتــر ICT روســتایی تــازه تاســیس مشــغول بــه کار شــده انــد.

جلیلــی نــژاد بــا تاکیــد بــر بــرون ســپاری خدمــات دســتگاه های خدمــت رســان گفت: 
بــرون ســپاری خدمــات از طریــق ایــن دفاتــر باعــث افزایــش انگیــزه بــرای فعالیــت 
بیشــتر دفاتــر، ایجــاد اشــتغال وهمچنیــن تســهیل در ارائه خدمــات و کاهــش هزینه ها 

و بســیاری از مزایــای دیگــر دولــت الکترونیــک می شــود.
مدیــرکل ارتباطــات آذربایجــان غربــی در مصاحبــه بــا روابط عمومــی اداره کل با اشــاره 
بــه اعطــای مجــوز بانــک مرکــزی بــه ۴۳ دفتــر ICT روســتایی اظهــار کــرد:از مزایــای 
اعطــای مجــوز بانــک مرکــزی بــه دفاتــر روســتایی می تــوان بــه افزایــش رتبــه ی دفاتر 
روســتایی در ارزشــیابی ســاالنه و نیــز اعتمــاد ســازی قابــل توجــه دفاتــر نــزد مــردم 

اشــاره کــرد.
وی بــا اشــاره بــه مزایــای دفاتــر پیشــخوان روســتایی افــزود: ایجــاد فرصــت برابــر برای 
هــر ایرانــی بــه منظــور مراجعــه به دســتگاه دولتــی، از مزایــای دفاتــر فنــاوری اطاعات 
روســتایی و دفاترپیشــخوان شــهری اســت، زیــرا بایــد شــخصی کــه در روســتا اســت با 
فــردی کــه در پایتخــت زندگــی می کنــد، بــرای مراجعــه بــه وزارتخانــه ای کــه در مرکز 

کشــور قــرار دارد از امتیــازی عادالنــه برخوردار باشــد.

بیش از 11 هزار میلیارد تومان منابع
 برای توسعه اشتغال در کشور 

مدیــر صنایــع تبدیلــی و غذایــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خوزســتان گفــت: ۲۸ فقره 
صــدور موافقــت اصولــی، مجــوز طــرح صنعتــی و بهره بــرداری از صنایــع تبدیلــی و 

مــواد غذایــی در اســتان صــورت گرفتــه اســت.
ســید عبــاس موســوی از صــدور ۹ فقــره موافقــت اصولــی طــرح صنعتــی، 1۷ فقــره 
مجــوز طــرح صنعتــی و ۲ فقــره بهره بــرداری و راه انــدازی صنایــع تبدیلــی در آبــان ماه 

ســال جــاری در اســتان خبــر داد.
ــه  ــا در زمین ــن طرح ه ــزود: ای ــن ســازمان، وی اف ــام ای ــر اع ــزارش ایســنا بناب ــه گ ب
بســته بندی خرمــا، غــات، برنــج، حبوبــات، زعفــران، چــای قنــد و شــکر، چاشــنی و 
ادویــه، تولیــد فرآورده هــای لبنــی، انــواع روغــن خام گیاهــی، کنســتانتره خــوراک دام، 

خــوراک آبزیــان، احــداث ســیلوی غــات و احــداث کشــتارگاه دام بــوده اســت.
موســوی تصریــح کــرد: ایــن طرح هــا زمینــه اشــتغال ۳۵۵ نفــر بــه صــورت مســتقیم 

ــد. ــم می کن را فراه

مدیر کل ارتباطات و فناوری آذربایجان غربی خبر داد

صدورمجوزفعالیتدفترپیشخوانبه۱۹۰بانودرآذربایجانغربی

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

اشتغالزایی۳۵۵نفردرخوزستانباصدور
مجوزطرحهایصنایعتبدیلی 

صدور۱۹۵مجوزفعالیتمشاغلخانگیدرسالجاری
مدیر کارآفرینی و اشتغال این استان خراسان جنوبی:

گسترشمشاغلخانگیموجباشتغالخانوارهایروستایی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان مطرح کرد؛

ــت:  ــدان گف ــتان هم ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
گســترش مشــاغل خانگــی موجــب اشــتغال خانوارهای 

روســتایی خواهــد شــد.
ــان  ــا بی ــی ب ــه گــزارش مهــر، احمــد قدیمــی گرجای ب
ــه ســاماندهی و  ــون کمیت ــدای ســال تاکن اینکــه از ابت
حمایــت از مشــاغل خانگــی شهرســتان همــدان کــه بــا 
ــاه اجتماعــی برگــزاری  همــکاری اداره تعــاون، کار و رف
می شــود، ادامــه داد: اعتبــاری معــادل ۳۰ میلیــارد 
ریــال بــه مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان همدان 

اختصــاص داده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن اعتبــار بــه افــراد دارای مجــوز 
مشــاغل خانگــی کــه در زمینــه پــرورش قارچ، شــیات، 

پــرورش دام، طیــور خانگــی، صنایــع تبدیلــی و بســته 
بنــدی و محصــوالت مختلــف کشــاورزی فعالیــت 

می کننــد، تعلــق می گیــرد.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان همــدان اظهــار کرد: 
تــا کنــون ۴۳ نفــر از متقاضیــان بــا مبلــغ ۲۷ میلیــون و 
صــد هــزار ریــال اعتبــار بــه بانک هــای عامــل معرفــی 
شــده انــد و 11 نفــر بــا مبلغــی معــادل ۵ هــزار و ۵۰۰ 

میلیــون ریــال تســهیات را دریافــت کرده انــد.
وی در پایــان گفــت: کســانی کــه دارای مجــوز مشــاغل 
خانگــی معتبــر، واحــد فعــال و عــدم اســتفاده از 
تســهیات در ســالهای گذشــته هســتند، می تواننــد از 

ــد. ــر اســتفاده کنن ــوق الذک تســهیات ف

تعهد استخدام از سوی صنایع چابهار،
 شرط مهارت آموزی صنعتی است 

حمایتویژهازطرحهایتحول
اشتغالدرسیرجان

فرمانــدار ویــژه شهرســتان ســیرجان از حمایــت کارآفرینان در راســتای تحــول و ایجاد 
اشــتغال در ســیرجان خبر داد.

ــتغال و  ــروه اش ــه کارگ ــان، جلس ــوان از کرم ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
کارآفرینــی اســتان کرمــان، ویــژه ســیرجان و بردســیر بــا حضــور سرپرســت معاونــت 
هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری کرمــان، مدیــران کل کمیتــه 
امــداد، میــراث فرهنگــی، تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، فرمانــدار ویــژه شهرســتان 

ــزار شــد. ــداری ســیرجان برگ ــدار بردســیر در فرمان ســیرجان و فرمان
در ایــن نشســت حســین مهرابــی سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی و 
توســعه منابــع اســتانداری کرمــان گفــت: بر اســاس داده هــا و اطاعــات ســامانه رصد، 
شهرســتان ســیرجان بیشــتر از تعهد اشــتغال خود در ســالجاری توانســته اشــتغالزایی 
کنــد کــه ایــن امــر مهــم در توســعه اقتصــادی، جــای تقدیــر ویــژه از پیگیری هــای 

فرمانــدار و دیگــر مدیــران شــهری دارد.
او گفــت: هــدف از برگــزاری ایــن گونــه جلســات با حضــور مدیــران اســتانی، گفتگوی 
مســتقیم و بیــان و رفــع مشــکات و دیــدار بــدون واســطه مســووالن بــرای پیگیری و 

رفــع مشــکات مــردم جامعــه و ایجــاد انگیــزه مدیران اســت.
سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری کرمــان 
بیــان کــرد: اشــتغال راس هــرم مباحــث اقتصــادی کشــور اســت و مــا در اســتان بــه 
ــه دنبــال ایجــاد  ــه دنبــال افزایــش آمــار اشــتغال نیســتیم بلکــه ب هیــچ عنــوان ب

ــا شــبکه های حمایــت کننــده هســتیم. ــدار همــراه ب اشــتغال پای
او مســاله ایجــاد اشــتغال پایــدار را مهــم برشــمرد و گفــت: بایــد بررســی کــرد کــه 
آیــا شــغل های ایجــاد شــده در ســال های بعــد نیــز مانــدگار هســتند یــا خیــر، زیــرا 
پایــداری شــغل موضوعــی بااهمیــت اســت؛ ضمــن اینکــه در خصــوص راســتی آزمایی 
آمــار اشــتغال اســتان، بــزودی آمــار را بــا شــماره تمــاس و نــام افــراد اطــاع رســانی 

خواهیــم کــرد.
در ادامــه ایــن نشســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان ســیرجان نیــز بــا بیــان اینکــه بــا 
جدیــت و تــاش گســترده، از حــوزه صنعــت شهرســتان حمایــت می کنیــم، افــزود: با 
جدیــت هــر چــه بیشــتر برنامه هــای الزم را بــرای تحــول در بخــش صنعــت پیگیــری 
کرده ایــم؛ زیــرا اعتقــاد داریــم کــه ایــن بخــش بــا توجــه بــه ظرفیت هــا شهرســتان 

ســیرجان، می توانــد رونــق اقتصــادی و اشــتغال پایــدار را بدنبــال داشــته باشــد.

مدیرعامــل بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام از اجــرای طــرح »یک روســتا یک 
محصول« در روســتاهای کشــور خبــر داد.

ــای  ــد از طرح ه ــدران و بازدی ــه مازن ــفر ب ــه در س ــد ترکمان ــا، محم ــزارش رکن ــه گ ب
اشــتغال بنیــاد برکــت در روســتاهای ایــن اســتان بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: تمرکــز 
یــک روســتا بــر تولیــد یــک محصــول در قالــب طــرح »یک روســتا یــک محصــول« در 
دنیــا تجربــه شــده و موفــق بــوده اســت و مــا هــم در بنیــاد برکــت درصــدد اجــرای آن 

در روســتاهای محــروم کشــور هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه نام گــذاری خرمــاکا بــه عنــوان روســتای گلخانــه ای کشــور اظهــار 
داشــت: طــرح »یــک روســتا یــک محصــول« در ایــن روســتا اجــرا شــده و تــا بــه امروز 
1۲۵ گلخانــه بــا تمرکــز بــر تولیــد گل و گیــاه و مرکبــات در خرمــاکا راه انــدازی شــده 

کــه تــا پایــان ســال بــه ۳۰۰ گلخانــه خواهــد رســید.
ترکمانــه تاکیــد کــرد: راه انــدازی ایــن ۳۰۰ گلخانه، اشــتغال بیــش از یک هــزار و ۷۰۰ نفر 

را در روســتای خرمــاکا به دنبــال دارد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/349634

اجرایطرح»یکروستایکمحصول«
برکتدرسراسرکشور

ترکمانه در بازدید از گلخانه های مازندران خبر داد 

در جلسه کارگروه اشتغال روستایی و عشایری مطرح شد 

نیروهایبومیدرپاالیشگاهگازبیدبلنداستخدامشدند
دیر منابع انسانی بیدبلند خلیج فارس خبر داد

1۹۵ مجــوز فعالیــت مشــاغل خانگــی از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون در خراســان 
جنوبــی صــادر شــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیمای خراســان جنوبــی، مدیــر کارآفرینــی و اشــتغال 
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان گفــت: از مجمــوع مجوز هــای صــادر 
شــده از ابتــدای ســال 1۴۰۰ در اســتان، تعــداد 1۲۷ مجــوز در قالــب مســتقل بــوده و 
۶۸ مــورد در حــوزه مشــاغل خانگــی بــه صورت پشــتیبان حقیقــی و حقوقی بــا ۶۸۲ نفر 

تحــت پوشــش مجــوز دریافــت کــرده انــد.
ــط  ــده توس ــادر ش ــای ص ــداد مجوز ه ــترین تع ــزود: بیش ــتگو اف ــدی راس محمدمه
دســتگاه های اجرایــی بــه صــورت مســتقل در رشــته فعالیت هــای صنعــت، معــدن 

ــوده اســت. و تجــارت ب
وی گفــت: بیشــترین تعــداد مجوز هــای صــادر شــده در قالب پشــتیبان در رشــته های 

میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی بوده اســت.
ــتان  ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــتغال اداره کل تع ــی و اش ــر کارآفرین مدی
مشــاغل خانگــی را ظرفیتــی قابــل توجــه بــرای اشــتغال افــراد دانســت و گفــت: 
ــه بانک هــای عامــل  ــداد ۷1 طــرح مشــاغل خانگــی ب ــدای ســال جــاری تع از ابت

معرفــی شــدند کــه از ایــن تعــداد ۲۲ طــرح بــه ۳ میلیــارد و 1۴۰ میلیــون تومــان بــا 
ایجــاد ۲۲۴ فرصــت شــغلی موفــق بــه دریافــت تســهیات شــده انــد.

مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان البــرز گفــت: بنا شــده بانــک اطاعاتی 
مشــاغل کســب و کارهــای خــرد اســتان تکمیــل شــود تــا بتــوان در خصــوص اعتبــار 
تخصیــص یافتــه و اشــتغال ایجــاد شــده در ایــن حــوزه بــا جزئیات بیشــتر مانــور داد.

ــا  ــش ب ــا پی ــرد: از مدت ه ــار ک ــنا اظه ــا ایس ــو ب ــژاد در گفت وگ ــاح ن ــین ف حس
ــرر شــده  ــی و بســیج ســازندگی، مق ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــت اداره کل تع محوری

ــود. ــدازی ش ــتان راه ان ــرد اس ــاغل خ ــرارگاه مش ق
وی ادامــه داد: پیــش جلســاتی در ایــن خصــوص برگــزار شــده و امیدواریــم ظــرف 
تــا دو مــاه آینــده اولیــن جلســه رســمی در ایــن خصــوص بــا حضــور دســتگاه های 

مرتبــط برگــزار شــود.
ــدازی  ــان راه ان ــه متقاضی ــرارگاه ب ــن ق ــان اینکــه تســهیاتی از ســوی ای ــا بی وی ب
مشــاغل خــرد تعلــق می گیــرد، گفــت: در نظــر داریــم در ارائــه ایــن تســهیات 
ــتگاه  ــد دس ــوی چن ــر از تســهیات از س ــک نف ــورداری ی ــون برخ ــواردی چ ــه م ب
ــارت  ــم نظ ــهیات ه ــرد تس ــه ک ــوه هزین ــر نح ــار آن ب ــود و در کن ــری ش جلوگی
دقیق تــری صــورت بگیــرد تــا اطمینــان الزم در خصوص ایجاد اشــتغال پایــدار ایجاد شــود.

فــاح نــژاد اضافــه کــرد: بنــا شــده بانــک اطاعاتــی مشــاغل و کســب و کارهــای خرد 
اســتان تکمیــل شــود تــا بتــوان در خصــوص اعتبار تخصیــص یافتــه و اشــتغال ایجاد 

شــده در ایــن حــوزه بــا جزئیات بیشــتر مانــور داد.
ایــن مســئول تاکیــد کــرد: از ابتــدای ســال تــا کنــون حــدود 1۳۰۰ مجــوز راه انــدازی 
مشــاغل خانگــی در اســتان صــادر شــده و در ســال های گذشــته هــم به فراخــور اعتبار 

و تســهیات تخصیــص یافتــه مجوزهایــی صادر شــده اســت.
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان البــرز گفــت: ســال ۹۷ حــدود 1۴۰۰ 
ــن حــوزه صــادر  مجــوز، ۹۸ حــدود ۶۰۰ و ســال ۹۹ هــم حــدود ۶۰۰ مجــوز در ای

شــده اســت.
وی توضیــح داد: در حــال حضــار مجوزهــای مشــاغل خانگــی بــه صــورت الکترونیکی 
ــم از بســتر الکترونیکــی  ــری تســهیات پرداخــت شــده ه صــادر می شــود و رهگی

ــود. ــام می ش انج
ایــن مســئول گفــت: میــزان تســهیاتی کــه در حــوزه مشــاغل از ۵۰ تــا حداکثــر 

۵۰۰ میلیــون تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.

رئیــس اداره طــرح هــا و برنامــه ریــزی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان 
شــمالی از افزایــش هــزار نفــری اشــتغال بــا اجــری ۴۴ طــرح صنعتــی در ایــن اســتان 

خبــر داد.
ــرح در  ــال حاضــر ۴۴ ط ــت: در ح ــا ایســنا، گف ــو ب ــت و گ ــار مشــایخی در گف مهی
دســت اقــدام داریــم کــه بــاالی 1۵-۲۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارنــد و در فــاز 

اجــرا هســتند.
وی افــزود: بــا توجــه بــه ســرمایه گــذاری ۶۰۰ میلیــارد تومانــی در ایــن بخــش پیــش 
بینــی مــا ایــن اســت کــه اگــر ایــن طــرح هــا در یــک دوره دو ســاله بــه بهــره بــرداری 

برســند بــرای هــزار نفــر اشــتغال ایجــاد می شــود.
مشــایخی خاطرنشــان کــرد: ۶۰۰ میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری و ایجــاد هــزار نفــر 
اشــتغالزایی تأثیــر بــه ســزایی در صــدور پروانــه هــای بهــره بــرداری دارد کــه امســال 

۳۰ پروانــه بهــره بــرداری بــرای ایــن طــرح هــا صــادر خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه راکــد بــودن 1۰ درصــد طــرح هــای در دســت اقــدام گفــت: عمــده 
دلیــل راکــد بــودن ایــن طــرح هــا، عــدم تمایــل و عــدم تــوان ســرمایه گــذاران بخــش 

ــت. خصوصی اس

افزایشهزارنفریاشتغالبااجرای۴۴طرحصنعتی

درخراسانشمالی

رئیس اداره طرح ها و برنامه ریزی سازمان صمت استان خبر داد: 
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دعوت به همکاری

شركت كاسپين ماشين خاورميانه
 جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير 

 دعوت به همكاري مي نمايد.
 خبرنگار : خانم، تمام وقت،تسلط كامل به اصول حرفه اي نگارش
    پيگيري اقدامات مرتبط با تهيه خبر، استخراج خبر از ويدئو موجود

    تهيه گزارش هاي خبري، شركت در نشست ها
   شرايط سني 23 تا 35 سال، حقوق ثابت، بيمه تامين اجتماعي، 

 بيمه تكميلي بعد از 1 ماه
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به واتس آپ 

 زير ارسال نمايند.
 واتساپ 09303108616

 آدرس لينک :
 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111079

شركت خدمات بارهوايي راه آسمان آبي
 براي تكميل كادر اداري و عملياتي خود در استان  تهران از افراد واجد 

 شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
 كارمند اداري 

 خانم/ آقا، تمام وقت، آشنا به زبان انگليسي
    آشنا به امور مالي و حسابداري
كارمند فروش و بازاريابي:

 خانم/ آقا، تمام وقت
راننده :

 آقا، پاره وقت، با گواهينامه ماشين، ساعت كاري 15 الي 21

كارمند عملياتي:
   آقا،  تمام وقت

    براي بخش پذيرش و بسته بندي
    آشنا به كامپيوتر

 پيک موتور سوار 
  آقا، تمام وقت، با گواهينامه موتور

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

واتساپ 09362348290
آدرس لينک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111069

دعوت به همکاری

 سرپرست كنترل كيفيت 
  خانم/ آقا، تمام وقت، كارشناسي صنايع

    تسلط كامل بر نرم افزارهاي كنترل كيفي و آفيس
   آشنايي كامل با اصول كنترل كيفيت

 )كاالي ورودي، حين فرايند، محصول نهايي(
    آشنايي كامل با استاندارد ايزو 9001 )ويرايش 2015(

    آشنايي با ابزارهاي كيفي
   سابقه كار 5 سال در زمينه توليد قطعات فلزي )پرسكاري، مونتاژ 

 قطعات، برشكاري، لعاب كاري(
    وظايف راهبردي پرسنل واحد كنترل كيفي

    استقرار روش هاي كنترلي در ايستگاه هاي توليدي
spc ،fmea آشنا به    

    ارائه گزارشات كيفي و فني به مديران مافوق و واحد فني مهندسي
    رسيدگي به شكايت مشتريان،   تعامل با صاحبان فرايندها
   سرويس رفت و برگشت جهت بانوان از متروي شهرري

 كارشناس برنامه ريزي و كنترل توليد 
 خانم/ آقا، تمام وقت

    كارشناسي صنايع
   حداقل 3 سال سابقه كار در واحد برنامه ريزي و كنترل مواد و قطعات 

 نيمه ساخته )پرسكاري، مونتاژ قطعات، برشكاري، لعاب كاري(
    آشنا به اصول برنامه ريزي

    مسلط به اجرا و محاسبه برنامه هاي زمان بندي و كار سنجي
    منظم و دقيق و پيگير، آشنايي با مباني كامپيوتر

    تهيه و تدوين مستندات سيستمي و نظارت بر اجراي مستندات
    آشنايي با ايزو 9001

    سرويس رفت و برگشت جهت بانوان از متروي شهرري
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با قيد عنوان 

 آگهي به ايميل زير ارسال نمايند.
rexin_co@yahoo.com

آدرس لينک :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111066

دعوت به همکاری

 شركت لوازم خانگي ركسين جهت تكميل كادر خود در استان  تهران، شهرري از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

مديريت و توسعه پارس آيريک سپهر )متوپاس(
 جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرايط زير 

دعوت به همكاري مي نمايد.
 آقا/ خانم، سابقه كار مهم نيست، تمام وقت

Office و MSP آشنايي كامل با نرم افزارهاي 
 خوش برخورد، داراي فن بيان، حداكثر سن 35 سال

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

 info@metopas.ir
آدرس لينک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111080

دعوت به همکاری

يک شركت صنعتي تامين قطعات يدكي واقع در تبريز 
)شهرك شهيد رجائي( جهت تكميل كادر خود با شرايط

  زير استخدام مي نمايد:
 1- مهندس مكانيک: خانم/آقا،  دو نفر، ترجيحا ساخت و توليد

 2-حسابدار : خانم، حداقل3سال سابقه كار در كارخانجات صنعتي

متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را از طريق شماره 
واتساپ ارسال نمايند. 

09120606625 واتس آپ 
 آدرس لينک :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111076

دعوت به همکاری

شركت زعفران سحرخيز جهت تكميل كادر خود در استان 
آذربايجان شرقي )تبريز( از افراد واجد شرايط زير دعوت به 

 همكاري مي نمايد.
 سرپرست شعبه 

 آقا، تمام وقت،آشنا به مفاهيم بازاريابي، فروش و توسعه كسب  و كار
    عالقمند به شغل فروش، داراي فن بيان باال

    داراي روحيه كار تيمي باال، توانايي مذاكره و پيگيري كار
    توانايي هدف گذاري، برنامه ريزي، مديريت و ارائه گزارش
    با انگيزه، خالق و منظم، توانايي برقراري ارتباط با مشتريان

    توانايي مذاكره و زبان بدن، مسلط بر مذاكرات تلفني و حضوري موثر
    روابط عمومي باال، پيگير و مسئوليت پذير

    داراي تسلط به Office و اتوماسيون اداري
    داراي تسلط به آيين نگارش و مكاتبات اداري

    سابقه بازاريابي و سرپرستي در زمينه مواد غذايي، توافقي
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به واتس اپ 

 زير ارسال نمايند.
 لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.

 واتساپ 09367236078
آدرس لينک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111068

دعوت به همکاری

شركت توليدي و صنعتي تكران مبرد توليدكننده 
يخچال، فريزر و آبسردكن با برند ايستكول

 با بيش از 40 سال سابقه فعاليت، براي تكميل كادر كارخانه خود واقع در 
شهرك صنعتي شكوهيه قم در استان قم استخدام مي نمايد.

سرپرست منابع انساني
استان قم، آقا/ خانم، داراي سابقه كار، تمام وقت

   حداقل 5 سال تجربه كار مرتبط در واحدهاي توليدي و صنعتي
   مدرك تحصيلي ليسانس مديريت يا ساير رشته هاي مرتبط

   مسلط به نرم افزارهاي OFFICE و حضور و غياب
   مسلط به قوانين كار و تامين اجتماعي
   مسلط به امور كارگزيني و پرسنلي

   توانايي تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل 

زير ارسال نمايند.
لطفا فقط متقاضيان بومي رزومه ارسال نمايند.

HRM.JOB2020@Gmail.com
آدرس لينک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111065

حجت اهلل عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت:  برای 
اجرای زیست بوم ملی اشتغال، نیازمند یک هماهنگی هستیم، در قانون، این نظام 
هماهنگ در شورای عالی اشتغال دیده شده که ریاست آن برعهده رئیس جمهور 

و دبیر آن وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است.
وی در خصوص طرح مباحثی پیرامون انتقال دبیرخانه شورای عالی اشتغال به 
سازمان برنامه که با مخالفت رئیس جمهور روبرو شد نیز گفت:  این بحث از ابتدا 
مبنا و منطقی نداشت، دبیرخانه  شورای عالی اشتغال که همه دستگاه ها عضو آن 
هستند، قرار است هماهنگی  ها را در اجرای زیست بوم ملی اشتغال انجام دهد.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برای اینکه  هماهنگی در شورای عالی 
اشتغال صورت گیرد به یک الگو و نظریه پایه که همان زیست بوم ملی اشتغال 

است نیاز داریم، در این الگو، اشتغال، تولید و نیروی کار در کنار هم قرار دارند.
عبدالملکی تصریح کرد:  ما در دبیرخانه شورای عالی اشتغال، تالش می کنیم 
این  هماهنگی اتفاق بیفتد، در  تقسیم کارها  و  برنامه های دستگاهی نیز 
دخل و تصرفی نداریم، هر دستگاهی دارای منابع و مخاطبانی است که 

در کنار هم و در یک نظام واره  قرار می گیرند.
وی در خصوص تامین منابع اجرای زیست بوم ملی اشتغال نیز گفت: منابع در 
این  حوزه دارای دو بخش منابع داخلی دستگاه ها و منابعی است که از سوی 

دبیرخانه شورای عالی اشتغال استحصال خواهد شد.
عبدالملکی، با اعالم اینکه 1401، سال بسیار خوبی برای تامین منابع تولید و 
اشتغال در کشور است گفت: نظارت بر اقدامات نیز در قالب یک پلتفرم ساده 
انجام می شود، ستون فقرات آن کد ملی افراد است و  هر اقدامی که در حوزه 

اشتغال صورت گیرد با رهگیری آن انجام می شود.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سامانه ناظر نیز پلتفرم ارزیابی و 
نظارت در حوزه زیست بوم ملی اشتغال خواهد بود که دستگاه های اجرایی 

به این سامانه دسترسی دارند.
وی در تشریح دیگر فرآیندهای زیست بوم اشتغال گفت:  برای شکل گیری این 
قالب همکاری در زیست بوم ملی اشتغال، ابزار حقوقی یعنی مصوبات شورای 
عالی اشتغال وجود دارد که در قالب این مصوبات توافق نامه هایی با دستگاه های 

اجرایی به امضا خواهد رسید.
عبدالملکی به نسبت تولید و اشتغال نیز اشاره کرد و گفت:  ما به دنبال اشتغالی 

هستیم که تولید را تقویت کند.
وی درباره نسبت  بخش دولتی، عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی در این 
زیست  بوم  نیز  گفت : تقسیم کار در این زیست بوم ملی اشتغال کامالً مشخص 
است، بخش دولتی، کار حاکمیتی انجام می دهد، بخش عمومی غیر دولتی، 
کار توسعه  ای و بخش خصوصی نیز، کار عملیاتی را برعهده خواهد داشت و با 

ترکیب بازار، سرمایه و  مواد اولیه فرایند تولید را پیگیری می کند.
وی تاکید کرد:  بخش دولتی در حوزه زیست بوم ملی اشتغال، بسترسازی و 

تسهیل گری در حوزه های مربوط به صدور مجوزها را برعهده دارد.
عبدالملکی  افزود: هر حوزه و دستگاهی باید  بخش خصوصی فعال در آن حوزه 

را  شناسایی کند.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد : حدود 400 هزار کارآفرین حرفه ای 
در کشور داریم که بار اصلی اقتصادی کشور بر دوش آنان است که باید  شناسایی 

و شناسنامه دار شوند.
عبدالملکی تاکید کرد؛ ما به دنبال شغل  شایسته برای همه ایرانیان هستیم.، 
مخاطبان ما در این بخش تمام گروه هایی هستند که در حوزه مسئله بیکاری و 

اشتغال قرار دارند و برای تمام این گروه ها در حوزه اشتغال برنامه داریم.
 وی بر تشکیل نشست های منظم کارگروه های ذیل مصوبات شورای عالی 

اشتغال تاکید کرد.
تشریح عملکرد سامانه های جامع اشتغال ایرانیان

در این نشست محمودکریمی بیرانوند، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و 
اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی عملکرد سامانه های جامع اشتغال 

ایرانیان را تشریح کرد.
وی گفت: کارگروه های تخصصی  اشتغال ذیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، 
باید تا قبل از برگزاری هشتاد و دومین نشست این شورا، نشست های خود را برگزار کنند.

کارورفاه   ، تعاون  وزارت  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاونت  سرپرست 
اجتماعی  افزود: مصوبه هشتاد و یکمین نشست شورای عالی اشتغال به 

امضای رییس جمهور رسیده و به همه دستگاه های مربوطه ابالغ شده است.

کریمی بیرانوند تصریح کرد: یکپارچه سازی بحث سامانه های اطالعاتی اشتغال 
و ثبت برنامه و عملکرد دستگاه ها در سامانه های جامع اشتغال ایرانیان از دیگر 

دستور کارهای این نشست است.
هشت کار گروه برای هماهنگی میان ذی نفعان 

زیست بوم ملی اشتغال
»قاسم رستم پور »، رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال نیز پیرامون اقدامات 
انجام شده پس از نشست شورای عالی اشتغال گفت: تدوین و امضای توافق نامه 
اجرایی بین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه ها و نهادها پس از 

آن نشست انجام شد که برای این منظور،  40 دستگاه در نظر گرفتیم.
وی افزود: وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
نیرو، صمت ، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، کشور و ورزش جوانان ، بنیاد شهید، 
کمیته امداد امام خمینی )ره( ، معاونت علمی بسیج ، سازمان صدا و سیما وکانون 
کارفرمایی از جمله دستگاه هایی هستند که توافقنامه را با وزارت تعاون،کار و رفاه 

اجتماعی امضاءکرده اند و  این توافقنامه ها به طرفین ابالغ شده است.
به گفته رستم پور، 9 دستگاه  نیز  شامل  وزارت بهداشت، صمت، معاونت علمی،  
جهاد کشاورزی ، میراث فرهنگی و گردشگری ،  هالل احمر ، وزارت ورزش 
و جوانان،  کمیته امداد امام )ره( و جهاد دانشگاهی،  برش استانی خود را در 

خصوص زیست بوم اشتغال ملی  ارسال کرده اند. 

وی در ادامه جزئیات مربوط به مصوبه هشتاد و یکمین نشست  شورای عالی 
اشتغال را تشریح و تصریح کرد : برای اجرای بندهای مصوبه هشتاد و یکمین 
نشست  شورای عالی اشتغال، کارگروه های تخصصی پیش بینی شده که این 

بندها در کارگروه های مربوطه بررسی می شوند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال افزود : 8 کار گروه در این رابطه در  نظر 
گرفته ایم که  به منظور هماهنگی بین ذینفعان زیست بوم ملی اشتغال، 
کارگروه های تخصصی ذیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در دبیرخانه 

آن شورا تشکیل می شود. 
وی توضیح داد : تصمیمات و پیشنهادات این کارگروه ها برای طرح در شورای 

عالی اشتغال به تصویب کمیسیون تخصصی خواهد رسید.
رستم پور به عناوین و وظایف کارگروه های 8 گانه اشاره کرد و گفت : رئیس کار 
گروه آموزش های مهارتی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای و نایب رئیس 
آن یکی از مدیران کل در وزارت کار است، کارگروه توسعه بازار، بازار رسانی و 
فروش که ریاست کارگروه معاون مربوطه در وزارت صمت و نایب رئیس آن مدیر 
کل توسعه کارآفرینی است، ریاست کارگروه فناوری و نوآوری بر عهده معاون 
مربوطه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نایب رئیس آن مدیر کل 

توسعه کارآفرینی خواهد بود.
وی افزود: کارگروه توسعه زیرساخت که ریاست آن بر عهده معاونت مربوطه در وزارت 
کشور و نایب رییس آن،  مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار خواهد بود. کارگروه 

حقوقی و کسب و کار به ریاست معاونت مربوطه در وزارت اقتصاد دارایی و نایب رئیس 
آن از مدیران وزارت کار خواهد بود. کارگروه اطالع رسانی ، توسعه و ترویج فرهنگ 
کسب و کار که ریاست آن بر عهده معاونت مربوطه در وزارت ارشاد و نایب رئیس آن، 
مدیرکل سیاستگذاری و اشتغال وزارت کار است. کارگروه تامین مالی که  ریاست 
آن بر عهده بانک مرکزی و نایب رییس آن از مدیران وزارت کار خواهد بود.  کارگروه 
اشتغال حمایتی که ریاست آن بر عهده معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 

امام )ره( و نایب رئیس آن از مدیران وزارت کار است.
تولید، هدف گذاری در حوزه اشتغال

در ادامه »طه رمضانی«،  سرپرست دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت 
تعاون کار و رفاه اجتماعی،  تصویر کلی از بازار کار ایران شامل جمعیت در سن 
کار ، جمعیت فعال ، کیفیت فرصت های شغلی ایجاد شده و راهبردهای 
ایجاد اشتغال در بازه زمانی  شش ماهه اول سال 1400 ارایه کرد و گفت : 
ضرورت اصالح سیاستگذاری بازار کار مبتنی بر ارتقای بهره وری و رفاه اجتماعی 
از کسب و کارهای موجود و  بهره وری و صیانت  موضوع  است که حتماً 

آسیب دیده از کرونا را باید سرلوحه کار خود قرار دهیم .
 رمضانی افزود: بنا داریم سیاستگذاری در حوزه اشتغال را به صورت راهبردی 
دنبال کنیم، بدین معنا که اکنون عمدتاً در حوزه اشتغال به خود نیروی کار و 
بازارکار می پردازیم در حالی که با توجه به نقشه زیست بومی که وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی ارائه کردند  باید هدف گذاری را روی تولید قرار دهیم .
وی گفت:  اشتغال یکی از عوامل تولید است و هر چقدر که تولید رونق گیرد، 

اشتغال هم حرکت می کند.
در  زیست بوم ملی اشتغال،  تولید، نقش محوری دارد

در ادامه این نشست، رحیم سرهنگی، مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره وری 
نیروی کار در خصوص برنامه عملیاتی زیست بوم اشتغال توضیحاتی را ارایه کرد 

و گفت : در  زیست بوم ملی اشتغال،  تولید، نقش محوری دارد.
وی افزود: در زیست بوم ملی  اشتغال،  برای تولید، باید چند حوزه را تعریف کنیم  

و بهبود ببخشیم تا تولید اتفاق بیفتد.
مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار تصریح کرد : این زیست بوم، بر 

اساس مزیت های استانی، محلی، منطقه ای و ملی خواهد بود.
در ادامه نمایندگان دستگاه های اجرایی مختلف  به بیان نظرات و دیدگاههای 

خود در مورد اشتغال پرداختند.
در این نشست،« حمید رضا سیفی »، دبیرکل کانون عالی کارفرمایی گفت: در 
زیست بوم ملی اشتغال، باید متولی اجرا و در خروجی این سیستم نقش بخش 

خصوصی تعریف شود.
 وی تصریح کرد: همچنین در همه کارگروه های زیست بوم ملی اشتغال  باید 
به نقش خانه صنعت و معدن و تجارت نیز توجه شود، عالوه بر این،  پنج رأس 
کارفرمایی کشور باید متولی اجرای این زیست بوم ملی اشتغال شوند، همچنین 

باید در حوزه های مشاوره نیز نقش شرکت های مشاوره ای در نظر گرفته شود.
در ادامه غالمحسین حسینی نیا، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور نیز گفت: خوشبختانه بعد از مدت ها، نگاه اکوسیستمی و زیست بوم در حوزه 
اشتغال در کشور حاکم شده و در زیست بوم اشتغال، باید یک پیوست مهارتی نیز 

دیده شود، این بهترین نوع نگاه به مهارت آموزی و  مهارت افزایی است.
 حسینی نیا توضیح داد: هم اکنون در بحث اشتغال های مهارت محور و 
کم سرمایه بر نیز،  ۳۲۶ شغل را شناسایی کرده ایم که پایه اصلی آنها  مهارتی 
است که فرد به دست می آورد و  اجرای آن به یک شغل با سرمایه اندک نیاز دارد.

 وی افزود:  همچنین قرار است نمایشگاهی را  در سطح ۳1 استان و در 
سطح ملی برای معرفی مشاغل  به مردم برگزار کنیم .

حسینی نیا تصریح کرد:  تیپ شناسی فرصت های شغلی نیز از جمله راهکارهایی 
است که در حوزه اشتغال با اهمیت است و از طریق آن بنگاه های اقتصادی را  

بررسی می کنیم.
در ادامه نشست، »سید وحید سعادت« معاون امور سرمایه گذاری، فرهنگی و 
اجتماعی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری نیز گفت : در کارگروه هایی که 
برای زیست بوم ملی اشتغال  تعریف شده، ضروری است که بخش اشتغال روستایی 

نیز لحاظ شود، عالوه بر این مدیریت بنگاه نیز در این فرآیند باید دیده شود.
وزارت  نیز گفت:   و گردشگری  فرهنگی  میراث  وزارت  از  کلهر،  ادامه   در 
میراث فرهنگی و گردشگری به واسطه وجود ۲۷۳ رشته صنایع دستی، متقاضی 
عضویت در کارگروه آموزش مهارتی زیست بوم ملی اشتغال است.  همچنین  

متقاضی عضویت در کارگروه توسعه بازار در بخش گردشگری نیز هستیم .
وی حفظ و پایداری شغل ها  را بسیار مهم  ارزیابی کرد و گفت : امروز به واسطه 
شرایط کرونا، برخی از مشاغل آسیب دیده اند، بنابراین، تعریف ما از پایداری و 

ناپایداری شغل باید مشخص شود.
 در ادامه شهرزاد دانشمندی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی نیز گفت: در 
خصوص نحوه ایجاد اشتغال نیز باید ابتدا به آموزش نیروی کار و سپس 

فروش بازار محصوالت توجه داشته باشیم.
 وی تصریح کرد: توجه به قوانین باالدستی مثل قانون جهش مسکن در 

زیست بوم ملی اشتغال  ضروری است.
  محسن کوشش تبار، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور نیز گفت : در 
کارگروه زیرساخت زیست بوم ملی اشتغال، الزم است که سازمان برنامه حضور 

فعال داشته باشد.
وی افزود: استانداری های کشور در حوزه برش استانی فعال شده اند که تا 

هفته آینده گزارش کاملی را ارائه خواهیم کرد.
 قربانی، معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز گفت: رصد اشتغال غیررسمی به ویژه در 
حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال ناشی از سرمایه گذاری بانک های 
خصوصی بسیار حائز اهمیت است.  در مورد زیست بوم اشتغال نیز تغییرات 
توسعه باید مد نظر قرار گیرد،  همچنین عواملی مانند  بهبود فضای کسب و کار،  
سیاست گذاری در حوزه قیمت گذاری کاالها  بسیار موثر است.  بنابراین اشتغال 
را نباید تابع یک متغیر به نام تامین مالی بدانیم . یقینا« هرگونه سیاستگذاری در 

حوزه اشتغال، تابع سیاست های کالن است.
تاکید بر نقش تعیین کننده نهاد های واسط

 و بخش خصوصی در توسعه اشتغال
  دکتر محمد صادق بیجندی، معاون جهاد دانشگاهی نیز گفت: نقش  بخش 
نهادهای واسط و توسعه ای و همچنین بخش خصوصی در حوزه اشتغال باید 

پررنگتر دیده شود.
 وی افزود : موازی کاری برخی از نهادها، از مهمترین موانع توسعه اشتغال است که 

در این باره هم باید چاره اندیشی شود و تقسیم وظایف  مشخص صورت گیرد.
معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی تاکید کرد: امروزه، فناوری ها به 
شدت در حال توسعه هستند، بنابراین باید در زیست بوم اشتغال به فناوری های 

جدید، توجه ویژه ای شود.
  منصوری، نماینده کانون عالی کارگران نیز گفت: حضور تشکل های صنفی کارگری 

و کارفرمایی باید بیش از پیش در زیست بوم ملی اشتغال  مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود:  شرایط انتقال نیروی کار نیز در استان های مختلف باید در این زیست 
بوم مورد توجه قرار گیرد، قطعا« ایجاد سیستم نظام مند از طریق ایجاد مجرای 

اتصال کارگر به کارگاه و آشنایی با کارفرما ضروری است.
وی تصریح کرد: توجه به سه جانبه گرایی،جزو اصول اساسی در کارگاه هاست، 
توجه به مشاغل نوین نیز در زیست بوم ملی اشتغال حائز اهمیت است که باید 

در این حوزه ساماندهی الزم داشته باشیم .
منصوری تاکید کرد :امنیت شغلی  و حفظ پایداری شغل نیز باید مورد توجه 

قرار گیرد.
مرتضوی از سازمان زندان ها نیز گفت: در موضوع اشتغال باید نگاه ها به فروش 
معطوف شود، همچنین باید نقدینگی را به سمت و سوی خود سوق دهیم، 
هم اکنون در بازارهای موازی تولید،  رمز ارزها، میلیارد ها تومان گردش نقدی 

دارند که باید فکرجدی درباره آنها داشته باشیم.
از  قانونی   حمایت  با   : گفت  نیز  معلوالن  از  حمایت  از صندوق  دهقان، 
شغل های غیر رسمی مانند دستفروشی ، کولبری و ...  خود اظهاری آنان در 

اشتغال افزایش می یابد.
وی افزود : اکوسیستم کارآفرینی، شبکه ای از ارزش ها است.  هم اکنون در 
بحث صادرات مشکل داریم، اگر صادرات اتفاق بیفتد و شورای عالی اشتغال را  با 
شورای عالی صادرات پیوند دهیم و این شبکه سازی و زیرساخت در مناطق را به 
حوزه دیپلماسی ببریم، قطعا« بخش قابل توجهی از مشکالت برطرف خواهد شد .

از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دهقان 
تصریح کرد : امروز بسیاری از تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با مشکل روبرو 
هستند، اگر در این بخش تسهیل گری شود اشتغال شکل می گیرد، تقویت نقش 
نهادهای غیر دولتی مثل اتاق های بازرگانی مشترک در اکوسیستم کارآفرینی 

بسیار موثر است .
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چهارمین نشست ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم برگزار شد

سیاست ها و برنامه های هماهنگی اجرای
 زیست بوم ملی اشتغال تشریح شد
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ثبـــت نـــام 624  کارفرمـــا در ســـامانه کارورزی در صـــد 
روز اول فعالیـــت دولت

ــر از  ــداد 624  نفـ ــه تعـ ــد کـ ــی دهـ ــان مـ ــد روزه نشـ ــرد صـ ــی عملکـ بررسـ
ـــامانه کارورزی،  ـــام در س ـــت ن ـــق ثب ـــادی از طری ـــای اقتص ـــگاه ه ـــان بن کارفرمای
ـــای آن  ـــدی از مزای ـــره من ـــرح و به ـــرکت در ط ـــه ش ـــبت ب ـــود را نس ـــل خ تمای
ـــتورالعمل  ـــق دس ـــرایط مطاب ـــز ش ـــگاه حائ ـــداد 472 بن ـــه تع ـــد ک ـــرده ان ـــام ک اع

اجرایـــی طـــرح کارورزی بـــوده و امـــکان جـــذب کارورز را داشـــته انـــد.

جذب  4 هزار و 521 نفر در واحد های اقتصادی از طریق 
پرداخت مشوق های بیمه ای

ـــه جـــذب و  ـــدام ب ـــه اق ـــی ک ـــرای کارفرمایان ـــی ب ـــراری معافیـــت بیمـــه کارفرمای برق
بـــه کارگیـــری کارورزان مـــی کننـــد در قالـــب طـــرح کارورزی دانـــش آموختگان دانشـــگاهی، 
ـــال  ـــعه در ح ـــم توس ـــه شش ـــون برنام ـــاده 71 قان ـــی م ـــه اجرای ـــن نام ـــوع آیی موض
ـــی  ـــای کار کارشناس ـــکار و جوی ـــگاهی بی ـــگان دانش ـــش آموخت ـــت. دان ـــرا اس اج
ــای  ــش هـ ــال در بخـ ــی فعـ ــی و تعاونـ ــای خصوصـ ــر و کارگاه هـ و باالتـ
اقتصـــادی دارای کـــد کارگاهـــی تامیـــن اجتماعـــی گـــروه هـــدف ایـــن 

طـــرح هســـتند.
بـــر اســـاس یافتـــه هـــای ایـــن گـــزارش: از ابتـــدای اجـــرای طـــرح تـــا کنـــون، پـــس از دوره 
ـــه کار  ـــذب و ب ـــه ج ـــدام ب ـــادی اق ـــگاه اقتص ـــزار و 775 بن ـــی کارورزی، 8 ه مقدمات
گرفتـــن نیـــروی کارجـــوان از میـــان کارورزان کـــرده انـــد، کـــه حداکثـــر 

ـــد. ـــده ان ـــوردار ش ـــی برخ ـــه کارفرمای ـــت بیم ـــال از معافی ـــدت دو س ـــه م ب
ـــر 961 کارگاه اســـت  ـــغ ب ـــد بال ـــت جدی ـــت دول ـــار در دوره صـــد روزه فعالی ـــن آم  ای
ـــان 1400(  ـــان آب ـــا پای ـــرداد ت ـــه م ـــن دوره )نیم ـــده در ای ـــاد ش ـــتغال ایج و اش
از محـــل اجـــرای ایـــن طـــرح، بالـــغ بـــر 4 هـــزار و 521 نفـــر در 961 کارگاه 

ـــت. ـــوده اس ب

ـــوزان در  ـــارت آم ـــرای مه ـــرداد ب ـــزار و 772 ق 14 ه
ـــد روزه دوره ص

ـــر  ـــت حداکث ـــای فرص ـــا اعط ـــی ب ـــط کار واقع ـــوزی در محی ـــارت آم ـــرح مه در ط
ـــال  ـــا 22 س ـــنی 15 ت ـــروه س ـــوان در گ ـــان ج ـــا، داوطلب ـــه کارفرم ـــال ب ـــک س ی
واجـــد شـــرایط، مهـــارت هـــای شـــغلی را در محیـــط کار فـــرا مـــی گیرنـــد. 
ســـازمان آمـــوزش فنـــی و حرفـــه ای کشـــور، مســـئولیت اصلـــی اجـــرای ایـــن 

طـــرح را در ســـال های اخیـــر بـــه عهـــده دارد.
ـــای  ـــگاه ه ـــای بن ـــزار و 511 کارفرم ـــان 1400، 79 ه ـــان آب ـــا پای ـــال 1396 ت از س
ـــد و  ـــن طـــرح مشـــارکت کـــرده ان ـــی در ای اقتصـــادی بخـــش هـــای خصوصـــی و تعاون
ـــی در اجـــرای  ـــوان مرب ـــه عن ـــر خـــود را ب ـــروی انســـانی ماه فضـــای کارگاهـــی و نی

ـــد. ـــه ان ـــت گرفت ـــه خدم ـــرح ب ط
ـــر در  ـــزار و 772 نف ـــه 14 ه ـــد ک ـــی ده ـــان م ـــد روزه نش ـــرد ص ـــی عملک بررس

ـــد. ـــده ان ـــذب ش ـــور ج ـــده کش ـــای پذیرن واحده

بهره مندی 690 طرح ازتسهیالت »سامانه تصکا«
با صندوق  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اشتغال  و  توسعه کارآفرینی  معاونت 
کارآفرینی امید سرمایه گذاری مشترکی را به منظور اعطای تسهیات کم بهره 

به واحد های کسب و کار با ظرفیت اشتغال باال انجام داده است.
ـــب  ـــند در قال ـــته باش ـــخصات را داش ـــن مش ـــه ای ـــی ک ـــرح های ـــتا ط ـــن راس در ای

ـــوند. ـــی ش ـــد م ـــره من ـــهیات به ـــکا« از تس ـــامانه »تص س
ـــد  ـــره من ـــهیات به ـــب از تس ـــن قال ـــرح در ای ـــت: 690 ط ـــده اس ـــزارش آم ـــن گ در ای
شـــده انـــد و مبلـــغ ایـــن تســـهیات 1751 میلیـــارد ریـــال بـــوده و بـــرای 4 هـــزار و 659 نفـــر 

ـــرده اســـت. ـــاد ک ـــتغال ایج اش

بخشی  تحرک  هدف  با  دستمزد  یارانه  پرداخت  طرح 
به ایجاد اشتغال در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط

ـــه ایجـــاد اشـــتغال  ـــدف تحـــرک بخشـــی ب ـــا ه ـــه دســـتمزد ب طـــرح پرداخـــت یاران
ـــرای  ـــازی ب ـــه س ـــن زمین ـــط و همچنی ـــک و متوس ـــرد، کوچ ـــای خ ـــگاه ه در بن
ـــارت  ـــش مه ـــر، افزای ـــم و باالت ـــی دیپل ـــگان مقاطـــع تحصیل ـــش آموخت اشـــتغال دان
ـــا  ـــی ه ـــاغل اول ـــروه ش ـــوص گ ـــه خص ـــدگان کار ب ـــط جوین ـــه توس ـــب تجرب و کس

از طریـــق تعامـــل بـــا نیروهـــای متخصــــص و بـــا تــــجربه تدویـــن شـــده اســـت.
ـــرح  ـــرای ط ـــدای اج ـــتمزد از ابت ـــه دس ـــامانه یاران ـــای س ـــی ه ـــاس خروج ـــر اس ب
ـــال  ـــک س ـــدت ی ـــرای م ـــر ب ـــزار و 96  نف ـــاری، 33 ه ـــال ج ـــان س ـــان آب ـــا پای ت
ـــرزی  ـــای م ـــتان ه ـــن اس ـــور و همچنی ـــتغال کش ـــروم از اش ـــای مح ـــتان ه در اس
ـــی  ـــای خصوص ـــش ه ـــال بخ ـــای فع ـــگاه ه ـــذب بن ـــیل، ج ـــده از س ـــیب دی و آس
ـــد،  ـــت جدی ـــت دول ـــد روزه فعالی ـــرای دوره ص ـــار ب ـــن آم ـــد. ای ـــده ان ـــی ش و تعاون

ـــت. ـــر اس ـــزار و350 نف ـــتغال 3 ه ـــر اش ـــغ ب بال

ـــرد  ـــتغال خ ـــعه اش ـــاد و توس ـــت از ایج ـــه حمای برنام
ـــار« ـــای خودی ـــت »گروه ه ـــا فعالی ب

ـــرکت  ـــر ش ـــدی ب ـــداری پیون ـــرد بانک ـــا رویک ـــرد ب ـــی خ ـــن مال ـــه تامی ـــه برنام پای
فعاالنـــه نهادهـــای کوچـــک مردمـــی بـــه نـــام »گروه هـــای خودیـــار« قـــرار دارد 
ـــد  ـــل دو فراین ـــز حاص ـــه نی ـــول برنام ـــتند. محص ـــردان هس ـــوش و خودگ ـــه خودج ک
انباشـــت پس انـــداز توســـط اعضـــای گروه هـــای خودیـــار و گـــردش آن 
ـــن  ـــی ای ـــد مال ـــا، و دوم پیون ـــان اعض ـــرد در می ـــای خ ـــورت وام ه ـــداز به ص پس ان
نهادهـــا بـــا بانـــک کشـــاورزی ایـــران و در نتیجـــه بهره منـــدی آنـــان از منابـــع 
ــر از  ــی بزرگ تـ ــی در مقیاس هایـ ــرد ولـ ــای خـ ــورت وام هـ ــک به صـ ــن بانـ ایـ
ـــد،  ـــی ده ـــازه آن را م ـــا اج ـــداز و وام گروه ه ـــای پس ان ـــع صندوق ه ـــه مناب ـــه ک آنچ

ـــود. ـــد ب خواه
ــیب پذیری  ــد و آسـ ــم درآمـ ــتاییان کـ ــب روسـ ــه را اغلـ ــدف برنامـ ــروه هـ گـ
ـــد. ـــی ندارن ـــع بانک ـــه مناب ـــی ب ـــادی دسترس ـــرایط ع ـــه در ش ـــد ک ـــکیل می دهن تش

در صـــد روز گذشـــته، ویرایـــش دوم و ســـوم ســـامانه طراحـــی شـــده الگـــوی 
ـــای  ـــه اعض ـــن بیم ـــت و همچنی ـــده اس ـــام ش ـــرد انج ـــی خ ـــن مال ـــی تامی عموم

گـــروه هـــای خودیـــار در دســـتور کار قـــرار گرفـــت.

ـــهیالت  ـــد ازتس ـــره من ـــرح به ـــزار و643 ط ـــک ه ی
ـــتایی ـــتغال روس اش

در ایـــن گـــزارش اجـــرای قانـــون حمایـــت از اشـــتغال پایـــدار در مناطـــق روســـتایی 
ـــی از  ـــوان یک ـــه عن ـــی( ب ـــعه مل ـــدوق توس ـــع صن ـــتفاده از مناب ـــا اس ـــایری )ب و عش
فعالیـــت هـــای معاونـــت توســـعه کارآفرینـــی و اشـــتغال وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی 

ـــده اســـت. ـــوان ش عن
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه عملکـــرد اشـــتغال پایـــدار روســـتایی و عشـــایری از 
ـــه دار  ـــتمر و ادام ـــرح مس ـــن ط ـــت و ای ـــی اس ـــورت تجمع ـــه ص ـــامانه کارا ب س

ـــت، ـــده اس ـــی ش ـــش بین ـــال پی ـــدت 9 س ـــرای م ب
بـــر اســـاس آمـــار گرفتـــه شـــده در ایـــن گـــزارش از نیمـــه مـــرداد تـــا پایـــان 
ـــتایی  ـــتغال روس ـــهیات اش ـــرح از تس ـــزار و 643 ط ـــک ه ـــاری، ی ـــال ج ـــان س آب
ـــدار  ـــتغال پای ـــل اش ـــده از مح ـــت ش ـــهیات پرداخ ـــغ تس ـــدند، مبل ـــد ش ـــره من به

ـــت. ـــال اس ـــارد ری ـــزار و 906 میلی ـــتایی 4 ه روس
ـــت  ـــل پرداخ ـــده از مح ـــاد ش ـــغلی ایج ـــای ش ـــت ه ـــداد فرص ـــت تع ـــی اس گفتن

ـــت. ـــر اس ـــزار و 891 نف ـــده 4ه ـــه ش ـــان گفت ـــدت زم ـــهیات در م ـــن تس ای
ـــت  ـــدوق جمعی ـــت صن ـــوری جمعی ـــه کش ـــمین برنام ـــرای شش ـــکاری در اج هم
ملـــل متحـــد )UNFPA( از ســـال 1395 تـــا کنـــون تفاهـــم نامـــه همـــکاری 
مشـــترک بـــا صنـــدوق جمعیـــت ســـازمان ملـــل متحـــد)UNFPA( و وزارت 
ـــا  ـــای 2017 ت ـــای کاری ســـال ه ـــه ه ـــه و برنام ـــی تهی ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف تع

ـــت. ـــرا اس ـــال اج ـــده و در ح ـــم ش 2021 تنظی
بـــر اســـاس یافتـــه هـــای ایـــن گـــزارش، در راســـتای برنامـــه کاری ســـال 2021 ، طـــی 
ـــا موضـــوع »توانمندســـازی  ـــات مشـــاوره آموزشـــی ب صـــد روز گذشـــته طـــرح خدم
ـــعه  ـــق توس ـــان از طری ـــان و زن ـــری جوان ـــاف پذی ـــتغال و انعط ـــت اش ـــود قابلی و بهب
مـــوارد آموزشـــی مهـــارت هـــای حرفـــه ای و زندگـــی از جملـــه آمـــوزش در 
ـــان« و  ـــان و جوان ـــارکت زن ـــرخ مش ـــش ن ـــدف افزای ـــا ه ـــده ب ـــن ش ـــق تعیی مناط
طـــرح خدمـــات مشــــاوره آموزشــــی بـــا موضـــوع تدویـــن نقشـــه راه ســـود جمعیتـــی و 
ارائـــه سیاســـت هـــا و برنامـــه هـــای مناســـب آن بـــرای بهـــره منـــدی از ظرفیـــت جمعیـــت 
جوانـــان و زنـــان در اقتصـــاد ایـــران و پیشـــنهاد آن بـــرای لحـــاظ نمـــودن در 
ـــتغال در  ـــی و اش ـــعه کارآفرین ـــت توس ـــور« در معاون ـــعه کش ـــم توس ـــه هفت برنام

ـــت. ـــام اس ـــال انج ح

ـــالمندان  ـــرای س ـــتی ب ـــالم بهداش ـــع اق ـــه و توزی تهی
ـــد 19 ـــاردار در دوره کووی ـــان ب و زن

ـــتغال،  ـــی و اش ـــت توســـعه کارآفرین ـــرد صـــد روزه معاون ـــزارش عملک ـــر اســـاس گ ب
راهبـــری و پیاده ســـازی حمایـــت از کســـب وکارهـــای خـــرد و نوپـــا از طریـــق 
ــالمندان و زنـــان  ــازی تهیـــه و توزیـــع اقـــام بهداشـــتی بـــرای سـ ظرفیت سـ

بـــاردار در دوره کوویـــد 19 یکـــی ازاقدامـــات ایـــن معاونـــت بـــوده اســـت.
ـــات  ـــه خدم ـــرای ارائ ـــی ب ـــش خصوص ـــت بخ ـــتفاده از ظرفی ـــه اس ـــن زمین در  ای
مدیریـــت بـــر طراحـــی، اجـــرا، نظـــارت و تســـهیل گری پـــروژه بـــرای اتمـــام 
ـــوالت  ـــتقل محص ـــی مس ـــرل کیف ـــام کنت ـــتی؛ انج ـــام بهداش ـــد اق ـــد تولی فرآین
ــع و  ــتورالعمل توزیـ ــن دسـ ــع، تدویـ ــزی توزیـ ــه ریـ ــده؛ برنامـ ــد شـ تولیـ
هماهنگـــی بـــا نماینـــدگان معرفـــی شـــده از ســـوی ســـازمان بهزیســـتی و 
وزارت بهداشـــت در اســـتان های تعییـــن شـــده و برنامه ریـــزی توزیـــع، 
توزیـــع اقـــام بهداشـــتی توســـط همـــکاران مؤسســـه، بهســـازی واحدهـــای 
تولیـــدی از طریـــق تأمیـــن تجهیـــزات، نیازســـنجی، اولویت بنـــدی، خریـــد، 
نصـــب و راه انـــدازی تجهیـــزات موردنیـــاز واحدهـــای تولیـــدی و ... انجـــام 

شـــده اســـت.

ـــاون، کار  ـــهم وزارت تع ـــان س ـــارد توم ـــزار میلی 32 ه
ـــره  ـــف تبص ـــد ال ـــع بن ـــی از کل مناب ـــاه اجتماع و رف

ـــال 1400 ـــه س ـــون بودج 18 قان
ـــتغال  ـــد و اش ـــت از تولی ـــه حمای ـــزارش، برنام ـــن گ ـــای ای ـــی ه ـــاس بررس ـــر اس ب
ـــن  ـــی تری ـــی از اصل ـــال 1400، یک ـــی س ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف در وزارت تع
ــوب  ــه در چارچـ ــن برنامـ ــه ایـ ــت کـ ــه اسـ ــن وزارتخانـ ــای ایـ ــه هـ برنامـ
ـــون بودجـــه ســـال 1400  ـــف تبصـــره 18  قان ـــد ال ـــا 9 بن دســـتور العمـــل جـــزء 1 ت

ـــت. ـــده اس ـــام ش انج
ســـهم وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی از کل منابـــع بنـــد الـــف تبصـــره 
ـــان از محـــل تبصـــره 14  ـــارد توم ـــزار میلی ـــامل 32 ه ـــال 1400 ش ـــه س ـــون بودج 18 قان
قانـــون بودجـــه ســـال 1400 بـــه عـــاوه منابـــع تنفیـــذی بنـــد)و( تبصـــره 16 
ـــف )28(  ـــل ردی ـــال  )از مح ـــارد ری ـــزان 8500 میلی ـــه می ـــال 1398 ب ـــه س ـــون بودج قان
جـــدول مصـــارف هدفمنـــدی موضـــوع بنـــد )الـــف( تبصـــره 14 قانـــون بودجـــه بـــه میـــزان 
2,622,000  میلیـــون ریـــال بـــه حســـاب وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی واریـــز شـــده اســـت.

)LMIA(طراحی سامانه تحلیل اطالعات بازار کار
تحلیـــل اطاعـــات بـــازار کار )LMIA(، مبنـــای مهمـــی بـــرای سیاســـت های 
ـــی  ـــی بخش ـــد در آگاه ـــی توان ـــی م ـــد و حت ـــی کن ـــم م ـــازار کار فراه ـــتغال و ب اش
ـــرا،  ـــازی، اج ـــاده س ـــی، پی ـــرای طراح ـــزان ب ـــه ری ـــذاران و برنام ـــت گ ـــه سیاس ب

ـــد. ـــته باش ـــدی داش ـــش کلی ـــا نق ـــت ه ـــی سیاس ـــش و ارزیاب پای

ـــزان، مســـئولین ارشـــد نظـــام، بنـــگاه هـــا، جوینـــدگان کار  سیاســـتگذاران، برنامـــه ری
ـــرح هســـتند. ـــن ط ـــدف ای ـــای ه ـــروه ه ـــان گ ـــایر ذینفع و س

در ایـــن راســـتا معاونـــت توســـعه کارآفرینـــی و اشـــتغال وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی 
طراحـــی ســـامانه LMIA  را در دســـت اجـــرا دارد و مقـــرر اســـت در ظـــرف 
ـــای  ـــی و داده ه ـــاری ثبت ـــای آم ـــه، داده ه ـــد مرحل ـــال و در چن ـــه س ـــدت س م
آمـــاری مبتنـــی بـــر نتایـــج طـــرح هـــای آمارگیـــری و سرشـــماری در اختیـــار 

ـــرد. ـــرار گی ـــان ق ذینفع

تهیـــه و تدویـــن گـــزارش هـــای تحلیلـــی و 
ــذاران،  ــت گـ ــرای سیاسـ ــازار کار بـ ــی بـ مطالعاتـ

ــام ــد نظـ ــئولین ارشـ ــزان، مسـ ــه ریـ برنامـ
ـــای  ـــتگاه ه ـــی در دس ـــی و مطالعات ـــای تحلیل ـــزارش ه ـــن گ ـــه تدوی ـــا ک از آنج
ـــزان،  ـــرای بهبـــود وضـــع موجـــود هســـتند، سیاســـتگذاران، برنامـــه ری ـــزاری ب دولتـــی، اب
ـــی  ـــای تحلیل ـــزارش ه ـــن گ ـــه و تدوی ـــدف تهی ـــروه ه ـــام، گ ـــد نظ ـــئولین ارش مس
ـــتی  ـــای سیاس ـــه ه ـــنهادات و توصی ـــه پیش ـــتند ،  ارائ ـــازار کارهس ـــی ب و مطالعات
مناســـب در ســـطح کان )در زمینـــه اشـــتغال، منابـــع انســـانی، برنامـــه هـــای آموزشـــی، 
ـــتاوردهای  ـــی و ...( از دس ـــن اجتماع ـــازار کار و تامی ـــر ب ـــر ب ـــررات ناظ ـــن و مق قوانی

ـــت. ـــی اس ـــای تحلیل ـــزارش ه ـــن گ ـــه ای ـــار در تهی ـــورد انتظ م

حمایـــت از کســـب و کارهـــا و شـــاغلین آســـیب 
دیـــده از کرونـــا

ـــی  ـــا تعطیل ـــادی ب ـــای اقتص ـــب  وکاره ـــیاری از کس ـــا بس ـــاری کرون ـــیوع بیم ـــا ش ب
ـــران  ـــت ای ـــی دول ـــات حمایت ـــن اقدام ـــی از مهمتری ـــده اند. یک ـــرو ش ـــود روب و رک
بـــرای حمایـــت از بنـــگاه هـــای آســـیب دیـــده از کرونـــا، اعطـــای تســـهیات 
ـــهیات  ـــای تس ـــه اعط ـــهل گیران ـــد س ـــم فرآین ـــا تنظی ـــت و ب ـــی ارزان قیم بانک
ـــروه  ـــه گ ـــت ک ـــوده اس ـــا ب ـــده از کرون ـــیب دی ـــب و آس ـــای منتخ ـــته ه ـــرای رس ب
ـــمی و  ـــش رس ـــاغلین )بخ ـــا و ش ـــب و کاره ـــای کس ـــان واحده ـــدف آن صاحب ه

ـــتند. ـــا هس ـــده از کرون ـــیب دی ـــدت آس ـــه ش ـــته ب ـــمی( 14 رس غیررس
ــیب دیده در  ــادی آسـ ــای اقتصـ ــته فعالیت هـ ــایی رسـ ــه، شناسـ ــن زمینـ در ایـ
تعامـــل بـــا دســـتگاه هـــای اجرایـــی )14 رســـته و 850 زیـــر رســـته مشـــمول 
ـــای  ـــت از کســـب و کاره ـــه بســـته حمای ـــن برنام ـــه و تدوی ـــا(، تهی تســـهیات کرون
آســـیب دیـــده از شـــیوع ویـــروس کرونـــا،  تهیـــه دســـتورالعمل بـــرای کســـب 
و کارهـــای آســـیب دیـــده از شـــیوع ویـــروس کوویـــد 19 )بـــدون کـــد بیمـــه 
ـــاغ  ـــا و اب ـــتاد کرون ـــب آن در س ـــده ( و تصوی ـــه نش ـــاغلین بیم ـــی و ش کارگاه
ـــان  ـــی، طراحـــی و ثبـــت اطاعـــات متقاضی ـــه اســـتان هـــا و دســـتگاه هـــای اجرای ب
ـــوارد  ـــا و م ـــهیات کرون ـــوع تس ـــا موض ـــط ب ـــامانه مرتب ـــهیات در س ـــت تس دریاف
دیگـــر در معاونـــت توســـعه کارآفرینـــی و اشـــتغال وزارت تعـــاون، کارو رفـــاه 

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــی انج اجتماع
ـــگاه اقتصـــادی از  ـــن گـــزارش 8 هـــزار و 269 بن ـــه شـــده در ای ـــار ارئ ـــر اســـاس آم ب
ـــی  ـــازه زمان ـــه شـــده در ب ـــغ تســـهیات ارائ ـــد و مبل ـــن تســـهیات اســـتفاده کردن ای

ـــال اســـت. ـــارد ری گـــزارش 2876 میلی
ـــت شـــده از محـــل  ـــای شـــغلی تثبی ـــداد فرصـــت ه ـــد: تع ـــی افزای ـــزارش م ـــن گ ای

ـــر اســـت. ـــزار و 828 نف ـــا 19 ه تســـهیات کرون

ــای  ــبکه بازارهـ ــرم و شـ ــاد پلتفـ ــری ایجـ پیگیـ
ــی ــاغل خانگـ ــازی مشـ مجـ

معاونـــت توســـعه کارآفرینـــی و اشـــتغال وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی، 
ـــن  ـــی از فعالی ـــت مال ـــی، حمای ـــاغل خانگ ـــرای مش ـــوز ب ـــدور مج ـــر ص ـــاوه ب ع
مشـــاغل  خانگـــی ، طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی،  بـــه روزرســـانی 
ســـامانه مشـــاغل خانگـــی، پیگیـــری ایجـــاد شـــبکه ملـــی و تشـــکل بخـــش 
غیردولتـــی در حـــوزه  مشـــاغل خانگـــی را از طریـــق تشـــکیل اتحادیـــه و یـــا 
ـــاز  ـــن نی ـــای تأمی ـــی ه ـــا و تعاون ـــه ه ـــع اتحادی ـــا تجمی ـــی ب ـــر مل ـــی فراگی تعاون
ـــد. ـــی ده ـــام م ـــی را انج ـــش تعاون ـــررات بخ ـــن و مق ـــوب قوانی ـــتانی در چارچ اس
ایـــن معاونـــت همچنیـــن بـــرای اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای موجـــود مـــکان 
بازارهـــای حـــوزه بازاریابـــی، فـــروش، توزیـــع و تامیـــن بـــه منظـــور توســـعه و 
ـــی  ـــای خانگ ـــب و کاره ـــوم کس ـــت ب ـــره ارزش زیس ـــش زنجی ـــش از پی ـــل بی تکمی
بـــا تاکیـــد بـــر توســـعه بـــازار فـــروش محصـــوالت و ایجـــاد فروشـــگاه آنایـــن 
ـــرم و شـــبکه  ـــری ایجـــاد پلتف ـــروش محصـــوالت مشـــاغل خانگـــی پیگی عرضـــه و ف

ـــود دارد. ـــتورکار خ ـــی را دردس ـــاغل خانگ ـــازی مش ـــای مج بازاره
ـــوز  ـــره مج ـــزار و 217 فق ـــداد21 ه ـــزارش تع ـــن گ ـــای ای ـــه ه ـــاس یافت ـــر اس ب
مشـــاغل خانگـــی در بـــازه زمانـــی گـــزارش صادرشـــده اســـت و یـــک هـــزار و 257 طـــرح از 
تســـهیات مشـــاغل خانگـــی جمعـــا بـــه مبلـــغ 425005 میلیـــون ریـــال اســـتفاده کـــرده انـــد.

ـــل  ـــده از مح ـــت ش ـــاد و تثبی ـــغلی ایج ـــای ش ـــت ه ـــداد فرص ـــت تع ـــی اس گفتن
پرداخـــت تســـهیات مشـــاغل خانگـــی 4 هـــزار و 335 نفـــر بـــوده و 7 هـــزار و 982 نفـــر از 

ـــد. ـــازار کار اتصـــال یافتـــه ان ـــه ب طریـــق طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی ب

صـــدور پروانـــه کار اتبـــاع خارجـــی بـــرای یـــک 
هـــزار و 151 نفـــر

ـــت  ـــن کار دول ـــزارش در صـــد روز آغازی ـــن گ ـــار منتشـــر شـــده در ای ـــر اســـاس آم ب
ـــاد  ـــاع خارجـــی ص ـــرای اتب ـــه کار ب ـــر پروان ـــزار و 151 نف ـــک ه ـــداد ی ـــیزدهم تع س
ـــه کار  ـــد و پروان ـــر تمدی ـــزار و 531 نف ـــک ه ـــه کار ی ـــن پروان ـــده اســـت و همچنی ش

ـــده اســـت. ـــال ش ـــر ابط 680 نف
ایـــن گـــزارش مـــی افزایـــد: در ایـــن مـــدت یـــک هـــزار و 206 نفـــر نیـــروی 
ـــز  ـــر نی ـــزار و 670 نف ـــد و 4 ه ـــده ان ـــوزش دی ـــی آم ـــاع خارج ـــط اتب ـــانی توس انس

ـــد. ـــده ان ـــن ش ـــی جایگزی ـــاع خارج ـــای اتب ـــه ج ب
در ایـــن گـــزارش آمـــده اســـت، معاونـــت توســـعه کارآفرینـــی و اشـــتغال 
وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی در مـــدت زمـــان فعالیـــت صـــد 
روزه خـــود در دولـــت ســـیزدهم 58 فقـــره مجـــوز بـــرای مراکـــز مشـــاوره 
کارآفرینـــی، 20 فقـــره مجـــوز بـــرای مراکـــز شـــتاب دهنـــده و 24 فقـــره 
ـــازی  ـــد س ـــت. توانمن ـــرده اس ـــادر ک ـــی ص ـــای کارآفرین ـــه ه ـــرای کاف ـــوز ب مج
ـــاعت  ـــر س ـــزار و 153 نف ـــازی 27 ه ـــای مج ـــوزش ه ـــق آم ـــان از طری کارآفرین

در ایـــن دوره بـــوده اســـت.
ــاد  ــد: در دوره یـ ــی افزایـ ــی مـ ــاه اجتماعـ ــاون، کار و رفـ ــزارش وزارت تعـ گـ
شـــده 20 هـــزار و 938 نفـــر از بیـــکاران از طریـــق کاریابـــی هـــای داخلـــی 
ـــدا  ـــای خارجـــی کار پی ـــی ه ـــق کاریاب ـــز از طری ـــر نی ـــه شـــدند و 185 نف ـــه کارگرفت ب

ـــد. ـــرده ان ک
ـــی  ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــتغال وزارت تع ـــی و اش ـــعه کارآفرین ـــت توس معاون
ــی  ــر دولتـ ــز غیـ ــی و 15 مرکـ ــی داخلـ ــی غیردولتـ ــز کاریابـ ــرای 53 مرکـ بـ

خارجـــی نیـــز مجـــوز صـــادر کـــرده اســـت.

عملکرد صد روزه وزارت تعاون
 در حوزه اشتغال تشریح شد؛ 

صدور21 هزار و 217 مجوز مشاغل خانگی
عملکرد صد روزه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال )از نیمه مرداد تا پایان آبان 1400( تشریح شد.

به گزارش بازارکار، در این گزارش عملکرد صد روزه؛ طرح کارورزی، معافیت بیمه کارفرمایی، طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی، طرح پرداخت یارانه دستمزد، برنامه حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال خرد، 
قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، همکاری در اجرای ششمین برنامه کشوری جمعیت صندوق جمعیت ملل متحد )UNFPA( از سال 1395 تاکنون، راهبری و پیاده سازی حمایت از 
 ،) LMIA(کسب  وکارهای خرد و نوپا از طریق ظرفیت سازی تهیه و توزیع اقالم بهداشتی برای سالمندان و زنان باردار در دوره کرونا، برنامه حمایت از تولید و اشتغال در سال 1400، نظام تحلیل اطالعات بازار کار
تهیه و تدوین گزارش های تحلیلی و مطالعاتی بازار کار، حمایت از کسب و کارها و شاغلین آسیب دیده از کرونا، سامانه ملی اشتغال و کسب و کار، طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، خدمات ارائه پروانه کار اشتغال 

اتباع خارجی و ... تشریح شده است.
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آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

IT کامپیوتر و

ادامه مطلب کلیک کنید

مالی و حسابداری

نرم افزار و برنامه نويس

سخت افزار و شبكه

 فناوري اطالعات و ارتباطات 

ادامه مطلب کلیک کنید

حسابدار مسلط به سپیدار)خانم- آقا(
مدير مالي

 كارشناس حسابداري 
كمك حسابدار

ادامه مطلب کلیک کنید

كنترل كیفیت -آقا
مكانیك گرايش ساخت و تولید
مهندس برق و الكترونیك در 

كارخانه تولیدی

مهندسی

فروش و بازاریابی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی

كارشناس بازرگانی مسلط به امور 
صادرات و واردات، كارشناس فروش و 
پیگیری- رشته های شیمی و عمران، 

مدير فروش و توسعه كسب و كار

ادامه مطلب کلیک کنید

فرزكار، دريل كار، تراشكار و

 بنا، تكنسین تاسیسات و نقشه كشی 

در كارخانه فوالد

ادامه مطلب کلیک کنید

كارگر خط تولید  
مونتاژكار

 كارگر ساده
خدمات

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

كارشناس اداري
 كارشناس آموزش

 كارشناس منابع انساني
 

اداری و دفتری

و...

و...

و...

و...

توجه

کارجویان محترم می توانند برای 

کسب اطالعات بیشتربر روی 

فرصت شغلی مربوطه کلیک

 یا به سایت بازار کار

  www.bazarekar.ir 
مراجعه نمایند.

وزيـر جهادكشـاورزی گفـت: امیـدوارم ايده هـای 
جوانان انديشـمند و دانشـمند ايران اسالمی روزی 

بـه ثمـر بنشـیند و نتايج آن را شـاهد باشـیم. 
بـه گـزارش بـازاركار، سـیدجواد سـاداتی نـژاد در 
دانشـمندان  و  انديشـمندان  جشـنواره  پنجمیـن 
جـوان در تاالر عالمه امینی دانشـگاه تهـران افزود: 
جوانان ايران اسـالمی امروز ايده های خوبی در جشـنواره انديشـمندان و دانشـمندان 
جـوان ارائـه دادنـد كـه حتـی تقديـر دارد و امیدواريـم در آينـده شـاهد پیشـرفت 

روزافـزون آنها باشـیم.
وی اظهار داشـت: كارهای خوبی در بنیاد حامیان دانشـگاه تهران انجام شـده اسـت 
كـه يكـی از ايـن كارهای خوب برگزاری اين جشـنواره اسـت و با اطمینـان می دانم 
كه شـورای سیاسـتگذاری دغدغه اجرای اين جشـنواره را در طول سـال دارند و اين 
نشـان مـی دهـد كه حوزه صنعـت خیران نگاه ويـژه ای دارد كه جـای قدردانی دارد.

وزيـر جهادكشـاورزی خاطرنشـان كـرد: وظیفه داشـتم در اين جشـنواره حضور پیدا 
كنـم و بـه نخبـگان و برگزيـدگان شـركت كننـده در ايـن جشـنواره كـه توانسـتند 

كسـب مقـام كننـد، تبريك عـرض كنم.
وی اضافـه كـرد: امیدواريـم ايده هـای جوانان نخبه و انديشـمند ايـران روزی به ثمر 
بنشـیند و در جشـنواره ششـم كـه در بخش هـای بیشـتری روی برگـزاری آن اقدام 

خواهـد شـد، حضـور اين نخبـگان و جوانان خالق را  شـاهد باشـیم.
سـاداتی نژاد ابراز امیدواری كرد كه ششـمین جشـنواره انديشـمندان و دانشـمندان 
جـوان در دانشـگاه تهـران  در حـوزه بیـن المللـی بـا نـگاه ويـژه ای در سـال آينـده 

برگزار شـود.

ريیـس دانشـگاه تهران به فرمايشـات مقـام معظم 
رهبـری دربـاره توجـه بـه نخبـگان و راهكارهـای 
نخبـگان  مهاجـرت  از  جلوگیـری  بـرای  اساسـی 
اشـاره كـرد و گفـت: بیشـتر مهاجـرت نخبـگان از 

دانشـجويان رشـته های علـوم پايه اسـت. 
دكترسـیدمحمد مقیمـی در پنجمیـن جشـنواره 
انديشـمندان و دانشـمندان جـوان در تـاالر عالمـه امینی دانشـگاه تهران افـزود: اين 
اتفـاق رخ داده اسـت و كشـورهای ديگـر بـه علـوم پايـه و مهاجـرت پذيـری آنهـا 

دارند. توجـه 
وی در ادامـه بـه اقدامـات جـدی بـرای برگـزاری اين جشـنواره اشـاره كـرد و اظهار 
داشـت: خیـران و نیكـوكاران هركـدام منشـا اثـرات مانـدگار و بـركات زيـادی در 
دانشـگاه تهران و سـاير نهادهای علمی كشـور هستند. اين جشـنواره كار ارزشمندی 
اسـت كـه امیـد دارم ايـن فراينـد با شـرايطی كه مـا در دانشـگاهها ايجـاد می كنیم 
بتوانیـم اعتمـاد را در خیـران تقويـت كنیم چون ايـن موضوع به عرصـه علم و دانش 

كشـور كمـك می كند .
وی ادامـه داد: زيـر سـاخت هـا و تجهیـزات فیزيكـی در دانشـگاهها نیازمنـد توجـه 
خیـران اسـت و امیدواريـم مـا هـم در ترويـج ايـن مسـاله تـالش كنیم و بـا كارهای 

مشـترک خیـران مـا هم نقشـی در ايـن زمینه داشـته باشـیم.
ريیـس دانشـگاه تهـران افزود: وقتی صحبت از دانشـگاه نسـل سـه و چهار می شـود 
يعنـی دانشـگاه كارآفريـن اسـت و يعنی اينكه شـاهد راه انـدازی كارهـای كارآفرينی 
باشـیم امـا بايـد توجه كنیم كه مـا در فرايند كارآفرينی زنجیره ای را شـاهد هسـتیم 

كـه هـر كدام از ايـن عناصر نباشـد فراينـد كارآفرينی انجام نمی شـود.
مقیمـی ادامـه داد: فراينـد كارآفرينـی زمانـی بـه سـامان مـی رسـد كـه ايـده های 
جديـد بـر مبنـای پايـه هـای جديـد شـكل می گیـرد و در نـوآوری تبديـل بـه يك 
ايـده جديـد و در فراينـد كارآفرينـی بـا ريسـك بـاال كسـب و كار جديـد ايجـاد 
و تجـاری سـازی می شـود و نیازهـای جامعـه را پاسـخ دهـد و اگـر يكـی از اين 
عناصـر بـه درسـتی انجـام نشـود فراينـد كارآفرينـی بـه خوبی انجام نشـده اسـت.

وی خاطرنشـان كـرد: در بحـث كارآفرينـی برخـی معتقدنـد كه علوم پايـه بايد خود 
را بـه صـورت علـوم كاربـردی يـا از صحنـه نهاد علـم خارج يا حـذف كنند امـا اتفاقا 
ايـن مسـاله دانشـگاه كارآفريـن را بـا مخاطـره مواجـه می كنـد و معتقـدم از طريـق 
علـوم پايـه، نـوآوری به وجود مـی آيد و آن زمان صاحب كسـب و كار مـی تواند اين 

مسـاله را تجاری سـازی كند.

سـعداله نصیـری قیـداری ريیـس دانشـگاه شـهید 
بهشـتی نیـز در ايـن مراسـم در سـخنانی اظهـار 
داشـت: خوشـحالم كـه در چنیـن جمـع صمیمـی 
و پـر انـرژی حضـور يافتـم كـه نیكـوكاری، علـم و 
اخـالق بـا هـم آمیخته شـده اسـت. وقتی انسـان بـه علم آمیختـه می شـود باالتر از 

ماليـك و هـم كالم بـا خداونـد مـی شـود.
وی تصريـح كـرد: از نـگاه بـرون دينـی خداوند به ما كرامت داده كه مسـیر دانشـگاه 
علـم قـرار داده اسـت علـم بسـیار زيباسـت و هـر تحولـی در اثر علـم و هـر اقتداری 

براثـر علـم رخ می دهد.
نصیـری قیـداری تاكیـد كـرد: مـن به عنـوان دبیر پايـه گـذاری علوم پايه هسـتم و 
همـه ايـن اتفاقـات را در سـال ۲۰۲۲ كـه بـه نام سـال علـوم پايـه نامگذاری شـده، 
گـزارش خواهـم داد و همـه مـی دانیم كه علوم پايه گاهی ۵۰ سـال طول می كشـد 

تـا بـه ثمر بنشـیند. بـرای علـوم پايه بايـد دولت كمـك كند.
وی افـزود: اخیـرا ريیـس جمهـوری دسـتور دادنـد كـه صنـدوق علـم و نـوآوری در 
شـورای عالـی عتـف تشـكیل شـود پـس بايـد دولـت كمـك كنـد اگرچـه بخـش 

خصوصـی تـا حـدودی بـه ايـن عرصـه ورود كـرده اسـت.

پنجمین جشنواره   گذاری  ريیس شورای سیاست 
اين  در  گفت:  جوان  دانشمندان  و  انديشمندان 
برای  و  نخبه كشور پشتیبانی  از جوانان  جشنواره 
هدف  اين  و  می شود  تالش  ايده ها  سازی  تجاری 
امكان پذير نیست مگر اينكه از آينده سازان كشور 

حمايت شود.
پنجمین   در  جمیلی   ابراهیم  بازاركار،  گزارش  به 

جشنواره انديشمندان و دانشمندان جوان در تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران تصريح 
كرد: مراسم امروز جمع پدران و مادرانی است كه دلسوز فرزندان خود هستند بايد 

امروز كاری كنیم كه شركت كنندگان در اين جشنواره احساس غرور كنند.
وی افزود: نتیجه برگزيده شـدن يا نشـدن در اين جشـنواره يكی اسـت، جشـنواره امید 
بـه آينـده را در جوانـان تقويت كرد و ثابت كرد كه برای علم بايد سـرمايه گذاری شـود 

و سـرمايه گذاری در علم اگر انجام شـود شـاهد رشـد علم خواهیم بود.

وی بـا بیـان اينكـه جشـنواره نشـان مـی دهـد كه در شـیوه خلـق خالقیت هـا بايد 
تغییـر نگرش داشـت، تصريح كرد:اين جشـنواره ايـن پیام را برای مسـووالن و دولت 
سـیزدهم مـی دهـد كـه اولويـت علمـی بايد بـا آرامـش فكری باشـد بـدون آرامش 

نمـی تـوان كار بزرگ انجـام داد.
ريیس شـورای سیاسـت گذاری جشـنواره انديشـمندان و دانشـمندان جوان ادامـه داد: 
جشـنواره انديشـمندان و دانشـمندان جـوان محلـی بـرای تولیـد كار و پیونـد علم و 
ثـروت اسـت و بايد با نـگاه علمی به امكانـات موجود، تالش كنیـم حداكثر بهره وری 
را در منابع ملی داشـته باشـیم. ۹۰ درصد فعالیت در اين جشـنواره داوطلبانه اسـت. 
جمیلـی تصريـح كـرد اين كشـور برای كار سـاخته شـده چـون انسـان هايی كه كار 
دارنـد دنبـال حاشـیه نیسـتند ، شـكل جشـنواره از سـال ۱۴۰۱ تغییـر خواهد كرد 
و بـه سـمت و سـويی خواهـد رفـت تـا بـه عالقه مندان بـه خدمـت از میـان جوانان 
اسـتفاده كنیـم. اكـو ۱۳۰ میلیـون تومان بـه ما كمك كـرد و ما اين را برای كسـانی 

كـه برگزيده نشـدند هزينـه میكنیم.
وی خاطرنشـان كـرد: سـال ۲۰۲۲ سـال علـوم پايه نامگذاری شـده اسـت كـه برای 

ايـن موضـوع هـم بايد تـالش كنیم تا رشـد علـوم پايه را شـاهد باشـیم.
ريیس شـورای سیاسـت گذاری پنجمین جشـنواره انديشـمندان و دانشمندان جوان 
دربـاره هـوش مصنوعـی نیـز گفـت: ابن هوش نوعـی ديگـر از زندگی كردن اسـت و 
الزم اسـت كـه اولیـن آكادمـی هـوش مصنوعـی در مركـز نـوآوری آزادی روز جمعه 
افتتـاح خواهـد شـد و نقـش ايـن آكادمـی در آينـده هـوش مصنوعی كشـور بسـیار 
نمايـان باشـد و درخواسـت دارم كه جوانان مـا را در اين آكادمی هـم همراهی كنند.

جشـنواره  پنجمیـن  ريیـس  ای  كمـره  محمـود 
انديشـمندان و دانشـمندان جوان هم گفت: در اين 
هیاهـو و شـرايطی كـه در دنیـا و ايران وجـود دارد 
ايـن نـوع حركـت هـا جايـگاه عـادی و روزمـره ای 
ندارد، جوانان و انديشـمندان ما ايـده ای را پردازش 
مـی كننـد و بـرای آينـده خود و كشـور ايده پـردازی می كننـد اما ممكن اسـت در 
ايـن هیاهـوی روزگار ديـده نشـوند يـا در مـدار غیرشايسـته سـاالری ديده نشـوند.

وی تصريـح كـرد: البتـه كسـانی هسـتند كـه مـی توانند تـالش و ايـده اين افـراد را 
بشناسـند و معرفـی كننـد كـه برگزاری اين جشـنواره ها مـی تواند مفیـد و موثر در 

بخـش شناسـايی و معرفـی اين افراد باشـد.
ريیـس پنجمین جشـنواره انديشـمندان و دانشـمندان جـوان ادامـه داد: ايجاد امید 
در جوانـان و امیـدوار كردن به اينكه در كشـور خودشـان طرفـداران و حامیانی دارند 
كـه در ايـن كشـور رشـد كننـد، بايـد ايـن را بـه جوانـان بگويیم كـه بايـد از اين 

فرصـت ها اسـتفاده كنند.

كمره ای اضافه كرد: اين جشنواره اولین بار است كه در كشور 
بخش خصوصی به حمايت از پژوهشگران و فناوری روی آورده 
است. اين حمايت در بخش علوم پايه است و ممكن است كه علوم 
پايه نتیجه زود بازده ندارد اما تاثیرگذار است ، پس علم و نشا آن 

كار ارزشمند است و در مدت زمان مشخصی به بار می نشیند. 
در پنجمیـن جشـنواره انديشـمندان و دانشـمندان جـوان ۱۵۳۲ ايـده در سـايت 
جشـنواره ثبـت شـد كـه در نهايت ۳۱۳ ايده بررسـی شـد و ۱۴ ايـده در بخش ايده 

پـردازان و چهـار تیـم در بخـش كسـب و كار نوپـا برگزيده شـدند. 
نفـرات برتـر در بخـش هـای مختلـف ايـن جشـنواره بـا حضـور مسـئوالن علمـی و 
اجرايـی تقديـر شـدند و تنديـس و جايـزه گرفتنـد و براسـاس اعـالم مسـئوالن 
جشـنواره، برگزيـدگان جشـنواره عالوه بـر دريافت اعتبـار حمايتی بنیـاد نیكوكاری 
ايـده بـرای ورود بـه اكوسیسـتم  جمیلـی، از شـرايط همراهـی تـا تجاری سـازی 

كارآفرينـی و اقتصـادی كشـور نیـز بهره منـد می شـوند.

 گزارش: لیال قرنفلی

پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در ایستگاه پایانی؛ 

جشنواره قرن، برترین های خود را در رشته های مختلف علوم پایه شناخت 

اشاره:
اختتامیه پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با حضور سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزِی و شخصیت های علمی و اجرایی 
مثل دکتر مقیمی رئیس دانشگاه تهراُن، دکتر رسول جلیلی رئیس دانشگاه شریُف، مهندس جمیلی رئیس بنیاد جمیلی، دکتر نصیری قیداری رئیس 

دانشگاه شهید بهشتی  و جمعی از نخبگان و صاحب نظان به صورت حضوری و مجازی در دانشگاه تهران برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار بازارکاُر جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان هرساله با حمایت بنیاد نیکوکاری جمیلی، ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، دانشکده علوم دانشگاه تهران، معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری، بنیاد حامیان دانشگاه تهران، با هدف حمایت از ایده های جوانان در 
5 حوزه علوم پایه )ریاضی، آمار، علوم کامپیوتر، فیزیک، شیمی، زمین شناسی و علوم زیستی ( برگزار می شود. که امسال  دو رویکرد ویژه ویروس 

کرونا و هوش مصنوعی( نیز به آن اضافه شد.

وزیر  تاکید 
جهادکشاورزی 

المللی شدن بر بین 
 جشنواره قرن

از طریق علوم پایه، نوآوری 
به وجود می آید

نامگذاری سال ۲۰۲۲ 
به نام سال علوم پایه

اولین آکادمی هوش 
مصنوعی در مرکز نوآوری 
آزادی افتتاح خواهد شد

علوم پایه نتیجه
 زود بازده ندارد

 اما تاثیرگذار است

علوم پایه علم، 
اصل و ریشه است
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دعوت به همکاری

يك شركت پيمانكاري و عمراني 

جهت تكميل كادر خود در شهر تهران )محدوده ميدان دكتر فاطمي( از 

افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

كارمند دبيرخانه،  تايپيست، مسئول بايگاني

 word و نرم افزارهاي آفيس بخصوص ICDL خانم، مسلط به

و excel، مسلط به امور دفتري و دبيرخانه

Social Media و Web Search ،آشنا به شيوه مكاتبات اداري

)Dabir( ترجيحا آشنا با نرم افزار كتيبه

حقوق ثابت + شرايط قانون كار + بيمه + عيدي + سنوات و..

متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه ارتباطي اعالم شده در 

آگهي درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمايند.

t.resume.hr@gmail.com

آدرس لينك : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111116

دعوت به همکاری

يك شركت جهت تكميل كادر خود در استان هاي تهران و البرز از 
افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

سرپرست مهندسي، كارشناس مهندسي

مسئول انبار آقا، حسابدار خانم

رقكار صنعتي آقا
 از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به

 ايميل زير ارسال نمايند.

admin@coolsummer-co.com

آدرس لينك :
 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111113

دعوت به همکاری

شركت okala )فروش اينترنتي افق كوروش( 
وابسته به گروه صنعتي گلرنگ

 براي فروشگاههاي خود درشرق، غرب
 و جنوب تهران از جوانان باانگيزه، پرتالش و داراي روحيه كار تيمي 

دعوت به همكاري مي نمايد:
كارمند فروشگاه )آقا(

داراي كارت پايان خدمت يا معافيت براي آقايان
داراي سالمت و توان جسمي، سن بين 20 تا 40 سال

توانايي كار در دو شيفت صبح و عصر )چرخشي(
داراي مدرك تحصيلي حداقل ديپلم

حقوق و مزاياي مناسب، پرداخت به موقع و منظم حقوق + بيمه تامين 
اجتماعي + بيمه تكميلي و بن ارزاق

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

JOBS.OKALA@GMAIL.COM
آدرس لينك :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111110

دعوت به همکاری

شركت مهندسي ثمين نيرو 
در تهران جهت تكميل كادر خود از افراد واجد شرايط زير دعوت به 

همكاري مي نمايد:
كارمند حسابداري    

آشنايي با برنامه حسابداري شايگان
كارمند اداري تسلط كامل به برنامه اكسل و ورد

ساعت كاري : همه روزه از ساعت 30/8 الي 17 )پنجشنبه ها تا ساعت 13(
حقوق مطابق وزارت كار + پاداش + بيمه تامين اجتماعي بعد از پايان دوره 

آزمايشي )آموزش رايگان(
متقاضيان محترم ميتوانند رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند.

N.khosravi@saminniroo.com
آدرس لينك :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111109

دعوت به همکاری

شركت توليد نوشيدني ساسان )پپسي(

 واقع در ميدان فتح كيلومتر 3 جاده قديم كرج جهت تكميل كادر خود از 

استان هاي تهران و البرز از افراد با سابقه كار مكفي و

 واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

كارشناس مكانيك: آقا، تمام وقت، كارشناسي يا كارشناسي ارشد 

مكانيك، سن 30 الي 40 سال، حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط با صنايع 

غذايي ترجيحا نوشيدني، زبان انگليسي: متوسط به باال

آشنا با ماشين آالت صنعت نوشيدني

 )پروسس، پاستوريزاسيون، پركن ها، بسته بندها(

آشنا با انواع قطعات برقي، الكترونيكي و مكانيكي، PLC، درايو،

 موتور الكتريكي، گيربكس و آشنا با سيستم هاي تاسيسات

 )برودت، بخار و هواي فشرده(

آشنا با سيستم هاي پنوماتيك،  آشنا با روش هاي ماشينكاري و ساخت قطعات

كار به صورت شيفتي چرخشي 12 ساعت روز و شب )6 صبح الي 18 عصر و بالعكس(

پرداخت به موقع حقوق، بيمه و بيمه تكميلي از بدو استخدام

اضافه كاري،عيدي و سنوات، سرويس رفت و برگشت، ناهار و شام

سرپرست تاسيسات : آقا، تمام وقت

ليسانس مكانيك )ترجيحا گرايش حرارت و سياالت( و باالتر

سن 30 تا 40 سال، سابقه كار مرتبط تقريبا 5 تا 10 سال

آشنا به اصول 5S، آشنايي با زبان انگليسي در حد متوسط به باال

داراي روحيه همكاري تيمي، آشنايي كامل تئوري و اجرايي در بخش برودت ، 

شامل چيلرهاي تراكمي و جذبي )فريون و آمونياك(

آشنايي كامل تئوري و اجرايي در بخش كندانسورهاي تبخيري، برج هاي 

خنك كن، ايرواشرها و هواسازها،  آشنايي كامل تئوري و اجرايي در بخش 

ديگ هاي بخار،  آشنايي كامل تئوري و اجرايي در بخش كمپرسورهاي 

هواي فشرده 10 و 40 بار،  آشنايي كامل با مباحث آب هاي صنعتي، 

تصفيه آب و فاضالب،  آشنايي كامل با انواع پمپ ها و نحوه نگهداري و 

تعميرات آنها، آشنايي و توانايي اجرايي در جوشكاري برق و مس

آشنايي اوليه با پايپينگ خطوط تاسيسات،  آشنايي اوليه با موارد عمومي برق

دائم روز كار، پرداخت به موقع حقوق،  بيمه و بيمه تكميلي از بدو استخدام

اضافه كاري،  عيدي و سنوات، سرويس رفت و برگشت، ناهار و شام

كارشناس برق:  آقا، تمام وقت، كارشناسي يا كارداني برق

داشتن سابقه كار حد اقل 2 سال خصوصا صنايع غذايي نوشيدني و دارويي در 

اولويت مي باشد.

شرايط سني از 26 الي 36 سال،  آشنايي با PLC و برنامه نويسي

UPS توانايي كار با تابلوهاي برق قدرت، توزيع ، فرمان، ديزل ژنراتور و

آشنايي با درايوهاي صنعتي و نحوه كار با آنها

آشنايي با تابلوهاي قدرت، فرمان و توزيع

آشنايي با تاسيسات مكانيكي صنعتي، سيستم هاي تبريد، هواي فشرده، پمپاژ

كار به صورت شيفتي چرخشي 12 ساعت روز و شب )6 صبح الي 18 عصر 

و بالعكس(، پرداخت به موقع حقوق

بيمه و بيمه تكميلي از بدو استخدام،  اضافه كاري

عيدي و سنوات، سرويس رفت و برگشت، ناهار و شام

كارشناس كنترل خط توليد )تضمين كيفيت(: آقا

تمام وقت، ليسانس يا كارداني صنايع غذايي يا شيمي

كار به صورت شيفتي چرخشي 12 ساعت روز و شب )6 الي 18 و بالعكس(

حداقل 1 سال سابقه كار در صنايع مرتبط مواد غذايي و نوشيدني يا دارويي

حداكثر 40 سال، ساكن غرب استان تهران و البرز

تسلط به IPQC كنترل كيفيت در خط توليد

آشنايي با تجهيزات آزمايشگاهي

كار به صورت شيفتي چرخشي 12 ساعت روز و شب )6 صبح الي 18 عصر 

و بالعكس(،  پرداخت به موقع حقوق

بيمه و بيمه تكميلي از بدو استخدام،  اضافه كاري

عيدي و سنوات،  سرويس رفت و برگشت، ناهار و شام

 از متقاضيان واجد شرايط و داراي معافيت دائم يا كارت پايان خدمت 

خواهشمنديم رزومه كامل خود را با ذكر عنوان شغلي به ايميل زير ارسال نمايند.

ميدان فتح كيلومتر 3 جاده قديم كرج شركت ساسان

s.resume93@gmail.com

آدرس لينك :
 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111108

دکتر غالمحسـین رحیمی، معـاون پژوهـش و فنـاوری وزرات علوم، 
تحقیقـات و فناوری از برگـزاری بیش از ۸۰۰۰ دوره مهارتی در 

سـال ۱۴۰۰ خبر داد.
بـه گـزارش بـازارکار، دکتـر رحیمـی بـا بیـان اینکه 
آمارهـا و اطالعـات موجـود درخصـوص وضعیت 
نـرخ  بـودن  ناکافـی  بیانگـر  اشـتغال کشـور، 
اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی در کشور 
اسـت گفت: عوامل متعـددی از جمله بهبود 
فضـای کسـب و کار، کاهش تصـدی گری 
دولـت و نهادها، اسـتفاده بهینه از بـازار کار 
و نیازهـای کشـور، مدیریت همـکاری های 
بیـن المللـی و بهبـود کیفیـت نیـروی کار 
دانـش آموختـه منجـر بـه حل این مشـکل 

خواهد شـد.
وی توسـعه دوره هـای مهـارت افزایی در دانشـگاه ها 
و مراکـز آمـوزش عالـی را ضـروری دانسـته و بـر 
همـکاری صنایع و دسـتگاه های اجرایـی در برگزاری 

آن تاکیـد نمود.
اشـتغال  وضعیـت  کـرد:  بیـان  ادامـه  در  رحیمـی  دکتـر 
دانش آموختگان و اثر بخشـی آنها در محیط کار به صورت مسـتقیم 
وابسـته به توانمندی های شـغلی و مهارتی آنها بوده و ضروری اسـت 
اینگونـه  در زمـان دانشـجویی 
مــوضـــوعات مـورد توجـه 

قـرار گیرنـد.
معـاون وزیـر علـوم یادآور شـد 
اقدامـات  و  برنامه ریزی هـا 
مناسبی در دانشـگاه ها و مراکز 
آمـوزش عالـی کشـور جهـت 
توسعه دوره های مهارت افزایی 
صورت گرفته اسـت. بر اسـاس 
از  دریافتـی  اطالعـات  و  آمـار 
۷۷ دانشـگاه و مراکـز آمـوزش 
تعـداد  عالـی در سـال ۱۴۰۰ 
افزایـی  مهـارت  دوره   ۸۲۴۵
برگـزار شده اسـت و درحـدود 
۲۵۰۷۱۸ نفـر از دانشـجویان در ایـن دوره شـرکت نموده انـد. ۷۶ 
درصـد از دوره های برگزارشـده تخصصی و ۲۴ درصـد از آن دوره های 

بوده انـد. عمومـی 
وی در ادامـه خاطـر نشـان کـرد: برگـزاری دوره های مهـارت افزایی 
در سـال ۱۴۰۰ نسـبت بـه سـال گذشـته از رشـد قابـل مالحظه ای 
برخـوردار بـوده اسـت و ایـن امـر بیانگـر توجه دانشـگاه هـا و مراکز 
آمـوزش عالـی به برگـزاری و توسـعه دوره های مهارت افزایی اسـت.
دکتـر رحیمی افزود: به طور میانگین در هر دانشـگاه و مرکز آموزش 
عالـی ۱۰۷ دوره مهـارت افزایـی برگـزار شـده اسـت کـه بـه طـور 
متوسـط ۱۴ دوره با مشـارکت واحد های صنعتی بوده اسـت. بیشترین 
تعـداد دوره هـای برگـزار شـده نیـز در گـروه های فنی و مهندسـی، 
علـوم انسـانی، هنـر، کشـاورزی و دامپـروری و علـوم پایـه اسـت. 
همچنیـن میانگیـن تعـداد شـرکت کننـدگان در دوره هـای مهارت 
افزایـی در هـر دانشـگاه و مراکز آموزش عالی کشـور نیـز ۳۲۵۶ نفر 
بوده اسـت. اکثر شـرکت کنندگان دوره هـای مهارت آموزی در مقطع 

کارشناسـی و پـس از آن کاردانی بـوده اند.                   

معـاون پژوهـش و فنـاوری وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری بر لزوم 
ایجاد مراکز مواریث پژوهی در دانشـگاه ها تأکید کرد و گفت: کشـور 
مـا دارای سـابقه علمی درخشـانی اسـت لذا هر دانشـگاه بـا توجه به 
آنکـه در کدام شـهر پدید آمده باید دارای مرکزی شـود کـه روی آثار 
مواریـث خـود کار کنـد و آن را بـه زبـان علمـی جدیـد بیـان کند تا 

بتوانیـم پیونـد عمیق علمی با ریشـه های خـود بیابیم.

لزوم ایجاد مراکز مواریث پژوهی در دانشگاه ها                       
دکتـر رحیمـی همچنیـن در اجـالس معاونـان پژوهـش و فنـاوری 
دانشـگاه ها، پژوهشـگاه ها، موسسـات آمـوزش عالـی و پـارک هـای 
علم و فناوری اظهار داشـت: دانشـگاه ها و پژوهشـگاه های کشور باید 
در چند سـال آینده اهتمام ویژه ای به مقوله فناوری داشـته باشـند.

وی بـا بیـان اینکـه مقاالت چـاپ شـده در داخل و خـارج مهم ترین 
رکـن افتخارآفرینی بـرای جمهوری اسـالمی ایران بوده اسـت، افزود: 
در سـال ۲۰۲۰ بیـش از ۷۰ هـزار سـند علمی در سـطح بین المللی 
و همچنیـن نزدیـک بـه همیـن تعداد نیـز در مجـالت داخلی 

بـه چاپ رسـیده اسـت.
معـاون پژوهـش و فنـاوری وزارت علوم تصریـح کرد: ۸۰ تـا ۸۵ هزار 
عضـو هیئـت علمـی بـا میانگیـن ۱.۷ در سـال ۱۳۹۹ مقالـه 
بـه چـاپ رسـانده انـد، کـه ایـن امـر نشـان دهنـده حیـات پربار 

تحقیقاتی اسـت کـه در نهادهـای علمی وجـود دارد.
وی در خصوص تحقیقات تقاضامحور خاطرنشـان کرد: در این زمینه 
افـراط و تفریـط نباید صورت گیرد. اسـتاد دانشـگاه، صنعتگر و مدیر 
عامـل شـرکت نیسـت. اسـاتید باید کمک به تشـکیل شـرکت های 
دانـش بنیـان کننـد؛ نمـی شـود هـم اسـتاد برجسـته بـود و هم 

مدیـر عامـل یک شـرکت رو به رشـد.

دانشگاه ها و پژوهشگاه ها باید به پدید آمدن 
شرکت های دانش بنیان کمک کنند

معـاون پژوهش و فنـاوری وزارت علوم گفت: هم اکنون دورانی اسـت 
که دانشـگاه ها و پژوهشـگاه ها باید کمک به پدید آمدن شـرکت های 

دانش بنیان کنند.
وی عنـوان کـرد: تحقیقـات معطـوف بـه کاربـرد باید مـالک ارزیابی 
عملکـرد اسـاتید باشـد. از هـر ۴ تحقیـق کـه توسـط اسـتادان 
انجـام مـی شـود، یـک تحقیـق در راسـتای علـم برای گسـترش 
مرزهـای دانـش، ۲تحقیـق معطوف بـه کاربرد و یـک تحقیق نیز 
مبتنـی بـر قـرارداد مـی باشـد. ایـن تحقیقـات هسـته اصلی 

تحقیقـات دانشـگاه هـا و پژوهشـگاه هـا اسـت.
دکتـر رحیمـی افـزود: خدمـات فناورانـه و تخصصـی و علمـی کـه 

دانشـگاه هـا بـه بیـرون مـی دهنـد نیـز بایـد مولفـه اصلی باشـد.
دکتـر رحیمـی در ادامـه صحبت هـای خـود بـر لـزوم ایجـاد مراکـز 
مواریـث پژوهـی در دانشـگاه هـا تأکید کرد و گفت: کشـور مـا دارای 
سـابقه علمـی درخشـانی اسـت لذا هر دانشـگاه بـا توجه بـه آنکه در 
کدام شـهر پدیـد آمده باید دارای مرکزی شـود کـه روی آثار مواریث 
خـود کار کنـد و آن را بـه زبان علمی جدید بیان کند تا بتوانیم پیوند 

عمیق علمی با ریشه های خود بیابیم. 

ضرورت توجه به کارآفرینی و پیشنهاد ایجاد مرکز 
کاریابی و ایجاد مدرسه اشتغال در دانشگاه

دکتـر علی خیرالدین معاون فناوری و نـوآوری وزارت علوم، تحقیقات 

و فنـاوری نیـز در اجـالس معاونـان پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه ها، 
پژوهشـگاه هـا، موسسـات آموزش عالـی و پارک های علـم و فناوری 
گفـت: بایـد گفتمـان فنـاوری را در کشـور گسـترش دهیـم و هفته 

پژوهـش و فنـاوری بهترین بسـتر بـرای این مهم اسـت.  
دکتر خیرالدین در این اجالس گفت: از سـال ۱۳۸۳ که بحث تغییر نام 
وزارت علوم اتفاق افتاد وظایف بسـیار زیادی به وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری محول شـده به ویـژه در حوزه فناوری.
وی افـزود: خوشـبختانه بـا پیگیـری دکتـر زلفـی گل وزیـر علـوم، 
تحقیقـات و فناوری و هماهنگی هـای صورت گرفته، معاونت فناوری 

و نـوآوری شـکل گرفت.
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم بـا بیـان اینکـه بحـث هـای 
پژوهـش بنیـادی و تبدیـل ایده بـه محصول برعهـده ایـن وزارتخانه 
اسـت تصریـح کـرد: در بخـش خلـق نـوآوری و فنـاوری بایـد 

فعالیـت هـای بیشـتری صـورت گیرد.
دکتـر خیرالدیـن بر ضرورت توجـه به بحث کارآفرینی در دانشـگاه ها 
تأکیـد و پیشـنهاد ایجـاد مرکـز کاریابی و ایجاد مدرسـه اشـتغال در 

دانشـگاه هـا را نیز ارائـه کرد.
وی افزود: تحقیقات بنیادی بسـیار مهم هسـتند البته همه تحقیقات 

بنیادی نیسـتند؛ بخشی باید توسـعه ای و نیاز محور باشند.
بـه گفته معاون فنـاوری و نوآوری وزارت علـوم، باید گفتمان فناوری 
را در کشـور گسـترش دهیم و هفته پژوهش و فناوری بهترین بسـتر 

برای این مهم اسـت.
وی در ادامـه سـخنان خـود بیـان داشـت: وزارت علـوم، تحقیقـات و 
فنـاوری اتـاق فکـر دولـت اسـت. ۱۶ اتاق فکـر در وزارت علـوم ایجاد 
شـده و پیشـنهاد مـی دهـم این اتاق هـای فکر در دانشـگاه ها نیز شـکل 

گیرد.
اشتغال و برنامه محور بودن فعالیت ها طرح ها 

محور ارزیابی است
دکتر محسـن شـریفی مدیـرکل دفتـر سیاسـتگذاری و برنامه ریزی 
امـور پژوهشـی و دبیر جشـنواره تجلیل از پژوهشـگران برگزیـده، در 
پنجـاه و نهمیـن اجـالس معاونـان پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه ها، 
پژوهشـگاه ها، موسسـات آمـوزش عالـی و پارک هـای علـم و فناوری 
کـه بـا هـدف هماهنگـی و تبیـن برنامه های هفتـه پژوهـش برگزار 

شـد، اهـداف برگـزاری هفتـه پژوهـش را بـه صـورت خالصـه؛ 
ترویـج فرهنـگ پژوهش و فناوری در کشـور، ارتقـای منزلت و 

جایـگاه پژوهش و فناوری، معرفی توانمندی های پژوهشـی، 
فنـاوری و نـوآوری کشـور ، تشـویق، تقویت، ایجـاد انگیزه 
در اعضـای هیأت علمـی و پژوهشـگران و فناوران کشـور 
و فراهم سـازی زمینه گسـترش پژوهش هـای هدفمند و 
موثر در سـطح جامعه دانسـت و گفت: یکی از برنامه ها 
و رخدادهـای مهـم هفتـه پژوهش که انصافاً اثربخشـی 
خوبـی خصوصـاً در جامعـه علمـی کـه پژوهشـگران و 
اعضـای هیـات علمی هسـتند داشـته همین جشـنواره 
تجلیـل از پژوهشـگران و فنـاوران برتر اسـت که امسـال 

شـاهد بیسـت و دومین دوره این جشـنواره هسـتیم.
مدیـرکل دفتـر سیاسـتگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشـی 

بیـان داشـت: ایـن جشـنواره در ۲ بخـش برگـزار می شـود که 
بخـش اول در دانشـگاه ها انجام می شـود که معموالً شـهریور ماه 

هـر سـال در قالـب آییـن نامـه ای بـه دانشـگاه ها و مراکز پژوهشـی، 
پژوهشـگاه ها، دسـتگاه های اجرایـی و بخش خصوصی یـا غیر دولتی 
ابـالغ می شـود و از دانشـگاه ها درخواسـت می کنیـم تـا یـک نفر که 

شـاخص های الزم را داراسـت معرفـی کنند.
دکتـر شـریفی با اشـاره به ارزیابـی اطالعات فنـاوران و پژوهشـگران 
اظهـار داشـت: مـا سـعی کرده ایـم کـه اطالعـات کسـی جـا نمانـد 
بنابراین در فاز اول، مراکز خودشـان افراد را انتخاب کرده و اسـامی را 
بـرای ما ارسـال می کننـد و نهایتاً در چند جلسـه داوری کـه ازتعداد 
۷۰ تا ۸۰ نفر داور که از پژوهشگران سال های گذشته هستند در ۲ مرحله 
پژوهشـگران برتر انتخاب می شـوند و همین اتفـاق در بخش فناوری 
هـم صورت میگیرد. البته بخش انتخـاب و داوری در دفتر فناوری که 

هـم اکنـون تبدیل بـه معاونت فناوری شـده انجام می شـود.
دکتر شـریفی مهمترین شـاخص ها برای برگزیدن پژوهشـگران برتر 
مـواردی را ماننـد نقش آفرینی در تولید علم، نقش آفرینـی در ارتباط 
بیـن صنعـت و جامعه بـا انجام تحقیقـات کاربـردی، نقش آفرینی در 
حـل مسـائل جامعـه یـا در اشـتغال و برنامـه محـور بـودن فعایت ها 
برشـمرد و افـزود: در بخش فنـاوری هم به عنوان نمونه نقش طرح فناور 
در حـل مسـائل کشـور یا نقش آفرینی فـرد در کارآفرینی و اشـتغال، 
تولید محصول، میزان فروش خوب و داشـتن بازار هدف از شـاخص هایی 

هسـتند که لحاظ خواهد شـد.
وی خاطـر نشـان کـرد: امسـال بنـا بـه دسـتور وزیـر علـوم، یـک 
مجموعـه دیگـری اضافه شـده مثاًل عضو هیات علمی که بیشـترین 
ارجاعـات را دارد یـا کتابـی تالیـف کـرده که در سـطح بیـن المللی 
و داخلـی جایـگاه خاصـی دارد یـا در حوزه ثبـت اختراعـات و یا در 
بحـث تجـاری سـازی موفـق بـوده، همچنین افـرادی کـه در حوزه 
هنـر توانسـته انـد آثـار بدیعـی را در داخـل و خـارج از کشـور 
خلـق کننـد بتواننـد از این فرصت اسـتفاده کننـد و این جدول هم 

امسـال اضافه شـده است.
وی یـادآور شـد: در حـال حاضـر در بخـش پژوهشـگران و فنـاوران 
در مجمـوع حـدود ۳۷۵ پرونـده در رشـته های مختلـف بـه دسـت 
مـا رسـیده که تقربیا ۱۰۰ پرونده نسـبت به سـال گذشـته افزایش 
داشـته اسـت کـه داوران جشـنواره در حـال بررسـی ایـن پرونده ها 

هستند.

تاکید مسئوالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: 

توسعـه اشتغـال
 دانش آموختگان 

با گسترش دوره های 
مهـارت افـزایـی

 در دانشگاه ها

گزارش: امیرعلی بینام
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در گفت و گو های جداگانه ای مطرح شد 

سکانس هایی از زندگی کارآفرینان

از کارآفرینی در عرصه تولید عسل تا نبود حمایت و تسهیالت
سـامان	محمـد	نـژاد	یکـی	از	کارآفرینـان	حوزه		زنبور	داری	و	تولید	عسـل	در	کردسـتان	اسـت	که	برای	ایجاد	اشـتغال	

خـود	و	جوانـان	هم	شـهریش	بـه	ایـن	کار	روی	آورده	و	بـا	عشـق	و	عالقه	آن	را	دنبـال	می	کند.
ایـن	کارآفریـن	کردسـتانی	۳۲	سـال	سـن	دارد	و	اهل	شهرسـتان	زیبای	بانه	اسـت	که	۱٥	سـال	از	عمر	خـود	را	به	این	

کار	اختصـاص	داده	و	بـرای	تعدادی	از	جوانان	شـهر	خود	ایجاد	اشـتغال	کرده	اسـت.
کار	خود	را	از	صفر	شـروع	کرده	و	حال	پس	از	گذشـت	۱٥	سـال	همچنان	این	کار	را	با	عشـق	و	عالقه	دنبال	و	در	زمینه	

زنبورداری	و	تولید	عسـل	چه	به	صورت	سـنتی	و	چه	به	صورت	مدرن	مشـغول	فعالیت	اسـت.
سـامان	محمدنـژاد	در	گفت	وگـو	با	ایسـنا	می	گوید:	۱٥	سـال	اسـت	کـه	در	این	عرصه	فعالیـت	دارم	و	راه	های	سـخت	و	
دشـواری	را	پشـت	سرگذاشـته	ام	و	در	حـال	حاضـر	یک	مجموعـه	با	٦	زیرمجموعـه	دارم	که	در	این	عرصه	مشـغول	به	

فعالیت	هستیم.
وی	عنوان	کرد:	بسـیار	مشـتاق	هسـتم	که	برای	جوانانی	که	عالقمند	به	این	کار	هسـتند	کالس	های	آموزشی	برگزار	کنم،	

به	ویژه	در	سـاخت	ژل	رویال	این	توانایی	را	در	خود	می	بینم	که	کالس	های	آموزشـی	داشـته	باشـم.
ایـن	کارآفریـن	بانـه	ای	می	گوید:	تاکنون	هیچگونه	کالس	رسـمی	و	آموزشـی	برای	کسـانی	که	میخواهنـد	این	حرفه	را	
بیاموزنـد	برگـزار	نکـرده	ام،	امـا	به	صورت	آزادانـه	افرادی	را	که	به	مجموعه	مـا	مراجعه	می	کنند	را	در	ایـن	راه	راهنمایی	

و	آمـوزش	می	دهم.
وی	از	عدم	حمایت	سـازمان	ها	از	مشـاغل	کارآفرینی	گفت:	متاسـفانه	آنچه	که	در	بحث	کارآفرینی	بسـیار	تلخ	و	مهم	

اسـت،	عدم	حمایت	سـازمان	های	مربوطه	از	کارآفرینان	اسـت.
محمدنژاد	اضافه	کرد:	متاسـفانه	برخی	از	سـازمان	ها	و	ادارات	مربوطه	برای	پرداخت	تسـهیالت	به	کارآفرینان	شـرایط	

سـختی	را	لحـاظ	می	کنند	که	از	تـوان	و	عهده	کارآفرین	خارج	اسـت.
وی	با	تاکید	براینکه	هیچگونه	تسـهیالتی	دریافت	نکرده	اسـت،	خاطرنشـان	کرد:	چندی	اسـت	که	برای	دریافت	تسـهیالت	
۱۷۰میلیون	تومانی	به	جهاد	دانشـگاهی	رجوع	و	جهاد	دانشـگاهی	نیز	این	کار	را	به		ادره	کار	ارجاع	دادند،	اما	متاسـفانه	یکی	
از	شـرط	های	اداره	کار	داشـتن	تعاونـی	اسـت	کـه		ایـن	کار	از	عهده	بنده	خارج	اسـت	و	تا	به		امروز	هم	هیچگونه	تسـهیالتی	

به	ما	پرداخت	نشـده	اسـت.
محمدنـژاد	در	پایـان	یـادآور	شـد:	یکی	از	برنامه	هایـم	برای	آینـده،	برگزاری	کالس	های	آموزشـی	برای	جوانانی	اسـت	

کـه	بـه	ایـن	کار	عالقه	دارنـد	و	قصد	دارند	قـدم	در	ایـن	راه	بگذارند.

روایت دختر کارآفرینی که یک تنه وضعیت اقتصادی روستایش را تغییر داد 	
خیلی	از	ما	به	دنبال	کسب	و	کار	موفق	و	تغییر	وضعیت	اقتصادی	مان	هستیم	اما	گاه	این	تحول	را	در	فضایی	دور	تر	از	
محل	زندگی	مان	جستجو	می	کنیم	فاطمه	کشاورزی	دختر	دغدغه	مندی	است	که	با	خالقیت	و	پشتکار	اش	شرایط	
زندگی	خانواده	خود	و	اهالی	یک	روستا	را	تغییر	داده	است.	پیوند	سرنوشت	او	با	خوشه	های	تاک	و	درآمدزایی	از	آنها	

روایت	جالبی	دارد	که	در	ادامه	خواهید	خواند.
این	جوان	دغدغه	مند	که	با	برکت	خوشه	های	تاک	اهالی	روستای	شان	را	صاحب	کسب	وکار	کرده	است.	در	مصاحبه		با	

خبرنگار	فارس	روایت	زندگی	اش	را	اینگونه		بیان	می	کند:
فاطمه	کشاورزی	هستم	دختر	یک	باغبان؛سال	۱۳۷۰	در	روستای	دشت	آزادگان	واقع	در	نود	کیلومتری	شیراز	متولد	شدم	
ما	یک	خانواده	چهار	نفره	ایم	و	من	فرزند	اول	خانواده	ام.	در	روستای	ما	وقتی	پسری	زن	می	گیرد	همان	موقع	سهم	ارثش	
را	از	باغ	و	زمین	می	دهند	تا	زندگیش	را	روی	ریل	قرار	بدهد	پدر	منم	اول	ازدواجش	با	همین	باغ	و	زمین	تالش	کرد	

که	زندگی	خانواده	چهار	نفره	مان	را	سامان	بدهد	اما	چیزی	که	ما	می	خواستیم	نشد.
سال	۱۳8۱	پدرم	روستا	را	به	حال	خودش	رها	کرد	و	برای	کار	به	شیراز	رفت	مادرم	هم	چند	وقت	بعد	رفت	پیش	پدرم.
من	و	برادرم	در	روستا	ماندیم	و	مدتی	در	خانه	عمویم	زندگی	کردیم	.	دوران	دبیرستان	را	هم	در		خوابگاه	بودیم.	درسم	
که	تمام	شد	با	برادرم	راهی	شیراز	شدیم	و	چندسالی	را	کنار	پدر	و	مادرم	در	آنجا	زندگی	کردیم.	وضعیت	شغلی	پدرم	در	
شیراز	بد	نبود	خیلی	از	کارها	را	هم	امتحان	کرد	اما	شغل	ثابت	نداشت		حوالی	سال	۱۳94	فیلش	یاد	هندوستان	کرد	
و	به	روستا	برگشت.	پدرم	به	کار	کردن	در	روستا	عادت	داشت	و	برایش	ماندن	در	شهر	سخت	بود	دلش	می	خواست	در	

محیط	شغلی	اش	استقال	داشته	باشد	و	برای	خودش	کار	کند.
مخالف جدی بازگشت به روستا بودم

مانی	که	پدرم	به	روستا	برگشت	یک	کارگاه	سنتی	شیره	انگور	راه	انداخت	از	آن	به	بعد	یک	پای	مادر	و	پدرم	شیراز	بود	
و	یه	پای	دیگر	شان	روستا.	فصل	کاشت	و	برداشت	که	می	شد	به	روستا	می	رفتند	و	با	غر	زدن	های	من	دوباره	به	شیراز	
برمی	گشتند.	دوری	از	خانواده	برایم	سخت	بود	مخصوصا	که	سال	ها	پیش	طعم	این	دوری	را	به	خوبی	چشیده	بودم	.تازه	
خانواده	مان	دورهم	جمع	شده	بود	و	نمی	خواستم	دوباره	بین	مان	فاصله	بیفتد	برای	همین	تا	راهی	روستا	می	شدند	
غر	زدن	های	من	هم	شروع	می	شد.	زنگ	می	زدم	و	می	گفتم	چرا	دست	از	سر	کچل	این	باغ	برنمی	دارید؟	فکر	میکردم	
درآمد	روستا	برای	تامین	مخارج	زندگی	کافی	نیست	هرچند	در	شهر	پدرم	درآمد	کمی	داشت	اما	ثابت	بود	واین	از	

نظر	من	خوب	بود.	ولی	خانواده	ام	مخالف	بودند	وهمان	درآمد	فصلی	روستا	را	ترجیح	می	دادند.

برای	دسترسی	به	جزییات	هرچه	بیشتر	این	گزارش	کلیک	کنید	
/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/349651

کارآفرینان همدانی که کار خود را جهادی شروع کرده اند،
 این روزها نیازمند حمایت و مانع زدایی ها هستند

کارآفرینان	همواره	با	داشته	های	محدود	خود	و	البته	ایده	های	خالقانه	شأن	پا	در	عرصه	تولید	و	گاه	ارائه	خدمات	می	گذارند.	
ایده	هایی	از	جنس	اشتغالزایی،	تولید،	تحقق	ایران	قوی	و	در	این	مسیر،	کفش	های	آهنی	به	پا	دارند.

اما	به	راستی	حال	که	آنها	قدم	های	اول	را	برداشته	اند،	آیا	تصمیم	گیران	توانسته	اند	در	مسیر	حرکتشان	آنها	را	به	نحوی	مناسب	
یاری	کنیم؟

در	بازارهای	فروش	و	صادراتی	چه	خدماتی	به	آنها	ارائه	کرده	ایم؟	آیا	قدمی	برداشته	ایم	که	تولیدشان	به	لحاظ	کمی	و	کیفی	
ارتقا	بخشیده	شود	یا	با	بی	تفاوتی	و	عدم	حمایت	ها،	یا	آنها	را	دلسرد	کرده	ایم	یا	موجب	خاموشی	چراغ	کارگاه	های	تولیدی	شأن	

شده	ایم؟
با	این	تفاسیر	در	این	خصوص	پای	صحبت	های	علی	ساعتی	و	محمد	رضا	سهرابی؛	دو	کارآفرین	بسیجی	در	شهرستان	های	فامنین	

و	اسدآباد	نشستیم.
نبود سرمایه در گردش

کار	آفرین	بسیجی	که	۳8	سال	دارد	و	روستای	ماماهان	شهرستان	فامنین	فعالیت	دارد،	در	گفتگو	با	خبرنگار	مهر	گفت:	مدتی	بود	
ایده	تولید	)دستکش	کار(	در	ذهن	من	نقش	گرفته	بود	اما	نقدینگی	الزم	برای	ورود	به	این	کار	را	نداشتم.

علی	ساعتی	با	بیان	اینکه	به	دلیل	نداشتن	نقدینگی	کافی	شروع	به	فروش	خانه	و	باغ	خود	کردم	تا	اینکه	با	همت	خودم	و	کمک	
خداوند	و	بدون	حمایت	هیچ	ارگانی	توانستم	در	اوایل	سال	۱۳9٦	دستگاه	های	مورد	نیاز	را	خریداری	نموده	و	شروع	به	کار	کنم،	

مطرح	کرد:	در	این	مسیر،	مشکالت	زیادی	را	تحمل	کردم.
وی	ادامه	داد:	بیش	از	4۰	نمونه	دستکش	را	می	توانم	تولید	کنم	اما	به	دلیل	اینکه	سرمایه	کافی	ندارم،	تنها	یک	نمونه	دستکش	

تولید	می	کنم	و	اشتغالزایی	برای	۱۱	نفر	در	این	عرصه	صورت	گرفته	است.
ساعتی	با	بیان	اینکه	در	حال	حاضر،	تعداد	۱۳	دستگاه	بافت	و	یک	دستگاه	روکش	مهیا	کرده	ام،	تصریح	کرد:	با	این	حال،	به	سبب	
مشکالت	سرمایه	در	گردش	مجبورم	که	تولیداتم	را	با	سود	خیلی	کم	به	فروش	برسانم	که	نقدینگی	و	نخ	مورد	نیاز	را	تهیه	کنم.
این	کارآفرین	فامنینی	با	اشاره	به	گران	شدن	مواد	اولیه	مورد	نیاز	خود،	مطرح	کرد:	به	دلیل	نوسانات	قیمت	ها،	ما	باید	به	اندازه	٦	
ماه	نخ	مورد	نیاز	را	تهیه	و	انبار	کنیم	ولی	این	کار	برای	بنده	امکان	پذیر	نیست؛	چراکه	هم	اکنون	نیز	با	مشکالت	شدیدی	برای	

پرداخت	حقوق	کارگران	و	بیمه	آنها	روبرو	هستم.
وی	ادامه	داد:	با	توجه	به	قانون	جدید	بیمه،	تولید	کنندگان	تازه	تأسیس	باید	تمام	مبلغ	بیمه	را	که	شامل	یک	میلیون	و	۲۰۰	هزار	

تومان	است،	پرداخت	کنند	و	بنده	با	۱۱	نیروی	کار	بایستی	مبلغ	بسیاری	بپردازم.
برای	دسترسی	به	گزارش	خواندنی	به	لینک	زیرمراجعه	نمایید	

/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/349653

 HSE كارشناس
آقا، تمام وقت، حداقل 3 سال سابقه كاري مرتبط

   ساكن: اهواز،  شرايط كاري 26 روز كار و 4 روز مرخصي
   استخدام منوط به تاييد كارفرما مي باشد.

   بيمه تامين اجتماعي
   اياب ذهاب از اهواز تا محل كار به عهده شركت مي باشد.

 QC كارشناس
 آقا، تمام وقت،  حداقل 4 سال سابقه كاري مرتبط

   ساكن: اهواز
   شرايط كاري 26 روز كار و 4 روز مرخصي
   استخدام منوط به تاييد كارفرما مي باشد.

   رشته عمران و صنايع
   بيمه تامين اجتماعي

   اياب ذهاب از اهواز تا محل كار به عهده شركت مي باشد.
كارشناس كنترل پروژه 

 آقا، تمام وقت،   حداقل 5 سال سابقه كاري مرتبط
   ساكن: اهواز

   شرايط كاري 26 روز كار و 4 روز مرخصي
   استخدام منوط به تاييد كارفرما مي باشد.

   رشته عمران و صنايع
   بيمه تامين اجتماعي

   اياب ذهاب از اهواز تا محل كار به عهده شركت مي باشد.
راننده بيل مكانيكي 

آقا، تمام وقت،   حداقل 7 سال سابقه كاري مرتبط طبق ليست بيمه
   ساكن: اهواز،  داراي گواهينامه ويژه

   شرايط كاري 26 روز كار و 4 روز مرخصي
   بيمه تامين اجتماعي

   اياب ذهاب از اهواز تا محل كار به عهده شركت مي باشد.
راننده لودر 
آقا، تمام وقت

   حداقل 6 سال سابقه كاري مرتبط طبق ليست بيمه
   ساكن: اهواز،    داراي گواهينامه ويژه

   شرايط كاري 26 روز كار و 4 روز مرخصي
   بيمه تامين اجتماعي

   اياب ذهاب از اهواز تا محل كار به عهده شركت مي باشد.
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را 

به ايميل زير ارسال نمايند.
resumeestekhdam.pd@gmail.com

آدرس لينک :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111057

دعوت به همکاری

 شركت پرتو داچک فعال در حوزه پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي 
جهت تكميل كادر خود در پروژه واقع در مارون 3 اهواز در استان  خوزستان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

فواد گروپ جهت تكميل نيروي انساني خود در استان خراسان  جنوبي
 از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

مهندس عمران:خانم / آقا ، آشنا و يا عالقه مند به كار در بخش 
اجرايي و مهندسي،    مسلط به كامپيوتر و نرم افزار هاي مربوطه

   داراي حداقل 5 سال سابقه كاري مرتبط و مفيد
   داراي روابط عمومي و ارتباط كالمي مطلوب
   مسئوليت پذير، با انگيزه ، منظم ، متعهد ، فعال

   داراي حقوق و مزاياي با شرايط عالي،    همكاري بصورت تمام وقت
متقاضيان واجد شرايط ميتوانند رزومه و يا درخواست همكاري خود را به 

شماره واتساپ زير ارسال نمايند.
واتساپ09936383752

آدرس لينک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111051

دعوت به همکاری

يک شركت فني مهندسي
 در زمينه اجراي پروژه هاي ساختماني

  واقع در تهران )محدوده ميدان ونك( در راستاي تكميل كادر خود
 به افراد واجد شرايط زير نيازمند است:

نيروی اداري )منشي(
خانم، تعهد به كار، با روابط عمومي باال

آشنا به نرم افزارهاي آفيس
متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به شماره

 واتساپ اعالم شده ارسال نمايند.
09335899000

آدرس لينک :
 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111135

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

يک بيمارستان در تهران )محدوده شريعتي- دو راهي  قلهك( در 
راستاي تكميل كادر خود به افراد واجد شرايط زير نيازمند است:

سوپروايزر راديولوژي
سابقه كار مرتبط، با روابط عمومي باال
داراي مدرك كارشناسي راديولوژي

بيمه+ بيمه تكميلي+ نهار+ هداياي مناسبتي
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه ارتباطي اعالم شده در 

آگهي درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمايند.

kian.general.hospital@gmail.com

آدرس لينک :
 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111134

دعوت به همکاری

مجموعه فرآورده هاي پروتئيني كوروش در تهران 
در راستاي تكميل كادر خود از افراد واجد شرايط زير دعوت

 به همكاري مي نمايد:
كارشناس انبار:كنترل فاكتور و محصوالت خارج شده از انبار

كنترل موجودي، مرجوعي محصوالت
ارائه گزارش روزانه به مافوق، حضور فيزيكي براي تحويل محصول

انجام كارهاي سيستمي،حداقل يك سال سابقه كار
ساعت كاري به صورت شيفتي )24-12(

حقوق ثابت + اضافه كاري + بيمه تامين اجتماعي + بيمه تكميلي + ناهار 
+ حق اياب و ذهاب + بن و هداياي مناسبتي

كارگر انبار:حداكثر 35 سال سن، داراي كارت پايان خدمت يا 
معافيت دائم، حداقل داراي مدرك تحصيلي ديپلم

داشتن قواي جسماني )جهت بارگيري، تخليه و جابجايي(
حداقل يك سال سابقه كار، ساعت كاري به صورت شيفت چرخشي 12 

ساعته )يك ماه شبكاري، يك ماه روزكاري(
حقوق وزارت كار + اضافه كاري + بيمه تامين اجتماعي + بيمه تكميلي + 

ناهار + حق اياب و ذهاب + بن و هداياي مناسبتي
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه ارتباطي اعالم شده در آگهي 

درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمايند.
Abazari.Khatereh@KooroshProtein.com

آدرس لينک :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111126

مجموعه ويوان وستا در تهران )محدوده كاري گيشا(
 جهت تكميل كادر خود از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

حسابدار
متعهد و منظم، حداقل 3 سال سابقه كار

دقيق و آشنا به اكسل و امور مالياتي، بيمه اي
ساعت كاري 20/8 الي 20/5 - پنجشنبه ها تعطيل

متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به ايميل اعالم شده ارسال نمايند.
vestavivan@gmail.com

آدرس لينک :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111125

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شركت فني و مهندسي واقع در تهران جهت تكميل كادر خود
 با شرايط زير استخدام مي نمايد:

منشي  
حداقل فوق ديپلم، حداقل تجربه كاري يك سال

آشنا به كامپيوتر و مسلط به ورد و اكسل )تسلط بر آفيس(
مهندس الكترونيک  

مسلط به طراحي بردهاي الكترونيك، آشنا به ميكروكنترلر
كارمند بازرگاني فني  
Word ,Excel مسلط به

آشنايي كافي با ديگر مهارت هاي ICDL و نرم افزارهاي كاربردي
آشنايي كافي با زبان انگليسي
رئيس حسابداري  

با حداقل 4 سال سابقه كار واحد توليدي و حداقل مدرك تحصيلي 
كارشناسي حسابداري

متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را با درج عنوان شغل در 
subject به ايميل اعالم شده ارسال نمايند.

hr.davvarenergy@gmail.com
آدرس لينک :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111124
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دعوت به همکاری

داوطلبان و عالقمندان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی شرکت به آدرس : 
www.paupc.com مراجعه نمایند.

شرکت پتروشیمی پردیس واقع در استان بوشهر، شهرستان عسلویه، 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی

 با استعانت از خداوند متعال به منظور تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود از بین واجدین
 شرایط از بین متقاضیان بومی منطقه از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و مهارتی، 
معاینات طب صنعتی و گزینش، مطابق قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و بر اساس شرایط 

ذکرشده در این آگهی دعوت به همکاری مینماید.  

و شعاع 150 کیلومتری  بوشهر  استان  از شهرهای  یکی  متولد  اطالق میشود که  فردی  به  بومی  داوطلب 
)در محدوده استانهای هرمزگان و فارس( بوده و یا دیپلم خود را از شهرهای مذکور دریافت کرده باشند.

افرادی که حداقل دو سال سابقه کاری در یکی از شرکت های پیمانکاری به کارفرمایی شرکت پتروشیمی 
پردیس داشته باشند.

شرایط عمومی متقاضیان :
1- تابعیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران

2- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
3- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت

4- عدم محکومیت به فساد اخالقی و اعتیاد به مواد مخدر و عدم سابقه محکومیت جزایی مؤثر
5- روانی و توانایی اشتغال برای انجام کار موردنظر ، - داشتن سالمت جسمانی

6 - دارا بودن صالحیت اعتقادی، اخالقی و سیاسی بر طبق قانون )گزینش توسط حراست 
*** بدیهی است داوطلبان استخدام همزمان با انجام معاینات طب صنعتی، آزمایش عدم اعتیاد به مواد مخدر و 
گزینش عقیدتی سیاسی، ملزم به ارائه گواهی عدم سوءپیشینه هستند و هر یك از موارد فوق در صورت عدم تأیید 

موجب متوقف شدن بقیه مراحل استخدام خواهد شد. 
شرایط اختصاصی متقاضیان

 عنوان شغلی موردنیاز این شرکت تکنسین محوطه بهره برداری است که شرایط احراز آن به شرح زیر است:

 شرکت بین المللی دانیلی )Danieli(جهت تکمیل نیروی انسانی خود برای کار 
در کارگاه این شرکت واقع در منطقه صنعتی اشتهارد از عالقمندان و متخصصان

 در رشته های زیر دعوت بعمل می آورد.

رویا ها با تالش و ممارست به دست می آیند

▪ اپراتور دستگاه بورینگ CNC  پنج محور مسلط به کار با کنترلر زیمنس D 3 840 سال سابقه کار با دستگاه مشابه 
و مســلط به نقشه خوانی – فوق دیپلم ماشین ابزار یا ساخت و تولید

▪ اپراتور فرز و صفحه تراش حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط و مسلط به نقشه خوانی –  فوق دیپلم ماشین ابزار یا ساخت و تولید
▪ اپراتور تراش آشــنا به ابزار و نقشه خوانی حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط و مسلط به نقشه خوانی – دیپلم فنی

▪ اپراتور دســتگاه تراش CNC مسلط به برنامه نویســی و کار با کنترلر زیمنس نیمه اتوماتیک حداقل 3 سال سابقه کار با 
دستگاه مشابه و مسلط به نقشه خوانی - فوق دیپلم ماشین ابزار یا ساخت و تولید

▪ اپراتور مونتاژ مســلط به پایپینگ دســتگاه و جوشــکاری لوله به روش TIG حداقل 3 سال ســابقه کار جوشکاری لوله و 
مسلط به نقشه خوانی – فوق دیپلم فنی

▪اپراتور مونتاژ مســلط به نقشه خوانی مونتاژ دستگاه، مونتاژ قطعات مکانیکی حداقل 2 سال سابقه مرتبط در مونتاژ و مسلط به 
نقشه خوانی فوق دیپلم مکانیک

▪ اپراتور مونتاژ مســلط به نقشــه خوانی و نصب قطعات الکتریکال حداقل 2ســال ســابقه مرتبط در مونتاژ و مسلط به 
– فوق دیپلم برق نقشه خوانی 

▪ اپراتور اتاق ابزار مسلط به انتخاب ابزار و آشنا با انواع ابزارهای برشی و مونتاژ ابزار های برشی حداقل 3 سال سابقه مرتبط 
ترجیحا لیسانس ماشین ابزار یا ساخت و تولید و مسلط به نقشه خوانی

▪ تکنســین تعمیرات مکانیکی : حداقل 3 سال سابقه کار تعمیرات، مسلط به نقشه خوانی – حداقل دیپلم مکانیک – آشنایی با 
CNC تعمیرات ماشین آالت

▪تکنســین تعمیرات الکتریکی : حداقل 3 ســال سابقه کار تعمیرات، مسلط به نقشــه خوانی و برق صنعتی  – حداقل دیپلم 
CNC الکتریک – آشنایی با تعمیرات ماشین آالت

 CNC 5 حداقل2-3سال سابقه برنامه نویسی بر روی ماشین آالت سنگین :CNC (CAD/CAM (برنامه نویس ماشــین های▪
محور-  تسلط بر کنترلر زیمنس-  توانایی کار تیمی. آشنایی با زبان انگلیسی

▪کارشناس برنامه ریز تولید : کارشناس مکانیک ، صنایع- آشنا به نقشه خوانی صنعتی- توانایی کار تیمی- دانش زبان انگلیسی

▪حسابدار/ حسابدار ارشد : مسلط به قوانین بیمه و مالیات – AR & AP و آشنایی با زبان انگلیسی- دارای روحیه کار تیمی

 ،Auto cad & Catia مهندس طراحی صنعتی: دارای مدرک مهندســی در رشــته مکانیک، مسلط به نرم افزارهای ▪
آشــنایی کامل و مهارت تکلم به زبان انگلبسی محاوره ای و فنی.

دعوت به همکاری

عالقمندان جهت استفاده از این موقعیت های شغلی می بایست رزومه خود را نهایتٌا تا 15 آذر ماه 1400 به آدرس الکترونیکی
(pdf.زیر و با فرمت مشخص ارسال فرمایند.) فرمت رزومه : نام – عنوان شغلی 

hr@dps-pfjs.com
Fax: 02144213485           Tell: 44205330 -44213484  -44233119 ساعت تماس: 8:30 الی 12:15 -  13 الی 17

مهنـدس فیـاض اولیـن مهمـان ایـن نشسـت بـود کـه در 
ابتدای نشسـت عنوان کرد: سـابقه بحث مهـارت آموزی در 
ارتـش بـه سـال 13۷3 بر می گـردد که یگان هـای نظامی 
ارتـش عمـاًل بـا همـکاری سـازمان فنـی و حرفـه ای بحث 
مهـارت آمـوزی را شـروع کردند و دوسـتان را به گذرانـدن دوره ها در پادگان ها سـوق 
مـی دادنـد بـه نحـوی کـه دوره هـای مهـارت آمـوزی را طی کـرده و موفق می شـدند 
کـه مـدرک را دریافـت کننـد،  در اواخـر سـال 13۹6 با دسـتور مقام معظـم رهبری و 
پیـرو مأموریـت ایشـان قـرارگاه مهارت آمـوزی کارکنان وظیفه شـکل گرفـت، حضرت 
آقـا فرمودنـد که بـرای کارکنان وظیفه مهـارت آمـوزی را در پادگان ها آمـوزش داده و 
مـدرک هـم بدهیـد این شـد کـه قرار گاه در سـطح نیروهای مسـلح تشـکیل شـد و 
بـه تبـع آن در سـازمان هـای نیروهای مسـلح و قطعـاً در ارتـش قرار گاه هـای مهارت 

آمـوزی کارکنان وظیفه تشـکیل شـد.

وی افزود: در حوزه های مختلفی مثل سازمان فنی و حرفه ای که 
شـاخه های متفاوتی دارد جهاد کشـاورزی، فنـاوری ارتباطات 
و مهـارت هـای عمومی که شـامل هـالل احمـر و جوانان می 
شـود کار مهـارت آمـوزی را دوسـتان شـروع کردنـد و مدرک 
هـم بـه آن هـا تقدیم شـد. بحث این اسـت کـه ارائـه آموزش 
هـا صرفاً بر اسـاس عالقـه مندی این کارکنـان وظیفه صورت 
گرفتـه اسـت چـرا که ما پیگیر این هسـتیم که عمالً آموزش هایـی که می بینند منجر به 
اشـتغال شـده و بعد از دوران خدمت آن ها امکان ایجاد اشـتغال برای سـربازان باشـد طرح 
هایی مثل طرح تکاپو را اسـتفاده کردیم بر اسـاس بوم، اسـتان و توانمندی سـازمان هایی 
مثـل سـازمان فنی و حرفه ای و سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتفاده کردیم و آمـوزش ها را 
ارائـه دادیـم. توانمنـدی خـود ارتش هم در ایـن میان به کمك ما آمـد پـادگان هایی که 

در سـطح نیروهـای مختلـف و یـگان هـای سـتاد ارتـش داشـتیم بالـغ بـر ۷ هزار 
کارگاه محیط واقعی تجهیز شـد از توانمندی اسـتادکاران این کارگاه ها هم اسـتفاده شـد 
کـه حداقـل هـر کارگاه یـك اسـتاد کار را داشـتند که با معرفـی این اسـتاد کاران 

به عنوان مربی و اسـتادکار، کار آموزش پرسـنل وظیفه پیگیری شـد.

اسـاس  بـر  هـا  دوره  گفـت:  ادامـه  در  کارشـناس  ایـن 
اسـتانداردها و شـاخصه هـای مختلف سـاعات متفاوتی را 
شـامل می شـوند ولـی حداقل سـاعاتی که مـی تواند یك 
فرد را به اشـتغال برسـاند معموالً زیر صد سـاعت نیسـت 
عمدتـاً دوره هایـی که بیشـتر از صد سـاعت هسـتند را ما 
پیگیـری مـی کنیـم که بـرای بچـه ها بـه اجرا رسـانده و 
آن هـا را بـه شـرکت در دوره هـا سـوق دهیـم، دوره هایی مثل بـرق خـودرو داریم که 
کمـی تخصصی تر اسـت، ایـن دوره حدوداً ۷20 سـاعت دوره آموزش دارد و کسـی که 
بخواهـد شـرکت کنـد چنـد مـاه در دوران خدمـت وظیفـه درگیر ایـن دوره خواهد شـد.

فیـاض تصریح کرد:: دسـتور کار بر این اسـت کـه از اوقات 
فراغـت ایـن افـراد بـرای اجـرای این آمـوزش ها اسـتفاده 
کنیـم ولـی اگـر تداخلی پیـدا کند آن سـاعت در سـاعت 

اوقـات فراغـت جایگزین خواهد شـد.
وی تأکیـد کـرد: معموالً کارکنـان وظیفه دوره آموزشـی را 
مـی گذراننـد در آنجـا )ارتش جمهوری اسـالمی ایران( مشـغول یادگیری دوره آموزشـی 
خواهند شـد در دوره آموزشـی دوسـتان مهارت های عمومی مثل هالل احمر و مهارت های 
زندگـی را صـد در صـد دوره خواهند دید،  دوسـتانی که مهارت خاصـی را قبل از خدمت 
دارنـد و در رشـته و حرفـه خاصـی مهـارت دارنـد بـا معرفـی ایـن افراد به سـازمان 
فنـی و حرفـه ای از آن هـا آزمـون مهـارت ادواری مـی گیرند به این صـورت که آزمونی 
بـا ادعایـی کـه از طـرف ایـن دوسـتان دارند برگـزار مـی شـوند و در صورتی کـه در این 
سـنجش موفق شـوند برای ایشـان مدرک صادر می شـود برای باقی دوستان که مهارتی 
نداشـتند و یا از خود اظهاری در آن دوره ترسـیدند بعد از گذشـت دوره آموزشـی در 
تـك تـك پـادگان های جمهوری اسـالمی ایران و شـاخه هـای مختلف برگزار می شـود 
کـه بـر حسـب عالقه مندی، امکانـات و تجهیزاتی که در آن اسـتان و پـادگان موجود 
اسـت دوره هـای آموزشـی برگـزار می شـود و هدف این اسـت که قبـل از اینکه خدمت 

آن هـا بـه پایان برسـد گواهی نامـه مهارتـی را هم تقدیم سـربازان کنیم.

بـه گـزارش مشـرق، ایـن کارشـناس در ادامـه بیـان کـرد: 
قاعدتـاً ایـن گواهـی نامـه ها به بچـه ها جسـارت حضور به 
بـازار کار را مـی دهـد سـازمان ها و مشـاغل مختلـف نیاز 
بـه ایـن گواهـی دارنـد و بـا ارائـه این گواهـی بـه اصناف و 

ادارات قابلیـت جـذب را در آن هـرم پیـدا کـرده و جذب شـوند.
ایـن مهـارت آموختـۀ قـرارگاه مهارت سـربازان خاطرنشـان کـرد: به دلیـل اینکه ما 
مـی خواهیـم بحـث اشـتغال زایـی این سـربازان بعـد از خدمت وظیفـه آن هـا را رقم 

بزنیـم مبنـی بـر فرمایشـات مقام معظم رهبـری به ایـن جریـان ورود کردیم.
فیاضـی در ادامـه عنـوان کـرد:  دوره هایـی که هم پوشـانی داشـته باشـند یعنـی برای 
ایجـاد یـك حرفـه یا شـغل گاهـاً نیاز اسـت  که چنـد حرفـه و اسـتاندارد را بگذرانند 
دوره هایـی کـه هـم پوشـانی نیاز داشـته باشـد و امـکان شـرکت در آن در پـادگان ها 
وجـود داشـته باشـد ممانعتـی نداریـم و بچه ها را به این سـمت هدایت مـی کنیم ولی 
گاهـی زمـان یـا نحوه خدمت پرسـنل هـم در نظر گرفته می شـود و زمـان خدمت آن 
هـا جوابگـوی گذراندن تمام دوره های نیازمند برای یك شـغل نیسـت و عماًل اسـتارت 
کار را بـا مـا مـی زننـد و یـا از قبـل کار را آغـاز کـرده انـد و کار را با ما ادامـه می دهند.

وی افـزود: قطعـاً بـر اسـاس عالقـه ای کـه دارنـد و اینکه 
بعـد از خدمـت بـه چه کاری می خواهند مشـغول شـوند، 
در حال حاضر ۸5 درصد سـربازان برای ورودی های سـال 1400 
باید دوره های آموزشـی را بگذرانند ولی برای سـال 1401 کلیه 
سـربازهایی کـه بـه مراکـز نظامـی و انتظامـی ورود پیدا 
مـی کننـد ملـزم بـه گذرانـدن دوره هـا هسـتند. شـرایط 

شـرکت در ایـن دوره هـا را بـرای تمامـی سـرباز ها بایـد بتوانیـم فراهم کنیم.
ایـن کارشـناس تأکید کرد: شـرایطی در دوران خدمت ایجاد شـده تا ما بـرای کارکنان 
وظیفـه بـرای اینکـه از ورود بـه بازار کار نترسـند هـم حرفه ای را بیاموزنـد و هم کمك 
مـی کنیـم تـا در دوران خدمـت در آن حرفه تجربـه پیدا کنند و با یـك تجربه، مدرک 
و تـرس ریختـه وارد بـازار کار  شـوند. دوسـتان در قـرارگاه مهارت آمـوزی رایزنی هایی 
را انجـام دادنـد و قریـب بـه 20 هـزار میلیـارد تومـان اعتبـار را برای کارکنـان منقضی 
الخدمـت فراهـم کـرده انـد و بـه بانك هـای عامل انتقـال پیدا کرده اسـت و قرار شـده 
اسـت کـه سـربازانی که دو سـال از خدمت آن ها گذشـته باشـد می توانند بـه دریافت 
ایـن تسـهیالت ورود کننـد صرفـاً بایسـتی دوره هـای مهـارت آمـوزی را در یکـی از 

پـادگان های نیروهای مسـلح گذرانده باشـند.

براتـی دیگر کارشـناس ایـن برنامه در ابتدای سـخنان خود 
عنـوان کـرد: بنـده افتخار ایـن را داشـتم که سـرباز ارتش 
بـودم، اعزامـی سـال ۹۸ قبـل از خدمـت در موسسـه های 
خصوصـی زبـان انگلیسـی تدریـس مـی کـردم و تصمیـم 
گرفتـم کـه بـه خدمـت بـروم رشـته ریاضـی و فیزیـك 
خوانـدم، 1۹ سـال داشـتم کـه وارد خدمـت شـدم وقتی 
وارد خدمـت شـدم در پـادگان مـا فرمانـده مـا متوجـه شـد که مـن قابلیـت تدریس 
زبان انگلیسـی را دارم و کاماًل مسـلط هسـتم ایشـان به من پیشـنهاد دادند که برای 

اولیـن بـار در ارتـش کالس زبـان انگلیسـی بـرای کارکنـان وظیفـه از سـطح صفـر و 
مبتـدی تـا بچـه هایـی که سـطح زبـان شـان قابل قبـول اسـت، برگـزار کنیم.

کسـانی کـه زبـان انگلیسـی آن هـا خوب بـود بـرای آن ها میتینگ گذاشـتیم تـا بچه ها 
بـا هـم دیگـر صحبـت کننـد، بـه عنـوان دبیـر بـودم و مـن را ارشـد مـی دانسـتند با 
همدیگـر مـی نشسـتیم و بـا هم فقط بـه انگلیسـی صحبت مـی کردیم، بـه بچه های 
سـطح مبتـدی هـم آموزش می دادیـم، فرمانده به بنـده لطف داشـتند و اعتماد کردند 
مسـئولیت صـد درصـدی کارهای مهـارت آموزی پـادگان را از ثبت نام بچـه ها و اینکه 
چـه رشـته هایـی باشـد وظیفـه من بـود، مهـارت آموزی رشـته هـای مختلفـی دارد 
رشـته ای بـه نـام مدیریت مهارت کار در فنـی و حرفه ای داریم کالسـی برای مدیریت 
محیـط اداری بـود در آنجـا به ما آمـوزش دادند که چگونه مدیریت کنیـم و مدرکی به ما 
ارائـه دادنـد و آن مـدرک آنقـدر قابـل قبـول بـود که بعـد از خدمت کمك زیـادی به من 
کـرده اسـت. ایـن دوره ای کـه گذرانـدم حـدودا ۷0 تا 100 سـاعت و سـه روز در هفته بود.
وی افـزود: در پـادگان محیطـی داشـتیم به نام محیط مهـارت آموزی کـه در داخل آن 
آمـوزش پرورش ماهیان سـردابی، پـرورش قارچ، پرورش کبك، بلدرچیـن و... انجام می دادیم 
بچـه هـا وقتـی بـرای مهارت آمـوزی ثبت نـام می کردند مـی گفتند مثاًل مـن گچ کار 
بـودم و مـی خواهـم ایـن مهـارت را یاد بگیـرم یا جلو بندی سـاز بـودم، اسـامی را وارد 
مـی کردیـم و در کالس هـا شـرکت مـی کردند نکتـه ی جالـب اینکـه کارگاه پرورش 
قـارچ مـا بـا تمـام بچـه هایی کـه ثبت نام کـرده بودنـد مثل بچـه هایی که گـچ کاری 
بلد بودند دیوارها را گچ کاری کردند، نقاشـی سـاختمان یاد گرفتند نقاشـی سـاختمان 
را خودشـان انجام دادند جوشـکاری یاد گرفتند و اسـتفاده کردند تمـام پرورش قارچی 
کـه بـه راه افتـاد از صفـر تـا صد ایـن کار بـا سـربازان وظیفـه ای که مهـارت آموزی 

دیـده بودند و آن جا را سـاختند.
ایـن موضـوع بـرای 6 تـا ۷ مـاه قبـل اسـت. کارگاه پـرورش قـارچ درسـت کردنـد 
اسـتخرهایی کـه بـرای پـرورش ماهیـان سـردابی نقاشـی شـد و از آن اسـتفاده و 
بهـره بـرداری مـی شـود ایـن مدارکی که بـرای فنـی و حرفه ای اسـت تـا آنجایی که 
مـن اطـالع دارم کالس هـای ایـن کارهـا با هزینـه های باالیـی مثل 5 میلیـون تومان 
بـه باالسـت، پـرورش کبـك و بلدرچیـن که در خـارج از شـهر پرورش مـی دهند 
هزینـه ای بیـن 15-10 میلیـون تومـان دارد تا به طور خصوصـی دوره را ببینند ارتش 
ایـن آمـوزش هـا را به صورت رایـگان در اختیار بچه هـا قرار می دهد بچـه هایی بودند 
کـه بـا ایـن مـدارک کار می کنند و بـا این مـدارک وام گرفته اند و مـدارک بین المللی 

بـوده و در همـه جـای دنیـا مورد قبول اسـت.

مهـارت آموختۀ قـرارگاه مهارت نصریح کـرد: با مدرکی که 
از مهـارت آمـوزی گرفتم یك موسسـه خصوصی انگلیسـی 

بـه راه انداختـه ام کـه اداره آن بر عهده خودم اسـت.
ادامه دارد...
تنظیم ؛ علی پژوهش

گزارشی از نشست مهارت آموزی سربازان؛ 

جسارت حضور در بازار کار با گواهینامۀ مهارت به سربازان )قسمت اول(

تشکیل قرارگاه 
مهارت آموزی کارکنان 
وظیفه با فرمان مقام 

معظم رهبری

هشـتمین نشسـت تخصصـی تجربانـۀ اندیشـکدۀ تعلیم و تربیـت مرکز مطالعات ژرفا با مشـارکت جبهـۀ انقاب اسـامی در فضای مجازی، دانشـکده های فرهنگـی و اجتماعی دانشـگاه جامع امام حسـین)ع(، ارتباطات و رسـانه 
دانشـگاه صداوسـیما، دانشـکدۀ رفـاه، خبرگزاری هـای صداوسـیما، فـارس، مهر، تسـنیم، مهر، میـزان، آنا، نورنیوز، مشـرق، پایـگاه خبری سـدید، جهان نیوز و موسسـۀ رسـانه ای خبر فـوری باحضور »جمعی از سـربازان 

مهـارت آموختـه و کارآفریـن«، امام جماعـت مسجداالقصی)مشیرالسـلطنه( و با موضوع »مهارت آمـوزی سـربازان کارآفرینی جوان ایرانی«، برگزار شـد.

همه مهارت های
 فنی و حرفه ای 

آموزش داده می شود

این قرارگاه ها، 
دوره های ۱۰۰ تا ۷۲۰ 
ساعته برای سربازان 

برگزار می کند

تاش این است که 
این دوره ها در اوقات 

فراغت سربازان
 ارائه شوند

مهمترین هدف این 
دوره ها، اشتغال 

سربازان بعد از خدمت 
وظیفه است

ارتش از قابلیت 
سربازان برای اجرای 
دوره های آموزشی 

بهره می گیرد

۸۵ درصد از سربازان 
وظیفه با توجه به 

عائق خود در دوره ها 
شرکت می کنند

با مدرک قرارگاه 
مهارت، کسب و کار 

شخصی خود را
 راه انداختم
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دعوت به همکاری

شركت توليدي آرپانوش )ايستك(

 توليد كننده ماء الشعير و آب ميوه ايستك

 به منظور تكميل كادر واحد بازرگاني دفتر مركزي خود در استان تهران 

به پرسنل با شرايط ذيل نيازمند است:

كارمند مسئول خريد و تداركات

آقا، داراي ضامن معتبر، داراي تجربه مرتبط با شغل مورد نظر

آشنا به امور خريد و تداركات  بازرگاني

داشتن موتورسيكلت الزامي مي باشد

آشنايي با سيستم اتوماسيون اداري و ورد و اكسل

متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به ايميل

 اعالم شده ارسال نمايند.

Commercial@istak.com

آدرس لينك : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111123

دعوت به همکاری

كارمند بخش فروش اينترنتي
حداقل ديپلم )متقاضي دانشجو نباشد(

كارت پايان خدمت يا معافيت )غير پزشكي( الزامي است.
حداكثر سن 30 سال،  به صورت تمام وقت

حقوق و مزاياي قانون كار، اضافه كاري و تعطيل كاري
بيمه تامين اجتماعي، حق ناهاري، پرداخت به موقع و دقيق

CRM كارشناس
حداقل ديپلم،  حداكثر سن 30 سال

داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت الزامي است.
فن بيان و روابط عمومي باال، قدرت ارائه و آموزش باال
متعهد و مشتري مدار، پيگير و صبور در برابر مشتريان

خالق، پيگير، با پشتكار و دقت در انجام امور
آشنايي با كامپيوتر و نرم افزارهاي آفيس

آشنايي به زبان انگليسي،  سابقه كار مرتبط ترجيحا در حوزه فروش يا 
پشتيباني تلفني، حقوق و مزاياي قانون كار

اضافه كاري و تعطيل كاري،  بيمه تامين اجتماعي
حق ناهاري، پرداخت به موقع و دقيق

كارگر انبار آقا
حداقل ديپلم )متقاضي دانشجو نباشد(

كارت پايان خدمت يا معافيت )غيرپزشكي( الزامي است.

حداكثر سن 30 سال، حتي بدون سابقه كار
به صورت تمام وقت، چيدمان قفسه،  ثبت ورود و خروج كاال

تخليه و بارگيري، حقوق و مزاياي قانون كار
اضافه كاري و تعطيل كاري،  بيمه تامين اجتماعي

حق ناهاري، پرداخت به موقع و دقيق
كارشناس تغذيه

كارشناسي يا كارشناسي ارشد تغذيه
براي آقايان كارت پايان خدمت و يا معافيت الزامي است.

حداكثر سن 35 سال
توانايي درك، استخراج، تحقيق در حوزه تغذيه، رژيم، سالمتي و تناسب اندام

تسلط كافي به زبان انگليسي، داراي خالقيت و ايده در انجام امور
روابط عمومي باال، منظم، مسئوليت پذير، داراي روحيه كار تيمي

حقوق ثابت،  بيمه،  اضافه كاري
حق ناهاري،  پرداخت به موقع و دقيق

 از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را 
)حتما با ذكر عنوان شغلي( به ايميل زير ارسال نمايند.

cv@darukade.com

آدرس لينك : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111122

سايت داروكده )داروخانه مركزي جمالزاده( 
جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به 

دعوت به همکاری

كارمند اداري خانم
تمام وقت، داراي سابقه كار شركتي، منظم و متعهد

محدوده سن 20 الي 30 سال، داراي روابط عمومي باال
داراي فن بيان قوي، بازه حقوق محدوده 5/3 ميليون الي 4 ميليون تومان

محيط امن و بي حاشيه
تكنسين فني خودرو آقا

تمام وقت،  ديپلم، كاردان فني، كارشناس،آشنا به مسائل فني خودرو
داشتن روابط عمومي باال،  الزام داشتن وسيله نقليه)خودرو(

داشتن تجربه كاري در زمينه خدمات فني خودرو
پس از آموزش هاي الزم، به عنوان تكنسين سيار خدمات

 نصب آپشن بر روي خودرو مشغول خواهد شد.

تحويل كاال به مشتري در سطح شهر تهران،  پاسخگويي تلفن در دفتر
بازه حقوق دريافتي 6 الي 8 ميليون،  با در نظر گرفتن كليه مزاياي جانبي

كارشناس شبكه هاي اجتماعي خانم
تمام وقت، آشنا با تمامي شبكه هاي اجتماعي، حقوق ثابت

داراي تجربه در زمينه ويرايش عكس و فيلم، آشنا با توليد محتوا و سايت
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به واتس اپ زير 

ارسال نمايند. )لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.(
محل كار: تهران، نزديك مترو صادقيه

09305122957
آدرس لينك :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111118

شركت بازرگاني برسام جهت تكميل كادر خود در استان هاي تهران و البرز از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

شركت فني مهندسي انرژي
جهت تكميل كادر خود در استان هاي تهران و البرز از افراد واجد شرايط 

زير دعوت به همكاري مي نمايد.

آهنگر آقا، جوشكار co2 آقا
سوراخكار دريل آقا، تراشكار آقا

برشكار آهن آقا، نجار آقا، چرخكار )ضخيم دوز( آقا
نقاش استاتيك آقا، كارمند فروش خانم

كارشناس توليد محتوا آقا
انباردار آقا، مونتاژ كار آقا

 از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به واتس اپ زير 
ارسال نمايند و يا  با شماره هاي زير تماس حاصل نمايند.

شهرك صنعتي صفادشت، بلوار ارديبهشت، بين خيابان 6 و 7 پالك 233
)Whatsapp( 09375634230

02165420964  

آدرس لينك : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111117

شركت صنعتي و توليدي پارس اگزوز 
جهت تكميل كادر خود در استان هاي تهران و البرز از افراد واجد شرايط زير 

دعوت به همكاري مي نمايد.
جوشكار آقا

co2 تمام وقت، آشنا به جوشكاري
عالقمند به يادگيري جوشكاري، بيمه، بيمه تكميلي، نهار

سرويس،  پاداش،  بسته هاي كمك معيشتي
پرداخت به موقع، شرايط كار مناسب و دائمي

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به واتس اپ زير 
ارسال نمايند و يا  با شماره هاي زير تماس حاصل نمايند.

كيلومتر 18 جاده مخصوص، شركت توليدي و صنعتي پارس اگزوز
)Whatsapp( 09128280329

02144984041

آدرس لينك :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111119

دعوت به همکاری

شركت يوتاب توليد كننده قفل هاي برقي و جك درب پاركينگ
 جهت تكميل نيروي انساني خود در تهران )شرق و شمال شرق(

 از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:
كارشناس الكترونيك: آشنا با مونتاژ قطعات SMD، مسلط
 به طراحي، تحليل و تعمير مدارات الكترونيكي آنالوگ و ديجيتال

)s tm32 و s tm8 ميكروكنترلرهاي( C مسلط به برنامه نويسي زبان
كارشناس حسابداري: مسلط به نرم افزارهاي آفيس، آشنا با 
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي، آشنا با حسابداري بهاي تمام شده

آشنا با گزارشات مالي و حسابداري جهت ارائه به مديريت
كارمند فروش: خانم، توانايي ايجاد ارتباط موثر با مشتري

 و روحيه كار تيمي
كارگر ساده در واحد پرسكاري:آقا، حداكثر سن 30 سال

آشنا به ابزارآالت صنعتي ) پيچ گوشتي برقي – آچار – انبردست و ... (
متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به ايميل اعالم شده ارسال نمايند.

hr@utab-co.com
آدرس لينك : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111115

نیروی کار، فرهنگ و مشاغل آینده
غالمرضا قجاوند

دنیای آینده چگونه خواهد بود؟
در عصـر پسـادانش رمـان ها وتخیل ها در حال حذف شـدن هسـتند 
و فرهنـگ کتبـی جـای خـود را به فرهنگ شـفاهی می دهـد. مطالعه 
مکتـوب کاهـش پیدا کرده و آگهی ها به شـکل رسـانه هـای تصویری 
درآمـده اسـت. در حـال حاضـر نمـاد هـا بـا مـردم سـخن می گوینـد 
می شـود. دیـده  پیـش  از  بیـش  ویدیویـی  سـرایی  داسـتان  و 

فنـاوری هـای نویـن فرهنگـی مانند موشـن گرافی نمایـی از دنیای 
چندرسـانه ای آینـده هسـتند.دنیای آینـده دنیایی سـاندویچی اسـت 
و پیـام هـای بلنـد و پرمحتـوا خوانـده نمی شـوند. همچنیـن در دنیای 
آینـده ایـن ربات ها هسـتند که برای مـا می خوانند و مهـارت خواندن 

و نوشـتن انسـان در تفسـیر و تحلیـل نماد هـا خالصه خواهد شـد.

نقش فرهنگ در مشاغل آینده 
دنیـای آینـده دنیـای رباتیـک و هوش مصنوعی اسـت. اوقـات فراغت 
انسـان هـا بیشـتر مـی شـود و اینجاسـت که نقـش فرهنـگ در میان 
مـردم بیشـتر احسـاس می شـود. شـغلی ماننـد نوستالوژیسـت کـه 
خاطـرات گذشـته را بیـان می کنـد یکـی از مشـاغل آینـده اسـت که 
وابسـته بـه تغییـرات فرهنگـی اسـت. آموزش به سـمت همراه شـدن 
بـا سـرگرمی پیش خواهـد رفت و اسـتفاده از خالقیت و ایـده پردازی 
بیشـتر خواهـد شـد. برای مثال در دنیـای امروز کشـوری مانند فنالند 
کمترین سـاعت آموزشـی و بیشـترین بهره و بازدهی را میان کشـور های 
دنیـا دارد و ایـن بـه علـت توجـه بـه مهـارت هـای نـرم اسـت.حتی 
ریاضیـات نیـز دیگـر بـه شـکل کالسـیک تدریـس نخواهـد شـد. در 
آینـده بازاریابـی فرهنگـی نقش بسـیار مهمـی خواهد داشـت و کاال و 

خدمـات بـر اسـاس ارزش هـای فرهنگـی تولیـد خواهد شـد.

مشاغل جدید در اینده
جهـان مـا در حـال حاضـر در شـرایط مبهم،پیچیـده و بحرانی اسـت. 
هرچـه بـه سـمت آینـده می رویـم ایـن شـرایط وخیـم تـر خواهـد 
شـد.ترس و نگرانـی انسـان از نابـود شـدن مشـاغل متاثـر از انقـالب 
صنعتـی، سالهاسـت کـه در میـان جوامـع وجـود دارد. ایـن تصور که 
فنـاوری تنهـا مشـاغل را از بیـن می بـرد بسـیار سـاده انگارانـه اسـت 
وهمانطـور کـه مشـاغل بسـیاری از بیـن می رونـد،  مشـاغل بسـیاری 
نیـز تولیـد خواهند شـد.از طرفی با کاهـش هزینه هـای تولید افزایش 

سـطح تقاضـا نیـز مشـاهده خواهند شـد.
مـا در حـال حاضـر نیـروی کاری داریـم کـه مهـارت هـای الزم برای 
ورود بـه بسـتر کسـب و کار و بـازار کار را ندارنـد. به طور کلی فنـاوری های 
جدیـد باعـث کاهـش تقاضـا بـرای نیـروی کار کـم مهـارت یـا بدون 
مهـارت شـده و تقاضا برای جذب نیروهای ماهر بیشـتر شـده اسـت.
نگـران  فنـاوری  پیشـرفت  بـرای  نگرانـی  جـای  بـه  بایـد  مـا 
تربیـت نشـدن نیـروی ماهـر و کارآمـد باشـیم.دنیای آینـده دنیایی 
غیرخطـی و آشـوبناک اسـت. بـال زدن یـک پروانه در پکـن می تواند 
سـبب یـک طوفـان در نیویـروک شـود و ایـن همـان اثـر پروانـه ای 
اسـت. مهـارت هایی مانند خالقیـت، تفکر انتقادی، برقـراری ارتباط و 
همـکاری مهـارت هایی هسـتند که در آینـده مورد نیاز انـد و انجمن 

آمـوزش آمریـکا از آن یـاد کرده اسـت. 
فرهنـگ یکـی از قدیمـی تریـن حـوزه هـای خالقیـت بشـری بـوده 
اسـت. در آینـده بـا توجـه بـه روتیـن شـدن کارهـا افـراد بیشـتری 
مشـغول کارهـای خالقانـه و هنـری خواهـد شـد. همچنیـن در حوزه 
گردشـگری طـراح منطقـه و واقعیت افزوده بیشـتر دیده خواهد شـد. 
انقالب مهارت آموزی تا سـال 2030  در سـه دسـته تبیین شـده اند 
کـه مهـارت های نـرم نیز در میـان آنها قـرار می گیرد.مجمـع جهانی 
اقتصـاد چشـم انـدازی جدیـد بـرای آموزش در قـرن 21 تبیـن کرده 
اسـت. سـوادهای بنیـادی، شایسـتگی ها،مهـارت هـا ، کیفیـت هـای 
شـخصیتی و ... جـزو ایـن چشـم انـداز هسـتند. در مجلـه فوربـس 
7 مهـارت تعریـف شـده کـه ربـات هـا در آن قابلیـت رقابت با انسـان 
را ندارند.ایـن یعنـی کسـی کـه بتوانـد در این مهـارت ها خبره شـود 
در جهـان اینـده از مزیـت باالتـری نسـبت بـه دیگـر افراد برخـوردار 
اسـت.خالقیت،توانایی حـل مسـائل پیچیده،هـوش هیجانی،قضـاوت 
و تصمیم گیـری قاطعانـه، مذاکـره، راهبـری و تفکـر انتقـادی هفـت 

مهارتـی اسـت کـه در ایـن مجله تعریف شـده اسـت.
مهـارت هایی دیگـری که در نیروی های کار آینده الزامیسـت مهارت های 
نـرم اسـت. قطعـا مهـارت های سـخت کـه اکتسـابی و قابـل تدریس 
هسـتند نیـز در آینـده مـورد نیـاز اسـت امـا مهـارت هـای نـرم کـه 
مرتبـط بـا شـخصیت هسـتند و بیشـتر در حـوزه اجتماعـی تعریـف 
مـی شـوند در اولویـت قـرار خواهنـد گفـت. این مهـارت ها ریشـه در 

فرهنـگ و شـیوه تربیـت دارند. این مهـارت ها انتزاعی 
هسـتتند و بـه راحتی دیده نمی شـوند. سـنجش 

این مهارت ها نیز کار سـختی اسـت. 

انطباق با دنیای آینده
بحـث انعطـاف پذیـری شـناختی با توجـه بـه پیچیدگی هـای دنیای 
آینـده بسـیار مهم اسـت. این مهارت بـه معنای توانایـی تفکر همزمان 
در رابطـه بـا چندیـن مفهوم اسـت. نیـروی کار آینـده باید بـه توانایی 
انطبـاق پذیـری و ارتباط بـا نیروی هـای کار جدید برسـد. کارآفرینی 
نیـز بـه عنوان یکـی از مهـارت های نـرم در آینده نقش بسـیار مهمی 
خواهـد داشـت و هـوش اجتماعی نیز ماننـد هوش فرهنگـی منحصرا 
نیازمند نیرو های انسـانی هسـتند.هوش فرهنگی به معنـای انطباق با 
فرهنـگ جدیـد و درک تفاوت هاسـت. این مهارت نقش بسـیار مهمی 

در بازاریابـی فرهنگی دارد. 
سـازمان هـای مجازی که به اشـتراک های مهارت های مجـازی می پردازند 
در آینـده بیشـتر خواهنـد شـد. موفقیـت در ایـن سـازمان هـا مبتنی 
بـر مهـارت هـای نـرم اسـت. شـرکت های بیـن المللـی نیـز در آینده 

بیشـتر خواهند شـد.
و  افـزاری  امکانـات سـخت  نبـودن  بـه دلیـل  نیـز  در دوران کرونـا 
همچنیـن نبـود فرهنـگ دورکاری مشـکالت زیادی نیز برای شـرکت ها 
بـه وجـود آمد.بهتریـن راه برای سـاختن سـازمانی کـه برازنـده آینده 
باشـد سـاختن سـازمانی اسـت که برازنده انسـان اسـت. سـازمانی که 
برازنـده انسـان اسـت باید مهارت های نـرم را در دسـتور کار خود قرار 
دهـد. اتوماسـیون مهـارت هـای نرم دشـوار اسـت و در آینده مشـاغل 

مرتبـط بـا ایـن حوزه بسـیار محبـوب خواهند شـد.

جهان در مسیر انقالب چهارم
مـا در دروازه هـای انقـالب چهـارم تکنولـوژی هسـتیم و سـه انقالب 
کشـاورزی، صنعتـی و دانایـی را پشـت سـر گذاشـتیم. ایـن یـک پیچ 
تاریخـی بسـیار مهـم اسـت. جهـان به خلـق زیبایـی های جدیـد نیاز 
دارد ایـن یعنـی دنیـا به سـمت معنـا خواهـی و مفهوم پیـش می رود. 
ایـن عصـر متعلق بـه آفریننـده هـا و همدل هاسـت که نشـان دهنده 

اهمیـت فنـاوری های نرم هسـتند.

فناوری های نرم
رونـد نـرم شـدن فنـاوری سـبب خلق شـدن ثـروت خواهد شـد. این 
یعنـی قـدرت گرفتن فنـاوری های نـرم در همـه ابعاد زندگی انسـان. 
فنـاوری هـای نـرم بـه صورتی هسـتند که مـی تواننـد فنـاوری های 
سـخت را نیـز بهبـود ببخشـند و در برخـی مسـائل فناوری هـای نرم 
بـرای کار بـا فناوری های سـخت الزم انـد. فناوری های نرم سـامانه های 
دانشـی هسـتند کـه از علوم اجتماعـی بیرون آمـده اند و بـرای بهبود 
زندگـی هسـتند. ایـن فنـاوری هـا در همـه حوزه هـا شـامل اقتصاد و 

صنعـت و سیاسـت دیده می شـوند.

نتیجه گیری 
عصـر نرمینگـی فنـاوری بر کسـب و کار ها و مشـاغل تاثیرگـذار خواهد 
بـود و پیامـد های نرمینگی فناوری اقتصاد و اشـتغال خـالق خواهد بود. 
صنایع و کسـب و کار های نرم پیشـران خواهند بود و کشـور های مجهز 
بـه ایـن صنایع از دیگران پیشـی خواهنـد گرفت. حاصل فنـاوری نرم 
صنعـت نرم اسـت که بـه عنوان صنعت خـالق از آن نام برده می شـود.
صنعـت خـالق اصلـی تریـن راه بـرای افزایـش یهـره وری خواهدبود.

کشـور هایـی مـی تواننـد در ایـن صنعـت گـوی سـبقت را دریابندکه 
در حـوزه فرهنـگ سـابقه کهنـی داشـته باشند.متاسـفانه کشـور مـا 
نتوانسـته اسـت علـی رغم سـابقه فرهنگی غنـی، در این حـوزه موفق 
باشـد.خلق، احیـا و توسـعه منابـع فرهنگی یعنی تولیـد فرهنگ و این 
یعنی توسـعه فرهنـگ و صنایع نـرم. آینده، 
از راه فنـاوری هـای نـرم 
خواهد گذشـت. 

در نشست آینده مشاغل و مشاغل آینده مطرح شد

توجه به مهارت ها و فناوری های نرم در کشور مغفول مانده است 

متاســفانه موضــوع فرهنــگ در کشــور 
ــی  ــای اندک ــه به ــت ک ــی اس موضوع
ــفانه  ــت. متاس ــده اس ــه آن داده ش ب
تمــام توجهــات در کشــور مــا به علم اســت 
و مهــارت هــا و فنــاوری هــای نــرم مغفــول 
واقــع شــده  اســت.آماده ســازی فرهنگــی 
و اجتماعــی دانشــجویان بــرای ورود بــه 
جامعــه بــه درســتی انجــام نشده اســت. 
اگــر نگــرش هــا عــوض شــود رفتــار نیز 
ــی  ــده پژوه ــد کرد.آین ــر خواه تغیی
ــی  ــت و وقت ــگرانه اس ــئله ای کنش مس
ــز در آن  ــود نی ــازیم خ ــده را می س آین

ــود. درگیــر خواهیــم ب

دکتر غالمرضا قجاوند
دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

مدیر گروه  نیازسنجی و مطالعات فرهنگی 

جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

گزارش: لیال قرنفلی
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با ارائه مدلی برای ایران؛

کتاب بررسی شیوه های مدیریت مهاجرت 
)اعزام( نیروی کار به خارج از کشور منتشر شد

کتــاب بررســی شــیوه هــای مدیریــت مهاجــرت )اعــزام( نیــروی کار بــه خــارج از کشــور و ارائــه مدلــی 
ــرای ایــران، تالیــف شــعبان آزادی کنــاری و دکتــر عبــداهلل آراســته توســط انتشــارات رســا چــاپ و  ب

منتشــر شــد.
ــرت 2020(،  ــی مهاج ــزارش جهان ــرت )IOM(، )گ ــی مهاج ــازمان بین الملل ــزارش س ــاس گ ــر اس ب
نزدیــک بــه 272 میلیــون مهاجــر بین المللــی در جهــان وجــود دارد کــه دوســوم آن هــا مهاجــر نیــروی 

کار هســتند. 
ــک معضــل تبدیل شــده  ــه ی ــوارد ب ــک مســئله مهــم و در برخــی م ــه ی ــروز ب ــای ام مهاجــرت در دنی
ــازمان ها  ــده و س ــا مدیریت ش ــعه یافته دنی ــورهای توس ــیاری از کش ــرت در بس ــئله مهاج ــت. مس اس
یــا وزارتخانه هایــی مخصــوص ایــن موضــوع ایجادشــده اند. آن چنان کــه برخــی از مــردم تصــور 
ــروی کار  ــزام نی ــت مهاجــرت و اع ــوم و شــوم نیســت و مدیری ــری مذم ــاً ام ــد، مهاجــرت الزام می کنن
مــازاد ایرانــی بــه خــارج از کشــور می توانــد تأثیــر مثبتــی بــر بــازار کار و اقتصــاد کشــور داشــته باشــد. 
اگــر مســئله مهاجــرت بــرای دسترســی بــه بازارهــای کار و همچنیــن موقعیــت شــغلی بهتــر، هدفمنــد و 
بــا برنامه ریــزی باشــد، عمــًا از یــک تهدیــد بــه یــک فرصــت بــرای کشــور مهاجرفرســت و مهاجرپذیــر 

تبدیــل خواهــد شــد. 
ــا و  ــار،  مزای ــع، آث ــل، موان ــف، دالی ــه تعری ــه ارائ ــرت، ب ــد مهاج ــي رون ــن بررس ــاب، ضم ــن کت در ای
ــن،  ــا ذکــر وجــوه ارســالي مهاجری ــب، تاریخچــه و ...مهاجــرت و اعــزام نیــروی کار پرداخته شــده و ب معای
ــا و  ــه نامه ه ــرت، مقاول ــي کار و مهاج ــازمان بین الملل ــون س ــی همچ ــازمان های بین الملل ــش س ــه نق ب
توصیه نامه هــای بین المللــی کار مربــوط بــه نیــروي کار مهاجــر و کاریابي هــا و کشــورهای مهاجرپذیــر 
ــکات  ــائل و مش ــن مس ــی مهم تری ــن بررس ــگاه ضم ــت. آن ــده اس ــا اشاره ش ــاز آن ه ــاغل موردنی و مش
پیــش روی صــادرات نیــروی کار در بازارهــای کار جهانــی، بــه ارائــه راهکارهــا و برنامه هــای عملیاتــی 
ــرت و  ــت مهاج ــن مدیری ــیوه های نوی ــی از ش ــان مدل ــه و در پای ــروی کار پرداخت ــزام نی ــه اع در زمین
اعــزام نیــروی کار، پیش نویــس قانــون پیشــنهادی اعــزام نیــروی کار و آئین نامــه اجرایــی پیشــنهادی 
حمایــت از نیــروی کار مــازاد ایرانــی بــه خــارج از کشــور ارائه شــده اســت.عاقه مندان بــرای تهیــه ایــن 

ــد. ــا شــماره تلفــن 09121306179 تمــاس حاصــل نماین ــد ب ــاب می توانن کت

جذب نیروی امریه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به ظرفیت ایجاد  شده در اصل 1۴7 قانون اساسی جمهوری اسامی 
امریه  نیروهای  قالب جذب  دانشگاهی در  التحصیان  فارغ  و تخصصی  توان علمی  از  دارد  نظر  ایران، در 
)کارکنان وظیفه( جهت ارائه خدمات در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، کارآفرینی و رفاه در مراکز استان ها 

و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور اقدام نماید.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از  وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، امور مشـمولین،  اداره کل توسـعه 
منابـع انسـانی، ایـن وزارتخانـه با همکاری ادارات کل اجرائی در اسـتانها در سـال 1۴00  اقـدام به جذب 
و بـه کارگیـری تعـدادی نیـروی متخصـص، نخبـه و متعهد بـا مدرک تحصیلـی دکتری، فوق لیسـانس و 

لیسـانس بـه صـورت 3 برابر ظرفیـت و برای اعـزام   1۴00/11/01 کرده اسـت.
ــار  ــردم ی ــه ســامانه م ــه ب ــا مراجع ــخ 1۴00/09/15  ب ــا تاری ــد ت ــه ســربازی می توانن ــان امری  متقاضی
)تعاون یارقدیــم( ایــن وزارتخانــه بــه آدرس اینترنتــی taavonyar.mcls.gov.ir از شــرایط پذیــرش و 

ــد. ــام نماین ــی اســتان ها اطــاع و ثبت ن ــاه اجتماع ــاون، کار و رف جــذب در ادارات کل تع

در دانشگاه آزاد اسالمی کاشان؛ 

رویداد استارت آپی »فرش آپ« برگزار می شود 
 

رئیـس سـرای نـوآوری فرش ماشـینی دانشـگاه آزاد اسـامی واحد کاشـان گفـت: برای نخسـتین بار 
در کشـور رویـداد اسـتارت آپی »فـرش آپ« در این واحد دانشـگاهی برگزار می شـود.

در  بـار  نخسـتین  بـرای  کـرد:  اظهـار  کاشـان  در  آنـا  بـا خبرگـزاری  در گفت وگـو  دیـاری  منصـور 
کشـور و به همت سـرای نوآوری فرش ماشـینی دانشـگاه آزاد اسـامی واحد کاشـان، رویداد اسـتارت آپی 

»فـرش آپ« بـا رویکـرد حـل مسـائل و گلوگاه هـای صنعـت فـرش ماشـینی برگزار می شـود.
وی افـزود: در ایـن رویـداد کـه در آبـان و آذر 1۴00 برگـزار می شـود، عاقه منـدان می تواننـد طرح هـا، 
ایده هـا و موضوعـات نوآورانـه و فناورانـه خـود را در زمینـه چالش هـا و راهکارهـای صنعـت فرش ماشـینی 
بـه دبیرخانـه رویـداد ارسـال کنند تا بـا برخـورداری از جوایز ارزنـده از خدمـات و حمایت های ایـن رویداد 

نیـز بهره مند شـوند.
رئیـس سـرای نوآوری فرش ماشـینی گفت: حمایـت مادی و معنوی سـرمایه گذارانی از شـرکت های معتبر 
فرش ماشـینی کشـور به ویژه شـرکت های مسـتقر در شـهرک های صنعتی منطقه کاشـان و آران و بیدگل 
به همـراه کمک هـای فنـی، علمـی و زیرسـاختی دانشـگاه آزاد اسـامی کاشـان از ظرفیت هـای ویـژه ایـن 

رویداد تخصصی اسـت.
دیـاری بیـان کـرد: سـرای نـوآوری فرش ماشـینی دانشـگاه آزاد اسـامی واحد کاشـان بـا زیرمجموعه های 
منحصـر بـه فـردی مانند شـتاب دهنده تخصصـی، مرکز تحقیقـات، آزمایشـگاه تخصصی، البراتـوار طراحی 
فرش و مرکز رشـد، مرکز مشـاوره کسـب و کار تخصصی، نخسـتین و تنها مرکز علمی، پژوهشـی و فناوری 
صنعت فرش ماشـینی میان دانشـگاه های کشـور اسـت که فعالیت خود را از سـال 139۸ در واحد کاشـان 

آغاز کرده اسـت.
وی اظهـار کـرد: مرحلـه پایانـی رویـداد فـرش آپ در »هفتـه پژوهـش« 1۴00 بـا حضـور کارآفرینـان، 
سـرمایه گذاران، اسـتادان و محققین و دانشـجویان سراسـر کشـور در محل دانشـگاه آزاد اسـامی واحد کاشان 
برگزار می شـود و عاقه مندان می توانند برای کسـب اطاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی سـرای نوآوری فرش ماشینی 

ایـن دانشـگاه بـه آدرس www.mmchi.ir مراجعـه کنند.

بطحایی: 

طرح مهارت آموزی و اشتغال برای 
دانش آموختگان اجرایی می شود

ــاون  ــی، مع ــد بطحای ــور محم ــا حض ــش ب ــرح پوی ــن کارگاه ط اولی
آموزش هــای عمومــی و مهارتــی و رئیــس ســازمان ســما بــه میزبانــی 

ــه کار کــرد. دانشــگاه آزاد اســامی اصفهــان آغــاز ب
بطحایــی معــاون آموزش هــای عمومــی و مهارتــی و رئیــس ســازمان 
ســما، اجــرای طــرح مهارت آمــوزی و اشــتغال همزمــان بــا تحصیــل 
ــن  ــه بی ــع فاصل ــکار رف ــه واســط و راه ــش( را حلق دانشــجویان )پوی

آمــوزش عالــی کشــور و بخــش صنعــت و اقتصــاد دانســت.
وی بــا اشــاره بــه عوامــل موثــر در فرآینــد تولیــد و چرخــه خدمــات 
ــرف اول را  ــانی ح ــرمایه  انس ــد، س ــل تولی ــان عوام ــت: »در می گف
می زنــد. اگــر مــا نیــروی انســانی شایســته در اختیــار نداشــته باشــیم 
ــود.« ــم ب ــق نخواهی ــا، موف ــار داشــتن ســایر مولفه ه علی رغــم در اختی

ــه  ــی( ب ــری )مدظله العال ــق مقام معظم رهب ــه عمی ــی از توج بطحای
ــت: »ایشــان در انتخــاب  ــرد و گف ــاد ک ــد ی ــتغال و تولی موضــوع اش
شــعار ســال در ســنوات گذشــته بــه ایــن موضــوع توجــه 

ویــژه ای داشــته اند و ایــن بحــران را گوشــزد کرده انــد.«
وی ادامــه داد: »بایــد مهارت محــوری در بدنــه  نیــروی انســانی 
کشــور باالخــص فارغ التحصیــان دانشــگاه ها نهادینــه شــده و 
ــی  ــه تاش های ــه هم ــیم ک ــته باش ــه داش ــد و توج ــدا کن ــوخ پی رس
ــت  ــده اس ــاز ش ــامی آغ ــگاه آزاد اس ــه در دانش ــن زمین ــه در ای ک
نــه درجهــت رونــق دانشــگاه، بلکــه بــرای پیشــرفت و ترســیم آینــده 
صنعــت و اقتصــاد کشــور اســت. طــرح پویــش تنهــا منــوط بــه دانشــگاه 

ــی اســت.« آزاد اســامی نیســت، بلکــه یــک طــرح مل
معــاون آموزش هــای عمومــی و مهارتــی دانشــگاه آزاد اســامی 
یــادآور شــد: »بخــش خدمــات و صنایــع مــا امــروزه به دنبــال نیــروی 
ــش، مهــارت و  ــن شایســتگی، دان کار شایســته اســت و منظــور از ای
ــتغال  ــش اش ــرح پوی ــد ط ــی همانن ــت و طرح های ــراد اس ــی اف توانای
ــر دانشــگاه و  ــاط بیشــتر و ملموس ت ــراری ارتب ــرای برق ــه راهــی ب ک
صنعــت اســت، حلقــه مفقــوده زنجیــره ارتبــاط مبــادی آموزشــی مــا 
اعــم از مدرســه و دانشــگاه و مبــادی تولیــدی و صنعتــی اســت کــه 

بایــد مــورد توجــه و تمرکــز بیــش از پیــش قــرار گیــرد.«
و  تئــوری  دروس  تلفیــق  اجرایــی  مــدل  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مهارت آمــوزی تجربــی در کشــور های توســعه یافته و صنعتــی و 
لــزوم الگوبــرداری صنعتــی و اقتصــادی توســط مجریــان ایــن طــرح و 
ســایر محققــان و پژوهشــگران داخلــی بیــان داشــت: »در کشــورهای 
صنعتــی و پیشــرفته دنیــا بــه ایــن خاطــر کــه در مــدارس و مراکــز 
آمــوزش عالــی ایــن کشــورها، آموزش هــا دقیقــا ممــاس و براســاس 
نیــاز بخــش تولیــد اســت شــاهد رشــد اقتصــادی، تولیــدی و صنعتــی 

هســتیم.«
ــی  ــه طرح های ــاره ب ــا اش ــی ب ــی و مهارت ــای عموم ــاون آموزش ه مع
مثــل طــرح کاد، کاج و... کــه در گذشــته در مراکــز آموزشــی اجرا می شــد 
ــدا  ــه پی ــف ادام ــل مختل ــه عل ــی ب ــدت زمان ــت م ــد از گذش و بع
ــی کــه ســبب شــد طرح هــای  ــد، خاطرنشــان کــرد: »تهدیدات نکردن
ــد  ــز تهدی ــش را نی ــرح پوی ــد، ط ــه کاره بمان ــته نیم ــابه گذش مش
ــه زده  ــازه جوان ــال ت ــن نه ــد از ای ــر بای ــان ام ــا متولی ــد و م می کن

ــم.« ــیدگی کنی ــت و رس ــی مراقب به خوب
یکــی دیگــر  را  تغییــرات  مقاومــت درون ســازمانی دربرابــر  وی 
از آفت هــای طــرح پویــش برشــمرد و گفــت: »بایــد بــا اتخــاذ 
آگاهی بخشــی  و  اجرایــی  مدیــران  ثبــات  چــون  راهکارهایــی 
ــن  ــاندن ای ــرانجام رس ــه س ــرای ب ــا را ب ــه  نیروه ــازمانی، هم درون س
طــرح بــا خــود همســو و همــراه کنیــم و بعــد از پیاده ســازی 
موفــق، ایــن طــرح را به عنــوان الگــو بــه ســایر نهادهــای آموزشــی و 

ــم.« ــه دهی ــز ارائ ــگاهی نی دانش
بطحایــی طــرح پویــش و دانشــکده های مهــارت و کارآفرینــی را 
ــرورت  ــت و ض ــی دانس ــوزش عال ــو در آم ــی ن ــاد نقش ــال ایج به دنب
ــرار داد. ــد ق ــورد تاکی ــرح را م ــن ط ــاخت های ای ــردن زیرس ــم ک فراه

وی از ضــرورت همــراه کــردن صاحبــان صنایــع بــا ایــن طــرح ســخن 
ــرح،  ــن ط ــی ای ــه اعضــای اجرای ــن وظیف ــزود: »اصلی تری ــت و اف گف
آسیب شناســی اجــرای طــرح و یافتــن پاســخ ایــن ســوال اســت کــه 
چــه کنیــم تــا حامیــان اصلــی طــرح و صاحبــان صنایــع و بنگاه هــای 
اقتصــادی نســبت بــه اجــرای طــرح پویــش انگیــزه داشــته باشــند و از 
ادامــه راه بــاز نماننــد و ایــن ایجــاد انگیــزه دائمــا و به طــور مســتمر 

بایــد تقویــت شــود.«
راه انــدازی و تاســیس کمیتــه دائمــی و منظــم رصــد و پایــش طــرح 
ــای  ــات واحده ــتراک تجربی ــا و اش ــی اعض ــور دائم ــا حض ــش ب پوی
ــا از  ــرح در واحده ــی ط ــران اجرای ــی مدی ــات مدیریت ــق و ثب موف

ــود. ــه ب ــن جلس ــه ای ــی در خاتم ــدات بطحای تاکی
در ایــن جلســه پیــام نجفــی، رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی اســتان 
ــاط  ــی ارتب ــاخت اصل ــوان زیرس ــش به عن ــرح پوی ــز از ط ــان نی اصفه
ــرای  ــاد کــرد و گفــت: »پویــش راهــکاری ب ــا صنعــت و دانشــگاه ی ب
ــروی متخصــص  ــن نی ــاز تامی ــوزش درجهــت حــل نی ــری آم قرارگی
ــالت دانشــگاه آزاد اســامی  ــن طــرح رس ــه کار اســت و ای مســلط ب
ــد  ــرح بای ــن ط ــق ای ــرای موف ــرای اج ــت: »ب ــی گف ــت.«  نجف اس
ســرفصل های آموزشــی متناســب بــا نیــاز روز بــازارکار تعریــف شــود 
و از اســتادکاران صنعتــی و خبــره در آموزش هــای دروس عملــی 

اســتفاده شــود.«
ــق  ــای موف ــوان واحده ــان به عن ــرقی و زنج ــدگان آذربایجان ش نماین
ــش  روی کار  ــع پی ــق و موان ــات موف ــش، از تجربی اجــرای طــرح پوی

ــد. ــرای حضــار ســخنرانی کردن خــود ب

دستیار و مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی گفت: به سربازانی 
مهارت  دارای  می کنند  اعام  ماهر«  »سرباز  سامانه  در  نام  ثبت  با  که 
شهر  انتخاب  خدمت،  محل  سازمان  تعیین  نظیر  مشوق هایی  هستند، 

محل خدمت، تعویق اعزام و ... داده می شود.
سرتیپ دو پاسدار موسی کمالی، دستیار و مشاور عالی فرمانده قرارگاه 
مرکزی مهارت آموزی، در خصوص مهارت آموزی سربازان به میزان گفت: 
ما برای مهارت آموزی سربازان یک نقشه راه پنج ساله تهیه کردیم، سال 
اول را تحت عنوان سال رویش، دومین سال را با نام پرورش، سال سوم و 
چهارم را به نام خیزش و گسترش و سال پایانی را با عنوان پوشش ملی 

در دستور کار قرار دادیم.
وی با بیان اینکه اکنون در این قرارگاه سال چهارم را پشت سر می گذاریم، 
عنوان کرد: بنا بود ۸5 درصد از سربازان در طرح مذکور قرار گیرند، اما 
متاسفانه با شیوع کرونا و مشکاتی در تعداد سربازان این رقم را به 70 
درصد کاهش دادیم، اما بنا بر این است سال آینده سال پوشش ملی باشد 

و بتوانیم همه را تحت پوشش قرار دهیم.
مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی، اظهار کرد: به سربازان 
پیش از ورود توصیه می کنیم در سامانه »سرباز ماهر« ثبت نام کنند به 
سربازانی که مهارت دارند، مشوق هایی نظیر تعیین سازمان محل خدمت، 

انتخاب شهر محل خدمت، تعویق اعزام و ... داده می شود.
و  کرد  تشریح  را  شده  نام  ثبت  سربازان  سنجش  نحوه  کمالی  سردار 
عنوان می کنند  و  نیرو های مسلح می شوند  وارد  از سربازانی که  گفت: 
دارای مهارتی خاص هستند، اما گواهی و مدرک ندارند و تجربی فعالیت 
کرده اند، آزمونی تحت عنوان آزمون ادواری توسط سازمان فنی حرفه ای 

گرفته و در پایان دوره به آنان مدرک داده می شود.
وی افزود: برخی افراد نیز عاقه دارند، اما مهارت و گواهی نامه ندارند، 
این افراد به مراکز داخل نیرو های مسلح تحت عنوان محیط واقعی کار 
فرستاده می شوند و در بخش های تاسیسات، تعمیرگاه، نجاری، آرایشگری 

و ... فعالیت می کنند.
مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی با بیان اینکه سازمان 
فنی و حرفه ای حدود هفت هزار محیط واقعی کار را در پورتال خود به 
ثبت رسانده است، گفت: این افراد پس از شش ماه تا یکسال در آزمون 

اوستاشاگردی شرکت می کنند و گواهی مربوطه به آنان اعطا می شود.
سردار کمالی با اشاره به کسانی که در سه مرحله گذشته موفق به دریافت 
گواهی نشده اند، اظهار کرد: در این قرارگاه کاس هایی وجود دارد که 
سربازان با حضور در آن ها و شرکت در آزمون نهایی می توانند نسبت به 

اخذ مدرک پایان دوره اقدام کنند.
500 هزار سرباز آموزش مهارتی دیدند

وی در رابطه با مهارت های آموزش داده شده در قرارگاه مرکزی مهارت 
آموزی، گفت: مهارت هایی که به سربازان آموزش داده می شود، قریب به 
500 مهارت موجود در سازمان فنی حرفه ای است که بحث آموزش با 

همکاری این سازمان و استاندارد های آنان در محیطی که قرارگاه مرکزی 
مهارت آموزی فراهم کرده است، صورت می گیرد.

مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ادامه داد: جهاد کشاورزی 
نیز در رابطه با گیاهان دارویی، گل های زینتی و مسائل مختلف کشاورزی 
نیز  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  دارد،  همکاری  قرارگاه  این  با 
است،  کرده  ورود  سربازان  آموزش  بحث  به  سازمان  سومین  عنوان  به 
چهارمین سازمان وزارت ورزش و جوانان است که در دو حوزه جوانان 
را   ... و  کار  و  کسب  زندگی،  سبک  کارآفرینی،  آموزش  مثل  مواردی 
آموزش می دهد و در بحث ورزش نیز در رشته هایی که ارتباط وجود دارد، 

آموزش های الزم را ارائه می دهد.
سردار کمالی از امضای تفاهم نامه میان این قرارگاه با سازمان تبلیغات 
خبر داد و گفت: این سازمان نیز در رشته های هنری آموزش هایی را برای 

سربازان دردستور کار خواهند داشت.
نیز  کم برخوردار  و  مرزی  مناطق  در  آموزش  نحوه  خصوص  در  وی 
توضیحاتی را ارائه و عنوان کرد: بالغ بر یکصد پادگان وجود دارد که در 
ابتدا آموزش ها داده می شود و سپس سربازان را تقسیم می کنیم، درواقع 
به گونه ای برنامه ریزی شده است که سربازان بخشی از آموزش ها را در 

ابتدا ببینند و بعد وارد شوند.
سردار کمالی افزود: هنگامی که سرباز وارد یگان شد، در تیپ، هنگ و 
... که هنوز به مرز نرسیده است، بخش دیگر آموزش ها را دوره می بیند؛ 

بعضی از آموزش ها نیز در همان محیط به فرد ارائه می شود.
دستیار و مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی یکی دیگر از 
اقدامات این قرارگاه را تسهیلگری اشتغال جوانان خواند و گفت: پس از 
پایان خدمت کمک می کنیم این آموزش ها که تا کنون به 500 هزار سرباز 

ارائه شده است، در حوزه های کاری برای فرد موثر باشد.

مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی خبر داد

تعیین سازمان و محل خدمت برعهده سربازان دارای مهارت

ــور در  ــتی کش ــازمان بهزیس ــه س ــه ماه ــرد س ــات و عملک اقدام
ــد. ــریح ش ــیزدهم تش ــت س دول

ــانی  ــاع رس ــی و اط ــط عموم ــز رواب ــازارکار از مرک ــزارش ب ــه گ ب
ــرد  ــی خ ــات مال ــه خدم ــی ، ارائ ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع
ــان  ــغلی زن ــازی ش ــاده س ــرمایه کار و آم ــت س ــر، پرداخ ــه 100نف ب
ــعه  ــت و توس ــه تقوی ــک ب ــر، کم ــه 2500 نف ــوار ب ــت خان سرپرس
ــر، پرداخــت حــق بیمــه ســهم  ــه 50نف ــان ب ــار زن ــای همی ــروه ه گ
ــر،  ــه 6هــزار و 769 نف ــدان ب ــی نیازمن ــش فرمای ــا خوی ــی ی کارفرمای
پرداخــت حــق بیمــه ســهم کارفرمایــی یــا خویــش فرمایــی معلــوالن 
بــه 19 هــزار و 525 نفــر، پرداخــت هزینــه ارتقــاء کارایــی معلولیــن 
ــرای  ــغلی ب ــازی ش ــاده س ــوزش آم ــر، آم ــزار و 919 نف ــک ه ــه ی ب
ــه تأمیــن مســکن  ــه 709نفــر، کمــک ب ــه خدمــات توانبخشــی ب ارائ
1900 واحــد بــرای نیازمنــدان و معلــوالن ، کمــک بــه تأمیــن ودیعــه 
مســکن زنــان بــرای 1250 نفــر سرپرســت خانــوار و کمــک بــه امــور 
رفاهــی و تکریــم ۴55 هــزار نفــر از ســالمندان از جملــه اقدامــات ایــن 

ــه شــمار مــی رود. ســازمان ب

گزارش عملکرد سه ماهه سازمان بهزیستی کشور تشریح شد؛ 

پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی 
معلوالن به بیش از 19 هزار نفر 

ــام  ــاب ای ــا احتس ــور ب ــاک کش ــناد و ام ــت اس ــازمان ثب ــس س رئی
ــت  ــاران جه ــردفتران و دفتری ــت س ــنوات خدم ــزو س ــربازی ج س

ــرد. ــت ک ــتگی موافق بازنشس
بــه گــزارش بــازارکار، از چنــدی قبــل بســیاری از ســردفتران و 
ــربازی در  ــرورت س ــت ض ــام خدم ــاب ای ــای احتس ــاران تقاض دفتری
ــدی از  ــره من ــت به ــاری جه ــردفتری و دفتری ــتغال س ــنوات اش س
ــون  ــمی و کان ــناد رس ــر اس ــون دفات ــاده 10 قان ــرر در م ــای مق مزای
ســردفتران و دفتریــاران مصــوب 135۴ بــرای بازنشســتگی را داشــته انــد.
ــر  ــون دفات ــه قان ــن نام ــاده ۸5 آئی ــه در م ــت ک ــی اس ــن در حال ای
اســناد رســمی صرفــاً بــه ســابقه پرداخــت حــق بیمــه و بازنشســتگی 
در ســایر صندوق هــای بازنشســتگی تصریــح شــده اســت و همچنیــن 
ــه  ــوری ک ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده 105 قان ــه م ــه ب باتوج
احتســاب ایــام خدمــت ســربازی را در خصــوص کارکنــان دولــت بــا 

ــز نمــوده اســت. شــرایط خــاص تجوی
امــا حــاال رئیــس جدیــد ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور اعــام 

کــرده اســت کــه احتســاب ایــام خدمــت ســربازی بــه مــدت ســنوات 
ــاران  ــون ســردفتران و دفتری ــدوق کان ــه صن ــی ب حــق بیمــه پرداخت
ــاده 10  ــال م ــور اعم ــه منظ ــاً ب ــاران صرف ــردفتران و دفتری ــرای س ب
قانــون دفاتــر اســناد رســمی و کانــون ســردفتران و دفتریــاران بــدون 
ــون  ــتگی کان ــوق بازنشس ــای حق ــدی از مزای ــره من ــبه و به محاس

ــدارد. جهــت دوران ســربازی منعــی ن
گــزارش مهــر حاکــی اســت، بــه ایــن ترتیــب ســردفتران و دفتریارانــی 
کــه 25 ســال ســابقه خدمتــی دارنــد و پنــج ســال ســابقه بیمــه خــود 
ــه حــد نصــاب  ــرای رســیدن ب را از ســایرصندوق های بازنشســتگی ب
بازنشســتگی ارائــه می کننــد می تواننــد از ایــن امــکان اســتفاده کــرده 
و دو ســال خدمــت ســربازی را جــزو پنــج ســال ســنوات پایانــی بــرای 

احتســاب ایــام خدمــت ارائــه کننــد.
ــدات  ــزو تعه ــربازی ج ــت س ــال خدم ــه دو س ــت ک ــر اس ــل ذک قاب

ــت. ــتگی نیس ــوق بازنشس ــت حق ــرای پرداخ ــون ب ــدوق کان صن

رئیس سازمان ثبت موافقت کرد 

احتساب ایام سربازی برای سنوات خدمت بازنشستگی 
سردفتران و دفتریاران 
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