
رونمایی از سامانه جامع کاریابی ها
و لزوم توجه به تعامل کارجو و کارفرما 

امیرعلی بینام

یادداشت سردبیر

ــه رئیســی رئیــس  ــا حضــور آیــت ال ــی ب »ســامانه جامــع کاریابی هــا« در حال
جمهــور در جلســه شــورای عالــی اشــتغال رونمایــی شــد کــه حــوزه اشــتغال، 
ــای  ــش ه ــا چال ــا ب ــل کارجــو - کارفرم ــاط و تعام ــروی کار و ارتب ــت نی هدای

بســیاری روبروســت. 
در حــال حاضــر یکــی از چالش هــای مهم، هــم برای دانشــجویان و دانــش آموختگان 
و هــم بــرای جوانــان غیــر فــارغ التحصیــل دانشــگاهی موضــوع بیــکاری و البته 
در بســیاری از مواقــع عــدم تناســب مهــارت هــا و توانمنــدی هــای کارجویان از 
یکســو و خواســته هــا و نیازهــای مــورد نیــاز کارفرمایــان از ســوی دیگــر اســت. 
از ایــن رو توجــه بــه ایجــاد ســاختاری توانمنــد کــه بتوانــد رابطــه بیــن کارجــو 
و کارفرمــا را تســهیل نمایــد یــک ضــرورت اســت کــه بــا وجــود ایــده هایــی که 

مطــرح مــی شــد، در مراحــل اولیــه باقــی مانــده اســت.
براســاس اخبــار و اطالعــات منتشــر شــده، ایــن ســامانه بســتری بــرای ارتبــاط 
و تعامــل کارجویــان و کارفرمایــان اســت کــه بــه شــکل ملــی مــی توانــد در 
اختیــار همــه مخاطبــان ایــن حــوزه اعــم از کارجــو، کارفرمــا و نیــز دســت انــدرکاران 
آمــوزش و مهــارت آمــوزی و همچنیــن مشــاوره و هدایــت شــغلی باشــد. ایــن 
ســامانه مــی خواهــد بــه صــورت یــک پرونــده الکترونیکــی همــه قابلیــت هــا، 
توانمنــدی هــا و مشــخصات فــرد کارجــو را در خــود ثبــت کنــد؛ بــه عبــارت 
دیگــر مــدارک، تخصــص هــا، مهــارت هــا و توانمنــدی هــای فــرد کارجــو را در 

هــر همــه ســنین احصــاء نمــوده و در اختیــار کارفرمایــان بگــذارد.

در همین راستا نکاتی چند می تواند برای حائز اهمیت باد؛
اول اینکــه شــورای عالــی اشــتغال و در راس آن رئیــس جمهــور محتــرم بــرای 
ــتغال و  ــوع اش ــت موض ــی از اهمی ــد حاک ــی یابن ــور م ــی حض ــی پرتال رونمای
نیــز هدایــت و مشــاوره شــغلی در نظــام اشــتغال و مهــارت آمــوزی در کشــور 
ــد در  ــی توان ــامانه م ــن س ــت. ای ــک گرف ــال نی ــه ف ــد آن را ب ــه بای ــت ک اس
آینــده بــه پایــگاه موثــری بــرای رصــد موضوعــات مهــم از جملــه آمــار بیــکاری 
طیــف هــای مختلــف جمعیــت کارجــو، بحــث ارائــه آمــوزش هــای تخصصــی و 

همچنیــن مهــارت آمــوزی و مشــاوره شــغلی در کشــور باشــد.
از ســوی دیگــر »ســامانه جامــع کاریابــی ها«کــه توســط معاونــت کارآفرینــی و 
اشــتغال وزارت تعــاون و کار طراحــی شــده، مــی توانــد و بایــد ضمــن اســتفاده 
از تجاربــی کــه کاریابــی هــای فعــال دارای مجــوز از خــود وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی دارنــد، مشــارکت آن هــا را بــه عنــوان بــازوان توانمنــد در امــر 

مشــاوره و هدایــت شــغلی جلــب و جــذب نمایــد.
نکتــه دیگــر اینکــه ایــن ســامانه مــی توانــد ضمــن تعامــل با جهــاد دانشــگاهی، 
ســازمان فنــی و حرفــه ای و مراکــز هدایــت شــغلی دانشــگاه هــا و دفاتــر ارتباط 
بــا صنعــت و از همــه مهمتــر ســامانه مهمــی مثــل ســرباز ماهــر و قــرارگاه فعــال 
در زمینــه مهــارت آمــوزی ســربازان بســتر تعامــل را در امــر توســعه و ترویــج 

مهــارت بــه عنــوان یکــی از نیازهــای چرخــه مهــارت آمــوزی توســعه دهــد.
در نهایــت ایــن ســامانه کــه بــا پشــتوانه شــورای عالــی اشــتغال و دبیرخانــه آن 
واقــع در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی شــکل گرفتــه بایــد همــه بازیگران 
ــک  ــم نزدی ــه ه ــی ب ــه نوع ــی را ب ــوم اشــتغال و کارآفرین ــاالن زیســت ب و فع
نمــوده و بتوانــد نقــش و جایــگاه همــه دســتگاه هــا، ســازمان هــا و موسســات 
اعــم از دولتــی، غیردولتــی و خصوصــی تعریــف نمایــد و بــرای توســعه مشــاوره، 
ــدام  ــان اق ــع نیازهــای تخصصــی کارفرمای ــان و رف ــارت و اشــتغال کارجوی مه

الزم را انجــام دهــد.

12صفحه
قيمت: 5000 تومان
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مخالفت نایب رئیس 
کمیسیون اجتماعی با 
افزایش سن بازنشستگی

شرایط ثبت نام آزمون
منصب قضاء اعالم شد  

آیا پزشک هست یا 
کم است؟!

ضرورت ها و الزامات 
تاسیس تعاونی های 

دانشجویی

اخذ مجوز استخدام 
800 نفر در سازمان

 منابع طبیعی 
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دکتر پورعابدی مدیر برگزاری این نمایشگاه اعالم کرد

آغاز به کار نمایشگاه توانمندی ها 
ودستاوردهای جهاددانشگاهی از فردا

تاکید معاون اول رئیس جمهور
بر حل مسـائل کشـور

 توسط دانشگاه ها 

32

 معـاون اول رییـس جمهـور بـا تأکید بـر اینکه 
تعریـف  کانـون  بـه  تبدیـل  بایـد  دانشـگاه ها 
کـرد:  تصریـح  شـوند،  کشـور  مسـائل  حـل  و 
دانشـگاه های ایـران بـا وجود سـرمایه بـاالی علمی 
و نخبـگان بـا مسـأله یابی و ارائه راه حل هـای علمی 
و عملـی بـه دولـت در مدیریـت و اداره کشـور 

کمـک کننـد.

در جلسه شورای عالی اشتغال مصوب شد

ایجاد میدان های کارآفرینی
در شهرهای سراسر کشور

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی ضمن تشـریح 
نتایـج شـورای عالـی اشـتغال کـه عصر پنجشـنبه 
جلسـه  ایـن  در  گفـت:  شـد  برگـزار  دیمـاه  دوم 
عـالوه بررونمایـی از سـامانه ملـی هدایـت شـغلی  
و کاریابـی هـا، میدان های کارآفرینی در اسـتان های 

سراسـر کشـور ایجاد شـود. 
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فرمانده قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیرو های مسلح:

موضوع مهارت آموزی به یک 
مطالبه ملی تبدیل شده است

ــی  ــه مل ــک مطالب ــه ی ــوزی ب ــارت آم ــت: مه ــد گف ــردار زاده کمن س
تبدیــل شــده اســت و ســند ملــی مهــارت آمــوزی و اشــتغال در شــورای عالی 

ــب شــد. ــا حضــور رئیــس جمهــور تصوی اشــتغال ب
بــه گــزارش بــازارکار، ســردار زاده کمنــد فرمانــده قــرارگاه مهــارت آمــوزی 
ســتاد کل نیرو هــای مســلح گفــت: ســربازان در طــول خدمــت 
ــم و  ــت، نظ ــاع، امنی ــوزه دف ــه در ح ــی ک ــش آفرین ــر نق ــالوه ب ع
انظبــات اجتماعــی دارنــد در دوره هــای مهارتــی کــه بــر آن هــا تعریــف 

ــد. ــان می گذرانن ــت زم ــده اس ش
او افــزود: ایــن دوره هــا بــرای آن اســت کــه در طــول خدمــت 
بتواننــد موثــر واقــع شــوند و بعــد از پایــان خدمــت ســربازی زمینــه 

ــد. ــاد کنن ــه ایج ــتغال را در جامع اش
ــج(  ــی عصر)ع ــرت ول ــپاه حض ــه داد: در س ــد ادام ــردار زاده کمن س
ــه جــای خوشــحالی دارد و ان شــاءاهلل  ــری رخ داده ک ــات موث اقدام

ــیم. ــاهد باش ــرد را ش ــن کار ک ــق ای تحق
نیرو هــای مســلح  آمــوزی ســتاد کل  قــرارگاه مهــارت  فرمانــده 
ــل شــده اســت  ــی تبدی ــه مل ــک مطالب ــه ی ــوزی ب گفــت: مهــارت آم
ــا  ــتغال ب ــی اش ــورای عال ــتغال در ش ــوزی و اش ــارت آم ــی مه ــند مل و س

ــب شــد. ــور تصوی ــس جمه حضــور رئی
بــه نقــل از باشــگاه خبرنــگاران جــوان از اهــواز، ایــن مقــام مســئول 
ــی  ــه دســتگاه های اجرای ــر نیرو هــای مســلح ب ــالوه ب ــرد: ع ــه ک اضاف
ــک  ــلح کم ــای مس ــه نیرو ه ــد ب ــد بتوانن ــئولیت داده ش ــور مس کش
ــان  ــا پای ــوزی ت ــارت آم ــرارگاه مه ــداف ق ــوب اه ــد در چارچ کنن
ــی  ــوزش مهارت ــش آم ــت پوش ــربازان را تح ــام س ــال ۱۴۰۱ تم س

ــم. ــرار دهی ق
ایــن مقــام مســئول گفــت: ایجــاد تســهیالت بــرای اشــتغال جوانــان 
ــا  ــان ایجــاد شــغل هســتند ب ــه خواه ــده ک ــارت دی ــراد مه ــرای اف ب

پرداخــت وام صــورت مــی گیــرد.

با حضور رئیس جمهور و در جلسه شورای عالی اشتغال

 صورت گرفت

رونمایی از سامانه جامع کاریابی ها 
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اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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نماینده کارکنان قراردادی و شرکتی 

سراسر کشور:

 معـاون اول رییـس جمهـور بـا تأکیـد بـر اینکـه دانشـگاه ها بایـد تبدیـل 
بـه کانـون تعریـف و حـل مسـائل کشـور شـوند، تصریح کـرد: دانشـگاه های 
ایـران بـا وجود سـرمایه باالی علمـی و نخبگان با مسـأله یابی و ارائـه راه حل های 

علمـی و عملـی بـه دولـت در مدیریـت و اداره کشـور کمـک کنند.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از پایـگاه اطالع رسـانی دولـت، دکتـر محمـد 
مخبـر، در جلسـه بـا روسـای دانشـگاه های کشـور کـه با حضـور وزیـر علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری و روسـای دانشـگاه های تهـران و مراکز اسـتان ها برگزار 
شـد، بـا بیـان اینکـه اگـر دانشـگاه ها در جایـگاه اصلـی خـود قـرار گیرنـد 
می تواننـد بـه درآمدزایـی و خلـق ثـروت در کشـور کمـک کننـد، افـزود: 
دولـت کامـاًل آمادگـی دارد تـا در صـورت هـر گونه تعریـف پـروژه منطقه ای 
و ملـی از سـوی دانشـگاه ها بـرای حـل مشـکالت کالن کشـور در حوزه های 
مختلـف بـه ویـژه آب، انرژی و محیط زیسـت از اسـاتید دانشـگاه ها، نخبگان 

و دانشـجویان حمایـت و پشـتیبانی کنـد.

معـاون اول رئیـس جمهـور با بیـان اینکه تقویـت ارتباط دولت و دانشـگاه ها 
از اولویت هـای دولـت اسـت، خاطرنشـان کـرد: تاکنـون نقـش جامعـه علمی 
بـا وجـود بهره گیـری از سـرمایه علمـی و فناورانه در حل مشـکالت کمرنگ 
بـوده، امـا رویکـرد دولـت سـیزدهم در هـم افزایی، همفکـری و همـکاری با 
دانشـگاه ها بـرای نیـل بـه درآمدزایـی، رشـد اقتصـادی و اشـتغال پایـدار در 

کشـور است.
دکتـر مخبـر همچنیـن رفـع مشـکالت معیشـتی اعضـای هیئـت علمـی و 
نخبـگان کشـور و همچنیـن افزایـش امکانـات و تجهیـزات در دانشـگاه ها و 
خوابگاه هـا را از دغدغه هـای دولـت و وزارت علـوم برشـمرد و گفـت: اعضـای 
هیئـت علمـی و اسـاتید نبایـد بـه هیـچ عنـوان دچـار مشـکالت معیشـتی 
باشـند چـرا که اسـتاد دانشـگاه بایـد با آرامـش خاطـر و بـدون دغدغه های 

مالـی، خـود را بـرای رشـد علمـی دانشـجویان همـواره بـه روز نگـه دارد.
وی تصریـح کـرد: دولـت بـه دنبـال این اسـت کـه بـا فراهـم آوردن امکانات 
آموزشـی و رفاهـی و حمایت هـای مالـی الزم از خـروج نخبـگان از کشـور 

کند. جلوگیـری 
معـاون اول رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه اینکـه دانشـگاه ها می تواننـد محور 
فقرزدایـی در کشـور شـوند، افـزود: نخبـگان علمی کشـور با کمک گـروه های 
جهـادی مـی توانند در راسـتای فقرزدایی در مناطق محروم کشـور برنامه ریزی 

و اقدامـات عملی را انجـام دهند.
همچنیـن در این جلسـه روسـای دانشـگاه ها به طـرح مطالبات، پیشـنهادات 
و خواسـته های خـود در زمینـه هـای مختلف اعـم از لزوم توجه به مشـکالت 
معیشـتی اعضـای هیئـت علمـی و بورسـیه هـای تحصیلـی، توجـه بیـش از 
پیـش بـه ارتبـاط دانشـگاه و صنعـت، تغییـر سـاختاری و کاربردی دانشـگاه ها 
در راسـتای کمـک بـه تولیـد و رشـد اقتصـادی کشـور، توجـه بـه اقتصـاد 
دانش بنیـان بـه عنـوان موتـور محـرک بخش هـای کشـاورزی، اقتصـادی و 
صنعتـی، رفـع مشـکالت و کمبودهای آموزشـی، آزمایشـگاهی و خوابگاه های 

پرداختند. دانشـجویی 

معاون اول رئیس جمهور در جلسه با روسای دانشگاه های کشور: 

دانشگاه ها باید به کانون تعریف و حل مسائل در کشور تبدیل شوند 
»طرح ساماندهی استخدام کارکنان 

دولت« هفته آینده به صحن 
مجلس می رود 

 

نماینـده کارگـران قـراردادی و شـرکتی گفـت: طـرح سـاماندهی هفتـه بعـد 
مـی رود. صحن  بـه 

بـه گـزارش بـازارکار، رامیـن انـاری در گفتگو با ایلنـا، در ارتباط با طرح سـاماندهی 
کارکنـان دولـت کـه از بیسـت و سـه شـهریور در مجلـس مطـرح اسـت، گفـت: 
طبـق ارتباطـی کـه بـا مجلـس گرفتیـم متوجه شـدیم بررسـی طرح در کمیسـیون 
اجتماعـی بـه پایـان رسـیده و طـرح بـه هیـات رئیسـه مجلس تقدیم شـده اسـت.

آینـده  هفتـه  شـده  قـرار  و  اسـت  تعطیـل  مجلـس  هفتـه  ایـن  افـزود:  وی 
طـرح بـه صحـن علنـی بـرود و بـرای تصویـب نهایـی بـه بحـث گذاشـته شـود.

بـه گفتـه ی انـاری، قاطبـه ی نماینـدگان مجلس با طـرح موافقند و بـه احتمال زیاد 
طـرح بـا رای بـاال بـه تصویـب می رسـد منتهـا سـازمان امـور اسـتخدامی همچنان 

مخالـف جدی طرح اسـت.
نماینـده کارکنـان قراردادی و شـرکتی سراسـر کشـور ادامـه می دهد: سـازمان امور 
اسـتخدامی خواسـتار یکسان سـازی حقـوق و دسـتمزد اسـت و بارها بر این مسـاله 
تاکیـد داشـته؛ آن هـا می خواهنـد شـرکت های پیمانـکاری را نگـه دارنـد و مخالـف 
حـذف آن هسـتند؛ ایـن در حالیسـت کـه در طـرح نماینـدگان مجلـس، تبدیـل 
وضعیـت قراردادی هـا و شـرکتی ها و تامیـن امنیـت شـغلی مطـرح شـده و مـا نیـز 
خواسـتار تبدیـل وضعیـت تمام کارگـران شـرکتی و پیمانکاری در تمـام بخش های 

عمومـی، دولتـی و خصولتی هسـتیم.
انـاری اضافـه می کنـد: امیدواریـم طـرح با البـی دولت، دچـار دسـتکاری و تخریب 
نشـود؛ در آخریـن نسـخه طرح کـه در کمیسـیون اجتماعی مطرح بـود، تقریباً همه 
خواسـته های مـا تامیـن شـده بـود فقـط چنـد نکتـه کوچـک باقـی مانـده بـود که 
نماینـدگان قـول دادنـد آن هـا را نیـز اصـالح کننـد، از جملـه بحث آزمـون و ایجاد 
کمیتـه در نهادهـا؛ مـا انتظـار داریم این طـرح هفته آینـده در مجلس به تصویب برسـد 

و بـرای اجـرا بـه تمـام نهادهـای مرتبط بـا خزانه ابالغ شـود.

به زودی اعالم می کنیم ترخیص 

سربازان بدون مهارت 

صورت نگیرد

دسـتیار و مشـاور عالـی قـرارگاه مرکـزی مهـارت آمـوزی سـتاد کل نیروهـای 
مسـلح گفـت: مهارت آموزی حق سـربازان اسـت و این موضـوع را از فرماندهان 

خـود مطالبـه کنند.
بـه گـزارش بـازارکار از  ایسـنا، سـردار موسـی کمالـی در جریـان بازدیدی که 
بـه همـراه تیـم ارزیـاب قـرارگاه از میـزان پیشـرفت مهـارت آمـوزی سـربازان 
وظیفـه یـگان هـای نیروهای مسـلح مسـتقر در اسـتان خوزسـتان انجـام داد، 
گفـت: مهـارت آمـوزی سـربازان یکـی از رویکردهـای جدید سـربازی اسـت و 
نیروهـای مسـلح بایـد بـه  جوانانـی کـه در کسـوت سـربازی وارد نیروهـای 
مسـلح مـی شـوند ، عـالوه بر آموزش هـای نظامـی  حداقل یک کار یـاد بدهند و 
بـرای اجـرای ایـن موضوع همـه فرماندهان بایـد به میـدان بیاینـد و پرچمدار 
نهضـت مهـارت آمـوزی در نیروهـای مسـلح شـوند تا شـعار هر سـرباز حداقل 

یـک مهـارت تخصصـی و یـک مهـارت عمومـی تحقـق یابد.
وی افـزود: پـس از آن هـم بایـد تـالش شـود به پاس  دو سـال خدمت سـربازی ، 

سـازو کار الزم بـرای اشـتغال آنـان پـس از خدمت  فراهم شـود.
کمالـی خطـاب به سـربازان بـا بیان اینکـه مهارت آمـوزی حق شماسـت و این 
موضـوع را از فرماندهـان خـود مطالبـه کنید، تصریـح کرد: از فرصت سـربازی 
بـرای یادگیـری حداقـل یک مهـارت اسـتفاده و دوران سـربازی را بـرای خود 

بـه یک فرصـت تبدیـل کنید.
وی در ادامـه گفـت: اگـر سـازمانی دنبـال جوانانـی اسـت کـه به آنهـا آموزش 
بدهـد، ایـن موضـوع در دوران سـربازی مهیاسـت. مـا حتـی می توانیـم نیـاز 
کارخانـه هـا و شـرکت هـای بـزرگ در اسـتان هـا را به نیـروی انسـانی جوان 
ماهـر تامیـن کنیـم و اسـتانداری هـا از طریق کارگروه هـای مهارت و اشـتغال 
یگان هـا  و  قـرارگاه  بـه  و  شناسـایی  را  هـا  اسـتان  بومـی  نیـاز  می تواننـد 

کنند. اعـالم 
بـرای  مـا  افـزود:  سـربازان  آمـوزی  مهـارت  قـرارگاه  فرمانـده  دسـتیار 
آمـوزی و تسـهیل گری  اشـتغال سـربازان دسـت یـاری بـه سـوی  مهـارت 
دسـتگاه های دولتـی، مجلـس و حتی بخش خصوصـی دراز می کنیم. هر کسـی 
می توانـد بـه مهـارت آموزی و اشـتغال سـربازان منقضـی خدمت کمـک کند، 
آمادگـی خـودش را اعـالم کنـد. اسـتانداری می تواننـد محـور ایـن حرکـت و 

حلقـه اتصـال نیروهـای مسـلح اسـتان و دسـتگاههای دولتـی باشـد.
بـه گـزارش سـتاد کل نیروهـای مسـلح وی در ایـن  بازدید از اهتمـام و تالش  
فرماندهـان و مسـئوالن در حـوزه مهـارت آموزی تقدیـر و تشـکر و تاکید کرد 
کـه تالش هـا بایـد افزایـش و دامنـه مهارت آمـوزی گسـترش یابد و بـه زودی 
اعـالم کنیـم کـه هیـچ سـربازی بـدون مهـارت از نیروهـای مسـلح ترخیـص 

شـود. نمی 

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی
 ستاد کل نیروهای مسلح: 

معـاون اشـتغال وزیر کار بـا بیان 
اینکـه وزارت کار بـا کاریابی هایی 
که مهاجرت نخبـگان را دنبال کنند 
کـرد:  تاکیـد  می کنـد،  برخـورد 
کـه  رشـد می کننـد  کاریابی هایـی 
قـدرت رقابـت و اثرگذاری بیشـتری 

داشـته باشند.
معـاون  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
اشـتغال وزیـر کار بـا بیـان اینکه 
کـه  کاریابی هایـی  بـا  کار  وزارت 
دنبـال  را  نخبـگان  مهاجـرت 
کننـد برخـورد مـی کنـد، تاکیـد 
کـرد: کاریابی هایـی رشـد می کننـد که قدرت رقابـت و اثرگذاری بیشـتری 

باشـند. داشـته 
برابـر آمارهـا بیـش از ۵۰ درصد نیروی کار مورد نیاز در کشـورهای توسـعه 
یافتـه توسـط کاریابـی هـا جـذب مـی شـود، در حالـی کـه ایـن میـزان در 
کشـور مـا بیـن ۲۰ تـا ۲۵ درصـد اسـت، بـا ایـن حـال کاریابـی هـا سـهم 
بسـزایی در تامیـن نیـروی کار مـورد نیـاز و معرفـی فرصت هـای شـغلی 

مناسـب بـرای جوانـان و جوینـدگان کار دارنـد.
کارشناسـان تاکیـد دارنـد بـا توجه بـه ظرفیتهای بـاالی موسسـات کاریابی 
بایـد در بخشـهای مختلفـی از جملـه واگـذاری بسـیاری از امـور از تـوان و 

ظرفیـت آنهـا به شـکل مطلـوب اسـتفاده کرد.
محمـود کریمـی بیرانوند معاون توسـعه کارآفرینی و اشـتغال وزارت تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی ـ توسـعه مجـوز کاریابی هـا را در رأس سیاسـتهای 
اشـتغال عنـوان کـرده و مـی گویـد: بـا دادن تسـهیالت مشـکل اشـتغال 

برطـرف نمـی شـود و در موضـوع اشـتغال، همـه اقشـار جامعـه بایـد بـا 
مشـارکت خـود، معضـل بیـکاری را رفـع کننـد.

از آنهـا  انحصـار  وی سیاسـت رسـمی خـود در بحـث کاریابی هـا را رفـع 
برشـمرده و مـی افزایـد: درحـال حاضـر توسـعه مجـوز کاریابی هـا در راس 
برنامـه هـا قـرار دارد و ایـن امـر به معنـی تضعیف آنها نیسـت بلکـه تقویت 

کاریابی هـا اسـت.
معـاون اشـتغال وزیـر کار با اشـاره به ۱۵ الگـوی کاریابی در دنیـا می گوید: 
بـر اسـاس زیسـت بـوم ملـی اشـتغال بایـد مدل هـای کاریابـی را توسـعه 
دهیـم. کاریابـی هایـی که قـدرت رقابت و اثرگذاری بیشـتری داشـته باشـند، 

رشـد مـی کنند.
بـه گفتـه کریمـی بیرانونـد،   وزارت کار تمام تـوان خود را بـه کار می گیرد 
و بـا کاریابـی هایـی کـه بحـث نخبـگان و مهاجرت آنهـا را دنبال مـی کنند 
برخـورد مـی کنـد چـرا که هیـچ سـرمایه ای بـه اندازه سـرمایه انسـانی در 

اقتصـاد مهم نیسـت.
بـر اسـاس گـزارش مرکـز  آمـار و اطالعـات راهبـردی وزارت کار، تعداد کل 
جوینـدگان کار ثبـت نـام شـده در سـال ۱۳۹۹ برابر بـا ۳۰۲ هـزار و ۴۶۱ نفر 
بـوده کـه از ایـن تعـداد ۶۶ هـزار و ۷۳۳ نفـر در کاریابـی هـای دولتـی و 
مراکـز خدمـات اشـتغال ثبـت نـام کـرده کـه بـا احتسـاب جوینـدگان کار 

سـال های قبـل بیـش از ۶۸ هـزار و ۳۶۰ نفـر جـذب بـازار کار شـده انـد.
همچنیـن از کل جوینـدگان کار، ۲۳۵ هـزار و ۷۲۸ نفـر در کاریابـی هـای 
خصوصـی ثبـت نـام کـرده اند که از ایـن تعداد بیـش از ۶۸ هـزار و ۳۰۰ نفر 

بـه کار گمارده شـده اند.
سـال گذشـته ۱۰۸۴ واحـد کاریابی در کشـور فعال بودند کـه از این تعداد ۸۸ 

واحـد دولتـی و مابقی خصوصی بـوده اند.

اطالعیـه  زمـان و شـرایط ثبت نـام آزمون جذب 
 ۱۴۰۰ سـال  قضـاء  منصـب  تصـدی  عمومـی 

منتشـر شـد.
بـه گـزارش بـازارکار، معاونـت منابع انسـانی قوه 
اطـالع  بـه  بدیـن وسـیله  اعـالم کـرد:  قضائیـه 
کلیـه داوطلبـان دانشـگاهی و حـوزوی متقاضی 
ثبـت نام و شـرکت در آزمون اسـتخدامی تصدی 
منصـب قضـاء در سـال ۱۴۰۰ می رسـاند، ثبـت 
نـام در ایـن آزمون منحصـراً به صـورت اینترنتی 
آمـوزش  سـنجش  سـازمان  سـایت  طریـق  از 
کشـور به نشـانی: www.sanjesh.org از روز 

روز  در  و  آغـاز   ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ مـورخ  یکشـنبه 
می پذیـرد.  پایـان   ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ مـورخ  شـنبه 
در  کـه  دارد  ضـرورت  متقاضیـان،  کلیـه  لـذا 
مهلـت در نظـر گرفتـه شـده و پـس از مطالعـه 
شـرایط و ضوابـط عمومـی و اختصاصـی آزمـون 
و فراهـم نمـودن مـدارک و اطالعـات مـورد نیاز 
فـوق  آزمـون  در  ثبت نـام  بـه  نسـبت  ثبت نـام، 

اقـدام نماینـد.
داوطلبـان بایـد به شـرایط عمومـی و اختصاصی 
سـازمان  سـایت  در  شـده  اعـالم  اختصاصـی 

نماینـد. توجـه  سـنجش 

شروع ثبت نام از پنجم دی ماه؛ 

شرایط ثبت نام آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضاء اعالم شد 

مخالفت نایب رئیس کمیسیون 
اجتماعی با افزایش سن بازنشستگی 

 
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  نایب 
شورای اسالمی ادعا کرد: مجلس در بررسی 
جزییات بودجه به افزایش سن بازنشستگی 

رای نخواهد داد.
کارنامی  بابایی  علی  بازارکار،  گزارش  به 
نماینده مردم ساری و میاندرود در مطلبی 
نوشت:  توئیتر  در  خود  صفحه شخصی  در 
به  بودجه  جزییات  بررسی  در  »مجلس 
داد  نخواهد  رای  بازنشستگی  سن  افزایش 
نسبت  داریم  انتظار  نیز  دولت محترم  از  و 

به اصالح این بند اقدام نماید.
مشکالت صندوق های بازنشستگی از طریق 
کردن  منتقل  با  و  است  حل  قابل  دیگری 

فشار به دوش مردم دردی دوا نخواهد شد.«
رئیس جمهور ۲۱ آذرماه الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس شورای اسالمی 
منابع  پایدارسازی  به   ۱۴۰۱ سال  بودجه  الیحه  واحده  ماده   ۲۰ تبصره  در  کرد. 
سنوات  دوساله  »افزایش  چون  مواردی  به  آن  در  و  اشاره  بازنشستگی  صندوق های 
حداقل  دارای  مرد  و  زن   مستخدمین  تمام  بازنشستگی  برای  قبول  مورد  خدمت 
مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و 
سازمان تأمین اجتماعی«، »افزایش دوساله حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی 
اجتماعی«  تأمین  صندوق  در  خدمت  سابقه  میزان  هر  به  زن  و  مرد  مستخدمین 
کشوری،  از  اعم  بازنشستگی  صندوق های  تمام  در  بازنشستگی  حقوق  »محاسبه  و 
اشتغال«  زمان  آخر  سال  متوسط سه  اساس  بر  اجتماعی  تأمین  سازمان  و  لشکری 

اشاره شده است.

کارنامی: رای نخواهم داد

هشدار معاون اشتغال وزیر کار به کاریابی ها؛

کاریابی ها به مهاجرت نخبگان دامن نزنند

از سوی مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم اعالم شد؛ 

در همایش روز ملی زیست فناوری تاکید شد 

جای خالی متخصصان علوم انسانی
 در شرکت های دانش بنیان

و  علـوم  توسـعه  سـتاد  دبیـر 
بنیـادی  سـلول های  فناوری هـای 
ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت 
جمهـوری بـا اشـاره بـه جـای خالـی 
در  انسـانی  علـوم  متخصصـان 
شـرکت های دانش بنیـان گفـت: ایـن 
در حالـی اسـت کـه ایـن شـرکت ها 
و  بازرگانـی  حقوقـی،  مشـکالت  بـا 
صـادرات و بازاریابـی مواجـه هسـتند 
مراقبـت  شـرکت ها  ایـن  از  اگـر  و 
توسـعه  آنهـا  کار  و  کسـب  نشـود، 

یافـت. نخواهـد 
بـه گـزارش بازارکار دکتـر امیرعلی حمیدیه در همایش روز ملی زیسـت فناوری 
کـه بـه صـورت حضـوری و مجـازی در دانشـگاه تربیـت مـدرس برگـزار شـد، 
ترکیـب علـوم مختلـف را از رویکردهـای جدیـد در دنیا در حوزه هـای مختلف 
فنـاوری دانسـت و افـزود: امـروز علـوم NBIC )علـوم نانـو، بیوتکنولـوژی، 
فنـاوری اطالعـات و علـوم شـناختی( بـه عنـوان فناوری هـای آینـده معرفـی 

شـدند کـه قادرنـد کشـورها را بـه مقصود برسـانند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه امـروزه در دنیـا دیگـر یـک فنـاوری بـه تنهایـی قادر 
 NBIC بـه کمک به پیشـرفت کشـورها نیسـت، اظهـار کـرد: اکنون در کنـار
یـک حـرف »S« اضافـه شـده و آن اضافـه شـدن علـوم انسـانی بـه ایـن چهار 

اسـت. فناوری 
حمیدیـه بـا تاکیـد بـر اینکـه در حـوزه علـوم و فنـاوری سـلول های بنیـادی 
دیگـر  سـوی  از  شـد:  یـادآور  اسـت،  شـده  تشـکیل  بزرگـی  شـرکت های 
دانـش آموختـگان رشـته های علـوم انسـانی تصـور می کننـد کـه بـرای آنهـا 
کاری وجـود نـدارد، در حالـی کـه در شـرکت های دانـش بنیان جـای یک تیم 
از متخصصـان حـوزه علـوم انسـانی خالـی اسـت؛ چـرا کـه ایـن شـرکت ها بـا 
کوهـی از مشـکالت در حوزه هایـی چـون حقوقـی، تجـاری سـازی، بازاریابـی 

و قانونـی مواجـه هسـتند.
دبیـر سـتاد توسـعه علـوم و فناوری هـای سـلول های بنیـادی معاونـت علمی 
بـا تاکیـد بـر اینکه شـرکت های دانـش بنیـان در حوزه های علمی رشـد خوبی 
داشـتند، ولـی همچنـان بـا قوانین و مقررات بیگانه هسـتند، خاطر نشـان کرد: 
هنـوز شـرکت های ایـن حـوزه خـود را بـه تخصص هـای علـوم انسـانی مسـلح 
نکردنـد و ایـن در حالـی اسـت کـه اگـر از ایـن شـرکت ها مراقبـت نشـود، 

کسـب و کارهـای ایـن حـوزه بـه توسـعه نخواهند رسـید.
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر ۹۵ درصـد از شـرکت های دانـش بنیان از 
ظرفیت هـای فـارغ التحصیـالن رشـته های علـوم انسـانی اسـتفاده نکرده انـد، 
گفـت: از آنجایـی کـه دانشـگاه تربیـت مـدرس یـک دانشـگاه جامـع در حوزه 
تحصیـالت تکمیلـی اسـت، انتظـار مـی رود کـه ایـن موضـوع را به طـور جدی 

کند. پیگیـری 

مداخذ مجوز استخدام ۸۰۰ نیرو 

در سازمان منابع طبیعی کشور 
مدیرکل حوزه ریاست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور درخصوص جذب 
نیرو در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، گفت: مجوز جذب بیش از ۸۰۰ نفر نیرو 
در کشور صادر شده است و ۷۰۰ نفر از فرزندان ایثارگر تبدیل وضعیت شده اند، بیش 
از ۸۰۰ نفر از فرزندان شهدا نیازی به شرکت در آزمون نداشته و اگر مدارک مرتبط 

با منابع طبیعی داشته باشند، بدون آزمون پذیرفته می شوند.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  معارفه  و  تودیع  آیین  در  همتی  محمدرضا 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به اندازه 
دو وزارتخانه وظیفه دارد، اظهار کرد: مدیریت عرصه ۱۳۵ میلیون هکتاری کشور، 
کار ساده ای نیست و مسائلی از جمله توسعه و حفاظت از جنگل ها، آبخیزداری و 
آبخوان داری موضوعات مهمی بوده که باید به آن ها پرداخته شود تا از آسیب هایی 

مانند بیابان زایی جلوگیری به عمل آید.
همتـی یادآور شـد: در سـال گذشـته، حـدود ۱۲ دسـتورالعمل اجرایی در راسـتای 
تشـویق مـردم، اصـالح و بـه روز رسـانی شـد و مبادلـه بیـش از ۲۱۰ تفاهم نامـه و 

دسـتورالعمل مشـترک اجرایـی صـورت گرفت.
مقایسـه  در  آبخیـزداری کشـور  و  منابـع طبیعـی  اعتبـارات سـازمان  افـزود:  وی 
و  قرق بانـان  پیـدا کـرد،  افزایـش  از ۲۰۰ درصـد  بیـش  و ۹۹،  بـا سـال های ۹۸ 
جنگل بانـان مـورد حمایت هـای بیمـه ای قـرار گرفتنـد، زیـرا تاکنون ۲۰ نفـر از این 

افـراد در راه حفـظ منابـع طبیعـی کشـور بـه شـهادت رسـیده اند.

مدیرکل حوزه ریاست این سازمان

 مرکــز جــذب اعضــای هیئــت علمــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری از 
دانش آموختــگان مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد متقاضــی امریــه 

ســربازی، دعــوت بــه همــکاری می کنــد.
ــز  ــوم، مرک ــی وزارت عل ــط عموم ــازارکار از اداره کل رواب ــزارش ب ــه گ ب
ــالم  ــه ای اع ــا صــدور اطالعی ــن وزارت ب ــت علمــی ای جــذب اعضــای هیئ
کــرد: بــه اطــالع دانش آموختــگان مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد 
ــای  ــر اســاس مجوزه ــز ب ــن مرک ــاند، ای ــربازی می رس ــه س متقاضــی امری
اخــذ شــده، در نظــر دارد در راســتای تکمیــل ســهمیه نیــروی امریــه خــود، 
از بیــن داوطلبــان دارای شــرایط زیــر، بــه صــورت امریــه خدمــت ســربازی 
ــه  ــع اســتان ها در رشــته های مــورد نیــاز دعــوت ب در تهــران و مراکــز تاب

همــکاری نمایــد.
ــاه ۱۴۰۰  ــم دیم ــا پنج ــد ت ــر می توانن ــرایط زی ــد ش ــان واج ــذا متقاضی ل

ــد. ــدام نماین ــاز اق ــورد نی ــدارک م ــه ثبــت درخواســت و م نســبت ب
الــف- خانــواده ایثارگــران )فرزنــد یــا بــرادر شــهدا، جاویداالثرهــا، جانبازان، 
 آزادگان، و فرزنــد رزمنــدگان بــا حداقــل شــش مــاه ســابقه جبهــه(

ب- ایتام

ج- افراد متاهل
د- افراد معاف از رزم

ه- افراد تحت پوشــش کمیته امداد و سازمان بهزیستی
و- نخبگان، اســتعدادهای برتر، حافظان قرآن و قاریان برت

ز- دارای حداقل ۶ ماه ســابقه بسیجی فعال
۲- اعزامی اسفند ماه ۱۴۰۰

۳- دارای شــرایط مورد اشــاره در فراخوان )قسمت قوانین مورد نیاز(

ــزام ۱۴۰۰/۰۱۲/۰۱ در ســایت  ــه، اع گفتنــی اســت فراخــوان جــذب امری
ــت. ــاهده اس ــل مش http://amriye.msrt.ir/ قاب

آغاز ثبت نام متقاضیان امریه سربازی



3
ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

   شنبه4 دی1400-20 جمادی االولی 1443- 25 دسامبر 2021 - سال بیست و یکم - شماره  1243

نماینده مردم تهران در مجلس در بازدید از مرکز ایسپای جهاددانشگاهی:◄ ◄ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

نتایج نظرسنجی های ایسپا به جریان 
شفاف اطالعات در کشور کمک می کند

سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی و رئیس فراکسیون 
محیط زیست دوشنبه ۲۹ آذرماه از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( 
و  نظرسنجی  نتایج  آخرین  جریان  در  نزدیک  از  و  کرد  بازدید  جهاددانشگاهی 

پیمایش های ایسپا قرار گرفت.
تهران، ری، شمیرانات و  نماینده مردم  بازارکار، دکتر سمیه رفیعی  به گزارش 
با حضور  اسالمی  زیست مجلس شورای  فراکسیون محیط  رییس  و  اسالمشهر 
در مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا(، در جریان روند فعالیت های این 

مرکز قرار گرفت.
مهدی رفیعی، رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( در این نشست 
کرد:  اظهار  نظرسنجی،  حوزه  در  ایسپا  تخصصی  فعالیت  سال   ۲0 به  اشاره  با 
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( از سال 1380 کار خود را آغاز کرد 

و به صورت تخصصی در زمینه های مختلف در حال انجام نظرسنجی است.
وی افزود: معموال ایسپا را با عنوان نظرسنجی ها بررسی رفتار انتخاباتی می شناسند، 
زیرا ایسپا پیش از هر انتخابات، 10 تا 15 نظرسنجی منظم انجام می دهد و نتایج را 
نیز منتشر می کند، ولی فعالیت های ایسپا محدود به نظرسنجی های انتخابات 

نیست و در حوزه های مختلف کارهای خوبی انجام شده است.
رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( تصریح کرد: فرآیند نظرسنجی 
در ایسپا به صورت تلفنی و حضوری و با روش تصادفی انجام می شود و با وجود 
30 شعبه فعال در کشور، ایسپا این امکان را دارد که پروژه های نظرسنجی و 
پیمایش های ملی را در کوتاه ترین زمان ممکن و با دقت باال به انجام برساند.

وی ادامه داد: در حوزه سنجش نگرش های مردم نیز نظرسنجی های مستمری 
در حال انجام است که بخشی از آنها کارفرمایی و بخشی نیز بر اساس مسئولیت 
اجتماعی ایسپا به صورت خویش فرمایی انجام می شود و بخشی از نتایج نیز 

منتشر می شوند. 
دکتر سمیه رفیعی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر نیز در این 
بازدید با اشاره به اهمیت نظرسنجی و جمع آوری داده و نقش آن در مدیریت 
مسایل کشور، گفت: فعالیتی که در ایسپا انجام می شود، کار ارزشمندی است 
و امروز برای بررسی دقیق مسایل کشور نیازمند رصد افکارعمومی و جمع آوری 
کودکان  اجتماعی،  های  آسیب  مانند  مواردی  در  مثال  عنوان  هستیم.به  داده 
کار، زباله گردها و مسایل مربوط به جوانان و نوجوانان، الزم است نظرسنجی 
اساس  بر  ها  گذاری  قانون  و  ها  گیری  تصمیم  تا  شود  انجام  متعددی  های 

اطالعات باشد.
مسایل  در  اطالعات  و  داده  به  رییس جمهور  اینکه شخص  بر  تاکید  با  رفیعی 
مختلف اهمیت می دهد، گفت: الزم است در موارد متعددی پیمایش هایی از 
سوی ایسپا انجام شود که برخی از آن فعالیت ها نیز می تواند با همکاری مرکز 
پژوهش های مجلس انجام شود. همچنین انتشار نتایج نظرسنجی ها نیز می تواند 

به جریان شفاف اطالعات کمک کند.
و  باصولی، معاون پشتیبانی  بازدید دکتر مهدی  این  این گزارش، در  بر اساس 
مدیریت منابع، دکتر جمال رحیمیان سرپرست معاونت فرهنگی و محمدامین 

صالحی نژاد مدیرکل امور مجلس جهاد دانشگاهی نیز حضور داشتند.

از فردا پنجم دیماه در بوستان گفتگو تهران؛ ◄

دعوت به همکاری

کارشناس مکانيك ، آقا
تمام وقت،  فوق ديپلم به باال

سن30 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
آشنا با سيستم هاي تاسيسات بويلر چيلر

 )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(
داراي معافيت دائم يا كارت پايان خدمت

پرداخت به موقع حقوق
بيمه و بيمه تكميلي از بدو استخدام

اضافه كاري، عيدي و سنوات، سرويس رفت و برگشت، ناهار و شام
کارشناس برق صنعتي،  آقا

تمام وقت، كارشناسي يا كارداني برق، الزاما و حتما فوق ديپلم يا باالتر
حداقل 2 سال سابقه كار مفيد

مسلط به برق صنعتي و آشنايي با نقشه خواني برق
حداكثر سن 36 سال، دائم روز كار

معافيت دائم يا پايان خدمت و ضامن معتبر الزاميست.
ساعت كار: 6 صبح تا 6 عصر

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 خواهشمنديم رزومه خود را به
 ايميل زير ارسال نمايند

s.resume93@gmail.com

آدرس لینک :
http://www.bazarekar.ir 
Employers/ad/111500

شركت تولید نوشیدني 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.

 ● ديپلم رشته هاي نظري، فني و حرفه اي و كار و دانش
● شغل درجه داري، آقا، سن حداقل 18 و حداكثر 25 سال

● معدل: حداقل 14، قد: حداقل 170 سانتي متر
● مهلت ثبت نام: تا 1400/10/17

آدرس لینک :

http://www.bazarekar.ir 
Employers/ad/111496

شركت مهندسي توان گستر دقیق 
جهت تكميل كادر خود از استان تهران، جهت كار در زنجان، پروژه 
نيروگاه زنجان 2 از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

کارشناس ایمني
آقا،تمام وقت، كارشناسي ايمني صنعتي

حداقل 3 سال سابقه كاري، آشنا به صدور مجوز ايمني كار
HSE Plan اجرا و پياده سازي

آشنايي به تشكيل صورتجلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار
انجام ارزيابي ريسك، پيگير و گزارش دهي منظم

 به صورت ماهانه، بيمه
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به

 ايميل زير ارسال نمايند.

INFO@TGD-CO.COM

آدرس لینک : 
http://www.bazarekar.ir

Employers/ad/111458

دعوت به همکاریدعوت به همکاری دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت آتیه سازان ماه نشان
 جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط

 زير دعوت به همكاري مي نمايد.
شيميست

خانم/ آقا، جهت كار در آزمايشگاه شيمي معدني كه يكي از سه 
شرط زير را حتما دارا باشد:

داراي مدرك ليسانس شيمي فارغ التحصيل قبل از 99
 از دانشگاه معتبر دولتي

داراي مدرك ليسانس شيمي با سابقه تحصيالت
 دبيرستان نمونه مردمي يا سمپاد

داراي مدرك ليسانس شيمي با دو سال سابقه كار در يك 
آزمايشگاه شيمي معدني، حداكثر سن 30 سال

حقوق توافقي، بيمه از ابتداي استخدام 
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل 

زير ارسال نمايند.

job.asmahneshan@gmail.com 

آدرس لینک :
http://www.bazarekar.ir 
Employers/ad/111495

دعوت به همکاری

حسابدار: خانم، داراي سابقه كار، تمام وقت
آشنا به نرم افزار سپيدار و آفيس، داراي حداقل 2 سال سابقه كار

مسئوليت پذير، داراي روحيه ي تيمي، ساعات كاري
شنبه تا چهارشنبه 8 تا 16 ، پنج شنبه ها تا 12

بيمه، حقوق ثابت، اضافه كاري

اطالعات تماس: واتساپ 09379562353
آدرس لینک : 

http://www.bazarekar.ir
Employers/ad/111456

پوشش گستر اسپاد ايرانیان جهت تكمیل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

شركت فرا سامانه فرسان از گروه شركت های همكاران سیستم )راهبران فرا سامانه سابق( در سال 1382 با مسئولیت فروش، 
نیروهای  بر  تكیه  با  فعالیت خود؛  در سال های  اين شركت  تاسیس شد.  همكاران سیستم  نرم افزارهای  آموزش  و  استقرار 
متخصص، بیش از 1000پروژه نصب و راه اندازی محصوالت ويندوزی همكاران سیستم در حوزه سیستم های مالی و اداری، 
بازرگانی، كارخانه ای، بهای تمام شده و فروش فروشگاهی و نیز ارائه راهكارهای خاص با ابزارهای فرم ساز و گزارش ساز را در 
بیش از 700شركت در صنايع گوناگون با موفقیت عملیاتی كرده است. شركت »فراسامانه« در حال حاضر در حوزه فروش و 
استقرار محصوالت مالی، سرمايه انسانی، اتوماسیون اداری، بازرگانی، فروش وپخش مويرگی، حسابداری مديريت، هوشمندی 

تجاری و ارائه راهكار گردش كار مشغول به فعالیت است.  
شركت فرا سامانه از شركتهای همكاران سیستم جهت كار در محیطی پويا و فعال در پست كارشناسی استقرار سیستم ها از 

افرادی با شرايط ذيل دعوت به همكاری می نمايد.

الف: آقايان و خانمها با مدرك حداقل كارشناسی رشته های مديريت 
صنعتی يا بازرگانی- صنايع- حسابداری،  از دانشگاه معتبر برای رديف 

شغلی كارشناس استقرار
■ آشنا با ويندوز و محيط آفيس بخصوص اكسل و اكسس

 ب: خانمها با مدرك حداقل كارشناسی رشته های نرم افزار از دانشگاه 
معتبر برای رديف شغلی كارشناس توليد راهكار

c#آشنا با زبان برنامه نويسی ■
 ssrs آشنائی با محيط های گزارش سازی بخصوص ■

sqlserver آشنائی كامل با ■
■ آشنائی با ابزار وب سرويس

■ متولد سال 74و بعد از آن
يا  بازرگانی و   , افزار های مالی  نرم  با  افرادی است كه  با  الويت   ■

SQL و ابزارهای گزارش سازی  آشنائی داشته باشند.
■ محل سكونت فقط  ساكن مناطق 22 گانه تهران باشد.

■ معافيت كامل  يا اتمام دوره سربازی داشته باشند. 

hrmfarasaman11@gmail.com            :ارسال رزومه

دعوت به همکاری

نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران
 در نظر دارد به منظور تامین نیروي انساني مورد نیاز خود در مقطع درجه داري از 

متقاضیان مرد، داراي مدرك تحصیلي ديپلم رشته هاي نظري، فني و حرفه اي و كار و 

دانش ثبت نام به عمل آورد.

مدیــر نمایشــگاه »توانمندی هــا و دســتاوردهای جهاددانشــگاهی 1۴00« بــا اشــاره به 
ــزاری  ــرد: برگ ــار ک ــاه اظه ــم دی م ــا نه ــن نمایشــگاه از پنجــم ت ــزاری ای برگ
نمایشــگاه یــک اعــالم آمادگــی از ســوی جهادانشــگاهی بــه مدیــران حوزه هــای 
مختلــف بــه ویــژه حــوزه اجرایــی و دولــت اســت کــه ایــن نهــاد به عنــوان یــک 
ــور  ــایل کش ــالت و مس ــل معض ــد در ح ــاور می توان ــان و فن ــازوی دانش بنی ب

نقــش آفرینــی کنــد.
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر محمدرضــا پورعابــدی معــاون پژوهــش و فنــاوری 
جهاددانشــگاهی در رابطــه بــا هــدف برپایــی ایــن نمایشــگاه گفــت: از یــک ســو 
بــا توجــه بــه این کــه جهاددانشــگاهی وارد چهارمیــن دهــه فعالیــت خــود شــده 
ــه بلوغــی از فعالیت هــا و کارهــای در حــال انجــام در زمینه هــای مختلــف  و ب
رســیده اســت و از ســویی دیگــر بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در دولــت، مجلــس 
و قــوه قضاییــه ایجــاد شــده اســت؛ یکــی از مهم تریــن اهــداف ایــن نمایشــگاه 
آن اســت کــه مدیــران جدیــد ایــن ســه قــوه بــا دســتاوردها و توانمندی هــای 
ایــن نمایشــگاه آشــنا شــده و بــه نوعــی در ســالی کــه تمــام تالش هــا و همت ها 
بــر ایــن اســت کــه بتوانیــم بــا فعالیت هــای مضاعــف مســائل و مشــکالت کشــور 
ــرای  ــی را ب ــر کــرده و راه حل هــای دانش بنیان ــا کــم اثرت ــه شــکلی حــل ی را ب
آن هــا معرفــی کنیــم و جهاددانشــگاهی بتوانــد توانمنــدی و دســتاوردهایش را 

بــرای حــل چالش هــای جامعــه مشــخص کنــد.
مدیــر نمایشــگاه »توانمندی هــا و دســتاوردهای جهاددانشــگاهی 1۴00« 
افــزود: برگــزاری ایــن نمایشــگاه یــک اعــالم آمادگــی از ســوی جهادانشــگاهی 
بــه مدیــران حوزه هــای مختلــف بــه ویــژه حــوزه اجرایــی و دولــت اســت کــه 
ایــن نهــاد به عنــوان یــک بــازوی دانش بنیــان و فنــاور می توانــد در حــل معضــالت 

ــی آن  ــش فرابخش ــه نق ــه ب ــا توج ــد و ب ــی کن ــش آفرین ــور نق ــائل کش و مس
ــود  ــای موج ــی زمینه ه ــر در تمام ــت( اگ ــی اس ــی و فرهنگ ــادی علم ــه نه )ک
ــد نقــش آفرینــی مناســبی  ــه آن ســپرده شــود می توان در کشــور ماموریتــی ب

ایفــا کنــد.
ــا و اعــالم آمادگــی  ــی دســتاوردها، توانمندی ه ــزود: معرف ــدی اف ــر پورعاب دکت
ــتای حــل  ــر در راس ــر و کالن ت ــای ملی ت ــن مأموریت ه ــده گرفت ــر عه ــرای ب ب
مســائل و مشــکالت جامعــه مهم تریــن هــدف جهاددانشــگاهی بــرای برگــزاری 

ایــن نمایشــگاه اســت.
وی در رابطــه بــا دســتاوردها و توانمندی هایــی کــه قــرار اســت در ایــن 
ــده  ــعی ش ــاوری س ــش و فن ــش پژوه ــت:در بخ ــود، گف ــه ش ــگاه ارائ نمایش
اســت در حوزه هــای فنــی و مهندســی، پزشــکی، کشــاورزی، علــوم انســانی و 
اجتماعــی فعالیــت خــود را بــه نمایــش گذاریــم. در حــوزه آمــوزش و کارآفرینی 
ــه  ــه دانشــگاه و مؤسســات و چ ــی )چ ــوزش عال ــه آم ــا در زمین ــز فعالیت ه نی
علمــی و کاربــردی(، آموزش هــای کوتــاه مــدت و مهارتــی و فعالیــت در حــوزه 
ــازمان های  ــا س ــه ب ــی ک ــگان و برنامه های ــتغال دانش آموخت ــی و اش کارآفرین
ــوده اســت  ــع انســانی ب ــای مناب ــازی و ارتق ــه توانمندس ــف در زمین مختل

ــود. ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ب

  جمعــی از نماینــدگان مجلــس طرحــی را تحــت عنــوان الحــاق یــک مــاده بــه 
قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی را تهیــه و تدویــن کرده انــد. 

بــه گــزارش بــازارکار، متــن کامــل طــرح الحــاق یــک مــاده بــه قانــون خدمــت 
وظیفــه عمومــی به شــرح زیــر اســت: 

عنوان طرح: طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی
ــت  ــون خدم ــه قان ــرر ب ــاده 3۲ مک ــوان م ــاده به عن ــک م ــده – ی ــاده واح م

وظیفــه عمومــی مصــوب 1363/۷/۲۹ به شــرح زیــر الحــاق می شــود: 
مــاده 3۲ مکــرر – تمامــی پذیرفته شــدگان دارای تحصیــالت رســمی حــوزوی 
ــط  ــق ضواب ــو طب ــد و به هرنح ــام نداده ان ــود را انج ــربازی خ ــت س ــه خدم ک
ــی  ــی و تربیت ــاغل آموزش ــرورش در مش ــوزش و پ ــط وزارت آم ــوط، توس مرب
جــذب می شــوند پــس از 5 ســال ســابقه، مشــروط بــه گذرانــدن دوره آمــوزش 
ــاله  ــت 5س ــلح، خدم ــای مس ــتادکل نیروه ــط س ــق ضواب ــی مطاب رزم مقدمات
ــت  ــف اس ــت موظ ــد. دول ــرورت می باش ــدن دوره ض ــم گذران ــا، در حک آن ه
همه ســاله اعتبــارات الزم را بــرای آموزشــهای فــوق در اختیــار ســپاه پاســداران 

انقــالب اســالمی قــرار دهــد. 
 http://news.bazarekar.ir ــه نشــانی ــازارکار ب جزئیــات بیشــتر را در ســایت ب

ــد. بخوانی

نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای 
جهاددانشگاهی برگزار می شود

جزئيات کامل طرح مجلس در زمينه معافيت سربازی ◄

رونمایی از سامانه جامع کاریابی ها 
و ایجاد میدان های کارآفرینی در سراسر کشور

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی ضمن تشـریح نتایج شـورای عالی اشـتغال که عصر 
پنجشـنبه دوم دیمـاه برگـزار شـد گفـت: در ایـن جلسـه عـالوه بررونمایی از سـامانه  
 جامـع کاریابـی ها ، میدان های کارآفرینی در اسـتان های سراسـر کشـور ایجاد شـود. 
حجـت اهلل عبدالملکـی  بـا تصریـح اینکه تصمیمات خوبی در این جلسـه  گرفته شـد 
گفـت: مقـرر شـد 3۲ هـزار میلیارد تومـان اعتبـارات در بخـش هزینـه ای و 160 هزار 
 میلیارد تومان تسـهیالت برای اشـتغال یک میلیون و 850 هزار شـغل اختصاص یابد.

بـه گـزارش بـازارکار، وی از تخصیـص 1۹۲ هـزار میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای بخش 
اشـتغالزایی خبـر داد و اعـالم کـرد: مقرر شـد 3۲ هـزار میلیـارد تومان اعتبـارات در 
بخـش هزینـه ای و 160 هـزار میلیارد تومان تسـهیالت برای اشـتغال یـک میلیون و 

850 هـزار شـغل اختصـاص یابد.
دکتر حجت اهلل عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشـیه جلسـه شـورای 
عالی اشـتغال گفت: در این جلسـه حدود 1۴ مصوبه داشـتیم، اشتغال ثبتی در 6 ماهه 
 اول امسـال ۲00 هـزار و در سـه ماهـه دولـت سـیزدهم ۲15 هـزار مـورد بـوده اسـت.

عبدالملکی با اشـاره به منابع مورد نیاز برای فعالیت زیسـت بوم ملی اشـتغال جمهوری 
اسـالمی ایـران بیـان کرد، گفت: هشـت کارگروه تخصصـی برای پیگیری و رسـیدگی 

مصوبات شـورای عالی اشتغال تشـکیل شده است.

میدان های کارآفرینی در شهرهای سراسر کشور راه اندازی می شود 
وی همچنیـن از راه انـدازی میـدان هـای کارآفرینـی در سراسـر کشـور خبـر داد و 
اعـالم کـرد: بـا هماهنگـی وزارت کشـور در هـر شـهر میدانی بنـام میـدان کارآفرینی 
می تـوان  میدان هـا  ایـن  در  دهیـم؛  اختصـاص  موضـوع  بـه  و  نام گـذاری 
نمایشـگاه ها و غرفه هایـی را بـا موضـوع کسـب و کارهـای موقـت، محلـی بـرای 
 تجمـع کارآفرینـان و کارفرمایان، توسـعه اشـتغال و فـروش محصـوالت و ... دایر نمود.
الگوهـای اشـتغالزایی کشـور بـا مشـارکت ۷1 دسـتگاه  وی ازاجـرای اطلـس 
خبـر داد و اعـالم کـرد: بـا تـالش همـه دسـتگاه های یک میلیـون و 850 هزار شـغل 
تـا پایـان سـال 1۴01 محقـق مـی شـود؛ در واقـع یـک میلیـون و ۲50 هـزار شـغل 
بـرای سـال 1۴01 و 600 هـزار شـغل نیـز بـرای نیمـه دوم سـال 1۴00 پیش بینی 
 شـده کـه انتظـار داریـم بیـش از ایـن رقـم بتوانیـم اشـتغال در کشـور ایجـاد کنیـم.

 حجت اهلل عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشـیه جلسـه شـورای عالی 
اشـتغال با اشـاره به فعالیت زیسـت بوم ملی اشتغال جمهوری اسـالمی ایران بیان کرد: 
بـا توجـه به اهمیت موضوع اشـتغال برای دولت یازدهـم رئیس جمهور محترم در همه 
جلسـات شـورای عالـی اشـتغال حضور دارنـد و اعالم فرمودنـد که برای حضـور در این 

جلسـات به صورت مسـتمر و ماهانه آمادگی دارند.
هشـت کارگـروه تخصصی بـرای پیگیری و رسـیدگی مصوبات شـورای عالی اشـتغال 

تشکیل شـده است.
خبـری  ویـژه  گـوی  و  گفـت  مهمـان  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،   وزیـر 
همچنیـن وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا حضـور در برنامـه گفت و گـوی ویژه 
خبـری پنچ شـنبه شـب دوم دی ماه، برنامه های اشـتغال ایـن وزارتخانه را تشـریح کرد.
وی برنامـه هـای خـود را در محـور هـای مختلـف از قبیـل زیسـت بـوم ملی اشـتغال 
کشـور، قانون حمایت از توسـعه و ایجاد مشـاغل پایدار در مناطق روسـتایی و عشایری، 
توسـعه کسـب و کارهـای مناطـق مـرزی، اطلس الگوهای اشـتغال کشـور و چگونگی 
 تسـهیل گری صـدور مجوزهـای مشـاغل خانگـی و ... بـرای مخاطبـان  تشـریح نمود.
بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار با حضـور آیت اهلل رئیسـی رئیـس جمهور  و در جلسـه 

شـورای عالـی اشـتغال "سـامانه جامع کاریابـی ها" رونمایی شـد.
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شناسـایی و ایجـاد بازارهـای مجـازی فروش محصـوالت و کاالهـای خانگی در چند سـال اخیر 
به ویـژه بـا شـیوع ویـروس کرونا و تعطیلی نیمه کاره کسـب و کارها، اهمیت بسـیار زیـادی برای 
شـاغالن خانگـی دارد تـا از این طریق ضمـن امرار معاش، به توسـعه تولیـدات و رونق اقتصادی 

بپردازند. کشور 
بـه گـزارش ایرنـا، حمایـت از کسـب و کارهـای خانگی و ایجـاد بازارهـای مجازی فـروش چند 
سـالی اسـت کـه رونـق گرفتـه و مورد حمایـت دولت نیز قـرار گرفته اسـت. حمایت از مشـاغل 
خانگـی بـا اجـرای طـرح ملی توسـعه مشـاغل خانگـی در سـال ۱۳۹۶ آغاز شـد ایـن طرح در 
سـال های ۹۶ تـا ۹۸ بـه صـورت آزمایشـی در ۹ اسـتان بـا ظرفیـت ۲۰ هزار نفـر اجرا 
شـد و بـا توجـه بـه نتایـج قابل قبـول آن و ضـرورت توجـه بیـش از پیش مشـاغل خانگی 
در دوران کرونا و برای رونق اقتصاد خانوار، تحقق شـعار سـال و توسـعه جایگاه مشـاغل خانگی 

در اقتصاد کشـور در ۳۱ اسـتان اجرا می شـود.
ایـن طـرح در سـه فـاز شناسـایی مزیت هـا، توانمندسـازی و اتصـال به بـازار انجام می شـود که 
وظیفه مطالعات فاز نخسـت طرح )شـامل نیازسـنجی، مزیت سـنجی و ظرفیت سـنجی مشاغل 

خانگـی( به جهاد دانشـگاهی محول شـد.
طرح توسـعه مشـاغل خانگی به دنبال تبدیل افراد به پیشـران و افزایش درآمدزایی برای خانوارها بود، 
از این رو مشـاغل خانگی در رشـته های صنایع دسـتگی، صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی 

و رشـته های فرهنگی و هنری دسـته بندی شـدند و ۳۲۰ رشـته را در بر می گیرد.
مهمتریـن ویژگـی طـرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی، توجـه به بازار یـا همان تولیـد مبتنی بر 

بازار و توانمندسـازی متقاضیان و کاهش وابسـتگی به وام اسـت.
همچنیـن توجه به تجـارت الکترونیک و فـروش الکترونیکی محصوالت، بازنگری در رشـته های 
قبلـی مشـاغل خانگـی، توجه به رشـته های نوین نظیـر برنامه نویسـی، تولید محتـوا، مترجمی، 
ویراسـتاری، مشـاوره، تولیـد انیمیشـن و همچنین توجه به نقـش و جایگاه نهادهای توسـعه ای 
نظیـر جهاد دانشـگاهی در پیاده سـازی برنامه هـا و سیاسـت های قانونگذار، از دیگـر ویژگی های 

شـاخص در اجـرای این طرح اسـت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350307

مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی

سهم تسهیالت مشاغل خانگی آذربایجان غربی 
امسال 6/5 برابر شد

اداره  کارآفرینـی  و  اشـتغال  مدیـر 
اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  کل 
آذربایجان غربی گفت: میزان تسـهیالت 
اجـرای  بـرای  یافتـه  اختصـاص 
طرح هـای مشـاغل خانگـی به اسـتان 
بـه  افزایـش  برابـر   ۶.۵ بـا  امسـال 
اسـت. رسـیده  ریـال  میلیـارد   ۳۵۵
امیـد فرخـی در گفـت و گـو بـا ایرنـا 
میزان تسـهیالت سـال گذشته در این 
بخـش را ۵۵ میلیـارد ریـال اعالم کرد 

و اظهـار داشـت: این تسـهیالت به متقاضیانی که طرح هـای آنان منطبق بر ظرفیـت و اولویت های 
منطقـه، مورد تأیید دسـتگاه اجرایی ذیربـط، دارای توجیه اقتصادی و فنی الزم، آمـاده ورود به بازار 

و دارای مجـوز باشـند از سـوی بانک های توسـعه تعـاون و رفـاه کارگران پرداخت می شـود.
وی اضافـه کـرد: بـا برنامـه   ریـزی صـورت گرفتـه متقاضیـان طرح هـای پشـتیبان بـه ویـژه 
پیشـران های فعـال در طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی کـه درصـدد توسـعه فعالیـت خـود 

هسـتند، بـرای دریافـت تسـهیالت در اولویـت ایـن کارگـروه قـرار دارنـد.
فرخـی بـا بیـان اینکـه بیـش از ۲۰۰ حرفـه خانگـی در قالـب این تسـهیالت قـرار دارنـد، گفت: 
متقاضیـان واجـد شـرایط می تواننـد بـرای ثبـت نـام در سـامانه مشـاغل خانگـی بـه آدرس 
https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir مراجعـه و پـس از تکمیـل فرم هـای ثبت نام 

بـرای پیگیـری و تشـکیل پرونـده بـه دسـتگاه های اجرایـی مرتبـط مراجعـه کنند. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه خبر داد؛

سهم ۲۹  میلیارد تومانی کرمانشاهیان 
از مشاغل خانگی طی سال جاری

مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه تأمیـن اجتماعـی اسـتان کرمانشـاه از سـهم ۲۹  میلیـارد تومانـی 
کرمانشـاهیان از مشـاغل خانگـی طـی سـال جـاری خبـر داد.

حسن عزیزی در گفتگو با مهر اظهار کرد: مشاغل خانگی فرصت مناسبی برای رفع معضل بیکاری و ایجاد 
شـغل بوده و عالوه بر رشـد و توسـعه اقتصادی بر توسـعه اجتماعی تأثیر مثبت گذاشـته اسـت.

وی افـزود: بـه لحـاظ قانونی و با اسـتناد از اصول ۱۹ و ۹۶ قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ایران 
و با توجه به سـند چشـم انداز ۲۰ سـاله قانون سـاماندهی و حمایت از مشـاغل خانگی در سال ۱۳۸۹ 

به تصویب شـورای اسـالمی رسیده است.
مدیـرکل تعـاون، کار و رفاه تأمین اجتماعی اسـتان کرمانشـاه تصریح کرد: سـاماندهی و حمایت 
از مشـاغل خانگی از جمله سیاسـت های اشـتغال زایی کشـور بوده و این برنامه هر سـاله از طریق 

صـدور مجوزهـا و حمایت هـای قانونی و مالی تداوم یافته اسـت.
عزیـزی تصریح کرد: مشـاغل خانگی بسـیار متنوع بـوده و می تـوان از این مشـاغل در زمینه های صنایع 
دستی، تولید و خدمات کشاورزی، دامپروری، شیالت، فعالیت های تولیدی صنعتی، فعالیت های فرهنگی 
و هنری، کسـب و کارهای گرایش فناوری اطالعات یاد و این مشـاغل را در ۳۲۳ رشـته دسـته بندی کرد.

وی با اشـاره به سـهم کرمانشـاه از مشـاغل خانگی، بیان کرد: سـهم کرمانشـاه از مشـاغل خانگی 
۵۳.۵ درصـد بـه مبلغ ۲۹ میلیارد تومان در سـال جاری اسـت.

مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه تأمین اجتماعی اسـتان کرمانشـاه خاطر نشـان کرد: طبـق آئین نامه 
اجرایـی اولیـه ایـن طـرح، صدور مجـوز و نظـارت بر اجـرای طرح بر عهـده دسـتگاه های اجرایی 
شـامل ادارات کل صنعـت، معـدن و تجـارت، میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی، گردشـگردی، 

جهاد کشـاورزی، فرهنگ و ارشـاد اسـت.

مشاغل خانگی
معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان: 

طرح زیست بوم اشتغال
 در قزوین اجرا می شود 

معاون اشـتغال اداره کل تعاون، کار و 
رفـاه اجتماعی اسـتان قزویـن گفت: 
به منظـور سـاماندهی وضعیت تولید 
و اشـتغال، طرح زیسـت بوم اشـتغال 

در اسـتان اجرا می شـود.
وحیـد انتظـاری در گفـت و گـو بـا 
زیسـت  افزود:سـند  ایرنـا  خبرنـگار 
بـوم ملـی اشـتغال کشـور در اولین 
جلسـه شـورای عالـی اشـتغال در 
دولـت سـیزدهم بـا حضـور دکتـر 

سـید ابراهیـم رییسـی، رییـس جمهـور رونمایی شـد کـه ۲ گروه افـراد بیکار و افـراد فاقد 
بـه عنـوان مخاطـب در نظـر دارد. شـغل شایسـته را 

از قبیـل جغرافیـا، جنسـیت، خانـواده،  ایـن سـند، مسـایلی  وی اضافـه کـرد: براسـاس 
تحصیـالت و مهـارت بـر موضـوع اشـتغال تاثیرگذار اسـت کـه باید بـا در نظر گرفتـن آنها 

بـرای سـاماندهی وضعیـت اشـتغال اسـتان هـا اقدام شـود.
انتظـاری گفـت: ایـن سـند تـالش می کند بـرای افراد بیـکار شـغل ایجاد کـرده و وضعیت 

شـغلی افـراد فاقد شـغل شایسـته را نیز بهبود بخشـد.
ایـن مسـوول بـا بیـان اینکـه در ایـن سـند بـر موضـوع تولیـد تاکیـد ویـژه شـده اسـت، 
افـزود: یکـی از خروجـی های تولید اشـتغال اسـت که در این راسـتا شناسـایی کارجویان، 
کارآفرینـان و کارفرمایـان در دسـتور کار قـرار مـی گیرد و سـپس برای مشـاوره و آموزش 

بـه متقاضیـان و جوینـدگان کار اقـدام می شـود.
وی اضافـه کـرد: تامیـن مالـی بـرای چرخـه تولیـد نیـز از اهمیت بسـیار زیـادی برخوردار 
اسـت کـه ایـن مهم در این سـند بر عهـده بانک هـا، صندوق هـا، اعتبارات خـاص دولتی، 

اعتبـارات نهادهـا یـا تامیـن مالـی جمعی و داخلی نهاده شـده اسـت.
 انتظـاری همچنیـن اظهـار داشـت: این سـند هـم اکنون بـه ادارات کل تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی اسـتان هـا ارسـال شـده و کارگـروه هـای مربـوط بـه آن شـکل گرفتـه و بایـد 

هرچـه سـریعتر بـرای ایجـاد سـاالنه یـک میلیـون شـغل به مرحلـه اجـرا درآید.
وی افـزود: امیدواریـم بـرای ایجـاد اشـتغالزایی جوانان با اجرای طرح زیسـت بوم اشـتغال 

گام هـای بلنـدی را برداریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی عنوان کرد

ایجاد اشتغال برای حدود ۱6۰۰ نفر در مجتمع فوالد 
قائنات خراسان جنوبی

رئیـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت خراسـان 
جنوبـی گفـت: بـا بهـره بـرداری از فـاز دوم کارخانه 
فـوالد قائنـات، اشـتغال مسـتقیم ایـن مجتمـع به 

حـدود ۱۶۰۰ نفـر خواهد رسـید.
به گزارش شـاتا عباس جرجانی در بازدید از مجتمع 
فـوالد قائنـات که با حضور اسـتاندار صـورت گرفت 
بیـان کـرد: در حـال حاضر حدود ۱۲۰۰ نفـر در این 
مجتمع مشغول به فعالیت هسـتند که با راه اندازی 

فـاز تولید شـمش فـوالدی این کارخانه این میزان اشـتغال به حدود ۱۶۰۰ نفـر افزایش خواهد یافت.
جرجانـی ادامـه داد: واحـد تولیـد آهن اسـفنجی ایـن کارخانـه پیشـرفت ۱۰۰ درصـدی دارد که در 

سـالجاری بـا ظرفیـت تولیـد ۸۰۰ هـزار تن به صـورت آزمایشـی راه اندازی شـده اسـت.
وی افـزود: واحد فوالدسـازی این مجتمع نیز با سـرمایه گذاری ۴۵ هزار میلیـارد ریالی در حال حاضر 

پیشرفت فیزیکی حدود ۶۵ درصدی دارد.
رئیس سـازمان صنعت، معدن و تجارت خراسـان جنوبی تصریح کرد: با پیگیری های صورت گرفته 
در فازهای بعدی نیز بـا نصب ماشین آالت و تجهیـزات الزم، تولید اسلب بـا ظرفیـت تولیـد سـاالنه 

۸۰۰ هزار تن به تولیدات این کارخانه اضافه خواهد شد.

معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان

ایجاد بیش از هشت هزار شغل در خوزستان
معـاون هماهنگـی اقتصادی اسـتانداری خوزسـتان :با اسـتفاده از منابع تبصره ۱۸، هشـت هزار و 

پانصد شـغل در اسـتان خوزسـتان ایجاد می شود .
بـه گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما مرکـز خوزسـتان ، فتوحي در نشسـت بـا بانک هـای عامل و 
دسـتگاه های اجرایی و نظارتی گفت: با اسـتفاده از منابع تبصره ۱۸، هشـت هزار و پانصد شـغل 

در اسـتان ایجاد می شـود.
وي در سـفر بـه هندیجـان از چندین طرح در حوزه سـرمایه گذاری و اشـتغال زایـی از جمله پروژه 
مجتمـع ۳۹۵ هکتـاری پـرورش میگو هندیجـان جنوبی واقع در جـاده امامزاده میرنعمـان و پروژه 
مجتمـع پـرورش میگو ۱۱۱۱ هکتاری هندیجان شـمالی واقـع در جاده بندر سـجافی بازدید کرد.
فتوحـي در ایـن بازدیـد ضمـن تاکیـد بر تکمیـل پروژه هـای درحـال اجـرای این شهرسـتان، از 
نزدیـک در جریـان مشـکالت موجـود قـرار گرفتنـد و خواهـان مرتفـع شـدن مشـکالت موجود 

توسـط دسـتگاه های اجرایـی ذیربط شـدند.

اشتغال زایی با احیاء لباس های سنتی 
و عشایری کرمان 

یـک زوج کرمانـی بـا پژوهـش در رشـته 
صنایع دسـتی موفـق به حیـاء لباس های 

سـنتی و عشـایری کرمـان شـده اند.
به گزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان، یک 
خانـواده کرمانـی که پژوهش در رشـته ی 
احیـا لباس های سـنتی و عشـایری را آغاز 
کردنـد، تـا به امـروز  در ۵۰ رشـته صنایع 
دسـتی، با آموزش به  ۱۰ هزار نفر، سـبب 

ایجاد شـغل بـرای ۳۰۰ نفر شـده اند.
بـر اسـاس اخریـن سرشـماری ها اسـتان کرمـان، به دلیـل وجود ۳۱ ایـل و ۵۸ طایفه مسـتقل، 

دومین اسـتان عشـایر خیز کشـور است.

ایجاد شهرک  تخصصی نساجی، البرز را به مرکز تولید پوشاک کشور 
تبدیل می کند 

ــن  ــع همگ ــی صنای ــن تخصص ــس انجم ریی
ــدازی  ــرز راه ان ــرم الب ــاک و چ ــاجی، پوش نس
شــهرک تخصصــی نســاجی را حرکتــی مهــم 
در تبدیــل ایــن اســتان بــه یــک مرکــز تولیــد 
پوشــاک صــادرات محــور در کشــور عنــوان کرد.
بــه گــزارش بــازارکار از ایســنا، یــداهلل مالمیــر در 
نشســت مشــترک هیــات رییســه ایــن انجمن 
ــر  ــات فخ ــن کارخانج ــل و معاونی ــا مدیرعام ب
ایــران اظهــار کــرد: امیدواریــم در آینــده نزدیک 
ــاجی،  ــی نس ــهرک تخصص ــدازی ش ــا راه ان ب
ــود فضــای  ــی، بهب ــم  توســعه کار آفرین بتوانی
کســب و کار و رونــق درحــد انتظــار در اقتصــاد 

اســتان را  تجربــه کنیــم.
وی ازحمایــت و پشــتیبانی فعــاالن اقتصــادی 

البــرز  بــرای ایجــاد شــهرک تخصصی خبــر داد 
و گفــت: حتــی فعــاالن اقتصــادی اســتان هــای 
همجــوار بــرای مشــارکت و ســرمایه گــذاری در 
ــرز  ــی در الب ــهرک تخصص ــن ش ــدازی ای راه ان

اعــالم آمادگــی کــرده انــد.
ــاجی،  ــن نس ــع همگ ــن صنای ــس انجم ریی

پوشــاک و چــرم البــرز ادامــه داد: حــدود 
هشــتصد واحــد تولیــد پوشــاک اســتان تهــران 
ــا راه انــدازی  نیــز اعــالم کــرده انــد همزمــان ب
ایــن شــهرک تخصصــی نســاجی در البــرز برای 
ــهرک  ــن ش ــتقرار در ای ــذاری و اس ــرمایه گ س

ــت. ــد داش ــال خواهن ــوری فع حض
مالمیــر حمایــت اســتاندار جدید البرز در بســتر 
توســعه کارآفرینــی، اشــتغال زایــی و رفــع موانع 
ــی  ــق و پویای ــا در رون ــی راهگش ــد را گام تولی

اقتصــاد اســتان  عنــوان کــرد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک 
زیرمراجعه نمایید 
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رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی 

رویداد استارتاپی »کارخانه در خانه« 
ــاغل  ــن مش ــاط بی ــاد ارتب ــدف ایج ــا ه ب
مرکــز  توســط  صنعــت  و  خانگــی 
ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگــی 

البــرز برگــزار شــد.
عمومــی  روابــــط  گــــزارش  بــه 
ــم  ــن قاس ــرز، ابوالحس ــگاهی الب جهاددانش
ســازی  تجــاری  ســازمان  مدیــر  پــور 
اشــتغال دانــش آموختــگان  فنــاوری و 
بــه  اشــاره  بــا  البــرز  جهاددانشــگاهی 
برگــزاری رویــداد اســتارتاپی »کارخانــه در 
خانــه« توســط مرکــز ســاماندهی و توســعه 
مشــاغل خانگــی البــرز اظهــار کرد: توســعه 
و ســاماندهی مشــاغل خانگــی یکــی از 
ماموریــت هــای جهاددانشــگاهی اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در اکثــر 
حــال  در  یــا  پیشــرفته  کشــورهای 
ــد  ــد تولی ــی از فراین ــش اعظم ــعه بخ توس
تــا خدمــات شــرکت هــا، موسســات و 
نهادهــای بــزرگ، بــرون ســپاری مــی 
ــاغل  ــا مش ــا در کشــور م ــزود: ام ــود، اف ش
ــه  ــت ک ــی اس ــه طرح ــه منزل ــی ب خانگ
مســتقال در منــزل انجــام مــی شــود و 
هــدف بــرون ســپاری تولیــد و خدمــات در 

منــزل، میســر نشــد.
ــی  ــاغل خانگ ــن مش ــاط بی ــدم ارتب وی ع
ــوزه  ــف ح ــاط ضع ــی از نق ــت را یک و صنع
ــه داد: در  ــت و ادام ــی دانس ــاغل خانگ مش

ــداوم و  ــاط م ــی ارتب ــاغل خانگ ــرح مش ط
ــداری بیــن مشــاغل و صنعــت صــورت  پای
ــث  ــکل باع ــن مش ــه ای ــت ک ــه اس نگرفت
شــد تــا مــا بــا ایجــاد یــک رویــداد 
اســتارتاپی، زمینــه هــای ایــن فرهنگ ســازی را 
بــه وجــود بیاوریــم و بتوانیــم بخــش اعظمی 
ــد  ــه قص ــاتی را ک ــا و موسس ــرکت ه از ش
ــم و  ــایی کنی ــد شناس ــپاری دارن ــرون س ب
در بخــش مشــاغل خانگــی افــراد توانمنــد 
ــن دو  ــن ای ــم و بی ــایی کنی ــم شناس را ه
ــرار  ــاط برق ــا، ارتب ــه و تقاض ــی عرض یعن

ــم. کنی
ــداد  ــزاری روی ــه برگ ــا اشــاره ب قاســمپور ب
اســتارتاپی«کارخانه در خانــه« خاطرنشــان 
کــرد: ایــن اســتارتاپ بــا همــکاری گروهــی 
از اندیشــمندان و صاحــب نظــران اســتانی 

برگــزار شــد.
ایــن  فراخــوان  افــزود:  مســئول  ایــن 
ــه صــورت مجــازی اجــرا شــد  اســتارتاپ ب
ــرکت  ــر ش ــور 7۶ نف ــر کش ــه از سراس ک
نفــر  غربالگــری ۴۰  از   بعــد  و  کردنــد 
ــروه  ــداد ۸ گ ــن تع ــده شــدند و از ای برگزی
بــرای داوری انتخــاب شــدند تــا افــراد 
توانمنــد شناســایی شــوند و در ارتبــاط 
ــند. ــر باش ــت موث ــی و صنع ــاغل خانگ مش

ــب و  ــه کس ــرد: هم ــح ک ــمپور تصری قاس
ــه  ــزرگ و متوســط ک ــای کوچــک، ب کاره

ــد تمــام یــا بخشــی از عملکــرد  قصــد دارن
ــرون  ــا ب ــوان کارفرم ــه عن ــان را ب خودش
ســپاری کننــد و بــه بخــش مشــاغل خانگی 
بســپارند عمــال در ایــن رویــداد شناســایی 

مــی شــوند.
رویــداد  اختتامیــه  اســت،  گفتنــی 
اســتارتاپی » کارخانــه در خانــه« فــردا 
چهارشــنبه ۱ دی مــاه ۱۴۰۰  ســاعت ۱۰ 
ــازی  ــوری و مج ــورت حض ــه ص ــی ۱۳ ب ال

ــد. ــزار ش برگ
گفتنــی اســت، اســتارت آپ هایــی ســوغاتی ، 
ــه  ــه ب ــاک ، راچین ــدور در پوش ــن  ون تامی
عنــوان اســتارت آپ برتــر انتخــاب شــدند.

برگزاری رویداد استارتاپی »کارخانه در خانه«

تکمیل پروژه های شهرک صنعتی امام رضای مالیر
 باعث اشتغال بیش از ۱۰۰۰ نفر می شود 

 
اسـتاندار همـدان بـا اشـاره بـه پـروژه های 
در حـال تکمیل شـهرک صنعتی امام رضـا )ع( 
مالیـر، مطـرح کـرد: راه انـدازی این پـروژه ها 

عـالوه برایجاد اشـتغال برای حدود هـزار نفر، 
از خام فروشـی جلوگیـری کرده و بـا فرآوری 
صـورت گرفتـه، ارزش افـزوده باالیـی را برای 

سـیلیس و دولومیت خواهد داشـت.
علیرضـا قاسـمی فـرزاد، در حاشـیه بازدید از 
شـهرک صنعتـی امـام رضـای شـهر جـوکار 
اظهـار کـرد: طرح هـا و پروژه هـای در حـال 
تکمیـل ایـن شـهرک صنعتـی شـامل چهـار 
و  سـیلیس  فـرآوری  کار  کـه  اسـت  پـروژه 

می دهـد. انجـام  را  دولومیـت 
قاسـمی فـرزاد مجمـوع سـرمایه گـذاری این 
طـرح هـا را افزون بر دو هـزار و پانصد میلیارد 

تومان دانسـت و گفت: راه انـدازی این پروژه ها 
عـالوه بر ایجاد اشـتغال برای حـدود هزار نفر، 
از خام فروشـی جلوگیـری کرده و بـا فرآوری 
صـورت گرفتـه، ارزش افـزوده باالیـی را برای 

سـیلیس و دولومیت خواهد داشـت.
وی با اشـاره به اهمیت شـرکت هـای بافتینه 
و بافتسـان و اقدامات ارزشـمند این دو شرکت 
طـی دو سـال گذشـته، تصریح کـرد: اقدامات 
ایـن شـرکت هـا در تولییـد پارچـه ماسـک و 
لباس بیمارسـتانی بسـیار ارزشـمند است و با 
حمایت هـای صورت گرفتـه، در حال افزایش 

هستند. ظرفیت 

بازارهای مجازی مشاغل خانگی
 و تکمیل زنجیره تولید

مجـری طرح هـای اشـتغال زایی بنیـاد برکـت در اسـتان اردبیـل گفت: 
امسـال هـدف  ایـن بنیـاد بر اجـرا و حمایـت از حداقـل یک هـزار طرح 

اشـتغال زا در تمـام شهرسـتان های ایـن اسـتان متمرکز شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرگزاری بسـیج از اردبیل ، مهرداد اصغـری افزود: حمایت 
از طرح هـای اشـتغال زای روسـتایی و مشـاغل خانگـی بنیـاد برکـت در 
سـال ۹۸ و ۹۹ در شهرسـتان های خلخـال، کوثـر و بیله سـوار اجرا شـد.

وی اظهارکـرد: تاکنـون از ۸۵۰ طـرح زود بـازده و خانگی در روسـتاهای 
اسـتان حمایت شـده و بزودی بیـش از چهار هزار فرصت شـغلی جدید 

در شهرسـتان های هـدف ایجاد می شـود.
وی بـا اشـاره بـه نحوه حمایـت از کارگاه های تولیـدی راه اندازی شـده و 
اشـتغال زا از سـوی بنیاد برکت گفت: تسـهیالت قرض الحسنه تنفس دار 
بـا کارمـزد بانکـی چهـار درصـد و بـا بازپرداخـت ۴۸ تـا ۶۰ ماهـه در 
نظـر گرفته شـده و سـقف این تسـهیالت تـا ۵۰۰ میلیـون ریـال برای 

متقاضیـان طرح های اشـتغال زا اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه عملکرد بنیـاد برکت در حـوزه اشـتغال زایی مناطق 
محـروم ایـن اسـتان مناسـب بـوده و ایـن نهـاد نقـش مثبتـی در حـل 
مشـکل اشتغال در مناطق محروم روسـتایی از جمله شهرستان خلخال 
داشـته اسـت. افزود: ۵۳۰ طرح اقتصادی و اشتغال زا را در مناطق محروم 

روسـتایی خلخال اجرا شـده اسـت.

اصغـری بیـان کـرد: بـا هدف ایجـاد اشـتغال پایـدار روسـتایی در حوزه 
مشـاغل خـرد و اجتمـاع محـور تاکنـون ۲۵۰ میلیـارد ریال تسـهیالت 
ارزان قیمـت بانکـی در اختیـار مجریان طرح های اشـتغال زای روسـتایی 
خلخـال قـرار گرفتـه و تا پایان امسـال نیـز ۲۵ میلیارد ریال تسـهیالت 
بـه مجریـان طرح هـای اشـتغال زای بنیـاد برکـت پرداخت خواهد شـد.

وی بـه تـالش بـرای اجـرا و توسـعه طرح هـای اشـتغال زا در مناطـق 
محـروم روسـتایی اشـاره کـرد و گفـت: امسـال بـا پرداخت تسـهیالت 
ارزان قیمـت بانکـی بـه مجریـان ۱۵۰ طرح اشـتغال روسـتایی در حوزه 
تولیـد کشـاورزی ، تولید پوشـاک ، دامـداری ، زنبـورداری ، پرورش مرغ 
و ماکیـان 7۵ درصـد از اهداف اشـتغال زایی سـال ۱۴۰۰ محقق شـده و 
تاکنـون نیـز هـزار و ۵۰۰ فرصـت شـغلی در خلخال ایجاد شـده اسـت.

اصغـری بـا بیـان اینکـه خلخال جـزو ۲ شهرسـتان برتر با تنوع شـغلی 
بسـیار بـاالی اسـتان اردبیل اسـت، افـزود: بـرای بهره منـدی متقاضیان 
طرح هـای شناسـایی شـده جدیـد از تسـهیالت بانکـی بنیـاد برکت در 

روسـتاهای خلخـال تالش می شـود.
نـرخ بیکاری رسـمی اعالم شـده در اسـتان اردبیـل حـدود ۱۶ درصد و 
۶۵ هـزار نفـر اسـت ولی برخـی مراجع کـه آمارهای کشـوری بیکاری 
را اعـالم می کننـد، نـرخ بیـکاری در ایـن اسـتان را حـدود ۱۰ درصـد 

کرده اند. اعـالم 

بنیاد برکت یک هزار فرصت شغلی در استان اردبیل ایجاد می کند 
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افزایش ظرفیت پزشکی مطابق نقشه
 جامع علمی کشور

ــر شــورای انقــاب فرهنگــی در  ــی، دبی ــازارکار، ســعید رضــا عامل ــه گــزارش ب ب
ــاده واحــده ای در ســتاد نقشــه  ــه م ــن گفــت ک ــاره ای ــن جلســه درب حاشــیه ای
ــز  ــکی و نی ــجویان پزش ــت دانش ــش ظرفی ــاره افزای ــور درب ــی کش ــع علم جام
ــاد  ــه ابع ــه در زمین ــود ک ــیده ب ــب رس ــه تصوی ــکی ب ــان پزش ــش متخصص افزای
ــد. وجــه اشــتراک هــر دو  ــان صحبــت کردن ــان و موافق ــف موضــوع مخالف مختل
ــی و  ــک عموم ــود پزش ــا کمب ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــه ای ــه مصوب ــبت ب ــروه نس گ
ــتیم و  ــه هس ــترده تری مواج ــطح گس ــص در س ــک متخص ــود پزش ــا کمب ــز ب نی

ــت. ــه نیس ــور عادالن ــک در کش ــع پزش ــن توزی همچنی
براســاس نقشــه جامــع علمــی کشــور قــرار اســت پزشــک عمومــی بــرای هــر ۱۰ هــزار نفــر 
ــد.  ــم باش ــبت ۳۵ و نی ــن نس ــران ای ــهر ته ــک و در ش ــت، ۱۲ پزش جمعی
در شــهرهای دیگــر بــا دانشــکده پزشــکی هــم قــرار اســت ایــن آمــار ۱۵ باشــد 
و نیــز در ۵۰ درصــد شــهرهای دیگــر کشــور نســبت پزشــک بــه جمعیــت ده هــزار نفر، 
ــک پنجــم  ــده ی ــال آین ــا ۳۰ س ــی ت ــه عامل ــه گفت ــه ب ــی ک ــد.  درحال ۳.۸ برس

ــد. ــرار می گیرن ــری ق ــران در محــدوده ســنین پی ــت ای جمعی
او تاکیــد کــرد در جلســه مذکــور مصوبــه کلیــات مصوبــه افزایــش پزشــکی بــه 
تصویــب رســید کــه یــک مــاده واحــده ای لحــاظ شــده بــود و تبصــره ای در ایــن 
مــاده واحــده پیــش بینی شــده اســت کــه براســاس ایــن تبصــره وزارت بهداشــت، 
ــه تدویــن الزامــات و ضوابــط  درمــان و آمــوزش پزشــکی موظــف شــد نســبت ب
اجرایــی افزایــش پزشــک بــا رویکــرد عدالــت و آمایــش ســرزمینی اقــدام نمــوده 
و طــرح خــود را مبتنــی بــر توزیــع متــوازن ظرفیــت پزشــکی بــا اولویــت مناطــق 
محــروم از طریــق ابزارهــای انگیزیشــی و تعهــدی، توســعه آمــوزش پزشــکی در 
مراکــز آمــوزش عالــی علــوم پزشــکی، توســعه کیفــی آمــوزش پزشــکی، اســتقرار 
ــانی  ــروی انس ــع نی ــعه جام ــز توس ــواده و نی ــک خان ــاع و پزش ــام ارج ــل نظ کام
ــه  ــژه مراقبیــن ســامت، بهــورزان، ماماهــا و پرســتاران، تهی حــوزه ســامت بوی
و ظرفــت مــدت ۲ مــاه جهــت تصویــب بــه ســتاد راهبــری نقشــه جمــع علمــی 

کشــور ارائــه دهــد.
آن طــور کــه عاملــی گفتــه ســاالنه بایــد ۳۰۰۰ پزشــک عمومــی افزایــش یابــد و 
ایــن عــدد بــه مــدت ۵ ســال ادامــه داشــته باشــد و اگــر براســاس ایــن رونــد هــر 
ســال ۳۰۰۰ داوطلــب جدیــد پزشــکی، جــذب کنیــم بعــد از ۱۱ ســال بــه نســبت 
ــه ۱۰ هــزار جمعیــت می رســیم  مناســبی یعنــی ۲۲ پزشــک عمومــی نســبت ب
و همچنیــن پزشــک متخصــص را ۱۵۰۰ نفــر ســالیانه افزایــش خواهیــم داشــت.

30 هزار پزشک که در چرخه درمان نیستند!
موضــوع افزایــش ظرفیــت رشــته های پزشــکی در دانشــگاه ها ایــن روزهــا در حالــی 
بــه عنــوان یــک مصوبــه از شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بیــرون آمــده اســت 
ــان  ــت و درم ــیون بهداش ــس کمیس ــب رئی ــر، نای ــد پاک مه ــید محم ــه از س ک
ــه در  ــکانی ک ــاره پزش ــی درب ــارات مهم ــروز اظه ــامی دی ــورای اس ــس ش مجل

حیطــه پزشــکی شــاغل نیســتند، منتشــر شــد. 
ــه  ــع ناعادالن وی ضمــن بیــان اینکــه یکــی از مشــکات اساســی در کشــور توزی
پزشــک در بیــن اســتان ها اســت، از ایــن گفتــه اســت کــه ۵۵ درصــد پزشــکان 
متخصــص و اطبــاء در مراکــز اســتان ها مســتقر هســتند و متاســفانه اســتان های 
محــروم نظیــر خراسان شــمالی، سیســتان و بلوچســتان، چهــار محــال و بختیــاری 

و ایــام بــا کمبــود پزشــک مواجــه هســتند.
وی بــا اعــام ایــن کــه در حــال حاضــر ۳۰ هــزار پزشــک در کشــور در چرخــه 
ــر از  ــته ۲۵۵۰ نف ــاه گذش ــی ۲۰ م ــت: ط ــه اس ــد، گفت ــت ندارن ــی فعالی درمان
ــه منظــور  ــرای دریافــت گواهــی فنــی و مجــرب ب پزشــکان متخصــص کشــور ب

ــد. ــه نمودن ــه مراجع ــه وزارتخان ــه خــارج از کشــور ب مهاجــرت ب
ــل دانشــجویان پزشــکی  ــام تحصی ــه ارق ــم ب ــس اشــاره ای ه ــده مجل ــن نماین ای
در هــر ســال کــرده و گفتــه اســت: بــرای تربیــت دانشــجوی پزشــکی و نیــروی 
انســانی متخصــص ایــن رشــته بــه طــور میانگیــن ســاالنه بــرای هــر فــرد ۲۰۰ تــا 

4۰۰ میلیــون تومــان هزینــه می شــود کــه بایــد در زمینــه حفــظ نیــروی انســانی 
نخبــه پزشــکی تــاش ویــژه داشــته باشــیم.

برای نگهداشت سرمایه ها فکر شود...
ــن خاصــه می شــود کــه  ــن نماینــده مجلــس در ای ماحصــل صحبت هــای ای
ــود.  ــام ش ــکان کاری انج ــور و پزش ــرمایه های کش ــت س ــرای نگهداش ــد ب بای
ــران  ــرانه پزشــک در ای ــای س ــا آماره ــی ب ــه اســت وقت ــه وی گفت ــی ک نکات
ــه هــر حــال  مقایســه می شــود حساســیت خــود را بیشــتر نشــان می دهــد. ب
ــق  ــر طب ــزار نف ــر ۱۰ ه ــرای ه ــال حاضــر ب ــران در ح ــرانه پزشــک در ای س
ــی  ــدد مطلوب ــه ع ــت ک ــر اس ــدوده ۱۱.7 نف ــانه ها در مح ــای رس گزارش ه
 )W.H.O( ــی ــار ســازمان بهداشــت جهان ــه براســاس آم ــی ک نیســت درحال
در ســال ۲۰۱۸ کشــور اســترالیا بــه ازای هــر ۱۰ هــزار نفــر جمعیــت خــود 
ــش  بخ ــن  ی ا در  ــان  ــر جه برت ــور  9 کش ــت.  س ا ــته  ش دا ــک  پزش  ۵۲.4
نفــر جمعیــت  ر  ا هــز  ۱۰ هــر  زای  ا بــه  پزشــک   4۰ ز  ا کمتــر  نیــز 

ند.  شــته ا ندا خــود 

فاصله محسوس ایران و خارج
ایــن فاصلــه محســوس ایــران بــا کشــورهای پیشــرفته جهانــی در ســرانه پزشــک 
ــدان  ــن ســال ها چن ــران نظــام ســامت کشــور طــی ای متاســفانه از ســوی مدی
مــورد توجــه نبــوده و حتــی در مــواردی بــا توجیــه و انــکار وضعیــت نامطلــوب 

همــراه شــده اســت. 
در ایــن خصــوص داریــوش چیوایــی، کارشــناس مســائل حــوزه ســامت معتقــد 
ــاره ســرانه پزشــک  اســت آمارهایــی کــه از ســوی آمــوزش وزارت بهداشــت درب
ــت:  ــف گف ــگار ال ــه خبرن ــاره ب ــتند و در اینب ــام هس ــود دارای ابه ــرح می ش مط
ســرانه پزشــک در ایــران بــه ازای هــر ۱۰ هــزار نفــر از ســوی دکتــر باقــری فــرد 
ــه دو مرجــع  ــا اســتناد ب ــد ب ۱7/۱ اعــام شــده اســت. اعــام ایــن عــدد می توان
ــی  رســمی ســازمان نظــام پزشــکی در داخــل کشــور و ســازمان بهداشــت جهان

ــی باشــد.  ــوان مرجــع بین الملل ــه عن ب
از نــگاه چیوایــی درحالــی کــه برخــی از مقامــات دلخــوش بــه آمارهــای پزشــکان 
در کشــور هســتند شــواهد نشــان می دهــد برخــی از افــراد دیگــر در ایــن حرفــه 
ــر  ــای اخی ــا گفته ه ــه ب ــی ک ــد. موضوع ــت ندارن ــف فعالی ــل مختل ــه دالی ــا ب بن

ــادی  ــق زی ــد تطاب ــان مجلــس می توان ــب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درم نای
داشــته باشــد. 

آمار پزشکان فوت شده در گزارش ها
ــازمان  ــار س ــر آم ــرد: بناب ــد ک ــوص تاکی ــن خص ــامت در ای ــناس س ــن کارش ای
ــه از  ــه ۱46 هــزار پزشــک هســتند ک ــب ب ــران قری نظــام پزشــکی در داخــل ای
ســوی ایــن مرجــع بــرای آنهــا کــد نظــام پزشــکی صــادر شــده اســت. اگــر ایــن 
عــدد بــرای پیــدا کــردن عــدد ســرانه پزشــک در کشــور بــا جمعیــت کل کشــور 
ــه عــددی حــدود  ــرار گیــرد ب ــر ۸۰ میلیــون نفــر( در فرمــول آمــاری ق ــغ ب )بال
۱7/۱ پزشــک بــه ازای هــر ۱۰ هــزار نفــر می رســیم. امــا نکتــه ایــن اســت کــه 
بســیاری از اطبــا و پزشــکان کــه هنــوز کــد آنهــا در ســازمان نظــام پزشــکی فعــال 

اســت فــوت شــدند!
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از همیــن پزشــکان در همیــن دوران کرونــا، جــان 
ــوان شــهید راه ســامت شناســایی می شــوند  ــه عن ــد و ب خــود را از دســت دادن
امــا کــد آنهــا در ســازمان نظــام پزشــکی حــذف نشــده اســت. از ســویی برخــی 
پزشــکان در ســازمان مذکــور کــد فعــال دارنــد در حالی کــه در مشــاغل ســتادی 
و مدیریتــی مشــغول بــه کار هســتند و از چرخــه نظــام درمانــی و حضــور بــر بالیــن 
بیمــاران خــارج شــدند. گفــت: برخــی از پزشــکان هــم در ســازمان نظــام پزشــکی 
کــد فعــال دارنــد در حالی کــه وارد مشــاغل دیگــر اقتصــادی شــدند. بــه عنــوان 
ــی  ــد. برخ ــتغال دارن ــکن اش ــاز مس ــاخت و س ــوزه س ــه در ح ــرادی ک ــال اف مث
پزشــکان هــم بــه دلیل دســتیابی بــه شــرایط اقتصادی بهتــر از کشــور مهاجــرت کردند 

امــا در لیســت ســازمان مذکــور دارای کــد فعــال هســتند.

پزشکانی که در جای دیگر مشغولند
ــه لیســت پزشــکانی کــه کار درمانــی نمی کننــد امــا کــد  وی در ادامــه گفــت: ب
ــکان  ــت پزش ــوان لیس ــد می ت ــکی دارن ــام پزش ــازمان نظ ــال در س ــکی فع پزش
ــرد  ــه ک ــم اضاف ــواد مخــدر را ه ــاد ســوء مصــرف م ــرک اعتی ــال در حــوزه ت فع
کــه کــد آنهــا در ســازمان نظــام پزشــکی فعــال اســت امــا حیطــه فعالیت شــان 
کارهــای بالینــی نیســت. پزشــکانی هــم داریــم کــه در حــوزه زیبایــی و پوســت 

ــدارد.  ــی ن ــای بالین ــی و کاره ــه درمان ــان جنب ــه فعالیت ش ــد ک کار می کنن
ــار  ــه آم ــود ب ــتنادهای خ ــت در اس ــات وزارت بهداش ــی مقام ــه برخ درحالی ک
ســرانه پزشــک در ایــران از آمارهــای ســازمان بهداشــت جهانــی اســتفاده 
ــه ایــن موضــوع انتقــاد کــرد و گفــت: در نمودارهــای ایــن  می کننــد، چیوایــی ب
ــال های  ــا س ــل از آن ت ــال های ۲۰۱۰ و قب ــه س ــی در فاصل ــن الملل ــازمان بی س
۲۰۱۵ و بعــد از آن یــک جهــش در آمــار ســرانه ماحظــه می شــود در حالی کــه 
ــش  ــن افزای ــع چنی ــران در آن مقط ــکی در ای ــکده های پزش ــای دانش ورودی ه

ــتند.  ــی را نداش ظرفیت

یک نکته درباره آمار سازمان بهداشت جهانی
ــل  ــد فاص ــه در ح ــاری ک ــاف آم ــت اخت ــد اس ــف، وی معتق ــزارش ال ــه گ ب
ــک  ــه ی ــوط ب ــی ماحظــه می شــود مرب ــک جهان ــا ۲۰۱۵ بان ســال های ۲۰۱۰ ت
تغییــر ماک هــای آمــاری اســت. وی در اینبــاره گفــت: دکتــر حریرچــی، معــاون 
وقــت وزیــر بهداشــت در دولــت قبــل در یــک مقطــع مصاحبــه مطبوعاتــی کــرد و 
گفــت ایــران ۱۰۸ هــزار پزشــک دارد. بعــد بــه فاصلــه چنــد روز مصاحبــه دیگــری 
ــر  ــری از دیگ ــر جهانگی ــزار پزشــک دارد. دکت ــران ۱۸۰ ه ــت ای انجــام داد و گف
مقامــات وزارت بهداشــت هــم مصاحبه هــای مشــابهی انجــام داد. درحالی کــه مــا 

گفتیــم ایــن آمارهــا تناقــض دارد!
ایــن پژوهشــگر ســامت ادامــه داد آمــار ســرانه پزشــک نشــان می دهــد از دنیــا 
عقــب هســتیم. اینکــه دکتــر باقــری فــرد ]اشــاره بــه صحبت هایــی کــه چنــدی 
بــه عنــوان معــاون وزارتخانــه بهداشــت داشــت[ معتقــد اســت از 4۵ درصد کشــورهای 
دنیــا جلــو هســتیم بایــد ببینیــم کــدام کشــورها را می گویــد بســیاری از 
کشــورهای در حــال توســعه دنیــا در ســرانه ایــن بخــش از رکــورد ۱۸ پزشــک 

بــرای هــر ۱۰ هــزار نفــر عبــور کردنــد.

بررسی یک موضوع جنجالی

آیا پزشک هست یا کم است؟!

بــا وجــودی کــه موضــوع افزایــش ظرفیــت رشــته های پزشــکی مطابــق بــا نقشــه جامــع علمــی کشــور ایــن روزهــا در شــورای 
ــت و  ــم درس ــود ه ــکان موج ــد از پزش ــان می ده ــه نش ــود دارد ک ــواهدی وج ــا ش ــود، ام ــال می ش ــی دنب ــاب فرهنگ ــی انق عال

به جــا اســتفاده نمی شــود.
جلســه 851 شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی رنــگ و بــوی پزشــکی و ســامت داشــت، در ایــن جلســه )23 آذر( کــه بــه ریاســت 
ــن شــورا برگــزار شــد موضــوع افزایــش ظرفیــت رشــته های  ابراهیــم رئیســی، رئیــس جمهــور و تنــی چنــد از ســران عضــو ای

پزشــکی در کنکــور سراســری بــه تصویــب رســید. 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت پاسارگاد ماشين پرشيا جنوب
 جهت تكميل كادر خود در استان تهران، شهرك صنعتي

 شمس آباد از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
نقشه کش صنعتي ماهر

آقا، سابقه كار، داراي سابقه كار، تمام وقت
داراي 3 سال سابقه كار مرتبط
مسلط به اتوكد و ساليدورك

الزاما ساكن حسن آباد، اسالمشهر، رباط كريم، پرند
بيمه بيمه تكميلي

حقوق ثابت متناسب با تجربه و مهارت كاري
بيمه تامين اجتماعي، سبد كاال

jobs@persiajonoub.net

آدرس لينک : 

http://www.bazarekar.ir

Employers/ad/111454

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

مدیر فروشگاه ها
آقا/ خانم، سابقه كار، داراي سابقه كار، تمام وقت

روابط عمومي باال، عاشق حرفه ي فروش و عالقه مند به يادگيري
پيشنهاد راهكارهاي بهبود به مديريت جهت اثربخشي سيستم فروش

مذاكره حضوري با مشتريان جهت معرفي محصوالت و خدمات
اطالع از ميزان موجودي محصوالت در فروشگاه ها

نظارت بر كار مديران فروشگاه ها و فروشنده ها
توانايي مديريت و سرپرستي

سن حداكثر 35 سال، كارت پايان خدمت: الزامي

 حداقل 2 سال سابقه كاري مرتبط، قدرت بيان باال
ساعات كاري از 9 صبح تا 10 شب

پورسانت، حقوق ثابت، پاداش تارگت، بيمه از روز اول
اطالعات تماس

واتساپ 09357826693

آدرس لينک :

http://www.bazarekar.ir 

Employers/ad/111450

دعوت به همکاری

يک مجموعه جهت تكميل كادر خود در استان  تهران، شعبه ايران مال از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

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

مدرس عکاسي و فیلم برداري
آقا/خانم، داراي سابقه كار، پاره وقت، پروژه اي

مسلط به تدريس، مسلط به عكاسي مقدماتي و پيشرفته و نورپردازي
توانايي تهيه و تنظيم طرح درس بر اساس سرفصل هاي عكاسي

داراي سابقه تدريس حرفه اي، داراي مدارك حرفه عكاسي
تسلط بر نرم افزارهاي اديت عكس

داراي فن بيان قوي در تدريس
داراي نمونه كارهاي قوي

داشتن كليه شرايط باال الزامي است
از اساتيد حرفه اي واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 
واتس اپ زير ارسال نمايند. لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.

اطالعات تماس
واتساپ 09052699904

آدرس لينک :

http://www.bazarekar.ir 

Employers/ad/111449

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

کارشناس بازرگاني خارجي 
آقا/ خانم، تمام وقت، ترجيحا آشنا به صنايع غذايي

مسلط به امور واردات و صادرات
ICDL آشنا به زبان انگليسي و فتوشاپ و طراحي و گرافيك، مسلط به
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل زير 

ارسال نمايند
cv3@parscrown.com

آدرس : تهران، خيابان ظفر
آدرس لينک : 

http://www.bazarekar.ir
Employers/ad/111447

دعوت به همکاری

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

حسابدار 
خانم/ آقا، تمام وقت، حداقل يك سال سابقه كار

ساعت كار از شنبه تا چهارشنبه 16 - 8 و پنج شنبه ها 12 - 8
منظم و مسئوليت پذير، متعهد

حداكثر سن تا 25 سال، حقوق وزارت كار، بيمه
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به

 ايميل زير ارسال نمايند.
samanpendar.e@yahoo.com

آدرس لينک : 
http://www.bazarekar.ir
Employers/ad/111446

دعوت به همکاری دعوت به همکاریدعوت به همکاری

سامان انرژي در استان بوشهر، شهر بوشهر جهت تكميل كادر 
خود از متقاضيان ساكن استان بوشهر استخدام مي نمايد

مهندس مکانیک
آقا، داراي سابقه كار، تمام وقت

حداقل كارشناسي مهندسي مكانيك گرايش سياالت
با تجربه الزم در زمينه نظارت نصب و راه اندازي، تعمير و نگهداري 

تاسيسات سرمايشي، صالحيت ها و سوابق
آشنا به ضوابط سازمان مديريت در نظارت بر قراردادهاي دولتي

مسلط بر فهرست بهاي سازمان مديريت
آشنا با نرم افزارهاي تخصصي،داراي سابقه حداقل 3 سال كار مشابه، بيمه

محل كار: استان بوشهر، شهر بوشهر
m.epm.nezarat.bpmo@gmail.com

آدرس لينک : 

http://www.bazarekar.ir

Employers/ad/111571

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

گروه صنعتي وطن زرين مرواريد آسيا
 جهت تكميل كادر خود در استان بوشهر از افراد واجد شرايط زير 

دعوت به همكاري مي نمايد.
کارشناس حسابداري

آقا/ خانم، داراي سابقه كار، تمام وقت
سن 22 – 35 سال،  ليسانس

رشته تحصيلي مهم نيست، 1 سال سابقه كار مرتبط
روزهاي كاري: شنبه تا چهارشنبه

داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان الزامي است.
آشنايي كامل با مباحث اكسل پيشرفته

تسلط كامل به فرمول نويسي و توابع در اكسل
بيمه، حقوق توافقي

z.mohammadi@vatanzarin.com

آدرس لينک :
http://www.bazarekar.ir 
Employers/ad/111570
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ــت:  ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ــی  ــد کارگاه ــون ۷۰۰ واح ــال تاکن ــدای امس از ابت
در  دانش بنیــان  واحدهــای  اســتقرار  بــرای 
ــت. ــده اس ــاخته ش ــی س ــی صنعت ــهرک ها نواح ش

بــه گــزارش بــازارکار، »علــی رســولیان« در نشســت 
ــدن و  ــت، مع ــای صنع ــان وزارتخانه ه ــترک معاون مش
تجــارت و علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، افــزود: ســازمان 

ــهرک های  ــک و ش ــع کوچ صنای
احــداث  بــا  ایــران  صنعتــی 
واحدهــای کارگاهــی کوچــک 
شــرکت های  اســتقرار  بــرای 
تولیــد  مسیـــر  دانش بنیـــان، 
محصــوالت  تجـــاری سازی  و 
و  بــرای کنشــگران علمــی  را 
فنــاوری کشــور کوتــاه کــرده 

اســت.
مدیرعامــل ســازمان صنایــع 
شهـرک هـــای  و  کـوچـــک 
گفـــت:  ایـــران  صنعتـــی 
ــی  ــد کارگاه ــال ۷۱ واح پارس
صنعتـــی  شهـرک هـــای  در 
ــا  ــال ب ــه امس ــد ک ــاخته ش س
ــه  ــرورت و توج ــن ض درک ای
دانش بنیان هــا،  بــه  بیشــتر 
ــداث  ــون ۷۰۰ کارگاه اح تاکن

ــن  ــال ای ــان س ــا پای ــاش هســتیم ت ــده و در ت ش
ــد. ــه یک هــزار و ۸۰۰ کارگاه افزایــش یاب تعــداد ب

وی در ادامــه بــه تشــریح وضعیــت ســاخت و 
چگونگــی فعالیــت مراکــز خدمــات فنــاوری و 
کســب و کار در شــهرک های صنعتــی پرداخــت 
ــای  ــز در پارک ه ــن مراک ــاد ای ــرد: ایج و اضافه ک
تــا  اســت  نیازمنــد حمایــت  فنــاوری  و  علــم 
عمــق  گستـــرش  و  صنعـــت  توسعـــه  ســبب 

شــود. داخلی ســازی 
بــا اشــاره بــه مجموعــه  رســولیان همچنیــن 
صنایــع  توانمندســازی  و  حمایتــی  برنامه هــای 
بــرای  مناســب  فضــای  ایجــاد  و  کوچــک 
ادامــه داد:  دانش بنیــان،  حــوزه  عاقه منــدان 
ــگاه  ــی دانش ــی از اراض ــن در یک ــار زمی ۱۰ هکت

ــه ایــن ســازمان اســت  صنعتــی شــریف متعلــق ب
کــه ظرفیــت ایجــاد شــهرک فنــاوری و گنجایــش 
ــا  ــا ب ــان را دارد، ام ــرکت دانش بنی ــزار ش یک ه
هیــات  مصوبــه  از  دهــه   ۲ از  بیــش  گذشــت 
ــائل و مشــکات،  ــل برخــی مس ــه دلی ــت و ب دول
نشــده  فراهــم  ایــن شــهرک  امــکان ســاخت 

ــت. اس

ــع  ــازمان صنای ــای س ــرد: برنامه ه ــد ک وی تأکی
بــه  محــدود  و شــهرک های صنعتــی  کوچــک 
و  فنــاور  شــرکت های  و  نیســت  دانش بنیان هــا 
ــای  ــه فناوری ه ــک( ک ــرفته )های ت ــع پیش صنای
وارد  کشــور  بــه  را  باالیــی  ســطح  و  مفیــد 
ایــن  حمایتــی  چتــر  زیــر  نیــز  می کننــد 

مجموعــه قــرار دارنــد.
بــا یــادآوری  معــاون وزیــر صمــت همچنیــن 
مــورد  کارگاهــی  واحدهــای  و  زمیــن  این کــه 
نیــاز بــا ۱۰ درصــد تخفیــف و بــدون مزایــده 
بــه شــرکت های دانش بنیــان واگــذار می شــود، 
ــت علمــی  ــا کمــک معاون ــرد ب ــدواری ک ــراز امی اب
ــاوری،  ــات و فن ــوم، تحقیق ــاوری و وزارت عل و فن
ــی  ــای حقوق ــی و فرآینده ــکات قانون ــی مش برخ

واگــذاری زمیــن بــه شــرکت های دانش بنیــان 
رفــع شــود تــا ایــن ســازمان در چارچــوب وظایــف 
ــار  ــی در اختی ــه به صــورت قانون خــود و آن چــه ک

ــد. ــل کن دارد، عم

تشکیل اتاق  فکر در ۱۶ حوزه تخصصی 
در وزارت عتف

ــوآوری  ــاوری و ن ــاون فن مع
تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
ایــن  در  نیــز  فنــاوری  و 
بــه  اشـــاره  بــا  نشســت 
و  علمـــی  ظـرفیت هـــای 
ــه و  ــن وزارتخان ــاوری ای فن
ــب  ــعه مناس ــن توس همچنی
ــوآوری  ــاوری و ن ــز فن مراک
ــم  ــارک های عل ــه پـ از جمل
ــد،  ــز رش ــاوری و مراک و فن
اســتقرار واحدهــای تحقیــق 
و توســعه واحدهــای صنعتی 
و تولیــدی در ایــن مراکــز را 
ــوآوری و  ــام ن ــاد نظ در ایج
فنــاوری در صنایــع حائــز 

دانســت. اهمیــت 
»علــی خیرالدیــن« بــا اشــاره 
ــا و پیشــنهادات  ــدازی ســامانه نظــام ایده ه ــه راه ان ب
ــر در ۱۶ حــوزه  ــای فک ــن تشــکیل اتاق ه و همچنی
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــی در وزارت عل تخصص
فنــاوری  جدیــد  معاونــت  ایجــاد  همچنیــن  و 
آمادگــی  بــر  وزارتخانــه،  ایــن  در  نــوآوری  و 
ــزاری  ــخت  اف ــزاری و س ــرم  اف ــاخت های ن زیرس
ــات و  ــتر تعام ــه بیش ــعه هرچ ــور توس ــه منظ ب
ــرد. ــد ک ــگاه تأکی ــت و دانش ــای صنع همکاری ه

کارگــروه  در  شــد  مقــرر  نشســت  ایــن  در 
ــم و  ــای عل ــتقرار پارک ه ــوع اس ــترکی، موض مش
ــی  ــورد بررس ــی م ــهرک های صنعت ــاوری در ش فن
قــرار گرفتــه و در شــهرک صنعتــی شــهرکرد 

به عنــوان نمونــه کشــوری بــه اجــرا درآیــد.

ــه ای  ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــس س ــاون و ریی ــر تع ــاون وزی مع
کشــور گفــت: دانشــگاه های مــا در ســطح دانشــگاه های نســل دوم 
ــارم را  ــوم و چه ــل س ــه نس ــا تجرب ــه دنی ــی ک ــد درحال ــی مانده ان باق

ــت. ــانده اس ــان رس ــه پای ب
ــترک  ــه مش ــینی نیا،  در جلس ــین حس ــازارکار، غامحس ــزارش ب ــه گ ب
ــا اعضــای هیــات مدیــره مجمــع خیریــن توســعه و ترویــج آموزش هــای  ب
فنــی و حرفــه ای خراســان رضــوی گفــت: بــا اشــاره بــه اهمیــت 
حقیقــت  در  را  ســازمان  ایــن  حرفــه ای  و  فنــی  ســازمان  رســالت 

ســازمان توســعه ای کشــور می دانیــم.
وی ادامــه داد: کشــورهایی ماننــد تایــوان، هنــد، کــره و چیــن را 

ــاهر  ــای مــ تکنسیــن هــ
مهــارت  دارای  افــراد  و 
ــان  ــن نش ــاخته اند و ای س
در  مهــارت  اهمیــت  از 
و  دارد  امــور  انجــام 
فنــی  آمــوزش  ســازمان 
حــرفـــه ای، مهمتــــرین 
سـازمــــان تــوسعـــه ای 

اســت. کشــور 
رئیــس ســازمان فنــی و 
گفــت:  کشــور  حرفــه ای 
هم اکنــون ۶۴۰ مــرکـــز 
ــی  ــی و مهارت ــوزش فن آم
دارد  وجــود  کشــور  در 
ماهــر  نیــروی  وجــود  و 
ایــن  در  آمــوزش  بــرای 
ــرای  ــی ب ــش را ظرفیت بخ
بیشــتر  هرچــه  توســعه 
مهارت آمــوزی در کشــور 

. نیــم ا می د
نســل  دانشــگاه های  ســطح  در  مــا  افزود:دانشــگاه های  حســینی نیا 
ــارم  ــوم و چه ــه نســل س ــا تجرب ــه دنی ــی ک ــد درحال ــی مانده ان دوم باق

ــت. ــانده اس ــان رس را به پای
ــیار  ــاوری بس ــوالت در فن ــرعت تح ــون س ــم اکن ــرد: ه ــه ک وی اضاف
ــد  ــی معتقدن ــازمان های بین الملل ــل س ــن دلی ــه همی ــت و ب ــاد اس زی
ــا  ــارد جمعیــت جهــان کــه اکنــون جمعیــت ماهــر هســتند ت یــک میلی
پنــج ســال آینــده نیــاز بــه باز آمــوزی مهارتــی دارنــد و بنابر ایــن 
ــای  ــد مهارت ه ــور بای ــروز کش ــاغل ام ــر ش ــت ماه ــون جمعی ۱۰ میلی

ــد. ــرا بگیرن ــن را ف نوی
معــاون وزیــر تعــاون و رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
کشــور ۴۵ درصــد مهــارت جویــان ایــن ســازمان را دانشــجویان و 
ــده  ــکل عم ــرد: مش ــان ک ــرد و بی ــام ک ــگاه اع ــگان دانش دانش آموخت
ــس از  ــان پ ــدی فارغ التحصی ــوزی و توانمن ــدم مهارت آم ــا ع ــور م کش

ــت. ــل اس ــدن دوران تحصی گذران

از  اســتفاده  بــا  مشــکل  ایــن  حــل  بــرای  داد:  ادامــه  حســینی نیا 
ــوزان  ــدی دانش آم ــا هیبری ــه ی ــوزش دوگان ــان آم ــور آلم ــه کش تجرب
بــه معنــای کســب یــک مهــارت در حیــن تحصیــل، در حــال انجــام اســت 
ــی در  ــته تحصیل ــتای رش ــرد در راس ــتغال ف ــدم اش ــورت ع ــا در ص ت

ــد. ــدا کن ــغل پی ــده ش ــه ش ــارت آموخت ــیر مه مس
ــای  ــه کاره ــرو در هم ــگام و پیش ــوی را پیش ــان رض ــتان خراس وی اس
ــج  ــعه و تروی ــن توس ــع خیری ــت مجم ــاد و فعالی ــت و ایج ــر دانس خی
آموزش هــای فنــی و حرفــه ای را از جملــه ایــن پیشــگامی ها دانســت.

رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــا درخواســت 
و  توســعه  خیریــن  مجمــع  در  افتخــاری اش  عضویــت  پذیــرش 
ترویــج آمــوزش هـــــای 
فنــی و حرفــه ای خراســان 
و  کــرد  موافقــت  رضــوی 
مجمــع  تشــکیل  گفــت: 
تــک  تــک  در  خیریــن 
ــور و  ــای کشـ استــان هــ
ــع  ــکل گیری مجم ــپس ش س
نهــایــــت  در  و  ملــــی 
هیـات امنــــایی کــــردن 
مهـــارتی  آمــــوزش های 
جملــــه  از  کشــــور  در 
راهکارهــای موثــر در ایــن 

بــود. خواهــد  حــوزه 
ــور  ــروج کش ــکار خ وی راه
و  مــــوجود  وضعیــت  از 
مشــکات فعلــی را گرایش 
ــوزی  ــمت مهارت آم ــه س ب
ــع  ــزود: مجم ــت و اف دانس
ــج  ــعه و تروی ــن توس خیری
آموزش هــای فنــی و حرفه ای 
ــد  ــه ای باش ــی و حرف ــای فن ــعه آموزش ه ــرای توس ــردی ب ــع راهب ــد مجم بای
ــا  ــن فض ــارت در ای ــوزه مه ــای کان ح ــه راهبرده ــرورت دارد ک و ض
ــای  ــا دنی ــاط ب ــای ارتب ــن فض ــن و واقعی تری ــرا بهتری ــود زی ــن ش تعیی

ــت. ــی اس واقع
معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد: بایــد بــا کمــک 
ــه  ای در  ــی و حرف ــای فن ــوع آموزش ه ــی در موض ــول اساس ــم تح ه
کشــور ایجــاد کنیــم زیــرا همــه راه هایــی را کــه بایــد در کشــور 
ــم. ــان نداری ــارت جوان ــوزش و مه ــعه آم ــز توس ــه ج ــی ب ــم و راه رفته ای

ــان را ســرمایه  رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور، جوان
بی بدیــل کشــور دانســت و گفــت: بایــد از ایــن ثــروت عظیــم بهــره ببریــم 

ــم. ــش دهی ــان را افزای ــوزی آن ــدی و مهارت آم و توانمن
در ایــن جلســه اعضــای هیــات مدیــره مجمــع خیریــن توســعه و 
ــا،  ــان رضــوی دغدغه ه ــه ای خراس ــی و حرف ــای فن ــج آموزش ه تروی
ــد. ــرح کردن ــارت را مط ــوزه مه ــا ح ــط ب ــایل مرتب ــا و مس دیدگاه ه

معاون وزیر صمت برای امسال خبر داد:

ساخت 1800 واحد کارگاهی برای استقرار واحدهای
 دانش بنیان در نواحی صنعتی

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: 

دانشگاه های ما در سطح دانشگاه های نسل دوم باقی مانده اند

و  پارسه- فنی  نیرو مهار  بهار)استان قم( و شرکتهای  بازرگانی میالد شیرین  البرز(، شرکت خدماتی  آریانیر)استان  شرکت مهندسی 
مهندسی برق آذین الموت-مهندسین باختر مشاور)استان تهران( در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود ، جهت قرارداد 
بهره برداری پست های فوق توزیع و انتقال، تعداد 37 نفر از آقایان در  رشته شغلی اپراتور پست برق، از طریق برگزاری آزمون کتبی، 

مصاحبه و گزینش،  به ترتیب از باالترین نمره به صورت قرارداد موقت کارگری با شرایط اعالم شده در دفترچه، جذب می نماید.

 شرایط: 
 محل خدمت: استان تهران، البرز، قم
  موقعیت شغلی: اپراتور پست برق

 مدرک تحصیلی: حداقل کاردانی برق 
  جنسیت مورد نیاز:  آقا

   تقویم آزمون استخدامی:
 مهلت ثبت نام: 28 آذر  الی 14 دی 1400 

 توزیع کارت: 21 الی 23 دی 1400 
 زمان برگزاری آزمون:   24 دی 1400

 داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت 
اینترنتی شرکت به آدرس : https://therc.ir/ مراجعه نمایند.

مرکز فناوری اطالعات سازمان تبلیغات اسالمی
 از بین واجدین شرایط درتهران، برای عناوین شغلی ذیل اقدام به جذب نیرو تمام وقت، آقا می کند.   

شاخص های کلیدی:
 رعایت شئونات اداری و سازمانی ،  حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی   

 دارای کارت پایان خدمت، معافیت دائم یا معافیت تحصیلی،  )امکان همکاری به صورت
 امریه سربازی نیز وجود دارد(  ، سابقه کاری مرتبط: 2 سال   

)به همراه رزومه، تجربیات کاری تخصص مورد نظر نیز ارسال شود(   
 آشنایی با زبان انگلیسی

شرح موقعیت های شغلی:   
1- کارشناس شبکه :   

 تسلط به مفاهیم شبکه در سطح  MTCNA و MTCRE  و CCNA ،  تسلط به کانفیگ 
 Active تجهیزات شبکه میکروتیک ، تسلط به سرویس های شبکه و ویندوز از جمله
 ، Vcenter و ESXi آشنایی با ویندوز سرور و مجازی سازی ، Directory ، DNS ، DHCP

آشنایی با استوریج ها و روش های بکاپ گیری   ،  آشنایی با مباحث امنیت و فایروال   

   : )Full Stack( 2- برنامه نویس دات_نت  
   Rest API تسلط بر فاهیم وب سرویس و ، .Net Core و C# و ASP.Net تسلط بر

   JQuery و CSS و HTML تسلط بر ،MS SQL SERVER تسلط بر
   Code First و Model First و Entity Framework code first و MVC تسلط بر

آشنایی با TFS ، آشنا با مفاهیم پایه ای جاوا اسکریپت    
آشنا با معماری میکروسرویس   

آشنایی و توانمندی بکارگیری کتابخانه React js مزیت محسوب میگردد   
   

جهت اعالم همکاری رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید:

  ste.hiring@gmail.com

دعوت به همکاری

یك شرکت پخش آرایشي و بهداشتي
 در راستاي تکمیل کادر خود در استان  البرز، محدوده اشتهارد از 
افراد واجد شرایط زیر در سمت مدیر انبار اقدام به جذب نیروي 

حرفه اي و متعهد مي نماید.
مدير انبار: آقا، داراي سابقه کار، تمام وقت، حداقل 5 سال 

سابقه کار، ساکن محدوده کرج، داراي حداقل مدرک تحصیلي لیسانس
بیمه تکمیلي ناهار، هزینه ایاب و ذهاب، حقوق و مزایاي عالي

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

info.rejinrokh@gmail.com
http://www.bazarekar.ir/ : آدرس لینك

Employers/ad/111554

شرکت پایش گستران پیشرو
 جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاري مي نماید.
سرپرست منابع انساني :

خانم/ آقا، تمام وقت
داراي حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط

تسلط بر سیستم حقوق و دستمزد و قوانین اداره کار و 
مناطق ویژه اقتصادي، رشته صنایع یا مدیریت

كارشناس تضمین كیفیت: 
ISO , IMS خانم/ آقا، تمام وقت، آشنایي کامل به استاندارهاي

17020 IEC آشنایي با استاندارد
داراي حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
روحیه کار تیمي و پیگیري امور محوله

رشته صنایع یا مدیریت
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به

 ایمیل زیر ارسال نمایند.
 hr.qa97@gmail.com

/http://www.bazarekar.ir : آدرس لینك
Employers/ad/111535

دعوت به همکاری

کارخانه ساخت مخازن CNG در تهران به تعدادي نیروي
 فعال آقا به صورت تمام وقت داراي سابقه مرتبط

 با شرایط زیر نیازمند است.
۱. كارشناسي ارشد مهندسي متالورژي 

 گرایش شناسایي مواد. مهارت در کوره و عملیات حرارتي. 
۲. كارشناسي ارشد مهندسي پلیمر و رنگ 

 مهارت در اعمال رنگ، پوشش و الیاف.
۳. كارشناسي ارشد ساخت و تولید يا مهندسي متالورژي 

گرایش شکل دادن. مهارت و متخصص در 
شکل دهي سرد و گرم و اسپینینگ.

۴. كارشناس يا كارشناسي ارشد مکانیك و متالورژي 
جهت بازرس کنترل کیفیت. داراي سابقه کار مرتبط و آشنا 

CNG به مخازن تحت فشار و
+ ارسال رزومه با ذکر شماره ردیف

tavana.job1400@gmail.com

فقط مدرک و رشته تحصیلي و شرایط عنوان شده قابل پذیرش است.

http://www.bazarekar.ir : آدرس لینك
Employers/ad/111532

دعوت به همکاری

شرکت فرا سامانه از شرکتهاي همکاران سیستم 
جهت کار در محیطي پویا و فعال در پست کارشناسي استقرار 
سیستمها از افرادي با شرایط ذیل دعوت به همکاري مي نماید:

الف:آقایان و خانمهابا مدرک حداقل کارشناسي رشته هاي مدیریت 
صنعتي یا بازرگاني  /صنایع/ حسابداري/از دانشگاه معتبر براي 

ردیف شغلي کارشناس استقرار
آشنا با ویندوز و محیط آفیس بخصوص اکسل و اکسس 
ب:خانمهابا مدرک حداقل کارشناسي رشته هاي نرم افزار از
 دانشگاه معتبر براي ردیف شغلي کارشناس تولید راهکار

c#آشنا با زبان برنامه نویسي
 ssrs آشنائي با محیطهاي گزارش سازي بخصوص

آشنائي کامل با sqlserver، آشنائي با ابزار وب سرویس
متولد سال 74و بعد از آن، الویت با افرادي است که 

با نرم افزار هاي مالي , بازرگاني و یا SQL و ابزارهاي
 گزارش سازي  آشنائي داشته باشند.

محل سکونت فقط  ساکن مناطق 22 گانه تهران باشد. 
معافیت کامل  یا اتمام دوره سربازي داشته باشند. 

ارسال رزومه:  
mfarasaman11@gmail.com

http://www.bazarekar.ir : آدرس لینك
Employers/ad/111526

دعوت به همکاری

شرکت الماس کبیر شمس )سهامي خاص( واقع در شهرك صنعتي شمس آباد جهت تکمیل سرمایه منابع انساني خود در 
استان تهران از افراد واجد شرایط زیر از طریق مصاحبه حضوري و آزمون )رایگان( سنجش مهارت دعوت به همکاري مي نماید.

کارگر فني )آشنا به حوزه مکانیك و تاسیسات( آقا، کارگر فني )آشنا به جوشکاري( آقا
کارگر فني )آشنا به تراشکاري( آقا، کارگر فني )آشنا به نجاري( آقا

حراست آقا، کارگر تولید آقا، خدمات آقا، کمك انباردار آقا
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به انضمام عکس جدید به ایمیل زیر ارسال نمایند .

به منظور تسهیل بررسي رزومه هاي ارسالي لطفا عنوان شغلي مورد تقاضا مطابق جدول نیازمندي فوق، در ایمیل ارسالي درج گردد.

حسن آباد )فشافویه(، شهرک صنعتي شمس آباد، بلوار بهارستان، بلوار دشتستان، کوچه گل افشان 3، پالک 1
slabtile.co@gmail.com

http://www.bazarekar.ir : آدرس لینك
Employers/ad/111502

دعوت به همکاری
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دعوت به همکاری

كارشناس فني 
خانم/ آقا، تمام وقت، پاره وقت، پروژه اي، دوركاري

نوع همكاري حضوري و غيرحضوري)آنالين(
كارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، متالوژي، بيومكانيك، 

مكاترونيك و برق، مسلط به زبان انگليسي و نرم افزارهاي مرتبط
دستمزد و مزايا با توجه به سوابق و رزومه به صورت توافقي مي باشد.
محيط صميمي، فعال و پويا و پاداش بر اساس ارائه ايده هاي فن آورانه 

و جديد و مطابق با دستورالعمل هاي تنظيم شده شركت مي باشد.
مديريت بازرگاني 

خانم/ آقا، تمام وقت، نوع همكاري حضوري و غيرحضوري)آنالين(
كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته هاي بازرگاني و مهندسي مكانيك، 

متالوژي، بيومكانيك، مكاترونيك و برق،مسلط به زبان انگليسي
دستمزد و مزايا با توجه به سوابق و رزومه به صورت توافقي مي باشد.
محيط صميمي، فعال و پويا و پاداش بر اساس ارائه ايده هاي فن آورانه و 

جديد و مطابق با دستورالعمل هاي تنظيم شده شركت مي باشد
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل زير 

ارسال نمايند و براي شناخت توانايي هاي شركت به سايت زير مراجعه نمايند.
Empjobad@gmail.com

آدرس لينك :
 http://www.bazarekar.ir
Employers/ad/111569

شركت الكترو محركه پارسيان جهت تكميل كادر فني و بازرگاني خود از استان بوشهر جهت كار در اصفهان
 از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

كارخانه كوير موتور پارت 
جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرايط زير 

دعوت به همكاري مي نمايد.
كارشناس كنترل كيفيت آقا
كارشناس فني مهندسي آقا
كارشناس تضمين كيفيت آقا
كارشناس مسئول آموزش آقا

كارشناس فروش آقا
كارگر ساده و فني آقا

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

كارخانه كوير موتور واقع در شهرك صنعتي رازي 
) جاده اصفهان - شهرضا (

cv.factory@kavirmotor.com
آدرس لينك : 

http://www.bazarekar.ir

Employers/ad/111559

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

جهاد دانشگاهي واحد اصفهان 

جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرايط

 زير دعوت به همكاري مي نمايد.

حسابدار

آقا، تمام وقت،آشنايي كامل با نرم افزارهاي حسابداري

28 سال، ليسانس حسابداري - فوق ليسانس حسابداري

كارت پايان خدمت يا معافيت غير پزشكي

شهر اصفهان، بيمه تكميلي، حقوق ثابت، اضافه كاري

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را 

به ايميل زير ارسال نمايند 

jdi.esfahan@gmail.com

آدرس لينك :
 http://www.bazarekar.ir

Employers/ad/111564

دعوت به همکاری

كارشناس پيمان و رسيدگي: مهارت الزم در رابطه با متره، 
برآورد، تهيه اسناد مناقصه و كنترل صورت مجالس پيمانكار را داشته باشد.

مهندسي عمران :بيمه،حقوق ثابت،اضافه كاري

abantarh.resume@gmail.com
آدرس لينك :

 http://www.bazarekar.ir

Employers/ad/111581

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

)Accountant( كارشناس حسابداری
تمام وقت، تسلط كامل به سپيدار و امور حسابداری

حسابداری،حداقل تجربه كاری 5 سال
حداكثر سن35 سال، حقوق ماهانه

محيط كار منظم و آرام، پاداش ماهانه و ساالنه
دسترسی آسان به مترو تجريش، بيمه تامين اجتماعی

تيم مالی قوی
مسئول دفتر خانم

تمام وقت، حداكثر سن 35 سال، حداقل تجربه كاری2 سال
كارشناسی، تسلط كامل به امور اداری و نرم افزار آفيس

روابط عمومی باال، مسلط به نگارش نامه اداری
حقوق ماهانه، محيط كار منظم و آرام

پاداش ماهانه و ساالنه، دسترسی آسان به مترو تجريش
بيمه تامين اجتماعی

مدير مالی آقا
تمام وقت، مديريت و نظارت بر انجام كليه امور مالی و مالياتی شركت

ارائه گزارشات مالی و تفسير اطالعات مالی برای بخش مديريت
توصيه به انجام فعاليت های سرمايه گذاری و ارائه راهبردهای مناسب 

برای شركت، نظارت بر عملكردهای بخش مالی شركت، ارائه اهداف و 
طراحی چارچوب برای برآورده  كردن اين اهداف

مديريت و نظارت بر تامين بودجه شركت
تسلط بر مباحث ماليات، بيمه، حقوق و دستمزد، قانون كار،قانون 

تجارت، گزارش فصلی و دفاعيات ماليات و بيمه
تسلط به نرم  افزار حسابداری سپيدار

حداقل مدرك كارشناسی در رشته های مديريت مالی يا حسابداری
امكان انجام ماموريت خارج از تهران در طی سال

كارشناس منابع انسانی
تمام وقت،حداقل 5 سال سابقه كار در حوزه منابع انسانی
تحصيالت مرتبط، حقوق ماهانه، محيط كار منظم و آرام
پاداش ماهانه و ساالنه، دسترسی آسان به مترو تجريش

بيمه تامين اجتماعی
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را حتما 
با ذكر عنوان شغلی در قسمت موضوع ايميل به آدرس 

ايميل زير ارسال نمايند.

estekhdam.amf@gmail.com

شركت آريا كيا مهام فناور )AMF( جهت تكميل كادر خود در استان  تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد.

شركت رينگ خودرو پارس جهت تكميل كادر خود در
استان های تهران و البرز از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد.

حسابدار )مسئول خزانه(:تمام وقت،دارای حداقل مدرك 
كارشناسی در رشته حسابداری يا رشته های مرتبط،تسلط كامل به كليه 
امور مرتبط با وجوه نقد و خزانه، آشنايی با نرم افزارهای مالی ، ترجيحًا 

نرم افزار رايورز، حداقل سه سال سابقه مفيد و تمام وقت، عالقمند
 به كار در اين حوزه و منظم ، بادقت و مسئوليت پذير، حقوق ثابت، بيمه تكميلی

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

akhlaghi@ringkhodropars.com

دعوت به همکاری

مدير برنامه ريزی و انبارها

تمام وقت، تسلط كامل به اكسل و فرمول نويسی،  فوق ديپلم

حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط، حداكثر سن 35

فقط كارجويان ساكن محدوده گيالوند، دماوند، رودهن،

 بومهن، پرديس

حقوق توافقی، بيمه، عيدی، سنوات، پاداش

تزريق كار ماهر دستگاه تزريق پالستيک، آقا

تمام وقت، مسلط به دستگاه های ايرانی چينی و اروپايی
مسلط به تنظيمات و سرويس نگهداری قالب ها و دستگاه ها

فقط كارجويان ساكن محدوده گيالوند، دماوند، رودهن، بومهن، پرديس
حقوق وزارت كار، بيمه، عيدی، سنوات، پاداش

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

factory@dpp.ir

شركت دارو پالستيک پارس جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

سال هاسـت کـه رهبـر معظـم انقـاب سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی را ابـاغ کـرده  انـد و از مـردم و مسـئوالن 
خواسـته اند بـا تکیـه بـر ظرفیت هـای درون، بـرای حـل مشـکات کشـور بـه ویـژه مسـائل اقتصـادی اهتمام شـود.

طاهـره و زیبـا صادقـی دو خواهـر جـوان هسـتند که پـا به پای هـم کار کـرده و اکنون درصـدد راه انـدازی کارخانه 
تولیـد غذای کودک هسـتند.

در این راستا ایسنا با یکی از کارآفرین های موفق میاندوآب مصاحبه کرده است، که از نظر مخاطبان می گذرد:
طاهـره صادقـی یکـی از کارآفرینـان میاندوآب به ایسـناگفت: به همـراه خواهرم زیبـا صادقی از سـال ۹۶ تولید انواع 
سـویق و مکمـل غذایـی بـرای کـودکان و بزرگسـاالن را در روسـتای نصیرکندی آغـاز کردیم، سـرمایه اولیه ما 
۳۰ میلیـون تومـان بـود. ولـی اگـر خیلـی قبل تـر برگردیـم ، می توانم بگویـم، فعالیـت در این زمینـه را با 

سـرمایه اولیـه بـا کمتـر از ۱ میلیـون تومـان بـه صـورت خانگی آغـاز کردیم.
وی ادامـه داد: بـرای تولیـد ابتـدا از لـوازم منزل مان اسـتفاده کـرده و مواد اولیـه را یک کیلوگرم تـا ۵ کیلوگرم تهیه 
می کردیـم، کـه بـه خاطـر شناسـایی بازار هـدف و رضایت مشـتری ها، مـن و خواهـرم تصمیم گرفتیـم کارمان را 

توسـعه دهیم.
صادقـی گفـت: در ابتـدای امـر کارمـان را در شـبکه های اجتماعی معرفـی کردیم و هنـوز هم برای عرضـه و فروش 
از فضـای مجـازی اسـتفاده می کنیم.اسـتفاده از مـواد اولیـه مرغوب باعث شـد، که رضایت مشـتری ها بـاال رود، و از 
فرصـت فضـای مجـازی برای تشـریح رونـد تولید و جلـب اعتماد مشـتری ها اسـتفاده کردیم و رضایت مشـتری ها 
باعـث شـد کـه کارمـان را جدی تـر دنبال کـرده و برای اخذ مجوزهای مختلف به ویژه »سـیب سـامت« تـاش کردیم.

مسئوالن هیچ حمایتی از کارآفرین به عمل نمی آورند

وی اظهـار کـرد:  اخذ »سـیب سـامت« متاسـفانه زمان بر بود و ۴ سـال بـرای آن تاش کرده  ایم که بـه تازگی اخذ 
کرده ایـم، بـه ویژه اینکه مسـئوالن هیچ گونـه حمایتی از ما به عنـوان کارآفرین به عمـل نمی آورند.

ایـن کارآفریـن بـا اشـاره به چشـم اندازی کـه برای عرصـه فعالیت خود ترسـیم کـرده ، توضیح داد: درصدد هسـتیم 
کـه بـا داروخانه هـای سـطح شـهر وارد همـکاری شـویم، چرا کـه محصول تولیـدی مـا می تواند جایگزین سـرالک 
شـود، چـون از ارزش غذایـی باالیـی برخوردار بوده و برای کودکانی که در سـن رشـد هسـتند، مفید اسـت و مادرها 
خوشـبختانه از آن اسـتقبال خوبی کرده اند.همچنین برای راه اندازی یک کارخانه »غذای کودک« در مقیاس وسـیع  

در حـال تـاش هسـتیم، کـه این مهـم در صورتی تحقـق پیدا می کنـد، که دولـت حمایت کند.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://hris.acecr.ac.ir/WebACECR/Grish.Aspx

کارآفرینی دو خواهر با طرح غذای کودک

ــراوان  ــه ف ــل عاق ــه دلی ــدا ب ــد: در ابت ــی اســت. او می گوی ــوم قرآن ــد ۱۳۶۰ و کارشــناس عل متول
ــت داشــت وارد  ــه فعالی ــن زمین ــه در ای ــتانی ک ــی از دوس ــا یک ــنایی ب ــی و آش ــان داروی ــه گیاه ب

ــی شــده ام. ــان داروی ــای گیاه دنی
ــت،  ــت اس ــه فعالی ــغول ب ــی مش ــان داروی ــه گیاه ــت در زمین ــالی اس ــه ۱۵ س ــتانی ک ــی بجس ــرم صاح اک
می افزایــد: مــن پــس از ورود بــه محیــط کار و کســب تجربــه در ایــن زمینــه، دوره هــای آموزشــی را زیــر نظــر 

ــه شــدم. ــر وارد ایــن حرف ــه طــور مســتقل و جدی ت ــدم و ســپس ب ــه گذران اتحادی

۲۵۰ محصول خانگی
ــا و.... را  ــا، دمنوش ه ــات، روغن ه ــامل عرقی ــی ش ــول خانگ ــوع محص ــر ۲۵۰ ن ــال حاض ــه درح او ک
ــس  ــرده و پ ــداری ک ــتاها خری ــی را از روس ــوالت گیاه ــی محص ــد: برخ ــان می کن ــد، بی ــام می ده انج
ــان  ــتقیم خودم ــور مس ــه ط ــم ب ــوالت را ه ــی از محص ــانیم. برخ ــروش می رس ــه ف ــته بندی ب از بس

تولیــد می کنیــم.
وی تصریــح می کنــد: مــواد اولیــه شــامل گیاهــان و برخــی محصــوالت باغــی اســت کــه بایــد آن هــا را تهیــه 
و تبدیــل بــه محصــوالت دیگــر کنیــم. بــه طورمثــال بــرای عرقیــات بایــد مــواد اولیــه را در فصــل مناســب از 

روســتا خریــداری و آن را تبدیــل بــه عرقیــات کــرد.

اشتغال زایی برای ۱۵ نفر
او دربــاره موفقیتــش در ایــن مســیر می گویــد: دقــت در انتخــاب محصــوالت خــوب و باکیفیــت و ارائــه آن 
بــه صــورت تمیــز و رعایــت نــکات بهداشــتی ســبب رونــق کارمــان شــده اســت و درحــال حاضــر ایــن کار 

بــه طــور مســتقیم وغیرمســتقیم بــرای ۱۵ نفــر اشــتغال زایی کــرده اســت.
ــار  ــام و اظه ــرای گســترش کار اع ــی ب ــود نقدینگ ــر ســر راه تولیدشــان را کمب ــن مشــکل ب او بزرگ تری
می کنــد: ســرمایه درگــردش مــا بســیار پاییــن اســت و بحــث شــیوع بیمــاری کرونــا هــم مزیــد برعلــت 
ــی  ــگاه های فصل ــه در نمایش ــیم. اگرچ ــته باش ــی داش ــای فراوان ــد چالش ه ــد در راه تولی ــب ش و موج
ــورت  ــه ص ــان را ب ــود و محصوالتم ــی ب ــای خوب ــد، فرصت ه ــزار می ش ــا برگ ــاری کرون ــش از بیم ــه پی ک
ــد  ــا بیشــتر مشــاغلی کــه حضــوری بودن ــا پــس از شــیوع بیمــاری کرون ــم، ام حضــوری عرضــه می کردی
بــه غیرحضــوری تبدیــل شــدند و مشــکات فراوانــی بــرای همــه مشــاغل ایجــاد شــد کــه مــا هــم از آن 

ــم. مســتثنا نبودی

ــدش را از  ــا امی ــه تنه ــی ن ــاری قلب ــاری ام اس و بیم ــود بیم ــا وج ــه ب ــاله ک ــوان ۳۰ س ــردی ج ــی ک عل
دســنت نــداده و ســربار جامعــه نشــده بلکــه بــا تــاش و امیــد توانســته مــواد شــوینده گیاهــی تولیــد کنــد 
کــه عــاوه بــر کیفیــت قیمــت مناســبی هــم دارد، همچنیــن بــرای هشــت نفــر از بیمــاران ام اســی هــم 

شــغل تولیــد کنــد.
خبرگــزاری فــارس لرســتان، نســرین صفربیرانونــد، علــی کــردی متولــد بروجــرد و دارای دکتــری افتخــاری 
از ســازمان اســتاندارد اروپــا اســت، وی کــه در بیســت ســالگی بــه ام اس مبتــا و در مقطعــی فلــج و نابینــا 

شــده بــا امیــد توانســت بــا بیمــاری کنــار بیایــد و بــه ســمت تولیــد و کارآفرینــی پیــش بــرود.
علــی کــردی را در ســفر وزیــر صمــت بــه بروجــرد دیــدم ، زمانــی کــه از اختــراع و محصولــش بــرای وزیــر 
صمــت صحبــت می کــرد و از وی تقاضــا کــرد راهــکاری بــرای بــازار محصولــش بیاندیشــد، برایــم جالــب بــود 
جوانــی کــه بــا چنــد بیمــاری از جملــه ام اس و بیمــاری قلبــی دســت و پنجــه نــرم می کنــد تــا ایــن انــدازه 
ــرادی باشــد کــه همــواره از  ــرای اف ــد الگویــی ب انگیــزه و پشــتکار داشــته باشــد، طبــع و روحیــه او می توان

ــه می کننــد. بیــکاری و مشــکات نال

نخواستم مصرف کننده باشم

او می گویـد: اولیـن دلیلـی کـه باعـث شـد بـه سـمت تولیـد و کارآفرینی پیـش بروم و بـر بیماری و مشـکات 
غلبـه کنـم، ایـن بـود کـه هیـچ گاه قانع نبـودم کـه مصرف کننـده باشـم و چند نفـر درگبر من باشـند.

غــرورم اجــازه نــداد دســتم را جلــوی دیگــران دراز کنــم، گفتــم اکنــون کــه مــن زنــده ام و بایــد آدم متفاوتــی  
نســبت بــه دیگــران باشــم.

دوسـت داشـتم خودکفـا باشـم، از طرفـی ما درهشـت سـال دفاع مقـدس جوانانی را داشـتیم که جـان خود را 
از دسـت دادنـد، دایـی من شـهید شـد، پدرم جانباز اسـت و ریالـی  از بنیاد شـهید حقوق نمی گیـرد، می گوید 

مـن بـرای دفاع از وطنـم رفته ام.
اینهـا را کـه دیـدم سـعی کـردم آدم معمولـی نباشـم، بـا توجـه بـه بیماری هایـی کـه  بـا آنهـا دسـت و 
پنجـه نـرم می کنـم امـا می خواهـم خدمتـی بـه جامعـه کـرده باشـم نـه اینکـه منتظـر باشـم تـا کسـی 

بـه مـن کمـک کند.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید 
/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350237

دمنوش  های اشتغال زا کارآفرینی به سبک تزریق امید بر آوار بیماری 

کارآفرینان موفقیت های خود را روایت می کنند
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شرایط عمومی
تابعیت اصلی ایران

عدالت. و  ایمان  اسالم،  مبین  دین  به  عملی  التزام  و   اعتقاد 
ایران و اصل والیت  التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی 
مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیالتی به احزاب، سازمان ها و گروه های 

غیرقانونی یا هواداری از آن ها.
طهارت مولد.

داشتن سالمت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی با توجه 
به نوع بیماری های اعالمی.

داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت از خدمت) گواهی پزشکی 
قانونی – انواع بیماریهای جسمی( یا معافیت تحصیلی با لحاظ مقررات 
ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ التحصیالن 

دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.
 نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

 حسن شهرت، اخالق و امانتداری.
 عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان.

 داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۳ سال تمام در روز ثبت نام.
تبصره: ایثارگران و خانواده آنان ۲ سال –  مدرک کارشناسی ارشد 

۲ سال- فارغ التحصیالن و دانشجویان دکتری ۲ سال. حداکثر سن 
 ارفاقی ۴ سال می باشد.

 شرایط اختصاصی
 دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر:

کارشناسی حقوق یا فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی 
 حقوق اسالمی؛

 کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و حقوق در یکی از گرایش ها؛
کارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسالمی و ارشاد با گرایش فقه 

 و مبانی حقوق اسالمی؛ سطح دو حوزوی یا باالتر؛
 مدارک مورد نیاز

1-تکمیل تقاضانامه اینترنتی
ریال   ۲/۵۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  تستی  آزمون  نام  ثبت  هزینه  ۲-پرداخت 
معادل دویست و پنجاه هزار تومان بصورت الکترونیکی از طریق پایگاه 

اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
عکس  قطعه  یک  می بایست  داوطلب  شده:  اسکن  عکس  فایل   -۳
برای  را  آن  فایل  و  نموده  اسکن  زیر  مشخصات  با  را  خود  پرسنلی 

ثبت نام اینترنتی آماده نماید.

 1-۳-عکس ۴ × ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد )عکس تمام رخ(
۲-۳-عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد

و  پیکسل   ۳۰۰×۴۰۰ حداکثر  باید  شده  اسکن  عکس  اندازه   -۳-۳
حداقل ۳۰۰ × ۲۰۰ باشد.

و  منگنه  مهر،  اثر  فاقد  و  واضح، مشخص  باید  داوطلب  ۴-۳-تصویر 
هرگونه لکه باشد.

 ۵-۳-حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.
 ۶-۳-حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
 ۷-۳-حتی االمکان عکس ، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره۲- حتمًا نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهًا 
عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است 
که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان 

متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
زمان ثبت نام و برگزاری آزمون

1- کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا در 
و ب  الف  بند  در  مندرج  اختصاصی  و  عمومی  شرایط  داشتن  صورت 
)پ(  بند  اساس  بر  خواسته شده  مدارک  تهیه  به  نسبت  اطالعیه  این 
اقدام و از تاریخ 1۴۰۰/1۰/۰۵ لغایت 1۴۰۰/1۰/11 با مراجعه به پایگاه 
اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت نام در آزمون 
اقدام نمایند و در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه 
خواهد شد که داوطلبان الزم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را 

نزد خود نگهداری نمایند. ضمنًا یادآور می شود 
ثبت نام منحصراً به صورت الکترونیکی می باشد و داوطلبان الزم است
 از طریق پایگاه اطالع رسانی مذکور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام

 نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول می باشد و این 
دسته از داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.

۲- آزمون در روز جمعه مورخ 1۴۰۰/1۲/1۳ و به صورت تستی برای 
تمامی داوطلبان اعم از دانشگاهی و حوزوی برگزار می شود.

۳- کارت ورود به جلسه آزمون از روز چهارشنبه مورخ  1۴۰۰/1۲/11 از 
طریق  پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس 

داوطلبان قرار خواهد گرفت.
مورخ  جمعه  روز  تستی،  آزمون  در  شده  پذیرفته  داوطلبان   -۴

1۴۰1/۰۳/۰۶ در آزمون تشریحی شرکت خواهند نمود.
آزمون  در  کارت شرکت  روی  بر  آزمون  برگزاری  و محل  ۵- ساعت 

داوطلبان درج خواهد شد.

بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان دانشگاهی و حوزوی متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی تصدی 
منصب قضاء در سال ۱۴۰۰ می رساند، ثبت نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق سایت

 سازمان سنجش  آموزش کشور از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰5 آغاز و در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ پایان می پذیرد. 
لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه

 شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، 
نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

دعوت به همکاری

الف: جدول نیازها و شرایط تحصیلی

یک شرکت بزرگ پتروشیمی در جنوب کشور به منظور تکمیل کادر خود، از بین متقاضیان مرد واجد شرایط
 در مقاطع تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس طبق شرایط در نظر گرفته شده )آزمون کتبی، 
مصاحبه عمومی و تخصصی و معاینات پزشکی(، مطابق جدول زیر و با انعقاد قرارداد مدت معین و مطابق

با قوانین کار و تأمین اجتماعی به صورت اقماری دعوت به همکاری می نماید.
مهلت ثبت نام : ۱5 دی ماه ۱۴۰۰

جنسیتسایر شرایطرشته تحصیلی و گرایشمقطع تحصیلیردیف

۱

کارشناسی /
 کارشناسی ارشد

* مهندسی شیمی – کلیه گرایش ها 
به جز صنایع غذایی و HSE و محیط 

آشنایی با نرم افزارهای مهندسی شیمی و طراحی، زیست / بدون گرایش
آشنایی با زبان انگلیسی، افراد با تجربه و دارای سابقه کار 

در صنایع پتروشیمی در اولویت خواهند بود.
مرد

* مهندسی پلیمر

* مهندسی نفت – بهره برداری / بدون 
گرایش

۲
* مهندسی مکانیک – جامدات/ طراحی 
کاربردی/سیاالت/ تبدیل انرژی / بدون 

گرایش

آشنایی با نرم افزارهای مرتبط، آشنایی با زبان انگلیسی، 
افراد با تجربه و دارای سابقه کار در پروژه های فنی و 

مهندسی در اولویت خواهند بود.
مرد

مرد* مهندسی صنایع۳

مرد* مهندسی برق – قدرت۴

۵
آشنایی با نرم افزارهای مرتبط، آشنایی با زبان انگلیسی، * مهندسی مواد و متالورژی

افراد با تجربه و دارای سابقه کار در زمینه های بازرسی 
NT.PT. جوش، رنگ، ظروف و لوله های تحت فشار و

UT.RT در اولویت خواهند بود.

مرد
* مهندسی بازرسی فنی

* مهندسی ایمنی صنعتی۶
افراد دارای سابقه کار در مشاغل مرتبط با HSE، ایمنی 
صنعتی و تدریس در این زمینه ها در اولویت خواهند 

بود.
مرد

۷HSE – مرد* مهندسی شیمی

* مدیریت دولتی / مدیریت صنعتی / ۸
علوم اداری / منابع انسانی / مدیریت اجرایی

مرد——

* شیمی آزمایشگاه – تجزیه/شیمی کارشناسی ارشد۹
فیزیک

ISO/ مسلط به سیستم تضمین کیفیت در استاندارد
IEC۱۷0۲۵، آشنایی با نرم افزارهای آزمایشگاه های 
صنعتی، آشنایی با زبان انگلیسی، افراد باتجربه و دارای 
سابقه کار در آزمایشگاه های صنعتی در اولویت خواهند 

بود.

مرد

مرد* شیمی آزمایشگاه – کاربردی/محضکارشناسی۱0

مردحسابداری – مدیریت مالیکارشناسی۱۱

مردحداقل ۳ سال سابقه کار تراشکاری* مکانیک – تراشکاری / ساخت و تولیدکاردانی۱۲

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

یک. نقش تعاونی در اقتصاد کشور
بـا پیروزی انقاب اسـامی و تصویب قانون اساسـی، بخش تعاون 
به عنـوان یکـی از بخش هـای نظام جمهوری اسـامی ایـران مورد 
توجـه قرار گرفـت. در اصل چهل و چهارم قانون اساسـی جمهوری 
اسـامی ایران آمـده که نظام اقتصـادی جمهوری اسـامی ایران، 
بـر پایـه سـه بخـش دولتـی، تعاونـی و خصوصـی بـا برنامه ریزی 
منظم و صحیح اسـتوار اسـت. بخش تعاونی، شـامل شـرکت ها و 
مؤسسـات تعاونـی تولیـد و توزیـع اسـت که در شـهر و روسـتا بر 

اسـاس ضوابط اسـامی تشـکیل می شود. 
قوانیـن بخـش تعـاون در سـال ۱۳۷0 به تصویب مجلس شـورای 

اسـامی رسـید. بر طبق مـاده اول ایـن قانون، رشـد اقتصادی،
تقویـت  اجتماعـی،  یکپارچگـی  مولـد،  اشـتغال  زدایـی،  فقـر 
کارآفرینـی و مدیریـت، تمرکـز سـرمایه های کوچـک در قالـب 
سـرمایه های متوسـط و کان از اهداف مهم تشـکیل شرکت های 
تعاونـی اسـت. به طـور خاصـه، تعاونی هـا از لحـاظ اقتصـادی 
بـه عدالـت و از بعـد سیاسـی بـه آزادی و از حیـث فرهنگـی بـه 
ارزش هـای اخاقـی و انقیـام داوطلبانـه اجتماعی توجه داشـته و 
به عنـوان یکـی از جدی ترین راه های توسـعه پایـدار در برنامه های 

توسـعه کشـور قـرار دارد.
در برنامـه بلندمـدت افق چشـم انداز توسـعه اقتصادی کشـور، به 
فعالیت هـای اقتصـادی در بخـش تعـاون توجه دوچندانی شـده و 
برنامه ریـزان بـرای مقابلـه بـا بحران هـای اقتصـادی کشـور و رفع 
وابسـتگی به ویـژه در زمینـه مـواد غذایـی، کاهـش نـرخ بیـکاری 
و افزایـش شـاخص های رفـاه اجتماعـی نـگاه خـود را معطوف به 

بخـش تعـاون نموده اند. 
امـروزه تعـاون اهرم مناسـبی برای توسـعه اقتصـادی و اجتماعی 
به شـمار می رود که می تواند در اسـتفاده بهینه از شـرایط زندگی، 
کار و تولیـد و ارتقـای سـطح درآمـد و وضعیـت اجتماعی جامعه 
مؤثـر باشـد. تجربـه کشـورهای توسـعه یافتـه نشـان می دهـد 
تعاونی ها بهترین سـازمان هایی هسـتند که موفق شـده اند زمینه 
تجمـع نیروهـای پراکنـده و متفـرق و در عین حال با اسـتعداد و 

با انگیـزه را فراهم سـازند. 

دو. ضرورت توانمندسازی و اشتغال جوانان 
جوانـی، دورۀ پویایـی از زندگی اسـت. جوانی دوره ای از رشـد فرد 
می باشـد کـه میـان دورۀ نوجوانی و میانسـالی قرار داشـته و ابعاد 
فرهنگـی و اجتماعـی دارد. ایـن دوره کـه از آن به عنـوان دوره ی 
گـذار نیـز یـاد می کننـد، از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت. در 
ایـن برهـه از زندگـی فرد بـرای زندگی مسـتقل و شـروع فعالیت 
اقتصادی آماده می شـود. چگونگی شـکل گیری شـخصیت جوانان 
در آینـده ی سیاسـی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تایر بسـزایی 
می گـذارد. از همین رو سیاسـت گذاری امـور جوانان اهمیتی ملی 

و فرابخشـی می یابد. 
از آنجایـی کـه مشـکات حوزه جوانـان در ایران گسـترده و دارای 
ابعـاد و تاثیراتـی حتی ملی اسـت، دسـتیابی به اهداف سیاسـتی 
تنهـا بـا تکیـه بـر فعالیت های بخشـی میسـر نیسـت و مسـتلزم 
مختلـف  بخش هـای  و  دولتـی  سـازمان هاي  از  ائتافـی  ایجـاد 

سـاختار حاکمیـت و دولـت اسـت. جهت گیـري ایـن خدمات 
بـه سـمت »توانمندسـازی« جوانـان و نهادهـاي مرتبـط بـا آنان 
جهـت نقش آفرینـی در فرآینـد توسـعه )بـراي پیشـرفت خـود 
و همچنیـن کمـک بـه توسـعه کل جامعـه( و همچنیـن خلـق 
ارزش هـاي مشـترك در میـان شـهروندان به منظـور فعال سـازي 
ظرفیت هـاي توسـعه اي آنـان در مسـیر حـل مسـائل پیشـروي 

نسـل جوان اسـت.
بـرای  »اشـتغال  پذیری«  مفهـوم  کـه  ارزش هایـی  و  ظرفیت هـا 
پرداختـن بـه مسـئله اشـتغال در جامعـه جـوان ایـران و تبییـن 
موانـع پیـش روی آن دارد، آن را تبدیـل به  مفهومی کلیدی و حائز 
اهمیـت گردانیـده اسـت. در جامعـه ایـران از یک سـو، به واسـطه 
بـاال بـودن نـرخ جمعیـت جـوان )۲0 میلیـون نفـر و قریـب بـه 
یک چهـارم کل جمعیـت کشـور( و از سـوی دیگـر، به خاطـر بـاال 
بـا رشـد بیـکاری جوانـان  رفتـن سـطح تحصیـات جامعـه، 

مواجـه شـده ایم.  کـرده  تحصیـل 
بـر اسـاس گزارش فصلی اقتصاد ایران منتشـر شـده در زمسـتان 
۱۳۹۸، نـرخ بیـکاری جوانـان ۱۸ تـا ۳۵ سـاله در پایان زمسـتان 
۱۳۹۸، ۱۷/۸ درصـد از کل جمعیـت فعال اقتصادی برآورد شـده 
اسـت. بررسـي نـرخ بیـکاري گـروه سـني ۱۸ تـا ۳۵ سـاله نیـز 
نشـان می دهـد کـه در بهـار ۱۳۹۹، ۱۶/۷ درصـد از جمعیـت 
نـد، جمعیتـی تقریبـا  فعـال ایـن گـروه سـني بیـکار بوده ا
بـه تعـداد ۱/۵ میلیـون نفـر. بررسـی های مویـد ایـن موضـوع 
اسـت کـه بیشـترین نـرخ بیـکاری جوانان مربـوط به اسـتان های 

می باشـد. محروم 
توسـعه ظرفیت هـا و فراهم کردن بسـترهای مناسـب در سـطوح 
فـردی، محیطـی و کان می توانـد رویکـردی جدیـد بـه مسـئله 
اشـتغال جوانـان باشـد. بـه همیـن دلیل، شـناخت شـاخص های 
بومـی اشـتغال پذیری و بررسـی وضعیـت اشـتغال پذیری جوانان، 
نکته حائز اهمیت و مهمی در سیاسـت گذاری اشـتغال جوانان اسـت.

سه. ظرفیت های بخش تعاون در توانمندسازی 
و اشتغال دانشجویان

 بـا نظـر بـه آن چـه کـه تاکنـون در خصـوص مسـئله جوانـان و 
دانشـجویان و همچنیـن ظرفیت بخش تعاون بیان شـد، ضرورتی 
ایجابـی برای حضور فعال تر معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در سیاسـت گذاری امور جوانـان در جایگاهی حاکمیتی 
مشـاهده می شـود. سیاسـت گذاری امـور جوانان، امر فرابخشـی و 
نیازمند شـکل گیری مشـارکتی نهادی است، مشـارکتی فی مابین 
معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سـایر نهادهای 
مرتبـط با حوزه ی جوانـان، علی الخصـوص وزارت ورزش و جوانان 

به عنـوان اصلی تریـن نهاد متولـی امور جوانان در کشـور. 
هرچنـد وزارت ورزش و جوانـان، متولـی اصلـی امـور مربـوط بـه 
جوانـان در قـوه مجریه اسـت، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، 
متناسـب با وظیفـه حاکمیتی منعکـس در قوانین بخـش تعاون، 
با اسـتفاده از ظرفیت های توانمندسـاز اجتماعـی و اقتصادی نهاد 
تعاون و مشـخصا قالب شـرکت های تعاونی جوانان و دانشـجویان 
به منظـور  دارد.  سیاسـت ها  ایـن  اجـرای  در  مهمـی  نقـش 

شـکل گیری ایـن مشـارکت بـا بـه اشـتراك گذاری توانمندی های 
سـتادی و قابلیت هـای اجرایـی ـ عملکـردی از سـوی معاونـت 
تعـاون، ایجـاد سـبد هزینه مشـترك مبتنـی بر اصول مشـارکت 
نهـادی فی مابیـن معاونـت تعـاون و وزارت ورزش و جوانـان، و 
در عیـن حـال، بهره گیـری از ظرفیت هـای نهادهـای علمـی و 
اجتماعـی کشـور، ماننـد جهاد دانشـگاهی می توانـد زمینه تحقق 

ایـن مهـم را محیا سـاخت.
تجـارب جهانـی نیـز موید این مهم هسـتند که می تـوان از طریق 
برنامه هـای  نهادهـای واسـطی کـه  از ظرفیت هـای  بهره گیـری 
آموزشـی و توانمندسـازی الزم را بـه جامـع هدف ارائـه می کنند، 
در این مسـیر گام برداشـت. با برون سـپاری این مهـم به نهادهای 
فعال در حوزه های دانشـگاهی و دانشـجویی مانند جهاد دانشگاهی 
و تشـکیات دانشـجویی آن، می تـوان حرکـت در مسـیر توسـعه 
تعاونی هـای جوانـان و دانشـجویان را تسـهیل کرد. برون سـپاری 
از  دوره ای  ارزشـیابی  و  ارزیابـی  و  فرآینـدی  نظـارت  اعمـال  و 
 لحـاظ مالـی و مدیریتـی نیـز از بهـره وری بسـیار باالتـری 

برخـوردار اسـت.
بـر اسـاس آمارهـای متعـدد، جمعیـت دانشـجویی کشـور حدود 
چهـار میلیـون نفـر اسـت. بـا در نظر گرفتـن بخشـی از جمعیت 
دانشـجوی کشـور در جمعیـت فعـال اقتصـادی، بخـش اعظـم 
دیگـری از ایـن قشـر جامعـه، در بخـش غیرفعـال اقتصـادی 

می گیرنـد.  قـرار 
بر اسـاس راهبردهای کان مندرج در نقشـه جامع علمی کشـور 
و تأکیـد آنها بـر ترویج فرهنگ کسـب وکار دانش بنیان و فرهنگ 
کارآفرینـی و نیـز ارتقـاي توانایي علمي، فنـاوري و مهارتـي افراد 
بـا تأکیـد بـر نیازهـاي جامعـه و ایجـاد آمادگـي بـراي پذیـرش 
مسـئولیت هـاي شـغلی، سـازمان دانشـجویان جهاد دانشـگاهی 
برنامـه ملـی رشـد، مهارت افزایی و توانمندسـازی دانشـجویان در 
گام دوم انقـاب اسـامی را محـور فعالیت هـای خـود قـرار داده 
اسـت. این سـازمان بـا مطالعـه الزامـات شـکل گیری تعاونی های 
دانشـجویی، الگـوی مناسـبی برای تأسـیس ایـن تعاونی هـا دارد.

پیشـنهاد می شـود به منظـور افزایـش کارآمـدی و بهـره وری در 
سیاسـت گذاری و تحقـق اهـداف عالی بخـش تعـاون و خاءهای 
موجـود ناشـی از عـدم سیاسـت گذاری، ناکارآمدی سیاسـت های 
تفاهم نامـۀ  نهـادی،  مشـارکت  شـکل نگرفتن  و  اتخاذشـده 
چندجانبـه ای میـان وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، وزارت 
ورزش و جوانـان و جهـاد دانشـگاهی منعقـد و از ظرفیت هـای 
ایجـاد شـده به واسـطۀ انعقـاد ایـن تفاهم نامـه، بـا ایجـاد مراکزی 
تسـهیل گر و هدایـت کننـده، ذیل جهاد دانشـگاهی و تشـکیات 

دانشـجویی آن ایجـاد شـود.
و  جوانـان  قشـر  بیشـتر  هرچـه  آشـنایی  به منظـور  همچنیـن 
ـ  فرهنگـی  رویدادهـای  می تـوان  دانشـجویان  علل الخصـوص 
ترویجـی متنوعـی را به مرحلـه اجـرا درآورد. ازجمله ایـن ابزارها، 
بازی هـای فکـری، دوره هـای آموزشـی و رویدادهـای اسـتارتاپی 
بـا هـدف آشـنایی هرچـه بیشـتر جوانان بـا شـرکت ها، مفاهیم و 

ارزش هـای تعـاون اسـت.

در طرح پژوهشی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی بررسی شد

ضرورت ها و الزامات تأسیس 
تعاونی های دانشجویی

اشاره:
بخـش تعـاون یکـی از بخـش هـای چالـش برانگیز در کشـور بـوده به گونـه ای که بسـیاری تـاش کردند تـا این 
بخـش را از نظـام اقتصادی و اجتماعی کشـور حـذف نمایند. اما تعاونـی در دنیـا دارای آثار و دسـتاوردهای مثبت و 

ماندگاری اسـت.
بـه نظر می رسـد چالـش اصلی بخش تعاون در کشـور این اسـت کـه گفتمان این موضوع در کشـور شـکل نگرفته 
و از ظرفیت های علمی، دانشـجویی و دانشـگاهی برای توسـعه این موضوع نیز اسـتفاده الزم صورت نگرفته اسـت. 
از همیـن رو، جهاد دانشـگاهی به عنوان یک نهاد اثرگذار که دارای شـبکه تشـکیاتی منسـجم در کشـور اسـت 
مـی توانـد با اسـتفاده از تـوان علمـی و اجرایی و بـا نگاه مثبـت و سـازنده دولت سـیزدهم به بخش تعـاون بویژه 

وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی این موضوع را در قالـب تعاونی های دانش آموختگان و دانش بنیان به نتیجه برسـاند.
از ایـن رو چیکـده گـزارش پژوهشـی سـازمان دانشـجویان جهـاد دانشـگاهی درخصـوص تأسـیس تعاونی  هـای 
دانشـجویی را کـه توسـط همـکاران سـازمان دانشـجویان جهـاد دانشـگاهی در اختیـار بـازارکار قـرار گرفته به 

خواننـدگان ارجمنـد تقدیـم مـی کنیم.
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بـه گـزارش بـازارکار، در نشسـت روسـای پارک هـای علـم و فنـاوری کشـور گفت: 
بازدیـد از سـازمان پژوهش هـای علمـی و صنعتـی ایـران نشـان داد کـه اتفاقـات 
خـوب و بزرگـی در کشـور افتـاده اسـت کـه البتـه نسـبت بـه بیـان ایـن توفیقات 
کمـی کم مهـری شـده اسـت. شـاید اجـازه ندادیـم کـه ایـن موفقیت هـا دیده و 

بـه عنـوان الگـو اسـتفاده شـود و ایـن یـک نقطـه ضعف اسـت.
دکتـر زلفی گل افزود: سـابقه و مسـیر رشـد سـازمان پژوهش های علمـی و صنعتی 
و توسـعه پارک هـای علـم و فنـاوری بـه مـا می آمـوزد کـه بایـد در مقابـل همـه 
مدیـران و مسـئوالن قبلـی سـر تعظیـم فـرود آوریـم، چـرا کـه ایـن موفقیت هـا 

یـک روزه حاصل نشـده اسـت.
وی تاکید کرد: در بسـتر اسـتقالل سیاسـی اسـت که زمینه رشد و توسـعه فراهم می شود. 
نـوع نـگاه بسـیار مهم اسـت. نباید با ایـن نگاه بنگریم که حتماً وابسـته کشـورهای 
دیگـر و پیشـرفته باشـیم. امـا نگاهـی دیگـر می گویـد مـا میتوانیـم. مـا بایـد هـم 

دهنـده علم باشـیم و هـم پذیرنده.
وزیـر علـوم ادامـه داد: بـا تغییر نوع نگاه، مسـیر پیشـرفت علـم را می تـوان تغییر داد. 
اگـر امـروز معاونـت فنـاوری و نوآوری ایجـاد کردیم این دیـدگاه را داریم که می شـود 
تغییـر و تحـول ایجـاد کـرد. وظیفـه داریـم هـم از رتبه تولیـد علم کشـور صیانت 
کنیـم و هـم بـرای کسـب رتبه بهتـر در فنـاوری و نوآوری بسـیار تـالش کنیم و 

در ایـن راسـتا بایـد هـدف را دقیـق مشـخص کنیم.
وی افـزود: نـوع نـگاه وزارت علـوم تحقیقـات و فنـاوری هـم در ایـن دوره متفاوت 
خواهـد بـود. البتـه تجـارب مدیران قبلی مـا را به این نگاه رسـانده اسـت و ما باید 

نقـاط قـوت قبلـی را پررنـگ و نقـاط ضعف را کـم کنیم.
افـزود: بـرای عملیاتـی کـردن ایـن نـوع نـگاه باید سیسـتم ایجـاد کنیـم و قائم 
بـه فـرد کار نکنیـم. بایـد کارشناسی شـده و علم محـور ریل گـذاری کنیـم تـا بـا 
تغییـر دولت هـا ایـن نوع سیسـتم تغییـر نکند. تاسـیس معاونت فنـاوری و نوآوری 
وزارت علـوم بـا هـدف ایجـاد شـرایط بـرای توجـه ویژه بـه سـطوح ایده تـا پدیده 
فنـاوری بـوده اسـت. بـا سـایر حوزه هایـی کـه در این راسـتا هسـتند هیـچ زاویه ای 
نداریـم. پـس یادمـان باشـد اگـر بخواهیم موفق شـویم بایـد تعامل و تکامـل هم افزا 

بـه کار گیریم.
وزیـر علـوم تاکیـد کرد: روسـای دانشـگاه ها و روسـای پارک ها باید کاماًل هم راسـتا 
عمـل کننـد. در ایـن راسـتا مصـوب می کنیـم کـه روسـای پارکهـا عضـو شـورای 
هیات رئیسـه دانشـگاه ها باشـند و روسای دانشـگاه ها هم عضو شـورای پارک ها باشند.

زلفـی گل اظهـار داشـت: تعامـل و تکامـل هم افـزای دانشـگاه ها و پارک هـا بسـیار 
می توانـد راهگشـای این مسـیر باشـد. هدف از توسـعه پـارک های علـم و فناوری، 
خلـق ثـروت از دانـش، تالش در جهـت تحقق گرنـت فناورانه اسـت. از تجربه دنیا 
بایـد بـه خوبـی اسـتفاده کنیـم، معاونت هـای پژوهشـی و فنـاوری و نـوآوری باید 

افق هـای دیـد خـود را توسـعه دهند.
وی تاکیـد کـرد: بـرای مرجعیـت علمـی و دیپلماسـی علمـی بایـد برنامـه دقیـق 
داشـته باشـیم. فدراسـیون سـرآمدان علمی را داریم. به زودی فدراسیون سرآمدان 
فنـاوری نیز تاسـیس شـده و ۱۰۰ نفر برتر معرفـی و از آنان حمایت ویژه خواهد شـد.
وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در پایـان از معاونـت فنـاوری و نوآوری خواسـت 
کـه بـرای دیده شـدن نخبـگان برنامه داشـته باشـد و صحبت های آنان را بشـنود.

دکتر صالحی:

نبود معاونت فناوری و نوآوری در وزارت علوم یک خال بود 
معـاون پژوهشـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری گفـت: راه انـدازی معاونـت 
فنـاوری و نـوآوری در وزارت علـوم از اتفاقات مهم وزارت علوم در ماه های اخیر اسـت.

دکتـر پیمـان صالحـی نیـز در ایـن نشسـت اظهـار داشـت: طـی ۷ سـال گذشـته 
ارتباطـات زیـادی بـا حـوزه فنـاوری داشـته ام و همـواره یـک خـأ در وزارت علوم 
وجـود داشـته و آن نبـود معاونـت فنـاوری و نـوآوری بـوده اسـت کـه بیـش از 

ایـن، توجـه، اهمیـت وقـت کمتـری بـه شـکل گیـری آن داده شـده بـود.
دکتـر صالحـی تصریـح کـرد: معاونـت پژوهش و فنـاوری هیـچ وقت کم نشـده اند 
بلکـه همیشـه اضافـه شـده اند و ایـن دو هـم افـزا بـا یکدیگر هسـتند و مسـئولیت 
کشـور و اشـتغال و محصـول را بـر عهـده دارنـد و بایـد در نزدیـک بهـم کار کنند 
را  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  مأموریت هـای  و  برنامه هـا  بتواننـد  تـا 

بـه نتیجـه برسـانند.

دکتر خیرالدین:

ایران رتبه ۷۱ نوآوری و فناوری را در جهان دارد
دکتـر علـی خیرالدیـن، معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم گفت: در گذشـته 
رتبـه ۹۵ را در نـوآوری و فنـاوری داشـتیم کـه خوشـبختانه هم اکنون بـه رتبه ۷۱ 

در ایـن زمینـه دسـت یافته ایـم و البته باید این ارتقا اسـتمرار داشـته باشـد.
دکتـر علی خیرالدین نیز در نشسـت رؤسـای پارک هـای علم و فنـاوری گفت: مطابق 
صحبت هـای مقـام معظم رهبـری دو جمله وجـود دارد. اولی اینکه گفتمـان پایه های 
کشـور باید گفتمان پیشـرفت علم و فناوری باشـد و وزارت علوم روی این مسـئله در 
جهـت فرهنگ سـازی حوزه فناوری تاکیـد دارد و دوم اینکه، شـرکت های دانش بنیان 

یکـی از بهترین مفاخـر و مؤثرترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی هسـتند.

ایجاد معاونت فناوری و نوآوری
وی تصریـح کـرد: ایجـاد معاونت فنـاوری و نـوآوری از برنامه های پیشـنهادی وزیر 
علـوم بـه مجلـس شـورای اسـالمی بـود و توانسـتیم در کوتـاه مـدت ایـن معاونت 
را ایجـاد کنیـم تـا بتوانیـم باعـث ارتقای شـاخص های شـرکت های دانـش بنیان و 

پارک هـای علـم و فناوری شـویم.
وی اضافـه کـرد: بـا ایجـاد معاونـت بایـد بتوانیـم بسـتری مناسـب بـرای نخبـگان 
علمـی ایجـاد کنیـم و به گسـترش آنها بپردازیـم و این موضوع تکمیل اکوسیسـتم 

فنـاوری را بـه همراه داشـته باشـد.

معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم تاکیـد کـرد: معاونـت فنـاوری وزارت علوم 
ماموریت هایـی دارد کـه یکـی از مهم تریـن آن هـا بحـث تمرکـز و سـطوح آمـاری 
نـوآوری میانـی و افزایـش متقاضیان ورود به مراکز رشـد و پارک هـای علم و فناوری 

اسـت کـه بایـد در اولویت قـرار گیرد.
دکتـر خیرالدیـن افـزود: بحـث کارآفرینـی دانش بنیـان هـم از اولویت هـای برنامه 
وزارت علـوم اسـت کـه امیدواریـم بتوانیم بـا ایجاد واحد هـای فناور و شـرکت های 

دانش بنیـان بحـث اشـتغال را بـه درجه خوبی برسـانیم.
وی گفـت: زیسـت بوم فنـاوری و نوآوری امروز در سـازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 

می شـود. رونمایی 
دکتـر خیرالدیـن بیـان کـرد: رتبـه ۱۶ تولید علم در جهـان و رتبه یـک تولید علم 
در منطقـه را داریـم کـه نشـان دهنده سـرمایه گـذاری خـوب کشـور در تحقیقات 

بنیـادی اسـت و بایـد بـه صیانـت و حفظ و ارتقـای آنهـا بپردازیم.
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بیـان کـرد: در بحث 
نـوآوری و فنـاوری رتبـه ۹۵ را داشـته ایم و هـم اکنون به رتبه ۷۱ دسـت یافته ایم.

در شاخص نوآوری رتبه ۶۰ را داریم
خیرالدیـن ادامـه داد: در شـاخص نـوآوری رتبـه ۶۰ را داریـم کـه در سـال ۲۰۱۴ 
شـاخص جهانـی نـوآوری ایـران عدد ۱۲۰ بـوده اسـت و در این زمینه ابتـدای کار 

هسـتیم و بایـد رتبه هـا را ارتقـا دهیم.
او گفـت: بحـث فنـاوری بـرای وزارت علوم بسـیار مهم اسـت چرا که نشـان می دهد 
در چـه زمینـه ای بایـد کار کنیـم تـا ماننـد سـتاد نانو در جهان شـاخص شـویم. 
کار آفرینـی و اشـتغال مسـئله بسـیار مهمی اسـت کـه بیش از ۴۰ درصـد بیکاران 
کشـور را فارغ التحصیالن دانشـگاهی تشـکیل می دهند و دانشـجویانی که مهارت آموزی 
کردنـد ماننـد دانـش آموختـگان فنـی و حرفـه ای و علمـی کاربـردی اکثـراً جذب 

کار شـده اند.
التحصیـالن دانشـگاهی وارد  از فـارغ  بیـان کـرد: حـدود بسـیاری  الدیـن  خیـر 
شـرکت های دانـش بنیـان شـده اند و بایـد در شـغل و حرفـه مرز جدیـدی را خلق 
کننـد و اسـتانداردهای موجـود در حرفـه خـود را ارتقـا دهنـد و کارآفرینـی بـرای 
وزارت علـوم بـه ویـژه در حوزه فرهنگ سـازی و هدایت شـغلی بسـیار مهم اسـت.
وی اظهار داشـت: دانشـگاه صنعتی شـریف مدرسـه اشـتغال را پیشـنهاد داده بود 
کـه آن را بـه مرحلـه اجرایـی رسـاند و بـا برآوردهـای وزارت علـوم الگـوی بسـیار 
موفقـی اسـت و در حـال پیگیـری هسـتیم تـا با شـکل گیری مدرسـه اشـتغال در 
تمـام دانشـگاه های کشـور خودشناسـی و هدایـت فـارغ التحصیالن دانشـگاهی را 

متناسـب بـا رشـته خود بـه بـازارکار ایجـاد کنیم.

بیش از ۵۰ هزار شغل ایجاد کرده ایم
دکتـر خیرالدیـن تاکید کرد: در دوران کرونا شـرکت های دانش بنیان تأثیـر ۵۰ درصدی 
ماننـد تولیـد ماسـک و … داشـته اند که دسـتاورد مهمی این و جایـگاه پارک های 

علـم و فناوری را نشـان می دهد.
معـاون نـوآوری و فنـاوری وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری اضافـه کـرد: بیش از 
۵۰ هـزار شـغل ایجـاد کرده ایـم و ۱۰ هـزار و ۷۰۰ واحـد فنـاور و ۱۸۰۰ شـرکت 
دانش بنیـان و پارک هـای علـم و فنـاوری و ۷۲ هـزار میلیـارد ریـال درآمـد داریم.

وی تاکیـد کـرد: بیـش از ۴۹ پـارک علم و فناوری در کشـور داریم کـه ۱۱ عدد از 
آن دانشـگاهی هسـتند و گفتنـی اسـت کـه بـا پیگیری هـای انجـام شـده بجای 

۴ منطقـه هیئـت امنـا ۶ منطقـه هیئت امنا شـکل گرفته اسـت.
گزارش: امیرعلی بینام

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکیدکرد

هم راستا شدن دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری و 
تاسیس فدراسیون سرآمدان فناوری

دکتر زلفی گل

اشاره: 
از  ایران برگزار شد که وزیر علوم تحقیقات و فناوری  نشست رؤسای پارک های علم و فناوری در حالی در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
عضویت روسای پارک های علم و فناوری خبر داد و اعالم کرد: روسای پارکها باید عضو شورای هیات رئیسه دانشگاه ها و روسای دانشگاه ها هم 

عضو شورای پارک ها قرار بگیرند.
وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در توسعه فناوری و نوآوری گفت: بزودی فدراسیون سرآمدان فناوری تاسیس می شود .

دعوت به همکاری

»کارشناس سبد«
نام شرکت: سبدگردان، شهرستان : تهران 

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی سال آخر در رشته های مرتبط 
مالی، اقتصاد، حسابداری، مدیریت و ... دقت و نظم باال، مدیریت 
زمان، توانایی کار در فشار و تراکم کاری باال، داشتن روحیه کار 
تیمی، آشنایی به نرم افزارهای آفیس به  ویژه اکسل، آشنایی به 

نرم افزار رایان هم افزا، ثبت های حسابداری مربوط به سبدهای 
اختصاصی، تسلط به عقد قرارداد سبدگردانی، تسلط به دستورالعمل 

تاسیس و فعالیت سبدگردان و سایر امور مربوطه دارای مزیت 
محسوب می شود. 

بدون سابقه، استخدام بعد از گذراندن دوره کارآموزی 3 ماهه
لطفا رزومه خود را با موضوع »کارشناس سبد« به آدرس

 زیر ارسال نمایید:
info@ariaamc.ir

دعوت به همکاری

» کارشناس فروش و توسعه بازار«
شرکت: شرکت کارگزاری، شهرستان : تهران

کارشناسی: مسلط به نرم افزارهای مجموعه آفیس - امور 
دفتری - پیگیر و دارای مشتریان فعال

روابط عمومی قوی و متعهد
لطفا رزومه خود را با موضوع » کارشناس فروش و توسعه بازار 

تهران« به آدرس زیر ارسال نمایید:

Job.broker20@gmail.com

دعوت به همکاری

»کارشناس پذيرش بورس انرژی«
نام شرکت: شرکت کارگزاری، شهرستان: تهران

حداقل لیسانس ،  آشنا به بازار سرمایه و امور کارگزاري
گواهینامه های حرفه ای:افراد دارای گواهینامه پذیرش مشتریان 

کاالیی در اولویت هستند.
آشنایي کامل به قوانین و مقررات بازار سرمایه، تسلط بر نرم افزار 
office؛  داشتن حسن رفتار، داشتن روحیه همكاري باال، صبور، 
متعهد، منظم و دقیق، مسئولیت پذیر)دارا بودن کارت پایان خدمت 

برای آقایان الزامي است(
لطفا رزومه خود را با عنوان »کارشناس پذیرش بورس انرژی«

 به آدرس زیر ارسال نمایید:
Brokerage.employ302@yahoo.com

دعوت به همکاری

سرپرست فروش )دارويی(
 تمام وقت، دارای حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط

آشنا به کلیه پخش های دارویی و روند فروش دارو و مكمل

دارای قدرت مذاکره و روابط عمومی باال

دارای قدرت تحلیل و بررسی آمار و گزارشات

دارای قدرت سرپرستی و هدایت تیم

حقوق ثابت، بیمه، ناهار، هدیه های مناسبتی

کارشناس فروش )دارويی(
تمام وقت، دارای حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط

آشنا به کلیه پخش های دارویی،مسلط به تهیه گزارشات فروش

دارای مهارتهای کامپیوتری آفیس )تسلط کامل به اکسل،

 پاورپوینت و word(، حقوق ثابت، بیمه

ناهار، هدیه های مناسبتی

بازارياب و ويزيتور )دارويی(
تمام وقت، دارای روابط عمومی و قدرت مذاکره باال

آشنا با داروخانه های سطح تهران و کرج

دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط در فروش دارو و مكمل

نماينده علمی )دارويی(
تمام وقت، دارای روابط عمومی و قدرت مذاکره باال

دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به

 ایمیل زیر ارسال نمایند

b.babaei.nikasapharmed@gmail.com 

شرکت نیک آسا فارمد جهت تكمیل کادر خود در استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همكاری می نماید.

دعوت به همکاری

شرکت سامان گستر طبائ جهت تكمیل کادر خود در
 استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت 

به همكاری می نماید.
سرپرست انبار آقا

تمام وقت، سرپرستی و نظارت بر انبار شرکت
مدیریت عملیات ارسال کاالها

هماهنگی و ارتباط با دفتر مرکزی، آشنایی با اصول انبارداری، 
پر انرژی و پر انگیزه

عالقه مند به کار تیمی، دقیق و با برنامه، حقوق ثابت، بیمه
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل

 زیر ارسال نمایند.
mahsa.nemati@sgt-group.com

شرکت تولیدی پوشاک نیلی
 )محدوده تهرانسر( فعال در زمینه پوشاک جهت تكمیل کادر خود در استان  

تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همكاری می نماید.
کارشناس برنامه ريزی و کنترل تولید: تمام وقت،  دارای 

سابقه کار، رشته مهندسی صنایع، MBA و رشته های مرتبط 
سابقه کاری حداقل 2 سال، بیمه، سرویس رفت و برگشت، حقوق ثابت،   

اضافه کاری، ایاب و ذهاب
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به

 ایمیل زیر ارسال نمایند
ssohrab_r@yahoo.com

دعوت به همکاری

سرپرست حسابداری
تمام وقت، حقوق ماهیانه: از 7 تا 8 میلیون تومان
ساعات کاری: شنبه الی پنجشنبه 8  الی 16:30 

)پنجشنبه ها به صورت یک هفته در میان(
در زمان مصاحبه آزمونی به صورت سواالت تستی و تشریحی در خصوص 

اصول و مفاهیم حسابداری، حقوق و دستمزد، گزارشات ارزش افزوده و 
فصلی و اکسل از کارجویان عزیز به عمل می آید.

تسلط کامل بر ماهیت حسابها ، تسلط کامل بر حسابداری بازرگانی 
تسلط کامل بر حسابداری حقوق و دستمزد و ارسال بیمه و مالیات

تسلط نسبی و قابل قبول در قوانین مالیاتی
تسلط کامل بر امور مالیات بر ارزش افزوده 

تسلط کامل بر امور گزارشات فصلی
تسلط کامل در امور بستن حسابها در پایان سال مالی

تسلط کامل بر تهیه اظهارنامه مالیاتی
تسلط بر تهیه صورتهای مالی

توانایی شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی
تسلط قابل قبول در اکسل

عالقمند به کار در موسسه حسابداری )به دلیل تعدد پروژه ارجاعی(
دارای توانایی کنترل و برنامه ریزی و راهبری اجرای عملیات حسابداری و 

پرسنل مربوطه برای حداقل 15 پروژه فعال
دارای روحیه همكاری تیمی، خالق و نوآور، منظم و دقیق

بیمه، بیمه تكمیلی، هدایای مناسبتی
میزان حقوق: 7 الی 8 میلیون )بسته به تجربه و توانایی فرد(

محیطی بسیار جوان و پویا، شرایط بسیار مناسب برای پیشرفت
حقوق و مزایای مناسب با موقعیت شغلی، بیمه تامین اجتماعی از روز اول کار

امكان بیمه تكمیلی در صورت نیاز پرسنل، ساعت نهار و استراحت
برنامه های تفریحی گروهی

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

job@mehrandish.co

موسسه حسابداری مهر انديش محاسب فرداد جهت تكمیل کادر خود در استان  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همكاری می نماید.

دعوت به همکاری

شرکت تولیدی صنعتی پارسا پالستیک )پاپکو ( 
در راستای توسعه و تكمیل سازمان فروش خود در استان  تهران 

از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همكاری می نماید.
کارشناس فروش آقا، پشتیبان فروش خانم

کارمند فروش فروشگاه، فروشنده حضوری آقا
حسابدار

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

درج عنوان شغلی در رزومه الزامی است، در غیر اینصورت
 رزومه شما بررسی نخواهد شد.

employment@papco.ir

دعوت به همکاری

دکتر  خیرالدیندکتر  صالحی
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آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار
IT کامپیوتر و

ادامه مطلب کلیک کنید

مالی و حسابداری

کارشناس پشتیبانی فنی سرویسهای 
اینترنتی ، کارشناس تعمیر و نگهداری 

فیبر و تجهیزات مخابراتی 
برنامه نویس، تکنسین و کارشناس شبکه 

 

ادامه مطلب کلیک کنید

حسابدار مسلط به خزانه داری
کارشناس حسابداری در بانک- آقا
- آقا- دارای سابقه کار مدیرفروش

ادامه مطلب کلیک کنید

کنترل کیفیت –آقا
کارشناس تعمیر و نگهداری 
متخصص تحلیلگر سیستم

کاردان یا کارشناس الکترونیک، 
برق و صنایع

مهندسی

فروش و بازاریابی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی

مدیر بازرگانی خارجی – آقا- خانم- 
آشنا به واردات و صادرات

مدیرفروش-آقا، پشتیبان فروش- خانم / آقا- 
توانایی پاسخگویی به مشتریان

صندوقدار در رستورانهای زنجیره ای

ادامه مطلب کلیک کنید

دکل کار
فرزکار، دریل کار، تراشکار و بنا

تکنسین تاسیسات و نقشه کشی در 
کارخانه فوالد

ادامه مطلب کلیک کنید

خدماتی در بانک، دیپلم، حداکثر 25 
سال سن، کارگر انبار در پست، خدمات  

در داروسازی ، نیروی خط تولید در 
جاده مخصوص و خاوران ، مونتاژکار و 

نقشه خوان راننده پایه یک

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

کارشناسی جامعه شناسی ، روانشناسی 
و یا ادبیات- آقا، مسلط به آفیس

استخدام نیروی دفتری در شرکت فعال 
در صنعت  تجهیزات پزشکی 

کارشناس آموزش و منابع انساني در 
شرکت پتروشیمی

 

اداری و دفتری

و...

و...

و...

و...

توجه

کارجویان محترم می توانند برای 

کسب اطالعات بیشتربر روی 

فرصت شغلی مربوطه کلیک

 یا به سایت بازار کار

  www.bazarekar.ir 
مراجعه نمایند.

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

آماده به کار

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

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.

دلسوزان سربازان در بودجه ۱۴۰۱ به کمک بیایند

ســردار موســی کمالــی مشــاور عالــی فرمانــده قــرارگاه مهــارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه 
نیروهــای مســلح بــا اشــاره بــه جزئیــات الیحــه ۱۴۰۱ و بحــث ســربازی و مهــارت آمــوزی 
گفــت: ســال گذشــته مبلــغ ۱۰۰ میلیــارد تومــان بــرای امــر مهــارت آمــوزی ســربازان در 
بودجــه پیــش بینــی شــده بــود کــه ایــن مبلــغ فقــط بــرای تجهیــز کــردن کارگاه هــا و 

مســائل ایــن چنینــی بــود.
ــربازان  ــتغال س ــث اش ــرای بح ــم ب ــارد ه ــزار میلی ــغ ۲ ه ــن مبل ــزود: همچنی وی اف

ــود. ــده ب ــاص داده ش اختص
ــلح  ــای مس ــه نیروه ــان وظیف ــوزی کارکن ــارت آم ــرارگاه مه ــده ق ــی فرمان ــاور عال مش
گفــت: امســال حــدود ۶۴ هــزار میلیــارد تومــان بــرای بحــث مهــارت آمــوزی در بودجــه 
ــق  ــوزی تعل ــارت آم ــرارگاه مه ــه ق ــًا ب ــم صرف ــن رق ــه ای ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
نــدارد و بیــن کارگاه هــای ارتــش، ســپاه، فرماندهــی کل انتظامــی، وزارت دفــاع و… 

تقســیم می شــود.
ــرای ســربازان در نظــر می گرفتیــم  ــان کــرد: در ســال گذشــته مبلغــی کــه ب ــی بی کمال
حداقــل ۵۰ میلیــون بــود کــه حقیقتــًا مبلــغ ناچیــزی بــود، اگــر بخواهیــم امســال بــرای 
ــد  ــم بای ــر بگیری ــون( در نظ ــدود ۱۰۰ میلی ــب تری )ح ــدد مناس ــربازان ع ــتغالزایی س اش

حــدوداً ۱۰ میلیــارد بــرای ۱۰۰ هــزار ســربازی کــه داریــم اختصــاص دهیــم.
ــوز الیحــه  ــرای ســربازان می ســوزد االن کــه هن ــرادی کــه دلشــان ب وی ادامــه داد: اف
بودجــه قطعــی نشــده اســت بایــد پــای کار بیاینــد و کمــک کننــد تــا بتــوان عــدد و رقــم 
ــوزی ســربازان اختصــاص  ــر مهــارت آم ــوق و هــم ام ــرای حق ــل توجهــی را هــم ب قاب

داده شــود.

حداقل و حداکثر حقوق سربازان چقدر است؟
طبــق قانــون حقــوق ســربازان بایــد حداقــل ۶۰ درصــد و حداکثــر ۹۰ درصــد حداقــل 
ــق  ــربازان تعل ــه س ــه ب ــق درج ــازه طب ــن ب ــه ای ــد ک ــمی باش ــوران رس ــوق پای حق
ــس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتاد  ــور رئی ــر غالمرضــا رحیمــی پ ــرد. امی می گی
ــزاری در  ــن خبرگ ــا ای ــال ۹۹ ب ــه در س ــی ک ــت و گوی ــلح در گف ــای مس کل نیروه
مــورد آخریــن افزایش هــای حقــوق ســربازان گفــت: حقــوق و فــوق العــاده کارکنــان 
ــان  ــغ ۴۱۷ هــزار توم ــه مبل ــن ب ــه طــور میانگی ــی ب وظیفــه شــاغل در مناطــق امنیت
ــوا  ــدآب و ه ــاغل در مناطــق محــروم و ب ــه ش ــان وظیف ــادل ۴۴ درصــد، کارکن مع
ــاغل در  ــه ش ــان وظیف ــد و کارکن ــادل ۲۲ درص ــان مع ــزار توم ــغ ۱۴۰ ه ــه مبل ب
ــد  ــادل ۲۴ درص ــان مع ــزار توم ــغ ۹۷ ه ــه مبل ــن ب ــور میانگی ــه ط ــادی ب ــق ع مناط

ــرد. ــدا ک ــش پی افزای
بــه گــزارش مهــر بــه گفتــه وی، همچنیــن حقــوق و فــوق العــاده کارکنــان وظیفــه نخبــه 
شــاغل در نیروهــای مســلح بــه مبلــغ ۶۱۵ هــزار تومــان معــادل ۵۰ درصــد و کارکنــان 
ــزار  ــغ ۱۸۰ ه ــه مبل ــلح ب ــای مس ــی نیروه ــز آموزش ــوزش در مراک ــال آم ــه در ح وظیف

تومــان معــادل ۶۶ درصــد افزایــش پیــدا کــرد.
امیــر رحیمــی پــور گفــت: همچنیــن در الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰ کشــور بــا مســاعدت 
ــات  ــق اقدام ــه تلفی ــای کمیت ــژه اعض ــه وی ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــت  ــاک و نگهداش ــوراک، پوش ــت خ ــود وضعی ــوق و بهب ــش حق ــت افزای ــبی جه مناس

ــه انجــام شــده اســت. ــان وظیف کارکن

وعده های افزایش حقوق سربازان محقق شد؟
ــامل  ــون را ش ــد از قان ــه ۷۵ درص ــای وظیف ــان نیروه ــوق کارکن ــر حق ــال حاض در ح
می شــود، یعنــی تنهــا ۷۵ درصــد از عــدد اصلــی کــه هــر ســرباز بایــد بــه عنــوان حقــوق 
ــدد و  ــن ع ــا در نظــر گرفت ــع ب ــرد. در واق ــوق می گی ــال حاضــر حق ــد در ح ــت کن دریاف
رقم هایــی کــه ســربازان در ســال ۱۴۰۰ حقــوق دریافــت می کننــد بایــد بگوییــم کــه ۲۵ درصــد 
از قانــون عقــب هســتیم؛ کــه البتــه ایــن رقــم در ســال ۱۴۰۱ بــا در نظــر گرفتــن ۱۰ درصد 

ــد. ــد می رس ــه ۳۵ درص ــا ب ــش حقوق ه افزای
ــل  ــوق کام ــون حق ــق قان ــه در طب ــتند ک ــل هس ــربازان متأه ــا س ــر تنه ــال حاض در ح
دریافــت می کننــد و باقــی ســربازان همــان ۷۵ درصــد از عــددی کــه قانــون بــه عنــوان 
حقــوق تعییــن کــرده اســت را می گیرنــد، البتــه بــاز هــم در عــدد و رقــم حــق تأهــل و 

حــق فرزنــد و… جــای بحــث و چــون و چــرا هســت.
امســال هــم ماننــد ســال های قبــل بــرای حقــوق و مزایــای ســربازان کــه شــامل هزینــه 
ــف اختصاصــی در  ــدی آب و هــوا و… اســت ردی ــت، ب ــاده، حــق مأموری ســفر، فوق الع
ــه عنــوان بودجــه ســتاد کل نیروهــای  ــغ ب ــه نشــده اســت و فقــط یــک مبل نظــر گرفت

مســلح و حقــوق کارکنــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.
در ســال گذشــته کــه ســتاد کل نیروهــای مســلح توانســت تــا ۳ برابــر حقــوق ســربازان 
را افزایــش دهــد بــا مســاعدت نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی بــه ویــژه اعضــای 
ــود  ــوق و بهب ــش حق ــتای افزای ــا در راس ــد ت ــام ش ــات انج ــن اقدام ــق ای ــه تلفی کمیت
وضعیــت خــوراک، پوشــاک و نگهداشــت کارکنــان وظیفــه بتــوان رقــم قابــل توجهــی 

ــه کارکنــان وظیفــه پرداخــت شــود. ب

امیــد بــود کــه امســال بــرای حقــوق و مزایــای ســربازان بودجــه اختصاصــی تعییــن 
ــاری« و  ــربازی اجب ــای »س ــراد کلیدواژه ه ــی از اف ــه برخ ــی ک ــا در مواقع ــد ت می ش
ــه  ــایند ســازی ســربازی ک ــا خوش ــت ب ــد، دول ــد می کنن ــاری« را ترن »ســربازی اختی
ــارت  ــر مه ــه ام ــوط ب ــم مرب ــربازان و ه ــوق س ــدن حق ــه ش ــه اضاف ــوط ب ــم مرب ه
ــد. ــه ســربازی کن ــان را ترغیــب ب آمــوزی و تخصصــی شــدن ســربازی اســت، جوان
ــود  ــگان خ ــوق، از ی ــار حق ــربازان در کن ــد س ــه بای ــواردی ک ــی از م ــون خیل اکن
دریافــت کننــد ماننــد پــاداش پایــان خدمــت بــه دلیــل نبــود بودجــه کافــی و مناســب 
ــته  ــال گذش ــربازان در س ــوق س ــدن حق ــر ش ــالف ۳ براب ــود و برخ ــت نمی ش پرداخ
ــد  ــت می کنن ــوق دریاف ــوان حق ــه عن ــه ب ــی ک ــربازان از پرداختی های ــم س ــوز ه هن

ــتند. ــی هس ناراض
در ســال گذشــته بــا بررســی بودجــه ســتاد کل نیروهــای مســلح دریافتیــم کــه حــدود 
ــت  ــده اس ــته ش ــار گذاش ــربازان کن ــه س ــرای بودج ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــا ۷ ه ۶ ت
ــربازان اختصــاص  ــه س ــان ب ــارد توم ــزار و ۵۰۰ میلی ــل ۹ ه ــد حداق ــه امســال بای ک
ــا ۱۳  ــه ۱۲ ت ــدد ب ــن ع ــده ای ــال آین ــای س ــش حقوق ه ــد افزای ــا بای ــود ت داده ش

ــا بشــود تنهــا حقــوق ســربازان را بــه صــورت کامــل  هــزار میلیــارد تومــان برســد ت
پرداخــت کــرد.

ده  ا ــه ســربازان اختصــاص د ــان ب ــارد توم ــل ۹ هــزار و ۵۰۰ میلی ــد حداق امســال بای
ــا  ت  ۱۲ ــه  ب ــدد  ع ــن  ی ا ــده  ین آ ــال  ــای س ــش حقوق ه ی فزا ا ــد  ی با ــا  ت ــود  ش
ــورت  ــه ص ــربازان را ب ــوق س ــا حق ــود تنه ــا بش ــد ت ــان برس ــارد توم ر میلی ــزا ه  ۱۳
ــچ  ــی ســربازان جــای هی ــوق فعل ــزان حق ــودن می ــز ب ــرد در ناچی ــل پرداخــت ک کام
ــاده ۴۹  ــرای م ــرای اج ــه الزم ب ــر روزی بودج ــی اگ ــت. حت ــبهه ای نیس ــک و ش ش
ــا  ــه ۶۰ ت ــون خدمــت وظیفــه عمومــی نیــز تأمیــن شــود و مســتمری ســربازان ب قان
ــر از  ــیار کمت ــوق بس ــن حق ــم ای ــد، بازه ــون کار برس ــوق قان ــل حق ۹۰ درصــد حداق

ــود. ــد ب ــط ســربازی خواه ــرون از محی ــان در بی ــد جوان ــرف درآم ع
ــد  ــربازان بای ــوق س ــه حق ــد ک ــی می گوی ــه عموم ــت وظیف ــون خدم ــاده ۴۹ قان م
حداقــل ۶۰ در صــد و حداکثــر ۹۰ درصــد حداقــل حقــوق پایــوران رســمی باشــد کــه 

ــرد. ــق می گی ــربازان تعل ــه س ــه ب ــق درج ــازه طب ــن ب ای
ایــن نکتــه ای اســت کــه همــواره مخالفــان ســربازی اجبــاری روی آن دســت 
را  نیروهــای مســلح می خواهنــد یــا خدمــت وظیفــه عمومــی  از  می گذارنــد و 
ــرای  ــا ب ــد ی ــب حقــوق کافــی اختصــاص دهن ــه ســربازان داوطل ــد و ب ــاری کنن اختی
تأمیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز خــود بــه جــای بــه کارگیــری ســربازان وظیفــه، 

ــد. ــتخدام کنن ــتری را اس ــه ای بیش ــای حرف نیروه

سربازان نباید فراموش شوند

چند پیشنهاد برای حمایت
 از حقوق و مهارت آموزی

ــه  ــت ک ــائلی اس ــربازی از آن مس ــوق س ــازارکار، حق ــزارش ب ــه گ ب
ســال ها اســت در خصــوص آن بحث هــای زیــادی در جریــان بــوده 
ــی برســد.  ــل قبول ــه حــد قاب ــر تــاش شــده ب اســت و طــی ســال های اخی
حقــوق ســربازان در ســال ۱۴۰۰ افزایــش قابــل توجهــی داشــته و نســبت 

ــت. ــته اس ــی داش ــرات محسوس ــته تغیی ــه گذش ب
ــرات  ــا تغیی ــم، ام ــادی داری ــه زی ــده آل فاصل ــا شــرایط ای ــوز ت اگرچــه هن
ــوده اســت. الیحــه  ــان امیــدوار کننــده ب ــرای بســیاری از داوطلب مثبــت ب
بودجــه ۱۴۰۱ از ســوی رئیــس جمهــور تحویــل مجلــس شــورای اســامی 
شــد، امــا در ایــن الیحــه هــم ماننــد ســال های قبــل ســربازان فرامــوش 

شــده و ردیــف بودجــه اختصاصــی نداشــتند.
ــد  در واقــع می تــوان گفــت ســربازان فرامــوش شــدگان ایــن بودجــه بودن
ــت  ــده اس ــق داده نش ــا تعل ــه آنه ــی ب ــف اختصاص ــا ردی ــه تنه ــه ن چراک
ــر  ــه در نظ ــوزی در بودج ــارت آم ــر مه ــرای ام ــه ب ــم ک ــی ه ــه مبلغ بلک
ــداد  ــدن تع ــه ش ــل و اضاف ــال قب ــا س ــه ب ــت در مقایس ــده اس ــه ش گرفت

ــت. ــی نیس ــل توجه ــم قاب ــربازان رق س
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دعوت به همکاری

کارشناس تضمین کیفیت آقا
 تمام وقت، حداقل 4 سال سابقه کاری، حداکثر 35 سال سن

دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی رشته های مهندسی صنایع، 
مهندسی مکانیک، شیمی کاربردی و محض، مدیریت صنعتی

تسلط به استانداردهای مدیریتی و آزمایشگاهی
office تسلط به نرم افزارهای

تسلط به زبان انگلیسی، دارای روحیه کار تیمی
دارای روابط اجتماعی خوب، دقیق، صبور و عالقمند به یادگیری

توانایی ارزیابی صحت انجام فرآیندها و میزان برآورده شدن الزامات

 سیستم های مدیریت کیفیت در حوزه سیستم مدیریت کیفیت و آزمایشگاه
مسلط به شناسایی فرآیندها و ارتباط بین آنها

انجام امور مربوط به مستندسازی فرآیندهای کاری مرتبط در 
حوزه سیستم مدیریت کیفیت و آزمایشگاه

ارزیابی اثربخشی شاخص های پایش فرآیند، انجام ممیزی، 
تهیه گزارشات تحلیلی مربوطه

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

hr@parsisotope.com

شرکت پارس ایزوتوپ جهت تکمیل کادر خود در استان تهران و استان البرز )کرج( از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

گروه صنعتی الکتریک فراست برای تکمیل کادر خود در تهران به 
افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:

منشی: خانم، آشنا به امور دفتری، برنامه ریزی، بایگانی
آشنا به نرم افزار آفیس، تایپ و اینترنت

حسابدار: با حداقل یک سال سابقه کار 
آشنا با نرم افزارهای حسابداری )ترجیحا آرپا(

آشنا به عملیات جاری حسابداری )مغایرت گیری حقوق و دستمزد انبار و 
فروش دریافت و پرداخت(

کارشناس تولید محتوا : حداکثر سن 30 سال
آشنایی کامل با شبکه های اجتماعی

آشنا به فتوشاپ و زبان انگلیسی
توانایی تولید محتوا جهت سایت و شبکه های اجتماعی

کارشناس فروش :حداکثر سن 35 سال
آشنا با صنعت برق، الکترونیک و سیم و کابل

حداقل مدرک فوق دیپلم مرتبط و باالتر
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را با قید عنوان شغلی 

به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند.
info@farasat-elec.com

دعوت به 

مجموعه صنایع غذایی گلها برای تکمیل کادر خود در تهران )کیلومتر 7 بزرگراه فتح ( به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:
کارشناس حسابداری، کارشناس صادرات، مدیر مالی، مدیر انبار، کارمند اداری )خانم(، کارگر انبار و تحویل و تخلیه کاال )آقا(

انباردار )آقا(، کارشناس برنامه ریزی فروش ، طراح گرافیست
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده در آگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند.

employment.g@yahoo.com

دعوت به همکاری

یک مجموعه جهت تکمیل کادر خود از استان های تهران و البرز، 

جهت کار در تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

کارشناس ارشد سیستم ها و روش ها

 خانم/آقا، تمام وقت، کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

سابقه کار مرتبط حداقل 5 سال

ISO 9001 تسلط کامل به مباحث سیستم ها و روش ها، آشنایی

مسلط به مدلسازی و باز طراحی فرایندهای کسب و کار بر پایه استاندارد 

BPMN، رمسلط به چگونگی بهبود و اصالح فرایندها

BPMS تهیه دستورالعمل های کاری، مسلط به مفاهیم

مسلط به نرم افزارهای آفیس

ز متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با درج عنوان شغلی

 در سابجکت ایمیل به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

hr@orkidehrestaurant.com

دعوت به همکاری

آزمایشگاه تهران طب 
برای تکمیل کادر در شیفت عصر و صبح 

خود در غرب تهران به افراد با شرایط زیر نیازمند است:
نیروی پذیرش مجرب و نمونه گیر  

دارای سابقه کار، با اخالق و دارای روحیه کار تیمی
مسلط به نسخه خوانی ،نمونه گیری،نرم افزار های آزمایشگاهی

 )نرم افزار پارسی پل(
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را از طریق  ایمیل زیر 

ارسال نمایند.

Neginmohammadipv@gmail.com

شرکت تولیدی صنعتی اتحاد پالست البرز
 جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید.
سرپرست برنامه ریزی و تولید

آقا، تمام وقت، 
دارای مدرک کارشناسی رشته مدیریت صنعتی، مهندسی صنایع

دارای حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط
آشنایی کامل کار با کامپیوتر در محیط های اکسل و اکسس

آشنایی با محیط صنعت با توجه به رشته تحصیلی
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به

 ایمیل زیر ارسال نمایند.
info@epaco.ir

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

جهان در سپیده دم عصری نوین قرار گرفته است و مهم ترین سال های تاریخ تمدن بشری را در پیش 
رو دارد، سال هایی که آکنده از نوآوری های شگفت انگیز فناوری، فرصت های بی سابقه اقتصادی و 
نوزایی پر عظمت فرهنگ هاست. سال هایی که در پیش است هرگز مثل و مانندی نداشته اند و بی گمان 
شگفتی هایی بی شمار به بار خواهد آورد: هزاره جدید و نخستین دهه های آن. در این دوران دنیا حامل 
تغییرات سریع، رقابت های فشرده، و نیازهای متنوع است. سازمان هایی در این شرایط موفق هستند 
که به خوبی فضای موجود و تعامالت آینده را بشناسند و بر مبنای آن چشم انداز، راهبرد و برنامه های 

مناسبی را اتخاذ نمایند.
شناخت آینده بدون تحلیل اطالعات و بررسی روندهای جاری تغییرات جامعه ممکن نبوده و انجام 
فعالیت های بلندمدت بدون این شناخت، نتیجه مطلوب را دربر نخواهد داشت. در سال های اخیر برخی 
صاحب نظران زبردست با بررسی محتوای رسانه ها به تهیه مطالب تحلیلی پیرامون وقایع آینده پرداخته 
و از طریق کتب، گزارش ها و مصاحبه ها را در اختیار مخاطبین قرار داده اند. این مطالب در اشکال و 
از جنبه های مختلف برای همگان قابل استفاده خواهد بود، اما برای منحصر بودن و حفظ پیشتازی، 
دستیابی به اطالعات خاص و اختصاصی در این زمینه برای صاحبان کسب وکار ضروری است. بنابراین 
کسب مهارت در اخذ و تحلیل اخبار و اطالعات یکی از نیازهای اساسی هر کسب وکار است که پیشتاز 

بودن را یکی از مهم ترین اهداف کاری خود قرار داده است. 

تغییرات بازاریابی در آینده
اخیرا پس از انجام بررسی های علمی بیان شد که پیش بینی می شود در پنج زمینه هزینه ها افزایش 
یابند. این پنج زمینه عبارتند از: بازاریابی مستقیم پستی، روابط عمومی، آگهی در نشریات تخصصی، 
بازاریابی از راه دور  و تحقیق بازار. به همین شکل، پنج زمینه ای که باعث نگرانی بازاریان تجاری 
است عبارتند از: بازاریابی مستقیم، بازاریابی هدف، پیامدهای جهانی شدن، روش های تحقیق بازار و 
راهبردهای بازار اشباع رعایت اصول کار شایسته سبب می شود تعداد افراد با سن کمتر از ۱۸ سال 
که جذب بازار کار می شوند کاهش یابد. بنابراین تعداد بیشتری از افراد مسن تر دارای شغل هایی 
می شوند که در سنین جوانی مشغول آن بودند. این امر احتماال منجر به نزدیک تر شدن نسل های 
قدیم و جدید می شود چرا که ساعات کاری بیشتری را در کنار یکدیگر سپری می کنند. به منظور 
بهره گیری از این جو دوستانه، بازاریابان مسن جذابیت بیشتری برای جوانان خواهند داشت. جوانان 

در برابر برخورد صمیمی بازاریابان جدید هیچ مقاومتی نشان نمی دهند. 

اقتصاد جهانی در هزاره سوم 
اقتصاد کشورهای جهان در آینده هر چه کمتر ملی و هر چه بیشتر جهانی می شوند. داد و ستد 
جهانی سهام به صورت ۲۴ ساعته انجام می شود. همچنین، قدرت های اقتصادی نوین باعث تبدیل 
کشورهای فقیر به غول های صنعتی شده و غول های صنعتی کنونی را به تکاپو وامی دارند تا مقام 
باالی خود را حفظ کنند. سیستم جدید پیش گفته، به جای تمرکز بر بازده اقتصادی سالیانه 

)GDP(، ارزش هر کشور را با تعیین ارزش دالری سه شاخصه تعیین می نماید:
الف( حجم سرمایه گذاری در ماشین آالت، کارخانه ها، جاده ها و دیگر تأسیسات زیربنایی مورد نیاز 

صنایع کشور.
ب( حجم منابع طبیعی که نه تنها مواد معدنی را در بر گیرد بلکه شامل زمین، آب و دیگر منابع 

زیست محیطی نیز بشود.
پ( منابع انسانی که در آن معیارهایی از قبیل تغذیه، بهداشت، انعطاف پذیری اجتماعی و سطح 

تحصیالت مد نظر قرار می گیرند.
این نوع نگرش به ثروت به عنوان دارایی هایی که معموال نادیده گرفته می شوند ولی در رشد بلندمدت، 

ارزش باالیی دارند. کامال با نگرش قدیمی که فقط به درآمد ملی توجه داشت، متفاوت است.
به طور دقیق تر، این روش تعیین سرمایه کشورها نشان می دهد که دو سوم ثروت بیشتر کشورها 
در جمعیت آن ها خالصه شده است و این، در حالی است که دارایی های پردازش شده از قبیل 
کاالی تولیدی، فقط یک پنجم رقم کلی را به خود اختصاص می دهد. قانون جدید تعیین ارزش 
سرمایه های ملی می گوید که بر اثر زمان از ارزش دارایی های تولیدی کاسته می شود، ولی انسان ها 

می توانند آموزش ببینند و توانایی های بیشتری کسب کنند.
در این رویکرد جدید اساسا باالترین رتبه ها به کشورهای با منابع طبیعی وسیع اختصاص می یابد 

که دارای جمعیت نسبتا کوچک و آموزش دیده ای هستند. 
به روایت قرن بیستم هم اکنون جهان در حال گذر از دوران سیاه  است؛ یعنی تأثیر ترکیبی صنعتی شدن 
و هجوم فناوری به حریم خانوادگی ما باعث از بین رفتن احساسات انسانیت و معنویت جهانیان شده است.

با وجود این، در حالی که بخش بسیار کوچکی از قرن حاضر را پشت سر گذاشته شده است، بسیاری 
از شاخص های کنونی جهان نشان می دهند که در شرف ورود به دوران شکوفایی مجدد اصول 
اخالقی و معنوی بوده. تعهد نوینی به زندگی در روح و روان ها ریشه دوانده و نیاز وافری 
به آرمان شهری در وجود انسان ها احساس می شود که در آن آرامش معنوی و رفاه دنیوی برای 
امید  با  نهایت  با چالش های بزرگی مقابله کرده و در  بنابراین تالش می گردد  باشد.  همه 

به بازآفرینی جهانی نوین، در عرصه معنویت و اصول انسانی کامروا گردند.

حس برتر چیست؟
امروز نتیجه پیشرفت بی امان فناوری باعث شده انسان به طور بی سابقه ای در جستجوی معنا باشد؛ 
او حسرت معاشرت و عطش معنویت دارد؛ عاشق روابط عمیق انسانی است؛ و تشنه فهم کامل 
فناوری است در حال حاضر حس برتر نقش عمده ای در دنیای کسب و کار ایفا می کند. البته این 
نقش را می توان به همه سازمان ها و حتی دولت تعمیم داد. هر چند در کسب وکارها مشهودتر 
است. سازمان های مبتنی بر فناوری برتر، فضایی را برای رشد فردی پدید آورده اند. رشد فردی کلید 
موفقیت در دنیای فناوری های برتر است. انسان بطور فطری موجودی اجتماعی است. روابط انسانی 

در محیط کار به مرور زمان عمیق تر و پربارتر می شود. از این منظر هیچ جایی مثل محل کار نیست. 
به خاطر همین فطرت اجتماعی است که به نظر می رسد اجتماع یا دست کم تلقی ما از آن 
روز به روز اهمیت بیشتری می یابد. هرچقدر فناوری های بیشتری به جامعه سرازیر شود، تمایل 
مردم به باهم بودن نیز تشدید می شود. مردم از منزوی بودن گریزانند و می خواهند از خلوت خود فرار 
کنند. به همین خاطر است که مردم تشنه اجتماع هستند و در نهایت جامعه ای بر پایه ارزش های 
مشترک را شکل می دهند. جنبه دیگری از حس برتر که در دنیای سازمان ها و شرکت ها به روشنی 
مشهود است، گرایش به معنویت و حتی مذهب است که تا همین اواخر نوعی تابو به شمار می رفت. 

تا همین اواخر این احساس حاکم بود که دین در جریان غالب کسب وکار جایی ندارد. با این اوصاف 
تصور می شود که عدم درک صحیح معنای حس برتر، در هنگام مواجهه با فناوری های جدید 

استفاده کنندگان را به دردسر خواهد انداخت.
مظهر فناوری برتر، کنفرانس از راه دور است؛ و مظهر حس برتر دست دادن با یک دوست است. 
فناوری برتر یعنی روزآمدسازی ماشین آالت، و حس برتر یعنی آموزش مردم. منابع انسانی مزیت 
رقابتی دنیای جهانی شده امروز است. پیش از این، ثروت یک کشور با حجم سرمایه و منابع 
طبیعی اش سنجیده می شد. ژاپن و به دنبال آن دیگر کشورهای آسیایی نشان دادند که کشورها 
تنها چیزی که  بنابراین  امروز سرمایه یک کاالی جهانی است،  ندارند.  منابع طبیعی  به  نیازی 
رقابت پذیری را تضمین می کند، منابع انسانی است. بیشک منابع انسانی مزیت رقابتی را تشکیل 

می دهند، بنابراین نحوه آموزش و یادگیری نیروی انسانی عامل کلیدی رقابت پذیری است.
وقتی ما از منابع انسانی به عنوان مزیت رقابتی سخن می گوییم، توجه ویژه ای به زنان داریم. 
زنان نقش رهبری خود را گسترش داده اند و امروز شمار شرکت هایی که به همت زنان کارآفرین 
تأسیس می شوند، دو برابر شمار مربوط به مردان است. البته در طول سالیان گذشته تعداد زنان 
موفق در آمریکا چندان کم نبوده است. اما زنان متعلق به نسل پس از جنگ جهانی دوم که دوران 
ازدیاد زاد ولد در آمریکا بود. نخستین نسلی بودند که تقریبا همه آن ها شاغل شدند. توجه کنید 
این زنان که امروز ۴۰ تا ۵۰ سال سن دارند، هرکجا که هستند موقعیت های رهبری و مدیریت 

را اشغال می کنند.
بنابراین به موازات آنکه وابستگی ملت ها از لحاظ اقتصادی بیشتر و بیشتر می شود، احساس استحاله 
فرهنگی نیز در میان ملت ها تشدید می شود. به همین دلیل ملت ها بیشتر به هویت فرهنگی 

خودشان می چسبند.

تحلیل محتوا ابزاری برای پیش بینی آینده

تحلیل محتوا، فرآیندی است که در آن به جمع آوری مقاالت و بریده جراید و اخبار متنوع از منابع 
مختلف پرداخته، سپس با ذخیره سازی آن ها در کامپیوتر، این اطالعات را بررسی و تحلیل می کنیم 
تا الگوهای موجود در زمینه های به خصوص مشخص شوند. سپس از نتایج بدست آمده برای تعیین 
روندهای جاری استفاده می کنیم. اعتبار این روش مبتنی بر این واقعیت است که بهترین راه پیش بینی 

آینده، دستیابی به ایده روشن از هر آن چیزی است که هم اکنون در حال وقوع است.
به دالیل اقتصادی، فضای اختصاص یافته به اخبار در روزنامه ها معموال در طول زمان ثابت است 
و تغییری نمی کند. از این رو وقتی موضوع جدیدی مطرح می شود مستلزم آن است که موضوع 
دیگری حذف شود، یعنی نمی توان خبری را در روزنامه آورد مگر آنکه در مقابل خبر دیگری حذف شود. 
ذهن آدمی نیز همچون سیستم بسته گزینش اخبار در نشریات و روزنامه ها عمل می کند. افراد و 
جوامع، تعداد مشکالت و نگرانی های مشخصی را در هر زمان معینی می توانند در ذهن پردازش 
کنند. اگر مشکالت و نگرانی های جدیدی مطرح شود، برخی نگرانی های قدیمی تر از صفحه ذهن 
افراد پاک می شود. در واقع بازتاب اولویت های افراد و جوامع در انتخاب مشکالت و نگرانی های فکری شان همچون 

فرآیندی است؛ و در حقیقت با بررسی و تحلیل این فرآیند می توان به کشف روندهای مهم دست یافت.

تکیه بر حس برتر و نتیجه گیری

در ایـن فضـا روندهـا و تحوالتی بطور پنهان و آشـکار در جریان هسـتند، و بر همه کسـب وکارها 
و سـازمان های کوچـک و بـزرگ، محلـی و بین المللی، تولیـدی یا خدماتی احاطـه و اثر خواهد 
داشـت. در فضـای واقعی کسـب وکار به مرور نظام های پیشـین پایان می پذیـرد و نظمی جدید و 
اقتصـاد نویـن، ظهـور و بروز می یابد که خـود بازندگان و برندگانی در میدان کسـب وکار به همراه 
دارد. در ایـن نظـام جدیـد سـازمان هایی کـه نتوانند با چالش هـای پیش رو، پیروزمندانه دسـت و 
پنجـه نـرم کنند، نخواهنـد توانسـت در دوران پرتالطمی که همـراه با دگرگونی های سـاختاری، 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسـی و فناورانه اسـت، دوام بیاورند.
در سـالیان اخیـر ایـن تحوالت سـرعت فزاینده ای یافته. صاحبان شـرکت ها و کسـب وکارها برای 
حفـظ و یـا حصـول بـه موقعیتـی پایـدار و مشـتریان دائمـی و بیشـتر، نیازمنـد آگاهـی از ایـن 
تغییـرات به منظـور کسـب آمادگی هـای موردنیـاز هسـتند. در ایـن صورت آنـان با اتخـاذ تدابیر 
و راهبردهایـی متمایـز، ضمـن هماهنگـی بـا تغییرات تـالش می نمایند تا بـر آن ها فائـق آمده و 

کمتـر بـا اثرات ناخواسـته مواجه شـوند.
حـس برتر در کسـب وکارهای آینده و کسـب وکارهای خانوادگی اهمیت فـراوان دارد، »حس برتر« 
از جنـس مهارت هـای نـرم اسـت. امـروز نتیجـه پیشـرفت بی امـان فنـاوری باعث شـده انسـان 
به طور بی سـابقه ای در جسـتجوی معنا باشـد؛ او حسرت معاشـرت و عطش معنویت دارد؛ عاشق 

روابط عمیق انسـانی اسـت و تشـنه فهم کامل فناوری اسـت.

گزارش: لیال قرنفلی 

در نشست آینده مشاغل و مشاغل آینده بررسی شد

حس برتر و آینده کسب و کار
علمی  هیئت  عضو  هاشمی،  دکترحمید 

سازمان جهاد دانشگاهی تهران 
و دارای مدرک دکتری مدیریت گردشگری

در حال حاضر حس برتر نقش عمده ای در دنیای کسب وکار ایفا می کند. البته این نقش را می توان به همه سازمان ها و حتی دولت تعمیم داد. هرچند در کسب وکارها 
مشهودتر است. سازمان های مبتنی بر فناوری برتر، فضایی را برای رشد فردی پدید آورده اند. رشد فردی کلید موفقیت در دنیای فناوری های برتر است.

فناوری های برتر مثل هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، اینترنت اشیاء، لباس های هوشمند، بیگ دیتا، بالکچین، رایانش ابری، واقعیت مجازی، اینترنت نسل 5 و 6، انسان 
و ربات، هواپیمای بدون سرنشین، محاسبات و رایانه های کوانتومی، چاپ سه بعدی، تشخیص چهره و بینایی، امنیت سایبری، گجت های پوشیدنی و ... در حال رشد و 
گسترش است. این در حالی است که حس برتر و توجه به کسب وکارهای خانوادگی در بسیاری از مشاغل رو به گسترش است و از اهمیت روزافزونی در کسب وکارها و 
مشاغلی مثل یادگیری و آموزش، تماشای فیلم و تئاتر، انجام یک بازی جمعی، تأمل در کافی شاپ، بازدید از موزه، استفاده از ماساژ، بازدید علمی و فرهنگی، حضور در 
بومگردی و گردش در طبیعت، شرکت در مراسم دعا و مجالس معنوی، کتابخوانی، تهیه و توزیع نذری، یوگا و مدیتیشن، شرکت در یک کنسرت و کمک به دیگران و ... 

برخوردار است.
مفهوم حس برتر )High Touch( در برابر فناوری برتر )High Tech( از ضرورت ایجاد معنا در جوامع انسانی و به ویژه در کسب وکارها و سازمان ها سخن می گوید. فناوری 

برتر می کوشد زمان را کوتاه کند و به رویدادها شتاب دهد. فناوری برتر از ما می خواهد در کمترین زمان ممکن هرچه بیشتر تولید کنیم.
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در حوزه آموزش و کارآفرینی؛ 

جشنواره ایده برتر گیاهان دارویی 
برگزار می شود 

فراخــوان جشــنواره ایــده برتــر در حــوزه مکانیزاســیون و 
ــود. ــی ش ــزار م ــی برگ ــان داروی ــرآوری گیاه ف

به گزارش بازارکار، محورهای جشنواره به شرح زیر است؛
خاک ورزی، کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی

تکنولوژی های پس از برداشت و فرآوری گیاهان دارویی
فناوری های نوین گیاهان دارویی

 ) مکانیزاسیون و فراوری(
آموزش و کارآفرینی در گیاهان دارویی

 ) مکانیزاسیون و فراوری(
دعـوت از ایـده پردازان و نفرات شایسـته تقدیراهـدای جوایز نقدی، 
معرفـی بـه مراکـز توانمند سـازی، ارایه لـوح تقدیـر  از برنامه های 
ایـده:  ارسـال  زمـان  شـروع  مهـم:  تاریخ هـای  اسـت.  جشـنواره 
1400/6/2 پایـان زمـان ارسـال ایـده: 1400/11/2 و اعالم نتایج و 

تجلیـل از ایده هـای برترهمزمـان بـا اختتامیـه جشـنواره )چهارم اسـفند( 
تلفن های تماس دبیرخانه : 36705009- 026   و 36704247- 026

با وزیر جهاد کشاورزی؛ 

رونمایی از »دامدارکارت« در وزارت جهاد کشاورزی
 وزیـر جهـاد کشـاورزی امروز در مراسـم رونمایـی از »دامدارکارت« 
گفـت: ایـن کارت تسـهیالت 11 درصـد اسـت که در سـه قالب 10، 

20 و 50 میلیـون تومـان بـه دامداران داده می شـود
جهـاد  وزارت  در  امـروز  »دامـدارکارت«   ، بـازارکار  گـزارش  .بـه 
کشـاورزی رونمایی شـد. این کارت شـرایط دریافت نهاده و خوراک 
دام و طیـور را آسـان تر می سـازد. نقدینگـی 10، 50 و 20 میلیـون 
تومانـی دراختیـار تولیدکننـدگان قـرار می گیـرد تـا راحت تـر بتوانند 

نهـاده خریـداری کنند. 
وزیـر جهـاد کشـاورزی در حاشـیه ایـن رونمایـی گفـت: بـه دلیـل 
خشکسـالی، روسـتائیان و عشـایر با کمبود علوفه مواجه شـدند و به 
ایـن خاطـر بـرای تأمیـن مالـی تولیدکننـدگان، »دامـدارکارت« 

شـد. طراحی 
وی افـزود: براسـاس پرونده هایـی کـه دامـداران دارنـد، از طریـق مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها معرفی 

می شـوند و تسـهیالت 10، 20 و 50 میلیـون تومانـی بـا سـود 11 درصـد به آنها داده می شـود.
سـاداتی نژاد افـزود: تـالش می کنیـم تـا در ادامـه بـا اختصـاص یارانه، سـود »دامـدارکارت« را به زیـر 10 درصد 

کاهـش دهیم. 
وی دو برنامـه کوتاه مـدت و بلندمـدت بـرای حمایـت از دامـداران اشـاره کـرد و گفـت: خریـد دام عشـایر اجـازه 

صـادرات دام زنـده و دادن نهـاده امانـی و »دامـدارکارت« از اقدامـات کوتاه مـدت اسـت کـه انجـام می شـود. 
وی افـزود: دو برنامـه بلندمـدت هـم در دسـت اجراسـت کـه نخسـت می خواهیـم خـوراک دام ارزان بـا افزایش 
تولیـد دراختیـار تولیدکننـدگان قـرار دهیـم در ادامـه، تولید قراردادی برای گوشـت قرمـز را اجرایـی خواهیم کرد 
کـه در ایـن مـدل، دامـداران بـا شـرکت ها و کارخانه هـای بـزرگ قـرارداد می بندنـد و از طریـق آنهـا حمایـت 

می شـوند کـه در افزایـش تولیـد بسـیار تأثیرگـذار خواهـد بود.

طرح تجاری چیست ؟

یکــی از گام هــای مهــم، پیــش از آغــاز کســب وکار، نوشــتن بیزنــس پلــن یــا طــرح کســب وکار اســت. طــرح 
تجــاری یــا طــرح کســب و کار )B.P/ Business Plan( گزارشــی اســت کــه یــک کارآفریــن طــی آن 

فرآینــد کســب و کار خــود را شــرح می دهــد.
 ایــن گــزارش اغلــب بــرای جلــب نظر ســرمایه  گذاران یــا شــریک های بالقوه آمــاده می شــود. اما یــک کارآفرین 
بــا آمــاده کــردن آن می توانــد بــه نقــاط ضعــف و قــوت طــرح خــود پــی ببــرد. طــرح تجــاری بــه ســواالتی 
ــم؟« پاســخ می دهــد. ــه آنجــا بروی ــم؟« و »چطــور ب ــه کجــا می روی ــم؟«، »ب ــون کجایی ــل: »هــم  اکن  از قبی

ــا در  ــد ام ــل کنی ــه عم ــان خالقان ــب وکارت ــرح کس ــتن ط ــد در نوش ــی توانی ــما م ــید ش ــته باش ــر داش در نظ
عیــن حــال مــی بایســت اســتانداردهای قالــب بنــدی بیزنــس پلــن را در نظــر داشــته باشــید. بــا 
ــد. ــی کنن ــتری بررس ــرعت بیش ــا س ــا را ب ــد داده ه ــی توانن ــذاران م ــرمایه گ ــتانداردها، س ــن اس ــت ای  رعای

طــرح کســب وکارتــان را بررســی و در صــورت لــزوم اصــالح کنیــد تــا عــاری از خطــا باشــد و تمــام داده هــای 
حیاتــی کســب وکار شــما را در بــر بگیــرد.

مناسب برای آشنایی با VC ها 

کتاب »راهنمای 
سرمایه گذاری خطرپذیر« 

منتشر شد 
»راهــــنمــــای  کتــــاب 
خطـــرپذیر«  سرمایه گـــــذاری 
منتشــر شــد؛ عنــوان فرعــی ایــن 
ــرای  ــاب »آنچــه الزم اســت ب کت
ورود بــه حــوزه ســرمایه گذاری 
ــه  ــت و ب ــد« اس ــر بدانی خطرپذی
زبانــی ســاده تــالش می کنــد 
آن چــه کــه بــرای فعالیــت در 
الزم   VC کســب وکـــــارهای 
ــد.  ــوزش ده ــم را آم ــت بدانی اس
یعنــی  کتــاب  ایــن  نویســنده 
و  صداقــت  بــا  مایلــز  بردلــی 
ــودش  ــیر ورود خ ــت مس صممیم

ــد و  ــرح می ده ــاب ش ــن کت ــر را در ای ــرمایه گذاری خطرپذی ــای س ــه دنی ب
بــه دور از پیچیدگی هــای مرســوم تــالش می کنــد مخاطــب را بــا خــودش 

ــد.  ــراه کن ــای VC هم ــناخت دنی ــرای ش ــفری ب در س
بــه گــزارش بــازارکار، کتــاب راهنمــای تحــول دیجیتــال کتــاب 
خوش خوانــی اســت و بــرای درک مفاهیــم آن نیــازی نیســت کــه دانــش 
ــا از  ــد قطع ــی دارن ــش مال ــه دان ــی ک ــه آنهای ــید؛ البت ــته باش ــی داش مال
کتــاب لــذت بیشــتری می برنــد و ذهــن آنهــا را منظــم و دانسته هایشــان 

می کنــد. دســته بندی  را 
بــا ایــن کــه کتــاب از ســوی VCهــا بــه ســرمایه گذاری نــگاه می کنــد 
ولــی قطعــا بــه کار اســتارتاپ ها و کســب وکارهایی هــم کــه می خواهنــد 
ــع مکتــوب در زمینــه  ــد. متاســفانه مناب ســرمایه جــذب کننــد هــم می آی
ســرمایه گذاری خطرپذیــر نــه فقــط در ایــران و بــه زبــان فارســی بلکــه 
ــاب اســت.  ــان انگلیســی هــم کــم و نای ــه زب در باقــی نقــاط جهــان و ب
ســرمایه گذاری خطرپذیــر حــوزه ای اســت کــه در ســال های اخیــر رشــد 
ــه  ــا آن ب ــط ب ــی مرتب ــع آموزش ــی مناب ــته اســت ول ــی داش ــل توجه قاب

انــدازه رشــد ایــن حــوزه رشــد نداشــته اســت. 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر در دنیــا بیــش از 50 ســال قدمــت دارد و 
ــه  ــن مقول ــج ای ــا به تدری ــت ام ــده اس ــاالت متح ــأ آن ای ــد منش هرچن
ــه ســایر نقــاط جهــان نیــز نفــوذ کــرده اســت. امــروزه ســرمایه گذاری  ب
خطرپذیــر یــک صنعــت 200 میلیــارد دالری اســت کــه ارزش آن روز بــه 
روز نیــز بیشــتر مــی شــود. بــا ایــن حــال ایــن صنعــت در ایــران چنــدان 
ــی  ــرمایه گذاران خصوص ــن س ــی و همچنی ــئوالن دولت ــه مس ــورد توج م
ــن  ــه همی ــد. ب ــاب می آی ــه حس ــا ب ــی نوپ ــوز کودک ــه و هن ــرار نگرفت ق
ــر  ــا فق ــز ب ــوزه نی ــن ح ــاب در ای ــه کت ــد و ترجم ــه تولی ــب در زمین ترتی

ــتیم. ــه هس ــی مواج ــی و دانش ــع اطالعات مناب
ــی اســت  ــر از معــدود کتاب های ــاب راهنمــای ســرمایه گذاری خطرپذی کت
ــا  ــان فارســی منتشــر می شــود. ایــن کتــاب ب ــه زب کــه در ایــن حــوزه ب
ــیاری از  ــرای بس ــد ب ــه دارد می توان ــی ای ک ــرد آموزش ــه رویک ــه ب توج
کارشناســان، عالقه منــدان و حتــی مدیــران راهــی باشــد کــه بتواننــد هــر 
چــه بیشــتر بــا ایــن صنعــت جــذاب آشــنا شــده و زمینــه ظهــور و بــروز 

ــد. ــوع ســرمایه گذاری در کشــور را فراهــم کنن ــن ن هــر چــه بیشــتر ای

پیشنهاد مشاغل سبز به جویندگان کار و فارغ التحصیالن 

رئیس پلیس آگاهی البرز خبر داد؛ 

دستگیری جاعل مدارک 
تحصیلی در کرج

ــتان  ــی اس ــس آگاه ــس پلی رئی
مــدارک  جاعــل  گفــت:  البــرز 
ــه  ــتگیر و ب ــرج دس ــی در ک تحصیل

مراجــع قضائــی معرفــی شــد.
مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
در  نادربیگــی  محمــد  ســرهنگ 
جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: 
ــل  ــا جع ــارزه ب ــان اداره مب کارآگاه
ــا انجــام اقدامــات  ــرداری ب و کالهب
اطالعاتــی از ارائــه 2 فقــره مــدرک 

تحصیلــی جعلــی بــه یکــی از ادارات دولتــی مطلــع و بررســی موضــوع را در 
ــد. ــرار دادن ــود ق ــتورکار خ دس

وی بــا بیــان اینکــه کارآگاهــان پــس از شناســایی محــل ســکونت افــرادی 
ــا  ــا را ب ــد، آنه ــرده بودن ــی ک ــی جعل ــدرک تحصیل ــه م ــه ارائ ــدام ب ــه اق ک
ــد،  ــل کردن ــی منتق ــس آگاه ــه پلی ــتگیر و ب ــی دس ــام قضائ ــی مق هماهنگ
افــزود: در تحقیقــات صــورت گرفتــه مشــخص شــد کــه ایــن افــراد بــرای 
ارتقــا شــغلی و حقوقــی اقــدام بــه خریــداری مــدرک جعلــی از متصــدی یــک 

ــد. ــه مبلــغ 35 میلیــون تومــان کــرده ان کافــی نــت ب
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان البــرز اظهــار داشــت: بالفاصلــه کارآگاهــان 
بــه کافــی نــت جاعــل و متهــم اصلــی پرونــده اعــزام شــده و بــا هماهنگــی 

مقــام قضائــی نامبــرده را دســتگیر و بــه پلیــس آگاهــی منتقــل کردنــد.
ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اعتــراف متهــم بــه 2 فقــره جعــل مــدرک 
تحصیلــی تصریــح کــرد: ایــن فــرد بــا دریافــت نمونــه مــدرک تحصیلــی از 

اینترنــت اقــدام بــه جعــل آنهــا بــرای اشــخاص دیگــر می کــرد.
ــی  ــده و معرف ــل پرون ــه تکمی ــاره ب ــا اش ــان ب ــی در پای ــرهنگ نادربیگ س
ــز  ــز نی ــرد: از شــهروندان عزی ــی، خاطرنشــان ک ــع قضائ ــه مراج ــان ب متهم
درخواســت داریــم کــه بــه هیــچ عنــوان بــه وعده هــای واهــی کالهبــرداران 
در زمینــه جعــل مــدرک تحصیلــی بــا ثبــت درســامانه ســازمان ســنجش و.. 
ــق  ــوع را از طری ــابه موض ــوارد مش ــاهده م ــورت مش ــد و در ص ــه نکنن توج

ــد. ــه پلیــس اعــالم کنن شــماره 110 ب

ــت(  ــارت )صم ــدن و تج ــت، مع ــه وزارت صنع ــرح و برنام ــاون ط  مع
بــا بیــان اینکــه دفتــر مدیریــت، تامیــن و تنظیــم بــازار و دفتــر پژوهــش و 
فنــاوری در تمــام دفاتــر پخــش شــده، گفــت: مرکــز برنامــه ریــزی دخانیــات 
ــه  ــز ب ــرش نی ــی ف ــز مل ــده و مرک ــام ش ــذا و دارو ادغ ــع غ ــر صنای ــا دفت ب
ــع دســتی منتقــل خواهــد شــد. ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای وزارت می
ــی  ــت رونمای ــد وزارت صم ــاختار جدی ــرا از س ــازارکار، اخی ــزارش ب ــه گ ب

ــدند. ــام ش ــی ادغ ــذف و برخ ــا ح ــی معاونت ه ــه در آن برخ ــده ک ش
ــه  ــخ ب ــنا، در پاس ــا ایس ــو ب ــازی در گفت وگ ــدی نی ــه مه ــن رابط در ای
ســوالی دربــاره حــذف مرکــز ملــی فــرش از ســاختار جدیــد وزارت صمــت، 
ــی و  ــراث فرهنگ ــه وزارت می ــت ب ــرار اس ــرش ق ــی ف ــز مل ــت: مرک گف
صنایــع دســتی واگــذار شــود. البتــه صنعــت فــرش همچنــان زیــر نظــر 
ــتباف  ــرش دس ــود. ف ــد ب ــت خواه ــاجی در وزارت صم ــع نس ــر صنای دفت
ــورد  ــد و م ــت نباش ــی وزارت صم ــای اصل ــزو ماموریت ه ــود ج ــن ب ممک
غفلــت قــرار گیــرد. همچنیــن اکوسیســتم صنایــع دســتی بــا اکوسیســتم 

ــت. ــوان نیس ــی همخ ــی و صنعت ــای صنف فعالیت ه
تنظیم بازار و فناوری پخش شد

وی همچنیــن از ادغــام مرکــز برنامــه ریــزی دخانیــات بــا دفتــر صنایــع 
غــذا و دارو خبــر داد و گفــت: مرکــز تنظیــم بــازار گذشــته هــم در ســاختار 
وزارت صنعــت نبــوده و حــاال هــم ایــن فعالیــت بــه دل تمــام فعالیت هــا 
منتقــل شــده اســت. بنابرایــن بــرای مثــال بــازار خــودرو، لــوازم خانگــی، 
پوشــاک و غیــره هــر کــدام در دفتــر خودشــان مدیریــت می شــود. بــه طــور 
کلــی دفتــر مدیریــت، تامیــن و تنظیــم بــازار و دفتــر پژوهــش و فنــاوری 

در تمــام دفاتــر پخــش شــده اســت.
ــه دو رکــن  ــا اشــاره ب ــه ب ــه وزارت صمــت در ادام ــاون طــرح و برنام مع

هماهنگــی در ســاختار جدیــد، گفــت: رکــن داخلــی معاونت هــا کــه بســته 
ــا دســتگاه های داخلــی و بیــرون وزارتخانــه را  بــه موضــوع، هماهنگــی ب
ــی اســت  ــن الملل ــن دیگــر هماهنگــی در ســطح بی ــد. رک انجــام می ده
کــه ارتبــاط بــا ســایر کشــورها را مدیریــت می کنــد. ایــن نقــش پشــتیبانی 
بــه ســازمان توســعه تجــارت واگــذار شــده اســت. بنابرایــن صــادرات در 
حیطــه فعالیــت دفاتــر تخصصــی اســت. امــا اگــر دفتــر نیــاز بــه پشــتیبانی 
ــعه تجــارت  ــازمان توس ــد، س ــته باش ــارج از کشــور داش ــا خ ــاط ب در ارتب

موظــف بــه انجــام ایــن پشــتیبانی اســت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به سایت زیرمراجعه نمایید 
/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350280

جزئیات ساختار جدید وزارت صمت 

انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی 

بـا وجـود آنکـه مشـاغل سـبز و فعالیتهـای مرتبـط بـا آن در دنیـا روز بـه 
روز در حـال گسـترش اسـت و چنـد سـالی اسـت کـه در کشـور مـا نیـز 
رخـی نشـان داده امـا ایـن مشـاغل همچنـان ناشـناخته و مغفول مانـده اند؛   
ایـن در حالـی اسـت کـه مشـاغل سـبز از یـک سـو بـا کاهـش مصـرف 
انـرژی و منابـع زیسـتی موجـب کاهـش هزینـه بنگاههـای اقتصـادی و 
کاهـش حـوادث کار مـی شـود و از سـوی دیگـر بـرای کارجویـان و فارغ 

التحصیـالن، اشـتغال و درآمـد پایـدار ایجـاد می کنـد.
به گزارش ایسـنا، کسـب و کارها یا مشـاغل سـبز به مجموعـه فعالیتهای 
مرتبـط بـا فناوری هـای نویـن و انرژی هـای نـو گفتـه می شـود کـه در 

کشـور مـا نیز چند سـالی اسـت اجـرای آن آغاز شـده اسـت.
بـه طـور کلـی بـه مشـاغل دوسـتدار محیط زیسـت و مرتبـط بـا فناوری 

پـاک و مشـاغلی کـه با تولیـد انرژی و محصـوالت پاک در ارتباط باشـند، 
مشـاغل سـبز گفته می شـود.

کسـب وکارهای سـبز به رعایت اسـتانداردهای ایمنی و بهداشـت حرفه ای 
در واحدهـای شـغلی مربـوط بـه خود ملـزم هسـتند و سـازمان جهانی کار 
تخمیـن مـی زند کـه تا سـال 2030 حرکـت در جهت اقتصادهای سـبز و 

کـم کربـن بیش از 60 میلیون شـغل ایجـاد کند.

برای دسترسی به جزییات بیشتر این گزارش به سایت زیرمراجعه نمایید 
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 نمایشــگاه کار در دانشــگاه صنعتــی شــریف از 1 تــا 3 اســفند مــاه ســال 
ــزار می شــود. ــن دانشــگاه برگ جــاری در ای

ــی  ــگاه صنعت ــگاه کار در دانش ــن نمایش ــازارکار، دوازدهمی ــزارش ب ــه گ ب
ــورت  ــه ص ــاری ب ــال ج ــاه س ــفندماه م ــا 3 اس ــخ 1 ت ــریف از تاری ش

ــد. ــزار کن ــوری برگ حض
ــاط  ــکان ارتب ــه، ام ــن برنام ــداف ای ــن اه ــاس،از مهم تری ــن اس ــر ای ب
ــه فرصــت هــای شــغلی، امــکان  ــان، ارائ ــان و کارجوی مســتقیم کارفرمای
معرفــی و ارتقــای برنــد کارفرمایــی، تســهیل فرآینــد جــذب و اســتخدام 
ســازمان ها، آشــنایی بــا مهارت هــای مــورد نیــاز کارفرمایــان و شناســایی 

ــان اســت. ــق کارجوی اســتعدادها و عالی
همچنیــن بازدیــد از نمایشــگاه کار بــرای عمــوم رایــگان اســت و 
ــگاه  ــن نمایش ــایت ای ــور در وب س ــرای حض ــد ب ــدان می توانن عالقه من

کننــد. ثبت نــام   http://jobfair.sharif.ir آدرس  بــه 
ــرای  ــان همــواره در تــالش ب ــه ذکــر اســت، از آنجــا کــه کارجوی الزم ب
ــه علمــی  ــا مرتب ــازمان هایی متناســب ب جــذب شــدن در شــرکت ها و س
و مرتبــط بــا رشــته تحصیلــی خــود هســتند. همچنیــن جــذب نیروهــای 

متخصــص، مســتعد و کارآمــد، یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای صاحبــان 
صنایــع و کســب وکار اســت.

از ۱ تا ۳ اسفند ماه سال جاری 

دوازدهمین نمایشگاه کار 
در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود 

حوادث
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