
جهاددانشگاهی، روایت توانمندی ها و شعار 
» ما می توانیم«

امیرعلی بینام

یادداشت سردبیر

ــی از  ــگاهی ۱۴۰۰« در حال ــاد دانش ــتاوردهای جه ــا و دس ــگاه توانمندی ه »نمایش
پنجــم تــا نهــم دیمــاه در بوســتان دلنشــین گفتگــو در حاشــیه بزرگــراه چمــران 
برگــزار شــد، کــه از رئیــس محتــرم مجلــس شــورای اســامی تــا وزیــران پرتــاش 
دولــت ســیزدهم همگــی بــر روایــت توانمنــدی جهــاد دانشــگاهی صحــه گذاشــتند 
ــور عینــی  ــد؛ جهــاد دانشــگاهی مصــداق واقعــی و تبل ــه صراحــت اعــام کردن و ب

»مــا مــی توانیــم« اســت.
»نمایشــگاه توانمندی هــا و دســتاوردهای جهاددانشــگاهی ۱۴۰۰« بــا هــدف روایــت 
دســتاوردها و توانمندی هــای نوآورانــه جهاددانشــگاهی بــا بــاور تــوان ملــی و تکیــه 
ــی و  ــران اجرای ــی و آشــنایی بیشــتر مدی ــه  منظــور معرف ــادی ب ــت جه ــر مدیری  ب
صنایــع بــزرگ بــا توانمندی هــا و دســتاوردهای ایــن نهــاد و توســعه همکاری هــای 

مشــترک بــا ســازمان های مختلــف دولتــی و غیردولتــی مرتبــط برگــزار شــد. 
ایــن نمایشــگاه کــه دســتاوردهای متنــوع و متعــدد آن موجــب شــگفتی بســیاری 
ــان  ــامی و کارشناس ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــران و نماین ــئوالن، مدی از مس
ــوان و اســتعداد یــک نهــاد برآمــده از انقــاب را  دســتگاه هــای مختلــف شــد، ت
بــه نمایــش گذاشــت کــه از روز اول تاســیس بــر یــک شــعار تکیــه کــرده اســت؛ 

»مــا مــی توانیــم«
البتــه نکتــه مهــم و قابــل تامــل شــعار »مــا مــی توانیــم« جهادگــران عرصــه علــم، 
ــد  ــرار داده ان ــوآوری را چاشــنی کار خــود ق ــاوری کــه کارآفرینــی و ن ــش و فن دان
یــک تفــاوت اساســی بــا ســایرین دارد و آن اینکــه جهــاد دانشــگاهی بــا تــاش و 
تــوان جهادگــران و بــا کمتریــن بودجــه دولتــی ایــن دســتاوردها و توانمنــدی هــا 
را رقــم زده اســت. مجموعــه هــای بســیاری در کشــور هســتند کــه مایــه افتخــار 
ــی  ــرایط متفاوت ــه از ش ــای بودج ــف ه ــث ردی ــا در بح ــا آن ه ــتند ام ــور هس کش
برخوردارنــد و بــا بودجــه اندکــی کــه بــه جهــاد دانشــگاهی ارائــه مــی شــود قابــل 

مقایســه نیســتند.
شــاید برخــی ســوال کننــد دلیــل ایــن همــه موفقیــت جهــاد دانشــگاهی کــه بــا 
ــت؛  ــد گف ــرو شــده چیســت؟ در پاســخ بای ــدگان روب ــرت بســیاری بازدیدکنن حی
جهــاد دانشــگاهی  در طــول بیــش از چهــار دهــه آموختــه اســت کــه بایــد خــود 
تــاش کنــد، بــر دانــش و تــوان نیروهــای جهادگــر خــود تکیــه کنــد، نــوآور و خاق 
باشــد، از کارشــکنی هــا ناامیــد نشــود، از اخبــار و شــایعات منفــی تاثیــر نپذیــرد 
و در یــک کام بــا تکیــه بــر شــبکه پرتــاش سراســری خــود در 3۱ اســتان کشــور 
کارآفریــن باشــد و بــه تــوان خــود و ظرفیــت داخلــی متکــی باشــد. ایــن مجموعــه 
نــوآور و خــاق عــاوه بــر تــوان و ظرفیــت داخلــی از رصد دانــش و فنــاوری خارجی 
نیــز غفلــت نکــرده و بــا اســتفاده از تــوان علمــی دانشــمندان و صاحــب نظــران خود 

بــازار منطقــه و جهــان را رصــد و ارزیابــی نمــوده اســت.
جهــاد دانشــگاهی بــا تکیــه بــر رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب همــواره خــود 
را یاریگــر و بــازوی توانمنــد دولتهــا دانســته و فــارغ از مرزبنــدی هــای جناحــی و 
سیاســی بــه فکــر توســعه و آبادانــی کشــور بویــژه در حــوزه سرنوشــت ســاز علــم و 
فنــاوری و تبدیــل ایــده بــه محصــول و تولیــد ثــروت از دانــش مطــرح نمــوده اســت. 
ــش  ــه چال ــی ب ــه اصل ــد حرب ــم و تهدی ــه تحری ــرایطی ک ــت در ش ــته اس بایس
کشــیدن کشــور عزیزمــان ایــران اســت جــا دارد تصمیــم گیــران و تصمیــم ســازان 
ــن  ــد و از ای ــدر بدانن ــتاوردها را ق ــا و دس ــدی ه ــن توانمن ــدگان ای و بازدیدکنن

ــد.  ــره بگیرن ــور به ــی کش ــای واقع ــع نیازه ــرای رف ــتاوردها ب دس
برگــزاری »نمایشــگاه توانمندی هــا و دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی ۱۴۰۰« کــه 
نقطــه عطفــی در تاریــخ فعالیــت ایــن نهــاد ارزشــمند و »رویــش مبــارک« اســت 
ــزاد  ــک و دســت مری ــادی تبری ــان جه ــاوران و کارآفرین ــوآوران، فن ــه همــه ن را ب
ــه  ــت را ب ــن یادداش ــم ای ــی بالی ــود م ــر خ ــه ب ــی ک ــم و در حال ــی گویی م
پایــان مــی بریــم، گرچــه مــی دانیــم؛ هــزاران یادداشــت و ســرمقاله هــم بــرای 

ایــن موفقیــت کــم و انــدک اســت.

12صفحه
قيمت: 5000 تومان
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اختصاص 12 هزار
میلیارد تومان تسهیالت
کم بهره برای حمایت 

از دانش بنیان ها

تفاهم نامه همکاری 
جهاددانشگاهی  و موسسه
 کار و  تامین اجتماعی   

کاریابی ها به دفاتر 
پیشخوان ارتقاء می یابند

ساماندهی نیرو  در  دستور کار 
وزارت آموزش و پرورش 

حمایت مدیر شبکه 5 سیما
از برند اوهوپ 

2

رونمایی از مدرسه ملی مهارت 
بـا حضـور  وزیــر 

آموزش و پرورش 

28

مدرسه ملی مهارت آینده مشاغل و مشاغل آینده 
جهاد داشگاهی  با حضور دکتر یوسف نوری  وزیر 
آموزش وپرورش و دکتر محمد صادق بیجندی معاون 
آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی و جمعی از مدیران  
حوزه آموزش جهاد دانشگاهی در نمایشگاه توانمندی ها 

و دستاوردهای جهاد دانشگاهی رونمایی شد.

صدور مجـوز مشـاغل 
و کسب و کارهای خانگی

در سه روز 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  عبدالملکی،  حجت اهلل  دکتر   
اجتماعی در دومین نشست ستاد ساماندهی و حمایت 
از مشاغل خانگی در سال جاری گفت: مشاغل خانگی، 
 نقش مهمی در زیست بوم ملی اشتغال و توسعه اقتصاد 
کشور ایفا می کنند و در مقایسه با سایر مشاغل، هزینه 

های به مراتب کمتری دارند.

3

10

8

4

انسیه خزعلی مطرح کرد: 

توسعه مشاغل خانگی و اشتغال زنان دانش آموخته
 با همکاری جهاد دانشگاهی 

معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیـس 
جمهـوری بـا اشـاره بـه دسـتاوردها و 
در  دانشـگاهی  جهـاد  توانمندی هـای 
بخش مشـاغل خانگی، گفت: امیدواریم 
کـه  پشتیبـانی هـــایی  بـا  بتوانیـم 
می شـود، طرح توسـعه مشاغل خانگی 
و اشـتغال زنـان دانش آموختـه را بیش از 

پیش توسـعه دهیم.
انسـیه  دکتـر  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
خزعلی در حاشیه بازدید از »نمایشگاه 

دسـتاوردهای جهـاد دانشـگاهی ۱۴۰۰« اظهـار کرد: پیش تر با جهاد دانشـگاهی در زمینه های 
مختلـف همـکاری داشـته ایم و بـا برخـی از فعالیت هـا آشـنا هسـتیم و از دسـتاوردهای آن 
اسـتفاده کرده ایـم و ایـن نمایشـگاه موجـب شـد بتوانیـم یک بـار دیگر ایـن دسـتاوردها را از 

نزدیـک ببینیم.
خزعلـی بـا اسـتقبال از دسـتاوردهای جهاد دانشـگاهی در حـوزه اشـتغال و کارآفرینی گفت: 

جهـاد دانشـگاهی در حـوزه اشـتغال و کارافرینـی موفق عمل کرده اسـت.
انسـیه خزعلـی در ایـن بازدیـد، از غرفه هـای نمایشـگاه جهـاد دانشـگاهی به ویـژه غرفه هـای 
مربـوط بـه فعالیت هـای زنـان سرپرسـت خانـوار و دسـتاوردهای پزشـکی در حـوزه درمـان 

نابـاروری دیـدن کرد.

استقبال کم نظیر مسئوالن و نمایندگان از نمایشگاه  توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  

جهاددانشگاهی نماد واقعی نوآوری، فناوری  و کارآفرینی 

دعوت به همکاری
یک گروه بزرگ و معتبر صنعتی جهت تکميل کادر موردنياز خود از افراد واجد شرایط در ردیف های شغلی زیر دعوت به 

همکاری می نماید. متقاضيان می توانند پس از مطالعه دقيق شرایط احراز، رزومه خود را به نشانی اعالمی ارسال نمایند. 
Job.iramon@gmail.com

*** توجه: درج عنوان شغلی در Subject ایميل های ارسالی الزامی است***  

شرایط احراز عنوان شغلی و ایمیل 

سرپرست فروش 
)محل کار: دفتر مرکزی تهران( 

●آقا ، تمام وقت ● حداقل 10 سال در شرکت های تولیدکننده سم و کود کشاورزی 
دانش فنی در زمینه نهاده های کشاورزی ● مسلط به بازار هدف در زمینه کود و سم کشاورزی 

●داشتن انگیزه برای کار بلندمدت ● امکان سفر خارج از استان و تسلّط در برگزاری نمایشگاه های استانی 
●توانمندی در انجام کار گروهی● پیگیر● سختکوش● منظم● متعهد و عالقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی 

●تعهد به اصول بنیادین اخالقی مانند راستگویی و امانتداری 

کارشناس فروش 
)محل کار: دفتر مرکزی تهران( 

●آقا/خانم ● تمام وقت● حداقل 5 سال در شرکت های تولیدکننده سم و کود کشاورزی و بذر  
●دانش فنی کافی در زمینه نهاده های کشاورزی ● مسلط به بازار هدف در زمینه کود و سم کشاورزی 

●مسلط به فنون مذاکره مؤثر● آشنایی با مسیرهای فروش داخلی در بازار مود و سم کشاورزی 
●آشنایی با مهارتهای بازاریابی ● فروش و مارکتینگ● داشتن انگیزه برای کار بلندمدت 

●امکان سفر خارج از استان●توانمندی در انجام کار گروهی 
پیگیر● سختکوش● منظم● متعهد و عالقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی 

●تعهد به اصول بنیادین اخالقی مانند راستگویی و امانتداری 

شــرکت تعاونــی مهندســی و نــوآوری دانشــگاه شــریف از افــراد 
)سرپرســت  دانشــجویی  امــور  نفرکارشــناس  »دو  شــرایط  واجــد 
ــاً ۹ نفرجهــت  ــان« جمع ــگاه و ۶ نفرنگهب ــک نفرناظمــه خواب ــگاه(، ی خواب
ــه  ــوت ب ــش دع ــه و گزین ــوابق، مصاحب ــی س ــق بررس ــتخدام از طری اس
ــات  ــب اطالع ــرای کس ــد ب ــی توانن ــان م ــد. متقاضی ــی نمای ــکاری م هم
ــد. ــه نماین ــه آدرس: mpco.sharif.ir مراجع ــرکت ب ــن ش ــگاه ای ــه وب  ب
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راه اندازی 200 استارت آپ با حضور ایرانیان
 و کارآفرینان خارج از کشور

معـاون روابـط علمـی و سـرمایه انسـانی مرکـز تعامات بیـن الملـل معاونت علمـی و فناوری 
برنامـه حمایتـی از ایرانیـان متخصـص و کارآفریـن خارج از کشـور را تشـریح کرد.

سـید علی حسـینی تصریـح کرد: برنامه همـکاری با متخصصـان و کارآفرینان ایرانـی خارج از 
کشـور، در راسـتای نیـل به اهداف بلند مدت چشـم انداز علمی کشـور و بهره گیـری از ذخایر 
علمی و حرفه ای سـرمایه انسـانی خارج از کشـور و به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده های 

فناورانه به داخل از سـال ۱3۹3 اجرایی شـد.
معـاون روابـط علمـی و سـرمایه انسـانی مرکـز تعامات بیـن الملـل معاونت علمـی و فناوری 
افـزود: تاکنـون بـه واسـطه این برنامـه، بیـش از ۸۵۰۰ نفر از متخصصـان و کارآفرینـان ایرانی 
خـارج از کشـور ثبـت نـام کـرده اند؛ همچنین همـکاری بیـش از ۲۴۰۰ نفر بـا مراکز علمی و 

صنعتـی داخـل کشـور رقم خورده اسـت.
حسـینی خاطـر نشـان کـرد: تا کنـون بیـش از ۲۰۰ اسـتارت آپ از طریـق کارآفرینـان ایرانی 
خـارج از کشـور در ایـران راه انـدازی شـده کـه بـرای ۲۴۰۰ نفـر از دانـش آموختـگان داخلـی 

فرصـت شـغلی ایجـاد کرده اسـت..
وی بـا اشـاره بـه برنامـه »حمایـت نظـام وظیفه تخصصـی در خـارج از کشـور« در قالب طرح 
همـکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خاطر نشـان کرد: متخصصـان و کارآفرینان ایرانی، 
دانـش آموخته مقطع کارشناسـی ارشـد یا دکتـری از ۱۰۰ دانشـگاه برتر دنیا شـاغل در ۲۰۰ 
دانشـگاه برتر دنیا یا شـاغل در حوزه کسـب و کار های موفق و شـناخته شـده حوزه تخصصی 
خـود مـی توانند بـا انجام پروژه ای تحقیقاتی در مـرز دانش یا با انتقال تکنولـوژی روز به ایران 

کارت معافیـت از خدمـت نظام وظیفه عمومی را کسـب کنند.
بـه گفتـه معـاون روابط علمی و سـرمایه انسـانی مرکـز تعامات بیـن الملل معاونـت علمی و 
فناوری ، در سـال جاری بیش از 3۵ نفر از متقاضیان نظام وظیفه، شناسـایی شـده اند که ۱۵ نفر 
از ایـن افـراد بـا صدور مجوز سـتاد کل در پایگاه هـای میزبان برنامه همـکاری با متخصصان و 

کارآفرینـان ایرانـی خارج از کشـور پروژه خود را شـروع کـرده اند.

هفته نامه بازارکار از این شماره
 دوشنبه ها منتشر می شود
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وزیر نفت در پاسخ به سوال خبرنگار بازارکار مطرح کرد 

اختصاص 12هزار میلیارد تومان تسهیالت 
کم بهره  برای حمایت از دانش بنیان ها

 و توسعه اشتغال

وزیـر نفـت در نمایشـگاه توانمنـدی هـا وسـتاوردهای جهاد دانشـگاهی در پاسـخ به سـوال 
خبرنـگار بـازارکار  دربـاره برنامـه هـای وزارت نفـت برای توسـعه اشـتغال در کشـور گفت: 
12هـزار میلیـارد تومـان  تسـهیالت کـم بهـره بـرای حمایـت از دانـش بنیـان ها و توسـعه 

اشـتغال اختصـاص داده ایم.
بـه گـزارش بـازارکار، جـواد اوجـی وزیر نفـت در حاشـیه بازدید از نمایشـگاه دسـتاوردهای 
جهـاد دانشـگاهی در جمـع خبرنـگاران اظهار کـرد: امـروز از مجموعـه توانمندی های جهاد 
دانشـگاهی بازدیـد کـردم و قراردادهـا و تفاهمنامه هایـی نیز در حاشـیه این بازدیـد به امضا 
رسـید تـا بیـش از پیـش از ظرفیت هـای ایـن مجموعـه توانمنـد در صنعـت نفـت کشـور 

اسـتفاده کنیم.
وزیـر نفـت در خصـوص ظرفیت هـای اشـتغالزایی در طرح هـای نفتـی گفـت: قانـون بودجه 
1400 در تبصـره 18 ظرفیت هـای خوبـی را در اختیـار مـا گذاشـته کـه هـم از ایـن محـل 
و هـم از محـل تسـهیالتی بالـغ بـر 12هـزار میلیـارد تومـان کـه به صـورت تسـهیالت کم 
بهـره و از طریـق بانک هـای تجـاری طـرف قـرارداد پرداخـت خواهـد شـد بتوانیـم حمایت 
خوبـی از شـرکت های مختلـف بویـژه شـرکت های دانـش بنیـان و به خصوص شـرکت هایی 
کـه خواهـان فعالیـت در مناطـق محـروم هسـتند انجـام دهیـم بـه طـور حتـم آغـاز ایـن 

فعالیت هـای گسـترده اشـتغالزایی های خوبـی را بـه همـراه خواهـد داشـت.

صنعت نفت با کمک جهاددانشگاهی متحول می شود
مهنـدس اوجـی در بازدیـد از نمایشـگاه توانمنـدی هـا و دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی 
اظهـار کـرد: امیدواریـم تـا بتوانیم با ظرفیـت مجموعه جهاددانشـگاهی و نیـازی که صنعت 
نفـت امـروز بـه دانـش روز بـه ویـژه در حـوزه شـرکت هـای دانـش بنیـان دارد، بـه تحول 

اساسـی در صنعـت نفـت دسـت پیـدا کنیم.
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، مهنـدس جـواد اوجـی وزیـر نفـت در جریان 
همراهـی  بـا   1400 جهاددانشـگاهی  دسـتاوردهای  و  توانمندی هـا  نمایشـگاه  از  بازدیـد 
دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی بیـان کـرد: بـا توجـه به سـوابق خـود در 
حـوزه وزارت نفـت و شـرکت های مختلـف صنعـت نفـت، کاماًل بـا توانمندی هـای مجموعه 

جهاددانشـگاهی َآشـنا هسـتم.
فعالیت هـای  مجموعـه  از  را  دسـتاوردهایی  نمایشـگاه  ایـن  در  و  امـروز  افـزود:  وی 
جهاددانشـگاهی بـه ویـژه در حـوزه صنعـت نفـت کشـور مشـاهده کـردم کـه جای بسـیار 
خوشـحالی و امیـدواری بـه آینـده دارد تـا بتوانیـم بـا ظرفیت مجموعـه جهاددانشـگاهی و 
نیـازی کـه صنعـت نفـت امـروز بـه دانـش روز به ویـژه در حـوزه شـرکت های دانـش بنیاد 

دارد، بـه تحـول اساسـی در صنعـت نفـت دسـت پیـدا کنیـم.
مهنـدس اوجـی تصریـح کـرد: امـروز قـرارداد و تفاهم نامه هایـی در راسـتای برطـرف کردن 
نیازهـای صنعت نفت کشـور با جهاددانشـگاهی منعقد شـد که شـاید مهمتریـن آن ها بحث 
نمـک زدایـی یـا فـراورش نفـت خام بـه ویـژه در میدان نفتـی آزادگان اسـت که بـا احداث 

ایـن مجموعـه روزانـه بیـش از 50 هزار بشـکه نفـت فراوری خواهد شـد.
وزیـر نفـت ادامـه داد: بـا طرح آزمایشـی کـه در این زمینه به سـرانجام رسـیده، ایـن اتفاق 
خـوب کـه پیـش از ایـن از سـوی شـرکت های خارجـی پیگیـری و اجـرا می شـد، بـا همت 
مجموعـه جهاددانشـگاهی بـرای صنعـت نفـت رقـم می خـورد و همچنیـن، بحـث نـاوگان 
نوسـازی و بازسـازی دکل هـای شـرکت ملـی حفـاری کـه احتیـاج به بازسـازی و نوسـازی 

دارنـد نیـز از دیگـر برنامه هـا و تفاهم نامه هایـی بـود کـه امـروز بـه سـرانجام رسـید.
نوسازی ناوگان حفاری شرکت ملی حفاری با کمک جهاد دانشگاهی

مهنـدس اوجـی اظهـار کـرد: با همـت و توانـی کـه مجموعـه جهاددانشـگاهی دارد، ناوگان 
حفاری شـرکت ملی حفاری شـاهد نوسـازی و بازسـازی ویژه خواهد بود و ظرف پنج سـال 
ناوگان شـرکت ملی حفاری کشـور بازسـازی می شـود. همچنین، پروژه پسـآب صنعتی نیز 

از دیگـر تفاهم نامه هایـی بـود کـه امـروز پیگیری و منعقد شـد.
وی در ادامـه سـخنان خـود خطـاب بـه مسـئوالن جهاددانشـگاهی قـول مسـاعد داد تا این 
وزارتخانـه از ظرفیـت و توانمنـدی جهاددانشـگاهی و شـرکت های دانـش بنیـان بـه خوبـی 

کند. اسـتفاده 
وزیـر نفـت تصریـح کـرد: بـه زودی فراخوان هـای مربـوط بـه حوزه هـای مختلـف صنعـت 
نفـت اعـالم می شـود تـا نیازهـای صنعـت نفـت در حوزه هـای باالدسـتی و پایین دسـتی با 
اسـتفاده از ظرفیـت مجموعـه جهاددانشـگاهی و دیگـر شـرکت های دانش بنیان مشـکالت 

حـوزه صنعت نفـت برطرف شـود.
مهنـدس اوجـی بـا بیـان ایـن کـه اعتقـاد کاملـی بـه تولید و سـاخت داخـل داریـم، گفت: 
وزارت نفـت قطعـاً از توانمندی هـای جهاددانشـگاهی و شـرکت های دانـش بنیـان حمایـت 
می کنـد. همچنیـن، در حـوزه چاه هـای کم بـازده نیز می توانیـم از ظرفیت جهاددانشـگاهی 
بـرای افزایـش تولیـد و بهـره گیری بهینـه از 700 چـاه کم بازده کشـور بهره گیـری کنیم. 
در ایـن زمینـه در حـال تنظیـم قرادادهایـی هسـتیم تـا بتوانیـم چاه هـای مـورد نظـر را 
بـه افزایـش تولیـد رسـانده و از ایجـاد هزینه هـای سـنگین و هنگفـت بـرای وزارت نفـت 

کنیم. جلوگیـری 
وی اظهـار کـرد: در حوزه لوله مغزی سـیار بـرای تعمیر چاه ها نیز مجموعه جهاددانشـگاهی 
ابتـکار خوبـی انجـام داده و امـروز بـا تفاهم نامـه ای که انجـام شـد، 59 دسـتگاه از این لوله 
مغـزی سـیار بـرای صنعـت نفـت کشـور تولیـد و فراهـم خواهـد شـد. امیـدوار هسـتم که 
دیگـر نیازهـای حـوزه صنعـت نفت کشـور نیـز از سـوی مجموعـه جهاددانشـگاهی برطرف 

و رفع شـود.

آمادگی جهاددانشگاهی برای اجرای پروژه های مختلف در حوزه نفت
در ادامـه دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی نیـز اظهـار کـرد: نفـت ایـران 
صنعتـی اسـت کـه پیچیده تریـن فـن آوری هـا در آن مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. توسـعه 
فـن آوری در ایـن صنعـت عـالوه بر ایـن که نیازهـای صنعت نفـت را تأمین کـرده و رقابت 

پذیـری آن را حفـظ می کنـد، موتـور محـرک سـایر صنایـع نیـز خواهـد بود.
وی افـزود: جهاددانشـگاهی از گذشـته ارتبـاط خوبـی بـا صنعـت نفـت داشـته اسـت. ایـن 
صنعـت از توسـعه فـن آوری هـا اسـتقبال زیـادی کـرده اما گلـه مندی مـا اغلب ایـن بوده 
کـه زمـان تصمیـم گیری هـا در ایـن زمینـه خیلـی طوالنـی اسـت یعنـی تـا ایـن کـه مـا 
ادعایـی را مطـرح کـرده و ایـن ادعـا ارزیابـی شـده و به قـرارداد منجر شـود، زمـان طوالنی 

سـپری می شـود.
دکتـر طیبـی ادامـه داد: مـا در دوره دولـت جدیـد آیت اهلل رئیسـی حدود یک مـاه پیش با 
مسـئوالن وزارت نفـت نشسـتی برگـزار کـرده و زمینه هـای همـکاری و توانمندی هـای این 
نهـاد را بیـان و آمادگـی خود بـرای اجرای پروژه هـای مختلف در این حـوزه را اعالم کردیم.

رییـس جهاددانشـگاهی بیـان کـرد: بـا اسـتقبال وزیـر نفـت و همـکاران ایشـان در ایـن 
وزارتخانـه و نیـز شـرکت های مختلـف حـوزه صنعـت نفـت کشـور، زمینـه بـرای ایجـاد 
تفاهم نامه هـا و قرادادهـای مختلـف بیـن جهاددانشـگاهی و وزارت نفـت فراهـم شـد کـه 
طـی ایـن قراردادهـا بحث هـای مربـوط بـه تولیـد زودهنـگام پیگیـری و برنامـه اجرایی آن 

از امـروز آغـاز شـد.
وی اظهـار کـرد: همچنیـن، توافق نامه نوسـازی و بازسـازی ناوگان شـرکت ملی حفاری 
ایـران نیـز در دسـتور کار دو نهـاد قـرار دارد کـه طـرح بزرگی بـوده و مبلغـی در حدود 
400 میلیـون دالر را شـامل می شـود. انعقـاد تفاهم نامـه در حـوزه سـاخت 59 حلقـه 
کالف دسـتگاه لولـه مغـزی سـیار و نیـز سـاخت تجهیـزات آب همـراه نفت نیـز از دیگر 
برنامه هـای ویـژه تعامـل و همـکاری بیـن جهاددانشـگاهی و وزارت نفـت اسـت کـه در 

ایـن نمایشـگاه نهایی شـد.
دکتـر طیبـی در پایـان سـخنان خـود ضمن قدردانـی از تالش هـا و پیگیری هـای وزیر نفت 
در اجـرای قـرارداد و تفاهم نامه هـای مربوطـه، تصریـح کـرد: امیدواریـم این حرکـت الگویی 

بـرای سـایر وزارتخانه ها و صنایع کشـور باشـد.

دیدار مردمی عبدالملکی با اهالی منطقه 1۷ تهران تا پاسی از شب 

با اقدامات انجام شده، ماه های آینده وضعیت بهتر می شود 

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی گفـت: در ماه هـای آینـده بـا تصمیماتی که 
گرفتـه شـده، وضعیـت خیلـی بهتـری خواهیـم داشـت و نتایـج خـود را قطعـاً 

داد.  نشـان خواهد 
بـه گـزارش بـازارکار، حجـت اهلل عبدالملکی،همزمـان با سـالروز حماسـه 9 دی  
در مسـجد جامـع ابـوذر تاکیـد کـرد: باید شـرایط نامسـاعد کنونـی را که مردم 

در آن بـه سـر مـی برند ترمیـم و بهسـازی کنیم.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی یـادآور شـد: دشـمن بـا برخـی اقدامـات به 
دنبـال انتقـام گرفتـن و ضربـه زدن بـه ملـت ایـران اسـت و یکی از ایـن راه ها 
مسـائل اقتصـادی اسـت. بنابرایـن وظیفـه مـا ایـن اسـت که بـا خدمت رسـانی 
بـه ملـت و حـل مشـکالت آنـان این مکـر و فریب دشـمن را هـم زمیـن بزنیم. 
عبدالملکـی افـزود:  دولـت سـیزدهم، در شـرایطی کار را آغـاز کرد کـه حقیقتاً 
مشـکالت بسـیار زیـادی وجـود داشـت از ایـن رو رئیـس جمهـور به ما دسـتور 
داده انـد کـه وقـت خـود را صـرف خدمـت به مـردم کنیم و بـه دنبـال این که 

در گذشـته چـه اتفاقاتـی افتاده، نباشـیم.
عبدالملکـی، خطـاب بـه نمازگزاران و مـردم حاضر در این مراسـم گفت:  دولت 
واقعـاً در شـرایط سـختی کار خـود را شـروع  کـرد،  رئیس جمهـور  مرتـب 
نشسـت هـای اقتصـادی را بـا وزرای مربوطـه برگـزار و گزارش هـای بیـکاری، 
گرانـی و معیشـت مـردم را از مسـئوالن دریافـت و بـرای آن چـاره اندیشـی 

می کننـد.
  وی تصریـح کـرد : یقینـاً نتیجـه ایـن تـالش هـا بـه زودی، خـود را نشـان 

داد. خواهـد 
 وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـه تغییـرات مدیریتی در دولت اشـاره کرد 
و گفـت: قطعـا« در انتخـاب افـراد دقـت مضاعفـی صـورت می گیـرد و مدیـران 
کارآمـد، فسـاد سـتیز، انقالبـی، دسـتپاک و مردمی بـه کار گرفته خواهند شـد.

و  یـادآور شـد: همزمـان رصـد مسـائل  اجتماعـی،  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزیـر 
مشـکالت در سـطوح مختلـف انجـام می شـود، رئیـس جمهـور تاکنـون نزدیک 
به 1۳ سـفر اسـتانی  داشـته و در هر سـفر تعدادی از وزرا، ایشـان را همراهی 

کنند.  مـی 
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی تصریـح کـرد: بنـا داریـم هـر مـاه بـه اتفاق 
معاونیـن و مدیـران وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی،  یـک مسـجد را در 
تهـران یـا شهرسـتان هـا بـرای حـل مشـکالت مـردم  انتخـاب کـرده و در آن 

حضـور داشـته باشـیم  و مشـکالت را از نزدیـک بررسـی و رفـع کنیـم.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی،معاونیـن، مدیـران ایـن وزارتخانه و روسـای 
سـازمان هـای تابعـه، در دیـداری صمیمانـه با  اهالـی منطقـه 17 تهران)فالح( 
در  مسـجد جامـع ابـوذر تهـران، حضـور یافت و تا پاسـی از شـب  مشـکالت و 

درخواسـت هـای مردمـی را بررسـی کرد .
در ایـن دیـدار، مردم مشـکالت و موضوعات مرتبـط با وزارتخانـه را در ارتباطی 
رو در رو و صمیمانـه  بـا دکتـر عبدالملکـی، وزیـر تعاون،کار و رفـاه اجتماعی و 

کردند. مطـرح  مدیرانش 

دعوت دکتر بیرانوند از معاون 
جهاددانشگاهی برای حضور در شورای 

اندیشه ورزی وزارت تعاون 

معــاون کارآفرینــی وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی درگفــت وگــو بــا 
بــازارکار  در بازدیــد از غرفــه معاونــت آمــوزش وکارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی 
ــتغال  ــی واش ــت کارآفرین ــت معاون ــن سیاس ــت:  مهمتری ــو گف ــتان گفتگ در بوس
ــی  ــوم کارآفرین ــی اجــرای سیاســت زیســت ب ــاه اجتماع ــاون کار ورف وزارت تع

اســت.
ــر  ــی دکت ــا همراه ــه ب ــد ک ــن بازدی ــد در ای ــی  بیراون ــود کریم دکترمحم
مهنــدس  و  دانشــگاهی  جهــاد  آفرینــی  وکار  آمــوزش  معــاون  بیجنــدی 
ــد  ــام ش ــاد انج ــن نه ــتغال ای ــی واش ــرکل کارآفرین ــتی مدی ــیروس دش س
ــعه مشــاغل  ــای توس ــش ه ــی از چال ــه صــدور مجــوز یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــاه  ــاون کار ورف ــت وزارت تع ــرد:  سیاس ــح ک ــوده، تصری ــور ب ــی در کش خانگ
ــب  ــای کس ــدور مجوزه ــردن ص ــان ک ــهیل و آس ــو تس ــک س ــی از ی اجتماع
ــی  ــاه اجتماع ــاون کار ورف ــارت وزرات تع ــر نظ ــوی دیگ ــی و ازس و کار خانگ

برفعالیــت مشــاغل و کســب وکارهــای خانگــی در سراسرکشوراســت.
ــتغال وزارت  ــی واش ــت کارآفرین ــت معاون ــن سیاس ــد مهمتری ــی بیراون کریم
ــی  ــوم کارآفرین ــت ب ــت زیس ــرای سیاس ــی را اج ــاه اجتماع ــاون کار ورف تع
ــوم نقــش همــه دســتگاهها  درکشــور عنــوان کــرد وگفــت : در ایــن زیســت ب

ــود . ــی ش ــی مشــخص م ــتغال وکارآفرین ــوزه اش درح
اشــتغال  درحــوزه  دانشــگاهی  از دســتاوردهای جهــاد  اســتقبال  بــا  وی 
کــرد. تاکیــد  نهــاد  ایــن  بــا  بیشــتر  همــکاری  بــر  کارآفرینــی   و 

ــاون آمــوزش  ــر بیجنــدی مع ــد از دکت ــن بازدی ــد در ای ــر کریمــی بیراون دکت
و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی دعــوت کــرد در شــورای اندیشــه ورزی 
ــزار  ــی برگ ــی و دولت ــان خصوص ــکاری متخصص ــا هم ــه ب ــه ک ــن وزارتخان ای

ــد.  ــرکت نماین ــود ش ــی ش م
بازدیــد دکتــر محمــد صــادق بیجنــدی دســتاوردهای اشــتغال  درایــن 
ــی توســعه مشــاغل خانگــی  ــه اجــرای طــرح مل ــاد دانشــگاهی را در زمین جه
ملــی  مدرســه  انــدازی  راه  و  شــغلی  هدایــت  جامــع  نظــام  وهمچنیــن 

ــرد. ــریح ک ــارت تش مه

در بازید از غرفه معاونت آموزش وکارآفرینی 
جهاد دانشگاهی عنوان شد

دکتر قالیباف در مراسم افتتاحیه نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی بیان کرد: ◄
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی نماد اتکاء

 و اطمینان به  متخصصان داخلی است
دکتـر قالیبـاف در مراسـم افتتاحیـه نمایشـگاه توانمندی هـا و 
دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی اظهار کرد: نمایشـگاه توانمندی ها 
و دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی نشـان داد می توان بـا اطمینان 

بـه نیروهـا و متخصصـان داخلی تکیـه کرد. 
 به گزارش بازارکار، مراسـم افتتاح نمایشـگاه توانمندی ها و دستاوردهای 
جهاددانشـگاهی امـروز 5 دی مـاه با حضور دکتر محمدباقـر قالیباف و دکتر 
حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی برگـزار شـد و رییـس مجلـس 
شـورای اسـالمی پس از بازدید از نمایشـگاه دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی 
ضمـن قدردانـی از تـالش هـای جهادگـران ایـن نهـاد بیـان کـرد: از 
ویژگـی هـای مهـم نمایشـگاه مـی توان بـه بحث علمـی و فن آورانـه بودن 

آن در حـوزه هـای مختلـف اشـاره کرد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که همیشـه صحبـت از متخصصان داخلی اسـت و 
ایـن نمایشـگاه نمـادی از این مسـاله می باشـد کـه می توان بـا اطمینان 
بـه نیروهـا و متخصصـان داخلـی تکیـه کـرد، گفت: این نمایشـگاه نشـان 
داد در مـواردی کـه نیازمنـد فـن آوری خارجـی هسـتیم نیز برخـی نمونه 
هـا وجـود داشـت کـه نشـان مـی داد در انتقال فـن آوری و بومی سـازی 
نیـز بـا برندهـای مختلـف دنیا همـکاری و پیگیـری الزم انجام شـده و از 

ظرفیـت آن هـا به خوبی اسـتفاده شـده اسـت.
رییـس مجلـس شـورای اسـالمی ادامه داد: در بخشـی از زمینـه ها مانند 
بخـش پزشـکی نمایشـگاه، فعالیـت هـای ماندگاری انجام شـده که نشـان 
مـی دهـد مـا هـم از جهـت علمـی در مـرز علـم حرکـت مـی کنیـم و هم 
همزمـان آن را بـه صـورت کاربـردی در محیط هـای کاری و بیمارسـتان ها 

اسـتفاده مـی کنیم کـه از نمونه های آن نیز می توان به مسـاله سـلول های 
بنیـادی و ... اشـاره کرد.

دکتـر قالیبـاف بیـان کـرد: برخـی اوقات اتفـاق می افتـد که مـا کار را 
انجـام مـی دهیـم و علـم را برای علم و توسـعه علـم بـه کار می گیریم، اما 
امـروز در شـرایطی قـرار داریـم کـه بایـد به صورت مسـاله محـور حرکت 
کنیم. تمامی پروژه های جهاددانشـگاهی که در این نمایشـگاه ارایه شـده، 
مسـاله محور اسـت؛ بدین معنا که اولویت این پروژه ها در کار مشـخص شده و 
این ما سیاسـت گذاران هسـتیم که باید دقت کنیم تا حتما پیشران های تحول 
اقتصـادی را فعـال کنیـم. اگـر امـروز اقتصاد مشـکل اصلی ما اسـت، باید به 
طور روشـن اولویت ها و پیشـران های خود را مشـخص کرده و پروژه های کالن 
خود را در این پیشـران ها ارایه کنیم تا بتوانیم ظرفیت ها را به صورت مسـاله 

محور پای کار بیاوریم.
رییـس مجلـس شـورای اسـالمی ادامـه داد: در بازدیـد مشـخص 
شـد کـه پیگیـری الزم در زمینـه در سـرمایه گـذاری و صنعتی کردن 
تـالش هـای فـن آورانـه و علمـی کشـور بـه خوبی انجـام نمی شـود. 
امـروز متأسـفانه در کشـور نقدینگی بسـیار لجـام گسـیخته ای وجود 
دارد کـه بـرای سـوق دادن این نقدینگی به فضای تولید و سـرمایه گذاری 
در مسـایل اولویـت دار در حـوزه پیشـران ها و پروژه هـای کالن، نیازمند 
بازتعریـف دقیقـی در حـوزه چگونگـی سـرمایه گـذاری در ایـن پـروژه ها 

هستیم.
وی بیـان کـرد: امروز کـه در دوران تحریم بوده و سـرمایه گذاری خارجی 
در کشـور وجود ندارد، مسـاله مهم چگونگی اسـتفاده از سرمایه های داخلی 
اسـت که این مسـاله از ضعف های کار ما اسـت که باید به خوبی پیگیری 

و مرتفـع شـود. امـروز به طور قطع عـرض می کنم که در مجلس شـورای 
اسـالمی همانطـور کـه سـال گذشـته توجه ویـژه ای بـه جهاددانشـگاهی 

داشـتیم، امسـال نیز در همان راسـتا حرکت خواهیم کرد.
دکتـر قالیبـاف بـا بیان اینکـه تحـول اقتصـادی زمانـی رخ می دهد که 
سیسـتم اداری و اجرایـی را اصـالح کنیم، تصریح کرد: راه حل این مسـاله نیز 
ایـن اسـت که مکانیزم سـرمایه گـذاری را به سـمت نهادهای غیـر دولتی 
مانند جهاددانشـگاهی و بخش خصوصی سـوق دهیم. باید مؤسساتی مانند 
جهاد دانشـگاهی داشـته باشـیم که بتوانند پیشـران های تحـول در حوزه 
اقتصادی، آموزشـی، فرهنگی، پزشـکی، مهندسـی و ... را به حرکت درآورند. 
اگـر امـروز به سـمت ایـن نهادهای غیـر دولتـی نرفته و بخـش خصوصی 
را فعـال نکنیـم، نمـی توانیـم از این ظرفیت عظیـم به خوبی بهـره ببریم.

مسـئوالن  بـه  مـن  گفـت:  پایـان  در  وی  بـازارکار،   گـزارش  بـه 
جهاددانشـگاهی و مـردم عزیـز ایران اسـالمی قول می دهـم که حتما هم 
در برنامـه بودجـه سـال آینـده و هـم در برنامه هفتم توسـعه که در شـش 
ماهه اول سـال آینده تنظیم می شـود، ضعف های حوزه سیاسـت گذاری را مرتفع 
کـرده و بتوانیـم تحـول اقتصـادی را با کمک جوانان و پیشکسـوتان عرصه 

علـم و فـن آوری و تـالش پیـش ببریم.   

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجوز مشاغل خانگی باید ظرف سه روز، تایید 
یا رد شود ، در غیر این صورت، سیستم به طور اتوماتیک مجوز را صادر می کند. 

به گزارش بازارکار از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، دکتر حجت اهلل عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین 
نشست ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در سال جاری گفت: مشاغل 
خانگی،  نقش مهمی در زیست بوم ملی اشتغال و توسعه اقتصاد کشور ایفا می کنند 

و در مقایسه با سایر مشاغل، هزینه های به مراتب کمتری دارند.
وزیـر تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اظهـار کـرد: در ایـران، بـه دلیـل تنـوع بـاالی 
جغرافیایـی، قومیتـی و فرهنگی، ظرفیت های بسـیاری برای مشـاغل خانگی وجود 
دارد، امـا در طـول 5 سـال، صرفـا 240 هزار شـغل در حوزه مشـاغل خانگی ایجاد 

شـده است.
 عبدالملکـی تاکیـد کـرد:  در دوره  جدید، اقدامات انقالبی و اساسـی چون تسـهیل 

و کاهـش زمـان صـدور مجوز ها باید اتفـاق بیفتد. 
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، ادامه داد: دسـتگاه های متولی، موظف هسـتند 
بـا همکاری سـتاد مشـاغل خانگی شـرایط صدور مجـوز را طوری تنظیـم کنند که 
هـر کسـی بتوانـد بـا ثبت کـردن اطالعـات، کار خـود را آغـاز کند و سـخت گیری 

قبـل از صـدور مجـوز به نظـارت بعد از شـروع کار تبدیل شـود.
وی تصریـح کـرد : فعالیت هـای کسـب  و کار بـه سـه دسـته تقسـیم می شـوند، 
دسـته اول، فعالیت هـای ممنـوع کـه بایـد مشـخص و اعالم شـوند، دسـته ی دوم، 

فعالیت هـای مجـاز کـه بایـد تاییدیه دریافـت کنند و گروه سـوم فعالیت هـای باز ،  
هـر فعالیتـی بـه جـز دو مـورد اول صرفا با ثبـت در سـامانه اجازه فعالیـت خواهند 

داشت.
عبدالملکـی، در خصـوص سـاز و کار نظـارت بر مشـاغل خانگی ثبتـی توضیح داد: 
هنـگام ثبـت اطالعـات در سـامانه یک تعهدنامـه وجـود دارد که صاحبان مشـاغل 

بایـد تکمیـل کننـد تـا بی نظمـی و هـرج و مـرج رخ ندهد.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی تصریـح کـرد:  ظـرف ده روز آینده، دسـتگاه ها 
بایـد فهرسـت خـود را بـه مـا اعـالم کننـد در غیـر ایـن صـورت در گروه سـوم 

قـرار خواهنـد گرفت.
عبدالملکـی گفـت: در اقتصـاد کشـور، فرصـت های بی نهایـت و بی شـماری برای 

اشـتغال خانگـی وجـود دارد که به نحو مطلوب اسـتفاده نشـده اسـت.
عبدالملکی با بیان اینکه، مشـاغل خانگی، عمدتا خانواده محور هسـتند اظهار داشـت:  
در کشـورهای پیشـرفته و فوق صنعتی، مشـاغل خانگی پیشـرفت زیادی داشـته و 

2۳ درصد اشـتغال  را شـامل می شـود.
وی گفت: مشـاغل خانگی، ارتباط مسـتقیمی با توسعه اشـتغال دارد، در کشورهای 
توسـعه یافته شـاهد هسـتیم که بخشـی از زنجیـره ارزش خود را به خانـه ها منتقل 

کـرده اند.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی خاطر نشـان کـرد: به تازگی،قانونی برای تسـریع  
صـدور مجوزهـا،  در مجلـس تصویـب شـده و مصوبه دیگـری نیز در شـورای عالی 

اشـتغال در ایـن خصوص داشـته ایم.
محمـود کریمـی بیرانوند،معـاون توسـعه کارآفرینی و اشـتغال نیز  در این نشسـت 
بـا تاکیـد بر اهمیت توسـعه مشـاغل خـرد و خانگی گفـت: اختیارات صـدور مجوز 

مشـاغل خانگـی به اسـتان هـا و شهرسـتان ها تفویض می شـود.
وی بـا تاکیـد بـر ضرورت تنظیم بـازار عنوان کـرد: اتحادیه های تعاونـی تامین نیاز 

بـا هدف ایجاد زنجیره ارزش تشـکیل می شـود.
کریمـی بیرانوند خاطر نشـان کرد : فرایند صدور مجوز مشـاغل خانگـی از نظارت های 

پسـینی جایگزین نظارت پیشـینی می شود.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خبر داد : 

صدور مجوز مشاغل و کسب و کارهای خانگی در سه روز
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مدیر مالی/ رئیس مالی

مدیر فروش/ کارشناس فروش

مدیر مارکتینگ/ کارشناس مارکتینگ

مدیر بازرگانی

کارشناس بازرگانی خارجی

مدیر اداری/ کارشناس اداری

کارشناس واحد فناوری اطالعات

مدیر تولید/ کارشناس تولید

مدیر آزمایشگاه/ کارشناس آزمایشگاه

مدیر انبار/ کارشناس انبار

کارشناس برنامه ریزی

کارشناس اداری و منابع انسانی

مدیر کارخانه

مدیر منابع انسانی 

هلدینگ دارویی معتبر برای دفتر مرکزی )تهران( و کارخانه )ساوه( نیازمند 
نیروی های متخصص با شرایط ذیل می باشد:

با تحصیالت حداقل لیسانس و سابقه کار مرتبط در شرکت های داروسازی
 )دفتر مرکزی- تهران(

با تحصیالت حداقل لیسانس و سابقه کار مرتبط در شرکت های داروسازی 
)دفتر مرکزی- تهران(

با تحصیالت حداقل لیسانس و سابقه کار مرتبط در شرکت های داروسازی
 )دفتر مرکزی- تهران(

مجرب مسلط به فرآیندهای خرید داخلی، خارجی، فروش و صادرات با تحصیالت 
حداقل لیسانس و سابقه کار مرتبط در شرکت های داروسازی )دفتر مرکزی- تهران(

با تحصیالت حداقل لیسانس و سابقه کار مرتبط در شرکت های داروسازی
 )دفتر مرکزی- تهران(

با تحصیالت حداقل لیسانس و سابقه کار مرتبط در شرکت های داروسازی )دفتر 
مرکزی- تهران(

لیسانس و سابقه کار  با تحصیالت حداقل  فناوری اطالعات  واحد  کارشناس 
مرتبط در شرکت های داروسازی )دفتر مرکزی- تهران(

با تحصیالت حداقل لیسانس و سابقه کار مرتبط در شرکت های داروسازی 
)کارخانه- ساوه(

با تحصیالت حداقل لیسانس و سابقه کار مرتبط در شرکت های داروسازی 
)کارخانه- ساوه(

با تحصیالت حداقل لیسانس و سابقه کار مرتبط در شرکت های داروسازی 
)کارخانه- ساوه(

در شرکت های  مرتبط  کار  و سابقه  لیسانس  با تحصیالت حداقل  با مدرک 
داروسازی )کارخانه- ساوه(

با تحصیالت حداقل لیسانس و سابقه کار مرتبط در شرکت های داروسازی 
)کارخانه- ساوه(

با تحصیالت و سابقه کار مرتبط در شرکت های داروسازی )کارخانه- ساوه(

با تحصیالت و سابقه کار مرتبط در شرکت های داروسازی )کارخانه- ساوه(

با سابقه کار مرتبط در شرکت های داروسازی )کارخانه - ساوه(

خواهشمنداست رزومه های خود را با درج عنوان شغلی به ایمیل ذیل ارسال فرمایید.

Email: job.recruitment1400@gmail.com
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تفاهم نامــه همــكاري  فی مابیــن موسســه کار و تامیــن اجتماعــی 
و معاونــت آمــوزش و کارآفرینــی جهاددانشــگاهی در غرفــه معاونــت 
نمایشــگاه  در  واقــع  جهاددانشــگاهی  کارآفرینــی  و  آمــوزش 
توانمنــدی هــا و دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی بــه امضــاء رســید.

بــه  گــزارش  بــازارکار  ، دکتــر رضــا شــریعت معــاون وزیــر کار و 
رییــس موسســه کار و تامیــن اجتماعــی با اعــام اینكه جهاد دانشــگاهی 
از دهــه هــا وســالهای پیــش همــكاری مســتمر و موثــر بــا یكدیگــر 
داشــته و دارنــد گفــت: در حــال حاضــر کــه توســعه و اجــرای ســند 
ــی وزارت تعــاون و کار اســت  ــوم اشــتغال ماموریــت اصل زیســت ب
ــكاری وزارت کار و  ــترک هم ــل مش ــد فص ــی توان ــند م ــن س ای

جهــاد دانشــگاهی باشــد.
ــكاری  ــه هم ــاره ب ــا اش ــز ب ــدی نی ــادق بیجن ــد ص ــر محم دکت
ــرد:  ــح ک ــه وزارت کار تصری ــا مجموع ــگاهی ب ــاد دانش ــوب جه خ
ــداف  ــق اه ــه تحق ــت ب ــوان و ظرفی ــه ت ــا هم ــاد دانشــگاهی ب جه
ــک  ــور کم ــتغال کش ــوم اش ــت ب ــند زیس ــای س ــت ه و ماموری

ــرد. ــد ک خواه
معــاون آمــوزش و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی  تصریــح کــرد: 
بــا توجــه بــه ماموریــت هــای موسســه کار و تامیــن اجتماعــی در 
زمینــه هــای آموزشــی؛ پژوهشــی و انتشــاراتی بــازارکار، اشــتغال و 
کارآفرینــی از یــک ســو و تجــارب، ظرفیــت هــای بالقــوه و بالفعــل 
معاونــت آمــوزش و کارآفرینــی جهاددانشــگاهی در تدوین و پیاده ســازی 
ایــن برنامــه هــا و طــرح هــا،  تفاهــم نامــه همــكاری بیــن دو مجموعه 

بــه امضــاء رســید.
ــر  ــاون وزی ــریعت مع ــا ش ــر رض ــور دکت ــا حض ــم  ب ــن تفاه ای
تعــاوْن کار و رفــاه اجتماعــی و رییــس موسســه کار و تامیــن 
ــوزش و  ــاون آم ــدی مع ــادق بیجن ــد ص ــر محم ــی و دکت اجتماع
کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی بــه منظــور توســعه کمــی و کیفــی 
ــی هــای  ــه از توانای ــات آموزشــی، پژوهشــی و اســتفاده بهین اقدام

ــید. ــا رس ــه امض ــن ب ــی طرفی ــی و پژوهش ــی، آموزش علم
ــه از  ــدی بهین ــره من ــكاری به ــه هم ــن  تفاهم نام ــوع ای  موض
ــردی طرفیــن  ظرفیــت هــای علمــی، مدیریتــی، تخصصــی و کارب
در پیــاده ســازی برنامــه و طــرح هــای مــورد توافــْق،  هــم افزایــی 
و مشــارکت در اجــرای برنامــه هــا و طــرح هــای توســعه اشــتغال 
ــی و  ــی، پژوهش ــای آموزش ــه ه ــكاری در زمین ــی ، هم و کارآفرین
ــازارکار، اشــتغال و  انتشــاراتی و  اطــاع رســانی در زمینــه هــای ب

ــی اســت. کارآفرین
براســاس ایــن گــزارش،  انجــام مطالعــات کاربــردی در زمینــه های 
ــدی  ــای کلی ــاخص ه ــاء ش ــت ارتق ــی در جه ــتغال و کارآفرین اش
ــزاری نشســتهای تخصصــی مشــترک  ــی،  برگ ــازارکار و کارآفرین ب
ــای  ــوزه ماموریته ــا در ح ــوالت روز دنی ــن تح ــا آخری ــب ب متناس
موسســه و وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی،  انجــام همــكاری های 
ــوزش و  ــازی، آم ــگ س ــج و فرهن ــای تروی ــه ه ــترک در زمین مش

توانمندســازی بــا رویكــرد هــم افزایــی و ایفــای نقــش ســازنده در 
زیســت بــوم ملــی اشــتغال،  همــكاری و هــم اندیشــی در شــناخت 
مشــكات و مســائل اشــتغال کشــور و تدویــن و ارائــه راهكارهــای 
ــای  ــه ه ــل برنام ــع انســانی ذی ــی،  توســعه مناب سیاســتی و اجرای
راهبــردی موسســه از طریــق تربیــت کارشــناس، مربــی و مشــاور و 
همــكاری در تدویــن برنامــه هــای توســعه مهــارت هــای بــازارکار 
بویــژه مهــارت هــای آینــده بــرای دانشــجویان و دانــش آموختــگان،  
همــكاری در زمینــه اشــتغال دانــش آموختــگان مبتنــی بــر 
نیازهــای حــال و آینــده و توســعه گفتمــان و اجــرای طــرح هــای 
توســعه، حــول محــور آینــده مشــاغل و مشــاغل آینــده و چالــش های 
آینــده کار و ... از زمینــه همــكاری موسســه کار وتامیــن اجتماعــی 

بــا جهــاد دانشــگاهی اســت.
ــردی  همچنیــن تعریــف و تدویــن طرحهــا و برنامــه هــای کارب
ــه،   ــه موسس ــه ب ــترک و ارائ ــای مش ــک از همكاریه ــر ی ــل ه ذی
و  آمــوزش  پژوهشــی،  و  علمــی  هــای  ظرفیــت  بكارگیــری 
ــكاری،   ــای هم ــه ه ــداف و زمین ــق اه ــت تحق ــی در جه کارآفرین
ابــاغ تفاهم نامــه بــه واحدهــای جهــاد در جهــت پیــاده ســازی برنامــه هــای 
مشــترک در سراســر کشــور،  اختصــاص امكانــات آموزشــی، 
الكترونیكــی و زیرســاخت هــای مرتبــط بــرای پیــاده ســازی برنامــه های 
ــانه ای  ــت رس ــتفاده از ظرفی ــترک،  اس ــی مش ــی و آموزش ترویج
ــهیل  ــترک و تس ــای مش ــه ه ــانی برنام ــاع رس ــعه اط ــرای توس ب
ــازار  ــه ب ــه نام ــه در هفت ــای موسس ــه ه ــار و اطاعی ــكاس اخب انع

کار و ســایر درگاههــای جهــاد اولویــت دهــی بــه اجــرای طرحهــا 
و برنامــه هــای مشــترک تدویــن شــده بــا تخصیص اعتبــار از زمینــه های 

ــت. ــی اس ــن اجتماع ــه کار و تامی ــا موسس ــاد ب ــكاری جه هم
در همیــن راســتاْ موسســه نیــز در معرفــی برنامــه هــا و اولویــت هــای 
پژوهشــی و آموزشــی، حمایــت در تدویــن و اجــرای برنامه هــای 
ــگان،  ــش آموخت ــتغال دان ــعه اش ــرای توس ــی ب ــی و آموزش ترویج
ــی  ــن الملل ــا ســازمانهای بی ــاد در ارتباطــات ب مشــارکت دادن جه
بویــژه  ILO  بــرای اجــرای طرحهــای مشــترک، بــه اشــتراک گذاری 
ــات و  ــده کار و تحقیق ــته، آین ــای کار شایس ــه ه ــارب در زمین تج
طرحهــای اجــرا شــده، حمایــت از ایجــاد مراکــز هدایــت شــغلی در 
مراکــز آمــوزش عالــی و دانشــگاههای کشــور، حمایــت از برنامــه هــای 
ــتغال و  ــای اش ــه ه ــاور در زمین ــی و مش ــناس، مرب ــت کارش تربی
ــی  ــات علم ــای هی ــین و اعض ــدی  از مدرس ــره من ــی، به کارآفرین
همــكار موسســه توســط جهــاد در دوره هــای  تعریــف شــده 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــی، هم آموزش
بــر اســاس ایــن گــزارْش، بــه منظــور عملیاتــی شــدن موضــوع 
تفاهــم نامــه، بــه ازای هــر برنامــه یــا طــرح، قــرارداد همــكاری بــا 
اســتفاده از ظرفیــت جهــاد دانشــگاهی در اســتان هــا بیــن طرفیــن 

بــه امضــا خواهــد رســید.
ــوده و  ــال ب ــاء 3 س ــان امض ــه از زم ــن تفاهم نام ــدت ای م
ــل  ــن قاب ــق طرفی ــورت تواف ــدت و در ص ــای م ــس از انقض پ

ــد. ــی باش ــد م تمدی

با حضور رئیس جهاد دانشگاهی؛ 

سامانه پنجره واحد معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی رونمایی شد 

سامانه پنجره واحد معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی با حضور 
دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی و دکتر بیجندی معاون آموزش و 

کارافرینی جهاد دانشگاهی رونمایی شد.
بـه گزارش خبرنـگار بازارکار سـامانه پنجره واحـد معاونت آموزش 
و کارآفرینـی جهـاد دانشـگاهی یـک سـامانه جامـع اسـت کـه همـه 
حـوزه آموزش و کارآفرینی جهاد دانشـگاهی اعم از دانشـگاه هـا و مراکز 
آمـوزش عالـی، مراکـز علمـی کاربـردی؛ مراکـز آمـوزش تخصصی ، 
سـامانه هـای بـازارکار، یادگیری الكترونیكـی، مراکز آزمـون و کانون 
مشـاغل  آینـده  بـرای  مهـارت  ملـی  مدرسـه  شایسـتگی،  ارزیابـی 
و مشـاغل آینـده و طـرح هـا و پـروژه هـای ملـی را بـه طـور کامـل 

پوشـش مـی دهد.
دکتـر بیجندی معـاون آموزش و کارافرینی جهاد دانشـگاهی در مراسـم 

رونمایـی، اهـداف این سـامانه و دکتر افشـین صندوقدار مدیر پنجـره واحد معاونت آمـوزش و کارآفرینی جهاد دانشـگاهی جزئیات این سـامانه 
تشـریح کرد. را 

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در مراسم امضای تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی عنوان کرد: 

سند زیست بوم اشتغال فصل مشترک همکاری وزارت کار و جهاد دانشگاهی است 

اولین مجموعه جامع ایرانی آموزش زبان انگلیسـی با نام تجاری 
بیـن رشـته ای  و  بزرگ  ملی،  طرحی  به عنوان   EIGHT
با حضور وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در  جهاددانشگاهی 
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی رونمایی شد.

به گزارش بازارکار، با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حجت االسام والمسلمین 
مصطفی رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه ها از  اولین مجموعه جامع ایرانی آموزش زبان 
انگلیسـی با نام تجاری EIGHT به عنوان طرحی ملی، بزرگ 
و بیـن رشـته ای در نمایشگاه »توانمندی ها و دستاوردهای 

جهاددانشگاهی 1400« رونمایی شد.
دکتر محمدصادق بیجندی، معاون آموزش و کارآفرینی 
با  رابطه  در  مراسم  این  در  سخنانی  طی  جهاددانشگاهی 
کار  رونمایی  این  اظهار کرد:   ،»eight« از کتاب رونمایی 
کارآفرینی  و  فرهنگی  پژوهش،  حوزه  بر  مبتنی  مشترکی 

جهاددانشگاهی است.
وی افزود: کتابی که رونمایی می شود حاوی بحث های 
مختالفی همچون والیتمداری است. مقام معظم رهبری در 
سال 92 دغدغه ای را مطرح کردند که محتوای کتب زبان 
همین  به  است.  فرهنگی  هجمه  دارای  محتوایی  انگلیسی 
دلیل جهاددانشگاهی وظیفه داشت در این حوزه ورود پیدا 

کرده و گام بردارد.
رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  عنایت  با  است  گفتنی 
انقاب  عالی  شورای  اعضای  با  دیدار  در   1392/9/19 در 
فرهنگی مبنی بر ضرورت توجه و تحول در منابع آموزشی 
زبان انگلیسی، طرح »اولین مجموعه جامع ایرانی آموزش 
طرحی  به عنوان   EIGHT تجاری  نام  با  انگلیسـی«  زبان 
ملی، بزرگ و بیـن رشـته ای بـا مشـارکت گروهـی بـزرگ 
با مشارکت 60 نفر از متخصصان در 15 تخصص گوناگون از 
و  شـد  آغاز  رسما  جهاددانشگاهی  در  ابتدای سـال 1392 
بر  مبتنی  آموزشی  فاخر  محصول  یک  به عنوان  اکنون 

استفاده  مورد  کشور  سطح  در  دنیا،  روز  استانداردهای 
زبان آموزان قرار گرفته است.

دلیل اصلی اجرای طرح ملی تدوین کتب آموزش زبان 
انگلیسی، ابعاد گوناگون فرهنگی و اجتماعی این موضوع بوده 
که با همت دانشمندان و متخصصان جهاددانشگاهی، منجر 
به تولید یک محصول پیشرفته با ابعاد علمی و حتی اقتصادی 

شده است.
آموزش  تا ضمن  است  تاش شده   EIGHT کتاب  در 
حرفه ای زبان و استفاده از کارآمدترین شیوه های آموزشی، 

نگاهی سالم و بدون آسیب به مقوله فرهنگ داشته باشد.
این مجموعه آموزشی تمام استانداردهای اتحادیه اروپــا 
 )CORPUS( را داراست و برمبنای بانک اطاعاتی CEFR
پیشــرفته  تــا  ابتدایی  که سطوح  نهاده شده  بنا  جامعی 

آمــوزش زبــان انگلیسی را پوشش داده اســت.
این مجموعه 8 بسته آموزشی است که محتوای 6 بسته 
به همراه سایر ضمایم  آن شامل 12 جلد کتاب است که 
راهنمای  کتاب  دانش آموز،  کار  کتاب  دانش آموز،  )کتاب 
معلم، فایل های صوتی، آزمون ها و قلم گویا( آماده شده است.

برند منابع آموزشی زبان انگلیسی »EIGHT« رونمایی شد
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دکتـر سـعید اشـناب مدیـر شـبکه پنـج سـیما 
در بازدیـد از غرفـه معاونـت آمـوزش و کارآفرینـی 
و  توانمندی هـا  نمایشـگاه  در  جهاددانشـگاهی 
برنـد  از  گفـت:  دانشـگاهی  جهـاد  دسـتاوردهای 
اوهـوپ برای برندسـازی و بازاریابی مشـاغل خانگی 

حمایـت مـی کنیـم.
مدیر شـبکه پنج سـیما در گفتگو با بازارکار و در 
حاشـیه بازدید از غرفه معاونت آموزش و کارآفرینی 
جهاد دانشـگاهی درنمایشـگاه توانمندی ها ودسـتاوردهای جهاد دانشگاهی در گفتگو با 
بازارکارگفت: الگوی نوین توسـعه مشـاغل خانگی از دستاوردهای خوب جهاد دانشگاهی 
در حـوزه اشـتغال و کارآفرینـی اسـت و آمادگـی داریـم بـا امضـای تفاهـم نامـه ای با 
جهاد دانشـگاهی برای ترویج فرهنگ توسـعه مشـاغل خانگی و همچنین برند سـازی 
محصـوالت تولیـدی هـای داخلی بویـژه در زمینـه توانمندسـازی زنان وبانـوان که در 

حـوزه مشـاغل خانگی فعالیت دارنـد در این زمینـه گام برداریم.
گفتنـی اسـت صـدا و سـیما در فرهنـگ سـازی و ترویـج و تولید کاالهـای داخلی 

نقش مهمـی دارد.

مشاغل خانگی

نماینده اقلید درمجلس شورای اسالمی درگفت وگو
 با بازارکار عنوان کرد:

جهاد دانشگاهی یک نهاد تاثیر گذار
 برای توسعه آموزش های مهارتی برای 

دانش آموختگان دانشگاهی است 
دکترمسـلم صالحی عضـو کمیسـیون  اقتصادی 
مجلـس  ونماینـده مـردم اقلیـد درمجلـس شـورای 
آمـوزش  معــاونت  غــرفه  از  دربازدیــد  اسـامی 
وکارآفرینی جهاد دانشـگاهی درنمایشگاه توانمندی ها 
ودسـتاوردهای جهـاد دانشـگاهی در بوسـتان گفت 
وگـو گفـت :  یکـی از چالش هـای اساسـی درحـوزه 
اشـتغال بیکاری دانش آموختگان دانشـگاهی اسـت 
کـه ناشـی ازعـدم توسـعه مهـارت و مهـارت آموزی 

درنظـام آموزشـی کشـور اسـت .
وی با اشـاره به اینکه مجلس شـورای اسـامی از 

برنامـه های جهاد دانشـگاهی دربخش هـای مختلف حمایت می کند گفت :  جهاد دانشـگاهی 
درتوانمندسـازی فـارغ التحصیـان و زنـان سرپرسـت خانـوار درتوسـعه مشـاغل خانگـی 
دسـتاوردهای ارزشـمندی دارد و مجلس شورای اسـامی برای ارتقا جایگاه جهاد دانشگاهی 

ازهیـچ حمایتی دریـغ نخواهد کرد.

بازدید استاندار استان مرکزی از نمایشگاه توانمندی ها 
ودستاوردهای جهاد دانشگاهی 

اســتاندار  االئمــه  مخلــص  فــرزاد 
ــگاه  ــد از نمایش ــزی دربازدی ــتان مرک اس
جهــاد  ودســتاوردهای  توانمندی هــا 
دانشــگاهی دربوســتان گفتگو از دستاوردها 
و خدمــات جهاد دانشــگاهی درعرصــه های 

ــرد. ــل ک ــف تجلی مختل
ــگار بازارکاراســتاندار  ــه گــزارش خبرن ب
دربازدیــد  مرکــزی همچنیــن  اســتان 
ازغرفــه معاونــت آمــوزش وکارآفرینــی جهاد 
دانشــگاهی در جریــان اجــرای طــرح هــای 

ــی  ــاغل خانگ ــعه مش ــن توس ــی نوی الگوی
ــا در ۳۱  ــرح ه ــن ط ــی ای ــوه اجرای و نح

ــد. ــنا ش ــور آش ــتان کش اس
ــا  ــه ب ــص االئم ــرزاد مخل ــدس ف مهن
اشــاره بــه نتایــج خــوب طــرح ملــی 
درکشــور  خانگــی  مشــاغل  توســعه 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــت ازاج ــتار حمای خواس
درزمینــه هــای مختلــف توســعه اشــتغال 
وکارآفرینــی دراســتان مرکــزی شــد .

مدیر شبکه پنج سیما در بازدید از غرفه معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی: 

از برند اوهوپ برای برند سازی 
مشاغل خانگی حمایت می کنیم

مدیـرکل دفتر نـوآوری و کسـب و کار نوین در 
گفتگـو با بازارکار درنمایشـگاه دسـتاوردها 
وتوانمندی های جهاد دانشگاهی دربوستان 
گفتگـو با اشـاره بـه حمایت هـای معاونت 
علمی وفناوری ریاسـت جمهوری ازصنایع 
خـاق گفـت : یکـی از برنامـه هـای مـا 
تدویـن و ارایه اسـتاندارهای بـرای حمایت 

از برندهـا، بازاریابـی وتوسـعه صنایع خاق 
اسـت کـه مـی توانیـم دراین راسـتا از 
و  محصـوالت  وبازاریابـی  برندسـازی 
نیـز  خانگـی  مشـاغل  دسـتاوردهای 
درراسـتای بازاریابـی ، برندسـازی وفـروش 

حمایـت مـی کنیم.

بازدیدها

از بازاریابی مشاغل خانگی وصنایع خالیق حمایت می کنیم 
مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری: 

مجلـس  تلفیـق  کمیسـیون  عضـو 
درشـورای اسـامی دربازیـدی از نمایشـگاه 
توانمندی ها ودسـتاوردهای جهاد دانشگاهی 

درگفـت وگـو بـا بـازارکار
جهاد دانشگاهی می تواند انقالبی 

درحوزه مشاغل خانگی ایجاد کند
مجلـس  تلفیـق  کمیسـیون  عضـو 
درشـورای اسـامی دربازیـدی از نمایشـگاه 
توانمندی ها ودسـتاوردهای جهاد دانشـگاهی 
دربوستان گفتگو اعام کرد جهاد دانشگاهی 
درحـوزه مهـارت آموزی و هدایت شـغلی و 
توسعه مشاغل خانگی دسـتاوردهای خوبی 
داشـته ومجلس شورای اسـامی ازبرنامه ها 
وفعالیـت هـای جهـاد دانشـگاهی درحـوزه 

اشـتغال وکارآفرینـی حمایـت مـی کند.
دکترسـارا فاحـی نماینـده مـردم ایام 
درمجلس شـورای اسـامی در گفـت وگو با 
بـازارکار بـا اعام این خبر گفت : درگذشـته 
صـدای جهـاد دانشـگاهی کمتـر شـنیده 

می شـد امـا درحـال حاضر بـا دسـتاوردها 
و توانمنـدی ها یـی که این نهـاد از خود به 
معرض نمایش گذاشـته این صـدا ازهرزمان 

دیگـری بهتر شـنیده می شـود .
وی بـا ابـراز خرسـندی ازگـزارش دکتر 
بیجنـدی معاون آمـوزش وکارآفرینی جهاد 
کار  اشـتغال  دسـتاوردهای  از  دانشـگاهی 
آفرینـی وآمـوزش ایـن نهاد گفـت :  یکی از 
دغدغـه های ما این اسـت که جایگاه  جهاد 
دانشـگاهی با این همه فعالیت درحوزههای 
مختلف علمـی و آموزشـی وکارآفرینی باید 

بازتعریف شـود. جهـاد دانشـگاهی به خوبی 
خلـق ارزش وثـروت مـی کنـد و بـرای 
و  آموختـگان  دانـش  آمـوزی  مهـارت 

دارد  برنامـه  سـربازان 
دکتـر فاحـی بـا اشـاره بـه اینکـه جها 
دانشـگاهی پلی بین دانشگاه و جامعه است 
گفـت:  دربحـث توسـعه مشـاغل خانگـی 
نیـز اعتقـاد داریـم ایـن موضوع درراسـتای 
توسـعه نهـاد خانـواده اسـت و مـی توانیم 
هـا و مشـاورهها کـه جهـاد  آمـوزش  بـا 
دانشـگاهی آنهـا را دنبـال می کند توسـعه 
زنـان  و  بانـوان  بـرای  را  خانگـی  مشـال 

توسـعه دهنـد 
مشـاغل  توسـعه  گفـت:  درپایـان  وی 
دنیـا  مختلـف  درکشـورهای  خانگـی 
دسـتاوردهای خوبـی داشـته و امیدواریم با 
حمایت های مجلـس ودولـت واقدامات خوب 
جهاددانشگاهی انقابی توسط جهاد دانشگاهی 
درحـوزه مشـاغل خانگی به وقـوع بپیوندد. 

جهاد دانشگاهی می تواند انقالبی درحوزه مشاغل خانگی ایجاد کند 

عضو کمیسیون تلفیق مجلس درشورای اسالمی دربازدید از نمایشگاه توانمندی ها ودستاوردهای 
جهاد دانشگاهی درگفت وگو با بازارکار

مالکیـت  مرکـز  رئیـس  میرطاهـری 
معاونـت  غرفـه  از  بازدیـد  در  معنـوی 
آمـوزش و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی در 
نمایشـگاه توانمنـدی هـا و دسـتاوردهای 
بـا  گفتگـو  بوسـتان  در  جهاددانشـگاهی 
اشـاره بـه اینکـه حـوزه مالکیـت فکـری 
از اهمیـت بسـیاری از حمایـت از نـوآوری 
ثبـت اختـراع و حمایت از اشـتغال و تولید 
دارد اظهـار کـرد: قانـون جدیـد حمایـت 
از مالکیـت فکـری در راسـتای حمایـت از 

اشـتغال و تولیـد اسـت کـه هم ا کنـون از 
سـوی مجلـس شـواری اسـامی تصویـب 
شـده و بـرای تاییـد بـه شـواری محتـرم 

نگهبـان ارسـال شـده اسـت.
میرطاهـری در پاسـخ بـه ایـن سـوال 
بـازار کار که ایـن قانون از چـه زمانی اباغ 
و اجـرا مـی گـردد خاطـر نشـان کـرد این 
قانـون خوبـی بـرای حمایـت از مالکیـت 
فکـری اسـت و منتظـر هسـتیم شـورای 
نگهبـان نفـرات تکمیلـی خـود را در ایـن 

زمینـه اعـام نماید.
مطمئـن هسـتیم بـا ابـاغ ایـن قانـون 
فنـاوران پزوهشـگران و صاحبـان اختـراع 
می توانند از دسـتاوردهای این قانون بهره مند 

شوند.
رئیـس مرکز مالکیـت معنوی با اشـاره 
بـه جایـگاه مناسـب ایـران در حـوزه ثبت 
اختراعـات و شـاخص های حـوزه مالکیت 

معنوی گفـت: در حـوزه ارائـه اظهارنامه های 
مربـوط بـه ثبـت اختـراع ایـران در رتبـه 
برخـی  در  و  دارد  قـرار  جهـان  سـوم 
شـاخص های دیگر نیز موقعیت مناسـبی 

داریم.
میرطاهری ضمن بازدید از دسـتاوردهای 
برندسـازی  زمینـه  در  جهاددانشـگاهی 
بازاریابـی محصـوالت مربـوط بـه توسـعه 
مشـاغل خانگی یادآور شـد مرکـز مالکیت 
معنـوی از برندسـازی محصوالت مشـاغل 
عنـوان  تحـت  اکنـون  هـم  کـه  خانگـی 
 )one home one product( اوهـوپ 
ثبـت  بـه  جهاددانشـگاهی  توسـط  کـه 
رسـیده حمایـت می کنـد و آمادگـی دارد 
سـوی  از  شـده  معرفـی  برندهـای  همـه 
جهاددانشـگاهی را بـا سـرعت و تسـهیل 

بیشـتری ثبـت و ابـاغ نمایـد. 

قانون جدید حمایت از مالکیت فکری در راستای حمایت 
از اشتغال و تولید است

رئیس مرکز مالکیت معنوی در بازدید از غرفه معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی مطرح کرد:

ابتکار و موفقیت نشریه بازارکار در استفاده از مدیا 
و فناوری اطالعات شگفت انگیز است

مدیر مسئول روزنامه همشهری در بازدید غرفه  معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی: 

◄

سرپرست معاونت اشتغال وزارت کار اعالم کرد: ◄

رییس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور : 

۳۶۰ هزار نخبه ایرانی درخارج
 از کشور هستند 

کشور  از  خارج  ایرانیان  مشاوره  مرکز خدمات  رییس 
دربازید ازغرفه معاونت آموزش وکارآفرینی  جهاد دانشگاهی 
در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 
دربوستان گفت وگو گفت: ۳۶۰ هزار نخبه ایرانی درخارج 
ازکشور با تحصیات باال حضور دارند که یکی از برنامه های 

ما جلب وجذب این نخبه های به کشور است.
دکتر سید مجید حاج زاده با اشاره به اینکه براساس 
گزارش بانک جهانی سرمایه ایرانیان خارج ازکشور  بیش از 
۲۴هزار میلیارد دالر تخمین زده می شود گفت: باید همه 
تاش کنیم این سرمایه ها به سرزمین اصلی ایرانیان و ایران 

عزیز برگردد.
وی دربازید از دستاوردهای معاونت آموزش وکارآفرینی جهاد دانشگاهی در حوزه مشاغل خانگی 
وتوسعه اشتغال و کارآفرینی گفت : مرکز ایرانیان خارج از کشور هم برای برند سازی محصوالت 
درخارج از کشور و نیز برای جلب سرمایه گذاری در توسعه مشاغل خانگی و توسعه اشتغال درداخل 

کشور آماده ارایه تسهیات درزمینه های مختلف است.

 سرپرسـت معاونـت اشـتغال و کارآفرینـی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
گفـت: سـامانه جامـع کاریابـی روز دوم دی مـاه راه انـدازی شـد و تاکنـون 

۴۷۰ موسسـه کاریابـی در ایـن سـامانه ثبـت نـام کرده انـد. 
بـه گـزارش بـازارکار، »محمـود کریمی بیرانونـد« در گفت وگویـی اظهـار داشـت: 
سـامانه جامـع کاریابـی برای ارتبـاط بین کارجویـان و کارفرمایان راه اندازی شـد 

تـا از ایـن طریـق زمینـه اشـتغال کارجویان طی قـراردادی فراهم شـود.
وی تاکیـد کـرد: پیـش از ایـن کاریابی ها تحـت سـامانه جامع و منظمـی فعالیت 
نداشـتند تـا از ایـن طریـق نظـارت بـر عملکـرد آنهـا صـورت گیـرد؛ این سـامانه 
تنهـا بـه موضوع اشـتغال سـاالنه بیش از یـک میلیون نفـر نمی پـردازد بلکه یکی 

از ابزارهـا برای اشـتغال اسـت.
سرپرسـت معاونـت اشـتغال و کارآفرینـی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
بـا اشـاره بـه اینکـه هـزار موسسـه کاریابـی داخلـی داریـم، گفـت: وظیفـه آنهـا  
اتصـال کارفرمـا به کارجو اسـت و به عنوان حلقه واسـطه نقش خـود را ایفا می کنند.

وی افـزود: سـامانه جامـع کاریابـی هـا به بهبـود فضـای کسـب و کار و نظارت بر 
فعالیـت موسسـه هـای کاریابـی کمـک مـی کنـد ضمـن اینکـه در وزارت تعاون 

موسسـه هـای کاریابـی را تقویـت خواهیـم کرد.
بیرانونـد بـا بیان اینکه بر اسـاس آخرین آمارهـا، اکنون ۲ میلیـون و ۵۰۰ هزار نفر 
بیـکار در کشـورمان وجـود دارد، اظهـار داشـت: یکـی از مشـکات فضای کسـب 
و کار ایـن بـود کـه کارفرمایـان نمـی توانسـتند نیـروی کار متناسـب بـا فرصـت 

شـغلی را پیـدا کنند.
وی ادامـه داد: همچنیـن کارجویـان هـم بـه خاطر ضعـف مهارتی نمی توانسـتند 
وارد بـازار کار شـود از ایـن رو ایـن سـامانه را به سـازمان فنی و حرفه ای کشـور 

متصـل مـی کنیم تـا خاهـای مهارتی برطرف شـود.
سرپرسـت معاونـت اشـتغال و کارآفرینـی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
خاطـر نشـان کـرد: اکنـون سـامانه ماننـد ظـرف خالـی اسـت کـه موسسـه های 
کاریابـی مـی تواننـد اطاعـات خـود و مهـارت نیـروی کار مـورد نظـر را ثبـت 
کننـد و در مرحلـه بعـد کارجویـان وارد این سـامانه شـده و اطاعـات تحصیلی و 

مهارتـی را ثبـت مـی کنند.

ثبت نام ۴۷۰ موسسه در سامانه جامع کاریابی

مراتـب  بـه  طوفان هـای   ۱۹ کوویـد  بحـران  اخیـر  سـالهای  در  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
سـهمگین تری را بـه کسـب و کارهـا تحمیـل کـرده اسـت کـه در ایران عـاوه بر اثـرات این 
بحـران کوویـد۱۹، قوانیـن دسـت و پاگیـر و محیـط کسـب و کار نامسـاعد مزید علت شـد تا 

فشـارهای محیطـی بی سـابقه ای بـر شـرکت هـای بـزرگ و کوچـک تحمیـل کنـد.
 در همیـن راسـتا دومیـن کنفرانـس دیده بانی کسـب و کار در هفته اول بهمـن ماه به صورت 
آنایـن بـه همـت دانشـکده کارآفرینـی دانشـگاه تهـران برگـزار خواهد شـد، در ایـن رویداد 
اسـاتید، کارآفرینـان و مدیـران اجرایـی حضـور خواهنـد یافـت و پایـش و تحلیـل جامعی از  
ریسـک ها و  روندهـای پیـش رو و اسـتراتژی های پسـا کرونـا ارائـه خواهند داد و بـا دیده بانی 
صنایـع و شـرکت های موفـق، راهکارهایـی بـرای توسـعه ی اکوسیسـتم کارآفرینـی کشـور 

می کنند. پیشـنهاد 
در ایـن کنفرانـس کارآفرینـان و فعـاالن حـوزه اسـتارتاپ در کنـار دانشـگاهیان تـاش 

خواهنـد کـرد تـا بـا دیدگاهـی عمل گرایانـه محورهـای زیـر را پوشـش دهنـد:
•    نوآوری مدل های کسب و کار

•    تحلیل گری و هوش تجاری در توسعه کسب و کار
•    نقش منتورینگ، کوچینگ و مشاوره و توسعه کسب و کار

•    استراتژی های رشد استارتاپ ها و اسکیل آپ
•    استراتژی های توسعه سازمان کارآفرین

•    تصمیم گیری کارآفرینانه: هدف گرایی، امکان گرایی و بریکوالژ
•    استراتژی های منابع انسانی، بازاریابی و زنجیره تامین

•    تاب آوری انطباقی و توسعه کسب و کار در زمان پاندمی کووید ۱۹
•    استراتژی کسب و کار در پساکرونا

•    مرور بین المللی کسب و کارها در زمان پاندمب کووید ۱۹
•    سیاست های دولت و توانمندسازی اکوسیستم کارآفرینی

ایـن کنفرانـس از ۲ تـا ۶ بهمـن ۱۴۰۰ برگـزار می شـود و دکتـر علـی داوری، دبیـر علمـی و  
دکتـر احسـان چیت سـاز، دبیـر اجرایی ایـن کنفرانس هسـتند.

دومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران
 با توجه ویژه به کرونا

 دکتـر عبـداهلل گنجی 
مدیـر مسـئول روزنامه 
همشـهری در بازدید از 
دستاوردهای  نمایشگاه 
 ، هی نشـگا ا د د جها
کـه  ایـن  بیـان  بـا 
ارایـه  توانمندی هـای 
شـده جهاددانشـگاهی 
در این نمایشـگاه تولید 
غـرور مـی کنـد گفت: 
ابتکار و موفقیت نشریه 
بـازارکار در اسـتفاده از مدیـا و فنـاوری اطاعـات شـگفت انگیز اسـتٰ امید 
اسـت مسـئولین کشـور به این باور برسـند که نمونه ای از »ما می توانیم« 

را اینجـا ببیننـد و بـه کار گیرنـد.
ــداهلل گنجــی  ــر عب ــط عمومــی جهاددانشــگاهی، دکت ــزارش رواب ــه گ ب
ــور در  ــا حض ــاه ب ــروز 8 دی م ــهری ام ــه همش ــئول روزنام مدیرمس
نمایشــگاه توانمندی هــا و دســتاوردهای جهاددانشــگاهی اظهــار کرد: آن 
چیــزی کــه در نــگاه آرمانــی بــه مســیر انقــاب ترســیم شــده، بــه ویــژه 
در حوزه هــای علــم، فرهنــگ، کارآفرینــی، مهــارت و نــوآوری، همگی در 

جهاددانشــگاهی متمرکــز اســت.
دکتــر گنجــی بــا بیــان ایــن کــه توانمندی هــای ارایــه شــده 
ــت:  ــد، گف ــی کن ــرور م ــد غ ــگاه تولی ــن نمایش جهاددانشــگاهی در ای
امیــد اســت مســئولین کشــور بــه ایــن بــاور برســند کــه نمونــه ای از 

ــد. ــه کار گیرن ــد و ب ــا ببینن ــم را اینج ــا می توانی م
ــاع  ــون اط ــانه تاکن ــر رس ــوان مدی ــه عن ــده ب ــه بن ــزود: البت وی اف
ــد.  ــز نمی دانن ــردم نی ــاً م ــتم؛ طبع ــا نداش ــن توانمندی ه ــی از ای چندان
ــر  ــف زی ــای مختل ــت خبرگزاری ه ــود فعالی ــا وج ــت ب ــن جه ــه همی ب
نظــر جهاددانشــگاهی در معرفــی ایــن دســتاوردها بایــد تاش بیشــتری 

انجــام شــود.
دکتــر گنجــی تصریــح کــرد: ایــده بنــده این اســت کــه جهاددانشــگاهی 
بــرای انتقــال اخبــار دســتاوردهای خــود بــه مــردم می توانــد در هفتــه 
یــک یــا دو ســاعت از صــدا و ســیما بــه ویــژه ســیما برنامه گرفتــه و بــه بازتاب 

برنامه هــای خــود بپــردازد.
مدیرمســئول روزنامــه همشــهری تصریــح کــرد: چنانچــه چنیــن 
اتفاقــی رخ دهــد و جهاددانشــگاهی بتوانــد از تلویزیــون برنامــه بگیــرد، 
ــا و  ــانی از ظرفیت ه ــوزه اطاع رس ــود در ح بســیاری از مشــکات موج

ــد. ــد ش ــع خواه ــردم مرتف ــه م ــا ب توانمندی ه

تحقق 5۰۰ هزار شغل را با همکاری و توان 
علمی جهاد دانشگاهی عملیاتی می کنیم

مدیـرکل هدایـت های شـغلی کمیته امـداد در بازدید 
از نمایشـگاه توانمندی ها و دسـتاوردهای جهاد دانشگاهی 
پایـدار  بـرای  شـغلی  هدایـت  طـرح  اجـرای  گفـت: 
سـازی اشـتغال ایجـاد شـده مددجویـان اسـت و در 
تـوان و ظرفیـت جهـاد دانشـگاهی  از  ایـن زمینـه 

بـه خوبـی اسـتفاده مـی کنیـم.
بازدیـد  در  رمضانـی  علیرضـا  بـازارکار؛  گـزارش  بـه 
جهـاد  دسـتاوردهای  و  هـا  توانمنـدی  نمایشـگاه  از 
دکتـر محمـد صـادق  بـا همراهـی  کـه  دانشـگاهی  
مهنـدس  و  کارآفرینـی  و  آمـوزش  معـاون  بیجنـدی 
کارآفرینـی  و  اتغـال  مدیـرکل  دشـتی  سـیروس 

جهـاد دانشـگاهی صـورت گرفـت بـا اشـاره بـه اینکـه موضـوع تحقـق ۵۰۰ هـزار شـغل را با 
همـکاری جهـاد دانشـگاهی عملیاتـی مـی کنیـم اظهار داشـت: جهاد دانشـگاهی در سراسـر 
کشـور توانمنـدی هـای زیـادی دارد و مـا از توانمنـدی های علمی و آموزشـی ایـن نهاد برای 
توسـعه آمـوزش هـای کارآفرینـی مـورد نیـاز مددجویان نهایـت اسـتفاده را خواهیم داشـت.

وی ادامـه داد: کمیتـه امـداد امـام )ره( در کنار اشـتغال زایـی برای مددجویـان، اجرای طرح 
هدایـت شـغلی را بـرای پایـدار سـازی اشـتغال ایجـاد شـده پیگیـری مـی کنـد تـا بتوانیـم 

فراینـد اشـتغال ایجـاد شـده را در چرخـه ای مناسـب بـه باالتریـن حـد موفقیت برسـاینم.
مدیـرکل هدایـت هـای شـغلی کمیته امـداد از امضای تفاهم نامـه ها و قراردادهـای همکاری 
بـا جهـاد دانشـگاهی خبـر داد و تصریـح کـرد: جهـاد دانشـگاهی بـازوی مهـم کمیتـه امـداد 
در بحـث هدایـت شـغلی اسـت و از شـبکه فعـال این نهاد در سراسـر کشـور اسـتفاده 

مـی کنیم.

مدیرکل هدایت های شغلی کمیته امداد در بازدید از 
غرفه آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی:

استاندار خراسان شمالی در بازدید از نمایشگاه مطرح کرد:

نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی، محلی
 برای جست و جوی راه حل مشکالت استان ها

محمدرضـا حسـین نـژاد در بازدیـد از نمایشـگاه 
دسـتاوردهای جهاد با همراهی رئیس جهاد دانشگاهی، 
نمایشـگاه دسـتاوردهای جهـاد دانشـگاهی را محلی 
برای جسـت و جوی راه حل مشـکات مختلف کشور 

بـه ویژه اسـتان های کمتر توسـعه یافته دانسـت. 
محمدرضا حسـین نژاد پس از بازدید از نمایشگاه 
دسـتاوردهای جهـاد دانشـگاهی کـه هفتـم دی مـاه با 
همراهی دکتـر طیبی رئیس جهاد دانشـگاهی انجام 
شـد در گفـت و گـو با ایسـنا، اظهـار کرد: هـر یک از 
اسـتان های کشـور با مشـکات خاص خـود رو به رو 
هسـتند که بازدید از نمایشـگاه جهاد می تواند سـبب پیدا کردن راه حل مناسـب برای رفع آن ها باشـد.

وی گفـت: برگـزاری نمایشـگاه ها، یـک نوع فرصت عرضه توانمندی  دسـتگاه ها به حسـاب می آید 
و جهـاد دانشـگاهی بـا سـابقه ای که از گذشـته دارد نمایشـگاه خوبـی را برگزار کرد تـا افراد مختلف 

بـا توانمندی های این مجموعه آشـنا شـوند.
حسـین نـژاد ادامـه داد: تـا زمانـی کـه این نمایشـگاه ها نباشـد و مسـئوالن کشـوری، لشـکری، 
اسـتانداران و سـایر مسـئوالن طی بازدید از آن ها با توانمندی های موجود آشـنا نشـوند، نمی توانند 

بهـره کافـی را از ظرفیت هـای موجـود بـرای همکاری های بیشـتر ببرند.
نماینـده عالـی دولت در خراسـان شـمالی اظهار کرد: جهاد دانشـگاهی دسـتاوردهای بسـیاری در 
حـوزه هـای فرهنگـی و علمـی دارد و برگـزاری این نمایشـگاه فرصتی را بـه وجود آورد تا مسـئوالن 
بسـته بـه نیازهایـی کـه در حـوزه کاری خـود دارند به جسـت و جوی نیازمنـدی های خود باشـند.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بازدیـد از این نمایشـگاه صرفا یـک بازدیـد »اطاعی« نیسـت، گفت: این 
بازدیـد یـک اقـدام کاما میدانی اسـت برای یافتن راه حل مشـکات اسـتان با تکیه بـر توانمندی ها 
و تجربات نخبگان کشـور که در جهاد دانشـگاهی مشـغول به فعالیت بوده و به حوزه های پزشـکی، 

صنعتـی و حتی اکتشـاف نفت ورود پیدا کـرده اند.
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دعوت به همکاری

كارشناس بازرگاني:  خانم، تمام وقت، آشنا به امور ثبت 
سفارش و ترخيص كاال، مسلط به زبان انگليسي، روابط عمومي 

باال، با دقت و با انگيزه، 2 تا 5 سال سابقه كاري مرتبط
ساعت كاري: شنبه تا چهارشنبه 9 تا 17 و پنجشنبه 9 تا 12

حقوق: توافقي، بيمه، بيمه تكميلي، پاداش
مسئول دفتر:  خانم، تمام وقت، منظم و دقيق، روابط عمومي باال

excel و word مسلط به
ساعت كاري: شنبه تا چهارشنبه 9 تا 17:30 و پنجشنبه 9 تا 13
حداكثر 35 سال سن، حقوق : وزارت كار، بيمه، بيمه تكميلي، پاداش

كارمند اداري
excel و word خانم، تمام وقت ، منظم و دقيق،  پرتالش، مسلط به 
ساعت كاري: شنبه تا چهارشنبه 9 تا 17:30 و پنجشنبه 9 تا 13
حداكثر 35 سال سن، حقوق: وزارت كار، بيمه، بيمه تكميلي، پاداش

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

لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.

09195785764

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

دعوت به همکاری

توليدي پرشين بتون جم جهت تكميل كادر خود در استان هاي 
تهران و البرز از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

كارشناس حسابداري
تمام وقت، داراي حداقل مدرك كارشناسي حسابداري و ساير 

رشته هاي مرتبط، حداقل 3 سال سابقه كاري مفيد در واحد مالي
مسلط به امور مالياتي، حسابداري مالي، خزانه داري، صدور اسناد

منظم، دقيق و پيگير، حقوق توافقي،  ناهار
سرويس، بيمه تامين اجتماعي از روز اول، ساير مزاياي قانوني

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

لطفا از تماس تلفني با شماره همراه اعالم شده خودداري فرمائيد.
09125133691

دعوت به همکاری

شركت بهستان پالسما فعال در حوزه هدا پالسما
 و توليد داروهاي مشتق از پالسما 

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

كارشناس روابط عمومي: خانم، تمام وقت
آشنا به حوزه بازاريابي، توانمند در مذاكره با روابط عمومي باال

حداكثر سن 35 سال، عالقه مند به كار تيمي
محدوده فعاليت در استان تهران شهرستان اسالمشهر و در استان 

البرز كرج مي باشد، حقوق ثابت، بيمه، پورسانت
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل 

زير ارسال نمايند.
m.leylaz@behestanplasma.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

»تحليلگر بازار سرمايه«
نام شركت: هلدينگ مالي، شهرستان: تهران

  حداقل مدرك كارشناسي از دانشگاه هاي معتبر در رشته هاي 
MBA  ،مالي، حسابداري

گواهينامه هاي حرفه اي: دارا بودن مدرك حرفه اي تحليل گري 
بازار سرمايه الزامي است.

آشنا با تحليل بنيادي، شناخت كافي از صنايع و شركت هاي 
بورسي، آشنايي با روش هاي تجزيه و تحليل صنايع و شركت ها، 

آشنايي با تجزيه و تحليل صورت هاي مالي و روش هاي 
ارزش گذاري، برخوردار از روحيه كار تيمي و همكاري، متعهد و 

منظم ، دقيق و مسئوليت پذير، 
سابقه فعاليت:  الزامي نيست

لطفا رزومه خود را با عنوان » تحليلگر بازار سرمايه «
 به آدرس زير ارسال نماييد:

CVFinancialGroup@gmail.com

دعوت به همکاری

»CRM كارشناس«
نام شركت: كارگزاري دارا، شهرستان: تهران

كارشناسي، تخصصي: ثبت تماس ها و درخواست هامهارت 
پاسخگويي و پيگيري امور كاربران،مستندسازي و تهيه گزارش هاي 

شفاف، منظم و يكپارچه،تعامل موثر با مشتريان حقيقي و 

حقوقي،توانايي جذب مشتريان بالقوه،آشنا با بازار سرمايه و نهادها
كار به صورت تمام وقت، روحيه همكاري و كار گروهي، منظم و مسئوليت پذير
لطفا رزومه خود را با عنوان »كارشناس CRM« به آدرس زير 

ارسال نماييد:
info@aradbourse.com

گل،  زلفـی  محمدعلـی  دکتـر  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
بـا اشـاره بـه اینکـه، پژوهـش اندیشـیدن بـه چیزهایی 
اسـت کـه قبـًا در مـورد آن اندیشـیده نشـده اسـت 
گفـت: و نتیجـه پژوهـش نیـز یقینـا شکسـت مرزهـای 
دانـش و ایجـاد خاقیت و نـوآوری و در نهایت رسـیدن 
بـه فنـاوری و خلـق ثـروت از دانش اسـت. معنـای علم 
نافـع نیز آن اسـت کـه به درجـه ای از بلوغ دسـت پیدا 
کنیـم کـه از دانـش، ارزش و ثـروت، امنیـت و سـامت 

کنیم. تولیـد 
وزیـر علـوم تحقیقـات و فنـاوری تاکیـد کـرد: در دنیـا  
حـدود 8 درصـد ناخالـص ملـی صـرف پژوهـش مـی 
شـود و امـا بـا نـگاه واقـع بینانـه در ایـران حـدود نیـم 
درصـد از درآمـد ناخالـص ملـی صرف پژوهش می شـود 
کـه این مسـئله، ظلم بـه این آیندگان بـوده و نتیجه آن 

نیـز مسـئله ظهـور و بـروز خام فروشـی اسـت.
دکتـر زلفـی گل بـا اشـاره بـه اینکـه جهاددانشـگاهی 
بـه عنـوان نمونه ای کوچـک از وزارت علـوم در تمامی 
عرصه هـا فعـال اسـت و مـی توانـد بـه عنـوان الگـو در 
زمینـه آمـوزش، فنـاوری و رونق تولید به ویـژه در حوزه 

ارتبـاط دانشـگاه بـا صنعت مطرح شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از ویژگـی هـای منحصـر 
بـه فـرد جهـاد فعـال بـودن در سـه عرصـه تحقیقـات 
بنیـادی، کاربـردی و توسـعه ای اسـت، بیـان کـرد: نـام 
جهادانشـگاهی ایـن مسـئله را نمایـان مـی کنـد کـه 
حرکـت هـای این نهـاد انقابی بـر پایه علم و بـا روحیه 
جهـادی اسـتوار اسـت. روحیه جهادی در هـر عرصه ای 
کـه وارد شـود و چنانچـه بـا علـم و عقـل همراه باشـد، 

موفقیـت را بـه همـراه خواهـد داشـت.
وزیـر علوم تحقیقات و فناوری با اشـاره به دسـتاوردهای 
فـراوان جهاددانشـگاهی در حـوزه هـای مختلـف، گفت: 
کـه  اسـت  مسـئله  ایـن  دهنـده  نشـان  مـوارد  ایـن 
جهاددانشـگاهی بـه اهدافـی کـه در اساسـنامه ای کـه 
طبـق آن تأسـیس شـد، دسـت یافتـه اسـت. امیدواریم 
)از طریـق  مسـئوالن کشـور  و  دولـت  هـای  حمایـت 
جلوگیـری از واردات محصـوالت خارجـی و تهیـه بـازار 
فـروش بـرای محصـوالت( از ایـن نهـاد انقابـی بیشـتر 
شـود؛ چراکه ظلم اسـت محصولی در داخل تولید شـود 

امـا مشـابه آن از خـارج وارد شـود. 
بـا  نیـز  امیدواریـم دانشـگاه های مـا  اظهـار کـرد:  وی 
تولیـد  از جهاددانشـگاهی هـم در زمینـه  الگوبـرداری 

علـم و هـم در زمینه مصـرف علم سـرمایه گذاری کنند. 
بنـده حتما توانمندی هـای جهاددانشـگاهی را در هیئت 
دولـت معرفی کرده و سـعی خواهیم کرد تـا از جهادگران 

جهاددانشـگاهی تقدیـر کنیم.

جهاددانشگاهی متصل كننده جریان علم 
و دانش به جریان صنعت است

حجـت االسـام رسـتمی بیـان کـرد: جهاددانشـگاهی 
نهـادی اسـت کـه بـرای متصـل کـردن جریـان علـم و 
دانـش بـه جریان صنعت ایجاد شـد و در ایـن زمینه هر 
حـوزه ای کـه مجموعـه جهاددانشـگاهی بـر آن تمرکـز 
کـرده و مصـرف کننـدگان نیـز بـدان اقبـال نشـان 

داده انـد، توفیقـات بیشـتری حاصـل شـده اسـت.
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
حــوزه  در  امــروز  کــرد:  اظهــار  دانشــگاه ها  در 
ــن  ــیده ایم. ای ــی رس ــدی بازدارندگ ــه توانمن ــی ب دفاع
بازدارندگــی  در هــر حــوزه ای کــه دانــش بــه خدمــت 
نیــاز جامعــه آمــده، رخ داده اســت. اتفاقــات مختلــف در 
جهاددانشــگاهی نیــز نشــان دهنــده ایــن ظرفیت اســت 
کــه بایــد از ســوی دولــت بــه صــورت جــدی بــه جامعه 

عرضــه شــود.
وی در پایـان سـخنان خـود بـا بیـان اینکه مجموعـه های 
واسـط همچـون وزارت علـوم و ... نیـز بایـد بـا ارتبـاط 
دادن ایـن ظرفیـت هـا بـه مجموعـه هـای مـورد نیـاز 
جامعـه، ایـن مجموعه ها را به نقطه اسـتقال برسـانند، 
تصریـح کـرد: اسـتقال واقعـی در دانشـگاه هـا و مراکـز 
علمـی رقـم خواهـد خـورد و اگـر بـه اینجـا رسـیده و 
نیـز  سیاسـتمداران  شـود،  قطـع  کشـور  وابسـتگی 
دفـاع  اسـتقال کشـور  از  قدرتمندانـه  تواننـد  مـی 

کننـد.

دكتر طیبی:

باید به توان ملی و داخلی اعتماد شود
دکتـر طیبـی در مراسـم تجلیـل از پژوهشـگران برتـر 
نمایشـگاه  کـه  ایـن  بـر  تاکیـد  بـا  جهاددانشـگاهی 
جهاددانشـگاهی نمونه ای از توانمندی کلی کشـور اسـت، 
گفـت: ایـن توانمنـدی در تمـام کشـور وجـود دارد و می 
تـوان بـا دو برنامـه ۵ سـاله به تمـام آرزوهای خـوب خود 
در زمینـه توسـعه اقتصـادی متکی بـر تولیـد دانش ملی 

برسیم.
دکتـر طیبی در این مراسـم اظهـار کرد: در بازدیـد از این 
نمایشـگاه سـوالی که به صورت مکرر از سـوی مسووالن و 
نماینـدگان مجلـس مطـرح می شـد این بود که بـا وجود 
تمـام دسـتاوردهای علمی و فناورانه در این نمایشـگاه که 
کامـا کاربردی هسـتند و بـه لحاظ کیفیـت و تکنولوژی 
هـم مـی تواند بـا نمونه هـای خارجی رقابت کنـد، چرا ما 

همچنان در کشور مشـکل داریم.
وی بـا بیـان این کـه امیدواریـم دولـت آیـت اهلل رئیسـی 
دولـت جلوگیـری از فرصت سـوزی ها باشـد، افـزود: یک 
نمونـه از ایـن فرصـت سـوزی که هـم شـیرین و هم تلخ 
را برایتـان تعریـف می کنـم. در جهاددانشـگاهی در یکی 
از وحدهـا در انتهـای دهـه 70 بـه لحـاظ فناوری توسـعه 
الکترونیـک، قـدرت خود را به سـطح روز دنیا رسـاندیم و 
 ABB با دانشـی کـه به دسـت آورده بودیم با زیمنـس و
رقابـت می کردیـم و از این جهت که بـه توانمندی خوبی 
در حوزه فناوری دسـت پیدا کرده بودیم این کار شـیرین 
بـود امـا از ایـن جهـت کـه بـرای اثبات تـوان خـود زمان 

زیـادی از دسـت دادیـم تجربه تلخـی بود.
رییـس جهاددانشـگاهی بیـان کـرد: در همان سـال ها به 
دانـش مبـدل های فرکانسـی پر قـدرت ولتاژ دسـت پیدا 
کـرده بودیـم کـه صنعت نفت نیـز پروژه عظیمـی در این 
زمینه داشـت، سـال 80 به آن ها مراجعه کردیم و گفتیم 
کـه مـی توانیم ایـن کار را انجـام دهیم، اما گفتنـد باید با 

یکـی از دو کمپانی معـروف اروپایـی کار را انجام دهید.
وی افـزود: مـا هـر دو کمپانـی را بـه صـورت جـدا آوردیم 
امـا آنهـا در عیـن تعجب گفتنـد دانش همینی اسـت که 
شـما بـه دسـت آورده ایـد و شـما مـی خواهیـد با نـام ما 
وارد صنعـت شـوید کـه مـا با شـما همکاری نمـی کنیم. 
10 سـال طول کشـید تـا بتوانیـم مسـوالن را قانع کنیم 
کـه دارای دانـش و تـوان ایـن کار هسـتیم. اما بـاز هم در 
کشـور هـر جـا بتوانند خریـد خارجـی انجام مـی دهند.

دکتـر طیبـی با تاکیـد بر این که در شـرکت هـای بزرگ 
بـرای فناوری خـود ارزش قایل هسـتند، ادامـه داد: بحث 
کشـور فرصت سـوزی اسـت و نمی دانم چرا به توان ملی 
خـود بـاور نداریـم. از دولـت آیت اهلل رئیسـی توقـع داریم 

کـه ایـن دولـت، دولت توقف فرصت سـوزی ها باشـد.
وی افـزود: بـا وزیـر نفـت در نمایشـگاه جهاددانشـگاهی 
قراردادهـای خوبـی را منعقـد کردیـم و امیدواریـم بحـث 
سـاخت واگـن هـای متـرو در داخـل حـل شـود زیـرا 

تکنولـوژی آن بومـی سـازی شـده اسـت و امیدواریم این 
بحـث بـه شـکل جـدی در جلسـه شـورای عالـی انقاب 

فرهنگـی مطـرح و از ایـن دسـتاوردها اسـتفاده شـود.
رییـس جهاددانشـگاهی در پایـان با تاکید بـر این که این 
نمایشـگاه نمونه ای از توانمندی کلی کشـور اسـت، گفت: 
ایـن توانمنـدی در تمام کشـور مـا وجـود دارد و می توان 
بـا دو برنامـه ۵ سـاله بـه تمـام آرزوهـای خـوب خود 
در زمینـه توسـعه اقتصـادی متکـی بـر تولیـد دانـش 

برسـیم. ملی 

حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
 ویژگی های منحصر به فردی دارد

معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی در مراسـم 
معرفـی و تقدیـر از جهادگـران نمونه این نهاد با اشـاره به 
ایـن که حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشـگاهی بعد از ۴ 
دهه فعالیـت، ویژگی های منحصری به فـردی داردگفت: 
بـا توجه به تاقـی هفته پژوهـش با نمایشـگاه توانمندی 
های جهاددانشـگاهی بسـیاری از سـخنانی که باید گفته 
مـی شـد را در عمـل و بـه طور  واقعـی در این نمایشـگاه 

دیدیم.
دکتـر حمیدرضـا پورعابـدی وی بـا اشـاره بـه ایـن که با 
توجـه بـه تاقی هفتـه پژوهـش بـا نمایشـگاه توانمندی 
های جهاددانشـگاهی بسـیاری از سـخنانی که باید گفته 
مـی شـد را بـه واقعیـت در این نمایشـگاه دیدیـم، گفت: 
حـوزه پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی بعـد از ۴ دهه 

فعالیـت، ویژگـی هـای منحصـری به فـردی دارد. 
وی بـا بیـان ایـن که جهاددانشـگاهی سـعی کرده اسـت 
فعالیـت هایی که انجام می شـود مبتنی بـر توانمندی ها 
و ظرفیت هایی موجود باشـد، اظهار کرد: جهاددانشگاهی 
در حـوزه پژوهـش، فاز صفـر کار را خود انجـام می دهد و 
بعـد قراردادهـای بزرگی که با کارفرما بسـته می شـود 
از آن در بحـث تولیـد محصـوالت و فنـاوری اسـتفاده 

مـی کند.
وی افـزود: در گذشـته منابـع کار پژوهـش و فنـاوری را از 
کار فرمـا دریافـت مـی کردیم امـا در این دو سـال اخیر با 
تامیـن مالـی که بـرای این نهاد صـورت گرفت فنـاوری را 
در مقابـل تضمیـن خرید و بـازار با هزینه خـود انجام می 
دهد، که این کار باعث شـد سـرعت خوبی در فعالیت های 

خـود در حوزه پژوهش و فناوری داشـته باشـیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم تقدیر از پژوهشگران این نهاد:

جهاددانشگاهی الگویی برای آموزش، توسعه فناوری وارتباط دانشگاه با صنعت است

وزیـر علـوم، تحقیقات و فناوری در مراسـم تقدیر از پژوهشـگران برترجهاد دانشـگاهی بـا تاکید بر اینکه دسـتاوردهای جهاد دانشـگاهی را در هیات دولت روایـت خواهد کرد 
گفت: زمانی که انسـان نمایشـگاه دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی را از نزدیک مشـاهده می کند، احسـاس غرور و خودباوری به او دسـت می دهد.
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دعوت به همکاری

شركت كاشي مسعود ايران

 براي تكميل كادر خود در يزد از افراد واجد شرايط

 زير دعوت به همكاري مي نمايد:

كارگر ساده- تکنسين برق
تکنسين مکانيك- ليسانس صنايع 

نقشه كشي صنعتي-كارشناس بازرگاني
متقاضيان واجد شرايط مي توانندبه ايميل زير  ارسال نمايند .

kasimasoud99@gmail.com

دعوت به همکاری

يك مطب ارتوپدي 

جهت تكميل كادر خود در استان  خراسان رضوي 

از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

كارشناس هوشبري
خانم، سابقه كارمهم نيست

تمام وقت ،شنبه، يكشنبه، سه شنبه و چهارشنبه شيفت شب، 

دوشنبه و پنج شنبه شيفت صبح

hanieh.alasti@gmail.com

دعوت به همکاری

SQL پشتيبان نرم افزار آشنا به
خانم/ آقا، تمام وقت، نصب، آموزش و استقرار مجموعه نرم افزارها

آگاهي به موارد عمومي و كاربردي ويندوز، آشنايي با مباحث 
 SQL آشنايي با ،TSQL آشنايي با ،IIS وب و وب سرور و
Server، آشنايي با مفاهيم پايگاه داده، داراي انگيزه تالش و 
توان مناسب براي يادگيري و پيشرفت، فعاليت در يك شركت با 

فضايي سالم و مناسب با همكاري مشترك تيمي
فرصت يادگيري و رشد و ارتقاء مهارت ها در حوزه ارتباط با 

مشتري، بيمه از روز اول همكاري

كارشناس فروش )نرم افزار(
خانم/ آقا، تمام وقت، شناخت نرم افزارهاي سازماني، توانايي 

پرزنت و ارائه محصول، اصول و فنون مذاكره، تسلط بر تكنيك 
ICDL هاي فروش، تسلط بر مهارت هاي هفت گانه

حداقل 2سال سابقه كاري مرتبط
شخصيت برونگرا، روابط عمومي قوي، روحيه كار تيمي

فعاليت در يك شركت با فضايي سالم و مناسب با همكاري 
مشترك تيمي، فرصت يادگيري و رشد و ارتقاء مهارت ها در حوزه 

ارتباط با مشتري، بيمه از روز اول همكاري

كارشناس بازاريابي )نرم افزار(
 خانم/ آقا،  تمام وقت، معرفي محصول شركت و ارائه راهكارها در 

جلسات سازماني ويژه ، سازمانهاي متوسط و بزرگ

انجام مذاكرات موثر و توافقات اصولي در چارچوب تعامالت 
حرفه اي با مشتري

ارائه پيشنهادات در جهت افزايش سهم بازار و برندينگ
طراحي تكنيك هاي بازاريابي خاص جهت دستيابي به اهداف 
مربوطه، ارائه رويكردهاي مناسب جهت بهينه سازي هزينه ها

اصول بازاريابي B2B، اصول و فنون مذاكره، آشنائي با فرايندها و 
استراتژي هاي بازاريابي، تحليل رقبا، روابط عمومي قوي

اصول و فنون مذاكره، فعاليت در يك شركت با فضايي سالم و 
مناسب با همكاري مشترك تيمي، فرصت يادگيري و رشد و ارتقاء 

مهارت ها در حوزه ارتباط با مشتري، بيمه از روز اول همكاري

مسئول دفتر واحد استقرار و پشتيباني
CRM خانم/ آقا، تمام وقت، آشنا با اصول ارتباط با مشتري و

آشنا با محصوالت آفيس، ترجيحا توانمند در كار با فتوشاپ
فعاليت در يك شركت با فضايي سالم و مناسب 

با همكاري مشترك تيمي
فرصت يادگيري و رشد و ارتقاء مهارت ها در حوزه ارتباط با 

مشتري، بيمه از روز اول همكاري

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

job@ican.ir 

گروه مهندسي آينده كاوان كهكشان نرم افزار جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرايط
 زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

كارشناس حسابداري

خراسان رضوي، آقا/خانم، سابقه كار:مهم نيست

تمام وقت، حداقل ليسانس، سن حداقل 21 حداكثر 35 سال

وضعيت تاهل: مهم نيست

قابليت گزارش دهي روزانه كار

آشنا به آفيس، آشنا به شبكه هاي اجتماعي
دقت باال در انجام امور روزانه و مجموعه

روابط عمومي باال، عالقه به كار گروهي و تيمي
بلند مدت، بيمه، حقوق و بيمه معادل قانون كار مي باشد

موبايل 09157570948
واتساپ 09157570948

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

دعوت به همکاری

يك شركت دارويي واقع در شهرك صنعتي 

اشتهارد در استان البرز، شهر اشتهارد جهت تكميل كادر 
خود از متقاضيان ساكن استان  البرز استخدام مي نمايد.

حسابدار
خانم، داراي سابقه كار، تمام وقت، با حداقل 5 سال سابقه كار

بيمه سرويس رفت و برگشت ناهار
محل كار

استان البرز، شهر اشتهارد
آدرس: شهرك صنعتي اشتهارد

ch989810@gmail.com

دعوت به همکاری

شركت نقش افزار توسعه 
جهت تكميل كادر خود در استان هاي تهران و البرز از افراد واجد 

شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
مهندس مکانيك

تمام وقت، مسلط به نرم افزار كتيا
جهت كار در مراكز تحقيقاتي صنايع خودروسازي

حقوق مكفي، بيمه و كار در پروژه طراحي مهندسي
 از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل 

زير ارسال نمايند.

jobdesign10@gmail.com

دعوت به همکاری

كارشناس بازرگاني آقا
تمام وقت،  داراي سابقه كار، داراي مدرك كارداني يا كارشناسي 

در رشته هاي مرتبط،  داراي حداقل 3 سال سابقه كار زمينه 
بازرگاني در شركت هاي ساختماني

آشنايي با امور بازرگاني و اخذ استعالم بها و جمع آوري و ثبت 
اطالعات و اسناد و مدارك مربوطه
آشنايي با امور كميسيون معامالت 

تسلط كامل به كامپيوتر و نرم افزارهاي ورد و اكسل و تايپ
ساكن شهر اصفهان

بيمه، بيمه تكميلي ، ناهار، حقوق و مزاياي قانوني
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به واتس اپ 

زير ارسال نمايند.

09133334880

شركت ساختماني سرمايه گذاري مسكن زاينده رود
 جهت تكميل كادر بازرگاني خود در استان  اصفهان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

وزیر تعاون در گزارش خود به مجلس عنوان کرد: 

از وجود دو و نیم میلیون نفر بیکار مطلق تا ایجاد ۲۱۷هزار شغل از ابتدای دولت سیزدهم

اشاره:
وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی گفت: از زمان آغـاز به کار دولت سـیزدهم تاکنون، 
مطابـق آمارهای سـامانه »رصد« ایـن وزارتخانه ۲۱۷ هزار فرصت شـغلی ایجاد شـده 

و در همیـن راسـتا ۱۳۰ هـزار فقره بیمه برای افراد صادر شـده اسـت.
بـه گزارش خبرنـگار بازارکار»حجـت اهلل عبدالملکی« در صحن علنی مجلس شـورای 
اسـامی گزارشـی از برنامـه اشـتغال دولـت سـیزدهم ارائـه کـرد و اظهـار داشـت: 
بیـکاری دومیـن معضل بعد از تورم اسـت، در دولت سـیزدهم در شـرایطی کارمان را 
شـروع کردیـم که مشـکات زیادی در کشـور و حجـم بیـکاری زیادی وجود داشـت.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی افـزود: یک ماه قبـل اعام کردم که در کشـورمان 
۱۴ میلیـون نفـر شـغل شایسـته ندارنـد و ایـن آمار بـه جـز ۲.۵ میلیون نفـر بیکار 

مطلق اسـت.
عبدالملکـی با بیـان اینکه همـه ما از مسـاله بیکاری نگران هسـتیم، گفـت: دغدغه 
نماینـدگان در ایـن زمینه منطقی اسـت، مسـاله نظـارت مجلس یک موضوع بسـیار 
مهم و راهگشـا اسـت و این سـواالت و تذکرات مسـوولیت وزرا را گوشـزد می کند که 

اگـر احیانا غفلتی انجام شـده باشـد برطرف شـود.
وی ادامـه داد: شـاید بنـده هـم اگـر جـای نماینـدگان بـودم حتمـا تذکر مـی دادم، 
امـا مخاطـب این سـوال فقـط وزارت کار نیسـت بلکـه موضوع اشـتغال بـه صنعت، 

کشـاورزی، فنـاوری واطاعـات، گردشـگری و محیـط زیسـت بسـتگی دارد.  
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اضافه کـرد: وزارت کار مسـوول ایجـاد اشـتغال 
نیسـت، بلکـه ایجـاد هماهنگـی بیـن دسـتگاه هـای مختلـف در زمینه اشـتغال 
را بـر عهـده دارد و ایـن وزارتخانـه بـه عنوان دبیـر شـورای عالی اشـتغال موضوع 

بیـکاری را پیگیـری می کنـد.

تدوين اطلس اشتغال زايی
وی بــا اشــاره بــه تدویــن اطلــس اشــتغال زایی گفــت: ایــن اطلــس ۱۷۵ 

برنامــه را بــا همــکاری ۷۱ دســتگاه تدویــن کــرده اســت.
ایــن  عملکــرد  از  کوچکــی  کتابچه هــای  افــزود:  عبدالملکــی 
ــور  ــکاری کش ــتغال و بی ــت اش ــوزه کار و وضعی ــه در ح وزراتخان

ــت.   ــده اس ــر ش منتش
وی اظهــار داشــت: از نماینــدگان مــی خواهیــم کــه ایــن کتابچه هــا 
را مطالعــه کننــد کــه در آنهــا وضعیــت اشــتغال و بیکاری بــا تحلیل 
ــیزدهم در  ــت س ــرد دول ــن عملک ــده و همچنی ــه ش ــی ارائ متفاوت

حــوزه اشــتغال در ایــن چنــد مــاه تشــریح شــده اســت.
ــتغال  ــوم اش ــت ب ــه زیس ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن زیســت بــوم برنامه ریــزی 
بــرای ایجــاد یــک میلیــون و ۸۵۰ هــزار شــغل در مــدت ۱۸ مــاه   
ــا نیمــه اول ۱۴۰۱( در نظــر گرفتــه شــده اســت. )از نیمــه دوم ۱۴۰۰ ت

وی بیان داشــت: تقســیم بندی اســتانی ایجــاد اشــتغال هــم انجــام 
و ایــن موضــوع بــه اســتانداران ابــاغ شــده اســت کــه ایــن حداقــل 

کار را بایــد انجــام دهنــد.
ــی  ــورای عال ــرد: ش ــی اضافه ک ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــاه،  ــر از ۲ م ــاه کمت ــت ســیزدهم و در دوره کوت اشــتغال در دول
ــزار کــرده  ــا حضــور رییس جمهــوری و دســتگاه ها برگ ۲ جلســه ب
کــه ۳۴ مصوبــه مهــم داشــته اســت کــه میــزان پیشــرفت هــر کدام 

ــان شــده اســت. ــز بی ــا نی از مصوبه ه
ــوزه  ــده ح ــگ کنن ــه هماهن ــن وزارتخان ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــار فعالیــت مــی کنــد، گفــت: در  ــال اعتب ــدون یــک ری اشــتغال ب
ــن  ــار ای ــاری در حــوزه اشــتغال در اختی ــچ اعتب بودجــه ۱۴۰۰ هی

ــت. ــه نیس وزارتخان
وی تاکیــد کــرد: زیســت بوم ملــی اشــتغال در ایــن دولــت تصویــب 
ــن  ــن چندی ــی بی ــکاری و هماهنگ ــاد هم ــرم ایج ــه پلتف ــد ک ش
ــا  ــتگاه ه ــه دس ــن هم ــش از ای ــت و پی ــده اس ــام ش ــتگاه اع دس

ــد. ــی کردن ــره ای کار م جزی
عبدالملکــی خاطرنشــان کرد: شــورای عالــی اشــتغال کشــور 
۳۲ هــزار میلیــارد تومــان در قالــب مصوبــه بــرای اشــتغال در نظــر 
ــاغ  ــزی اب ــک مرک ــه بان ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــه و ۱۶۰ ه گرفت
ــنه  ــرض الحس ــان آن ق ــارد توم ــزار میلی ــه ۶۰ ه ــت ک ــده اس ش

ــود. خواهــد ب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ابــاغ وحــدت مالــی توســط بانــک مرکــزی 
بــه شــبکه بانکــی یــک انقــاب اســت، گفــت: پیــش از ایــن وام هــا 
منحــرف مــی شــد و در زنجیــره تولیــد و اشــتغال اتفــاق نمــی افتــد 
ــه ســمت تولیــد و اشــتغال  ــع ب ــاغ بانــک مرکــزی مناب ــا اب کــه ب

خواهــد رفــت.
ــاس  ــن اس ــر ای ــزود: ب ــیزدهم اف ــت س ــه دول ــو کابین ــن عض ای

ــت خواهــد  ــه ســمت اشــتغال هدای ــی و نقدینگــی ب تامیــن مال
شــد و بانک هــا از وام گیرنــدگان تعهــد و تضمیــن تعــداد ایجــاد 
ــداد ایجــاد  ــن اســاس تع ــر ای ــد و ب اشــتغال و بیمــه مــی گیرن
اشــتغال و بیمــه شــدگان اســتعام مــی شــوند و در غیــر ایــن صورت 

وام امهــال نخواهــد شــد.
وی در ادامــه بــه نقــش ســازمان فنــی و حرفــه ای اشــاره 
ــاغل  ــا در مش ــوزش ه ــه آم ــال ارائ ــه دنب ــت: ب ــرد و بیان داش ک
کم ســرمایه بر هســتیم، در ایــن راســتا ۳۴۰ شــغل شناســایی 
ــاز دارد و  ــذاری نی ــرمایه گ ــان س ــون توم ــر ۲۰ ملی ــه زی ــده ک ش
ــا  ــون ت ــک میلی ــن ی ــرمایه ای بی ــاغل س ــی از مش ــی بعض حت

ــد. ــاز دارن ــون نی ــج میلی پن
عبدالملکــی گفــت: ایــن مشــاغل را اعــام کــرده ایــم تــا در صورتــی 
کــه کارجویــان در برنامــه هــای فنــی و حرفــه ای مشــارکت کننــد 
مــی تواننــد بــه ایجــاد اشــتغال بپردازنــد و ایــن اقــدام یــک راهبــرد 

جدیــد اســت کــه جهــش در اشــتغال ایجــاد می کنــد.
وی از ایجــاد پنجــره واحــد مجوزهــا خبــر داد و افــزود: در دومیــن 
جلســه شــورای عالــی اشــتغال مصــوب شــد تــا بــا همــکاری وزارت 
اقتصــاد فقــط یــک درگاه بــرای صــدور مجــوز ایجــاد شــود کــه ایــن 

امــر تــا آخــر ســال عملیاتــی خواهــد شــد.
شــت:  دا ر  ظهــا ا عــی  جتما ا ه  فــا ر و  ر  کا ون،  تعــا یــر  وز

در مشــاغل خانگــی مشــکل مجوزهــا را داشــتیم کــه از مجــوز 
محــور بــه ثبــت محــور حرکــت کــرده و ســازو کارهــای آن 

ــرای ایجــاد  ــه ای کــه افــراد ب ــه گون را اعــام کردیــم، ب
مشــاغل خانگــی، نــوع درخواســت را در ســامانه ثبــت 

مــی کننــد کــه مــی خواهنــد ایــن کار را 
ــد. ــام دهن انج

ــر ایــن اســاس سیســتم  وی خاطرنشــان کرد: ب
ــد  در ســه روز کاری مجــوز را صــادر مــی کن
و ســختگیری دســتگاه هــای نظارتــی در 
ــه در نظــارت  ــا نیســت، بلک صــدور مجوزه

ــرای کار اســت. ــر اج ب
و  صندوق هــا  نقــش  بــه  عبدالملکــی 
ــه  ــن وزارتخان ــه ای ــرکت های زیرمجموع ش
ــه  ــرای امتیازدهــی ب اشــاره کــرد و گفــت: ب
ــتغال  ــاد اش ــار ایج ــا معی ــران صندوق ه مدی

را قــرار داده ایــم، ســر ســال شــرکت ها و 
صندوق هــا را بــا ســود ارزیابــی نمی کنیــم 

ــنجیم. ــی س ــتغال م ــاد اش ــا ایج ــه ب بلک
از  صندوق هــا  و  شــرکت ها  خاطرنشــان کرد:  وی 

ــه  ــه ب ــتان و منطق ــر اس ــتا در ه ــرکت شس ــه ش جمل
دنبــال ایجــاد مشــاغل خانگــی و زیرســاخت هــای فنــاوری 

خواهنــد بــود و اگــر در ایــن زمینــه کــم کاری شــود مدیــران 

اینکــه ۱۰۰ نقطــه بحرانــی را  را برکنــار می کنیــم، ضمــن 
ــه نیــز موضــوع را  شناســایی کردیــم و تیــم هــای ایــن وزارتخان

ــد. ــی کنن بررســی م

رونمايی از سامانه جامع كاريابی
ایــن عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم از رونمایــی از ســامانه جامــع 
کاریابــی خبــر داد و گفــت: لینــک ایــن ســامانه در وب ســایت وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی فعــال اســت کــه افــراد جویــای کار 
ــایی  ــه شناس ــدام ب ــی اق ــای کاریاب ــه ه ــی و موسس ــود را معرف خ

کارجویــان مــی کننــد.
ــه  ــم ک ــی دان ــد م ــوول و متعه ــود را مس ــان کرد: خ وی خاطرنش
ــی بیــن دســتگاه هــا و  همــه تاشــم را بگــذارم کــه هماهنگ
ــورت دوره ای  ــه ص ــد، ب ــاق بیفت ــت اتف ــس و دول ــکاری مجل هم
ــا کنــون  ــت ت ــن دول ــه می کنــم، از ابتــدای ای ــه مجلــس گــزارش ارائ ب
ــد  ــای بع ــه ه ــم و در جلس ــوده ای ــه کار ب ــغول ب ــب و روز مش ش
ــا ثمــرات آن را در منطقــه  عملکــرد بهتــری را اعــام مــی کنــم ت

ــد. ــاهده کنی ــود مش خ
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك شركت پيمانكاري در پروژه هاي عمراني، 
جهت تكميل پرسنل خود در سايت پروژه هاي

)مجتمع مس سرچشمه استان كرمان(  
)مجتمع مس خاتون آباد استان كرمان(

 دعوت به همكاري مي كند:

كارشناس كنترل پروژه 
داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي صنايع يا عمران

حداقل 5 سال سابقه كاري ترجيحا در صنعت مس
 EPC داراي سابقه در پروژه هاي
p6 و msp تسلط به برنامه ريزي در
تسلط به مجموعه نرم افزارهاي آفيس

تهيه گزارشات دوره اي و مديريتي
تهيه ساختار شكست، تنظيم اوزان كار و تهيه و به روز رساني 

pms فايلهاي
جمع آوري مدارك و ثبت سابقه تاخيرات پروژه و تهيه اليحه تاخيرات

ارسال رزومه:

taravacancies@gmail.com

دعوت به همکاری

شركت فرانسوز يزد واقع در شهرك صنعتي يزد 
جهت تكميل كادر خود در استان يزد از افراد واجد شرايط

 زير دعوت به همكاري مي نمايد.
نگهبان آقا- كارشناس كنترل كيفيت آقا

مسئول دفتر خانم- كارشناس سيستم ها و روشها
دستيار مديرعامل خانم

 از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل زير 
ارسال نمايند.توجه: ذكر عنوان و رديف شغلي در موضوع ايميل 
الزامي است و بديهي است به ايميل هاي فاقد عنوان و رديف 

شغلي در عنوان ايميل، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

hr@faranasooz.com

دعوت به همکاری

شركت كوير موتور پارت جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرايط زير
 دعوت به همكاری می نمايد.

مزاياشرايط احرازموقعيت شغلی

كارشناس كنترل 
كيفيت

آقا، تمام وقت،  5 نفر،  فوق ديپلم و ليسانس
رشته تحصيلی: مكانيک كليه گرايش ها، صنايع به جز صنايع غذايی، كليه رشته های 

مهندسی،  سابقه كار 2 سال، جهت كارخانه: شهرك صنعتی رازی

به همراه سرويس رفت و 
برگشت، بيمه
حقوق توافقی

كارشناس فنی 
مهندسی

آقا، تمام وقت، 4 نفر، فوق ديپلم و ليسانس، مكانيک و صنايع )كليه گرايش ها(
سابقه كار 2 سال، سطح زبان انگليسی متوسط

جهت كارخانه: شهرك صنعتی رازی

به همراه سرويس رفت و 
برگشت، بيمه
حقوق توافقی

كارشناس تضمين 
كيفيت

OFFICE آقا،  تمام وقت، 2 نفر،  مهندسی صنايع، تسلط بر كامپيوتر و نرم افزار
ISO 9001:2015 تسلط بر الزامات سيستم مديريت كيفيت

ISO 19011:2018 تسلط بر الزامات مميزی
تسلط بر ديدگاه فرآيندی و مديريت فرآيندهای سازمان
تسلط بر روشهای شناسايی و ارزيابی ريسكها و فرصتها

ترجيحا آشنايی با استاندارد 7558 )وسايل نقليه دو يا سه چرخ –مقررات تاييد نوع و 
روش اجرايی(، سابقه كار2 سال، جهت كارخانه: شهرك صنعتی رازی

به همراه سرويس رفت و 
برگشت، بيمه
حقوق توافقی

كارشناس آموزش

آقا،  تمام وقت، حداقل ليسانس يكی از رشته های تحصيلی مديريت آموزشی،
 برنامه ريزی آموزشی، تكنولوژی آموزشی

word ،excel ،power point تسلط كامل به نرم افزار
تسلط به روش های نيازسنجی آموزشی

تسلط بر برنامه ريزی دوره های آموزشی و توانمند سازی پرسنل
توانايی تدوين انواع آئين نامه ها و دستورالعمل ها، سابقه كار 1 سال

جهت كارخانه: شهرك صنعتی رازی

به همراه سرويس رفت و 
برگشت
بيمه

حقوق توافقی

كارشناس فروش

آقا، تمام وقت،  8 نفر، دارای سابقه كار موثر و مستمر در فروش
مسلط به اصطالحات و مفاهيم فروش

دارای لحن و گويش مناسب در گفتار و برخورد با مشتريان و ساير همكاران
پيگير، سخت كوش، منضبط، صبور، با انگيزه با ظاهری آراسته
دارای روحيه كار گروهی، سن حداكثر 40 سال، حداقل ديپلم

جهت نمايشگاه های اصفهان

پورسانت
حقوق اداره كار

بيمه

كارگر ساده و فنی
آقا، تمام وقت، دارای روحيه كار گروهی، سن حداكثر 40 سال، حداقل ديپلم

جهت كارخانه: شهرك صنعتی رازی
پر كردن پرسشنامه استخدامی در محل كارخانه جهت استخدام الزاميست.

به همراه سرويس رفت و 
برگشت، حقوق اداره كار

بيمه

انباردار
آقا،  تمام وقت، حداقل كارشناس ترجيحًا رشته حسابداری

تسلط كامل به نرم افزار word ،excel ،power point، تسلط به حسابداری انبارها
ميزان سابقه كار 3 سال، جهت كارخانه: شهرك صنعتی رازی

به همراه سرويس رفت و 
برگشت، بيمه
حقوق توافقی

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

mehrzad.khormaeeian@yahoo.com

دعوت به همکاری

شركت آرين پويا جهت تكميل كادر پرسنلی خود در استان  
تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد.

بازرس كنترل كيفيت
تهران ، آقا/خانم ، دارای سابقه كار ، تمام وقت 

ترجيحا با سابقه كار،  ديپلم، توانايی كار با دقت باال
ترجيحا آشنايی مقدماتی با كنترل كيفيت

آشنايی با ابزارهای اندازه گيری مانند كوليس
آشنا با مستندسازی و گزارش دهی، مسئوليت پذير

منظم، پرانرژی و با پشتكار، بيمه سرويس رفت و برگشت 
سرويس از: تهران )ترمينال خاوران(، خاتون آباد، پاكدشت، 
پيشوا، ورامين، حقوق به موقع و باالتر از قوانين وزارت كار

بيمه از روز اول، عيدی و سنوات،  كارانه
پايه خدمت سنواتی )طبق قوانين اداره كار(

دارای صندوق پس انداز به همراه وام قرض الحسنه
سبد حمايتی، وعده غذايی صبحانه

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به واتس اپ 
زير ارسال نمايند ساعت تماس يا مراجعه حضوری 8 الی 17

واتساپ 09124878945

فقدان ســرمايه گذاری مناســب به دليل ريسک
 و قوانين دســت و پا گير

ــه  ــب ب ــذاری مناس ــرمایه گ ــدان س ــروی کار، فق ــه نی ــش عرض افزای
دلیــل ریســک و قوانیــن دســت و پــا گیــر جهــت ایجــاد واحــد 
اقتصــادی باعــث شــکل گیــری اشــتغال در بخــش هــای غیــر رســمی 

ــده اســت. ش
۲ بخــش  فعالیت هــای اقتصــادی کشــورها بــه طــور کلــی شــامل 
ــش  ــتغال و بخ ــار اش ــمی آم ــی رس ــت. بررس ــمی اس ــمی و غیررس رس
محاســبه  هــدف  بــا  و  ریــزان  برنامــه  نیــاز  براســاس  غیررســمی 
شــاخص هایــی از جملــه ســهم و تعــداد شــاغالن دارای اشــتغال 
رســمی و غیررســمی و ســهم و تعــداد شــاغالن بخــش رســمی و 

ــت. ــده اس ــی ش ــا طراح ــرات آنه ــمی و تغیی ــش رس ــارج از بخ خ
ســاالنه وضعیــت شــاغالن و بیــکاران در طــرح آمارگیــری نیــروی کار 
ــا هــدف شــناخت ســاختار و وضعیــت  اعــالم مــی شــود، آمارگیــری ب
جــاری نیــروی کار و تغییــرات آن اجــرا می شــود. جامعــه تحــت 
ــه  ــت ک ــرادی اس ــه اف ــروی کار مجموع ــری نی ــرح آمارگی ــش ط پوش
ــی در  ــا گروه ــاکن ی ــی س ــای معمول ــو خانواره ــف، عض ــق تعری طب
نقــاط شــهری یــا روســتایی کشــور هســتند. روش آمارگیــری در 
ــه بنــدی شــده  ــه ای طبق ــه صــورت خوشــه ای دو مرحل ــن طــرح ب ای

اســت.
ــار  ــز آم ــروی کار مرک ــری نی ــری اشــتغال در طــرح آمارگی ــدازه گی ان
ایــران تــا جایــی کــه ممکــن اســت از تعاریــف و مفاهیــم بیــن 
المللــی جدیــد و بــر اســاس ســیزدهمین کنفرانــس بیــن المللــی 
آمارشناســان کار کــه در ســال ۱۹۸۳ برگــزار شــد تبعیــت می کنــد.

نتايج اشــتغال رســمی و غيررسمی
١٣٩٩  در سال 

ــج اشــتغال رســمی و غیررســمی  ــران در گزارشــی نتای ــار ای ــز آم مرک
ــزارش  ــن گ ــاس ای ــر اس ــت. ب ــرده اس ــر ک ــال ۱۳۹۹ را منتش در س
ــر اســاس تفکیــک وضــع  ســهم جمعیــت شــاغل ۱۵ ســاله و بیشــتر ب
۳۸.۷ و  ۵۹.۹، در بخــش غیــر رســمی  اشــتغال در بخــش رســمی 

ــت. ــوده اس ــد ب ۱.۴ درص ــوار  ــش خان بخ
 ۹۹.۱ کــه  می دهــد  نشــان  اشــتغال  وضعیــت  بررســی  همچنیــن 
ــمی  ــش رس ــمی در بخ ــتغال رس ــاغل دارای اش ــت ش ــد از جمعی درص
فعالیــت می کننــد ایــن در حالــی اســت کــه ۶۶ درصــد جمعیــت شــاغل 

ــد. ــت می کنن ــمی فعالی ــش غیررس ــمی در بخ ــتغال غیررس دارای اش

ســهم اشتغال در بخش رســمی و غيررسمی
ــن ســهم  ــه ای ــی از آن اســت ک ــرات ســهم اشــتغال بخشــی حاک تغیی
۰.۸ درصــد افزایــش یافتــه اســت.  در مقایســه بــا ســال قبــل )۱۳۹۸( 
ــن ســهم در  ــای موجــود، ای ــن آماره ــق آخری ــر اســت طب ــایان ذک ش
ــه  ــل ب ــه و برزی ــه ترکی ــعه از جمل ــال توس ــورهای در ح ــی کش برخ
ــر  ــر مص ــورهایی نظی ــد و در کش ۶۷.۰ درص ــد و  ۷۱.۱ درص ــب  ترتی

ــوده اســت. ۴۸.۳ درصــد ب ۳۶.۹ درصــد و  ــب  ــه ترتی ــزی ب و اندون
بــر اســاس ایــن گــزارش بــه نقــل از ایرنــا، جمعیــت شــاغل ۱۵ ســاله 
ــمی در  ــر رس ــا غی ــمی ی ــتغال رس ــع اش ــب وض ــر حس ــر ب و بیش ت
ــت  ــدود هش ــر، ح ــزار نف ــون و ۲۶۳ ه ــن ۲۳ میلی ــال ۱۳۹۹، از بی س
میلیــون و ۹۹۲ هــزار نفــر دارای اشــتغال غیــر رســمی و ۱۳ میلیــون 
ــر  ــزار و ۹۲۴ نف ــمی و ۳۳۱ ه ــتغال رس ــر دارای اش ــزار نف و ۹۴۰ ه

ــتند. ــوار هس ــش خان در بخ
۷۱.۸ درصــد  ــج حاکــی از آن اســت کــه در ســال گذشــته،  ــن نتای ای
از  درصــد   ۵۴.۷ خدمــات،  بخــش  در  رســمی  شــاغل  جمعیــت  از 
جمعیــت  از  درصــد   ۳۶.۴ و  صنعــت   بخــش  در  شــاغل  جمعیــت 
شــاغل در بخــش کشــاورزی و در همیــن مــدت در بخــش غیررســمی 
ــد  ۶۵.۷ درص ــات،  ــش خدم ــاغل در بخ ــت ش ــد از جمعی ۴۶.۱ درص
۷۷.۱ درصــد از جمعیــت  از جمعیــت شــاغل در بخــش صنعــت  و 

ــد. ــه کار بودن ــغول ب ــاورزی مش ــش کش ــاغل در بخ ش
گــزارش مرکــز آمــار، بررســی وضعیــت اشــتغال افــراد ۱۵ ســاله 
و بیش تــر را نشــان می دهــد کــه ۴۲ درصــد از جمعیــت شــاغل، 
ــت  ــرات وضعی ــد تغیی ــد. بررســی رون دارای »اشــتغال رســمی« بوده ان
ــال  ــا س ــه ب ــهم در مقایس ــن س ــه ای ــت ک ــی از آن اس ــتغال حاک اش

ــت. ــه اس ــش یافت ــد افزای ۱.۳ درص ــل )۱۳۹۸(  قب
ــورهای  ــی کش ــهم در برخ ــن س ــود، ای ــای موج ــن آماره ــق آخری طب
۶۸.۶ درصــد  ــه ترتیــب  ــل ب ــه و برزی ــه ترکی در حــال توســعه از جمل
ــب  ــه ترتی ــزی ب ــر مصــر و اندون ۵۲.۹ درصــد و در کشــورهایی نظی و 

ــوده اســت. ۱۹.۶ درصــد ب ۳۵.۴ درصــد و 
ــال۱۳۹۹  ــر در س ــاله و بیش ت ــاغل ۱۵ س ــت ش ــهم جمعی ــی س بررس
ــواد، دارای  ــاغل باس ــت ش ــد جمعی ۴۳.۸ درص ــه   ــد ک ــان می ده نش
جمعیــت  درصــد   ۱۵.۸ کــه  حالــی  در  هســتند  رســمی  اشــتغال 

شــاغل بی ســواد دارای اشــتغال رســمی هســتند.

ــاغالن شهرنشين كشور  ۴۸.۲ درصد از ش
دارای اشــتغال رسمی بوده اند

 ۴۸.۲ ــته  ــال گذش ــه در س ــد ک ــان می ده ــده نش ــه ش ــای ارائ آماره
ــد  درصــد از شــاغالن شهرنشــین کشــور دارای اشــتغال رســمی بوده ان
۵۱.۸ درصــد از شــاغالن شــهری در بخــش غیررســمی فعالیــت  و 
۲۴.۲ درصــد  کرده انــد امــا همزمــان در مناطــق روســتایی فقــط 
از  ۷۵.۸ درصــد  فعالیــت داشــته اند و  شــاغالن در بخــش رســمی 

ــده اند. ــت ش ــمی ثب ــش غیررس ــاغالن بخ ــزو ش ــا ج آنه
ــهری،  ــق ش ــه در مناط ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــن آماره ــن ای همچنی
و  بوده انــد  رســمی  فعالیــت  مشــغول  زنــان  از  بیشــتری  ســهم 
۵۲.۵ درصــد از زنــان شــاغل در ایــن بخــش فعالیــت داشــته اند؛ 
ــش  ــان در بخ ــد از زن ۸۸.۸ درص ــتایی  ــق روس ــه در مناط درحالی ک
ــاغل  ــا ش ــد از آنه ۱۱.۲ درص ــط  ــد و فق ــت کرده ان ــمی فعالی غیررس

بوده انــد. رســمی 

براساس گزارش مرکز آمار ایران بررسی شد

عواملی که به اشتغال غیررسمی در کشور دامن می زنند 

اشاره:
بخــش غیررســمی اشــتغال، بخشــی بــدون حمایت هــای قانونــی و بیمــه ای بــرای نیروهــای کار اســت کــه نقــش قابــل توجهــی در اشــتغال، 
تولیــد و افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی و درآمــد دارد؛ افزایــش عرضــه نیــروی کار، فقــدان ســرمایه گذاری مناســب و قوانیــن دســت و پــا گیــر 

جهــت ایجــاد واحــد اقتصــادی ســه عامــل شــکل گیری ایــن بخــش هســتند.
ــی،  ــی، سیاس ــی اجتماع ــر از زندگ ــی ناپذی ــش جدای ــوان بخ ــه عن ــمی ب ــش غیررس ــتغال بخ ــام اش ــه ن ــده ای ب ــازارکار، پدی ــزارش ب ــه گ ب
ــازار کار اســت کــه در دهه هــای اخیــر در کشــورهای در حــال توســعه رواج پیــدا کــرده اســت. دالیــل مختلفــی از  فرهنگــی و اقتصــادی ب

ــوان می شــود. ــن موضــوع عن ــرای ای ــوارد ب ــاال و ســایر م ــن، ســن ب ــه مهاجــرت، ســطح تحصیــات پایی جمل
ــادی  ــای اقتص ــران و بنگاه ه ــادی کارگ ــای اقتص ــام فعالیت ه ــه تم ــمی ب ــتغال غیررس ــی کار )ILO(، واژه اش ــازمان بین الملل ــر س از نظ
اطــاق می شــود کــه به طــور کامــل یــا جزئــی تحــت پوشــش ترتیبــات رســمی نیســتند. در ایــن چارچــوب، اقتصــاد غیررســمی مشــمول 
فعالیت هــای غیرقانونــی نمی شــود و بــر اســاس تعاریــف مختلــف، مشــاغل غیررســمی مشــاغلی هســتند کــه افــراد شــاغل، بــدون داشــتن 
قــرارداد رســمی کار، بــا دســتمزد کمتــر از حداقــل مــزد قانونــی و بــدون برخــورداری از خدمــات بیمــه ای و چتــر حمایتــی قانــون کار )ماننــد 

اخطــار پیــش از اخــراج، مرخصــی اســتحقاقی ســاالنه یــا اســتعاجی و غیــره( مشــغول بــه کارنــد.
ــوق  ــاغل حق ــم مش ــتغالی و ه ــاغل خوداش ــامل مش ــد ش ــه ای نباش ــی و بیم ــای قانون ــه دارای حمایت ه ــواردی ک ــمی در م ــتغال غیررس اش
بگیــری می شــود ضمــن اینکــه تعــدادی از بنگاه هــای اقتصــادی بــه خاطــر نداشــتن ســرمایه کافــی و بــرای کــم کــردن هزینه هــای تولیــد 

بــا دور زدن قوانیــن کار و مالیــات اقــدام بــه جــذب نیروهــای کار بــدون قــرارداد، حــق بیمــه و ســایر مــوارد می کننــد.

دعوت به همکاری



آموزش و پرورش

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

شرکت ماشین سازی خندابی واقع در شهر قدس
 جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید.
مهندس مکانیک

تهران، آقا ، بدون سابقه کار ، تمام وقت 
بدون سابقه کار )آموزش حین کار انجام می پذیرد(

کارشناسی مکانیک / ساخت و تولید،حداکثر 30 سال سن
آشنا به office، ساکن شهر قدس و اطراف

ساعات کاری:شنبه تا پنج شنبه 8 - 17 اضافه کار 17 - 19
بیمه بیمه تکمیلی ناهار ، پرداخت به موقع حقوق و مزایا

بیمه تامین اجتماعی از روز اول همکاری
پرداخت هدایای نقدی و غیر نقدی

 resumecv1395@gmail.com

دعوت به همکاری

خیریه آرمان و شایان ایرانیان
 جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید.
مشاور )کارشناس( تغذیه

تهران ، آقا/ خانم ،دارای سابقه کار ، تمام وقت، پاره وقت 
دارای کد نظام پزشکی، روحیه کار تیمی ومشارکت

دارای حداقل 3 سال تجربه و آشنایی با تغذیه ورزشی
تعهد و مسئولیت پذیری،دارا بودن دستگاه های الغری 
)امتیاز محسوب می شود(، حقوق و مزایا به صورت توافقی

 charmanshayan@gmail.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

تولیدی پرتو باران آسیا 
جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
سرپرست فروش

آقا ،دارای سابقه کار ، تمام وقت 
محل سکونت: مشهد

آشنایی به بازار 3 استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی
تسلط به مذاکره با مارکت ها

ایجاد ارتباط با مشتریان بزرگ و متوسط و یافتن فرصت های 
office فروش توانایی در تولید و آنالیز گزارشات مختلف

 و مسلط به کامپیوتر، حداقل 3 سال سابقه کار
پورسانت ، حقوق ثابت، کمک هزینه ایاب و ذهاب

کمک هزینه نهار
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند 
Tehran@partobaran.com

دعوت به همکاری

شرکت آرایشی بهداشتی صدف آذین آراد 

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

کمک حسابدار

خانم ، دارای سابقه کار ، تمام وقت ، متعهد، 
مسئولیت پذیر، با اخالق، صبور

آشنا به ثبت اسناد حسابداری، بیمه و مالیات
با سابقه حداقل 2 سال، حقوق و مزایا مکفی، بیمه

واتساپ 09301414513 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

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

بازرس کنترل کیفیت
آقا/ خانم ، دارای سابقه کار ، تمام وقت 

ترجیحا با سابقه کار، دیپلم، توانایی کار با دقت باال
ترجیحا آشنایی مقدماتی با کنترل کیفیت

آشنایی با ابزارهای اندازه گیری مانند کولیس
آشنا با مستندسازی و گزارش دهی

مسئولیت پذیر، منظم، پرانرژی و با پشتکار
بیمه سرویس رفت و برگشت 

سرویس از: تهران )ترمینال خاوران(، خاتون آباد، پاکدشت،
 پیشوا، ورامین، حقوق به موقع و باالتر از قوانین وزارت کار

بیمه از روز اول، عیدی و سنوات، کارانه
پایه خدمت سنواتی )طبق قوانین اداره کار(

دارای صندوق پس انداز به همراه وام قرض الحسنه
سبد حمایتی، وعده غذایی صبحانه

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

 09124878945

یک شرکت بازرگانی و مهندسی
 در زمینه سیستم های اعالن و اطفاء حریق در صنایع نفت و گاز جهت تکمیل کادر خود در دفتر مرکزی تهران 

محدوده زعفرانیه از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل یا واتس اپ زیر ارسال نمایند.
 jobfg.as@gmail.com

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

خانم/ آقا، تمام وقت، کارآموزی، آشنایی به زبان انگلیسی، آشنا به نرم افزارهای ورد و اکسلکارشناس بازرگانی
حقوق و مزایا توافقیمنظم و مسئولیت پذیر،حداکثر 30 سال سن

خانم/ آقا، تمام وقت، کارآموزی، آشنایی با اصول حسابداریکارشناس حسابداری
حقوق و مزایا توافقیآشنا به نرم افزارهای ورد و اکسل، منظم و مسئولیت پذیر، حداکثر 30 سال سن

کارشناس فنی 
مهندسی

خانم/ آقا،  تمام وقت، آشنا به تجهیزات اعالن و اطفاء حریق
Conventional و Addressable آشنا به سیستم های اعالن حریق

آشنا به نرم افزارهای اتوکد و ورد و اکسل، رشته برق و مکانیک
منظم و مسئولیت پذیر، حداکثر 40 سال سن

حقوق و مزایا توافقی

دعوت به همکاری

کارشناس مارکتینگ

آقا/ خانم ،دارای سابقه کار ،تمام وقت، حقوق ثابت ماهانه

توافقی ، مسلط به مارکتینگ و فروش با روابط عمومی باال

مسلط به الگوریتم های جذب مشتری جدید و بهبود محصول

مسلط به تدوین استراتژی بازاریابی، برندینگ و افزایش آگاهی 

Marketing Plan از نام تجاری، مسلط به طراحی

مسلط به طراحی KPI های بازاریابی و فروش و همچنین 

پایش عملکرد و ارایه گزارشات الزم به مدیریت

مسلط به برنامه ریزی اهداف کوتاه مدت، میان و بلند مدت 

برای کسب و کار،مسلط به طراحی کمپین های تبلیغاتی و 

بودجه بندی آن ها و نظارت بر روند اجرای آن و تهیه گزارش 

درباره میزان اثربخشی هر کمپین

مسلط به طراحی استراتژی رسانه های اجتماعی و مدیریت آن

شناسایی و تحلیل رقبا و همچنین بازار هدف

 و بهترین روش های دسترسی به آن

نظارت و انجام هماهنگی های الزم برای تولید پوستر، بروشور، 

بنر تبلیغاتی و اینترنتی و ...

توانایی پیش بینی و آینده نگری در پیشبرد اهداف

شرکت در همایش ها و کنفرانس ها و جلسات

ساعات کاری:از شنبه تا چهارشنبه 9 صبح الی 17 عصر، پاداش 

محل کار:  استان مازندران، شهر قائم شهر

واتساپ 09111292759    

دعوت به همکاری

فروشگاه قهوه دارک در استان مازندران، شهر قائم شهر جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان مازندران استخدام می نماید

به گزارش خبرنگار بازارکار، دکتر یوسف نوری در نخستین نشست 
خبری  خود با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
دفاع مقدس گفت:  دوران  و همچنین شهدای  آموز  دانش  و  معلم 
طبق سندتحول بنیادین آموزش و پرورش، چهار رکن مهم و اساسی 
برای فرایند تربیت وجود دارد که خانواده، حکومت، رسانه و نهادها و 

سازمان های غیردولتی از جمله این هاست.
بنیادین  تحول  سند  موفقیت  و  اجرا  در  ها  رسانه  نقش  بر  وی  
آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: امروز قدرت ارتباطات در همه 
بنیادین  سندتحول  برای  بخواهیم  اگر  و  است؛  بدیل  بی  زمینه ها 
گفتمان سازی کنیم و آن را به نتیجه برسانیم، بی شک این مهم با 

همکاری و مساعدت رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی میسر می شود.
نوری با انتقاد از اینکه گفتمان سازی سندتحول بنیادین در جامعه شکل 
نگرفته است گفت آموزش و پرورش دستگاهی است که برای اجرای 
برنامه هایش نیازمند عزم ملی است که یک بخش اعظم ایجاد این عزم 
را رسانه ها می توانند دنبال کنند و ما از رسانه ها می خواهیم ما را در 

این زمینه یاری نمایند.
وی با اشاره به مجوز جذب و استخدام 34 هزار معلم گفت: مجوز اولیه 
استخدام این تعداد اخذ شده تا بتوانیم در مناطق مرزی، عشایری و 
مناطقی که مدتهاست به علت عدم استقرار توزیعی و ترمیمی دارای 

مشکالتی هستند، بتوانیم نیرو جذب کنیم.
نقش مهم هنرستان ها در ورود دانش آموزان به بازارکار

نوری گفت بر لزوم توسعه هنرستان ها و مدارس کار و دانش اشاره 

کرد و گفت: : اگر هنرستان های ما رشته های کاربردی و خوبی داشته 
باشند ۸۰ درصد دانش آموزان ما می توانند جذب بازار کار می شوند.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: هر چه بیشتر آموزش و پرورش 
را تقویت کنیم در جامعه انحراف ها کمتر می شود. جامعه آموزش 
و پرورش بسیار بزرگ و گسترده  است. همه باید روی این مساله 

حساسیت داشته باشیم.
وی با یاد کردن از شهید سلیمانی و ویژگی های اخالقی وی پرداخت و 
گفت: مدرسه یعنی کسانی چون شهید سلیمانی؛  این شهیدان بر گردن 
جامعه حق دارند و امنیت امروز حاصل تالش این عزیزان و شهدای 

گرانقدر ایران اسالمی است.
وی با تصریح اینکه معلم مقبول ترین قشر کارکنان دولت است و طی 
سالیان زیاد این مساله مشخص شده است یادآور شد: معلم مهمترین 
عنصر در سند تحول بنیادین است باید به او خوب رسید و او را خوب 
از سایر کارکنان دولت است،  باالتر  و موثر معلمان  دید. کار مفید 

امیدوارم بتوانیم قدردان معلمان باشیم.
نوری همچنین با اشاره به رتبه بندی معلمان اظهار کرد: گفته شده بود 
معلم در رتبه های یک تا 5 قرار بگیرد که این امر خیلی خشک بود اما 

اکنون در رتبه های مربی تا استاد معلم قرار می گیرند.
وی درباره انتصابات معاونان و مدیران خود بیان کرد: برنامه های تحولی 
ما به شورای معاونان ارائه شده است؛ در هفته جاری رئیس مرکز روابط 

عمومی منصوب می شود و ارتباط با رسانه ها نیز شکل خواهد گرفت.
در هفته جاری ۴ معاون معرفی می شوند

وزیر آموزش و پرورش خبر داد انتصابات تعدادی از استان ها و معاونان انجام 
شده که به زودی اعالم می شود و در هفته جاری 4 معاون معرفی می شوند.

نوری درباره تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات گفت: ساعت کاری 
این افراد از 44 ساعت به ۲4 ساعت تبدیل شده اما حق الزحمه این 

افراد داده خواهد شد. بیمه این افراد نیز کامل پرداخت می شود.
وی درباره برنامه خود پیرامون جبران افت یادگیری افزود: روش آموزش 
ترکیبی و تلفیقی در آموزش و پرورش پیاده نشد؛ سازمان پژوهش 
باید برای آموزش ترکیبی برنامه داشته باشد چراکه آموزش مجازی 
روش جایگزینی برای آموزش حضوری نیست. باید به معلمان نیز برای 

تدریس و آموزش ترکیبی آموزش های الزم را ارائه دهیم. 

تاکید بر پرداختن به موضوع 
کارآفرینی و بازارکار 

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم ما پرداختن 
به موضوع کارآفرینی و اشتغال است گفت: باید از نظام تک ساحتی 
عبور و به نظام تعلیم و تربیت چندساحتی برسیم. اگر رشته های 
هنرستان ها خوب تعرف و انتخاب شوند مطمئنا تعداد بسیاری جذب 
بازار کار می شوند. ایجاد سواد، نه سواد اسمی و عملکردی بلکه سواد 
چندبعدی بسیار حائز اهمیت است و نظام آموزش و پرورش باید این 

هجرت را داشته باشد که قطعا برای آن برنامه داریم. 
تحول  سازی  پیاده  در  عنصر  مهمترین  معلم  اینکه  بیان  با  وی 
بنیادین است باید او را خوب دید و خوب به او رسیدگی کرد گفت: 
طبق بررسی های پژوهشی، کار مفید معلمین در سالهای گذشته 
باالترین کار مفید در میان کارمندان دولت بوده است. آنها در دوران 
کرونا بسیار خوب کار کردند و باید اعالم کنم بر دست آنها بوسه زده 

و آن را فرض می دانم.
ساماندهی نیروی انسانی در دستور کار است

وزیر آموزش و پرورش در بخش پاسخ به سوال خبرنگاران  با اشاره 
به اینکه ساماندهی نیروی انسانی در دستور کار است اظهار کرد: این 
موضوع با مشارکت و حضور همه افراد دارای مسئولیت که در این حوزه 

کار کرده اند در حال انجام و پیگیری است.
خرید  ساعت  گفت:  خدمات  خرید  معلمان  مشکالت  درباره  نوری 
خدمات از ۲4 به 4۰ ساعت تبدیل شده است، ما حق الزحمه آن 
ساعاتشان را می دهیم که به اندازه میانگین ساعت تدریس یک فوق 
لیسانس آزاد است. بیمه آنها را هم باید کامل بپردازیم و برقرار کنیم که 

از سوی معاونت حقوقی پیگیری می شود.
وی درباره تجمعات اعتراضی اخیر معلمان نیز گفت: معلمان در استان 
های مختلف خواسته صنفی دارند که به آن ها ترتیب اثر الزم داده 

نشده است.
نوری با بیان اینکه دو گروه را برای بیمه و درمان تعیین کردیم خاطر 
نشان کرد: به نظر می رسد ظرفیت برای بازگشت به بیمه طالیی و در 
زمانی که خودم مدیربودجه بودم وجود داشته باشد. امید است بحث 

بیمه را بتوانیم تا آخر ماه به نتیجه برسانیم.

دکتر نوری وزیر آموزش و پرورش 
در اولین نشست خبری تشریح کرد: 

ــتخدام  ــذب و اس ــه ج برنام
34 هــزار معلــم و ســاماندهی 
ــرورش ــوزش و پ ــرو در آم نی

	
اشاره	:

ــوز	 ــت	مج ــرورش	از	دریاف ــوزش	و	پ ــر	آم وزی
ــزار	 ــش	از	۳۴	ه ــتخدام	بی ــرای	اس ــه	ب اولی
نیــرو	خبــر	داد	و	گفــت:	موضــوع	ســاماندهی	
نیــرو	در	آمــوزش	و	پــرورش	بــا	حضــور	همــه	
ــن	 ــدرکار	در	ای ــت	ان ــاخص	و	دس ــران	ش مدی

ــی	شــود. ــال	م حــوزه	دنب
ــده  ــاغل آین ــاغل و مش ــده مش ــارت آین ــی مه ــه مل مدرس
ــر  ــوری  وزی ــف ن ــر یوس ــور دکت ــا حض ــگاهی  ب ــاد داش جه
آمــوزش وپــرورش و دکتــر محمــد صــادق بیجنــدی معــاون 
آمــوزش و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی و جمعــی از مدیــران  
حــوزه آمــوزش جهــاد دانشــگاهی در نمایشــگاه توانمنــدی ها و 

ــد. ــی ش ــگاهی رونمای ــاد دانش ــتاوردهای جه دس
ــر  ــوری وزی ــف ن ــر یوس ــازارکار دکت ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب
آمــوزش و پــرورش  در مراســم رونمایــی از مدرســه 
آینــده مشــاغل و مشــاغل آینــده ملــی مهــارت بــا 
ــت:   ــی گف ــت مل ــن حرک ــدرکاران ای ن ــت ا ــل از دس تجلی
ــه بســیاری از نیازهــا  و  ــد ب ــی مهــارت مــی توان مدرســه مل

مســائل نظــام آموزشــی کشــور پاســخگو باشــد.
وی در ایــن بازدیــد و رونمایــی کــه بــا همراهــی دکتــر 
ــگاهی  ــاد دانش ــی جه ــوزش و کارآفرین ــاون آم ــدی مع بیجن
صــورت گرفــت  مدرســه ملــی مهــارت را نیــاز همــه مــدارس 
و دانشــگاه هــا عنــوان کــرد و گفــت: بــرای ایــن منظــور آماده 
همــکاری بــا جهــاد دانشــگاهی هســتیم و بایــد مدرســه ملــی 
مهــارت جهــاد دانشــگاهی وارد نظــام آمــوزش و پرورش شــده 
و بسترســاز همــکاری در توانمندســازی دانــش آمــوزان و 
ــده باشــد. ــده مشــاغل و مشــاغل آین ــه آین معلمــان در توجــه ب

دکتــر محمدصــادق بیجنــدی معــاون آمــوزش و کارآفرینــی 
جهــاد دانشــگاهی نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه 
مدرســه ملــی مهــارت بــا هــدف پرداختــن بــه آینــده مشــاغل 
و مشــاغل آینــده صــورت گرفتــه اســت گفــت: ایــن مدرســه 
ــگاهی و  ــاد دانش ــکاری جه ــه هم ــتر و زمین ــد بس ــی توان م
وزارت آمــوزش و پــرورش باشــد گفــت: آمادگــی دارم ارتبــاط 

خــود را بــا همــه بدنــه آمــوزش و پــرورش در زمینــه 
فعالیــت هــای مدرســه ملــی مهــارت توســعه دهیــم.

ــح  ــگاهی  تصری ــاد دانش ــی جه ــوزش و کارآفرین ــاون آم مع
ــاره  ــی اقتصــاد درب ــر اســاس گــزارش مجمــع جهان کــرد: ب
آینــده مشــاغل در ســطح جهانــی و تحــول بــازار کار ناشــی از 
انقــالب چهــارم صنعتــی شــاهد ایجــاد ۱33 میلیــون فرصــت 
شــغلی و جابجایــی ۷5 میلیــون شــغل در ســال ۲۰۱۸ بودیــم.

ــال  ــغلی در س ــای ش ــت ه ــد از کل فرص ــزود:  ۱۶ درص وی اف
۲۰۱۸ ناشــی از تحــوالت انقــالب صنعتــی چهــارم بوده اســت 
کــه ایــن میــزان تــا ســال ۲۰۲۲ بــه ۲۷ درصــد افزایــش خواهد یافت 
ــا و  ــه ه ــه ای از خوش ــی از مجموع ــداز ناش ــم ان ــن چش و ای
ــه در کشــورهای عضــو  ــور اســت چنانچ ــای نوظه ــه ه حرف
جــی بیســت بــه تقاضــای بــازار بــرای حرفــه هــا و مهــارت های 
نوظهــور پاســخ داده شــود شــاهد رشــد 5.۱۱ تریلیــون دالری 
تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور هــا طــی دو دهــه آینــده 

خواهیــم بــود.
وی بــا اشــاره بــه ماموریــت هــای جهــاد دانشــگاهی در نقشــه 
جامــع علمــی کشــور در زمینــه مشــارکت در توســعه آمــوزش 
ــت: مدرســه  ــای پیشــرفته گف ــارت ه ــن و مه تخصصــی نوی
ــت ورود  ــان جه ــازی جوان ــدف توانمندس ــا ه ــی ی مل
ــدازی شــده اســت. ــازارکار حــال و آینــده طراحــی و راه ان ــه ب ب

ــواه  ــهیل دادخ ــر س ــن دکت ــزارش همچنی ــن گ ــاس ای براس
مدیــر مدرســه ملــی مهــارت بــرای آینــده مشــاغل و مشــاغل 
ــت هــای مدرســه  ــده جهــاد داشــگاهی اهــداف و ماموری آین
ــات  ــرورش و هی ــوزش و پ ــر آم ــرای وزی ــارت را  ب ــی مه مل

همــراه تشــریح کــرد.

با حضور دکتر نوری وزیر آموزش وپرورش و مدیران جهاد دانشگاهی صورت گرفت 

رونمایی از مدرسه ملی مهارت برای آینده مشاغل
 و مشاغل آینده جهاد دانشگاهی
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دعوت به همکاری

اطلس نوین شایان صنعت

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

کمک انباردار

آقا ، سابقه کارمهم نیست ، تمام وقت 
آشنا به امور انبار، توانایی کار با کامپیوتر

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 
 به واتس اپ زیر ارسال نمایند. 
 09033636091

دعوت به همکاری

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

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
 job@asiab.ir

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

کارمند اداری
خانم، تمام وقت، دارای روابط عمومی باال، توانایی برقراری ارتباط در محیط کار

آشنا به نرم افزارهای آفیس، توانایی ارتباط با مشتریان، سن 20 تا 33 سال
حقوق و بیمه

ناهار، سایر مزایا

نقشه کش صنعتی
خانم،  تمام وقت،  محدوده غرب تهران و حومه

Autocad پیشرفته، متوسط Solidwork , Catia
حقوق و بیمه

ناهار، سایر مزایا

دعوت به همکاری

شرکت فومن شیمی بهداشت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
m.mohebbi@fc-be.com

شرایط احرازموقعیت شغلی

خانم/ آقا، تمام وقت، حداقل دیپلم، حداقل یکسال سابقه ویزیت در آرایشی بهداشتی و داروخانه ها، ترجیحًا کمتر از 35 سالفروشنده
داشتن پایان خدمت یا معافیت برای آقایان الزامی است، اولویت گزینش با افرادی است که سابقه کار در آرایشی بهداشتی داشته باشند.

سرپرست فروش
خانم/ آقا، تمام وقت، حداقل دیپلم، حداقل دو سال سابقه سرپرستی فروش، ترجیحًا کمتر از 40 سال

داشتن پایان خدمت یا معافیت برای آقایان الزامی است، اولویت گزینش با افرادی است که سابقه کار در آرایشی بهداشتی داشته باشند.
تسلط به نرم افزار آفیس الزامی است.

دعوت به همکاری

شرکت تولیدی توکان کلیشه در زمینه پیش از چاپ جهت تکمیل کادر خود در استان تهران و استان البرز 
از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

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

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

طراح و گرافیست چاپ
خانم/ آقا،  تمام وقت، پاره وقت

Adobe Illustrator و Adobe Photoshop مسلط به نرم افزار های
با سرعت عمل باال

حقوق ثابت
پاداش،  پورسانت

حقوق ثابت، پاداشخانم/ آقا، تمام وقت، پاره وقتکارمند بخش تولید

دعوت به همکاری

استیم پاور جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از 

افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

انباردار:آقا ، دارای سابقه کار ، تمام وقت 

تسلط به سیستم انبارداری )نرم افزار سپیدار(

حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم حسابداری و مدیریت و 

رشته های مرتبط، حداکثر سن 45 سال، آشنایی با کامپیوتر

آشنایی با سیستم ها و نرم افزارهای انبارداری

آشنایی با روش های نظارت بر موجودی انبار

توانمندی در گزارش نویسی و ارائه گزارش

خوش برخورد و تابع قوانین و مقررات سازمانی

روحیه باال در انجام کارهای گروهی

حداقل 5 سال سابقه کار، بیمه 

واتساپ 09358013142 

دعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت نان آوران )پادنا آسیا(
 فعال در زمینه تولید نان صنعتی جهت تکمیل کادر خود در 
استان  البرز، شهرک صنعتی اشتهارد از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید.
کارشناس ایمنی و بهداشت

آقا/ خانم ، دارای سابقه کار ، تمام وقت 
مدرک کارشناسی بهداشت حرفه ای

دارای حداقل سه سال سابقه کار مرتبط
آشنایی کامل با دستورالعمل ها و آیین نامه های HSE و 
توانایی به روزرسانی و پیاده سازی استاندارد های مربوطه

مسئولیت پذیر، پیگیر با روابط عمومی باال و توانا در بحث 
ارائه آموزش، توانایی اطالع  رسانی خط  مشی و اهداف 

ایمنی، بهداشت شغلی، بازدیدهای ادواری ایمنی و بهداشت 
شغلی از واحدهای مختلف

نظارت بر انجام معاینات ادواری پزشکی کارکنان
ثبت حوادث و شبه حوادث و گزارش و تحلیل آنها

بیمه تکمیلی سرویس رفت و برگشت ناهار 
بیمه تکمیلی رایگان، حقوق و مزایا توافقی

پرداخت به موقع حقوق
 job.padena@nanavaran.com

ایجاد و ترویج فرهنگ نوآوری
و کارآفرینی

ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ــتاری در ای س
فرهنــگ نــوآوری و خالقیــت از کودکــی و نوجوانی 
بایــد شــکل بگیــرد و جــای کار در حــوزه دانــش آموزی 
ــوزان  ــش آم ــه دان ــد ب ــت: بای ــت، گف ــاد اس زی
ــه  ــذاری در جامع ــرای تاثیرگ ــه ب ــم ک ــاد دهی ی
تــالش کننــد. اتفاقــی کــه چنــد ســالی اســت در 
ــوز  ــا هن م ا ــت،  ــاده اس فت ــور ا ــگاه های کش دانش

ــم. ــی داری فتادگ ا ــب  ــوزه عق ــن ح ی ا در 
جمهــوری  رییــس  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ســاخت  مــا  کشــور  اصلــی  مســاله  افــزود: 
ــت  ــزار نیس ــخت اف ــردن س ــم ک ــه و فراه کارخان
ــعه را در  ــگ توس ــم فرهن ــاز داری ــدا نی ــه ابت بلک
کشــور ایجــاد کنیــم. نبایــد ایــن فرهنــگ اشــتباه 
بــه دانش آمــوزان تزریــق شــود کــه تنهــا راه 
ــذرد.  ــور می گ ــگاه و کنک ــا از دانش ــعادت آن ه س
خانه هــای  در  کــرد:  بیــان  همچنیــن  وی 
ــال  ــه دنب ــد ب ــوزان بای ــوآوری دانش آم ــالق و ن خ
باشــند.  جامعــه  در  تاثیرگــذاری  و  کارآفرینــی 
بزرگ تریــن خیانــت مــا بــه نوجوانــان ایــن اســت 
کــه آن هــا را بــه ســمت اســتخدام شــدن هدایــت 
کنیــم. ایــن کار ریشــه خالقیــت، نــوآوری و اعتمــاد 

ــد. ــک می کن ــه خش ــس را در جامع ــه نف ب
ــگ  ــا فرهن ــد ب ــوزان بای ــه داد: دانش آم وی ادام
کارآفرینــی عجیــن شــوند و بــه دنبــال اثرگــذاری 
می توانــد  مســیر  ایــن  باشــند.  جامعــه  در 
ــران  ــترش و ای ــور گس ــعه را در کش ــگ توس فرهن

ــد. ــوق ده ــی س ــمت خودکفای ــه س را ب
ایجــاد تغییــر  اینکــه  بــه  بــا اشــاره  ســتاری 
در فرهنــگ و نظــام آمــوزش کشــور نیــاز بــه 
لشــکر و ســرباز دارد، گفــت: ایجــاد نســل جدیــد 
دانشــگاه در کشــور و توســعه فرهنــگ کارآفرینــی 
ــروی  ــدد نی ــه م ــگاه ها ب ــتادان و دانش ــان اس می
ــاوری  ــوم فن ــم انســانی موجــود در زیســت ب عظی
و نــوآوری میســر شــد. تحقــق ایــن نــگاه در 

ــاز دارد. ــرباز نی ــه س ــم ب ــرورش ه ــوزش و پ آم
خانه هــای  ایجــاد  این کــه  بیــان  بــا  ســتاری 
ــن  ــیر های مطمئ ــی از مس ــوآوری یک ــالق و ن خ
سرمنشــا  و  توســعه  فرهنــگ  ایجــاد  بــرای 
ــور  ــوزش کش ــادی در آم ــی و بنی ــرات اساس تغیی
اســت، ادامــه داد: مــا توقــع نداریــم کــه دانــش آمــوز 
۱۵ ســاله شــرکت دانــش بنیــان راه انــدازی کنــد؛ 
بلکــه بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه آن هــا خودکفــا 
ــای  ــاال ایده ه ــس ب ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــوند و ب ش
ــاور  ــه ایــن درک و ب خــود را اجــرا کننــد. بایــد ب
برســیم کــه فکــر و خالقیــت ســرمایه اصلــی 

ــت. ــه اس جامع
ســتاری تغییــر فرهنــگ و توســعه فنــاوری را 
نیازمنــد صــرف زمــان دانســت و گفــت: ایــن امــر 
ــرف  ــه ص ــود و ب ــق نمی ش ــاه محق ــان کوت در زم
ــالق و  ــای خ ــاز دارد. خانه ه ــت نی ــان و مقاوم زم
ــد  ــود بای ــدن خ ــدگار ش ــرای مان ــز ب ــوآوری نی ن
ــام  ــی در نظ ــرات اساس ــد تغیی ــا بتوانن ــد ت بجنگن

ــد. ــاد کنن ــور ایج ــی کش آموزش
جمهــوری  رییــس  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
همچنیــن گفــت: خانه هــای خــالق و نــوآوری 

ــاد  ــش اعتم ــه افزای ــوزی ب ــش آم ــوزه دان در ح
ــر  ــا منج ــاوری آن ه ــان و خودب ــس نوجوان ــه نف ب
توســعه  ســاز  زمینــه  اتفــاق  ایــن  می شــود. 

علمــی و فنــاوری را در کشــور اســت.

تغییر در فرهنگ آموزش جامعه 
نیازمند عزم جدی است

حجــت االســالم محمدجــواد حاجــی علــی اکبــری 
ــه  ــه جمع ــذاری ائم ــت گ ــورای سیاس ــس ش ریی
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــن مراســم ب ــز در ای کشــور نی
کشــور  آموزشــی  فرهنــگ  در  تغییــر  ایجــاد 
نیازمنــد یــک همــت مضاعــف و مبــارزه ای جــدی 
ــوآوری  ــالق و ن ــای خ ــرد: خانه ه ــان ک ــت، بی اس
می تواننــد زمینــه ســاز ایــن تحــوالت باشــند. 
ــربازان  ــن س ــی از مهم تری ــم یک ــوزان ه ــش آم دان

ــتند. ــیر هس ــن راه و مس ای
اتحادیــه  در  رهبــری  معظــم  مقــام  نماینــده 
ــرای  ــزود: ب ــوزان اف ــالمی دانش آم ــای اس انجمن ه
ــم زیرســاخت های  ــاز داری ــن موضــوع نی ــق ای تحق
ــاد  ــم. ایج ــم کنی ــی آن را فراه ــانی و فرهنگ انس
ایــن خانه هــا می توانــد بــه تحقــق ایــن امــر 
ــوزان و  ــش آم ــوان دان ــتفاده از ت ــد. اس ــک کن کم
ــن راه  ــوزی در ای ــش آم ــالمی دان ــای اس انجمن ه

ــود. ــد ب ــده خواه ــک کنن کم
ــه  ــارک را ب ــاق مب ــن اتف ــت: ای ــن گف وی همچنی
فــال نیــک می گیریــم و همــه تــوان خــود را 

بــرای توســعه ایــن فرهنــگ ارزشــمند بــه کار 
خواهیــم بســت. بــا تــالش مجموعــه معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و عــزم وزیــر 
ــر در نظــام  ــرای تغیی ــرورش ب ــد آمــوزش و پ جدی
آموزشــی، امیدواریــم اتفاقــات خوبــی در ایــن 
ــن  ــی در ای ــرات مهم ــاهد تغیی ــد و ش ــه بیفت زمین

ــیم. ــوزه باش ح

ایجاد ۷۰ خانه خالق و نوآوری
ــرم و  ــای ن ــتاد فناوری ه ــر س ــی دبی ــز کرم پروی
ــن مراســم اظهــار کــرد:  ــع خــالق در ای توســعه صنای
قــرار اســت ۷۰ خانــه خالقیــت و نــوآوری در 
سراســر کشــور فعــال شــوند کــه اکنــون ۳۰ خانــه خالق 
ــا افتتــاح نخســتین  در کشــور فعالیــت می کننــد. ب
ــالق  ــوزان خ ــوزی، دانش آم ــالق دانش آم ــه خ خان
نوآورانــه  ایده هــای  خانه هــا  ایــن  در  نخبــه  و 
خــود را بــه محصــول و خدمــت تبدیــل و بــا 
فرهنــگ کارآفرینــی خــالق آشــنا می شــوند و 
مربیــان در مهــارت افزایــی ایشــان فعــال هســتند.

کرمــی گفــت: ۵۰ درصــد دانشــجویان ایرانــی 
کســانی هســتند کــه دانش آمــوزان رشــته های 
ــیاری از  ــد و بس ــر بوده ان ــگ و هن ــانی، فرهن انس
ــوآوری  ــالق و ن ــای خ ــد در خانه ه ــا می توانن آن ه
عــالوه بــر مهــارت افزایــی بــه کســب و کار و 

ــند. ــود بیندیش ــی خ ــده کاری و درس آین

ــرای  ــی ب ــا فضای ــت ت ــایش یاف ــازان گش ــوزی آینده س ــوآوری دانش آم ــاق و ن ــه خ خان
ــم  ــور فراه ــان کش ــان و جوان ــان نوجوان ــدا و پنه ــای پی ــتعداد ها و ظرفیت ه ــکوفایی اس ش

شــود.
بــه گــزارش بــازارکار؛ ایــن خانــه خــاق و نــوآوری بــا حضــور ســورنا ســتاری معــاون علمــی 
و فنــاوری رییــس جمهــوری و حجت االســام والمســلمین محمدجــواد حــاج علــی اکبــری 
نماینــده مقــام معظــم رهبــری در اتحادیــه انجمن هــای اســامی دانــش آمــوزان، آغــاز بــه 

کار کــرد.
خانــه ای کــه قــرار اســت فعــاالن حــوزه دانش آمــوزی در زمینــه تولیــد محتــوای آموزشــی 
ــات  ــه، خدم ــی نوآوران ــای آموزش ــیوه ها و پلتفرم ه ــی، ش ــای آموزش ــانه، فناوری ه و رس
ــازی رومیــزی، انیمیشــن، محصــوالت هنــری و  ــازی موبایلــی، ب ــا موضوعــات ب و مشــاوره ب
ــوآوری  ــگری، ن ــیا، گردش ــت اش ــات و اینترن ــاوری اطاع ــاری، فن ــی و معم ــنتی، طراح س

ــی را پوشــش دهــد. اجتماعــی، ورزش و مهــارت افزای

ستاری: 

خانه های خالق به ایجاد فرهنگ نوآوری 
و کارآفرینی کمک می کند



کارآفرینی

ویژه اطالع رسانی اشتغال
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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 سرویس های 
اینترنتی، کارشناس تعمیر و نگهداری 

فیبر و تجهیزات مخابراتی 
برنامه نویس، تکنسین و 

کارشناس شبکه  

ادامه مطلب کلیک کنید

کارشناس حسابداری، آقا یا خانم، 
حسابدار آشنا به تدبیر، خانم ، حسابدار 

مسلط به خزانه داری، کارشناس 
حسابداری در بانک، آقا

ادامه مطلب کلیک کنید

مهندسی صنایع- آقا یا خانم- 
مکانیک خودرو با سابقه

برق خودرو دارای
 حداقل یک سال سابقه

مهندسی

فروش و بازاریابی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی

کارشناس و مدیرفروش، کارشناس فروش، 
ترجیحا رشته شیمی، کارشناس فروش،  
آقا/ خانم، مدیر بازرگانی خارجی ،  آقا/ خانم، 

مدیرفروش-آقا- خانم

ادامه مطلب کلیک کنید

برشکار حرفه ای ، سی ان سی کار چوب ،  
لیزرکار در جاجرود، دکل کار، فرزکار، 

دریل کار، تراشکار و بنا، تکنسین 
تاسیسات و نقشه کشی در کارخانه فوالد

ادامه مطلب کلیک کنید

راننده - دارای خودرو، وظیفه : جابجایی 
کارشناس در مسیر جاده سمنان و 
کارخانه- خدماتی، خانم، انباردار - 

خدماتی در پژوهشگاه دولتی

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی دفتری،خانم ، مسلط به آفیس، 
دفتری و کارپرداز برای داروسازی- آقا
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.

معــاون کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
ــگاه  ــان نمایش ــازارکار در جری ــا ب ــی ب ــوی اختصاص ــن گفتگ ــران در ای ته
دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی بــا اشــاره بــه برنامــه دولــت ســیزدهم بــرای 
حــل مشــکالت اشــتغال در کشــور گفــت: محــور فعالیــت دولــت جدیــد در 

حــوزه اشــتغال ، زیســت بــوم اشــتغال اســت.
مهنــدس ســعید دهقــان در رابطــه بــا برنامــه هــای معاونــت اشــتغال و کار 
اســتان تهــران گفــت: نقشــه راه اشــتغال کشــور در چهــار ســال آینده بــر مبنای 
ــد  ــر محــور تولی ــز ب ــتغال نی ــوم اش ــتغال اســت. زیســت ب ــوم اش زیســت ب
ــن  ــرای ای ــران مخصــوص خــود را دارد. اج ــم بازیگ ــه آن ه ــی چرخــد ک م
طــرح نیازمنــد تامیــن مالــی، زیرســاخت و پشــتیبانی اســت. همــکاری همــه 
اجــزای ایــن زیســت بــوم ســبب مــی شــود تــا دولــت بــه هــدف ایجــاد یــک 
میلیــون شــغل در ســال برســد و در انتهــای ســال ۱۴۰۱، یــک میلیــون و 

هشــتصد و پنجــاه هــزار شــغل بــه وجــود بیایــد.
ــغل در  ــزار ش ــاد ۵۰۰ ه ــه ایج ــام برنام ــه ام ــال کمیت ــرای مث ــزود: ب وی اف
ــرایط  ــدن ش ــم ش ــرو فراه ــدف در گ ــن ه ــق ای ــال ۱۴۰۱ را دارد. تحق س
ــن راســتا انجــام شــده  مناســب اســت. یکــی از اقدامــات مثبتــی کــه در ای
تســهیل در صــدور مجوزهــای فنــی حرفــه ای اســت کــه در ســه روز انجــام 
مــی شــود. طبــق پیگیــری هــا صــدور مجــوز مشــاغل خانگــی نیــز ســه روزه 

شــده اســت. 

وام ۱۰۰ میلیون تومانی با 4 درصد سود
معــاون کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
ــف تبصــره  ــه بودجــه اشــتغال اشــاره کــرد و گفــت: طبــق بنــد ال تهــران ب
۱۸ و بنــد ب تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه، امســال ۳۲ هــزار میلیــارد تومــان 
بــرای تامیــن مالــی ایــن اقدامــات بــرای توســعه اشــتغال و کارآفرینــی فراهــم 

شــده اســت.
ــوزه  ــاالن ح ــرای فع ــده ب ــه ش ــر گرفت ــهیالت در نظ ــه تس ــاره ب ــا اش وی ب
مشــاغل خانگــی گفــت: مــا در قالــب پیشــران هــا و پشــتیبان هــا در حــوزه 
مشــاغل خانگــی مجــوز صــادر مــی کنیــم و بــرای افــرادی که مجــوز گرفتــه اند 

ــا ۴ درصــد ســود در نظــر مــی گیریــم.  وام ۱۰۰ میلیــون تومانــی ب
معــاون کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
ــکاری  ــا هم ــی ب ــرح توســعه مشــاغل خانگ ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب ته
جهــاد دانشــگاهی و در قالــب طــرح نویــن مشــاعل خانگــی اجــرا مــی شــود 
گفــت: در ایــن طرح همچنین پشــتیبان ها میتوانند از تســهیالت ۱ میلیــارد تومانی 
بــه صــورت وام بــا عاملیــت بانــک هــای توســعه و تعــاون و رفــاه و بــا ســود 

۴ درصــد بهــره منــد شــوند.
ــا در  ــه و تقاض ــادی، عرض ــرایط اقتص ــود ش ــورت بهب ــح داد: در ص او توضی

ــد.  ــد ش ــل خواه ــودکار تعدی ــه صــورت خ کشــور ب

برنامه دولت ایجاد 4 میلیون شغل
 تا انتهای دوره فعالیت خود

ــت ســیزدهم در حــوزه اشــتغال  ــای دول ــر سیاســت ه ــد ب ــا تاکی ــان ب دهق
ــوم اشــتعال  ــر زیســت ب اضافــه کــرد: سیاســت هــای اشــتغال دولــت ســیزدهم ب
متمرکــز شــده اســت و برنامــه دولــت ایجاد ۴ میلیون شــغل تــا انتهــای دوره فعالیت 
ــکار  ــد الملکــی در حــال حاضــر ۲.۵ بی ــر عب ــالم دکت ــق اع خــود اســت .  طب

مطلــق و ۱۴ میلیــون شــاغل ناقــص یــا غیررســمی وجــود دارد که نشــان مــی دهد 
ــد مشــکل  ــه بای ــر نیســت بلک ــون نف ــا حــل مشــکل ۲.۵ میلی معضــل م

۱۴ میلیــون نفــر حــل شــود.

۲۲ دستگاه و نهاد عمومی غیر دولتی به زیست بوم 
اشتغال کشور ورود کردند

ــا در  ــتگاه ه ــهم دس ــه س ــاره ب ــا اش ــازارکار ب ــا ب ــو ب ــن گفتگ ــه ای وی در ادام
زیســت بــوم اشــتغال در دولــت ســیزدهم اضافــه کــرد: ۲۲ دســتگاه و نهــاد عمومــی 

غیــر دولتــی بــه زیســت بــوم اشــتغال کشــور ورود کردنــد. تعهــدات ایــن 
ــد وزارت  ــی مانن ــت؛ برخ ــاوت اس ــان متف ــب وظایفش ــه تناس ــا ب نهاده
ــا در  ــدند ت ــد ش ــد و متعه ــددی دارن ــد ع ــام تعه ــه ام ــت و کمیت صم
انتهــای ســال ۱۴۰۱ بــه ترتیــب ۴۵۰ هــزار و ۵۰۰ هــزار شــغل ایجــاد 
ــاد  ــد جه ــز مانن ــی نی ــد و برخ ــتی  دارن ــش سیاس ــی نق ــد.  برخ کنن
ــوزش،  ــه شــامل آم ــد ک ــده دارن ــر عه ــی ب ــف مطالعات داتشــگاهی وظای

ــود. ــی ش ــازار م ــه ب ــازی و اتصــال ب توانمندس
ــار ۲۱۷ هــزار شــغل در ســال  ــق آم ــون طب ــا کن ــه داد: ت ــان ادام دهق
ــت  ــد ثب ــامانه رص ــورد  در س ــزار م ــده  و ۴۷۰ ه ــاد ش ــاری  ایج ج

ــزار شــعل  ــال ۱۴۰۰ ، ۹۶ ه ــران در س ــتان ته ــده اســت. ســهم اس ش
ــون ۹۶۸۰۰  ــا کن ــه  ت ــوده ک ــغل ب ــزار ش ــدود ۱۱۴ ه و در ۱۴۰۱ ح

ــت. ــار ماس ــورد انتظ ــدد م ــش از ع ــه بی ــیده ک ــت رس ــه ثب ــورد ب م

ــخوان تخصصی  کاریابی ها به پیش
وزارت کار تبدیل شــوند

ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــتغال اداره کل تع ــی و اش ــاون کارآفرین مع
اســتان تهــران درگفتگــوی اختصاصــی بــا بــازارکار اعــالم کــرد: 

ــوند ــل ش ــی وزارت کار تبدی ــخوان تخصص ــه پیش ــا ب ــی ه کاریاب
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــتغال اداره کل تع ــی و اش ــاون کارآفرین مع
ــان  ــازارکار در جری ــا ب ــی ب ــوی اختصاص ــن گفتگ ــران در ای ــتان ته اس
نمایشــگاه دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی بــا اشــاره بــه دغدغــه 
کاریابــی هــا در زیســت بــوم اشــتعال گفــت: ســامانه ای کــه در دســت 
طراحــی اســت، تمــام دغدغــه کاریابــی هــا را برطــرف مــی کنــد. ایــن 
ســامانه بــه علــت بعــد تبلیغاتــی قدرتمنــدش  نقطــه قــوت کاریابــی هــا 
خواهــد بــود . یکــی دو مــاه زمــان بــرای بارگــذاری اطالعــات در ایــن 
ــت  ــاز اس ــویقی نی ــای تش ــرح ه ــرای ط ــردم و اج ــب م ــامانه و ترغی س
ــه  ــه نتیج ــر ب ــرح زودت ــود ط ــام ش ــا انج ــی ه ــکاری کاریاب ــر هم و اگ

ــد رســید. خواه
ــر  ــد ب ــن تاکی ــان ضم ــدس دهق ــازارکار، مهن ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب
ــرد:  ــه ک ــا اضاف ــی ه ــرای کاریاب ــتغال ب ــامانه اش ــراوان س ــای ف مزای
برنامــه مــا ایــن اســت کــه کاریابــی هــا بــه پیشــخوان تخصصــی وزارت کار 
تبدیــل شــوند. ایــن ســامانه مزایــای زیــادی خواهــد داشــت و از نظــر 

ــرد.  ــد ک ــا خواه ــی ه ــه کاریاب ــایانی ب ــک ش ــات کم ــه و مالی بیم
معاونــت کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان تهــران بــا اشــاره بــه فراینــد پایــش و نظــارت عملکــرد 
ایجــاد مرکــز  بــر  تاکنــون گزارشــی مبنــی  افــزود:  کاریابــی هــا 
ــه  ــرا ک ــیده چ ــا نرس ــت م ــه دس ــزی ب ــا زیرمی ــت ی ــا ران ــی ب کاریاب
ایــن کار بــه خــودی خــود صرفــه اقتصــادی نــدارد. بــا ایــن حــال اگــر 
ــد،  ــی الزم را ندارن ــی و توانای ــه  کارای ــوند ک ــایی ش ــزی شناس مراک

ــد .  ــد ش ــال خواه ــان ابط مجوزش

کاریابــی بازارکار یکی از مراکــز کاریابی نمونه 
کشور در 

ــوان  ــه عن ــازارکار ب ــی ب ــه کاریاب ــان ضمــن اشــاره ب ــان در پای ــدس دهق مهن
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــور گف ــه در کش ــی نمون ــز کاریاب ــی از مراک یک
بهتریــن مرکــز کاریابــی در کشــور، بــازار کار اســت. ســالمت و 
جامعــه  رضایــت  ســبب  مرکــز  ایــن  در  نتفاعــی  ا دیــد  نداشــتن 
ــکایتی  ــون ش ــا کن ــن ت ــت. همچنی ــوده اس ــز ب ــن مرک ــتغال از ای اش
ــز  ــن مرک ــت کار ای ــان از کیفی ــه نش ــته ک ــود نداش ــازار کار وج از ب

. هــد می د

گفتگو: امیرعلی بینام

اشاره:
»نقشه راه اشتغال کشور در چهار سال آینده بر مبنای زیست بوم اشتغال است.« این جمله کلیدی را معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان تهران درگفتگوی اختصاصی با بازارکار می گوید و تاکید می کند: همکاری همه اجزای این زیست بوم سبب می شود تا 

دولت به هدف ایجاد یک میلیون شغل در سال برسد و در انتهای سال ۱۴۰۱، یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار شغل به وجود بیاید.
مهندس سعید دهقان، یک خبر مهم نیز برای کاریابی ها داشت و آن اینکه کاریابی ها به پیشخوان تخصصی وزارت کار تبدیل شوند.

معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در این گفتگو با بازارکار

همکاری همه اجزاء زیست بوم برای ایجاد یک میلیون و 850 هزار شغل

66417270
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دعوت به همکاری

شرایط ثبت نام
�سالمت کامل جسم و روان بنا به تشخیص پزشکان معتمد بانک.

�نداشتن سوء پیشینه کیفری.
�بومی و ساکن شهر مورد تقاضا.

�داشــتن گواهینامــه موقــت یــا دانشــنامه پایــان تحصیــالت بــرای کلیه 
مقاطــع تحصیلــی گذرانــده شــده )گواهــی فراغــت از تحصیــل، ریزنمرات 
ــه عنــوان مــدرک تحصیلــی مــورد پذیــرش  ــا صورتجلســه دفــاع ب و ی

نیســت(.
ــرای  ــکی )ب ــم غیرپزش ــت دائ ــا معافی ــه ی ــت وظیف ــان خدم �کارت پای

ــرد(. ــان م متقاضی
�تسلط کامل به زبان عربی )فقط برای متقاضیان شهر مشهد(.
� داشتن مدرک ICDL )برای متقاضیان شغل مسئول دفتر(.

یادآوری
۱- کلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط مــی تواننــد مشــخصات خود و ســایر 
ــه همــکاری "  اطالعــات الزم را در "سیســتم الکترونیکــی دعــوت ب

ثبــت نماینــد.
www.( ــارگاد ــک پاس ــایت بان ــق وب س ــط از طری ــام فق ــت ن ۲- ثب

bpi.ir( بــوده، لــذا از متقاضیــان درخواســت مــی شــود بــه هیــچ عنــوان 
مدارکــی بــه دفاتــر و ادارات بانــک ارســال ننماینــد.

ــرای بانــک جهــت  ــه تعهــدی ب ــچ گون ــری هی ۳ -دریافــت کــد رهگی
ــه ایجــاد نخواهــد کــرد. ــه مصاحب دعــوت ب

۴ - چگونگــی دعــوت بــه مصاحبــه بــر اســاس اولویــت هــای مــورد نیاز 
ــه اطــالع خواهــد  ــا پســت الکترونیکــی ب از طریــق تلفــن، پیامــک و ی
رســید. لــذا از متقاضیــان درخواســت مــی شــود در ثبــت شــماره تلفــن 

همــراه و پســت الکترونیکــی خــود دقــت نماینــد.
ــورد  ــت هــای م ــر اســاس اولوی ــه ب ــه مصاحب ۵ - چگونگــی دعــوت ب
ــالع  ــه اط ــی ب ــت الکترونیک ــا پس ــک و ی ــن، پیام ــق تلف ــاز از طری نی
خواهــد رســید. لــذا از متقاضیــان درخواســت مــی شــود در ثبــت 
 شــماره تلفــن همــراه و پســت الکترونیکــی خــود دقــت نماینــد.

مراحل ثبت نام
بــرای ثبــت نــام نیــاز بــه یــک آدرس پســت الکترونیــک معتبــر دارید که 
لینــک ثبــت نــام بــه آن ارســال خواهــد شــد و بــا کلیــک روی لینــک 

ثبــت نــام از داخــل پســت الکترونیــک خــود مــی توانیــد مراحــل ثبــت 
نــام را شــروع فرماییــد.

ــارت دیگــر  ــه عب ــا ب ــه فــرد اســت و ی پســت الکترونیــک منحصــر ب
ــام  ــت ن ــکان ثب ــار ام ــط یکب ــک فق ــت الکترونی ــر آدرس پس ــا ه ب

ــود دارد. وج
ارســال لینــک ثبــت نــام بــه پســت الکترونیــک محدودیــت دارد، چنانچه 
ــه یــک پســت الکترونیــک دعوتنامــه ارســال شــود و  ــار ب بیــش از ۵ ب
مرحلــه ثبــت نــام تکمیــل نشــود بــه آن آدرس دیگــر دعوتنامــه ارســال 

نخواهــد شــد.
ــپم  ــش اس ــه بخ ــه ب ــت دعوتنام ــن اس ــد ممک ــت فرمایی ــا دق لطف
الکترونیــک شــما  )junk mail,bulk mail, spam( پســت 

ــد. ــده باش ــال ش ارس

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
ــد   فایــل اســکن شــده عکــس پرســنلی ۳ * ۴ )عکــس پرســنلی بای

تمــام رخ و واضــح باشــد(
فایل اسکن شده کارت ملی

ــل اســکن شــده صفحــه اول شناســنامه و صفحــه دوم در صــورت  فای
ــی و  ــدرک تحصیل ــن م ــده آخری ــکن ش ــل اس ــات فای ــتن توضیح داش

ــی اســت. ــدرک لیســانس الزام ــل اســکن شــده م ارســال فای
فایل اسکن شده کارت نظام وظیفه ) برای آقایان (

فایل اسکن شده آخرین حکم کارگزینی
حداکثــر حجــم فایل هــای ارســالی مــی توانــد ۴۰۰KB باشــد و فقط در 

قالــب هــای jpg,png,gif ذخیره شــده باشــد

نکات بسیار مهم برای ثبت نام
 توجــه در صورتــی کــه هریــک از فایــل هــای فــوق را نداریــد 
لطفــا ابتــدا آن هــا را تهیــه فرماییــد چــرا کــه بــدون هریــک 
نــدارد. وجــود  نــام  ثبــت  تکمیــل  امــکان  مــدارک  ایــن   از 

وارد  ســایت  در  معتبــر  همــراه  تلفــن  شــماره  حتمــا  لطفــا 
فرماییــد چــرا کــه در صــورت پذیــرش دعوتنامــُه شــما فقــط، 
شــد. خواهــد  ارســال  الکترونیــک  پســت  و  پیامــک  طریــق   از 

ــری داده مــی شــود،  ــه شــما یــک کــد رهگی ــام ب ــان ثبــت ن     در پای
لطفــا آن کــد را یادداشــت نمــوده و نــزد خــود نگــه داریــد، چــرا کــه برای 

ویرایــش مشــخصات خــود بــه ایــن کــد نیــاز داریــد.

بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعبه های 
خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، 

دعوت به مصاحبه می نماید.

دعوت به همکاری

به اطالع متقاضیان دانشگاهی و حوزوی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی تصدی منصب قضاء در سال ۱۴۰۰ می رساند، 
که ثبت نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش  آموزش کشور به نشانی: 
www.sanjesh.org از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ آغاز و در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ پایان می پذیرد. لذا 
همه 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.

الف( شرایط عمومی:
تابعیت اصلی ایران.

اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم، ایمان و عدالت.
التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت 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 قضاییبا 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.
ب( 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.
ج( مدارک مورد نیاز:
۱- تکمیل تقاضانامه اینترنتی

۲- پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تستی به مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ )دو میلیون 
پانصد هزار( ریال بصورت الکترونیکی از طریق درگاه اطالع رسانی سازمان 

سنجش آموزش کشور
۳-فایل عکس اسکن شده: متقاضی می بایست یک قطعه عکس پرسنلی 
خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ثبت نام اینترنتی 

آماده نماید.
 ۱-۳- عکس ۴ × ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد )عکس تمام رخ(

 ۲-۳- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.

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

 ۴-۳-تصویر متقاضی باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و 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- تا حد امکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تبصره۱: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره۲: درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام متقاضی باطل شده و 
حق شرکت در آزمون از وی سلب می گردد.

یادآوری مهم: با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون های قبلی، در 
اکثرا برای  این موضوع  ارسال عکس متقاضیان، که  خصوص اشتباه در 
متقاضیانی رخ داده است که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام شده است، 
تاکید می گردد که عالوه بر کنترل اطالعات ثبت نامی، حتما نسبت به کنترل 
عکس ارسالی دقت نمایید تا عکس متقاضی دیگری به جای عکس شما 
الصاق نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف فرد 
متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد

د( زمان ثبت نام و برگزاری آزمون:
۱- متقاضیان ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا در صورت داشتن شرایط 
عمومی و اختصاصی مندرج در بند الف و ب این اطالعیه نسبت به تهیه 
مدارک خواسته شده بر اساس بند )ج( اقدام و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶لغایت 
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ با مراجعه به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 
نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و در پایان ثبت نام به هر یک از 
متقاضیان کد رهگیری ارائه خواهد شد که متقاضیان الزم است تا پایان 
مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً یادآور می شود ثبت نام 
منحصراً به صورت الکترونیکی می باشد و متقاضیان الزم است از طریق درگاه 
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 متقاضیان 

مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.
۲- آزمون در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ و به صورت تستی برای تمامی 

متقاضیان اعم از دانشگاهی و حوزوی برگزار می شود.
۳- کارت ورود به جلسه آزمون از روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ از 
دسترس  در  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رسانی  درگاه  طریق 

متقاضیان قرار خواهد گرفت.
۴- متقاضیان پذیرفته شده در آزمون تستی، روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ 

در آزمون تشریحی شرکت خواهند نمود.
۵- ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون متقاضیان 

درج خواهد شد.

زیست بوم کارآفرینی
توصیه من به مدیران آموزش های مهارتی زیست بوم کارآفرینی این است که 
به کار تیمی در راستای مسئولیت اجتماعی خود بیش از هر زمانی اهمیت بدهند.

در توسعه کسب و کارها باید یک خانواده بزرگ کارآفرین ایجاد کنیم و با هم 
تقسیم کار  داشته باشیم؛ در این شرایط است که مسئولیت ها توزیع می شود 
و هر فردی می تواند با کسب آموزش ها و مهارت های الزم مسئولیتی را 

برعهده بگیرد و در این شرایط است که می توان تحولی بزرگ را رقم زد.
دکتر ستاری با تصریح اینکه مشاغل آینده بیشتر بر روی مسئولیت اجتماعی 
متمرکز شده است یادآور شد:  نام نیک در صورت باقی می ماند افراد و 
بنگاه ها به کارآفرینی اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی در توسعه و 

ایجاد کسب و کارها توجه کنند.
همه ما تئودرو کوپر را به عنوان یک پل ساز در استان کبک کانادا می شناسیم. 
پل ساخت او فروریخت و تعدادی در این حادثه فوت کردند. کوپر با روابط  
بسیار خوب توانست مجددا مدیریت ساخت این پل را در دست بگیرد که  
هنگام عبور قطار دوباره پل دچار مشکل شد) باز پل خراب شده و چند نفر 

فوت کردند(
این اتفاق ناگوار موجب شد تا حلقه تعهد از جنس فوالد این پل ساخته شود و 
مهندسان هنگام تعهد دادن، این حلقه را در انگشت کوچک دست خود قرار 
می دهند تا همواره نسبت به مسئولیت اجتماعی خود آگاه باشند. این حلقه با 
سطوح برجسته و چندضلعی ساخته شده است وبر کاغذ فشار وارد می کند. 
همین موجب می شود تا مهندسان همواره به یاد داشته باشند که مسئولیت 

اجتماعی دارند.

ارزش آفرینی اجتماعی
همه ما تغییر نگرش را باید هدف نهایی کار خود قرار دهیم. به عبارتی همه 
ما در برابر دیگران مسئولیت داریم تا در برابر فرصتی که به ما داده 
شده است تغییراتی را در جامعه ایجاد کنیم اگر در این مورد کوتاهی کنیم، 

قطعا بازخواست خواهیم شد.
اصل اساسی کارآفرینی، ارزش آفرینی است. ارزش اجتماعی و اقتصادی 
به دنبال کارآفرینی ایجاد می شود.شما الزم است تا به این نکته توجه کنید 
که اگراقتصاد ما دچار مشکل شود مشکالت اجتماعی و فرهنگی هم افزایش 
خواهد یافت. به همین دلیل اجماع جهانی شکل گرفته است که تمام سازمانها 
در برابر پول درآوردن، برای رسالت و مسئولیت اجتماعی خود هم پول 

خرج کنند.

کارآفرینی اجتماعی و اعتالی بشریت
لوئی پاستور در وصیت نامه خود نوشته است:» در هر حرفه و شغلی که هستید 
نه اجازه دهید که به بدبینی های بی حاصل آلوده شوید و نه بگذارید که بعضی 
لحظات تأسف بار که برای هر ملتی پیش می آید شما را به یاس و نا امیدی 
بکشاند.در آرامش حاکم بر آزمایشگاه ها و کتابخانه هایتان زندگی کنید.نخست 
از خود بپرسید: من برای یادگیری خود چه کرده ام؟ سپس همچنان که پیش تر 
می روید بپرسید: من برای کشورم چه کرده ام؟ و این پرسش را آنقدر ادامه دهید 
تا به این احساس شادی بخش و هیجان انگیز برسید که: شاید سهم کوچکی 
در پیشرفت و اعتالی بشریت داشته اید. صرفه نظر از هر پاداشی که زندگی 
به تالش هایمان بدهد یا ندهد، آنگاه که لحظه مرگ فرا می رسد هر کدام از 
ما باید این حق را داشته باشیم که با صدای بلند بگوییم:»من آنچه در توان 

داشته ام انجام داده ام«

کمک به کودکان کار/ کارآفرینی اجتماعی و تسکین درد 
شما باید به عنوان یک خیر اجتماعی عمل کنید. من  طرحی را به عنوان 
یک کارافرین مطرح کردم. من بارها گفتم که کودکان کار را جمع کرده 

ولباس شیک به آنها بدهید و اصول بازاریابی را به آنها یاد بدهید تا بتوانند کار 
ویزیتوری را انجام دهند و کار درخور شانی داشته باشند. 

امیدوارم که مردم و سازمان های متعهد این کار را 
انجام دهند.

کارآفرینی اجتماعی، در واقع تشخیص درد 
جامعه و کمک به رفع آن است. شما 
در عین حال تعهد قانونی دارید که 
باید رعایت کنید. تولیدکننده شیری 
که به شیر آب اضافه می کند، باید 
باید  اینکه،  شود.مهمتر  مجازات 
رعایت اخالق حرفه ای کسب و کار 
باید در اولویت قرار بگیرد. مسئولیت 
است.  بشردوستانه  مسئولیت  دیگر 

پرتوان  سازمان  منشور  در  نکته  این 
هالل احمر آمده است که باید رویکرد 

بشردوستانه مبنا قرار بگیرد. خوشبختانه در 
حال حاضر شاهد این هستیم که مردم به هر 

طریق به نیازمندان کمک می کنند. یک نانوا در ترکیه 

نان خود را بیرون مغازه گذاشته و نوشته که اگر نیاز 

دارید بردارید. یا بحث دیوار مهربانی موضوعی بود که اولین بار در ایران 
شروع شد.

شما اگر دوست دارید تا در زندگیتان نعمتهای زیادی 
را جذب کنید باید بتوانید خودتان را پاکسازی 
کنید. روانشناسان تصریح دارند که  افکار 
اضافی شما مانند خرده ریز درجیب کت و 
شلوار است که جلوه زشتی را ایجاد 
کرده است. اگردوست دارید تا از شر 
این زشتی رها شوید، باید چیزهای 

اضافی را دور بریزید.
اگر در خیریه ای کار کنید و دل دیگران 
را شاد کنید اطمینان داشته باشید که 
کائنات شما را سورپزرایز خواهد کرد. 
این  باید  اجتماعی  مسئولیت  در  شما 
نکته را به یاد داشته باشید که ما زمین را از 
پدرانمان به ارث نبردیم بلکه از فرزندان خود 

به امانت گرفتیم و باید مراقب آن باشیم.

پیشینه مسئولیت اجتماعی

توجه به امر مسئولیت اجتماعی در فرهنگ ملی و دینی ما سابقه ای دیرینه دارد.  
وقف و خمس، نمود مسئولیت اجتماعی است. حتی زرتشتیان هم وقف داشتند 
و آن را در راستای مسئولیت اجتماعی خود انجام می دادند. وقف آب و مراکز 

درمانی به صورت گسترده در تاریخ ما مشاهده شده است.
کارآفرینی اجتماعی در ایران سابقه طوالنی دارد. ابتدا درد را تشخیص داده 
و بعد آن را برطرف می کند. االن مهمترین مشکل گرانی مواد غذایی است. 
یک کارافرین اجتماعی در اروپا، یک گوشت صددرصد گیاهی تولید کرده که 
پروتئین باالیی دارد و شما با قیمت مناسب می توانید آن را تهیه کنید. کارآفرین 
اینگونه مسئولیت اجتماعی خود را انجام می دهد. می توان نان حجیم و غنی 

شده با مواد معدنی طبخ کرد تا کمبود مواد مغذی حل شود.
یک کارافرین اجتماعی وقتی که فردی فقیری در جامعه وجود دارد و از درد 
گرسنگی به خود می پیچد، دیگر نمی تواند شاد باشد. شما در این صورت 
به مسئولیت اجتماعی خود عمل خواهد کردید که مشکل فرد فقیر را حل 
کنید. در دوران کوروش مسئولیت پذیری اجتماعی در اولویت زمامداران بود.

افرادی مشخص شده بودند تا مشکالت مردم را بررسی کرده و منعکس کنند. 
در آن زمان ایده بشردوستانه بسیار مورد توجه بود همچنانکه منشور کوروش 
سابقه ای طوالنی دارد و اولین سند بشردوستانه دنیا محسوب می شود. درزمان 
پیامبر هم پیمان »حلف الفضول«  وجود داشت که مشکالت را شناسایی کرده 

ودر نهایت حل می کردند.

کارآفرینی با پول خرد
االن ۷۱ نفر در  این کارگاه حضور دارند که می توانیم یک صندوق 
بیندازیم. می توان پول خرد را جمع کنیم وضمن کارآفرینی، دغدغه  راه 
اجتماعی و اقتصادی را همزمان دنبال کنیم. فقرای بنگالدشی امروز مدیون 
ایده محمد یونس هستند که به مردم کمک کرد تا بنگاه فردی را راه بیندازد و 
بعد این فرد به صندوق متعهد می شود تا تعهد خود را نسبت به صندوق بپردازد. 
در این صندوق، به هیچ وجه بهره بانکی داده نمی شود. اینجا فقط تعهد 
راه اندازی تجارت خرد و احیای کسب و کار، مالک کار است. این ایده 
محمد یونس در شصت تا هفتاد کشور در حال اجراشدن است. می توان اسم 
گروه را تامین سرمایه جمعی گذاشت. می توان با پولهای خرد هزاران کار انجام 
دادند. متاسفانه برخی از مدیران بد عمل کردند و همین موجب شده که مردم 
اعتماد نکنند، باید این اعتماد احیا شود. در کشورهای که هفت درصد ذخایر دنیا 
و یک درصد جمعیت جهان را داریم،می توان کارهای بزرگی را انجام داد. شما 
باید پولهای داخل بالشت را بیرون بیاورید و مسئولیت اجتماعی خود را انجام 
دهید. صندوق صدمات در فیلیپین راه افتاده است. که تولیدات معلوالن را با 
درج  آن  روی  بر  یونسکو  آرم  مثال  به طور  فروشند.  می  باال  قیمت 
می شود. شما وقتی این تی  شرت را می پوشید همه متوجه ارزش معنوی 

این تی شرت خواهند شد.

مدل ها اقتصادی کارآفرینی اجتماعی
ما دو اقتصاد کوثری و تکاثری را داریم. مدل اقتصاد کوثری این است که ما 
درد اجتماعی را تشخیص می دهیم و در نهایت به اقتصاد کوثری می رسیم. 
هدف من این بود که مدرسه کسب و کار کانون کارآفرینی را ایجاد کنم که در 
این زمینه مانع تراشی شد. در این مدرسه مدرک داده نمی شد و شما مهارت 
یاد می گرفتید. در نهایت سازمان زندان ها از این طرح حمایت کرد.من همان 
زمان اعالم کردم که کارآفرین را از کارخانه می آورم تا به شما تدریس کند و 

اصول کار را یاد بدهد.
سه مدل کارافرینی اجتماعی وجود دارد. NGO و خیریه با هدف اجتماعی 
و آخرین مدل محمد یونس بود که توانست تحول بزرگی را ایجاد کند. در 
حال حاضر در کشورمان شاهد این هستیم که برخی از کارآفرینان رویکرد 
متفاوتی را در پیش گرفتند. دکتر نبی، کار بزرگی کرد که شرط استخدام را 
برخورداری از جرم و سو سابقه اعالم کرد. شرکت فیروز شرط استخدام را 

معلولیت گذاشت. محک به کودکان سرطانی خدمات ارائه می کند. به این 
ترتیب شما نامتان ماندگار می شود همچنانکه فیس بوک 99 درصد از سهامش 

را به خیریه ها بخشید.
اگر می خواهید در دنیای آینده جایگاهی داشته باشید باید در رویکرد خودتان 
تجدیدنظر کنید. االن بسیاری از شرکتها در حال وفق دادن شرایط خود هستند 
زیرا دنیای آینده دنیای متفاوت و از جنس متاورس است. بسیاری از شرکتهای 
بزرگ دنیا حتی یک دفتر کار ندارند. در دنیای آینده که دوره حاکمیت متاورس 
است. شما باید در روشهایتان تجدیدنظر کنید. به طور مثال االن »اپی« 
 Too good to go .ایجاد شده که هدفش مبارزه با دورریز غذا است
سفارش های بعد از ساعت ده شب را به یک سوم قیمت می فروشد که این ایده 

جذاب و منحصربه فرد می تواند به بقای این شرکت کمک کند.
توصیه من به مدیران آموزش مهارتی زیست بوم کارآفرینی، این است که 
یک خانواده بزرگ کارافرین را ایجاد کنیم و با هم تقسیم کار کنیم. یک نفر 
مشکالت را بررسی کرده و یکی تحقیق کرده و دیگری  ریسک منابع مالی را 
بررسی می کند. من در نهایت بتوانم جای دو نفر کار کنم بیشتر که نمی توانم. 

اما با تقسیم کار، می توان تحولی بزرگ را رقم زد.
آموزش نفر به نفر در این سیستم رخ خواهد داد. شما به جای لعنت فرستادن 
بهتر است تا شمعی روشن کنید. زمان سودآوری بنگاهها تمام شده است شما 
باید مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهید تا خشم اجتماعی گسترده نشود. 
همه ما افکار و منابع امون باید در جهت خدمات اجتماعی باشد. مشاغل آینده 
این  باید  شما  است.  شده  متمرکز  اجتماعی  مسئولیت  روی  بر  بیشتر 
را به خاطر داشته باشید که نام نیک تنها در صورت کارآفرینی اجتماعی 

باقی خواهد ماند.

مسئولیت اجتماعی شرط ماندگاری
بسیاری نگران افول اخالق هستند اما این روند در آینده برعکس می شود 
چراکه همه محکوم هستند که به این روند ورود پیدا کنند و به این موضوع 
بها بدهند. وگرنه بالیی که سر نوکیا آمد برای شما تکرار خواهد شد. متاسفانه 
گاهی  افتادند.  عقب  قافله  این  از  و  نکردند  درک  را  روند  سیاستگذاران 
سیستم های اجتماعی رو به افول ،ناگهان تغییری ایجاد کرده و دوباره به روند 
باز می گردد. شما هنگام وام دادن به شرکتهای دانش  بنیان باید این نکته را 
مدنظر قرار بدهید که این شغل پایداری الزم را در آینده خواهد داشت. االن 
را  نباید بستری  به یکی دو سال رسیده است. شما  طول عمر شغل ها 
فراهم کنید تا مردم را بدهکار بانک کرده و آن را ورشکسته کنید. باید مشاوره 
درست در مورد شغل های آینده به مردم داده شود تا به هر شغلی ورود نکرده 

و در آن سرمایه گذاری نکنند.
نگرانی ما افول اخالق است اما اطمینان داشته باشید که  در آینده مامور 
اخالق در شرکتها استخدام خواهند شد هر شرکتی وظیفه دارد که مسئولیت 
اجتماعی خود را انجام دهد. شرکت نفت نباید منت بگذارد که مدرسه ساخته 
است زیرا به وظیفه اش عمل کرده است. شما قبال پول می گرفتید تا آموزشی 
را در اختیار دیگران بگذارید اما االن همه به صورت رایگان در فضای مجازی 
منتشر می شود و در نهایت می توانند از شما یک الیک دریافت کنند و به قولی 
ارزش گذاری شوند. ماموران اخالق در مورد مسئولیت اجتماعی و اقدامات 

تصمیم گیری خواهد کرد.
شرکتها تالش دارند تا خودشان را به مردم نزدیک کنند. شما شاهد هستید 
که شرکتها از طریق هوش مصنوعی، ما را بیشتر از خودمان می شناسند. 
خودمان  ما  که  دهند  می  خودمان  به  ما  از  اطالعاتی  فرمها  پلت  این 
خبر نداریم. به همین دلیل موضوع مسئولیت اجتماعی در آینده اهمیت 
زیادی پیدا می کنند تا بدین ترتیب بستری فراهم شود که ما به مردم 

بیشتر نزدیک شویم.

گزارش: لیال قرنفلی

دکتر بهرام ستاری 

دکترای کارآفرینی 

بین الملل

رئیس کانون کارآفرینی

 استان آذربایجان شرقی

مسئولیت پذیری و کارآفرینی اجتماعی در مشاغل آینده
کارآفریـن برتـر اجتماعی، فردی اسـت که به مشـکالت مختلف اعـم از  اجتماعی ، اقتصادی، محیط زیسـت 
و ... توجـه دارد و در جهـت حـل و رفـع آن ها تـالش می کند. در واقـع باید گفت: یک بنـگاه اقتصادی وظیفه 
دارد تا به این سـواالت پاسـخ دهد که چقدر در مسیرمسـئولیت پذیری اجتماعی گام برداشـته اسـت. به طور 
مثـال یک شـرکت بین المللـی در زمینه گندم زمانی متوجه شـد مردم امـکان تهیه لباس ندارنـد و از گونی های 
گنـدم بـه عنـوان پارچه لباس و پوشـش  اسـتفاده می کننـد از پارچه گلدار و باکیفیت اسـتفاده کـرد تا گامی 

برای ارائـه خدمات اجتماعی خـود بردارد.
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