
»کل بیشتر از اجتماع اجزاست«

امیرعلی بینام

یادداشت سردبیر

کســانی کــه دســتی بــر علــوم زیســتی دارنــد بــا ایــن اصــل آشــنا هســتند کــه 
»کل بیشــتر از اجتمــاع اجزاســت« و ایــن اصــل در زمینــه هــای مختلــف مــی توانــد 
صــادق باشــد؛ توضیــح اینکــه پیکــر جانــداران یک ســامانه »پیچیــده و بزرگ« اســت 
کــه پیچیدگــی ایــن ســامانه وقتــی بیشــتر تظاهــر مــی یابــد کــه »ارتبــاط جانــدار و 
اجــزای ســازنده آنــرا بــا محیــط زیســت« بررســی کنیــم. هــر یاختــه چیــزی بیــش از 
ــن موضــوع در ســطوح  ــده ی آن اســت و ای ــای تشــکیل دهن مجمــوع مولکــول ه
بافت،دســتگاه و جانــدار نیــز صــادق اســت و تــا ســطح زیســت کــره زمیــن نیــز ادامــه دارد.

از ایــن اشــاره مــی خواهیــم بــه یــک موضــوع اشــتغالی پلــی بزنیــم و آن »زیســت بوم 
کارآفرینی و اشــتغال« اســت. 

»زیســت بــوم کارآفرینــی و اشــتغال« شــاه بیــت مباحــث و موضوعاتــی اســت کــه از 
ســوی دســت انــدرکاران حــوزه اشــتغال و کارآفرینــی مطــرح و دنبــال مــی شــود. این 
موضــوع از جلســات شــورای عالــی اشــتغال گرفتــه تــا سیاســت هــای خــرد و کالن 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی )از وزیــر تــا معــاون کارآفرینــی و اشــتغال( مــورد 
تاکیــد قــرار مــی گیــرد. بــه عبــارت بهتــر از دبیرخانــه شــورای عالــی اشــتغال کــه در 
وزارت تعــاون و کار مســتقر اســت تــا شــورای عالــی اشــتغال که دســتگاه هــای مختلف 
در ان عضــو هســتند یــک عبــارت مــورد تاکیــد قــرار مــی گیــرد و آن »زیســت بــوم 

کارآفرینــی و اشــتغال« اســت. 
حــال  ســوال ایــن اســت کــه »زیســت بــوم کارآفرینــی و اشــتغال« چــه ارتباطــی بــا 
»کل بیشــتر از اجتمــاع اجزاســت« دارد؟ در پاســخ بایــد گفــت؛ مفهــوم و معنــای کل 
بیشــتر از اجتمــاع اجزاســت، ارتبــاط تنگاتنگــی و و شــاخصی مــی توانــد زیســت بــوم 
ــرار  ــا بلعکــس. همانطــور کــه کنــار هــم ق کارآفرینــی و اشــتغال داشــته باشــد و ی
ــد مفهــوم و هویــت جدیــدی بنــام کل بیافرینــد؛ چیدمــان  گرفتــن اجــرا مــی توان
درســت و ارتبــاط ســازنده و موثــر و هــم افــزای »زیســت بــوم کارآفرینــی و اشــتغال« 

نیــز مــی توانــد زمینــه ســاز هویــت و مفهــوم جدیــد باشــد. 
در هفتــه هــا و مــاه هــای اخیــر موضــوع زیســت بــوم اشــتغال در جلســات و گفتگوها 
بــه طــور مــداوم مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت امــا بایــد دربــاره اجــراء ایــن موضوع 
ــا همــه دســتگاه هــا و نهادهــا و بخــش هــای  بررســی هــای الزم صــورت بگیــرد ت
ــه طــور  ــی ب ــم از علمــی و اجرای ــی و بخــش خصوصــی اع ــی، عموم ــف دولت مختل
ــد. برخــی موضــوع  ــرار بگیرن ــوم ق ــن زیســت ب ــت ای ــی در خدم ــزا و تعامل ــم اف ه
ــی کــه ســوی مســئوالن  ایجــاد مشــاغل ارزان قیمــت و حتــی یــک میلیــون تومان
محتــرم وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی مطــرح مــی شــود را بــه چالــش کشــیده 
و انتقــاد مــی کننــد، نکتــه ای کــه بــه بحــث چالشــی شــبکه هــای اجتماعــی نیــز 
بــدل شــد، امــا بایــد گفــت وقتــی در قالــب زیســت بــوم بخواهیــم گفتگــو کنیــم 
همــه ایــن موضوعــات قابــل بحــث اســت، در زیســت بــوم اشــتغال مــی تــوان فهمیــد 
کــه بســیاری از کســب و کارهــا بــه منابــع مالــی نیــاز ندارنــد بلکــه بــه مشــاوره نیــاز 
دارنــد، بــه بــازار نیــاز دارنــد، بــه اطــالع رســانی نیــاز دارنــد، بــه شــبکه و ارتباطــات 
بیشــتر از بودجــه و منابــع مالــی نیــاز دارنــد، بــه حمایــت معنــوی از ســوی دولــت 
ــد! بنابرایــن در ایــن  ــع کســب و کار بیــش از تســهیالت و وام نیــاز دارن و رفــع موان
شــرایط بــه زیســت بــوم واقعــی اشــتغال بیــش از هــر چیز نیــاز داریــم؛ زیســت بومی 
ــا نــگاه هــم افــزا همــه دســتگاه هــا را فــرا بخوانــد، مشــارکت دهــد، ارتبــاط  کــه ب
نزدیــک و تعاملــی برقــرار نمایــد، نظــارت کنــد، حمایــت نمایــد و بــرای یــک هــدف 
کــه همانــا توســعه اشــتغال و کارآفرینــی اســت بکوشــد؛ آنــگاه معنــای عبــارت »کل 
بیشــتر از اجتمــاع اجزاســت« در ذهــن هــا بیشــتر معنــا و مفهــوم مــی یابــد و بــه 

ارتباطــش بــا زیســت بــوم اشــتغال معنادارتــر مــی شــود.
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ــی  ــات تخصصــی گیاهــان داروی ــر مرکــز خدم مدی
اســتراتژیک خراســان جنوبــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
نیازســنجی و تعییــن نیازهــای پژوهشــی در حــوزه 
ــت:  ــت، گف ــز اس ــن مرک ــداف ای ــاورزی از اه کش
ــرای  ــدی را ب ــرفصل جدی ــاب«، س ــه »بیرن مجموع
ــاز کــرده اســت و  فــروش محصــوالت کشــاورزی ب
آن اتصــال بیــن کشــاورز، تحقیقــات و بــازار اســت.

دستگاه دیپلماسی کدام 
فارغ التحصیالن را

جذب می کند؟
ــان دانشــگاه  ــات جه ــاون آموزشــی دانشــکده مطالع مع
تهــران  گفــت: فــارغ التحصیــالن مــا می تواننــد در وزارت 
خارجــه،  وزارت فرهنــگ، ســازمان فرهنــگ و تبلیغــات 
ــرا  ــز اخی ــیما نی ــدا و س ــوند. ص ــذب کار ش ــالمی ج اس
خیلــی طالــب دانشــجویان ما اســت کــه بتوانــد در بخش 
فرامــرزی خــود ایــن فــارغ التحصیــالن را جــذب کنــد.

بر اساس جدیدترین آمار اعالم شد؛ 

افزایش اشتغال رشته های کاردانی 
در مقایسه با ارشد و دکتری 

 
مربـوط  آمـار  جدیدتریـن  براسـاس 
دانـش  اشـتغال  وضعیـت  پیمایـش  بـه 
آموختـگان دانشـگاه هـا، اشـتغال در مقطـع 
کاردانـی نسـبت به سـال ۹۹ رشـد داشـته اما 
در مقاطـع کارشناسـی و تحصیالت تکمیلی با 

کاهـش رو بـه رو بـوده اسـت.
بـه گـزارش بـازارکار ، از آنجـا کـه ایجـاد نظام 
اطـالع رسـانی و آگاهـی بخشـی بـه ذینفعـان 
از  اشـتغال هـر یـک  بـا وضعیـت  رابطـه  در 

رشـته های دانشـگاهی و همچنیـن رصد آمـار در خصوص رشـته های آموزشـی می تواند 
در کاهـش نـرخ بیکاری دانش آموختگان دانشـگاهی موثر باشـد، بدیـن منظور پیمایش 
اشـتغال فارغ التحصیـالن دانشـگاهی از سـال ۱۳۹۷ در معاونـت پژوهـش و فنـاوری 

وزارت علـوم آغـاز شـده و تاکنـون ادامـه دارد.
از اهـداف ایـن برنامـه می تـوان به بهره بـرداری از نتایج حاصله و تدویـن برنامه های مورد 
نیاز هر دانشـگاه برای بهبود شـرایط اشـتغال دانش آموختگان، اسـتفاده موثر از شـبکه 
دانـش آموختـگان جهـت بهبـود همکاری های دانشـگاه بـا جامعه و صنعـت و همچنین 

ایجـاد فرصت هـای شـغلی و کارورزی بـرای دانشـجویان از اهداف این برنامه اسـت.
در ایـن برنامـه دانشـگاه ها به صورت مسـتقل از طریق برقراری ارتبـاط با فارغ التحصیالن 
بـه پیمایـش وضعیـت اشـتغال دانش آموختـگان دانشـگاه خـود می پردازند کـه این امر 

موجـب ارتباط بیشـتر دانشـگاه با جامعـه دانش آموختـگان خواهد بود.
از سـوی دیگـر بـا هماهنگی هـای صـورت گرفتـه بـا وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
موسسـه برنامه ریزی آموزش عالی با رصد اشـتغال دانش آموختگان دانشـگاه های کشـور 
بر اسـاس اطالعات ثبتی وضعیت کلی اشـتغال دانش آموختگان را به تفکیک دانشـگاه، 

رشـته، مقطع تحصیلی و ترسـیم می کند.
بـر اسـاس اعـالم دفتـر ارتباط با صنعـت و جامعـه وزارت علوم، تمامی دانـش آموختگان 
دانشـگاهی اعـم از زن و مـرد کـه از سـال های ۱۳۹۷ تـا ۱۴۰۰ مشـغول به کار شـده اند، 
شـامل اسـتخدام شـدگان در ارگان ها و سـازمان های دولتی، فعالین در حوزه مشاغل آزاد 
و همچنیـن دانـش آموختگانـی کـه در مراکـزی خاص مانند نیروهای مسـلح بـه عنوان 

امریـه و سـرباز فعالیـت دارند به عنوان جمعیت شـاغل محسـوب می شـوند.

فراخوان آزمون استخدامی دی ماه سال جاری

ــرورش  ــوزش و پ ــع وزارت آم ــعه مناب ــزی و توس ــت برنامه ری ــت معاون سرپرس
گفــت: مجــوز اســتخدام ۳۴ هــزار و ۷۳۱ نفــر در آمــوزش و پــرورش اخــذ شــده 

اســت کــه امیدواریــم بــزودی فراخــوان آزمــون اعــالم شــود.
بــه گــزارش بــازارکار، ســعید عســگری سرپرســت معاونــت برنامه ریزی و توســعه 
ــت  ــم و تربی ــگار تعلی ــا خبرن ــو ب ــرورش در گفت وگ ــوزش و پ ــع وزارت آم مناب
ــن  ــرای تأمی ــه ب ــن وزارتخان ــای ای ــاره پیگیری ه ــارس  درب ــزاری ف خبرگ
ــر در  ــزار  و ۷۳۱ نف ــتخدام ۳۴ ه ــوز اس ــرد: مج ــار ک ــانی، اظه ــروی انس نی

ــرورش اخــذ شــده اســت. آمــوزش و پ
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه »چــرا رونــد جــذب نیــرو در آمــوزش و پرورش 
ــرورش  ــر مواجــه شــده اســت؟«، گفــت: مشــکل از طــرف آمــوزش و پ ــا تأخی ب
نیســت؛ بــا توجــه بــه تغییــرات دولــت، رونــد جــذب هــم تأخیــر پیــدا کــرد چــرا 
کــه بعضــی از وزرای دســتگاه های دیگــر ایــراد گرفتــه بودنــد کــه بایــد مطالعــه 

. کنیم
عســگری بــا بیــان اینکــه قــرار شــد بــرای صــدور دفترچــه آزمــون اســتخدامی 
اقدامــات الزم انجــام شــود، عنــوان کــرد: هرچقــدر زودتــر آزمــون اســتخدامی 

برگــزار شــود، بــه نفــع مــا خواهــد بــود.
ــر  ــد و اول مه ــد دوره ببین ــون بای ــی آزم ــدگان نهای ــه داد: پذیرفته ش وی ادام
ســال بعــد ســر کالس حضــور داشــته باشــند، بــه همیــن دلیــل هرچقــدر زودتــر 

آزمــون برگــزار شــود، بهتــر اســت.

اختصاص 160 هزار میلیارد
تومان برای توسعه اشتغال و 

2کسب و کارها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد

زندان دریچه ای به سوی 
حرفه آموزی و اشتغال

9

در گزارش بازارکار بررسی شد

»همکار مربی« فراخوان جذب 
2اجرا می شود

: حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان  رئیس 

زمان برگزاری آزمون برای
تاسیس دفاتر خدمات سالمت

3

از سوی وزارت بهداشت  اعالم شد :

با چند میلیون می توان 
یک شغل ایجاد کرد؟ 

8

یک میلیون، ده میلیون، صد میلیون و ...

10

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با بازارکار مطرح کرد:

همه سربازان در سال 1401 آموزش های مهارتی و شغلی می بینند

شرایط الزم:
1.جنسيت : آقا

2.تابعيت کشور جمهوری اسالمی ایران
3.ساکن در شهر تهران

4. متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران
5.دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظيفه و یا داشتن کارت معافيت دائم قانونی )برای آقایان (
6.تندرستی و توانائی کامل جسمی /روانی برای انجام شغل محوله با تایيد مراجع پزشکی ذیصالح

7.عدم محکوميت به فســاد اخالقی، نداشتن سابقه محکوميت و سوءپيشــينه کيفری با تایيد مراجع ذیصالح، 
که موجب محروميت از حقوق اجتماعی شده باشد.

8.عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان
9. داشتن مدرك تحصيلي کارشناسي و یا کارشناسي ارشد با معدل 15 و باالتر از دانشگاه های معتبر .

10. داشتن حداقل 5 سال سابقه کار در شرکت هاي خدمات مشاوره مهندسي.
11. آشنایي با استانداردهاي طراحي و مهندسي تجهيزات در صنعت نفت.

عالقمندان واجدشرایط می توانند  مدارك خود را ازتاریخ انتشار آگهي

 حداکثر تا تاریخ 30 / 10 / 1400 به ایميل jobiran7@gmail.com   ارسال نمایيد.

جهاددانشگاهي به منظور تکميل سرمایه انسانی فني مجرب و ماهر خود
 در رشته ها و با شرایط زیر از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

مهندس مکانیک  کلیه گرایش ها

مهندس برق- قدرت

مهندس برق-کنترل ابزاردقیق

مهندس عمران- سازه



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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اختصاص۱۶۰هزارمیلیاردتومانبرایاشتغال
وکسبوکارهادربودجهسالآینده

		

وزیـر	تعـاون،	کار	و	رفـاه	اجتماعـی	گفـت:	در	شـورای	عالـی	اشـتغال،	۱۶۰	هزار	
میلیـارد	تومـان	بـرای	اشـتغال	و	کسـب	و	کارهـا	در	نظـر	گرفتـه	شـده	اسـت	که	

بعـد	از	تصویـب	در	بودجـه	۱۴۰۱،	از	فروردیـن	مـاه	اجرایـی	می	شـود.
پایانـی	 آئیـن	 در	 عبدالملکـی«،	 اهلل	 »حجـت	 بـازارکار،	 خبرنـگار	 گـزارش	 بـه	
»نمایشـگاه	فرصت	هـای	شـغلی	مهـارت	محـور	کـم	سـرمایه	بر«	بیـان	کرد:	۱۱۷	
بـا	 نمایشـگاه	عرضـه	شـد،	مهـارت	محـور	و	 ایـن	 ۴۰۰	شـغل	کـه	در	 از	 شـغل	

سـرمایه	یـک	تـا	۱۰	میلیـون	تومـان	اسـت.
وی	افـزود:	اگـر	مهـارت	آمـوزی	را	توسـعه	و	ترویـج	دهیـم،	می	توانیـم	مشـاغل	
ایـن	 در	 نیـز	 امـروز	 کنیـم،	 ایجـاد	 زیـاد	 سـرمایه	 بـه	 احتیـاج	 بـدون	 را	 زیـادی	
نمایشـگاه،	مربیانـی	را	دیـدم	کـه	بـا	سـرمایه	انـدک	تـا	۷	هزار	شـغل	ایجـاد	کردند.
و	 فنـی	 آمـوزش	 اینکـه	سـازمان	 بیـان	 بـا	 اجتماعـی	 رفـاه	 و	 کار	 تعـاون،	 وزیـر	
حرفـه	ای	کشـور	در	دولـت	سـیزدهم	اقدامـات	مناسـبی	انجـام	داده	اسـت،	گفت:	
کاهـش	زمـان	صـدور	مجوزهـای	آموزشـگاه	های	آزاد،	از	۸مـاه	بـه	۳	روز،	انقالبی	

در	ایـن	حـوزه	محسـوب	می	شـود.
وی	ادامـه	داد:	از	زمـان	اجـرای	ایـن	طـرح،	تاکنـون	یک	هـزار	و	۸۰۰	آموزشـگاه	

آزاد	فنـی	و	حرفـه	ای	مجـوز	گرفته	انـد.
خاطرنشـان	کرد:	 سـرمایه	بر،	 کـم	 مشـاغل	 ایجـاد	 بـه	 اشـاره	 بـا	 عبدالملکـی	
چندسـال	پیـش	عنـوان	شـد	کـه	بـا	سـرمایه	کم	نیـز	می	تـوان	کسـب	و	کاری	را	
شـروع	کـرد،	امـروز	نیـز	در	ایـن	نمایشـگاه،	کارهـای	تولیـدی	نشـان	داد	کـه	به	
رغـم	گذشـت	چنـد	سـال	و	گرانـی	مـواد	اولیـه،	ایـن	موضـوع	امـکان	پذیـر	اسـت.
و	 معـدن	 صنعـت،	 وزارت	 اقدامـات	 بـه	 اجتماعـی	 رفـاه	 و	 کار	 تعـاون،	 وزیـر	
تجـارت	در	احیـای	کارخانه	هـای	نیمـه	تعطیـل	اشـاره	کـرد	و	افـزود:	در	بخـش	
احیـای	 و	 کارخانه	هـای	جدیـد	 انـدازی	 راه	 بـرای	 خوبـی	 فعالیت	هـای	 صنعـت،	

اسـت. شـده	 شـروع	 تعطیـل	 و	 تعطیـل	 نیمـه	 کارخانه	هـای	
تسـهیالت	 بیان	داشـت:	 اشـتغال،	 حـوزه	 در	 	۱۴۰۱ بودجـه	 بـه	 اشـاره	 بـا	 وی	
تکلیفـی	در	ایـن	بودجـه	در	قالـب	تبصـره	۱۶	و	۱۸	دیـده	شـده	اسـت	کـه	از	
کنـد. تقویـت	 را	 اشـتغال	 زمینـه	 تـا	 کـرد	 خواهیـم	 درخواسـت	 بانکـی	 شـبکه	
وزیـر	تعـاون،	کار	و	رفـاه	اجتماعـی	تاکیـد	کـرد:	در	شـورای	عالی	اشـتغال،	۱۶۰	
هـزار	میلیـارد	تومـان	بـرای	اشـتغال	و	کسـب	و	کارها	در	نظر	گرفته	شـده	اسـت	

کـه	بعـد	از	تصویـب	در	بودجـه	۱۴۰۱،	از	فروردیـن	مـاه	اجرایی	می	شـود.
وزیـر	تعـاون،	کار	و	رفـاه	اجتماعـی	توضیـح	داد:	قوانیـن	مختلـف،	بـرای	اعطـای	
تسـهیالت	از	وام	هـای	خـرد	تـا	چنـد	صـد	میلیـون	تومانـی	بـر	اسـاس	شـرایط	

شـورای	پـول	و	اعتبـار	وجـود	دارد.
باالیـی	 عبدالملکـی	گفـت:	در	حـوزه	مشـاغل	ُخـرد	و	خانگـی،	ظرفیـت	بسـیار	

وجـود	دارد	و	دنیـا	بـه	سـمت	ایـن	نـوع	مشـاغل	حرکـت	کـرده	اسـت.
بـر	روی	 تاکیـد	 اینکـه	در	گذشـته	 بیـان	 بـا	 وزیرتعـاون،	کار	و	رفـاه	اجتماعـی	
مـا	 جدیـد	 دوره	 در	 افـزود:	 اسـت،	 بـوده	 بـاال	 سـرمایه	بر	 صنعتـی	 مشـاغل	
می	خواهیـم	از	ظرفیـت	مشـاغل	مهـارت	محـور	و	کـم	سـرمایه	اسـتفاده	کنیـم	

شـود. برداشـته	 اشـتغال	 بـار	 از	 توجهـی	 قابـل	 بخـش	 امیدواریـم	 کـه	
کـم	 محـور	 مهـارت	 شـغلی	 فرصت	هـای	 نمایشـگاه	های	 اسـت	 ذکـر	 بـه	 الزم	
امـروز	 بـود	کـه	 برپـا	شـده	 آذرمـاه	 اواخـر	 از	 اسـتان	های	کشـور	 در	 سـرمایه	بر	

شـد. برگـزار	 آن	 ملـی	 اختتامیـه	
در	ایـن	نمایشـگاه	ها	از	۴۰۰	شـغل	احصـا	شـده،	بیـش	از	۱۱۷	شـغل	مهـارت	
محـور	کـم	سـرمایه	بر	بـه	صـورت	حضـوری	معرفـی	شـد	کـه	حوزه	هـای	شـغلی	
ماننـد	تولیـد	محتـوا،	نـرم	افزارهـای	کاربـردی	به	ویـژه	کسـب	و	کار،	دیجیتـال	
بـرق	 اتومکانیـک،	 چرمـی،	 مصنوع	هـای	 تهیـه	 نـو،	 انرژی	هـای	 مارکتینـگ،	
نصـب	 و	 تعمیـر	 خدمـات	 دسـتی،	 صنایـع	 پوشـاک،	 حرفه	هـای	 الکترونیـک،	 و	

را	شـامل	می	شـود. گبـه	 و	 قالـی	 مکانیکـی،	 و	 برقـی	 تاسیسـات	

دیدارمردمیوزیرمحترمتعاون،
کارورفاهاجتماعیدرموکبشهیدسلیمانی
دکتــر	حجــت	الــه	عبدالملکــی	وزیــر	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	کــه	ایــن	
ــه	را	مــردم		نامگــذاری	کــرده	در	موکــب	ســردار	شــهید	ســلیمانی	 وزارتخان

حضــور	یافــت	و	از	نزدیــک	بــه	بررســی	مشــکالت	مــردم	پرداخــت.
ــاعت	 ــه	از	س ــی	ک ــدار	مردم ــن	دی ــازارکار،	در	ای ــگار	ب ــزارش	خبرن ــه	گ ب
ــار	راه	 ــالب	)چه ــان	انق ــجو،	خیاب ــارک	دانش ــه	در	پ ــی	دقیق ــانزده	و	س ش
ــر	محمــود	 ــراه	دکت ــه	هم ــر	عبدالملکــی	ب ــاز	شــد	دکت ــران	آغ ولیعصــر(	ته
ــاه	 ــاون،	کار	و	رف ــی	و	اشــتغال	وزارت	تع ــاون	کارآفرین ــد	مع کریمــی	بیرانون
اجتماعــی،	دکتــر	مرتضــی	موتورچــی	رئیــس	مرکــز	روابــط	عمومــی	و	
ــای	 ــه	صــورت	رو	درو	پ ــک	و	ب ــه	و	...	از	نزدی ــن	وزارتخان ــانی	ای اطــالع	رس

ــتند. ــردم	نشس ــای	م ــت	و	درد	دل	ه صحب

دکترعبدالملکیبههمراهمعاون
کارآفرینیواشتغالوبرخیمدیران؛

معــاون	عمــران	و	توســعه	امــور	شــهری	و	روســتایی	
وزیرکشــور	از	صــدور	مجــوز	جــذب	و	بــه	کارگیــری	

ــرای	تعــدادی	از	 ــرارداد	کار	معیــن	ب ۲۸۸	نیــروی	ق
ــوز	 ــدن	مج ــی	ش ــتای	اجرای ــا	در	راس ــهرداری	ه ش
اخــذ	شــده	از	ســازمان	اداری	و	اســتخدامی	کشــور	

طــی	روزهــای	اخیــر	خبــر	داد.
ــا	و	 ــهرداری	ه ــازمان	ش ــازارکار	از	س ــزارش	ب ــه	گ ب
دهیــاری	هــای	کشــور،	مهــدی	جمالــی	نــژاد	افــزود:	
ــای	 ــهرداری	ه ــدادی	از	ش ــرای	تع ــا	ب ــن	مجوزه ای
مراکــز	اســتان	از	جملــه	اردبیــل	و	کرمانشــاه	و	
شــهرداری	هــای	اســتان	هــای	مرکــزی،		آذربایجــان	

ــد. ــادر	ش ــاه	ص ــرقی	و	کرمانش ش
	وی	ابرازامیــدواری	کــرد	کــه	بــا	تســریع	در	ارســال	
و	 از	ســوی	شــهرداری	ها	 نیــاز	 مــورد	 اطالعــات	
ــا،	 ــتانداری	ه ــوراهای	اس ــهری	و	ش ــور	ش ــر	ام دفات
شــاهد	تســریع	در	رونــد	اعطــای	مجــوز	جــذب	
و	بــه	کارگیــری	نیــروی	قــرارداد	کار	معیــن	در	

شــهرداری	های	کشــور	خواهیــم	بــود.

رییــس	ســازمان	شــهرداری	هــا	و	دهیــاری	هــا	
ــرایط	 ــد	ش ــراد	واج ــان	اف ــوز	از	می ــن	مج ــت:	ای گف
ــهرداری	ها	در	 ــتقیم	در	ش ــورت	غیرمس ــه	ص ــه	ب ک
حــوزه	ســتادی،	مناطــق	و	ســازمان	های	وابســته	
ــد،	 ــوده	ان ــه	کار	ب ــدی	مشــغول	ب در	مشــاغل	کارمن
ــامل	 ــده	ش ــن	ش ــای	تعیی ــاخص	ه ــاس	ش ــر	اس ب
مصاحبــه	 و	 ســابقه	خدمــت	 تحصیلــی،	 مــدرک	
کتبــی،	بــه	ترتیــب	نمــره	فضلــی	و	رعایــت	شــرایط	
احــراز	در	ســقف	ســهمیه	تخصیصــی	ســازمان	اداری	

ــت. ــده	اس ــاء	ش ــور	اعط ــتخدامی	کش واس
ــرای		 ــت	ب ــل	وضعی ــوز	تبدی ــم	مج ــن	ه ــش	از	ای پی
۴۰۷	نیــروی	قــرارداد	کار	معیــن	بــرای	۹	شــهرداری	
ــذ	 ــوز	اخ ــدن	مج ــی	ش ــتای	اجرای ــور	در	راس کش
شــده	از	ســازمان	اداری	و	اســتخدامی	کشــور		انجــام	

شــده	بــود.

معاونوزیرکشور:

مجوزجذب۲۸۸نیرویقراردادکارمعینبرایشهرداریهاصادرشد

فراخوانجذب»همکارمربی«
درسازمانآموزشفنیوحرفهایکشور

اجرامیشود
ــه	 ــن	نکت ــر	ای ــد	ب ــا	تأکی ــور،	ب ــه	ای	کش ــی	و	حرف ــوزش	فن ــازمان	آم ــس	س رئی
کــه	مشــاغل	نــو،	بــه	مربیــان	نــو	و	مســلط	بــه	تکنولــوژی	روز	نیــاز	دارد،	گفــت:	
بــرای	دســتیابی	بــه	ایــن	مهــم،	از	طریــق	فراخــوان	و	پــس	از	بررســی	صالحیــت،	
ــت	 ــوزش	تح ــه	آم ــدان	ب ــه	من ــف	و	عالق ــای	مختل ــش	ه ــره	در	بخ ــان	خب مربی
عنــوان	»همــکار	مربــی«	و	یــا	»اســتاد	مربــی«	مــی	تواننــد	بــه	آمــوزش	در	حــوزه	

ــد. ــن	بپردازن مشــاغل	نوی
ــه	صــورت	جــدی	 ــن	در	ســازمان	ب ــان	کــرد:	اســتاد	شــاگردی	نوی حســینی	نیا	بی
بــرای	تبدیــل	»هــر	کارگاه	کوچــک	بــه	یــک	کارگاه	آمــوزش	فنــی	و	حرفــه	ای«	

دنبــال	مــی	شــود.
رئیــس	ســازمان	از	تأکیــد	وزیــر	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	در	خصــوص	
ــک	 ــا	تفکی ــن	منظــور،	ب ــه	همی ــزود:	ب ــت	و	اف »تســهیل	در	اشــتغال«	ســخن	گف
ــتانداردها	 ــروه،	اس ــر	گ ــرای	ه ــی،	ب ــاز	آموزش ــب	نی ــر	حس ــازمان	ب ــان	س مخاطب
ــد. ــد	ش ــهیل	خواه ــل	اداری	تس ــوند	و	مراح ــی	ش ــدد	م ــن	مج ــری	و	تدوی بازنگ
ــا	 ــازمان	ب ــای	س ــه	ه ــم	نام ــری	در	تفاه ــز	و	بازنگ ــردن	مراک ــی	ک ــأت	امنای هی
دســتگاه	هــای	اجرایــی	بــا	هــدف	عملیاتــی	نمــودن	آنهــا	از	دیگــر	مباحــث	طــرح	

ــود. ــه	ای	کشــور	ب ــی	و	حرف ــوزش	فن شــده	از	ســوی	رئیــس	ســازمان	آم
ــد	 ــکاران	بای ــه	هم ــه	هم ــه	اینک ــا	اشــاره	ب ــدی	ســخنان	خــود	ب وی	در	جمــع	بن
زاویــه	دیــد	و	نــگاه	خــود	را	تغییــر	دهنــد	گفــت:	امیدواریــم	ســال	آینــده،	ســالی	

ــه	فــرد	و	نقطــه	عطفــی	در	آمــوزش	هــای	مهارتــی	باشــد. منحصــر	ب
در	ادامــه	ســید	مازیــار	علــوی،	مدیــر	کل	دفتــر	ریاســت،	حقوقــی،	روابــط	عمومــی	
ــر	ارائــه	طرح	هــای	مهارتــی	و	کارآفرینــی	موفــق	از	 و	امــور	بین	الملــل	ســازمان،	ب
ســوی	اســتان	هــا،	ارائــه	گــزارش	از	پیشــرفت	طــرح	آمــوزش	دوگانــه	در	سراســر	
ــران	کل	از	مراکــز	و	دقــت	در	انتخــاب	 ــاری	مدی ــا	وبین ــد	ســرزده	ی کشــور،	بازدی

روســای	زیــر	مجموعــه	هــر	اســتان	تأکیــد	کــرد.
علــوی	گفــت:	در	خصــوص	فــروش	امــالک	مــازاد	ســازمان	در	اســتان	هــا،	
ضــروری	اســت	هماهنگــی	الزم	بــا	دفاتــر	امــور	عمرانــی	و	حقوقــی	انجــام	شــود	و	

ــد. ــت	باش ــز	پیوس ــی	نی ــزارش	توجیه گ
برای	دسترسـی	هرچه	بیشـتر	این	گزارش	به	لینک	زیر	مراجعه	نمایید	
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حسینینیا:

معــاون	حقوقــی	و	امــور	مجلــس	وزارت	
ــم	 ــگاه	معل ــت:	جای ــرورش	گف ــوزش	و	پ آم
ــر	 ــال	حاض ــت	و	در	ح ــرکالس	درس	اس س
هیــچ	معلمــی	بــرای	مســائل	صنفــی	در	
ــائل	 ــر	مس ــرد،	اگ ــر	نمی	ب ــه	س ــت	ب بازداش
ــه	طــور	 ــر	از	مســائل	صنفــی	نباشــد	ب باالت
یقیــن	وزارت	آمــوزش	و	کار	و	بیمــه	کامــل	
بــرای	آن	هــا	منظــور	شــد	تــا	ایــن	مشــکل	

ــع	شــود. ــا	حــدودی	رف ت
وزارت	 مجلـس	 امـور	 و	 حقوقـی	 معـاون	
آمـوزش	و	پـرورش	تاکیـد	کـرد:	اما	امسـال	
ایـن	 بـرای	 ایرادهایـی	 محاسـبات	 دیـوان	
	۴۴ کار	 قانـون	 نبـود	 جملـه	 ار	 نامـه	 شـیوه	
سـاعت	در	هفتـه	را	داشـته	اسـت	و	همـان	

قانـون	کار	۲۴	سـاعت	بـرای	آنها	مدنظـر	قرار	دارد،	این	در	حالی	اسـت	کـه	معلمان	
سـاعت	های	طوالنـی	مشـغول	تدریـس	و	تولیـد	محتـوا	در	فضـای	مجازی	هسـتند.
احمـدی	الشـکی	تصریـح	کـرد:	وزیـر	آموزش	وپـرورش	هم	چنـد	روز	قبـل	نامه	ای	
بـه	دفتـر	ریاسـت	جمهـوری	ارسـال	کـرد	مبنـی	بـر	اینکـه	اگر	دیـوان	محاسـبات	
همراهـی	کنـد	و	تأمیـن	منابـع	هـم	از	سـوی	سـازمان	برنامه	وبودجـه	انجام	شـود،	

بخشـنامه	تاریـخ	دوم	آذرمـاه	را	لغـو	کننـد...
وی	ادامـه	داد:	در	تبصـره	هشـت	و	۹	همـان	قانـون	اعـالم	شـده	کـه	در	آینـده	
جـذب	نیـروی	حـق	التدریـس	ممنـوع	اسـت	و	مطابـق	مـاده	۲۸	تنها	بـا	گذراندن	
دوره	آموزشـی	چهارسـاله	جـذب	نیـروی	برای	آمـوزش	و	پرورش	صـورت	می	گیرد	
و	در	همیـن	مـاده	تاکیـد	شـده	کـه	نیروهای	خریـد	خدماتی	که	با	سـابقه	هسـتند	
و	ضریـب	۱.۱	دهـم	را	دارنـد	بـرای	آنهـا	آزمون	گذاشـته	می	شـود	و	بعد	از	کسـب	
۷۰	درصـد	نمـره	کتبـی	و	۳۰	درصد	نمـره	مصاحبه	مـورد	پذیرش	قـرار	می	گیرند.
معـاون	حقوقـی	و	امـور	مجلـس	وزارت	آمـوزش	و	پرورش	گفـت:	اگر	بـرای	نیروها	
ایـن	امتیازهـا	لحـاظ	شـود	نیروهـای	خدماتـی	محسـوب	می	شـوند	و	میـزان	سـال	
خدمـت	ایـن	نیروهـا	از	سـن	واقعـی	آنهـا	کـم	می	شـود	تـا	در	آینـده	بـا	کاهـش	

مشـکالت	نیروهـای	خریـد	خدماتـی	مواجه	شـویم.

کمبود نیروی انسـانی چالش اصلی آموزش و پرورش
وی	تاکیـد	کـرد:	کمبـود	نیـروی	انسـانی	و	سـاماندهی	نیروها	از	چالش	هـای	اصلی	
آمـوزش	و	پـرورش	اسـت	و	جلسـه	های	متفاوتـی	را	بـرای	عملیاتـی	کـردن	ایـن	
برنامـه	داشـتیم	و	بـه	طـور	مسـتمر	پیگیر	این	مسـائل	بـرای	جذب	نیروها	هسـتیم	

تـا	در	آینـده	بـا	کمبود	نیـروی	انسـانی	مواجه	نشـویم.
احمـدی	الشـکی	خاطرنشـان	کـرد:	بـرای	رتبـه	بنـدی	معلمـان	الیحـه	یا	از	سـال	
۱۳۹۲	بـه	مجلـس	شـورای	اسـالمی	ارائـه	شـده	اسـت	و	از	تیرماه	سـال	۱۴۰۰	در	
ایـن	مـورد	مباحـث	زیـادی	صـورت	گرفتـه	و	مجلـس	شـورای	اسـالمی	هـم	پیگیر	
مسـئله	بـوده	و	ایـن	الیحـه	با	تصویـب	هفت	ماده	از	۱۰	ماده	قبلی	نهایی	شـده	اسـت.
معـاون	حقوقـی	و	امـور	مجلـس	وزارت	آمـوزش	و	پـرورش	اظهـار	کـرد:	در	الیحـه	
قبلـی	بـا	۱۰	مـاده	اشـکال	هایی	وجـود	داشـت	و	نیروهـای	اداراتـی	مـورد	پذیرش	
نبودنـد	و	مجلـس	شـورای	اسـالمی	در	ایـن	الیحه	این	مشـکل	را	رفع	کرده	اسـت،	
در	ایـن	الیحـه	بـه	صورت	شـفاف	اعالم	شـده	کـه	بازنشسـتگان	نباید	جذب	شـوند	
و	میـزان	سـهمیه	ها	در	رتبه	هـای	متفـاوت	از	آموزشـیار	معلـم،	اسـتادیار	معلـم	و	
دانشـیار	معلـم	تعییـن	شـدند	و	نیروهـا	بـر	مبنـای	تجربـه	کاری	در	ایـن	رتبه	ها	و	

شـاخص	قـرار	گرفتـه	اند.

افزایش ۵۲ درصدی حقوق برای اسـتاد معلمان رتبه پنجم
وی	تصریـح	کـرد:	در	الیحه	هـای	قبلـی	تعییـن	شـده	بـود	کـه	۲۵	درصـد	حقـوق	

در	 امـا	 می	کنـد،	 پیـدا	 افزایـش	 معلمـان	
مـورد	 معلمـان	 جایـگاه	 جدیـد	 الیحـه	
سـنجش	قـرار	گرفتـه	اسـت	و	بـرای	مربـی	
معلـم	۱۰	درصـد،	دانشـیار	معلـم	۴۷	درصـد	
درصـد	 	۵۲ پنجـم	 رتبـه	 معلـم	 اسـتاد	 و	

اسـت. نظـر	 مـد	 افزایـش	
بنابرایـن	 کـرد:	 اضافـه	 الشـکی	 احمـدی	
معلمـان	 بنـدی	 رتبـه	 جدیـد	 الیحـه	 در	
نفـع	 بـه	 بسـیار	 گرفتـه	شـده	 تصمیم	هـای	
فرهنگیـان	اسـت	و	بـه	مراتـب	از	برنامه	های	
مـورد	 ایـن	 در	 و	 اسـت	 بـوده	 بهتـر	 قبلـی	
نگهبـان	 شـورای	 نهایـی	 تصمیـم	 منتظـر	
بایـد	 	۱۴۰۰ سـال	 پایـان	 تـا	 و	 هسـتیم	
موضـوع	رتبـه	بندی	معلمان	مشـخص	شـود	
و	در	اسـتان	ها	۷۵۰	رئیـس	آمـوزش	و	پـرورش	وجـود	دارد	و	هیئـت	ممیـزه	افراد	

می	شـود. تعییـن	
معـاون	حقوقـی	و	امـور	مجلـس	وزارت	آمـوزش	و	پـرورش	گفـت:	تـالش	می	کنیم	
بـا	ابـالغ	قانـون	از	رئیـس	جمهـور	بـه	مجلـس	شـورای	اسـالمی	هـر	چـه	سـریع	تر	
پیگیـر	حـل	مشـکالت	در	ایـن	بخش	باشـیم،	باید	ریل	گـذرای	را	برای	ایـن	برنامه	

شـروع	کنیـم	و	در	طـی	زمـان	ایـن	اصالحات	اتفـاق	خواهـد	افتاد.
وی	افـزود:	مطابـق	مـاده	۲۸	بـرای	افـرادی	کـه	مـدرک	کارشناسـی	و	کارشناسـی	
ارشـد	دارنـد	آزمـون	بـرای	جذب	نیـرو	گذاشـته	می	شـود،	وزیر	آمـوزش	و	پرورش	

بـه	دنبـال	افزایـش	ایـن	نیروهـا	بـرای	رشـته	های	مـورد	نیاز	در	اسـتان	ها	اسـت.

۵۵ هزار نیروی پیمانی مشـکلی برای استخدام ندارند
احمـدی	الشـکی	تاکیـد	کـرد:	بعـد	از	ثبـت	نـام	نهایـی	افـراد	و	گرفتـن	مصاحبـه	
جـذب	نیروهـا	صـورت	می	گیـرد	و	در	حـال	حاضـر	۸۸	هـزار	نیـرو	وجـود	دارد	که	
بـرای	۵۵	هـزار	نیـرو	حکـم	جـذب	آمده	اسـت	و	نیروهـای	پیمانـی	مشـکلی	برای	
اسـتخدام	ندارنـد	و	بیـش	از	۳۴	هـزار	نیـروی	باقـی	مانـده	هـم	در	آینـده	طـی	
برنامه	هـا	و	هماهنگی	هـا	بـا	سـازمان	امـور	اسـتخدامی	مشـکالت	حـل	خواهد	شـد	

و	ایـن	نیروهـا	بـه	مـرور	زمـان	اسـتخدام	می	شـوند.
معـاون	حقوقـی	و	امور	مجلس	و	نماینده	وزیر	در	سـفرهای	اسـتانی	ریاسـت	جمهوری	
اظهـار	کـرد:	در	حـال	حاضـر	۷۵	هـزار	نفـر	از	معلمان	به	صـورت	پیمانـی	فعالیت	
می	کننـد	و	بـه	دنبـال	اسـتخدام	رسـمی	هسـتند	و	در	رونـد	برنامه	هـا	پیگیـر	این	
موضـوع	و	نظـر	سـازمان	اسـتخدامی	و	مجلـس	شـورای	اسـالمی	در	ایـن	بخـش	
هسـتیم	و	بـه	طـور	یقیـن	ایثارگـران	در	ایـن	بحـث	در	اولویـت	جـذب	نیروهـا	

دارند. قـرار	

پیگیری وضعیت اسـتخدام معلمان خرید خدمت
احمـدی	الشـکی	در	پاسـخ	به	سـوال	خبرنگار	ایمنـا	در	خصوص	وضعیت	اسـتخدام	
معلمـان	خریـد	خدمـت	و	بیمـه	ایـن	نیروهـا	مانند	سـایر	معلمـان،	اظهـار	کرد:	در	
حـال	حاضـر	۲۲	هـزار	۸۲۳	نیـروی	خدمتـی	در	کشـور	فعالیـت	می	کنند،	کسـانی	
کـه	حکـم	رسـمی	اسـتخدام	دولـت	را	دارنـد	و	بـا	عنـوان	معلـم	خدمـت	می	کننـد	
تفاوت	هـا	 مـورد	 در	 و	 کنـد	 نهایـی	 را	 مـوارد	 کـه	 کـرده	 ابـالغ	 نگهبـان	 شـورای	

انجـام	می	دهیـم. را	 پیگیری	هـا	
وی	اظهـار	کـرد:	طـی	پیگیری	هـای	بـه	عمـل	آمـده	قـرار	بـر	این	اسـت	کـه	نامه	
نـگاری	بـه	دیـوان	محاسـبات	صـورت	گیـرد	کـه	بـرای	معلمـان	خریـد	خدمات	و	
حـق	التدریس	هـا	قوانیـن	بـه	صـورت	کامـل	اعمـال	شـود	و	منتظـر	ابـالغ	نامـه	
از	معلمـان	 ایـن	گـروه	 بـرای	 قوانیـن	 تـا	 بـه	دیـوان	محاسـبات	هسـتیم	 نهایـی	

گیرد. صـورت	

معاون	روابط	کار	وزارت	تعاون،	کار	و	رفاه	اجتماعی	
گفت	:	صیانت	از	حوزه	کار	و	ارتقای	ایمنی،	کاهش	
برنامه	های	 صدر	 در	 کار،	 نیروی	 آموزش	 حوادث،	

این	وزارتخانه	قرار	دارد.
به	گزارش	بازارکار	از	مرکز	روابط	عمومی	و	اطالع	
رسانی	وزارت	تعاون،	کار	و	رفــاه	اجتمـاعی،	»علی	
حسین	رعیتی	فرد	«	در	جریان	بازدید	از	کارخانه	
تمرکز	 گفت:	 )پگاه(	 ایران	 شیر	 صنایع	 شرکت	
دشمن	در	سال	های	گذشته	بر	ایجاد	چالش	در	
حوزه	اقتصادی	و	ایجاد	مشکالت	بین	کارگران	و	
تولیدکنندگان	بوده	است	و	باعث	شده	تا	تأمین	
با	 تولید	و	فروش	 اولیه	و	زنجیره	 از	مواد	 بعضی	

مشکالتی	روبرو	شود.
رعیتـی	فـرد	بـا	بیـان	اینکـه،	دشـمن	بـا	جنگ	
رسـانه	ای،	روانـی	و	اقتصـادی	سـعی	دارد	بـه	ما	
ژئوپولیتیـک	 موقعیـت	 گفـت:	 برسـاند،	 آسـیب	
کشـور	در	غـرب	آسـیا	ممتـاز	اسـت	و	اگـر	در	
دیگـر	 شـود،	 توانمنـد	 پرچالـش	 هـای	 حـوزه	
اجـازه	نخواهـد	داد	نظـام	سـلطه	تعییـن	تکلیف	

. کند
اجتماعـی	 رفـاه	 و	 تعـاون،کار	 وزیـر	 معـاون	
جداسـازی	 درصـدد	 دشـمن	 اینکـه،	 بیـان	 بـا	
اقشـار	مختلـف	از	نظـام	اسـت،	ادامـه	داد:	بایـد	
هـای	 و	ظرفیـت	 تـوان	 تمامـی	 از	 اسـتفاده	 بـا	
موجـود،	دغدغـه	هـای	جامعـه	کارگـری	را	بـه	

رسـاند. حداقـل	
وزارت	 در	 کـرد:	 نشـان	 خاطـر	 فـرد،	 رعیتـی	
تعـاون،کار	و	رفـاه	اجتماعـی،	نیـز	تـالش	داریم	

تـا	ایـن	موانـع	تولیـد	را	برطـرف	کنیـم.
از	 را	 معیشـت	 و	 مسـکن	 شـغلی،	 امنیـت	 وی،	
و	 برشـمرد	 کارگـری	 جامعـه	 اصلـی	 مشـکالت	
افـزود:	تحریـم	هـا،	تـورم	و	مشـکالت	اقتصادی	
ایـن	مشـکالت	را	بـا	چالش	جـدی	روبـرو	کرده	
امـا	بایـد	تهدیدهـا	را	بـه	فرصـت	تبدیـل	کـرد.
تـالش،	 امـروز	 کـرد:	 تصریـح	 فـرد	 رعیتـی	
خالقیـت	جوانـان،	کارگـران	و	کارفرمایان	اجازه	
نمی	دهـد	چـرخ	کشـور	بـه	هـر	دلیلـی	متوقـف	

. د شو

دسـتگاه	 سـاخت	 کار،	 روابـط	 معـاون	
جملـه	 از	 را	 پـگاه	 شـرکت	 استریلیزاسـیون	
تولیـدات	موفـق	داخلـی	دانسـت	کـه	بـا	هـدف	
تولیـد	بیشـتر	لبنیـات	در	کشـور	مورد	اسـتفاده	

گیـرد. مـی	 قـرار	
وی	در	ادامـه		بـا	اشـاره	بررسـی	اجـرای	طرح	
بخشـنامه	 بـه	 توجـه	 بـا	 مشـاغل	 طبقه	بنـدی	
ابالغـی	وزیـر		افـزود:	کارگـران	باید	براسـاس	
تجربـه،	تخصـص	و	پسـت	کاری،	حقـوق	و	مزد	

کنند. دریافـت	
معـاون	روابـط	کار	بـا	تاکیـد	بـر	اجـرای	مـوارد	
دیگـر	از	ایـن	بخشـنامه	و	تصریح	قانـون	کار	در	
فصـل	ششـم	آن	در	خصـوص	تشـکیل	تشـکل	
کار	 اسـالمی	 شـورای	 شـامل	 	 کارگـری	 هـای	
انجمـن	صنفـی	کارگـران	و	مجمـع	نماینـدگان	
کارگـران	کـه	بـه	تقاضـای	کارگـران	و	همیـاری	
کارفرمایـان	خاطـر	نشـان	کـرد	:		تشـکیل	ایـن	
تشـکل	هـا	در	مجموعـه	های	وزارت	تعـاون	کار	
و	رفـاه	اجتماعـی	و	بـا	هـدف	پیگیـری	مطالبات	
و	بـه	حداقـل	رسـاندن	دغدغه	هـای	جامعـه	کار	
و	تولیـد.	مـورد	بررسـی	قـرار	خواهـد	گرفـت	.

رعیتـی	فـرد،	بـر	تشـکیل	کمیتـه	انضباطـی	در	
مراکـز	تولیـد	صنعتـی	و	کمیتـه	حفاظت	فردی،	
منظـور	 بـه	 کار	 محیـط	 بهداشـت	 و	 ایمنـی	

صیانـت	از	نیـروی	کار	تاکیـد	کـرد.

رعیتیفرد:

کارگرانبایدبراساستجربه،تخصصوپستکاری،حقوقدریافتکنند
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هیات علمی دانشکده پیراپزشکی اراک :
 بر اساس مصوبه پانصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای 
آموزشی دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 1400/9/24 طبق 
درخواست دانشکده پیراپزشکی اراک و حسب نیاز آن 

دانشکده با فراخوان جذب یک نفر نیروی کارشناسی 
ارشد آموزش هوشبری یا مراقبت های ویژه و یا 

پرستاری داخلی- جراحی با پایه هوشبری 
جهت گذراندن دوره طرح و تعهد به صورت هیأت علمی 

 موافقت بعمل آمد.
لذا بدین منظور از کلیه دانش آموختگان واجد شرایط 
دعوت می شود جهت معرفی، مدارک و رزومه خود را 

حداکثر تا تاریخ 1400/10/25 به دفتر ریاست  دانشکده 
به شماره نمابر 08634173526 دانشکده پیراپزشکی اراک 

ارسال نمایند و یا با شماره 08634173526 
تماس حاصل فرمایند.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

گروه سودآوران مالي جهت تکمیل کادر خود در زمینه 
تولید محتوا به صورت دور کاري در استان  تهران از افراد واجد 

 شرایط زیر دعوت به همکاري مي نماید.
 كارشناس توليد محتوا

 آقا/ خانم، سابقه کارمهم نیست
تمام وقت، دورکاري، مسلط به امور مالي و اصول حسابداري 

 جهت تولید محتوا در این زمینه
 مسلط به نرم افزار آفیس

 آشنا به امور مالیاتي و تامین اجتماعي
 منظم و با پشتکار

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

 لطفا از تماس تلفني خودداري نمایید.

09129792723
لینک :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111718

دعوت به همکاری

شرکت تولیدي لوازم خانگي پرتو سرد توان )هیمالیا(
 جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران، واقع در محدوده پل

 .پارک وي از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاري مي نماید
حسابدار

آقا/خانم، سابقه کار مهم نیست، تمام وقت
مسلط به کلیه امور حسابداري

 )مسلط به نرم افزار اکسل )پیشرفته
آشنایي با کلیه مباحث حقوق و دستمزد، انبار و خزانه

 )توانایي تهیه و تنظیم اظهارنامه هاي مالیاتي )ارزش افزوده و عملکرد
آشنایي با سامانه صورت معامالت فصلي

حقوق با توجه به سطح توانایي افراد تعیین میگردد
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به
 ایمیل زیر ارسال نمایند. )لطفا قبل از ارسال رزومه به

 )محدوده محل خدمت دقت فرمایید
job@himalia.ir 

آدرس محدوده محل خدمت: پل پارک وي
لینک :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111716

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

یک داروسازي براي ردیف هاي شغلي با شرایط ذیل 
دعوت به همکاري میکند: 
 مدير فروش: خانم/ آقا

 داراي سابقه کار در شرکتهاي دارویي و پخش
 مدير بازرگاني خارجي

 داراي سابقه کار در شرکتهاي دارویي
 مسلط به زبان انگلیسي

 آشنا به امور گمرک و واردات
 مدير حسابداري: مسلط به صورت هاي تلفیقي

 داراي سابقه کار در شرکتهاي دارویي
 خدماتي: آقا، داراي سابقه کار و ظاهري مرتب

 محدوده کار: یوسف اباد
ارسال رزومه از طریق تلگرام به شماره 

09122177643

لینک :
  http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111715

دعوت به همکاری

شرکت پترو دوار انرژي پژوهان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاري مي نماید.

منشي: 
 خانم/ آقا، تمام وقت، آشنا به کامپیوتر
 مسلط به ورد و اکسل )تسلط بر آفیس(

 حداقل فوق دیپلم، حداقل تجربه کاري یك سال
 داره روحیه کار تیمي، مسئولیت پذیر، با انگیزه

 ساعت کاري: شنبه تا چهارشنبه 08:00 الي 17:00
 محدوده کاري: میدان توحید

حقوق: حداقل وزارت کار
 مهندس برق و الکترونیک

 خانم/ آقا، تمام وقت
 مسلط به طراحي بردهاي الکترونیك

 آشنا به میکروکنترلر
 جهت کار در شرکت فني و مهندسي

 عالقه مند به کار گروهي
 داراي انگیزه رشد و پیشرفت

 محل کار: محدوده جاده قدیم کرج، شهرک صنعتي گلگون
حسابدار: 

خانم/ آقا، تمام وقت
با حداقل 2 سال سابقه کار واحد تولیدي، کارشناسي حسابداري

محدوده کاري: میدان توحید
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با قید
 به ایمیل زیر ارسال نمایند subject عنوان شغل در بخش

hr.davvarenergy@gmail.com

لینک :
 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111712

 شرایط عمومی
1-1- تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران.

از ادیان رسمی کشور  2-1- تدین به دین مبین اسالم یا یکی 
مصرح در قانون اساسی.

یا  و  عمومی  وظیفه  خدمت  پایان  کارت  بودن  دارا   -1-3
دائم معافیت 

 4-1- عدم اشتهار به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و 
سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده 

باشد. ) با تایید مراجع ذی صالح(

5-1- عدم تعهد اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شرکتها و کلیه 
نهادها و ارگانها به هر شکل ممکن.

6-1- داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تأیید 
امور ایمنی و بهداشت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

7-1- عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر، روان گردان و... )با تایید 
مراجع ذی صالح( 

داوطلبان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به 
آدرس اینترنتی : http://hrdms.ir مراجعه نمایند .

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد از طریق آزمون سراسری جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود و پیمانکاران 
 مطایق جدول رشته های مورد تقاضا پس از برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید.
افرادیکه متقاضی حضور در آزمون می باشند، می توانند برای ثبت نام از تاریخ 1400/10/14 تا تاریخ 1400/10/30 به 
سایت سیستم های مدیریت توسعه منابع انسانی مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده 

نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

از سوی وزارت بهداشت اعالم شد ◄ ◄
»طرح ساماندهی استخدام کارکنان 

دولت« در صحن علنی مجلس
 به تصویب می رسد 

	
	

ــاماندهی	 ــا	طــرح	س ــس	ب ــدگان	مجل ــه	ی	نماین ــد:	قاطب ــی	اســماعیلی	می	گوی ول
اســتخدام	کارکنــان	دولــت	موافــق	هســتند	و	بــدون	تردیــد،	طــرح	بــا	رای	بــاال	در	

صحــن	علنــی	مجلــس	بــه	تصویــب	خواهــد	رســید.
بــه	گــزارش	بــازارکار	،	بیــش	از	ســه	مــاه	اســت	کــه	نیروهــای	پیمانــکاری	و	قــراردادی	
نهادهــای	دولتــی	و	عمومــی	کشــور،	در	انتظــار	طرحــی	هســتند	کــه	قــرار	اســت	

ســاماندهی	نیروهــا	و	تبدیــل	وضعیــت	آن	هــا	را	اجرایــی	کنــد.
ــیون	 ــاه	در	کمیس ــهریور	م ــت«	از	ش ــان	دول ــتخدام	کارکن ــاماندهی	اس ــرح	س »ط
اجتماعــی	مجلــس	در	حــال	پیگیــری	اســت؛	علیرغــم	خلــف	وعــده	ی	کارگــزاران	
دولــت	در	ارائــه	الیحــه	،	کمیســیون	اجتماعی،	بررســی	و	تکمیل	طــرح	را	در	هفته	های	
گذشــته	پیگیــری	کــرد	و	در	نهایــت،	شــامگاه	دوازدهــم	دیمــاه	ایــن	طــرح	بــا	انجــام	

برخــی	اصالحــات	جزئــی،	در	ایــن	کمیســیون	بــه	تصویــب	نهایــی	رســید.
ــرو،	 ــرات	و	وزارت	نی ــت	و	گاز،	مخاب ــه	نف ــف	از	جمل ــای	مختل ــران	نهاده 	کارگ
شــهرداری	ها	و	حتــی	نیروهــای	حــل	اختــالِف	زیرمجموعــه	دادگســتری	و	قــوه	
قضاییــه،	ضمــن	ابــراز	رضایت	از	پایان	بررســی	طرح	در	کمیســیون	اجتماعی	مجلس،	
در	انتظــار	مطــرح	شــدِن	آن	در	صحن	علنــی	و	تصویب	نهایی	آن	هســتند؛	این	نیروها	
در	تماس	هــای	مکــرر،	دل	نگرانی	هــا	و	دغدغه	هــای	خــود	را	مطــرح	می	کننــد:	»آیــا	
دایــره	ی	شــمول	طــرح	آن	چنان	گســترده	اســت	کــه	نیروهــای	قــراردادی،	پیمانکاری	
و	ارکان	ثالــث	تمــام	نهادهــا	را	دربربگیــرد؛	آیــا	واقعاً	همــه	ی	پیمانکاران	و	واســطه	ها	در	
تمــام	مشــاغل	مســتمر	حــذف	می	شــوند؛	و	آیــا	تبدیــل	وضعیــت	نیروها	بــدون	توجه	

بــه	نــوع	قــرارداد	یــا	میــزان	ســابقه	کار،	عملــی	می	شــود؟«
بــه	گــزارش	ایلنــا،	ایــن	دغدغه	هــا	را	با	ولــی	اســماعیلی	)رئیس	کمیســیون	اجتماعی	
مجلــس	شــورا(	مطــرح	کردیــم؛	اســماعیلی	از	همــان	ابتــدا	پیگیــر	بررســی	و	تصویب	
طــرح	بــوده	و	حــاال	نیــز	بــا	قاطعیــت	می	گوید:	قاطبــه	ی	نماینــدگان	مجلس	بــا	طرح	
ســاماندهی	اســتخدام	کارکنــان	دولــت	موافــق	هســتند	و	بــدون	تردیــد،	طرح	بــا	رای	
بــاال	در	صحــن	علنــی	مجلــس	بــه	تصویــب	خواهــد	رســید.	ایــن	نماینــده	مجلــس	
در	گفتگــوی	زیــر،	بندهــای	مختلــف	طــرح	ســاماندهی	و	شــرایط	تبدیــل	وضعیــت	

نیروهــای	مشــمول	را	تشــریح	می	کنــد.
برای	دسترسی	به	جزییات	هرچه	بیشتر	این	خبر	به	لینک	زیرمراجعه	نمایید	:

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350606

زمان برگزاری آزمون وزارت بهداشت 
برای تاسیس دفاتر خدمات سالمت

ــریح	 ــن	تش ــت	ضم ــط	و	کار	وزارت	بهداش ــالمت	محی ــز	س ــی	مرک ــاون	فن مع
ــات	ســالمت،	 ــر	خدم ــرای	تاســیس	دفات ــوان	وزارت	بهداشــت	ب ــات	فراخ جزیی
ــاه	 ــخ	۲۳	دی	م ــالمت	در	تاری ــر	س ــیس	دفات ــرای	تاس ــی	ب ــون	کتب ــت:	آزم گف

برگــزار	می	شــود.	
بــه	گــزارش	بــازارکار،	مهنــدس	محســن	فرهــادی	بــا	بیان	اینکــه		از	ســال	۱۳۹۵	
ــی،	 ــنل	نظارت ــود	پرس ــران	کمب ــارت	و	جب ــت	نظ ــرای	تقوی ــت	ب وزارت	بهداش
تصمیــم	گرفــت	کــه	اقدامــات	حاکمیتــی	و	غیرحاکمیتــی	را	بــر	اســاس	اســناد	
ــال	۱۳۹۶	 ــدا	در	س ــت:	ابت ــد،	گف ــذار	کن ــه	بخــش	خصوصــی	واگ ــتی	ب باالدس
ــه	صــورت	آزمایشــی	 ــات	ســالمت	ب ــر	خدم ــدود	۳۰	دفت ــران	ح ــتان	ته در	اس
ــر	همیــن	اســاس	کار	را	 فعالیــت	کردنــد	کــه	دســتاوردهای	آن	مثبــت	بــود	و	ب
بــه	کل	کشــور	گســترش	دادیــم	و	در	حــال	حاضــر	حــدود	۱۶۰	دفتــر	خدمــات	
ســالمت	فعــال	هســتند	کــه	در	ایــن	دفاتــر،	۱۷۰۰	نفــر	دانــش	آموختــه	رشــته	

مهندســی	بهداشــت	محیــط	بــکار	گرفتــه	شــده	انــد.
وی	افــزود:	دفاتــر	خدمــات	ســالمت	توســط	بخــش	غیردولتــی	راه	انــدازی	شــده	
و	کارشناســان	بهداشــتی	را	بــکار	گرفتــه	و	شــروع	بــه	کار	ممّیــزی	و	کارشناســی	
ــد	درآمــد	خــود	را	در	 ــر	بای ــن	دفات ــد.	ای بهداشــتی	در	ســطح	اصنــاف	کــرده	ان
قبــال	خدماتــی	کــه	ارائــه	مــی	دهنــد،	بــه	دســت	بیاورنــد	و	خطــوط	قرمــزی	را	
بــرای	ایــن	دفاتــر	ترســیم	کــرده	ایــم	از	جملــه	اینکــه	بهــای	خدمــات	در	ایــن	
ــران	 ــات	وزی ــه	هی ــات	بهداشــت	محیــط	مصوب ــه	خدم ــر	اســاس	مصوب ــر	ب دفات

نبایــد	بیشــتر	باشــد.
ــش	کل	 ــرای	پوش ــالمت	ب ــات	س ــر	خدم ــداد	۱۶۰	دفت ــرد:	تع ــد	ک وی	تاکی
کشــور	کافــی	نبــود	کــه	کمیتــه	راهبــردی	دفاتــر	خدمــات	ســالمت	بــر	اســاس	
ــرای	 ــی	ب ــار	فراخوان ــه	انتش ــم	ب ــت،	تصمی ــت	بهداش ــر	وق ــتورالعمل	وزی دس
گســترش	تعــداد	ایــن	دفاتــر	گرفــت	کــه	از	طریــق	رســانه	هــا	اطــالع	رســانی	
ــگان	دانشــگاهی	در	 ــش	آموخت ــن	دان ــان	بخــش	خصوصــی	از	بی ــد.	متقاضی ش
تمامــی	رشــته	هــا	بــا	اولویــت	رشــته	هــای	بهداشــتی	و	درمانــی،	تــا	۱۰	دی	مــاه	
	https://reg.mobiniranian.ir فرصــت	داشــتندد	کــه	در	ســامانه	

ثبت	نام	کنند.
برای	دسترسی	به	جزییات	بیشتر	این	گزارش	به	لینک	زیر	مراجعه	نمایید	

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350320

رئيس كميسيون اجتماعی مجلس: 

ــه	ای	 ــس	شــورای	اســالمی	در	مصوب ــدگان	مجل نماین
ــای	دانشــگاه	ها،	موسســات	آموزشــی	و	 ــات	امن ــه	هی ب
پژوهشــی،	جهاددانشــگاهی	و	پارک	های	علــم	و	فناوری	
مجــوز	دادنــد	کــه	ســازمان	توســعه	و	ســرمایه	گــذاری	را	

تاســیس	کننــد.
ــورای	 ــس	ش ــدگان	مجل ــازارکار،	نماین ــزارش	ب ــه	گ ب
اســالمی	در	جلســه	علنــی	امروز)چهارشــنبه(،	مــاده	۱۴	
ــد. طــرح	جهــش	تولیــد	دانــش	بنیــان	را	تصویــب	کردن
ــگاه	ها،	 ــای	دانش ــات	امن ــه	هی ــه،	ب ــن	مصوب ــق	ای طب
ــگاهی	و	 ــی،	جهاددانش ــی	و	پژوهش ــات	آموزش موسس
پــارک	هــای	علــم	و	فنــاوری	اجــازه	داده	مــی	شــود	تــا	
در	راســتای	تحقــق	و	توســعه	اهــداف	و	ماموریــت	هــای	
علمــی،	آموزشــی	و	پژوهشــی	از	طریــق	توســعه	منابــع	
مالــی	و	مدیریــت	متمرکــز	و	یکپارچــه	ســرمایه	گــذاری	
ــا	رعایــت	موازیــن	 هــا،	دارایــی	هــا،	امــوال	و	موقوفات)ب
شــرعی(،	»ســازمان	توســعه	و	ســرمایه	گذاری«	وابســته	

بــه	خــود	را	تاســیس	نمایــد.
ــا	 ــذاری	ب ــرمایه	گ ــعه	و	س ــازمان	توس ــره۱-			س تبص

تصویــب	هیــات	امنــاء	و	زیــر	نظــر	روســای	دانشــگاهها،	
موسســات	پژوهشــی،	جهاددانشــگاهی	و	پــارک	هــای	
علــم	و	فنــاوری	فعالیت	می	کنــد	و	صددرصــد	)۱۰۰	%(	
مالکیــت	آن	متعلق	به	آن	دانشــگاه،	موسســه	پژوهشــی،	
جهاددانشــگاهی	و	پــارک	علــم	و	فنــاوری	مــی	باشــد.

تبصــره	۲-			درآمــد	ســازمان	توســعه	و	ســرمایه	گــذاری	
ــگاه،	 ــداف	آن	دانش ــق	اه ــتای	تحق ــراً	در	راس منحص
ــم	و	 ــارک	عل موسســه	پژوهشــی،	جهاددانشــگاهی	و	پ

ــد	شــد. ــاوری	صــرف	خواه فن
ــامل	ارکان،	 ــازمان	ش ــن	س ــنامه	ای ــره	۳	-		اساس تبص
وظایــف،	اختیــارات،	نحــوه	فعالیــت،	مدیریــت	و	نظــارت	
در	چهارچــوب	ایــن	قانــون،	حداکثــر	ظــرف	ســه	مــاه	از	
تاریــخ	ابــالغ	ایــن	قانــون	توســط	وزارتخانــه	هــای	علوم،	
ــوزش	 ــان	و	آم ــت،	درم ــاوری	و	بهداش ــات	و	فن تحقیق
پزشــکی	و	معاونــت	علمی	و	فنــاوری	ریاســت	جمهوری	
ــران	مــی	 ــه	تصویــب	هیــات	وزی تهیــه	مــی	شــود	و	ب

رســد.
همچنیــن	نماینــدگان	مجلــس	مــاده	۱۵	طــرح	جهش	

تولیــد	دانــش	بنیــان	را	تصویــب	کردند.
ــان	 ــاده	۱۵،	شــرکت	ها	و	موسســات	دانش	بنی ــق	م طب
ــا،	در	 ــل	آنه ــران	عام ــره	و	مدی ــات	مدی ــا	اعضــای	هی ی
ــه	 ــا	موسس ــرکت	ی ــان	ش ــا	هم ــط	ب ــات	مرتب موضوع
ــتری	 ــتفاده	از	وکالی	دادگس ــر	اس ــالوه	ب ــد	ع می	توانن
بــرای	طــرح	هرگونــه	دعــوا	یــا	دفــاع	یــا	تعقیــب	دعاوی	
مربــوط	و	همچنیــن	مــوارد	مصــرح	در	مــاده	)۳۵(	قانون	
ــالب	)در	 ــی	و	انق ــای	عموم ــی	دادگاه	ه ــن	دادرس آیی
ــود	 ــان	خ ــی(	مصــوب	۱۳۷۹.۱.۲۱،	از	کارکن ــور	مدن ام
بــا	داشــتن	یکــی	از	شــرایط	ذیــل	بــه	عنــوان	نماینــده	

حقوقــی	اســتفاده	نماینــد:
۱-	دارا	بــودن	یکــی	از	مــدارک	کارشناســی	یــا	باالتــر	در	

ــته	حقوق رش
۲-	دو	ســال	ســابقه	کار	قضایــی	یــا	وکالــت	یــا	مشــاوره	
حقوقــی	بــه	شــرط	عــدم	محرومیــت	قبلــی	از	اشــتغال	

بــه	قضــاوت	یــا	وکالــت
ــه	 ــه	معرفــی	نامــه	نمایندگــی	حقوقــی	ب تبصــره-	ارائ

ــی	اســت. ــی	الزام مراجــع	قضای

نمايندگان مجلس شورای اسالمی ◄
مجوز مجلس به جهاد دانشگاهی برای تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری

رئیس	مرکز	جذب	وزارت	علوم	در	نامه	ای،	ممنوعیت	استخدام	حق	التدریسی	و	پیمانی	اساتید	تا	قبل	تایید	مرکز	جذب	وزارت	علوم	را	اعالم	کرد.
ــه	نقــل	ازایلنــا،	محمــد	خلــج	امیرحســینی	در	نامــه	ای	بــه	رؤســای	دانشــگاه	ها	و	مراکــز	آموزشــی	و	پژوهشــی	خواســتار	ارســال	نتایــج	 ــازارکار	ب بــه	گــزارش		ب

ــه	هیــأت	مرکــزی	جــذب	شــد. ــه	دبیرخان ــا	۱۵	اســفند	ب ــان	۱۴۰۰	حداکثــر	ت نهایــی	انتخاب	شــوندگان	فراخــوان	جــذب	آب
در	ایــن	نامــه	تاکیــد	شــده	اســت:	تأخیــر	در	ایــن	امــر	باعــث	حــذف	یــا	نقصــان	در	فرآینــد	جــذب	آن	دانشــگاه	در	فراخــوان	بعــدی	خواهــد	شــد	و	تــا	قبــل	از	تأییــد	
نهایــی	انتخاب	شــوندگان	در	هیــأت	مرکــزی	جــذب	از	به	کارگیــری	آن	هــا	در	فراینــد	آموزشــی	و	پژوهشــی	دانشــگاه	تحــت	هــر	عنــوان	از	قبیــل	حق	التدریســی	

و	پیمانــی	مشــروط	خــودداری	شــود.

ممنوعیت جذب حق التدریسی و پیمانی اساتید دانشگاه
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جهاددانشـگاهی  کارآفرینـی  و  آمـوزش  معـاون 
خراسـان شـمالی از معرفـی بـرای پرداخـت ۱۰ میلیـارد 
ریـال تسـهیالت مشـاغل خانگـی بـه پیشـران هـای فعال 
طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی در اسـتان خبـر داد.
حسـن خـوش صفـا در گفـت و گو بـا ایسـنا اظهارکرد: 
بـا توجـه بـه ابـالغ اعتبـار مشـاغل خانگـی، پیشـران های 
فعال در اجرای طرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی از سـوی 
جهاددانشـگاهی بـه اداره کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی 

معرفی شـدند.
وی ادامـه داد: پـس از معرفـی و اخذ مـدارک اولیه و بازدید از کارگاه های این پیشـران ها در 
نهایت با پرداخت تسـهیالت به پیشـران سـوزن دوزی در شهرسـتان شـیروان، عروسـک سازی، 

فـرش و گلیم در بجنورد موافقت شـد.
خـوش صفـا بـا بیـان اینکـه هـم اکنـون پرونده ایـن پیشـران هـا از سـوی اداره کار به 
بانـک هـا ارجـاع شـده و افـراد در حال ارائه تضامین الزم برای آزاد سـازی تسـهیالت هسـتند، 
افـزود: دیگـر پیشـران هـا در حوزه های پوشـاک، گلیـم، بازار فـروش و عرضه نیـز در گام بعدی 

برای تسـهیالت معرفی می شـوند.
وی گفـت: اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان بـه منظـور اعطـای تسـهیالت بـه 
پیشـران هـا در طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی، تعامـل مناسـبی با جهـاد دانشـگاهی و 
پیشـران هـا دارد کـه سـبب بـروز نتایـج مطلوبـی در ایـن اوضـاع و احـوال اقتصـادی اسـتان و 

کشـور شـده است.

45مجوز مشاغل خانگی در بخش 
صنایع  دستی بیله سوار صادر شد 

رئیس اداره میراث  فرهنگی، گردشـگری و صنایع  دسـتی 
بیله سـوار مغـان گفـت: در ۹مـاه امسـال ۴۵ مجوز مشـاغل 
خانگـی در بخش صنایع  دسـتی این شهرسـتان صادر شـد.

بررسـی  جلسـه  در  حامـد  فرنـام   ، ایرنـا  گـزارش  بـه 
فعالیت هـای میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
حـوزه  در  اولویت هـا  مهم تریـن  از  اظهارکـرد:  بیله سـوار 
میراث فرهنگـی مرمـت بناهـای تاریخـی اسـت و امسـال 

شـاهد مرمـت بـرج آرامـگاه ادولـو بودیـم.
وی رسـیدگی بـه گزارش هـای حفـاری غیرمجـاز به تعـداد ۱۰ مورد ، پاسـخ به ۷۰ مـورد از 
اسـتعالمات و ۳۲۰ مـورد بازدیـد از آثـار تاریخـی شهرسـتان را از دیگر اقدامات انجام  شـده 

در ۹ مـاه امسـال ذکرکرد.
او همچنیـن بـه رسـیدگی بـه پنـج مـورد پرونـده حقوقی در ایـن مدت اشـاره کـرد و افزود: 
در حـوزه صنایـع  دسـتی نیـز شـاهد صـدور ۸۰ فقـره پروانـه تولیـد انفـرادی ، ۴۵ مجـوز 
مشـاغل خانگـی ، ثبـت اشـتغال ۱۲۴ نفـر در سـامانه رصد اشـتغال و پنجره واحـد و پرداخت 
تسـهیالت مشـاغل خانگی به صنعتگران صنایع دسـتی بـه تعداد۲۶ نفر با اعتبـار ۴۱۰۰ میلیون 

ریـال بودیم.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350578

لزوم نگاه بلندمدت به کسب  و کارهای 
حوزه مشاغل خانگی زنجان 

در  خانگـی  مشـاغل  ملـی  طـرح  اجرایـی  مدیـر 
جهاددانشـگاهی زنجـان گفـت: نـگاه به حوزه کسـب  و 

باشـد. بلندمحـور  بایـد  کار مشـاغل خانگـی 
لیـال اجلی در گفت وگو با ایسـنا، اظهـار کرد: طرح ملی 
توسـعه مشـاغل خانگـی در سـه فـاز پیش بینی شـده 
کـه فـاز اول شناسـایی و اولویت بندی مزیـت، ظرفیت  
و پتانسـیل های اشـتغال در حـوزه مشـاغل خانگـی، 
فـاز دوم مربـوط به توانمندسـازی متقاضیـان از طریق 
مشـاوره، راهنمایی، اسـتعداد سـنجی و فاز سوم اتصال 

بـه بازار اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه مشـاغل خانگـی در راسـتای رفع بیـکاری و از سـویی دیگر تولیـد ثروت 
اهمیـت دارد، افـزود: یکـی از نقـاط ضعـف افـرادی که وارد مشـاغل خانگی می شـوند، نداشـتن 
بـازار فـروش و نرسـیدن بـه درآمد مشـخص اسـت کـه در طرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی 

بـه آن توجه شـده اسـت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350577

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی دزفول عنوان کرد:

اختصاص ۳۸ میلیارد ریال تسهیالت 
مشاغل خانگی به دزفول 

از  دزفـول  اجتماعـی  رفـاه  و  تعـاون  کار،  اداره  رئیـس 
اختصـاص ۳۸ میلیـارد ریـال تسـهیالت مشـاغل خانگی 

بـه ایـن شهرسـتان در سـال جـاری خبـر داد.
بـه گـزارش مهـر، مجتبـی ظفری در جلسـه شـورای 
اشـتغال و سـرمایه گذاری دزفول که در سـالن جلسـات 
فرمانـداری برگـزار شـد، اظهـار کـرد: در سـال جـاری 
بـه  خانگـی  مشـاغل  تسـهیالت  ریـال  میلیـارد   ۳۸
جلسـات  در  کـه  یافـت  اختصـاص  دزفـول  شهرسـتان 

صـورت گرفتـه ایـن تسـهیالت بیـن ادارات تقسـیم شـد.
وی افـزود: بـر ایـن اسـاس ۹ میلیـارد ریـال بـه اداره میراث فرهنگـی، ۵ میلیـارد ریال 
بـه اداره فرهنـگ و ارشـاد، ۱۰ میلیـارد ریـال بـه اداره صمـت و ۱۴ میلیـارد ریـال نیـز به 

جهـاد کشـاورزی اختصـاص یافته اسـت.
تاکنـون ۷۳ طـرح  اداره کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی دزفـول عنـوان کـرد:  رئیـس 
عامـل  بانک هـای  بـه  تسـهیالت  دریافـت  بـرای  طـرح   ۵۹ و  شـده  تأییـد  اشـتغالزایی 

شـدند. معرفـی 
ظفـری در ادامـه میـزان تعهد اشـتغالزایی شهرسـتان را در سـال جـاری یک هـزار و ۷۱۱ 
مـورد برشـمرد و گفـت: تاکنـون یـک هـزار و ۱۹۵ مـورد اشـتغال از ایـن میـزان تعهـد 
محقـق شـده کـه الزم اسـت ادارات نسـبت بـه تحقـق مابقـی ایـن میـزان تعهـد تـا پایان 

سـال اقـدام کنند. 

مشاغل خانگی

استخدام بدون آزمون فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاهي
 در نیروگاه هاي حرارتي 

روابـط عمومـی شـرکت بـرق نکاخبـر داد، اسـتخدام بـدون آزمـون 
فارغ التحصیـالن ممتـاز دانشـگاهی در نیروگاه هـای حرارتـی.           

بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از آریـا، روابـط عمومـی شـرکت برق 
نـکا افـزود: شـرکت مادرتخصصی تولیـد نیروی بـرق حرارتـی در نظر 
دارد بخشـی از نیـروی انسـانی مـورد نیاز خود در شـرکت های وابسـته 
غیردولتی)نیروگاه ها( را از بین فارغ التحصیالن ممتاز دانشـگاه های برتر، 

بـدون آزمـون و از طریـق مصاحبـه تخصصـی تامیـن کنـد.   .
پیـرو ابـالغ دسـتورالعمل نیازسـنجی، تامیـن و سـاماندهی نیروی 
انسـانی در شـرکت های وابسـته وزارت نیـرو، شـرکت بـرق حرارتی در 
نظـر دارد بخشـی از نیـروی انسـانی مـورد نیـاز  خـود در شـرکت های 
وابسـته غیردولتـی )نیروگاه هـا( را از بیـن فـارغ التحصیـالن  ممتـاز 
دانشـگاه های برتـر، مطابـق ضوابـط و مقـررات و از طریـق مصاحبـه 

تخصصـی تامیـن کنـد.         .
عالقه منـدان جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر و ثبت نـام  می تواننـد 

تـا بیسـتم دی ماه به سـایت شـرکت مادرتخصصـی تولید نیـروی برق 
حرارتـی بـه نشـانی www.tpph.ir مراجعـه کنند.   

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی خراسان شمالی عنوان کرد

ارائه ۱۰ میلیارد ریال تسهیالت مشاغل خانگی 
به پیشران ها

روابط عمومی شرکت برق نکا خبرداد: 

رئیـس شـورای اسـالمی شـهر دهلـران گفـت: باتوجـه بـه اینکـه 
اشـتغال یکي از دغدغـه همه جوانان و خانواده ها اسـت انتظار می رود 
شـرکت هـای فعـال در شهرسـتان، از ظرفیـت نیروهـاي بومي منطقه 

اسـتفاده کنند.

بـه گـزارش خبرگزاری شبسـتان از ایـالم، »اهلل بخـش ملکی« در 
دیدار شـهردار و اعضای شـورای شـهر دهلـران، اظهار کرد: متاسـفانه 
اکثر شـرکت های فعال منطقه از نیروهای غیر بومی اسـتفاده می کنند 
ایـن در حالی اسـت کـه نیروی تحصیل کـرده بیکار در شـهر دهلران 

فراتـر از حد انتظار اسـت.
مثـل  کوچـک  شـهرداری های  مشـکالت  از  یکـی  گفـت:  وی 
دهلـران نبـود منابـع و درآمـد پایـدار اسـت و همیـن عامل سـبب 

شـده خدمـات رسـانی در حـوزه شـهری بـا مشـکل مواجـه شـود.
رئیـس شـورای شـهر دهلـران اظهـار کرد: شـورای ششـم 
تـا کنـون ۱۴مصوبـه برای حل مشـکالت شـهری داشـته اسـت 
را  شـهر  شـورای  و  شـهرداری  فرمانـداری،  داریـم  انتظـار  و 
بـرای ارائـه خدمـت بهتـر بـه شـهروندان در بحـث اعتبـارات 

نـگاه ویـژه ای داشـته باشـد.
و  اعضـای شـورای شـهر  تـالش  کـرد:  ملکـی خاطرنشـان 
شـهری  عمـران  توسـعه   ، شـهروندان  بـه  خدمـت  شـهردار 

. ست ا

لزوم به کار گیری جوانان بومی در شرکت های فعال در دهلران 

رئیس شورای اسالمی شهر دهلران 

چـرخ های چندیـن واحد تولیدی و صنعتـی و از جمله یک واحد 
صنعتـی پس از ۱۵ سـال تعطیلی دوباره بـه چرخش درآمد.

بـا از سـرگیری فعالیت ایـن واحدهای تعطیل که بـه مدد اعطای 
تسـهیالت سـتاد تسـهیل و رفع موانع تولید و تزریق نقدینگی امکان 
پذیـر شـد، صدها کارگـر و نیـروی فنی ایـن واحدها به سـر کارهای 

بازگشتند. خود 
بـه دنبـال حمایـت ها و پیگیری های سـتاد تسـهیل و رفع موانع 
تولیـد و همراهـی بانک های اسـتان، شـرکت یـاران هم افـزای کویر، 
تولیدکننده انواع دسـته سـیم و قطعـات الکترونیکی خـودرو، پس از 
۱۵ سـال تعطیلی و ۱۲ سـال تملک بانک به چرخه تولید بازگشـت.

طنیـن دوبـاره کار و تولید پس از ۱۵ سـال تعطیلی
بـا احیـای ایـن واحـد تولیـدی ۳۷ نفـر جـذب بـازار کار شـده و 
هیاهـوی کار و اشـتغال بعـد از ۱۵ سـال در سـالن هـای ایـن واحـد 

تولیـدی طنیـن انداز شـد.
همچنیـن پـس از دوسـال تعطیلـی، ۴۵ کارگـر شـرکت پرنـده 
طالیـی قومـس کـه بـه تولیـد و پـرورش بلدرچیـن می پـردازد، 

بـه بـازار کار برگشـتند.
عـالوه بـر این با پیگیری اسـتاندار و اعضای سـتاد تسـهیل و رفع 

موانـع تولید اسـتان سـمنان، یک واحـد تولیدکننده کیـک و کلوچه 
در سـمنان پس از سـه سـال تعطیلی به چرخه تولید برگشـت.

براس دسترسی به جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350593

طنین دوباره کار و تولید پس از ۱5 سال تعطیلی
بازگشت چندصد کارگر به بازار کار سمنان

5۰۰۰ شغل جدید در روستاهای کردستان ایجاد می شود 

رئیس تعاون روستایی کردستان: 

رئیـس تعـاون روسـتایی کردسـتان از تدوین طرحی بـرای ایجاد 
پنـج هزار شـغل جدید در روسـتاهای اسـتان بـا اسـتفاده از ظرفیت 

تعاونی ها خبـرداد.
بـه گـزارش مهـر، پیمـان اسـکندری در جمـع خبرنـگاران اظهار 
کـرد: هـم اکنـون بیـش از ۹۰۰ بـه صـورت مسـتقیم در تعاونی های 
روسـتایی اسـتان مشـغول بـه کار هسـتند و با توجه بـه ظرفیت های 
اسـتان آمادگـی داریـم در صـورت حمایت و تسـهیل گری مسـئوالن 

اسـتان بـرای پنج هـزار نفـر دیگر اشـتغال زایـی کنیم.
وی افزود: هم اکنون ۱۸۰ هزار نفر از سـاکنان روسـتاهای اسـتان 

سـهام دار تعاونی های روستایی هسـتند و در قالب ۹۶ شرکت تعاونی 
روسـتایی از خدمـات تأمیـن کاالهـای تنظیـم بازار همچـون مناطق 

شـهری بهره مند هستند.
اسـکندری خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر ۳۵ درصـد کل 
کاالهـای تنظیم بازار اسـتان در قالب شـرکت های تعاونـی در اختیار 

سـاکنان روسـتاها قـرار گرفته اسـت.
وی اعـالم کـرد: هر سـاله ۶۹ هزار تن آرد و بیـش از ۱۵۵ میلیون 
لیتـر سـوخت در مناطـق روسـتایی اسـتان توسـط تعاون روسـتایی 

می شـود. توزیع 
رئیـس تعـاون روسـتایی کردسـتان در ادامـه سـخنان خـود 
بـه طـرح هوشـمند سـازی تأمین و توزیـع محصوالت کشـاورزی در 
قالـب اپلیکیشـن بـازارگام اشـاره کـرد و گفـت: در حـال حاضر همه 
کردسـتانی ها می تواننـد روزانـه پنـج کیلوگـرم مـرغ منجمـد و 
۱۰ کیلوگـرم برنـج را از طریـق این سـامانه برخط سـفارش داده 

و بـا پیـک رایـگان بـه آنها تحویـل داده می شـود.
اسـکندری افـزود: قیمـت مـرغ منجمـد هـا کیلوگـرم ۲۰ هـزار 
تومـان و قیمـت برنـج نیز هـر کیلوگرم ۱۲ هـزار و ۵۰۰ تومان اسـت.

برای دسترسی به جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350568

طرح اشتغالزایی »سحاب« در روستاهای 
مهاباد کلید خورد 

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( آذربایجان غربی گفت: اجرای طرح سرمایه گذاری 
به منظور فرصت سازی شغلی  برکت تحت عنوان طرح »سحاب«  بنیاد  اشتغالزای  حمایتی 

فردمحور در مناطق روستایی این مهاباد اجرا می شود.
رضا عزتی در جلسه کمیته اشتغالزایی مهاباد افزود: در قالب این طرح افراد بیکار و جوانان 
تحصیل کرده سطح روستاها شناسایی و به افراد واجد شرایطی که خواهان اجرای طرح های 

اشتغالزا باشند، تسهیالت بانکی ارایه خواهد شد.
وی با بیان اینکه سقف وام های پرداخت شده ۵۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت پنج ساله است، 
ادامه داد: در این طرح اولویت با روستاییان تحصیل کرده است که دارای طرح های اشتغاالزا بوده 

و تاکنون از سایر ادارات تسهیالت دریافت نکرده باشند.
اظهار داشت: طرح های اشتغالزای فرد محور در بخش های مختلف از جمله صنایع دستی، 
پرورش قارچ، دام سبک، پرورش زنبور عسل، ماکیان و بوقلمون، ماهیان سردآبی، نجاری، تولید 
کیف، کفش و پوشاک، قالی بافی و گلخانه و سایر حرفه های دیگر متناسب با ظرفیت روستاها 

حمایت مالی می شوند.
مجری طرح های اشتغالزایی بنیاد برکت مهاباد نیز در این جلسه گفت: برای اجرای طرح های 
اشتغالزای فردمحور در روستاها ابتدا ظرفیت اشتغال هر روستا و افراد واجد شرایط آن توسط 
تسهیل گر شناسایی شده و  پس از تشکیل پرونده  و تایید در کمیته اشتغال بنیاد، وارد سامانه 

می شود تا برای دریافت تسهیالت به بانک عامل معرفی شوند.
جمیل قادرمرزی با  اشاره به اینکه این طرح ها براساس اولویت بیشترین تعداد افراد بیکار و تحصیل 
کرده بدون اشتغال در روستاها پرداخت خواهد شد اضافه کرد: ۷۵ درصد تسهیالت پرداختی در  

روستاهای باالی ۵۰ خانوار و ۲۵ درصد آن در روستاهای کمتر از ۵۰ خانوار خواهد بود.
وی با بیان شرایط روستایی بودن متقاضیان برای شرایط ضمانت بانکی لحاظ شده است، بیان کرد: 
متقاضیان شامل این تسهیالت برای ارایه ضمانت بانکی می توانند از طریق ضامن کارمند یا 

پروانه کسب و یا سند ملکی اقدام کنند.
برای دسترسی به جزئیات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350612

نوش آبادی: 

شهرک صنعتی قرچک ، نعمتی بزرگ
 برای اشتغال جوانان است 

نماینده ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شهرک صنعتی 
قرچک را نعمتی بزرگ برای اشتغال جوانان دانست و گفت: 
با شروع فازهای جدید این شهرک صنعتی، عالوه بر پنج 
هزار اشتغال موجود، در آینده نزدیک حجم کارآفرینی این 

شهرک، به دوبرابر افزایش پیدا خواهد کرد.
به گزارش  خبرگزاری خانه ملت، حسین نوش آبادی 
مجمع  عضو  و  وقرچک  پیشوا  ورامین،  مردم  نماینده 
نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسالمی در 
سخنرانی قبل از خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه 
شهرستان قرچک، ضمن تجلیل از نقش تاریخی مردم 

قرچک در تحوالت سیاسی اجتماعی قبل و بعد از انقالب اسالمی، بصیرت و انقالبی گری را 
دو شاخصه  مهم مردم شهید پرور این منطقه دانست.

وی با اشاره به سفر پر برکت مقام معظم رهبری در اوایل دهه هشتاد به دیار پانزده خرداد و 
قدردانی ایشان از مردم باقرآباد و قرچک در قیام پانزده خرداد سال ۴۲، از روحیه والیت مداری 

و حضور پر رنگ و موثِر مردِم این شهر در صحنه های گوناگون تشکر کرد.
این نماینده مجلس در دوره یازدهم با توجه به نزدیکی دومین سالگرد شهادت حاج قاسم 
سلیمانی اعلی اهلل مقامه الشریف و الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری، شهید سلیمانی را 

سپهبد جبهه ی مقاومت و سپهساالر سپاه اسالم دانست.

برای دسترسی به جزئیات بیشتر به  لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350543

افتتاح 2۰۰ طرح اشتغال نیروگاه خورشیدی 
در کرمان 

تعداد ۲۰۰ طرح اشتغال نیروگاه خورشیدی مددجویان 
کمیته امداد استان کرمان با حضور قائم مقام کمیته 

امداد در شهرستان بردسیر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، مصطفی خاکسـار 
قائـم مقام کمیته امداد کشـور امروز در مراسـم افتتـاح ۲۰۰ 
طـرح اشـتغال نیـروگاه خورشـیدی در بردسـیر کرمان 
اظهـار داشـت: کمیتـه امـداد بـر اسـاس وظیفـه ذاتی و 
سـازمانی خود توجه جدی به توانمندسـازی مددجویان 
دارد و حـوزه اشـتغال یکـی از حوزه های مهـم و محوری 

این نهاد اسـت.
وی از ایجـاد ۱۷۰ هـزار شـغل بـرای مددجویان و محرومان طی ۹ ماهه امسـال توسـط این نهاد 
خبـر داد و عنـوان کـرد: ۱۴۰ هـزار دوره آموزشـی نیـز برای مددجویانـی که در تالش بـرای زندگی 

آبرومندانـه بودنـد و نیـاز به آموزش داشـتند طی این مدت برگزار شـده اسـت.
خاکسـار بـا تاکیـد بر اینکه موضوع پنل های خورشـیدی یکی از موارد جدی اسـت کـه در حوزه 
اشـتغالزایی برای توانمندسازی و خودکفایی مددجویان در دسـتور کار قرار دارد، گفت: در استان های 

مختلف که این ظرفیت و امکان وجود داشـته باشـد طرح نیروگاه های خورشـیدی اجرا می شـود.
یحیـی صادقی مدیرکل کمیته امداد اسـتان کرمان گفـت: با افتتاح ایـن ۲۰۰ طرح نیروگاه پنج 
کیلـو واتـی خورشـیدی در اسـتان تعداد طرح هـای نیروگاهـی مددجویان در اسـتان به هـزار طرح 

یافت. افزایش 

کاهش بیکاری و افزایش فرصت های شغلی 
با استفاده از ظرفیت های روستایی 

کارشـناس ارشـد حوزه کسـب وکار، با اشـاره به اینکه 
توسـعه و عمـران روسـتا ها از مهم تریـن عوامـل ایجاد 
شـغل در کشـور است گفت:در شـرایط بحرانی موجود 
حاصـل از تحریم هـا با صـادرات محصوالت کشـاورزی 
به جـای صـادرات نفتـی می توانیـم به بهبـود وضعیت 

اقتصـادی در کشـور کمک بسـزایی بکنیم.
محسـن حـاج محمـدی در گفت وگـو بـا میـزان، 
در خصـوص آثـار توسـعه و ایجـاد اشـتغال روسـتایی 
در اقتصـاد کشـور در مقدمـه، گفت: روسـتا یک واحد 

همگـن، طبیعـی، اجتماعـی، اقتصـادی و کاربـری اسـت کـه در یـک مرکز جمعیتـی و یک 
محـل سـکونت بـا حـوزه معیـن و قلمرو مشـخص تشـکیل می شـود.

وی افـزود: معمـوالً اکثـر سـاکنان روسـتا به انجـام فعالیت هـای  ازجمله زراعـت، باغداری، 
دامـداری، صنایع دسـتی و یـا ترکیبـی از این مـوارد مبـادرت می کنند.

بـه گفتـٔه دبیر اجرایی خانه صنعت کاران ایران یکی از مشـکالت در روسـتاها، عدم شـناخت 
کافـی نسـبت بـه ظرفیت هـای موجود در روسـتاهای هر اسـتان و عـدم آمایش یـا به نوعی 

آمایـش نامناسـب از امکانات هر روستاسـت.
برای دسترسی به جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350546

از توسعه گیاهان دارویی در مشهد حمایت می شود 
مسـئول باغبانی جهاد کشـاورزی مشـهد گفت:به منظور توسـعه 

گیاهـان دارویـی در مشـهد به متقاضیان تسـهیالت ارائه می شـود.
بـه گـزارش  باشـگاه خبرنـگاران جـوان از مشـهد، امیـر عبـاس 
وجدانـی مسـئول باغبانی جهاد کشـاورزی مشـهد گفـت: به منظور  
توسـعه گیاهـان دارویـی در مشـهد بـه متقاضیـان تسـهیالت 

می شـود. ارائـه 
گام هـای  دارویـی  گیاهـان  تولیدکننـدگان  بـرای  گفـت:  وی 
هدفمنـدی برداشـته شـده و جهـاد کشـاورزی اقـدام بـه تخصیـص 
تسـهیالت بـه کشـاورزان بـرای کشـت و توسـعه گیاهـان دارویـی 

نمـوده اسـت.
تسـهیالت  باغبانـی جهـاد کشـاورزی مشـهد گفـت:  مسـئول 
قرض الحسـنه بـرای حمایـت از توسـعه و کشـت گیاهـان دارویی در 

در اختیـار متقاضیـان قـرار می گیـرد.
وجدانـی گفـت: در راسـتای توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی و 

حمایـت متقاضیـان تفاهم نامـه ای فـی مابیـن صنـدوق کارآفرینی و 
جهـاد کشـاورزی، منعقـد گردیـد و بـه کسـانی که متقاضی کشـت 

گیاهـان دارویـی هسـتند تسـهیالت ارائـه می شـود.
از طـرف  ارائـه شـده  وی گفـت: سـقف تسـهیالت بـه طـرح 
متقاضـی بسـتگی دارد کـه توسـط کارشناسـان صنـدوق کارآفرین 

می گـردد. مشـخص 
مسـئول باغبانـی جهـاد کشـاورزی مشـهد گفت: این تسـهیالت 
بـا کارمـزد چهـار درصد در اختیـار کشـاورزان قرار می گیـرد و مدت 

بازپرداخـت آن ۵ سـاله می باشـد.
وجدانی گفت: ۵۰ درصد این تسـهیالت قبل از کاشـت و ۵۰ درصد 

نیز بعد از کاشـت و بعد از بازرسـی دوم پرداخت می شـود.
بـه گفتـه وی در حـال حاضـر گیاهـان دارویی متناسـب مشـهد 
مربـوط بـه زیـره کوهـی و زیره سـبز، نعنا فلفلـی، سـیاهدانه، رازیانه 

و آنغـوزه می باشـد.
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دعوت به همکاری

يك شركت فعال در صنعت نفت و گاز
 واقع در تهران محدوده سعادت آباد از كارشناسان با شرايط ذيل 

دعوت به همكاري مينمايد:
 ۵سال سابقه كار مرتبط،  مسلط به نرم افزار 

AutoCad,Eplan 
 YOKOGAWA ( centum VP, آشنا باسيستم كنترل

 PROSAFE RS) ،  آشنايي با تهيه مدارك مهندسي
از عالقه مندان دعوت مي شود رزومه خود را به آدرس ايميل 

زير ارسال نمايند.

  job002022@gmail.com
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111707 

دعوت به همکاری

يك شركت فعال در زمينه مهندسي معكوس
 و ساخت قطعات 

 در تهران اقدام به جذب نيرو مي نمايد:
 كارگر فني: كد آگهي: 16402 )ارسال كد الزاميست)

 سابقه كار مهم نيست، برون سپاري قطعات
 امور محوله، حقوق و مزايا: توافقي + بيمه

از متقاضيان خواهشمنديم از طريق ايميل رزومه ارسال نمايند.

kargarfani.kt@clmail.org

لینک :
 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111702

دعوت به همکاری

ارتعاشات صنعتي ايران در استان تهران 
 دعوت به همكاري مي كند:

 كارشناس طراحي و مهندسي: آقا/ خانم
 سابقه كار مهم نيست، كارشناسي ارشد از دانشگاه هاي معتبر
مهندسي مكانيك، مسلط به نرم افزارهاي طراحي و تحليل: 

Solid works/ AutoCAD/ Abaqus 
 مسلط به خواندن و نوشتن زبان انگليسي

 بيمه، صبحانه، حقوق ثابت، اضافه كاري، هداياي مناسبتي
:subject ارسال رزومه با قيد عنوان شغلي در

Resume@iivco.org 
لینک :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111699

دعوت به همکاری

 مهندس پايپينگ: خانم/ آقا، تمام وقت
PDMS مسلط به طراحي خطوط پايپينگ و 

 مهندس عمران: خانم/ آقا، تمام وقت
SAP مسلط به طراحي سازه هاي صنعتي و نرم افزار 

 نقشه كش سازه و سيويل:خانم/آقا،تمام وقت
 مسلط به نرم افزار اتوكد

 نقشه كش مکانيك:خانم/ آقا، تمام وقت
 مسلط به نرم افزارهاي اتوكد و ساليد ورك
 مهندس صنايع:خانم/ آقا، تمام وقت
P6 و MSP مسلط به نرم افزارهاي 

 مهندس مکانيك:خانم/ آقا، تمام وقت
 مسلط به نرم افزارهاي اتوكد و ساليد ورك

 آشنا به نرم افزار هاي المان محدود
 مهندس برق: خانم/ آقا، تمام وقت

 مسلط به طراحي برق كارخانجات صنعتي و نرم افزارهاي مربوطه
 ارسال رزومه:

Info@msvira.com

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111697 

 شركت فني و مهندسي ماندگار صنعت ويرا در استان تهران دعوت به همكاري مي كند:

دعوت به همکاری

 مهندس كنترل كيفيت:  آقا،تمام وقت
 كارشناسي مكانيك سياالت - انرژي

 حداقل 3 سال سابقه كار در شركت تهويه مطبوع
 بازه سني 2۵ الي 40 سال، آشنا به دستگاه هاي تهويه مطبوع
 مسلط به طراحي و توليد مدارك دستگاه هاي تهويه مطبوع
آشنائي با Office و Autocad و نرم افزارهاي طراحي 

 دستگاه هاي تهويه مطبوع
 مهندس برق: آقا، تمام وقت

 فارغ التحصيل مهندسي برق )كليه گرايش ها) از دانشگاه هاي معتبر
 مسلط به برنامه نويسي plc، قابليت انجام كار تيمي

 توانايي يادگيري سريع و مطالعه و تحقيق
 عالقه مند به كار تابلو برق و تاسيسات
 تکنسين الکترونيك: آقا،  تمام وقت

 جهت خدمات پس از فروش، آشنا به سيستم هاي تهويه مطبوع
استخدام به صورت تمام وقت است لذا كارآموز، دانشجو،

  پاره وقت پذيرفته نميشود
 ساعت كاري 7:30 صبح تا ۵ بعد از ظهر

ساكنين اسالمشهر، قائميه، واوان، حصارك، سبز دشت، نسيم 
شهر، سلطان آباد، گلستان، رباط كريم، پرند، مامونيه، ساوه در 

 اولويت مي باشند
بيمه، پاداش و مزايا، اضافه كاري، سرويس، ناهار، اضافه كاري 

 بابت دوري مسافت، پاداش

 ارسال رزومه:
johari@azarnasim.com

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111696

شركت تهويه آذر نسيم از استان تهران، جهت كار در شهرك صنعتي مامونيه، واقع در كيلومتر 80 اتوبان تهران - ساوه از افراد 
واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي كند:

دعوت به همکاری

يك شركت فعال در زمينه تجهيزات الكترونيكي
  در تهران اقدام به جذب نيرو مي نمايد:

 تعميركار الکترونيك
 كد آگهي: 16224 )ارسال كد الزاميست(

 سابقه كار 1 سال، مسلط به  تعمير بردهاي الكترونيكي و پاور 
 توافقي + بيمه + ارتقاي سمت

 از متقاضيان خواهشمنديم از طريق ايميل زير ارسال نمايند:

tamirkar.kt@mailbal.com

لینک :
 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111693

دعوت به همکاری

 شركت بنياد علوم كاربردي رازي سهامي خاص در استان  تهران دعوت به همكاري مي كند:
 مهندس پليمر: آقا/خانم، سابقه كار: مهم نيست، تمام وقت، كارشناس، كارشناس ارشد و دكتري پليمر

 بيمه، بيمه تكميلي، سرويس رفت و برگشت، ناهار، حقوق توافقي
zohari.s22@gmail.com              :ارسال رزومه

     http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111691              : لینک

دعوت به همکاری

 كارشناس مکانيك:خانم/ آقا، تمام وقت
داراي مدرك ليسانس مكانيك، مسلط به نرم افراز 
Microsoft Office-CATIA-AUTO CAD 

 آشنا با آپشن هاي خودرو، قطعات و تعميرات خودرو
 آشنا با زبان انگليسي و داراي سه سال سابقه كار مفيد

 كارشناس صنايع: خانم/ آقا،  تمام وقت
 داراي مدرك ليسانس مهندسي صنايع

 مسلط به نرم افراز Microsoft Office-كامفار

 آشنا با زبان انگليسي
داراي سه سال سابقه كار مفيد در زمينه مطالعات امكان سنجي 

 و پروژه هاي صندوق نوآوري و شكوفايي
 بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميلي

 هزينه ناهار و اياب و ذهاب
 ارسال رزومه:

hasheminia@aice.co.ir

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111690 

شركت مهندسين مشاور صنايع وسايط نقليه خودرو در استان تهران دعوت به همكاري مي كند:

مدیــر مرکــز خدمــات تخصصــی گیاهــان 
دارویــی اســتراتژیک خراســان جنوبی با اشــاره 

ــای  ــن نیازه ــه نیازســنجی و تعیی ــن ک ــه ای ب
پژوهشــی در حــوزه کشــاورزی از اهــداف ایــن 

ــرفصل  ــاب«، س ــه »بیرن ــت: مجموع ــت، گف ــز اس مرک
ــاز کــرده  ــروش محصــوالت کشــاورزی ب ــرای ف ــدی را ب جدی
ــازار اســت. ــات و ب ــن کشــاورز، تحقیق اســت و آن اتصــال بی

ــی در  ــان جنوب ــای خراس ــیاری از توانمندی ه ــرد: بس ــار ک ــین راغ آرا اظه حس
ــده  ــکالت عدی ــع و مش ــس موان ــتراتژیک در پ ــی اس ــان داروی ــه گیاه زمین
ــرای  ــودآوری نســبی مناســب ب ــدم س ــه نتیجــه آن ع ــود ک ــده ب ــان مان پنه

ــود. ــتایی ب ــدگان روس ــد کنن ــاورز و تولی کش
وی افــزود: محصــوالت و گیاهــان دارویــی کــه بســیاری از آن هــا در جهان بــی نظیرند 
ــد  ــرای تولی ــزه ب ــداری می شــد و انگی ــن قیمــت خری ــا نازلتری از روســتاییان ب

ــید. ــل می رس ــه حداق ب
مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی گیاهـان دارویی اسـتراتژیک خراسـان جنوبی 
بـا بیـان اینکـه در ایـن راسـتا و بـا ارزیابـی تیـم پژوهشـی جهاددانشـگاهی، 
مأموریتـی بـا عنـوان بهینه سـازی تولید و فـرآوری گیاهـان دارویی اسـتراتژیک در 
دسـتور کار ایـن نهـاد قـرار گرفـت، تصریـح کـرد: مرکـز خدمـات تخصصـی 
گیاهـان دارویـی اسـتراتژیک خراسـان جنوبـی یکـی از اهـداف ایجـاد مجتمـع 

تحقیقاتـی گیاهـان دارویـی خراسـان جنوبـی اسـت کـه بـا عنـوان بیرنـاب در 
مجموعـه 14 هکتـاری مجتمـع تحقیقـات گیاهان دارویـی جهاد دانشـگاهی با هدف 
خلـق ثـروت از مزیـت هـای منطقـه ای عنـاب، زرشـک و زعفـران در سـال 98 
تاسـیس و زیـر نظـر متخصصـان و کارشناسـان ایـن مجموعـه بـه ارائـه خدمـات 
آموزشـی، مشـاوره، پژوهشـی، تولیـد فـرآورده و فروش بـرای کشـاورز می پردازد.

بيرناب راه ميانبر برای توسعه فروش
 محصوالت كشاورزی است

ــع  ــاوری اســت کــه موان ــاب تلفیقــی از ســنت و فن ــان اینکــه بیرن ــا بی راغ آرا ب
ــاب  ــا بیرن ــزود: ب ــت، اف ــته اس ــالم را برداش ــول س ــه محص ــتری ب ــیدن مش رس
ــاورزی  ــوالت کش ــادرات محص ــک و ص ــارت الکترونی ــعه تج ــرای توس ــی ب راه

ــت. ــده اس ــوده ش ــتان گش اس
ــروش  ــرای ف ــدی را ب ــرفصل جدی ــاب، س ــه بیرن ــه مجموع ــان اینک ــا بی وی ب
ــاز کــرده اســت و آن اتصــال بیــن کشــاورز، تحقیقــات  محصــوالت کشــاورزی ب
ــات  ــز خدم ــی مرک ــگاه اینترنت ــاب، فروش ــرد:  بیرن ــح ک ــت، تصری ــازار اس و ب
تخصصــی گیاهــان دارویــی اســتراتژیک خراســان جنوبــی اســت کــه زیــر نظــر 
متخصصــان و کارشناســان ایــن مجموعــه بــه ارائــه خدمــات آموزشــی، مشــاوره، 
تولیــد فــرآورده و فــروش بــرای کشــاورز می پــردازد و عوایــد حاصــل از خدمــات 
ــق و توســعه  ــه جهاددانشــگاهی صــرف تحقی ــایت در مجموع ــن س ــروش ای و ف

ــود. ــتراتژیک می ش ــان اس گیاه
مدیــر مرکــز خدمــات تخصصــی گیاهــان دارویــی اســتراتژیک خراســان جنوبــی 
اظهــار کــرد: خدماتــی متمرکــز بــر محصــوالت اســتراتژیک از آمــوزش و مشــاوره 
و  از طرح هــا  و حمایــت  فرآورده هــا  و  بهبــود کیفیــت محصــوالت  بــرای 

ــم. ــام می دهی ــایت انج ــن س ــب ای ــه در قال ــای فناوران ایده ه
راغ آرا بـا اشـاره بـه بهره گیـری از دانـش کارشناسـان خبـره و متخصـص در ایـن 
سـایت، ادامـه داد: یکـی از اهـداف این اسـت که تمـام آموزش های سـخت افزاری 
و نرم افـزاری بـه افـراد ارائه شـود و نشـان دهیـم که خاسـتگاه محصـوالت عناب، 

زرشـک و زعفـران خراسـان جنوبی اسـت.

توسعه دانش و تخصص بهره برداران و فعاالن

مدیــر مرکــز خدمــات تخصصــی گیاهــان دارویــی اســتراتژیک خراســان جنوبــی 
ــن  ــا ای ــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم ب ــر ب ــا نف ــه اینکــه دهه ــا اشــاره ب ب
مرکــز همــکاری دارنــد گفــت: توســعه دانــش و تخصــص بهــره بــرداران و فعــاالن 
ــای  ــتان ه ــی و اس ــان جنوب ــران را در خراس ــاب، زرشــک و زعف محصــوالت عن
همجــوار دنبــال مــی کنیــم و اگــر کســانی از ســایر نقــاط کشــور نیــز خواهــان 

مشــاوره و همــکار یباشــند بــه آنهــا نیــز آمــاده ارائــه خدمــات هســتیم.
ــص در  ــره و متخص ــان خب ــش کارشناس ــری از دان ــه بهره گی ــاره ب ــا اش راغ آرا ب
ــای  ــام آموزش ه ــه تم ــت ک ــن اس ــداف ای ــی از اه ــه داد: یک ــایت، ادام ــن س ای
ســخت افزاری و نرم افــزاری بــه افــراد ارایــه شــود و نشــان دهیــم کــه خاســتگاه 

ــی اســت. ــاب، زرشــک و زعفــران خراســان جنوب محصــوالت عن

تيمی از متخصصان جهاد دانشگاهی پای كار هستند

وی بــا اشــاره بــه اینکــه تیمــی از متخصصــان جهــاد دانشــگاهی پای کار هســتند 
تصریــح کــرد: مرکــز خدمــات تخصصــی گیاهــان دارویــی اســتراتژیک خراســان 
ــای  ــب و کاره ــه کس ــد ب ــی توان ــی دارد و م ــص باالی ــش و تخص ــی دان جنوب
مربــوط بــه محصــوالت اســتراتژیک کشــاوری از کشــت، داشــت و برداشــت تــا 

بــازار و فــروش کمــک کنــد.
عرصــه  در  موجــود  نیازمندی هــای  و  مشــکالت  بیرنــاب  کــرد:  تصریــح 
ــه تیــم پژوهشــی  کشــاورزی و محصــوالت اســتراتژیک اســتان را شناســایی و ب
ــا  ــد ب ــرای تولی ــا ب ــه، پژوهش ه ــن گون ــد و ای ــی می کن ــگاهی معرف جهاددانش
ــری از  ــه جلوگی ــاورزی و در نتیج ــوالت کش ــر محص ــدگاری بهت ــر، مان کیفیت ت

ــود. ــاز می ش ــادرات آغ ــال و ص ــا در انتق ــاد آن ه فس
ــی  ــون بررس ــواردی چ ــر روی م ــون ب ــه تاکن ــن مجموع ــد: ای ــادآور ش راغ آرا ی
عوامــل مانــدگاری بیشــتر عنــاب و زرشــک و رســیدن بــه بســته بنــدی مطلــوب 
ــی گام برداشــته و در مراحــل  ــرای انتقــال محصــوالت طالیــی خراســان جنوب ب
بعــدی در هــر زمانــی کــه مشــکلی را در کشــاورزی اســتان احســاس کــرد کــه 

ــروش و ســودآوری بیشــتر  ــت و در نتیجــه ف ــد باکیفی ســد راه صــادرات و تولی
ــت  ــه در حقیق ــگاهی ک ــی جهاددانش ــوان پژوهش ــری از ت ــا بهره گی ــت، ب اس

ــن حــوزه در اســتان هســتند، حــل خواهــد کــرد. ــن متخصصــان ای بهتری
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه کارگاه هــای مختلــف برگــزار شــده توســط ایــن مرکــز 
ــد  ــی شــامل تولی ــان داروی ــرورش گیاه ــا پ ــط ب ــای مرتب ــت: کســب و کاره گف
ــذر، تولیــد نشــاء، قلمــه و  محصــوالت خــام اولیــه از گیاهــان دارویــی، تولیــد ب
نهــال، ســاخت تراریــوم، تولیــد درختچه هــای بنســای و تولیــد گیاهــان زینتــی و 
آپارتمانــی از زمینــه هایــی اســت کــه ایــن مرکــز دوره و کارگاه برگــزار مــی کنــد.

ــا  ــراد شــرکت کننده در دوره هــا و کارگاه هــا ب ــان کــرد: همچنیــن اف راغ آرا بی
خدمــات قابــل ارائــه در بخــش کشــاورزی توســط بانــوان از جملــه هــرس درختان، 
ــد  ــدی، تولی ــن بســته بن ــی و طراحــی فضــای ســبز شــهری و همچنی ــد زن پیون
عرقیــات، تولیــد فرآورده هــای گیاهــی و محصــوالت جانبــی نیــز آشــنا مــی شــوند.

وی بیــان کــرد: اســتفاده موثــر از علــم ارتباطــات و شــبکه های اجتماعــی مــورد 
تاییــد وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات نیــز از دیگــر مباحــث مــورد تاکیــد 

در ایــن کارگاه هــا و دوره هــای آموزشــی اســت کــه بــه آن هــا مــی پردازیــم.
راغ آرا گفــت: ایجــاد آگاهــی در خصــوص موانــع و چالش هــای احتمالــی پیــش روی 
ــرای  ــر ب ــای موث ــه راهکاره ــان و ارائ ــرورش گیاه ــوزه پ ــای ح ــب و کاره کس
ــه عنــوان  ــا ایــن مشــکالت و چگونگــی مدیریــت آن هــا ب اجتنــاب از مواجهــه ب
ــای کشــاورزی یکــی از  ــه عرصــه فعالیت ه ــات ورود ب ــن ملزوم یکــی از مهم تری

ــه  جامعــه هــدف اســت. ــه خدمــات ب اهــداف اصلــی مــا در ارائ
عالقمندان می توانند به سایت https://birnab.ir مراجعه نمایند.

گفتگو: امیرعلی بینام

گفتگو با مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی خراسان جنوبی

کسب و کاری به سرخی زرشک، زعفران و عناب
اشاره:

»بیرنــاب« وب ســایت مرکــز خدمــات تخصصــی گیاهــان دارویــی اســتراتژیک خراســان جنوبــی اســت کــه در مجموعــه 14 هکتــاری مجتمــع 
ــت هــای منطقــه ای “عناب،زرشــک،زعفران” در ســال 1398  ــروت از مّزی ــق ث ــا هــدف خل ــی جهــاد دانشــگاهی ب تحقیقــات گیاهــان داروی
تاســیس و زیــر نظــر متخصصــان و کارشناســان ایــن مجموعــه بــه ارایــه خدمــات آموزشــی، مشــاوره، پژوهشــی، تولیــد فــرآورده و فــروش 
بــرای کشــاورز مــی پــردازد. عوایــد حاصــل از ایــن خدمــات صــرف تحقیــق و توســعه محصــوالت اســتراتژیک اســتان و نیــز اســتان هــای 
همجــوار مــی شــود. »بیرنــاب« شــعار خــود را  )همــراه بــا کشــاورز( انتخــاب کــرده و بــرای هــدف خــود ایــن جملــه را انتخــاب کــرده اســت؛ 

»ارائــه محصولــی بــا کیفیــت، تضمیــن شــده بــا حــذف واســطه هــا، اشــتغال زایــی و کمــک بــه رشــد اقتصــادی اســتان«
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دعوت به همکاری

شركت فرآورده هاي گوشتي صبا گوشت توليدكننده انواع سوسيس و كالباس
  در استان اصفهان، شهر نجف آباد جهت تكميل كادر مالي خود نيروي حسابدار ارشد جذب مي نمايد.

ــورهایی  ــه کش ــرد: هم ــه ک ــتمی اضاف ــور رس پ
کــه مــا در دانشــکده مطالعــات جهــان روی 
ــم  ــران مه ــرای ای ــی ب ــه نوع ــم ب آن کار می کنی
هســتند. یعنــی یــا کشــور مــا بــا آن هــا روابطــی 
دارد یــا اگــر روابطــی نداریــم؛ آن کشــورها روی 

ــد. ــر دارن ــا تاثی ــت های م سیاس
معــاون آموزشــی دانشــکده مطالعــات جهــان در 
ــات  ــته مطالع ــجو در رش ــذب دانش ــوص ج خص
چیــن توضیــح داد: مــا مــدت زیــادی اســت کــه 
رشــته مطالعــات چیــن را طراحــی کردیــم ولــی 
متخصصیــن الزم را نداشــتیم بــه همیــن خاطــر 

تصویــب ایــن رشــته کمــی بــه تعویــق افتــاد.
رشــته هــای جدیــد بــر اســاس روابط کشــورمان 

بــا ســایر کشــور شــکل مــی گیرد
ــل  ــا تعام ــه آی ــن ســوال ک ــه ای وی در پاســخ ب
ــن  ــاب ای ــم در انتخ ــن ه ــور چی ــا کش ــران ب ای
ــه  ــر گفــت: بل ــا خی ــوده اســت ی ــر ب رشــته موث
خیلــی موثــر اســت، همانطــور کــه اشــاره 
کردیــم مــا تمــام رشــته هایمان کــه در دانشــکده 
ــه  ــا ب ــوند ی ــیس می ش ــان تاس ــات جه مطالع
خاطــر فاکتــور روابــط ایــران بــا آن کشــور و یــا 
ــران  ــت های ای ــور در سیاس ــذاری آن کش تاثیرگ

اســت.
ــا کشــور  پــور رســتمی ادامــه داد: ارتبــاط مــا ب
ــردد و  ــر می گ ــل ب ــرن قب ــد ق ــه چن ــن ب چی
ــن در  ــم؛ همچنی ــم داری ــه ای باه ــط دیرین رواب
ــران و چیــن بــا یکدیگــر  گذشــته های دور ای
همســایه بودنــد، بــه همیــن خاطــر مدتــی اســت 
ــات  ــته مطالع ــیس رش ــر تاس ــه فک ــا ب ــه م ک

ــم. ــن بودی چی
ــان  ــات جه ــکده مطالع ــی دانش ــاون آموزش مع
ــرق  ــن در ش ــگاه چی ــر، جای ــث دیگ ــت: بح گف
آســیا بــود کــه کــم کــم قــدرت گرفــت و 
مــورد مطالعــه خیلــی از کشــورها در دنیــا قــرار 
ــن در  ــه چی ــم ک ــم می بینی ــون ه ــت. اکن گرف
عرصــه بیــن المللــی تاثیــر گــذار اســت از ایــن 

ــت. ــز هس ــا نی ــه م ــورد مطالع ــوع م رو موض
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه کــدام رشــته 
در دانشــکده مطالعــات جهــان پرمتقاضی اســت؟ 
ــته هایی  ــه رش ــت ک ــر اس ــه ذک ــت: الزم ب گف
ــان  ــا زب ــه می شــوند ب ــا ارائ ــه در دانشــکده م ک
رو  ایــن  از  هســتند  کشــور  همــان  اصلــی 
ــات  ــد مطالع ــان مانن ــی زب ــورهایی انگلیس کش
ــکای التیــن، همچنیــن مطالعــات  ــکا، آمری آمری
عــراق، فلســطین، مطالعــات اســپانیا و مطالعــات 
پرمتقاضــی  رشــته های  جملــه  از  روســیه 
هســتند. در ایــن مــدت امــا رشــته های پــر 
متقاضــی مطالعــات آمریــکای التیــن، آمریــکا و 

ــتند. ــا هس ــز اولین ه ــه ج ــوده ک ــیه ب روس
پــور رســتمی دربــاره اینکــه هــر رشــته بــا زبــان 
اصلــی خــودش بــه دانشــجویان ایرانــی آمــوزش 
داده می شــود، گفــت: هــدف مــا ایــن اســت کــه 
ــس  ــودش تدری ــی خ ــان اصل ــا زب ــته ب ــر رش ه
شــود. امــا هنــوز جــذب رشــته مطالعــات چیــن 
ــدام  ــته اق ــب رش ــرای تصوی ــده و ب ــروع نش ش

کرده ایــم.
وی دربــاره فرآینــد تصویــب رشــته گفــت: 
فرآینــد تصویــب رشــته تقریبــا طوالنــی اســت؛ 
بــه ایــن صــورت کــه مــا برنامــه رشــته را 
ــه  ــور ب ــته مذک ــپس رش ــم، س ــی می کنی طراح
ــا  ــی رود و م ــگاه م ــزی دانش ــه ری ــورای برنام ش
در آنجــا بــه صــورت خالصــه گزارشــی از رشــته 
ــر  ــورد نظ ــته م ــد از آن رش ــم. بع ــه می کنی ارائ
و برنامــه رشــته مبنــی بــر اینکــه چــه دروســی 
ــی دارد  ــش نیازهای ــه پی ــا چ ــد ی ــته باش داش

طراحــی می شــود.
ــان  ــات جه ــکده مطالع ــی دانش ــاون آموزش مع
ادامــه داد: برنامــه رشــته مطالعــات چیــن 
اکنــون نهایــی شــده اســت مــا هــم آن را 
ــگاه  ــزی دانش ــه ری ــورای برنام ــه ش ــدد ب مج
کــرد؛  تاییــد  دانشــگاه  اگــر  می فرســتیم، 
ــه وزارت علــوم خواهــد رفــت و آنجــا  رشــته ب
ــود.  ــی می ش ــزی بررس ــه ری ــورای برنام در ش
شــورای  در  چیــن  مطالعــات  رشــته  اگــر 
برنامــه ریــزی وزارت علــوم تصویــب و بــه 
شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســانی رفــت، 
بعــد از ایــن فرآینــد مجــوز تاســیس رشــته را 

خواهنــد داد.

ــان کــرد: رشــته کــه تاســیس  ــور رســتمی بی پ
شــد بــه شــورای گســترس آمــوزش عالــی 
مــی رود و مــا درخواســت خــود بــرای ایــن 
از  بعــد  اعــالم می کنیــم.  را مجــددا  رشــته 

بررســی و تصویــب بــه مــا مجــوز اجــرای رشــته 
ــه ســازمان ســنجش  را می دهنــد و در نهایــت ب
اعــالم می کننــد کــه آن رشــته مــورد نظــر را در 
ــن پروســه  ــد. ای دفترچه هــای آزمــون قیــد کنن

ــرد. ــان می ب ــال زم ــک س ــا ی ــل ت حداق

پذیرش دانشجو براساس تقاضا

ــکده  ــه دانش ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
شــما چقــدر دانشــجو دارد؟ گفــت: سیاســت مــا 
از ابتــدا ایــن بــوده دانشــجو کــم بگیریــم یعنــی 

تعــداد دانشــجویانی کــه در هــر دوره میگیریــم 
و طبــق تقاضــای مــا بــرای هــر رشــته ۱۰ نفــر 
اســت امــا بــرای برخــی از رشــته ها ۶ تــا ۷ نفــر 
ــرش  ــر پذی ــز ۱۰ نف ــرای برخــی رشــته ها نی و ب
دانشــجویان  کل  در حــال حاضــر  می شــوند. 

دانشــکده بیــش از ۳۰۰ نفــر هســتند.
ــان  ــات جه ــکده مطالع ــی دانش ــاون آموزش مع
دانشــگاه تهــران گفــت: مــا ســاالنه در کل 
ــم.  رشــته ها حــدود ۱۱۰ نفــر دانشــجو می گیری
ــز  ــروز نی ــا ام ــن دانشــکده ت ــدو تاســیس ای از ب
ــته ایم.  ــل داش ــارغ التحصی ــر ف ــزار نف ــدود ه ح
ــد  ــی ارش ــع کارشناس ــکده در مقط ــن دانش ای
دکتــری  مقطــع  در  رشــته ها  برخــی  و 
مطالعــات  دانشــکده  می پذیــرد.  دانشــجو 
جهــان یــک دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی 
اســت فقــط هفــت رشــته مــا در مقطــع 

دکتــری تحصیــل دارنــد.

جذب فارغ التحصیالن 
در وزارت خارجه

ــت  ــه در نهای ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
فــارغ التحصیــالن شــما در کجــا جــذب خواهنــد 
شــد؟ گفــت: فــارغ التحصیــالن مــا در نهادهــای 

مهم تریــن  امــا  می شــوند  جــذب  مختلــف 
جایــی کــه می تواننــد جــذب شــوند وزارت 
امــور خارجــه جهــت کار در میــز آن کشــور 
ــارغ التحصیــالن  مربوطــه اســت. از آنجــا کــه ف
مــا مســلط بــه زبــان آن کشــور هســتند طبیعتــا 
ــای  ــفارت خانه ه ــور در س ــز آن کش ــت می پش

مربوطــه می تواننــد کار کننــد.
پــور رســتمی گفــت: فــارغ التحصیــالن مــا 
فرهنــگ،  وزارت  در  می تواننــد  همچنیــن 
ــذب  ــالمی ج ــات اس ــگ و تبلیغ ــازمان فرهن س
ــی  ــرا خیل ــز اخی ــیما نی ــدا و س ــوند. ص کار ش
ــد در  ــه بتوان ــت ک ــا اس ــجویان م ــب دانش طال
بخــش فرامــرزی خــود ایــن فــارغ التحصیــالن را 

ــد. ــذب کن ج
ــل  ــن المل ــش بی ــن بخ ــر م ــه نظ ــزود: ب وی اف
می تواننــد  خانه هــا  وزارت  از  خیلــی 
دانشــجویان مــا را جــذب کننــد. مــا اخیــرا بــرای 
ایــن موضــوع بــا بخــش بیــن الملــل وزارت نفــت 
و برخــی دیگــر از ســازمان ها جلســه داشــتیم و 
متوجــه شــدیم کــه جــای دانشــجویان مــا آنجــا 
خیلــی خالــی اســت بــه دلیــل اینکــه ارتباطــات 
ــه آن  ــاز ب ــرژی نی ــوزه ان ــا کشــورها در ح ــا ب م
کارشناســی دارد کــه آن کشــور را خیلــی خــوب 

می شناســد.
مطالعــات  دانشــکده  آموزشــی  معــاون 
مهاجــرت  دربــاره  تهــران  دانشــگاه  جهــان 
ــا  ــت: م ــکده گف ــن دانش ــالن ای ــارغ التحصی ف
ــل در  ــرای تحصی ــه ب ــتیم ک ــجویانی داش دانش
ــد،  ــور رفتن ــارج از کش ــه خ ــری ب ــع دکت مقط
آلمــان  و  ژاپــن  مطالعــات  رشــته  در  مثــال 
ــه  ــرای ادام ــه ب ــد ک ــدودی بودن ــواردی مح م
ــارج  ــور خ ــری از کش ــع دکت ــل در مقط تحصی
ــا در  ــرا م ــد زی ــل بدهن ــه تحصی ــا ادام شــدند ت
دانشــکده خــود مقطــع دکتــری مطالعــات ژاپــن 
و آلمــان را نداریــم. از ایــن رو ایــن دانشــجویان 
ــر  ــور ب ــه کش ــود ب ــل خ ــام تحصی ــد از اتم بع

می گردنــد.
ــان  ــتمی در پای ــور رس ــا، پ ــزارش ایلن ــه گ ب
ــم  ــی داری ــات علمی های ــا هی ــار داشــت: م اظه
کــه دکتــری خــود را از روســیه گرفتنــد و 
برگشــتند، ایــن افراد دانشــجویان و فــارغ التحصیالن 
ــع  ــن مقاط ــم ای ــد. امیدواری ــان بوده ان خودم
ــا دانشــجویانمان  تحصیلــی را توســعه دهیــم ت

ــد. ــل بدهن ــه تحصی ــران ادام ــد در ای بتوانن

ــذب  ــوص ج ــران در خص ــگاه ته ــان دانش ــات جه ــکده مطالع ــی دانش ــاون آموزش مع
ــته  ــه رش ــت ک ــادی اس ــدت زی ــا م ــح داد: م ــن توضی ــات چی ــته مطالع ــجو در رش دانش
مطالعــات چیــن را طراحــی کردیــم ولــی متخصصیــن الزم را نداشــتیم بــه همیــن خاطــر 

ــاد. ــق افت ــه تعوی ــی ب ــته کم ــن رش ــب ای تصوی
بــه گــزارش بــازارکار، »ناهیــد پوررســتمی« معــاون آموزشــی دانشــکده مطالعــات جهــان 
دانشــگاه تهــران، دربــاره رشــته مطالعــات چیــن کــه اجــرای آن بــه تازگــی مطــرح شــده 
ــک دانشــکده کشورشناســی اســت یعنــی  ــات جهــان ی اســت، گفــت: دانشــکده مطالع
اصــل کار مــا مطالعــات روی کشــورها اســت. انتخــاب کشــورها در ایــن دانشــکده از ســال 
ــر اســاس آن چنــد کشــور در آن مطالعــه اولیــه  ۸۳ طبــق مطالعــات صــورت گرفــت و ب

انتخــاب شــدند.
ــا  ــد و م ــا ش ــکده مهی ــری در دانش ــرایط بهت ــه ش ــی ک ــج زمان ــه تدری ــه داد: ب وی ادام
متخصــص و هیــات علمی هــای خــود در زمینه هــای متعــدد را توســعه دادیــم، توانســتیم 
رشــته های دیگــری از جملــه مطالعــات چیــن را هــم پیشــنهاد داده و آن هــا را تثبیــت و 

ســپس بــرای اجــرای آن، درخواســت خــود را مطــرح کنیــم.

در گفتگو با معاون آموزشی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران بررسی شد

فرصت های خوب جذب  برای فارغ التحصیالِن

 دانشکده مطالعات جهان در معاونت های بین المللی

 حسابدار ارشد: آقا/ خانم، داراي سابقه كار
 تمام وقت، داراي مدرك حداقل ليسانس حسابداري

 حداقل 5 سال سابقه كار در شركتهاي توليدي
 مسلط به حسابداري انبار و حسابداري مالي

مسلط به قوانين مالياتي، مسلط به تهيه صورت هاي فصلي 
 ماده 169 ارزش افزوده، اظهارنامه عملكرد، دفتر نويسي

 تهيه گزارشات مديريتي، ساعات كاري
 شنبه تا چهارشنبه 8 تا 15 و پنجشنبه 8 تا 13، بيمه

 محل كار:استان اصفهان، شهر نجف آباد
 آدرس: شهرك صنعتي حاجي آباد

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

 لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.
09137270272

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111717 

دعوت به همکاری

يك شركت مشاور در راستاي تكميل كادر خود در سيرجان از 
 افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

 مهندس عمران  
با سابقه بيش از ده سال در زمينه نظارت بر احداث ساختمان 

 اسكلت فلزي، جهت فعاليت در پروژه اي
 متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به

  ايميل زير ارسال نمايند.
seyedalinabavizade67@gmail.com

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111710

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

گروه صنعتي صنايع بال )دانش بنيان(
 فعال در زمينه طراحي و توليد اتوماسيون و تجهيزات 

فرودگاهي به منظور تكميل كادر پرسنلي خود از عالقه مندان 
و متخصصان در شهر شيراز )محل كار: كيلومتر 15 جاده 

 شيراز فسا( دعوت به همكاري مي نمايد:
 كارشناس طراحي- كارشناس  حسابداري

 كارشناس تضمین كیفیت- كارشناس اداري
 كارشناس منابع انساني- كارشناس نقشه كش

 كارشناس تحقیق و توسعه )آقا(
 متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را بصورت 
PDF به ايميل زير ارسال نمايند و يا جهت مصاحبه 

و اطالعات بيشتر با شماره تلفن زير تماس حاصل نمايند 
 )درتوضيحات ايميل عنوان شغلي نوشته شود(

hr@baalco.com 
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111706

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت اسپادنا فيدار آسمان جهت تكميل كادر خود در استان البرز، 
 كمالشهر از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

 تکنسین فني: آقا، تمام وقت
با مدرك فوق ديپلم مكانيك، ساخت و توليد، ماشين ابزار، 

cnc ماشين افزار، كار با دستگاه هاي فرز و تراش 
 مسلط به برنامه نويسي و نقشه خواني

داراي حداقل سه سال سابقه كار تراشكاري، اپراتوري و
  برنامه نويسي cnc، حقوق توافقي، بيمه تامين اجتماعي از روز اول
 اضافه كاري، عيدي، سنوات، پاداش رضايت مندي عملكرد

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

 كمالشهر، بلوار شهيد بهشتي، شهرك اميرالمومنين
espadna.fidar.aseman@gmail.com

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111705

دعوت به همکاری

 شركت خاور پرس در استان البرز دعوت به همكاري مي كند:
 وسط كارآهنگري: آقا،  تمام وقت

 آشنا به امور آهنگري )سنگ كاري، مونتاژ، جوشكاري(
 حداكثر 35 ساله، با سابقه كار مرتبط

 ورق كار: آقا،  تمام وقت، حداكثر 35 ساله
 با سابقه كار مرتبط

 فرزكار CNC: آقا،  تمام وقت، آشنا به نقشه خواني
 تسلط به برنامه نويسي CNC، حداكثر 35 ساله

 مونتاژكار دستگاه هاي صنعتي: آقا، تمام وقت
 آشنا به مونتاژ و تعمير دستگاه هاي صنعتي، آشنا به نقشه خواني

 حداكثر 35 ساله، با سابقه كار فني
 كارمندبرنامه ریزي :خانم/ آقا، تمام وقت

 فوق ديپلم ساخت و توليد يا مكانيك و يا صنايع
 آشنا به نرم افزارهاي برنامه ريزي توليد

 حداكثر 35 ساله داراي 5 سال سابقه كار مشابه
 مسلط به مجموعه آفيس، ساكن كرج

 داراي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان
بيمه، ناهار، 
 ارسال رزومه:

job@khavarpress.com

لینک :
 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111700

دعوت به همکاری

يك شركت فني و مهندسي در اصفهان جهت تكميل كادر 
 فني خود اقدام به جذب نيرو مي نمايد:

 كارشناس فني:كد آگهي: 14162 )ارسال كد الزاميست(
 سابقه كار 1 سال، آشنا با برق ساختمان

 ترجيحا آشنا با اتوكد و طراحي برق ساختمان
 الكترونيك و مهندس كنترل و ابزاردقيق

 حقوق و مزايا توافقي + بيمه + دوره هاي آموزشي
 از متقاضيان خواهشمنديم از طريق ايميل رزومه ارسال نمايند:

karshenasfani.k@clmail.org
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111695

دعوت به همکاری

 كارشناس ارشد پروژه: آقا/ خانم، تمام وقت
كارشناسي ارشد يا دكترا مهندسي عمران گرايش مهندسي

 محيط زيست، مهندسي محيط زيست كليه گرايش ها، مهندسي 
 شيمي گرايش محيط زيست، مهندسي بهداشت محيط

تجربه مناسب در پروژه هاي آب و فاضالب و محيط زيستي 
 )ترجيحا در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي(

آشنايي با تشريفات مناقصات و ارزيابي كيفي مشاوران 
و پيمانكاران، توانايي در بررسي پيشنهادات فني بازرگاني

  ارسالي از سوي مشاوران و پيمانكاران
 توانايي در بررسي اسناد، نقشه ها و مدارك فني

 آشنا به مفاد شرايط عمومي انواع پيمان ها و كاربرد آن ها
 توانايي در امر نظارت كارگاهي

 توانايي در مديريت جلسات كارگاهي و كارفرمايي
 بيمه سرويس رفت و برگشت، حقوق و مزاياي توافقي

 محل كار: استان خوزستان، شهر اهواز
 ارسال رزومه:

job.99.en@gmail.com

لینک :
 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111694

شركت جهت تكميل كادر فني و نظارتي جهت كار در استان  خوزستان از بين فارغ التحصيالن دانشگاه هاي دولتي و آزاد 
معتبر كشور دعوت به همكاري مي كند:

دعوت به همکاری

شركت فعال حوزه پتروشيمي در سايت عسلويه 
 دعوت به همكاري ميكند:

دفتر فني پایپینگ
 حداقل 1۰ سال سابقه كار

 ارسال رزومه:
Resumeps2021@gmail.com

لینک :
 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111709

ما ساالنه در كل رشته ها 
حدود ۱۱۰ نفر دانشجو 

می گیریم و از بدو تاسیس 
این دانشکده تا امروز نیز 
حدود هزار نفر فارغ التحصیل

 داشته ایم

 فارغ التحصیالن ما در نهادهای 
مختلف جذب می شوند اما 

مهم ترین جایی كه می توانند 
جذب شوند وزارت امور 

خارجه جهت كار در میز آن 
كشور مربوطه است
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دعوت به همکاری

نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران در ادامه راه نوراني شهيدان واالمقام 
و به منظور حفظ تماميت ارضي ميهن عزيز اسالمي، از بين جوانان واليتمدار، متدين، 
انقالبي با تفكر بسيجي و متعهد به حفظ ارزش هاي انقالبي نظام جمهوري اسالمي 

ايران به صورت كارمند تجربي رسمي )۳۰ ساله( وفق ماده ۳۱ قانون آجا براي 
خدمت در يگان هاي تابعه نزاجا با شرايط و امتيازات زير همرزم مي پذيرد.

الف( شرايط استخدام :
شرايط عمومي :

۱-۱( متدين به دين مبين اسالم )التزام عملي به فرايض ديني و آگاهي 
داشتن به احكام شرعي در حد نياز و قرائت و روان خواني قرآن كريم(

.۲-۱( تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران .
و آمادگي  اسالمي  جمهوري  و نظام  اسالمي  انقالب  به  ايمان   )۱-۳

فداكاري در راه تحقق اهداف آنها.
و نظام  اسالمي  انقالب  عليه  اقدام  از  ناشي  محكوميت  عدم   )۱-۴

جمهوري اسالمي ايران .
۵-۱( عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.

۶-۱( عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي 
غير قانوني و يا الحادي .

سياسي. و گروهاي  احزاب  به  وابستگي  يا  عضويت  عدم   )۱-۷ 
مخدر  مواد  به  اعتياد  و عدم  اخالقي  فساد  به  معروفيت  عدم   )۱-۸

و نداشتن سوء پيشينه كيفري برابر اعالم مراجع ذيصالح.
۹-۱( حداقل قد ۱۶۵ سانيمتر و داشتن سالمت رواني و جسماني برابر 

تاييديه اداره بهداشت و درمان نيروي زميني ارتش.
۱۰-۱(كساني كه به عنوان عضو به ارتش مي پيوندند بايد براي رزمنده 
شدن وارد شوند و آمادگي انجام ماموريت در هرنقطه از كشور را داشته باشند.

۱۱-۱(شاخصه هاي تدين و انقالبي بودن اصل بوده و در همه مراحل 
مورد توجه قرار مي گيرد.

آنان  اقتصادي  افراد بر مبناي مرتفع نمودن مشكالت  ۱۲-۱(استخدام 
نبوده و جذب و استخدام براساس نياز سازمان مي باشد.

۱۳-۱(در استخدام افراد به وجود انگيزه خدمتي، روحيه ايثار و فداكاري 
توجه مي شود.

۲(شرايط اختصاصي كارمند تجربي رسمي )۳۰ ساله وفق ماده ۳۱ ق آجا(:
.۱۳ معدل  حداقل  با  متوسطه  ديپلم  تحصيلي  مدرك  داشتن   )۳-۱ 

۲-۳( موفقيت در آزمون ورودي، معاينات پزشكي ، آزمون مقاومت 
جسماني ، مصاحبه هاي مكتبي و امنيتي و ارزيابي مهارت فني.

۳-۳( داشتن گواهينامه رانندگي پايه يكم از ناجا.

در  رسمي  تجربي  كارمند  استخدام  داوطلبان  براي  حداكثر سن   )۳-۴
تخصص راننده خودرو سنگين )پايه يكم( ۳۰ سال تمام مي باشد.

تبصره: داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت 
دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.

خدمت  مشمول  و داوطلبان  پزشكي  معافيت  كارت  دارندگان   )۳-۵
سربازي كه دفترچه اعزام به خدمت آنان مهر غيبت سنواتي داشته باشند، 

حق ثبت نام ندارند.
 مدارك الزم جهت ثبت نام:

))اصل كليه مدارك ثبت نامي توسط مسئولين دفاتر جذب و عضويابي 
رويت مي گردد.((

۱( سه قطعه عكس ۴*۳ پشت نويسي شده.
۲( يك برگ روگرفت مدرك تحصيلي.

۳( يك برگ روگرفت كارت پايان خدمت )براي داوطلباني كه خدمت 
سربازي را انجام داده اند.(

۴( يك برگ روگرفت كارت معافيت غير پزشكي دائم.)جهت داوطلباني 
كه از انجام خدمت سربازي معاف شده اند(

صورت  در  سربازي  خدمت  به  اشتغال  گواهي  روگرفت  برگ  يك   )۵
نداشتن غيبت سنواتي )جهت كاركنان وظيفه(.

۶( يك برگ روگرفت برگ اعزام به خدمت بدون مهر غيبت سنواتي 
)جهت داوطلبان مشمول(

۷( يك سري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه.
۸( يك برگ روگرفت كارت ملي.

۹(يك برگ روگرفت گواهينامه رانندگي پايه يكم .
۱۰( يك برگ روگرفت معرفي نامه معتبر جهت فرزندان شهدا، جانبازان، 
فعال،  و بسيجيان  كشور(  ايثارگران  و امور  شهيد  بنياد  )از  آزادگان 

نظاميان شاغل و بازنشسته.
عالقمندان می توانند جهت اطالعات بيشتر به 

لينک زير مراجعه نمايند.

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111688 

دعوت به همکاری

شركت فوالد خوزستان واقع در شهر اهواز - كيلومتر ۱۰ جاده اهواز- بندر امام خمينی )ره(، با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد تعداد ۵۰۰ نفر 
نيروی انسانی مورد نياز خود را از بين متقاضيان واجد شرايط بومی استان خوزستان در مشاغل كارشناسی و زيركارشناسی )اپراتوری، كارمندی و تعميركاری( 
مطابق جداول شماره ۲ و ۳ از طريق برگزاری آزمون كتبی، مصاحبه تخصصی و مهارتی، معاينات طب صنعتی و گزينش، مطابق قوانين و مقررات كار و 

تامين اجتماعی و بر اساس شرايط ذكر شده در اين آگهی دعوت به همكاری نمايد:
مهلت ثبت نام از ۲۳ الی ۲۹ دی ۱۴۰۰ می باشد.

برنامه زمانبندی برگزاری آزمونبرنامه زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون 
بر اساس جدول شماره ۱ می باشد.

جدول شماره ۱ :زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون

 برنامه زمانبندی آزمونعنوان

ثبت نام در سايت و اخذ شماره پرونده و ويرايش 
 ۲۳ الی ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰اطالعات

 ۰۶ الی ۰۹ اسفند ماه ۱۴۰۰مراجعه به سايت و دريافت كارت ورود به جلسه

۱۱ الی ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۰رفع نواقص

۱۹ و ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰برگزاری آزمون كتبی

هفته سوم ارديبهشت ماه ۱۴۰۱اعالم نتايج آزمون كتبی

 ۰۱ خرداد الی ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱مصاحبه، معاينات طب صنعتی و ...

 ۲۶ خرداد ماه الی ۱۵ تير ماه ۱۴۰۱پذيرش نهائی و انجام مراحل اداری

- در صورت تغيير در برنامه زمانبندی جدول شماره ۱ ،مراتب از طريق 
سايت آزمون به آدرس دانشگاه شهيد چمران اهواز اطالع رسانی خواهد شد.

- مكان، ساعت و محل برگزاری آزمون )در شهر اهواز- دانشگاه شهيد 
چمران اهواز( در زمان دريافت كارت ورود به جلسه و از طريق سامانه 

فوق الذكر اعالم خواهد شد.

جدول نيروی انسانی مورد نيازنيازمندی های نيروی انسانی
 شركت فوالد خوزستان بر اساس جداول شماره 2 و ۳ می باشد.

جدول شماره ۲: نيروی انسانی مورد نياز در مشاغل كارشناسی

رشته تحصيلی مقطع تحصيلی گرايش جنسيت تعداد

مهندسی صنايع كارشناسی كليه گرايش ها مرد / زن ۲۹

مهندسی مكانيك كارشناسی كليه گرايش ها مرد ۳۹

مهندسی مواد و متالورژی كارشناسی كليه گرايش ها مرد ۱۹

مديريت كارشناسی مديريت بازرگانی مرد / زن ۱۶

مديريت كارشناسی كليه گرايش ها به استثنای 
مديريت بازرگانی مرد / زن ۱۲

مهندسی عمران كارشناسی كليه گرايش ها مرد ۹

حسابداری كارشناسی كليه گرايش ها مرد / زن ۹

مهندسی برق كارشناسی كليه گرايش ها به استثنای 
الكترونيك مرد ۸

شيمی / مهندسی شيمی كارشناسی كليه گرايش ها مرد / زن ۷

مهندسی كشاورزی كارشناسی كليه گرايش ها مرد ۳

مهندسی برق كارشناسی الكترونيك مرد ۳

حقوق كارشناسی كليه گرايش ها مرد / زن ۲

بهداشت حرفه ای كارشناسی كليه گرايش ها مرد ۱

فناوری اطالعات سالمت كارشناسی - مرد / زن ۱

ايمنی / ايمنی، سالمت و 
)hse( محيط زيست

كارشناسی / كارشناسی 
ارشد كليه گرايش ها مرد ۱۰

جدول شماره ۲: نيروی انسانی مورد نياز در مشاغل كارشناسی

رشته تحصيلی مقطع تحصيلی گرايش جنسيت تعداد

روابط عمومی كارشناسی كليه گرايش ها مرد / زن ۱

مهندسی فناوری جوش كارشناسی - مرد ۱

روان شناسی كارشناسی ارشد روان شناسی عمومی مرد / زن ۱

روان شناسی كارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی 
سازمانی مرد / زن ۲

علوم اجتماعی كارشناسی كليه گرايش ها مرد ۱

مهندسی مواد كارشناسی كليه گرايش ها مرد ۱

شرايط اختصاصی متقاضيانمقطع تحصيلی مورد نياز و حداكثر سن 
متقاضيان مطابق جدول شماره 4 می باشد.

جدول شماره ۴: شرايط اختصاصی متقاضيان

مقطع مشاغل مورد نياز
 حداكثر سابقه كارحداكثر سنتحصيلی

)قابل پذيرش با پرداخت حق بيمه(

 مشاغل زير
كارشناسی )اپراتور/ كارمند/ 

تعميركار(
۲۴ديپلم

۴سال ۲۸كارشناسیمشاغل كارشناسی

كارشناسی 
۳۰ارشد

در گفت وگوهای جداگانه ای بررسی شد

گذری بر زندگی کارآفرینان
بانوی کارآفرين

 سیستان و بلوچستان از موفقیت خود می گويد 

»سمیه دستیار« کارآفرین موفق در حوزه مشاغل خانگی استان سیستان و بلوچستان با داشتن 
اراده و همت باال توانست در حوزه تولید ترشیجات محلی و صنایع دستی موفق شود.

این بانوی کارآفرین در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: بنده ساکن روستا هستم و از سن ۲۰ سالگی در 
حوزه مشاغل خانگی و تولیدترشیجات محلی و همچنین بسته بندی سبزی و گیاهان دارویی محلی شروع 

به کارکردم .
در ابتدا به صورت جزئی سفارش داشتیم اما به حول قوه الهی اکنون سفارشات باال و سفارشات اینترنتی داریم.

این بانوی کارآفرین در ادامه افزود: همچنین با گرفتن راهنمایی و مشاوره از کارشناسان دبیر خانه طرح ملی مشاغل خانگی که 
با محوریت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در حال اجرا است توانستم در تولید و بسته بندی مناسب و 

استاندارد ترشیجات اطالعات مفید و زیادی کسب کنم.
وی در ادامه ی گفت وگو با بیان اینکه در ابتدای کار با مشکالت فراوانی مواجه بودم اما با پشتکار و اراده توانستم در این مسیر 

ایستادگی کنم و االن با ثبت دو شرکت در حال فعالیت در کنار سایر دوستان هستم.
این فعال حوزه مشاغل خانگی با اشاره به اینکه در حال حاضر به آموزش افراد عالقه مند در این حوزه مشغول می باشم 
و با گرفتن مشاوره از کارشناسان طرح ملی مشاغل خانگی با راه اندازی یک فروشگاه توانستم برای افرادی که جهت 

همکاری به طرح معرفی و ثبت نام شدند بستر کار فراهم سازم.
دستیار ادامه داد: در مسیر راه اندازی فروشگاه به مجوز بهداشتی و موارد دیگری نظیر برند نیاز شد که در این خصوص 

با همراهی کارشناسان طرح ملی مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی استان گامهای خوبی را برداشته ام.
به  بزرگتر  برای کارهای  ارائه تسهیالت  و  بهداشتی  برای صدور مجوز  دارم  تقاضا  از مسئولین  اظهار کرد:  وی 

کارآفرینان و مشاغل خانگی کمک کنند.
تولید  آبلیمو گیری و  لیمو و  برای گسترش کار خود در حوزه خشک کردن  وی خاطرنشان کرد: ما 

ترشیجات نیاز به دستگاه و تجهیزات مناسب کار داریم اما متاسفانه هزینه تهیه این دستگاه ها 
بسیار باالست اگر روزی موفق به تهیه این تجهیزات شویم تعداد افراد بیشتری می توانند با 

ما فعالیت و کار کنند.
فعالیتی  و  کار  هیچ  در  وقت  هیچ  که  جوانان خواست  از  پایان  در  وی 

یک  سرآغاز  شکست  هر  که  چرا  نکنند  قبول  را  شکست 
پیروزی است.

دست فروش مترو که کارآفرين برتر شد 
را  فعالیتش  از ۲۰ سال گذشته  که  است  گلستانی  کارآفرین جوان  بانوی  عبادی  آی جان 

از  که  اولیه ۱۰۰هزارتومانی  سرمایه  با  راه  ابتدای  در  او  است.  کرده  آغاز  سنتی  سراجی  حوزه  در 
دست فروشی در مترو تهران به دست آورد، فعالیتش را در حوزه تولیدات چرم آغاز کرد و پس از گذشت 

سالیان و با ایجاد کارگاه های صنایع دستی توانسته با کارآفرینی برای بانوان سرپرست خانوار روستاهای شهرستان 
گنبدکاووس در شرق استان گلستان عنوان کارآفرین برتر کشوری را کسب کند. در این گفت وگو پای حرف های او 

می نشینیم، تا با هنر و زندگی او بیشتر آشنا شویم.
لطفاً خودتان را برای مخاطبان میراث آریا معرفی کنید؟ 

آی جان عبادی هستم متولد سال ۱۳۵۹ در شهرستان گنبدکاووس. تحصیل را در دوره نهضت سوادآموزی گذراندم و حدود 
۲۰ سال است که تولیدات صنایع چرم با عنوان رشته صنایع دستی سراجی سنتی را آغاز کردم. در ابتدای راه پس از دو سال یادگیری 

و کسب مهارت، فعالیتم در این رشته به صورت حرفه ای و در حوزه تولید آغاز شد. 
چگونه به رشته سراجی سنتی وارد شدید؟

همیشه احتیاج و نیاز سبب تحرک و پویایی و کشف مسیرهای جدید است. انسان زمانی که احساس نیاز می کند به دنبال کشف و اندیشه 
می رود. شرایط زندگی برای من به شکلی بود که مجبور بودم سخت کارکنم تا کسب درآمدی برای خود داشته باشم. من فرزند طالق، فاقد 
سرپرست و تحت سرپرستی سازمان بهزیستی هستم و در سن چهارسالگی مادر و پدرم از یکدیگر جدا شدند. از همان سنین کودکی سرپرستی 
خواهران و برادر کوچک ترم به عهده خودم بود و مجبور به کسب درآمد بودم تا در کنار حمایت های بهزیستی، سایر مخارج زندگی را تأمین 

کنم. از ابتدا روحیه ام به شکلی بود که باکار و فعالیت احساس پویایی داشتم. 
سال های بعد که کمی بزرگ تر شدم در اولین تجربه های ورود به بازار با چند نفر از اهالی روستا که آن ها نیز به نوعی مشکالت مادی داشتند 
روسری های سنتی را از شهر گنبدکاووس در شرق استان گلستان خریداری و در مترو و خیابان های تهران می فروختم. اما آن زمان احساس 
پوچی می کردم و در ذهن و رویاهایم عالقه مند بودم به عنوان یک تولیدکننده در بازار فعالیت کنم؛ این عالقه و رؤیاپردازی ها من را 
بر آن داشت تا با طرح موضوع با همکارم که هنوز در کنار هم فعالیت می کنیم، برای ورود به عرصه تولید همفکری کنیم و به دنبال 

محصولی برای تولید و عرضه به بازار باشیم. 
در نخستین گام حدود ۱۸ سال پیش با ۱۰۰ هزار تومان سرمایه ای که از راه دست فروشی روسری ها جمع کرده بودم به حوزه 

تولید فرش های چرم وارد شدم و برای اینکه در این مسیر ضربه مالی زیادی بر سرمایه ام وارد نشود ابتدا طراحی فرش 
چرم و پوست خود را در سایزهای کوچک انجام داده و این محصوالت را در بازارهای تهران به فروش می رساندم. 

با  اولین تولیدات چرمی ما  با تولید ۴ پادری چرم فعالیت تولیدی خود را آغاز کردم. خوشبختانه  در آغاز 
استقبال مواجه شد و خیلی زود به فروش رفت؛ با مشاهده این استقبال از محصوالتم انگیزه بیشتری 

برای ادامه راه گرفتم و تا به امروز با توسعه فعالیت خود در حوزه سراجی سنتی )چرم( به این 
مسیر ادامه دادیم. 

    برای دسترسی به جزییات هرچه بیشتر این گزارش به لینک زیرمراجعه نمایید 
/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350556

نقاشی روی شیشه؛

 کسب و کاری کوچک، اما پر سود 
 

در برنامه این هفته حرفه ای شو سراغ از مهارتی گرفتیم که به راحتی می تواند به درآمدزایی و 
اشتغالزایی منجر شود؛ نقاشی روی شیشه یا همان ویترای که با سرمایه زیر یک میلیون تومان هم می توان 

آن را شروع کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزای صداوسیما مهدیه مردان شاه که ۱۲ سال پیش کسب و کار خود را در اتاق منزلش 

آغاز کرده است، می گوید: نقاشی روی شیشه را با سرمایه ای حدود ۵۰۰ هزار تومان می توان انجام داد و با ۵۰ تا ۷۰ درصد 
سود هم فروخت.

او که کار خود را با نقاشی کردن بر روی چند عدد لیوان آغاز کرده است، می افزاید: همسرم از همان قدم های ابتدایی 
به کمکم آمد و توانستیم آن لیوان ها را در بازار تهران بفروشیم؛ همین انگیزه ای شد تا به کارم ادامه دهم و چند سال 

بعد با سرمایه یک میلیون تومان که پس انداز کرده بودم اتاقی را اجاره کردیم و تولید را افزایش دادم.
خانم مردان شاه که حاال در کارگاهی ۸۰ متری برای ۶ نفر اشتغالزایی کرده است، می گوید: برای موفقیت در هر کسب 
و کاری باید امیدوار بود و از شکست نهراسید. ممکن است ماه ها سودی نداشته باشیم، اما با تالش و پشتکار و با ادامه 

کار می توانیم در کسب و کارمان به کارآفرینی برسیم.
این کارآفرین مشتری مداری را از دالیل مهم موفقیتش میداند و می گوید: باید هوای مشتری خود را داشته باشیم و 
در کنار کیفیت کار، قیمت محصول را کاهش دهیم تا همه بتوانند حداقل یکی از تولید های ما را هم در منزلشان 

داشته باشند.
خانم مردان شاه، مهارت آموزی را برای هر فردی واجب می داند و می گوید: بانوان خانه دار هم می توانند در 

منزلشان به هنر ویترای روی آورند و به درآمدزایی و کارآفرینی برسند.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان متولی مهارت آموزی در کشورمان آموزشگاه های فعالی در 

سطح کشور دارد که خانم مردان شاه افراد را به مراجعه به این آموزشگاه ها تشویق می کند.
این بانوی کارآفرین حاال به دیگران هم هنر و حرفه اش را در کارگاهش آموزش می دهد.

برای کارآفرین شدن فقط کافی است با انتخاب یک مهارت، آن را یاد بگیرید و 
با پشتکار و انگیزه آن را ادامه دهید تا به درآمدزایی و در نهایت به 

اشتغالزایی و کارآفرینی برسید.

تاريخ شروع و خاتمه ثبت نام و انجام فرآيند گزينش مربوط و اعالم نتيجه 
قبولين نهايي:

۱( داوطلبان عضويابي شده به همراه مدارك مندرج در بند)د( از تاريخ 
۱۱/۱۰/۱۴۰۰تا ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ به نزديك ترين دفتر جذب و عضويابي 
و  جذب  كرمان-دفتر  عضويابي  و  جذب  سكونت)دفتر  محل  استان 
عضويابي اهواز( مراجعه و ضمن تحويل مدارك نسبت به ثبت نام خود 

اقدام نمايند.
۲( تاريخ شروع و خاتمه فرآيند گزينش داوطلبان مورد نظر و همچنين تاريخ 

اعالم نتيجه فرآيند گزينش مربوطه متعاقبا به داوطلبان اعالم خواهد گرديد.
*الزم به ذكر است كه در صورت تكميل سهميه در هر تخصص ، ثبت 

نام متوقف خواهد شد.
 شهر محل خدمت جنسيت تعداد نوع استخدام مقطع و رشته تحصيلي رديف
۱ يكم  پايه  راننده  رسمي  تجربي  كارمند   ۲۰ مرد   دزفول 
۲ يكم  پايه  راننده  رسمي  تجربي  كارمند   ۵۰ مرد   كرمان 
رديف نزاجا  مربوطه  عضويابي  و  جذب  دفاتر  تماس  شماره  و   آدرس 

اهواز،خيابان لشكر، نرسيده به بيمارستان شهيدمنفرد نياكي، ميدان توپ، 
 دفتر جذب و عضويابي در استان خوزستان- تلفن: ۰۶۱-۳۳۳۳۰۵۷۴ ۱
آزادگان،  پل  زير  انديمشك،  به  دزفول  جاده   ۲ دزفول،كيلومتر 
عضويابي  و  جذب  دفتر  اسالمي،  آزاد  دانشگاه  مجاور 
۲  ۰۶۱-۴۲۴۲۲۲۰۷ تلفن:  خوزستان-  استان  شمال   در 
كرمان،خيابان عدالت ، روبروي فروشگاه اتكا، دفتر جذب و عضويابي در 

استان كرمان- تلفن: ۰۳۴-۳۲۲۶۷۷۵۷
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دعوت به همکاری

اپراتور دستگاه cnc تراش و فرز
آقا، تمام وقت، آکادمیک: دیپلم

غیر آکادمیک: مدرک فنی حرفه ای تراشکاری
حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط، حقوق و مزایا طبق قانون کار

پاداش، عیدی، سنوات، سرویس رفت و برگشت، نهار
کارشناس تضمین کیفیت

خانم/ آقا، تمام وقت
لیسانس کلیه رشته ها )مهندسی، مدیریت(، 

ترجیحا مهندسی صنایع، حداقل یک سال سابقه کار
حقوق و مزایا طبق قانون کار، پاداش، عیدی

سنوات، سرویس رفت و برگشت، نهار
طراح قالب

خانم/ آقا، تمام وقت، فوق دیپلم یا لیسانس نقشه کشی، طراحی، 
طراحی قالب، حداقل یک سال سابقه کار مرتبط

حقوق و مزایا طبق قانون کار، پاداش، عیدی
سنوات، سرویس رفت و برگشت، نهار

مهندس برق
آقا، تمام وقت، لیسانس برق )کلیه گرایشها(

حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
حقوق و مزایاطبق قانون کار، پاداش

عیدی، سنوات، سرویس رفت و برگشت، نهار
مهندس مکانیک

آقا، تمام وقت

کارشناسی مکانیک، دیپلم یا فوق دیپلم )فنی، مکانیک صنعتی(
حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

حقوق و مزایاطبق قانون کار، پاداش، عیدی
سنوات، سرویس رفت و برگشت، نهار

حسابدار
خانم، تمام وقت، لیسانس حسابداری

حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
حقوق و مزایاطبق قانون کار، پاداش

عیدی، سنوات، سرویس رفت و برگشت، نهار
Asp.Net core react netive برنامه نویس

Back end ,SQLSERVER خانم، تمام وقت، آشنا با
حقوق و مزایاطبق قانون کار، پاداش، عیدی

سنوات، سرویس رفت و برگشت، نهار
مهندس عمران - نقشه بردار

خانم/آقا، تمام وقت، لیسانس عمران، مسلط به دوربین توتال
حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

حقوق و مزایا: طبق قانون کار، پاداش، عیدی، سنوات
سرویس رفت و برگشت، نهار

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

shaqayeqbagheri.72@gmail.com
آدرس شهرک صنعتی کاویان

شرکت کاویان جار ساچی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

مجموعه کاشی و سرامیک علیرضا 

جهت تکمیل کادر خود در استان گیالن از افراد واجد شرایط زیر دعوت 

به همکاری می نماید.

حسابدار : خانم/ آقا، تمام وقت، آشنا به امور حسابداری

مسلط به نرم افزار هلو، حقوق ثابت

کمک حسابدار:خانم/ آقا

تمام وقت/ پاره وقت، آشنا به امور حسابداری

مسلط به نرم افزار هلو، حقوق ثابت

فروشنده کاشی و سرامیک

خانم/ آقا، تمام وقت، منظم و مسئولیت پذیر

با روابط عمومی باال، حقوق ثابت، پورسانت

کارشناس شبکه های اجتماعی:خانم/ آقا، پروژه ای، 

باهوش و خالق، منظم و مسئولیت پذیر، حقوق ثابت

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به

 واتس اپ زیر ارسال نمایند.

واتساپ 09115005222

دعوت به همکاری

کارشناس مسلط به امکان سنجی
آقا/ خانم، دارای سابقه کار، تمام وقت

رشته های مورد نیاز: مهندسی شیمی، صنایع، متالوژی، اقتصاد 
یا MBA و یا دیگر رشته های مرتبط

داشتن سابقه کار در حوزه مطالعات امکانسنجی و تحقیقات بازار 
مزیت محسوب می گردد

مسلط به تدوین طرح توجیهی در حوزه های مختلف )ساختمان، 
صنعت و گردشگری،پتروشیمی، نفت و گاز و ...(

مسلط به تهیه بسته های سرمایه گذاری
مسلط به مفاهیم اصول ارزیابی اقتصادی

آشنا به ارزش گذاری سهام
مسلط به تهیه و تدوین مدل های اقتصادی

مسلط به اکسل و کامفار )پیشرفته(
ساعات کاری

8:00 الی 16:45 شنبه تا چهارشنبه
job@sepinud.com

موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق در تهران )منطقه ۳، قلهک( جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان 
تهران استخدام می نماید

دعوت به همکاری

مهندس مکانیک
تمام وقت،مهندسی مکانیک

مسلط به یکی از نرم افزارهای طراحی سه بعدی
 )ترجیحا اینونتور(

مسلط به طراحی و نقشه کشی و تلرانس گذاری ابعادی و هندسی
مسلط به فرآیندهای مهندسی معکوس و کار با ابزار اندازه گیری

آشنا به مکانیزم های دو و سه درجه آزادی
شناخت فرآیندهای ساخت، آشنایی با زبان انگلیسی

بیمه، حقوق توافقی، سرویس
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 

به ایمیل زیر ارسال نمایند.
البرز، شهرک صنعتی بهارستان

mecengdesign1@gmail.com

یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان  البرز، واقع در شهرک صنعتی بهارستان از افراد واجد شرایط 
زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

مجموعه تولیدی و بازرگانی نازدونه 

جهت تکمیل کادر خود در استان گیالن از افراد

 واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

حسابدار مالی 

خانم/ آقا،  تمام وقت، سابقه کار حداقل 2 سال

تسلط کامل به مفاهیم حسابداری

تسلط کامل به نرم افزار سپیدار 

)مشتریان فروش، تامین کنندگان و انبار، 

دریافت و پرداخت و تولید(

با سابقه کار در این زمینه

حقوق طبق قانون کار، سرویس ایاب و ذهاب، بیمه

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به

 ایمیل زیر ارسال نمایند.

nazdone.job@gmail.com 

امــروزه کســب وکارهای خانگــی بــه عنــوان 
راهــکاری مهــم بــرای خوداشــتغالی، ایجــاد 
ــوع  ــن ن ــود. ای ــی می ش ــد تلق ــتغال و درآم اش
مشــاغل بــه ایجــاد تــوازن بیــن مســئولیت 
حــذف  آنــان،  اشــتغال  و  زنــان  خانوادگــی 
ــاره  ــن و اج ــد، ره ــه خری ــوط ب ــای مرب هزینه ه
کارگاه و ایــاب و ذهــاب، اســتفاده از نیــروی کار 
ســایر اعضــای خانــواده و ایجــاد زمینه هــای 
از  تجــارب  انتقــال  امــکان  و  خانوادگــی  کار 
ــه شــیوه اســتاد-  ــوزش غیررســمی ب ــق آم طری
شــاگردی بیــن اعضــاء خانــواده و بســیاری 

فوایــد کمــک شــایانی می کنــد.
ســازمان فنــی و حرفــه ای متولــی آمــوزش 
ــا  ــش مهمــی در آموزش ه ــی نق ــای فن مهارت ه

بــه مخاطبــان دارد تــا از ایــن طریــق بتواننــد 
در  توانمندی هــا  افزایــش  بــا 

رشــته های مــورد عالقــه بــا 
ــغول  ــدک مش ــرمایه ای ان س

ــوند. ــه کار ش ب
مشــاغلی  معرفــی 
و  کــم  ســرمایه  بــا 
ارزان قیمــت در فضــای 
بازتــاب  مجــازی 
ــت. در  ــرده اس ــدا ک پی

ــزاد  همیــن راســتا، »بهــ
و  مشــاور  مهــــرکش« 

دســتیار ویــژه وزیر تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی در امــور فرهنگــی 

و رســانه در شــبکه فضــای مجــازی توییــت 
ــا ۱۰ میلیــون تومــان  ــا ســرمایه یــک ت کــرد: ب
ــا  ــد؟ کج ــاد کنی ــد ایج ــاغلی می توانی ــه مش چ
آمــوزش الزم را ببینیــد؟ چــه مزایایــی دارد؟
بــا  مشــاغل  از  فهرســتی  توییــت،  ایــن  در 
ــان  ــون توم ــا ۱۰ میلی ــک ت ــن ی ــرمایه ای بی س
معرفــی شــده اســت. مشــاغلی از جملــه نقاشــی 
ــد  ــی، تولی ــمع های زینت ــد ش ــن، تولی ــا رزی ب
عروســک بافتنــی، نقاشــی روی ســفال و خشــک 

ــبزی. ــوه و س ــردن می ک

ایجاد کسب وکار با سرمایه کم

ــت  ــاغلی اس ــوان ش ــی از بان ــدی یک ــرا احم زه
ــرای  ــوه ب ــردن می ــک ک ــا خش ــه ب ــه در خان ک
ــد، وی  ــد می کن ــب درآم ــواده کس ــود و خان خ
در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا می گویــد: از 
ــد شــد امــکان اینکــه  ــی کــه دختــرم متول زمان
در بیــرون از منــزل کار کنــم را نداشــتیم از ایــن 
ــک کن  ــوه خش ــتگاه می ــک دس ــد ی ــا خری رو ب

بــه مبلــغ حــدود یــک میلیــون تومــان اقــدام بــه 
ــوه کــردم. خشــک کــردن می

وی اضافــه می کنــد: هفتــه ای یــک روز بــه 
بــازار تره بــار در محلــه و نزدیــک خانــه مــی روم 
و چنــد نــوع میــوه مختلــف خریــد کــرده و بعــد 
میوه هــا را خــرد می کنــم و در داخــل میــوه 

خشــک کن قــرار می دهــم.
ایــن شــهروند تهرانــی، معتقــد اســت با اســتفاده 
از فضــای مجــازی زمینــه فــروش محصوالتــم را 
فراهــم کــرده ام ضمــن اینکــه در ابتــدای مســیر 
ــا مشــکل اعتمــاد مــردم روبــرو بــودم امــا بــه  ب
ــم را  ــت کاالهای ــداران کیفی ــی خری ــرور وقت م

ــم. ــد، ســفارش گرفت دیدن
ــت  ــوان اس ــر از بان ــی دیگ ــعیدی یک ــا س مین
کــه بــا ســرمایه ای ســه تــا پنــج 
میلیــون تومــان اقــدام بــه 
کالس هــای  بــــرگزاری 
رزیــن می کنــد، وی در 
ــا  ــا ایرن ــو ب گفت وگ
می کنــد:  اضافــه 
بــود  مـــدتـــی 
کــه تنهــا بــرای 
داخــل  مصــرف 
کارهــای  خانــه 
جملــه  از  رزیــن 
ظرف هــای تزیینــی را 
درســت می کــردم و بعــد 
ــن کار را  ــم ای ــم گرفت تصمی
توســعه دهــم از ایــن رو اقــدام کــردم 

کنــم. برگــزار  را  خصوصــی  کالس هــای 
وی بیــان می کنــد: مــواد اولیــه رزیــن را تهیــه کــردم 
ــا ســه نفــر شــروع  و کالس هــای خصوصــی را ب
کــردم و اکنــون شــاهد حضــور اســتقبال بانــوان 
ــاگردانم  ــدادی از ش ــه تع ــن اینک ــتم، ضم هس
بعــد از گذشــت حــدود دو ســال موفــق شــدند 
ــه  ــه تهیــه کــرده و ب کارهــای رزینــی را در خان

فــروش برســانند.
علــی حســین زاده بــا ۳۰ ســال ســن دارای 
فروشــگاه کوچک لــوازم آرایشــی بود کــه به علــت کرونا 
در دو ســال گذشــته بــا مشــکل روبــرو شــد، وی 
ــد: در  ــا می گوی ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
شــیوع کرونــا بــه خاطــر دســتورالعمل های 
بهداشــتی مجبــور بــودم ماه هــا فروشــگاهم 
را تعطیــل کنــم ولــی بــه مالــک اجاره بهــا 
ــم  ــم گرفت ــن رو تصمی ــردم از ای پرداخــت می ک
ــه  ــاورم از آن رو ب ــه بی ــه خان ــب وکارم را ب کس
ــازی  ــای مج ــتانم در فض ــی از دوس ــه یک توصی

ــتم. ــروش گذاش ــه ف ــی و ب ــاس را معرف اجن

وی اضافــه می کنــد: اکنــون بعــد از گذشــت ۲ ســال 
کســب وکار خوبــی دارم و دیگــر نیــازی بــه 

ــت. ــی نیس ــای اضاف ــک و هزینه ه ــاره مل اج
ــروز  ــی ام ــا مشــاغل خانگ ــه ی مشــاغل کم هزین
ــان  ــژه زن ــا به وی ــیاری از خانواده ه ــر بس مدنظ
قــرار گرفتــه اســت تــا از ایــن طریــق در کســب 

ــواده کمــک حــال باشــند. معــاش خان

۳۲۵ رسته شغلی در فضای 
کسب وکار خرد و خانگی

ــتغال وزارت  ــی و اش ــعه کارآفرین ــت توس معاون
آبان مــاه  در  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
کســب وکارهای  تعــداد  از  فهرســتی  امســال 
خــرد و مشــاغل خانگــی اعــالم کــرد کــه در آن 

۳۲۵ رســته شــغلی عنوان شــده اســت.
 بــر ایــن اســاس در بخــش 

ــته  ــتی ۵۷ رس ــع دس صنای
ــرش  ــش ف ــغل، در بخ ش

ــته های  ــتباف و رش دس
بــه صنایــع  مرتبــط 
۱۷ رستــــه شــغلی، 
تولیــدی،  بخــش  در 
و خــــدمات  صنعــت 

در  شــغلی،  رســته   ۶۵
امــور تولیــدات دامــی و 

کشــاورزی ۶۰ رســته شــغلی 
و در حــوزه فرهنگــی و هنــری 

ــت شــده اســت. ــغلی ثب ــته ش ۱۳۱ رس
دولــت ســیزدهم بــا وعــده ایجــاد اشــتغال 
ــای  ــتا طرح ه ــن راس ــد، در همی وارد کارزار ش
اشــتغال،  بــوم  زیســت  جملــه  از  مختلفــی 
پلتفــرم اشــتغال و اختصــاص خــط اعتبــاری در 
حــال اجراســت. ضمــن اینکــه صــدور مجوزهــای 
کســب وکار خــرد در مــدت ســه روز نیــز 

ــورد. ــد خ کلی
توســعه  دفتــر  هماهنگــی  بــا  همچنیــن 
کارآفرینــی و دبیرخانــه ســتاد ســاماندهی و 
حمایــت از مشــاغل خانگــی وزارت تعــاون، کار و 
ــق فرصت هــای  ــا هــدف خل ــاه اجتماعــی و ب رف
جدیــد کســب وکار، کمــک بــه گســترش و 
پایــداری کســب وکارها و ایجــاد اشــتغال پایــدار 
ــکان  ــده، ام ــان ای ــرمایه گذاران و صاحب ــل س و تعام
صــدور مجــوز مراکــز مشــاوره و خدمــات کارآفرینــی 
برای اشــخاص پشــتیبان مشــاغل خانگــی در چهار 
فعالیــت مشــاوره کارآفرینــی، شــتاب دهنده، 
کارآفرینــی  کافــه  و  مشــترک  کاری  فضــای 

ــت. ــده اس ــم ش فراه

ــاغل  ــت مش ــل اهمی ــه دلی ــتا و ب ــن راس در ای
خــرد و خانگــی بــه عنــوان یکــی از راهبردهــای 
مهــم سیاســت های اشــتغال کشــور، مقــرر 
ــا مجــوز مذکــور )بــدون در نظــر  شــده اســت ت
گرفتــن شــرایط خــاص دســتورالعمل مربوطــه( 
بــرای پشــتیبانان مشــاغل خانگــی صــادر شــود. 
ــه  ــل ب ــه تمای ــتیبانانی ک ــاس پش ــن اس ــر ای ب
می تواننــد  دارنــد  مذکــور  مجــوز  دریافــت 
ــاه  ــاون، کار و رف ــه اداره هــای کل تع ــه ب ــا مراجع ب
اجتماعــی اســتان ها آمادگــی خــود را اعــالم کننــد.

متقاضیــان  طــرح،  ایــن  اســاس  بــر 
ــه  ــت ک ــاز نیس ــر نی ــرد دیگ ــب وکارهای خ کس
ــه  ــد و ب ــوز بمانن ــدور مج ــار ص ــا در انتظ ماه ه
ــام و  محــض اینکــه در ســامانه مربوطــه ثبــت ن
درخواســت ایجــاد شــغلی را ارائــه کنند 
در مــدت زمــان ســه روز مجــوز 
ایــن  و  می شــود  صــادر 
ــت  ــرط ثب ــه ش ــر ب ام

ــت. ــه اس تعهدنام
ایــن  اجــرای  بــا 
طــرح، نظــارت بــر 
ــط در  ــاغل فق مش
نخســت  مرحلــه 
از صــدور  قبــل  و 
انجــام  مجوزهــا 
نمی شــود، بلکــه بــه 
مرحلــه اجــرا و در بازدیــد 
ــب وکار  ــای کس ــط فض از محی

می گیــرد. صــورت  واقعــی 
طبــق گفتــه وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
ســامانه صــدور مجــوز بعــد از ثبــت درخواســت 
متقاضیــان مشــاغل خانگــی، در مــدت ســه روز 
ــد، در  ــی می دهن ــازه بررس ــان اج ــه کارشناس ب
ــور خــودکار و  ــه ط ــن صــورت مجــوز ب ــر ای غی

ــود. ــادر می ش ــی ص الکترونیک
»حجــت اهلل عبدالملکــی« هشــتم دی مــاه در 
جلســه ســتاد ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل 
متولــی  دســتگاه های  کــرد:  اعــالم  خانگــی 
ــدت  ــد در م ــی مکلفن ــای خانگ ــدور مجوزه ص
۱۰ روز فهرســت مشــاغل مجــاز و ممنــوع را بــه 
دبیرخانــه ســتاد مشــاغل خانگــی اعــالم کننــد و 
بعــد از ایــن مــدت فهرســت ها پذیرفتــه نیســت.

ــه  ــی در س ــاغل خانگ ــا، مش ــزارش ایرن ــه گ ب
فهرســت  می شــوند؛  دســته بندی  فهرســت 
فهرســت  ممنوعــه،  فعالیت هــای  نخســت 
ســوم  فهرســت  و  مجــاز  فعالیت هــای  دوم 
ــن ۲  ــر از ای ــه غی ــت ک ــی اس ــزو فعالیت های ج

فهرســت باشــد.

معرفی کسب وکارهایی که با حداقل سرمایه ایجاد شده اند؛ 

یک تا ۱۰ میلیون تومان سرمایه گذاری 
برای ایجاد اشتغال

ــک  ــرمایه ی ــا س ــتغال، ب ــاد اش ــث ایج ــا بح ــن روزه ای
ــان  ــازی و از زب ــای مج ــی در فض ــون تومان ۱۰ میلی ــا  ت
ــرای  ــوال هایی را ب ــت س ــده و عالم ــووالن داغ ش مس
ــرمایه  ــا س ــه ب ــت؛ اینک ــرده اس ــاد ک ــوان ایج ــر ج قش
ــوان  ــاغلی را می ت ــه مش ــان چ ــون توم ۱۰ میلی ــا  ــک ت ی

ــر؟ ــا خی ــت ی ــدنی اس ــن کار ش ــا ای ــرد؟ آی ــاد ک ایج
ــا  ــتغال زایی ب ــترش اش ــا گس ــازارکار، ب ــزارش ب ــه گ  ب
ــی  ــرایط کرونای ــت در ش ــا ارزان قیم ــرد ی ــرمایه ُخ س
بازارهــا،  از  بســیاری  تعطیلــی  نیمــه  و  تعطیلــی  و 
ــی  ــاغل خانگ ــرد و مش ــب وکارهای خ ــی کس ــه نوع ب
رونــق گرفــت. مشــاغلی کــه بیشــتر متکــی بــه 
مهارت آمــوزی و کســب مهــارت اســت تــا بتــوان 
ــک  ــی کوچ ــی در کارگاه ــا گروه ــردی ی ــطح ف در س
ــی را  ــا کاالی ــول ی ــی و محص ــا را اجرای ــی آنه و خانگ

ــرد. ــد ک تولی
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دعوت به همکاری

یک شرکت فنی و مهندسی
 فعال در زمینه تولید قطعات صنعتی جهت تکمیل کادر خود 

در استان  اصفهان از افراد واجد شرایط زیر
 دعوت به همکاری می نماید.

جوشکار:  آقا -  اپراتور بورینگ cnc سنگین: آقا
مهندس مکانیک- مسئول دفتر خانم

حسابدار ارشد خانم
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

واتس اپ زیر ارسال نمایند .
09103405029

دعوت به همکاری

یک شرکت فنی و مهندسی ر فعال در زمینه 
تجهیزات پزشکی

 در خراسان رضوی اقدام به جذب نیرو می نماید:
 مهندس تاسیسات حرارتی و برودتی

کد آگهی : 16533 )ارسال کد الزامیست(
سابقه کار 5 سال، مسلط به سیستم های سرمایشی و گرمایشی
مسلط به نقشه خوانی صنعتی و کار با نرم فزارهای مرتبط با 

تاسیسات، حقوق و مزایا: توافقی + بیمه 
از متقاضیان خواهشمندیم از طریق ایمیل رزومه ارسال نمایند:

tasisat.kt@clmail.org

دعوت به همکاری

یک شرکت پژوهشی فعال حوزه پتروشیمی
 در استان تهران جهت انجام پروژه های مهندسی خود 

دعوت به همکاری میکند:
مهندس شیمی: خانم/ آقا،  تمام وقت

مسلط به نرم افزار های شبیه ساز Aspen plus و 
 Aspen hysys

آشنایی با مدارک مهندسی فرآیند
با حداقل سابقه کاری 3 سال مرتبط در حوزه مهندسی شیمی 

فرایند و  پتروشیمی
ارسال رزومه: 

Resume.jobsapplication@gmail.com

دعوت به همکاری

مجموعه آرمین تجهیز در راستای تکمیل کادر خود در 
تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

مهندس کامپیوتر: سابقه کاری مرتبط
آشنایی با میکروتیک، جهت امور سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه

مسلط به کامپیوتر و سخت افزار و ویندوز
IT تسلط به امور مربوط به مدیریت مسائل

آشنا با مفاهیم شبکه و سرور و عیب یابی و تعمیر
طراح وب سایت و گرافیست  

)Seo( آشنا به فرآیندهای فروش آنالین، مسلط به سئو
WORDPRESS سایت راه اندازی سایت با استفاده از 

آشنا به نرم افزارهای گرافیکی نظیر PHOTOSHOP و 
CORELDRAW

 JAVASCRIPT و HTML, CSS آشنا به
Zend Framework ترجیحا به

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده در 
بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند

estekhdam@hamishygun.com

دعوت به همکاری

کارشناس علوم آزمایشگاهی
فقط واحد پذیرش، مسلط به ثبت نرم افزاری، مسلط به امور بیمه ای 
)بیمه پایه - بیمه تکمیلی(، ساعت و محیط منعطف کاری بیمه

بیمه درمان تکمیلی حقوق و مزایای مکفی
کارشناس پذیرش کلینیک، پرتو نگاری  

فقط واحد پذیرش، مسلط به ثبت نرم افزاری
مسلط به امور بیمه ای )بیمه پایه - بیمه تکمیلی(

ساعت و محیط منعطف کاری بیمه
بیمه درمان تکمیلی حقوق و مزایای مکفی 

کارشناس و یا نسخه پیچ داروخانه  
مسلط به ثبت نرم افزاری، مسلط به امور بیمه ای )بیمه پایه - 

بیمه تکمیلی(، ساعت و محیط منعطف کاری بیمه
بیمه درمان تکمیلی حقوق و مزایای مکفی 

کارشناس امور بیمه ای  
مسلط به ثبت نرم افزاری، مسلط به امور بیمه ای )بیمه پایه - 

بیمه تکمیلی(، ساعت و محیط منعطف کاری بیمه
بیمه درمان تکمیلی حقوق و مزایای مکفی 

متقاضیان واجد شرایط می توانند در ساعات اداری از 9 الی 16 
رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند.

job.nano@ymail.com

یک رسانه تصویری در راستای تکمیل کادر خود در تهران از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

مدیر واحد فنی و مهندسی کد شغل 01
تمام وقت،حداقل لیسانس مکانیک، الکترونیک و یا سایر رشته های مرتبط، 

سابقه کار حداقل 10 سال در صنایع قطعه سازی خودرو
مسلط به زبان انگلیسی، مسلط به تمام الزامات قطعه سازی خودرو

مسلط به نرم افزار کتیا و سایر نرم افزارهای مرتبط
توانایی مدیریت پرسنل زیر مجموعه

آشنا به مباحث مربوط به تزریق پالستیک و قالب های پالستیکی
مسلط به کامپیوتر و آفیس،  ایام کاری شنبه تا چهارشنبه

محل کار شهرک صنعتی شمس آباد
حقوق و مزایا توافقی، بیمه تامین اجتماعی

بیمه تکمیلی،  سرویس ایاب و ذهاب،  ناهار
کارشناس الکترونیک کد شغل 02

تمام وقت،  حداقل لیسانس الکترونیک و سایر رشته های مرتبط
حداقل سابقه کار 5 سال در صنایع قطعه سازی خودرو

آشنا به زبان انگلیسی،  مسلط به الزامات قطعه سازی خودرو
مسلط به کامپیوتر و آفیس،  مسلط به نرم افزارهای مربوطه

ایام کاری شنبه تا چهارشنبه،  محل کار شهرک صنعتی شمس آباد
حقوق و مزایا توافقی،  بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی،  سرویس ایاب و ذهاب،  ناهار

رئیس خدمات پس از فروش کد شغل 03
تمام وقت،  لیسانس الکترونیک

آشنا به الزامات قطعه سازی خودرو
مسلط به تعمیر انواع بورد های الکترونیک مانند رادیو پخش خودرو
مسلط به اصول مذاکره با روابط عمومی باال جهت ارتباط با مشتری

مدیریت و هماهنگی امور نمایندگی های شهرستان ها
ایام کاری شنبه تا چهارشنبه

محل کار شهرک صنعتی شمس آباد
حقوق و مزایا توافقی، بیمه تامین اجتماعی،  بیمه تکمیلی

سرویس ایاب و ذهاب،  ناهار
منشی کد شغل 04 خانم

تمام وقت،  با روابط عمومی باال،  شرایط سنی بین 25 الی 40 سال
حداقل لیسانس،  سابقه کار حداقل 3 سال

آشنا با زبان انگلیسی، مسلط به نگارش انواع مکاتبات و نامه های اداری
مسلط به بایگانی، هماهنگی الزم برای تمام امور مربوط به دفتر مرکزی

مسلط به کامپیوتر و آفیس،  ایام کاری شنبه تا پنجشنبه
محل کار دفتر مرکزی واقع در جردن

حقوق و مزایا توافقی، بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی

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

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
09010299484

یک شرکت فعال در زمینه ساخت قطعات خودرو جهت تکمیل کادر خود از استان های البرز و تهران از افراد واجد
 شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

شرکت فنی مهندسی ریزتاب الکترونیک افزار
 واقع در شرق تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان  

تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
مهندس الکترونیک - مخابرات

تمام وقت، حقوق توافقی، بیمه، عیدی، سنوات، پاداش
 smd مونتاژکار قطعات

خانم،  تمام وقت، حقوق توافقی، بیمه، عیدی، سنوات، پاداش
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 

به واتس اپ زیر ارسال نمایند .
09122895176

دعوت به همکاری

محمـدی در این نشسـت بـا تأکید بـر اینکه در 
سـاختار حاکمیتی نظـام کشـورمان، زندانبانی 
امـور  در  مسـئولیت ها  خطیرتریـن  از  یکـی 
در  مـا  کـه  افـرادی  گفـت:  اسـت،  خدمتـی 
زندان هـا متکلّـف امـور اجرایـی آنهـا هسـتیم، 
صـرف نظـر از شـرایطی کـه آنهـا را در ایـن 
شـرایط قـرار داده اسـت، بایـد بـا اسـتفاده از 
ظرفیت هـا و قابلیت هـای موجـود تمـام تالش 
خودمـان را بکاربگیریـم تـا ایـن دسـته از افراد 
حیـات طیبـه خودشـان را بدسـت آورنـد و به 
زندگـی سـعادتمندانه بعـد از آزادی از زنـدان 
دسـت یابند. نقـش انجمن حمایـت از زندانیان 
نیـز درجهـت حمایـت مـادی و معنـوی بسـیار 

تأثیرگـذار و محوری اسـت.
رئیـس سـازمان زندان ها خاطرنشـان سـاخت: تمام هـم و غم مـان را روی تغییر 
فکـر زندانیـان و اهداف واالی سـازمان خصوصـا هدف نهایی یعنی امـر اصالح و 
تربیـت مددجویـان قـرار داده ایـم. اگر معتقدیـم برخی افـراد به دلیـل ضعف در 
فکـر مرتکـب عملیـات مجرمانـه شـده اند، مـا باید بـر تعلیم، تربیـت و تغییر 

فکر آنـان متمرکز شـویم.
محمـدی تصریـح کـرد: منتهـای آمـال و آرزوی مـا در اداره زندان هـا بایـد ایـن 
باشـد کـه زندانیـان را بـه صـراط صحیح و صـواب هدایـت کنیم. اگـر تالش ما 
سـبب شـود که مصداق آیه شـریفه »َو َمـْن أَْحَیاَهـا َفَکأَنََّما أَْحَیا الَنّـاَس َجِمیًعا« 
شـویم، بهتریـن چیزی اسـت کـه خداوند برای مـا رقم خواهـد زد. همچنان که 
معتقـدم از مهمتریـن وظایـف انجمـن حمایت زندانیـان، تهذیب فکـر و اخالق 

زندانیان اسـت.
رئیس سـازمان زندان ها نقش انجمن حمایت زندانیان را در توجه به خانواده زندانیان 
واجـد اهمیت دانسـت و گفت: ما در حقوق جزا سـه اصل را بـرای مبحث جرم و جزا 
درنظـر می گیریـم که یکـی از آنان »اصل شـخصی بودن مجـازات« اسـت و در کنار 
اصـول »قانونـی بودن« و »تسـاوی در مجازات« مطرح می شـود. ایـن اصل موید این 

نکتـه اسـت که صرفا فرد مرتکـب جرم باید تـاوان بپردازد و نـه دیگری.
وی ادامـه داد: در شـرایط اقتصـادی کشـور اگـر بـه خانـواده زندانیـان بی توجـه 
باشـیم، مطمئنـا بیش از زندانـی، این خانواده اوسـت که مجازات می شـود. پس 
منطبـق بـا اصل شـخصی بـودن مجازات هـا، بایـد خانـواده آنان تحـت حمایت 

ویژه قـرار گیرند.
محمـدی توضیـح داد: زندانـی در زنـدان طبـق آئین نامـه و مقـررات از امکاناتی 
برخـوردار اسـت امـا آیـا همین امکانات نسـبی بـرای خانـواده او نیز مهیاسـت؟ 
اینجـا چـه کسـی تـاوان جـرم را پـس می دهـد؟ بایـد تدابیـری اتخاذ کـرد که 

مشـقت و آسـیب های جـرم ناشـی از سرپرسـت خانـواده، نسـبت به خانـواده او 
کـم و کمتـر شـود. ایـن از مأموریت های مـادی و معنوی خـاص انجمن حمایت 

زندانیان اسـت.
رئیـس سـازمان زندان هـا بـا اشـاره بـه وجـه اشـتراک سیسـتم کیفـری سـایر 
کشـورها یـادآور شـد: همـه جوامـع بـدور از هر مناسـبت مذهبـی و حاکمیتی، 
نسـبت به زندانی و خانواده او یک درک مشـترک دارند و آن اینکه زندانیان باید 
تحـت اقدامـات اصالحـی و تربیتی باشـند تا زمینـه بازسـازگاری اجتماعی آنان 

فراهـم شـود و خانـواده زندانیـان نیز تحـت حمایت قـرار گیرند.
وی همچنیـن گفـت: حضـرت امـام )ره( می فرماینـد بـا زندانی هر که باشـد رفتار 
انسـانی و اسـالمی داشـته باشـید؛ این نگاه امام بزرگوار است که منشـور زندانبانی 
را بـرای مـا تبییـن می کنند. همچنـان که مقام معظـم رهبری در بعـد اصالحی و 
تربیتـی نیـز می فرماینـد که زنـدان باید به آموزشـگاه نیکی ها تبدیل شـود؛ ما هم 

چنیـن نگاهی را بـر زندانبانی حاکـم می دانیم.
محمدی به حقوق و امتیازات سـاکنین در زندان ها اشـاره داشـت و توضیح داد: حقوق 
زندانیـان شـامل آن دسـته از اقداماتـی می شـود کـه صرف نظـر از جنس، سـن، 
نـوع جـرم، میـزان مجـازات و بایـد بین زندانیـان یکسـان و عادالنه برقرار شـود 
مثل حق برخورداری از خوراک، پوشـاک، بهداشـت و درمان و نظایر آن اما ارائه 
»امتیازات« مثل برخورداری از مرخصی و آزادی مشـروط و غیره صرفا برحسـب 

مولفه هـای تعریف شـده در مقـررات زندانبانی برقرار اسـت.
وی این چنیـن خاطرنشـان سـاخت: در زندان هـا بیـن حقـوق و امتیازات مـرز قائل 
هسـتیم؛ حقوق کامال عادالنه و یکسـان برای همه اعمال می شـود ولی امتیاز صرفا 
براسـاس مولفه هـا تعلق می گیرد. یکی از این حقوق که منطبق اسـت بـا آموزه های 

دینـی همین تربیـت روح، روان و نفس زندانی اسـت.
محمـدی دربـاره اقدامـات جدیـد حمایتی قابـل اجرا عنـوان کـرد: زمانی صرفا 
بازداشـت موقـت بـه اجـرا درمی آمـد و جـز آن هیـچ راه دیگری بـرای نگهداری 
زندانـی جـز در یـک محیط بسـته مثل زندان نداشـتیم درحالیکـه االن می توان 
از سـامانه های الکترونیکی اسـتفاده کـرد و بجای زنـدان، او را حتی در منزلش با 

دسـتبند یا پابنـد الکترونیکی تحت کنترل گذاشـت.
وی بـا یـادآوری رویکـرد جدیـد سـازمان در اداره زندان  هـا برپایـه مبانـی 
تحقـق  زندان هـا،  علمـی  اداره  اجـرای  شـروط  از  یکـی  گفـت:  علمـی، 
طبقه بنـدی علمـی اسـت کـه خـود نیازمنـد تناسـب بیـن ظـرف و مظروف 
اسـت کـه می تـوان بـا بهره منـدی از سـامانه های الکترونیـک بجـای اینکـه 
برخـی زندانیـان را در زنـدان حبـس کنیـم، آنـان را خـارج از زنـدان بـا 

نمائیـم. حفـظ  الزم  تضمین هـای 
رئیـس سـازمان زندان هـا تصریـح کـرد: بـا کاهـش تعـداد زندانیـان در زنـدان، 
قطعـا شـاهد افت آسـیب های زنـدان بر مددجو و حتـی بهبود بار مالی سـازمان 
خواهیـم بـود.در ایـن زمینه بـا شـرکت های دانش بنیـان وارد تعامل شـده ایم تا 

در آینـده ای نزدیـک تعداد قابل توجهـی از زندانیان تحت سـامانه الکترونیکی و 
اجـرای مجـازات حبـس در خـارج از زندان قـرار گیرند.

وی همچنیـن اعـالم کـرد: بـا قضـات هـم تعامـل داشـته ایم بنحـوی کـه برای 
صـدور آراء مجـازات جایگزیـن حبـس پـای کار آمده انـد و حتـی از مـا هم جلو 
زده انـد. تخلیـه همیـن تعـداد زندانی بـا اسـتفاده از پابندهـا و عفوهـا، می تواند 

جمعیـت بسـیاری از زندان هـا را کاهـش دهـد.
محمـدی با اشـاره به رویکـرد جدی سـازمان زندان ها در مورد اشـتغال زندانیان 
نیـز گفـت: در بحث اشـتغال چه مولّد و چه اشـتغال نشسـته، بایـد حداقل ها را 
درمـورد مددجویـان محقق سـازیم تا هم شـرایط اصالحی و تربیتـی آنان فراهم 
و هـم بـا درآمدزایـی بخشـی از مشـکالت خانـواده آنـان رفع شـود. ایـن امر در 
راسـتای توجـه جدی به خانـواده زندانیـان در دوره جدید مدیریتـی خواهد بود.

وی اضافـه کـرد: تمـام همتمـان را بـه کار خواهیـم گرفـت که انجمـن حمایت 
زندانیـان را از آنچـه هسـت یک قـدم جلوتر ببریـم. آرمانگـرا و کمالگرای مطلق 
نیسـتیم که همه مشـکالت را یک شـبه حل کنیـم اما می توان بـا تعیین ظرف 
زمانـی، وضعیـت موجـود را ارتقـا داد و تعـداد بیشـتری از خانواده هـا را زیر چتر 

حمایـت مـادی و خصوصا معنـوی برد.
بـه گـزارش سـازمان زنـدان های کشـوررئیس سـازمان زندان ها در پایـان گفت: 
سـبد کاال قطعـا خـوب و الزم اسـت امـا خیلـی از خانواده هـا نیازمنـد مالـی 
نیسـتند بلکـه از نظـر فکری باید تحـت حمایت قـرار گیرند. ضمـن اینکه همه 
کمک هایـی کـه از خیریـه و کمک های مردمـی به انجمن حمایت زندانیـان داده 

می شـود، بایـد صرفا در اسـتای وظایف انجمن هزینه شـود. 

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندان ها:
حرفه آموزی و اشتغال زندانیان محور اصلی اصالح 

و تربیت است
سرپرسـت دفتـر آمـوزش و پژوهش سـازمان 
زنـدان ها با اشـاره به اینکه یکـی از محورهای 
اساسـی اصـالح و تربیـت زندانیـان اشـتغال 
از  یکـی  اساسـنامه  براسـاس  گفـت:  اسـت 
موضوعـات مهمـی کـه عـالوه بـر نگهـداری 
زندانیـان بایـد انجـام دهیـم اصـالح و تربیت 
اسـت و یکی از موضوعاتـی که می تواند بحث 
اصـالح و تربیـت را محقـق کنـد اشـتغال اسـت.

مهنـدس بهـرام اکبرپـور در گفتگوی اختصاصـی با بازارکار ضمـن تصریح اینکه 
اشـتغال مـی توانـد نقـش بسـیار مهمـی در پذیرفتـه شـدن فـرد در جامعه 

داشـته باشـد گفت: تامین زندگی و معیشـت از طریق اشـتغال امکانپذیر اسـت 
و از ایـن رو یکـی از محورهایـی کـه همـواره بـر آن تاکیـد داریـم اشـتغال 

اسـت. زندانیان 
سرپرسـت دفتـر آمـوزش و پژوهش سـازمان زندان هـا یکی از محورهـای کاری 
زنـدان هـا را آمـوزش زندانیـان عنوان کـرد و گفـت: آموزش زندانیـان بویژه 
حرفـه آمـوزی و آمـوزش های مهارتـی یکی از اولویت های کاری ماسـت که 
دنبـال مـی کنیـم و هـدف ما از ایـن کار ایجاد اشـتغال مولد و پایدار اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه حرفه آمـوزی زندانیان عالوه بـر توانمند شـدن زندانیان 
بـرای آنهـا درآمـد نیـز بـه همـراه دارد گفت: تـالش کردیـم بـرای زندانیانی که 
حرفـه مـی آموزنـد، کار و تـالش مـی کنند و تولیـد دارنـد از طریـق راه اندازی 
شـبکه هـای فـروش و برگـزاری نمایشـگاه هـای فـروش محصـوالت آنهـا 
را بـه فـروش برسـانیم. از ایـن طریـق هـم درآمدی نصیـب خود زندانـی و هم 

بخشـی نصیـب خانـواده زندانی می شـود.
اکبرپورافـزود: بیـکاری بـه عنوان مهمترین عامـل گرایش افراد به سـوی ارتکاب 
جرم بوده و مهارت آموزی و اشـتغال زایی در زندان برای توانمندسـازی زندانیان 

مـی توانـد پس از آزادی، منجر بـه کارآفرینی و ورود آنان به بازار کار شـود.
سرپرسـت دفتـر آمـوزش و پژوهـش سـازمان زنـدان ها تأکیـد کرد: تشـویق و 
ترغیـب زندانیـان در حرفـه آموزی جهت بازگشـت سـالم به جامعـه، اصل مهم 
تربیتـی اسـت. این افـراد اغلب به دالیل مختلف وارد چرخه آسـیب هـای اجتماعی 
شـده اند، اما بعد از زندانی شـدن، فرصت مناسـب در اختیار دارند تا راه درسـت 

زندگـی را در پیـش گیرند.
وی دربـاره اینکـه چه حرفـه هایی را زندانیـان آموزش داده می شـود گفت: فرد 
زندانـی از زمانـی کـه وارد زنـدان مـی شـود پرونـده های شـخصیتی بـرای آنها 
تشـکیل مـی شـود، در این پرونـده یک پرسشـنامه در اختیار فرد قـرار می گیرد 
و توانمنـدی هـای فـرد به مـورد ارزیابی قرار می گیرد. این پرسشـنامه توانمندی ها، 
تخصـص هـا و عالقمندی های فرد زندانی را از یکسـو و همچنین مسـائل روانی 

فـرد  ارزیابـی می کند.
اکبرپـور افـزود: زندانیانی کـه آموزش هـای الزم را می بینند می توانند گواهینامه 
فنـی و حرفـه ای نیـز دریافـت کننـد کـه این مـدرک در خـارج از زنـدان نیز 
می توانـد بـه آنهـا در زمینه کار و اشـتغال کمک کند و از تسـهیالت این مدرک 

نمایند. استفاده 
وی در پایـان بـا اشـاره بـه توانمنـدی های جهاد دانشـگاهی در حوزه اشـتغال و 
کارآفرینـی گفـت:  جهاد دانشـگاهی در زمینه آمـوزش و کارآفرینی فعالیت های 
خـوب داشـته اسـت و ما از طریـق تفاهم نامه هایی کـه داریم از ایـن توانمندی ها 

اسـتفاده می کنیم.

گزارش: لیال قرنفلی 

در گزارش بازارکار بررسی شد

زندان دریچه ای به سوی حرفه آموزی و اشتغال
غالمعلی محمدی رئیس سازمان زندان ها با اشاره به اقدامات حمایتی از خانواده زندانیان گفت: در بحث اشتغال مولّد و اشتغال نشسته مددجویان، 

باید حداقل ها را محقق سازیم تا هم شرایط اصالحی و تربیتی آنان فراهم و هم با درآمدزایی بخشی از مشکالت خانواده آنان رفع شود.
به گزارش بازارکار، همچنین  بهرام اکبرپور سرپرست دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندان ها با اشاره به اینکه یکی از محورهای اساسی 
اصالح و تربیت زندانیان اشتغال است گفت: براساس اساسنامه یکی از موضوعات مهمی که عالوه بر نگهداری زندانیان باید انجام دهیم اصالح 

و تربیت است و یکی از موضوعاتی که می تواند بحث اصالح و تربیت را محقق کند اشتغال است.
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آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار
IT کامپیوتر و

ادامه مطلب کلیک کنید

مالی و حسابداری، مدیریت

کارشناس پشتیبانی فنی سرویس های 
اینترنتی، کارشناس تعمیر و نگهداری 

فیبر و تجهیزات مخابراتی
IT، ICTکاردان و کارشناس کامپیوتر

ادامه مطلب کلیک کنید

مدیر حسابداری و کارشناس مالی در 
داروسازی-آقا- خانم، 

کارشناس حسابداری در بانک- آقا، 
مدیر مالی برای یک مرکز فعال در

حوزه سرمایه، آقا

ادامه مطلب کلیک کنید

مهندس عمران- مسلط به دیجیتال 
مارکتینگ  ، مکانیک صنعتی واحد آماده سازی

تکنسین مکانیک و تاسیسات
کاردان یا کارشناس الکترونیک، برق و 

صنایع، مهندسی صنایع در بانک-
 فقط آقا

مهندسی

بازرگانی، فروش، بازاریاب

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی و تکنسین 

مدیر و کارشناس بازرگانی خارجی -
با سابقه کار در شرکتهای دارویی

کارشناس و رییس فروش -دارای 
سابقه کار درحوزه قطعات خودرو

کارشناس فروش-ترجیحا رشته شیمی

ادامه مطلب کلیک کنید

مونتاژکار و نقشه خوان
فرزکار، دریل کار، تراشکار و بنا
 نقشه کش در کارخانه فوالد

ادامه مطلب کلیک کنید

خدماتی – خانم ، کمک آشپز
خدمات و تحصیلدار در بورس
خدماتی در بیمارستان دولتی
خدماتی در بانک –دیپلمه 

حداکثر 25 سال سن، خدمات  در داروسازی 

مشاغل خدماتی و تولیدی

و...

و...

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

کارشناس طرح و برنامه
کارشناس روابط عمومی

نیروی دفتری مسلط به آفیس

اداری و دفتری

و...

و...

و...

و...

توجه

کارجویان محترم می توانند برای 

کسب اطالعات بیشتربر روی 

فرصت شغلی مربوطه کلیک

 یا به سایت بازار کار

  www.bazarekar.ir 
مراجعه نمایند.

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

آماده به کار

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

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.

66417270

◄
اعطای تسهیالت خوداشتغالی

 به سربازان وظیفه 

بـا هـدف اشـتغال سـربازانی کـه در دوران خدمـت سـربازی مهارت های کشـاورزی را 
گذرانـده انـد تسـهیالت خوداشـتغالی از سـوی جهادکشـاورزی اعطا می شـود.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از کرمانشــاه، معــاون مدیریــت ســرمایه گــذاری 
ــتغال  ــی را اش ــای توجیه ــرای طرح ه ــدف از اج ــاه ه ــتان کرمانش ــاورزی اس جهادکش
پرســنلی کــه ســرباز وظیفــه بودنــد عنــوان کــرد و گفــت : از طــرف قــرارگاه فرماندهــی 
ــی در  ــل اعتبارات ــای عام ــروه و بانک ه ــوان دبیرکارگ ــه عن ــتان ب ــی اس ــروی انتظام نی
نظــر گرفتــه شــده تــا ســربازانی کــه بــه تازگــی از خدمــت ســربازی فــارغ شــده انــد و 
اکنــون جویــای کار هســتند تــا ســقف ۱۰۰ میلیــون تومــان تســهیالت از ســوی شــورای 

پــول و اعتبــار بــا معرفــی جهــاد کشــاورزی بــه بانک هــا دریافــت کننــد.
گودینــی گفــت: جهادکشــاورزی اعتباراتــی از طــرف بانــک صنــدوق کارآفرینــی امیــد، 
ــه  ــده ب ــه ش ــهیالت ارائ ــد. تس ــت می کن ــاه پرداخ ــک رف ــاون و بان ــعه تع ــک توس بان
ــا  ــتیبان ت ــای پش ــه طرح ه ــان و ب ــون توم ــقف ۱۰۰ میلی ــا س ــتقل ت ــای مس طرح ه

ــارد تومــان اســت. ســقف ۲ میلی
ــع،  ــد صنای ــی مانن ــه طرح های ــن اســت ک ــتیبان ای ــای پش ــت طرح ه ــزود:  مزی وی اف

ــه می شــود. ــب تشــکل ارائ ــراد در قال ــی اف ــا معرف ــه و صنعــت دام ب گلخان
ــر ظــرف مــدت  ــد حداکث ــدارک می توانن ــه م ــا ارائ ــح کــرد: ســربازان ب ــی تصری گودین
یــک هفتــه مجــوز مشــاغل خانگــی را دریافــت کننــد. همچنیــن ســربازانی کــه مــدرک 
ــد می تواننــد تســهیالتی ماننــد طرح هــای  ــا جهادکشــاورزی دارن دانشــگاهی مرتبــط ب
ــرح  ــه ط ــد و بســتگی ب ــن تســهیالت ســقف ندارن ــه ای ــد ک ــت کنن ــروری دریاف دامپ

توجیهــی ارائــه شــده دارد.
وی افــزود: در ادامــه طرح هــای اشــتغال ســربازان بیــکار امــکان اشــتغال آن هــا بــه عنــوان 
ــی  ــان داروی ــن در طــرح کشــت گیاه ــود دارد. همچنی ــا وج ــر در بعضــی طرح ه مزدبگی

تســهیالتی بــرای کشــت گیاهــان در مــزارع آبــی و دیــم در نظــر گرفتــه شــده اســت .

جانشـین وزیـر دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح در گفتگو 
بـا بازارکار با اشـاره به اینکه جهاد دانشـگاهی در مهـارت آموزی 
سـربازان موفـق عمـل کرده گفـت: ۱۰۰ درصد سـربازان از 
آمـوزش های مهارتی عمومی که توسـط جهاد دانشـگاهی 

ارائـه می شـود برخوردار شـده اند.
سـردار سـید مهدی فرحی با اشـاره به اینکه یکـی از تدابیر 
فرماندهـی کل قوا اسـتفاده حداکثـری از جوانان و سـرمایه 
اجتماعـی اسـت کـه به خدمـت مقدس سـربازی مـی آیند 
اظهـار داشـت: همه تالش سـتاد این اسـت جوانـان بتوانند 
مـدت زمانـی کـه در حـال خدمت هسـتند از ایـن فرصت 
بـه خوبـی اسـتفاده کننـد و بـا مهـارت هـای الزم وارد 

شـوند. جامعه 
سـردار سـید مهـدی فرحـی بـه همـکاری خـود وزارت دفـاع و 
پشـتیبانی نیروهای مسلح با جهاد دانشگاهی اشـاره کرد و گفت: 
جهـاد دانشـگاهی در عرصـه هـای مختلف خـوب و موفق 
عمـل کرده و در حـوزه مهارت آموزی سـربازان، در آموزش 
مهـارت هـای عمومی صـد در صد موفق عمل کرده اسـت.

وی بـا اشـاره به اینکه در حوزه مهـارت آموزی موفقیت های 
خوبـی حاصـل شـده گفت: چشـم انـداز ایـن همـکاری ها 
برای مهارت آموزی سـربازان را بسـیار خوب توصیف می کنیم 
و بایـد تاکیـد کنم جهاد دانشـگاهی در زمینـه آموزش های 
عمومـی صد درصد موفق عمل کـرده  و در زمینه آموزش های 

تخصصـی نیز وضعیت خوب اسـت.
مسـلح  نیروهـای  پشـتیبانی  و  دفـاع  وزیـر  جانشـین 
ینکـه بـا دسـتگاه هـا و سـازمان هـای  ا بـه  اشـاره  بـا 
مختلـف همـکاری هـای خوبـی شـکل گرفته اسـت گفت: 
تاکنون با 3۰ دسـتگاه تفاهم نامه همکاری بـرای مهارت آموزی 
سـربازان امضـاء کردیـم گفـت: یکـی از این مراکـز خوب که 
بحـث آمـوزش ها را دنبـال می کند جهاد دانشـگاهی اسـت؛ 
جهاد دانشـگاهی در سراسـر کشـور مراکز متعددی دارد و توان 

و ظرفیـت خوبـی برای مهـارت آموزی سـربازان دارد.

از توان جهاد دانشگاهی در راه اندازی
 مراکز رشد استفاده می کنیم

جانشـین وزیر دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح با اشاره به 
اینکـه جهـاد دانشـگاهی دارای پـارک های علـم و فناوری 
و مراکـز رشـد متعددی اسـت گفـت: وزارت دفاع بـه دنبال 
ایجـاد مراکـز رشـد فنـاوری بـرای اسـتفاده جامعـه هـدف 
خـود اسـت تـا بتواند بـه نوعی نـوآوری بـاز را دنبال کـرده و 
گسـترش دهد، در این زمینه هم از توان جهاد دانشـگاهی در 

راه انـدازی مراکز رشـد فنـاوری اسـتفاده می کنیم.
وی بـه ضـرورت توسـعه مراکز رشـد فناوری برای توسـعه 

کارآفرینـی بـرای سـربازان و مهـارت آمـوزان اشـاره کرد و 
گفـت: در واقـع راه انـدازی مراکـز رشـد بخشـی از نظـام 
نـوآوری دفاعـی اسـت کـه هماهنگی خوبـی با نظـام ملی 
نـوآوری کشـور دارد و مـا ایـن مهـم را دنبـال مـی کنیـم. 
در ایـن زمینـه خواهـان همـکاری، هـم افزایـی  و اسـتفاده 
از ظرفیـت هـای خوب جهاد دانشـگاهی در سراسـر کشـور 

هستیم. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تمامـی سـربازان تـا سـال ۱۴۰۱ 
مهارت شـغلی فرا می گیرند تاکید کرد: سـامانه سـرباز ماهر 
فعالیـت خـود را آغـاز کـرده و فعال اسـت بنابرایـن جوانان 
مهارت هـای خـود را در آن ثبـت کننـد و از مشـوق های 

ابالغی کسب مهارت ها نیز برخوردار  شوند. 

بیش از 103 هزار نفر توسط جهاددانشگاهی 
آموزش دیده اند

جانشـین وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح با اشـاره 
بـه اینکـه بیـش از ۱۰3 هـزار نفر توسـط جهاددانشـگاهی 
آمـوزش دیـده اند، گفـت: در تالش هسـتیم همه سـربازان 
در سـال ۱۴۰۱ از آمـوزش هـای مهارتـی  کـه منجـر بـه 

اشـتغال و بـازارکار مـی شـود  بهـره مند شـوند.

بی اثر کردن تحریم ها به خوبی در 
جهاد دانشگاهی اجرایی شده است 

جانشـین وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح گفـت: 
وجـود جهـاد دانشـگاهی یـک افتخـار بـزرگ بـرای نظـام 
اسـت؛ چشم انداز دسـتاوردهای جهاد دانشـگاهی این است 

کـه در بسـیاری از زمینه هـای مورد نیاز کشـور شـاهد قطع 
وابسـتگی خواهیـم بود.

از  خـود  بازدیـد  دربـاره  همچنیـن  دفـاع  وزیـر  جانشـین 
نمایشـگاه دستاوردهای جهاد دانشـگاهی ۱۴۰۰ اظهار کرد: 
در جریـان بازدیـد از نمایشـگاه جهـاد دانشـگاهی دیـدم در 
شـرایط تحریـم و تهدیـدی کـه دشـمنان ایجاد کـرده اند، 
موضـوع تحریـم زدایـی بـرای بی اثـر کـردن تحریم ها که 
مطالبـه مقـام معظـم رهبـری بـوده اسـت به معنـای خیلی 
خـوب و جدیـدی در جهاد دانشـگاهی اجرایی شـده اسـت .
وی افـزود: افـراد خـوب، خبـره، متخصـص و متدیـن از 
جنـس انقـالب و بـا روحیـه و مدیریـت جهـادی، کارهـای 
بزرگـی را بـه انجـام رسـانده انـد کـه دسـتاورهای فناورانه 
بـرای  مختلـف  هـای  بخـش  در  را  ای  و کارافرینانـه 
کشـور رقـم زده اسـت کـه بخشـی از آن هـا در بخـش هـای 
صنعتـی، دامی و کشـاورزی، پزشـکی، فناوری هـای نوین، 

شـرکت هـای دانـش بنیـان و ... دیـدم و لـذت بـردم.
وی افـزود: بـه نظـر مـن وجـود جهـاد دانشـگاهی یـک 
افتخـار بـزرگ برای نظام اسـت؛ چشـم انداز دسـتاوردهای 
جهـاد دانشـگاهی حاکـی از ایـن اسـت کـه در بسـیاری از 
زمینه هـای مـورد نیـاز کشـور شـاهد قطـع وابسـتگی بـه 

کشـورهای خارجـی خواهیـم بـود.
سـردار فرحـی در پایـان تاکیـد کـرد: وزارت دفـاع می تواند 
نیازمندی هـای خـود را بـا جهاد دانشـگاهی مطـرح کند و با 
تعریـف کار مشـترک و تعامـل فـی مابین از ایـن مجموعه 

حمایـت نماید.
گفتگو: امیرعلی بینام

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با بازارکار مطرح کرد: ◄
موفقیت 100 درصدی جهاد دانشگاهی در مهارت آموزی سربازان

از ابتدای سالجاری در استان همدان؛ 

بیش از 2700 سرباز وظیفه آموزش های 
مهارتی را فراگرفتند 

مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان همــدان گفــت: ۲ هــزار و ۷۰۶ ســرباز وظیفــه 
بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در دوره هــای آمــوزش فنــی و حرفــه ای پــادگان هــا 

و یــگان هــای نظامــی اســتان شــرکت کردنــد. 
»وهــب مختــاران« در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا هــدف از ارائــه آموزش هــای مهارتــی 
ــازار کار  ــه ب ــان ب ــرای ورود آن ــری و تســهیل ب ــه اشــتغال پذی ــه ســربازان را کمــک ب ب

عنــوان کــرد.
وی افــزود: در ایــن مــدت آمــوزش هــای مهارتــی در ۱۰3 حرفــه بــه ایــن تعــداد ســرباز 

وظیفــه مســتقر در پــادگان هــا و یــگان هــای نظامــی اســتان همــدان ارائــه شــد.
مختــاران ارائــه دوره هــای مهارتــی بــه ســربازان را متناســب بــا نیــاز بــازار کار عنــوان کــرد 
و افــزود: ایــن دوره هــای آموزشــی در ۱3۰ کارگاه)محیــط واقعــی کار( و ۷۲ کارگاه ثابــت 

و ســیار مســتقر در پــادگان  و محــل خدمــت ســربازان برگــزار شــده اســت.
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان همــدان خاطرنشــان کــرد: ایــن آمــوزش هــا 
بــر اســاس تفاهــم نامــه و قــرارداد بــا نیــروی انتظامــی، ســپاه و ارتــش برگزار شــده اســت 
تــا هــر ســرباز در حیــن خدمــت حداقــل یــک مهــارت فنــی را آمــوزش دیــده و گواهــی 

مهــارت دریافــت کنــد.
ــه در چهــار شــاخه  ــه ســربازان وظیف ــه اینکــه مهــارت آمــوزی ب ــا اشــاره ب ــاران ب مخت
صنعــت، خدمــات، کشــاورزی و هنــر ارائــه مــی شــود گفــت: تعمیــرکار سیســتم نظــارت 
تصویری)دوربیــن مداربســته(، ســرویس و نگهــدار خــودرو، تعمیرکار وســایل گاز ســوز خانگی، 
ــج شــوفاژ گازی از  ــر پکی ــوری، نصــب و تعمی ــر ن آرایشــگری، طــراح شــبکه هــای فیب

رشــته هــای آموزشــی ارائــه شــده بــرای ســربازان در اســتان همــدان اســت.
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان همــدان افــزود: دوره ســربازی یــک فرصــت 
مناســب بــرای اســتفاده از ظرفیــت و ســرمایه اجتماعــی جوانــان در راســتای مهارت آمــوزی و 

زمینــه ســازی بــرای حضــور موثــر افــراد در بــازار کار اســت.
ــزی هــای  ــا برنامه ری ــه ای ب ــی و حرف ــاران خاطرنشــان کــرد: ســازمان آمــوزش فن مخت
انجــام شــده و بــا وجــود محدودیت هــای شــیوع ویــروس کرونــا، توانســته بــا همــکاری 
پــادگان هــا و یــگان هــای نظامــی اســتان بــرای آمــوزش مهــارت بــه ســربازان گام هــای 

مثبتــی بــردارد.

ادامه مطلب کلیک کنید

موشن گراف و عکاس
 در شرکت فعال در 

حوزه پتروشیمي

هنری گرفیک

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

علوم انساني ، آمار، ریاضي

علوم پایه

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

کارشناس اتاق عمل، مامایي، 

علوم آزمایشگاهي و پرستاري

پزشکی ، پیراپزشکی

و...
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عناصر متاورس و تاثیر آن روی مشاغل 
فضــای مجــازی بــا اطالعــات گــره خــورده اســت و اطالعــات ارزش 
باالیــی دارد. ارزش بخشــیدن و ارزشــمند شــدن در فضــای دیجیتال 
ــتاگرام  ــا در اینس ــه م ــد همچنانک ــات رخ می ده ــا دادن اطالع ب
پســتی مــی گذاریــم و افــرادی آن را پســندیده و الیــک می کنــد. 

ــود. ــذاری می ش ــن کار، آن پســت ارزش  گ ــا ای ــع  ب درواق

متاورس چه مشاغل جدیدی خلق می کند؟
جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان یــک نهــاد آموزشــی و مهارتــی بایــد 
ــردا باشــد و موضــوع  ــران و کارشناســان  ف ــوزش مدی ــه فکــر آم ب
متــاورس  را بــا حساســیت دنبــال کند.بــه نظــر مــی رســد در آینده 
همــه شــغل مــی توانــد بــه فضــای متــاورس منتقــل شــود. دنیــای 
ــا  ــن دنی ــت، در ای ــدن داده هاس ــدل ش ــای رد و ب ــاورس  دنی مت
کارآگاهــان وب حضورخواهنــد داشــت، تحقیقــات بــازار در متاورس 
ــورت  ــال ص ــی دیجیت ــال و روانشناس ــی دیجیت ــاس ارزیاب ــر اس ب
ــال  ــوای دیجیت ــد محت ــاورس تولی ــای مت ــت. در دنی ــد گرف خواه
جایــگاه ویــژه ای دارد و ایــن مشــاغل نــه در حــال حاضــر بلکــه در 

آینــده نیــز از اهمیــت بیشــتری برخــوردار خواهــد بــود.
اطالعــات شــخصی )personal data(  در دنیــای متــاورس اهمیت 
بیشــتری خواهنــد داشــت.  در آینــده نزدیــک، اپلیکیشــن ها در برابر 
ــد  ــی کنن ــت م ــول پرداخ ــزاد پ ــالمت اف ــخصی و س ــات ش اطالع
و  فــروش اطالعــات شــخصی یــک شــغل بســیار مهــم بــه شــمار 
ــاورس  ــی مت ــای تعامل ــازی در فض ــدری مج ــت. تورلی ــد رف خواه
اهمیــت بســیاری خواهــد یافت.همچنیــن با توجــه بهاینکــه  دیتای 
تمیــز و کثیــف وجــود دارد، بــه بازیافــت کننــده دیتــا هــای  پــرت 

نیــاز خواهیــم داشــت.

متاورس بازار کدام شغل ها را سکه می کند؟ 
ــریت  ــوال بش ــن س ــه بزرگتری ــر ب ــال حاض ــاورس درح ــای مت دنی
تبدیــل شــده اســت اینکــه دنیــای متــاورس چــه شــکلی بــوده و 

ــه  ــی اســت، ب زندگــی در آن واجــد برخــورداری از چــه مهارت های
بزرگتریــن راز هســتی تبدیــل شــده اســت.

ــن  ــا ای ــد. ام ــد ش ــی خواه ــه زودی از آن رونمای ــه ب ــی ک راز بزرگ
دغدغــه بــرای بســیاری از مــردم ایجــاد شــده اســت کــه بــرای ورود 
و حضــور در ایــن عرصــه، بایــد چــه مهارت هایــی را کســب کننــد و 
اصــوال چــه شــغل هایی بیشــتر خواهــان دارد و کــدام نیروهــا امکان 
پیــدا کــردن کار را خواهنــد داشــت و بــه قولــی روزگارشان»ســکه« 

خواهــد شــد یــا اینکــه چــه افــرادی بیــکار خواهنــد شــد.
ــا  ــتند ت ــت هس ــت، دارای محدودی ــی اینترن ــای فعل ــراد در فض اف
بتواننــد بــه طــور همزمــان همــه بــا یــک نفــر صحبــت کــرده یــا 
ــر کاردر  ــد دفت ــل جدی ــا در نس ــد. ام ــه کنن ــند را مطالع ــک س ی
فضــای متــاوس،  همــه در یــک فضــای ســه بعــدی حضــور دارنــد و 

ــدارد. هیــچ محدودیتــی وجــود ن
ــازی  ــزاری جلســه مج ــاهد برگ ــا ش ــه تنه ــما ن ــال حاضرش در ح
هســتید بلکــه شــاهد برگــزاری جشــن تولــد مجــازی و مهمانــی 
مجــازی نیزهســتید. همچنانکــه درجشــن تولــد تــدارکات متعددی 
را پیش بینــی کنید،همیــن کار را بایــد برگــزاری مهمانــی مجــازی 

در متــاورس انجــام دهیــد.
حــال ایــن ســوال مطــرح می شــود کــه در فضــای متــاورس قنــادی 
ــد. مــا مرتــب  ــد لبــاس خری چطــور کار خواهــد کــرد. چطــور بای
ــا  ــان هســتیم. آی ــده خودم ــرای شــغل آین ــی ب در حــال پیش بین
کریپتوهــا بایــد کار خریــد مــا را انجــام بدهنــد یــا چیــز دیگــری.

اقتصاد دیتا چیست؟
ــای  ــا در دنی ــاد دیت ــه اقتص ــید ک ــته باش ــان داش ــما اطمین ش
ــاد  ــه اقتص ــت ک ــده اس ــای آین ــوع دنی ــن موض ــاورس مهمتری مت
ــال  ــه در ح ــر ک ــال حاض ــما در ح ــد. ش ــکل می ده ــی را ش بزرگ
خریــد و فــروش ارز هســتید در حــال خلــق ارزش دیتــا هســتید. 
ایــن اصــل اساســی وجــود دارد کــه مــن دیتــا را در اختیــار شــما 
قــرار می دهــم و شــما خدماتــی را در اختیــار مــن قــرار می دهیــد.

»جابجایــی ارزش و ارزش بخشــیدن« در فضــای دیجیتــال بــا 
دادن اطالعــات رخ می دهــد همچنانکــه مــا در اینســتاگرام پســتی 
ــن  ــرد ،ای ــن ف ــد. ای ــک می کن ــردی آن را الی ــرمی کنیم و ف منتش
پســت را الیــک می کنــد چــون ســرگرم شــده اســت .بــه عبارتــی 

ــود. ــذاری می ش ــت ارزش  گ ــن کار، آن پس ــا ای ب

آینده اینستاگرام چگونه خواهد بود؟
ایــن آینــده اینســتاگرام اســت کــه در آن پرداخــت خــرد صــورت 
بگیــرد. شــما بــا پــول دیجیتــال ،پرداختــی را انجــام خواهیــد دادید 
ــما  ــه ش ــکان دارد ک ــد. ام ــاهده کنی ــی را مش ــتی آموزش ــا پس ت
آموزشــی را ببینیــد و در زندگــی اســتفاده کنید،بعــدا ایــن پــول از 
حســاب شــما کســر خواهد شــدو شــما نیــازی بــه پرداخــت ندارید.

قرارداد هوشمند چیست؟
ــت  ــت را دریاف ــول خدم ــرارداد هوشــمند پ ــق ق ــن از طری بالکچی
می کنــد.  شــما قــراردادی را می بندیــد تــا در برابــر دریافــت 
ــما در  ــه ش ــکان دارد ک ــد .ام ــت کنی ــی را پرداخ ــوزش… پول آم
برابــر امــوزش دریافــت شــده، در آزمونــی قبــول شــوید بــه صــورت 
ــر  ــد. دیگ ــد ش ــم خواه ــول ک ــما  پ ــاب ش ــک وار از حس اتوماتی
ــده  ــن آین ــد.  ای ــذی را ببندی ــرارداد کاغ ــه شــما ق الزم نیســت ک

ــتیم. ــازی آن هس ــال شبیه س ــا در ح ــت و م ــوع اس قریب الوق

عناصر اصلی متاورس
ــل  ــک اص ــود دارد . ی ــاورس وج ــی  در مت ــر اصل ــد عنص چن
وجــود، NFT اســت.  فــرض کنیــد کــه یــک نقــاش معــروف 
ــن اثرواجــد  ــار( کشــیده اســت. ای ــر را )تنهــا یــک ب یــک اث
ــه  ــت ب ــت  دس ــت.  در نهای ــوی اس ــت معن مالکی
دســت می شــود.اما مالکیــت معنــوی آن 

حفــظ می شــود.
در دنیــای متــاورس تمــام چیزهــای 
از  مالکیتــش  شــده  تولیــد 
ــد  ــظ خواه ــق NFT حف طری
ــل  ــار تبدی ــن آث ــام ای ــد. تم ش
ــکان  ــد و ام ــد ش ــن خواه ــه توک ب
جابجایــی وجــود دارد. همیــن امروز 
وجــود  ایرانــی  گرافیســت های 
دارنــد کــه اثرهایــی را در فضــای دیجیتــال 
خلــق کــرده و بــه اشــتراک گذاشــته و بــه 
ــی  ــورد مهمان ــانند.من درم ــروش می رس ف
مثــال زدم کــه افــرادی بایــد لبــاس تولیــد 
ــزرگ  ــی ب ــال حاضر،کمپان ــد.  در ح کنن
ــی  ــه عبارت ــاس و ب ــی لب ــخه اختصاص نس
ــه شــما می فروشــند. ــرده و ب ــد ک ــاز شــده،برای شــما تولی توکنی

متاورس، رد و بدل کردن دیتا دربرابر پول
پــول رایــج در ایــن دنیــا بــر اســاس دیتا اســت. دولــت در ایــن مورد 
ــن  ــد. در ای ــرل کن ــد آن را کنت ــته و نمی توان ــی در آن نداش دخالت
فضــای دیجیتــال همــه چیــز فروختــه می شــود. حتمــا شــنیدید 
کــه زمینــی یــا کشــتی تفریحــی فروختــه شــده اســت. اینکــه چــه 
ــه  ــردی ک ــاال ف ــم. احتم ــت،من نمی دان ــرده اس ــد ک ــردی تولی ف
ــوده اســت ایــن کار را انجــام داده اســت. اینکــه چــرا  گرافیســت ب
ــداری اســت کــه دوســت  ــده اســت ، مــن نمی دانم.قطعــا پول خری
دارد،فرهنــگ فضــای مجــازی و متــاورس را توســعه دهــد. حتمــا به 
خاطــر داریــد کــه اولیــن توئیــت جــک دورســی تبدیــل بــه توکــن 
شــد و یــک ایرانــی آن را خریــد. ایــن توکــن بــه هیــچ وجــه قابلیت 
ــدارد. شــما امــکان جعــل ایــن موضــوع را نداریــد. بســتر  جعــل ن
بالکچیــن را نشــان داده و ثابــت می کنیــد کــه مالکیــت آن بــرای 

شــما اســت.
ــای  ــه دنی ــال ورود ب ــزرگ در ح ــای ب ــر کمپانی ه ــال حاض در ح
ــا  ــه  آی ــت ک ــرح اس ــوال مط ــن س ــال ای ــتند. ح ــاورس هس مت
طر اح هــای ایرانــی درصــدد ورود بــه ایــن فضــا هســتند یــا خیــر؟ 
در پاســخ بایــد گفــت، تمــام برندهــای بــزرگ ایرانــی در حــال ورود 
ــه  ــن باشــیم ک ــال ای ــد دنب ــا بای ــن فضــا هســتند. همــه م ــه ای ب

ــویم. ــا بش ــن فض ــم وارد ای چطورمی توانی

شغل های آینده
ــردا باشــد و  ــران ف ــه فکــر آمــوزش مدی ــد ب جهــاد دانشــگاهی بای
ــغل هایی  ــه ش ــال چ ــد. ح ــال کن ــیت دنب ــا حساس ــاورس  را ب مت
شــکل خواهــد گرفــت؟ پاســخ یــک کالم اســت همــه شــغل ها. این 
را درنظــر بگیریــد کــه بــرای برگــزاری جشــن تولــد از تولیــد کننده 
لبــاس تــا قنــادی مــورد نیــاز اســت و تمــام ایــن شــغل ها بایــد بــه 

فضــای متــاورس منتقــل شــود.
یــک پایــه دنیــای متاورس،گیــم و بــازی اســت. همــه مــا از زمــان 
ــه کردیــم. امــا گیم هــای امــروزی  ــازی را تجرب ــا کنــون ب آتــاری ت
بیــش از حــد تعاملــی اســت. چاقــی و الغــری شــما بــر روی آواتــار 
اثــر خواهــد گذاشت.شــما زمانــی کــه آواتــار ســاخید احتیــاج بــه 
باشــگاه بدنســازی داریــد. شــاید شــما بــه باشــگاه برویــد تــا بدنتــان 
ــه باشــگاه  ــان ب ــازی نیســت کــه آواتارت ــد.  گاهــی نی ــرم بیای رو ف

رفتــه و دمبــل بزنــد.
بهتــر اســت تــا تغییــری در فضــای اجتماعــی مــا رخ بدهــد و این دو 
فضــا بــه هــم پیونــد بخــورد . شــما از االن می توانیــد یــک کمپانــی 
بــرای خودتــان تاســیس کــرده و بیزینــس خودتــان را ترویــج کنید.

شــما اطمینــان داشــته باشــید کــه در آینــده ناچــار هســتید تــا این 
کار را انجــام بدهیــد. متــاورس فضــای شــبیه ســازی شــده بــا دنیای 

گیــم اســت و همــه مــا در حال نوشــتن ســناریو آن هســتیم.

متاورس و کارآگاهان وب
ــادی  وقتــی شــما در دنیــای متــاورس  ورود می  کنیــد حجــم زی
ــان وب  ــده، کارآگاه ــای آین ــود. در دنی ــدل می ش ــا رد و ب از دیت
ــا در  ــم ت ــتفاده کردی ــان وب اس ــا از کارآگاه ــد داشــت. م خواهی
مــورد یــک خواســتگار تحقیــق کنیــم زیــرا کلیــه ارتباطــات کاری 
یــا تعامــالت دیجیتالــی در ایــن فضــا صــورت می گیــرد. ایــن کار 

در آینــده بــه شــدت پرطرفــدار اســت.
در حــال حاضــر کمپانی هــا تحقیقــات بازار،ایــن کار را در فضــای 
ــراد را متوجــه بشــوند  ــا عالیــق اف فیزیکــی انجــام مــی دهنــد ت
امــا در آینــده ،ارزیابــی دیجیتــال و روانشناســی دیجیتــال صــورت 
ــرمایه گذاری  ــن س ــب بهتری ــن ترتی ــه ای ــا ب ــت ت ــد گرف خواه

انجــام شــود.
ــت.  ــمند اس ــی ارزش ــده خیل ــی در آین ــوای دیجیتال ــد محت تولی
ایــن کار بــر بســتر بالکچیــن انجــام می شــود و تولیــد محتــوای 
آموزشــی شــغل پــر طرفــداری خواهــد بــود. شــما محتــوا تولیــد 

کــرده و آن را می فروشــید.

اطالعات شخصی و متاورس 
شــما از پرســنال دیتــای شــخصی خــود می توانیــد کســب درآمــد 
کنیــد. وقتــی اینســتاگرام را نصــب کردیــد. اطالعــات خــود را بــه در 
آنجــا بــه صــورت رایــگان بــه اشــتراک گذاشــته و خدمات آموزشــی 

ــد. ــت می کنی دریاف
در آینــده نزدیــک، اپلیکیشــن ها در برابــر اطالعــات ســالمت شــما 
ــده  ــای آین ــک از تجارت ه ــن ی ــرد. ای ــد ک ــت خواهن ــول پرداخ پ
اســت چــرا کــه  کمپانی هــای بــزرگ بــه اطالعــات ســالمت افــراد 
نیــاز دارنــد و ایــن اطالعــات را مــی خرنــد. ایــن اطالعــات در همــه 
ــک شــغل بســیار  ــات شــخصی ی ــروش اطالع ــرد دارد. ف جــا کارب

مهــم اســت.

تورلیدر مجازی
ــده اســت، شــما  ــک شــغل بســیار مهــم آین ــدر مجــازی ی تورلی
ــدر  ــور لی ــک ت ــک VRی ــا عین ــا ب ــتید ت ــادر هس ــده ق در آین
بگیریــد تــا شــما را راهنمایــی کنــد ایــن مثــل تمــاس تصویــری 
ــی  ــن یعن ــر اســت. ای ــی تعاملی ت ــاورس، خیل نیســت. فضــای مت
ــدم  ــا او ق ــما ب ــه و ش ــرار گرفت ــما ق ــار ش ــان در کن ــور لیدرت ت
ــهرهای  ــتانتان در ش ــا دوس ــما ب ــه ش ــکان دارد ک ــد. ام می زنی
مختلــف بــه کمــک یــک عینــک بتوانیــد همزمــان بــه یــک مکان 
مشترک،ســفر کنیــد ایــن اتفــاق مهــم، قطعــا رخ خواهــد داد. االن 

ــم شــده اســت. ــاخت آن فراه زیرس

پردازش اطالعات در متاورس
پــردازش حجــم بــاالی اطالعــات در آینــده بــه شــغل 
بســیار مهمــی تبدیــل خواهــد شــد . فعــال ایــن کار مصــرف 
کامپیوترهــای  زودی،  بــه  اســت.  نکــرده  پیــدا  عمومــی 
ــی  ــه تحلیلگرهای ــا ب ــد شــد و م ــازار خواه ــی وارد ب کوانتوم
نیــاز داریــم کــه ایــن اطالعــات را بتواننــد تحلیــل و آنالیــز 
ــی  ــرایط خاص ــک ش ــار هری ــن وبین ــا در ای ــد. االن م کنن
از شــرکت کننــدگان در دســت  .امــا اطالعاتــی  داریــم 
ــت ســالمتی شــما چیســت  ــه وضعی ــم ک نیســت. نمــی دانی
ــده  ــت.در آین ــور اس ــان چط ــک کمرت ــت دیس ــه وضعی اینک
ــوده  ــت ب ــه اینترن ــی شــما متصــل ب ــدان دور، صندل ــه چن ن
حتــی  می شــود  منتقــل  را  شــما  ســالمت  اطالعــات  و 
ــه  ــدر ب ــه را بررســی کــرد کــه شــما چق ــن نکت ــوان ای می ت

ــد. ــوش داده ای ــخنرانی گ ــن س ای
مــا بــه تحلیلگرانــی نیــاز داریــم کــه ایــن حجــم از دیتــا را آنالیــز 
ــی و بخشــی را   ــد. بخشــی را هــوش  مصنوع ــل کنن ــرده و تحلی ک

کامپیوترهــای کوانتومــی انجــام می  دهنــد امــا بایــد دقیق تــر 
بررســی شــود.

بازیافت اطالعات در متاورس 
در دنیــای متــاورس، دیتــای تمیــز و کثیــف وجــود دارد. یک ســری 
دیتاهــا شــبیه زبالــه هســتند. فضــای دیتــا در آینــده بــه بازیافــت 

کننــده دیتاهــای پــرت نیــاز دارد.

وکیل دیجیتال
ــما  ــم. ش ــاز داری ــال نی ــل دیجیت ــه وکی ــاورس ب ــا در مت م
ــک و شــبیه ســازی  ــو فی ــا ویدئ ــرات ب ــه ک ممکــن اســت ب
یــک  می توانــد  ویدیــو  همیــن  شــوید.  مواجــه  شــده 
زندگــی را بــه هــم بریــزد. در ایــن صــورت  شــما بــه 
ــن موضــوع  ــد کــه بتواننــد صحــت ای ــاز داری ــی نی وکیل های

ــد. ــی کنن را بررس

مشاغل بین رشته ای و متاورس 
شــغل های آینــده نیازمنــد تخصــص بیــن رشــته ای هســتند. جامعه 
مــا محتــاج مدیــران بیــن رشــته ای اســت. شــما بایــد در حوزه هــای 

مختلــف تخصص داشــته باشــید .

متاورس و گیم ها
ــازی  گیــم، ترنــد بســیار مهمــی اســت کــه شــما مــی توانیــد از ب
بالکچینــی کســب درآمــد بکنیــد. حتمــا یادتــان هســت کــه مــا 
ــازی  ــک ب ــما  ی ــم. االن ش ــازی می کردی ــی کارت ب ــان بچگ در زم
بالکچینــی داریــد کــه بازیکنــان یــک کارت یونیــک و NFT  دارند 
ــن  ــال ای ــی رود. ح ــن م ــاال و پایی ــن ب ــز بازیک ــت و خی ــا اف ــه ب ک
ســوال مطــرح اســت کــه چــه افــرادی می تواننــد از ایــن فضــا ســود 
ــق می شــوند کــه بتواننــد ســتارگان آینــده را  ــرادی موف ــد. اف ببرن

ــد. ــی کنن پیش بین
مــن بــه یــاد دارم کــه بســیاری ســتاره شــدن مســعود شــجاعی 
ــن  ــه در ذه ــن نکت ــش، ای ــا پی ــد. از مدته ــی کردن را پیش بین
ــد و ایــن اتفــاق بعــدا رخ داد. فــرض کنیــد کــه  مــن باقــی مان
ــن   ــد و م ــادر می ش ــک کارت و NFT ص ــش ی ــالها پی ــر س اگ
آن کارت را می خریــدم و بعــد می فروختــم، قطعــا پولــدار 

. می شــدم 
ــن فضــا  ــن کار در حــال حاضــر در حــال رخ دادن اســت و  ای ای
ــک  ــد تکنی ــا می توانن ــت. بچه ه ــده اس ــس ش ــه بیزین ــل ب تبدی
بــازی خــود را بــه صــورت الیــو نشــان داده و کســب درآمــد کنند. 

بــه همیــن دلیــل اصــال مانــع بــازی کــردن بچه هــا نشــوید.

متاورس و دستکاری ژنتیکی
 DNA حتمــا پــروژه کریپتــو کیتیــز را دیدیــد کــه در آن شــما
ــی  ــد وقت ــازی می کنی ــا آن ب ــد ب ــرده و بع ــی ک ــه را طراح گرب
ــک  ــک کار یونی ــع ی ــد در واق ــردازش می کنی ــما DNA را پ ش
ــر شــما  ــل می شــود. اگ ــد منتق ــه نســل بع ــه ب ــد ک انجــام دادی
ــی را طراحــی کنیــد بعــدا می توانیــداز ایــن کار   بتوانیــد ژن خوب

ــد. ــول درآوری پ
ــا  ــه ب ــزار هم ــترهای نرم اف ــه بس ــید ک ــته باش ــان داش اطمین
ــس و  ــند باک ــما در س ــه ای ش ــد . گرب ــد  ش ــام خواهن ــم ادغ ه
دیســترالند بــه یــک فضــا منتقــل خواهــد شــد. امــروز بــاالی ۸۰ 
درصــد از نــرم افزارهــا قابلیــت انتقــال دیتــا بــه یکدیگــر را  دارنــد. 
ایــن مرزبنــدی از بیــن رفتــه اســت. طراحــی ژنتیــک کار بســیار 

ــرد آینــده اســت. پرکارب

برنامه نویسان در متاورس
ــر  ــما اگ ــند. ش ــس باش ــد برنامه نوی ــه بای ــاورس هم ــای مت در دنی
می خواهیــد اطالعــات پزشــکی را آنالیــز کنیــد بایــد برنامه نویــس 
باشــید. بنابرایــن پزشــکی کــه این هنــر را نــدارد ،موفقیــت چندانی 

کســب نخواهــد کــرد.

نتیجه گیری 
متــاورس، دنیــای اتصــال انســان و دیتــا بــه یکدیگــر اســت. انســان 
بــه عنــوان خالــق دیتــا بایــد بتواند بــا اطالعــات ارتبــاط برقــرار کند 
و هرکــس نتوانــد خــود را بــا ایــن پیشــرفت بــه روز کنــد، از قاففلــه 
ــد  ــده محــو خواهن ــد. بســیاری از شــغل ها در آین ــد مان جــا خواه
شــد  و چیــزی کــه باقــی می مانــد مشــاغلی هســتند کــه توانســته 
ــاورس و بالک چیــن  ــد کــه در آن  مت ــا دنیــای جدی ــد خــود را ب ان

ــد. ــق دهن ــد، وف حــرف اول را می زنن

گزارش: لیال قرنفلی

در نشست آینده مشاغل و مشاغل آینده بررسی شد

اقتصاد دیتا در دنیای متاورس مهمترین موضوع آینده است

متاورس و اقتصاد دیتا مهمترین موضوع اقتصادی آینده است و جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد آموزشی و مهارتی باید به فکر آموزش مدیران 
و کارشناسان  فردا باشد و موضوع متاورس را با حساسیت دنبال کند.

دعوت به همکاری

 مهندس برق: آقا، داراي تخصص و تجربه در زمينه تابلو برق صنعتي
 ساپورت و هدايت واحد برق خط توليد به نحو احسن

 اجراي سيستم هاي پيشگيرانه و حفاظتي از تجهيزات برقي
 تسلط به plc و برق ديزل ژنراتور، مزيت محسوب مي شود 

 داراي سابقه مفيد در بهره برداري از تجهيزات صنعتي
 آچار به دست، عالقه مند به محيط كار معدني

سرویسکار ژنراتور: آقا، داراي تجربه و تخصص در زمينه 
)100kw-100( تعمير و نگهداري از ژنراتورها 
 مسلط به سرويس و تعميرات دوره اي ديزل ها

آچار به دست و پر انرژي ، حقوق توافقي، بيمه و مزايا، اسكان 
 در معدن،23 روز كار در معدن و 7 روز مرخصي
 محل كار: استان يزد و استان هاي همجوار 

ارسال رزومه با ذكر عنوان شغلي در قسمت Subject ايميل 
 الزامي است:

Akamzarrin.co@gmail.com

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111692 

شركت صنعتي و معدني آكام زرين فرآور گستر يزد
 در استان يزد و استان هاي همجوار دعوت به همكاري ميكند:

دعوت به همکاری

توليدي نوشابه ارم نوش

 جهت تكميل كادر خود در استان اردبيل از افراد واجد شرايط

  زير دعوت به همكاري مي نمايد.

مدیر فروش )شعبه اردبیل(:

 آقا، داراي سابقه كار، 

 تمام وقت، حداقل كارشناسي

 حداقل 5 سال سابقه مديريت فروش شعبه به صورت مويرگي

 marketing, آشنايي كامل با مباحث مرتبط با

 retailing , FMCG، آشنا به فروش در شهر اردبيل

 بيمه پورسانت، حقوق

واتساپ 09128155413
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111682 

دعوت به همکاری

شركت كارخانجات پاتيس پوشاک مردانه
 در كشور جهت تكميل سرمايه های انسانی واحد مالی در

 استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت 
به همكاری می نمايد.

مدیر مالی- ئیس حسابداری مالی
رئیس حسابداری صنعتی-خزانه دار آقا

حسابدار حقوق و دستمزد و اسناد پرداختنی-
حسابدار انبار

 از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر 
عنوان شغلی در موضوع ايميل به آدرس ايميل يا واتس اپ 

زير ارسال نمايند.
ذكر عنوان شغلی در موضوع ايميل ها الزامی می باشد
 و به ايميل های ارسالی فاقد عنوان شغلی در موضوع

 ايميل ترتيب اثر داده نمی شود.
patis.job@gmail.com 

دعوت به همکاری

شركت صدراگستر تهران يک شركت دانش بنيان 
واقع در شرِق تهران )لويزان( جهت تكميل كادر خود به افراد 

واجد شرايط زير نيازمند است:
  pcb طراح

كارشناسی و كارشناسی ارشد الكترونيک
PCB مسلط به طراحی شماتيک و

Altium Designer آشنا به نرم افزار
متقاضيان محترم واجد شرايط درصورت تمايل به همكاری 

رزومه خود را از طريق پست الكترونيكی برای
 شركت ارسال نماييد.

sghdcv@chmail.ir

دعوت به همکاری

شركت نان آوران سبوس
 جهت تكميل كادر بخش خزانه داری خود در استان  تهران 

از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد.
کارشناس حسابداری: 

آقا، تمام وقت،  دارای سابقه كار
حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط

آشنا با نرم افزارهای مالی
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 

ايميل زير ارسال نمايند.
job@nanavaran.com
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اإلماُم علىٌّ )ع( :
فعل الخير ذخيرة باقية وثمرة زاكية.

حضرت امام علي )ع( فرمودند :
 »كار خوب« اندوخته اي ماندني و ميوه اي پاكيزه

 و خوشگوار است.
)غررالحكم: 6545(

معاون گردشگری وزارت ميراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

دعوت از استارت آپ برای حضور 

در نمایشگاه گردشگری تهران
معاون گردشـگری از کسـب وکارهای دیجیتال 
نمایشـگاه  در  حضـور  بـرای  اسـتارت آپ ها  و 
تهـران دعـوت کـرد و خواسـت کـه  گردشـگری 

باشـند. ایـران  گردشـگری  صنعـت  یاری رسـان 
شـالبافیان  علی اصغـر  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
فرهنگـی،  میـراث  وزارت  گردشـگری  معـاون  ـ 
گردشـگری و صنایـع دسـتی ـ گفـت: هم اکنـون 
ظرفیت هـای  تجمیـع  سـپس  و  ثبت نـام  امـکان 
متنـوع کسـب و کارهـای نوپـا یـا اسـتارت آپ های 
گردشـگری بـرای حضـور در پانزدهمین نمایشـگاه 
گردشـگری و صنایع وابسـته تهران فراهم شـده است 
تـا در فرصتـی بی نظیـر زمینـه پیوند خدمـات نوین 
و مبتنـی بـر فنـاوری اطالعـات بـا سـاختار صنعت 

گردشـگری کشـور محقـق شـود.
پیـرو تشـکیل کمیتـه گردشـگری الکترونیـک و اسـتارت آپ ها زیرمجموعه سـتاد اجرایی پانزدهمین نمایشـگاه 
گردشـگری و صنایـع وابسـته تهـران و نیـز همکاری مسـتمر با جامعـه گردشـگری الکترونیک، یکـی از نمایندگان 
کسـب وکارهای نـو در ایـن حـوزه مسـؤولیت تجمیع اسـتارت آپ های فعال گردشـگری در سراسـر کشـور را به عهده 
گرفتـه اسـت تـا پـس از تکمیل ثبت نام هـا و انجـام بررسـی های الزم عالقه مندان ایـن بخش بتوانند بـرای حضور 
در سـالن مربوط به گردشـگری الکترونیک نمایشـگاه گردشـگری که در جایگاه های اختصاصی در نظر گرفته شـده، 

حاضر شـوند.    
وی بـا بیـان این که در اقدامی نوآورانه، قرار اسـت یک سـالن مجزا به گردشـگری الکترونیک، کسـب وکارهای 
دیجیتـال و اسـتارت آپ ها در نمایشـگاه گردشـگری پیـش رو اختصـاص پیـدا کنـد، افـزود: هـدف از تمرکـز بر این 
حـوزه، شناسـایی و معرفـی هـر چـه بهتـر اسـتارت آپ های حـوزه گردشـگری و هتلداری اسـت تا به واسـطه وجود 
فعالیـت کسـب وکارهای نوپـا زمینـه پیونـد خدمـات نوین بـا این حـوزه فراهم شـود و صنعت گردشـگری کشـور 
بتوانـد بـا تغییـر چهـره ای بـه روز و بین المللـی خدمـات متمایـز و برتـر ارائـه کنـد و ضمـن توسـعه ارتباطـات 

گردشـگری، افزایـش گسـترده رضایتمندی گردشـگران را سـبب شـود.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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شورای جهانی سفر درباره كمبود نيروی كار دربازار گردشگری هشدار داد

اولين چالش توریسم ۲۰۲۲ 
ــازار  ــبی ب ــود نس ــا و بهب ــی از احی ــا حاک ــد کرون ــویه جدی ــیوع س ــش از ش ــال ۲۰۲۲ پی ــای س پیش بینی   ه
ــرا در صــورت بازگشــت  ــرای ســال ۲۰۲۲باشــد؛ زی ــش ب ــن چال ــد اولی ــر می توان ــن ام ــه ای ــود ک گردشــگری ب
ســفرها، بخــش گردشــگری بــا بحــران کمبــود نیــروی کار مواجــه خواهــد شــد. البتــه بــا شــیوع مجــدد ســویه 

ــد. ــی می کن ــدی خنث ــا بازگشــایی بع ــن مشــکل را ت ــت ســفرها ای ــی و محدودی ــد و تعطیل جدی
در بررســی   های صــورت گرفتــه شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری به   عنــوان نماینــده بخــش گردشــگری 
جهانــی در ســال ۲۰۲۲ پروژه   هــای کاری در بخــش گردشــگری احتمــاال بــا کمبــود نیــروی کار مواجــه خواهــد 
بــود و از هــر ۱۳ شــغل یکــی از آنهــا همچنــان خالــی خواهــد مانــد. از ایــن رو ایــن شــورا توصیه   هایــی را بــه 

ــد. ــروی کار از آن اســتفاده کنن ــود نی ــد در شــرایط کمب ــا بتوانن ــه می دهــد ت دولت   هــا و شــرکت ها ارائ
بــه گــزارش دنیــای اقتصــاد، آمــار مربــوط بــه شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری کــه در همــکاری بــا مرکــز 
اقتصــاد آکســفورد منتشــر شــده اســت، بــرای اولیــن بــار کمبــود کارکنــان در سراســر ایــاالت متحــده و دیگــر 
بازارهــای مهــم ســفر و بــه گردشــگری از جملــه انگلیــس، اســپانیا، فرانســه، ایتالیــا و پرتغــال را مــورد بررســی 
ــد.  ــر دوره زمانــی بیــن ماه   هــای ژوئیــه و دســامبر ۲۰۲۱ و همچنیــن ســال ۲۰۲۲ تمرکــز کردن ــد و ب قــرار دادن
ــا و  ــه دولت   ه ــد ک ــه می کن ــی را توصی ــزارش خــود اقدامات ــوان بخشــی از گ ــه عن ــز ب ــل متحــد نی ســازمان مل

ــد. ــروی کار گردشــگری اســتفاده کنن ــود نی ــع مشــکل کمب ــرای رف ــد از آن ب شــرکت ها می توانن

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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برگزاری اولين جشنواره فيلم كوتاه 
»جبين« در استان مركزی 

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان مرکــزی از برگــزاری اولیــن جشــنواره اســتانی فیلــم کوتــاه 
ــال  ــعار س ــتای ش ــگ کار( در راس ــوزه فرهن ــوان جبین)ح ــا عن ب

ــر داد. خب
ــر دارد در  ــن اداره کل در نظ ــزود: ای ــری اف ــام دلی ــزاد س به
آســتانه چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی ایــن 

جشــنواره اســتانی را برگــزار کنــد.
ــذار  ــای تاثیرگ ــه ه ــی از مولف ــا یک ــرد: قطع ــار ک وی اظه
ــانه ای  ــی رس ــزار فرهنگ ــتفاده از اب ــدف واال اس ــن ه ــبرد ای پیش
ــت،  ــز هس ــری نی ــم رهب ــام معظ ــد مق ــورد تاکی ــه م ــت ک اس
ــی و  ــش اصل ــنواره در دو بخ ــن جش ــت ای ــر اس ــن در نظ بنابرای

ــود. ــزار ش ــی برگ جانب
ــده  ــی در برگیرن ــش اصل ــه بخ ــان اینک ــا بی ــری ب ــام دلی س
ــات و محورهــای جشــنواره اســت و شــرکت در  ــی موضوع تمام
آن بــرای عمــوم آزاد اســت، افــزود: بخــش جانبــی ویــژه کارگــران، تعاونگــران، خانــواده هــای آنهــا، کارفرمایــان 

ــی اســت. و تشــکالت کارگــری و کارفرمای
برای دسترسی به جزییات هرچه بیشتر این خبر به لینک زیر مراجعه نمایید 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350623

ریيس پارک علم و فناوری اردبيل: 

دبير ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنيان

 معاونت علمی خبر داد: 

كتاب سلسله گزارش های 
تجربيات جهانی شركت های 

استارتاپی منتشر شد
 

 پرویــز کرمــی از انتشــار 
گزارش هــای  سلســله 
بررســی تجربیــات جهانــی 
اســتارتاپی  شــرکت های 
حوزه هــای  در  ۱۳جلــد  در 
ــا  ــب و کار نوپ ــف کس مختل

خبــر داد.
بــازارکار  گــزارش  بــه 
و  ارتباطــات  مرکــز  از 
اطالع رســانی معاونــت علمــی 

و فنــاوری ریاســت جمهــوری، پرویــز کرمــی دبیــر ســتاد فرهنگ ســازی اقتصاد 
ــه انتشــار کتــاب  دانش بنیــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ب
»بررســی تجربیــات جهانــی شــرکت هــای اســتارتاپی« در ۱۳جلــد اظهــار کــرد: 
نظــر بــه اینکــه در ســال هــای اخیــر توســعه زیســت بــوم شــرکت هــای نوپــا 
ــت  ــی معاون ــای اصل ــت ه ــی از ماموری ــی یک ــتارت آپ ــان و اس ــش بنی و دان
علمــی وفنــاوری در کنــار حمایــت از تحقیقــات مــرز دانــش و تجــاری ســازی 
فنــاوری هــا بــوده اســت بنابرایــن شــناخت چالــش هــای پیــش روی فعــاالن 
ــا  ــرای شــکل گیــری و رشــد پوی ــد کمکــی ب ایــن حــوزه در جهــان مــی توان

ــد. ــور باش ــا در کش ــر آنه ت
ــد نخســت  ــه داد: جل ــاوری ادام ــان فن ــش بنی ــارات دان مدیرمســئول انتش
ایــن کتــاب بــه بررســی تجربیــات جهانــی اســتارتاپ هــای حــوزه »مدیریــت 
پســماند« اختصــاص دارد. چــرا کــه ورود کارآفرینــان بــه ایــن حــوزه مــی توانــد 
منجــر بــه ارائــه راه حــل بــرای موضوعــات مختلــف ایــن حــوزه باشــد. در ایــن 
ــتارتاپی  ــتم اس ــا اکوسیس ــاط آن ب ــگاری و ارتب ــده ن ــی آین ــه مل ــاب برنام کت
ــر مطــرح شــدن مــواردی همچــون  معرفــی شــده اســت. همچنیــن عــالوه ب
ــدی  ــه جمــع بن ــان ب ــا در پای ــا و راهکارهــای توســعه اســتارتاپ ه ــش ه چال
راهکارهــای اســتارتاپی و مــدل هــای کســب و کار آنهــا پرداختــه شــده اســت.
دبیــر ســتاد فرهنگ ســازی اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت علمــی همچنیــن 
بیــان کــرد: شــرکت هــای اســتارتاپ در حــوزه »ورزش و ســالمت جســمانی«، 
ــالی« ،  ــت آب و خشکس ــاورزی« ، »مدیری ــوا«، »کش ــی ه ــت آلودگ »مدیری
ــگری« ،  ــرژی« ، »گردش ــی«، »ان ــوآوری اجتماع ــال« ، »ن ــالمت دیجیت »س
»بیمــه« ، »آمــوزش« ، »ســیمان و بتــن« و »معــدن« دیگــر مجموعــه هــای 

ایــن گزارشــات اســتارتاپی اســت.

 رییـس پـارک علـم و فنـاوری اردبیـل اعـالم کـرد: راه انـدازی مرکـز 
نـوآوری نمیـن، بسـتر مناسـبی بـرای فنـاوران این شهرسـتان بویـژه صنایع 

خـالق فراهـم مـی آورد.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از پارک علـم و فنـاوری اردبیل، رییـس پارک 
علـم و فنـاوری اردبیـل با اعالم اینکه مرکز نوآوری مشـترک شهرسـتان نمین با 
همـکاری مشـترک بیـن پارک علـم و فناوری اردبیل و دانشـگاه محقـق اردبیلی 
تکمیل و راه اندازی می شـود گفت: در آینده نزدیک با آماده سـازی زیرسـاخت های 

الزم مرکز رشـد این شهرسـتان نیـز راه اندازی خواهد شـد
رییـس پـارک علم و فنـاوری اردبیـل به همـراه فرماندار شهرسـتان نمین و 
رئیـس دانشـگاه محقق اردبیلـی در بازدید از این مرکز گفت: در تکمیل و توسـعه 
زیسـت بـوم فناوری و نـوآوری اسـتان مرکز نوآوری شهرسـتان نمیـن به عنوان 
پنجمیـن مرکـز در اسـتان کار خـود را آغاز نمـود. مجوز این مرکز در سـفر معاون 
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری صـادر و با مجـوز ایـن معاونت کار خـود را 

شـروع کرده است.
دکتر ابراهیم پور در ادامه به اهمیت گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان 
نمین پرداخت و افزود: با تلفیق صنایع دسـتی و گردشـگری و رشـد و شـکوفایی 
صنایـع خـالق بیـن اهالی سـاکن در مناطق گردشـگری و جـذب آنهـا در مرکز 

نـوآوری ایـن شهرسـتان می توان اقتصـاد پایدار ایجـاد نمود.
رئیـس پـارک علـم و فنـاوری بـا اشـاره بـه نقـش زنـان در تامیـن اقتصـاد 
خانوارهـا بـا تکیـه بر صنایع دسـتی و کسـب و کارهای خانگی اظهـار کرد: مرکز 
نوآوری شهرسـتان نمین در آینده نزدیک در آموزش و نشـر فرهنگ کسـب و کارهای 

خانگـی نقـش تاثیر گـزاری را در منطقـه نمین خواهد داشـت.

ابراهیـم پـور بـه حمایـت هـای تسـهیالتی از طرف صنـدوق هـای مالی از 
فنـاوران مسـتقر در پـارک و مراکـز نوآوری اشـاره و خاطرنشـان کـرد: این مرکز 
بعـد از افتتاحیـه کـه به احتمال در بهمن سـال جاری باشـد همه فنـاوران و زنانی 
کـه در حـوزه صنایـع خـالق فعالیـت مـی کننـد شناسـایی و بعـد از جـذب 
و مسـتقر شـدن حمایـت هـای قانونـی کـه بـه صـورت تسـهیالت و ارائـه 

مجـوزات خواهـد بـود انجـام خواهد شـد.
الزم بـه توضیـح اسـت مرکز نوآوری نمیـن با همکاری مشـترک پارک علم 
و فنـاوری اسـتان اردبیل و دانشـگاه محقـق اردبیلی و با حمایت هـای فرمانداری 

این شهرسـتان در حال آماده سـازی، تجهیز و افتتاح اسـت.

ــیس  ــنهاد تاس ــت: پیش ــان گف ــی اصفه ــگاه صنعت ــابق دانش ــس س رئی
ــورد  ــه م ــم ک ــه کردی ــوم ارائ ــه وزارت عل ــس را در دانشــگاه ب ــارک بیزین پ

ــع شــد. موافقــت واق
ــت:  ــار داش ــی اظه ــدی ابطح ــید مه ــا، س ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ب

ــود. ــس ش ــارک بیزین ــاخت پ ــگام س ــوم پیش وزارت عل
ــر  ــان اینکــه دانشــگاه صنعتــی اصفهــان طــی چنــد ســال اخی وی بابی

ــه داد: در ســال ۹۹  ــرار داشــته اســت، ادام در شــرایط ســخت بودجــه ای ق
، علی رغــم افزایــش ۴۵ درصــد هزینه هــا، بودجــه دانشــگاه کمتــر از 
ــوق  ــه صــرف حق ــه ۹۹ درصــد بودج ــوری ک ــد داشــت بط ۱۰ درصــد رش
ــرای اداره  ــد و ب ــگاه ش ــرکتی دانش ــای ش ــدان و نیروه ــتمزد کارمن و دس
ــا ۲  ــی تنه ــی و آموزش ــی، پژوهش ــجویی، فرهنگ ــوزه دانش ــگاه در ح دانش

ــد. ــی مان ــان باق ــارد توم میلی
وی بــا اشــاره بــه کاهــش درآمدهــای آموزشــی و خدماتــی  دانشــگاه، 
ــد  ــد رش ــگاه ۱۶۷ درص ــی دانش ــد اختصاص ــال ۹۹ درآم ــه داد: در س ادام

داشــته اســت.
ــال  ــرد:  در س ــح ک ــان تصری ــی اصفه ــگاه صنعت ــابق دانش ــس س رئی
ــکان  ــا ام ــه تنه ــید ک ــدی رس ــه ح ــگاه ب ــه دانش ــت بودج ۱۴۰۰ وضعی
ــراردادی و  ــمی، ق ــان رس ــی و کارکن ــای هیات علم ــوق اعض ــت حق پرداخ
پیمانــی بــود و بودجــه ۴ میلیــارد تومانــی بــرای کارکنــان شــرکتی بایــد از 

ــد. ــن میش ــری تامی ــل دیگ مح

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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پيشنهاد تاسيس پارک بيزینس به وزارت علوم 

راه اندازی مركز نوآوری نمين

 به توسعه صنایع خالق كمک می كند 

با انعقاد تفاهم نامه

بــا انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری آمــوزش و اشــتغال ســازمان آمــوزش 
فنــی و حرفــه ای کشــور و اتحادیــه سراســری زنبــورداران ایــران، توســعه 

فعالیت هــای مهارتــی زنبــورداران کشــور آغــاز شــد.
بــه گــزارش بــازارکار از روابــط عمومــی و امــور بین الملــل اتحادیــه 
ــران، تفاهم نامــه همــکاری آموزشــی و اشــتغال  سراســری زنبــورداران ای
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور و اتحادیــه سراســری 
زنبــورداران ایــران بــا هــدف برگــزاری دوره هــای توانمندســازی مهارتــی 
بــه صــورت آنالیــن و حضــوری جهــت متقاضیــان اشــتغال و کارآفرینــی 
در حــوزه زنبــورداری، ۱۲ دی مــاه ۱۴۰۰ بــه امضــای »محمدرضــا 
شاه پســند«، معــاون آمــوزش ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور 
و »میرمحســن موســویان«، مدیــر عامــل اتحادیــه سراســری زنبــورداران 

ایــران رســید.
ــوزش  ــازمان آم ــوزش س ــاون آم ــند، مع ــزارش، شاه پس ــن گ بنابرای
فنــی و حرفــه ای کشــور در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه جمعیــت پرشــمار 
ــوزش  ــه آم ــا زمین ــی دارد ت ــازمان آمادگ ــت: س ــور گف ــورداران در کش زنب
ــای  ــتانداردها و دوره ه ــورداری، اس ــا زنب ــط ب ــاغل مرتب ــارت در مش مه

ــد. ــم نمای ــی را فراه آموزش

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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زنبورداران ایران مجوز تأسيس آموزشگاه آزاد 
فني و  حرفه اي گرفتند

برای ارتقای تاب آوری ملی اجرا می شود

۴ پروژه زیستی برای ارتقای 

تاب آوری ملی اجرا می شود 
سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، 
چهـار پـروژه تعریف کرده اسـت تـا به کمک آن دو هدف »توسـعه فرهنگ سـازی 

اقتصـاد زیسـتی« و »ارتقـای تـاب آوری ملـی« را محقق کند.
بـه گزارش ایسـنا، یکـی از اهداف معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری 
بـرای حمایـت از شـکل گیری زیسـت بوم فنـاوری و نـوآوری در کشـور، افزایـش 
تـاب آوری ملـی اسـت. ایـن هـدف چنـد سـالی اسـت کـه بـا اجـرای برنامه هـا و 
پروژه هـای داخلـی در سـتادهای معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری دنبال 
می شـود. کاری کـه قـرار اسـت ارزش افـزوده قابـل توجهـی بـه اقتصـاد کشـور، 
تزریـق و بـا کمـک فنـاوری، دانـش، نـوآوری و اسـتفاده از ظرفیت هـای علمی به 

تـاب آوری ملـی کمـک کند.
برخـی کارشناسـان معتقدنـد که زیسـت فنـاوری می توانـد نقطه اتکایـی برای 
رهایـی از اقتصـاد نفتـی باشـد. این فنـاوری را عامل بـروز تغییرات جـدی در علوم 
مختلفی چون کشـاورزی، پزشـکی، محیط زیسـت، صنایع غذایی و غیره می دانند. 
بـر همیـن اسـاس و بـا توجه به نقـش و جایـگاه این فنـاوری در توسـعه اقتصادی 
و علمـی کشـور، سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت 
جمهـوری چهـار پـروژه تعریـف کـرده اسـت تـا بـه کمـک آن دو هدف »توسـعه 

فرهنگ سـازی اقتصـاد زیسـتی« و »ارتقـای تـاب آوری ملـی« را محقق کند.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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كمپ استارت آپی خانه نوآوری برگزار می شود 
  کمپ استارت آپی خانه نوآوری به مدت ۶ هفته در ۲ ماه پایانی سال با ظرفیت ۱۵ تیم برگزار می شود.

بــه گــزارش روابط عمومــی خانــه نــوآوری، کمــپ اســتارت آپی فراینــدی اســت کــه در آن تیم هــا و افــراد مســتعد بــه کمــک هــم شــروع بــه راه انــدازی 
یــک کســب وکار می کننــد. در طــول برپایــی کمــپ افــراد می تواننــد ســواالت خــود را از مشــاوران و متخصصــان ایــن حــوزه بپرســند و همچنیــن امــکان 

شــرکت در کارگاه هــای آموزشــی تخصصــی نیــز بــرای شــرکت کنندگان فراهــم اســت.
ــا اســتقرار در  ــوآوری تصمیــم دارد در دو مــاه پایانــی ۱۴۰۰ یــک کمــپ اســتارت آپی ۶هفتــه ای برگــزار کنــد. در ایــن کمــپ شــما می توانیــد ب ــه ن خان

فضــای کار اشــتراکی خانــه نــوآوری و شــرکت در کارگاه هــای آموزشــی تخصصــی، در زمینــه کســب وکار خــود فعالیــت کنیــد.
برای دسترسی به جزییات هر چه بیشتر این خبر به لینک زیر مراجعه نمایید 
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