
حذف استقالل و پرسپولیس و راه حل مدل تعاون
امیرعلی بینام

یادداشت سردبیر

آیـا بخـش تعـاون می توانـد جایگاه خـود را در کشـور باز کند؟؛ طـی روزهـا و هفته های 
پیـش همـه ایرانیـان ایـن خبـر تلـخ را شـنیدند و خواندنـد کـه بـا اعـام رسـمی 

AFC«اسـتقال و پرسـپولیس رسـما از لیـگ قهرمانـان آسـیا حـذف شـدند«
کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا در اطاعیه ای از ابطـال قطعی پروانه حرفه ای سـه تیم 
اسـتقال، پرسـپولیس و گل گهـر سـیرجان و غیبت این سـه تیم در لیـگ قهرمانان 

آسـیا خبر داد.
ایـن اتفـاق بعـد از آن رخ داد کـه AFC قبـل از اتمـام سـال ۲۰۲۱ در نامـه بـه 
فدراسـیون فوتبـال از وجـود نقایـص در پرونـده حرفـه ای ایـن سـه تیـم خبـر داده 
و خواسـتار ابطـال مجـوز حرفـه ای آن هـا و غیبـت در لیـگ قهرمانـان آسـیا شـده 
بـود امـا پنـج روز بـرای ارائـه اسـناد و مـدارک مهلـت داده بود کـه اتفاقـات بعدی 

تاسـف بـار بود.
در پـی ایـن اتفـاق تلـخ بود که موجـی از اعتراض و انتقـاد از عملکـرد نهادهای فعال 
در حـوزه ورزش کشـور شـکل گرفت و هواداران و پیشکسـوتان دو تیـم پرطرفدار که 
سـرمایه اجتماعـی ورزش کشـور هسـتند بیـش از سـایرین در این زمینه بـه اظهار نظر 

و انتقـاد پرداختند. 
در پـی ایـن شـرایط وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـه میدان آمـد و اعام کرد 
مـی توانـد مشـکل مزمـن و قدیمـی دو باشـگاه پرطرفدار اسـتقال و پرسـپولیس را 

حـل کند.
مهـدی مسـکنی معاون امور تعـاون وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی در گفتگویی 
اعـام کـرد: »مـدل تعاونـی بـرای مدیریـت مـردم بـر سـرخابی ها بهتریـن راهـکار 

است.«
او اعـام کـرد؛ حجـت الـه عبدالملکـی وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی حذف دو 
باشـگاه بـزرگ و محبوب پرسـپولیس و اسـتقال از لیـگ قهرمانان آسـیا را محصول 
مدیریـت غلط گذشـته دانسـته و حاال پیشـنهادی بـرای غلبه بر این مشـکل دارد. او 
اخیـراً از پیشـنهاد خـود به رئیس جمهـوری برای واگـذاری مدیریت ایـن دو تیم در 
قالـب تعاونـی بـه مـردم خبـر داده اسـت.  در نامـه حجـت اهلل عبدالملکـی بـه 
رئیـس جمهـور بـه تجربـه باشـگاه داری در دو تیم بارسـلونا و رئال  مادرید به شـیوه 
تعاونـی اشـاره و پیشـنهاد واگـذاری این دو باشـگاه به مـردم با نگاهی بـه این تجربه 

موفـق جهانی مطرح شـده اسـت.
همـه مـی دانیـم اقتصـاد ایـران به طور کلی شـامل سـه بخـش دولتـی، خصوصی و 
تعاونی اسـت و در اقتصاد کشـور مظلومترین بخش که شـاید به درسـتی از ظرفیت 
آن اسـتفاده نشـده و در طول سـال ها در حاشـیه بوده بخش تعاونی اسـت؛ بخشـی 
کـه گفتمـان الزم بـرای توسـعه آن شـکل نگرفتـه و در نبود جایـگاه الزم بـرای این 

بخـش؛ بخـش تعاونـی تـا مرحلـه ناکارآمدی و حـذف نیز پیش رفته اسـت. 
حـال یکبـار دیگر نام بخـش »تعاون« به عنـوان ناجی یکی از چالـش های اجتماعی 
آن هـم در قالـب ورزش مطرح شـده اسـت؛ وزیـر جوان و تیمش نیز پـای کار آمده اند تا 
ایـن مسـاله و چالـش را بـه نـام مردم و بـا مدل تعاونی حـل و فصل کننـد. آیا بخش 
تعاونـی کـه اینـک یکبار دیگـر در جایگاه مناسـبتری به میـدان آمده مـی تواند این 
معضـل و بسـیاری از مسـائل و چالـش هـای کشـورمان را در حوزه هـای اجتماعی و 
اقتصـادی و توسـعه کسـب و کارهای مـردم محور حل کند. آیا می تـوان از ظرفیت های 
تعاونـی در قالـب اصـل 44 به نحو مطلوب و تاثیرگذار اسـتفاده کرد؟ آیـا می توان از 
مفهـوم عمیـق تعـاون در کتـب و تعالیـم دینی مـا نیز به کـرات به آنها تاکید شـده، 
اسـتفاده کـرد؟ چالـش سـرخابی هـای پایتخت مـی تواند آزمـون و مدلی بـرای این 
موضـوع مهـم باشـد و بایـد منتظـر آینده باشـیم و ببینیم مسـئوالن، مـردم و بخش 

تعاونـی چـه خواهنـد کرد و چـه طرحی در ایـن زمینه در خواهنـد انداخت؟  
تشـکیل تعاونی هـا در جهـان به شـکل امروزی آن کـه در اواخر قرن نوزدهـم و اوایل 
قـرن بیسـتم بـه وجـود آمد، نهضتـی انسـانی، اخا قی و تربیتی اسـت که بـر مبنای 
آن نظـام اقتصـادی خاصـی برای رفـاه و ایجاد اشـتغال در جامعه پی ریزی می شـود، 

آیـا مـا هم مـی توانیـم از این ظرفیـت ها ها بهـره ببریم؟.

12صفحه
قيمت: 5000 تومان
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معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :

»طرح طاد« برای اشتغال دانش آموختگان
جویای کار اجرا می شود

چالش های اشتغال زنان
در گفت وگو با یک پژوهشگر

مطالعات امور زنان  

27

 مهمتریــن راهــکار بــرای ایــن کــه شــاهد اســتفاده 
درســت زنــان تحصیلکــرده از تخصصشــان باشــیم، 
ــا تصــور رایــج اشــتباهی کــه در  ایــن اســت کــه ب
ــا  ــود ی ــی ش ــه نم ــدی گرفت ــان ج ــتغال زن آن اش
ــت  ــا مخالف ــاال توســط آنه ــد ب ــا کســب درآم ب

ــود ــه ش ــود، مقابل ــی ش م

بسته حمایت مالی از 
مشاغل خانگی به زودی

ابالغ می شود
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعی گفت: توســعه مشــاغل خانگــی، یکی 
از بهتریــن مســیرهای پیشــرفت، افزایــش فرصــت هــای 
ــت  ــواده هاس ــداری خان ــزه و پای ــارت، انگی ــغلی ، مه ش
کــه در راس امــور و سیاســت گــذاری هــای وزارت تعــاون و کار 

ــرار دارد. ق

دعوت به همکاری

توضیحاتمدرک تحصیلیرشته تحصیلیعنوان شغلی

مدیریت، علوم اجتماعی، علوم انسانی، متصدی امور دفتری
مسلط به تایپ و نامه نگاری و فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانسعلوم ارتباطات

مکاتبات اداری

روابط عمومی و
بین الملل امور   

مدیریت، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، 
مسلط به برندسازی، مستند سازی، لیسانس، فوق لیسانس، دکتریروابط بین الملل، علوم ارتباطات

تولید محتوا، تسلط به زبان انگلیسی

لیسانس، فوق لیسانسبیهوشیکارشناس بیهوشی

لیسانساتاق عملکارشناس اتاق عمل

سابقه کار مرتبطفوق دیپلم و لیسانسرشته های مرتبطمهماندار

لیسانس و فوق لیسانسپزشکی، پیراپزشکی، مشاورهکارشناس پیگیری روند درمان

پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی آقا و خانم دعوت به همکاری می نماید.

توضیحات: بکارگیری به صورت تمام وقت و پاره وقت می باشد
عالقمندان می توانند رزومه کاری و درخواست خود را به آدرس ایمیل hr@ibcrc.ir  ارسال و یا جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره 88679403 تماس حاصل نمایید.

کارشناس حسابداری
●خانم ●دارای مدرک کارشناســی 
یا کارشناسی ارشد حســابداری و یا 

مدیریت مالی و صنعتی
●دارای سابقه کار حسابداری خزانه 

●حداقل تجربه دو سال
●تسلط یر مجموعه نرم افزار آفیس

●پیگیر و فعال روابط عمومی مناسب 
●دارای روحیه کار تیمی 

کمک کارشناس حسابداری
●خانم ●دارای مدرک کارشناســی 

حسابداری
●دارای سابقه کار حسابداری خزانه 

●حداقل تجربه شش ماه
●تسلط یر مجموعه نرم افزار آفیس

●پیگیر و فعال روابط عمومی مناسب 
●دارای روحیه کار تیمی 

شرکت روناک تجارت بيستون
 واقع در استان البرز شهرستان کرج منطقه یک از افراد 

واجدالشرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید

دعوت به همکاری

محل کارکرج منطقه یک حقوق و مزایای دریافتی: دارای حقوق مکفی و مناسب و بيمه تامين اجتماعی و مزایای جانبی 

آدرس سایت: rtben.com    ارسال رزومه فقط  از طریق واتساپ به شماره 09912701734 و یا ایميل 

 info@rtben.com

با محوریت اشتغال و کارآفرینی انجام شد؛ 

رونمایی سند ملی مهارت آموزی 
و اشتغال کارکنان وظیفه 

پنجمین  در  مسلح  نیروهای  وظیفه  کارکنان  اشتغال  و  آموزی  مهارت  ملی  سند 
جلسه شورای عالی مهارت آموزی به ریاست سردار باقری و با حضور وزرا و روسای 

سازمان های ذیربط برگزار شد.
به گزارش بازارکار، سردار موسی کمالی با اشاره به اینکه فردا سند ملی مهارت آموزی و 
اشتغال کارکنان وظیفه رونمایی شد، گفت: در این سند ساز و کارهای اجرایی مشخص 
می شود و وزارتخانه ها و سازمان نیروهای مسلح که متولیان این موضوع هستند در جریان 

جزئیات سند ملی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه قرار گرفتند.
به گفته مشاور عالی فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هر 
سازمان و وزارتخانه وظیفه دارد تا ردیفی برای اجرایی شدن این سند از بودجه کلی 

خود در نظر بگیرد.
کمالی به 4 سیاست راهبردی و ۱۵ سیاست اجرایی این سند اشاره کرد و گفت: 
آینده پژوهی مشاغل و مهارت ها مبتنی بر مأموریت های دستگاه ها و آمایش سرزمین، 
نیازسنجی مشاغل و مهارت ها در بازار کار و تدوین و پیاده سازی برنامه های اجرایی 
و مهارت های مورد  با مشاغل  طرح جامع مهارت آموزی کارکنان وظیفه متناسب 
نیاز حال و آینده کشور از سیاست های اجرایی ۱۵ گانه در راستای »مهارت آموزی 

متناسب با نیازها« است.
وی ادامه داد: همچنین فرهنگ سازی، ترویج و تبلیغ طرح جامع مهارت آموزی کارکنان 
وظیفه، تأمین محل اجرای دوره های مهارت آموزی کارکنان وظیفه، تعیین الزامات، 
منابع و به اشتراک گذاری امکانات مورد نیاز طرح جامع مهارت آموزی و ساماندهی و 
تربیت مربی دوره های مهارت آموزی کارکنان وظیفه از سیاست های اجرایی پانزده گانه 

در راستای »بهره گیری از ظرفیت های ملی« است.
مشاور عالی فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح گفت: 
سومین محور سیاست های راهبردی چهارگانه »استقرار سامانه های اطاعات مهارت 
و اشتغال« است که شامل تبادل و اشتراک گذاری اطاعات مشموالن دوره خدمت 
وظیفه عمومی، تبادل و اشتراک گذاری اطاعات شاغان بازار کار کشور، ایجاد ارتباط 
میان سامانه های تسهیل گری سیاست های بازار کار و مشوق های اشتغال کشور و ایجاد 

ارتباط میان سامانه های مشاوره تحصیلی و هدایت شغلی می شود.

کنفرانس دیده باني کسب و کار ایران برگزار می شود
دانشگاه  کارآفریني  دانشکده  در  ایران ۱4۰۱  کار  و  باني کسب  دیده  کنفرانس 
تهران دومین کنفرانس دیده باني کسب و کار شنبه دوم  بهمن ماه به صورت 
آناین به همت دانشکده کارآفریني دانشگاه تهران و دیده بان کسب و کار برگزار 

می شود. 
به گزارش بازارکار، دکتر علي داوري دبیر علمی کنفرانس دیده باني کسب و کار در 
رابطه با این کنفرانس توضیح داد: این رویداد در راستاي تحقق اهداف مسئولیت 
اجتماعي دانشگاه تهران و ضرورت معرفي رویکردهاي کاربردي دانشگاه به صنعت 
با محوریت پایش و تحلیل کسب و کار و کارآفرینی برگزار خواهد شد تا به فعاالن 
این  نتایج  همچنین  گردد.  کمک  مشکات  کاهش  در  کار  و  کسب  اکوسیستم 
برنامه ریزان کان کشور در جهت سیاستگذاري کارآمد راهگشا  براي  کنفرانس 

مي باشد.
اهداف این کنفرانس در چهار بخش، دیده باني ریسک ها و روندهاي پیش روي 
کسب و کارها در سال آینده، دیده باني استراتژی کسب و کارها در کرونا و پساکرونا، 
دیده باني صنایع و شرکت هاي موفق  دیده باني توسعه اکوسیستم کارآفرینی در 
سال ۱4۰۱ تعریف شده و همچنین در این کنفرانس کارآفرینان و فعاالن حوزه 
با دیدگاهي عمل گرایانه  تا  دانشگاهیان تاش خواهند کرد  استارتاپ دوشادوش 
محورهاي مختلف حوزه نوآوري مدل هاي کسب و کار،  تحلیل گري و هوش تجاري 
در توسعه کسب و کار ، استراتژي هاي رشد استارتاپ ها و اسکیل آپ و استراتژي هاي 

توسعه سازمان کارآفرین بررسی کنند.
این کنفرانس به ریاست دکتر جهانگیر یدالهی فارسی برگزار می شود و دکتر علي 

داوري، دبیر علمی و دکتر احسان چیت ساز، دبیر اجرایی این کنفرانس هستند.

نخستین جشنواره ملی 
ایده های برتر اشتغال زا

5و کارآفرینی کشور

ایجاد شورای مهارت افزایی
و صالحیت حرفه ای 

3دانش آموختگان

معاون پژوهش وزارت علوم اعالم کرد 

توپ تعاون در مستطیل 
سبز فوتبال

8

تعاون بخش  خودنمایی  برای  فرصتی 

حمایت موسسه کار و تامین 
اجتماعی  از مشاغل سبز

10

از سوی دکتر شریعت اعالم شد 

خبرهای خوش برای بیمه
و اشتغال قالیبافان 

2

از سوی وزارت کار اعالم شد 

در گفت و گو با دکتر سرهنگی  اعالم شد 

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به اینکه یک میلیون و 4۰۰ هزار دانش آموخته 
بیکار در کشور وجود دارد، گفت: برای رفع این مشکل به دنبال اجرای طرح اشتغال موقت 

دانش آموختگان جویای کار موسوم به »طاد« هستیم.

در طرح »طاد« به دنبال این هستیم که دانش آموختگان را به طور موقت مشغول، درگیر و 
متصل به شرکت ها و مجموعه هایی کنیم که ظرفیت کار دارند

با امضای قراردادی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت  گرفت

5000 میلیارد ریال تسهیالت برای توسعه اشتغال 
کارآفرینی در بخش گردشگری

سعید اوحدی افزود: از کل تسهیات درنظر گرفته شده، معادل 4۰ درصد در حوزه  
صنایع دستی و 6۰ درصد در طرح های گردشگری با رویکرد تکمیل طرح های نیمه 
تمام باالتر از 7۰ درصد پرداخت خواهد شد که خروجی آن اشتغالزایی برای کشور باشد. پیش 
بینی می کنیم با قراردادهایی که وزارت میراث فرهنگی با بانک های عامل دارد، حدود 4۰ 

هزار شغل جدید در مناطق مختلف کشور ایجاد شود. 
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توضیحات وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعیوزیر بهداشت:

 درباره نشست با کمیسیون اجتماعی مجلس 

و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر  پژوهشــی  معــاون 
فنــاوری گفــت: دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی 
در نظــام آمــوزش مهارتــی بایــد در حــوزه اشــتغال 
و فنــاوری نقش آفرینــی کنــد و از ظرفیت هــای 
موجــود بهــره منــد شــود، در ایــن راســتا بســیاری 
از واحدهــای ایــن دانشــگاه، مراکــز رشــد در جــوار 

ــد. ــاد کرده ان ــت ایج صنع
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر پیمــان صالحــی 
در همایــش نقــش دانشــگاه علمــی کاربــردی 
ــوزش و  ــان آم ــد می ــر پیون ــور ب ــعه کش در توس
پــرورش و نظــام آمــوزش عالــی مهارتــی تاکیــد و 
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر ایــن ارتبــاط کمتــر 
ــن  ــش ای ــت افزای ــه در جه ــد ک ــده و می طلب ش

ــود. ــته ش ــال گام برداش اتص
هنرســتان  وارد  وقتــی  هنرآمــوز  افــزود:  وی 
ــد آینــده خــود را در نظــام آمــوزش  می شــود، بای
عالــی کشــور نیــز ببینــد. دوره کاردانــش براســاس 
نیــاز تعییــن شــده و بایــد در نظــام آمــوزش 
عالــی هــم بتوانــد کارایــی داشــته باشــد. نزدیــک 
شــدن بــه وزارت آمــوزش و پــرورش بــرای ایجــاد 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــتگی بای پیوس
و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر  پژوهشــی  معــاون 
ــر معظــم انقــاب  ــد رهب ــه داد: تاکی ــاوری ادام فن
در موضــوع اشــتغال، آمــوزش نیــروی انســانی 
متخصــص، کارآمــد و متناســب بــا نیازهــای بــازار 
کار و ارتقــای تــوان کارآفرینــی بــا مســئولیت 
ــورد  ــد م ــه بای ــت ک ــور اس ــی کش ــام آموزش نظ

ــرد. ــرار گی ــه ق توج
دکتــر صالحــی یــادآور شــد: ایــن وزارتخانــه 
ــوزش  ــئول آم ــردی را مس ــی کارب ــگاه علم دانش
ــع  ــاوت جام ــد و وجــه تف ــی دان ــی م ــی مهارت عال
ــی  ــگاه فن ــازمان و دانش ــا س ــردی ب ــی کارب علم
ــوأم  ــت. ت ــوع اس ــن موض ــز همی ــه ای نی و حرف
کــردن آمــوزش و مهــارت و جلــب همــکاری 
ــرای اســتفاده از مشــارکت  بنگاه هــای اقتصــادی ب

ــوزه  ــا در ح ــاز ارتق ــه س ــد زمین ــی توان ــا م آنه
اشــتغال و فنــاوری باشــد.

وی خاطرنشــان کــرد: اتفاقــی کــه در دنیــا افتــاده 
ــن  ــده، ای ــه ش ــه آن توج ــر ب ــران کمت ــا در ای ام
اســت کــه نیــروی انســانی از بخــش آموزش هــای 
ــوع  ــن موض ــوند. ای ــازار کار می ش ــی وارد ب مهارت
ــری  ــم پیگی ــران ه ــدی در ای ــور ج ــه ط ــد ب بای
ــدارک  ــه م ــته ب ــوز وابس ــران هن ــا در ای ــود، ام ش

ــتیم. ــگاهی هس دانش
معــاون وزیــر علــوم یــادآور شــد: در مصوبــه 
ــه  ــه چگون ــر شــده ک ــی ذک ــی مهارت ــوزش عال آم
ــطح  ــد و س ــینی ببین ــوزش تکنس ــر آم ــک نف ی
بــاالی اشــتغال را طــی کنــد، نیــروی کار در ســایر 
ــگاهی  ــدرک دانش ــتن م ــود داش ــا وج ــورها ب کش
ــی را  ــای مهارت ــای آموزش ه ــم دوره ه ــد بازه بای

ــد. ــب بگذران ــه مرات ب
ــه ای  ــای حرف ــام صاحیت ه ــر نظ ــزود: اگ وی اف
االجــرا شــود،  قانــون الزم  یــک  بــه صــورت 
تکلیــف آمــوزش مهارتــی بــرای همیشــه مشــخص 
ــروی  ــه اشــتغال نی ــن واســطه ب ــه ای می شــود و ب

ــود. ــی ش ــک م ــد کم مول

معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم بــا تاکیــد بــر اینکــه 
مزیــت مطلــق دانشــگاه علمــی کاربــردی، آمــوزش 
در جــوار محیــط واقعــی کار اســت، اظهــار کــرد: 
ــری  ــدی پیگی ــورت ج ــه ص ــوع ب ــن موض ــر ای اگ
شــود، حرکــت در جهــت ماموریــت دانشــگاه 
ــه  ــن قضی ــاز در ای ــورد نی ــی م ــا کارای ــت ت اس

ــود. ــاد ش ایج
دکتــر صالحــی بــا بیــان اینکــه بــرای گســترش در 
برنامه ریــزی رشــته های متناســب بــا بــازار کار 
ــد  ــازار کار بای ــت: ب ــرد، گف ــل ک ــال عم ــد فع بای
ــد احصــا شــود.  ــازار هــم بای رصــد شــود و نیــاز ب
بایــد بدانیــم کــه نیــاز بــازار کار بــرای رشــته های 

ــه کــدام ســمت اســت. مهارتــی ب
ــده  ــل ای ــوم تبدی ــا مفه ــوآوری ب ــه داد: ن وی ادام
بــه محصــول ریل گــذاری خوبــی بــه صــورت 
مویرگــی در کشــور داشــته اســت، مراکــز نــوآوری، 
مراکــز رشــد، پــارک علــم و فنــاوری و مراکــز علــم 

ــده اند. ــدازی ش ــاوری راه ان و فن
و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر  پژوهشــی  معــاون 
فنــاوری تاکیــد کــرد: دانشــگاه جامــع علمــی 
کاربــردی در نظــام آمــوزش مهارتــی، بایــد در 
ــته  ــی داش ــاوری نقش آفرین ــتغال و فن ــوزه اش ح
ــد  ــود بهره من ــتر موج ــای بس ــد و از ظرفیت ه باش
واحدهــای  از  بســیاری  راســتا  ایــن  در  شــود. 
علمــی کاربــردی توانســتند مراکــز رشــد در جــوار 

ــد. ــاد کنن ــت ایج صنع
ــی بازیگــران  ــادآور شــد: همگرای ــر صالحــی ی دکت
در حــوزه آمــوزش مهارتــی موضــوع مهــم دیگــری 
ــر  ــرد. ه ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک اس
اســمی کــه روی ایــن نهادهــا باشــد، خــوب 
اســت کــه بازیگــران هــم جایــگاه خــود را بداننــد، 
ــی  ــی م ــه تصمیم ــه چ ــد ک ــم بدانن ــان ه مخاطب
ــه اهمیــت ایــن موضــوع  ــا توجــه ب ــد، مــن ب گیرن
اعــام آمادگــی بــرای همگرایــی در ســطوح بــاال و 

ــم. ــی مــی کن اجرای

معاون پژوهشی وزیر علوم:

نیروی انسانی ازبخش آموزش های مهارتی وارد بازار کار می شود

داوطلبان دستیاری خود را برای آزمون 
اردیبهشت ماه آماده کنند

وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه آزمــون 
دســتیاری از ایــن پــس هــر ســال در 
اردیبهشــت مــاه برگــزار خواهــد شــد، گفت: 
منابــع آزمــون دســتیاری نیــز بایــد از قبــل 
ــان  ــا داوطلب ــود ت ــام ش ــان اع ــه داوطلب ب
ــون  ــرکت در آزم ــرای ش ــی الزم را ب آمادگ

داشــته باشــند
بــه گــزارش مفــدا، دکتــر عین اللهــی ضمن 
بیــان ایــن مطلــب در جمــع خبرنــگاران بــا 
تاکیــد بــر اینکــه آزمون دســتیاری پزشــکی 
هــر ســال اردیبهشــت مــاه برگــزار خواهــد 
ــون  ــرش در آزم ــئله پذی ــت: مس ــد، گف ش
دســتیاری بــرای پزشــکان مــا بســیار مهــم 
اســت و ســالیانه حــدود ۱۰ تــا ۱۵ هــزار نفر 

در ایــن آزمــون شــرکت میکننــد.
وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه ســالیانه ۳ تــا ۴ هــزار نفــر در آزمــون دســتیاری پذیرفته 
مــی شــوند، تاکیــد کــرد: آنچــه کــه در مــورد زمــان برگــزاری ایــن آزمــون تصمیــم گیــری 
ــزار شــود و  ــاه برگ ــال در اردیبهشــت م ــر س ــتیاری ه ــون دس ــه آزم ــن اســت ک شــده ای

داوطلبــان از االن آمــاده باشــند کــه در آزمــون اردیبهشــت مــاه شــرکت کننــد.
ــع آزمــون  ــرد تخصصــی در خصــوص مناب ــان اینکــه اعضــای بُ ــا بی ــر عیــن اللهــی ب دکت
ــه  ــل ب ــد از قب ــا بای ــع و رفرنس ه ــن مناب ــرد: ای ــد ک ــد، تاکی ــم میگیرن ــتیاری تصمی دس
داوطلبــان اعــام شــود تــا داوطلبــان آمادگــی الزم بــر اســاس منابــع جدید را داشــته باشــند.

 ۲ سال معافیت بیمه ای برای
 به کارگیری نیروی جدید 

در صورت جذب کارورز در واحد های پذیرنده، کارفرمایان می توانند از معافیت حق بیمه 
سهم کارفرما به مدت حداکثر دوسال برخوردار شوند. 

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت:  از 
ابتدای سال ۱۱۷ نفر شامل در ۸۱ واحد پذیرنده از مزایای طرح مشوق بیمه ای سهم 
کارفرما برخوردار شدند که از این تعداد ۸۹ نفر فارغ التحصیان دانشگاهی امسال بودند.

وی معتقد است افرادی که دوره مقدماتی طرح کارورزی )دوره سه ماهه( در کارگاه و 
از طرح  ماه می توانند  تا ۲۱  اند حداکثر  استفاده کرده  موسسات مشمول دستورالعمل 

مشوق بیمه ای استفاده کنند.
ماه   ۲۴ حداکثر  معافیت(  و  مقدماتی  دوره  )شامل  کارورزی  دوره  مدت  وی  گفته  به 
است که طی آن کارورز به منظور تبادل دانش کسب تجربه و ارتقای مهارت در کارگاه 

مشغول است.
وی معتقد است دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی کارشناسی که در زمان 
ثبت نام کمتر از ۳۵ سال تمام سن داشته باشند؛ و همچنین در طول دو سال قبل از 
ثبت نام دارای سوابق بیمه ای به مدت ۳ ماه یا بیشتر بوده و یا سابقه بیمه پردازی در 
شغلی که بابت آن طی دوره کارورزی جذب کارگاه می شود، داشته باشد، مشمول این 

دستورالعمل نمی باشد.
طرح مشوق بیمه ای سهم کارفرما باعث افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان 
دانشگاهی از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار شده و 
همچنین سبب فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه اقتصادی و 

کاهش هزینه بکارگماری نیروی کار برای کارفرما می شود.
 از ابتدای سال ۱۱۰ نفر متقاضی و ۱۶ واحد پذیرنده در سامانه کارورزی ثبت نام کردند 

که ۸۹ قرارداد کارورزی منعقد شده است.

کارفرمایان بخوانند

از پایــان  رئیــس کمیتــه آمــوزش و پــرورش 
بررســی طــرح ســاماندهی، تأمیــن و تربیــت 
نیــروی انســانی آمــوزش و پــرورش در کمیســیون 
آمــوزش خبــر داد و گفــت: ایــن طــرح در قالــب 
ــم  ــی تقدی ــن علن ــرح در صح ــرای ط ــاده ب ۸ م

ــد.  ــه ش ــأت رئیس هی
مهــدی اســماعیلی در تشــریح نشســت کمیســیون 
ــوان  ــس عن ــاوری مجل ــات و فن ــوزش، تحقیق آم
کــرد: در نشســت امــروز طــرح ســاماندهی، تأمیــن 
ــی  ــی و پرورش ــانی آموزش ــروی انس ــت نی و تربی

وزارت آمــوزش و پــرورش در دســتور کار قــرار 
گرفــت کــه بــر ایــن اســاس ۸ مــاده از ایــن طــرح 

ــب رســید. ــه تصوی در نشســت امــروز ب
شــورای  مجلــس  در  میانــه  مــردم  نماینــده 
اســامی ادامــه داد: بــر اســاس ایــن طــرح وزارت 
ــای  ــف اســت در آزمون ه ــرورش مکل ــوزش و پ آم
اســتخدامی موضــوع مــاده ۲۸ اساســنامه دانشــگاه 
فرهنگیــان، بــرای افــرادی که در امــور آمــوزش و پرورش 
وزارت  غیردولتــی  و  دولتــی  واحدهــای  بــا 
آمــوزش و پــرورش همــکاری کرده انــد، بــه ازای 
یــک ســال ســابقه تمــام وقــت، ضریــب ۱.۱  بــرای 
ــد  ــبه کنن ــون محاس ــا در آزم ــره مکتســبه آنه نم
ــر  ــتر حداکث ــابقه بیش ــال س ــر س ــه ازای ه و ب
تــا  ۵ ســال ســابقه، ایــن ضریــب بــه میــزان یــک 

ــد. دهــم افزایــش یاب
ــیون  ــرورش کمیس ــوزش و پ ــه آم ــس کمیت رئی
ــن  ــر اســاس ای ــه داد: ب ــات ادام ــوزش و تحقیق آم
طــرح افــرادی که متقاضی اســتخدام در آمــوزش و پرورش 
ــود در  ــته  خ ــاس رش ــر اس ــد ب ــتند می توانن هس
ــس از طــی  ــد و پ ــاده ۲۸ شــرکت کنن ــون م آزم
بتواننــد در کاس هــای درس  مراحــل قبولــی 

ــند. ــته باش ــور داش حض
ــن  ــن اســاس کار بررســی ای ــر ای ــرد: ب ــح ک تصری

طــرح در کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات بــه 
پایــان رســید و ایــن طــرح بــرای بررســی در 
ــأت رئیســه می شــود. ــم هی ــس تقدی صحــن مجل

وی بــا بیــان اینکــه ایــن طرح نیــاز آمــوزش و پــرورش 
بــه نیــروی انســانی را برطــرف خواهــد کــرد، 
ادامــه داد: بــر اســاس آمــار اعــام شــده از ســوی 
ــا  ــه ب ــن وزارتخان ــرورش ای مســئوالن آمــوزش و پ
کمبــود ۱۵۰ هــزار معلــم مواجــه اســت و در ایــن 
ــده  ــه اینکــه طــی ۳ ســال آین ــا توجــه ب طــرح ب
نیــاز  رو بــه افزایــش اســت، جبــران نیــروی 

ــد. ــد ش ــی خواه ــانی پیش بین انس
ــس  ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــو کمیس عض
در  تاکنــون طرح هــای مصــوب  یــادآور شــد: 
زمینــه اســتخدامی معلمــان معطــوف بــه گذشــته 
بــوده ولــی ایــن طــرح معطــوف بــه آینــده اســت و 
نیازهــای آمــوزش و پــرورش در آینــده را برطــرف 
ــه  ــور ب ــرح مذک ــه ط ــن اینک ــرد ضم ــد ک خواه
هیــچ عنــوان بــرای دولــت بــار مالــی نــدارد چــرا 
ــر  ــال حاض ــرورش در ح ــوزش و پ ــه وزارت آم ک
ــوق  ــود حق ــمی خ ــای غیررس ــی نیروه ــه تمام ب
پرداخــت می کنــد و ایــن طــرح فقــط قصــد 

ــمی را دارد. ــای غیررس ــاماندهی نیروه س

اسماعیلی در تشریح دستور کار کمیسیون آموزش خبر داد:

طرح ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش راهی صحن مجلس شد 

ابــاغ  بــا  بهداشــت  وزارت  آموزشــی  معــاون 
ــگاه  ــا و دانش ــکده ه ــای دانش ــه روس ــه ای ب نام
ــات  ــر جــذب اعضــای هی ــوم پزشــکی ب ــای عل ه
ــوان  ــد و عن ــز تاکی ــن مراک ــوان در ای ــی ج علم
ــد ســهم مشــخصی  کــرد: در فراخــوان جــذب بای
بــرای جــذب پیمانــی اعضــای هیــات علمــی 

دندانپزشــکی اختصــاص یابــد.
بــه گــزارش بــازارکار، در نامــه دکتــر باقــری 
ــاب  ــت خط ــی وزارت بهداش ــاون آموزش ــرد مع ف
ــوم  ــکده های عل ــگاه ها و دانش ــای دانش ــه روس ب

ــت: ــده اس ــکی آم پزش
»از آنجــا کــه نقــش ویــژه، بــی بدیــل و تاثیرگــذار 
ــوزه  ــا در ح ــگاه ه ــی دانش ــات علم ــای هی اعض
ــه فقــط انجــام وظیفــه  آمــوزش علــوم پزشــکی ن
و  آمــوزش  امــر  در  معلمــی  ذاتــی  و  شــریف 
ــا  ــه ب ــت، بلک ــجویان اس ــه دانش ــش ب ــال دان انتق
ــن  ــی ای ــالت واقع ــری رس ــت باالت ــه اهمی درج
قالــب  انســان ســازی در  فرهیختــگان همانــا 
ــی  ــش آموختگان ــکان و دان ــرورش پزش ــت، پ تربی
متعهــد و اخــاق مــدار و درد آشــنا بــرای کمــک 

ــت. ــریت اس ــه بش ب
یکــی از مهمتریــن سیاســت هــای راهبــردی 
ــوم پزشــکی  ــای عل ــان دانشــگاه ه ــا و معاون روس
ــگاه اعضــای هیــات  ــاء جای ــت و ارتق کشــور، تقوی
علمــی در عرصــه هــای مختلــف دانشــگاه اســت. 
متاســفانه در طــی چنــد ســال اخیــر بــا توجــه بــه 
فضــای اقتصــادی ســخت ناشــی از تحریــم هــای 
ــگاه  ــورمان، دانش ــه کش ــرب علی ــه غ ناجوانمردان
هــای علــوم پزشــکی نتوانســته انــد کــه بــه نحــو 
ــاختار  ــه س ــت بنی ــه تقوی ــبت ب ــته ای نس شایس

ــد. ــات علمــی خــود همــت گمارن بخــش هی
در بســیاری از مواقــع بــه جهــت محدودیــت هــای 

مالــی و بودجــه ای، دانشــگاه هــا کمبــود نیــروی 
ــه  ــوزه را ب ــن ح ــود در ای ــاز خ ــورد نی ــانی م انس
ــد  ــم و متعه ــر مقی ــای غی ــذب نیروه ــک ج کم
ــق  ــین ح ــا مدرس ــب K و ی ــر ضری ــت نظی خدم
ــتا  ــن راس ــد. در ای ــاخته ان ــع س ــی مرتف التدریس
ضمــن تقدیــر از اعضــای هیــات علمــی علــی 
عرصــه  در  آنهــا  فــراوان  هــای  تــاش  رغــم 
آمــوزش ضــرورت ارتقــای ضریــب مانــدگاری 
ــکان  ــه ام ــا ک ــات علمــی دانشــگاه ه اعضــای هی
روی  بــر  هدفمنــد  و  کان  گــذاری  ســرمایه 
ــا را  ــرای آنه ــس ب ــای تدری ــارت ه ــش مه افزای
توجیــه پذیــر مــی ســازد و نظــام جانشــنین 
ــت. ــروری اس ــد، ض ــی کن ــت م ــروری را تقوی پ

تاکیــد بــر توســعه نیــروی انســانی مانــدگار ســبب 
مــی شــود کــه فراینــد تبییــن و تحکیــم اصالــت 
ــری و هدفمنــدی مبتنــی  ــه مســئولیت پذی روحی
بــر فضــای اخاقــی و علمــی دانشــگاه شــکل 

ــد. ــت یاب ــدام تقوی ــه و م گرفت
ــن  ــرد بنیادی ــک راهب ــوان ی ــه عن ــن لحــاظ ب بدی
ضــروری اســت کــه شــاخص هــای مهمــی نظیــر 
ــوت  ــگاه در کس ــور در دانش ــزه حض ــش انگی افزای
معلمــی و همچنیــن ضریــب ماندگاری آنهــا از گام 
ــگان  ــش آموخت ــذب دان ــایی و ج ــت شناس نخس
ــه  ــتن ب ــت پیوس ــتعد، جه ــه و مس ــوان، نخب ج
نــاوگان وزیــن و گــران بهــای هیــات علمــی 
دانشــگاه هــا بــه صــورت خــاص مدنظــر مدیــران 
ارشــد دانشــگاه هــا قــرار گیــرد و سیاســت هــای 
ــن  ــت تبیی ــه دق ــن حضــور ب تشــویقی الزم در ای

ــود. ــال ش و اعم
ــار  ــوت در کن ــه و پیشکس ــاتید باتجرب ــم اس تکری
مســتعد،  و  متعهــد  جــوان،  اســاتید  جــذب 
ســبب تقویــت نظــام پســندیده الگوســازی و 

ــال ریشــه  ــن ح ــده و در عی ــروری ش جانشــین پ
ــه ای  ــش آموخت ــر دان ــگاه ه ــت دانش ــای هوی ه
را مســتحکم مــی کنــد. از همــه همــکاران در 
ــی  ــع م ــن توق ــکی ای ــوم پزش ــای عل ــگاه ه دانش
رود کــه بــه ایــن مهــم بــه صــورت ویــژه اهتمــام 

ــد. ورزن
بــا توجــه بــه گــزارش دبیرخانــه شــورای آمــوزش 
ــدید  ــود ش ــی کمب ــی مبن ــکی و تخصص دندانپزش
ــای  ــکده ه ــب دانش ــی غال ــای علم ــداد اعض تع
دندانپزشــکی کشــور ضــروری اســت دانشــگاه 
ــتای  ــکی در راس ــکده دندانپزش ــای دارای دانش ه
مرتفــع کــردن ایــن ضعــف ســاختاری، کمــک بــه 
ــری از  ــی و جلوگی ــتانداردهای آموزش ــظ اس حف
نــزول ســطح کیفــی آمــوزش دانشــجویان، برنامــه 
ــرده و در  ــود ک ــاتید خ ــظ اس ــت حف ــدی جه ج
ــی  ــات علم ــذب هی ــوان ج ــام فراح ــد اع فرآین
پیمانــی ســهم مناســبی را بــه ایــن دانشــکده هــا 

ــد«. ــاص دهن اختص

از سوی معاون آموزشی وزارت بهداشت عنوان شد؛

تاکید بر جذب اعضای هیات علمی جوان در دانشگاه ها

وزیــر تعــاون،کار و رفــاه 
ــت  ــد از نشس ــی بع اجتماع
بــا کمیســیون اجتماعــی 
مجلــس از  بیمــه قالیبافــان 
بــا  اشــتغال  توســعه  و 
همــکاری دســتگاه هــای 

مختلــف خبــر داد.
از  بــازارکار  گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط  مرکــز 
وزارت  رســانی  اطــاع  و 
تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی 
ــی در  ــت اهلل عبدالملک حج

حاشــیه جلســه کمیســیون  اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی، در خصــوص 
ــی  ــن جلســه دغدغه های ــن جلســه گفــت: در ای موضوعــات مطرح شــده در ای
ــه  ــد ک ــرح ش ــامی مط ــورای اس ــس ش ــرم مجل ــدگان محت ــوی نماین از س

ــد. ــورد داده ش ــن م ــی در ای ــاً توضیحات متعاقب
وی بــا اشــاره بــه اعــام خبرهــای خــوب در ایــن جلســه گفــت:  ان شــاءاهلل بــا 
حمایــت ســازمان برنامه وبودجــه ســهمیه های جدیــدی بــرای بیمــه قالیبافــان 
ــی  ــزان قالیباف ــرای عزی ــی ب ــر خوب ــن خب ــرد و ای ــد ک ــدا خواه اختصــاص پی

اســت کــه بیمــه آن هــا از امســال اجرانشــده اســت.
ــه ای  ــه کمیت ــر ک ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع  وزی
ــزود:  ــم، اف ــکیل داده ای ــامی تش ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــور نماین ــا حض ب
ــهیل در  ــاد تس ــری و ایج ــرای بازنگ ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــکاران س هم
ــد و  ــدام می کنن ــتند اق ــاص هس ــای خ ــزو گروه ه ــه ج ــرادی ک ــه ی اف بیم
ــد. ــه ای پرداخــت می کن ــت به صــورت یاران ــا را دول ــه کارفرم ســهم حــق بیم

ــرای توســعه بیمــه  ــاه ب ــن م ــرو درخواســت چندی ــه داد: پی  عبدالملکــی ادام
ــس  ــول رئی ــا ق ــی ب ــای دولت ــش بدهی ه ــل افزای ــاص از مح ــای خ گروه ه

ــد. ــد ش ــال خواه ــی و فع ــورد عملیات ــن م ــه ای ــازمان برنامه وبودج س
وی بابیــان اینکــه نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی ســؤاالتی در ارتبــاط 
ــات  ــن خصــوص مصوب ــه کــرد:  در ای ــد اضاف ــا بحــث اشــتغال مطــرح کردن ب
شــورای ملــی اشــتغال به ســرعت پیگیــری می شــود و وعــده یــک میلیــون و 
۸۵۰ هــزار شــغل بــرای ۱۸ مــاه یعنــی نیمــه دوم ســال ۱۴۰۰ و کل ســال ۱۴۰۱ با 
همــکاری ۷۱ دســتگاه را پیــش می بریــم و در ایــن زمینــه ۱۷۵ برنامــه اشــتغال زا 

ــم. ــم کرده ای ــرح و تنظی را مط
ــی  ــاره اشــتغال نگران ــا از اســتان های مــرزی درب ــزان م  وی اظهــار کــرد: عزی
داشــتند کــه ۲ مصوبــه بســیار مهــم در شــورای عالــی اشــتغال فقــط بــرای این 

ــت. ــال اجراس ــت و در ح ــده اس ــتان ها گنجانده ش اس
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در پایــان بابیــان این کــه ۱۰۰ نقطــه بحرانــی 
اشــتغال را در نظــر گرفتــه و بررســی میدانــی می شــوند تــا نســخه های 
ــه  ــاد نقط ــرد: هفت ــه ک ــود اضاف ــه ش ــر گرفت ــدام در نظ ــا هرک ــب ب متناس
شناسایی شــده و کار عارضه یابــی و تدویــن بســته های اختصاصــی بــرای 
آن هــا کــه دغدغــه نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی بــود 

ــی رود. ــش م ــت پی ــا جدی ــاءاهلل ب ــت و انش ــده اس شروع ش

معــاون توســعه کارآفرینــی و 
و  کار  تعــاون،  وزارت  اشــتغال 
ــعه  ــت: توس ــی گف ــاه اجتماع رف
مشــاغل خانگــی، یکــی از بهترین 
افزایــش  پیشــرفت،  مســیرهای 
ــارت،  ــغلی ، مه ــای ش فرصــت ه
انگیــزه و پایــداری خانــواده هاســت 
که در راس امور و سیاســت گــذاری های 
وزارت تعــاون و کار قــرار دارد.
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر 
در  بیراونــد  کریمــی  محمــود 
ــعه  ــی توس ــرح مل ــد از ط بازدی
اســتان  در  خانگــی  مشــاغل 

ــا   ــی و ب ــیار عال ــی  بس ــای خانگ ــگاه ه ــرد: نمایش ــان ک ــزگان خاطرنش هرم
ــط  ــکل آن مرتب ــده مش ــود و عم ــی ش ــد م ــه تولی ــه منطق ــوالت نوآوران محص

ــت. ــازار اس ــوزه ب ــا ح ب
ــی در  ــرای بازســازی مشــاغل خانگ ــی ب ــای مال ــت ه ــرد: حمای ــح ک وی تصری
ــق  ــا تزری ــاده اســت و ب ــر کشــور آم ــه سراس ــاغ ب ــرای اب ــن  و  ب ــال تدوی ح

ــد. ــاره می گیرن ــی دوب ــا جان ــب و کاره ــن کس ــی، ای ــهیات مال تس
ــان  ــای درد دل و مشــکات کار آفرین ــه پ ــد ب ــن بازدی ــد در ای کریمــی بیرانون

ــا آشــنا شــد. ــا مســائل و مشــکات آنه ــک ب نشســت و از نزدی
ــاه  ــاون، کار و رف ــا همــکاری وزارت تع ــی توســعه مشــاغل خانگــی ب طــرح مل
اجتماعــی بــا هــدف ایجــاد، توســعه و پایدار ســازی مشــاغل خانگــی در ۳۱ اســتان 
کشــور فعالیــت مــی کنــد و بســتر و ظرفیــت خوبــی بــرای توســعه اشــتغال و 

کارآفرینــی در کشــور اســت.
ــز در  ــگاهی نی ــاد دانش ــد جه ــز رش ــن آوری مرک ــاون ف ــر، مع ــه مظف صدیق
حاشــیه ایــن بازدیــد گفــت: از ۶۵ نفــر پیشــران، ۱۵ نفــر بــرای بازگــو کــردن 

ــد. ــع شــده ان ــم جم ــر دســت خــود دور ه مشــکات و نشــان دادن هن

وی ورود به بازار فروش را  عمده مشکالت مشاغل خانگی عنوان کرد

هزینه پایین و بهره وری باال، مزیت مشاغل خانگی است
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــتغال وزارت تع ــی و اش ــعه کارآفرین ــاون توس مع
ــازار  ــعه ب ــای توس ــت: بســته ه ــزگان گف ــد از کارگاه نقشــینه در هرم در بازدی
مخصــوص هــر اســتان در حــال تدویــن اســت و بــا نظــر فعالیــن کســب و کار 

ــه اجــرا در خواهــد آمــد. هــر اســتان ب
محمــود کریمــی بیراونــد در ایــن بازدیــد همچنیــن گفــت: از مزایــای مشــاغل 
ــتفاده  از  ــر اس ــا و  حداکث ــاالی آن ه ــره وری ب ــن و به ــه پایی ــی، هزین خانگ

زمــان اســت.
ــن  ــت:  ای ــی گف ــاغل خانگ ــای مش ــت ه ــر مزی ــه دیگ ــاره ب ــا اش وی ب
ــتند و  ــت هس ــال فعالی ــرون، در ح ــه و بی ــان در خان ــدگان همزم ــد کنن تولی

ــا اســت. ــه شــغل ه ــن شــغل از بقی ــز ای ــن خــود، موجــب تمای ای
ــرح  ــرانان ط ــبافان و پیش ــه فرش ــس اتحادی ــور، ریی ــژگان دادی پ ــه م در ادام
ملــی توســعه مشــاغل خانگــی گفــت: ۳هــزار بافنــده زیــر مجموعــه ایــن کارگاه 
داریــم و بــا قــرار دادن مــواد اولیــه در اختیــار آنــان، کار تولیــد فــرش را انجــام 

مــی دهنــد.
وی در خصــوص مشــکات بافنــدگان گفــت: عمــده مشــکل ایــن صنــف بــازار 
فــروش اســت و اگــر بتوانیــم بــازار خارجــی را احیــا کنیــم، مــی توانیــم تعــداد 
ــر  ــر ۲۰ نف ــال حاض ــم در ح ــر کنی ــن براب ــوزه را چندی ــن ح ــاغلین ای مش
ــن کارگاه  ــز در ای ــر متمرک ــورت غی ــه ص ــر ب ــز و ۸۰ نف ــورت متمرک ــه ص ب

ــد. فعالیــت دارن

در آستانه آغاز دوازدهمین سال فعالیت بانک گردشگری، با امضای قراردادی بین این بانک و 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در مجموع ۵۰۰۰ میلیارد ریال تسهیات 

به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت میراث فرهنگی پرداخت می شود. 
بودجه  قانون   ۱۸ تبصره  بند)الف(  اعتبارات  محل  از  تسهیات  اعطای  عاملیت  قرارداد 
سال ۱۴۰۰ کل کشور بین بانک گردشگری به عنوان بانک عامل و وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، روز چهارشنبه بین مقام های عالی دو طرف در محل سالن 
اجتماعات بانک گردشگری امضا شد. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، با احتساب 
آورده بانک گردشگری در مجموع ۵۰۰۰ میلیارد ریال تسهیات برای ایجاد و توسعه، تولید، 
اشتغال و کارآفرینی بر مبنای پروژه های مصادیق گردشگری، به متقاضیانی که از سوی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معرفی شوند، پرداخت خواهد شد. مدت 
اجرای این قرارداد یک سال است که با توافق طرفین، متناسب با زمان و ضوابط مربوطه قابل 

تمدید است.
 مدیرعامل بانک گردشگری در مراسم امضای این قرارداد گفت: این بانک با توجه به رسالت 
خود طی ۱۱ سال گذشته همواره در حمایت از صنعت گردشگری پیشگام بوده و همکاری های 
خوبی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داشته و دارد. مرتضی خامی افزود: 
بانک گردشگری تاکنون از منابع داخلی و همچنین تفاهم نامه هایی که با صندوق توسعه 
ملی داشته، ۱۰۰ مرکز بزرگ گردشگری را تامین مالی کرده است. اکنون با انعقاد قرارداد با 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز با استفاده از توانمندی بانک، طرح های 
تکمیل و توسعه مراکز گردشگری را تامین مالی خواهد کرد. وی تصریح کرد: اعضای هیات 
مدیره بانک گردشگری و تیم اجرایی بانک آمادگی دارند تا سیاست های دولت در حوزه 

گردشگری را محقق کنند. 
معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این 
مراسم گفت: با امضای قرارداد امروز، مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال از سوی این وزارتخانه در 
اختیار بانک گردشگری به عنوان بانک عامل قرار می گیرد و بانک نیز معادل یک و نیم برابر 
مبلغ مذکور را به عنوان آورده به رقم مذکور می افزاید تا در زمینه رونق گردشگری تسهیات 
پرداخت شود. سعید اوحدی افزود: از کل تسهیات درنظر گرفته شده، معادل ۴۰ درصد در 
حوزه صنایع دستی و ۶۰ درصد در طرح های گردشگری با رویکرد تکمیل طرح های نیمه 
تمام باالتر از ۷۰ درصد پرداخت خواهد شد که خروجی آن اشتغالزایی برای کشور باشد. پیش بینی 
می کنیم با قراردادهایی که وزارت میراث فرهنگی با بانک های عامل دارد، حدود ۴۰ هزار شغل 

جدید در مناطق مختلف کشور ایجاد شود. 

امضای قرارداد بین بانک گردشگری و وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ 

5000 میلیارد ریال تسهیالت در بخش تولید، 
اشتغال و کارآفرینی پرداخت می شود 

خبرهای خوش در زمینه بیمه قالیبافان
 و توسعه اشتغال با همکاری 

دستگاه های مختلف

معاون کارآفرینی و  اشتغال وزارت تعاون: 

حمایت های مالی برای بازسازی 
مشاغل خانگی تدوین می شود
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عالقمندان واجدشرايط می توانند  مدارك خود را ازتاريخ انتشار آگهي

 حداکثر تا تاريخ 30 / 10 / 1400 به ايمیل jobiran7@gmail.com   ارسال نمايید.

جهاددانشگاهي به منظور تکمیل سرمايه انسانی فني مجرب و ماهر خود
 در رشته ها و با شرايط زير از واجدين شرايط دعوت به همکاری می نمايد.

مهندس مكانیك  کلیه گرایش ها

مهندس برق- قدرت

مهندس برق-کنترل ابزاردقیق

مهندس عمران- سازه

از سوی حجت االسالم مظفری مطرح شد◄ ◄
شورای مهارت افزایی و صالحیت 

حرفه ای دانش آموختگان
 در وزارت علوم ایجاد شد 

 

معــاون پژوهشــی وزارت علــوم بــا اشــاره بــه اینکــه نظــام و صالحیــت حرفــه ای 
ــرا در  ــت: اخی ــود، گف ــده ب ــالغ ش ــب و اب ــت تصوی ــط دول ــته توس در گذش
ــه ای  ــت حرف ــی و صالحی ــه ایجــاد شــورای مهارت افزای ــوم شــیوه نام وزارت عل
ــت  ــده اس ــادر ش ــوز آن ص ــوب و مج ــگان مص ــش آموخت ــجویان و دان دانش
ــارغ  ــتغال ف ــرای اش ــری ب ــای موثرت ــورا گام ه ــن ش ــت ای ــا فعالی ــه زودی ب و ب

ــود. ــته می ش ــگاهی برداش ــالن دانش التحصی
ــت شــغلی در  ــز هدای ــران مراک ــان صالحــی در نشســت مدی ــزارش، پیم ــه گ ب
ــرای اینکــه بتوانیــم  ــه صــورت برخــط برگــزار شــد گفــت: ب دانشــگاه ها کــه ب
ــد ورود  ــیم بای ــگاه ها برس ــگان دانش ــتغال دانش آموخت ــود در اش ــدف خ ــه ه ب
دانشــگاه ها و مراکــز علمــی را بــه حــوزه نیــاز جامعــه بیشــتر کنیــم کــه در ایــن 

راســتا توجــه بــه شــبکه ای از عناصــر مرتبــط باهــم ضــرورت دارد.
ــا  ــرای بهبــود وضعیــت موجــود رابطــه دانشــگاه ها ب ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
جامعــه و صنعــت بــه شــبکه ای از عناصــر مختلــف و مرتبــط باهــم نیــاز داریــم 
ــاط  ــازل ارتب ــا را در پ ــر و بخش ه ــن عناص ــک از ای ــر ی ــهم ه ــد س ــت: بای گف

ــم. ــت مشــخص کنی ــه و صنع ــا جامع دانشــگاه ها ب
ــای  ــه ارتق ــهم آئین نام ــد س ــرد: بای ــد ک ــوم تاکی ــر عل ــی وزی ــاون پژوهش مع
ــث  ــجویان، بح ــه دانش ــوزی ب ــوزه مهارت آم ــهم ح ــی، س ــأت علم ــای هی اعض
مراکــز تحقیــق و توســعه شــرکت ها و کارخانه هــا، بحــث پایان نامه هــا و 
رســاله های دانشــجویی، بحــث کارآمــوزی، مأموریت گرایــی دانشــگاه ها و بحــث 
ــم و  ــل کنی ــزا تحلی ــم اف ــک شــبکه ه ــای پژوهشــی دانشــگاه را در ی قرارداده

ــم. ــزی کنی ــق آن برنامه ری ــرای تحق ــف و ب ــش را تعری ــر بخ ــش ه نق

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

aspx?nwsId=350823

واکنش رئیس دیوان عدالت اداری
 به اعتراضات کارکنان قوه قضائیه 

 
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به رد کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص قوه قضاییه در مجلس 
و اعتراضات کارکنان قوه قضائیه در روزهای اخیر گفت: نماینده ها حق دارند که هر طور صالح کشور 

هست قانونگذاری کنند و ما نباید به تصمیمات مجلس اعتراض غیرقانونی داشته باشیم.
به گزارش بازارکار به نقل از دیوان عدالت اداری، حجت االسالم حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت 
اداری در نطق پیش از دستور جلسه هیات عمومی به طرح تعیین فوق العاده خاص قوه قضاییه که در 
هفته گذشته در مجلس شورای اسالمی رد شد، اشاره کرد و گفت: نماینده ها حق دارند که هر طور 

صالح کشور هست قانونگذاری کنند و ما نباید به تصمیمات مجلس اعتراض غیرقانونی داشته باشیم.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به این که رئیس قوه قضائیه از ابتدای دوره حضور در منصب ریاست 
دستگاه قضایی، جلسات متعددی با نمایندگان مجلس و فراکسیون های مختلف داشته اند و 
به دلیل اهمیت موضوع، یکی از مواردی که به آن پرداخته شده ترمیم حقوق کارکنان 
بوده است، گفت: علیرغم اعالم آمادگی نمایندگان محترم مبنی بر موافقت خود برای 

تصویب این طرح، متاسفانه این طرح توسط مجلس شورای اسالمی رای نیاورد.
مظفری با تاکید بر اینکه باب مطالبه از طرق قانونی و منطقی باز است و نباید انتظارات 
غیر منطقی داشته باشیم، افزود: با علم بر اینکه بر نامناسب بودن سیستم پرداخت در 

دستگاه قضایی واقف هستیم، اما در هر حال فعال مصوبه ای در این خصوص نداریم.

خیرالدين: معاون پژوهشی وزارت علوم:  ◄

اجرای  کرد:  اعالم  علوم  وزیر  نوآوری  و  فناوری  معاون 
طرح حکمرانی یکپارچه فناوری های نرم در کشور و نیز 
چاره اندیشی برای اشتغال کوتاه مدت همراه با توانمندسازی 
فارغ التحصیالن علوم انسانی و هنر دانشگاه ها و نیز نظام ملی 
فناوری و نوآوری در کشور، از طرح های مهم در حال تدوین 

در وزارت علوم است.
به گزارش بازارکار، دکتر علی خیرالدین در نشستی با مدیران 
پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی گفت: در 
وزارت علوم چند طرح مهم و کلیدی در حوزه های علوم 
انسانی، صنایع فرهنگی و حوزه هنر مطرح است که پارک 

فناوری های نرم می تواند در اجرای آنها پیشقدم باشد.
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو، سرپرست پارک علوم و 
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی نیز در این 
نشست، با اشاره به استقبال قابل توجه اهالی فرهنگ و هنر 
و فارغ التحصیالن و دانشجویان رشته های علوم انسانی و هنر 

از فعالیت های پارک، گفت: از ۴۹ پارک علم و فناوری موجود 
در کشور تنها یک پارک اختصاصی به حوزه فناوری های نرم 
و صنایع فرهنگی اختصاص دارد، در صورتی که حدود ۵۱ 
درصد فارغ التحصیالن دانشگاه ها به حوزه های علوم انسانی 

و هنر مربوط می شوند.
در ادامه این نشست، با ارائه ظرفیت های این حوزه و نیاز 
کشور به دستاوردهای فناوری و پیشرفت های قابل توجه 
کشورهای دیگر، تجارب جهاد دانشگاهی و پارک علوم و 
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی به عنوان تنها پارک 
تخصصی دارای ماموریت ملی در این حوزه، ارائه و بر لزوم 

توجه هر چه جدی تر به مقوله فناوری های نرم تاکید شد.
به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، در پایان این نشست 
مقرر شد به منظور استفاده از توان و تجربه پارک علوم و 
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و نیز گسترش و توسعه 
مباحث ملی و بین المللی در حوزه نرم و برنامه ریزی و نظارت 

بر اجرای فعالیت ها در این حوزه تخصصی، معاونت فناوری 
و نوآوری طی تفاهم نامه ای، ماموریت فوق را به پارک مذکور 

محول کند.
همچنین مقرر شد برای هماهنگی های بیشتر کارگروهی 
متشکل از نمایندگان طرفین، تشکیل و در خصوص تدوین 
محورهای همکاری مشترک و عملیاتی کردن برنامه ها، 

مشارکت و تبادل نظر شود.

تدوین طرح اشتغال و توانمندسازی فارغ التحصیالن علوم انسانی و هنر در وزارت علوم 

در راستای توسعه کسب و کارهای اين حوزه ◄

معاون فناوری و نوآوری وزير علوم ◄

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در راستای ایفای نقش موثر 
در توسعه علمی کشور و حمایت از دانش آموختگان دوره دکتری رشته های علوم انسانی، 

اقدام به جذب پژوهشگر پسادکتری می کند.
به گزارش بازارکار،  پذیرش پژوهشگر از میان فارغ التحصیالن مقطع دکترای رشته های 
الهیات و فلسفه، زبان و ادبیات فارسی، علوم سیاسی، جامعه شناسی و روانشناسی با 
گرایش های رشته فلسفه اخالق)با تاکید بر پژوهش در مباحث عاطفی(، رشته فلسفه 
اسالمی)با تاکید بر پژوهش در مباحث عاطفی(، رشته روانشناسی عمومی)با تاکید بر 
پژوهش در حوزه سوگیری شناختی(، رشته زبان و ادبیات فارسی)ادبیات داستانی معاصر 
و جریان شناسی ادبیات معاصر فارسی(، رشته علوم سیاسی)جامعه شناسی سیاسی، مسایل 
ایران و اندیشه های سیاسی(، رشته ارتباطات اجتماعی)شبکه های اجتماعی مجازی( و 

رشته جامعه شناسی)هویت ایرانی-اسالمی، سبک زندگی و خانواده ایرانی( است.
از شرایط این فراخوان این است که پژوهشگر پسادکترا دارای مدارک دکترا در سه سال 
اخیر باشد، دارای حداقل سه مقاله علمی و پژوهشی نمایه شده در ISC در سه سال 

منتهی به ثبت درخواست باشد و پژوهشگر پسادکترا شاغل نباشد.
دوره های پسادکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی 
با همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور انجام می شود و یک ساله 
است. این پژوهشگاه از دانش آموختگان دوره دکتری مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری که عالقه مند به گذراندن دوره »یک ساله پسادکتری« در پژوهشگاه هستند، دعوت 
می کند در صورت داشتن شرایط الزم مدارک خود را شامل »کارنامه پژوهشی)رزومه(«، 

»اصل مقاالت نمایه برتر« را به نشانی الکترونیکی info@ihss.ir ارسال کنند.
عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر درباره شرایط الزم و دستورالعمل 

حمایت از پژوهشگران پسادکترا به این سایت مراجعه کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به اینکه یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار دانش آموخته بیکار در کشور وجود دارد، 
گفت: برای رفع این مشکل به دنبال اجرای طرح اشتغال 
موقت دانش آموختگان جویای کار موسوم به »طاد« هستیم.

دانشگاه  گروه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  خیرالدین  علی 
خبرگزاری آنا، با اشاره به معضل بیکاری جوانان خاطرنشان 
طرح  به دنبال  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  در  کرد: 
طاد«  »طرح  کار  جویای  دانش آموختگان  موقت  اشتغال 
هستیم زیرا بر اساس آمارها تا به امروز قریب به یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار دانش آموخته بیکار داریم که برخی از آن ها 
جویای کار نیستند و با پدر یا آشنایان خود کسب وکاری را 
راه اندازی کرده اند یا در حال اعزام به سربازی هستند که باید 

برای آن ها برنامه دیگری در نظر گرفت.
که  هستیم  این  به دنبال  »طاد«  طرح  در  افزود:  وی 
دانش آموختگان را به طور موقت مشغول، درگیر و متصل به 
شرکت ها و مجموعه هایی کنیم که ظرفیت کار دارند، به طور 

مثال با توجه به تخصص فرد، به استارت آپ ها متصل شوند و 
به مدت یک سال در آن مجموعه فعالیت کنند. خوشبختانه در 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دو برنامه و طرح مشوق بیمه ای 
نیز در نظر داریم؛ طرح اول این است که اگر فردی مشغول به کار 
باشد، ۶ ماه تا یک سال بیمه رایگان دریافت کند و مورد دوم طرح 
کارآموزی است که حتی تا دو سال بیمه به آن ها تعلق می گیرد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم اظهار کرد: اگر مشکل 
بیمه دانش آموختگان حل شود، می توانیم این امر را مشوقی 
برای شرکت های بیمه در نظر بگیریم، که دانش آموختگان 
بیکار را جذب می کنند و بالطبع بعد از دو سال سابقه کار و 
کارورزی برای دانش آموخته در نظر گرفته می شود که قابل 
ارائه به همه دستگاه هاست. این امر موجب جذب در یک 
مجموعه و فراگیری حرفه مورد عالقه نیز می شود و از طرفی 
امتیاز مهم دیگری که برای کشور به همراه دارد این است 
که مانع از بروز مشکالتی همچون افسردگی و سرخوردگی 

در بین جوانان خواهد شد.

اقتصاد سنتی مانع فروش محصوالت دانش بنیان است
رفع  برای  علوم  وزارت  برنامه های  با  رابطه  در  خیرالدین 
مشکالت حقوقی استارت آپ ها در زمینه تحریم های خارجی 
دانش بنیان  شرکت های  در  کرد:  بیان  داخلی،  موانع  و 
هنگامی که TRL »ارزیابی سطوح بلوغ فناوری« را دنبال 
نیز  را  »بازاریابی«   MRL همزمان  به طور  باید  می کنند 
مدنظر قرار دهند تا کیفیت محصوالت مورد توجه قرار گیرد 

و محصولی که تولید می شود در نهایت به فروش برسد.
وی ادامه داد: از طرفی در داخل کشور نیز باید قوانینی وضع 
شوند که شرکت های دانش بنیان بتوانند محصوالت خود را 
به فروش برسانند. زیرا فشاری از سوی اقتصاد سنتی وجود 
دارد که اجازه نمی دهد شرکت های دانش بنیان به راحتی 

وارد مرحله فروش شوند.

رئیــس جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی از انعقــاد 
ــکده  ــا پژوهش ــاد ب ــن نه ــن ای ــا بی ــی م ــه ف تفاهم نام
گل و گیاهــان زینتــی در شهرســتان محــالت خبــر داد.

در  غفــاری زاده  علی اصغــر  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
ــه  ــن تفاهم نام ــوع ای ــه موض ــنا، ب ــا ایس ــو ب گفت وگ
عرصه هــای  در  همــکاری  افــزود:  و  کــرد  اشــاره 
پژوهشــی، فرهنگــی و آموزشــی، ایجاد زیرســاخت های 
الزم در راســتای توســعه کســب و کارهــای تخصصــی، 

اشــتغال و کارآفرینــی و اســتفاده بهینــه از توانمندی هــا 
و ظرفیت هــای مشــترک طرفیــن و افزایــش تعامــالت 
بیــن بخشــی و توســعه کمــی و کیفــی همکاری هــای 

ــه اســت. ــن تفاهــم نام علمــی طرفیــن، موضــوع ای
وی در ادامــه بــه تعهــدات جهــاد دانشــگاهی در 
ــکاری در  ــزود: هم ــرد و اف ــاره ک ــی اش ــه پژوهش عرص
ــگاه  ــگاهی در آزمایش ــات آزمایش ــه خدم ــه ارائ زمین
)آالینده هــای محیــط  دانشــگاهی  جامــع جهــاد 

ــواع آنالیــز خــاک، آنالیــز آب آشــامیدنی،  زیســتی، ان
آنالیــز آب و خــاک کشــاورزی(، همــکاری در زمینــه 
زمینه هــای  در  کاربــردی  پژوهش هــای  انجــام 
ــارکت  ــک و مش ــاورزی، کم ــی و کش ــف صنعت مختل
در راه انــدازی و ثبــت شــرکت دانــش بنیــان در 
زمینه هــای مختلــف پژوهشــی گل و گیاهــان زینتــی 
از جملــه تعهــدات جهــاد دانشــگاهی در عرصــه 

ــت. ــی اس پژوهش

وزارت علوم در پی اجرای طرح »طاد« 

در راستای ايفای نقش موثر در توسعه علمی کشورانعقاد تفاهم نامه همكاری جهاددانشگاهی استان مرکزی و پژوهشكده گل و گیاهان زینتی محالت ◄
پذیرش پژوهشگر پسا دکتری

 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
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سرپرسـت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان یـزد 
گفـت: بـرای بهبود وضعیت اشـتغال و بیـکاری برنامه هایی 
بیـکاران  بـرای  خانگـی  مشـاغل  گسـترش  جملـه  از 
فـارغ التحصیل پیشـنهاد شـد کـه افراد مهارت هـای الزم 
را کسـب و صـدور مجوز های مشـاغل خانگـی هدفمند در 

ایـن حـوزه صـورت بگیرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل تعـاون، کار و رفاه 
فالحتـی سرپرسـت  یـزد: محمدرضـا  اسـتان  اجتماعـی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشسـت اقتصادی، اشـتغال وسـرمایه گذاری اسـتان گفت: بررسی 
گـزارش اقتصادی و اشـتغالزایی روسـتاها ی شهرسـتان بهاباد و بررسـی تحلیلی از آمـار بیکاران 

اسـتان یـزد دو دسـتور کار کارگـروه اقتصـادی، اشـتغال و سـرمایه گذاری اسـتان بود.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350794

نگاه تخصصی و شبکه سازی کارآفرینی 

برای اولین بار در یک طرح اشتغال زا 
مدیـر اجرایـی طرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی در خراسـان جنوبی گفت: شـبکه سـازی، 
اتصـال بـه پشـتیبانان و همچنیـن نـگاه تخصصـی بـه کارآفرینـی براسـاس مزیت هـای 
بومـی، همـان امـری اسـت که بـرای اولین بـار در کالبد طرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی 

اتفـاق افتاده و شـوق کارآفرینان را به همراه داشـته اسـت.
مجتبـی ابراهیمـی در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: بـا شـروع طـرح ملـی توسـعه 
مشـاغل خانگـی در سـال ۹۶  هیـچ اطالعـات مکتـوب و مسـتندی در رابطـه بـا اینکـه چـه 
مشـاغلی در اسـتان مزیـت محسـوب می شـود وجـود نداشـت؛ از حیث اینکه مـواد اولیـه ارزان 
قیمـت یافـت می شـود؛ نیـروی کار ماهر وجـود دارد یا خیـر؛ بازدهـی مالی چقدر اسـت؛ اینکه 
می توانیـم بـا قیمـت تمام شـده پاییـن و کیفیت بـاال در بازار اسـتانی و ملی و حتـی بین المللی 

کاالیـی عرضـه کنیم؟.
وی افـزود: مهـم ایـن بـود که ایـن طرح و هـر اقدامی متکی بـر مزیت های منطقـه ای بوده و 
بـازار مناسـبی داشـته باشـد که افراد متقاضـی ورود به طـرح با امیـد و دلگرمی به سـراغ طرح 
آینـد؛ بـا ایـن وجـود در ابتـدای اجـرای طـرح چالش هـای زیادی وجـود داشـت بدین دلیل 

که طـرح چند جانبـه بود.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350802

۱۳۶ میلیارد ریال سهمیه تسهیالت

 مشاغل خانگی شهرکرد 
معـاون توسـعه و برنامه ریـزی فرماندار شـهرکرد 
تسـهیالت  از  شهرسـتان  امسـال  سـهمیه 
مشـاغل خانگـی را ۱۳۶ میلیارد ریـال اعالم کرد.
حبیبی معاون توسـعه و برنامه ریـزی فرماندار 
ایـن  از  درصـد   ۶۰ تاکنـون  گفـت:  شـهرکرد 

تسـهیالت پرداخـت شـد.
ایـن میزان تسـهیالت تاکنـون در قالب ۲۵۱ 
پرونـده بـه متقاضیـان واجـد شـرایط پرداخـت 
ایجـاد  مسـتقیم  اشـتغال  نفـر   ۲۶۳ و بـرای 

شـده اسـت.
تسهیالت مشاغل خانگی چهار درصد کارمزد با بازپرداخت ۳۶ ماهه دارد.

طرح هـای معرفـی شـده بـه بانک هـای عامل در حوزه مشـاغل خانگی شهرسـتان شـهرکرد 
برابـر سـهمیه اختصـاص یافتـه بـه این شهرسـتان اسـت و ۱۰۰ درصد تسـهیالت این حـوزه تا 

پایـان امسـال جذب می شـود.

پرداخت بیش از ۱۴ میلیارد تومان تسهیالت

 به مشاغل خانگی در لرستان
اجتماعـی  رفـاه  تعـاون، کار و  مدیـرکل 
سـالجاری  ماهـه   ۹ طـی  گفـت:  لرسـتان 
۱۴ میلیارد و ۵۷۱ میلیون تومان تسـهیالت 
قرض الحسـنه بـه طرح هـای مشـاغل خانگی 

اسـتان پرداخت شـد.
علی آشـتاب بـا بیان اینکه مشـاغل خانگی 
تأمیـن معیشـت  یکـی از راه هـای درآمـد و 
خانوارهـا اسـت اظهـار کـرد: طـی ۹ ماهـه 
سـال جـاری ۴۱۴ طـرح مشـاغل خانگـی به 
بانک هـای توسـعه تعـاون و رفـاه کارگـران 
اسـتان ارسـال شـده که تاکنون بـه ۲۰۷ طرح 
بـا مبلـغ ۱۴ میلیـارد و ۵۷۱ میلیـون تومان 

تسـهیالت پرداخـت شـده اسـت.
مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی لرسـتان، کل اعتبـار ابـالغ شـده سـال جاری به 
اسـتان را ۵۱ میلیـارد تومـان عنـوان کرد و گفت: از ۲۰۷ طرح پرداخت شـده ۷۹ شـغل خانگی 

بصـورت مسـتقل و ۱۲۸ طـرح آن بصورت پشـتیبان بوده اسـت.
وی بـه سـهم اشـتغال ایجـاد شـده ایـن طرح هـا اشـاره کـرد و افزود: بـا پرداخـت این 

تسـهیالت زمینـه ایجـاد ۵۲۸ فرصـت شـغلی جدیـد در اسـتان فراهـم شـده اسـت:
آشـتاب عنـوان کـرد: تفاهم نامه ای جهت آموزش و توانمندسـازی، برنامه ریـزی جهت فروش 
محصـوالت مشـاغل خانگـی در بـازار بـا جهـاد دانشـگاهی منعقـد شـده اسـت و اکثـر ایـن 

طرح هـا بـه ویـژه طرح هـای پشـتیبان بـا همـکاری این نهـاد انجام می شـود.

مشاغل خانگی

پرداخت بیش از 2 میلیارد ریال تسهیالت برای 
اجرای طرحهای الگویی به زنان روستایی 

ســازمان  ترویــج  هماهنگــی  مدیــر 
و  سیســتان  اســتان  جهادکشــاورزی 
ایجــاد  راســتای  در  گفــت:  بلوچســتان 
اشــتغال و شــبکه ســازی در تولیــدات بخش 
کشــاورزی بــا درصــد ریســک پذیــری پایین 
مدیریــت هماهنگــی ترویــج کشــاورزی طی 
ــای  ــه طرحه ــدام ب ــالهای ۹۹و۱۴۰۰ اق س
الگویــی _ ترویجــی پــرورش مــرغ بومــی و 
دام ســبک در حــوزه زنــان روســتایی نمــوده 

ــت. اس
بهــزاد شــهرکی در گفــت وگــو بــا ایســنا 

افــزود: در ســال جــاری طــرح پــرورش دام ســبک بــا احــداث و بازســازی ۹ جایگاه و با اســتفاده 
از منابــع اعتبــاری ســازمان و مشــارکت مالــی خــود زنــان روســتایی انجــام وبــه منظــور تامیــن دام 
مــورد نیــاز جایگاه هــا و همچنیــن خــوراک دام مــورد نیــاز، دو میلیــارد و ۵۰۰ میلــون ریــال 
تســهیالت ارزان قیمــت بــا مســاعدت ســازمان جهــاد کشــاورزی و همراهــی بنیــاد علــوی اخذ 

و در اختیــار زنــان روســتایی منطقــه سیســتان قــرار گرفــت .
ــج و توســعه در امــر شــبکه ســازی و زنجیــره تولیــد  ــه منظــور تروی ــح کــرد: ب وی تصری
ــی  ــای آموزش ــا و کارگاه ه ــال دوره ه ــز امس ــدای پائی ــبک از ابت ــک دام س ــای کوچ واحده

ــده اســت. ــی گردی ــی در ســطح اســتان اجرای توجیه
وی گفــت: طــی ســال ۹۹_۱۴۰۰ پانــزده دســتگاه جوجــه کشــی  بــه صــورت مشــارکتی 
)۵۰ درصــد حمایــت دولتــی و ۵۰ درصــد بهــره بــردار ( خریــداری و بیــن اعضای صنــدوق های 

خــرد زنــان روســتایی اســتان توزیــع شــده اســت.

پیش بینی ایجاد اشتغال برای ۱۵۰۰ نفر 
در شهرستان ایجرود

سرپرســت فرمانداری 
ــی  ــرود، از پیش بین ایج
شــغل   ۱۵۰۰ ایجــاد 
ایــن  در  جدیــد 
شهرســتان خبــر داد.

روح اهلل جعفــری در 
ــه ویدئوکنفرانسی  جلس
جهــادی  قــرارگاه 
ــا  ــه ب ــور ک وزارت کش
فرمانــداران  حضــور 
ــر  ــتان کمت ۳۱ شهرس
کشــور  توســعه یافته 
برگــزار شــد، گفــت: تــا 

بــه امــروز و بــا همــکاری صنــدوق پیشــرفت و آبادانــی و بنیــاد برکــت، در مرحلــه 
ــه از  ــه اســت ک ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــره طــرح اشــتغال زایی م اول ۳۰۰ فق

ایــن میــزان ۱۲۰ طــرح موفــق بــه اخــذ تســهیالت شــده اند.
ــی  ــات اجرای ــاز عملی ــد آغ ــا دســتور کار »تشــریح رون ــن جلســه کــه ب وی در ای
پیشــرفت و آبادانــی در روســتاهای هــدف« برگــزار شــد، افــزود: در مرحلــه دوم ایــن 
طــرح نیــز اعطــای تســهیالت بــه ۳۰۰ فقــره طــرح در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت 

کــه بــه ازای هــر طــرح بــرای ۲.۵ نفــر فرصــت شــغلی ایجــاد خواهــد شــد.
ــن  ــی ای ــیب های اجتماع ــش آس ــوزه کاه ــرد: در ح ــح ک ــئول تصری ــن مس ای
شهرســتان، ســندی توســط فرمانــداری تهیــه و در شــورای اجتماعــی اســتانداری 
بــه تصویــب رســیده کــه در ایــن طــرح بــرای کاهــش چهــار آســیب طــالق، اعتیــاد، 

ــه شــده اســت. ــی در نظــر گرفت ــکاری برنامه هــای عملیات ــر و بی فق
ــر  ــای در نظ ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــرود ب ــتان ایج ــداری شهرس ــت فرمان سرپرس
گرفتــه شــده بــرای پیشــرفت ایــن منطقــه، خاطرنشــان کــرد: در حــوزه زیربنایــی و 
توســعه متــوازن، ســند توســعه منظومه هــای روســتایی تهیــه و بــه تصویــب شــورای 
ــداری و  ــات فرمان ــای اقدام ــن ســند مبن ــه ای ــزی اســتان رســیده اســت ک برنامه ری

ســتاد پیشــرفت و آبادانــی خواهــد بــود.

بیش از ۶ هزار فرصت شغلی در استان اردبیل 
ایجاد می شود 

اســتاندار اردبیــل گفــت: زمینــه اشــتغال ۶ هــزار و ۸۶۶ نفــر تــا خــرداد مــاه ســال آینــده در 
ایــن اســتان فراهــم خواهــد شــد.

بــه گــزارش ایرنــا، ســید حامــد عاملــی در پنجمیــن جلســه کارگــروه تخصصــی اشــتغال 
اســتان اردبیــل بــا بیــان اینکــه ۳۵ طــرح اقتصــادی تــا دهــه فجــر امســال در نقــاط مختلــف 
اســتان بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید، افــزود: تــا ســوم خــرداد مــاه ســال آینــده نیــز بــرای 

۶ هــزار و ۸۶۶ نفــر شــغل پایــدار ایجــاد خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دســتگاه هــای اجرایــی اســتان تاکنــون بــرای ۶۹۱ طــرح جدیــد 
ــی ۳۶۸ طــرح آغــاز  ــن تعــداد عملیــات اجرای ــد، بیــان کــرد: از ای مجــوز صــادر کــرده ان

شــده اســت.
ــرداری  ــره ب ــل به ــای قاب ــرح ه ــای ط ــرای احص ــته ب ــه در گذش ــان اینک ــا بی او ب
تصمیــم گیــری شــده اســت، اضافــه کــرد: همچنیــن ۱۱۰ طــرح فعــال بــزرگ و کوچــک در 
حــوزه هــای مختلــف کشــاورزی، صنعــت، گردشــگری و خدماتــی بــا ســرمایه گــذاری بیــش از 

پنــج هــزار میلیــارد تومــان در حــال اجــرا اســت.
اســتاندار اردبیــل اظهــار کــرد: احیــای واحدهــای راکــد و غیــر فعــال از اهــداف دولــت و 
ــف  ــای مختل ــون ۱۶۹ واحــد در حــوزه ه ــتا تاکن ــن راس ــتغال اســت و در همی ــروه اش کارگ
شناســایی شــده کــه بــا رفــع موانــع ایــن واحدهــا زمینــه اشــتغال بیــش از ۲ هــزار نفــر در 

اســتان فراهــم خواهــد شــد.
عاملــی بــا بیــان اینکــه ســرمایه گــذاری اصولــی اشــتغال پایــدار را بــه دنبــال دارد، گفــت: 
همــه مســئوالن بایــد بــرای اجــرای طــرح هــای مصــوب تــالش کننــد تا بخــش قابــل توجهی 

از مشــکل بیــکاری در اســتان حــل شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه وظیفــه اعضــای کارگروه تخصصی اشــتغال اســتان رصــد و پیگیری 
فعالیــت ســرمایه گــذاران اســت، افــزود: دســتگاه هــای اجرایــی عــالوه بــر ارائــه ایــده هــای نــو 
و طــرح هــای جدیــد و حمایــت از ســرمایه گــذاران و بخــش خصوصــی بایــد بــرای تامیــن 

بــه موقــع زیرســاخت هــای الزم هــم تــالش کننــد.

جشنواره ایده های اشتغالزا و کارآفرینی در سیستان و بلوچستان 

مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
سیسـتان و بلوچستان گفت: اولین جشنواره 
ایده هـای اشـتغالزا و کارآفرینـی بـا هـدف 
ایجـاد شـغل در اسـتان همزمـان با سراسـر 

کشـور برگـزار می شـود.

زاهـدان  جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه   
گفـت: در راسـتای رویکـرد دولت سـیزدهم 
در خصـوص تـالش بـرای ایجـاد و تثبیـت 
اشـتغال در کشـور، جشـنواره ای بـا عنـوان 
»ایده هـای اشـتغالزا و کارآفرینـی کشـور« 
بـرای اولیـن بـار در همـه اسـتان ها از جمله 

سیسـتان و بلوچسـتان برگـزار می شـود.
او گفت: اشـتغال در طرح توسعه سواحل 
زنـان  اشـتغال  معلـوالن،  اشـتغال  مکـران، 
سرپرسـت خانـوار، اشـتغال در مناطق کمتر 
برخوردار، اشـتغال روسـتایی، اشتغال جوانان 
و فـارغ التحصیـالن دانشـگاهی، اشـتغالزایی 
و کارآفرینـی، اشـتغال معتادیـن بهبـود یافته 
و اشـتغال زندانیـان آزاد شـده از محور هـای 

شـرکت  شـده  ارائـه  ایده هـای  بـا  مرتبـط 
کننـدگان در ایـن جشـنواره اسـت.

او مـی گویـد: ایده هـای ارائـه شـده بایـد 
بصـورت یک مدل یا الگوی اشـتغالزا در یک 

منطقـه خـاص و یا در سـطح ملی باشـد.
بـرای  می تواننـد  عالقمنـدان  گفـت:  او 
ثبـت ایده هـای خـود تـا پنجـم بهمـن مـاه 
https:// ۱۴۰۰ از طریـق نشـانی اینترنتـی
karafarinanebartar.mcls.gov.ir

کنند. اقـدام 
ایده هـای ارسـالی ابتدا در سـطح اسـتان 
بررسـی و برترین ها به سـتاد در سـطح ملی 

می شـوند. معرفی 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد:

گسترش مشاغل خانگی راهکاری 
برای بیکاران فارغ التحصیل 

دانشگاهی است

وجود ۸۰۰۰ فارغ التحصیل رشته کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری

بوشهر  استان  امداد  کمیته  کل  مدیر 
گفت: از ابتدای سال تاکنون این نهاد توانسته 
است بیش از هفت هزار فرصت شغلی برای 
تاپایان  است  امید  و  کند  ایجاد  نیازمندان 
امسال این عدد به بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ 

فرصت شغلی برسد.
خبرنگاران  جمع  در  میری  رضا  محمد 
اظهار کرد:  از ابتدای امسال در قالب طرح 
راهبری شغلی بیش از ۲۳۰۰ طرح اشتغال زایی 
برای نیازمندان جویای کار ایجاد شده است و 

پیش بینی می شود تا پایان امسال این عدد به 
بیش از ۳۳۰۰ طرح افزایش یابد.

از  که  طرح هایی  گفت:  ادامه  در  وی 
طریق راهبری شغلی ایجاد شده اند  بیشتر 
در زمینه دامپروری، خدمات، صنایع دستی، 
صنایع کوچک، کشاورزی، تولید فرش و گلیم 

و... بوده است.
بوشهر  استان  امداد  کمیته  کل  مدیر 
در  شغلی  راهبری  طرح  اجرای  مزایای  به 
موفقیت و توسعه اشتغال نیازمندان اشاره کرد 
مواد  و  تجهیزات  شغلی  راهبران  گفت:  و 
اختیار  در  و  آماده کرده  را  اولیه هر شغلی 
مددجویان قرار می دهند و سپس محصوالت 
تولید شده را از مددجو تحویل و به فروش 
می رسانند که مددجویان از این طریق کسب 

درآمد می کنند.
راهبر  طریق  از  مددجویان  افزود:  میری 
شغلی دیگر دغدغه تامین تجهیزات و مواد 
اولیه و همچنین فروش محصوالت خود را ندارند.

از  کاریابی  زمینه  در   : کرد  تصریح  وی 
ابتدای امسال تــاکنون بیش از ۲ هزار و

 ۸۵ فرصت شغلی ایجاد شد که با تحقق 
کشوری  دوم  رتبه  به  برنامه  درصدی   ۸۸

دست یافتیم.
ابتدای  از  افزود:  امداد  کمیته  کل  مدیر 
بیش  است  توانسته  نهاد  این  تاکنون  سال 
از هفت هزار فرصت شغلی برای نیازمندان 
ایجاد کند و امید است با برنامه ریزی مناسبی 
که صورت گرفته تاپایان امسال این عدد به 

بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی برسد.
گوناگون  طرح های  به  اشاره  با  میری 
دارد، گفت:  اشتغال  زمینه  نهاد در  این  که 
شغلی،  راهبری  شغلی،  هدایت  طرح های 
پرداخت  و  موسسات  طریق  از  کاریابی 
تسهیالت بانکی با مشارکت بانک ها از جمله 

مهمترین این برنامه ها است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: به لحاظ 
و  اشتغال  برای  امداد  کمیته  که  اهمیتی 
توانمند سازی مددجویان تحت حمایت قائل 
تالش های  همواره  اخیر  سال های  از  است، 
برای  اشتغال  ایجاد  زمینه  در  موثری 

مددجویان صورت گرفته است.

کمیته امداد بوشهر ۹۶۰۰ فرصت شغلی ایجاد می کند 

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر: 

 مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان 
گفت:سـازمان متبـوع بـا رویکـرد گسـترش 
آموزشـگاه های آزاد خصوصی به دنبال توسـعه 

آمـوزش مهارتی و رونق اشـتغال اسـت.
به گـزارش ایرنـا از روابط عمومـی اداره کل 
آمـوزش فنی وحرفـه ای خوزسـتان ،عبدالنبی 
سواعدی درنشسـت شورای هماهنگی مدیران 
حـوزه وزارت تعـاون، کار ورفـاه اجتماعـی ، 
نماینده مجلس شورای اسـالمی ، فرمانداران و 
مسئوالن محلی سه شهرسـتان ایذه، باغملک 
و دزپـارت در محـل فرمانـداری ایـذه افـزود: 
درراسـتای توسـعه مهارت آموزی و تسهیل در 
صدور مجوز خوزسـتان پیشـرو بـوده و تاکنون 
بیـش از۲۰۰ مجـوز در این اسـتان صادر شـده 

است.
وی ادامـه داد:از محـل تسـهیالت تبصـره 
۱۸،  بـرای گسـترش چتـر مهارتـی و توسـعه 
محـروم،  مناطـق  در  آزاد  آموزشـگاه های 
حاشیه نشـین و کمتر توسـعه یافته با اولویت 
رشـته های جدیـد همـه آموزشـگاه های آزاد 

فعـال اسـتان معرفـی شـده اند.
سـواعدی اظهار داشـت:حدود۴۵۰ فرصت 
شـغلی مهـارت محـور کـم سـرمایه بـا هدف 
توسـعه کارآفرینـی و رونـق اشـتغال احصـاء 

است. شـده 
وی اضافه کرد:این مشـاغل بین ۱۰ تا ۱۰۰ 
میلیون ریال سـرمایه نیـاز دارد تا فـرد آموزش 
دیـده ماهر بتواند شـغل خود را به ثمر برسـاند.

سـواعدی ادامـه داد: این مشـاغل در زمینه 
مشـاغل خانگی، صنایع دسـتی و تعمیر لوازم 

خانگـی و بـه ویـژه در زمینه آی تی اسـت.  
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزسـتان 
همچنیـن اظهار داشـت:.اعتبار اسـتانی و ملی 

برای توسـعه و تجهیـز کارگاه های آموزشـی 
بـه زودی بـه مراکز ایـذه وباغملک تخصیص 
مـی یابـد و از محـل اعتبـارات اداره کل نیـز 
تاسـیس  تـازه  شهرسـتان  بـرای  اعتبـاری 

دزپـارت تامیـن خواهد شـد.
سـیارفنی  کرد:واحـد  خاطرنشـان  وی 
وحرفـه ای دزپارت با حمایت وپیگیری فرماندار 
شهرسـتان وهـم افزایـی بین بخشـی در آینده 

نزدیـک راه انـدازی خواهد شـد.
بـه گفتـه سـواعدی بـرای تکمیـل پـروژه 
مرکـز آموزش خواهـران ایذه اعتباری از سـوی 
شـورای برنامه ریزی شهرسـتان در نظر گرفته 

شـده است.
وی از میزبانـی باغملـک بـرای برگـزاری 
مسـابقات آزادملـی مهارت در رشـته فنـاوری 
خـودرو در ایـام اهلل دهـه فجرامسـال خبـر داد 
و گفـت: ایـن میزبانـی می تواند منشـاء تحول 
در حـوزه مهـارت آمـوزی واشـتغال در ایـن 

شهرسـتان شـود.

رونق اشتغال در خوزستان با گسترش آموزشگاه های آزاد امکان پذیراست

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان :

کشــاورزی ◄ جهــاد  ســازمان  رئیس 
چهارمحـال و بختیاری گفـت: حدود ۸۰۰۰ 
فــارغ التحصیــل رشتــه های کشاورزی در 
استان وجود دارد که از این تعداد ۴۰۰۰ نفر 
کرده اند،  ثبت نام  مهندسی  نظام  سامانه  در 
اگر از این افراد حمایت شود این تسهیالت 
یا  و  کند  ایجاد  شغل  آن ها  برای  می تواند 

تجربه ای برای آغاز کارهای بزرگتر باشد.
امنیت  قرارگاه  جلسه  ابراهیمی  عطاء اهلل 
به  اشاره  با  بختیاری  و  چهارمحال  غذایی 
اهمیت تقویت مشاغل خانگی، اظهار کرد: در 
توسعه مشاغل خانگی توزیع منابع به خوبی 
انجام می شود، در مجموع ۱۱ هزار میلیارد 
تومان به بخش کشاورزی برای ایجاد شغل 
پیش بینی  که  است  کرده  پیدا  اختصاص 
این  با  به طور مستقیم  نفر  برای ۳۰۰  شده 

تسهیالت اشتغال ایجاد شود.
رئیـــس ســازمـــان جهـاد کشاورزی 
اینکـه  بیـان  بـا  بختیـاری  و  چهارمحـال 
اسـتان  در  کار  جویـای  زیـادی  تعـداد 
اولیـه  تجربه هـای  دارای  کـه  دارد  وجـود 

 ۸۰۰۰ حـــدود  گفـت:  هستنــــد،  نیـز 
در  کشـاورزی  رشـته های  فـــارغ التحصیل 
اسـتان وجـود دارد کـه از این تعـداد ۴۰۰۰ نفر 
در سـامانه نظام مهندسـی ثبت نـام کرده اند، 
اگر از این افراد حمایت شـود این تسـهیالت 
می توانـد بـرای آن هـا شـغل ایجاد کنـد و یا 
تجربـه ای بـرای آغـاز کارهـای بزرگتر باشـد.

وی در خصوص ملزومات تداوم مشاغل خانگی، 
توضیـح داد: بحـث توجـه  بـه بازاریابـی از 
مسـائل بسـیار مهـم قبـل از ایجاد مشـاغل 

خانگـی محسـوب می شـود، اگر فـرد نتواند 
محصـول تولیـدی خـود را به فروش برسـاند، 
منجر به شکسـت شـغل می شود، بسـیاری از 
مشـاغل خانگـی به علت بی توجهی بـه فروش 

محصول با شکسـت مواجه شـدند.
تمایـل  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ابراهیمـی 
در  خانگـی  تولیـد  محصـوالت  خریـد  بـه 
کیفیـت  به علـت  بختیـاری  و  چهارمحـال 
بـاالی محصـول زیـاد اسـت، عنـوان کـرد: 
بـاال  تنـوع محصـوالت خانگـی در اسـتان 
اسـت، می تـوان در هـر روسـتا مزیت هـا را 
شناسـایی و مشـاغل خانگـی را  بـه همان 

سـمت هدایـت کـرد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی چهار 
محـال و بختیـاری بـا تاکیـد بـر اینکـه باید 
پایـش مشـاغل خانگـی در دسـتور کار قرار 
بگیـرد، توضیـح داد: بایـد بررسـی کنیم که 
چـه تعـداد از ایـن مشـاغل موفـق به تـداوم 
کار و توسـعه شـده اند و چه تعداد در مسـیر 
با شکسـت مواجه شـدند، هممچنین دالیل 

شکسـت مشـخص شود.

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در خراسان جنوبی

حبیبی معاون توسعه و برنامه ریزی فرماندار شهرکرد◄

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد:◄

سرپرست فرمانداری ایجرود خبر داد◄

استاندار اردبیل◄
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دعوت به همکاری

)EPC( شركت عمران سازان مهاب
 با ۲۵ سال سابقه، تعدادي مهندس مكانيك با حد اقل پنج 

 PDMS  سال تجربه در طراحي پايپينگ ، مسلط به نرم افزار
با حقوق مكفي استخدام مي نمايد : 

از متقاضيان محترم خواهشمند است رزومه خود را به ايميل 
زيرارسال فرمايند.

hr@osmindustrial.com

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111730

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

ساختماني بهساز بلند پايه 
جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط

 زير دعوت به همكاري مي نمايد.
حسابدار مالي:آقا/ خانم، داراي سابقه كار

تمام وقت، آشنا به پيوست، آشنا به حقوق دستمزد
سيستم انبار و تنخواه، حداقل داراي 3 سال سابقه كار

بيمه پاداش، ساير مزايا، حقوق توافقي
عيدي، سنوات

bolandpayehbehsaz@gmail.com

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111721 

دعوت به همکاری

شركت فعال حوزه نفت و گاز
 در استان تهران دعوت به همكاري ميكند:

كارشناس تضمين كيفيت
كارشناسي/كارشناسي ارشد صنايع يا مديريت
آشنايي با مباحث تضمين كيفيت و ايزو و ...

ترجيحا خانم، سابقه كار يكسال
مسئوليت پذير،  پيگير و منظم

محل كار: تهران
لطفا رزومه خود را با موضوع »تضمين كيفيت« به آدرس 

ايميل زير ارسال فرمائيد:
 hr.qa97@gmail.com

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111719 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت زرين رويا توليدكننده برندهاي 
MyBaby ،MyLady ،EasyLife

 جهت تكميل كادر خود در استان مركزي، شهرستان ساوه از 
افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

ERP كارشناس
خانم/ آقا، تمام وقت، حداقل كارشناسي كامپيوتر يا صنايع

SAP حداقل سه سال سابقه كار، مسلط به
توانايي كار با Minitab، مسلط به زبان انگليسي

كنترل مستندات تحت كنترل واحد كيفيت و اطمينان حاصل 
كردن از به روز بودن مستندات و تطابق آنها با الزامات سيستم 
 SAP مديريت كيفيت، شركت در جلسه بازنگري فرايند هاي

 ERP به منظور اطمينان از اجراي صحيح فرايند هاي
SAP(( و ارائه گزارش هاي عملكرد واحد ها 

و پيگيري موارد مطرح شده
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با نام 

 Subject متقاضي به همراه عنوان شغلي در قسمت
به ايميل زير ارسال نمايند.

لطفا نام فايل ارسالي با نام متقاضي يكسان باشد.
Job@zarringc.com

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111765 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت نصير عمران آريا
 زير مجموعه هلدينگ بين المللي توسعه و عمران نصر سپهر 

به منظور توسعه سرمايه انساني پروژه هاي خود در استان 
مركزي از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

كارشناس طرح و برنامه
خانم/آقا، تمام وقت

كارشناسي رشته صنايع/ مديريت صنعتي
حداقل 3 سال سابقه كاري، مسلط به استاندارد مديريت كيفيت

آشنايي با ارزيابي عملكرد و برنامه ريزي استراتژيك
تسلط به نرم افزار Office، روابط عمومي باال
بيمه تكميلي، سبدهاي رفاهي به مناسبت اعياد

تور مسافرتي، پرداخت تسهيالت بانكي
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل 

زير ارسال نمايند.
info@nasiromran.com

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111763 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت گروه صنعتي دنا سلولز 
داراي فعاليت موفق و چشم گير در صنعت كاغذ واقع در 

شهرك صنعتي مامونيه، جهت تكميل كادر خود از شهرستان هاي 
ساوه و زرنديه در استان مركزي از افراد واجد شرايط زير دعوت 

به همكاري مي نمايد.
كارشناس تضمين كيفيت:خانم/ آقا، تمام وقت، كارشناسي

رشته هاي مرتبط )مهندس صنايع، مديريت صنعتي(
)9001:۲01۵( ISO آشنايي با پياده سازي استانداردهاي

آشنايي با اصول 5s، آشنايي پايش فرايند
توانمندي در كار تيمي

Excel و Word مخصوصا Office تسلط بر نرم افزار
ساكن مامونيه يا ساوه

روز و ساعت كار: شنبه تا چهارشنبه 8 تا 17:00
حقوق توافقي، متناسب با توانايي، پاداش، بيمه، وام،

 هداياي معيشتي، وعده غذايي، بيمه تكميلي، سرويس اياب ذهاب
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل 

زير ارسال نمايند.
hr.employe94@gmail.com

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111762 

در زیســت بــوم ملــی اشــتغال، بــه پنــج 
ــتغال  ــد و اش ــر تولی ــذار ب ــل تاثیرگ عام
ــی،  ــرد مل ــار رویک ــه شــده و چه پرداخت
ــی در  ــن الملل ــه ای و بی ــی، منطق محل
حــوزه اشــتغال مــورد توجــه ویــژه قــرار 
کارشناســان،  نــگاه  از  اســت.  گرفتــه 
ملــی  بــوم  زیســت  برنامــه  اجــرای 
ــکار  ــراد بی ــرای اف ــا ب ــه تنه ــتغال، ن اش
ــت  ــه وضعی ــد، بلک ــی کن ــتغالزایی م اش
ــته را  ــغل شایس ــد ش ــراد فاق ــغلی اف ش

ــد. ــی بخش ــود م ــم بهب ه
ــت بوم  ــوی زیس ــنا، الگ ــزارش ایس ــه گ ب
ــا هــدف ایجــاد ســاالنه  ــی اشــتغال ب مل
ــه وزارت  ــغل در برنام ــون ش ــک میلی ی
قــرار  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 

ــت. ــه اس گرفت
ایــن زیســت بوم از دو الــزام تشــکیل 
الــزام در زمینــه  یــک  اســت؛  شــده 
الــزام  و  اشــتغال  ایجــاد  روش هــای 
ــطح کالن  ــی در س ــاد هماهنگ دوم، ایج
و  ظرفیت هــا  شــدن  عملیاتــی  بــرای 
راســتای  در  کشــور  زیرســاخت های 

اشــتغال آفرینــی اســت.
بــه  اشــتغال  ملــی  بــوم  زیســت  در 
ــده  ــگاه ش ــتغال ن ــر اش ــد از منظ تولی
ــای  ــتغال ه ــه اش ــاس، ب ــن اس ــر ای و ب
متناســب بــا مزیــت هــای ملــی، محلــی 
ــا اشــتغالزایی  و منطقــه ای و تولیــدات ب

ــت. ــده اس ــه ش ــتر توج بیش
ــت  ــد - سرپرس ــی بیرانون ــود کریم محم

ــوم ملــی اشــتغال  ــت توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت کار- زیســت ب معاون
ــک  ــد ی ــد: بن ــی گوی ــری دانســته و م ــام معظــم رهب ــان مق ــه از فرم را برگرفت
ــأله  ــل مس ــرای ح ــات ب ــی امکان ــیج تمام ــه بس ــی ب ــاد مقاومت ــه اقتص ابالغی
بیــکاری پرداختــه و ایــن طــرح مــی خواهــد همــه چیــز را بــه هــم نزدیــک کنــد 

ــرد. ــکاری شــکل بگی ــا معضــل بی ــارزه ب ــرای مب ــن جمــع ب ــا ای ت
وی اشــتغال را یــک مســأله اجتماعــی عنــوان کــرده و مــی افزایــد: همــه افــراد 
ــرای توســعه  ــد و ب ــوم اشــتغال نقــش دارن در هــر پســت و شــغلی در زیســت ب

ــراد جامعــه شــکل بگیــرد. ــد ایــن احســاس در همــه اف اشــتغال بای
ــد: اشــتغال، بخــش دوم تولیــد اســت. اگــر تولیــد  ــد مــی گوی   کریمــی بیرانون
تقویــت نشــود، اشــتغال بــه وجــود نمــی آیــد و هــر نــوع اشــتغالی کــه بــدون 
توجــه بــه اصــل تولیــد ایجــاد شــود، اشــتغال ناپایــدار و مقطعــی خواهــد بــود.
ــکاران  ــم از بی ــازار کار اع ــه ب ــده از جامع ــدی ش ــه بن ــق و طبق ــناخت دقی ش
مطلــق، ناامیــدان از کار، اشــتغال ناقــص و اشــتغال غیــر رســمی در رســیدن بــه 

اهــداف حــوزه اشــتغال امــری ضــروری اســت.
علــی حیــدری- کارشــناس حــوزه کار- در گفــت و گــو بــا ایســنا، مــی گوید:بــرای 

ــوم  ــت ب ــه زیس ــرای برنام ــق و اج تحق
ملــی اشــتغال، الزم اســت تــا برخــی 
قوانیــن و مقــررات از جملــه قوانیــن 
و  اصــالح  گــذاری  ســرمایه  مخــل 
ــرف  ــد برط ــش روی تولی ــهای پی چالش

ــود. ش
ــوم ملــی اشــتغال  ــد: زیســت ب او می گوی
بــه  تــوان  مــی  کــه  اســت  الگویــی 
ــغلی  ــای ش ــا فرصته ــه تنه ــیله آن ن وس
از  بلکــه  آورد  بــه وجــود  را  بســیاری 
طریــق شناســایی جمعیــت بیــکاران، 
ــد  ــم درآم ــاغالن ک ــدگان کار و ش جوین
و  رســمی  فعالیتهــای  ز  ا اطــالع  و 
ــاماندهی  ــه س ــاد ب ــمی اقتص ــر رس غی

ــرد. ــک ک ــازار کار کم ب
حیــدری بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح هــم 
ــد  ــی کن ــتغالزایی م ــکاران اش ــرای بی ب
ا  ــته ر ــغل شایس ــد ش ــراد فاق ــم اف و ه
 ، دهــد مــی  ر  ا قــر توجــه  د  ر مــو
بــوم  زیســت  الگــوی   : یــد گو مــی 
همچــون  موضوعاتــی  بــه  اشــتغال 
زیرســاختهای اشــتغال، بــازار فــروش 
و تامیــن مالــی مــی پــردازد و در آن، 
ــراد و وضعیــت فعالیــت  ــکاری اف ــوع بی ن
بررســی   مــورد  بنگاه هــا  و  واحدهــا 

ــرد. ــی گی ــرار م ق
ایــن کارشــناس حــوزه کار از زیســت بــوم 
ملــی اشــتغال بــه عنــوان بســتری بــرای 
هماهنــگ ســازی دولــت در اشــتغالزایی 
ایــن  در  گویــد:  مــی  و  بــرده  نــام 
ــا در  ــتگاهها و نهاده ــازمانها، دس ــدام از س ــر ک ــئولیت ه ــف و مس ــتر، وظای بس

ــن شــده اســت. ــف و تعیی حــوزه اشــتغال کشــور تعری
ــه در  ــت ک ــی از آن اس ــتغال حاک ــی اش ــوم مل ــت ب ــای زیس ــی مزیت ه بررس
ایــن زیســت بــوم، بــه پنــج عامــل آمــوزش، ترویــج، اطــالع رســانی، شناســایی 
ــده و در  ــه ش ــذار هســتند، پرداخت ــتغال تاثیرگ ــد و اش ــر تولی ــه ب و مشــاوره ک
حــوزه اشــتغال چهــار رویکــرد ملــی، محلــی، منطقــه ای و بیــن المللــی مــورد 

ــژه قــرار گرفتــه اســت. توجــه وی
همچنیــن بــرای ایجــاد هماهنگــی بیــن عوامــل تولیــد و اشــتغال، بایــد 
تامیــن مالــی، بازاریابــی، فنــاوری، زیرســاخت و الزامــات حقوقــی فعــال باشــند 

ــود. ــاد ش ــتغال ایج ــد و اش ــتغال بچرخ ــد و اش ــه تولی ــا چرخ ت
ــکار  ــراد بی ــروه اف ــتغال دو گ ــوم اش ــت ب ــان زیس ــنا، مخاطب ــزارش ایس ــه گ ب
و افــراد فاقــد شــغل شایســته هســتند. بــه گفتــه کارشناســان، برنامــه 
ــاد  ــغل ایج ــکار ش ــراد بی ــرای اف ــه ب ــن آن ک ــتغال ضم ــی اش ــوم مل ــت ب زیس
می کنــد، وضعیــت شــغلی افــراد فاقــد شــغل شایســته را هــم بهبــود 

ــد. ــی بخش م

زیست بوم ملی اشتغال چه اهدافی را دنبال می کند؟

پنج عامل تاثیرگذار در چرخه تولید و اشتغال
ــی  ــتغالزا و کارآفرین ــر اش ــای برت ــده ه ــی ای ــنواره مل ــده در جش ــراد برگزی اف
ــده هــای شــان دریافــت و  ــی کــردن ای ــرای اجرای کشــور؛ تســهیالت الزم را ب

ــی شــوند. ــذاران متصــل م ــه ســرمایه گ ب
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر رحیــم ســرهنگی، مدیــرکل دفتــر توســعه 
ــر،  ــن خب ــالم ای ــا اع ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــی وزارت تع کارآفرین
ــی  ــرادی کــه در جشــنواره مل ــرای اف ــات مثبتــی کــه ب در خصــوص اتفاق
می کننــد،  کارآفرینــی کشــور شــرکت  و  اشــتغالزا  برتــر  هــای  ایــده 

ــرد. ــه ک ــی ارائ توضیحات
رحیــم ســرهنگی بــا اشــاره بــه اینکــه  بســیاری از افــراد جــوان و تحصیلکــرده 
ــه خــود هســتند گفــت: از   ــده هــای کارآفرینان ــی کــردن ای ــال عملیات ــه دنب ب
ــهیالت و  ــص تس ــا تخصی ــنواره ب ــی در جش ــا مل ــتانی ی ــر اس ــای برت ــده ه ای

ــه ســرمایه گــذاران حمایــت مــی شــود. معرفــی ب
ــده   ــی کــردن ای ــه اجرای ــه منــد ب ــرادی کــه  عالق ــح کــرد: اف ســرهنگی تصری
ــن  ــه همی ــه ب ــازار" ک ــده ب ــرم "ای ــد آن را در پلتف ــی توانن ــتند، م ــود نیس خ

ــد. ــروش بگذارن ــرض ف ــت در  مع ــی اس ــال طراح ــور در ح منظ
ــه  ــی ک ــده های ــرد: ای ــد ک ــه تاکی ــی در ادام ــعه کارآفرین ــر توس ــرکل دفت مدی

بــه مراحــل پایانــی نرســیده و برتــر نشــده انــد، 
ولــی ایــده  خوبــی محســوب مــی شــوند،  

در   گــذار  ســرمایه  یافتــن  بــرای 
ــش  ــرض نمای ــازار  در مع ــده ب ای

ــوند. ــی ش ــته م گذاش
اســتانی  یــا در کارگــروه   
تصمیــم گرفتــه مــی شــود 
بــرای عملیاتــی شــدن آن، 
تســهیالت از منابــع مختلف 

تخصیــص داده شــود.
سرهنــــگی در پـــایان 
نیــز  نکتــه  ایــن  بــه 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
ــده ، از  ــت ای ــان ثب در زم

ــوص  ــرداز در خص ــده پ ای
ــرض  ــرای در مع ــش ب تمایل

یــا  گرفتــن  قــرار  عمــوم 
نگرفتــن ایــده، ســوال مــی شــود.

 نخستین جشنواره ایده های
 برتر اشتغالزا و کارآفرینی     

فراخــوان نخســتین جشــنواره ایــده هــای برتــر اشــتغالزا و کارآفرینــی از ســوی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی منتشــر شــد.

ــازارکار، در متــن فراخــوان ایــن جشــنواره آمــده اســت: وزارت  ــه گــزارش ب  ب
ــیزدهم  ــت س ــرد دول ــه رویک ــت ب ــا عنای ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
منظــور  بــه  و  اشــتغال  تثبیــت  و  ایجــاد  بــرای  تــالش  در خصــوص 
ــق  ــتغال در مناط ــژه اش ــای وی ــت ه ــالق و فرص ــردازان خ ــده پ ــناخت ای ش

مختلــف کشــور، اقــدام بــه شناســایی و کمــک بــه عملیاتــی 
ــرده اســت. ــر اشــتغالزا ک ــده هــای برت نمــودن ای

ــی و  ــردازی، کارآفرین ــده پ ــگ ای ــج فرهن ــعه و تروی  توس
اشــتغالزایی، شناســایی ایــده هــای برتــر و تشــکیل بانــک 
اطالعاتــی از ایــده هــای برتــر و صاحبــان ایــده، فراهــم نمــودن 
زمینــه حمایــت از ایــده هــای برتــر اشــتغالزا و عملیاتــی 
ــور از  ــدار در کش ــتغال پای ــه اش ــک ب ــا و کم ــودن آنه نم

جملــه اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره اســت.
ــر  ــده در سراس ــان ای ــوان، صاحب ــن فراخ ــاس ای ــر اس ب
ــت 10  ــی 20 دی  لغای ــازه زمان ــد در ب ــی توانن ــور م کش
بهمــن مــاه ســال جــاری بــا مراجعــه بــه ســامانه کارآفرینــان 
برتــر بــه نشــانی زیــر نســبت بــه ثبــت ایــده خــود اقــدام کننــد :

https://karafarinanebartar.mcls.gov.ir
ــی و اشــتغالزایی  ــر حــوزه کارآفرین ــالوه ب ــه شــده ع ــای ارائ ــده ه ای
بــه صــورت کلــی،  مباحثــی از قبیــل ؛ اشــتغال جوانــان و فــارغ التحصیــالن، 
معلولیــن، معتادیــن بهبودیافتــه، زندانیــان آزادشــده، زنــان سرپرســت خانــوار، 
ــی ســبز(، اشــتغال در مناطــق  ــط زیســت )کارآفرین ــا محی ــط ب اشــتغال مرتب
ــژه  ــه وی ــتغال در منطق ــتایی و اش ــتغال در مناطــق روس ــوردار، اش ــر برخ کمت

اقتصــادی مکــران را در بــر مــی گیــرد.
ــودن، میــزان امــکان پذیــری اجــرای  ــه ب ــر اســاس نوآوران برتریــن ایــده هــا ب
ــدار  ــتغال ایجــادی،  پای ــداد اش ــتغال کشــور و تع ــر اش ــر ب ــا، تاثی ــده ه ای
ــده،  ــرای آن ای ــرای اج ــر ب ــی کمت ــع مال ــه مناب ــاز ب ــتغال و نی ــودن اش ب

ــوند. ــی ش ــی م ارزیاب

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

ایده های برتر در حوزه اشتغال، به سرمایه گذاران متصل می شوند 



آموزش عالی

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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مدير مالي
آقا، داراي سابقه كار، تمام وقت

آشنايي و تسلط به استانداردهاي حسابداري
تسلط به عمليات مالي و حسابداري از جمله خزانه، انبار، حقوق و 
دستمزد، حسابداري خريد و فروش، دارايي ثابت، حسابداري صنعتي

تسلط بر تهيه و تنظيم صورت هاي مالي و گزارشات مالي شركت 
به صورت ماهيانه و در پايان سال مالي

تسلط به قوانين مالياتي و تامين اجتماعي
تسلط به فرآيندهاي مالياتي گزارشات فصلي، گزارش ارزش 

افزوده، ليست ماليات حقوق، اظهار نامه عملكرد و تنظيم
 لوايح مالياتي، تسلط به محاسبات بهاء تمام شده

تسلط به نرم افزار حسابداري راهكاران سيستم
Excel و Word تسلط به نرم افزارهاي

داراي روحيه تيمي، دقت باال و پيگيري امور مالي و اجرايي
امين در حفظ محرمانه بودن اطالعات

تحصيالت: كارشناسي يا كارشناسي ارشد حسابداري
داراي حداقل 15 سال سابقه كار مفيد در شركت هاي 
توليدي و صنعتي، بيمه تكميلي، پرداخت به موقع حقوق

غذا، حقوق توافقي

job@parstire.ir
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111761

دعوت به همکاری

شركت الستيك پارس يكي از توليدكنندگان تاير در كشور به منظور تكميل نيروي انساني متخصص خود و جهت فعاليت در 
محل كارخانه واقع در استان مركزي، شهرستان ساوه )شهر صنعتي كاوه( از فارغ التحصيالن دانشگاه هاي معتبر دولتي در مقطع 

كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته حسابداري دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

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

تکنسين فني
آقا،تمام وقت، فوق ديپلم و ليسانس مكانيك

آشنا به تعميرات موتور، مجرد
تکنسين فني 

آقا، تمام وقت، فوق ديپلم و ليسانس برق يا الكترونيك
مسلط به نقشه خواني و عيب يابي مدار

ترجيحا مجرد
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل 

زير ارسال نمايند.
railbus1400@gmail.com

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111750

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

پارسيان پخش بيژن در استان لرستان، شهر خرم آباد 
جهت تكميل كادر خود از متقاضيان ساكن استان لرستان 

استخدام مي نمايد
حسابدار

آقا/خانم، داراي سابقه كار، تمام وقت
حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مالي يا حسابداري

انجام وظايف و مسئوليت ها تحت نظر مدير مالي
آشنايي با صورتهاي مالي، قوانين و مقررات مربوطه

سابقه كار مرتبط در شركت هاي پخش
اتمام خدمت سربازي و يا معافيت از آن الزامي است.

بيمه، بيمه تكميلي هداياي مناسبتي كمك هزينه آموزشي
حقوق ثابت و مزاياي رفاهي

محل كار
استان لرستان، شهر خرم آباد
آدرس: محل كار: خرم آباد

job.humanresource2020@gmail.com 

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111749

دعوت به همکاری

مدير مياني و مدير فروشگاه پوشاك 
آقا، تمام وقت، 3 نفر، 30 سال به باال

ساعت كاري دو شيفت، حداقل 2 سال سابقه سرپرستي
توانايي برقراري ارتباط موثر

روحيه كار تيمي و قدرت گزارش دهي، مسئوليت پذيري
آشنايي كافي با تكنيك و روش هاي فروش

تالش در جهت تحقق اهداف تعيين شده، روابط عمومي باال
توانايي مذاكره حضوري با مشتريان و مديريت فروشندگان
لطفا به اين موضوع دقت داشته باشيد كه آدرس فروشگاه 

كيانپارس و مركز شهر ميباشد.
حقوق ثابت، بيمه، جبران خدمات اضافه كار

فروشنده حرفه اي پوشاك 
خانم/ آقا،  تمام وقت، پاره وقت، سن22 سال به باال، 10 نفر
داراي حداقل يك سال سابقه كاري مرتبط،  حداقل ديپلم

فن بيان باال، فعال و پر انرژي، مسئوليت پذير
مشتري مدار، داراي روحيه همكاري و كار تيمي باال

حقوق ثابت+ پورسانت، بيمه تامين اجتماعي
جبران خدمات اضافه كاري، كار در محيطي دوستانه و لوكس

موقعيت مكاني عالي
صندوقدار

خانم/ آقا، تمام وقت، 22 سال به باال، 5 نفر
داراي حداقل يك سال سابقه كاري مرتبط،  حداقل فوق ديپلم

دقيق و با حوصله، منظم و مسئوليت پذير
فن بيان باال، فعال و پر انرژي، مشتري مدار

داراي روحيه همكاري و كار تيمي باال
كارجويان محترم لطفا به اين موضوع دقت داشته باشيد كه آدرس 

فروشگاه كيانپارس و مركز شهر ميباشد.
حقوق ثابت، بيمه تامين اجتماعي، جبران خدمات اضافه كاري

كار در محيطي دوستانه و لوكس، موقعيت مكاني عالي
كارمند اداري

خانم، تمام وقت،  2 نفر، حداقل 20 سال سن
حداقل فوق ديپلم، تايم كاري شيفت صبح

آشنا به كامپيوتر، اينترنت و آفيس، حداقل 1 سال سابقه فعاليت مرتبط
توانايي برقراري ارتباط موثر، روحيه كار تيمي و قدرت گزارش دهي

روابط عمومي باال در پاسخ به تماس ها و مراجعين
روابط عمومي باال، منظم و دقيق

كارجويان محترم لطفا به اين موضوع دقت داشته باشيد كه آدرس 
فروشگاه مركز شهر ميباشد.

حقوق ثابت، بيمه، جبران خدمات اضافه كار
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به واتس اپ 

زير ارسال نمايند.
لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.

واتساپ 09033384888

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111748

يك مجموعه فروشگاه  زنجيره اي پوشاك
 جهت تكميل كادر خود در چند رديف شغلي در شعبات كيانپارس و نادري در استان خوزستان از افراد توانمند واجد شرايط

 زير دعوت به عمل مي آورد:

دعوت به همکاری

كارشناس ارشد معماری
 )تسلط به تهيه نقشه های اجرائی معماری(

كارشناس ارشد معماری
 )توانا به طراحی و تهيه نقشه های اجرائی معماری منفرداً(
كارشناس ارشد معماری )طراحی و پردازش(

طراح معمار - ايده پرداز
پژوهشگر معمار- كارشناس ارشد برق

كارشناس متره و برآورد- مسئول دفتر مدير عامل

كارشناس ارشد سازه
 ساعت كاری از 8.30 تا 30/17

متقاضيان واجد شرايط می توانند از طريق راه اعالم شده ارتباط 
حاصل نمايند

mimarr107@gmail.com
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111773 

يك مجموعه مهندسين مشاور رتبه يك جامعه مهندسين مشاور ايران
 برای تكميل كادر خود در تهران )محدوده كاری نزديك متروی شهيد بهشتی( با شرايط زير نيازمند است:

براسـاس اعـام دفتـر ارتباط با صنعـت و جامعه وزارت علـوم، تمامی دانـش آموختگان 
دانشـگاهی اعـم از زن و مـرد کـه از سـال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مشـغول به کار شـده اند، 
شـامل اسـتخدام شـدگان در ارگان ها و سـازمان های دولتی، فعالین در حوزه مشـاغل آزاد 
و همچنیـن دانـش آموختگانی که در مراکزی خاص مانند نیروهای مسـلح بـه عنوان امریه 

و سـرباز فعالیـت دارند به عنوان جمعیت شـاغل محسـوب می شـوند.
البتـه تفـاوت هایـی در تعریـف جمعیـت دانـش آموخته شـاغل از سـوی سـامانه ثبتی 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موجود اسـت که در بررسـی و مقایسـه آمار دریافتی 

و تحلیـل اطالعـات بـه آن توجـه شـده اسـت که به شـرح زیر می باشـد:
تعـدادی از دانـش آموختـگان کـه در مراکـز خـاص ماننـد نیروهای مسـلح مشـغول به 
فعالیـت هسـتند، آمار اشـتغال آنها در سـامانه ثبـت وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی 

ثبـت نمی شـود.
تعدادی از دانش آموختگان مشـغول به فعالیت در مشـاغل آزاد هسـتند که در سـامانه 
ثبتـی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی ثبـت نمـی شـوند امـا در آمـار طـرح پایش 
لحـاظ مـی شـوند. تعـدادی از دانـش آموختـگان کـه مشـغول بـه تحصیـل در مقاطـع 
باالتـر هسـتند، در سـامانه ثبتـی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی ثبت نمی شـوند.

معمـوال دانـش آموختـگان دانشـگاهی پـس از اتمـام تحصیـات مـدت زمانـی را در 
بـا  مرتبـط  امـور  انجـام  یـا  و  سـربازی  خدمـت  گذرانـدن  شـغل،  جسـتجوی 
فارغ التحصیلـی مـی باشـند، بنابراین اشـتغال آنهـا را بافاصلـه و پس از فـارغ التحصیلی 
نمـی تـوان بـه عنـوان یـک متوسـط و یـا میانگیـن مناسـب از کل فـارغ التحصیلی در 

نظرگرفت.
بـر همیـن اسـاس در طـرح رصـد اشـتغال دانش آموختـگان معمـوال وضعیت اشـتغال 
دانـش آموختـگان ۴ سـال قبـل بـه عنوان نمونـه آماری مدنظر قـرار می گیـرد، لذا در 
سـال جـاری، وضعیـت اشـتغال دانش آموختگان ۴ سـال قبـل یعنی دانـش آموختگان 
مهـر سـال ۱۳۹۵ الـی شـهریور سـال ۱۳۹۶ مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. در این 
پایـش از دانشـگاه هـا خواسـته شـده حداقـل ۹۰ درصـد دانـش آموختگان هر رشـته 

بـرای ایـن منظـور مورد بررسـی قـرار گیرند.
در جـدول زیـر مقایسـه میانگیـن وزنـی درصـد اشـتغال بـه تفکیـک مقطـع تحصیلی 
در کل کشـور براسـاس نتایـج طـرح پایـش در سـال هـای ۱۳۹۷ تـا ۱۴۰۰ مشـاهده 

می شـود .

سال       مقطع تحصیلی کاردانی)درصد اشتغال(   کارشناسی    کارشناسی ارشد      دکتری
۸۲ درصد ۵۲ درصد  ----------                   ۴۹ درصد   ۱۳۹۷
۸۲ درصد ۶۴ درصد  ۶۰ درصد                   ۶۳ درصد   ۱۳۹۸
۸۴ درصد ۶۵ درصد  ۴۶ درصد                   ۴۹ درصد   ۱۳۹۹
۷۱ درصد ۵۳ درصد  ۵۱ درصد                   ۴۱ درصد   ۱۴۰۰

براسـاس جـدول بـاال باالترین نرخ بیکاری در سـال ۱۴۰۰ مربوط به مقطع کارشناسـی 
و کاردانـی اسـت و پاییـن ترین نرخ بیکاری نیز مربوط به مقطع دکتری و کارشناسـی ارشـد 
اسـت؛ براسـاس اعـام دفتر ارتباط بـا صنعت و جامعـه وزارت علوم درصدهای اشـتغال 
در مقاطـع مربـوط بـه تحصیات تکمیلـی می تواند بـه جهت جمعیت کـم دانش آموخته 

در این دو مقطع باشـد.
همچنیـن ایـن آمار در مقایسـه با سـال قبـل )۱۳۹۹( در کلیـه مقاطع به غیـر از کاردانی 
تـا حـدودی کاهـش یافتـه اسـت کـه یکـی از دالیـل آن مـی توانـد مربـوط به شـیوع و 
همه گیـری ویـروس کرونـا باشـد کـه نیازمنـد توجـه بیشـتری نسـبت بـه برنامه ریزی و 

سیاسـتگذاری پایـدار و اثـر بخـش کلیـه نهـاد های مرتبط به مسـاله اشـتغال اسـت.

همچنیـن در جـدول زیـر بـه مقایسـه درصـد اشـتغال بـه تفکیـک مقطـع تحصیلی در 
کل کشـور براسـاس نتایج نتایج طرح پایش و آمار ثبتی در سـال ۱۴۰۰ اشـاره شـده اسـت؛

مقطـع تحصیلـی/ درصد اشـتغال براسـاس نتایـج طرح پایـش درصداشـتغال براسـاس آمار 
ثبتـی وزارت کار

۳۸ درصد کاردانی         ۵۱ درصد 
۴۸ درصد کارشناسی         ۴۱ درصد 
۶۳ درصد کارشناسی ارشد      ۵۳ درصد 
۷۴ درصد دکتری         ۷۱ درصد 

در مقایسـه ای کـه بیـن آمـار ثبتـی و طـرح پایـش انجـام شـده اسـت، نتایـج تقریبـا 
یکسـانی را در میـزان اشـتغال مقاطـع مختلف شـاهدیم. بـا توجه به نتایـج طرح پایش 
بیشـترین درصد اشـتغال مربوط به دکتری و کارشناسـی ارشـد اسـت که این امر می تواند 

بـه دلیـل تعـداد کم دانـش آموختگان این دو مقطع نسـبت به سـایر مقاطع باشـد.
بـه منظـور بررسـی اشـتغال دانـش آموختـگان دانشـگاه هـا، پژوهشـگاه هـا و مراکـز 
آمـوزش عالـی کشـور بـر اسـاس پراکندگـی جغرافیایـی و امکانـات موجـود در مناطق 
مختلـف، نمـودار میـزان اشـتغال دانـش آموختـگان دانشـگاه هـا بـر اسـاس مناطـق 

دهگانـه پژوهـش و فنـاوری کشـور ترسـیم شـده کـه بـه شـرح زیـر اسـت؛
ترکیب بندی دانشگاه ها براساس مناطق ده گانه پژوهش و فناوری 

دانشگاه های استان های البرز و تهران منطقه یک 
دانشگاه های استان های گلستان، گیان و مازندران منطقه ۲ 

دانشگاه های استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان منطقه ۳ 
دانشگاه های استان های قزوین، قم، مرکزی و همدان منطقه ۴ 

دانشگاه های استان های ایام، کردستان، کرمانشاه و لرستان منطقه ۵ 
دانشگاه های استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد منطقه ۶ 
دانشگاه های استان های بوشهر، فارس، کهکیلویه و بویراحمد منطقه ۷ 

دانشگاه های استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان منطقه ۸ 
دانشگاه های استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی سمنان منطقه ۹ 

دانشگاه های استان خوزستان منطقه ۱۰ 

در جـدول زیـر میانگیـن وزنی درصد اشـتغال به تفکیـک مناطق پژوهـش و فناوری در 
کل کشـور در سـال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اشـاره شده است؛

در صد اشتغال در سال ۱۳۹۹درصد اشتغال در سال ۱۴۰۰ منطقه ها 
۸۰ درصد ۶۱ درصد  دانشگاه های منطقه ۱ 
۷۴ درصد ۳۴ درصد  دانشگاه های منطقه ۲ 
۵۳ درصد ۴۸ درصد  دانشگاه های منطقه ۳ 
۶۴ درصد ۵۷ درصد  دانشگاه های منطقه ۴ 
۴۲ درصد ۵۲ درصد  دانشگاه های منطقه ۵ 
۵۴ درصد ۴۴ درصد  دانشگاه های منطقه ۶ 
۳۴ درصد ۵۵ درصد  دانشگاه های منطقه ۷ 
۴۷ درصد ۵۱ درصد  دانشگاه های منطقه ۸ 
۶۱ درصد ۶۰ درصد  دانشگاه های منطقه ۹ 
۴۱ درصد ۵۰ درصد  دانشگاه های منطقه ۱۰ 

بیشـترین درصـد اشـتغال بـه ترتیـب مربـوط بـه مناطـق ۱،۲، ۴، ۹ و ... اسـت کـه 
نشـان دهنـده رشـد فعالیتهـای مربـوط بـه اشـتغال و توانمندسـازی و همچنیـن توجه 
بیشـتر نهادهـای سیاسـتگذار به دانشـگاههای این مناطق اسـت؛ مناطـق ۱،۲،۳،۴،۶،۹ 
در مقایسـه بـا سـال گذشـته افزایـش در میـزان اشـتغال داشـته انـد. کمتریـن میـزان 
اشـتغال مربـوط بـه منطقـه ۱ و دانشـگاه هـای مربـوط به اسـتانهای بوشـهر، فـارس و 

کهکیلویـه و بویـر احمد اسـت.
بـا توجـه بـه آمـار نـرخ بیـکاری اسـتانی مرکـز آمـار اسـتان »کهکیلویـه و بویراحمد« 
دومیـن اسـتانی اسـت کـه درصد بـاالی از بیـکاری را در کشـور دارد. بر همین اسـاس 
توجـه بـه برنامـه ریـزی هـای هدفمنـد و اثـر بخـش در راسـتای توانمندسـازی و 
مهـارت افزایـی دانشـجویان و دانـش آموختـگان و همچنیـن حمایـت هـای مـادی و 
معنـوی تمامـی سـازمان هـا و دسـتگاههای ذیربط به دانشـگاه هـای مناطق با اشـتغال 

پاییـن ضـرورت دارد.

وضعیت اشتغال
 دانش آموختگان 

دانشگاه ها چگونه است؟ 
براسـاس جدیدتریـن آمـار مربـوط بـه پیمایـش وضعیـت اشـتغال 
دانـش آموختـگان دانشـگاه هـا، اشـتغال در مقطـع کاردانی نسـبت به 
سـال ۹۹ رشـد داشـته اما در مقاطع کارشناسـی و تحصیـات تکمیلی با 

کاهـش رو بـه رو بوده اسـت. 
بـه گزارش مشـرق، از آنجا کـه ایجاد نظام اطاع رسـانی و آگاهی بخشـی 
به ذینفعان در رابطه با وضعیت اشـتغال هر یک از رشـته های دانشـگاهی 
و همچنین رصد آمار در خصوص رشـته های آموزشـی می توانـد در کاهش 
نـرخ بیکاری دانـش آموختـگان دانشـگاهی موثر باشـد، بدیـن منظور 
پیمایـش اشـتغال فارغ التحصیـان دانشـگاهی از سـال ۱۳۹۷ در معاونت 

پژوهـش و فنـاوری وزارت علوم آغاز شـده و تاکنـون ادامه دارد.
از اهـداف ایـن برنامه می تـوان بـه بهره بـرداری از نتایج حاصلـه و تدوین 
برنامه هـای مـورد نیـاز هـر دانشـگاه بـرای بهبـود شـرایط اشـتغال 
دانش آموختگان، اسـتفاده موثر از شـبکه دانش آموختـگان جهت بهبود 
همکاری هـای دانشـگاه بـا جامعه و صنعـت و همچنین ایجـاد فرصت های 

شـغلی و کارورزی بـرای دانشـجویان از اهداف این برنامه اسـت.
در ایـن برنامه دانشـگاه ها بـه صورت مسـتقل از طریق برقـراری ارتباط با 
فارغ التحصیـان به پیمایـش وضعیت اشـتغال دانش آموختگان دانشـگاه 
خـود می پردازنـد کـه این امـر موجب ارتباط بیشـتر دانشـگاه بـا جامعه 

دانش آموختـگان خواهـد بود.
از سـوی دیگـر بـا هماهنگی هـای صـورت گرفتـه بـا وزارت تعـاون، کار 
رصـد  بـا  عالـی  آمـوزش  برنامه ریـزی  موسسـه  اجتماعـی  و رفـاه 
اشـتغال دانش آموختـگان دانشـگاه های کشـور بـر اسـاس اطاعـات 
ثبتـی وضعیت کلـی اشـتغال دانش آموختـگان را بـه تفکیک دانشـگاه، 

رشـته، مقطـع تحصیلـی و ... ترسـیم مـی کند.
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در شـرایطی کـه آمارهـای رسـمی مرکز آمـار ایران نشـان می دهد کـه حدود 60 
درصـد زنـان تحصیـل کـرده ایرانـی بیـکار هسـتند، دکتر نیـره توکلی، پژوهشـگر 
مطالعـات زنـان معتقد اسـت کـه مهمترین علت بیـکار ماندن بخش زیـادی از این 
زنـان، ایـن اسـت کـه جامعـه اشـتغال زنـان را جـدی نمـی گیـرد. این مسـاله نیز 
روی تعریـف بانـوان ایرانـی از هویـت فـردی خودشـان اثر مـی گـذارد و باعث می 
شـود کـه برخـی زنـان تحصیلکـرده، خودشـان از داشـتن شـغل صرف نظـر کنند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه به گفتـه توکلی، زنـان متخصصی که سـر کار نمـی روند، 
عمـا باعـث هـدر رفتـن هزینـه ای می شـوند کـه دولت و خانـواده هایشـان برای 

تخصـص گرفتـن آنهـا صرف کـرده اند.
اشـتغال زنـان یکـی از مهمتریـن نشـانه هـای توسـعه یافتگـی جوامـع گوناگـون 
اسـت. در جامعـه ایـران نیـز چند دهه اسـت کـه موضوع اشـتغال زنان بـه یکی از 
مسـائل حسـاس اجتماعـی کشـور تبدیل شـده اسـت. البته آمـار اشـتغال زنان در 
چنـد دهـه اخیـر با رشـد محسوسـی همراه بوده اسـت، امـا آن طور کـه دکتر نیره 
توکلـی، پژوهشـگر مطالعـات زنـان به رکنا مـی گوید، هنـوز هم در جامعـه ایرانی، 

اشـتغال زنـان جـدی گرفته نمی شـود.

سهم باالی زنان تحصیلکرده در میان بیکاران ایران

 

بـا وجـود ایـن کـه براسـاس آخریـن آمارهـای معاونـت امـور زنـان و 
خانـواده ریاسـت جمهوری، حـدود 27 درصـد از افـراد دارای تحصیالت 
دانشـگاهی در کشـور را زنـان تشـکیل مـی دهند، اما سـهم بانـوان از 
بـازار کار کشـور تنهـا حدود 19 درصد اسـت و این مسـاله نشـان می دهد 
کـه بخـش زیـادی از زنـان فـارغ التحصیـل در ایـران، بیکار هسـتند.
نگاهـی بـه جدیدتریـن آمارهـای مرکز آمـار ایران در سـال هـای اخیر 
نیـز نشـان می دهد کـه تنها حـدود 25 درصد از سـهم بازار کار کشـور 
در اختیـار افـرادی اسـت که تحصیـالت دانشـگاهی دارنـد و 39 درصد 
جمعیـت بیـکاران ایـران از میان فـارغ التحصیالن دانشـگاهی هسـتند 
کـه البتـه بیـش از 65 درصـد آنها را زنـان و کمتـر از 35 درصـد آنها را 

مردان تشـکیل مـی دهند.
امـا نکته قابـل توجـه در این آمارها، این اسـت کـه تنها حـدود 40 درصد 
زنـان دارای تحصیالت دانشـگاهی وارد بازار کار شـده انـد و عمال حدود 
60 درصـد زنـان دارای تحصیـالت دانشـگاهی در ایـران بیکار هسـتند. 
نکتـه دیگـر هـم این کـه بیـش از 70 درصـد زنان بیـکار در کشـور را 
فـارغ التحصیـالن دانشـگاهی تشـکیل مـی دهنـد و از تمام ایـن آمارها 
مشـخص مـی شـود کـه سـهم زنـان تحصیلکـرده دانشـگاهی در میان 

بیکاران کشـور بسـیار باالست.

در ایـن میـان امـا بایـد توجـه 
نظـر  صـرف  کـــه  داشـت 
موضـــوعات  تمـــام  از 
مســـائل  اقتصـــادی، 
اجتماعـی  و  فرهنگـی 
بیکـــار  بـــه  زیـــادی 
مانـدن بسـیاری از زنـان 
ایـران  در  تحصیلکـرده 
بخـش  و  اسـت  زده  دامـن 
زیـادی از بانـوان ایرانی که دارای 
تحصیـات دانشـگاهی هسـتند، یـا 
کـردن  کار  بـه  تمایلـی  خودشـان 
ندارنـد، یـا همسـران آنهـا اجـازه 
کار کـردن را بـه آنهـا نمی دهند.

البتـه طبیعتـا افزایش مشـکات 
معیشـتی در سـال هـای اخیر، 
تعـداد مردانـی را کـه مخالـف 
خـود  همسـران  کـردن  کار 
هسـتند، کمتـر کـرده اسـت، 
فرهنـگ  هـم  هنـوز  امـا 
غالـب در میـان بسـیاری از 
مخالفـت  کشـور،  مـردان 
بـا کار کـردن زنـان اسـت 
بعضـا  میـان،  ایـن  در  و 
زنـان تحصیلکـرده  خـود 
بخصـوص  دانشگاهـــی 
وقتی ازدواج مـی کنند، 
بـه  تمایلـی  دیگـــر 
حضـور در بـازار کار 

ندارنـد.
این نکته ای اسـت 

کـه دکتـر نیـره توکلـی، پژوهشـگر مطالعات زنـان در گفـت و گو با رکنـا روی آن 
دسـت گذاشـت و اظهـار داشـت: هویتـی که هـر زن از خـودش برای خـود تعریف 
مـی کنـد، به نگاهی بسـتگی دارد که جامعـه و اطرافیـان آن زن از او دارند. بر این 
اسـاس، هویـت فـردی هـر زن کـه توسـط او تعریف مـی شـود، مجموعـه رفتارها 
و تصمیماتـش را تشـکیل مـی دهـد کـه متاسـفانه در میـان زنـان ایرانـی، بخـش 

زیـادی از ایـن تصمیمـات به تصـور دیگـران از هویت آنها بسـتگی دارد.

توکلـی بـا بیـان ایـن کـه هنـوز هـم جامعـه ایرانی، 
گفـت:  گیـرد،  نمـی  جـدی  را  زنـان  اشـتغال 
متاسـفانه حتـی در مـواردی هـم کـه حضـور 
خانـواده  اقتصـاد  بـر  کار  بـازار  در  زنـان 
اشـتغال  جامعـه  بازهـم  اسـت،  تاثیرگـذار 
زنـان را جـدی نمـی گیـرد و همچنـان در 
بسـیاری از خانـواده های ایرانی شـاهد غلبه 
فرهنـگ مردسـاالری هسـتیم کـه تاثیرگذاری 
کسـب درآمـد زنان بر اقتصـاد خانوار را پسـندیده 

داند. نمـی 
این پژوهشگر مطالعات زنان ادامه داد: متاسفانه هنوز هم                        

در میان زنانی که تحصیات باالی دانشگاهی دارند و در بازار کار کشور فعالیت می 
کنند، شاهد آن هستیم که حتی زنانی که حقوق آنها تاثیر مستقیمی بر معیشت اعضای 
خانواده شان می گذارد، خودشان این مساله را انکار می کنند و سعی دارند طوری جلوه 

دهند که تمام مخارج خانواده با حقوق همسران آنها تامین می شود.
وی در ادامـه تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه ایـن کـه فرهنـگ غالـب بـر جامعـه بـا موثر 
بـودن درآمـد زنـان بـر اقتصـاد خانـوار، موافـق نیسـت، بخشـی از بانـوان بـا توجه به 
ایـن کـه هویـت فردی خودشـان را براسـاس همین فرهنـگ غالب تعریـف می کنند، 
تاثیرگـذاری کسـب درآمـد خود بر اقتصـاد خانوار را پنهان می کنند و حاضر نیسـتند 
کـه بگوینـد بخش مهمـی از مخارج خانواده با اسـتفاده از درآمد آنها تامین می شـود.

با تاکید بر این که فرهنگ حاکم بر جامعه  توکلی 
ما هنوز هم با اشتغال جدی زنان موافق نیست، 
ما  کشور  کار  بازار  در  که  زنانی  بیشتر  گفت: 
حضور دارند، حاضر نیستند که هویت خود را 
به شکلی مستقل از همسرانشان تعریف کنند 
به  نیز  را  خود  مستقل  درآمد  کسب  عما  و 
تصمیم گیری همسران خود منوط می کنند 
بگویند درآمد  نیستند که  برخی حاضر  و حتی 
آنها هم در معیشت اعضای خانواده شان نقش دارد.

این پژوهشگر مطالعات زنان ادامه داد: با توجه به این                
در  گیرد، همواره  نمی  را جدی  زنان  اشتغال  هنوز هم  ایرانی  فرهنگ جامعه  که 
شرایطی که یکی از اعضای خانواده بیمار می شود و نیاز به مراقبت دارد یا وقتی 
که فرزندی به دنیا می آید و یک شخص باید دائما حواسش به نوزاد باشد، هیچ 
کس از مرد خانواده انتظار ندارد که شغل خود را رها کند و به پرستاری از بیماران، 
را  کارها  این  که  دارند  انتظار  خانواده  زن  از  و همه  بپردازد  نوزادان  یا  سالمندان 

انجام دهد.
وی در ادامـه تاکیـد کـرد: یکـی دیگـر از نمودهـای جـدی گرفته نشـدن اشـتغال 
زنـان در جامعـه ایرانـی نیـز آن اسـت کـه در فرهنـگ ما، تمـام کارهـای منزل به 
زنـان واگـذار مـی شـود و حتـی بانوان شـاغل نیز بایـد به تمـام امـورات منزل که 
بـه صـورت سـنتی روی دوش زنـان قـرار گرفتـه انـد، بپـردازدن و هیـچ کـس از 
مـردان شـاغل انتظـار نـدارد کـه کارهـای خانـه را انجـام دهند، چون عما کسـی 
اشـتغال زنـان را جـدی نمـی گیـرد، امـا کار کـردن مـردان بـرای عمـوم جامعـه 

دارد. زیـادی  اهمیت 

توکلی در بخش دیگری از صحبت هایش عنوان 
کرد: وقتی اشتغال زنان در جامعه جدی گرفته 
نمی شود، این مساله روی هویتی که زنان از 
کنند  می  تعریف  برای خودشان  خودشان 
نیز تاثیر می گذارد و همین موضوع سبب 
می شود که زنان حتی خودشان نیز شغل 
خود را جدی نگیرند و در چنین شرایطی 
طبیعی است زنانی که از نظر مالی احتیاجی 
از  برخورداری  وجود  با  ندارند،  کردن  کار  به 
تحصیات دانشگاهی، اولویت را بر انجـام کارهــای 

خانه و سایر اموری می گذارند که به صورت سنتی بر عهده                  
زنان قرار دارد.

این پژوهشگر مطالعات زنان ادامه داد: فرهنگ سنتی حاکم بر جامعه ایران هنوز هم 
در بسیاری از روابط فردی و اجتماعی ما اثر می گذارد و متاسفانه همچنان شاهد آن 
هستیم که در این فرهنگ، جایگاه اصلی زن در خانواده تعریف شده است. این در 
حالی است که درآمد بسیاری از زنان شاغل در اقتصاد خانوار موثر است، اما حتی در 
خانواده  اعضای  برای  رفاه  ایجاد  به  منجر  زن  داشتن  شغل  که  هایی  خانواده 
و  با جایگاه شغلی  را  زن  که  به سختی حاضرند  خانواده  اعضای  بازهم  شود،  می 

اجتماعی او تعریف کنند و نه با جایگاه خانوادگی او.
وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه ما شاهد آن هستیم که هنوز هم تصورات حاکم 
بر فرهنگ مردساالر جامعه ایران، روی روابط فردی و اجتماعی زنان اثر می گذارد و 
حتی این مساله باعث می شود که هویت فردی که زنان از خودشان تعریف می کنند 
نیز تحت تاثیر قرار گیرد و شرایط به گونه ای پیش رود که اشتغال زنان حتی برای 

بسیاری از بانوان شاغل نیز چندان جدی نباشد.

توکلـی دربـاره مهمتریـن عواقب جـدی نگرفته 
شـدن اشـتغال زنـان تحصیلکـرده در جامعه 
توضیـح داد: طبیعـی اسـت کـه وقتی یک 
رود،  نمـی  کار  بـه سـر  تحصیلکـرده  زن 
از سـوی  سـرمایه گـذاری هـای زیـادی 
تحصیـل  بـرای  هـا  خانـواده  و  دولـت 
بـاالی  بـه مـدارج  او  یـک زن و رسـیدن 
دانشـگاهی و اخـذ مـدارک تخصصـی صرف 

شـده، بـه طـور کامـل بـه هـدر مـی رود.
با سیل                                        ایران  همان طــور که حاال هم در جامعه 

عظیم زنان متخصصی مواجه هستیم که نه خودشان و نه جامعه هیچ استفاده ای 
از تخصص های آنها نمی کنند.

ایـن پژوهشـگر مطالعـات زنـان ادامـه داد: زنانی که تخصـص های مختلفـی را یاد 
گرفتـه اند، اما خانه نشـین شـده انـد، عما هزینه زیـادی را که دولـت و خانواده های 
آنهـا بـرای بـه تخصـص رسـیدن این زنـان صرف کرده اسـت، بـه هدر مـی دهند. 
آنهـا حتـی زمانـی را هـم که خودشـان بـرای یادگیـری تخصص خود صـرف کرده 
انـد، تلـف مـی کننـد و ایـن در حالی اسـت کـه در جوامـع پیشـرفته، از زنانی که 
تخصـص گرفتـه انـد، انتظـار مـی رود که خدمـت کـردن در جهـت تخصص خود 

بـه جامعـه را در اولویت قـرار دهند.
وی در پایــان تصریــح کــرد: مهمتریــن راهــکار بــرای ایــن کــه شــاهد اســتفاده 
ــور  ــا تص ــه ب ــت ک ــن اس ــیم، ای ــان باش ــرده از تخصصش ــان تحصیلک ــت زن درس
رایــج اشــتباهی کــه در آن اشــتغال زنــان جــدی گرفتــه نمــی شــود یــا بــا کســب 
ــن  ــن ای ــود. همچنی ــه ش ــود، مقابل ــی ش ــت م ــا مخالف ــط آنه ــاال توس ــد ب درآم
انتظــار از زنــان شــاغل وجــود دارد کــه خودشــان بــا ایــن فرهنــگ مقابلــه کننــد 
تــا هــم بتواننــد جایــگاه اجتماعــی خــود را بهبــود ببخشــند و هــم در راســتای 

تخصــص خــود بــه جامعــه خدمــت کننــد.

یک پژوهشگر مطالعات زنان: 

جامعه اشتغال زنان 
را جدی نمی گیرد 

تصورات 
اطرافیان از هویت 

زنان روی تصمیمات 
آنها اثر می گذارد

برخی 
زنان شاغل، 

تاثیرگذاری خود روی 
معیشت خانوار را
 انکار می کنند

کار کردن 
مردان برای جامعه 

مهمتر از اشتغال
 زنان است

جایگاه 
زن ایرانی، ابتدا 

در خانواده تعریف 
می شود و سپس در 

اجتماع

لزوم 
مقابله با تصور 

رایج اشتباهی که 
اشتغال زنان را جدی 

نمی گیرد
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جهتتكميلكادرخوددراستانتهرانازافرادواجدشرايطزيردعوتبههمكاريمينمايد.

)Coordinator( هماهنگ کننده پروژه
تماموقت

مهندسي مکانیك یا صنایع
باروابطعموميباال،بادوسالسابقه

OfficeوAutoCADمسلطبهنرمافزارهاي
آشناييباامورقراردادهاوشرايطعموميپيمان

آشناييبامباحثكنترلپروژه
شنبهاليچهارشنبه8:30تا17وپنجشنبه8الي12

اضافهكاري،بيمهتكميلي،حقوقتوافقي،بيمهتاميناجتماعي
کارشناس دفتر فني، تماموقت

مهندسي مکانیك یا شیمي، بادوسالسابقهكار
آشنابهمباحثواستانداردهايطراحيابزاردقيق

شنبهاليچهارشنبه8:30تا17وپنجشنبه8الي12
اضافهكاري،بيمهتكميلي،حقوقتوافقي

بيمهتاميناجتماعي
مهندس برق، تماموقت

باپنجسالسابقهدرنصبتجهيزاتتصفيهخانههايآبو

فاضالب،جهتكاردرپروژههاياجرايي
شنبهاليچهارشنبه8:30تا17وپنجشنبه8الي12

اضافهكاري،بيمهتكميلي،حقوقتوافقي،بيمهتاميناجتماعي
کارشناس بازرگاني، تماموقت

رشتهكارشناسيفرآينديامكانيك،جهتفعاليت
درواحدبازرگانيخارجي،مسلطبهزبانانگليسي
شنبهاليچهارشنبه8:30تا17وپنجشنبه8الي12

اضافهكاري،بيمهتكميلي،حقوقتوافقي،
بيمهتاميناجتماعي

ازمتقاضيانواجدشرايطخواهشمنديمرزومهخودرابهايميل
زيرارسالنمايند.

resume8496@gmail.com

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111770

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

مجموعه فن  آوران پردازش اطالعات هوشمند پژواك
برايتكميلكادرخوددرتهرانازواجدينشرايطزير

دعوتبههمكاريمينمايد:
رشته نرم افزار  

آقا،ليسانسنرمافزار،تماموقت
باتواناييباالدرتجزيهوتحليلاطالعات
توانايياستفادهازنرمافزارهايكاربردي

دقتوتمركزباالوامادگيبرايكارگروهي
آمادگيكاردرشركتخدماتبانكي

تسلطكاملبرقوانينتجارتوآييننامههايبانكي

متقاضيانواجدشرايطميتوانندازطريقراهاعالمشدهدر
بخشاطالعاتتماس،ارتباطحاصلنمايند.

mahshidanooshe@gmail.com

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111771 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت مازرون فوم قائم جهتتكميلكادرخوددراستان
مازندرانازافرادواجدشرايطزيردعوتبههمكاريمينمايد.
مهندس مکانیك: آقا،تماموقت،جهتكاردربخشمكانيك
کارشناسي مکانیك: حداقليكسال،بيمه،بيمهتكميلي،
فراهمبودنبستررشدوارتقاءسازماني،پرداختبهموقعحقوق

وكليهمزايايقانونكار،محيطكاريسالموپويا،تامين
رضايتورفاهپرسنلبهعنوانيكيازاهدافسازمان

مهندس برق : آقا،تماموقت
کارشناسي مهندسي برق

حداقليكسال،بيمه،بيمهتكميلي
فراهمبودنبستررشدوارتقاءسازماني

پرداختبهموقعحقوقوكليهمزايايقانونكار
محيطكاريسالموپويا

تامينرضايتورفاهپرسنلبهعنوانيكيازاهدافسازمان
ازمتقاضيانواجدشرايطخواهشمنديمرزومهخودرابهايميل

زيرارسالنمايند.
mazeroonfoamqaem@gmail.com

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111768 

دعوت به همکاری

شرکت سپید درب تهران
 برايتكميلكادرخودبهافرادواجدشرايطزيردرتهران

)خيابانميرداماد(نيازمنداست:
حسابدار : 

ليسانسحسابداري
سابقهكارمفيدآشنابهسيستمسپيداروبهايتمامشده
متقاضيانواجدشرايطميتوانندازطريقراهاعالمشده

ارتباطحاصلنمايند

job@sdt.co.ir
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111772 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بهيكنفردكتری)PhD(رشتهشنوائیشناسیبهعنوان

هياتعلمیآموزشیتعهداتخدمتنيازمنداست.
علومتوانبخشی،دكتری)PhD(رشتهشنوائیشناسی

يكنفر،زن/مرد،شركتدانشجوياندراين 
فراخوانممنوعمیباشد.

هياتعلمیآموزشیتعهداتخدمت
متقاضياندرخواستكتبیومدارکخودراازشروعفراخوان

لغايت1۴00/10/30بهدانشكدهعلومتوانبخشی
ارسالنمايند.

دانشگاهعلومپزشكیشيرازتعهدیبرایتبديلوضعيت
متقاضیبههياتعلمیپيمانیندارد.تمديدساالنهتعهدات
خدمتوهمچنيندرخواستتبديلوضعيتبهپيمانیفرد
پذيرفتهشدهدراينفراخوان،منوطبهانجاممطلوبفعاليت
هایآموزشیوپژوهشیمعينشدهتوسطگروهآموزشی

مربوطهمیباشد.
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111774 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت تولیدي پلیمر بنیان
درتهران)منطقه3،ظفر(

جهتتكميلكادرخودازمتقاضيانساكناستانتهران
استخداممينمايد.

حسابدار
تماموقت،سابقهكاردارايسابقهكار

ساعاتكاري:شنبهتاچهارشنبه8-17-پنجشنبه13-8
مسلطبهامورحسابداريونرمافزارحسابداري)مانندهلو(

آشنابهامورماليواداري،بيمه،حقوقثابت
ازمتقاضيانواجدشرايطخواهشمنديمرزومهخودرابهايميل

زيرارسالنمايند.

resumespaco@gmail.com

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111775

دعوت به همکاری

یک شرکت پیمانکاری در زمینه فوالد،نيازبهنيروی
انسانیدرشغلذيلدردفترتهراندارد:

 کارشناس مکانیک - تجهیزات ثابت
كارشناس/كارشناسارشدمكانيك-طراحیجامدات

حداقل۵سالسابقهكار،آشنابهاستانداردهایمرتبططراحی
تجهيزاتثابت،آشنابهپلنتهایفوالد

AutoCadMechanicalمسلطبه
PVelitمسلطبه

تنهامتقاضيانواجدالشرايطرزومهكاریخودرابهآدرس
ايميلزيرارسالنمايند:
Job@mmte.ir
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دعوت به همکاری

سرپرست ارشد عمليات توليد
آقا، تمام وقت

مديريت اپراتورها و عمليات توليد
بررسي و تحليل فرآيندهاي توليد و تدوين پروژه هاي بهبود 

مستمر، برنامه ريزي و ايجاد برنامه هاي كاري براي ايستگاه و 
تعيين تكاليف و توالي توليد

كنترل و تامين مواد اوليه و اقالم مصرفي خط توليد از انبار به 
ايستگاه به منظور توليد بدون وقفه محصول

هماهنگي، دريافت برنامه توليد و كنترل فني ماشين آالت
شناسايي عوامل بازدارنده توليد محصول و تالش جهت رفع 

ايرادات احتمالي
مشخص نمودن و كنترل مقدار لوازم مصرفي روزانه، هفتگي و 

ماهانه مربوط به توليد
برنامه ريزي نيروي انساني جهت توليد و نظارت بر عملكرد 

پرسنل توليد
ارائه راهكار و مشاركت در آموزش پرسنل خط توليد

دانش آموخته از دانشگاه هاي تراز اول در رشته هاي مهندسي 

مكانيك، مهندسي صنايع، مهندسي مواد و متالوژي
مسلط به MS Office، آشنا به نرم افزارهاي طراحي

توجه: محل كار در شهرك صنعتي شمس آباد واقع شده است. 
سرويس اياب و ذهاب براي پرسنل فراهم خواهد بود.

حضور در شيفت هاي مختلف توليد به صورت هفتگي از 
ضروريات اين شغل محسوب مي شود.

بيمه بيمه تكميلي پاداش سرويس رفت و برگشت هداياي مناسبتي
حقوق ثابت، بيمه تامين اجتماعي از روز اول

صندوق وام، وعده غذايي
ساير خدمات رفاهي و آموزشي

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

hrs@venusglass.net
آدرس : شهرك صنعتي شمس آباد

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111760

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

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شركت دارو سازي كيميا سالمت خاورميانه
 در محدوده يوسف آباد جهت تكميل كادر خود در استان  تهران 

از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
منشي:  آشنا به زبان انگليسي، خانم، بيمه

تمام وقت، آشنا به امور بايگاني، زبان انگليسي، ورد، اكسل و تا 
حدودي پاورپوينت، مسلط به تايپ، روابط عمومي باال

شنبه الي چهارشنبه    ساعات كاري: 9 الي 16
واتساپ 09125728332

آدرس : يوسف آباد

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111758

دعوت به همکاری

شركت ماشين سازي پديدار جهت تكميل كادر خود 
در استان  تهران، شهريار از افراد واجد شرايط زير دعوت به 

همكاري مي نمايد.
فرزكار cnc:  آقا، داراي سابقه كار، تمام وقت

با 4 سال سابقه، مسلط به پاورميل، آشنا به كنترل هايدن هاين
در منطقه وحيديه شهريار، بيمه، حقوق ثابت

اضافه كاري، عيدي و ...

واتساپ 09192228171

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111756 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همكاري دريك مجموعه توليد
 و وارد كننده قطعات خودرو

كارشناس فروش
امكان اعزام ماموريت به شهرستان

كارشناسي و باالتر در رشته هاي مرتبط
سابقه كار حداقل 2 سال، كارت پايان خدمت الزامي مي باشد

آشنا به فرايند بازاريابي و فروش
آشنا به اصول مديريت و ارتباط با مشتري

توانايي برقراري ارتباط با مشتري )اصول و فنون مذاكره(
آشنا به بازاريابي تلفني و حضوري، توانايي حل مسئله و تصميم گيري

توانايي تدوين گزارشات، مسلط به نرم افزارهاي آفيس
توانايي برنامه ريزي و مديريت امور اجرايي

آقا، تمام وقت، داراي سابقه كار، بيمه
پورسانت، حقوق ثابت توافقي، حق ماموريت

 ارسال رزومه از طريق تلگرام به شماره 
09122177643

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111754 

يك مجموعه توليدي لوازم خانگي 
دعوت به همكاري ميكند

راننده ماشين هاي نيمه سنگين- خودرو 
از طرف شركت ، حمل لوازم برقي و صوتي و تصويري و نصب آن
شورآباد، 5400 حقوق ثابت + دستمزد نصب دستگاه ها براي سال 1400

ارسال رزومه از طريق تلگرام به شماره
09122177643 

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111753 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك مجموعه توليدي  دعوت به همكاري ميكند
كنترل كيفيت،خانم- آقا،  جاده مخصوص- سرويس دارد

راننده ايسوزو- ميدان آرژانتين
اپراتور تلفن CRM: خانم، آرژانتين

ساعت كار : 8.30 الي 17
خدماتي: آقا، ميدان آرژانتين

تکنسين برق: آقا- خانم، آرژانتين
تعمير كار ليفتراك، جاده مخصوص

كارشناس بهداشت و محيط HSE، جاده مخصوص
مونتاژكار خط توليد، كاردان يا كارشناس فني

آقا- خانم، جاده مخصوص
كارشناس پليمر و متالورژي و برق الکترونيك و 

سياالت و جامدات، آقا- خانم، جاده مخصوص
پرسکار، جاده مخصوص

ارسال رزومه از طريق تلگرام به شماره 
09122177643

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111752

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك كارخانه توليدي در بزرگراه فتح دعوت به همكاري ميكند
مکانيك صنعتي واحد آماده سازي

آقا، 30 سال، ديپلم فني مكانيك، 3 نفر
آشنا به سيستم هيدروليك، نيوماتيك ، جك ها و گيربكس ها

مونتاژكار و نقشه خوان
آقا، حداقل 5 سال، ديپلمه،  55 سال

آشنايي به تعميرات ماشين آالت صنعتي
كمك آشپز

آقا، حداقل 5 سال،  35 سال
محدوده كارخانه: فتح- داراي سرويس- غذا و مزايا

ارسال رزومه از طريق تلگرام به شماره 
09122177643

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111747 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

پاك تاب مرواريد در استان سمنان، شهر گرمسار 
جهت تكميل كادر خود از متقاضيان ساكن استان سمنان 

استخدام مي نمايد
مدير فني: آقا، خانم، داراي سابقه كار

تمام وقت، حقوق ثابت ماهانه
از 7 تا 13 ميليون تومان

مهندسي برق و الکترونيك
plc آشنايي به كار با روباتهاي صنعتي، برق و الكترونيك

برنامه نويسي
دستگاههاي تزريق پالستيك، ساعات كاري قانون كار

بيمه بيمه تكميلي پاداش سرويس رفت و برگشت وام ناهار 
هداياي مناسبتي فضاي استراحت

محل كار: استان سمنان، شهر گرمسار
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 

واتس اپ زير ارسال نمايند.
لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.

09303670404
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111735 

مهدی مسکنی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ایران پیرامون دو باشگاه پرسپولیس و استقالل گفت وگو  با روزنامه 

کرده است که در زیر می خوانید:

مدل تعاونی برای مدیریت مردم بر سرخابی ها
محبوب  و  بزرگ  باشگاه  دو  حذف  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
پرسپولیس و استقالل از لیگ قهرمانان آسیا را محصول مدیریت غلط 
او  دارد.  این مشکل  بر  غلبه  برای  پیشنهادی  حاال  و  دانسته  گذشته 
اخیراً از پیشنهاد خود به رئیس جمهوری برای واگذاری مدیریت این دو 
تیم در قالب تعاونی به مردم خبر داده است.  در نامه حجت اهلل عبدالملکی 
به رئیس جمهور به تجربه باشگاه داری در دو تیم بارسلونا و رئال  مادرید به 
شیوه تعاونی اشاره و پیشنهاد واگذاری این دو باشگاه به مردم با نگاهی 
این  جزئیات  درباره  است.  شده  مطرح  جهانی  موفق  تجربه  این  به 
ایده با مهدی مسکنی، معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

گفت وگویی کرده ایم که در ادامه می خوانید.

اخیراً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیشنهادی به رئیس جمهور 
را  موضوع واگذاری دو تیم استقالل و پرسپولیس در قالب تعاونی 

مطرح کرده  است، توضیح بیشتری درباره این ایده می دهید؟
اقتصاد ایران به طور کلی شامل سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است. دو باشگاه 
فیفا  قواعد  به  توجه  با  و  داشته اند  دولتی  مدیریت  حال  به  تا  پرسپولیس  و  استقالل 
از  باشد.  نباید دولتی  باشگاه ها  این  به مشکل خورده اند و مدیریت  حاال می بینیم که 
سوی دیگر سال هاست بحث واگذاری این دو باشگاه بر اساس اصل 44 قانون اساسی 
این دو تیم پیش آمده  برای  تاکنون محقق نشده و حاال مشکلی که  اما  مطرح شده 
است.  دولتی  مالکیت  و  مدیریت  ماندن  باقی  و  خصوصی سازی  عدم  همین  دلیل  به 
دارد؛  وجود  راهکار  چند  آن  و خصوصی شدن  باشگاه  دو  این  واگذاری  شیوه  درباره 
اول اینکه به واگذاری به صورت تک مالکیتی یا چند مالکیتی صورت گیرد و  یک یا 
چند سرمایه دار محدود آن را خریداری کنند و یا اینکه از طریق بورس و سهام تعریف 
شود که مردم خرید کنند که البته این مدل واگذاری هم مشکالتی به همراه دارد و 
چون این شرکت ها زیان ده هستند آن اتفاق نمی افتد و البته رئیس سازمان بورس هم 
اعالم کرده 10 تا 20 درصد سهام این دو باشگاه به صورت سهام خرد عرضه می  شود 
بنابراین 80 تا 90 درصد مالکیت این باشگاه ها باقی می  ماند و همچنان مشکل باقی 
است. البته ناگفته نماند در ایران حدود 20 سال است بحث خصوصی سازی  باشگاه ها 
مطرح شده اما عملی نمی شود، چون اراده ای وجود ندارد. وقتی درباره اقتصاد تعاونی 
در کشورهای دیگر مطالعه می  کردیم به مدلی در اسپانیا برخوردیم که مدیریت 4 باشگاه 
ورزشی به بخش تعاونی سپرده شده است که معروف ترین آنها رئال مادرید و بارسلونا 
هستند یعنی این دو باشگاه بسیار موفق و صاحبنام به صورت تعاونی و توسط مردم 

اداره می  شوند.

پیشینه مطالعاتی در این زمینه چه بوده است؟
درباره مدیریت تعاونی باشگاه های ورزشی در سال 1۳91 پژوهشی در دانشگاه تهران 
انجام  پرسپولیس  و  استقالل  بخصوص  و  ورزشی  باشگاه های  سپاری  درخصوص جمع 
گرفته. ما با بازخوانی و مطالعات تطبیقی متوجه شدیم که این مطالعه قابل اعتنا است 

و می  توان از آن استفاده کرد.

مدل واگذاری این دو باشگاه به صورت تعاونی چطور مد نظر است؟
بر اساس اصل4۳ و 44  قانون اساسی،  بخش عمده ای از امور و مالکیت ها باید در بستر 
فعالیت های مردمی و تعاونی واگذار شود  در این زمینه ما هیچ راهی نداریم جز اینکه هواداران 
و پیشکسوتان و حامیان را در قالب تعاونی تعریف کنیم و آنها ارکان اداری و مدیریتی این

 باشگاه ها شوند. برای هر کدام از این ها راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شده؛ مثاًل برای 
حامیان، شرکت های بزرگ تبلیغاتی  و... که در قالب تعاونی نقش آنها تعریف می  شود و پس از 
آن انتخابات و تصمیمات به صورت شفاف، مردمی، چابک و هوشمند برگزار و انجام خواهد 
شد. هیچ جایی جز بخش تعاون سابقه و تجربه انجام چنین کاری را ندارد؛ تجربه ای که در 
بحث سهام عدالت در بخش تعاون انجام شد. 49 میلیون مستمری بگیر امروز در بخش سهام 
عدالت داریم که در اینجا جامعه هدف نهایتاً به 20 تا ۳0 میلیون می  رسد. یعنی تنها جایی 
که این تجربه را دارد و این سابقه را دارد که چنین کاری را انجام دهد همین بخش است. 
حاال ما این مسأله را به عنوان یک ایده مطرح کردیم که می  شود از این منظر کار را انجام داد.

بیشتر درباره این ایده توضیح می دهید؟
پیشنهاد ما به طور مشخص این است زمانی که استادیوم آزادی مثاًل در پنج نوبت دربی 
را برگزار می کند، تماشاچیانی که با عالقه در تابستان و زمستان و از کیلومترها از راه دور 
برای تماشای بازی می آیند و یا کسانی که از طریق فضای مجازی با خرید حجم اینترنت 
به تماشای بازی می نشینند آورده آنها به نوعی سهام افراد تلقی شود. چرا کسانی که 
نباید در ارزش  به صورت دغدغه مند مسائل را دنبال می کنند و همچنین پیشکسوتان 
برند و مالکیت باشگاه دخیل باشند و همیشه این مالکیت و ارزش در دست جریان های 
با  از تعاونی ها صحبت می کنیم ممکن است آن را  البته وقتی  قدرت و سیاسی باشد؟ 
این است که ما  اما حرف ما  یا تعاونی های مصرف مقایسه کنند  تعاونی های مسکن و 
مدل جدید باشگاهی در قالب تعاونی را به صورت تجربه شده در کشورهای اروپایی و 

بخصوص در نمونه اسپانیا داریم.

این جایگزین بحث خصوصی سازی می شود؟
بله، ما در اینجا تجربه تراکتورسازی را داریم که خصوصی سازی شد و آسیب های آن 
را دیدیم. امیدواریم که دیگر تکرار نشود. ایده مطرح شده توسط وزیر محترم در نامه 
به رئیس جمهور حدود یک ماه قبل اعالم شد و دفتر رئیس جمهور مکاتبه ای با وزیر 
اقتصاد و وزیر ورزش و جوانان کردند تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و جلساتی 
هم با دوستان سازمان خصوصی سازی و وزارت ورزش و جوانان برگزارشد و همچنین 

مذاکراتی با دوستان مجلس داشتیم که رئیس کمیته ورزش مجلس و رئیس فراکسیون 
ورزشی مجلس هم از این مدل استقبال کردند. ما به دنبال این هستیم که موجودی 
ایجاد کنیم تا باالخره مسأله این دو باشگاه حل شود و با توجه به اینکه خصوصی سازی 
این دو باشگاه در 20 سال گذشته به نتیجه نرسیده است بهتر است از تجربیات موفق 
دنیا از جمله سپردن کارها به بخش تعاون استفاده کنیم. بهتر است در این زمینه با 
با  را  واگذاری  مدل  و  شده  دعوت  آنها  از  شود.  تیم صحبت  دو  این  به  عالقه مندان 
به خوبی  مردم  هستیم  مطمئن  و  کنیم  ارائه  شده  مطرح  موفق  مدل های  به  توجه 
خود با توجه به دسترسی به منابع اطالعاتی و خبری می توانند در این باره بهترین 

قضاوت و تصمیم را داشته باشند.

اما آیا تعاونی های ما آنقدر قوی هستند که بتوانند این موضوع را 
پوشش دهند؟

اصاًل نیازی نیست تعاونی های موجود این موضوع را پوشش دهند بلکه تعاونی متشکل 
از هواداران پیشکسوتان و حامیان تشکیل خواهد شد.

در چه قالبی مد نظرتان است؟ سهامی عام؟
دو بستر برای این کار داریم؛ یکی تعاونی های فراگیر ملی و دیگری تعاونی سهامی عام 
که به نظر ما بیشتر تعاونی فراگیر ملی یا OTC در این مورد موفق خواهند بود که 
سهام و حق عضویت آنها قابل خرید و فروش و جابه جایی شود و بسترهای آن فراهم 
است. در سهامی عام تحلیل ما این است که هر چه وارد بورس شود چون ممکن است 
درگیر سفته بازی شود و به دلیل هیجاناتی که در این دو مجموعه وجود دارد ممکن است 

ارزش های کاذب ایجاد کند، لذا فراگیر ملی را توصیه می کنیم.

توضیح بیشتری درباره تعاونی های فراگیر ملی می دهید؟
شده اند  تعریف   87 سال  از  اساسی  قانون   44 اصل  اساس  بر  ملی  فراگیر  تعاونی های 
برای دهک های  و  دهند  قرار  پوشش  تحت  می توانند  را  جامعه هدف  اعظم  بخش  که 
پایین جامعه هم قابل طراحی است و هم به صورت حجمی و هم چند صد هزار نفری 

تعاونی هایی از این دست داریم و مدل تجربه شده ای است. در این مورد هم اطالعات 
اولیه را جمع آوری و تدوین کرده ایم. حتی مشخص است چه تعداد هوادار جامعه هدف هستند.

البته آقای وزیر تعاونی های سهامی عام را مطرح کرده اند.
بله این هم به عنوان یک ایده مطرح است، پیشنهاد اولیه بوده و قطعی نیست و برای 
ما مهم این است که در بستر تعاونی انجام شود. برای این کار نیازمند این هستیم که با 
وزارت ورزش وجوانان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی جلساتی داشته باشیم 
و بستر مدیریت مردمی این باشگاهها چه به صورت تعاونی فراگیر ملی و چه به صورت 

سهامی عام فراهم شود.

و  تحقق  برای  زمانی  چه  می کنید  فکر  بخورد  کلید  کار  این  اگر   
اجرایی شدن آن الزم است؟

این کار ظرف سه ماه قابل انجام است. البته به شرط آن که اراده انجام آن وجود داشته 
باشد، در وزارت تعاون این اراده وجود دارد و امیدواریم در وزارت ورزش و جوانان و 
امر  این  و  باشد  داشته  و همکاری وجود  اراده  این  دارایی هم  و  اموراقتصادی  وزارت 
محقق شود. ممکن است اختالف نظرهایی باشد. یک تفاوت دیدگاه در این زمینه وجود 
دارد و آن اینکه کار را به مردم بسپاریم یا نسپاریم؟ اگر می خواهیم کار را به مردم 
این کشور را همیشه مردم  اتفاقات خوب  به مردم بسپاریم، همه  باید کاماًل  بسپاریم 
همواره  مهم  عرصه های  سایر  و  انتخابات  کرد؟  اداره  را چه کسی  زده اند، جنگ  رقم 
وقتی توسط مردم اداره شده به بهترین شکل بوده است.  هر باشگاه ۵ راه درآمدی 
دارد؛ یک از محل حق پخش تلویزیونی، دیگری فروش محصوالت ، سوم نقل و انتقال 
از  فقط  ما  که  اسپانسرهاست  از طریق  پنجم  راه  و  مسابقات  بلیت  فروش   ، بازیکنان 
طریق نقل و انتقاالت کسب درآمد می کنیم و 4 راه عماًل رها شده است چون جریانی 
که در الیه مدیریتی کار قرار می گیرد متأسفانه از طریق مردم انتخاب نمی شود، بلکه 
این مشکالت  بسپاریم  مردم  به  را  کار  وقتی  انتخاب می شود.  فرایندهای سیاسی  در 

حل خواهد شد.

آیا اختالف ها و درگیری ها باالتر نمی رود؟
حتماً اختالفات و درگیری ها هم هست اما مگر االن که دست دولت است اختالف  نظری 
وجود ندارد؟ نباید از اینکه کار را به مردم بسپاریم هراس داشته باشیم. اراده دولت آقای 
رئیسی این است که کار را به مردم بسپارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم پی 
این است که کار به مردم سپرده شود. باید مردم تمرین همکاری و تعاون را داشته باشند 
و اینکه در کشورهای دیگر مدل های بسیاری حاکی از  موفقیت اقتصاد تعاون را شاهد 

هستیم  که نشان می دهد این شدنی است.

گفت وگو با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

مدل تعاونی برای مدیریت مردم بر سرخابی ها
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دعوت به همکاری

بانک ملت به منظور ارائه خدمات بهينه مالي و بانکي به مشتريان و تکميل نيروي انساني خود در رده شغلي بانکدار، مطابق با ضوابط 
و آئين نامه استخدامي بانک، از بين متقاضيان واجد شرايط در مقاطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد، بومي و ساکن يکي از 

شهرهاي مندرج در جدول ذيل با رابطه استخدامي قراردادي موقت قانون کار، به تعداد محدود دعوت به همکاري مي نمايد:

استان شهر محل تقاضا جنسيت مقطع تحصيلي

بوشهر بندر کنگان مرد و زن کارشناسي و کارشناسي ارشد

بندر عسلويه مرد و زن کارشناسي و کارشناسي ارشد

جم مرد کارشناسي

بندر دير مرد کارشناسي
 شرايط عمومي و اختصاصي:

 1. تابعيت کشور جمهوري اسالمي ايران
 2. متدين بودن به يکي از اديان رسمي کشور و متعهد بودن به نظام جمهوري اسالمي ايران

 3. دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا داشتن کارت معافيت دائم قانوني
 تبصره1: تاريخ ترخيص از خدمت نظام وظيفه و يا صدور کارت معافيت دائم قانوني، بايد قبل از تاريخ 1400/10/30 باشد.

 تبصره2: ادامه مراحل استخدامي دارندگان کارت معافيت دائم پزشکي، در صورت توفيق در مراحل مربوطه پس از تاييد پزشک معتمد بانک بالمانع خواهد بود.
 4. عدم اشتغال)رسمي يا پيماني( و عدم تعهد خدمت به سازمان ها، دستگاه ها و يا ساير موسسات دولتي و غيردولتي.

 5. تندرستي و توانايي کامل جسمي / رواني براي انجام شغل محوله، طبق تاييد پزشک معتمد بانک.
 6. نداشتن محکوميت و سوءپيشينه کيفري با تاييد مراجع ذيصالح

 7. عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان
 8. دارا بودن يکي از مقاطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد

 تبصره1: تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان، مي بايست قبل از تاريخ 1400/10/30 باشد.
9. رشته هاي تحصيلي مجاز به شرح جدول ذيل مي باشد:

شغل مورد نظر رشته تحصيلي مورد نياز مقطع تحصيلي

کارشناسي کارشناسي ارشد

بانکدار

مديريت بازرگاني، مالي، صنعتي، دولتي، بيمه، امور بانکي،
 امور بيمه، بازاريابي

کليه گرايش هاي رشته هاي تحصيلي 
ذکر شده در مقطع کارشناسي

علوم اقتصادي   / اقتصاد بازرگاني، نظري، صنعتي، پول و بانکداري، کشاورزي، 
اقتصاد اسالمي

آمار آمار و کاربردها

رياضي رياضيات و کاربردها)رياضي کاربردي(

بانکداري امور بانکي، بانکداري، بانکداري اسالمي، امور شعب بانک

حسابداري حسابداري، صنعتي، مالي، مالياتي، دولتي، بانکي، بازرگاني، 
مديريت، حسابرسي

مهندسي صنايع مهندسي صنايع

عالقمندان برای اطالعات بيشترو ثبت نام به سايت www.bankmellat.irمراجعه نمايند.

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

 کارشناس سازه توربين 
فارغ التحصيالن و دانشجويان ترم آخر کارشناسی ارشد و دکتری 

در رشته مهندسی مکانيک طراحی کاربردی و رشته هوافضا 
گرايش سازه های هوايی،  تحليل عددی ، طراحی و بهينه سازی 

توربين ) بخار يا گاز ( T آشنايی با مبانی مکانيک جامدات و تحليل سازه 
آشنايی با نرم افزار های تحليل مکانيکی 

     کارشناس آيروديناميک و انتقال حرارت 
    فارغ التحصيالن و دانشجويان ترم آخر کارشناسی ارشد و دکتری 
در رشته مهندسی مکانيک گرايش های تبديل انرژی و رشته هوافضا 

گرايش های پيشرانش ، آيروديناميک
تحليل عددی، طراحی و بهينه سازی آيروديناميکی و حرارتی توربين

 ) بخار يا گاز (، آشنايی با مکانيک سياالت و تحليل عددی 

آشنايی با نرم افزار های شبکه بندی 
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ایجاد شغل با یک میلیون تومان امکان پذیر نیست
چـرا طـرح ایجـاد شـغل بـا یـک میلیـون تومـان قابلیـت اجرایـی ندارد؟محمود جام سـاز، 
اقتصـاددان دربـاره امـکان ایجـاد شـغل با یـک میلیـون تومان، معتقـد اسـت اظهاراتی که 
مسـئولین در ایـن رابطـه می کنند، پایه و اسـاس علمی ندارد و مبتنی بـر واقعیات ملموس 

جامعه نیسـت.
وزیـر جـوان کار و امـور اجتماعـی کـه مبـدع ایـن طـرح اسـت در مجلـس نـه تنهـا منکر 
اظهـارات خـود در ایـن خصوص شـد بلکه در کمـال تعجب ایجاد اشـتغال را جـزء تکالیف 
و وظائـف وزارت کار و امـور اجتماعـی ندانسـت. امـا اخیرا »این سـاز مجددا« از سـوی وزیر 
کوک شـده و همان طرح اشـتغال با ۱ میلیون تومان بدون ارائه راهکار مشـخص رسـانه ای 

شـده و  اسـباب شـگفتی همه صاحب نظران را از دومنظر فراهم سـاخته اسـت.
اول دوگانگـی در گفتـار وزیـر و دوم عدم شـناخت ایشـان نسـبت بـه عارضه رکـود تورمی، 
کاهـش اسـفبار ارزش پـول ملـی و به تبع قـدرت خرید آحاد جامعـه. امروزه قـدرت خرید 
یـک میلیـون تومـان برابر ارزش ۷ کیلوگرم گوشـت قرمز اسـت. حداقل حقوق و دسـتمزد 
۳.۵ میلیـون تومـان اسـت. حـال در بهتریـن وضعیـت با سـپرده بانکی یک میلیـون ریالی 
بـا نـرخ ۲۰ درصـد فقـط ۱۶۰۰۰ تومان سـود معادل ۵۳ سـنت در مـاه عاید سـپرده گذار 
می شـود. این عایدی ماهانه را با حداقل حقوق مقایسـه کنید. الزم نیسـت تحلیل کنید اعداد 
خـود سـخن می گوینـد. خـوب اسـت آقـای وزیـر و مشاورانشـان راهـکار عملی سـرمایه 
گـذاری یـک میلیـون تومـان بـرای ایجـاد یـک شـغل را نیـز ارائـه کنند. شـاید ایشـان به 
تعریـف جدیـدی از شـغل و شـاغل رسـیده انـد. بـا در نظـر گرفتـن واقعیـات ملمـوس 
معیشـتی محاسـبات نشـان می دهـد کـه یـک میلیـون تومـان معـادل ۴۵ دالر بـدون 
درنظـر گرفتـن هزینه سـر پنـاه فقط یـک هفته حد اقل معیشـت یـک خانـوار را تأمین 
می کنـد. صحبـت از سـرمایه گـذاری بـا ایـن ارقـام توهمـی بیـش نیسـت. اینکـه من از 

معـادل دالری ریـال نـام مـی بـرم بـه این علت اسـت کـه اقتصاد مـا دالریزه شـده.
امـا درآمد هـا همچنـان بـه ریـال اسـت. در کجای جهـان حتی کشـور های فقیـر آفریقائی 
می تـوان بـا ۴۵ دالر کـه در حـد پـول تـو جیبـی اسـت ایجاد شـغل نمـود. آیا کسـانی که 
چنیـن طرح هـای بـی محتوائـی را ارائـه میدهنـد از خـرد خود کمـک نمی گیرنـد؟ تجربه 
خـود اشـتغالی بـا وام ۳ میلیـون تومانـی زمان احمـدی نـژاد را فراموش کـرده اند؟ اینک 
۳ میلیـون تومـان آن زمـان چهـار پنجم ارزش خود را از دسـت داده، و بـه ۶۰۰ هزار تومان 
تقلیـل یافتـه. طبـق گزارش هایی که در سـایت های مختلف و خبرگزاری ها منعکس اسـت 
در حـال حاضـر ایجـاد یـک شـغل از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومـان هزینه در بـر دارد. آن هم 
از طریـق طرح هـای مولـد و اشـتغال زا بـا محوریـت بنگاه هـای کوچـک و متوسـط بخش 
خصوصـی و یـا سـرمایه گذاری هـای دولتـی در بخـش عمرانـی و زیـر بنایـی امـکان 

می یابد. وقـوع 
طرح هـای اشـتغال زا بایـد براسـاس برنامه هـای مـدون و بـا توجه بـه الزامات و اصـول علم 
اقتصـاد و بـا نـگاه توسـعه گـرا ارائـه شـوند. ایجاد شـغل مسـتلزم سـرمایه گـذاری امنیت 
سـرمایه، صیانت ازحقوق مالکیت و بهبود شـرایط کسـب و کار اسـت. تا بستر مناسب برای 
سـرمایه گـذاری مهیا نشـود سـرمایه ها جذب نخواهند شـد تا بـه ایجاد مشـاغل بیانجامد.
small and medium-( در حال حاضر موسسـات کوچک و متوسـط که به اس ام ای ها

sized enterprises( شـهرت دارنـد و موتـور محرکـه توسـعه اقتصـادی انـد، تحت تأثیر 
سیاسـت های داخلی و خارجی نامطلوب، خسـارات ناشـی از شـیوع کوید ۱۹ و تحریم های 
حداکثـری آمریـکا در وضعیت بسـیار شـکنند ه ای قرار دارنـد، دولت بایـد از طریق بانک ها 
وام های ارزان قیمت را در اختیار موسسـات کوچک و متوسـط تولیدی قرار دهد. تا بتوانند 
بـه تثبیـت موقعیتشـان پرداختـه و رونـق گیرند و قـادر بحفظ اشـتغال وحتـی برگرداندن 
نیرو هـای تعدیـل شـده بـکار شـوند. واال پرداخت یـک میلیون تومـان برای خود اشـتغالی 

تنهـا اتـاف منابـع و افزایش نـا امیدی جوانـان را در پی خواهد داشـت.
بایـد قـدری فکـر کـرد و بـا خـرد و اندیشـه این مسـائل را طرح نمـود. آخـر چگونه ممکن 
اسـت در زمانـی کـه بهای سـبد معیشـتی مـردم ۱۰۰ تـا ۱۵۰ درصد رشـد یافتـه، با یک 
میلیـون تومـان بتوان اشـتغال زائی کـرد؟ من معتقدم بیان چنین طرح هائـی از جانب یک 
وزیـر اعتبـار دولـت را زیر سـئوال می برد؛ و بی اعتمـادی و فاصله بین ملت دولـت را افزون 
می کنـد. آنچـه در ایـن طـرح دیـده می شـود فقـدان عقانیـت عملـی یعنی تناسـب بین 
وسـیله وهدف اسـت. متأسـفانه اهـداف بـزرگ دولت ها همـواره در نبود وسـیله و ملزومات 

و بسـتر اجرائـی ابتـر مانده و جز اتاف منابع نتیجه ای در بر نداشـته اسـت. امکان سـنجی 
بـرای دسـتیابی یه اهداف صورت نمیگیرد. سـاماندهی اقتصاد مسـتلزم تغییر اندیشـه های 
دگماتیسـمی به نگاه توسـعه گرا با هدف تأمین معیشـت، رفاه و آسـایش خاطر شـهروندان 

در مازمـت بـا مبـارزه بی امان با چپاولگران و اختاسـگران اسـت.

ایجاد شغل با یک میلیون تومان، شوخی بزرگی است
چـرا طـرح ایجـاد شـغل بـا یـک میلیـون تومـان قابلیـت اجرایـی ندارد؟کمـال اطهـاری، 
اقتصـاددان و پژوهشـگر توسـعه اعتقـاد دارد که طرح مسـائلی همچون ایجاد شـغل با یک 

میلیـون تومان بسـیار بچگانـه و ابتدایی اسـت.
سـرمایه الزم بـرای ایجاد یک شـغل صنعتـی، خدماتی و... قابل ارزیابی و محاسـبه اسـت و 
معموال این محاسـبات را سـازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد انجام می دهند و براسـاس 
آن برنامه هـای توسـعه را تدویـن می کننـد. اما طرح ایـن اظهارات غیر منطقـی وبچگانه به 

این دلیل اسـت که برنامه هفتم توسـعه در دسـتور کار قرار نگرفته اسـت.
ایـن امـر آنچنـان ابتدایـی اسـت کـه یک شـوخی بـزرگ بـه حسـاب می آید. شـما ببینید 
بـا ۷۰۰ میلیـارد دالر درآمـد دوره احمـدی نـژاد یک شـغل در ایـران ایجاد نشـد؛ بنابراین 
مشـخص اسـت کـه بـرای ایجـاد یک شـغل پایدار چـه ملزومـات و چـه میزان سـرمایه ای 
نیـاز اسـت. بـا ایـن حال هـر چه بخش نامولد جذب سـرمایه بیشـتری داشـته باشـد، مانع 

می شـوند تـا باقـی بخش ها شـغل ثابـت ایجـاد کنند.
ارقامـی کـه مربـوط به ده سـال قبل اسـت نشـان می دهد که بـرای ایجاد یک شـغل مولد 
صنعتـی ۳۰ میلیـون تومان سـرمایه نیاز بود. االن اگر بخواهید حسـاب کنیـد، احتماال این 
میـزان بـه یک میلیـارد تومان هم رسـیده اسـت. اگر لیسـت فرصت هـای سـرمایه گذاری 
در بخـش صنعـت را مشـاهده کنیـد، می بینیـد که بـرای یک فرصت سـرمایه گـذاری چه 
میـزان نیـاز به سـرمایه پیـش بینی شـده و در مقابل این سـرمایه گذاری چه میزان شـغل 
ایجـاد خواهـد کـرد. مگـر اینکـه تصـور بـر این باشـد کـه بخواهیـم برویـم سـر چهارراه ها 
بادکنـک بفروشـیم. اگـر چنین باشـد که معتقـدم چنین تفکری باعث شـده اقتصـاد ایران 

بـه چنیـن وضعی دچار شـود.

با ۱۰۰ میلیون تومان هم نمی شود شغل ایجاد کرد
چـرا طرح ایجاد شـغل با یک میلیون تومـان قابلیت اجرایی ندارد؟زهـرا کریمی، اقتصاددان 
و اسـتاد دانشـگاه بـر ایـن عقیـده اسـت کـه اگـر می شـد با یـک میلیـون تومان شـغل 
ایجـاد کـرد کـه خیلی هـا تاکنـون مشـغول بـه کار شـده بودنـد. در حـال حاضـر بـا 

۱۰۰ میلیـون تومـان هـم نمی شـود شـغل ایجـاد کرد.
بـا یـک میلیـون تومـان می شـود دستفروشـی کـرد، امـا این ها که شـغل نیسـت. از طرفی 
یـک موضـوع بسـیار مهـم کـه خیلـی از مواقـع نادیده گرفتـه می شـود این اسـت که همه 
مـردم کارآفرین نیسـتند. همه مردم که اهل بخر و بفروش نیسـتند. بخـش بزرگی از مردم 
آدم هایـی هسـتند کـه اهـل ریسـک نیسـتند، نمی داننـد، نمی تواننـد و خیلـی زود به یک 

آدمـی بـدل می شـوند کـه یک میلیـون هم بدهکار اسـت.
اگـر افـرادی وجـود داشـته باشـند کـه با یـک میلیـون تومـان بتواننـد معجزه کننـد، یک 
میلیـون تومـان و حتـی بیشـتر را بـه دسـت می آورنـد. بـرای اینکـه کسـی که فکـر دارد، 
توانمنـد اسـت، در ایـن شـرایط بد هم موفق هسـتند. امـا یکی »ولـی« بزرگ وجـود دارد، 
آن هـم ایـن اسـت که برآینـد این شـرایط، یعنی یک عده ای موفق هسـتند و یـک عده ای 
موفق نیسـتند، این اسـت که اقتصاد ما در حال کوچک تر شـدن اسـت. پس شـرایط برای 
کل مـردم مطلـوب نیسـت. یک عده ممکن اسـت که معجـزه کنند. کما اینکـه ما می بینم 
کـه افـرادی در حـال حاضـر می تواننـد و از آن سـو نابرابری هـا هـم در حال افزایش اسـت؛ 
بنابرایـن از همـه مـردم نمی شـود انتظـار داشـت که معجـزه گر باشـند، هر چنـد خیلی از 

این هـا کـه معجـزه می کننـد، از رانـت و ارتباط های ویـژه برخوردار هسـتند.
البتـه نمی خواهـم بگویـم کـه همـه ایـن چنیـن هسـتند. درسـت اسـت کـه بعضی هـا 
فـوق العـاده انـد، ولـی این هـا بعضی ها هسـتند؛ بنابراین بـا دادن پـول به مردم نمی شـود 

از همـه کارآفرین سـاخت.
در مـورد میـزان سـرمایه مـورد نیـاز بـرای ایجـاد یـک شـغل هم نمی شـود، عـدد ثابتی 
اعـام کـرد. چـرا کـه تورم هـای سرسـام آور باعث می شـود کـه هر سـال برای ایجـاد یک 
شـغل به سـرمایه گذاری بیشـتر و بیشـتری نیاز وجود داشته باشـد. البته به صورت اسمی 
ایـن رقـم بسـیار زیاد افزایـش می یابد. اگر تـورم آن را کـم کنید، احتماال به صـورت واقعی 
آنقـدر رشـد نمی کنـد کـه بـه صورت اسـمی رشـد می کنـد. در سـال های قبل ایجـاد یک 
شـغل بـا ۳۰ میلیـون تومـان امکان پذیر بـود، ولی اگر شـما زمان احمـدی نـژاد را در نظر 
بگیریـد کـه وام هـای  زودبـازده دادنـد. در نهایـت هم خیلی هـا با بد بینی معتقـد بودند که 
اشـتغال زایـی چندانـی صورت نگرفته اسـت. مـن هم از همـان ابتدا موافـق چنین طرحی 
نبـودم و معتقـد بـودم کـه اگر شـرایط خوب نباشـد، طرح هایی که نوشـته می شـود به کار 
گرفته نمی شـود وضرورتاً اشـتغال زا نیسـت. اما در بهترین حالت گفتند که ۱۵ تا ۲۰ درصد 

ایـن وام هـا به انحـراف رفته که خیلی خوشـبینانه بوده اسـت.
در شـرایط دهه هشـتاد که هنوز این همه نگرانی نسـبت به آینده عمیق نشـده بود، هنوز 
نـرخ ارز ارزان بـود، واردات بسـیار پـر رونـق بـود. کار سـاده ای در داخل کشـور نمی شـد 
انجـام داد و خیلی هـا بـه جـای تولیـد به سـمت واردات رفتنـد. آن دوره هم طرح اشـتغال 

زایـی موفـق نشـد. هر چنـد آن زمان یک میلیـون تومان نبـود و پول بیشـتری بود.
در کل بـرای ایجـاد اشـتغال پایـدار و مولـد یـک مجموعـه  از امـور ضـروری اسـت و صرفا 
مسـئله پـول و سـرمایه نیسـت. در حـال حاضـر می بینیـم کـه افـرادی در ترکیـه خانـه 
می خرنـد، ترکیـه ای کـه ثبـات چندانـی نـدارد. امـا در ایران مـا یک دهـه را از دسـت داده 
ایـم و دهـه دیگـری در حـال آغاز اسـت و چشـم انـداز همچنان مبهـم و نامعلوم اسـت. در 
چنیـن شـرایطی شـما با پـول چه کاری می توانیـد انجام دهیـد. در حاضر پول وجـود دارد، 
امـا مـی رود؛ بنابراین اگر شـرایط مناسـبی در ایران وجود داشـته باشـد این پـول همین جا 

شـروع بـه فعالیـت می کنـد و چـه دلیلـی دارد که از کشـور خارج شـود.

با یک میلیون تومان نمی توان شغل ایجاد کرد
چـرا طـرح ایجـاد شـغل بـا یـک میلیـون تومـان قابلیـت اجرایـی ندارد؟فرشـاد مومنـی، 
اقتصـاددان و اسـتاد دانشـگاه معتقد اسـت کـه موضوع ایجاد شـغل و میزان سـرمایه مورد 
نیـاز آن، نیـاز بـه ملزومـات زیـاد و مباحـث پیچیـده ای دارد و این گونه نیسـت کـه با یک 

میلیـون تومان بشـود شـغل ایجـاد کرد.
او می گوید که این افکار به عالم بی تجربگی و کم دانشی مربوط است.

محمود جام ساز، کمال اطهاری،
 زهرا کریمی بررسی کردند

رمز و راز »یک میلیون تومان« 
جادویی وزیر کار!

محمود جام ساز، اقتصاددان گفت: باید قدری فکر کرد و با خرد و اندیشه این 
مسائل را طرح نمود. آخر چگونه ممکن است در زمانی که بهای سبد معیشتی 
مردم ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد رشد یافته، با یک میلیون تومان بتوان اشتغال زائی 
کرد؟ من معتقدم بیان چنین طرح هائی از جانب یک وزیر اعتبار دولت را 

زیر سوال می برد.
با  شغل  ایجاد  طرح  ارائه  از  پس  سال  سه  کار  وزیر  عبدالملکی،  حجت اهلل 
یک میلیون تومان، همچنان معتقد است که این ایده قابلیت اجرایی دارد. او 
می گوید که در وزارت کار ۴۳۰ شغل را شناسایی کرده اند که برای شروع به 

کارشان سرمایه یک تا ده میلیون تومانی نیاز دارند.
به گزارش بازارکار از  فرارو، البته این طرح تا برپایی نمایشگاه در نهاد های 
زیرمجموعه این وزارتخانه هم پیش رفته است. تا جایی که سازمان فنی و 
حرفه ای کشور در تمام استان های کشور نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت 

محور کم سرمایه بر را در طول هفته های اخیر برگزار کردند.
اما در مقابل گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای 
ایجاد شغل پایدار سرمایه بیشتر از ارقام اعالمی وزیر کار نیاز است. آن ها 
می گویند که براساس لیست تازه وزارت صمت، برای ایجاد اشتغال پایدار در 
حوزه صنعت برای هر نفر به شکل متوسط بیش از ۵ میلیارد تومان سرمایه 

نیاز است.
در این رابطه محمود جام ساز، کمال اطهاری، زهرا کریمی و فرشاد مومنی، 
چهار اقتصاددان و استاد دانشگاه به سواالت فرارو درباره امکان ایجاد شغل 
نظر  از  ادامه  در  گفتگو ها  این  مشروح  دادند.  پاسخ  تومان  میلیون  یک  با 

خوانندگان می گذرد.
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آخرین فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار
IT کامپیوتر و

ادامه مطلب کلیک کنید

مالی و حسابداری

کارشناس پشتیبانی فنی سرویس های 
اینترنتی، کارشناس تعمیر و نگهداری 

فیبر و تجهیزات مخابراتی 
برنامه نویس، تکنسین و 

کارشناس شبکه  

ادامه مطلب کلیک کنید

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

مسلط به خزانه داری، کارشناس 
حسابداری در بانک، آقا

ادامه مطلب کلیک کنید

مهندسی صنایع- آقا یا خانم- 
مکانیک خودرو با سابقه

برق خودرو دارای
 حداقل یک سال سابقه

مهندسی

فروش و بازاریابی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی

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

مدیرفروش-آقا- خانم

ادامه مطلب کلیک کنید

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

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

ادامه مطلب کلیک کنید

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

خدماتی در پژوهشگاه دولتی

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی دفتری،خانم ، مسلط به آفیس، 
دفتری و کارپرداز برای داروسازی- آقا
کارشناس آموزش و منابع انساني 

در شرکت پتروشیمی 

اداری و دفتری

و...

و...

و...

و...

توجه

کارجویان محترم می توانند برای 

کسب اطالعات بیشتربر روی 

فرصت شغلی مربوطه کلیک

 یا به سایت بازار کار

  www.bazarekar.ir 
مراجعه نمایند.

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

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

اصول اقتصاد سبز
در فرآینــد توســعه بســیاری از کشــورها، بخــش 
کشــاورزی )شــامل فعالیت هــا در حــوزه تولیــد 
محصــوالت باغبانــی، دام و طیــور، شــیالت و آبزیــان، 
جنــگل و مرتــع و...( نقــش تعیین کننــده ای در رشــد 
اقتصــادی و ایجــاد مــازاد اقتصــادی و تامیــن ارز مورد 
نیــاز از طریــق صــادرات داشــته اســت. اگرچــه بحران 
ــرای کشــورها در  ــه چالشــی فراگیــر ب آب، تبدیــل ب
ــد  ــم آب مانن ــوری ک ــژه کش ــه وی ــان ب ــر جه سراس
فعالیت هــای  امــروزه  امــا  اســت  شــده  ایــران 
کشــاورزی در برخــی از کشــورهای در حــال توســعه 
ــه  ــور ب ــوارد مذک ــر م ــالوه ب ــرفته، ع ــی پیش و حت
لحــاظ ایجــاد اشــتغال هــم حائــز اهمیــت اســت. در 

ــم؛  ــد بدانی ــه بای ــن زمین ای
1 . اقتصــاد ســبزابزاري بــراي دســتیابي بــه توســعه 

پایــدار اســت .
2 . اقتصــاد ســبز بایــد کار شایســته و مشــاغل ســبز 

را ایجــاد نمایــد.
3 . اقتصــاد ســبز مشــتمل بــر کارایي منابــع وانرژي اســت 

.
4 . اقتصــاد ســبزبه مرزهــاي ســیاره اي و محدودیــت 

هــاي زیســت محیطــي احتــرام مــي گــذارد.
یکپارچــه  گیــري  تصمیــم  ســبزاز  اقتصــاد   .  5

نمایــد. اســتفاده مــي 
ــا  ــد ســنجش اقتصــاد ســبزفراتراز GDP ب 6 . فراین
اســتفاده از شــاخص هــا و معیارهــاي مناســب اســت.

7 . اقتصــاد ســبز در بیــن کشــورها و درون آنهــا و در 
بیــن نســل هــا عادالنــه و منصفانــه اســت.

8 . اقتصــاد ســبز از تنــوع زیســتي و اکوسیســتم هــا 
محافظــت مــي کنــد.

 ، رفــاه  فقــر،  کاهــش  اقتصــاد ســبزمنجربه   .  9
معیشــت ، حمایــت اجتماعــي و دسترســي بــه 

خدمــات ضــروري مــي گــردد.
ــون  ــت قان ــي و حاکمی ــبز حکمران ــاد س 10 . اقتص
ــبز  ــاد س ــن اقتص ــد . همچنی ــي بخش ــود م را بهب
ــفاف  ــخگو ، ش ــک، مشارکتي،پاس ــر، دموکراتی فراگی

ــت. ــات اس ــا ثب و ب
11 . اقتصــاد ســبز جنبــه هــاي خارجــي ) از جملــه 

هزینــه هــاي محیــط زیســتي و ...( را داخلــي مي ســازد . 

مشاغل سبز
ــت  ــب اس ــن مطل ــن ای ــان مبی ــي جه ــت فعل وضعی
کــه مــدل توســعه موجــود نــه تنهــا موجــب 
ناپایــداري محیــط زیســتي شــده اســت بلکــه 
در ابعــاد اقتصــادي ، اجتماعــي و اشــتغال نیزنــا 
بینــي  پیــش  است.براســاس  ناپایــدار  و  کارامــد 
ســازمان جهانــي کار در صورتیکــه تغییــري در مــدل 
ــي ایجــاد نشــود ، ســطح بهــره وري در  توســعه فعل
ــرایط  ــراز ش ــم کمت ــت ده ــال 2050 ، دو و هف س
ــب  ــه تخری ــه مثاب ــن ب ــه ای ــد شــد ک موجــود خواه
بیشــترمحیط زیســت و از دســت رفتــن کارکــرد 
ــود  ــعه موج ــدل توس ــت. م ــتم اس ــي اکوسیس اصل
ــوده و  ــد نب ــز کارآم ــتغال نی ــورد اش ــن در م همچنی
ــاغل  ــراي مش ــي ب ــاي کاف ــت فرصته ــته اس نتوانس
ــي  ــي گزاف ــه اجتماع ــد و هزین شایســته ایجــاد نمای
را بــا تخریــب محیــط زیســت واز بیــن رفتــن درامــد 
و مشــاغل ناشــي از اســتفاده بیــش از حــد از منابــع 

ــت . ــته اس ــال داش ــي بدنب طبیع

اقدامــات ویــژه بــراي ایجــاد و توســعه 
مشــاغل ســبز

●ظرفیــت ســازي بــراي توســعه ســرمایه گــذاري هــا 

و شــرکتهاي کوچــک مقیــاس وایجــاد و تقویــت 
ــبز ــاي س بازاره

در  نــان  جوا بــراي  فرینــي  کارا ●آمــوزش 
صنعــت  جملــه  از  ســبز  کارهــاي  و  کســب 
ــاورزي  ــو ، کش ن ــاي  ــرژي هـ نـ ا  ، ــافت  بازیــ

. . و. رگانیــک  ا
● افزایــش دانــش محیــط زیســتي تصمیــم گیــران و 
مدیــران موسســات رســمي وغیــر رســمي بــا تاکیــد 

بربخشــهاي اقتصــادي
اجتماعـي  گفتمان سـازي  مکانیزم هـاي  تقویـت   ●
بـازده  و  سـبز  مشـاغل  آمـوزش  بـا  ارتبـاط  در 
اقتصـادي آنهـا، افزایـش ظرفیت آمـوزش و پرورش 
حرفـه اي  و  فنـي  هـاي  سـازمان  و  موسسـات  و 
بـه منظـور بـاال بـردن مهـارت هـاي پایـه نیـروي 
کار ) بـه طـور مثـال اسـترالیا بـا قـرار دادن برنامه 
آموزشـي در سیسـتم فني و حرفه اي و دانشـکده ها 
توانسـته اسـت در سـال 2009 ، پنجاه هزار شـغل 

سـبزبراي جوانـان و بیـکاران ایجـاد کنـد.(
ــی  ــات خیل ــوز اقدام ــاال هن ــوارد ب ــه م ــا توجــه ب ب
زیــادی بــرای توســعه اقتصــاد و بــه تبــع آن 
و  مختلــف  هــای  بخــش  در  ســبز  اشــتغال 
ــتند  ــر هس ــن ام ــتعد ای ــه مس ــی ک ــتان های اس

ــت. ــده اس ــاد نش ایج

لزوم توجه به زیرساخت های اقتصاد سبز
بــا ایــن حــال گــذار بــه اقتصــاد ســبزممکن نیســت 
ــرح  ــردد .ط ــاذ گ ــاي آن اتخ ــاز و کاره ــه س مگرآنک
مشــاغل ســبز بــا ابتــکار ســازمان جهانــي کار و 
ــاغل  ــد. مش ــي باش ــال م ــن انتق ــون ای ــپ ، کان یون
ســبز مشــاغل شایســته اي هســتند کــه اثــرات 
ــد  ــي دهن ــش م ــي را کاه ــت محیط ــرب زیس مخ
ــي ،  ــن اجتماع ــي ، تامی ــاي کاف ــوق و مزای و از حق

ــد. ــي برخوردارن ــت و ایمن بهداش
ــرژي و موادخــام ،  ــا کاهــش مصــرف ان ایــن مشــاغل ب
ــه  ــه اي، ب ــاي گلخان ــد گازه ــردن تولی ــدود ک مح
ــت  ــي و حفاظ ــماند و آلودگ ــاندن پس ــل رس حداق
واحیــا اکوسیســتم ، اثــرات زیســت محیطــي را 
ــادي  ــعه اقتص ــت توس ــدو در نهای ــي دهن ــش م کاه
را از لحــاظ محیــط زیســتي ، اجتماعــي و سیاســي ، 

ــرد ــد ک ــدار خواهن پای
 

اقتصاد سبز به دنبال اشتغال پایدار است
ــا  ــازگار ب ــتدار و س ــاد دوس ــا اقتص ــبز ی ــاد س اقتص
محیــط زیســت، روشــی بــرای اقتصــاد اســت کــه از 
ــت  ــت حمای ــن انســان و طبیع ــگ بی ــل هماهن تعام
ــر دو را  ــای ه ــد نیازه ــی کن ــالش م ــد و ت ــی کن م
ــبز  ــاد س ــک اقتص ــازد. در ی ــرآورده س ــان ب همزم
رشــد اشــتغال پایــدار و درآمــد توســط ســرمایه گــذاری های 
دولتــی و خصوصــی بــه ســمت فعالیــت هــای 
ــی مــی رود  ــی های ــا و دارای اقتصــادی، زیرســاخت ه
کــه موجــب کاهــش انتشــار کربــن و آلودگــی، 
ــری از  ــع و جلوگی ــره وری مناب ــرژی و به ــش ان افزای
نابــودی و از بیــن رفتــن تنــوع زیســتی مــی شــوند. 
در خوشــه اقتصــاد ســبز بــه مهــارت هــای تخصصــی 
فنــی ماننــد دانــش توربیــن های بــادی و خورشــیدی 
ــی،  ــای الکتریک ــا و نموداره ــا، دیاگرامه ــب آنه و نص
اســتانداردهای بهداشــت و ایمنــی و … در کنــار 
مهارتهــای بازاریابــی ایمیلــی و بازاریابــی دیجیتالــی 
نیــاز اســت و شــامل حرفــه هایــی ماننــد تکنســین 
هــای سیســتم دفــن زبالــه، تکنســین هــای خدمــات 
ــای  ــین ه ــبز، تکنس ــان س ــادی، بازاریاب ــن ب توربی
ــب  ــران نص ــتی، مدی ــای زیس ــوخت ه ــردازش س پ
انــرژی خورشــیدی، بازرســان آتــش نشــانی جنــگل 
ــای  ــل ه ــین پی ــگیری، مهندس ــن پیش و متخصصی
ســوختی، اپراتورهــای راکتورهــای انــرژی هســته ای، 

ــند. ــی باش ــالب و …. م ــین آب و فاض مهندس

لزوم توجه به اقتصاد و مشاغل سبز 
در کشورهای در حال توسعه

حال  در  کشورهاي  در  مشاغل  این  ایجاد  ظرفیت 
یافته  توسعه  کشورهاي  از  بیشتر  مراتب  به  توسعه 
مي باشد زیرا این کشورها به دلیل وجود ظرفیتهاي 
اقتصادي  ساختارهاي  و  جوان  انساني  نیروي  فراوان 

بیشتري  باسرعت  کشورهایشان  در  جوان  صنعتي  و 
در  را  پایداري  و  عمیق  هاي  سازگاري  مي توانند 
ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي کشورهایشان به وجود 
بیاورند. در حال حاضر دهها میلیون شغل سبز ایجاد 
شده است به طور مثال در برزیل 9/2 میلیون شغل 
ثبت  سال 2010  در  رسمي(  اشتغال  از   )6/6% سبز 
شده است .در ارتباط با زمینه ها و بخشهاي مستعد 
ایجاد مشاغل سبز مي توان به 8 بخش کلیدي اشاره کرد 
: کشاورزي ، جنگل، شیالت، انرژي، تولید، بازیافت ، 

. ساختمان و حمل و نقل 
به منظور کاهش اثرات محیط زیستي یکي ازبخشهاي 
کلیدي بخش ساخت و ساز مي باشد که تالش براي 
ایجاد  از منابع مهم  این حوزه یکي  انرژي در  کارایي 
رشد  انداز  چشم  بررسي  شود.  مي  محسوب  شغل 
مشاغل سبز در بخش هاي مختلف انرژي هاي تجدید 
پذیر مي تواند هزاران  شغل تا سال 2020 ایجاد کند 
چرا که امروز 20  درصد از تولید انرژي اولیه از منابع 

تجدید پذیر است.
خوبي  فرصت  ارائه  سبز  اقتصاد  اینکه  به  توجه  با 
با کیفیت  اشتغال  ایجاد  پذیري،  رقابت  افزایش  براي 
است،  اقتصاد  در  محیطي  زیست  اثرات  باکاهش  و 
همکاري و هماهنگي کلیه ذینفعان جهت اجراي مدل 
توسعه پایدار در کشور ضروري است . در همین راستا کمیته 
اقتصاد سبز  ایجاد کمیته  اقدام به  پایدار  ملي توسعه 
سازمان  بر  عالوه  کمیته  این  اعضاي  که  است  نموده 
و  اقتصاد  هاي  وزارتخانه   ، زیست  محیط  حفاظت 
نیز  را  اجتماعي  امور  و  کار  و  ،رفاه  تعاون  و  دارایي 
این  شدن  فعال  با  رود  مي  انتظار   . شود  مي  شامل 
کمیته همکاري مشترك بین سازمان حفاظت محیط 
زیست و وزارتخانه هاي مذکور افزایش یابد . همکاري 
با وزارت تعاون ،رفاه و کارو امور اجتماعي جهت ترویج 
مشاغل سبز در جامعه و ایجاد بسترهاي الزم در این 

است. ضروري  حوزه 

نقش کلیدی جهاد دانشگاهی در 
گفتمان سازی برای توسعه مشاغل سبز

جهــاد دانشــگاهی در گفتمــان ســازی بــرای توســعه 
دارد.  کلیــدی  نقــش  ســبز  مشــاغل  و  اقتصــاد 
موسســه کار و تامیــن اجتماعــی بــا جهــاد دانشــگاهی 
ــالش  ــه ت ــن موسس ــکاری دارد. ای ــه هم ــم نام تفاه
مــی کنــد از طریــق مدرســه ملــی مهــارت و ســایر 
بخــش هایــی کــه در ایــن زمینــه فعالیــت دارنــد بــه 
توســعه مهــارت هــا، امــوزش هــا و مشــاغل ســبز کمــک 
کنــد. مــا تــالش مــی کنیــم بــا همــکاری ســازمان هــای 
جهانــی مثــل ســازمان بین المللــی کار، جهاد دانشــگاهی و 
وزارت کار زیرســاخت هــا، امــوزش ها و رشــته هــا و دوره های 
آموزشــی را متناســب بــا کشــورهای پیشــرو در ایــن 

ــم.  ــش ببری ــم و پی حــوزه متحــول کنی
گزارش: لیال قرنفلی 

دکتر رضا شریعت
رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی

در بیست و هفتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده بررسی شد

اقتصاد سبز و مشاغل آینده  و لزوم توجه 
به مشاغل سبز

تاریخچه
در  زیستي  محیط  دانان  اقتصاد  از  گروهي  توسط  بار  اولین  براي   1989 سال  در  سبز  اقتصاد  واژه 

شد. ابداع  انگلستان  دولت  به  ارائه  براي   « سبز  اقتصاد  طرح   « عنوان  تحت  گزارشي 
ــاد  ــامل » اقتص ــط ش ــم مرتب ــه ه ــوم ب ــه مفه ــده س ــاغل آین ــبز و مش ــاد س ــه اقتص در زمین
ســبز ، رشــد ســبز و توســعه کــم کربــن« وجــود دارد. در حالیکــه مفهــوم اقتصــاد ســبز اخیــرا 
توجــه جوامــع بیــن المللــي را جلــب نمــوده اســت، سیاســتهاي اقتصــاد ســبز چندیــن دهــه 
توســط اقتصــاد دانــان و دانشــگاهیان بخصــوص در زمینــه اقتصــاد محیــط زیســت و اقتصــاد 
بــوم شــناختي، مــورد بررســي و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت. ابزارهــاي سیاســتي اقتصــاد ســبز 
در طــول مذاکــرات بیــن المللــي از جملــه کمیســیون توســعه پایــدار ســازمان ملــل نیــز مــورد 

بحــث و بررســي قــرار گرفتــه اســت.
ــج  ــادي و تروی ــاي اقتص ــري ابزاره ــه کار گی ــول ب ــر اص ــتمل ب ــو مش ــه ری ــه بیانی ــراي نمون ب
داخلــي ســازي هزینــه هــاي محیــط زیســتي )اصــل 16 ) و محــدود ســازي تولیــد و مصــرف 

ــت. ــل 8 ( اس ــدار )اص ناپای
همچنیــن برنامــه عمــل ژوهانســبورگ لــزوم تغییــر شــیوه تولیــد و مصــرف جوامع را شناســایي 

و چارچــوب برنامــه هــاي توســعه 10 ســاله بــراي تولیــد و مصــرف پایــدار را مطــرح نمود
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دعوت به همکاری

یک شرکت پیمانکاری
 نیاز به کارشناس امورقراردادها و مناقصات

 با شرایط ذیل را دارد:
فارغ التحصیل رشته عمران در مقطع کارشناسی یا باالتر

دارای ۳ الی ۵ سال سابقه در زمینه مرتبط با امور قراردادها 
آشنا به تهیه و تنظیم اسناد مناقصه

آشنا به تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری
آشنا به شرایط عمومی پیمان و بخشنامه ها و دستورالعمل های 

سازمان برنامه و بودجه
تسلط به مجموعه نرم افزارهای آفیس

با توجه به موقعیت پروژه)شهر جدید پردیس(، افراد ساکن شهر 
جدید پردیس و یا شرق تهران در اولویت قرار دارند.

 متقاضیان رزومه خود را با فرمت pdf به آدرس پست 
الکترونیکی زیر  ارسال نمایند.

  hesam.hr23@gmail.com

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت مهندس مشاور رتبه یک نفت و گاز در تهران
 دعوت به همکاری میکند:

کارشناس امورقراردادها 
لیسانس مرتبط ، حداقل پنج سال سابقه کار مفید در شرکت های 

مهندس مشاور نفت و گاز 
مسلط به امور قراردادها ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان

رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران، تهیه اسناد مناقصه و 
 ، Claim تنظیم قراردادها ، متره و برآورد ، الیحه تاخیرات

بخشنامه ها و فهارس بها 
ارسال رزومه:

naserimansoureh@gmail.com

یک شرکت جهت تکمیل کادر فنی خود نیاز
 به نفرات ذیل دارد:

  کارشناس مهندسی مکانیک حداقل ۳ سال سابقه کار آشنا 
به استانداردهای نفت و گاز و طراحی مخازن تحت فشاربا نرم افزار 

PV ELIT  مسلط به اتوکد و نقشه کشی صنعتی  
کارشناس نقشه کشی حداقل ۳ سال سابقه کار مسلط به 
  MTO نرم افزاراتوکد و تهیه نقشه های مخازن تحت فشارو

کارشناس مکانیک  حداقل ۳ سال سابقه کار آشنا به 
استانداردهای نفت و گاز و بازرسی ها جهت واحد کنترل کیفیت 

محل کارخانه :شهرک صنعتی صفادشت به همراه سرویس ایاب 
و ذهاب و ناهار 

   petronikan.tajhiz@gmail.com

دعوت به همکاری

نیروی تضمین کیفیت ساکن کرج در یک شرکت داروسازی 
لیسانس/فوق لیسانس

ترجیحا شیمی، مهندسی شیمی، میکروبیولوژی
حداقل یکسال سابقه کار مرتبط در شرکت داروسازی

آشنا به فرایند های رسیدگی به انحرافات، محصوالت 
نامنطبق)oos(، کنترل تغییرات، ارزیابی ریسک

زبان انگلیسی بسیار خوب
word و excel بسیار خوب 

محل کار: هشتگرد کرج 
مزایا: ناهار، سرویس، وام

ارسال رزومه به 
z.mahdi0014@gmail.com

دعوت به همکاری

یک شرکت دانش بنیان
 جهت فعالیتهای تحقیق و توسعه ای خود در تهران نیاز به 

همکاری پسادکتری در رشته های زیر دعوت به 
همکاری می نماید:

رشته های شیمی آلی ، سلولی و مولکولی و بیوتکنولوژی
داشتن حداقل ۳ مقاله معتبر چاپ شده علمی

نگذشتن سه سال از فارغ التحصیلی ضروری است
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل

 زیر ارسال نمایند.
environmentiran2020@gmail.com

دعوت به همکاری

»کارشناس واحد آنالین )برخط(«
نام شرکت:  شرکت کارگزاری

شهرستان: تهران
حداقل کارشناسی حسابداری، اقتصاد، مدیریت یا کامپیوتر 

سابقه کار  ۲ سال
شرایط اداری: آشنا با قوانین و مقررات بازار سرمایه و تسلط بر 

مفاهیم  مرتبط با واحد آنالین
سایر شرایط: داشتن روحیه همکاری و تعامل قوی، تعهد باال در 
اجرای امور محوله، دقت نظر باال، روابط عمومی باال ، مسئولیت پذیر

لطفا رزومه خود را با موضوع »کارشناس واحد آنالین )برخط(« به 
آدرس زیر ارسال نمایید:

Jobbroker1373@gmail.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

»کارشناس اجرایی صندوق های سرمایه گذاری«
نام شرکت: شرکت تامین سرمایه 

شهرستان : تهران
کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های 
مرتبط مالی، اقتصاد، حسابداری و مدیریت 

تسلط به نرم افزار رایان هم افزا، مسلط به قوانین صندوق ها و 
انجام کلیه امور اجرایی صندوق ها، برگزاری مجامع، پاسخگویی به 

سهامداران،متولی، سازمان بورس ، تسلط بر مجموعه
 .office نرم افزار 

مسئولیت پذیری و داشتن روحیه پاسخگویی، توانایی کار در فشار و 
تراکم کاری باال، انعطاف پذیری باال
حداقل ۱ سال سابقه کاری مرتبط 

لطفا رزومه خود را با موضوع »کارشناس اجرائی صندوق« 
به آدرس زیر ارسال نمایید: 

 info@damavand-ib.ir

دعوت به همکاری

»کارشناس  ارشد حسابداری«

نام شرکت : شرکت کارگزاری- شهرستان: تهران

حداقل مدرک کارشناسی حسابداری، مدیریت مالی

 و  سایر رشته های مرتبط 

حداقل ۲ سال سابقه کار مفید و مرتبط با حسابداري

 و امور مالی کارگزاری

تسلط بر اصول و مفاهیم حسابداری، تسلط بر تهیه گزارشات مالی، 

قوانین و مقررات مالیاتی، بیمه ای و حقوق و دستمزد، آشنایی 

با نرم افزارهای حسابداری و مالی رایان هم افزا

دارای روحیه مسئولیت پذیری، کارگروهی و تعامل، متعهد و پیگیر، 

منظم و دقیق در انجام امور محوله ، تسلط بر نرم افزار آفیس

لطفا رزومه خود را با موضوع »کارشناس ارشد حسابداری« به آدرس 

زیر ارسال نمایید:

S_fh123@yahoo.com  

دعوت به همکاری

»معامله گر-ترجیحا آقا «
نام شرکت: شرکت کارگزاری فارابی- شهرستان: تهران

کارشناسی  مدیریت، اقتصاد، مهندسی مالی، 
مهندسی صنایع، حسابداری...

حداقل ۲ سال تجربه کاری مرتبط در حوزه بازار سرمایه
آشنایی با قوانین بازار سرمایه و ابزارهای مالی، سابقه فعالیت مرتبط 

در حوزه معامله گری
 دارای مدرک معامله گری استیشن

 لطفا رزومه خود را عنوان »معامله گر - تهران« به آدرس زیر 
ارسال نمایید:

Jobs@irfarabi.com

دعوت به همکاری

سردار مهری مطرح کرد ◄ ◄
آموزش بالغ بر ۲۰۰۰ سرباز

 در طرح سرباز مهارت

علـی منصفـی راد از آمـوزش ۲ هزار سـرباز وظیفـه در قالب طرح جامع مهـارت آموزی 
کارکنان وظیفه)سـرباز مهارت( در اسـتان سمنان خبر داد.

بـه گـزارش روابط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان، علـی منصفی راد سرپرسـت 
جهاددانشـگاهی سـمنان گفت: طرح جامع مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسـلح 
بر اسـاس تفاهم نامه ای مشـترک بین وزارت ورزش و جوانان و سـتاد کل نیروهای مسـلح 

بـا بهره گیـری از توان تخصصی جهاددانشـگاهی در اسـتان سـمنان اجرا می شـود.
وی افـزود: در ایـن طـرح بـه منظـور اسـتفاده از ظرفیـت علمـی، فرهنگـی، فنـاوری، 
آموزشـی و کارآفرینـی، دوره هـای مهارت آمـوزی اشـتغال و مهارت هـای زندگـی جمعا 
به مدت 48 سـاعت به صورت غیر حضوری توسـط وزارت ورزش و جوانان و با برنامه ریزی 

جهاددانشـگاهی برگزار می شـود.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی سـمنان اضافـه کـرد: بـا همـکاری مرکـز آمـوزش پدافند 
هوایی سـمنان و برنامه ریزی های انجام شـده توسـط جهاددانشـگاهی اسـتان سمنان، 
بـه عنـوان مجـری دوره های آموزشـی طرح، تا کنـون بیش از ۱0 دوره آموزشـی برای  

سـربازان وظیفه در سـمنان برگزار شـده اسـت.
منصفـی راد اضافـه کـرد: دوره های مذکور در اسـتان سـمنان در هر ماه با سـهمیه ۲67 نفر 
بـرای نیروهـای وظیفـه آجـا اجرا می شـود، کـه تاکنـون ۱0 دوره آموزشـی بـرای دو هزار 

سـرباز وظیفـه در قالـب )در هر مرحله دو دوره ( در سـمنان برگزار شـده اسـت.
وی تصریح کرد: این دوره ها مشـتمل بر دو بخش شـامل »آشـنایی با مهارت های زندگی 
به میزان ۱۲ سـاعت و آشـنایی با مهارت های عمومی اشتغال و کارآفرینی به میزان ۲4 ساعت« 
برنامه ریزی شـده اسـت، همچنین ۲ عنوان کتاب آموزشـی با عناوین کارآفرینی و مهارت های 
کسـب و کار و مهـارت هـای زندگـی که به همت جهاددانشـگاهی تهیه و به چاپ رسـیده 

اسـت، در بازه زمانی در اختیار سـربازان قرار گرفته اسـت.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی سـمنان افزود: سـربازان پس از مطالعه کتب در یک کالس 
آموزشـی بـه صـورت حضـوری جهـت مشـاوره و رفـع اشـکال شـرکت مـی نمایند و 
بالفاصلـه پـس از برگزاری آمـوزش حضوری و با هماهنگی مرکـز رزم مقدماتی آزمون 

پایانـی برگزار می شـود.

سرپرست جهاددانشگاهی سمنان خبر داد:

رئیس سـازمان وظیفـه عمومی انتظامی کشـور گفت: در 
صـورت تایید طرح سـربازان منقضی خدمت سـال ۹7 به 
بعـد توسـط مراجع مربوطه، می توانند از تسـهیالت بانکی 

بهره مند شـوند.
سـردار تقی مهری گفت: سـربازان منقضی خدمت سـال 
۹7 بـه بعـد کـه دارای گواهینامه مهارت آموزی هسـتند، 

در صـورت تاییـد طـرح آنـان توسـط مراجـع مربوطـه، 
می تواننـد از تسـهیالت بانکـی بهره منـد شـوند.

بـه گزارش سـایت ناجـا، رئیس سـازمان وظیفـه عمومی 
انتظامی کشـور می گوید سـربازان ماهـر منقضی خدمت 
سـاکن تهـران بـرای بهـره منـدی از تسـهیالت فـوق 
می تواننـد فـرم مربوطـه را دریافـت و پـس از تکمیل آن 

در روز هـای سـه شـنبه هـر هفتـه از سـاعت ۹ صبـح تا 
۱۲ ظهـر بـه دبیرخانـه کارگـروه تهـران مسـتقر در اداره 

تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی مراجعـه کنند.
نشـانی دبیرخانـه خیابـان سـهروردی شـمالی باالتـر از 
خیابان شـهید بهشـتی خیابان هویزه غربـی نبش خیابان 
مرغـاب اسـت، همچنیـن متقاضیـان در صـورت هرگونه 
ابهـام می تواننـد بـا شـماره 8874۲۹4۱ تمـاس بگیرند.

بـه  تهـران  حومـه  سـاکن  خدمـت  منقضـی  سـربازان 
معاونت هـای وظیفـه عمومـی واقـع در شهرسـتان های 
ورامین و شـهریار و  متقاضیان سـایر اسـتان های کشـور 
بـرای بهـره مندی از تسـهیالت فـوق به معاونـت وظیفه 

عمومـی اسـتان و یـا اسـتانداری مراجعـه کنند.
سـربازان منقضـی خدمـت سـال های ۹6 و قبـل از آن 
نیـز در اولویـت دریافت تسـهیالت مشـاغل خانگـی قرار 
می گیرنـد و بـا ثبـت نـام در سـامانه مشـاغل خانگـی و 
تسـهیالت  از  می تواننـد  مربوطـه،  فـرم  تکمیـل 
از  پـس  روز   ۱0 و  بهره منـد شـوند  خانگـی  مشـاغل 
ثبـت نـام می تواننـد بـا ارائه کـد رهگیری در سـامانه 

از رونـد کار مطلـع شـوند. مشـاغل خانگـی 

تسهیالت ویژه برای سربازان دارای گواهینامه مهارت آموزی 
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی اردبیل:

آموزش 3 هزار و 843 سرباز وظیفه 
در فاز سوم طرح ملی سرباز مهارت 

استان اردبیل

در راسـتای انعقـاد تفاهم نامـه همکاری مشـترک جهـاد دانشـگاهی و اداره کل ورزش و 
جوانـان اسـتان اردبیـل در سـال ۱400، ۳ هـزار و 84۳ سـرباز وظیفـه در قالب فاز سـوم 

طـرح ملـی سـرباز مهـارت در اسـتان آموزش هـای مهارتی و اشـتغالزا را طـی نمودند.
بهرنـگ کوهـی در گفت و با ایسـنا، اظهار کـرد: طی تفاهم نامه همـکاری صورت گرفته 
فـی مابیـن جهـاد دانشـگاهی و اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان اردبیـل در خصـوص 
اجـرای طـرح سـرباز مهـارت، ۳ هـزار و 84۳ سـرباز وظیفـه از آموزش هـای مهارتـی و 

اشـتغالزای ایـن طـرح بهره منـد می گردند.
وی افـزود: آمـوزش ایـن تعداد از سـربازان وظیفه در  مرکز آموزشـی شـهید بیگلری ناجا 
شهرسـتان مشـگین شـهر و مرکز آموزشـی شـهید مدنی ناجا شهرسـتان اصالندوز ناجا 
بـوده و طـی آن دوره هـای" مهـارت عمومـی کارآفرینـی و اشـتغال " و " مهارت هـای 

زندگـی" بـه همـت ایـن نهاد در ایـن پادگان هـای آموزشـی در حال برگزاری اسـت.
معـاون آموزشـی جهـاد دانشـگاهی اردبیـل تصریح کـرد: تمامی سـربازان وظیفـه که در 
قالـب ایـن دوره هـا آموزش می بیننـد، پس از پایان دوره از سـوی معاونت آموزشـی جهاد 

دانشـگاهی گواهینامـه معتبر دریافـت می نمایند.

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان ◄

ــای  ــتاد کل نیروه ــربازان س ــوزی س ــارت آم ــزی مه ــرارگاه مرک ــی ق ــاور عال مش
ــر داد. ــربازان خب ــتغال س ــوزی اش ــارت آم ــی مه ــند مل ــب س ــلح از تصوی مس

ــاره گفــت: ســند ملــی  ــا ایســنا، در ایــن ب ــی در گفــت وگــو ب ســردار موســی کمال
ــور  ــار مح ــلح در چه ــای مس ــه نیروه ــان وظیف ــتغال کارکن ــوزی و اش ــارت آم مه
مهــارت آمــوزی متناســب بــا نیازهــا، بهــره گیــری از ظرفیــت هــای ملــی، اســتقرار 
ــب  ــه تصوی ــی و اشــتغال ب ــت از کارآفرین ســامانه هــای مهــارت و اشــتغال و حمای

رســیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن راهبردهــای چهارگانــه دارای ۱۵ سیاســت اجرایــی هســتند، 
گفــت: آینــده پژوهشــی مشــاغل و مهــارت هــا، حمایــت از تشــکیل تعاونــی هــای 
ــای  ــی دوره ه ــت مرب ــاماندهی و تربی ــر، س ــه ماه ــان وظیف ــکل از کارکن متش

مهــارت آمــوزی ســربازان، ایجــاد ارتبــاط میــان ســامانه هــای مشــاوره تحصیلــی 
و هدایــت تحصیلــی، اعطــای تســهیالت حمایتــی، خوداشــتغالی و کارآفرینــی و... از 

جملــه ایــن سیاســت هــای اجرایــی ۱۵ گانــه اســت.
ــه زودی و در  ــب رســید ب ــه تصوی ــش ب ــدی پی ــه چن ــن ســند ک ــزود: ای ــی اف کمال
ــا حضــور  ــا حضــور ریاســت ســتاد کل نیروهــای مســلح و همچنیــن ب جلســه ای ب
شــماری از وزرا و روســای ســازمان هــا و دســتگاه هــای مســئول در مهــارت آمــوزی 

ســربازان رونمایــی نیــز خواهــد شــد.
بــه گفتــه کمالــی، رونمایــی از ایــن ســند بــه منزلــه ابــالغ آن محســوب مــی شــود 

و دســتگاه هــای مختلــف و دارای مســئولیت نیــز بایــد از آن پیــروی کننــد.

سند ملی مهارت آموزی و اشتغال سربازان
 تصویب شد
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جایزه ملی زیورآالت و طراحی جواهرات ایرانی 

رویدادی برای جهانی کردن
جواهرات ایرانی 

	
رویــدادی	اســت	کــه	هــدف	اصلــی	برگزارکننــدگان	آن	اشــاعه	
ــورآالت	 ــب	صــادرات	و	تجــاری	ســازی	زی ــی	در	قال فرهنــگ	ایران

ایرانــی	در	کشــورهای	خارجــی	اســت.
»جایــزه	ملــی	زیــورآالت	و	طراحــی	جواهــرات	ایرانــی«	
ــاعه	 ــدگان	آن	اش ــی	برگزارکنن ــدف	اصل ــه	ه ــت	ک ــدادی	اس روی
ــورآالت	 ــب	صــادرات	و	تجــاری	ســازی	زی ــی	در	قال فرهنــگ	ایران

ــت. ــی	اس ــورهای	خارج ــی	در	کش ایران
مهنــدس	ســوده	صوفــی،	مســوول	اداره	برنامــه		ریــزی	و	
توســعه	پــارک	ملــی	علــوم	و	فناوری	هــای	نــرم	و	صنایــع	فرهنگــی	
در	گفتگــو	بــا	خبرنــگار	ســیناپرس	دربــاره	»جایــزه	ملــی	زیــورآالت	
و	طراحــی	جواهــرات	ایرانــی«	گفــت:	از	آنجایــی	کــه	یکــی	از	اصلــی	ترین	
ــرم	و	 ــای	ن ــاوری	ه ــوم	و	فن ــی	عل ــارک	مل ــه	پ ــداف	مجموع اه
ــت،بنابراین	 ــع	اس ــن	صنای ــازی	ای ــاری	س ــی	تج ــع	فرهنگ صنای
ــورآالت	 ــازی	زی ــداد،	تجــاری	س ــن	روی ــزاری	ای ــا	از	برگ ــدف	م ه
و	افزایــش	صــادرات	آن	اســت.	گفتنــی	اســت،	در	ایــن	زمینــه	بــه	طــور	پراکنــده	فعالیــت	هایــی	از	ســوی	برخــی	
نهادهــای	متولــی	میــراث	فرهنگــی	انجــام	شــده	امــا	تاکنــون	فعالیــت	منســجمی	از	ســوی	هیــچ	ســازمانی	بــه	ثمــر	

نرســیده	اســت.
وی	گفــت:	ارزآوری	یکــی	از	اساســی	تریــن	معضــات	مــا	در	کشــور	اســت	کــه	مجموعــه	پــارک	ملــی	علــوم	
و	فنــاوری	هــای	نــرم	و	صنایــع	در	تــاش	اســت	بــا	تجــاری	ســازی	محصــوالت	اینچنینــی	در	بازارهــای	خارجــی	

تــا	حــدی	بــه	رفــع	ایــن	معضــل	کمــک	کنــد.
برای	دسترسی	به	جزییات	بیشتر	به	لینک	زیر	مراجعه	نمایید	

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350796

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی 

300 میلیون دالر به طرح های فناورانه مصوب 
در صندوق نوآوری اختصاص یافت 

ــت:	 ــکوفایی	گف ــوآوری	و	ش ــدوق	ن ــازی	صن ــر	توانمندس مدی
طــی	یکســال	گذشــته	در	صنــدوق	نــوآوری	2700	طــرح	فناورانــه	
مصــوب	شــد	کــه	بالــغ	بــر	300	میلیــون	دالر	بــرای	تامیــن	مالــی	

آن	تخصیــص	پیــدا	کــرده	اســت.
بــه	گــزارش	بــازارکار،	کلینیــک	مدیریــت	صــادرات	دانــش	بنیان،	
بــرای	توســعه	بــازار	محصــوالت	دانــش	بنیــان	و	آشــنایی	بیشــتر	
ــای	حضــور	 ــا	و	چالش	ه ــا	فرصت	ه ــان	ب ــش	بنی ــرکت	های	دان ش
ــی«	را	 ــنبه	های	صادرات ــداد	»یکش ــی،	روی ــای	بین	الملل در	بازاره

ــد. ــزار	می	کن ــی	برگ ــورت	هفتگ به	ص
ــدف	 ــای	ه ــاری	از	بازاره ــات	تج ــک	هی ــداد	ی ــن	روی در	ای
ــوری	و	 ــورت	حض ــان	به	ص ــش	بنی ــرکت	های	دان ــا	ش ــاری	ب تج
ــای	 ــا	توانمندی	ه ــنایی	ب ــن	آش ــد	و	ضم ــدار	می	کن ــن	دی آنای
و	 امکانــات	 حــوزه،	 هــر	 در	 بنیــان	 دانــش	 شــرکت	های	

فرصت	هــای	حضــور	آنهــا	در	بــازار	کشــور	هــدف	را	تشــریح	و	بررســی	می	کننــد.
ــنبه	 ــح	یکش ــکوفایی	صب ــوآوری	و	ش ــدوق	ن ــی«	صن ــنبه		های	صادرات ــداد	»یکش ــن	روی ــت	و	پنجمی بیس
20	دی	مــاه	ســال	جــاری	بــا	حضــور	یــک	هیــات	تجــاری	از	کشــور	ســوریه	در	حــوزه	ایمنــی،	امنیــت	و	تجهیــزات	
ــوآوری	 ــه	مشــاوره	و	مدیریــت	صــادرات	محصــوالت	دانــش	بنیــان	در	محــل	صنــدوق	ن ــه	منظــور	ارائ پلیــس	ب

برگــزار	شــد.
بــر	اســاس	ایــن	گــزارش،	در	ایــن	رویــداد	کــه	بــا	موضــوع	پذیــرش	هیــات	تجــاری	از	کشــور	ســوریه	در	حــوزه	
ایمنــی،	امنیــت	و	تجهیــزات	پلیــس	برگــزار	شــد،	دکتــر	مرضیــه	شــاوردی،	مدیرتوانمندســازی	صنــدوق	نــوآوری	
و	شــکوفایی	در	ســخنانی	بــا	بیــان	اینکــه	نیــروی	انســانی	ماهــر	از	ضروری	تریــن	اجــزا	بــرای	توســعه	فنــاوری	و	
نــوآوری	در	هــر	کشــوری	اســت،	گفــت:	در	ایــران	بیــش	از	هــزار	دانشــگاه	دولتــی	و	غیردولتــی	وجــود	دارد	کــه	
ــز	 ــن	دانشــگاه	ها	نی ــار	ای ــد	و	در	کن ــت	می	کن ــانی	تربی ــوم	انس ــته	های	مهندســی	و	عل ــانی	را	در	رش ــروی	انس نی
ــر	فنــاوری	و	 ــرای	کارآفرینــی	مبتنــی	ب مراکــز	رشــد	و	پارک	هــای	علــم	و	فنــاوری	وجــود	دارد	کــه	فضایــی	را	ب

ــد. ــم	می	کنن ــوآوری	فراه ن
برای	دسترسی	به	جزییا	ت	بیشتر	به	لینک	زیر	مراجعه	نمایید	

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350766/300

جشنواره مد و لباس »صبا« فراخوان شد 
جشــنواره	مــد	و	لبــاس	منتخــب	
ــداد	تخصصــی	 ــا،	نخســتین	روی صب
ــت	از	کســب	و	 ــا	حمای ــه	ای	ب منطق
کارهــای	خــرد	تــا	۱۶	بهمــن	ســال	

۱۴00	فراخــوان	شــد.
بــه	گــزارش	بــازارکار،	دبیــر	
جشــنواره	مــد	و	لبــاس	صبــا	اظهــار	
ــدادی	 ــنواره	روی ــن	جش ــت:	ای داش
ــت	 ــر-	صنع ــوزه	هن ــر	در	ح فراگی
ُمــد	و	لبــاس	اســت	کــه	در	راســتای	
قانــون	 	)3( مــاده	 مفــاد	 تحقــق	
ســاماندهی	مــد	و	لبــاس	کشــور	
مصــوب	۱3۸۵	مجلــس	شــورای	
اســامی	بــا	هــدف	احیــای	فرهنــگ	

ــد. ــوان	ش ــور	فراخ ــف	کش ــق	مختل ــنتی	مناط ــی	و	س بوم
ــای	 ــه	و	آرایه	ه ــی،	پارچ ــاس	اجتماع ــی	لب ــه	بخــش	طراح ــنواره	در	س ــن	جش ــزود:	ای ــی«	اف ــژده	صفای »م

ــود. ــزار	می	ش ــی	برگ تزیین
ــزه،	 ــاد	انگی ــتای	ایج ــی	در	راس ــی،	تاش ــاس	تلفیق ــد	و	لب ــنواره	های	م ــزاری	جش ــه	داد:	برگ وی	ادام
ــد	در	حوزه	هــای	مختلــف	مــد	 ــه	هــای	جدی ــاء	روحیــه	طراحــان،	دانــش	آموختــگان	و	اطــاع	از	یافت اغن
ــاط	 ــراری	ارتب ــات،	برق ــال	تجربی ــع	و	انتق ــه	تجمی ــنواره	ها،	ب ــن	جش ــزاری	ای ــه	برگ ــت	ک ــاس	اس و	لب
بــرای	فعالیت	هــای	خاقانــه	کمــک	شــایانی	 ایجــاد	زمینــه	 مســتقیم	و	رو	در	روی	کارآفرینــان	و	

. می	کنــد
ــوزه	 ــان	ح ــت	از	کارآفرین ــایی	و	حمای ــن	شناس ــت:	همچنی ــا	گف ــاس	صب ــد	و	لب ــنواره	م ــر	جش دبی
ــی	 ــدوق	کارآفرین ــتا	صن ــن	راس ــه	در	همی ــد	ک ــوق	می	ده ــتغال	س ــمت	اش ــه	س ــان	را	ب ــاس،	آن ــد	و	لب م
ــوزه	 ــن	ح ــاالن	ای ــن	فع ــاب	برتری ــرای	انتخ ــی	ب ــتری	رقابت ــاد	بس ــه	ایج ــبت	ب ــت	نس ــا	حمای ــد	ب امی

اقــدام	می	کنــد.

بهمن ماه؛ 

پنجمین نمایشگاه بین المللی 
کار ایران )ایران جابکس( 

برگزار می شود 

ــس(	و	 ــران	جابک ــران	)ای ــی		کار	ای ــن	الملل ــگاه	بی ــن		نمایش پنجمی
ــای	 ــوژی	ه ــات	و		تکنول ــوزش	،	خدم ــی		آم ــن	الملل ــن	نمایشــگاه	بی دومی

ــود ــی	ش ــزار	م ــان	برگ ــته	همزم ــع	وابس ــی	و	صنای ــن	آموزش نوی
ــتغال،	 ــات	اش ــا	موضوع ــگاه	ب ــن	دو	نمایش ــازارکار،	ای ــزارش	ب ــه	گ ب
کاریابــی	داخلــی	و	خارجــی	و	حمایــت	از	مشــاغل	داخلــی	در	محــل	دائمــی	
ــزار	 ــا	30	بهمــن	برگ ــخ	27	ت ــی	تهــران	از	تاری ــن	الملل نمایشــگاه	هــای	بی

مــی	شــود.

از سوی صندوق کارآفرینی امید؛ 

او یک کارآفرین اجتماعی است

ــتباف	 ــرش	دس ــازار	ف ــت	و	ب ــش،	صنع ــی	دان ــون	هماهنگ ــس	کان رئی
معاونــت	علمــی	و	فنــاوری	ریاســت	جمهــوری	از	راه	انــدازی	مرکــز	نــوآوری	

ــر	داد. ــرش«	خب حوزه»ف
ــاوری،	مهــدی	 ــت	علمــی	و	فن ــه	نقــل	از	معاون ــازارکار	ب ــه	گــزارش	ب ب
ــا	و	 ــا	دغدغه	ه ــتباف،	ب ــرش	دس ــون	ف ــده	کان ــت	عم ــت:	فعالی ــب	گف کات
ــاط	دارد	و	 ــن	محصــول	ارتب ــره	عرضــه	ای ــه	فــرش	و	زنجی مشــکات	جامع
از	مرحلــه	تامیــن،	تولیــد	عملیــات،	عملیــات	تکمیلــی،	فــروش،	بازرگانــی	و	

ــرد. ــر	می	گی ــروش	را	در	ب ــس	از	ف ــات	پ خدم
بیــات	خاطــر	نشــان	کــرد:	ایــن	کانــون	بــرای	هماهنگــی	بیشــتر	در	میان	
فعــاالن	ایــن	حــوزه	و	بــا	نــگاه	نــوآوری	و	کارآفرینــی	پدیــد	آمــده	اســت.	هیچ	

تاکیــدی	بــر	روی	انجــام	کارهــای	تکراری	نیســت.	
ــان	مســئوالن،	 ــی	اســت	می ــون	پل ــن	کان ــع	ای ــه	داد:	در	واق ــات	ادام بی
ــان	و	 ــی	متخصص ــن	و	حت ــگاهیان	کارآفری ــتباف،	دانش ــرش	دس ــاالن	ف فع
فعــاالن	ایــن	حــوزه	کــه	در	خــارج	از	کشــور	حضــور	دارنــد.	ایــن	هماهنگــی	
ــازار	وارد	شــده	و	درنتیجــه	 ــه	ب ــا	نوآوری	هــای	بیشــتری	ب ســبب	می	شــود	ت

حجــم	بیشــتری	از	فــرش	ایــران	صــادر	شــود.
ــتباف	 ــرش	دس ــازار	ف ــت	و	ب ــش،	صنع ــی	دان ــون	هماهنگ ــس	کان رئی
معاونــت	علمــی	و	فنــاوری	اضافــه	کــرد:	کانــون	همچنیــن	محلــی	امــن	برای	
ــی	 ــش	متول ــل،	نق ــن	دلی ــه	همی ــت،	ب ــات	اس ــهیات	و	امکان ــاوره،	تس مش

بســیار	مهــم	اســت	کــه	تــا	چــه	انــدازه	در	پروســه	تامیــن	ایــن	منابــع،	کانــون	
را	یــاری	داده	تــا	بــه	دســت	کارآفرینــان	فعــال	برســد.

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

aspx?nwsId=350789

 مهدی کاتب 

مرکز نوآوری »فرش« راه اندازی می شود 

تأســیس	دانشــکده	 از	تصویــب	مجــوز	 رئیــس	دانشــگاه	تهــران	
ایــن	دانشــگاه	خبــر	داد. گردشــگری	در	هیــات	امنــای	

ــر	 ــن	برت ــع	فعالی ــی	در	جم ــیدمحمد	مقیم ــازارکار،	س ــزارش	ب ــه	گ ب
صنعــت	گردشــگری	کشــور	بــا	اشــاره	بــه	اهمیــت	گردشــگری	در	پیشــرفت	
ــران	اســت	کــه	کمتــر	 ــژه	ای کشــور،	گفــت:	گردشــگری	از	ظرفیت	هــای	وی
در	کشــور	مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه	اســت.	کشــورهایی	هســتند	کــه	ظرفیــت	
ــه	دلیــل	نگــرش	جامــع	 گردشــگری	در	آن	هــا	کمتــر	از	ایــران	اســت	امــا	ب
ــد	 ــی	از	تولی ــهم	باالی ــته	اند،	س ــوزه	داش ــن	ح ــه	ای ــه	ب ــتراتژیکی	ک و	اس
ناخالــص	ملــی	و	درآمدهــای	ارزی	شــان	را	درآمدهــای	حاصــل	از	گردشــگری	

ــد. ــکیل	می	ده تش
وی	بــا	اشــاره	بــه	رویکــرد	دانشــگاه	تهــران	مبنــی	بــر	»جهــاد	علمــی	
بــرای	تحقــق	دانشــگاه	کارآفریــن	بــا	رویکــرد	مســئولیت	پذیری	اجتماعــی«،	
اظهــار	کــرد:	هــدف	اصلــی	در	ایــن	رویکــرد،	ایــن	اســت	کــه	فعالیت	هــای	
ــائل	 ــتای	مس ــه	و	در	راس ــای	جامع ــا	نیازه ــب	ب ــگاه	متناس ــی	در	دانش علم

کشــور	طراحــی	و	ســاماندهی	شــود.
برای	دسترسی	به	جزییات	بیشتر	به	لینک	زیر	مراجعه	نمایید
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دانشکده گردشگری به تصویب کرد

ایجاد دانشکده گردشگری به تصویب هیأت امنای دانشگاه تهران رسید 

ــاس	 ــد	و	لب ــت:	طراحــان	م ــد	گف ــی	امی ــدوق	کارآفرین ــل	صن مدیرعام
ــد	 ــره	تولی ــا	در	زنجی ــوند	ت ــت	می	ش ــی	حمای ــامی	و	ایران ــوی	اس ــا	الگ ب

ــد. ــی	کنن نقــش	آفرین
ــنواره	 ــت	جش ــی«	در	نشس ــت	اهلل	رضای ــازارکار،	»نعم ــزارش	ب ــه	گ ب
ــوی	 ــد	و	الگ ــته	باش ــه	داش ــد	جاذب ــی	بای ــت:	طراح ــار	داش ــا«	اظه »صب

ــود. ــظ	ش ــی	در	آن	حف ــامی	و	ایران اس
ــد	طراحــان	بخــش	دانشــگاه	و	 وی	افــزود:	طرح	هایــی	کــه	مــورد	تایی

ــوند. ــت	می	ش ــاش	حمای ــت	ب صنع

ــر	اینکــه	طراحــی	 ــد	ب ــا	تاکی ــد	ب ــی	امی ــدوق	کارآفرین ــل	صن مدیرعام
را	بایــد	در	تولیــد	و	زنجیــره	ارزش	پوشــاک	تعریــف	کــرد،	گفــت:	طراحــی	

ــد	در	جامعــه	ملمــوس	شــود. ــی	بای لبــاس	و	پارچــه	داخل
ــه	 ــاس	و	پارچ ــان	لب ــن	طراح ــر	انجم ــت،	دبی ــن	نشس ــه	ای در	ادام
بیان	داشــت:	طراحــی	لبــاس	و	پارچــه	بــا	توجــه	بــه	ســهم	بــاال	در	زنجیــره	
ــت. ــی	اس ــر	و	دارای	کارکردهای ــیار	معتب ــتانداردها،	بس ــاک	و	اس ارزش	پوش
»علــی	دهقــان«	اضافه	کــرد:	طراحــی	2۵	درصــد	در	زنجیــره	پوشــاک	
ــد	 ــت	شــود	پوشــاک	می	توان ــی	کــه	از	طراحــی	حمای ســهم	دارد،	در	صورت
ــه	 ــن	زمین ــردازد	و	در	همی ــی	بپ ــارت	اقتصــاد	تک	محصول ــران	خس ــه	جب ب
بایــد	از	ظرفیــت	هــای	بومــی	و	محلــی	در	طراحــی	مــد	و	لبــاس	بهــره	بــرد.
ــه	آموزش	هــای	 ــا	ارائ ــاس	و	پارچــه	ب ــزود:	انجمــن	طراحــان	لب وی	اف

الزم،	نقطــه	اتصــال	طراحــان	بــه	تولیــد	فعــال	اســت.
ــروز	 ــه	اینکــه	ام ــا	اشــاره	ب ــاس	و	پارچــه	ب ــر	انجمــن	طراحــان	لب دبی
ــان	قــرار	 طراحــی	مــد	و	لبــاس	در	داخــل	کشــورمان	مــورد	اســتقبال	جوان
ــه	 ــی	و	اندیش ــش	زیبای ــده	نق ــی	تضمین	کنن ــت:	طراح ــت،	گف ــه	اس گرفت
ــراد	را	نشــان	 ــک	مجموعــه	اســت	کــه	تشــخص	اجتماعــی	اف ــد	ی در	تولی

می	دهــد.

برای	دسترسی	به	جزییات	بیشتر	به	لینک	زیر	مراجعه	نمایید
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طراحان مد و لباس با الگوی اسالمی و ایرانی حمایت می شوند 

نیم نگاهی به زندگی علیرضا نبی کارآفرین 

دبیر جشنواره جایزه فیروزه در استان قم: 

تمدید ارسال آثار به جشنواره 
جایزه فیروزه تا 5 بهمن ماه 

در	 فیروزه	 جایزه	 جشنواره	 دبیر	
استقبال	 دلیل	 به	 گفت:	 قم	 استان	
هنرمندان	از	برگزاری	جشنواره	جایزه	
فیروزه	در	قم،	مدت	زمان	ارسال	آثار	
ماه	 بهمن	 پنجم	 تا	 جشنواره	 این	 به	

تمدید	شد.
به	گـزارش	بازارکار،	سیدرسـول	
بـه	 اشـاره	 بـا	 موسـوی	نژادیان،	
برگزاری	جشنواره	کاالها	و	محصوالت	
فرهنگـی	فیـروزه	اظهـار	کـرد:	ایـن	
جشـنواره	با	هفتمین	جشـنواره	جایزه	
هدایـای	 موضوعـات	 بـا	 فیـروزه	

فرهنگـی	)خرمهـره،	چـرم	دوزی،	منبـت	کاری(،	محصـوالت	فرهنگـی	تفریحـی	
شـود. مـی	 برگـزار	 قـم	 در	 نوشـت	افزار	 و	 عروسـک	 )اسـباب	بازی(،	

وی	با	اشاره	به	اهداف	برگزاری	جشنواره	جایزه	فیروزه	بیان	کرد:	ترویج،	تولید	
و	مصرف	کاالها	و	محصوالت	فرهنگی	ایرانی	اسامی	با	نگاه	ویژه	به	محصوالت	
با	 فرهنگی	 کاالهای	 تولید	 به	 تولیدکنندگان	 تشویق	 و	 ایرانی	 اقوام	 فرهنگی	

اولویت	ها	و	نیازهای	کشور	از	جمله	اهداف	این	رویداد	محسوب	می	شود.
دبیر	جشنواره	جایزه	فیروزه	در	استان	قم	گفت:	از	جمله	اهداف	برگزاری	این	
جشنواره	ترویج	و	توسعه	فرهنگ	کارآفرینی،	خاقیت	و	نوآوری	در	حوزه	صنایع	
خاق،	زمینه	سازی	به	منظور	هم	افزایی	شرکت	کنندگان	صنایع	خاق،	رونق	بازار	

مصرف	کاالهای	فرهنگی	داخل	کشور	است.
برای	دسترسی	به	جزییات	بیشتر	به	لینک	زیر	مراجعه	نمایید	
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از سوی سرپرست دانشگاه مطرح شد؛ 

57 رشته جدید بر اساس نیاز 
بازار کار در دانشگاه جامع علمی 

کاربردی راه اندازی می شود
ــاوری	اطاعــات	در	 ــد	در	حــوزه	فضــای	مجــازی	و	فن ۵7	رشــته	جدی

ــود ــی	ش ــدازی	م ــردی	راه	ان ــی	کارب ــع	علم ــگاه	جام دانش
بــه	گــزارش	بــازارکار	از	روابــط	عمومــی	دانشــگاه	جامــع	علمــی	کاربــردی،	
ــم	 ــردی	در	مراس ــی	کارب ــع	علم ــگاه	جام ــس	دانش ــدی	رئی ــین	بلن ــر	حس دکت
تکریــم	و	معارفــه	مســئول	نهــاد	مقــام	معظــم	رهبــری	در	ایــن	دانشــگاه	کــه	
بــا	حضــور	حجــت	االســام	والمســلمین	دکتــر	رســتمی	رئیــس	نهــاد	نمایندگــی	
ــت:	 ــار	داش ــد،	اظه ــزار	ش ــور	برگ ــگاه	های	کش ــری	در	دانش ــم	رهب ــام	معظ مق
ــت	 ــاری	جمعی ــال	ج ــاه	س ــن	م ــا	بهم ــده	ت ــام	ش ــای	انج ــاس	برآورده براس
دانشــجویی	دانشــگاه	جامــع	علمــی	کاربــردی	بــه	حــدود	2۸0	هــزار	نفــر	برســد.	
بــا	ایــن	تعــداد	دانشــجو	در	سراســر	کشــور،	وجــود	رابطیــن	نهــاد	در	هــر	اســتان	
بــرای	پیگیــری	و	انجــام	وظایــف	مربــوط	بــه	ایــن	نهــاد	بیــش	از	پیــش	مــورد	

نیــاز	بــوده	و	از	مهــم	تریــن	امــوری	اســت	کــه	بایــد	صــورت	پذیــرد.
ــی	فضــای	مجــازی	 ــز	مل ــا	مرک ــه	ب ــی	ک ــا	توافق ــزود:	ب ــدی	اف ــر	بلن دکت
داشــته	ایــم	و	بــا	توجــه	بــه	نیــاز	جــدی	بــه	آمــوزش	هــای	ســایبری	در	حــوزه	
نــرم	افــزاری	و	ســخت	افــزاری	در	کشــور،	کمیتــه	هایــی	در	معاونــت	آموزشــی	
ــی	فضــای	مجــازی،	۵7	 ــز	مل ــکاری	مرک ــا	هم ــا	ب ــده	ت دانشــگاه	تشــکیل	ش
رشــته	جدیــد	را	در	حــوزه	فنــاوری	اطاعــات	و	فضــای	مجــازی	تدویــن	و	اجــرا	
ــده	۱00	 ــاه	ســال	آین ــا	مهرم ــح	کــرد:	ان	شــاهلل	ت ــدی	تصری ــر	بلن ــد.	دکت نمای
رشــته	جدیــد	براســاس	نیــاز	بــازار	کار	در	دانشــگاه	جامــع	علمــی	کاربــردی	راه	
ــن	 ــم	ای ــه	داری ــدی	کــه	در	برنام ــدازی	خواهــد	شــد.	یکــی	از	کارهــای	جدی ان
اســت	کــه	رونــد	جــذب	مدرســان	بازبینــی	گــردد	و	بســیاری	از	مدرســانی	کــه	
در	اثــر	فرآیندهــای	اشــتباه	حــذف	گردیــده	انــد	بــه	فضــای	آموزشــی	دانشــگاه	

ــد. برگردن

علیرضــا نبــی متولــد 1347 در مشــهد، 
کارآفریــن مــی باشــد، فــارغ التحصیــل 
ــاد  ــته اقتص ــرای رش ــانس و دکت ــوق لیس ف
بیــن الملــل می باشــد، حــاال کارخانــه دار و از 
مشــاوران مجمــع تشــخیص بــوده و در کنــار 

ــت. ــدا و سیماس ــناس ص ــس، کارش تدری
او آجــر بــه شــکم بســته، از علف هــای 
کــرده،  تغذیــه  خانــه  کنــار  پــارک 
فقــر  و  کشــیده  گرســنگی  زجردیــده، 
را بــا پوســت و اســتخوان چشــیده. تــا 
بعضــی  بــا  نبــی  علیرضــا  کار  این جــا 
دارد؛  مشــترک  تجربــه ای  هموطنان مــان 
می بینیم شــان  گاهــی  کــه  هموطنانــی 
فــرو  زباله هــا  در همیــن شــهر ســر در 
ــتند. ــان هس ــه ای ن ــال لقم ــد و دنب برده ان

تغییــر  نبــی  علیرضــا  زندگــی  امــا 
مــی رود،  دانشگــــاه  بـــــه  می کنــــد، 
و  می دهــد  ادامــه  را  عالــی  تحصیــات 
ــت  ــد دس ــه می توان ــد ک ــی می رس ــه جای ب
هموطنانــش را بگیــرد. امــا ایــن کمــک 
ــه  ــت ک ــه اس ــدر خاقان ــوکاری آن ق و نیک
ــه شــگفتی  هــر خواننــده و شــنونده ای را ب
ــداث  ــد از اح ــی بع ــا نب ــی دارد. علیرض وام
کارخانــه ای، تنهــا شــرط ورود کارگــران 
را محــدود می کنــد بــه این کــه ســابقه 
فقــط کســانی  درواقــع  باشــند!  داشــته 
را بــه کار می گیــرد کــه پیــش از ایــن 
را  بدبختــی  و  درد  داشــته اند،  ســابقه 
ــا  ــه آنه ــر ب ــای دیگ ــچ ج ــیده اند و هی کش

نکرده انــد! اعتمــاد 
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