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معافیت بیمه ای کارگاه های

دارای 5 کارگر 
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معاون پژوهشــی وزارت علوم از جذب دانشــجوی ارشــد و 
دکتری در پژوهشــگاه ها در ســال ۱۴۰۱ خبــر داد.

پیمــان صالحــی، در خصــوص جــذب دانشــجویان 
ارشــد و دکتــری در پژوهشــگاه ها بــا بیــان اینکــه 
در گذشــته در همیــن ارتبــاط اتفــاق خوبــی افتاده 
اســت، گفــت: اینکــه دانشــجویان دکتــرای پژوهش 
محــور بــه پژوهشــگاه ها داده شــد، ثمــرات خوبــی 

بــه همــراه خواهــد داشــت. 

برنامه جذب 25 هزار نیروی
سرایدار در آموزش و پرورش
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برنامه های اشتغال 
کارآفرینی کمیته امداد

خبر خوش برای استخدام
معلمان حق التدریس 

لغو دستور توقف برگزاری
آزمون قضاوت 
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معــاون اشــتغال و کار آفرینــی وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی در بازدیــد از مرکــز توســعه و ســاماندهی مشــاغل خانگــی اســتان البــرز کــه بــا حضــور و همراهــی، دکتــر محمــد صــادق بیجنــدی 
معــاون آمــوزش و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی، مهنــدس مهنــاز امامــدادی رئیــس دبیرخانــه توســعه مشــاغل خانگــی کشــور صــورت گرفــت، اعــام کــرد:  الگــوی مرکــز توســعه و ســاماندهی 

مشــاغل خانگــی اســتان البــرز در دیگــر اســتان هــای کشــور نیــز توســعه مــی یابــد.

از 2۸ هزار عضو هیات علمی فعال در دانشگاه ها؛ 

فقط پنج هزار نفر با صنعت ارتباط
 و همکاری دارند

برتـر  دانشـمندان  از  تجلیـل  مراسـم 
در همـکاری بـا دانشـگاه و صنعـت  بـا 
حضـور دکتـر پیمـان صالحـی در محل 
فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت 

برگـزار شـد.
معاون پژوهشـی وزارت علوم، تحقیقات 
انـدک  سـهم  از  انتقـاد  بـا  فنـاوری  و 
دانشـگاه ها در بعـد همـکاری بـا بخش 
صنعـت گفـت: 3 هـزار میلیـارد حجـم 
قـرار داد دانشـگاه ها بـا صنعـت اسـت کـه رقم بسـیار کمـی اسـت و باید تقویت شـود. 
همچنیـن مدیـرکل دفتـر ارتباط بـا جامعه و صنعـت وزارت علوم نیز در این مراسـم  
گفـت: ۲۸ هـزار عضو هیات علمی دانشـگاه های وابسـته بـه وزارت علـوم داریم که 

۵ هـزار نفـر آنها در ارتبـاط با جامعه و صنعت هسـتند.
دکتـر محمـد سـیف در آییـن تقدیـر از دانشـمندان برتـر در همـکاری بـا جامعـه و 
صنعـت، افـزود: قـرار بـود این مراسـم در پایـان هفتـه پژوهش وفناوری برگزار شـود، 

ولـی برگـزاری آن بـا تاخیر انجام شـد.
وی بـا اشـاره بـه مطـرح شـدن حـوزه نـوآوری و فنـاوری در کشـور در سـال های 
اخیـر، اظهـار کرد: در این راسـتا مـواردی چون ماموریت گرا شـدن دانشـگاه ها برای 
پاسـخگویی بـه نیـاز جامعـه و صنعـت و اجـرا شـدن پایان نامه هـای تقاضا محـور از 

جملـه موضوعاتـی اسـت که الزم اسـت از سـوی اسـاتید پیگیری شـوند.
سـیف بـا اشـاره به انتخـاب اعضای هیـات علمی برتـر در ارتباط با جامعـه و صنعت، 
خاطـر نشـان کـرد: بر این اسـاس دانشـگاه ها ۱3۴ نفـر از اعضای هیـات علمی خود 
را که بر اسـاس شـاخص هایی ارزیابی شـده بودند، معرفی و تقدیر کردند و از سـوی 

وزارت علـوم نیز لوح های تقدیری ارسـال شـد.
مدیـر کل دفتـر ارتبـاط بـا جامعـه و صنعـت وزارت علوم، خاطر نشـان کـرد: در این 
مراسـم مـا از ایـن تعداد ۹ نفر را انتخـاب کردیم که این افـراد از اعضای هیات علمی 
دانشـگاه ها در حوزه هـای مختلـف هسـتند کـه می تواننـد الگوهـای مناسـبی بـرای 

ارتبـاط بـا جامعه و صنعت باشـند.

با حضورعبدالملکی: 

اشتغال 10 هزار نفر در حوزه
پرستاری کلید خورد
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اخبار جدید بازارکار برای 
خرید خدمت ومهارت سربازان

در بازدید معاون اشتغال وزارت کار از مرکز توسعه و ساماندهی مشاغل خانگی استان البرز عنوان شد

راه اندازی مراکز توسعه و ساماندهی مشاغل خانگی در 31 استان کشور 
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ــه؛ کارگاه هــای مشــمول قانــون  بــه موجــب ایــن مصوب
ــه  ــی ک ــه کارفرمایان ــهم بیم ــت س ــت از پرداخ »معافی
ــا  ــوب ۱3۶۱ ب ــد مص ــر دارن ــر کارگ ــج نف ــر پن حداکث
اصاحــات و الحاقــات بعــدی آن« کــه پنــج ســال 
و کمتــر از آن مشــمول معافیــت مذکــور بوده انــد 
ــدی )%۲۰(  ــت درص ــت بیس ــمول معافی ــاکان مش کم

ــود . ــد ب ــور خواهن ــون مذک ــدرج در قان من

توسعه مراکز هدایت شغلی
در دانشگاه ها

برگزاری نمایشگاه زنان 
و تولید ملی توسط 

شهرداری تهران 

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد

تفاهم نامه سه جانبه برای آموزش و اشتغال
 ده هزار نفر در کشور

روسای سازمان های نظام پرستاری، فنی و حرفه ای و بهزیستی کشور تفاهم نامه ای امضاء کردند 
که بر اساس آن ده هزار نفر در حوزه توانبخشی و مراقبتی می توانند به اشتغال برسند.

به گزارش خبرنگار بازارکار، در مراسم امضای تفاهم نامه سه جانبه برای آموزش و اشتغال ده هزار 
نفر در کشور که با حضور دکتر حجت اله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، 
دکتر محمد میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری، دکتر غامرضا حسینی نیا  رئیس سازمان 

فنی و حرفه ای کشور و دکتر محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور حضور داشتند. 
در قالب این تفاهم نامه قرار است در راستای زیست بوم اشتغال کشور همه کنش گران در کنار هم 
قرار گیرند و با توجه به جایگاهی که بخش خصوصی و غیردولتی مانند سازمان نظام پرستاری 

دارد، بحث اقتصاد سامت به عنوان یکی از  خوشه های هفت گانه اشتغال دنبال شود.
دکتر عبدالملکی امضای این تفاهم نامه را گامی در راستای توسعه زیست بوم اشتغال در کشور 
عنوان کرد و گفت: در راستای توسعه مهارت و اشتغال تفاهم نامه بیشتری با دستگاه های مختلف، 

امضاء و اجرایی می شود.
حسینی نیا رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور نیز با اشاره به تفاهم نامه مشترک با نظام 
پرستاری و بهزیستی  گفت: این امر مربوط به اقتصاد سامتی و مراقبتی و در زمینه تربیت نیروی 

ماهر سامت محور است. 
به گفته وی، خدماتی مانند مراقبت از سالمندان، مراقبت از کودک و همراه بیمار به ویژه در سطح 
جوامع توسعه نیافته و روستایی از اهداف این تفاهم نامه است که با تربیت ۱۰ هزار پرستار می توان 

۱۰ هزار شغل ایجاد کرد و به سمت جامعه سامت محور حرکت کنیم.

یک مسئول خبر داد: 

برگزاری آزمون استخدامی قوه قضائیه 20 اسفندماه
معـاون منابع انسـانی قـوه قضائیه، گفت: 
آزمـون جـذب ۱۰ هـزار نفر در دسـتگاه 
قضـا، بیسـتم اسـفند مـاه امسـال برگزار 

می شـود.
الفـت، در دیـدار رئیـس کل دادگسـتری 
لرسـتان، اظهـار کـرد: آزمـون اسـتخدام 
قـوه قضاییـه بـرای جـذب ۱۰ هـزار نفر 
برگـزار  اسـفندماه  بیسـتم  اداری،  کادر 

شـد. خواهد 
برای  نفر  هزار   ۱۰۰ کرد:  عنوان  وی 

این آزمون بیستم اسفند ماه در سراسر  نام نویسی کرده اند که  این آزمون  شرکت در 
کشور برگزار و سهم لرستان ۲۰۰ است.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه از برگزاری آزمون عمومی، آزمون ویژه طاب و جذب 
تخصصی نخبگان برای استخدام کادر قضایی در سال آینده خبر داد و افزود: در مجموع 

سه هزار قاضی جذب خواهد شد.
درصد   ۴۲ اکنون  هم  گفت:  لرستان،  دادگستری  رئیس کل  رزم،  محمد  ادامه،  در 
پست های قضایی و ۵۵ درصد پست های اداری دادگستری های لرستان به علت کمبود 

نیروی انسانی خالی است.
گفتنی است آزمون استخدامی کادر اداری قوه  قضائیه توسط مرکز آزمون جهاددانشگاهی 
برگزار می شود و از طریق این آزمون ۹ هزار و ۶۰۰ نفر از افراد واجد شرایط را در ادارات 

دادگستری کل استان ها به  صورت پیمانی استخدام خواهد کرد.

جزئیات جذب دانشجوی ارشد 
و دکتری در پژوهشگاه ها 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار

حداکثر افزایش دستمزد کارگران
 به اندازه تورم خواهد بود 

نماینـده کارفرمایـان در شـورای عالـی کار با تأکیـد براینکه هدف ما حفاظـت از کارگاه 
و کارگـر اسـت، گفـت: حداکثر افزایشـی که برای دسـتمزد کارگران در سـال آینده باید 

رخ دهـد، به انـدازه تـورم خواهد بود.
بـه گـزارش بـازارکار، اصغر آهنی هـا، در مورد تعیین حداقل دسـتمزد کارگران در سـال 
آینـده اظهـار داشـت: تاکنون حدود ۱۰ جلسـه تخصصـی کمیته مزد و چندین جلسـه 
شـورای عالی کار تشـکیل شـده، امـا هنوز حداقل دسـتمزد کارگـران برای سـال آینده 
مشـخص نشـده و بـه احتمـال زیـاد در جلسـه شـورای عالـی کار طـی دو هفتـه آینده 

تعییـن تکلیف می  شـود.
بـه نقـل از خبرگـزاری فارس وی افزود: در بحث دسـتمزد چند موضوع محوری بررسـی 
می شـود؛ اول واقعیـت ایـن اسـت، بـه خاطر تورم هـای پیاپی که در سـال های گذشـته 
رخ داده و پایـه آن در دولت هـای قبلـی بـوده، قـدرت خرید کارگران کاهـش پیدا کرده 
اسـت و بنابرایـن مدیریـت کـردن تورم و قدرت خریـد اقتصاد نیاز به زمـان دارد که باید 

بحث هـای اقتصاد کان حل شـود.
نماینـده کارفرمایـان در شـورای عالـی کار ایـن را هـم گفـت: در سـال های گذشـته 
نماینـدگان کارگـران و کارفرمایـان در شـورای عالـی کار زحمـات زیـادی بـرای رشـد 
دسـتمزد کارگـر کشـیدند، امـا عمده ایـن افزایش تـورم و کاهـش قدرت خریـد از بین 
رفـت. دولـت کنونـی قصـد دارد، با همکاری مجلس و سـایر قوای کشـور ریشـه تورم را 

خشـک کنـد تـا سـفره مـردم و از جملـه کارگـران کوچک تر نشـود.



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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کمبود ۱۶۰ هزار معلم در مدارس کشور
	

بــا	توجــه	بــه	اینکــه	در	نیــروی	انســانی	
حاضــر	 حــال	 در	 داریــم،	 کمبــود	
هــزار	 	۸۰۰ و	 میلیــون	 دو	 حــدود	
ــته	 ــس	داش ــد	حق	التدری ــاعت	بای س

باشــیم.
ــار	 ــاس	نج ــازارکار،	عب ــزارش	ب ــه	گ ب
برنامه	ریــزی	منابــع	 رئیــس	مرکــز	
وزارت	 اداری	 امــــور	 و	 انسـانــــی	
آمــوزش	و	پــرورش	در	گردهمایــی	
ــان	 ــورای	معاون ــای	ش ــترک	اعض مش
ــار	 ــه	آم ــزوم	ارائ ــه	ل ــاره	ب ــا	اش ــتان	ها	ب ــرورش	اس ــوزش	و	پ ــران	کل	آم و	مدی
ــه	 ــش	ارائ ــا	چال ــوال	ب ــرد:	معم ــار	ک ــرورش،	اظه ــوزش	و	پ ــق	در	وزارت	آم دقی
ــا	ایــن	موضــوع	 آمارهــای	غیردقیــق	مواجــه	بودیــم	کــه	هدف	گــذاری	کردیــم	ت
ــه	 ــرا	ک ــده	چ ــازی	ش ــار	شفاف	س ــت	آم ــر	وضعی ــال	حاض ــود؛	در	ح ــل	ش ح

ــت. ــق	اس ــت	و	دقی ــای	درس ــرکاری	آماره ــام	ه ــای	انج مبن
ــوزش	و	 ــور	اداری	وزارت	آم ــانی	و	ام ــع	انس ــزی	مناب ــه	ری ــز	برنام ــس	مرک رئی
ــال	 ــر	س ــت:	ه ــود،	گف ــانی	موج ــروی	انس ــت	نی ــه	وضعی ــاره	ب ــا	اش ــرورش	ب پ
تــا	ســاماندهی	 دارد	 تفاهم	نامه	هایــی	 اســتان	ها	 بــا	 انســانی	 نیــروی	 مرکــز	

ــرد. ــورت	گی ــتی	ص ــه	درس ــانی	ب ــروی	انس نی
ــا	توجــه	بــه	اینکــه	در	نیــروی	انســانی	حــدود	۱۶۰	هــزار	 نجــار	اضافــه	کــرد:	ب
نیــرو	کمبــود	داریــم،	در	برآوردهــای	اولیــه	نیــاز	ســنجی	شــد	کــه	حــدود	ســه	

ــیم. ــته	باش ــس	داش ــد	حق	التدری ــاعت	بای ــزار	س ــاد	ه ــون	و	هفت میلی
و	 اســتان	ها	 بــا	 تفاهم	نامــه	 انعقــاد	 از	 پــس	 خوشــبختانه	 داد:	 ادامــه	 وی	
ــای	 ــر	مبن ــت	ب ــاماندهی	درس ــت	س ــاش	در	جه ــف	و	ت ــاد	مختل ــی	ابع بررس
ــون	و	۸۰۰	 ــه	دو	میلی ــس	ب ــاعات	حق	التدری ــن	س ــاماندهی،	ای ــه	س ــیوه	نام ش

ــرد. ــدا	ک ــش	پی ــاعت	کاه ــزار	س ه

ــان را گرفتند  معلمان حق التدریس عیدی ش
ــون	 ــه	قان ــا	اشــاره	ب ــع	انســانی	و	امــور	اداری	ب رئیــس	مرکــز	برنامــه	ریــزی	مناب
تعییــن	تکلیــف	مشــمولین،	افزود:	در	ســال	گذشــته	۵۵	هزار	نفــر	طــی	دو	مرحله	اســتخدام	
داشــتیم	و	بــا	تــاش	همــکاران	و	هماهنگــی	هایــی	کــه	بــا	ســازمان	های	

ــم. ــت	کردی ــر	را	دریاف ــزار	نف ــتخدام	۳۶	ه ــوز	اس ــتیم،	مج ــط	داش ذیرب
ــه	 ــون	ک ــس	مشــمول	قان ــف	نیروهــای	حق	التدری ــن	تکلی ــرای	تعیی ــت:	ب وی	گف
ــا	 ــد،	ب ــان	را	دارن ــوزی	در	دانشــگاه	فرهنگی ــارت	آم ــش	و	دوره	مه ــاغ،	گزین اب
ــد	شــد	 ــا	صــادر	خواه ــرای	آنه ــای	انجــام		شــده	مجــوز	اســتخدام	ب هماهنگی	ه
و	از	اول	اســفندماه	حکــم	اســتخدام	شــان	اجرایــی	می	شــود؛	خوشــبختانه	
ایــن	افــراد	تــا	پایــان	بهمن	مــاه	حق	التدریــس	و	عیــدی	خــود	را	دریافــت	

نــد. کرده	ا
نجــار	خاطرنشــان	کــرد:	۵	هــزار	معلــم	قرآنــی	و	نزدیــک	بــه	۶۰	هــزار	مشــمول	
پیمانــی	 اســتخدام	 و	 تبدیــل	وضعیــت	 	۱۴۰۱ در	ســال	 مهرآفریــن،	 طــرح	

ــد. ــد	ش خواهن
رئیــس	مرکــز	برنامــه	ریــزی	منابــع	انســانی	و	امــور	اداری	وزارت	آمــوزش	و	پــرورش	
ــت	 ــی	وضعی ــرد:	بررس ــار	ک ــوزان،	اظه ــت	دانش	آم ــد	جمعی ــه	رون ــاره	ب ــا	اش ب
ــت	 ــد	جمعی ــا	رش ــا	ب ــتان	ه ــی	از	اس ــه	در	برخ ــد	ک ــی	ده ــان	م ــاله	نش ده	س

ــد. ــاز	دارن ــژه	نی ــه	وی ــه	توج ــه	ب ــتیم	ک ــرو	هس ــوزی	روب دانش	آم
ــت	 ــودی	اس ــال	۱۴۰۵	صع ــا	س ــت	ت ــد	جمعی ــرد:	رش ــه	ک ــه	اضاف وی	در	ادام
ــتان	ها	 ــه	اس ــرای	هم ــد	ب ــن	رون ــا	ای ــود	ام ــد	ب ــی	خواه ــس	از	آن	کاهش و	پ
ــای	درس	 ــی	کاس	ه ــت	پیش	بین ــن	جمعی ــا	ای ــب	ب ــت	و	متناس ــان	نیس یکس

ــت. ــده	اس ــام	ش ــاز	انج ــورد	نی م
ــدف	 ــن	ه ــتای	ای ــرد:	در	راس ــان	ک ــار،	بی ــازی	آم ــه	شفاف	س ــد	ب ــا	تأکی ــار	ب نج
بــا	 کــه	 خواهــد		شــد	 ارســال	 اســتان	ها	 بــه	 تحلیلــی	 اطاعــات	 کتابچــه	
بررســی	تحلیل	هــای	موجــود	در	آن	می	تــوان	برنامه	ریــزی	بــرای	جمعیــت	

باشــیم. داشــته	 را	 درس	 و	کاس	هــای	 دانش	آمــوزی	

 ۳۰ هزار معلم قرآنی فاقد پوشش
 بیمه اجتماعی در سراسر کشور

 بیمه می شوند
ــتاوردهای	 ــگاه	دس ــیه	نمایش در	حاش
شــش	ماهه	وزارت	مــردم،	صنــدوق	
کشــاورزان،	 اجتماعــی	 بیمــه	
اتحادیــه	 و	 عشــایر	 و	 روســتائیان	
تشــکل	های	 و	 مؤسســات	 کشــوری	
تفاهم	نامــه	 عتــرت)ع(	 و	 قــرآن	

کردنــد. امضــاء	 همــکاری	
ایــن	 بــازارکار،	 گــزارش	 بــه	
تحقــق	 راســتای	 در	 تفاهم	نامــه	
نهــم	 و	 بیســت	 اصــل	 اجــرای	
در	 دولــت	 برنامه	هــای	 و	 اهــداف	 و	 اســامی	 جمهــوری	 اساســی	 قانــون	
خصــوص	تعمیــم	و	گســترش	پوشــش	نظــام	تأمیــن	اجتماعــی	و	افزایــش	
بــا	 عشــایر،	 و	 روســتائیان	 کشــاورزان،	 اجتماعــی	 بیمــه	 پوشــش	 ضریــب	
ــعه	کشــور	 ــای	توس ــی	در	برنامه	ه ــه	اجتماع ــعه	بیم ــر	توس ــد	ب ــه	تأکی ــت	ب عنای
ــی	 ــه	اجتماع ــش	بیم ــد	پوش ــی	فاق ــن	قرآن ــورداری	معلمی ــور	برخ ــه	منظ و	ب
زمینــه	مســتمری	 در	 اجتماعــی	 بیمه	هــای	 بلندمــدت	 تعهــدات	 و	 مزایــا	 از	
پیری)ســالمندی(،	از	کارافتادگــی	کلــی	و	بازمانــدگان	متوفــی	منعقــد	شــد.
تفاهم		نامـه	همـکاری	بیـن	صنـدوق	بیمـه	اجتماعی	کشـاورزان،	روسـتائیان	و	عشـایر	و	
اتحادیـه	کشـوری	مؤسسـات	و	تشـکل	های	قرآن	وعترت)ع(	بـا	امضای	»بیت	الـه	برقراری«	

مدیرعامـل	صنـدوق	و	»محمـد	انجم	شـعاع«	مدیرعامـل	اتحادیه	اجرایی	شـد.
ــری	 ــش	حداکث ــعه	و	پوش ــه	را	توس ــن	تفاهم	نام ــرای	ای ــدف	از	اج ــراری،	ه برق
ــرح	 ــن	ط ــرای	ای ــا	اج ــت	ب ــت	و	گف ــدف	دانس ــه	ه ــی	در	جامع ــه	اجتماع بیم
ــی	 ــش	قرآن ــت	ک ــاش	و	زحم ــز،	پرت ــن	عزی ــر	از	معلمی ــزار	نف ــل	۳۰	ه حداق
مــورد	تأییــد	اتحادیــه	کــه	مشــمول	ســایر	نظام	هــا	و	صندوق	هــای	بیمــه	
ــند	 ــته	باش ــدوق	را	داش ــزد	صن ــت	ن ــراز	عضوی ــرایط	اح ــوده	و	ش ــی	نب اجتماع
ــی	 ــالمندی(،	از	کارافتادگ ــری	و	س ــای	بازنشســتگی)دوران	پی ــد	از	مزای می	توانن

کلــی	و	بازمانــدگان	بهره	منــد	شــوند.
ــا	 ــرد	ب ــدواری	ک ــراز	امی ــت	و	اب ــت	دانس ــر	و	برک ــر	خی ــم	را	پ ــن	تفاه وی	ای
ــی	 ــات	اجتماع ــز	خدم ــی	عزی ــن	قرآن ــه	معلمی ــم	ب ــم	بتوانی ــن	تفاه ــای	ای امض

ارائــه	و	دغدغه	هــای	ایشــان	را	کاهــش	دهیــم.
ــت:	 ــم	گف ــن	مراس ــیه	ای ــه	در	حاش ــل	اتحادی ــعاع،	مدیرعام ــم	ش ــد	انج محم
ــب	ماندگــی	۲۰	ســاله	در	پوشــش	 ــه	عق ــم	نام ــن	تفاه ــاد	ای ــا	انعق ــم	ب امیدواری

بیمه	هــای	اجتماعــی	معلمیــن	قرآنــی	را	جبــران	کنیــم.
در	پایــان	ایــن	مراســم	کــه	بــا	حضــور	»ســردار	طایــی«	رئیــس	هیــأت	مدیــره	
اتحادیــه	کشــوری	مؤسســات	و	تشــکل	های	قــرآن	و	عتــرت)ع(	و	در	محــل	
ــیزدهم	 ــت	س ــردم	در	دول ــه	وزارت	م ــتاوردهای	۶	ماه ــگاه	دس ــزاری	نمایش برگ

ــید. ــن	رس ــای	طرفی ــه	امض ــه	ب ــن	تفاهم	نام ــود	مت ــراه	ب هم

در	 فنــاوری	 و	 تحقیقــات	 علــوم،	 وزیــر	
کنگــره	 چهارمیــن	 و	 بیســت	 بــه	 پیامــی	
دانشــگاه	 دولــت،	 همکاری	هــای	 سراســری	
و	صنعــت	بــرای	توســعه	ملــی	بــر	ایجــاد	
در	 کارآمــوزی	 و	 شــغلی	 هدایــت	 مراکــز	
مأموریت	گرایــی	 عالــی،	 آمــوزش	 مراکــز	
مطالعاتــی	 فرصت	هــای	 ایجــاد	 دانشــگاه	ها،	
صنایــع	 در	 علمــی	 هیئــت	 اعضــای	 بــرای	
و	 پایان	نامه		هــا	 کــردن	 تقاضامحــور	 و	
همــکاری	 بــرای	 دانشــجویی	 رســاله	های	
کــرد. تأکیــد	 صنعــت	 و	 دانشــگاه	ها	 مؤثــر	
بــه	گــزارش	بــازارکار،	متــن	پیــام	دکتــر	
و	 »بیســت	 بــه	 زلفــی	گل	 محمدعلــی	
چهارمیــن	کنگــره	سراســری	همکاری	هــای	
دولــت،	دانشــگاه	و	صنعــت	بــرای	توســعه	

ملــی«	بــه	شــرح	ذیــل	اســت:
ــازمان	یافته	 ــجم	و	س ــاط	منس ــراری	ارتب »برق
ــواره	 ــگاه	ها	هم ــه	و	دانش ــع،	جامع ــن	صنای بی
فرزانــه	 و	 حکیــم	 رهبــر	 تاکیــد	 مــورد	

ــاط	 ــن	ارتب ــت.	ای ــوده	اس ــامی	ب ــاب	اس انق
تــا	 می	کنــد	 کمــک	 دانشــگاه	ها	 بــه	
ــتای	 ــود	را	در	راس ــی	خ ــای	پژوهش فعالیت	ه
رفــع	مشــکات	موجــود	در	صنایــع	و	نیازهــای	
متخصصانــی	 و	 کــرده	 جهت	دهــی	 جامعــه	
ــکاری	 ــن	هم ــد.	در	ای ــرورش	دهن ــد	پ توانمن
دو	جانبــه	صنایــع	و	دســتگاه	های	اجرایــی	
ــه	صــورت	 ــز	نیازهــای	پژوهشــی	خــود	را	ب نی
ارتبــاط	 ایــن	 قالــب	 در	 علمــی	 و	 دقیــق	
ســامانه	 تاســیس	 می	ســازند.	 بــرآورده	
نظــام	ایده	هــا	و	نیازهــا	)نــان(	در	پایــگاه	
ــن	 ISC	(	در	ای ــام	)	 ــان	اس ــتنادی	جه اس

می	باشــد. راســتا	
کشــور	 پژوهشــگاه	های	 و	 دانشــگاه	ها	
در	ایــن	همــکاری	نقــش	بســزایی	را	ایفــا	
اهــداف	 ایــن	 تحقــق	 بنابرایــن	 می	کننــد،	
مــدون	 و	 دقیــق	 برنامه	ریــزی	 بــدون	
مراکــز	 و	 پژوهشــگاه	ها	 دانشــگاه	ها،	
ــه	 ــود.	توج ــد	ب ــر	نخواه ــی	میس ــوزش	عال آم

بــه	ماموریت	گرایــی	دانشــگاه	ها،	شناســایی	
اســتانی،	 از	مزیت	هــای	 اســتفاده	 نیازهــا	و	
ــتمر	 ــود	مس ــرای	بهب ــع	ب ــا	صنای ــکاری	ب هم
بــا	 رقابــت	 و	 داخلــی	 تولیــدات	 کیفیــت	
ــع	 ــایی	و	رف ــی،	شناس ــدگان	خارج تولیدکنن
طریــق	 از	 جامعــه	 و	 صنعــت	 مشــکات	
ــات	 ــی	اعضــای	هی دوره	هــای	فرصــت	مطالعات
از	 حمایــت	 صنعــت،	 و	 جامعــه	 در	 علمــی	
تقاضامحــور،	 رســاله	ها	ی	 و	 پایان	نامــه	
ــاماندهی	 ــغلی	و	س ــت	ش ــز	هدای ــعه	مراک توس
دوره	هــای	کارآمــوزی	می	توانــد	در	بهبــود	
رابطــه	صنعــت،	جامعــه	و	دانشــگاه	بســیار	

موثــر	واقــع	شــوند.

وزیر علوم در پیامی به کنگره همکاری های
 دولت، دانشگاه و صنعت: 

توسعه مراکز هدایت شغلی و کارآموزی به توسعه 
ارتباط دانشگاه ها 

سرپرسـت	معاونـت	توسـعه	کارآفرینـی	و	اشـتغال	
وزارت	تعـاون،	کار	و	رفـاه	اجتماعـی	از	ایجـاد	سـه	
بانـک	سـرمایه	گذاری،	ایـده	پـردازی	و	متخصصان	
در	 کارآفرینـی	 و	 اشـتغال	 توسـعه	 بـرای	 اشـتغال	

کشـور	خبـر	داد.
کریمـی	 »محمـود	 	، بـازارکار	 گـزارش	 بـه	
بیرانونـد«	در	اولیـن	جشـنواره	ایده	های	اشـتغال	
زا	و	کارآفرینـی	بـا	حضـور	وزیـر	تعـاون،	کار	و	
رفـاه	اجتماعـی	اظهـار	داشـت:	ایـن	سـه	بانک	را	
پشـتوانه	هیات	وزیران	در	حمایـت	از	کارآفرینان	

می	دهیـم. قـرار	
وی	افـزود:	۲	بانـک	ایـده	پـردازی	و	متخصصـان	
اشـتغال	تشـکیل	شـده	اسـت	و	بانـک	سـرمایه	
گـذاری	نیـز	در	دسـت	اجراسـت،	ایـن	بانک	هـا	
راسـتای	 در	 اصلـی	 هـای	 برنامـه	 از	 یکـی	
اشـتغال	زایی	و	کارآفرینـی	در	کشـور	اسـت	کـه	

می	شـود. عملیاتـی	 	۱۴۰۱ سـال	 در	
سرپرسـت	معاونـت	توسـعه	کارآفرینی	و	اشـتغال	
وزارت	تعـاون،	کار	و	رفـاه	اجتماعـی	تاکیـد	کرد:	
برنامـه	ریـزی	دقیقـی	در	ایـن	زمینـه	با	موسسـه	
کار	و	تامیـن	اجتماعـی	صـورت	گرفتـه	اسـت	که	

خـود	بـه	خـود	تحرکی	در	فضای	اشـتغال	کشـور	
ایجـاد	خواهـد	کرد.

وی	بـا	اشـاره	بـه	اینکـه	کسـی	کـه	ایـده	داشـته	
باشـد	مرحلـه	اول	کارآفرینی	را	طی	کرده	اسـت،	
مـا	 باالسـت	 بسـیار	 کارآفرینـی	 اهمیـت	 گفـت:	
باید	بانک	متخصصان	اشـتغال	کشـور	را	تشـکیل	
دهیـم	در	ایـن	زمینـه	پیگیری	هـای	الزم	را	انجام	

می	دهیـم.
سرپرسـت	معاونـت	توسـعه	کارآفرینی	و	اشـتغال	
وزارت	تعـاون،	کار	و	رفـاه	اجتماعـی	اضافـه	کرد:	
۶	هـزار	نفر	در	فضـای	حاکمیتی	و	دولتی	کشـور	
در	زمینـه	اشـتغال	فعالیـت	می	کننـد	و	نهادهای	
بانـک	 در	 کـه	 کردیـم	 شناسـایی	 را	 انقابـی	

اشـتغالزایی	قراردارنـد.
کریمـی	بیرانونـد	گفـت:	ایـن	بانک	هـا	بایـد	هـر	

مـاه	یک	بـار	بـه	روز	رسـانی	شـود.

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد 

تأسیس سه بانک جدید اطالعاتی برای حمایت از کارآفرینی در وزارت مردم 

وزیـر	تعـاون،	کار	و	رفـاه	اجتماعـی	
گفـت:	بانـک	اطاعاتـی	از	صاحبان	
سـرمایه	در	وزارت	مـردم	در	حـال	
تشـکیل	اسـت	و	می	توانیم	ایده	پـردازان	

برتـر	را	بـه	آنـان	معرفـی	کنیـم.
دکتـر	 بـازارکار،	 گـزارش	 بـه	
»حجت	اهلل	عبدالملکـی«	در	اختتامیه	
برتـر	 ایده	هـای	 جشـنواره	 اولیـن	
اشـتغال	زا	و	کارآفرینـی	بـا	اشـاره	بـه	
ظرفیت	هـای	کشـور	بـرای	تحول	و	
شـکوفایی	اقتصـادی	اظهار	داشـت:	

منابـع	طبیعـی	و	اسـتعدادهای	انسـانی	فراوانـی	در	کشـور	بـرای	حرکـت	
دارد. وجـود	 مقاومتـی	 اقتصـاد	 مسـیر	 در	

وی	حلقـه	مغفـول	مانـده	کارآفرینـی	را	ایده	پـردازی	عنـوان	کـرد	و	گفـت:	
احسـاس	نیـاز	و	شناسـایی	راه	رفـع	آن	بـا	بهره	منـدی	از	فنـاوری	و	دانش	های	

نویـن	اولویـت	حوزه	اشـتغال	کشـور	اسـت.
عبدالملکـی	بیـان	کـرد:	جشـنواره	ایده	هـای	برتـر	اشـتغال	زایی	در	راسـتای	
نظام	منـد	کـردن	ایده	هـا	و	سـطح	بنـدی	ایـده	پـردازان	بـا	هـدف	حمایـت	و	

پشـتیبانی	از	آنـان	آغـاز	شـد.
وی	بـا	بیـان	اینکـه	بیـش	از	۶۰	میلیون	نفر	در	امـور	معیشـتی	و	رفاهی	با	این	
وزارتخانـه	در	ارتباط	انـد،	افـزود:	بـر	اسـاس	سیاسـت	های	اقتصـاد	مقاومتـی،	
تأکیـد	ویـژه	ای	بـر	نقش	آفرینـی	مـردم	در	کارآفرینی	و	اشـتغال	وجـود	دارد.
عبدالملکـی	بـا	بیـان	اینکـه	از	زمـان	شـروع	بـه	کار	دولـت	سـیزدهم،	چهـار	
کان	پـروژه	در	وزارت	مـردم	آغـاز	شـده	اسـت،	بیان	داشـت:	زیسـت	بوم	ملی	
اشـتغال	جمهـوری	اسـامی	ایـران	بـرای	تعیین	شـرح	وظایـف	و	تقسـیم	کار	

میـان	دولـت	و	مـردم	در	دسـت	انجام	اسـت.
وزیـر	تعـاون،	کار	و	رفـاه	اجتماعـی،	ابراز	امیدواری	کرد:	در	سـومین	سـال	گام	
دوم	انقـاب	اسـامی	و	بـا	روی	کار	آمـدن	دولـت	مردمـی،	تسـریع	در	حرکت	

مانـدگار	بـه	سـمت	تشـکیل	تمـدن	نوین	اسـامی	رقم	خورده	اسـت.

نیروهای جامانده »طرح مهر آفرین« 
استخدام می شوند

مجلـس	 نمــایندگان	
را	 دولت	 اسامی،	 شورای	
به	 نسبت	 کردند	 مکلف	
تبــدیل	وضعیت	نیروهای	
جامانده	استخدامی	سال	های	
درطرح		 	۱۳۹۲ تا	 	۱۳۸۸

مهرآفرین	اقدام	کند.
نمایندگان	مجلس	شورای	
علنی	 نشست	 در	 اسامی	
بخش	 بررسی	 جریان	 در	
بودجه	 الیحه	 درآمدی	
سال	۱۴۰۱	کل	کشور	با	بند	
الحاقی	)۲(	تبصره	)۲۰	(	ماده	

واحده	این	الیحه	موافقت	کردند.
براسـاس	ایـن	بنـد	الحاقـی	تبصره	۲۰	مـاده	واحده	الیحـه	بودجه	۱۴۰۱	
کل	کشـور،	سـازمان	اداری	و	اسـتخدامی	کشـور	و	وزارت	آموزش	و	پرورش	
اسـتخدام	 و	 شناسـه	 تخصیـص	 وضعیـت،	 تبدیـل	 بـه	 نسـبت	 مکلفنـد	
رسـمی	کلیـه	مشـموالن	و	نیروهـای	جـا	مانده	و	باقـی	مانده	اسـتخدامی	
سـال	هـای	۱۳۸۸	تـا	۱۳۹۲	طـرح	مهرآفریـن	با	اولویـت	معلمـان	قرآنی	
کـه	هـم	اکنـون	بـا	وزارت	آمـوزش	و	پـرورش	به	صـورت	قـراردادی	و	یا	
پیمانـی	همـکاری	مـی	نماینـد	و	همچنیـن	دانـش	آمـوزان	آسـیب	دیـده	
بـا	درجـه	سـوختگی	شـدید	ناشـی	از	آتـش	سـوزی	در	مـدارس	کشـور	
اقـدام	نمایـد.	بارمالـی	ناشـی	از	اجرای	این	بند	از	محل	ردیـف	۱۲۷۵۰۳	وزارت	

آمـوزش	و	پـرورش	در	سـقف	۵۰۰	میلیـارد	ریال	تأمین	مـی	گردد.

نیروی کار به رومانی اعزام می شود
همکاری	 نامه	 تفــاهــم	
رفاه	 و	 کار	 تعاون،	 وزارت	
کار	 وزارت	 با	 اجتماعی	
تبادالت	 هدف	 با	 رومانی	
آموزش	 کــار،	 نیــروی	
فنی	وحرفه	ای	 مهارت	های	
حوزه	 در	 دانش	 تبادل	 و	
نظام	 اجتماعی،	 تأمین	
بهزیستی	 بازنشستگــی،	
اجتماعی	 حمایت	های	 و	
نمایشگاه	 حــاشیه	 در	

دستاوردهــای	وزارت	کار	منعقد	شد.
محمدیان«	 »رضا	 حضور	 با	 وبیناری	 نشست	 این	 بازارکار،	 گزارش	 به	
و	 تعاون	 وزارت	 بین	الملل	 کل	 اداره	 دوجانبه	 همکاری	های	 گروه	 رییس	
ایران	در	رومانی	در	محل	نمایشگاه	 اقتصادی	سفارت	 »نگین	راز«	رایزن	

برگزار	شد. مردم	 وزارت	 ماهه	 	۶ دستاوردهای	
وزارتخانه	 تابعه	 مجموعه	های	 همکاری	 ظرفیت	های	 نشست	 این	 در	
و	 اقتصادی	 حوزه	های	 در	 همکاری	 خصوص	 به	 رومانیایی	 همتایان	 با	

گرفت. قرار	 بررسی	 مورد	 مشترک	 های	 سرمایه	گذاری	
با	توجه	به	 ایرانی	به	رومانی	 اعزام	نیروی	کار	ساده	و	نیمه	ماهر	 موضوع	
اتحادیه	 غیر	 از	 کار	 نیروی	 ۱۰۰هزار	 برای	جذب	 آن	کشور	 دولت	 برنامه	
ارایه	راهکارها	برای	اجرایی	کردن	آن	از	دیگر	 ۲۰۲۲	و	 اروپا	برای	سال	

گرفت. قرار	 بررسی	 و	 بحث	 مورد	 که	 بود	 موضوعاتی	
در	 همکاری	 تفاهم	نامه	 امضای	 و	 تدوین	 طرف،	 دو	 مثبت	 نظر	 با	
نظام	 و	 بیمه	ها	 	 و	 اجتماعی	 تأمین	 فنی	وحرفه	ای،	 آموزش	های	 حوزه	های	
کار	 تعاون،	 وزارت	 بین	 اجتماعی	 حمایت	های	 و	 بهزیستی	 بازنشستگی،	

است. کار	 در	دستور	 نیز	 رومانی	 کار	 وزارت	 و	 اجتماعی	 رفاه	 و	

ایده پردازی حلقه مغفول چرخه اشتغال 
کشور است

جبران با حق التدریسی ها؛ 

برقراری خبر داد:

ــان،	 ــت	و	درم ــرای	کادر	بهداش ــی	ب ــخت	کرونای ــال	س ــس	از	دو	س پ
علــوم	 دانشــگاه	های	 از	 تعــدادی	 کــه	 دارد	 آن	 از	 حکایــت	 خبر	هــا	
ــکی	بــه	جــای	آنکــه	کارکنــان	غیررســمی	را	تبدیــل	وضعیــت	 پزش

ــتند. ــا	هس ــل	آن	ه ــال	تعدی ــد،	درح کنن
ــوم	 ــگاه	های	عل ــی	دانش ــیما؛	برخ ــدا	و	س ــازارکار	از	ص ــزارش	ب ــه	گ ب
پزشــکی	کشــور	بــه	آرامــی	در	حــال	تعدیــل	نیرو	هــای	بهداشــتی	

ــر	 ــن	ام ــران	ای ــکی	ای ــوم	پزش ــگاه	عل ــه	در	دانش ــتند،	البت ــود	هس خ
ــال	 ــه	در	دو	س ــمی	ک ــر	رس ــای	غی ــت،	نیرو	ه ــوس	تر	اس ــی	محس کم
ــعار	 ــیدند	و	ش ــر	دوش	کش ــامت	را	ب ــار	س ــا	ب ــیوع	کرون ــته	ش گذش
ــد	اکنــون	 ــا	کردن ــر	از	درمــان	اســت«	را	در	عمــل	معن »پیشــگیری	بهت

شــده	اند. بیــکار	 کار	 از	

پس از دو سال سخت کرونایی

تعدیل به جای استخدام نیرو های بهداشت!

در نشست وبیناری وزارت کار اعالم شد 

در	 و	 علنـی	 نشسـت	 در	 مجلـس	 نماینـدگان	
جریـان	بررسـی	بخـش	درآمدی	الیحـه	بودجه	
سـال	۱۴۰۱	کل	کشـور،	بـا	جزء	یـک	بند	)و(	
تبصـره	۱۷	مـاده	واحده	الیحـه	بودجه	۱۴۰۱	
	۳ و	 مخالـف	 رأی	 	۲۹ موافـق،	 رأی	 	۱۶۹ بـا	
از	مجمـوع	۲۲۰	نماینـده	حاضـر	 رأی	ممتنـع	

در	صحـن	علنـی	موافقـت	کردنـد.
بـه	موجـب	ایـن	مصوبـه؛	کارگاه	های	مشـمول	
بیمـه	 سـهم	 پرداخـت	 از	 »معافیـت	 قانـون	
کارگـر	 نفـر	 پنـج	 حداکثـر	 کـه	 کارفرمایانـی	
دارنـد	مصـوب	۱۳۶۱	بـا	اصاحـات	و	الحاقات	
آن	 از	 کمتـر	 و	 سـال	 پنـج	 کـه	 آن«	 بعـدی	
کمـاکان	 بوده	انـد	 مذکـور	 معافیـت	 مشـمول	
	)%۲۰( درصـدی	 بیسـت	 معافیـت	 مشـمول	
منـدرج	در	قانـون	مذکـور	خواهند	بـود	و	برای	
سـنوات	بیـش	از	پنج	سـال،	سـه	درصـد	)%۳(	
	۱۴۰۱ سـال	 در	 فـوق	 بیمـه	ای	 معافیـت	 از	

می	شـود. کسـر	
درآمـدی	 بخـش	 بـا	 همچنیـن	 نماینـدگان	
مذکـور	 الیحـه	 	۱۷ تبصـره	 )و(	 بنـد	 	۲ جـزء	
در	 آن؛	 براسـاس	 کـه	 کردنـد	 موافقـت	 نیـز	

بیمه	شـدگان	 مـورد	
در	 گرفتـه	 قـرار	
پنجـم	 دهک	هـای	
درآمـدی،	 هفتـم	 تـا	
دهـک	 هـر	 ازای	 بـه	
	)%۳( درصـد	 سـه	
بیمـه	ای	 معافیـت	 از	
و	 کسـر	 موجـود	
هشـت	 دهک	هـای	
مشـمول	 باالتـر	 و	
معافیت	هـای	بیمـه	ای	

بـود. نخواهنـد	
ادامـه	 در	 همچنیـن	
بخـش	 بـــــررسی	
الیحـه	 درآمـدی	

بـا	 نماینـدگان	 کشـور	 کل	 	۱۴۰۱ بودجـه	
بـا	 ایـن	الیحـه	 	۱۷ تبصـره	 	)۹( الحاقـی	 بنـد	
یـک	 و	 مخالـف	 رأی	 	۱۲ موافـق،	 رأی	 	۱۹۱
در	 نفـر	حاضـر	 	۲۲۱ از	مجمـوع	 ممتنـع	 رأی	
بندالحاقـی	 کردنـد.در	 موافقـت	 علنـی	 صحـن	
۹	تبصـره	۱۷	مـاده	واحـده	ایـن	الیحـه	آمـده	

اسـت:	در	اجـرای	بنـد	)۱(	مـاده	)۳۸(	قانـون	
از	 افـزوده،	درآمـد	حاصـل	 ارزش	 بـر	 مالیـات	
عنـوان	 بـه	 افـزوده	 ارزش	 	)%۱( درصـد	 یـک	
مالیـات	سـامت	همزمـان	بـا	دریافـت	توسـط	
سـازمان	امـور	مالیاتی	بـه	حسـاب	خزانه	داری	

می	گـردد. واریـز	 کشـور	 کل	

    مجلس تصویب کرد؛

معافیت بیمه ای کارگاه های دارای ۵ کارگر

دکتر عبدالملکی:

با مصوبه مجلس:

رییـس	سـازمان	آمـوزش	فنـی	و	حرفـه	ای	گفـت:	
چهار	هزار	و	۳۳۷		مجوز	تاسـیس	آموزشـگاه	های	آزاد	
فنـی	و	حرفـه	در	دولت	سـیزدهم	و	در	جهت	توسـعه	

آموزش	هـای	مهارتـی	صادر	شـده	اسـت.	
خبرنگاران	 در	جمع	 نیا	 غامحسین	حسینی	 دکتر	
اظهار	داشت:	پیش	از	این	۳۵	تا	۴۰	مجور	در	این	زمینه	
صادر	شده	بود	و	بازار	سیاهی	برای	مجوزهای	تاسیس	
آموزشگاه	های	آزاد	شکل	گرفته	بود	که	حدود	۲	میلیارد	

تومان	خرید	و	فروش	می	شد.	
وی	افزود:	اکنون	صدور	مجوزها	از	هشت	ماه	به	سه	روز	رسیده	
و	از	آبان	ماه	امسال	تا	کنون	یک	هزار	آموزشگاه	ها	بعد	
از	دریافت	مجوز	فعال	شده	اند	و	سه	هزار	مورد	از	این	

مجوزها	توسط	بانوان	اخذ	شده	است.
رییس	سازمان	آموزش	فنی	و	حرفه	ای	با	بیان	اینکه	
آموزش	فنی	و	حرفی	در	زیست	بوم	اشتغال	مغفول	

مانده	بود،	گفت:	در	این	دولت	جایگاه	مهارت	افزایی	را	
به	مسووالن	و	مردم	معرفی	کردیم؛	ضمن	اینکه	وزیر	

کار	اهتمام	ویژه	ای	به	آموزش	فنی	وحرفه	ای	دارد.	
وی	ابراز	کرد:	در	شورای	عالی	اشتغال	با	کمک	سایر	
شرکا	بحث	آموزش	را	در	رسطح	باالتری	و	در	وزارت	

کار	پیگیری	کردیم.	
حسینی	نیا	با	اشاره	به	استفاده	از	امکانات	آموزش	در	
اندازی	آموزشگاه	های	 راه	 محیط	کار،	گفت:	موضوع	
جوارکارگاهی	را	در	دستور	کار	قرار	دادیم	که	در	گذشته	
تنها	۶۰۰	مرکز	بود	اما	در	این	دولت	به	یک	هزار	و	۱۹۸	
مورد	رساندیم	که	رشد	صد	درصدی	را	داشته	است	و	

این	امر	استمرار	دارد.	

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای:

ایجاد یک میلیون و ٨۵۰ هزار شغل، هدف از توسعه مهارت هاست
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توسط  شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری  ◄
لغو دستور توقف برگزاری 
آزمون قضاوت سال ۱۴۰۰ 

 دسـتور موقـت صـادره از شـعبه 
مبنـی  اداری  عدالـت  دیـوان   ۲۹
بر توقـف برگزاری آزمـون قضاوت 
سـال ۱۴۰۰ لغـو و از آن رفـع اثـر 

. شد
از  نقـل  بـه  بـازارکار  بـه گـزارش 
عدالـت  دیـوان  عمومـی  روابـط 
الیحـه ای  ارسـال  پـی  در  اداری 
انسـانی  منابـع  معـاون  سـوی  از 
قـوه قضائیـه بـه شـعبه ۲۹ دیوان 

عدالـت اداری مبنـی بـر اینکـه کاهش سـقف سـنی بـرای متقاضیان شـرکت در 
آزمون قضاوت از ۳۶ سـال به ۳۳ سـال حسـب نظر و دسـتور ریاست محترم قوه قضائیه 
بـوده لـذا تعارضـی بـا مفـاد آئین نامه مصـوب رئیـس قوه قضائیـه نـدارد و تأیید 
مراتب فوق از سـوی حوزه ریاسـت قوه قضائیه، قاضی شـعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری 
کـه پیـش از این دسـتور موقت دال بـر توقف برگزاری ایـن آزمون را صـادر کرده بودند 

دسـتور موصـوف را لغـو و از آن لغـو اثـر کردنـد.
بـا این تفاسـیر برگزاری آزمـون قضاوت در روز جمعه مـورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ از نظر 

دیوان عدالت اداری بالمانع اسـت.

در راستای توسعه همکاری ها در زمینه تجاری سازی      ◄

ــن  ــی خیرالدی ــر عل ــد دکت ــی بازدی در پ
وزارت  فنــاوری  و  نــوآوری  معــاون 
ــدس  ــاوری و مهن ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــم و  ــارک عل ــس پ ــی رئی ــدی عباس مه
ــی  ــر ط ــرکت دلپذی ــرز از ش ــاوری الب فن
هفته هــای گذشــته؛ مهنــدس محمــد 
ــره  ــات مدی ــس هی ــدس رئی ــماعیل ق اس
ــر  ــز دیگ ــر و نی ــرکت دلپذی ــگ ش هلدین
ــارک  ــره شــرکت از پ ــات مدی اعضــای هی
علــم و فنــاوری البــرز و دســتاوردهای 
مجموعــه  ایــن  فنــاور  و  دانش بنیــان 

بازدیــد کردنــد.
ــارک  ــل از پ ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــدی  ــدس مه ــرز، مهن ــاوری الب ــم و فن عل

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس پ ــی رئی عباس
تشــریح  بــا  بازدیــد  ایــن  در  البــرز 
ــم  ــارک عل ــای پ ــا و توانمندی ه ظرفیت ه
و فنــاوری البــرز و مجتمــع تحقیقاتــی 
ــکاری  ــعه هم ــر توس ــگاهی ب ــاد دانش جه
ــزرگ در اســتان  ــا شــرکت ها و صنایــع ب ب

ــرد. ــد ک ــرز تاکی الب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نــگاه پــارک علــم 
و فنــاوری البــرز توســعه همــکاری پــارک 
ــا مراکــز تحقیــق  ــرز ب ــاوری الب ــم و فن عل
و توســعه صنایــع مختلــف بــه ویــژه 
ــی  ــش خصوص ــال در بخ ــرکت های فع ش
اســت یــادآور شــد: از اســتقرار مراکــز 
تحقیــق و توســعه صنایــع مختلــف در ایــن 

ــاوری و  ــازی فن ــگاه تجاری س ــا ن ــارک ب پ
ــم. ــتقبال می کنی ــی اس ــعه کارآفرین توس

ــا تاکیــد موفقیــت هــای پــارک  عباســی ب
علــم و فنــاوری البــرز در زمینــه پذیــرش 
از  فنــاور  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
اشــتغال نزدیــک بــه یــک هــزار و دویســت 
نفــر در ایــن پــارک خبــر داد و اعــالم کرد: 
ــم موفقیــت در امــر تجاری ســازی  معتقدی
ــم  ــای عل ــای پارک ه ــت ه ــه از ماموری ک
ــاوری اســت  ــز رشــد فن ــاوری و مراک و فن
ــل، همــکاری و مشــارکت بخــش  ــا تعام ب
مــا  و  اســت  امکان پذیــر  خصوصــی 
آمادگــی کامــل داریــم بســتر حضــور همــه 
ــرکت های  ــی و ش ــش خصوص ــه بخ جانب

مختلــف را در پــارک علــم و فنــاوری البــرز 
ــم. ــا کنی فراهــم و مهی

نیکــوکاری  مراکــز  انــدازی  راه  از  وی 
ــارکت  ــا مش ــوآوری ب ــز ن ــاوری و مراک فن
و  بــزرگ  بخــش خصوصــی و صنایــع 
اثرگــذار بخــش خصوصــی اســتقبال کــرد 
و گفــت: پــارک علــم و فنــاوری البــرز 
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــه ب ــر توج ــالوه ب ع
هــای بخــش خصوصــی در زمینــه اجــرای 
دارد  آمادگــی  مشــترک،  پروژه هــای 
مراکــز نــوآوری را در راســتای توســعه 
شــرکت های  توســعه  و  تجاری ســازی 

دانش بنیــان و فنــاور توســعه دهــد.

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت دلپذیر از پارک علم و فناوری البرز بازدید کردند

ــذب  ــوم از ج ــی وزارت عل ــاون پژوهش مع
دانشــجوی ارشــد و دکتــری در پژوهشــگاه ها 

در ســال ۱۴۰۱ خبــر داد.
پیمــان صالحــی، در خصــوص جــذب 
در  دکتــری  و  ارشــد  دانشــجویان 
پژوهشــگاه هــا بــا بیــان اینکــه در گذشــته 
ــاده  ــی افت ــاق خوب ــاط اتف ــن ارتب در همی
اســت، گفــت: اینکــه دانشــجویان دکتــرای 
ــا داده  ــگاه ه ــه پژوهش ــور ب ــش مح پژوه
ــد  ــراه خواه ــه هم ــی ب ــرات خوب شــد، ثم

ــت.  داش
ــا پژوهشــگاه هــای  صالحــی ادامــه داد: ام
مــا در برخــی تحقیقاتشــان مشــکل دارند؛ 
یعنــی تحقیقاتشــان گســتره بیشــتری 
ــه  ــد ک ــی دارن ــه نیروهای ــاز ب ــته و نی داش
ــد.  ــری باش ــجوی دکت ــد دانش ــا نبای لزوم
یکــی از ایــن نیروهــا پســت داک هــا 
هســتند. مســئله ای کــه وجــود دارد 
ــه پســت  ایــن اســت حقوقــی کــه بایــد ب
ــت در  ــی اس ــود، حقوق ــت بش داک پرداخ
ســطح یــک اســتادیار تازه اســتخدام شــده. 
بنابرایــن ممکــن اســت آن پــروژه هــا توان 
ایــن را کــه بتواننــد از پســت داک اســتفاده 
کننــد نداشــته باشــند. پــس توجه بــه نیاز 

ــا  ــد ت ــه بتوانن ــرای اینک ــا ب ــگاه ه پژوهش
ــری  ــد و دکت ــجویان ارش ــدی از دانش ح

ــم اســت. ــد، مه اســتفاده کنن
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم گفــت: 
ــه  ــد ب ــه بای ــم ک ــر ه ــورد دیگ ــک م ی
ــوال  ــه اص ــت ک ــن اس ــم ای ــاره کن آن اش
شــادابی محیــط هــای علمــی بــدون 
ــن  ــع ای ــت. در واق ــن نیس ــجو ممک دانش
دانشــجو اســت کــه شــادابی و نشــاط را به 
ــی  ــل م ــی منتق ــط پژوهشــی و علم محی
ــروم در پژوهشــگاهی  ــن ب ــه م ــد. اینک کن

ــود  ــی وج ــرح های ــط ط ــط و فق ــه فق ک
ــات  ــدادی اعضــای هی ــته باشــد و تع داش
علمــی باشــند و کار را انجــام دهنــد، ایــن 
ــای  ــاط و فض ــاری از نش ــن ع ــر م ــه نظ ب

ــت. ــی اس انگیزش
وی افــزود: بــه عقیــده مــن پژوهشــگاه هــا 
ــه  ــی ک ــن مامورتهای ــرای همی ــرای اج ب
ــی  ــای تخصص ــوزه ه ــوم در ح وزارت عل
برایشــان مشــخص کــرده اســت، نیــاز بــه 
ــد  ــجویی دارن ــی دانش ــداد حداقل ــک تع ی
ــا  ــاء اهلل ب ــا ان ش ــل را م ــن حداق ــه ای ک

آموزشــی  محتــرم  معــاون  هماهنگــی 
ــن  ــوم و شــورای گســترش تعیی وزارت عل
در  خــدا  امیــد  بــه  و  کــرد  خواهیــم 
ــا  ــجوی آنه ــرش دانش ــال ۱۴۰۱در پذی س

ــد. ــد ش ــس خواه منعک
صالحــی دربــاره نحــوه پذیــرش ایــن 
ــن  ــداد ای ــه تع ــان اینک ــا بی ــجوها ب دانش
دانشــجویان و ســهمیه هــا مســتقیما تابعی 
از تعــداد طــرح هــای اعالم شــده از ســوی 
پژوهشــگاه هــا خواهــد بــود اظهار داشــت: 
نحــوه پذیــرش هــم مثــل گذشــته بــه این 
شــکل خواهــد بــود کــه تعــدادی ســهمیه 
بــه آنهــا تعلــق مــی گیــرد. بهتریــن حالت 
بــرای پژوهشــگاه هــا ایــن اســت کــه وقتی 
ــود، از  ــذب ش ــد ج ــی خواه ــجو م دانش
آنجــا کــه پژوهشــگاه هــا حســب نیازشــان 
از قبــل بــا مــا مکاتبــه و طــرح هــای خــود 
را اعــالم کــرده انــد، قطعــا بواســطه همــان 
طــرح هــا، بــه آنهــا دانشــجو داده شــود و 
از ابتــدا مشــخص باشــد کــه ایــن تعــداد 
دانشــجو بــرای کــدام طــرح پژوهشــی بــه 

پژوهشــگاه خواهنــد رفــت.

معاون وزارت علوم تشریح کرد؛   ◄
جزئیات جذب دانشجوی ارشد و دکتری در پژوهشگاه ها از سال ۱۴۰۱

دکتر عبدالملکی در گلستان:  ◄
دستمزد ۱۴۰۱ کارگران در کمیته حقوق و دستمزد

 در حال بررسی است 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر   
کمیتــه  گفــت:  اجتماعــی 
حقــوق و دســتمزد بــا حضــور 
و  کــــارگران  نمــــایندگان 
ــی  ــال بررس ــان در ح کارفرمای

اســت. دســتمزد 
بـه گـزارش بـازارکار از روابـط 
عمومـی اداره کل تعـاون، کار و 
رفاه اجتماعی اسـتان گلستان، 
در  عبدالملکـی«  »حجـت اهلل 

حاشـیه بازدیـد از طرح هـای شهرسـتان گالیکـش اظهار داشـت: سـبد معیشـت 
کارگـران در کمیتـه مـزد با حضور نماینـدگان کارگران و کارفرمایان تعیین شـده 
کـه وزارت تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی و دیگـر نماینـدگان دولت بـه عنوان ضلع 

سـوم در ایـن جلسـات حضـور دارند.
وی ادامـه داد: تصمیـم نهایـی بـرای حقـوق و دسـتمزد بـا اجماع نظـرات اعضا و 

پـس از جمـع بنـدی در شـورای عالـی کار گرفته می شـود.
عبدالملکـی بـا بیـان اینکه بودجه ۱۴۰۱ در سـه شـیفت کاری در مجلس در حال 
تصویـب اسـت، افـزود: نماینـدگان مجلس شـورای اسـالمی در حال بررسـی بودجه 

ارسـالی دولـت هسـتند تا با تغییـرات و تصویـب آن را نهایی کنند.

دعوت به همکاری

يك شركت مهندسي فعال در زمينه نفت و گاز در تهران شهرك غرب به يك نفر طراح مكانيك ثابت، يك طراح 
مكانيك دوار و يك طراح پايپينگ با حداقل ۵ سال سابقه كار مرتبط در محدوده شهرك غرب نياز دارد.

اگر جوياي كار هستيد لطفا در تلگرام رزومه ارسال بفرماييد.
@FarhadniaMahsa

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112561 : لينک

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

مدرسه پسرانه واقع در تهران، با دو شعبه فعال در منطقه 
جنت آباد و هالل احمر، براي سال تحصيلي جديد از تعدادي 

نيروي فعال و كارآمد آقا با شرايط ذيل دعوت به همكاري مينمايد.
١. مربي تمام وقت يا پاره وقت
جهت مقطع متوسطه اول و دوم

٢. نيروي اجرايي
پيگيري و پشتيباني برخي امور جاري مجموعه

 داراي روحيه جهادي،  سابقه تدريس
آشنا به آموزش و توليد محتوا

 حسن انجام كار با مجموعه هاي پيشين
 با انگيزه، پرانرژي، متعهد، خالق و خوش برخورد 

 آشنا به كامپيوتر
لطفا در صورت دارا بودن شرايط فوق؛ رزومه كامل خود 

شامل مشخصات فردي، تحصيالت، سابقه كار، دوره هاي 
گذرانده شده، محل سكونت و... را از طريق واتساپ به شماره 

09١98١5773١ ارسال بفرماييد.

لينک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112559

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك شركت دارويي
جهت تكميل كادر خو در تهران اقدام به جذب نيرو مي نمايد.

طراح سايت: كد آگهي: 17893 )ارسال كد الزاميست.(
خانم/ آقا،  تمام وقت، كارشناسي

سابقه كار 1 سال، آشنايي به نرم افزار فتوشاپ و كورل
منظم، خالق و صبور

حقوق و مزايا 6 تا 8 ميليون + بيمه + انعطاف زماني
 متقاضيان محترم، مي توانند رزومه خود را از طريق ايميل

 ارسال نمايند.
design87@clmail.org 

لينک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112560

دعوت به همکاری

شركت صنعتي و معدني ستبران 
براي تكميل كادر فني خود در بخش برنامه ريزي در تهران 

)خيابان سهروردي( از واجدين شرايط زير دعوت 
به همكاري مي نمايد:
مهندس صنايع

آقا / خانم، ساعت كاري: تمام وقت
حقوق توافقي، داراي سابقه كار مرتبط  و مفيد

حداقل ليسانس مهندسي صنايع
آشنايي با فرآيندهاي سنگ شكني و خردايش

فارغ التحصيل دانشگاههاي دولتي معتبر
آشنا به فرآيندهاي برنامه مواد و توليد

ساعت و روز كاري: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 تا 16:30
متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به

 ايميل زير ارسال نمايند.

info@ssi.co.ir 

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112553 

شركت مهندسي مشاور تدوين توسعه پايدار
 در تهران افراد واجد شرايط ذيل را استخدام مينمايد:

مهندس صنايع
آقا/ خانم، بصورت حضوري و تمام وقت

با مقطع كارشناسي
Office و MSP مسلط به نرم افزارهاي

حداكثر سن 30 سال
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه هاي اعالم شده 

در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند
oil.eng.co@gmail.com 

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112552

دعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

پذيرش امريه سربازي در يك دستگاه دولتي،
 يكي از مجموعه هاي دولتي در نظر دارد از نيروهاي واجد 

شرايط به منظور ارائه خدمت امريه سربازي استفاده نمايد. لذا 
داوطلبان گرامي مي توانند با مطالعه شرايط اعالم شده، نسبت 
به ارسال رزومه خود از طريق پست الكترونيک اقدام نمايند.

1- فارغ التحصيل كارشناسي يا كارشناسي ارشد در 
رشته هاي مديريت  )كسب و كار، مالي( و اقتصاد
2- تسلط كامل بر مجموعه نرم افزارهاي آفيس

3- نداشتن غيبت
4- ساكن استان تهران

مهلت ارسال رزومه: 28 اسفند ماه 1400

پست الكترونيک:
tbf.co@chmail.ir

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112551 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك شركت در راستاي تكميل كادر خود در تهران )شهرك 
صنعتي شمس آباد( از واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

كارشناس كنترل كيفيت
آقا، بصورت حضوري و تمام وقت
با سابقه 3 سال، 2۵ الي 3۵ سال

كارشناسي)مكانيک، صنايع(
-MSP مهارت اكسل و فرمول نويس مهارت برنامه ريزي

تسلط كامل به تهيه گزارشات پيشرفت پروژه و تحليل گزارشات
خالقيت در تهيه و ارايه گزارشات متنوع، شركت در فعاليتهاي گروهي

آشنايي قابل قبول نسبت به فعاليت هاي عمراني ساختمان )انبوه سازي(
روابط عمومي باال ، توان مديريتي در امور محوله، اخالق حرفه اي ، 

منضبط، فعال و پيگير ،مسئوليت پذير
ساعت و روز كاري: شنبه تا ۵شنبه 08:00 الي 17:00

)سرويس رفت و برگشت(
شهر مورد نياز: شهر ري

متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه هاي اعالم شده 
در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.

09١08057308
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112549 

دعوت به همکاری

مهندس صنايع
حداقل سابقه كار 2 سال

 كارشناسي ارشد مهندسي صنايع )ترجيحا بهينه سازي سيستم ها 
يا سيستم هاي مالي(

 تهران – محدوده ميدان نوبنياد لذا متقاضيان شمال، شمال شرق 
و شرق تهران در اولويت مي باشند

كارشناس دفتر فني
 حداقل سابقه كار 2 سال،  مهندس مكانيک / برق

 تهران – محدوده ميدان نوبنياد لذا متقاضيان شمال، شمال شرق 
و شرق تهران در اولويت مي باشند

كارشناس خريد
 حداقل سابقه كار 2 سال،  مهندس مكانيک / برق/ صنايع

 تهران – محدوده ميدان نوبنياد لذا متقاضيان شمال، شمال شرق 
و شرق تهران در اولويت مي باشند

 از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم مشخصات و سوابق كاري 
خود را به همراه ذكر آدرس پست الكترونيكي )Email( و يک 

قطعه عكس به ايميل زير ارسال نمايند.
نوشتن رديف شغلي در متن ايميل الزامي مي باشد
pooyarecruitment@gmail.com

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112538 

گروه صنعتي پويا جهت تكميل كادر پرسنلي خود در دفتر مركزي تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:  ◄
برنامه جذب ۲۵ هزار نیروی سرایدار 

در آموزش و پرورش 
 

به گفته وزیر آموزش و پرورش ۲۵ هزار نیروی سرایدار در 
کشور جذب می شود.

ــان  ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم ــازارکار ، وزی ــزارش ب ــه گ ب
اینکــه طــرح جــذب ۲۵ هــزار نیــروی ســرایدار ارایــه شــده 
ــی  ــراد پــس از اخــذ مجوزهــای قانون ــن اف اســت گفــت: ای

ســال آینــده جــذب خواهنــد شــد.
ــد  ــد واح ــاخت چن ــد س ــد از رون ــوری در بازدی ــف ن یوس
ــود  ــه کمب ــا توجــه ب ــادان اظهــار داشــت: ب آموزشــی در آب
نیــروی ســرایدار در مــدارس کشــور درخواســت جــذب ۲۵ هزار 
نیــروی ســرایدار در الیحــه بودجــه پیش بینــی شــده اســت 
ــس  ــوی مجل ــی از س ــای قانون ــذ مجوزه ــس از اخ ــه پ ک

ــن نیروهــا جــذب خواهنــد شــد. شــورای اســالمی ای
وی افــزود: تبدیــل وضعیــت نیروهــای ســرایداری بــه دلیــل 
ــای  ــد نیروه ــرورش نیازمن ــوزش و پ ــرو در آم ــود نی کمب
جایگزیــن اســت کــه امیدواریــم مجلــس شــورای اســالمی 

ــا ایــن طــرح موافقــت کنــد. ب

◄مشاور رئیس سازمان سنجش خبرداد:  
ثبت نام یک میلیون و ۴۸۸ هزار و 

۹۵۹ نفر در کنکور ۱۴۰۱ 
مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام 
یک میلیون و ۴۸۸ هزار و ۹۵۹ نفر در کنکور ۱۴۰۱ خبر داد و 
گفت: این آمار نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰ هزار نفر افزایش 

یافته است
علیرضـا کریمیـان مشـاور رئیـس و مدیـرکل روابـط عمومی 
سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور در گفتگو با خبرنـگار مهر 
افـزود: فرصـت ثبـت نام در کنکور سراسـری سـال ۱۴۰۱ در 
دو بـازه زمانـی ۱۰ تـا ۲۰ بهمن و اول تا ششـم اسـفند ۱۴۰۰ 

انجام شـد.
وی گفـت: در مجمـوع تعـداد یـک میلیـون و ۴۸۸ هـزار و 
۹۵۹ نفـر در پنـج گروه آزمایشـی علوم ریاضـی و فنی، علوم 
تجربـی، علـوم انسـانی، هنـر، زبان هـای خارجـی ثبـت نـام 
کـرده انـد. البته برخـی از داوطلبـان در یک گروه آزمایشـی، 
برخی در دو گروه آزمایشـی و برخی در سـه گروه آزمایشـی 

ثبت نـام کـرده اند.



استان

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

4 دوشنبه 16 اسفند 1400- 4 شعبان 1443-7 مارس 2022 - سال بیست و دوم - شماره 1253

معاون جهاد دانشگاهی اردبیل: 

یک هزار و ۹۰۰ متقاضی در طرح توسعه 

مشاغل خانگی در اردبیل ثبت نام کردند 
واحـد  دانشـگاهی  آموزشـی جهـاد  معـاون 
و ۹۰۰  هـزار  یـک  گفـت:  اردبیـل  اسـتان 
متقاضی در طرح توسـعه مشـاغل خانگی در 

اسـتان اردبیـل ثبـت نـام کردنـد.
بـه گزارش خبرنـگار جوان آنالیـن از اردبیل، 
بهرنـگ کوهـی در بازدیـد از مراحـل اجـرای 
طـرح توسـعه مشـاغل خانگـی در اردبیـل 
اظهـار کـرد: در حـال حاضـر شـاهد اجـرای 
مرحلـه دوم طرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی 
در ایـن اسـتان هسـتیم کـه زمینه هـای مناسـب اشـتغال بانـوان سرپرسـت خانـوار را 

مـی آورد. فراهـم 
وی حمایــت مالــی و اعطــای تســهیالت کم بهــره بــه متقاضیــان بــه ویــژه پیشــران ها را یکــی 
از مهم تریــن معیارهــای اجــرای موفــق هر طرح کارآفرینی دانســت و خاطرنشــان کــرد: در ســال جاری 
اعتبــار ویــژه ای بــرای طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی کــه توســط جهــاد دانشــگاهی در 
اســتان اردبیــل در حــال اجــرا می باشــد در نظــر گرفتــه شــده کــه ایــن حمایت هــای مالــی 

ــد. ــک کن ــداف پیش بینی شــده نزدی ــه اه ــا را ب ــد م می توان
معــاون آموزشــی جهــاد دانشــگاهی واحد اســتان اردبیل افــزود: توســعه و حمایت از مشــاغل خانگی 
ــری در  ــد گام مؤث ــه می توان ــی در جامع ــای کرونای ــی محدودیت ه ــال برخ ــرایط اعم در ش

ــت از اقتصــاد خانواده هــا باشــد. حمای
کوهــی بیــان کــرد: توانمندســازی، آمــوزش، مشــاوره و استعدادســنجی متقاضیــان و همچنین 

شبکه ســازی ایــن طــرح در اســتان آغــاز شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: اتصــال بــه بــازار متقاضیــان طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی اســتان 

ــه صــورت مســتقل انجــام می شــود. ــا ب ــق پیشــران های طــرح و ی ــز از طری ــل نی اردبی

نوروز؛ فرصت مشاغل خانگی 

برای ورود به بازار فروش 
مدیــر اجرایــی طــرح ملــی مشــاغل خانگــی 
اســتان زنجــان گفــت: نــوروز، فرصتــی بــرای 
افزایــش فــروش محصــوالت مشــاغل خانگــی 

اســت.
لیــال اجلــی در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: 
بــا نزدیــک شــدن ایــام نــوروز، میــزان خریــد 
کاال در قریــب بــه اتفــاق محصــوالت افزایــش 
می یابــد کــه ایــن مهــم فرصــت خوبــی 
ــوزه  ــده در ح ــد ش ــای تولی ــرای کااله ب
مشــاغل خانگــی اســت تــا بتواننــد از ایــن فرصــت بــرای ورود بــه بــازار و فــروش 

محصــوالت اســتفاده کننــد.
وی کرونــا را فرصتــی بــرای رونــق بــازار فــروش مجــازی محصــوالت عنــوان کــرد و افــزود: اگــر 
محصــوالت ایــن افــراد از طریــق فروشــگاه های اینترنتــی بــه فــروش برســد، زمینــه جــذب 

مشــتری و بازاریابــی نیــز فراهــم خواهــد شــد.
ــک  ــوان ی ــه عن ــادی ب ــعه اقتص ــی در توس ــاغل خانگ ــش مش ــه داد: نق ــئول ادام ــن مس ای
فعالیــت کارآفرینانــه، امــری اثبــات شــده اســت. در کشــورهای توســعه  یافتــه چنــد دهــه از 
اجــرای سیاســت های حمایتــی از مشــاغل خانگــی می گــذرد و درصــد زیــادی از مشــاغل در 

کشــورهای پیشــرفته بــه مشــاغل کوچــک و خانگــی وابســته اســت.
مدیــر اجرایــی طــرح ملــی مشــاغل خانگــی، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر ایجــاد و حفــظ 
ــعه  ــه توس ــی رود ک ــمار م ــه ش ــور ب ــی کش ــای اساس ــی از دغدغه ه ــود یک ــتغال موج اش
کســب  و کارهــای خانگــی می توانــد یکــی از بهتریــن راهکارهــا در موضــوع اشــتغال در دوران 
شــیوع کرونــا باشــد، بــه همیــن دلیــل امــروزه مشــاغل خانگــی یکــی از کســب  و کارهــای 

ــا محســوب می شــود. ــق در دنی موف
ــه عنــوان  ــه رســته های ایــن طــرح، خاطرنشــان کــرد: رشــته هایی کــه ب ــا اشــاره ب اجلــی ب
ــه آن پرداختــه شــده، شــامل قالی بافــی، بافنــده تابلوفــرش، گلیم بافــی،  مزیــت در اســتان ب
قلم زنــی، خیــاط لبــاس، ملیله ســازی، تولیــدات چرمــی دســت دوز، ویرایشــگر متــون، گیاهــان 
دارویــی، مترجــم )کتــاب و مقالــه(، برنامه نویــس، انیماتــور، پرورش دهنــده گوســفند و بــز، 

ــه دوز اســت. ــور عســل و ملحف ــده زنب پرورش دهن

ایجاد ٥۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم در فاز 

اول پروژه تفریحی و گردشگری سیرجان
 مدیرعامـل شـرکت پـارس زیگورات اعـالم کرد: فاز نخسـت پـروژه مجموعه اقامتـی، تفریحی، 

گردشـگری هتـل بزرگ سـیرجان شـامل مرکـز خرید زیگورات سـنتر افتتاح شـد.
 بـه گـزارش اقتصـاد آنالیـن، منصـور زیدآبـادی نـژاد بـا بیـان اینکـه پـروژه مجموعـه اقامتـی، 
تفریحـی، گردشـگری هتـل سـیرجان دارای سـه بخـش اصلی شـامل مرکـز خریـد زیگورات 
سـنتر، هتـل ٥ سـتاره و تـاالر پذیرایـی اسـت، گفت: فـاز اول مجموعه شـامل فروشـگاه هایپر 
اسـتار و ۲۰ واحـد تجـاری مجـاور آن در طبقـه منفی یک، آمـاده بهره برداری شـده و همزمان 

بـا فـرا رسـیدن مبعـث حضرت رسـول اکـرم )ص( افتتاح شـد.
وی افـزود: بـا افتتـاح فاز اول ایـن مجموعه اقامتی، تفریحی و گردشـگری برای ٥۰۰ نفر شـغل 

مسـتقیم و غیرمسـتقیم ایجاد شده است.
 همچنیـن طـی برنامـه ریزی های صـورت گرفته، دو طبقه دیگـر تجاری به همـراه فودکورت و 
شـهربازی مجموعه ، در سـه ماه نخسـت سـال آینده راه اندازی و آماده خدمت رسـانی به مردم 

شـریف شهر سـیرجان خواهد بود.
 وی افـزود: بخـش هتـل و تـاالر این مجموعه نیز حدود ٤۰ درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته که 

طـی برنامـه ریزی انجام شـده تا نیمـه اول سـال ۱٤۰۲ به بهره برداری خواهد رسـید.
 زیدآبـادی نـژاد ادامـه داد: تاکنـون حـدود ٧۰۰۰ میلیـارد ریـال برای اجـرای این پـروژه، منابع 
مالـی تامیـن شـده اسـت. همچنین بـا پیگیری های بعمـل آمده، این شـرکت تاکنـون از محل 
صنـدوق توسـعه ملـی و تسـهیالت مشـارکت مدنی بانک گردشـگری نسـبت به تامیـن منابع 

مالی اقـدام کرده اسـت.
 وی افـزود: افتتـاح پـروژه مجموعـه اقامتـی، تجـاری، تفریحـی هتـل سـیرجان منجر بـه رونق 
اقتصـادی و اشـتغال زایـی قابل توجهی در راسـتای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتـی ابالغی مقام 

معظـم رهبـری و توسـعه مناطـق کمتر توسـعه یافته خواهد شـد.

مدیرکل اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری

دستور ویژه وزیر نفت برای بومی سازی اشتغال
در مناطق نفتی خوزستان

عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و 
سیاسـت خارجی مجلس شـورای 
ویـژه وزیـر  تـز دسـتور  اسـالمی 
نفـت بـرای بومی سـازی اشـتغال 
خوزسـتان  نفتـی  منـاط۱ق  در 

دادـ خبـر 
شـبیب جویجـری در دو نشسـت 
مهـم و تفصیلـی بـا اوجـی وزیـر 
بـه  اشـاره  بـا  سـخنانی  در  نفـت، 
منویـات و توصیـه هـای اقتصـادی 

رهبـر معظـم انقـالب مبنـی بـر ضـرورت پاالیشـگاه سـازی بـرای 
جلوگیـری از صـدور نفـت خـام، اظهـار کـرد: جلوگیـری از خـام 
فروشـی نفـت و توسـعه صنایـع پایین دسـتی نفـت و گاز بـه عنوان 
راهبـردی ملـی بـرای خنثی سـازی تحریم هـا باید مـورد توجه ویژه 

قـرار گیـرد.
بـه گـزارش ایسـنا، وی بـا بیـان اینکـه خـام فروشـی نفـت یکی از 
دالیـل آسـیب پذیـر بـودن اقتصـاد کشـور در مقابـل تحریـم هـا 
اسـت، افـزود: اتخاذ سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی و تکیـه بر توان 
داخلـی در صنعـت پتروشـیمی و سـاخت پتروپاالیشـگاه و تبدیـل 
نفـت بـه فـرآورده های متعـدد نفتی از خـام فروشـی جلوگیری می 
کند و بیشـترین ارزش افزوده و ارزآوری را برای کشـور به همراه دارد.

جویجـری در ادامـه بـا اشـاره بـه تراکـم زیـاد نیروهـای توانمنـد و 
کارشناسـان خبـره بومـی در مناطـق نفـت خیـز جنـوب، خواسـتار 
از نیروهـای شایسـته و بومـی خوزسـتان در پسـت های  اسـتفاده 
مدیریتـی صنعـت نفـت شـد و گفـت: روند ارتقـای نیروهـای جوان 

شایسـته  اصـل  اسـاس  بـر  بومـی 
بایـد  نفـت  صنعـت  در  سـاالری 
و  باشـد  داشـته  بیشـتری  شـتاب 
در  ویـژه  بـه  آنهـا  حضـور  شـاهد 
در  وزارتخانـه  مهـم  پسـت های 

باشـیم. اسـتانی  و  ملـی  سـطح 
همچنین نماینده اهواز در این نشسـت 
در خصوص تبدیل وضعیـت نیروهای 
و  پیمانـکاری  موقـت،  قـرارداد 
ایثارگـران شـاغل در صنعـت نفـت 
بـا مقـام عالـی وزارت رایزنـی کرد کـه با موافقـت وزیر نفـت همراه 
شـد و قـول مسـاعد داد در رونـد تبدیـل وضعیـت کارکنان تسـریع 
شـود و در ایـن زمینـه وزارت نفـت نسـبت بـه دسـتگاه های دیگـر 

بود.   خواهـد  پیشـگام 
جویجـری در ادامـه بـا تاکیـد بـر لـزوم بـه کارگیـری و اسـتخدام 
اسـتان  در  نفتـی  هـای  پـروژه  مجـاور  مناطـق  بومـی  نیروهـای 
خوزسـتان، خواسـتار اهتمـام ویـژه وزارت نفـت بـه تحقـق عدالت 

در مناطـق محـروم ایـن اسـتان شـد.
نماینـده اهـواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شـورای اسـالمی 
پرداخت عوارض آالیندگی شـرکت های نفتی به اسـتان خوزسـتان 
و اهـواز و همچنیـن اجرای مسـئولیت هـای اجتماعی نفت در مناطق 
پیرامونـی برای محرومیت زدایی و اجـرای طرح های زیربنایی و عمرانی 

را ضروری دانست.
همچنین مسـائل مطرح شـده از سـوی جویجـری مورد اسـتقبال وزیر 
نفت قرار گرفت و نسـبت به پیگیری موارد قول مسـاعد و همکاری داد.

نماینده اهواز خبر داد

پیش بینی ایجاد بیش از ۱۶ هزار شغل 

در چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۱ 
مدیـرکل اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
چهارمحـال و بختیـاری گفـت: پیش بینـی 
می شـود در سـال ۱٤۰۱در اسـتان ۱۶ هزار 

و ٥۰۰ شـغل در اسـتان ایجاد شـود.
محســن مولــوی در گفت وگــو بــا ایســنا 
بــا بیــان اینکــه در ســال ۱٤۰۱ بــر اســاس 
سیاســت های اشــتغال، بایــد یــک میلیــون 
و ۸٥۰ هــزار شــغل در کشــور ایجــاد شــود، 
اظهــار کــرد: ســهم چهارمحــال و بختیــاری 

از ایــن میــزان حــدود ۱۶ هــزار و ٥۰۰ شــغل اســت.
مدیــرکل اداره کل کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی چهارمحــال و بختیاری افــزود: برای تحقق 
اشــتغال پیش بینــی شــده در اســتان در ســال ۱٤۰۱ ســهم دســتگاه های اجرایــی مشــخص 
ــی  ــن پیش بین ــود، همچنی ــد ب ــوزه مســکن خواه ــن مشــاغل در ح ــده اســت، بیش تری ش
ــا پرداخــت تســهیالت در  ــا ب ــری و ی ــن شــغل ها به صــورت خوداشــتغالی، مزدبگی شــده ای

ــات، مســکن و .. باشــد. حوزه هــای کشــاورزی، صنایع دســتی، گردشــگری، خدم
ــا اشــاره بــه اینکــه ســهمیه اشــتغال چهارمحــال و بختیــاری در ســال جاری  مولــوی ب
۱٤ هــزار و ۸۰۰ شــغل بــود، عنــوان کــرد: تاکنــون ٧۰ درصــد ایــن اشــتغال در اســتان 
ــد  ــور ۱۰۰ درص ــال به ط ــان س ــا پای ــود ت ــی می ش ــت و پیش بین ــده اس ــق ش محق

محقــق شــود.

اعالم زمان مصاحبه و نتایج آزمون 

استخدامی پتروشیمی گچساران 
انسـانی شـرکت صنایـع  منابـع  مدیـر 
پتروشـیمی خلیـج فـارس گفـت: زمان 
برگـزاری مصاحبـه تخصصـی و نتایـج 
آزمون اسـتخدامی پتروشیمی گچساران 

شـد. اعالم 
ــزاری  ــان برگ ــزی زم ــل عزی ابوالفض
ــون  ــج آزم ــی و نتای ــه تخصص مصاحب
پتروشــیمی  شــرکت  اســتخدامی 

گچســاران را اعــالم کــرد.
او بــا بیــان اینکــه در آزمــون اســتخدامی پتروشــیمی گچســاران حــدود ۱۰ هــزار داوطلب 
ــدگان ســه  ــه اول، برگزی ــد، گفــت: بعــد از برگــزاری ایــن آزمــون در مرحل ــام کردن ثبــت ن
ــاری   ــاه ج ــفند م ــان اس ــا پای ــاری ت ــی و رفت ــه تخصص ــرای مصاحب ــت ب ــر ظرفی براب

دعــوت مــی شــوند.
ــح و بعدازظهــر  ــون روز هــای پنجشــنه و جمعــه صب ــن آزم ــان اینکــه ای ــا بی ــزی ب عزی
همزمــان در پنــج شــهر گچســاران، یاســوج، تهــران، شــیراز و اهــواز بــا حضــور ناظــران آزمون 
از دانشــگاه امیرکبیــر، مجریــان محلــی، پتروشــیمی گچســاران، ره آوران فنون و نظارت ســتاد 
هلدینــگ خلیــج فــارس برگــزار شــد، مــی گویــد: تعــداد ۲۲۲ تــن پــس از انجــام آزمــون 
کتبــی و مصاحبــه پذیرفته شــدگان ایــن مرحلــه بــرای ۱۶ گــروه شــغلی در ایــن مجتمــع 

پتروشــیمی اســتخدام می شــوند.
ــروع  ــرای ش ــدگان ب ــاری قبول ش ــی و رفت ــه تخصص ــام مصاحب ــس از انج ــت: پ او گف
ــیمی  ــون پتروش ــرکت ره آوران فن ــه ش ــاه ۱٤۰۱ ب ــت م ــوزی و کار ورزی از اردیبهش کارآم

معرفــی می شــوند.
پتروشــیمی گچســاران بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه یــک میلیــون تــن اتیلــن، ســال آینــده 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ب

ایجاد هزار و ۷۰۰ شغل سال آینده
 در شهرستان تویسرکان

ــت:  ــرکان گف ــدار تویس فرمان
هــزار و ٧۰۰ شــغل ســال آینــده 
در شهرســتان تویســرکان ایجــاد 

می شــود.
گفــت:  افشــاری  حســین   
سهـــم اشــتغالزایی این شهرستان 
ــزار و  ــاد ه ــده ایج ــال آین در س
تعییــن  شــغلی  فرصــت   ٧۰۰

ــت. ــده اس ش
او  در جلســه کار گروه اشــتغال 
شهرســتان  سرمـایـــه گذاری  و 

تویســرکان، گفــت: ســهم اســتان همــدان در اشــتغال زایی ۲۳ هــزار فرصــت شــغلی تعییــن 
ــا همــت دســتگاه های  ــزار و ٧۰۰ شــغل آن در تویســرکان و ب ــداد ه ــن تع ــه از ای شــده ک

اجرایــی ایجــاد خواهــد شــد.
فرمانــدار تویســرکان گفــت: رویکــرد مــا اشــتغالزایی بیــش از ایــن ســهم و رقــم اســت و 
برهمیــن اســاس و بــه صــورت متفــاوت بــا ســال های گذشــته، از طــرح و پــروژه بــه اشــتغال 

می رســیم.
افشــاری همچنیــن بــه کســب رتبــه نخســت شهرســتان تویســرکان در جذب تســهیالت 

روســتایی و مشــاغل خانگــی اســتان همــدان اشــاره کــرد.
او گفت:  جذب این تسهیالت در تویسرکان ۱۳۹ درصد رشد داشته است.

ســرپــــرست فــــرمانداری تویســرکان گفت: همدان از اســتان های برتر و پیشــرو کشــور 
در زمینــه جــذب تســهیالت روســتایی و مشــاغل خانگی اســت.

افشــاری گفــت: زیســت بــوم اشــتغال تویســرکان از ســال آینــده براســاس پنــج مولفــه 
ــود. ــری می ش پیگی

سرپرســت فرمانــداری تویســرکان گفــت: تســهیالت بانکــی در ایــن مولفــه آخریــن گزینه 
ــرمایه گذار و  ــذب س ــه ج ــن زمین ــم درای ــای مه ــی از ظرفیت ه ــی رود و یک ــمار م ــه ش ب

حمایــت از کارآفریــن اســت.
ــر از ٧۲ ســاعت صــادر  ــه او ، مجــوز بیــش از ۳٥۰ شــغل خانگــی ظــرف کمت ــه گفت ب
ــتایی دارد. ــی و روس ــب و کار خانگ ــعه کس ــب و توس ــش مهم ــر نق ــن ام ــه ای ــود ک می ش

مشاغل خانگی

مدیر اجرایی طرح ملی مشاغل خانگی استان زنجان عنوان کرد  ◄

اسـتاندار تهران گفـت: در سـال ۱٤۰۰ 
نزدیـک برای ۱۰٥ هزار نفر شـغل در 
تهران ایجاد شـده اسـت و برای سال 
۱٤۰۱ نیـز بایـد براسـاس ظرفیـت 
اشـتغالزایی  میـزان  اسـتانی،  هـای 

پیـش بینی شـود.
بـه گـزارش ایرنا، محسـن منصوری 
در کارگـروه اشـتغال اسـتان تهـران 
ایـن  اشـتغال  تعهـد  میـزان  افـزود: 

اسـتان برای سـال  ۱٤۰۰, ۹۶ هزار نفر پیش بینی و تصویب شـده بود که 
از ایـن رقـم، بیـش از ۱۰٥ هـزار نفـر اشـتغالزایی محقـق شـد.

وی یادآورشـد: برای سـال ۱٤۰۱ نیز ۱٤٥ هزار نفر تعهد اشـتغال 
در نظـر گرفتـه شـده کـه بایـد در ایـن رقـم بازنگـری انجـام گیرد 

چراکـه متناسـب بـا ظرفیـت هـای اسـتان تهران نیسـت.
اسـتاندار تهران اظهارداشـت: دسـتگاه هـای اجرایـی در یک هفته، 
ظرفیـت هـای اشـتغالزایی خـود را شناسـایی و جمع بنـدی کنند تا 

متناسـب بـا ایـن توانمنـدی، برای 
اشـتغالزایی  تعهـد  آتـی  سـال 

بینـی شـود. پیـش 
بـا اشـاره بـه سـهم   منصـوری 
در  اشـتغال  سـهم  درصـدی   ٧۰
بخـش خدمات اظهـار کـرد: در ارزیابی 
تعـداد افراد شـاغل یـا اشـتغالزایی 
ایجـاد شـده برخی بخش هـا مانند 
حمـل و نقـل به خصـوص در حوزه 
کسـب و کار اینترنتی نادیده گرفته شـده اسـت. افرادی که در بخش 
هـای مختلـف حـوزه خدمـات یـا کسـب و کار اینترنتـی فعالیت می 
کننـد شـاغل محسـوب می شـوند در حالی که شـاید در محاسـبات 

اشـتغالزایی ایـن گـروه در نظـر گرفتـه نشـده باشـند.

برای دسترسی  به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/352406

امسال ۱۰٥ هزار شغل در تهران ایجاد شد 

استاندار تهران 

◄

◄ مدیرعامل شرکت پارس زیگورات

مدیر منابع انسانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  ◄

گلستان قطب گردشگری و کشاورزی کشور می شود
رئیـس جمهـور در بـدو ورود بـه 
بـه  اشـاره  بـا  گلسـتان  اسـتان 
در  اسـتان  ایـن  مـردم  دغدغـه 
حـوزه اشـتغال، گفت: این اسـتان 
کشـاورزی  و  گردشـگری  قطـب 

مـی شـود. کشـور 
رئیـس جمهـور در بـدو ورود بـه 
بـه  اشـاره  بـا  گلسـتان  اسـتان 
در  اسـتان  ایـن  مـردم  دغدغـه 
حـوزه اشـتغال، گفت: این اسـتان 
کشـاورزی  و  گردشـگری  قطـب 

مـی شـود. کشـور 
حجت االسـالم والمسـلمین سـید ابراهیم رئیسـی دقایقی پیش 
در بـدو ورود بـه اسـتان گلسـتان در گفت و گو بـا خبرنگاران و 
اهالـی رسـانه و مطبوعـات بـا عـرض ادب و احتـرام به سـاحت 
مقـدس شـهدا، اسـتان گلسـتان را اسـتانی بـا ظرفیـت هـای 
بسـیار بـاال در حـوزه هـای مختلف دانسـت و گفت: این اسـتان 
قطب کشـاورزی اسـت، در صنعت دارای طرفیت های بسـیاری 
را داراسـت و در گردشـگری بسـیار حائـز جایگاه واالیی اسـت.

بـر  تاکیـد  بـا  جمهـور  رئیـس 
اینکـه اسـتان گلسـتان امـروز با 
مشـکالت بسـیاری رو به روست 
دغدغـه  و  بیـکاری  معضـل  و 
اشـتغال  بـرای  هـا  خانـواده 
ضـرورت  مهمتریـن  از  جوانـان 
های اسـتان اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: بایـد با پیروی از سـرداران 
کارهـای  اسـتان  ایـن  شـهید 
مانـدگاری را بـرای اسـتان انجام 

داد.
رئیـس جمهـور بـه همـراه تعـدادی از وزرا و معاونیـن خـود در 
سـفری یـک روزه بـه گلسـتان رفتـه اسـت کـه وزیـر نیـرو در 
گـرگان، وزیـر اقتصـاد در علـی آبادکتـول، وزیـر بهداشـت در 
رامیـان و آزادشـهر، وزیـر کار در مینودشـت و گالیکـش، وزیـر 
ورزش و جوانـان در کاللـه و مـراوه تپـه، وزیـر میـراث فرهنگی 
در گنبـدکاووس و معـاون توسـعه روسـتایی و مناطـق محـروم 

رئیـس جمهـور در کردکـوی و بندرگـز حاضـر خواهنـد شـد.

رئیس جمهور؛

فرماندار تویسرکان معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتانداری البـرز گفت: هـم اکنون 
کارخانـه نـوآوری البرز کـه آمادگی جذب و پذیرش بیـش از ۲۰۰ تیم 
و ایجاد بسـتر اشـتغال برای ۱٥۰۰ نفر در فاز اول اسـت که در فازهای 

توسـعه این رقـم چندین برابر خواهد شـد.
بـه گزارش ایسـنا، جهانگیر شـاهمرادی در بازدیـد از کارخانه نوآوری و 
صنایـع خـالق البـرز بـا تاکید بر تنـوع صنایـع موجود در اسـتان یکی 
از وظایـف مهـم کارخانـه نـوآوری البـرز را نیازسـنجی صنعتـی و رفع 
نیازهـای احصـا شـده بـا روش هـای نوآورانـه بیان کـرد و با اشـاره به 
فاصلـه زیاد دانشـگاه و صنعت، کارخانـه نوآوری را پلی بـرای کاربردی 

سـازی پژوهـش های دانشـگاهی برای اسـتفاده در صنایع برشـمرد.
وی بـا اعـالم آمادگی این مجموعه برای افتتاح رسـمی گفت: فضاهای 
کارخانـه نـوآوری و صنایـع خـالق البـرز به گونـه ای طراحی شـده که 
سـیر رشـد تیم هـا در آن آمـاده شـده بـه گونـه ای کـه فریلنسـرها و 
تیـم هـا در بـدو ورود در فضـای کار اشـتراکی مسـتقر و در کنـار هـم 
شـروع بـه فعالیـت کرده و این باعث شـکل گیری شـبکه ای از مهارت 
هـای فـردی و فنی شـده که به توسـعه هر یـک از تیم ها و اسـتارتاپ 
هـا نیـز کمـک به سـزایی می کنـد. تیم هـا نیز مـی تواننـد از ظرفیت 
و توانمنـدی هـای یکدیگـر بـرای توسـعه کسـب و کارشـان اسـتفاده 

کننـد. عالوه بر فضاهای کار اشـتراکی در ایـن مجموعه فضاهایی برای 
حضـور شـتابدهنده ها، شـرکت هـای دانش بنیان، سـرمایه گـذاران و 

سـایر اعضـای اکوسیسـتم نوآوری نیز  دیده شـده اسـت.
معـاون اسـتاندار البـرز گفـت: هـم اکنـون کارخانـه نـوآوری البـرز که 
آمادگـی جـذب و پذیـرش بیـش از ۲۰۰ تیـم و ایجاد بسـتر اشـتغال 
بـرای ۱٥۰۰ نفـر در فـاز اول اسـت کـه در فازهـای توسـعه ایـن رقـم 

چندیـن برابـر خواهد شـد.
و  کارمندپـروری  جـای  بـه  کارآفرینـی  فرهنگسـازی  شـاهمرادی 
قطـور کـردن بدنـه دولـت و کمـک بـه توسـعه کسـب و کارهـا نوپا و 
توانمندسـازی کارآفرینـان را از اهـداف کارخانـه نـوآوری برشـمرده و 
گفـت: تعـداد شـرکت هـای خـالق و دانـش بنیان اسـتان بـا توجه به 
بانـک نخبـه و ظرفیـت های اسـتانی زیبنده اسـتان نیسـت و کارخانه 
نـوآوری، بـه عنـوان اولیـن کارخانـه صنایع خـالق در کشـور، مرکزی 
بـرای کمـک بـه شـکل گیـری و توسـعه ایـن گونـه کسـب و کارها و 
تبدیـل اقتصـاد اسـتان بـه اقتصـادی پویا اسـت کـه فعال سـازی آن، 
فرصتـی مغتنـم بـرای توسـعه کسـب و کارهای حـوزه صنایـع خالق 
اسـتان بـا توجه ویژه به قشـر کم برخـوردار ، زنان خانـه دار و نوجوانان 

بود. خواهـد 

کارخانه نوآوری البرز آماده حل مسائل استانی

استاندار تهران 
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ــی وزارت  ــتغال و کار آفرین ــاون اش مع
تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی در بازدید 
از مرکــز توســعه و ســاماندهی مشــاغل 
خانگــی اســتان البــرز کــه بــا حضــور 
و همراهــی، دکتــر محمــد صــادق 
بیجنــدی معــاون آمــوزش و کارآفرینی 
ــاز  ــدس مهن ــگاهی، مهن ــاد دانش جه
ــعه  ــه توس ــس دبیرخان ــدادی رئی امام
مشــاغل خانگی کشــور صــورت گرفت، 
اعــام کــرد:  الگــوی مرکــز توســعه و ســاماندهی مشــاغل خانگــی اســتان البــرز در 

ــد. دیگــر اســتان هــای کشــور نیــز توســعه مــی یاب
ــازارکار،  معــاون اشــتغال و کار آفرینــی وزارت تعــاون کار  ــگار ب ــه گــزارش خبرن ب
و رفــاه اجتماعــی بــا تقدیــر از تــاش و همــت همــه دســتگاه هــای اســتان البــرز 
ــادی  ــی اقتص ــور هماهنگ ــاون ام ــور مع ــز در حض ــن مرک ــدازی ای در راه ان
ــدازی ایــن مرکــز شــهرداری و شــورای  اســتاندار البــرز اظهــار داشــت: در راه ان
شــهر کــرج، اســتانداری البــرز ، جهــاد دانشــگاهی و اداره کل تعــاون و کار اســتان 

تــاش هــای ویــژه ای بــه خــرج داده انــد کــه قابــل تقدیــر و ســتایش اســت.
کریمــی بیرانونــد بــا اشــاره بــه فضــای نشــاط و شــادابی حاکــم در ایــن نمایشــگاه 
ــاون و کار و  ــهر، اداره کل تع ــورای ش ــهرداری و ش ــووالن ش ــام مس ــزود: از تم اف
رفــاه اجتماعــی اســتان و اســتانداری کــه در راه انــدازی ایــن نمایشــگاه دائمــی گام 

برداشــتند قدردانــی مــی کنــم. 
معــاون توســعه اشــتغال و کارآفرینــی وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی اظهــار کرد: 
امیــد اســت حمایــت مســووالن اســتان البــرز از ایــن نمایشــگاه تداوم داشــته باشــد 
ــدازی  ــم و راه ان ــاده ای ــی آم ــن نمایشــگاه مشــاغل خانگ ــت ای ــز در تقوی ــا نی و م

اینگونــه نمایشــگاه هــا را در ســطح کشــور توســعه خواهیــم داد. 
وی تاکیــد کــرد: برایــن اســاس ۳۱ تعاونــی مشــاغل خانگــی تامیــن نیــاز از صفــر تا صد 
ــی کشــوری  ــک تعاون ــه ی ــا را ب در هــر اســتان تشــکیل مــی شــود و همــه آن ه

تبدیــل مــی کنیــم کــه بــازوی اجرایــی مــا در وزارت کار و اســتان هــا باشــند. 
ــد  ــی توان ــه م ــه کســی ک ــاد دارد ک ــز اعتق ــر کار نی ــه اینکــه وزی ــا اشــاره ب وی ب
ــت و توســعه  ــر تقوی ــان هســتند ب مشــکل را حــل کنــد خــود مــردم و کار آفرین
مشــاغل خانگــی ت و بــر حمایــت از توســعه کســب و کارهــای کوچــک تاکیــد نمود.
ــا مشــارکت  ــز ب ــن مرک ــدازی ای ــه در راه ان ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد ب ــی بیرانون کریم
ــرد:  ــق و تخصصــی انجــام شــده خاطرنشــان ک ــف کار عمی ــای مختل ــتگاه ه دس
ــازی  ــه ظاهرس ــان داده ک ــز نش ــن مرک ــدازی ای ــا راه ان ــز ب ــگاهی نی ــاد دانش جه
ــه نتیجــه رســانده کــه در ۳۱ اســتان کشــور هــم  ــی را ب نکــرده اســت و کار خوب

ــر شــود. ــج و تکثی ــد تروی ــی توان م
وی در ادامــه  از صــدور مجــوز ســه روز مشــاغل خانگــی خبــر داد و 
گفــت:۵۲۰ مجــوز کســب و کار خانگــی در ســه روز گذشــته صــادر شــد.

 دکتــر محمــد کریمــی بیرانونــد ظهــر امــروز در بازدیــد از نمایشــگاه ســاماندهی 
مشــاغل خانگــی اســتان البــرز کــه در حصــارک کــرج برگــزار شــد، اظهــار داشــت: 
سیاســت حمایــت از مشــاغل خانگــی و مشــاغل خــرد بــا تمرکــز بــر ایــن مســئله 
اســت کــه بخــش قابــل توجهــی از فضــای کســب و کار دچــار  رکــود شــده اســت، 
توســعه مــی یابــد؛ چــرا کــه مشــاغل خانگــی می توانــد در شــرایط رکــود اشــتغال 

زایــی داشــته باشــد.
معــاون اشــتغال و کار آفرینــی وزارت تعــاون  کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه 
سیاســت وزارت کار حمایــت از مشــاغل خانگــی و تســهیل در صــدور مجــوز بــرای 
ایــن کســب و کارهــا اســت، ادامــه داد: در ســه روز گذشــته ۵۲۰ مجــوز کســب و کار 

خانگــی صــادر شــد و ایــن حمایت هــا همچنــان ادامــه دارد.
ــورت  ــه ص ــد ب ــی می توان ــاغل خانگ ــه مش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب ــی بیرانون کریم
ــرای افــراد درآمد زایــی داشــته و اشــتغال ایجــاد کنــد، تصریــح کــرد: در  پایــدار ب
ــت  ــا محوری ــن بخــش حمایــت الزم ب بحــث پرداخــت تســهیات هــم در ای

مشــاغل خانگــی انجــام می شــود.
معــاون اشــتغال و کار آفرینــی وزارت تعــاون و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه 
۳۱ تعاونــی مشــاغل خانگــی بــا هــدف تشــکیل زنجیــره تامیــن بــرای اتصــال بــه 
ــی  ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــت: وزارت تع ــود، گف ــاد می ش ــوری ایج ــی کش تعاون
ــت الزم  ــاً حمای ــن مشــاغل قطع ــی از ای ــتغال  و کار آفرین ــظ اش ــرای حف ب

را انجــام می دهــد.
استان البرز نمونه موفق و هم افزای ساماندهی

 مشاغل خانگی در کشور
معــاون آمــوزش و کارآفرینــی جهاد دانشــگاهی 
ــاره  ــا اش ــم ب ــن مراس ــیه ای ــور در حاش کش
ــاد  ــرای ایج ــگاهی ب ــاد دانش ــه جه ــه اینک ب
مراکــز ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگــی 
بــا همــکاری دســتگاه هــا از جملــه شــهرداری ها 
آمادگــی دارد، یــادآور شــد: جهــاد دانشــگاهی  
بــه عنوان یــک نهــاد توســعه ای و دانــش بنیان 
ــی در کشــور  ــای خوب ــدی ه تجــارب و توانمن
دارد و آمــاده اســت بــا حمایــت و هماهنگــی قــرارگاه اشــتغال، بــرای راه انــدازی 
مراکــز ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگــی در کشــور نقــش و ماموریــت خــود را 

در قالــب طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی ایفــا نمایــد.
دکتــر محمــد صــادق بیجنــدی بــا تشــکر از همــه دســتگاه هــای همــکار در حــوزه 
ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگــی خاطرنشــان کــرد: ایــن نهــاد از سیاســت هــا 
و برنامــه هــای زیســت بــوم اشــتغال کــه در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
برنامــه ریــزی و دنبــال مــی شــود، اســتقبال مــی کنــد و آمادگــی دارد از ظرفیــت 
ــوزه  ــم در ح ــند مه ــن س ــداف ای ــق اه ــت و تحق ــرای موفقی ــود ب ــوان خ و ت

ــوم اشــتغال اســتفاده کنــد. زیســت ب
ــرز را  ــز ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگــی در اســتان الب ــدازی مرک وی راه ان
نمــاد و نتیجــه همــکاری همــه دســتگاه هــا و مراکــز و حاصــل یــک کار تیمــی و 
جمعــی در طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی عنــوان کــرد و گفــت: ایــن الگــو 
و مــدل در صــورت حمایــت وزارت کار و مســاعدت و مشــارکت همــه دســتگاه ها 
ــه  ــف در هم ــای مختل ــازمان ه ــهر ادارات و س ــورای ش ــا، ش ــهرداری ه ــژه ش بوی

ــدازی شــود. اســتان هــا راه ان
کارآفرینان سرداران جنگ اقتصادی هستند

معــاون آمــوزش و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی همچنیــن گفــت: اگــر بخواهیــم 
طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی را رتبــه بنــدی کنیــم بایــد اســتان البــرز را 

در رتبــه اول قــرار دهیــم.
ــرز  ــی الب ــاغل خانگ ــاالن مش ــع فع ــن در جم ــدی همچنی ــادق بیجن ــد ص محم
ــا دو  تصریــح کــرد: مرکــز ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگــی البــرز از ابتــدا ب
دیــدگاه راه انــدازی شــد کــه بــه مــرور زمــان بــه هــم نزدیــک و بــا اصاحــات در 
ــرح  ــازی ط ــتان در پیاده س ــن اس ــوان اولی ــه عن ــرز ب ــتان الب ــدگاه اس ــر دو دی ه

ســاماندهی مشــاغل خانگــی شــناخته شــد.
ــرز  ــی الب ــاغل خانگ ــعه مش ــاماندهی و توس ــز س ــاد مرک ــرای ایج ــزود: ب وی اف

دســتگاه های مختلــف پــای کارآمدنــد و اهمیــت کار را تشــریح کردنــد. 
وی ادامــه داد: بنابرایــن بــا کنارهــم گذاشــتن توان هــای کــم مجموعــه ای از توان هــا 
ایجــاد شــد و اگــر بخواهیــم در کشــور طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی را 

رتبــه بنــدی کنیــم بایــد اســتان البــرز را در رتبــه اول قــرار دهیــم.
بیجنــدی اضافــه کــرد: در شــهرداری و شــورای شــهر کــرج حمایــت و همــکاری 
خوبــی بــا مجموعــه صــورت گرفــت. اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان، 
بنیــاد علــوی و برکــت نیــز همــکاری بســیار خوبــی داشــتند. بســیج ســازندگی و 

همــه ارگان هــا از ایــن کار حمایــت کردنــد.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارآفرینــان ســرداران جنــگ اقتصــادی هســتند، گفــت: 

برنــده ایــن همکاری هــا در بلنــد مــدت کارآفرینــان و مردمــی کــه ایــن جریــان را 
شــکل می دهنــد هســتند. امیدواریــم در آینــده نزدیــک شــاهد تکثیــر ایــن تجربــه 

موفــق باشــیم.
دو هزار میلیارد تومان برای توسعه مشاغل خانگی در کشور

مهندس مهناز امامدادی رئیس دبیرخانه توسعه 
مشاغل خانگی کشور از اختصاص دو هزار میلیارد 
تومان برای توسعه مشاغل خانگی در کشور 
مشاغل خانگی  برای  کرد:  اعام  و  داد  خبر 
که به صورت انفرادی باشد یکصد میلیون تومان 
و برای پیشران ها دو میلیارد تومان اختصاص 

می یابد.
بـه  خانگـی  مشـاغل  سـامانه  اتصـال  از  وی 
سـامانه ملـی کسـب و کار خبـر داد و اعـام کـرد: بـا ایـن اتفـاق امـور مربـوط بـه 

مجوزهـای مشـاغل خانگـی تسـریع و تسـهیل مـی شـود.
امامـدادی از اتفاقـات خـوب در حـوزه مشـاغل خانگی خبـر داد و اعـام کرد: بخش 
مهمـی از مشـاغلی کـه در کشـور ایجـاد مـی شـود از قبـل مشـاغل خانگـی خواهـد 
بـود و در ایـن زمینـه بـا دسـتگاه های مختلـف از جمله جهـاد دانشـگاهی همکاری 

داشـت. خواهیم 
در ایـن بازدیـد مهنـدس  امیر جاوید پور، معـاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری 
البـرز و دکتـر بیجنـدی معـاون آمـوزش و کارآفرینـی جهـاد دانشـگاهی نیـز ضمن 
همراهـی دکتـر کریمـی بیرانونـد بـه ارائـه توضیحاتـی دربـاره چگونگـی راه انـدازی 
مرکز سـاماندهی و توسـعه مشـاغل خانگی اسـتان البـرز پرداختنـد. همچنین دکتر 

فیـروزی رئیـس جهاد دانشـگاهی واحد اسـتان البرز و دکتر ابوالحسـن قاسـمپور 
مسـئول راه انـدازی ایـن مرکـز و مهنـدس سـیروس دشـتی مدیرکل اشـتغال و 
کارآفرینـی جهـاد دانشـگاهی بـه ارائه گـزارش خود از نحوه شـکل گیـری و فعالیت 
ایـن مرکـز پرداختند و به سـواالت دکتر کریمی بیرانوند معاون وزیر کار  پاسـخ دادند. 
گفتنـی اسـت طـرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی در اسـتان البـرز با همـکاری اداره 
کل تعـاون و جهـاد دانشـگاهی واحد اسـتان البرز در حال اجرا اسـت و شـکل گیری 
و راه انـدازی  مرکـز سـاماندهی و توسـعه مشـاغل خانگـی نیـز بـه عنـوان یـک 
الگوی نوین در زمینه کسـب و کارهای خانگی در همین راسـتا عملیاتی شـده اسـت.

رونمایی از ۵ دستاورد جدید مرکز توسعه و ساماندهی
 مشاغل خانگی البرز

رئیـس جهـاد دانشـگاهی اسـتان البـرز گفت: 
آوردهـای  دسـت  گذشـته  مـاه  چنـد  در 
جدیـدی در مرکز سـاماندهی مشـاغل خانگی 
البـرز به وجـود آمـده و امروز شـاهد افتتاحیه 
و رونمایـی پنـج دسـت آورد بـا حضورمعـاون 

وزیـر کار بودیـم.
احمدرضـا فیـروزی بـا اشـاره بـه اینکـه مرکز 
خانگـی  مشـاغل  توسـعه  و  سـاماندهی 
چنـد مـاه پیـش بـه صـورت رسـمی افتتـاح شـد، تصریـح کرد: سـال گذشـته این 
مرکـز  بـا همـکاری جهـاد دانشـگاهی، اداره کل تعـاون و شـهرداری کـرج بـرای 

سـاماندهی مشـاغل خانگـی سـاختارمند شـد.

رئیـس جهاد دانشـگاهی اسـتان البـرز عنوان کـرد: راه انـدازی تعاونی مشـاغل خانگی 
بـه صـورت اسـتانی، تعاونی در حـوزه کشـاورزی، راه اندازی اتحادیه فـرش با حضور هفت 
تعاونـی فرش در حوزه مشـاغل خانگـی، افتتاحیه مرکز ارتباط مشـاغل خانگی با صنعت 
کـه خدمـات مختلـف را بیـن کارخانه ها و خانه ها تقسـیم می کند و همچنیـن افتتاحیه 
سـامانه سـراجاب و سـراکار که در حوزه ارائه خدمات دیجیتال برای مراکز صنعتی اسـت 

جـزو دسـتاوردهای جدید این مرکز اسـت.
فیـروزی افـزود: مرکز خدمات تخصصی مشـاوره شـغلی  نیز در ماه های گذشـته خدمات 
خوبـی ارائـه داده انـد و کارهایـی برای ایجاد زنجیره ارزش در حوزه مشـاغل خانگی شـکل 
گرفـت. در کنـار همـه ایـن مـوارد غرفه هـا و نمایشـگاه هایی در حوزه هـای مختلـف 

مشـاغل خانگـی از جمله کشـاورزی و صنایع دسـتی وجـود دارد.
به گفته رئیس جهاد دانشـگاهی البرز حدود ۲۳ غرفه گردشـی  و ۱۰ غرفه ثابت در فضای 
نمایشـگاهی این مرکز فعالیت می کنند. همچنین فضای سـوله ای در این نمایشگاه وجود 

دارد که به  حوزه کشـاورزی و گیاهان آپارتمانی اختصاص داده شـده اسـت.

برندسازی عامل افزایش فروش محصوالت خانگی
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار البـرز نیـز بازدیـد گفـت: الزمـه افزایـش 

فـروش محصـوالت مشـاغل خانگـی برنـد سـازی اسـت.
 امیر جاویدپور در حاشـیه بازدید از مرکز سـاماندهی مشـاغل خانگی البرز تصریح کرد: 
حضور و تدوام مشـاغل خرد و خانگی در عرصه اقتصاد کشـور نیازمند فرهنگسـاری است.
وی یکـی از مسـائل مهـم بـرای افزایـش فـروش محصـوالت مشـاغل خانگـی را 
برندسـازی عنـوان کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه وجـود محصـوالت متنـوع حـوزه 
مشـاغل خانگـی  اگـر در البـرز برندسـازی وجـود داشـته باشـد نـه تنهـا شـناخته 

می شـوند بلکـه قابلیـت صـادرات بـه کشـورهای دیگـر نیـز ایجـاد می شـود.
وی ادامـه داد: در مجموعـه اسـتانداری تمـام تاش مـان ایـن اسـت کـه بـا کمـک سـایر 

ارگان هـای مرتبـط و فعـاالن ایـن حـوزه بـه ایجاد بـازار مشـاغل خانگـی بپردازیم.
گفتنـی اسـت طـرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی در اسـتان البـرز با همـکاری اداره 
کل تعـاون و جهـاد دانشـگاهی واحـد اسـتان البـرز در حال اجرا اسـت و شـکل گیری و 
راه اندازی  مرکز سـاماندهی و توسـعه مشـاغل خانگی نیز به عنوان یک الگوی نوین در 

زمینه کسـب و کارهای خانگی در همین راسـتا عملیاتی شـده اسـت.

مرکز ساماندهی مشاغل خانگی البرز الگوی دیگر استان هاست
مدیـر کل اشـتغال و کارآفرینـی جهـاد دانشـگاهی 
نیـز در حاشـیه این بازدیـد گفت: راه انـدازی مرکز 
سـاماندهی مشـاغل خانگـی البـرز مایـه مباهـات 
اسـت و همـواره آن را بـه عنـوان الگویـی بـه دیگر 

اسـتان ها معرفـی مـی کنیـم.
ساماندهی  مرکز  فعاالن  جمع  در  دشتی  سیروس 
مشاغل خانگی البرز تصریح کرد: باتوجه برنامه دولت 
سوم در حوزه  توسعه مشاغل خانگی، در زیست بوم 

ملی اشتغال طرح مرکز ساماندهی مشاغل خانگی البرز را به همه استان ها پیشنهاد داده ایم 
و الگوی کاری ما نیز همین است. همچنین تفاهمنامه ای با وزارتخانه امضا شده است.

وی ادامـه داد: کار شـاخصی کـه در ایـن مرکـز انجـام گرفتـه، فعالیـت دسـتگاه های 
اجرایـی در کنـار یکدیگر اسـت زیرا برخی مواقع مـوازی کاری هایی صـورت می گیرد؛ 
اما هم افزایی و شـبکه سـازی صورت گرفته در بین دسـتگاه های اجرایی کاری بسـیار 
ارزشـمند اسـت کـه این سـرمایه اجتماعـی را نمی توان بـا چیز دیگری مقایسـه کرد.

وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه با عزم و اراده اسـتوار، این سـرمایه اجتماعی ارزشـمند 
که با همراهی دسـتگاه های مختلف شـکل گرفته،توسـعه و  اسـتمرار یابد.

دشـتی اضافه کرد: در تاش هسـتیم تا بتوانیم آنگونه که شایسـته اسـت  زحمات صورت 
گرفته را به گوش مسئوالن برسانیم و حمایت ها را در مورد این مرکز جلب کنیم. 

ایجاد چهار دپارتمان تخصصی در مرکز خدمات تخصصی 
مشاغل خانگی استان البرز

مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی البرز گفت: 
کارگزاری عرضه و تقاضا، خانه و کارخانه، به ارتباط بین صنایعی که تولید محصوالت خود 

را برون سپاری می کنند با فعالین مشاغل خانگی کمک می کند.
ابوالحسن قاسم پور با بیان اینکه اجرای طرح ساماندهی مشاغل خانگی در استان البرز 
برای ۲۵۰۰ نفر برنامه ریزی شده است، اظهار کرد: همزمان با آغاز این طرح در استان 
براساس مطالعاتی که انجام شده است بیش از ۷۵ درصد افرادی که در حوزه مشاغل 

خانگی فعال هستند را بانوان تشکیل می دهند.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: یکی دیگر از نتایج به دست آمده در این مطالعات این بود که 
اصلی ترین نیاز کسانی که در حوزه مشاغل خانگی فعال هستند بازار فروش محصوالت است.
ایـن مسـئول افـزود: از ایـن رو تفاهـم نامه ای با سـازمان سـاماندهی مشـاغل شـهری 
شـهرداری کرج منعقد شـد تـا بتوانیم بازارچـه ای جهت فروش محصـوالت در حوزه 
مشـاغل خانگـی ایجاد کنیم و ایـن بازارچه فرصتی بـرای افراد ایجاد می کند تـا بتوانند 

وارد بـازار فروش شـوند.
قاسـم پـور با اشـاره بـه اینکه یکی از اهـداف ما برای ایجـاد بازارچه اختصاصـی این بود 
که خود فعالین حوزه مشـاغل خانگی مسـئولیت اداره و سـاماندهی این مرکز را داشـته 
باشـند، گفت: از این رو شـورای راهبری مرکز خدمات توسـعه مشاغل خانگی ایجاد شد 

تـا از ایـن طریق ضرورت هـا و نیازهای این افراد برطرف شـود.
وی از ایجاد چهار دپارتمان تخصصی در مرکز خدمات تخصصی مشاغل خانگی استان البرز خبر 
داد و گفت: دپارتمان بازاریابی، فروش و پخش دستاوردها و کاالهای مشاغل خانگی، دپارتمان بازار 
دیجیتال بازاریابی و فروش اینترنتی، دپارتمان آموزش و مشاوره تخصصی مشاغل خانگی که برای 

اولین بار در استان البرز راه اندازی شده از جمله دپارتمان های فعال در استان است.
مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی البرز افزود: 
چهارمین دپارتمان فعال در این حوزه تحت عنوان کارگزاری عرضه و تقاضا، خانه و کارخانه 
است تا به ارتباط بین صنایعی که تولید محصوالت خود را برون سپاری می کنند با فعالین 

مشاغل خانگی کمک کند که این دپارتمان نیز برای اولین بار در استان البرز فعال شده است.
قاسم پور در پایان از سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرج، استانداری البرز، شورای 
شهر کرج و اداره کل تعاون و کار استان البرز بابت همکاری در حوزه ساماندهی و توسعه 

مشاغل خانگی در استان قدردانی کرد.

دو هزار مجوز مشاغل خانگی در استان البرز صادر شد
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
البرز گفت: دو هزار مجوز مشاغل خانگی در استان البرز 

در سال ۱4۰۰ صادر شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه همه دستگاهای استان از 
جمله  شهرداری، جهاد دانشگاهی و اداره کار به همراه 
کار آفرینان و کسانی که در حوزه استارتاپ ها فعال 
هستند در توسعه مشاغل خانگی استان  موثر هستند 
گفت:  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصمم است 

در شهرستان های البرز هم همین مدل و الگو را پیاده کند و به صورت مراکز ساماندهی 
مشاغل خانگی دایر کنیم.

وی با دعوت از کار افرینان، فعاالن مردمی عرصه مشاغل خانگی برای پیوستن به طرح 
ساماندهی مشاغل خانگی، افزود: در سال جدید به سمتی می رویم که مشاغل خانگی جدید 

با مجوزها جدید را واگذار کنیم.
دارایی ابراز امیدواری کرد که با تسهیاتی که دستگاه های ملی و استانی در اختیار 
قرار می دهند، بتوان هرچه پرقدرت تر به تقویت مشاغل خانگی پرداخت و به این ترتیب 

جریان اتصال مردمی و به حوزه های حاکمیتی برقرار شود.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز با اشاره به رونمایی از دو اتحادیه و تعاونی در 
مرکزساماندهی مشاغل خانگی البرز تصریح کرد: نکته مهم این است که تعاونی هایی موجود 
 در حوزه مشاغل خانگی قرار دارند تجمیع شده و نقش یک اتحادیه مرکزی را ایفا کرده اند.

گزارش: امیرعلی بینام

	
اشاره:

صبح	یک	روز	میمون	و	مبارک؛	روز	دهم	اسفندماه	و	همزمان	با	عید	مبعث	پیامبر	گرامی	اسالم،	عازم	کرج	می	شویم؛	مقصد	گلشهر	کرج،	خیابان	برزنت	
و	محل	بازدید	»مرکز	ساماندهی	و	توسعه	مشاغل	خانگی«	است	که	در	یک	هماهنگی	و	هم	افزایی	مثال	زدنی	توسط	مسئوالن	و	مدیران	دستگاه	های	
اجرایی	استان	البرز	راه	اندازی	شده	است.		این	مرکز	با	حمایت	شهرداری	و	شورای	شهر	کرج،	استانداری	و	با	تالش	های	شبانه	روزی	مدیران	و	کارشناسان	

جهاد	دانشگاهی	استان	البرز	به	نتیجه	رسیده	است	و	هم	اکنون	از	آن	به	عنوان	نمونه	و	الگو	برای	توسعه	مشاغل	خرد	و	خانگی	نامبرده	می	شود.
در	این	بازدید	یک	روزه	محمد	کریمی	بیرانوند	معاون	اشتغال	و	کار	آفرینی	وزارت	تعاون	کار	و	رفاه	اجتماعی،	دکتر	محمد	صادق	بیجندی	معاون	آموزش	و	
کارآفرینی	جهاد	دانشگاهی،	مهندس	مهناز	امامدادی	رئیس	دبیرخانه	توسعه	مشاغل	خانگی	کشور،	مهندس	جاوید	پور	معاون	امور	هماهنگی	استانداری	
البرز	حضور	داشتند،	 البرز،	مهندس	فیروزی	رئیس	جهاد	دانشگاهی	استان	 البرز	و	مهندس	دارائی	مدیرکل	تعاون،	کار	و	رفاه	اجتماعی	استان	

مهندس	ابوالحسن	قاسم	پور		مدیر	اشتغال	و	مسئول	راه	اندازی	و	...	حضور	داشتند.

در بازدید معاون اشتغال وزارت کار  از مرکز توسعه و ساماندهی مشاغل خانگی استان البرز  عنوان شد

راه اندازی مراکز توسعه و ساماندهی مشاغل خانگی
 در 31 استان کشور
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آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار

IT کامپیوتر و

ادامه مطلب کلیک کنید

مالی و حسابداری

پشتیبانی فنی )سرویسهای اینترنتی( 
#c برنامه نویس 

IT مهندس کامپیوتر 

ادامه مطلب کلیک کنید

حسابدار – آقا – حداکثر 30 سال سن 
برای بانک

مدیر مالی- حسابرس

ادامه مطلب کلیک کنید

صنایع- کلیه گرایش ها برای بانک
صنایع گرایش تحلیل سیستم ها

کارشناس بخش طراحی -
 مکانیک و یا طراحی صنعتی

مهندسی

فروش و بازاریابی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی

فروشنده موبایل و تبلت در نمایندگی 
شرکت بین المللی

کارشناس بازرگانی خارجی -
کارشناس و مدیر تامین تجهیزات
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به توانمندسازی است

ــداد در  ــه ام ــس کمیت ــاری رئی ــی بختی ــید مرتض ــازارکار، س ــزارش ب ــه گ ب
ــا تشــریح عملکــرد یکســاله ایــن نهــاد گفــت: ســه مناســبت  نشســت خبــری ب
عمــده در طــول ســال داریــم کــه بــرای کمیتــه امــداد اهیــت زیــادی دارد؛ یکــی 
جشــن عاطفــه هــا در آغــاز ســال تحصیلــی اســت کــه مــردم، اولیــا و معلمــان 
مشــارکت دارنــد دومــی جشــن نیکــوکاری اســت کــه  از ۱۲ اســفند بــه مــدت 
ــا محوریــت ســالگرد تاســیس کمیتــه در ۱۴  یــک هفتــه برگــزار مــی شــود و ب
اســفند اســت و مناســبت ســوم جشــن رمضــان در مــاه مبــارک رمضــان اســت 

کــه اقدامــات نیکــوکاری خوبــی توســط مــردم صــورت مــی گیــرد.
بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه در ۱۵ فروردیــن ۹۴ هیــات امنــای کمیتــه امــداد 
و اساســنامه آن ابــاغ شــد و ماموریتهــای کمیتــه امــداد در آن مشــخص شــده 

گفــت:  در مــاده ۶ آن شــرح ماموریــت کمیتــه امــداد مشــخص شــده اســت.
رئیــس  کمیتــه امــداد بــا اشــاره بــه مطالبــه گــری رهبــر معظــم انقــاب از ایــن 
ــدی در صــدر کار  ــرداد ســال ۹۸ خواســتند توانمن ــزود: ایشــان در اول م نهاد،اف
ــش وارد شــدن  ــداد ماموریت ــه ام ــرد و نشــان داد کمیت ــرار گی ــداد ق ــه ام کمیت
در حــوزه توانمنــدی اســت؛ البتــه کار حمایتــی از ســالمندان و ناتوانــان تــا آخــر 
عمــر ادامــه دارد امــا در حــوزه هــای دیگــر کار توانمنــد ســازی صــورت مــی گیــرد.

لزوم توجه به فرهنگ سازی مهارت و اشتغال
و  حرفــه  مســیر  در  بسترســازی  را  امــداد  کمیتــه  اصلــی  کار  بختیــاری 
مهارت آمــوزی و دادن تســهیات بــه ایــن افــراد دانســت و گفــت:در درون 
توانمنــد ســازی موضوعــات اشــتغال و فرهنــگ ســازی مــورد توجــه قــرار دارد.

بختیــاری دربــاره چگونگــی کمــک بــه افــراد غیــر تحــت پوشــش کمیتــه امــداد 
ــد و تحــت پــوش نیســتند  افزود:یکــی از تصمیمــات افــرادی کــه االن نیــاز دارن
ــر  ــراد غی ــار اف ــهیات در اختی ــد تس ــده ۵0 درص ــال آین ــت از س ــرار اس ق

ــرد. ــرار گی ــد ق ــش نیازمن ــت پوش تح
رئیــس کمیتــه امــداد بــا تاکیــد بــر ارتقــا فرهنــگ کار و تــاش مددجویان،ابــراز 
ــان بهمــن بیــش از ۲۷0 هــزار اشــتغال ایجــاد  ــا پای داشــت: در ســال جــاری ت
ــی  ــه حمایت ــد از چرخ ــه بای ــیدند ک ــدی رس ــه درآم ــه نقط ــت و ب ــده اس ش

خــارج شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه هدایــت شــغلی مــورد توجــه کمیتــه امــداد قــرار دارد،افــزود: 

و آمــوزش الزم و تســهیات مــورد نیــاز بــرای مددجــو فراهــم مــی شــود.
رئیــس کمیتــه امــداد بیــان داشــت: افــزاد آمــوزش دیــده را در مســیر کاریابــی 

قــرار مــی دهیــم معرفــی مــی کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه برنامــه راهبــری شــغلی، ابــراز داشت:شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــد و  ــی دهن ــرار م ــورد اســتفاده ق ــده را م ــوزش دی ــراد آم ــد و اف مشــارکت دارن

ــازار یابــی نظــارت دارد. راهبــران در مســیر ایجــاد شــغل و نظــارت و ب

یکصد میلیون تسهیالت برای اشتغال 
مددجویان

بختیــاری بــا اشــاره بــه تســهیات بــرای کارآفرینــان، متذکــر شــد: بــه ازاء هــر نفــر 
کــه از طریــق کارآفرینــان مشــغول بــه کار شــود مبلــغ صــد میلیــون تومــان وام 

قــرض الحســنه بــه کار فرمــا مــی دهیــم.
وی بــا اشــاره بــه حــوزه کارآفرینــان دانــش بنیــان گفــت: تفاهــم نامــه هــای بــا 
ــم و  ــت علمــی همــکاری داری ــا معاون ــم و ب ــاوری ایجــاد کردی ــارک هــای فن پ

ــرای ایــن افــراد ایجــاد کنیــم. قــرار اســت3 هــزار پــروژه پــرورش ماهــی ب

رئیــس کمیتــه امــداد بــا اشــاره بــه مشــارکت خــوب خیریــن بــا ایــن نهاد،اظهــار 
داشــت:کمک هــای خیلــی خوبــی درماههــای محــرم و صفــر و رمضــان صــورت 

داده انــد و خیــری داریــم کــه ۱۵0 هــزار یتیــم را اداره مــی کنــد.
وی ادامــه داد: پیــش بینــی مــی کنیــم تــا اواســط ســال آینــده یتیمــی بــدون حامــی 
نداشــته باشــیم و پولــی کــه مــردم بــرای ایتــام واریــز مــی کند مســتقیم وارد حســاب 

فــرد واریــز مــی شــود.
بختیــاری بــا اشــاره بــه فعالیت مراکــز نیکــوکاری در کشــور،تصریح کــرد: برنامه کمیته 
امــداد مردمــی کــردن امدادرســانی بــوده اســت و مراکــز نیکــوکاری در مســاجد 
تشــکیل شــده و ایــن مراکــز موفــق بــوده اند.البتــه مدجویــان کمیتــه امــداد و 
به زیســتی و افــراد نیازمنــد غیــر تحــت پوشــش را مــورد حمایــت قــرار دارنــد.

رئیــس کمیتــه امــداد یــادآور شــد: برنامــه داریــم تــا صنــدوق هــای صدقــات را 
در اختیــار مراکــز نیکــوکاری قــرار دهیــم. حــدود ۷۵0 هــزار دانــش آمــوز و ۵۲ هــزار 

دانشــجو و ۶ هــزار نخبــه را تحــت پوشــش قــرار داریــم.

۵۴درصد افراد تحت پوشش را زنان
 تشکیل می دهند

وی بــا اشــاره بــه وجــود رتبــه هــای زیــر ۵ هــزار توســط مددجویــان 
خاطرنشــان کــرد: ۵۴ درصــد افــراد تحــت پوشــش را زنــان تشــکیل مــی دهنــد 
ــان  ــردن مددجوی ــیه ک ــه بورس ــن برنام ــتند. همچنی ــتاها هس ــتر در روس و بیش

ــم. ــگاهی را داری دانش
ــاد  ــن نه ــای ای ــه ه ــن برنام ــی را از مهمتری ــتغال خانگ ــاد اش ــاری ایج بختی
برشــمرد و گفــت: بیــش از ۱۱0 هــزار مترمربــع توســط مدجویــان بافتــه شــده 
ــا  و ۹0 درصــد آن در منــزل بافتــه شــده و فــرش بافــت شــده کمیتــه امــداد ب

ــد. ــی ش ــت جهان ــوان "احســان" ثب عن
ــوان  ــاری زوج ج ــال ج ــان س ــا پای ــم ت ــاش داری ــداد گفت:ت ــه ام ــس کمیت رئی
ــر  ــر و کول ــادی کول ــداد زی ــه تع ــن اینک ــیم؛ ضم ــته باش ــه نداش ــدون جهیزی ب

ــت. ــده اس ــه ش ــن تهی گازی و آبگرمک
ــر  ــان را در ه ــی مدجوی ــن خودکفای ــزاری جش ــه برگ ــه برنام ــان اینک ــا بی وی ب
اســتان برگــزار کنیم،گفــت: افــرادی کــه زمینــه شــغلی بــرای آنهــا فراهــم اســت 
ــا خــارج  ــه کار نشــوند از پوشــش م ــر مشــغول ب ــد اگ ــت دارن و شــرایط فعالی

مــی شــوند.
بختیــاری دربــاره افزایــش مســتمری مددجویــان در ســال آینده،گفــت: کمیســون 
ــد در  ــت و بای ــرده اس ــوب ک ــتمری را مص ــدی مس ــش ۲۲درص ــق افزای تلفی

صحــن مجلــس مطــرح شــود.

ارائه 120 خدمت به مددجویان
 از طریق امداد هوشمند

ــاره  ــا اش ــداد ب ــه ام ــس کمیت ــور مجل ــی و ام ــاون حقوق ــان، مع ــر صباغی جعف
بــه طــرح امــداد هوشــمند،بیان داشــت: اســتفاده از ســامانه هــای الکترونیکــی 
در کمیتــه امــداد مــورد تاکیــد قــرار دارد. ۱۷ برنامــه و۱۲0 خدمــت بــه 
ــی  ــتر الکترونیک ــم در بس ــی کنی ــاش م ــه ت ــود ک ــی ش ــه م ــان ارائ مددجوی

ــه شــود. ارائ
وی افــزود: بحــث حفــظ کرامــت افــراد مــورد توجــه قــرار دارد و در 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــرد توج ــمند م ــداد هوش ــامانه ام ــردن س ــی ک اجرای

معــاون حقوقــی کمیتــه امــداد  بــا اشــاره بــه ضرورتهــای دیگــر ایجــاد "امــداد 
هوشــمند" افــزود: رســیدن بــه آمــار واقعــی و اثــر بخــش بــودن منابــع مالــی 
ــه  ــن اینک ــت؛ ضم ــمند اس ــداد هوش ــای ام ــه ضرورته ــداد از جمل ــه ام کمیت
ــا دیگــر دســتگاه هــا  ارتبــاط برخــط ســامانه کمیتــه امــداد و داده هــای آن ب

نیــز ضــروری اســت.
صباغیـان تصریـح کرد: هوشـمند سـازی خدمات یعنـی بدون دخالت فـرد کارها 
صـورت گیـرد و از سـال گذشـته موضـوع مـورد توجـه قـرار گرفـت و از نخبگان 

حوزه آی تی اسـتفاده شـده اسـت.
وی بـا اشـاره به کارکـرد امداد هوشـمند ادامه داد: نیاز مدجو در سـامانه نوشـته 
شـده و خیریـن مـی تواننـد نوع کمـک خـودر ا تعیین کننـد و با اجرای سـامانه 
هوشـمند شـفافیت عملکـرد کمیتـه امـداد ایجـاد می شـود و خیرین مـی توانند 

دنبـال کننـد کـه کمک شـان در کجا و چگونه هزینه شـده اسـت.

معـاون حقوقـی و امـور مجلـس کمیتـه امـداد یکـی از برنامه هـای کمیتـه امداد 
اسـتفاده از ظرفیت هـا و روش هـای نویـن اسـت کـه در اسـناد باالدسـتی و در 
برنامـه ۵ سـاله ششـم امـداد تاکید شـده بـود که تـا پایان سـال برنامـه خدمات 

امـداد در بسـتر الکترونیـک ارائه شـود.
صباغیـان تصریـح کـرد: حفـظ کرامـت انسـانی یکـی از مـواردی بـوده کـه مورد 
توجـه کمیتـه امـداد قـرار داشـته و دارد و ایـن موضـوع در صـدر برنامه هـای 
امـداد اسـت کـه ایـن موضـوع در اجرایـی کـردن سـامانه هوشـمند مـورد توجه 
قـرار گرفتـه اسـت، به طـوری که مددجویـان از محل سـکونت خود نیـاز خود را 
از طریـق ایـن سـامانه اعـام کننـد و در ادامه مددجویـان امـداد در محل حاضر 

و اقدامـات بعـدی را عملیاتـی کنند.

۹ هزار مرکز نیکوکاری فعال با محوریت 
مساجد در کشور 

معـاون توسـعه مشـارکت هـای مردمی کمیتـه امـداد نیز دراین نشسـت بیان داشـت: 
ترویـج فرهنـگ خیـر و احسـان مورد توجـه قـرار دارد و اکنـون کل مردم ایـران خیر و 

هستند. نیکوکار 
مجتبـی آسـوده در ایـن نشسـت بـا بیان اینکـه کمیته امـداد با روحیـه انقابی در 
حـال ارائـه خدمـات به مددجویـان اسـت، اظهار داشـت: مشـارکت های مردمی به 

ترویـج فرهنـگ خیـر و احسـان در جامعه کمـک می کند، 
مجتبـی آسـوده بـه فعالیـت ۹ هـزار مرکـز نیکـوکاری بـا محوریت مـردم، محله و 
مسـجد در کشـور اشـاره کـرد و افزود: بیـش از هـزار و ۵00 میلیـارد تومان زکات 

در سراسـر کشـور جمع آوری شـده اسـت. 
آسـوده گفـت: تعالـی انسـان ها، توانمندسـازی و خودکفایـی نیازمنـدان از اهـداف 

مهـم کمیتـه امداد اسـت.
گزارش: امیر علی بینام 

تشریح برنامه های اشتغال و کارآفرینی 

کمیته امداد از زبان بختیاری:

۵0 درصد تسهیالت 
اشتغال زایی به نیازمندان 

غیـر تحت پـوشش
 اختصاص می یابد

رئیس کمیته امداد بر توانمندسازی و مهارت آموزی مددجویان  در راستای توسعه اشتغال تکید کرد و گفت: از سال 14۰1 حدود ۵۰ درصد تسهیالت 

اشتغال زایی به نیازمندان غیر تحت پوشش این نهاد  اختصاص می یابد.

  سید مرتضی بختیاری  از ایجاد بی از 27۰ هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد در سال جاری خبر داد و اعالم کرد: اشتغال در نظر گرفته شده برای کمیته 

امداد در سال آینده 2۵۰ هزار شغل است. 

 رئیس کمیته امداد در پاسخ به سوال خبرنگار بازارکار در زمینه افزایش سقف تسهیالت    اشتغال مددجویان گفت: پیگیر افزایش سطح تسهیالت به میزان 

2۵۰ تا 3۰۰ میلیون تومان از طریق بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور هستیم.

 وی از پوشش 4 میلیون و ۶2۸ هزار نفری مددجویان خبر داد  و گفت: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی  افزایش 22 درصدی مستمری مددجویان را 

برای سال آینده تصویب کرده است.
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لطفا خودتان را معرفی کنید؟ 
ــتان  ــرد، اس ــتان بروج ــل شهرس ــتم. اه ــی هس ــعید حبیب س
لرســتان. تحصیالتــم دیپلــم تجربــی اســت و بیــش از ۲۵ ســال 
ــتم.  ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــت، مش ــر- صنع ــن هن ــت، در ای اس

هنــر نقاشــی روی شیشــه چیســت؟ و شــامل چــه 
فرآینــدی اســت؟ 

ــروف اســت،  ــز مع ــرای« نی ــه »ویت ــه ب نقاشــی روی شیشــه، ک
ــا  ــوره ای، ب ــوِص ک ــای مخص ــال و رنگ ه ــتفاده از آب ط ــا اس ب
درجــه پخــت بــاال، معمــوال از۶۰۰-۳۰۰درجــه انجــام می شــود. 
در ایــن هنــر روی ظــروف شیشــه ای طرح هــای ذهنــی و 
ــپس  ــود و س ــی می ش ــازاری نقاش ــای ب ــا طرح ه ــه و ی خالقان
بــرای مانــدگاری دائــم بــه کــوره مــی رود کــه بــا درجــه حــرارت 
ــد.  ــت می مان ــه ثاب ــرح روی شیش ــن ط ــوره ای ــت ک ــاالی پخ ب

ــران  ــی در ای هنــر نقاشــی روی شیشــه چــه زمان
رواج پیــدا کــرد؟ 

در ایــران، هنــر حــک کــردن نقــوش بــر روی شیشــه از 
ــر  ــی از هن ــار گران بهای ــت، آث ــته اس ــود داش ــم وج ــان قدی زم
ــه می شــود:  ــده اســت، گفت ــه جــا مان شیشــه گری ساســانیان ب
ــان و در شــیراز  ــوع شیشــه در اصفه ــن ن ــه ای ــان صفوی »در زم
ــی  ــای نقاش ــدان نمونه ه ــل فق ــه دلی ــا ب ــده«، ام ــه می ش تهی
پشــت شیشــه در ایــن دوره، تاییــد ایــن نکتــه، میســر نیســت. 
ــل  ــی و از آن قبی ــزرگ صنعت ــای ب ــه، کارگاه ه در دوارن زندی
ــول  ــد، محص ــاده ش ــا نه ــیراز بن ــه گری ش ــای شیش کارگاه ه
ــن دوره،  ــدان ای ــود و هنرمن ــفید نب ــه، س ــن کارخان ــه ای شیش
ــد. ظــروف شیشــه ای  ــه شیشــه های رنگــی زدن ــه تهی دســت ب
ــی و  ــای آب ــه رنگ ه ــا، معمــوالً ب ــن کارگاه ه ــد شــده در ای تولی
ســبز تیــره، زرد و خرمایــی بــود. در واقــع نقاشــی پشــت شیشــه 
در دوران زندیــه و از کشــورهای اروپایــی و بــه واســطۀ شــهرهای 
ــقف ها  ــچ س ــر، درگ ــن هن ــیده و از ای ــران رس ــه ای ــی، ب جنوب
ــا  ــن عمارت ه ــه و در تزیی ــات آین ــا قطع ــراه ب ــا هم و دیواره
ــر، در آن دروه  ــن هن ــام ای ــه ن ــان ب ــد. از نقاش ــتفاده می ش اس
آقــا صــادق شــیرازی، شــاگرد علــی اشــرف نقــاش معــروف قــرن 
ــی  ــیوه نقاش ــاه ش ــروع دوره فتحعلی ش ــا ش ــت. ب ــوده اس ۱۲ ب
ــبیه کش  ــاری و ش ــان درب ــن نقاش ــی بی ــا شبیه کش ــورت ی ص
ــه شــکل  ــد و در ایــن دوره نقاشــی پشــت شیشــه ب رواج می یاب

ــود.  ــرا می ش ــتقل اج مس
در زمــان قاجــار، بــرای احیــای صنعــت کشــور و ایجــاد 
ــرای آموختــن بلورســازی  کارگاه هــای مختلــف، هنرمنــدان، ب
ــای بســیاری  ــد. و کارگاه ه ــورگ رفتن ــه مســکو و ســن پترزب ب
ســاخته شــد. از محصــوالت ایــن کارگاه هــا، شیشــه های تختــی 
بــود کــه بــرای ویتــرای، یا همــان نقاشــی روی شیشــه، اســتفاده 
می شــد. بــه طــور کلــی در دوران قاجــار ایــن هنــر بیــن مــردم 
محبوبیــت یافتــه و نقاشــان زیــادی بــه ایــن هنــر پرداختنــد. در 
زمــان پهلــوی اول، شیشــه های تخــت بــا روش کششــی در کارخانه 

شیشــه ایــران آغــاز شــد. 

ــر، مهــم  ــن هن ــی در فراگیــری ای چــه پارامترهای
ــتند؟  هس

اگرچــه آمــوزش بســیار مهــم اســت، امــا کافــی نیســت و فقــط 

ــی  ــه عقیــدۀ بنــده هنــر یــک امــر ذات بخشــی از کار اســت و ب
ــودش  ــد در وج ــه خداون ــره ای ک ــد جوه ــد بای ــت و هنرمن اس
نهفتــه اســت را پیــدا کنــد و ســپس، آن را پــرورش دهــد. بایــد 
ــت  ــزان ۸۰ درصــد موفقی ــه، می ــرد ک ــه اشــاره ک ــن نکت ــه ای ب
ــه،  ــا کســب تجرب ــه اســت، و تنهــا ب در ایــن هنر-صنعــت تجرب

ــید.  ــتادی رس ــد اس ــه ح ــوان ب ــا، می ت ــون و خط آزم

فروش محصوالت شما چگونه است؟ 
ــق  ــم از طری ــال تحری ــل از اعم ــا قب ــا ت ــوالت م ــروش محص ف
تهــران و در کشــورهای مختلــف انجام می شــد، امــا در حــال حاضرعرضه 
ــدۀ  ــت و عم ــی اس ــروش داخل ــه ف ــدود ب ــا، مح ــدات م تولی
تولیــدات را در شــهرهای بــزرگ اصفهــان، شــیراز، تبریــز، 
ــود  ــاص خ ــتریان خ ــم و مش ــه می دهی ــدان، ارائ ــه و هم ارومی

ــم.  را داری

مشــتریان شــما، بیشــتر از کــدام قشــری هســتند 
افزایــش فــروش  از چــه راهــکاری بــرای  و 

می کنیــد؟  اســتفاده 
از هـر نـوع قشـری، مشـتری داریـم و نظـر بنـده همواره بـر این 
اصـل بـوده کـه تولیـدات و محصـوالت کارگاه ما، می بایسـت هم 
در خانه هایـی بـا کمتریـن تـوان مالـی و هم در خانه هایـی با توان 

مالـی بـاال عرضـه شـود. و بـر همیـن اسـاس اجنـاس را در دو نـوع 
سـبک قیمـت و سـنگین قیمت تولیـد می کنیـم. 

یــک کارگاه  راه انــدازی  و  آمــوزش  فراگیــری 
کوچــک نقاشــی روی شیشــه چــه میــزان هزینــه 

ــاز دارد؟  نی
بــا توجــه بــه هزینــۀ بــاالی برپایــی کــوره، کــه نیــاز مبــرم ایــن 
ــن  ــک کارگاه کوچــک در ای ــدازی ی ــر- صنعــت اســت، راه ان هن

حرفــه حــدود ۱۰۰ میلیــون تومــان، اعتبــار نیــاز دارد. 

مواد اولیه را از کجا تهیه می کنید؟ 
ابزار و مواد اولیه این هنر-صنعت را از تهران تهیه می کنیم. 

مزیت و ارزش محصوالت شما در چیست؟ 
ارزش محصــوالت مــا؛ بــه زحمــت و دقتــی کــه صــرف آن شــده 
اســت، بســتگی دارد. مثــاًل هــر چــه نقاشــی بهتــر روی شــی کار 
شــده باشــد و مــواد اولیــه بیشــتری اســتفاده شــده باشــد، ارزش 

کار باالتــر مــی رود. 

مزیــت ایــن هنــر- صنعــت کاربــردی بــودن اســت ماننــد 
ــدر  ــر چق ــه ه ــروف ک ــایر ظ ــدان و س ــی، گل ــتکان، نعلبک اس
اســتفاده، شســته و نگهــداری شــوند نقــش روی آن پــاک 

دارد.  را  زیبایــی خــود  و همچنــان  نمی شــود 

آیا صادرات هم دارید؟ 
ــال  ــا در ح ــه ام ــا بل ــال تحریم ه ــا و اعم ــش از دوران کرون پی

ــر.  حاضــر خی

و  مســئولین  از  انتظاراتــی  و  خواســته  چــه 
دســتگاه های متولــی، خصوصــا میــراث فرهنگــی 

ــد؟  داری
ــرم  ــرکل محت ــدان از مدی ــر هنرمن ــده و اکث ــته بن ــا خواس تنه
ــدان  ــه هنرمن ــژه ب ــی وی ــه نگاه ــت ک ــن اس ــه ای ــن مجموع ای
ــا،  ــیوع کرون ــا ش ــه ب ــرایطی ک ــا در ش ــند. خصوص ــته باش داش
اکثــر کارگاه هــای صنایع دســتی کــم رونــق و بســیاری تعطیــل 
و ضــرر زیــادی متحمــل شــدند. اکثــر هنرمنــدان بیــکار شــده 

و همگــی نیازمنــد تخصیــص تســهیالت کالن هســتیم. همچنیــن 
خواهــاِن گســترس بازارچه هــای ثابــت صنایع دســتی نیــز می باشــیم. 

ــه  ــن حرف ــه ای ــدان ب ــان و عالقه من ــرای جوان ب
ــد؟  ــنهادی داری ــه پیش چ

ــه  ــن هنر-صنعــت، عالق ــه ای ــن اســت کــه اگــر ب پیشــنهادم ای
دارنــد؛ ابتــدا، نــزد یــک اســتاد آمــوزش صحیــح و کافــی ببیننــد 
ــا  ــند ت ــته باش ــه الزم راداش ــب تجرب ــن و کس ــپس تمری و س

ــق شــوند.  ــن کار موف انشــاالّل در ای

در پایان آیا حرف یا سخن خاصی دارید؟ 
از زحمــات و تّوجــه اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی بــه هنرمنــدان تقدیــر و تشــکر می کنــم و از 
شــما کــه وقــت گذاشــته پــای درد دل هنرمنــدان صنایع دســتی 
می نشــنید و بــرای معرفــی بیشــتر ایــن قشــر تــالش می کنیــد 

ــم. ــکر می کن تش

گفت وگو با سعید حبیبی پیشکسوت
 هنر نقاشی روی شیشه

نقـاشی روی 
شیشه، تلفیقی
 از هنر و صنعت

نقاشـی روی شیشـه، تلفیقـی از هنر نقاشـی و 
ذوق هنرمنـدان آن اسـت، که امـروزه، توجهات 

زیـادی را بـه خـود جلب کرده اسـت.
در حـال حاضر، هنر نقاشـی روی شیشـه، عالوه 
بـر کاربـرد هنـری آن، جنبۀ صنعتـی و تولیدی 
کنارتـراش  در  و  اسـت  گرفتـه  بـه خـود  نیـز 
شیشـه از آن بـرای تهیه انواع ظـروف دکوراتیو 
طـور  همیـن  می شـود.  اسـتفاده  کاربـردی  و 
حکاکی و نقاشـی عکـس روی شیشـه نیز برای 
تهیـه قاب هـای تزئینی و مـوارد مشـابه، کاربرد 
دارد. یکـی از هنرمنـدان ایـن رشـته، اسـتاد 
سـعید حبیبـی اسـت کـه بـا او و هنر نقاشـی 
آشـنا  بیشـتر  مصاحبـه  ایـن  در  روی شیشـه 

شـد. خواهیم 

دعوت به همکاری

شركت سيمكو پليمر
 جهت يهره برداري از پروژه در حال احداث خود در شهريار 
)شهرك صنعتي شهيد سليماني( از افراد فعال و پويا دعوت

 به همكاري مي نمايد:
حسابدار-  مدير فني-مدير توليد - مهندس برق

مهندس مكانيك
كارشناس تحقيق و توسعه و كنترل كيفيت

متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را با ذكر عنوان 
شغلي به ايميل زير ارسال نمايند

Secretary@Simcocable.com
لينک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112546

دعوت به همکاری

موسسه فعال در حوزه علم و فناوري براي تكميل كادر 
خود در تهران از واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

كارمند اداري
حضوري و تمام وقت، مقطع كارشناسي و كارشناس ارشد، 

رشته هاي فني و مهندسي، سن حداكثر 30 سال

وضعيت نظام وظيفه: پايان خدمت و معافيت، حقوق توافقي
متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به ايميل 

زير ارسال نمايند.
Sciencecv1400@gmail.com

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112545

دعوت به همکاری

شركت توربين اركان ايرانيان
 براي تكميل كادر خود در تهران )محدوده شرق( از واجدين شرايط

 زير دعوت به همكاري مي نمايد:
تكنسين ماهر مكانيك

آقا، تمام وقت، سن كمتر از 35
حداقل سه سال سابقه كار، ديپلم يا فوق ديپلم

آچار به دست، آشنا به پايپينگ، هيدروليک و پنوماتيک
متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به شماره 

واتساپ زير ارسال نمايند .
) لطفا از تماس تلفني اجتناب بفرماييد(

)whatsapp( 09351501042  
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112544 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك آزمايشگاه مواد غذايي 
براي تكميل كادر خود در تهران )منطقه 2 - پونک( از 

واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:
كارشناس صنايع غذايي
خانم، حضوري و تمام وقت، 

كارشناسي كارشناسي ارشد، حقوق توافقي
ساعت و روز كاري: شنبه تا چهارشنبه 8 الي 16:45

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

resume.teknoazma@gmail.com

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112542

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك مجموعه الكترونيكي در راستاي تكميل كادر خود 
در تهران )محدوده شرق( از واجدين شرايط زير دعوت به 

همكاري مي نمايد:
مسئول QC-   مونتاژ كار حرفه اي

توامندي هاي مونتاژي
داراي حداقل 2سال تجربه كار

مونتاژكار مبتدي همراه با آموزش حين كار
شناخت قطعات و آشنا با نرم افزار التيوم و تجهيزات هستند  
 متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه هاي اعالم 

شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.
sarirsepehr@yahoo.com

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112541 

دعوت به همکاری

كارشناس فني )آقا(
كليه گرايشها ) الكترونيک ، مخابرات ، قدرت ، كنترل و ...(
داراي آشنايي با تاسيسات برقي ساختمان ) جريان ضعيف(, 

BMS
جهت حضور در دفتر جهت ارائه خدمات فني و مهندسي مرتبط با 

سيستم هاي اعالم حريق
AUTOCAD ترجيحا داراي سابقه كار اجرايي و آشنايي با

مسلط به زبان انگليسي

كارشناس فني )خانم(
كليه گرايشها )الكترونيک، مخابرات، قدرت، كنترل و ...(

داراي آشنايي با تاسيسات برقي ساختمان )جريان ضعيف(و نرم 
AUTOCADافزار

فارغ التحصيل دانشگاه دولتي
جهت حضور در دفتر جهت ارائه خدمات فني و مهندسي مرتبط با 

سيستم هاي اعالم حريق

كارشناس امور اداري و بازرگاني )خانم(
با حداقل 5 سال سابقه كار

office مسلط به مجموعه نرم افزارهاي

فن بيان خوب و روابط عمومي باال
آشنا به اصول مكاتبات بازرگاني و اداري

تكنسين الكترونيك )آقا(
تكنسين الكترونيک جهت امور راه اندازي نظارت بر نصب و 

نگهداري و خدمات سيستم هاي اعالم حريق
كليه گرايشها )الكترونيک، مخابرات، قدرت، كنترل و ...(
داراي آشنايي با تاسيسات برقي ساختمان )جريان ضعيف(

جهت حضور در دفتر جهت ارائه خدمات فني و مهندسي مرتبط با 
سيستم هاي اعالم حريق، با حقوق مكفي

منشي اداري )خانم(
با حداقل 5 سال سابقه كار

مسلط به مجموعه نرم افزارهاي office و تايپ
فن بيان خوب و روابط عمومي باال

آشنا به اصول مكاتبات بازرگاني و اداري
 متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه هاي اعالم شده 

در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.

shahnam.jam7@gmail.com

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112540

يك شركت مهندسي و بازرگاني در راستاي تكميل كادر خود در تهران از واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

دعوت به همکاری

نگهبان - حراست
آقا، داراي سابقه كار، تمام وقت

قد باالي 175، تحصيالت باالي ديپلم
ترجيحا سابقه كار، سن بين 25 تا 35

روزهاي پنجشنبه و جمعه روز كاري است و پرسنل يک روز بين 
هفته را تعطيل هستند

ساعات كاري
6 روز در هفته، سه شيفت 8 ساعته چرخشي ) 7 تا 15- 15 تا 23 

و 23 تا 8 صبح(
حقوق ثابت، حق شيفت، اضافه كار، نهار يا شام )بسته به شيفت(
محل كار: تهران، منطقه 4، حسين آبادآدرس: ميدان هروي، 

خيابان موسوي شرقي، مجتمع تجاري هديش
اطالعات تماس

واتساپ 09012091037 

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112536 

هديش مال در تهران )منطقه 4، حسين آباد( جهت تكميل كادر خود از متقاضيان ساكن استان تهران استخدام مي نمايد

دعوت به همکاری

حسابدار: خانم، سابقه كارمهم نيست، تمام وقت
آشنا به امور حسابداري، منظم و مسئوليت پذير

سن بين 20 تا 35 سال، بيمه

حقوق و بيمه و مزايا، تهران، منطقه 3، ظفر
واتساپ 09901238574 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112535  : لینک

كلينيك دي در تهران )منطقه 3، ظفر( جهت تكميل كادر خود از متقاضيان ساكن استان  تهران استخدام مي نمايد.
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داور جشـنواره های طراحـی لباس و مجـری المان های نـوروزی از اصالت هنر 
ایرانـی می گوید:خالقیـت در نتیجـه تسـلط بـه موضوع و احاطه داشـتن 

بـه تمـام جنبه هـای آن به دسـت می آید. 
مـادرش پرسـتار بود و دلش می خواسـت دخترش پزشـک شـود، اما سـلماز 
ایـن حرفه پـر از درد و خون و رنج را دوسـت نداشـت. خیلی اتفاقات دسـت 
به دسـت هـم داد تا او سـر از رشـته طراحـی لبـاس درآورد و امـروز کنار 
۴۰ لـوح سپاسـی که از ارگان ها و نمایشـگاه های متفاوت کسـب کرده اسـت، 
تدریـس و عضویـت در هیئـت علمی دانشـگاه فنـی و حرفه ای الزهـرا )س(، 
داوری جشـنواره مـد و طراحی لباس فجر اسـتان، عضویت در گـروه ارزیابی 
و تأییـد صالحیت بخش طراحی لباس اداره ارشـاد اسـتان، طراحی سـه المان 

نـوروزی و... را در کارنامه اش دارد.
سـلماز آخونـدی جزو اولیـن دانش آموختـگان مقطع کارشناسـی در رشـته 
طراحـی دوخـت و لبـاس در اسـتان اسـت و از آنجایـی کـه تخصـص اصلی 
او طراحـی لبـاس بـرای مشـاغل مختلف اسـت، لباس هـای گوناگونـی برای 
کارگـران کارخانجـات، رسـتوران ها و... طراحی کرده اسـت، امـا در این بین، 
سـال ۹۵ لباسـی بـرای پاکبانـان پایتخـت معنـوی ایـران طراحـی کـرد که 
مـورد اسـتفاده ۶ هـزار پاکبان قـرار گرفت و تا چنـد روز دیگر هـم از لباس 

جدیـد ایـن گروه کـه او طراحـی کـرده رونمایی می شـود.

نمی خواستم پزشک شوم
قـراری بـا ایـن طـراح لبـاس محلـه سـیدرضی می گذاریـم، امـا برخـاف آنچـه انتظـار 
داشـتیم در دفتـر او اثـری از پارچـه، چرخ خیاطی و... نیسـت. ابـزار کارش چند مداد و 
خـودکار و چنـد بـرگ کاغـذ اسـت و حـدود پنج مـاه وقت می گـذارد تا طرحـی جدید 
را بـه تصویـر بکشـد. البتـه ایده هـای خاقانه او برخـاف تصورمـان ناگهانـی از ذهنش 
نمی جوشـد بلکـه از یـک سـیر مهندسی شـده عبـور می کند که بر اسـاس آن هر کسـی 

می توانـد خالـق ایده هـای نو باشـد.
رسـیدن  مسـیر  تـا  می شـویم  سـاله   ۴۳ هنرمنـد  ایـن  بـا  هـم کام  را  سـاعاتی 
بـه موفقیت هایـش را برایمـان بگویـد. او کـه ریشـه وضعیـت زندگـی امـروزش را در 
کودکـی می دانـد، این گونـه شـروع می کنـد: همـه چیـز برمی گـردد بـه حـدود هفـت 
هشـت سـالگی ام. آن زمـان جنـگ بـود و به دلیل حضور پـدرم در جبهه، بیشـتر وقت ها 
مـن بـا مـادرم تنهـا زندگـی می کردیم. مـادرم پرسـتار بیمارسـتان قائم بـود و یک روز 
در میـان، شـیفت شـب کاری داشـت. برای اینکـه من می ترسـیدم شـب ها در خانه تنها 
بمانـم همراهـش بـه بیمارسـتان می رفتـم و بـا افـراد بزرگ تر از خـودم هـم کام بودم. 
آنجـا مجروحـان جنگـی زیادی می دیـدم و بعد از اینکه مـورد عمل جراحی قـرار می گرفتند 

و بـه بخـش برمی گشـتند می رفتـم برایشـان داسـتان می خوانـدم.
ایـن نشسـت و برخاسـت کـردن بـا افـراد بـزرگ باعـث شـد، تعامل بـا افـراد مختلف و 
فرهنگ هـای گوناگـون را یـاد بگیـرم. بـه یمـن ایـن مـراودات در مدرسـه هم همیشـه 
نماینـده می شـدم و رابطـی بیـن دانش آمـوزان خـوب و بـد و معلمـان و مدیـر مدرسـه 
بـودم و بـه ایـن طریق روابـط عمومی ام قوی شـد. از طرفی هـر روز از فضـای خون آلود 
و پـردرد بیمارسـتان بیشـتر بـدم می آمـد. امـا مـادرم آرزو داشـت دندان پزشـک شـوم 
بـرای همیـن مرتـب مـرا بـا دندان پزشـکان موفـق رودررو می کـرد تـا اشـتیاق بـه این 
رشـته را در مـن ایجـاد کنـد، اما من تصمیمم را گرفته بودم و نمی خواسـتم پزشـک شـوم.

سـلماز لبخنـد می زنـد و می گوید: »خـدا عمرش دهـد هرچه دارم از عصمـت افتخاری، 
مدیـر آن زمـان هنرسـتان شـهید مطهـری، دارم. وقتی نـزدش رفتم و گفتـم می خواهم 
در رشـته طراحـی دوخـت درس بخوانـم بـا مـادرم صحبـت کـرد و باألخره توانسـت او 
را راضـی کنـد کـه بگـذارد به هنرسـتان بروم. سـرانجام در ایـن رشـته درس خواندم تا 
اینکـه سـال ۷۶ فارغ التحصیـل شـدم و رفتـم پیـش مدیر همین هنرسـتانی کـه در آن 
درس خوانـده بـودم و گفتـم می خواهـم تدریـس کنـم. او هـم بـا شـناختی کـه از مـن 

داشـت، چنـد سـاعت تدریس برایم گذاشـت.
 

مهارت های کودکی در بزرگسالی به کارم آمد
آخونـدی از روز هایـی تعریـف می کنـد کـه دنبـال کار بـه دیگـر هنرسـتان های کار و 
دانـش و فنـی و حرفـه ای مراجعـه می کـرده و می گفتـه عاقه مند اسـت تدریـس کند. 
بعضی هـا نامـه درخواسـتش را نگه می داشـتند و بعضی هـا هـم آن را جلـو چشـمش در 
سـطل آشـغال می انداختنـد، امـا او ناامیـد نمی شـود و آن قـدر این طـرف و آن طـرف 

مـی رود تـا باألخـره بـرای همـه روز های هفتـه کاس برمـی دارد.
سـال ۷۸ کـه آمـوزش و پـروش آزمون اسـتخدامی می گـذارد، او در این آزمون شـرکت 
می کنـد و بـا قبولـی در آن، معلم رسـمی هنرسـتان ها و مراکز فنی و حرفه ای می شـود.

بـه گفتـه خـودش، چـون در کودکـی یـاد گرفتـه بـود چگونه بـا افـراد مختلـف تعامل 
داشـته باشـد، در تدریـس، ایـن مهارت هـای ارتباطی به کمکـش می آیـد و از او معلمی 

بـا توانایی هـای الزم می سـازد.
ایـن طـراح لبـاس ادامه می دهـد:، چون آن زمان رشـته مان مقطع کارشناسـی نداشـت، 
بـا اکـراه تصمیـم گرفتـم در رشـته کامپیوتر ادامـه تحصیل دهـم، اما سـال ۷۹ بود که 
یـک روز دوسـتم فریادزنـان سـمتم آمد و گفت کارشناسـی رشـته طراحـی دوخت هم 
به رشـته ها اضافه شـده اسـت. همان سـال شـرکت کردم و قبول شـدم و سـال ۸۴ جزو 
اولیـن فارغ التحصیـان مقطـع کارشناسـی رشـته خـودم بـودم و بافاصله در دانشـگاه 
فنـی و حرفـه ای الزهـرا )س( مشـغول تدریـس شـدم. سـال ۸۵ آزمـون اسـتخدامی 
دانشـکده های فنـی و حرفـه ای برگـزار شـد و با قبولی در آن، سـال ۸۶ حکم اسـتخدام 
رسـمی مـن در مؤسسـه های آمـوزش عالی و دانشـکده های فنی آمد و مشـغول تدریس 
در دانشـگاه های علمـی کاربـردی سـبزوار و بجنورد و فنی و حرفه ای الزهرا )س( شـدم.

برگزاری جشنواره ملی ترنج
او کـه در جشـنواره ها و نمایشـگاه های مختلفـی شـرکت می کـرد و بـه عنـوان مثـال 
سـال ۷۸ در نمایشـگاه عفـاف و حجـاب اسـتانداری خراسـان رتبـه اول را بـا طراحـی 
مانتـو شـلواری بـا الهـام از لباس هـای لرسـتانی بـه دسـت آورده بـود، وقتـی سـال ۹۵ 
مـدرک کارشناسـی ارشـد رشـته پژوهش هنـر را می گیـرد و مدیر گـروه طراحی لباس 
و پوشـاک دانشـگاه الزهـرا )س( می شـود تصمیـم می گیـرد دنبـال برگزاری مسـابقات، 
نمایشـگاه ها و جشـنواره های مختلف برود. در این راسـتا دانشـجویان را هم به شـرکت 
المپیاد هـا و جشـنواره خوارزمـی ترغیـب می کنـد و در نتیجـه آن هـا رتبه هایـی  در 

کسـب می کننـد.
او همچنیـن بـه فکـر برگـزاری جشـنواره ملـی ترنـج از طریـق دانشـگاه می افتـد و 
سـال های ۹۶ و ۹۷ جشـنواره ملـی ترنـج ۱ و ۲ را در زمینـه طراحی لبـاس برگزار می کند.

سـلماز آخونـدی از سـال ۹۴ تاکنـون داوری جشـنواره مـد و لبـاس فجـر اسـتان کـه 
زیـر نظـر اداره کل ارشـاد خراسـان رضـوی برگزار می شـود را در دسـت داشـته اسـت. سـال ۹۷ 

در نمایشـگاه دسـت آفرین کـه در بـرج میـاد تهـران برگـزار شـد حضـور می یابـد و 
را عرضـه می کنـد. همچنیـن در همیـن سـال  لباس هـای طراحـی شـده خـودش 
بـه همـت او نمایشـگاه طراحی لبـاس براسـاس مضامین شـاهنامه در جهاددانشـگاهی 

مشـهد دایـر می شـود.
او کـه طـراح لبـاس گـروه عملیات بحران برای شـهرداری منطقه ۹ نیز هسـت، سـال ۹۸ 
در همایـش ملـی ریحانـه کـه در دانشـگاه فردوسـی و ویژه زنـان کارآفرین برگزار شـد، 

بـه عنـوان مربی و منتور حضور داشـته اسـت.
بـه گفتـه خـودش تاکنـون ۱۸ کارگاه آمـوزش تخصصـی برگزار کـرده و بـه کارآموزان 
و دانشـجویانش تکنیک هـای تخصصـی طراحـی روی لبـاس، سـوزن دوزی، چـرم دوزی 

و... را یـاد داده اسـت.
او، چـون جـزو اولیـن فارغ التحصیـان مقطـع کارشناسـی رشـته طراحی لباس اسـت، 
لبخنـدی می زنـد و می گویـد: وقتـی لباسـی طراحـی می کنـم و بایـد داوری شـود، 
داور هـا دانشـجویان خـودم هسـتند. نگاهش را بـه پایین مـی دوزد، اما ذهنـش انگار در 
آینـده سـیر می کنـد. بعـد با آرامـش می گوید: تمام تاشـم این اسـت که سـکاندار های 
خوبـی باشـیم و بسـتر به شـکلی فراهم شـود کـه در سـال های آینـده تحصیل کرده های 

ایـن رشـته افزایـش پیـدا کنند تـا شـاهد رقابـت و ایده پردازی های بیشـتری باشـیم.

۵ ماه تحقیق برای طراحی لباس پاکبانان
طـراح لبـاس سـوارکاری، از بیـن پوشـه هایش برگـه ای را بیـرون مـی آورد کـه روی آن 
لبـاس جدیـد پاکبانـان طراحـی شـده اسـت. وقتـی می گویـد پنج مـاه به طـور گروهی 
کار کرده انـد تـا بـه ایـن طـرح رسـیده اند برایـم عجیـب اسـت. تعجـب را از نگاهـم 
می فهمـد و خـودش پشـت بندش می گویـد: حتمـا از خودتـان می پرسـید مگـر چه کار 
می کننـد کـه یک نقاشـی پنج ماه طول می کشـد. همه این سـؤال برایشـان پیـش می آید.

بعـد هـم شـروع به توضیـح دادن می کنـد: وقتی قرار اسـت لباسـی برای شـغل خاصی 
طراحـی شـود، تمـام تاریخچه آن شـغل و لباس هایی را که تاکنون در کشـور ما و دیگر 
کشـور ها بـرای شـاغان آن طراحـی شـده اسـت بررسـی می کنیـم. تحقیـق می کنیـم 
لباس هـای گذشـته چـه ضعف هایـی داشـته اند و شـاغان آن بـه چـه چیز هایـی نیـاز 
دارنـد. بـه عنـوان مثال بـرای لباس های امدادرسـانان، باید جیب گوشـی همـراه طوری 
طراحی شـود که هنگام امدادرسـانی های سـخت و وقتی نشسـت و برخاسـت می کنند 
تلفـن همـراه از جیبشـان نیفتـد و از طرفـی دردسترسشـان باشـد و در شـرایط دشـوار 
بتواننـد به راحتـی آن را پاسـخ دهنـد. پیـدا کـردن این نیاز هـا و طراحی کردن به شـکلی 

کـه خواسـته دارنده شـغل تأمین شـود، نیاز بـه مطالعات زیـادی دارد.
بار هـا طراحـی می شـود و بعـد از کارشناسـی می بینـم باز نیاز بـه اعمال تغییرات اسـت 
تـا در نهایـت بـه یـک طـرح می رسـیم. دربـاره پاکبانـان باید روان شناسـی رنـگ انجام 
شـود. لبـاس دیـد شـب داشـته باشـد. بعضـی قسـمت هایش نیـاز بـه اسـتحکام زیادی 
دارد در غیـر ایـن صـورت سـریع کهنـه و بااسـتفاده می شـود و خیلی مـوارد دیگر که 
همـه از راه مطالعـه و تحقیـق بـه دسـت می آیـد و بعـد براسـاس یافته هـای تحقیقـات 
بایـد طرحـی ارائـه شـود کـه حداکثـر کارآیـی و راحتـی را داشـته باشـد و از طرفی 

بـه لحـاظ قیمت تمام شـده، مناسـب ارگان سـفارش دهنده باشـد.
آخونـدی طـی سـال های اخیـر بیشـتر بـر آمـوزش طراحـی مـد و لبـاس تمرکـز دارد. 
وقتـی علـت را از او می پرسـم لبخنـد می زنـد و می گویـد: در ایـران عـرف بر این اسـت 
کسـی کـه طراحـی لبـاس را انجـام می دهـد خـودش آن را مـی دوزد و ارائـه می کنـد، 
ولـی مـن اهل دوخـت و دوز نبوده ام و نیسـتم. تاکنون هم هر لباسـی طراحـی کرده ام، 
دوخـت و دوز آن را دیگـر اعضـای گـروه انجـام داده اند برای همین احسـاس کردم بهتر 
اسـت بـر حـوزه آموزش متمرکز باشـم، چـون از طرفی اهـل خیاطی نیسـتم و از طرفی 

نیـاز بـه تربیـت نیروی طـراح داریم.

 طراحی لباس پاکبانان مشهدی_ ۱۳۸۶
بـه دنبـال همیـن موضـوع سـال ۹۵ از سـمت سـازمان صنعت و معدن اسـتان، سـمت 
سرپرسـتی پشـتیبانی مشـاغل خانگـی در زمینـه طراحـی و دوخـت لبـاس مشـاغل 
برعهـده مـن گذاشـته شـد کـه تاکنـون هـم در آن هسـتم. پر طـرف دار بـودن نقـوش 
شـرقی در همـه دنیـا یکـی از لباس هایـی که ایـن مدرس دانشـگاه طراحی کـرده مانتو 
جلـو بسـته اسـت و دربـاره اش این گونـه توضیـح می دهـد: بـا مد شـدن مانتو هـای جلو 
بـاز، چـون مطابـق اعتقـادات دینـی و مذهبـی مـا نیسـت، نیـاز بـه طراحـی مانتو های 
پوشـیده را احسـاس کـردم و سـال ۹۷ چنـد مـدل از این مانتو هـا را طراحـی کردم که 

در نمایشـگاه دسـت آفرین بـرج میـاد عرضه شـد.
ادامـه ایـن گفتگـو بـه سـمت رواج مد های غربی کشـیده می شـود. آخونـدی دیدگاه های 
جالبـی در ایـن بـاره دارد. بـه عقیـده او خیلی از مد هـا و نقوش فعلی برگرفتـه از فرهنگ 
خودمـان اسـت، اما به شـکل غیرمناسـبی که بـا فرهنگ و اعتقـادات ما هم خوانـی ندارد 
عرضـه شـده اسـت. او می گویـد: نقـوش شـرقی در همه دنیا پرطـرف دار اسـت و عاوه بر 
طراحـی لبـاس، در طراحـی سـاختمان، کاشـی، قالـی، کفـش و ... بـه کار برده می شـود. 
البتـه غربی هـا، نقـوش شـرقی را بـا طرح هـا و ایده هـای خودشـان ترکیـب می کننـد و 
طرح هایـی خلـق کرده انـد کـه باعـث پیشـرفت هنر و صنعـت مد و لبـاس در آنجا شـده 

اسـت، امـا همیـن طرح هـا را به شـکل نامناسـبی وارد کشـور خودمـان کرده اند.
بـه نظـر او تبـادل هنـر و فرهنـگ الزمه پیشـرفت کشورهاسـت، امـا آنچـه در این بین 
اتفـاق افتـاده ایـن اسـت کـه نقوش ما بـه غرب رفته و اسـتفاده شـده، امـا طراحی های 

غربـی کـه برپایـه نقـوش خودمـان اسـت به شـکلی منفی وارد کشـورمان شـده اسـت؛ 
بنابرایـن الزم اسـت کـه مـا بـا توجـه بـه اعتقـادات و فرهنـگ خودمـان، طراحی هـای 

جدیـد و مـورد نیـاز را داشـته باشـیم و به بـازار عرضـه کنیم.

زنده کردن هنر ایالت و عشایر
او بـه رویکـرد خوبـی کـه از سـال ۸۰ در دانشـگاه های هنـر آغـاز شـده اشـاره می کند 
و توضیـح می دهـد: از آن زمـان تاکنـون در طراحی هـای همـه رشـته های هنـری، روی 
نقـوش اصیل عشـایر و ایات کار شـده اسـت و در نتیجـه این رویکرد، اکنـون می بینیم 
کـه چطـور صنایـع دسـتی و هنر های اصیل ما تقاضای بیشـتری نسـبت به قبـل دارند. 
در واقـع بـه نوعـی می توانـم بگویم این نقـوش دوباره در فرهنگ و هنر ما زنده شـده اسـت 

و داریـم پـی بـه ارزش آن هـا می بریم.
آخونـدی آهـی از حسـرت می کشـد و ادامـه می دهـد: فـرش دسـتبافی که زیـر پایمان 
می اندازیـم آن قـدر هنـر و رمـز و راز و زیبایـی در خـودش نهفتـه دارد کـه در بسـیاری 
کشـور ها بـر روی دیـوار نصـب می شـود، اما ما، چـون همیشـه در معرض ایـن هنر های 

ارزشـمند بوده ایـم قـدرش را نمی دانیـم.

خالقیت، فرمول دارد
آخوندی خاقیت را عامل اصلی موفقیت در رشته طراحی لباس می داند، اما معتقد است 
برخاف تصور عموم، خاقیت امری ذاتی و فی البداهه نیست که یک باره به ذهن فرد خطور 
کند. او می گوید: خاقیت ترکیبی از خودشناسی و دگرشناسی است و قوانینی دارد که هرکس 

طبق این قوانین حرکت کند می تواند به خاقیت برسد و خالق ایده های نو باشد.
ایـن طـراح موفـق ادامـه می دهـد: بسـیاری از افـراد فکـر می کننـد خاقیـت یـک نوع 
اسـتعداد درونـی و هنـری اسـت در حالی کـه اصـا این طـور نیسـت و نوعـی طراحـی 

مهندسـی دارد کـه بایـد طی شـود.
او بـه پیکاسـو هنرمنـد معـروف اشـاره می کنـد کـه ثابـت کـرد هنـر را می تـوان بـا 
محاسـبات ریاضـی انجـام داد. بعـد هـم تأکیـد می کنـد کـه در رشـته طراحـی لباس و 

هـر رشـته دیگـری، فـرد بایـد فرمـول خاقیـت را یـاد داشـته باشـد.
آخونـدی ایـن فرمـول را شـامل پنـج مرحلـه می دانـد کـه بـه ترتیب شـامل »بررسـی 
آنچـه کـه هسـت«، »بررسـی نیازمندی هـا«، »بررسـی توانمندی هـا«، »رفـع اشـکاالت 
قبلـی« و »خروجـی نهایـی یـا همـان ایـده خاقانه« اسـت. به نظـر او هر فـردی در هر 

رشـته ای اگـر ایـن مراحـل را طـی کنـد می توانـد ایده هـای خاقانـه بدهد.
ایـن موضـوع باعث شـده اسـت کسـانی کـه در کاس هـای او شـرکت می کننـد انگیزه 
بیشـتری کسـب کننـد و امیـدوار شـوند بـه اینکـه آن ها هـم می تواننـد در مسـیر ارائه 

طرح هـای جدیـد بـه موفقیت برسـند.
آخونـدی معتقـد اسـت خاقیـت در نتیجـه تسـلط بـه موضـوع و احاطـه داشـتن 
بـه تمـام جنبه هـای آن بـه دسـت می آیـد. بـه عبارتـی دیگـر فـرد بایـد آن قـدر در 

موضوعـی غوطـه ور شـود کـه بتوانـد بـه خلـق ایـده و نظر بپـردازد.

طراحی لباس در المان های نوروزی
وقتـی سـال ۸۶ از لباسـی کـه آخونـدی برای پاکبانـان پایتخـت معنوی ایـران طراحی 
کـرده بـود رونمایـی می شـود، بـه او پیشـنهاد می کننـد وارد حـوزه المان هـای نوروزی 
هـم بشـود. او آن روز هـا را این گونـه یـاد می کنـد: ابتـدا برایـم عجیـب بـود و بـا خودم 
می گفتـم چطـور المانـی طراحـی کنم کـه در آن لباس بـه کار رفته باشـد. مدتی ذهنم 
مشـغول بـود و روی المان هـای شـهری دیگـر شـهر ها و کشـور ها تحقیق می کـردم. در 
نهایـت بـا خـودم گفتـم المان حاجـی فیـروز را با لباس هایـش طراحی کنم و سـال ۹۰ 
پـس از طـی کـردن مراحـل تصویب و اجـرا، این المـان در میدان هاشـمیه نصب شـد. 

حـاال دیگـر لـذت کار روی المان هـا بـه مذاقم نشسـته بود.
از اینکـه می دیـدم مـردم بـا المانی کـه طراحی کـرده ام عکـس یـادگاری می گیرند لذت 
می بـردم و حـس خوبـی داشـتم برای همین دوسـت داشـتم برای سـال بعد هـم طرح و 
ایـده داشـته باشـم؛ بنابرایـن پس از نصب المـان حاجی فیـروز، ذهنم درگیر ایـن بود که 
بـرای سـال بعـد چـه المانـی می توانـم طراحی کنـم. از آخـر به ایـده طراحـی لباس های 
خانـدان قاجـاری روی گلدان هـای هفـت سـین رسـیدم و ایـن ایـده هـم تصویب شـد و 

سـال ۹۱، ایـن المـان در میـدان هنرسـتان در معرض دید شـهروندان قـرار گرفت.

طراحی لباس حاجی فیروز برای استقبال از بهار- ۱۳۹۰
استفاده از نقوش شرقی در غرب

این طراح لباس از تبادل فرهنگی بین شرق و غرب سخن به میان می آورد و می گوید: 
سال هاست که طراحان مد و لباس غربی از نقوش شرقی روی پوشاک استفاده می کنند. 
حتی در ایتالیا و فرانسه که مهد مد و لباس هستند و بیشترین پیشرفت های طراحی لباس 
در این دو کشور انجام شده، استفاده از نقوش شرقی جایگاه ویژه ای دارد و برند های معروف 

آن ها دارای طراحی های شرقی هستند و با قیمت گرانی به فروش می رسند.
بـه گفتـه او طرح هـای قشـقایی و ترکمن نیـز در همه دنیا اسـتفاده می شـوند و با دیگر 
طرح هـای خودشـان ترکیـب می شـوند. حتـی در طراحـی دکوراسـیون و فضاآرایی هم 
معمـاری شـرقی مـورد توجـه غـرب اسـت، امـا این ها کمتـر بیان می شـود و بـه همین 

دلیـل جوانانمـان کمتـر بـه اهمیـت، جایگاه و زیبایـی اصالت هنـر ایرانی پـی برده اند.
گزارش : فهیمه شهری

هنرنمایی بانوی شرقی 
در حوزه طراحی

 مد و لباس

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

بيمه پارسيان )بيمه سالمت( در تهران )مترو سبالن( 
جهت تكميل كادر خود از افراد واجد شرايط زير دعوت به 

همكاري مي نمايد:
 منشي

كارمند اداري )مبتدي و با سابقه(
 كارمند فروش

 ديپلم - كارداني - كارشناسي - كارشناسي ارشد
 سن استخدام 18الي 45 سال

 مسير آسان و راحت جنب ايستگاه بي آرتي و مترو سبالن
 حقوق ثابت به همراه مزايا

 شنبه تا چهارشنبه 9الي 17 پنجشنبه ها تا 14:30

متقاضيان محترم ميتوانند رزومه خود را به شماره واتساپ 
درج شده ارسال نمايند.

)whatsapp( 09127992734 

لينک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112515 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت ايستا فوالد توحيد 
جهت تكميل كادر كارخانه نورد واقع در شهرك صنعتي 

ايوانكي از استان هاي تهران و سمنان از افراد واجد شرايط 
زير دعوت به همكاري مي نمايد.

سرپرست فني
آقا،  تمام وقت، داراي مدرك مكانيک يا صنايع

atuocad سن 25 تا 42 سال، تسلط بر
سابقه كار در كارخانه هاي توليدي يا نورد

حقوق ثابت، پاداش، بيمه، سرويس اياب ذهاب
اضافه كاري، عيدي و سنوات

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

 tohidmetal@gmail.com

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112570

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

 فيدار سپند رايكا 
جهت تكميل كادر خود در استان قم از افراد واجد شرايط زير 

دعوت به همكاري مي نمايد.
مهندس برق صنعتي

آقا، داراي سابقه كار، تمام وقت
داراي حداقل كارداني برق

داراي حداقل 1 سال سابقه كار در كارخانجات
آشنا به تعميرات برق صنعتي، حداكثر سن تا 35 سال
بيمه،  بيمه تكميلي سرويس رفت و برگشت ناهار

حقوق به صورت توافقي، بيمه تامين اجتماعي
بيمه تكميلي رايگان، سرويس از تمامي نقاط

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

واتساپ 09126515266
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112567

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت فرا پتروسازان انرژي مجري پروژه هاي 
EPC جهت تكميل كادر خود در استان  مركزي، اراك از 

افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
كارشناس بازرگاني

خانم، تمام وقت،  ترجيحاً رشته هاي مرتبط با ليسانس 
مديريت بازرگاني و مهندسي صنايع

office آشنا به زبان انگليسي و برنامه
 داراي حداقل 2 سال سابقه كارمفيد، بيمه از روز اول كاري

بيمه تكميلي، حقوق توافقي
مسئول دفتر

 خانم، تمام وقت، ترجيحاً رشته هاي مرتبط با كامپيوتر يا 
حسابداري

آشنا به زبان انگليسي و برنامه office، 3 سال سابقه كار
بيمه از روز اول كاري، بيمه تكميلي، حقوق توافقي

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

resume.arak@gmail.com
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112558

دعوت به همکاری

صنايع چيني زرين ايران در راستاي تكميل كادر خود در 
مباركه از واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

نيروي واحد تداركات
آقا، بصورت حضوري و تمام وقت

ليسانس مهندسي صنايع- مديريت صنعتي – مديريت بازرگاني
داراي حداقل دو سال سابقه كار

در زمينه تامين كاال )آشنايي با حوزه خريد و منابع تامين بازار(، 
ساخت و توليد قطعات يا تعمير و نگهداري ماشين آالت

ساعت و روز كاري: شنبه تا 5 شنبه 7 تا 14:45
متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند.

pedramforoughi1365@yahoo.com
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112554

شركت EPC فعال در پروژه هاي نفت و گاز 
براي پروژه خط لوله بروش EPC نياز

 به مهندس سيويل
 با مشخصات ذيل دارد ، لطفا در صورت تمايل رزومه خودرا 
 epcprojectresume@gmail.com  به ادرس

ارسال نماييد.
1.مسلط به متره، براورد و فهرست بهاي راه و باند و ابنيه  

2. حداقل سابقه 5 سال، محل پروژه ، خوزستان
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112550

دعوت به همکاری

كارخانه توليدی و پيمانكاری در تهران )محدوده پاسداران( جهت تكميل كادر خود از افراد واجد شرايط زير دعوت به 
همكاری می نمايد:

مهندس مكانيک
Autocad و Revit و  solidworks و  carrier مسلط به نرم افزارهای
آشنا به طراحی سيستم های تهويه و تصفيه هوا )هواساز، چيلر، اگزاست فن، فيلتر(

دارای حداقل 3 سال كار مرتبط در زمينه طراحی هواساز و انجام محاسبات كانال كشی و برآورد مكانيک، باالنسينگ 
 به همراه حقوق و مزايا ، بيمه تامين اجتماعی و بيمه تكميلی

 متقاضيان واجد شرايط می توانند رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند.

 Engineerexpertinfo@gmail.com

دعوت به همکاری
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دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شناسنامه دارشدن ۴۰۰ هزار کارآفرین در کشور
از  برتر  کارآفرینان  سامانه  از  رونمایی  نشست  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 

شناسنامه دارشدن ۴۰۰ هزار کارآفرین در کشور خبر داد.
به گزارش بازارکار، حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین 
نشست با کارآفرینان برتر کشور، اظهار کرد: با شناسایی نیازمندی ها و چالش های حوزه 

اشتغال به پایداری و شکوفایی بنگاه های اقتصادی و تولیدی کمک خواهیم کرد.
وی گفت: کارآفرینان، میدان داران اصلی زیست بوم اشتغال کشورند و باید همه بدنه 

دولت و حاکمیت تسهیل گران رونق کارآفرینی در کشور باشند.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: در ارتباط با توسعه رفاه اجتماعی و رونق 
اقتصادی، چهار کالن پروژه را در وزارت مردم آغاز کرده ایم که به سرانجام رسیدن آن 

می تواند به تحول اقتصاد و رشد شاخص های توسعه کشور کمک کند.
وی افزود: کالن پروژه زیست بوم ملی اشتغال مهمترین اقدام برای هم افزایی و کمک به رفع 
موانع بهبود کارآفرینی در کشور است و کارآفرینان میدان داران اصلی زیست بوم اشتغال کشورند 

و باید همه بدنه دولت و حاکمیت تسهیل گران رونق کارآفرینی در کشور باشند.
عبدالملکی با اشاره به سیستم معیوب بانکی، مالیاتی و بیمه ای و نقش آن در کندی حرکت 
سرمایه گذاران، گفت: کارآفرینان در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و باید به رفع موانع 

آن ها توجه داشت.
وی اظهار کرد: حمایت دیپلماتیک در حوزه تجارت بین الملل از نیازهای کارآفرینان است 

که به صورت ویژه در دستور کار وزارت مردم قرار دارد.
عبدالملکی با اشاره به راه اندازی مرکز تجارت در کشورهای خارجی، گفت: اصالح رویه های 

گذشته در تجارت و صادرات و طراحی سامانه های هدفمند می تواند راهگشا باشد.
دبیر شورای عالی اشتغال از برگزاری منظم نشست ها در سطح ملی و استانی با کارآفرینان 
خبر داد و افزود: مکاتبات الزم با وزرا و استانداران برای شناسایی، معرفی و حمایت از 

کارآفرینان مرتبط انجام گرفته است.

زیست بوم ملی اشتغال نظریه دولت برای تحقق 
یک میلیون شغل 

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص 
اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال، گفت: یکی از این مصوبات خوب، زیست بوم ملی 

اشتغال است که نظریه دولت برای تحقق یک میلیون شغل در طول سال است.
محمود کریمی بیرانوند، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در حاشیه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: یکی از این اقدامات اساسی 
برگزاری دو جلسه شورای عالی اشتغال به ریاست آیت اهلل رئیسی بوده است که حضور 
ایشان در این شورا در ۶ ماهه گذشته نشان اهمیت این شورا می باشد و در این 

مدت ۳۴ مصوبه ملی نیز اخذ شده است.
وی اظهار داشت: در خصوص اجرای همه مصوبات شورای عالی اشتغال، پیگیری های الزم 
صورت گرفته است. یکی از این مصوبات خوب، زیست بوم ملی اشتغال است که نظریه 

دولت برای تحقق یک میلیون شغل در  طول سال است.
وی ادامه داد: از دیگر کارهای صورت گرفته راه اندازی سامانه جستجوی شغل بوده است. 
با توجه به فعالیت ۱۲۰۰ کاریابی در کشور، نیازمند ساماندهی و رصد آنالین آنها بودیم که 
سامانه جستجوی شغل این مهم را بر عهده گرفته و بیش از ۱۷۰ هزار فرصت شغلی در 

این سامانه بارگذاری شده است.
سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
از اقدامات صورت گرفته دیگر، تدوین آیین نامه اصالحی هدایت نیروی کار است که با 

مشارکت هیأت اندیشه ورز انجام شده است.
کریمی بیرانوند اضافه کرد: ۵۲ دستگاه فعال در حوزه اطلس ملی اشتغال زای کشور نیز 
در این مدت شناسایی شده است و میادین کارآفرینی به عنوان مکان هایی برای اشتغال 

و ایده پردازی در حوزه کسب و کارها به عنوان یک طرح، ارائه و در حال پیگیری است.
کریمی بیرانوند گفت: در حوزه ساماندهی اتباع خارجی بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از 
این محل واریز به خزانه داشته ایم و در حدود ۱۷۴ هزار پراونه کار تمدید یا صادر شده و 

۵۹۰۰ نفر نیروی کار ایرانی نیز جایگزین این اتباع خارجی شده اند.

رشته کارشناسی ارشد تعاون راه اندازی می شود 
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی رشته کارشناسی ارشد 
تعاون در کشور خبر داد و اعالم کرد: این موضوع با هدف توسعه نیروی انسانی در بخش 

تعاون کشور و با همکاری دانشگاه ها صورت می گیرد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه  از اختصاص دو هزار میلیارد 
تومان برای تعاونگران در استان ها و همچنین ۱۳۰۰ میلیارد تومان هم در حوزه 

مشاغل خانگی و روستایی در راستای توسعه و تقویت بخش تعاون در کشور خبر داد.
دکتر مهدی مسکنی از خبرهای خوش در حوزه تعاون خبر داد و اعالم کرد: عالوه بر 
تقویت تعاونی های برای توسعه اشتغال و کارآفرینی در این بخش، در تالش هستیم تا 
قبل از عید ارتباط سامانه بخش تعاون با ثبت شرکت ها برقرار شود و ما در این زمینه 
نخستین دستگاه خواهیم بود که این ارتباط را ایجاد می کنیم که قبل از عید به صورت 

رسمی رونمایی می شود.
وی از ما آمادگی سرو سامان داده به دو باشگاه استقالل و پرسپولیس از طریق شرکت های 

تعاونی خبر داد و اعالم کرد: هم با باشگاه استقالل و هم با باشگاه پرسپولیس در این زمینه 
جلسه برگزار کرده ایم.

صدور کارت های بازرگانی برای شرکت های تعاونی
معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت : صدور کارت های بازرگانی برای 

شرکت های تعاونی در حال پیگیری است
مسکنی تصریح کرد: رویکرد دولت تقویت تعاونی های تولیدی با رویکرد صادرات است که بر همین 
اساس صدور کارت های بازرگانی برای شرکت های تعاونی توسط اتاق تعاون در حال پیگیری است.

همواره با کمبود نیرو در بخش های مختلف بهزیستی 
مواجه هستیم 

رئیس سازمان بهزیستی کشور در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور هفت میلیون نفر است و 

بیش از ۲۰ هزار نیرو پرتالش در سراسر کشور به این جامعه بزرگ خدمات رسان هستند.
دکتر علی محمد قادری، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در این گفتگو 
با اشاره به اینکه همیشه با کمبود نیرو در بخش های مختلف بهزیستی مواجه هستیم 
تصریح کرد: بسیاری از مشاغل حوزه بهزیستی جزو مشاغل سخت هستند و ما در تالش 
هستیم با مجوزهای سازمان اداری و استخدامی از نیروهای توانمند و عالقمند به کار در 

حوزه بهزیستی جذب کنیم.
وی به سهم سازمان بهزیستی کشور در زمینه اشتغال مددجویان و معلوالن اشاره کرد و 
گفت: از طریق های ۱۶ و ۱۸ به زنان و مددجویان دارای معلولیت تسهیالت مالی در قالب 

وام برای اشتغال اعطا می کنیم.
گفتنی است دکتر کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی نیز امروز در نشست خبری خود بر توسعه اشتغال و استخدام معلوالن تاکید 

کرد و آن را از اولویت های خود در زیست بوم توسعه اشتغال عنوان کرد.

سامانه پایش کار رونمایی شد 
 

سامانه ملی پایش کار در نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت مردم رونمایی شد.
 به گزارش بازارکار، »علی حسین رعیتی فرد« معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در آیین افتتاح این سامانه گفت: صیانت از نیروی کار، رعایت حقوق صنفی 
اصحاب کار و تولید، بهبود شرایط کار، تأمین ایمنی و سالمت شغلی کارگران و همچنین 
پیگیری بهبود وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران پرتالش از اولویت های دولت 

سیزدهم است.
وی افزود: ارتقای بهره وری کار و پایداری مشاغل در راستای تأکیدات وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی نیز از اهداف معاونت روابط کار است.
رعیتی فرد با تأکید بر اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات کار، اظهار کرد: تمام کارگاه ها 
و بنگاه های اقتصادی، در اسرع وقت با نهایت دقت، نسبت به خودارزیابی و تکمیل فرم های 
خوداظهاری این سامانه پیرامون وضعیت اجرا و اعمال قوانین و مقررات کار باید 

اقدام نمایند.

جذب بیش از ۹۰ هزار بیمه شده جدید در مدت ۶ ماه
 

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گفت: در مدت ۶ ماه 
شروع به کار دولت سیزدهم، تا به امروز بیش از ۹۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات بیمه 

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر قرار گرفتند.
از سوی دیگر، »بیت اهلل برقراری« در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای ۶ ماهه 
وزارت مردم اظهار کرد: طرح حمایت از خانوارهای محروم برای اولین بار علی رغم این که 
در الیحه بودجه نیامده بود از طریق کمیسیون تلفیق مجلس برای تداوم پوشش بیمه ای 

خانوارهای کم برخوردار و اقشار محروم جامعه در دستور کار است.
برقراری با بیان اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از نظر قدمت 
نو پا محسوب می شود، گفت: گفتمان عملیاتی صندوق اگر مبتنی بر علم باشد به تحوالت 

بزرگی منجر می گردد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با اشاره به برنامه های 
غرفه این صندوق در نمایشگاه دستاوردهای ۶ ماهه وزارت مردم گفت: در این نمایشگاه 
با اتحادیه قرآن و عترت تفاهم نامه ای منعقد خواهیم کرد که طی آن ۳۰ هزار نفر تحت 

پوشش صندوق بیمه اجتماعی قرار خواهند گرفت.
وی افزود: عقد تفاهم نامه برای ۳۰ هزار نفر شاغلین فصلی نیز در این نمایشگاه محقق 

خواهد شد.
برقراری خاطر نشان کرد: در طول مدت ۶ ماهه سطح درآمدی صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستائیان و عشایر ۶۰ درصد افزایش داشته که از بدو تأسیس صندوق تا به 

امروز این میزان رشد بی سابقه بوده است.

 گزارش : امیر علی بینام 

گزارش بازارکار از نمایشگاه دستاوردهای 180 روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ 

از پیگیری تفاهم نامه های اشتغال در سند زیست بوم
 تا شناسنامه دار شدن ۴00 هزار کارآفرین

اشاره: 
نمایشگاه دستاوردهای 18۰ روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور بهادری جهرمی سحنگوی دولت و دکتر عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در طبقه یازدهم این وزارتخانه افتتاح شده تا بیستم اسفندماه ادامه دارد. نمایندگان و مسئوالن بازدیدکنندگان اصلی این نمایشگاه هستند. در این 
نمایشگاه معاون و مدیران بخش های مختلف زیرمجموعه وزارت تعاون و کار با برگزاری نشست های خبری دستاوردهای خود را تشریح می کنند. گزارشی برخی 

از فعالیت را در در گزارش پیشرو می خوانید.
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

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

مدير توليد
 آقا، تمام وقت، داراي حداقل 5 سال سابقه مديريت يا 

سرپرستي خط توليد در شركت هاي صنعتي
مسلط به زبان انگليسي، رشته هاي مهندسي و مديريت

حقوق توافقي، بيمه، سرويس
كارشناس فني

 آقا،  تمام وقت، حداقل داراي 3 سال سابقه كار مرتبط
رشته هاي مهندسي مكانيك، حقوق توافقي، بيمه، سرويس

مدير برق
 آقا، تمام وقت، داراي حداقل 5سال سابقه كار در حوزه برق 

الكترونيك و قدرت در شركت هاي صنعتي معتبر
حقوق توافقي، بيمه، سرويس

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

لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.
واتساپ 09105821329

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112557 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك شركت توليدي واقع در شهرك صنعتي البرز 
جهت تكميل كادر فني خود در استان  قزوين از افراد واجد 

شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
سرپرست برنامه ريزي و توليد
آقا،  تمام وقت،  كارشناسي يا ارشد

سابقه كاري مرتبط، توانايي مديريت و انجام كارهاي تيمي
دانش نرم افزاري مناسب )مسلط به اكسل(

ترجيحا آشنا با دستگاه هاي اكسترودر
اضافه كاري، شيفت كاري

تكنسين برق
 آقا، تمام وقت، رشته برق، با سابقه كار مرتبط

ترجيحا آشنا با دستگاه هاي اكسترودر
اضافه كاري، شيفت كاري

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

لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.
واتساپ 09122052054

لينك :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112556 

دعوت به همکاری

كارشناس فروش
 آقا/ خانم، حقوق توافقي

ساعت و روز كاري: شنبه تا چهارشنبه
جمع آوري، آناليز و سازماندهي اطالعات

شناسايي مشتريان جديد
معرفي خدمات و سرويس ها

مشاوره و فروش
متقاضيان بايستي حداقل يكي از شرايط زير را داشته باشند:

حداقل مدرك كارشناسي براي رشته مديريت با گرايش هاي 
بازرگاني و بازاريابي، MBA با گرايش هاي بازرگاني، 

بازاريابي يا لجستيك
حداقل مدرك كارشناسي ارشد براي ساير گرايش هاي مديريت و 

همچنين رشته صنايع
حداقل مدرك كارشناسي براي رشته صنايع و گرايش هاي 
مختلف مديريت به شرط ارائه گواهينامه يا مدرك مرتبط با 

بازرگاني، بازاريابي و MBA از آموزشگاه هاي معتبر

مدرك كارشناسي با حداقل 2سال تجربه فعاليت به عنوان 
كارشناس فروش در شركت هاي حمل و نقل دريايي يا كشتيراني

مهارت فروش، مهارت ارتباط موثر با مشتري
مهارت مذاكره، تسلط به زبان انگليسي

گواهي و مدرك معتبر مرتبط  ، تجربه كار در زمينه مرتبط
آدرس دفتر شيراز: شهرك آرين، پارك علم و فناوري فارس

 ارسال رزومه به ايميل  يا ارسال به شماره واتساپ زير
 بررسي رزومه يا اطالعات از طرف آرين الين

 دعوت براي مصاحبه حضوري
آغاز همكاري

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

m.jalali@arianline.com

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112555 

شركت حمل و نقل بين المللي Arian Line براي تكميل كادر خود در شيراز به افراد واجد شرايط زير نيازمند است:

دعوت به همکاری

شركت تعاوني فوالد كوير اردستان جهت تكميل كادر خود در واحدهاي مالي و منابع انساني و اداري در تهران از واجدين شرايط 
زير دعوت به همكاري مي نمايد:

نيروي واحد حسابداري و مالي
كارشناسي حسابداري

 با حداقل 4 سال سابقه كار مفيد در زمينه حسابداري
 مسلط به نرم افزار هاي آفيس Microsoft»Office«” و 

مالي )به ويژه نرم افزار نوسا يا همكاران سيستم(
مسلط به اكسل و ورد

نيروي واحد منابع انساني و اداري
كارشناسي اداري يا منابع انساني

 داشتن علم باال در استفاده و كار با كامپيوتر به خصوص كار با 
Microsoft Office، Excelو سيستم پرسنلي

مسلط به امور اداري ،آشنا به امور كاركرد بيمه و موارد پرسنلي
داراي سوابق كاري

با حداقل 4 سال سابقه كار مفيد در زمينه اداري يا منابع انساني و 
مسلط به نرم افزارآفيس )بويژه pw kara ،اتوماسيون اداري( 

 )اكسل و ورد(

مدير بازرگاني
 رشته معدني يا متالوژي، تجربه كار در فوالد

متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت تكميل فرم درخواستي و 
اطالعات شغلي و شماره تماس خود را به صورت جامع و كامل 

)در قالب رزومه PDF( به ايميل زير ارسال نمايند.

hr@kavirsteelco.ir
لينك :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112516 

هر سرباز یک مهارت 
  

مهارت آمــوزی  جامــع  طــرح   
كاركنــان وظيفــه بــا هــدف آمــوزش 
و  پايــه  عمومــی،  مهارت هــای 
اشــتغال  تســهيل  و  تخصصــی 

ســربازان اجــرا مــی شــود.
و  گــزارش خبرگــزاری صــدا  بــه 
غربــی،   آذربايجــان  مركــز  ســيما 
ضــرورت  دوره  كــه  ســربازانی 
خدمــت ســربازی را مــی گذراننــد 
مــی تواننــد در طــول خدمــت، يكــی 
ــوزش  ــی را آم ــای كارآفرين از مهارته

ببيننــد.
طــرح جامــع مهارت آمــوزی كاركنــان وظيفــه از اوايــل خردادمــاه ۱3۹۶ بــا ايجــاد قــرارگاه 

مركــزی مهارت آمــوزی كاركنــان وظيفــه ذيــل ســتاد كل نيروهــای مســلح اجرايــی شــد.
ــی و  ــه عموم ــت وظيف ــاط در خدم ــت و نش ــاء جذابي ــدف ارتق ــع باه ــرح درواق ــن ط  اي
همچنيــن مهارت آمــوزی كاركنــان وظيفــه در دوران قبــل، حيــن و پــس از خدمــت وظيفــه 
عمومــی كليــد خــورد و از شــش مــاه دوم ســال ۹۶ تاكنــون توانســته اســت بيــش از 25۰ 

ــد. ــرار ده ــی ق ــای مهارت ــرباز را تحــت آموزش ه ــزار س ه
در آذربايجــان غربــی نيــز تاكنــون بيــش از هــزار ســرباز وظيفــه ايــن آموزشــهای مهارتــی 

را در رشــته هــای مختلــف دريافــت كــرده انــد.

ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــی ب ــاد دانشــگاهی خراســان جنوب ــاون آموزشــی جه مع
طــرح «ســرباز مهــارت در اســتان« گفــت: ايــن طــرح در 2 دوره مهارت هــای 
زندگــی و اشــتغال و كارآفرينــی بــرای ۷۰۰ نفــر بهمــن مــاه امســال اجــرا و در 

پايــان بــه شــركت كننــدگان گواهينامــه اعطــاء شــد.
بــه گــزارش بــازاركار بــه نقــل از روابــط عمومــی جهــاد دانشــگاهی خراســان 
ــی  ــای زندگ ــربازان در كارگاه مهارت ه ــزود: س ــی اف ــی ابراهيم ــی مجتب جنوب
ــر  ــاط مؤث ــارت ارتب ــارت خودآگاهــی، مه ــا مه ــد آشــنايی ب ــا مفاهيمــی مانن ب
ــارت  ــترس، مه ــا اس ــه ب ــان و مقابل ــت هيج ــردی، مديري ــن ف ــط بي و رواب
ــئله،  ــل مس ــر خــالق و ح ــای تفك ــان، مهارت ه ــت زم ــری و مديري تصميم گي
ــی ازدواج آشــنا شــده و  ــی و مبان ــارت همدل ــادی، مه ــر انتق ــای تفك مهارت ه

ــد. ــن دوره را گذراندن اي

ــتغال و  ــای اش ــن در كارگاه مهارت ه ــدگان همچني ــركت كنن ــت: ش وی گف
كارآفرينــی؛ دوره هــای كليــات آشــنايی بــا زندگــی شــغلی، آشــنايی بــا آمادگــی 
و برنامه ريــزی شــغلی، اصــول رزومــه نويســی و مصاحبــه شــغلی، آشــنايی بــا 
ــدازی  ــا مراحــل راه ان ــنايی ب ــی كســب وكارها، آش ــای حمايت ــز و برنامه ه مراك
ــی و فــروش، آشــنايی  ــا مهارت هــای بازارياب كســب وكارهای خــرد، آشــنايی ب

بــا قوانيــن و مقــررات كســب وكار را فــرا گرفتنــد.
معــاون آموزشــی جهــاد دانشــگاهی خراســان جنوبــی بــا بيــان اينكــه 
ــادآور شــد: اجــرای طــرح  ــه دارد، ي ــان ســال ادام ــا پاي ــن طــرح ت اجــرای اي
ــه  ــه ای ب ــم نام ــان در تفاه ــوی وزارت ورزش و جوان ــارت« از س ــرباز مه «س
ــزاری  ــری برگ ــاد مج ــن نه ــون اي ــم اكن ــده و ه ــذار ش ــگاهی واگ جهاددانش

طرح هــای يادشــده اســت.

در خراسان جنوبی گواهی مهارت آموزی دریافت کردند ◄
۷۰۰ سرباز در خراسان جنوبی گواهی مهارت آموزی دریافت کردند 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان

ــهيالت  ــت: تس ــتان گف ــتاندار خوزس ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
بــه  نيروهــای مســلح  آمــوزی  مهــارت  قالــب طــرح  در  قرض الحســنه 

مشــموالن نظــام وظيفــه عمومــی در خوزســتان پرداخــت می شــود.
بــه گــزارش ايرنــا اقــا رضــا فتوحــی در جمــع خبرنــگاران بيــان كــرد: پرداخــت 
ــدازی  ــی در راه ان ــل توجه ــی قاب ــك حمايت ــد كم ــهيالت می توان ــن تس اي

ــژه در مناطــق كــم برخــوردار باشــد. ــه وي كســب و كارهــای خــرد ب
آمــوزش  پارســال كليــد خــورده و  نيمــه دوم  ز  ا يــن طــرح  ا وی گفــت: 
ــی،  ــش تكميل ــون در بخ ــت و اكن ــام گرف ــه انج ــام وظيف ــموالن نظ ــه مش ب

موضــوع تاميــن مالــی ايــن مهــارت آمــوزان در دســت اقــدام اســت.

فتوحــی ادامــه داد: دارنــدگان مهــارت بــا مراجعــه بــه مراكــز نظــام وظيفــه در 
ــد  ــدام كنن ــدارك اق ــل م ــا درخواســت و تكمي ــد ب سراســر خوزســتان می توانن
تــا پــس از بررســی و در صــورت برخــورداری از شــرايط بــه بانك هــای عامــل 

معرفــی شــوند.
ــون  ــزود: تاكن ــتان اف ــادی استاندارخوزس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــت ۶3 طــرح  ــتان ارســال شــده و در نهاي ــتان های خوزس ۷۰ طــرح از شهرس
از ۷۰ طــرح مطــرح شــده در كميتــه مربوطــه مصــوب شــد كــه تاميــن اعتبــار 

خواهنــد شــد.

پرداخت تسهیالت مهارت آموزی به مشموالن نظام وظیفه در خوزستان

در جریان بررسی الیحه بودجه مشخص شد؛

۱۵ هزار یورو نرخ خرید خدمت سربازی 
برای مشموالن مقیم خارج از کشور 

نمـــایندگان مجلس شـــورای اســـامی، شرایط اعطای کارت معــافیت از 
خدمت ســربــــازی بــــرای مشـموالن نظـام وظیفه عمومـی مقیم خارج 

از کشـور را تعییـن کردند.
نمـــایندگان مجلـس شـورای اسـامی و در جریان بررسـی بخـش درآمدی 
الیحـه بودجـه سـال ۱۴۰۱ کل کشـور، بـا بنـد الحاقـی ۳ تبصـره ۱۰ مـاده 

واحـده ایـن الیحـه موافقـت کردند.
بـر اسـاس این مصوبه، مشـمولین نظام وظیفـه عمومی مقیم خارج از کشـور 
کـه حداقـل پنـج سـال از زمـان فراخـوان آنهـا بـه خدمـت وظیفـه عمومی 
گذشـته باشـد، بـا رعایت اصل یکصد و دهـم )۱۱۰( قانون اساسـی می توانند 
بـا پرداخـت معـادل ریالـی پانـزده هـزار )۱۵.۰۰۰( یـورو کارت معافیـت از 

خدمت سـربازی دریافـت کنند.
سـربازان متاهـل دارای فرزنـد از مـادر ایرانی از بیسـت و پنـج درصد )%۲۵( 

تخفیـف برخوردار می شـوند.

◄

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان لرستان ◄
صدور ۵26 گواهینامه مهارت آموزی 

برای کارکنان وظیفه نیروی مسلح
ــاوری اطالعــات اســتان لرســتان گفــت: در ســال جــاری 52۶  ــر كل ارتباطــات و فن مدي
فقــره گواهينامــه مهــارت آمــوزی بــرای كاركنــان وظيفــه نيــروی هــای مســلح در اســتان 

لرســتان صــادر شــده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ICT اســتان لرســتان، شــهاب حيــدری مديــر كل ارتباطــات 
ــا توجــه بــه برنامــه ريــزی صــورت  و فنــاوری اطالعــات اســتان لرســتان اظهــار كــرد: ب
گرفتــه برگــزاری دوره هــای امنيــت شــبكه، تعمييــرات موبايــل، شــبكه هــای كامپيوتــری، 
ــوزه ICT و  ــارت ســربازان در ح ــاء مه ــا هــدف ارتق ــوری ب ــك و فيبرن تجــارت الكتروني
ــد از ترخيــص از خدمــت مقــدس ســربازی و  ــدی آنهــا بع ــرای ايجــاد اشــتغال و توانمن ب

حتــی در حيــن خدمــت صــورت گرفتــه اســت.

دعوت به همکاری

نگهبان - حراست
آقا، داراي سابقه كار، تمام وقت

قد باالي ۱۷5، تحصيالت باالي ديپلم
ترجيحا سابقه كار، سن بين 25 تا 35

روزهاي پنجشنبه و جمعه روز كاري است و پرسنل يك روز بين 
هفته را تعطيل هستند

ساعات كاري
۶ روز در هفته، سه شيفت 8 ساعته چرخشي ) ۷ تا ۱5- ۱5 تا 23 

و 23 تا 8 صبح(
حقوق ثابت، حق شيفت، اضافه كار، نهار يا شام )بسته به شيفت(
محل كار: تهران، منطقه 4، حسين آبادآدرس: ميدان هروي، 

خيابان موسوي شرقي، مجتمع تجاري هديش
اطالعات تماس

واتساپ 09012091037 

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112536 

هديش مال در تهران )منطقه 4، حسين آباد( جهت تكميل كادر خود از متقاضيان ساكن استان تهران استخدام مي نمايد

دعوت به همکاری

حسابدار: خانم، سابقه كارمهم نيست، تمام وقت
آشنا به امور حسابداري، منظم و مسئوليت پذير

سن بين 2۰ تا 35 سال، بيمه

حقوق و بيمه و مزايا، تهران، منطقه 3، ظفر
واتساپ 09901238574 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112535  : لینک

كلينيك دي در تهران )منطقه 3، ظفر( جهت تكميل كادر خود از متقاضيان ساكن استان  تهران استخدام مي نمايد.
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دعوت به همکاری

گرايش/ حوزه مطالعاتيرشته / حوزه مطالعاتيمدرك

دفتر مطالعات حقوقي

دكتري يا 
حقوقدانشجوي دكتري

حقوق خصوصي، حقوق جزا و 
جرم شناسي، حقوق عمومي، حقوق 

بين الملل عمومي، فقه و حقوق 
خصوصي، فقه و حقوق جزا، حقوق نفت 
و گاز، حقوق تجارت و سرمايه گذاري 

بين المللي، حقوق بشر و حقوق 
اقتصادي

مركز افكارسنجي

فوق ليسانس 
يا باالتر

تمامي گرايش هاعلوم اجتماعي

تمامي گرايش هاعلوم ارتباطات اجتماعي

سنجش و اندازه گيري، روانشناسي
روانشناسي اجتماعي

اجتماعي، ااقتصادي و رسميآمارليسانس يا باالتر

دفتر  مطالعات زيربنايي

دكتري
بخش حمل و نقل

بخش كشاورزي

دفتر مطالعات سياسي

دكتري

علوم سياسي

دفاعي و امنيتي

روابط بين الملل يا مطالعات منطقه اي

دفتر مطالعات اجتماعي

 دكتري يا 
دانشجوي دكتري

 

جامعه شناسي رفاه، رفاه و برنامه ريزي اجتماعي، 
علوم اقتصادي، جامعهشناسي اقتصادي، 

سياستگذاري عمومي
بيمه هاي اجتماعي

جامعه شناسي رفاه، برنامه ريزي رفاه اجتماعي، 
علوم اقتصادي، جامعهشناسي اقتصادي، 

سياستگذاري عمومي
حمايت

مديريت منابع انساني، برنامه ريزي رفاه اجتماعي، 
ايثارگرانحقوق عمومي، جامعهشناسي

مديريت منابع انساني، علوم اقتصادي، جامعه شناسي، 
روابط كارحقوق عمومي

امداد و نجاتمديريت بحران، مديريت، جامعهشناسي

علوم اجتماعي )با اولويت گرايش سياست گذاري اجتماعي(، 
مديريت )با اولويت گرايش خط مشي گذاري(، علوم سياسي 

)با اولويت گرايش سياست گذاري(
حكمراني مسائل و مشكالت و آسيب 

هاي اجتماعي

مطالعات اعتياد، علوم اجتماعي )با اولويت 
بررسي مسائل اجتماعي، مددكاري اجتماعي، 

سياست گذاري اجتماعي و رفاه اجتماعي(، روانشناسي 
و روان پزشكي، حقوق )با اولويت جرم شناسي(

اعتياد و مواد مخدر

علوم اجتماعي )با اولويت گرايش برنامه ريزي 
شهري و سياست گذاري اجتماعي(، مهندسي عمران 

و شهرسازي، مديريت )با اولويت گرايش برنامه 
ريزي و توسعه شهري(

حاشيه نشيني و بافت هاي فرسوده

علوم تربيتي، فلسفه )با اولويت تعليم و تربيت(، 
علوم اجتماعي )با اولويت بررسي مسائل، رفاه 

اجتماعي، سياست گذاري اجتماعي و ...(، روانشناسي 
)با اولويت گرايش باليني و كودكان(

مسائل كودكان و نوجوانان

علوم اجتماعي )با اولويت مطالعات خانواده و زنان، 
بررسي مسائل اجتماعي، سياست گذاري اجتماعي، 

رفاه اجتماعي(، روانشناسي )با اولويت باليني(
مسائل خانواده

علوم ارتباطات، علوم اجتماعي، حقوق 
آسيب هاي اجتماعي نوپديد)با الويت جرم شناسي(

علوم اجتماعي )با اولويت بررسي مسائل، مددكاري 
اجتماعي و ...(، حقوق )با اولويت جرم شناسي و 

حقوق عمومي(
جرايم و انحرافات اجتماعي

مديريت خدمات بهداشتي درماني،  سياست گذاري 
سالمت، اقتصاد سالمت، اقتصاد و سياست گذاري 
دارو رشته هاي اپيدميولوژي، پزشكي، دندانپزشكي 
و داروسازي، آموزش پزشكي، بهداشت، آموزش 
بهداشت، ساير رشته هاي مرتبط با حوزه سالمت

توليت حوزه سالمت

مديريت خدمات بهداشتي درماني،  سياست گذاري 
تأمين مالي حوزه سالمتسالمت، اقتصاد سالمت، اقتصاد و سياست گذاري دارو

گرايش/ حوزه مطالعاتيرشته / حوزه مطالعاتيمدرك

 دكتري يا 
دانشجوي دكتري

 

مديريت خدمات بهداشتي درماني،  سياست گذاري 
سالمت، اقتصاد سالمت، اقتصاد و سياست گذاري دارو

رشته هاي مديريت اطالعات سالمت، فناوري 
اطالعات سالمت، اپيدميولوژي، پزشكي، 
دندانپزشكي و داروسازي، آموزش پزشكي، 

بهداشت، آموزش بهداشت

توليد منابع حوزه سالمت و ارائه خدمت 
در حوزه سالمت

جامعه شناسي، ارتباطات، توسعه و سياست گذاري 
اجتماعي، مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري 

عمومي، آينده پژوهي و رفاه اجتماعي
مشاركت هاي اجتماعي

جامعه شناسي، ارتباطات، مديريت مالي، مديريت 
دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي، توسعه و 
سياست گذاري اجتماعي، برنامه ريزي اجتماعي و 

تعاون و رفاه اجتماعي

تعاون

علوم سياسي، جامعه شناسي، مديريت دولتي 
گرايش خط مشي گذاري عمومي، اقتصاد، 
روانشناسي اجتماعي، الهيات، تحليل شبكه، 
ارتباطات، توسعه و سياست گذاري اجتماعي و 

آينده پژوهي

سرمايه اجتماعي

جامعه شناسي اقتصادي و توسعه، بررسي مسائل 
اجتماعي ايران، جامعه شناسي سياسي، برنامه ريزي 

رفاه اجتماعي
محروميت زدايي

جامعه شناسي توسعه، بررسي مسائل اجتماعي ايران، 
جامعه شناسي سياسي، جغرافياي سياسي. برنامه ريزي و 
سياستگذاري منطقه اي، برنامه ريزي آمايش سرزمين

آمايش سرزمين

سياست گذاري عمومي، سياستگذاري اجتماعي، 
جامعه شناسي اقتصادي و توسعه، بررسي مسائل 

اجتماعي ايران، جامعه شناسي سياسي، آينده پژوهي

ارزيابي تاثير اجتماعي سياست ها 
)پيوست عدالت(

مسائل اجتماعي ايران، علوم سياسي، جامعه شناسي 
گرايش جامعه شناسي فرهنگي، مطالعات فرهنگي، 

جامعه شناسي گروه هاي اجتماعي، مردم شناسي
هويت و قوميت

جمعيت شناسي، جامعه شناسي مسائل اجتماعي 
ايران، جامعه شناسي سياسي، مطالعات فرهنگي، 

مردم شناسي
مهاجرت

سياست گذاري عمومي، مديريت دولتي گرايش
 خط مشي گذاري عمومي، جامعه شناسي گرايش 

توسعه اجتماعي روستايي
سياست گذاري اجتماعي

بررسي مسائل اجتماعي ايران، برنامه ريزي شهري، 
جامعه شناسي شهري، برنامه ريزي اجتماعي

مسكن و برنامه ريزي شهري

دفتر مطالعات فرهنگي

 
 
 

  دكتري يا 
دانشجوي دكتري

برنامه ريزي توسعه آموزش عالي، مديريت آموزش 
عالي، اقتصاد آموزش عالي، فلسفه علم، برنامه ريزي 

درسي در آموزش عالي، فناوري اطالعات در 
آموزش عالي، مديريت تكنولوژي، سياستگذاري 

علم و فناوري، سياست گذاري فرهنگي، جامعه شناسي

ساختار و تشكيالت آموزش عالي، 
آمايش آموزش عالي، تامين مالي 

آموزش عالي، ارتباط صنعت و دانشگاه

علوم تربيتي )كليه گرايشها(، مديريت آموزشي، 
روانشناسي باليني، تكنولوژي آموزشي، مشاوره و 
راهنمايي تحصيلي، رشته هاي مهندسي آشنا با 
حوزه فني و حرفه اي، سياست گذاري فرهنگي، 

جامعه شناسي

عدالت آموزشي و پرورشي، اقتصاد 
آموزش و پرورش، كيفيت آموزشي و 
پرورشي، حكمراني آموزش و پرورش، 

مهارت آموزي و آموزش فني و حرفه اي 

مديريت رسانه، سياست گذاري عمومي گرايش 
ارتباطات، رسانه و تبليغات، علوم ارتباطات، 

سياست گذاري علم و فناوري، سياست گذاري 
فرهنگي، جامعه شناسي، فرهنگ و ارتباطات،

 حوزه تبليغات بازرگاني

صدا و سيما، شبكه هاي ماهواره اي، 
حكمراني داده، تنظيمگري محتوا، 

صوت و تصوير فراگير، مسئوليت سكو 
)پلتفرم(

مديريت ورزشي، جامعه شناسي ورزشي، حقوق 
ورزشي،  اقتصاد ورزش

مديريت اوقات و فراغت، ورزش بانوان، 
مديريت رويدادهاي ورزشي، فضاها و 

زيرساخت هاي ورزشي، مديريت باشگاه هاي 
ورزشي، ورزش جانبازان و معلولين

گرايش/ حوزه مطالعاتيرشته / حوزه مطالعاتيمدرك

 دكتري يا 
دانشجوي دكتري

 

گردشگري )گرايشهاي مختلف( ، ايرانشناسي، 
باستانشناسي، مرمت و احياي ابنيه و آثار تاريخي، 

معماري

اقتصاد گردشگري، حريم و ضوابط آثار 
تاريخي و باستاني، ثبت آثار تاريخي، 

گردشگري رويداد، ميراث طبيعي

الهيات و معارف اسالمي )كليه گرايشها(، 
جامعه شناسي دين، فلسفه دين، فقه و مباني حقوق 

اسالمي، علوم قرآن و حديث، فلسفه و حكمت 
اسالمي، مطالعات تطبيقي مذاهب اسالمي، علوم 
اجتماعي اسالمي، دانشآموختگان سطح 4 حوزوي

نهادهاي ديني، اديان و فرق، وقف، 
مناسك ديني، وضعيت دينداري

سياستگذاري فرهنگي، جامعه شناسي فرهنگي، 
مطالعات فرهنگي، جامعه شناسي هنر، صنايع 

خالق فرهنگي

اقتصاد فرهنگ، سياست گذاري 
پونمايي،  كتاب و بازار نشر، سينما، 
شبكه نمايش خانگي، نوشت افزار 
و محصوالت فرهنگي، بازي هاي 

رايانهاي، هنرهاي تجسمي، موسيقي، 
اقتصاد هنر، ساختار و سازمانهاي 

فرهنگي، آيين و رسوم، سياستگذاري 
زبان و ادبيات

مطالعات زنان و خانواده، سياست گذاري اجتماعي، 
جامعه شناسي، سياست گذاري فرهنگي،

 سياست گذاري عمومي، مديريت آينده پژوهي

فرزندآوري و جمعيت، ازدواج و تشكيل 
خانواده، طالق و استحكام خانواده، 

زنان سرپرست خانوار، عفاف و حجاب، 
امنيت زنان، مسئوليت اجتماعي زنان، 
حقوق زنان و خانواده، سبك زندگي

 دفتر مطالعات اقتصادي
)ارائه دو توصيه نامه از اساتيد دانشگاه يا صاحبنظران مطرح كشوري در حوزه مورد

 نظر موجب ايجاد مزيت براي متقاضي مي شود(

فوق ليسانس يا 
باالتر  

 

اقتصاد يا گرايش هاي مرتبط مديريت

نظام توزيع، قيمت گذاري، نظام صنفيبازرگاني داخلي

بازرگاني خارجي
توسعه صادرات، مبارزه با قاچاق، 

مناطق آزاد

مدل سازي اقتصادي
مدل هاي داده 

ستانده، CGE ، DSGE ، مدل هاي 
كالن سنجي

اقتصاد پولي و مالي
با تأكيد بر رمزدارايي ها و فناوري هاي 
نوين مالي، تنظيم گري نظام پرداخت

بيمه ، اقتصاد بين الملل و تحليل تحريمها، آمايش 
سرزمين، توسعه و برنامه ريزي با تاكيد بر موضوع 
سياست صنعتي، تنظيم گري بخشهاي مختلف 

اقتصادي، ماليه محلي و شهرداري ها، شركت هاي 
دولتي و مديريت دارايي هاي عمومي، اقتصاد رفاه و 

تأمين اجتماعي

مركز نوآوري و خانه خالق

دكتري يا 
دانشجوي دكتري

مديريت دولتي، سياستگذاري عمومي، مديريت 
توسعه، مديريت شهري، مديريت منابع انساني، 

 ،MBA / DBA ،مديريت سيستم و بهرهوري
مديريت كارآفريني، مديريت نوآوري و فناوري، 

مديريت مالي، اقتصاد مالي، اقتصاد شهري، 
روانشناسي اجتماعي، جامعه شناسي، پيشنهاد 
فراخوان جذب نيرو، جامعه شناسي شهري، 
ارتباطات اجتماعي، مديريت رفاه اجتماعي، 

پژوهشگري اجتماعي، مردم شناسي، گرايش هاي 
علوم سياسي، حقوق عمومي، هوش مصنوعي، 

طراحي شبكه، علوم داده، علم اطالعات و 
دانششناسي

آشنايي به فرايندها و مكانيسم هاي 
اكوسيستم نوآوري، آشنايي با 

فرايندهاي نوآوري سازماني، تسلط به 
اقتضاءات عرصه عمومي و فرايندهاي 
اجتماعي، آشنايي با الگوهُا و فرايندها و 

شيوه هاي تغيير سازماني و نهادي،
 نگاه كل نگرانه و سيستمي

 

فراخوان عمومي دعوت به همكاري و انتخاب همكاران پژوهشي از بين فارغ التحصيالن دكتري، دانشجويان دكتراي تخصصي و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها

 و ساير مراكز علمي برتر كشور و طالب حوزه هاي علميه
 

در راســتاي رهنمودهــاي مقــام معظــم رهبــري مبنــي بــر  اســتفاده حداكثــري از نخبــگان كشــور و بــه منظــور ايجــاد فرصــت برابــر و امــكان بهره گيــري از تــوان تخصصــي نخبــگان در امــر قانونگــذاري و نظــارت، مركــز پژوهشــهاي مجلــس در راســتاي تحقــق 
و  دانشــگاه ها  اعضــاي هيئــت علمــي  و  دانشــجويان دكتــراي تخصصــي  فارغ التحصيــالن دكتــري،  بيــن  از  پژوهشــي  انتخــاب همــكاران  و  بــه همــكاري  فراخــوان عمومــي دعــوت  يازدهــم  انقالبــي  تاكيــد مجلــس  كارآمدســازي و شفاف ســازي مــورد  رويكــرد 
ــد.  ــد ش ــوردار خواهن ــتري برخ ــاز بيش ــند از امتي ــوردار باش ــتگذار برخ ــاي سياس ــكده ها و نهاده ــكده ها، انديش ــكاري در پژوهش ــابقه هم ــان از س ــي درخش ــوابق تحصيل ــار س ــه در كن ــخاصي ك ــي دارد. اش ــالم م ــه را اع ــاي علمي ــالب حوزه ه ــور و ط ــر كش ــي برت ــز علم ــاير مراك  س

بدين منظور از متقاضيان محترم در شته گرايش هاي مندرج در جدول ذيل كه واجد شرايط مذكور مي باشند خواهشمند است حداكثر تا تاريخ ۱4۰۰/۱۲/۲۰ مدارك خود را در فرم الكترونيكي به آدرس https://rc.majlis.ir/fa/member/elite ارسال نمايند.
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برگزار می شود؛ 

»رویداد فن یاب۳« جذب ایده در حوزه
صنایع خالق و کسب و کارهای خانگی

ــگاه آزاد  ــاور دانش ــای فن ــد واحده ــز رش ــس مرک رئی
اســامی مبارکــه از برگــزاری رویــداد فن یــاب ۳ بــه منظــور 
جــذب ایــده در حــوزه صنایــع خــاق و کســب و 
کارهــای خانگــی در راســتای سلســله رویدادهــای 
فن یــاب بــا حمایــت اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 

ــر داد. ــه خب مبارک
ــا در  ــزاری آن ــا خبرگ ــو ب ــد روناســی در گفت وگ حمی
مبارکــه از برگــزاری رویــداد فن یــاب ۳ »جــذب ایــده 
در حــوزه صنایــع خــاق و کســب و کارهــای خانگــی« در راســتای سلســله رویدادهــای فن یــاب بــا 

حمایــت اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان مبارکــه در بهــار ۱۴۰۱ خبــر داد.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری ایــن رویــداد اظهــار کــرد: یکــی از مأموریت هــای مراکــز رشــد شناســایی 
ــه  ــن زمین ــا در ای ــی از راهکاره ــت و یک ــف اس ــای مختل ــده در حوزه ه ــب ای ــراد صاح ــذب اف و ج

ــای خــاق آنهاســت. ــراد و ایده ه ــن اف ــایی ای ــرای شناس ــی ب ــزاری رویدادهای برگ
رئیــس مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه آزاد مبارکــه ادامــه داد: رویــداد فن یــاب بســتری بــرای 
ایده پــردازی و بیــان ایــده بــرای حــل مســائل و حوزه هــای مختلــف اســت. در واقــع هــدف رویــداد 
ــر فنــاوری، حمایــت  فن یــاب پــرورش قــدرت خاقیــت و ایده پــردازی، توســعه کســب و کار مبتنی ب
ــوان  ــا ت ــازار ب ــاز ب ــوالت موردنی ــه محص ــا ب ــن ایده ه ــل ای ــه و تبدی ــه و نوآوران ــای فناوران از ایده ه
رقابــت بــا محصــوالت خارجــی اســت. در همیــن راســتا برگــزاری رویــداد فن یــاب ۳ »جــذب ایــده 
در حــوزه صنایــع خــاق و کســب و کارهــای خانگــی« بــا هــدف جــذب و شناســایی افــراد صاحــب 

ایــده در حــوزه صنایــع خــاق در دســتور کار قــرار گرفــت.
ــع  ــازار در حــوزه صنای ــاز ب ــا نی ــوآوری متناســب ب ــر ن روناســی توســعه فرهنــگ کارآفرینــی مبتنی ب
ــی  ــاق و معرف ــع خ ــوزه صنای ــا در ح ــای نوپ ــب و کاره ــعه کس ــاد و توس ــت از ایج ــاق، حمای خ
ــان  ــارت بنی ــی و مه ــر کاریاب ــاب و دفت ــی فن ی ــه دائم ــد و دبیرخان ــز رش ــه مرک ــر ب ــای برت ایده ه

ــرد. ــوان ک ــداد عن ــن روی ــزاری ای ــداف برگ ــر اه ــه دیگ دانشــگاه را از جمل
وی بیــان کــرد: امــروزه مشــاغل و کســب و کارهــای خانگــی به عنــوان راهــکاری مهــم بــرای ایجــاد 
اشــتغال و درآمــد محســوب می شــوند. انجــام ایــن نــوع کســب و کارهــا در منــزل زمینــه بهــره وری 
ــز کمــک  ــواده نی ــاه و اقتصــاد خان ــش رف ــه افزای ــم آورده و ب ــز فراه ــد را نی ــق تولی اقتصــادی و رون

ــد. ــی می کن ــل توجه قاب
ــا و  ــذاری فعالیت ه ــوص واگ ــن خص ــرد: در ای ــان ک ــه بی ــگاه آزاد مبارک ــد دانش ــز رش ــس مرک رئی
مشــاغل بــه افــراد معلــول و سرپرســت خانــوار یــا زنــان سرپرســت خانــوار از اهمیــت قابــل توجهــی 
برخــوردار اســت. در ایــن راســتا به منظــور ایجــاد، حمایــت و پشــتیبانی از کســب و کارهــا و مشــاغل 
خانگــی و همچنیــن کمــک بــه خانوارهــای نیازمنــد انجــام ایــن طــرح توســط دانشــگاه و مرکــز رشــد 
ــدام اســت. ــزی و در دســت اق ــاه اجتماعــی شهرســتان برنامه ری ــا همــکاری اداره کل تعــاون، کار و رف ب

مدیر خانه خالق و نوآوری نقلی؛

کاشانی ها در خانه خالق و نوآوری »نقلی« مبتکر می شوند 

خانــه خــاق و نــوآوری نقلــی در کاشــان، در ســه رشــته هنــر، صنایــع دســتی و گردشــگری فعالیــت 
دارد و میــزان ۱5 تــا 2۰ هنرمنــد در ایــن حوزه هــا اســت.

بــه گــزارش  بازارکاربــه نقــل از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، اکبــر رضوانیــان مدیــر 
خانــه خــاق و نــوآوری نقلــی بــا اعــام اینکــه ایــن خانــه از خردادمــاه امســال در کاشــان آغــاز بــه 
کار کــرد، افــزود: خانــه خــاق و نــوآوری نقلــی در ســه شــاخه صنایــع دســتی، هنــر و گردشــگری، 

فعــال اســت.
صنایع دستی

در حــوزه صنایــع دســتی، شــرکت های خــاق و کارگاه هایــی در خانــه خــاق و نــوآوری نقلــی فعــال 
ــد. در  ــت می کنن ــوب و ... فعالی ــت، چ ــرق، منب ــی، مع ــفال گری، قلم زن ــای س ــه در زمینه ه ــت ک اس

ایــن زمینــه، فعالیت هایــی در حــوزه کارگاه، تولیــد، آمــوزش و نمایشــگاه صــورت می گیــرد.
هنر و گردشگری

ــل شــده  ــه تماشــاخانه تبدی ــه صــورت اختصاصــی ب ــه ب ــر، یکــی از فضاهــای مجموع ــه هن در زمین
اســت. ضمــن اینکــه در ایــن زمینــه، نخســتین دوره جشــنواره نمایــش خــاق عروســکی در ســال 
ــال ۱۴۰۱ در  ــرای س ــز ب ــن جشــنواره نی ــن دوره ای ــوان دومی ــون فراخ ــزار شــد. هم اکن ــاری برگ ج

ــرار دارد. ــدام ق دســت اق
در زمینــه گردشــگری نیــز در ســه زمینــه گردشــگری کــودک، گردشــگری خــاق و خانــه بوم گــردی، 

فعالیت هایــی در حــال انجــام اســت.
فعالیت 20 هنرمند

رضوانیــان بــا اعــام اینکــه متوســط تعــداد هنرمنــدان ســه شــاخه اصلــی فعــال در ایــن خانــه خــاق 
ــرد و  ــه اشــاره ک ــن خان ــت در توســعه ای ــه نقــش معاون ــر می رســد، ب ــا 2۰ نف ــه ۱5 ت ــوآوری، ب و ن
گفــت: ســتاد فناوری هــای نــرم و توســعه صنایــع خــاق معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
حمایت هایــی را در زمینــه اعطــای تســهیات ســیدمانی انجــام داده اســت کــه امیدواریــم ایــن قبیــل 

حمایت هــا در آینــده، بیشــتر شــود.
ــی و  ــاون علم ــتاری مع ــورنا س ــط س ــال توس ــاه امس ــر خردادم ــی اواخ ــوآوری نقل ــاق و ن ــه خ خان
فنــاوری رئیس جمهــوری و پرویــز کرمــی دبیــر ســتاد فناوری هــای نــرم و توســعه صنایــع خــاق، در 

ــد. ــاح ش ــان افتت ــهر کاش ــنتی ش ــای س ــن بافت ه ــی از تاریخی تری یک

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
فارس اعالم کرد 

افزایش یکصد میلیون تومانی 
وام اشتغال فعاالن حوزه »فاوا« 

سلیمان پور گفت: تسهیات 
وام خود اشتغالی به فعاالن حوزه 
»فاوا« به ازای هر نفر اشتغال از 
یکصد میلیون تومان به 2۰۰ 
میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار  خبرگزاری 
شبستان  از  شیراز ،  »حمید 

سلیمان پور با اشاره به افزایش وام خود اشتغالی فعاالن حوزه »فاوا« در جمع 
خبرنگاران گفت: سقف تسهیات وام خود اشتغالی به فعاالن حوزه »فاوا« به 
ازای هر نفر اشتغال از یکصد میلیون تومان به 2۰۰ میلیون تومان افزایش 

یافته است.
وزارت  افزود:  فارس  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  کل  اداره  سرپرست 
ارتباطات و فناوری اطاعات با هدف توسعه و ارتقای خدمات حوزه فناوری 
اطاعات و با هدف حمایت از پروژه ها، طرح های مولد اشتغال پایدار و 
توسعه خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطاعات را در قالب تسهیات وام 

و با شرایط مناسب اعطا می کند.
وی اضافه کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه »توان آفرین« به 
نشانی tavanafarin.ito.gov.ir در قسمت بند »الف« ثبت نام و کسب 

اطاعات کنند.
سلیمان پور اعام کرد: این وام با بهره پایین، بازپرداخت ۳6 ماهه و  یکسال 
دوره تنفس اعطا می شود و درخواست ها در کمیته تخصصی با محوریت 
اداره کل ارتباطات و فناوری اطاعات استان فارس بررسی خواهد شد و در 
صورت تایید اولیه برای تصویب نهایی به کمیته استانی بند »الف« تبصره 
۱8 به ریاست معاون استاندار و دبیری اداره کل امور اقتصاد و دارایی فارس 

ارجاع خواهد شد. 

حضور ۸۰درصدی زنان سرپرست خانوار در نمایشگاه  

نمایشگاه زنان و تولید ملی
 تا 22 اسفندماه ادامه دارد 

مرکز  همکاری  به  اشاره  با  تهران  شهرداری  بانوان  امور  مدیرکل 
ارتباطات شهرداری تهران در برگزاری نمایشگاه زنان و تولید ملی گفت: 
از صاحبان مشاغل خانگی و  ۳5 مرکز توانمندسازی کوثر و 5۰۰ نفر 
کسب و کارهای خرد شهر تهران در شانزدهمین رویداد زنان و تولید ملی 
شرکت دارند و این نمایشگاه از ۱2 اسفند تا 22 اسفند برگزار خواهد شد.
تولید ملی  و  زنان  نمایشگاه  درباره  اردبیلی  بازارکار مریم  به گزارش 
امسال گفت: ثبت نام در رویداد زنان و تولید ملی از هفتم اسفند ماه 
آغاز شده و از مراکز کوثر و صاحبان کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی 
برای شرکت در رویداد دعوت به عمل آمد و فراخوانی عمومی جهت 

جلب مشارکت تولیدکنندگان ملی منتشر شد.
مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران افزود: نمایشگاه از ۱2 تا 22 اسفند ماه 
در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران در بوستان گفتگو برگزار 

خواهد شد.

هم افزایی میراث فرهنگی و جهاد دانشگاهی 

ایالم در راه اندازی خانه خالق و نوآوری 

میراث فرهنگی استان و جهاد دانشگاهی ایام در زمینه ایجاد خانه خاق 
و نوآوری با هم هم افزایی می کنند.

،مدیرکل  شنبه زاده«  »عبدالمالک  دانشجو،  خبرگزاری  گزارش  به 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایام در دیدار رئیس 
جهاددانشگاهی واحد استان ایام که به منظور هم افزایی برای راه اندازی 
خانه خاق و نوآوری ایام برگزار شد، اظهار کرد: جهاددانشگاهی دارای 
توسعه ی  برای  مشترک  کارهای  انجام  برای  عظیمی  ظرفیت های 

استان است.
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی تاکنون با برگزاری استارتاپ  در زمینه ی 
صنایع دستی کمک فراوانی کرده است، تصریح کرد: این نهاد در زمینه ی 
فراوانی  منشاء خدمات  اثربخش  فعالیت های  با  نیز  گردشگری  رونق 

بوده است.
سیدغامرضا حسینی« رئیس جهاددانشگاهی واحد استان ایام نیز با اشاره 
به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع 
خاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جهاد دانشگاهی ایام 
برای راه اندازی خانه خاق و نوآوری ایام، اظهار کرد: هدف اصلی راه اندازی 
خانه خاق و نوآوری ایام بسترسازی توسعه کسب و کارهای نو و فراهم 

کردن زمینه های توسعه کاربرد و تجاری سازی محصوالت نوآورانه است.
وی ابراز امیدواری کرد با راه اندازی این خانه در استان زمینه ی به ثمر 

نشستن ایده های جوانان خاق فراهم شود

               دبیر اجرایی رویداد ملی نوپیا 

نوپیــا  اجرایــی رویــداد ملــی  دبیــر 
ــی  ــای اجتماع ــه ســتاد نوآوری ه زیرمجموع
امــام  حضــرت  فرمــان  اجرایــی  ســتاد 
)رضــوان اهلل تعالــی علیــه( اعــام کــرد: 
ــده  ــال آین ــا س ــی نوپی ــزرگ مل ــداد ب روی
بعــد از فروکــش کــردن مــوج اُمیکــرون 

برگــزار خواهــد شــد.
از  نقــل  بــه  بــازارکار  گــزارش  بــه 
خبرگــزاری تســنیم،  »محمــد حیــدری« 
ــا  ــا ب ــی نوپی ــداد مل ــی روی ــر اجرای دبی
اعــام ایــن خبــر کــه رویــداد ملــی 
ــت  ــن فرص ــده و در اولی ــال آین ــا س نوپی
ــوج  ــردن م ــش ک ــد از فروک ــب بع مناس
ــد  ــد ش ــزار خواه ــرون برگ ــویه اُمیک و س
گفــت: ابتــدا قــرار بودرویــداد ملــی نوپیــا 
ــا  ــزار شــود ام در ۱2 اســفند امســال برگ
ــش  ــرون و افزای ــیوع اُمیک ــل ش ــه دلی ب
ــروس،  ــن وی ــه ای ــان ب ــری مبتای درگی
ــداد  ــن روی ــه ای ــد ک ــر آن ش ــم ب تصمی

ملــی به منظــور پیشــرفت ایــران عزیزمــان 
ــود. ــول ش ــری موک ــان دیگ ــه زم ب

وی گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه برای 
ــداد، دورهمی هــای  ــن روی ــه ای رســیدن ب
مجــازی بــا عناویــن مختلــف برگــزار 
ــورت  ــداد به ص ــود روی ــرار ب ــود و ق می ش
ــاالن  ــری از فع ــا جمــع کثی حضــوری و ب
ــزار  ــن امســال برگ ــی همی حــوزه اجتماع
ــا ســتاد نوآوری هــای اجتماعــی  شــود، ام
ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام 
ــه( اعــام کــرد از  ــی علی )رضــوان اهلل تعال
ــاالن  ــامت فع ــظ س ــا حف ــای م اولویت ه
ــی  ــوآوری اجتماع ــوزه ن ــی در ح اجتماع
ــداد در  ــه همیــن دلیــل ایــن روی اســت ب

ــود. ــزار می ش ــده برگ ــال آین س
کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  حیــدری   
سلســله دورهمی هــای هــر سه شــنبه، 
در  اجتماعــی  فعــاالن  از  دعــوت  بــا 
ــکیل  ــی تش ــای اجتماع ــوزه نوآوری ه ح

می شــود تــا در نهایــت در رویــداد بــزرگ 
ملــی نوپیــا بــا همفکــری و همراهــی 
جمعــی از نــوآوران اجتماعــی طرحــی نــو 
ــود. ــه ش ــران درانداخت ــرفت ای ــرای پیش ب

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک 
زیرمراجعه نمایید 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/
/News/352410

برگزاری رویداد ملی »نوپیا« به سال آینده موکول شد 

پنجمیـن خانـه نوآوری و صـادرات فنـاوری ایران سـاخت همزمان با 
سـالروز مبعـث پیامبر اسـام در کشـور ترکیـه آغاز بـه کار می کند.

بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از خبرگـزاری مهر بـه نقـل از معاونت 
علمـی و فناوری،مهـدی قلعه نـوی رئیس مرکز تعامـات بین المللی 
علـم و فنـاوری معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری درباره 
افتتـاح خانـه نـوآوری و صـادرات فنـاوری ایران سـاخت در ترکیـه، 

گفـت: ترکیـه کشـور اوراسـیایی و همسـایه غربـی کشـورمان بـه 
عنـوان پنجمیـن مقصد ایـران بـرای راه انـدازی خانه های نـوآوری و 

صـادرات فنـاوری ایران سـاخت انتخـاب شـد.
وی افزود: کشـوری که با داشـتن اشـتراکات زیاد فرهنگی، سیاسـی 
و دینـی بـا ایـران و دروازه ورود محصـوالت دانـش بنیـان و خـاق 
ایرانـی بـه بـازار پرسـود اوراسـیا، میزبـان زیسـت بـوم فنـاوری و 

نـوآوری ایـران می شـود.
قلعـه نـوی ادامـه داد: رویدادی که سـالروز مبعث پیامبر بـا برگزاری 
دومیـن نشسـت تجـاری فنـاوری میـان شـرکت های دانش بنیـان و 
خـاق ایران سـاخت و شـرکت هـای فنـاور تـرک در اسـتانبول آغاز 
مـی شـود و افتتـاح پنجمیـن خانـه نـوآوری و فنـاوری برون مـرزی 
ایـران در ایـن شـهر برنامـه دیگری اسـت که در ایـن روز مدنظر اسـت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به سایت زیرمراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/352356

خانه نوآوری و صادرات فناوری ایران در ترکیه گشایش می یابد 

مدیرکل تأمین اجتماعی استان هرمزگان

اسـتان  اجتماعـی  تأمیـن  مدیـرکل 
هرمـزگان بـا اعام خبـر برگزاری جشـنواره 
بـا  ایـن جشـنواره  کارسـتان ۱۴۰۰ گفـت: 
بندرعبـاس  در  کارآفرینـی  تقویـت  هـدف 

می شـود. برگـزار 
بـه گـزارش بازارکار بـه نقـل از خبرگزاری 
تسـنیم از بندرعبـاس، عبـاس اکبـری در 
داشـت:  اظهـار  خبرنـگاران  بـا  نشسـت 
اسـتان هرمـزگان دارای ۳۰ هـزار کارگاه 
و موسسـه اسـت کـه بـه صـورت مسـتمر 
بـا سـازمان تأمیـن اجتماعـی در ارتبـاط 
هسـتند و در تـاش هسـتیم تا با ایـن صاحبان 

مشـاغل به گفتمان مشـترک برسیم.
سـازمان  شـکل گیری  اسـاس  افـزود:  وی 
تأمیـن اجتماعی سـه ضلع دارد که شـامل 
کارآفرینـان، کارمنـدان، کارگـران و دولت 
تـاش هسـتیم خدمـات  مـا در  و  اسـت 
شایسـته ای بـه افـراد حاضـر در این اضاع 
ارائـه کنیـم اما در ایـن بخـش کارآفرینان 

کارمنـدان  و  دارنـد  باالیـی  نقس آفرینـی 
و کارگـران نیـز مشـارکتی در حـدود 2۳ 

دارند. درصـد 
رئیـس سـازمان تأمیـن اجتماعـی اسـتان 
هرمـزگان بیـان کـرد: یکـی از طرح هـای 
مهمـی کـه اجـرا کرده ایـم طـرح ۳۰7۰ 
خدمـت   ۳۰ طـرح  ایـن  در  کـه  اسـت 
الکترونیکـی  خدمـت   ۳۰ بـه  حضـوری 
غیرحضـوری تبدیـل شـده اسـت و یکی از 
اهـداف آن افزایش سـطح و ارتقای ارتباط 
بـا کارفرمایان اسـت کـه در آن دیگـر نیاز 

بـه ارائـه لیسـت های بیمه دسـتی نیسـت 
و از ایـن پـس لیسـت ها به صـورت آناین 

می شـود.  ارسـال 
 ۱۴۰۰ سـال  ابتـدای  از  داد:  ادامـه  وی 
حـدود 22۰ هـزار فقـره لیسـت اینترنتـی 
دریافـت کرده ایـم و همچنیـن نام نویسـی 
نیـز  الکترونیـک  ابـاغ  و  بیمه شـدگان 
در ایـن طـرح فعـال شـده اسـت و بایـد 
بـه  کـه  دیگـری  فعالیـت  یـک  بگویـم 
کارگاه هـا  برخـی  در  پایلـوت  صـورت 
اجـرای آن آغـاز شـده اسـت فعال سـازی 
اسـت کـه  کارگاه هـا  الکترونیـک  پرونـده 
امیدواریـم در سـال ۱۴۰۱ همـه پرونده ها 

شـوند. الکترونیکـی 

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک 
زیر مراجعه نمایید 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/
/News/352353

جشنواره کارستان با هدف تقویت کارآفرینی در بندرعباس برگزار می شود 

در گفت و گو با یک مدیر استارت آپ؛

تنهـا فارغ التحصیـان دانشـگاه ها می تواننـد در حوزه اکوسیسـتم 
و  رسـمی  آمـوزش  هیـچ  واقـع  در  کننـد.  فعالیـت  اسـتارت آپ ها 
نامحـدود اکوسیسـتم  حرفـه ای، اجبـاری نیسـت. در میـان دنیـای 
اسـتارت آپ ایـران، هسـتند کسـانی که تحصیـات آکادمیـک ندارند 

امـا در ایـن عرصـه فعالیـت می کننـد.
بـه گـزارش بـازارکار، سـید عمـاد عبدالمطلبـی از جوانانی اسـت 
کـه یـک اسـتارت آپ جالـب بـرای خـود راه انـدازی کرده مـی تواند 
میهمـان همـه خانـه ها باشـد. او یـک اپلیکیشـن جامع بـرای فروش 

اثاثیـه منـزل راه انـدازی کرده اسـت.

استارت آپی به وسعت خانه ها و اثاثیه هر ایرانی
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