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»ماراتن دستمزد« با 57 درصد

افزایش به نفع کارگران 

35

معـاون رئیـس قوه قضائیـه : نتایج آزمون طـی ماه آینده 
اعـام می شـود و مراحل بعـدی فرایند جـذب از جمله 
اسـتعام ها و گزینـش تـا پایـان سـال ۱۴۰۱ صـورت 

می گیـرد.
وی افـزود: ۱۰۴ هـزار داوطلـب در ایـن آزمون شـرکت 
کردنـد و از ایـن تعـداد، ۲۰ هـزار نفـر بـا اولویت هـای 
علمی انتخاب می شـوند که دو برابر نیاز دسـتگاه قضائی 

و ظرفیت قانونی اسـت.

افزایش بی سابقه حقوق کارگران؛
سالی که نکوست از بهارش پیداست؟

امیرعلی بینام

یادداشت سردبیر

نشســت شــورای عالــی کار در حالــی بعــد از 14 ســاعت جلســات فشــرده در ســحرگاه 
پنــج شــنبه نوزدهــم اســفندماه 1400 بــه پایــان رســید کــه نتیجــه ایــن نشســت افزایش 
بیــش از 57 درصــدی حقــوق پایــه کارگــران و خوشــحالی کارگــران از ایــن تصمیــم بود.
در ایــن نشســت شــورای عالــی کار، دومیــن رشــد بــاالی دســتمزد در 40 ســال اخیــر 
ــا وجــود  ــه ب ــم زد، تصمیمــی ک ــان رق ــه کارفرمای ــران و البت ــرای کارگ کشــورمان را ب
خوشــحالی نماینــدگان کارگــری و همچنیــن عضــو موثــر آن یعنــی وزارت تعــاون، کار و 

رفــاه اجتماعــی، بــرای کارفرمایــان کمــی بــا تامــل و تردیــد همــراه اســت!.
ــه  ــران ب ــا 57 درصــدی دســتمزد کارگ ــش 38 ت ــی از افزای ــن شــورا در حال ــه ای مصوب
ترتیــب بــرای ســطوح بــاال و پاییــن دســتمزد نســبت بــه مــزد ســال 1400 حکایــت دارد 
کــه رشــد 57 درصــدی کــف دســتمزد بعــد از انقــاب و نیــز پــس از ثبــت رشــد 66.7 درصد 

در ســال 1370، بــی ســابقه اســت. 
ــه ایــن موضــوع  در ایــن زمینــه ذکــر نکاتــی چنــد قابــل تامــل اســت؛ ابتــدا بایــد ب
توجــه داشــت کــه کارگــران بــا دارا بــودن بخــش عمــده نیــروی فعــال کشــور، نقــش 
بــی بدیلــی در تولیــد و رشــد اقتصــادی کشــور دارنــد و توجــه بــه خواســته هــای برحــق 
آنهــا در شــرایط فشــار تورمــی یــک اولویــت و نیــار اســت. نمــی تــوان بــه دنبــال جهش 
تولیــد و مانــع زدایــی از آن بــود در حالــی کــه بخــش عمــده نیــروی کار کشــور بــا تــورم 

کمرشــکن و گرانــی بــی ســابقه دســت و پنجــه نــرم کنــد.!
دوم اینکــه توجــه بــه نیازهــای واقعــی کارگــران موجــب مــی شــود نیروهــای شــاغل 
ــد  ــه بخــش مول ــد و خدماتــی هســتند ب ــا غیــر مول در بخــش هــای دیگــر کــه عمدت
و تولیــدی گرایــش پیــدا کننــد تاکــی بایــد درآمــد یــک مســافرکش اینترنتــی چندیــن 
برابــر یــک کارگــر زحمــت کــش واحــد تولیــدی و کارخانــه باشــد؟ بایــد دســت کارگــر 
ــه  ــم -ک ــد و تحری ــرایط تهدی ــاش او در ش ــرای ت ــه زد و ب ــش را بوس ــت ک زحم

ــر ســر ایــن کشــور اســت- »حرمــت« قائــل شــد. همچمنــان ب
ســوم اینکــه مــی گوینــد؛ »ســالی کــه نکوســت از بهــارش پیداســت«؛ اوضــاع داخلــی 
و بیــن المللــی ایــن روزهــا بــرای کشــورمان نویــد خبرهــای خــوش مــی دهــد، کرونــا 
فروکــش کــرده، تقاضــا بــرای انــرژی کشــورمان رو بــه فزونــی اســت و آمار بیــن المللی 
مــی گویــد »رشــد اقتصــادی ایــران« امســال قابــل توجــه خواهــد بــود، همــه ایــن هــا 
حکایــت از آن دارد مــی توانیــم روی افزایــش دســتمزدها چــه بــرای کارگــران زحمــت 
کــش و چــه بــرای کارکنــان پرتــاش دولــت، حســاب کنیــم و امیــدوار بــه روزهــای 

خــوش بــرای همــه مــردم عزیزمــان باشــیم.
چهــارم اینکــه، نمــی توانیــم »دغدغــه هــای کارفرمایــان و کارآفرینــان« ایــن افســران 
جنــگ اقتصــادی را نادیــده بگیریــم؛ آنهــا موتور محرکه تولید و اشــتغال هســتند. مــی توان 
بــا ارائــه مشــوق هــای بیمــه ای، مالیاتــی، مالــی و ... از چالــش هــا و دغدغــه هــای آنهــا 
کاســت و بــرای همدلــی کارگــر و کارفرمــا بــه عنــوان دو رکــن مهــم تولیــد و اشــتغال 
کوشــید. مــی تــوان بــا راهکارهــای علمــی و تخصصــی بهــره وری را افزایــش داد، مــی توان 
بــا بســتر بازاریابــی و صــادرات بــه یــاری بخــش تولیــد و کارفرمایــی شــتافت. مــی تــوان از 
تــوان دانــش آموختــگان دانشــگاهی و شــرکت هــای دانــش بنیــان کــه مزیــت مغفــول 
مانــده و کمتــر اســتفاده شــده ایــن روزهــای کشــورمان هســتند، بــرای تحرک صــادرات 

و تولیــد و بهــره وری بیشــتر تــاش کــرد. 
و نهایتــا اینکــه مــی تــوان بــا حمایــت واقعــی از قشــر مظلــوم کارگــر بــه اهــداف بلنــد 
کشــور در زمینــه تحــرک و افزایــش جمعیــت نیــز نیمــی نگاهــی داشــت؛ چــه خــوب که 
براســاس تصمیــم شــورای محتــرم کار 1401، یــک خانــواده کارگــری بــا دو فرزند مــی تواند 

نزدیــک هفــت میلیــون تومــان حقوق داشــته باشــد. 

حداقـل دریافتـی ماهانـه کارگـران بـا دو فرزنـد بـه 
۶ میلیـون و ۷۲۵ هـزار و ۷۰۰ و حداقـل دریافتـی 
و  میلیـون   ۶ بـه  فرزنـد  یـک  بـا  کارگـران  ماهانـه 
۳۰۷ هـزار و ۷۲۵ تومـان اسـت.برای کارگـران سـایر 
سـطوح، افزایـش بـه ایـن ترتیـب اسـت: ۳۸ درصد به 
اضافـٔه مبلـغ ثابـت ۱۷ هـزار و  ۱۷۲ تومـان روزانه که 
برابـر اسـت بـا ۳۸ درصـد افزایش مـزد پایه بـه اضافه 

مبلـغ ثابـت ۵۱۵ هـزار و ۱۶۶ ماهانـه.

شمارش معکوس برای 
اعالم نتایج آزمون استخدامی

قوه قضائیه

برگزاری آزمون جذب نیروی انسانی 
در شرکت های مدیریت تولید برق )نیروگاه ها(

شــرکت مادرتخصصــی توليد نيروی بــرق حرارتی وابســته به وزارت نيرو، بــرای تامين 
نيروی انســانی مورد نياز شرکت های وابســته زیر مجموعه از محل مجوز استخدامی شماره 
1400/50395/500 مورخ 1400/11/13 معاون محترم تحقيقات و منابع انســانی وزارت نيرو، 
تعداد 174 نفر از افراد واجد شرایط عمومی و اختصاصی را برای بکارگيری در شرکت های 
مدیریت توليد برق در شهرستان ها، از طریق برگزاری امتحان کتبی در حيطه های عمومی و 
تخصصی، مصاحبه استخدامی و طی مراحل گزینش، به صورت قراردادی استخدام می نماید. 
شروع ثبت نام روز سه شنبه مورخ 17 اسفند و پایان آن روز شنبه 28 اسفند ماه سال جاری 
می باشــد. عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر و ثبت نام در بازه زمانی فوق 

به وب ســایت www.nri.ac.ir  مراجعه نمایند.

رئیس جمهور:

دو دوز واکسن برای سفر های نوروزی کافی است
رئیـس جمهـور گفـت: چون بخـش قابل 
توجهی از مردم هنوز دز سـوم واکسـن را 
تزریـق نکرده انـد، تزریـق ۲ دوز واکسـن 
کافـی  نـوروزی  سـفرهای  انجـام  بـرای 

ست. ا
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از باشـگاه 
خبرنگاران جوان ؛ حجت االسـام رئیسـی 
در جلسـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا 
گفـت ایـن سـتاد در وهلـه اول بـر لـزوم 

فرهنگ سـازی و تشـویق مـردم بـه تزریـق ۳ دز واکسـن کرونا تاکیـد دارد امـا از آنجا 
کـه بخـش قابـل توجهی از مردم هنوز دز سـوم واکسـن را تزریق نکرده اند، سـتاد تزریق 

۲ دز واکسـن را مبنـای سـفرهای نـوروزی قـرار می دهـد.
پیـش از ایـن، وزیـر کشـور اعـام کرده بـود که مسـافران نـوروزی حتماً باید ُدز سـوم 

واکسـن کرونـا را دریافـت کرده باشـند تـا مجوز سـفر به آنها داده شـود.
براسـاس آخریـن آمـار، تا امـروز مجموعاً ۶۳ میلیـون و ۴۶۶ هزار و ۳۲۲ نفـر دوز اول، 
۵۶ میلیـون و ۷۲ هـزار و ۹۶۷ نفـر دوز دوم و ۲۴ میلیـون و ۷۹۴ هـزار و ۳۰۴ نفر دوز 

سـوم واکسـن کرونا را دریافـت کرده اند.
همچنیـن رئیس جمهـور در ایـن جلسـه دسـتور داد حتمـا بـر صـدور گواهـی عـدم 
ابتـای افـرادی کـه قصـد ورود بـه کشـور را دارنـد نظـارت دقیـق و جـدی شـود و 
اگـر نسـبت بـه گواهـی تسـت های انجـام شـده در خـارج از کشـور تردیـد وجـود 
شـود. گرفتـه  تسـت  مجـددا  مشـکوک  افـراد  از  کشـور  داخـل  در  حتمـا   دارد، 

حجت االسـام رئیسـی در پایـان ایـن جلسـه با اشـاره بـه مصوبه سـتاد ملـی مقابله با 
کرونـا مبنـی ضـرورت برگـزاری کاس هـا و امتحانـات مدارس و دانشـگاه ها به شـکل 
حضـوری در شـرایط غیراضطـرار کرونایـی گفـت: برابـر ایـن مصوبـه طفـره رفتـن از 
برگـزاری حضـوری کاس هـای درس و امتحانـات دانش آمـوزان و دانشـجویان تخلـف 

محسـوب می شـود.

برگزاری شش نمایشگاه مشاغل خانگی و 
بازارچه های خود اشتغالی در مناطق مختلف شهر تهران

و  کـــارآفرینی  معـــاون  سرپـــرست 
توانمندسـازی، سـازمان رفـاه، خدمـات و 
مشـارکت های اجتماعی از برگزاری شش 
نمایشگاه مشاغل خانگی و بازارچه های خود 
اشـتغالی در مناطـق مختلف شـهر تهران 
خبـر داد و اعـام کـرد: ایـن نمایشـگاه ها 
بـا قالـب ۴۰۰ غرفه در راسـتای حمایت از 

فعاالن حوزه مشـاغل خانگی و کسـب و کارهای کوچک و متوسـط بویژه مددجویان کمیته 
امداد و بهزیسـتی و سـایر اقشـار آسـیب پذیر برگزار می شـود.

بـه گـزارش بازارکار، محمـود انصاری با اعام این خبر به بازارکار گفت: شـش نمایشـگاه 
خوداشـتغالی و مشـاغل خانگی در شش منطقه شـهر تهران از جمله در مناطق یک، دو، 

سـه، چهار، شـش و بیسـت و دو برگزار می شود.
وی بـر لـزوم همـکاری همـه بخـش ها بـرای برگـزاری نمایشـگاه های مشـاغل خانگی 
و بازارچـه هـای خـوش اشـتغالی اشـاره کرد و گفـت: بر اسـاس ماده ۱۶ قانون تسـهیل 
کسـب و کار و همچنیـن مـاده ۱۱ اساسـنامه فعالیت شـهرداری ها، این نمایشـگاه ها از 

۲۱ اسـفند آغـاز و در مناطـق یـاد شـده بـه نوبت گشـایش و برگزار می شـود.
وی تصریـح کـرد: در برگزاری این نمایشـگاه ها با بخش هـای مختلف از جمله دبیرخانه 
مشـاغل خانگـی کشـور و همچنیـن نهادهای مختلـف فعـال در زمینه توسـعه و ترویج 

مشـاغل خانگـی از جمله جهاد دانشـگاهی همکاری و مشـارکت دارند.
یـک فعال حوزه مشـاغل خانگی نیز در این زمینه گفت: مسـئله بازار یکـی از موضوعات 
بسـیار مهـم  بـرای فعاالن مشـاغل خرد و خانگی اسـت؛  بـازار به ویژه بازارهـای نوروزی 
یـک نقطـه امیـد و بهتریـن زمـان و مـکان بـرای عرضـه محصـوالت مـی باشـد و بعضا 
بسـیاری از تولیدکننـدگان بخـش عمـده تولیدات سـالیانه خـود را در بازارهـای نوروزی 

به فـروش می رسـند.
وی افزود: متاسـفانه علی رغم اهمیت این موضوع، اسـتانداری تهران به درخواسـت اتاق 
اصنـاف، بـا  برگزاری نمایشـگاه هـای نوروزی که شـهرداری قصد برگزاری آنها را داشـته 

مخالفت نموده اسـت .

سونامی گردشگری در نوروز 1401 ؛ 

رونق اقتصادی و روزهای خوش گردشگری در راه است 



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
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جزئیات اجرای طرح اشتغال 
»تات« در سال ۱۴۰۱ 

	
تولیــدی	 تعاونــی	هــای	 مدیــرکل	
هــزار	 	۱۷۶ ایجــاد	 از	 کار	 وزارت	
ــب	 ــاون	در	قال ــش	تع ــغل	در	بخ ش
و	 داد	 خبــر	 تــات	 طــرح	 اجــرای	
ــتغال	ارزان	 ــاد	اش ــرای	ایج ــت:	ب گف
و	پایــدار	در	کشــور	بایــد	بــه	ســمت	
هــا	 تعاونــی	 توســعه	 و	 تشــکیل	

ــت. رف
وگــو	 گفــت	 در	 محمــدی	 البــرز	
ــای	 ــه	امض ــاره	ب ــا	اش ــنا،	ب ــا	ایس ب
ــت	 ــا	معاون ــترک	ب ــه	مش ــم	نام تفاه
ــت	 ــت	تح ــی	اس ــه	طرح ــم	نام ــن	تفاه ــرد:	ای ــار	ک ــه	اظه ــتغال	وزارتخان اش
ــال	 ــاون	دنب ــاون	در	حــوزه	اشــتغال	بخــش	تع ــت	تع ــه	معاون ــات«	ک ــوان«	ت عن

ــد. ــد	ش ــی	خواه ــال	۱۴۰۱	اجرای ــرای	س ــد	و	ب ــی	کن م
وی	دربــاره	جزئیــات	طــرح	تــات	افــزود:	بــه	منظــور	بهــره	منــدی	از	تســهیالت	
ــه	امضــا	رســید.	 پیــش	بینــی	شــده	در	تبصــره	۱۸	بودجــه	ایــن	تفاهــم	نامــه	ب
ــزار	فرصــت	 ــات(	۱۷۶	ه ــازی	)ت ــتغال،	توانمندس ــاون،	اش ــرح	تع ــر	اســاس	ط ب
شــغلی	در	قالــب	طــرح	زیســت	بــوم	ملــی	اشــتغال	در	مــدت	دو	ســال	عملیاتــی	

و	اجرایــی	خواهــد	شــد.
محمــدی	افــزود:	از	مجمــوع	یــک	میلیــون	و	۸۵۰	هــزار	شــغلی	کــه	ایجــاد	آن	
ــی	اشــتغال	هدف	گــذاری	شــده،	بیــش	از	۱۷۶	هــزار	 ــوم	مل ــب	زیســت	ب در	قال

شــغل	توســط	بخــش	تعــاون	بــه	وجــود	خواهــد	آمــد.
ــای	 ــرح	ه ــاالنه	ط ــح	کرد:س ــدی	وزارت	کار	تصری ــای	تولی ــی	ه ــرکل	تعاون مدی
ایجــادی	و	توانمندســازی	تعاونــی	هــا	را	هــم	عــالوه	بــر	ایــن	طــرح	داریــم	کــه	

ــا	۴۰	هــزار	شــغل	ایجــاد	مــی	کنــد. بیــن	۳۰	هــزار	ت
ــه	ســمت	تشــکیل	 ــد	ب ــدار	بای ــرای	ایجــاد	اشــتغال	ارزان	و	پای ــه	وی،	ب ــه	گفت ب

ــی	هــا	پیــش	رفــت. و	توســعه	تعاون

ریاســت	 خانــواده	 و	 زنــان	 امــور	 معــاون	
ــان	 ــتغال	زن ــرح	اش ــی	ط ــوری	از	آمادگ جمه
جهــادی	 حرکــت	 بــا	 گفــت:	 و	 داد	 خبــر	

اشــتغال	زنــان	را	دنبــال	مــی	کنیــم.
ــی«	در	 ــیه	خزعل ــازارکار،	»انس ــزارش	ب ــه	گ ب
مراســم	امضــای	موافقتنامــه	همکاری	هــای	
رفــاه	 و	 کار	 تعــاون،	 وزارت	 بــا	 مشــترک	
ــف	 ــب	مختل ــت:	مطال ــار	داش ــی	اظه اجتماع
ــوزه	 ــه	در	ح ــن	وزارتخان ــا	ای ــددی	را	ب و	متع
ــن	و	ســایر	 ــان	سرپرســت،	کــودکان،	زوجی زن
ــم.		 ــف	کرده	ای ــف	تعری ــنین	های	مختل ــار	در	س اقش
ریاســت	 خانــواده	 و	 زنــان	 امــور	 معــاون	
ــت	و	 ــن	دس ــذف	قوانی ــزود:	ح ــوری	اف جمه
پــا	گیــر	و	تســریع	در	مجوزهــای	مشــاغل	

می	کنیــم.		 دنبــال	 را	 خانگــی	
وی	بیــان	داشــت:	بحــث	ضمانت	هــا	را	بــا	

صنــدوق	 در	 وزارتخانــه	 ایــن	 هماهنگــی	
می	کنیــم. مرتفــع	 تعــاون	

تعــاون	 امــور	 معــاون	 مســکنی«	 »مهــدی	
در	 اجتماعــی	 رفــاه	 و	 کار	 تعــاون،	 وزارت	
آییــن	امضــای	ایــن	موافقتنامــه	اظهــار	داشــت:	
ــا	دفتــر	معاونــت	امــور	زنــان	و	 جلســاتی	را		ب
ــتغال	 ــوزه	اش ــوری	ح ــت	جمه ــواده	ریاس خان
ــم. ــزار	کردی ــی	برگ ــورت	تعاون ــه	ص ــان	ب زن

ــه		 ــن	توافقنام ــرد:	ای ــدواری	ک ــراز	امی وی	اب
ــوار	 ــت	خان ــان	سرپرس ــتغال	زن ــات	اش موجب

ــازد. ــم	س را	فراه
وزارت	 مشــترک	 همکاری	هــای	 موافقتنامــه	
ــت	 ــا	معاون ــی	ب ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف تع
ــوری	و	 ــت	جمه ــواده	ریاس ــور	خان ــان	و	ام زن
ــر	 ــی«	وزی ــت	اهلل	عبدالملک ــور	»حج ــا	حض ب

ــد. ــا	ش کار	امض

معاون امور زنان ریاست جمهوری: 

طرح اشتغال زنان آماده است 

ــای	 ــنجی	دوره	ه ــتعداد	س ــامانه	اس ــار	س چه
ــای	 ــگاه	ه آموزشــی،	نیازســنجی	آموزشــی	بن
ــای	 ــوری	در	دوره	ه ــام	ف ــت	ن ــادی،	ثب اقتص
رهگیــری	 و	 ای	 حرفــه	 و	 فنــی	 آموزشــی	
اشــتغال	کارآمــوزان	در	حاشــیه	نمایشــگاه	
مــردم	 وزارت	 ماهــه	 	۶ دســتاوردهای	

رونمایــی	شــد.
بــه	گــزارش	بــازارکار	از	ســازمان	آمــوزش	
فنــی	و	حرفــه	ای	کشــور،	معــاون	آمــوزش	
ــهیل	در	 ــازی	و	تس ــاده	س ــازمان،	س ــن	س ای
فرآینــد	بهــره	گیــری	از	پورتــال	ســازمان،	
گرافیــک	 ســازی	 ســاده	 و	 کاربرپســندی	
ــا	 ــامانه	ه ــن	س ــاد	ای ــداف	ایج ــا	را	از	اه ــامانه	ه س

عنــوان	کــرد.
»محمدرضــا	شــاه	پســند«	کســب	آمــوزش	
اســتعداد	 بــا	 متناســب	 مهارتــی	 هــای	
ــان	 ــت	و	اذع ــم	دانس ــری	مه ــوزان	را	ام کارآم
داشــت:	در	ســامانه	اســتعداد	ســنجی	دوره	
ــا	بهــره	 هــای	آموزشــی،	اســتعداد	کارآمــوزان	ب
ــت	 ــتعدادیابی	و	هدای ــای	اس ــرم	ه ــری	از	ف گی
ــوزان	 ــده	و	کارآم ــایی	ش ــغلی	شناس ــیر	ش مس
ــب	 ــی	متناس ــای	مهارت ــوزش	ه ــیر	آم در	مس
ــد. ــی	گیرن ــرار	م ــود	ق ــتعداد	خ ــاز	و	اس ــا	نی ب
هــای	 دوره	 نــام	 ثبــت	 زمــان	 کاهــش	 وی	
آموزشــی	فنــی	و	حرفــه	ای	و	انجــام	آن	در	دو	
ــی	 ــه	ای	از	ویژگ ــک	دقیق ــان	ی ــا	زم ــه	ب مرحل
ــوری	 ــام	ف ــت	ن ــامانه	ثب ــدازی	س ــای	راه	ان ه
در	دوره	هــای	آموزشــی	فنــی	و	حرفــه	ای	

ــد. خوان
کارآیــی	 بــر	 تأکیــد	 بــا	 آمــوزش	 معــاون	
تربیــت	 در	 مهــارت	 هــای	 آمــوزش	 موثــر	
نیــروی	شــاغل	در	بنــگاه	هــای	اقتصــادی،	
نیازســنجی	آموزشــی	بنــگاه	هــای	 افــزود:	
ــه	 ــوزی	دوگان ــارت	آم ــرح	مه ــادی	و	ط اقتص
ــتم	 ــه	سیس ــان(،	ب ــی	دوآل	آلم ــرح	آموزش )ط
ــع	 ــه	صنای ــرد	ک ــد	ک ــک	خواه ــی	کم آموزش

ــده	و	 ــال	ش ــر	فع ــروی	ماه ــت	نی ــا	در	تربی م
نیــروی	مــورد	نیــاز	خــود	را	آمــوزش	دهنــد	و	
ــروط	 ــا	از	ش ــگاه	ه ــادی	بن ــد	اقتص ــتن	ک داش

ــد. ــی	باش ــرح	م ــن	ط ــه	ای ــه	ورود	ب اولی
توســعه	 معــاون	 آییــن،	 ایــن	 ادامــه	 در	
ــه	ای	 ــع	ســازمان	فنــی	و	حرف مدیریــت	و	مناب
ــات	و	ارتباطــات	 ــاوری	هــای	اطالع کشــور،	فن
ــی	 ــای	مل ــاخت	ه ــی	از	زیرس ــش	مهم را	بخ
ــاخت:	 ــان	س ــمرد	و	خاطرنش ــور	برش ــر	کش ه
بــی	شــک	فنــاوری	اطالعــات	و	ارتباطــات،	
ــای	در	 ــاوری	ه ــن	فن ــر	گذارتری ــی	از	تاثی یک

ــد. ــی	باش ــر	م عص
»امیــر	میمنــت	آبــادی«	بــا	بیــان	اینکــه	
روش	 ارتباطــات	 و	 اطالعــات	 تکنولــوژی	
زندگــی	افــراد	را	تحــت	الشــعاع	قــرار	داده	
منبــع	 یــک	 اطالعــات	 فنــاوری	 اســت،	
ســازمان	 عملکــرد	 بهبــود	 بــرای	 ضــروری	
هــا	محســوب	مــی	شــود	و	سیســتم	هــای	
ــه	 ــه	ب ــد	ک ــن	را	دارن ــت	ای ــگام	قابلی ــه	هن ب
صــورت	هوشــمندانه	زمــان	ارائــه	خدمــات	بــه	

مــردم	را	کاهــش	دهنــد.

در حاشیه نمایشگاه 

چهار سامانه برخط مهارت آموزی رونمایی شد 

	

رفــاه	 و	 کار	 تعــاون،	 وزیــر	
برگــزاری	 گفــت:	 اجتماعــی	
هــای	 دســتاورده	 نمایشــگاه	
بــا	 مصــادف	 وزارتخانــه	 ایــن	
ــس	در	 ــای	مجل ــن	روزه پرکارتری
ــه	همیــن	 ــود	و	ب بودجــه	۱۴۰۱	ب
ــس	 ــده	مجل ــال	آین ــل	در	س دلی

برگــزار	خواهــد	شــد. نیــز	 اســالمی	 شــورای	
بــه	گــزارش	بــازارکار	،	»حجــت	اهلل	عبدالملکــی«	در	آییــن	اختتامیــه	
ــور	 ــت:	رئیس	جمه ــار	داش ــاه	وزارت	کار	اظه ــتاوردهای	۶	م ــگاه	دس نمایش
ســه	بــار	از	ایــن	اقــدام	تقدیــر	و	بیــان	کردنــد	کــه	کارهــای	خــوب	را	بــه	مــردم	

ــد. اطــالع	بدهی
وی	افــزود:	یکــی	از	ابعــاد	جهــاد	تبییــن	نیــز	همیــن	اســت	کــه	اقدامــات	بــه	نفع	
ــردم	میلیاردهــا	دالر	 ــرای	ناامیــدی	م ــل	دشــمنانی	کــه	ب ــردم	را	در	مقاب م

ــد. ــان	کنی ــد،	بی ــرمایه	گذاری	می	کنن س
ــم	 ــر	معظ ــتور	رهب ــرد:	دس ــه	ک ــی	اضاف ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف ــر	تع وزی
انقــالب	اســالمی	و	فرمایــش	رئیس	جمهــور	اســت	کــه	در	چنیــن	شــرایطی	
ــق	 ــرای	تحق ــو	ب ــن	نظــام	در	حــال	تکاپ ــه	ای ــد	ک ــح	دهی ــردم	توضی ــه	م ب

ــت. ــالب	اس ــه	انق ــالب	در	گام	دوم	بیانی ــای	انق آرمان	ه
ــا	بیــان	اینکــه	نمایشــگاه	دســتاوردهای	وزارت	کار	هــر	۶	مــاه	یکبــار	 وی	ب
ــگاه	 ــت	در	ن ــزه	ای	اس ــود	انگی ــر	خ ــن	ام ــت:	ای ــد	گف ــد	ش ــزار	خواه برگ
ــردم	 ــرای	م ــا	و	خدمات	رســانی	ب ــر	برنامه	ه ــرای	اجــرای	تکث ــزی	ب برنامه	ری
اســت.	بــرای	خدمــت	بــه	مــردم	نبایــد	یــک	لحظــه	را	از	دســت	داد.	وزارت	
ــد. ــرا	می	کن ــردم	اج ــی	م ــا	زندگ ــاط	ب ــروژه	را	در	ارتب ــا	کالن	پ ــار	ت کار	چه
وی	بیــان	داشــت:	در	۶	مــاه	اول	دولــت	بــه	نوعــی	خودمــان	را	گــرم	کردیــم	
ــی	 ــام	مدیریت ــتقرار	نظ ــتر	و	اس ــزه	بیش ــا	انگی ــاً	ب ــاه	دوم	طبیعت و	در	۶	م
ــم	 ــن	ماه	هــا	بتوانی ــم	در	ای ــالش	می	کنی ــم	رفــت	و	ت مســتقر	پیــش	خواهی

ــم. ــت	ندهی ــا	را	از	دس ــم	و	فرصت	ه ــام	دهی ــا	را	انج بهترین	ه
ــت:	 ــت	گف ــان	در	وزارت	کار	گذش ــه	۱۹۹	روز	از	فعالیتم ــام	اینک ــا	بی وی	ب
ــه	 ــک	روزی	ک ــر	ی ــم	و	ه ــمار	داری ــه	روزش ــد	ک ــی	می	دانن ــم	مدیریت تی
می	گــذرد	حســرت	می	خوریــم	بابــت	کارهایــی	کــه	بایــد	می	کردیــم.	
ــه	کار،	 ــاز	ب ــه	از	آغ ــن	وزارتخان ــم	در	ای ــذرد	همکاران ــه	ســرعت	می	گ فرصــت	ب
گروه	هــای	 مســائل	 از	 گره	گشــایی	 و	 اقدامــات	 بخــش	 دو	 در	 روزانــه	
ــردی	 ــای	راهب ــه	برنامه	ه ــن	اینک ــد.	ضم ــده	دارن ــر	عه ــردم	را	ب ــف	م مختل
ــائل	 ــریع	مس ــه	های	س ــنامه	ها	و	جلس ــا	بخش ــادی	ب ــات	بنی ــرای	اقدام را	ب

ــم. ــرح	کردی را	مط
وی	تاکیــد	کــرد:	بایــد	افق	هــای	آینــده	را	دیــد	مجموعــه	همــکاران	
ــد	 ــده	را	می	دیدن ــتگان	آین ــر	گذش ــه	اگ ــد	ک ــم	انداز	۱۴۲۰	را	می	بینن چش
ــود. ــزرگ	نب ــن	حــد	ب ــکاری	در	ای ــا،	بی ــروز	مشــکالت	و	بحــران	صندوق	ه ام
وزیــر	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	بــا	اشــاره	بــه	اقدامــات	ایــن	وزارتخانــه	
در	طــول	۱۸۰	روز	گفــت:	ایــن	نمایشــگاه	در	جهــت	ارزیابــی	نقــاط	مثبــت	و	
شناســایی	نقــاط	ضعــف	برگــزار	شــد	و	۲۱۴	دســتاورد	بــا	همــت	همــکاران	
جهادگونــه	رقــم	خــورد	کــه	قدم	هــا	در	مســیر	بهبــود	و	رفــاه	مــردم	

برداشــته	شــد.
ــا	 ــه	جهــت	گســتره	تعامــالت	ب ــه	ب ــه	اینکــه	ایــن	وزارتخان ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــد	ســال	 ــا	چن ــت:	ت ــزرگ	اســت	گف ــک	ســازمان	بســیار	ب ــردم	ی اقشــار	م
ــف	 ــای	مختل ــدا	و	دارای	بخش	ه ــا	ج ــن	وزارتخانه	ه ــدام	از	ای ــر	ک ــش	ه پی
ــه	ای	 ــی	و	حرف ــتی	و	فن ــازمان	بهزیس ــون	۲	س ــد.	اکن ــام	ش ــه	ادغ ــود	ک ب
ــامل	 ــه	ش ــتند	ک ــه	هس ــن	وزارتخان ــت	ای ــت	مدیری ــدوق	تح ــج	صن و	پن

ــت. ــردم	اس ــد	م ــش	از	۵۰	درص ــا	بی ــی	ب ــن	اجتماع ــازمان	تأمی س
ــدوق	 ــوالد،	صن ــدوق	ف ــوری،	صن ــتگی	کش ــت:	صنــدوق	بازنشس وی	گف
ــاون	 ــعه	تع ــران	و	توس ــک	کارگ ــاز	و	۲	بان ــدوق	آینده	س ــتایی	و	صن روس
ــا	 ــن	صندوق	ه ــت	ای ــت	مدیری ــن	تح ــتند.	همچنی ــات	هس ــأ	خدم منش

ــتند. ــال	هس ــرکت	فع ۶۰۰	ش
ــن	نمایشــگاه	 ــاه	اجتماعــی	خاطرنشــان	کــرد:	در	ای ــاون،	کار	و	رف ــر	تع وزی
دســتاوردها	فرصتــی	شــد	تــا	ایــن	مجموعه	هــا	در	کنــار	هــم	بــه	گفت	وگــو	
بنشــینند	و	کارهــای	بخش	هــای	مختلــف	را	ببیننــد	و	اقــدام	مهــم	در	
ــن	 ــرد	در	همی ــورت	گی ــه	ص ــن	وزارتخان ــزای	ای ــی	و	اج ــتای	هم	افزای راس
ــن	اقدامــات	 راســتا	کارهــای	مشــترک	تعریــف	شــد	کــه	یــک	بخــش	از	ای

ــود. ــه	دور	از	هیاهــوی	سیاســی	ب ب

برای	بررسـی	در	صحـن	علنی	مجلس	

نامه »اسماعیلی« به »قالیباف«

 برای تسریع  در تصویب طرح ساماندهی

 کارکنان دولت

اجتماعــی	 کمیســیون	 رئیــس	
بــه	 خــود	 نامــه	 از	 مجلــس	
رئیــس	مجلــس	بــرای	تســریع	
ســاماندهی	 طــرح	 تصویــب	 در	
ــه	 ــوه	مقنن ــت	در	ق ــان	دول کارکن

داد. خبــر	
بـه	گزارش	بازارکار،	ولی	اسـماعیلی	
رئیس	کمیسـیون	اجتماعی	مجلس	

در	گفت	وگـو	بـا	تسـنیم،	از	ارسـال	نامـه	خـود	بـه	رئیـس	مجلس	برای	تسـریع	
در	تصویـب	طـرح	سـاماندهی	کارکنـان	دولت	در	قـوه	مقننه	خبـر	داد	و		گفت:		
۱۸۰	نماینـده	نیـز	طـی	درخواسـتی	خواسـتار	در	اولویـت	قـرار	گرفتن	بررسـی	

ایـن	طـرح	در	صحن	علنـی	مجلس	شـده	اند.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بــا	توجــه	بــه	فرصــت	زمانــی	کــه	داریــم	ایــن	امــکان	
وجــود	دارد	کــه	بتوانیــم	طــرح	را	قبــل	از	پایــان	ســال	در	صحــن	بررســی	
کنیــم،	افــزود:	البتــه	ایــن	طــرح	در	دســتور	کار	جلســه	علنــی	هفتــه	جــاری	

مجلــس	قــرار	دارد	و	احتمــاال	نوبــت	بــه	بررســی	آن	نیــز	برســد.
ــرح	 ــن	ط ــب	ای ــا	تصوی ــه	ب ــد	براینک ــا	تاکی ــس	ب ــی	در	مجل ــده	گرم نماین
تبعیــض	و	ناعدالتــی	در	پرداخــت	حقــوق	و	دســتمزد	در	دســتگاه	های	
اجرایــی	از	بیــن	خواهــد	رفــت،	اظهــار	کــرد:	نماینــدگان	مجلــس	بــرای	بــه	
نتیجــه	رســاندن	ایــن	طــرح	مصمــم	هســتند	و	تــالش	خواهنــد	کــرد	پیــش	از	

اتمــام	ســال	ایــن	طــرح	در	مجلــس	مصــوب	شــود.

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 
وزارت تعاون و کار

 در مجلس شورای اسالمی 

مدیرکل تعاونی های تولیدی وزارت کار خبر داد

معاون سازمان بهزیستی خبر داد:

تحقق ۹۵ درصدی ایجاد اشتغال برای مددجویان بهزیستی در کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیروی امریه جذب می کند 

رفــاه		 و	 کار	 تعــاون،	 وزارت	
ــت	 ــه	ظرفی ــه	ب ــا	توج ــی	ب اجتماع
	۱۴۷ اصــل	 در	 		شــده	 ایجــاد	
جمهــوری	 اساســی	 قانــون	
دارد	 نظــر	 در	 ایــران،	 اســالمی	
تخصصــی	 و	 علمــی	 تــوان	 از	
در	 دانشــگاهی	 فارغ	التحصیــالن	
امریــه	 نیروهــای	 جــذب	 قالــب	
جهــت	 وظیفــه(	 )کارکنــان	
حوزه	هــای	 در	 خدمــات	 ارائــه	
مناطــق	 و	 اســتان	ها	 مراکــز	 رفــاه	در	 و	 کارآفرینــی	 اقتصــادی،	 اجتماعــی،	
کنــد. اقــدام	 کشــور	 یافتــه	 توســعه	 کمتــر	 و	 محــروم	
ــن	 ــع	انســانی	ای ــن	راســتا	اداره	کل	توســعه	مناب ــازارکار،	در	ای ــه	گــزارش	ب ب
ــال	۱۴۰۱	 ــتان	ها	در	س ــی	در	اس ــکاری	ادارات	کل	اجرای ــا	هم ــه	ب وزارتخان
ــه	و	 ــص،	نخب ــروی	متخص ــدادی	نی ــری	تع ــه	کارگی ــذب	و	ب ــه	ج ــدام	ب اق
ــت	 ــانس	جه ــانس	و	لیس ــوق	لیس ــری،	ف ــی	دکت ــدرک	تحصیل ــا	م ــد	ب متعه

ــت. ــرده	اس ــزام			۰۱/۰۴/۱۴۰۱		ک اع
ز	 ا ننــد	 می	توا ســربازی	 امریــه	 متقاضیــان	 	 اســت: ذکــر	 بــه	 شــایان	
ــامانه	 ــه	س ب ــه	 ــا	مراجع ب 	۱۴۰۱ /۰۲ /۱۵ ــخ	 ــا	تاری ت 	۱۴۰۰ /۱۲ /۱۵ ــخ	 تاری
ینترنتــی	 ا نی	 نشــا بــه	 نــه	 رتخا ا ز و یــن	 ا قدیــم(	 )تعاون		یــار	 مردم	یــار	
رات	 دا ا 	 در ــذب	 و	ج ــرش	 پذی یط	 ــرا ز	ش ا 	taavonyar .mcls .gov . ir
م	 ثبت	نــا 	 و طــالع	 ا 	 ســتان	ها ا عــی	 جتما ا 	 ه فــا ر 	 و 	 ر کا 	 ون، تعــا کل	

. کننــد

»اطالعیه« 

وزارت	 خانگـی	 مشـاغل	 دبیرخانـه	 تفاهم	نامـه	
»بـازار	 بـا	 اجتماعـی	 رفـاه	 و	 کار	 تعـاون،	
نمایشـگاه	 از	 روز	 آخریـن	 در	 مارکتینـگ«	
دسـتاوردهای	۶	ماهـه	وزارت	مـردم	بـه	امضـا	

رسـید.
	بـه	گـزارش	بـازارکار	از	مرکـز	روابـط	عمومی	
رفـاه	 و	 کار	 تعـاون،	 وزارت	 رسـانی	 اطـالع	 و	
اجتماعـی،	»محمـود	کریمـی	بیرانونـد«	هدف	
از	ایـن	آئیـن	را	ریل		گـذاری	کسـب		و	کارهـای	
این	گونـه	 تقویـت	 بـرای	 آغـازی	 و	 خانگـی	

مشـاغل	عنـوان	کـرد.
و	 کارآفرینـی	 توسـعه	 معاونـت	 سرپرسـت	
اشـتغال	وزارت	تعـاون،	کار	و	رفـاه	اجتماعـی،	
یکـی	از	مسـائل	حـوزه	مشـاغل	کار	خانگـی	را	

بـازار	و	فـروش	محصـوالت	دانسـت.
فرصتـی	 امـروز	 افـزود:	 بیرانونـد	 کریمـی	
فراهم	شـده	اسـت	تا	بـا	کارآفرینـان	و	احداث		
کننـدگان	پلتفرم	هـای	بـزرگ	مجـازی	کـه	در	
حـوزه	بـازار	بـه	ویـژه	در	زمینـه	مشـاغل	خرد	
و	خانگـی	فعالیـت	دارنـد،	در	راسـتای	بهبـود	
باشـیم. داشـته	 هم	اندیشـی	 کارهـا	 کسـب		و	

مراسـمی	 چنیـن	 برگـزاری	 کـرد:	 اظهـار	 وی	
کمـک	می	کنـد	تـا	نقطـه		نظـرات	و	ایده	هایـی	
کـه	در	جهـت	تقویت	بـازار	محصـوالت	خانگی	

وجـود	دارد،	بررسـی	و	تقویـت	شـود.

و	 کارآفرینـی	 توسـعه	 معاونـت	 سرپرسـت	
اشـتغال	وزارت	تعـاون،	کار	و	رفـاه	اجتماعـی	
مشـاغل	 حاضـر	 حـال	 در	 متأسـفانه	 گفـت:	
اشـتغال	 فضـای	 از	 درصـد	 	۳ تنهـا	 خانگـی	
انـدک	 بسـیار	 کـه	 می	شـود	 شـامل	 را	 کشـور	

اسـت.
کریمـی	بیرانونـد	تصریـح	کـرد:	بـا	توجـه	بـه	
و	 مجـوز	کسـب	 ارائـه	 فضـای	حقوقـی	 اینکـه	
کارهـای	خانگـی	تسـهیل	یافتـه	اسـت،	انتظار	
مـی	رود	کـه	در	سـال	۱۴۰۱	انقالبـی	در	ایـن	

حـوزه	رخ	دهـد.
و	 کسـب	 تقویـت	 شـروع	 ایـن	 افـزود:	 وی	
در	 آینـده	 سـال	 و	 اسـت	 خانگـی	 کارهـای	
ارائـه	 مجـوز،	 صـدور	 حمایـت،	 حوزه	هـای	
در	 آفرینـی	 مهـارت		 و	 آمـوزش	 و	 اعتبـارات	
بـازار	اقدامـات	خیلـی	خوبـی	انجـام	خواهیـم	

د. دا

و	 کارآفرینـی	 توسـعه	 معاونـت	 سرپرسـت	
اشـتغال	وزارت	مـردم	گفـت:	در	حـال	حاضـر	
افـرادی	که	در	حـوزه	مشـاغل	خانگـی	فعالیت	
تسـهیالت	 درخواسـت	 می	تواننـد	 دارنـد،	
	۲ تسـهیالت	 ایـن	 اعتبـار	 امسـال	 کـه	 دهنـد	
هـزار	میلیـارد	تومـان	بـود؛	اما	سـال	آینـده	با	
در	 بیشـتری	 اعتبـارات	 مرکـزی	 بانـک	 کمـک	

گرفـت. خواهیـم	 نظـر	
همچنیـن	 کـرد:	 اظهـار	 بیرانونـد	 کریمـی	
نیـز	 صـدور	مجـوز	کسـب		و	کارهـای	خانگـی	
بسـیار	آسـان	شـده	و	افـراد	می	تواننـد	با	ورود	
بـه	سـامانه	مشـاغل	خانگـی	درخواسـت	مجوز	
خـود	را	ارائـه	دهنـد	کـه	بـه	صـورت	آنـی	یـا	
	۳۵۰ همچنیـن	 می		شـود.	 صـادر	 روزه	 سـه	
۱۸۰	شـغل	سـه	روزه	 ۱۷۰	تـا	 مجـوز	آنـی	و	

صـادر	گردیـده	اسـت.
در	پایـان	ایـن	مراسـم	شـرکت	های	مارکتینگ	
خـود	 حرفـه	ای	 چالش	هـای	 و	 نظـرات	 نقطـه		
کردنـد؛	 مطـرح	 کسـب	وکار	 حـوزه	 در	 را	
مارکتینـگ،	 آموزشـگاه	های	 کارآفرینـان	
در	 مارکتینـگ	 شـرکت	های	 دسـتباف،	 فـرش	
فضـای	مجـازی،	شـرکت	های	فعـال	در	حـوزه	
اجتماعـی	 شـبکه	های	 مدیـران	 و	 الکترونیـک	
جلسـه	 ایـن	 در	 کننـدگان	 شـرکت		 جملـه	 از	

بودنـد.

بیرانوند در نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه : 

توسعه مشاغل خانگی ریل گذاری می شود

وزیر کار برای سال آینده خبر داد: 

عیدی دیوان عدالت اداری به کارگران
دیــوان	 عمومــی	 هیــات	 رأی	 بــا	
پذیــرش	 و	 اداری	 عدالــت	
درخواســت	اعمــال	مــاده	۹۱،	مقــرر	
نــوروزی	 پــاداش	 پرداخــت	 شــد	
ــون	 ــران	مشــمول	قان ــدی(	کارگ )عی
هــای	 دســتگاه	 در	 شــاغل	 و	 کار	
اجرایــی،	مطابــق	مصوبــه	شــورای	

شــود. پرداخــت	 کار	 عالــی	
دیــوان	 از	 بــازارکار	 گــزارش	 بــه	
عدالــت	اداری،	بــه	دنبــال	اعــالم	
ــماره	۱۰۸۳	 ــرداد	۱۳۹۳	و	ش ــخ	۲۶	خ ــماره	۵۷۵	تاری ــن	آرای	ش ــارض	بی تع
ــا	 ــت	اداری	در	رابطــه	ب ــوان	عدال ــی	دی ــات	عموم ــخ	۲۵	خــرداد	۱۴۰۰	هی تاری
ــون	کار	و	 ــمول	قان ــران	مش ــه	کارگ ــت	ب ــل	پرداخ ــدی	قاب ــزان	عی ــوع	می موض
شــاغل	در	دســتگاه	هــای	اجرایــی،	موضــوع	بــا	موافقــت	رئیــس	دیــوان	عدالــت	
آییــن	 قانــون	تشــکیالت	و	 	۹۱ اداری	و	در	اجــرای	حکــم	مقــرر	در	مــاده	
ــی	 ــات	عموم ــفند	هی ــروز	۱۷	اس ــه	ام ــت	اداری	در	جلس ــوان	عدال ــی	دی دادرس

ــد. ــرح	ش ــت	اداری	مط ــوان	عدال دی
ــاد	 ــا	مف ــف	ب ــق	و	مخال ــس	از	بحــث	و	بررســی	موضــوع	و	طــرح	نظــرات	مواف پ
ــن	 ــی	ضم ــات	عموم ــای	هی ــت	اعض ــت	اکثری ــور،	در	نهای ــک	از	آرای	مزب هری
اعــالم	رأی	شــماره	۵۷۵	تاریــخ	۲۶	خــرداد	۱۳۹۳	هیــات	عمومــی	دیــوان	
ــه	رأی	شــماره	۱۰۸۳	 ــد	ک ــح	اعــالم	کردن ــوان	رأی	صحی ــه	عن ــت	اداری	ب عدال
ــرای	 ــوده	و	در	اج ــراد	ب ــد	ای ــی	واج ــات	عموم ــرداد	۱۴۰۰	هی ــخ	۲۵	خ تاری
ــت	 ــوان	عدال ــن	دادرســی	دی ــون	تشــکیالت	و	آیی ــاده	۹۱	قان ــرر	در	م حکــم	مق

نقــض	می	شــود. اداری	
ــوان	 ــی	دی ــات	عموم ــرداد	۱۳۹۳	هی ــخ	۲۶	خ ــماره	۵۷۵	تاری ــاس	رأی	ش براس
ــه	 ــی	ب ــات	عموم ــفند	۱۴۰۰	هی ــخ	۱۷	اس ــه	تاری ــه	در	جلس ــت	اداری	ک عدال
ــدی	 ــت	عی ــه	پرداخ ــت	ک ــده	اس ــرر	ش ــد،	مق ــالم	ش ــح	اع ــوان	رأی	صحی عن
بایــد	 قانــون	کار	و	شــاغل	در	دســتگاه	هــای	اجرایــی	 کارگــران	مشــمول	
ــی	کار	 ــورای	عال ــات	ش ــای	مصوب ــون	کار	و	برمبن ــه	قان ــوط	ب ــن	مرب براســاس	موازی
صــورت	گیــرد	و	بــا	توجــه	بــه	حکــم	مقــرر	در	مــاده	واحــده	قانــون	مربــوط	بــه	
ــمول	 ــای	مش ــاغل	در	کارگاه	ه ــران	ش ــاالنه	کارگ ــاداش	س ــدی	و	پ ــن	عی تعیی
۱۳۷۰	ایــن	مبلــغ	بــرای	هــر	یــک	از	 قانــون	کار	مصــوب	ششــم	اســفند	
ــوان	 ــه	عن ــزد		ب ــن	م ــادل	۶۰	روز	آخری ــک	ســال	کار،	مع ــه	نســبت	ی ــران	ب کارگ

ــود. ــد	ب ــاداش	خواه ــدی	و	پ عی

ســازمان	 مردمــی	 مشــارکت	های	 معــاون	
ایجــاد	 درصــدی	 	۹۵ تحقــق	 از	 بهزیســتی	
ــرای	مددجویــان	ایــن	مجموعــه	در	 اشــتغال	ب

داد. کشــورخبر	
ــن	 ــیه	آیی ــرب	زاده،	در	حاش ــین	ع ــر	حس امی
بهزیســتی	 مدیــرکل	 معارفــه	 و	 تکریــم	
ــا	ایســنا	 ــو	ب خراســان	شــمالی،	در	گفــت	و	گ
ــال	 ــود	در	س ــرر	ب ــه	مق ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ب
۱۱۹	نفــر	 ۶۱	هــزار	و	 ۱۴۰۰	بــرای	بیــش	از	
ایجــاد	اشــتغال	انجــام	شــود،	افــزود:	۹۵	درصــد	از	
ــن	 ــده	و	ای ــق	ش ــزی	محق ــه	ری ــن	برنام ای
ــد. ــدا	می	کن ــش	پی ــده	افزای ــار	طــی	ســال	آین آم
ــه	 ــوط	ب ــات	مرب ــه	اقدام ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــوده	 ــهیالت	ب ــه	و	تس ــوزه	بیم ــتغال	در	ح اش
اســت،	تأکیــد	کــرد:	در	ســال	آینــده	برنامــه	ریزی	
بــازار	کســب	 بــه	 بــرای	ورود	مددجویــان	

اقــدام	 ایــن	 اگــر	 انجــام	می	شــود	و	 و	کار	
ــراف	در	 ــود،	انح ــام	ش ــل	انج ــوِر	کام ــه	ط ب
ــل	خواهــد	رســید. ــه	حداق پرداخــت	تســهیالت	ب
در	حــوزه	 براینکــه	 تاکیــد	 بــا	 زاده	 عــرب	
ظرفیت	هــا	 احصــاء	 دنبــال	 بــه	 اشــتغال	
بایــد	 داد:	 ادامــه	 هســتیم،	 اســتان	ها	 در	
اســتان	ها	 تــا	 شــود	 ایجــاد	 افزایــی	 هــم	
خوبــی	 بــه	 خــود	 بومــی	 ظرفیت	هــای	 از	

کننــد. اســتفاده	
بهزیســتی	 مردمــی	 مشــارکت	های	 معــاون	
بــا	اشــاره	بــه	اینکــه،	نســخه	واحــد	پیچیــدن	
اســت،	 اشــتباه	 اســتان	ها	 تمــاِم	 بــرای	
تصریــح	کــرد:	در	حــال	حاضــر	۷	میلیــون	

نفــر	تحــت	پوشــش	بهزیســتی	هســتند.
اصلــی	 اولویــت	 براینکــه	 تأکیــد	 بــا	 وی	
اشــتغال،	 آینــده	 ســال	 طــی	 بهزیســتی	

اســت،	 مددجویــان	 معیشــت	 و	 مســکن	
ــال	 ــرای	س ــا	ب ــی	م ــش	بین ــرد:	پی ــد	ک تأکی
۱۱۰	هــزار	 بــرای	 اشــتغال	 ایجــاد	 آینــده	
ــتغال	 ــاد	اش ــزان	ایج ــن	می ــا	ای ــر	اســت	ام نف
ــه	 ــت	ک ــی	نیس ــده	و	قطع ــوب	نش ــوز	مص هن
بــه	طــور	دقیــق	بــه	زودی	اعــالم	می	شــود.

برای بررسی در صحن علنی مجلس 
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معـاون منابع انسـانی و امور فرهنگـی قوه قضاییه با حضـور در حوزه 
امتحانی دانشـگاه امیرکبیـر از روند برگزاری آزمون اسـتخدامی کادر 

اداری قـوه قضاییـه بازدید کرد.
بـه گـزارش بـازارکار، محمدباقـر الفـت در حاشـیه برگـزاری آزمـون 
اسـتخدامی کادر اداری قـوه قضائیـه با بیـان اینکه حـدود ۱۰۴ هزار 
داوطلـب بـرای شـرکت در این آزمون نام نویسـی کردند، اظهـار کرد: 
ایـن آزمـون در ۵۹ شـهر و مرکـز اسـتان و ۲۷۴ حـوزه توسـط مرکز 
آزمـون جهاد دانشـگاهی برگزار شـد و بـه طور متوسـط در هر حوزه 

۴۰۰ نفـر شـرکت کردند.
وی افـزود: امیـدوارم نتایج آزمون در دو ماه نخسـت سـال آینده اعالم 
شـود و مراحل بعـدی فرایند جذب از جمله اسـتعالم ها و گزینش تا 

پایان سـال ۱۴۰۱ صورت گیرد.
معـاون رئیـس قـوه قضائیه بـه شـرکت ۱۰۴ هـزار داوطلـب در این 
آزمـون اشـاره و تصریح کـرد: از این تعداد، ۲۰ هـزار نفر با اولویت های 
علمـی انتخاب می شـوند که دو برابر نیاز دسـتگاه قضائـی و ظرفیت 

قانونی اختصاص داده شـده اسـت.
وی ادامـه داد: ۲۰ هـزار نفر از افرادی که بیشـترین نمـره از ۱۰۰ نمره 
را در آزمون کسـب کنند انتخاب می شـوند تا وارد فرآیندهای بعدی 
اسـتخدام از جمله اسـتعالم، استخبار و گزینش و در نهایت مصاحبه 
روانشناسـی شـده و از این تعداد ۹ هزار و ۶۰۰ نفر اسـتخدام دستگاه 

می شوند. قضائی 
الفـت با اشـاره به وجود سـهمیه ها برای جـذب افراد براسـاس قانون، 
از جملـه جانبـازان، خانواده شـهدا و ایثارگران، معلوالن و شـاغالن در 

شـوراهای حل اختالف خاطرنشـان کـرد: با رعایت این سـهمیه ها و 
دارا بـودن مزیت علمی، ۲۰ هزار نفر در مراحل ابتدایی آزمون انتخاب 

شـده و بـه واحد جذب معرفی می شـوند.
وی بـه کمبـود شـدید کادر اداری و قضائی در قوه قضائیه اشـاره کرد 
و ادامه داد: کار دسـتگاه قضائی در چندسـال گذشـته افزایش زیادی 
داشـته و امروز به صورت متوسـط، ۵۰ درصد پسـت ها فعال اسـت و 
۵۰ درصد پسـت های دادگسـتری ها در سـتاد و اسـتان ها خالی اسـت.

معـاون رئیـس قـوه قضائیه با بیـان اینکه هم اکنـون ۶۰ هـزار نفر در 
دادگسـتری های سراسر کشور فعال هسـتند، عنوان کرد: در مجموع 
در قـوه قضائیـه ۹۸ هزار نفر به عنوان کادر اداری مشـغول به فعالیت 

هستند.
وی بـا بیان اینکه برگزاری این آزمون برای جبران کمبـود کادر اداری 
دادگسـتری ها اعـم از سـتاد و صـف اسـت، افـزود: جذب شـدگان در 
دادگاه هـا و دادسـراها بـه عنوان کادر اداری مشـغول به کار می شـوند 
و همچنیـن برخی نیـز در کادر اداری دادگسـتری ها فعالیت خواهند 

کرد.
سهم 50 درصد بانوان از ازمون استخدامی قوه قضائیه

الفـت افـزود: ۵۰ درصد از داوطلبان این آزمون خانم هسـتند بنابراین 

۵۰ درصـد جذب شـدگان از خانم ها خواهد بـود و این ظرفیت خوبی 
برای رعایت عدالت شـغلی میان آقایان و خانم هاسـت.

وی اسـتان های لرستان و کردستان و نیز استان های خراسان جنوبی 
و شـمالی را دارای بیشـترین داوطلـب در آزمـون امـروز برشـمرد و 
بیـان کرد: اسـتان های جنوبـی از جمله هرمزگان و بوشـهر کمترین 

شـرکت کننده را در آزمون داشـتند.
معـاون قـوه قضائیـه برگـزاری آزمـون عمومی جـذب کارکنـان قوه 
قضائیـه را مطابـق مـاده ۱۱۳ قانون برنامه توسـعه ششـم دانسـت و 
گفـت: بر اسـاس ایـن قانون دسـتگاه قضائی مکلـف بود از سـال ۹۵ 
بـه مدت پنج سـاله، هر سـال سـه هـزار و ۲۰۰ نفر بـه کادر اداری قوه 

قضائیـه از طریق آزمـون اضافه کند.
به گفته وی، این اقدام در سـال ۹۷ در مورد شـش هزار و ۴۰۰ نفر از 
کارکنان انجام شـد و در سـال ۱۴۰۰ که سـال پایانی اسـت، ۹ هزار و 

۶۰۰ نفر جذب خواهند شـد.
الفت به بازنشسـتگی تعـداد زیـادی از کارکنان قوه قضائیـه یا خروج 
برخـی کارکنـان از ایـن قوه به علت های مختلف اشـاره کـرد و اظهار 
داشـت: باید برای جایگزینی آنان، نیرو داشته باشیم. تالش کردیم در 
این آزمون از نیروهای مسـتعد و تربیت شـده در دانشگاه ها و حوزه ها 

اسـتفاده کنیم و توانمنـدی افراد را به عنوان یک اصـل در جذب افراد 
دادیم. قرار 

وی توانمندسـازی را شـعار مدیریـت جدیـد قـوه قضائیـه دانسـت و 
تصریـح کرد: امیدواریـم با جذب نیروهای نخبه هم به دسـتور قانون 
عمـل کنیم و هـم نیازمندی های قوه قضائیـه را تا حـدودی رفع کنیم.

معـاون قوه قضائیه با بیان اینکه شـرایط برای فعالیـت در قوه قضائیه 
فراهم اسـت، اظهار کرد: امیدواریم حمایت های شایسـته اداری از این 

داوطلبان و سـایر شـاغالن در قوه قضائیه داشته باشیم.

شمارش معکوس برای اعالم نتایج آزمون استخدامی قوه قضائیه 

با حضور همه اعضاء؛ ◄
یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیات امنای 

جهاددانشگاهی برگزار شد
یکصــد و پنجــاه و هشــتمین جلســه هیــات امنای جهاددانشــگاهی بــا حضور تمامــی اعضاء 

در ســالن جلســات ایــن نهــاد برگزار شــد.
بــه گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، یکصدو پنجاه و هشــتمین جلســه هیــات امنای 

جهاددانشــگاهی ۱۸اسفند ۱۴۰۰ تشکیل شد.
در ابتــدای جلســه دکتــر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشــگاهی و هیــات امناء گزارشــی از 
مهــم تریــن فعالیــت هــای جهاددانشــگاهی ارایــه دادنــد و در ادامه مــوارد زیر بحث و بررســی 

و مــورد تصویــب قــرار گرفت.
در ایــن جلســه صورت هــای مالــی و عملکرد مالــی جهاددانشــگاهی در ســال ۱۳۹۹ و بودجه 
تفصیلــی ســال ۱۴۰۰، برگــزاری کنگــره بیــن المللی علوم تولید مثل کشــورهای وانا توســط 
پژوهشــگاه رویــان، دســتورالعلمل نحــوه تشــکیل کمیســیون های دائمــی پــارک هــای علم 
و فنــاوری جهاددانشــگاهی، تبدیــل حکــم سرپرســتی دکتــر شــاهزاده فاضلــی بــه ریاســت 
دانشــکده علــوم پایــه و فنــاوری نویــن پزشــکی، تبدیــل حکــم سرپرســتی دکتــر صرامــی 
بــه ریاســت پژوهشــکده معتمــد و معرفــی دکتــر باصولــی به عنــوان نماینــده هیأت امنــا در 

کمیســیون معامالت جهاددانشــگاهی تصویب شــد.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت جهت تکمیل کادر خود از استان بوشهر جهت کار در 

عسلویه از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

مدیر کنترل پروژه

آقا،  تمام وقت، حداقل 5سال سابقه موثر 

در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

کارشناس سیویل

آقا،  تمام وقت، حداقل 5 سال سابقه کار موثر 

در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

کارشناس دفتر فنی پایپینگ

آقا،  تمام وقت، حداقل 5 سال سابقه کار موثر 

در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان 

شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند.

employment@saapec.com

 کارشناس بازاریابی و فروش
 خانم/ آقا، تمام وقت،  کارشناسی صنایع یا مدیریت

حداکثر سن 35 سال، دارای تجربه کاری مرتبط با صنعت خودرو و 
 خدمات پس از فروش خودرویی

 توانای مذاکره و فروش قطعات یدکی به نمایندگی های مجاز
 تسلط به مفاهیم فروش و بازاریابی، آشنایی با قطعات یدکی خودرو

 آشنایی با مفاهیم خدمات پس از فروش خودرو
 بیمه تکمیلی، بیمه تامین اجتماعی

 هزینه ایاب و ذهاب و ناهار
 کارشناس کنترل موجودی

 خانم/ آقا، تمام وقت،  کارشناسی صنایع یا مدیریت
حداکثر سن 35 سال، دارای تجربه کاری مرتبط با صنعت خودرو و 
قطعات یدکی خودرو، تسلط به قوانین و مقررات واردات و گمرک و 

 قطعات یدکی، تسلط به زنجیره تامین، بیمه تکمیلی
 بیمه تامین اجتماعی، هزینه ایاب و ذهاب و ناهار

 کارشناس تامین )زنجیره تامین خودرو(
 خانم/ آقا، تمام وقت،  کارشناسی صنایع یا مدیریت

 حداکثر سن 35 سال
 دارای تجربه کاری مرتبط با صنعت خودرو و قطعات یدکی خودرو

 تسلط به قوانین و مقررات واردات و گمرک و قطعات یدکی
 تسلط به زنجیره تامین، بیمه تکمیلی، بیمه تامین اجتماعی

 هزینه ایاب و ذهاب و ناهار
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به

  ایمیل زیر ارسال نمایند.
nahidhasani463@gmail.com

دعوت به همکاری

 شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران از افراد واجد شرایط 

 زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت جهت تکمیل کادر خود از استان بوشهر جهت کار در 

عسلویه از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

مدیر کنترل پروژه

آقا،  تمام وقت، حداقل 5سال سابقه موثر 

در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

کارشناس سیویل

آقا،  تمام وقت، حداقل 5 سال سابقه کار موثر 

در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

کارشناس دفتر فنی پایپینگ

آقا،  تمام وقت، حداقل 5 سال سابقه کار موثر 

در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان 

شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند.

employment@saapec.com

کارشناس برنامه ریزی تولید

آقا، تمام وقت، پایان خدمت یا معافیت دائم

کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع )تولید(

حداقل 3 سال سابقه کار مفید، تسلط بر زمانسنجی

تهیه گزارشات تولید و تحلیل گزارشات

تسلط بر تهیه مدل بهینه تولید

تسلط بر شناسایی گلوگاه ها و ارائه راهکار بهبود

MSP, Excel آشنایی با زبان انگلیسی، تسلط کامل بر

بومی بودن و داشتن سابقه کار در شرکت های

 معدنی مزیت محسوب می گردد

محل خدمت: شهرستان خواف

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر 

ارسال نمایند.

technicalplanning.resume@gmail.com

دعوت به همکاری

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

دعوت به همکاری

دانشگاه علمی-کاربردی ادیبان پارس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

کارشناس آموزش: خانم، دارای سابقه کار، تمام وقت، با حداقل 2 سال سابقه در قسمت آموزش دانشگاه های جامع علمی-کاربردی

nasrindeljoo@yahoo.com

کارشناس کنترل پروژه: آقا، تمام وقت، 2 نفر، با حداکثر سن 35 
سال، آشنا به MSP و P6 و سابقه کاری مفید در این زمینه، حقوق 

طبق قانون کار و توافقی
کارشناس HSE: آقا، تمام وقت، 2 نفر، با حداکثر سن 35 سال
دارای مدرک کارشناسی ایمنی و سابقه کاری مفید در این زمینه

حقوق طبق قانون کار و توافقی
سرپرست کارگاه:  آقا، تمام وقت،  2 نفر، با حداکثر سن 35 سال

دارای مدرک کارشناسی مکانیک )سیاالت(
آشنا به پایپینگ و دستگاه تهویه مطبوع و چیلر

سابقه کاری مفید در این زمینه، حقوق طبق قانون کار و توافقی

کارشناس دفتر فنی: آقا،  تمام وقت،  2 نفر، با حداکثر سن 35 
 سال، دارای مدرک کارشناسی مکانیک، سابقه کاری مفید در این زمینه

 طبق قانون کار و توافقی
 مدیر پروژه: آقا، تمام وقت، با حداکثر سن 35 سال

ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی مکانیک و سابقه کاری مفید
  در این زمینه، حقوق طبق قانون کار و توافقی

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

 واتساپ 09145756228

دعوت به همکاری

شرکت توان برق آذربایجان جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

 شرکت مهندسی مشاور تدوین توسعه پایدار در تهران افراد واجد شرایط ذیل را استخدام مینماید:
مهندس صنایع:  آقا/خانم، بصورت حضوری و تمام وقت، با مقطع کارشناسی، مسلط به نرم افزارهای MSP و Office، حداکثر سن 30 سال 

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

oil.eng.co@gmail.com

با حضور 104 هزار داوطلب؛◄  

تفاهم نامــه همــکاری وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و   جهاددانشــگاهی در راســتای 
توســعه و ارتقــاء فرهنــگ کار )کارآفرینــی، مهارت آمــوزی، تعــاون و ...( بــا رویکــرد اســالمی 
- ایرانــی و تحقــق بیانیــه گام دوم انقــالب و سیاســت های باالدســتی توســعه کشــور بــه 

ــید. امضا رس
بــه گــزارش بــازارکار، در راســتای توســعه و ارتقــاء فرهنــگ کار )کارآفرینــی، مهارت آموزی، 
تعــاون و ...( بــا رویکــرد اســالمی - ایرانــی و تحقــق بیانیــه گام دوم انقــالب و سیاســت های 
ــاه اجتماعــی و  ــاون، کار و رف ــه همــکاری وزارت تع باالدســتی توســعه کشــور، تفاهم نام
  جهاددانشــگاهی، بــه امضــای دکتر محمد چکشــیان معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و دکتــر محمدرضــا پورعابــدی معــاون پژوهــش و فنــاوری   

ــگاهی رسید. جهاددانش
از اهــداف ایــن تفاهم نامــه کــه در حاشــیه برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای شــش ماهه 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا نــام »وزارت مــردم« بــه امضــا رســید، می تــوان بــه 
ارتقــای فرهنــگ کار )کارآفرینــی، مهارت آمــوزی، تعــاون و ...( بــا رویکــرد اســالمی - ایرانــی 
 و تبییــن، ترویــج و جاری ســازی بیانیــه گام دوم انقــالب در ســطح وزارت مــردم و جامعــه 

هــدف اشــاره کــرد.
موضــوع ایــن تفاهم نامــه شــامل تقویــت همــکاری مشــترک در حوزه هــای فرهنگــی – 
اجتماعــی جامعــه هــدف، همکاری علمی و پژوهشــی در خصــوص فرهنــگ کار و ارتقاء آن 
)کارآفرینــی، مهارت آمــوزی، تعــاون و ...( بــا رویکــرد اســالمی – ایرانــی در عمــوم جامعــه و 

بیانیــه گام دوم انقــالب جامعــه هدف اســت.

ارتقا فرهنگ کار کشور با همکاری وزارت مردم و جهاددانشگاهی
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در ایــن مراســم گفــت: 
امیدواریــم  بــا همــکاری جهاددانشــگاهی که یادگارهــای انقالب اســالمی به شــمار می رود 
و بــا نــگاه جهــادی و انقالبــی شــکل گرفته اســت و توانســته در حوزه هــای مختلــف علمی، 
پژوهشــی، اقتصــادی، فنــاوری خدمــات ارزشــمندی در کشــور بــه اجــرا رســاند بتوانیــم 

حرکت هایــی خوبــی را در زمینــه فرهنــگ کار انجــام دهیــم.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت فرهنگــی کار گفــت: یکــی از موضوعاتــی کــه در وزارت مــردم در 
دســتور کار قــرار داریــم بحــث فرهنــگ کار اســت و در همیــن رابطــه دبیرخانه ملی ســتاد 
فرهنــگ کار در وزارتخانــه شــکل گرفته و ایــن تفاهم نامــه از اولیــن جلســات در ایــن رابطــه 

است.
دکتــر چکشــیان بابیــان اینکــه اولیــن دولــت گام دوم انقــالب هســتیم و امیدواریــم بــا 
نگاه هــای خالقانــه در مســیر ارتقــای فرهنــگ کار و کارآفرینــی قــدم برداریــم افــزود: یکــی 
از اصلی تریــن موانــع تولیــد و پیشــرفت کشــور در بحــث فرهنگــی اســت و مقــام معظــم 
رهبــری دو مــاه پیــش در جمــع نخبــگان مطــرح فرمودنــد کــه از مهم تریــن موانــع تولید 
مقولــه فرهنگــی اســت و بــرای اینکــه بتوانیــم به ســمت پیشــرفت ایرانی اســالمی حرکت 
کنیــم و بــه رشــد اقتصــادی  و ارتقــاء بهــره وری دســت یابیم یکــی از الزامــات و اولویت هــا 

اساســی ارتقــای فرهنــگ کار اســت.
 معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی ادامــه داد: امیــدوارم بتوانیم در 
گام دوم انقــالب و هم افزایــی کــه بــا امضــای این تفاهم نامه بیــن وزارت مردم و جهاددانشــگاهی 

ایجادشــده حرکــت نوینــی را در زمینــه ارتقا فرهنگ کار در کشــور آغــاز کنیم.

پیشگامی جهاددانشگاهی در حوزه اشتغال و کارآفرینی در کشور
دکتــر پورعابــدی نیــز در ایــن مراســم بابیــان اینکــه کار در تمــام شــئون زندگــی اقتصادی 
و اجتماعــی مــردم جــای دارد و بخــش عظیمــی از هویــت هــر فــرد را تشــکیل می دهــد 
گفــت: در کشــورمان بــه مقولــه کار بیشــتر در حــوزه اقتصــادی توجــه می شــود، امــا ابعــاد 

فرهنگــی کار بســیار حائــز اهمیت اســت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی با اشــاره بــه مفهوم فرهنــگ کار، وجــدان کار، 
رضایــت از کار ادامــه داد: ابعــاد فرهنگــی در حــوزه کار تأثیــر بســیار زیــادی دارد و شــاید 
بیــش از مســائل اقتصــادی مهم باشــد و حتــی مفهوم توســعه یافتگی و یا توســعه نیافتگی 

کشــورها را نیــز می توانیــم در ایــن حــوزه بررســی کنیــم.
وی بابیــان اینکــه متأســفانه در مــواردی در کشــورمان فرهنــگ کار و بهره وری پایین اســت 
افــزود: امــا وقتــی برخــی ســازمان های موفــق را بررســی می کنیــم می بینیــم کــه بحــث 
مهــم در پیشــرفت آنهــا و فرهنــگ کار بــوده اســت. همچنیــن در زمینــه  مذهبــی نیــز به 
اهمیــت کار و کســب روزی حــالل تأکید بســیاری شــده که نشــان می دهد بایــد در زمینه 

فرهنگــی، کار بیشــتری را انجــام دهیم.
ــه اقدامــات جهاددانشــگاهی در حــوزه اشــتغال و  ــا اشــاره ب دکتــر پورعابــدی در ادامــه ب
کارآفرینــی گفــت: از اوایــل ســال ۱۳۷۹ بــا توجــه بــه افزایــش کمــی کــه در آمــوزش عالی 
کشــور مشــاهده شــد ایــن نهــاد مشــکل اشــتغال دانش آموختــگان را در آینــده پیش بینی 
و بــرای حــل ایــن مشــکل ســازمان همیــاری اشــتغال را تأســیس کــرد و در ادامــه اولیــن 
دوره تربیــت مربــی کارآفرینــی بــا همــکاری وزارت کار توســط جهاددانشــگاهی برگــزار شــد.

معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی راه انــدازی اولیــن کاریابــی الکترونیکــی بــه نام 

جاب ایــران را اقــدام دیگــری در ایــن زمینــه دانســت و گفــت: فعالیت های جهاددانشــگاهی 
بــا تاســیس روزنامــه بــازارکار در آن ســال به منظــور معرفــی فرصت هــای شــغلی بــرای 
دانش آموختــگان توســعه یافــت کــه در دوره ای تیــراژ ایــن نشــریه بــه ۱۵۰ هــزار نســخه 

رســید کــه هم اکنــون فعالیــت آن به صــورت الکترونیکــی ادامــه دارد.
وی همچنیــن بــه موضــوع مشــاغل آینــده و آینــده مشــاغل اشــاره کــرد و بابیــان اینکــه 
بســیاری از مشــاغل کــه هم اکنــون وجــود دارد ممکــن اســت در آینده شــاهد آنها نباشــیم 
گفــت: برای رصد این مشــاغل مدرســه مهــارت را در جهاددانشــگاهی راه اندازی کردیــم و از 
دیگــر اقدامــات جهاددانشــگاهی فعالیت در زمینه مشــاغل خانگــی بــرای دانش آموختگان 
ــز  ــه نی ــن تفاهم نام ــای ای ــم و امض ــا وزارت مردم داری ــی را ب ــکاری خوب ــه هم ــت ک اس
می توانــد زمینــه توســعه همکاری هــای ایــن نهــاد انقالبــی بــا وزارت تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعــی را ارتقاء بخشــد.

 تقویت همکاری مشترک علمی و پژوهشی در خصوص ارتقا فرهنگ کار

امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی   ◄
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سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران: 

مدیـرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
بازارچـه  مـورد   ۵۰ برپایـی  از  جنوبـی،  خراسـان 
صنایـع دسـتی در نـوروز خبـر داد و گفـت: در تمـام 
شهرسـتان ها بـرای ایجـاد نشـاط اجتماعـی مراسـم 
نـوروزگاه اجـرا خواهـد شـد و آداب  و رسـوم محلی و 

سـنتی بـه نمایـش گذاشـته می شـود.
 حسـن رمضانـی، در جلسـه دبیـران سـتاد اجرایـی 
بـه شـیوع  توجـه  بـا  گفـت:  اسـتان  خدمـات سـفر 
بیماری کرونا و دوسـال خاموشـی مراسـم و سفرهای 
نـوروزی و همچنینـی بـا توجه بـه همزمانـی و تقارن 
اعیـاد با برکت شـعبانیه با نوروز جشـن بهـار طبیعت 
و از طرفـی تداخـل مـاه مبارک رمضان از سـال آینده 
بـا ایـام نـوروز، امسـال شـاهد افزایـش حجم سـفرها 

بود. خواهیـم 

میراث فرهنگـی،  مدیـرکل  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
گردشـگری و صنایع دسـتی خراسـان جنوبـی افـزود: 
از  بهره گیـری  بـا  کـه  اسـت  نـوروز،  فرصتـی  ایـام 
حداکثـر ظرفیت هـا زمینـه معرفـی هـر چـه  بهتـر و 
بیشـتر اسـتان و ایجـاد نشـاط اجتماعـی بیـن مـردم 
فراهـم شـود و بایـد بـا برنامه ریـزی درسـت بتوانیـم 
ارائـه خدمـات مناسـب همراه بـا رعایـت پروتکل های 

بهداشـتی را بـه مسـافرین داشـته باشـیم.
رمضانـی تأکیـد کـرد: بـرای آن دسـته از افـرادی که 
در ایـن ایـام بـه دلیـل شـیوع بیمـاری کرونـا سـفر 
نمی کننـد نیـز باید بـا اسـتفاده از ظرفیت های فضای 
مجـازی بتوانیـم زیبایی هـای اسـتان را معرفـی کنیم 

تـا در دوران پـس از کرونـا میزبـان آن هـا باشـیم.
او خطـاب بـه دبیـران سـتاد اجرایـی خدمـات سـفر 

اسـتان گفـت: »انتظـار مـردم برخـورداری از امکانات 
خـوب اسـت و مناسب سـازی کیفیـت خدمات بسـیار 
مهـم اسـت و باید تمـام تالش در این امر بکارگرفته شـود.

رمضانـی تأکیـد کـرد: در اجـرای برنامه هـای نوروزی 
باید تابع سیاسـت های سـتاد کرونا باشـیم و مصوبات 
و  بهداشـت  وزارت  تصمیم هـای  کرونـا،  ملـی  سـتاد 
وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی را 

بایـد مدنظر داشـته باشـیم.
رمضانـی از برپایـی نـوروزگاه در تمام شهرسـتان های 
اسـتان خبـر داد و گفـت: در تمـام شهرسـتان ها برای 
ایجـاد نشـاط اجتماعی مراسـم نوروزگاه اجـرا خواهد 
نمایـش  بـه  سـنتی  و  محلـی  آداب ورسـوم  و  شـد 

می شـود. گذاشـته 

توجه به محتواسازی مجازی گردشگری 
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی: 

افتتاح رسمي رویداد »ساري 2022« 
برگزار مي شود

ــدران از  ــتی مازن ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــت اداره کل میراث فرهنگ سرپرس
افتتــاح رســمی رویــداد »ســاری 2۰22 پایتخــت گردشــگری کشــورهای عضــو 

اکــو در اســفندماه ســال جــاری خبــر داد.
ایــزدی  مهــدی  برنگارآریادفترمازنــدران ردشهرســتان ســاری،  به گــزارش 
بــا اشــاره بــه اهمیــت برگــزاری شایســته ایــن رویــداد بــرای کشــور و 
ــداد در روز 26  ــن روی ــاح ای ــن افتت ــت: آیی ــدران گف ــتان مازن ــوص اس به خص
ــزار  ــاری برگ ــی در س ــان بین الملل ــا حضــور میهمان ــاری ب ــال ج ــفندماه س اس

ــد. ــد ش خواه
او افــزود: افتتــاح رســمی ایــن رویــداد در روز 26 اســفند بــا حضــور ســفرای 
کشــورهای عضــو اکــو و همچنیــن مقامــات کشــوری و اســتانی برگــزار خواهــد 
شــد و در بخــش مردمــی ایــن مراســم دوروزه، کارنــاوال اقــوام ایران زمیــن را 

در بخــش مردمــی و شــهر ســاری شــاهد خواهیــم بــود.
 سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی مازنــدران 
نمایشــگاه  مازندرانــی،  و  ملــی  غذاهــای  نمایشــگاه  برپایــی  گفــت: 
ــه  ــه البت ــوش ک ــاه و دم ن ــای ســنتی، نمایشــگاه گل وگی صنایع دســتی و هنره
ــن  ــی ای ــای جنب ــر برنامه ه ــت، از دیگ ــد داش ــه خواه ــن ادام ــا 13 فروردی ت

ــت. ــم اس مراس
بخش هــا  تمــام  در  مازنــدران  معرفــی  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  ایــزدی 
ــر روز  ــت: عص ــتان گف ــرمایه گذاری در اس ــم س ــای مه ــوص فرصت ه به خص
ــم  ــات خواهی ــن مقام ــرمایه گذاران و ای ــور س ــا حض ــه ای ب ــفند جلس 26 اس

ــیم. ــته باش ــال 14۰1 داش ــرای س ــبی را ب ــی مناس ــا خروج ــت ت داش
ــوزه شــهر ســاری،  ــاد، م ــه شــهر تاریخــی فرح آب ــد از مجموع ــت: »بازدی و گف
ــای  ــاری از برنامه ه ــاز س ــت ن ــده دش ــت ش ــه حفاظ ــن منطق ــازار و همچنی ب
روز دوم ایــن مراســم خواهــد بــود و همچنیــن در ایــن روز بــه نــام هــر کشــور 

ــادگار کاشــته می شــود. ــه ی ــی ب درخت
سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی مازنــدران 
گفــت: ایــن رویــداد یــک فرصــت تاریخــی بــرای همــه مــردم ایــران و 

ــتگاه ها  ــه دس ــارکت هم ــا مش ــد ب ــت و بای ــدران اس ــوص مازن به خص
ــای  ــاری ظرفیت ه ــهر س ــتان و ش ــریف اس ــردم ش ــوص م و به خص

پنهــان و اثرگــذار منطقــه را در عرصه هــای بین المللــی معرفــی 
ــگری  ــذار گردش ــم و اثرگ ــت مه ــا صنع ــم ت کنی

ــد  ــا کن ــود را ایف ــادی خ ــم اقتص ــش مه نق
ــرزمین از آن  ــن س ــردم ای ــت م ــا در نهای ت

ــوند. ــع ش منتف

مدیرکل دفتر آموزش وزارت میراث فرهنگی: 

نمادهای مرتبط با »شهر ملی نمد«
 در شهرکرد تقویت شود 

مدیـرکل دفتـر آمـوزش و ترویـج صنایـع دسـتی و هنرهـای سـنتی وزارت میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی گفـت: نمادهـای مرتبـط با »شـهر ملـی نمد« 

در شـهرکرد تقویـت شـود.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، ویـدا توحدی در نشسـت بـا شـهردار و اعضای شـورای 
اسـالمی مرکـز چهارمحـال و بختیـاری اظهـار کـرد: بـا توجه بـه نام گذاری شـهرکرد 
به عنـوان »شـهر ملی نمـد« در سـال 13۹۷، بایـد برای تحقـق اهداف ایـن نام گذاری 
تـالش و در ایـن راسـتا از تـوان افـراد مؤثـر، صاحـب نظـر و معتمد بهره گیری شـود.

وی عنـوان کـرد: تمامـی دسـتگاه های اجرایـی موظـف هسـتند بـرای تحقـق اهداف 
مرتبط با شـهرها و روسـتاهای ثبت ملی صنایع دسـتی و هنرهای سـنتی کمک کنند.

توحـدی تحقـق اهداف مرتبط با شـهرها و روسـتاهای ثبت ملـی را الزمه ثبت جهانی 
آن هـا اعـالم و تصریـح کـرد: بـرای تحقق ایـن اهـداف افزایش تعـداد کارگاه ها، رشـد 
کیفیـت تولیـدات، راه انـدازی مراکز آموزشـی، تعریف واحدهای درسـی صنایع دسـتی 

و هنرهـای سـنتی در دانشـگاه ها و انجـام تحقیـق و پژوهـش مورد توجه قـرار گیرد.
مدیـر کل دفتـر آمـوزش و ترویـج صنایـع دسـتی و هنرهـای سـنتی وزارت میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی در خصوص »شـهرکرد شـهر ملـی نمد« گفت: 
اسـتفاده از طرح هـای اصیـل، راه انـدازی مراکـز معرفـی مانند مـوزه و گالری، سـاخت 
المان هـای شـهری و سـاخت و نصـب تابلـو معرفـی مرکـز چهارمحـال و بختیـاری 
به عنـوان »شـهر ملـی نمـد« بـا همـکاری مجموعـه مدیریـت شـهری در دسـتور کار 

قـرار گیرد.
وی مطـرح کـرد: سـایر شـهرها و روسـتاهای دارای ظرفیـت ثبـت ملـی و جهانـی 

صنایع دسـتی و هنرهـای سـنتی چهارمحـال و بختیـاری شناسـایی شـود.
توحـدی گفـت: کاربردی و مصرفی شـدن کاالهای صنایع دسـتی و هنرهای سـنتی به 

تقویـت و تشـویق تولیدکنندگان این حـوزه کمک می کند.

مدیرکل دفتر آموزش وزارت میراث فرهنگی: 

پرداخت تسهیالت ۷ ساله به 
سرمایه گذاران حوزه گردشگری 

از  کرمانشـاه  دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  سرپرسـت 
پرداخـت تسـهیالت ۷ سـاله بـه سـرمایه گذاران حـوزه گردشـگری کرمانشـاه 

خبـر داد.
جبـار گوهـری گفـت : توسـعه گردشـگری یکـی از اصلی تریـن اهـداف میـراث 
فرهنگـی اسـتان کرمانشـاه بوده کـه نیازمنـد تبلیغـات و فراهم آوردن زیرسـاخت 
اسـت کـه در چنـد سـال گذشـته بـا وجـود بیمـاری کرونـا برنامه هـای میـراث 
فرهنگـی بـه سـمت فراهـم کـردن زیرسـاخت ها بـرای ایجـاد آمادگـی الزم بـرای 

سـفر های گردشـگری در آینـده بـوده اسـت.
بـه گفتـه سرپرسـت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی کرمانشـاه 
در راسـتای فراهـم کـردن زیرسـاخت گردشـگری در اسـتان کرمانشـاه منابـع و 
تسـهیالت بـه سـرمایه گذاران پرداخـت می شـود کـه ایـن تسـهیالت در مناطـق 
جـاذب سـفر و دارای قابلیـت در نظـر گرفتـه شـده و پـس از اهمیـت سـنجی و 
بررسـی طـرح از نظـر فنـی و اقتصـادی بـا تفاهم نامه هایی کـه با چندیـن بانک در 

سراسـر کشـور امضـا شـده اسـت، پرداخـت می شـود.
تسـهیالت در نظـر گرفتـه شـده بـرای سـرمایه گذاران به صـورت هفت سـاله بوده 
کـه 2 سـال اول اسـتراحت و زمـان سـاخت و پنـج سـال بعـدی بـرای بازپرداخت 
بـوده و در مناطـق برخـوردار تسـهیالت 12 درصـدی و در مناطق کمتـر برخوردار 

1۰ درصدی اسـت.
تسـهیالت هفـت سـاله کـه بـه سـرمایه گذاران پرداخـت می شـود برای تأسیسـات 
گردشـگری در قالـب 1۷ طـرح بـوده کـه شـامل مجتمـع گردشـگری، هتل هـا، 
مهمـان پذیـر، متـل، محوطه هـا، کمپینگ هـا و سـایر مواردی اسـت که بر اسـاس 
متقاضـی و ضوابـط خـاص خـود بـه سـرمایه گذارانی کـه مراجعـه کرده انـد یـا از 

طریـق سـامانه درخواسـت خـود را ثبـت کرده انـد پرداخـت می شـود.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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شهرها و روستاهای دارای ظرفیت ثبت ملی و جهانی 

صنایع دستی شناسایی شود 
مدیــرکل دفتــر آمــوزش و ترویــج صنایــع دســتی 

و هنرهــای ســنتی وزارت میــراث فرهنگــی، 
 : گفــت  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
ظرفیــت  دارای  روســتاهای  و  شــهرها 
ثبــت ملــی و جهانــی صنایع دســتی 
و  چهارمحــال  ســنتی  هنرهــای  و 

بختیــاری شناســایی شــود.
خبرآنالیــن   خبرگــزاری  گــزارش  بــه 

ــهردار و  ــا ش ــت ب ــدی در نشس ــدا توح وی
اعضــای شــورای  اســالمی مرکــز چهارمحال و 

بختیــاری تأکیــد کــرد: »بــا توجــه بــه نام گــذاری 
شــهرکرد به عنــوان »شــهر ملــی نمــد« در ســال 13۹۷، 

بایــد بــرای تحقــق اهــداف ایــن نام گــذاری تــالش و در ایــن 
ــود.« ــری ش ــد بهره گی ــر و، معتم ــر، صاحب نظ ــراد مؤث ــوان اف ــتا از ت راس

او افــزود: »تمامــی دســتگاه های اجرایــی موظفنــد بــرای تحقــق اهــداف مرتبــط 
بــا شــهرها و روســتاهای ثبــت ملــی صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی کمــک کنند.«

ــی را الزمــه  ــا شــهرها و روســتاهای ثبــت مل توحــدی تحقــق اهــداف مرتبــط ب
ثبــت جهانــی آن هــا اعــالم و تصریــح کــرد: »بــرای تحقــق ایــن اهــداف افزایــش 
ــدازی مراکــز آموزشــی، تعریــف  تعــداد کارگاه هــا، رشــد کیفیــت تولیــدات، راه ان
واحدهــای درســی صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی در دانشــگاه ها و انجــام 

ــرار گیــرد.« تحقیــق و پژوهــش مــورد توجــه ق
او درخصــوص »شــهرکرد شــهر ملــی نمــد« یــادآور شــد: »اســتفاده از طرح هــای 
ــای  ــاخت المان ه ــری، س ــوزه و گال ــد م ــی مانن ــز معرف ــدازی مراک ــل، راه ان اصی
ــوان  ــاری به عن ــز چهارمحــال و بختی ــی مرک ــو معرف شــهری و ســاخت و نصــب تابل
ــتور کار  ــهری در دس ــت ش ــه مدیری ــکاری مجموع ــا هم ــد« ب ــی نم ــهر مل »ش

ــرد.« ــرار گی ق

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایالم

گردشگری روستایی فرصتی برای احیای اقتصاد روستا 
 

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
توســعه  گفــت:  ایــالم  صنایع دســتی 

گردشــگری روســتایی نقــش مهمــی در 
ــردم دارد. ــد م ــش درآم افزای

در  شــنبه زاده«  »عبدالمالــک 
نشســت ســامان دهی اقامتگاه هــای 
نــوروز  ویــژه  ایــالم  بوم گــردی 
روســتایی  مناطــق  کــرد:  اظهــار 

اســتان فرصتــی بــرای ایجــاد فضاهــای 
ــه در  توریســتی و گردشــگری هســتند ک

ــدف  ــتاهای ه ــژه در روس ــتا به وی ــن راس همی
ــگری  ــز گردش ــش مراک ــاهد افزای ــگری ش گردش

روســتایی هســتیم.
ــعه  ــزود: توس ــالم اف ــتی ای ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــرکل میراث فرهنگ مدی
گردشــگری روســتایی و حمایــت از مراکــز بوم گــردی عــالوه بــر احیــای اقتصــاد 
ــد نقــش مهمــی در افزایــش درآمــد مــردم نیــز داشــته باشــد. روســتاها می توان

وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر در اســتان بیــش از 46 اقامتــگاه بوم گــردی 
بــرای خدمات رســانی مطلــوب بــه گردشــگران و مســافران فعــال هســتند، 
ــد  ــگری، نیازمن ــدار گردش ــعه پای ــداف توس ــه اه ــت یابی ب ــرد: دس ــح ک تصری
ــه  ــت ک ــایری اس ــتایی و عش ــگری روس ــش گردش ــژه در بخ ــرمایه گذاری وی س
ــعه  ــردی و توس ــای بوم گ ــناختن اقامتگاه ه ــمیت ش ــه رس ــا ب ــم ب ــر مه ــن ام ای

ــود. ــق می ش ــگری محق ــتانداردها و ارکان گردش ــاس اس ــر اس ــا ب آن ه
شــنبه زاده گفــت: در راســتای ســامان دهی اقامتگاه هــای بوم گــردی به ویــژه 
ــای  ــرای نصــب  دوربین ه ــد ب ــا بای ــن اقامتگاه ه ــت ای ــرای امنی ــوروز ب ــام ن در ای

مداربســته از طریــق ثبــت نــام در ســامانه ثنــا اقــدام شــود.

ــه واســطه تبعــات  ــزد ب ــان اینکــه در ی ــا بی ــزد ب رئیــس جامعــه بومگردیهــای ی
کرونــا بیــش از ۷۰ درصــد از نیروهــا خــارج شــده انــد، گفــت: بایــد تمهیداتــی 
ــی  ــب قانون ــم در قال ــر بتوانی ــویم و اگ ــری وارد ش ــای دیگ بیندیشــیم و از راه ه

ــد. ــت کن ــدون کارت ممانع ــراد ب ــح دادن اف مشــخص، از توصی
بــه گــزارش خبرگــزاری مــوج یــزد، علــی اصغــر شــالبافیان  معــاون گردشــگری 
وزیــر میــراث فرهنگــی در جمــع تشــکل هــای گردشــگری اســتان یــزد، بــا بیــان 

ــد،  ــته باش ــور داش ــود را در کش ــگاه خ ــته جای ــوز نتوانس ــگری هن ــه گردش اینک
گفــت: مــا در حــوزه انــرژی همــکاری الزم را داشــته باشــیم.

وی بــا بیــان اینکــه در نظــام اداری کشــور گردشــگری قــوی دیــده نشــده اســت، 
ــه مجلــس برســد تعرفــه خدمــات  گفــت: اســتصالیه ای نوشــته ایــم کــه اگــر ب

ارزانتریــن قیمــت بعــد از تعرفــه عمومــی اســت.
ــا بیــان اینکــه ســران ســه قــوا در  معــاون گردشــگری وزیــر میــراث فرهنگــی ب
مــورد تعرفــه گاز تصمیماتــی گرفتنــد، گفــت: معافیــت مالیاتــی ســال بعــد تمــام 

می شــود و آغــاز یــک درگیــری جدیــد خواهــد بــود.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
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بیش از ۷0 درصد از نیروهای بوم گردی 
به علت کرونا از این شغل خارج شدند

رئیس جامعه بومگردی های یزد؛ 

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی استان: 

راهنمایان گردشگری در اردبیل ساماندهی می شوند

صنایع   و  گردشگری  فرهنگی،  میراث   مدیرکل   
دستی استان اردبیل از ساماندهی راهنمایان 

گردشگری این استان با همکاری انجمن 
راهنمایان گردشگری خبر داد.

ــادر  ــا ، ن ــازارکار از ایرن ــزارش ب ــه گ ب
فالحــی در نشســت بــا اعضــای هیــات 
مدیــره انجمــن راهنمایــان گردشــگری 
ــا اشــاره بــه نقــش و اهمیــت  اســتان ب

معرفــی  در  گردشــگری  راهنمایــان 
جاذبه هــای طبیعــی و تاریخــی اســتان 

اظهــار داشــت: گردشــگران داخلــی و خارجــی 
ــه مقصــد، نیازمنــد کســب اطــالع از ابعــاد  ــا ورود ب ب

گوناگــون مقصــد از جملــه جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی، 
ــان  ــده راهنمای ــر عه ــه ب ــن وظیف ــه ای ــتند ک ــخ هس ــگ و تاری ــیرها، فرهن مس

ــد. ــی می باش ــفیران فرهنگ ــوان س ــه عن ــگری ب گردش
او اضافــه کــرد: توانمنــدی هــر یــک از راهنمایــان گردشــگری و اســتقرار آنــان در 
مراکــز تاریخــی و فرهنگــی اســتان بــرای معرفــی بهتــر آثــار تاریخــی و فرهنگــی 
و حتــی معرفــی دیگــر قابلیت هــا و جاذبه هــای اســتان بــه گردشــگران از 
ــه صنعــت گردشــگری در هــر شــهری رونــق بخشــیده  مولفه هایــی اســت کــه ب
ــع از رشــد و توســعه صنعــت گردشــگری در آن  ــه آن نیــز مان کــه بی توجهــی ب

شــهر شــده اســت.
ــا اســتقرار در مجموعه هــای  ــان گردشــگری ب فالحــی خاطرنشــان کــرد: راهنمای
تاریخــی و پایگاه هــای ملــی و جهانــی عــالوه بــر معرفــی آن مــکان به گردشــگران 
ــه معرفــی دیگــر جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی شــهرهای اســتان  و مســافران ب
ــن اماکــن تاریخــی، فرهنگــی و  ــد از ای ــه بازدی ــه و گردشــگران را ب ــز پرداخت نی

طبیعــی نیــز ترغیــب کننــد.
پــل معلــق مشگین شــهر، کــوه ســبالن بــا ظرفیــت کوهنــوردی، پیســت اســکی 
آلــوارس و ســرعین بــه عنــوان شــهر چشــمه های بهشــتی از جاذبه هــای 

ــت. ــل اس ــتان اردبی ــگری اس گردش ایران زمین به روایت تصویر
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دعوت به همکاری

الف- شرایط عمومی:
1.تابعیت اصلی ایران.

2.اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم، ایمان و عدالت.
و  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  به  عملی  3.التزام 

اصل والیت مطلقه فقیه
4. عدم وابستگی تشکیالتی به احزاب، سازمان ها و گروه های 

غیرقانونی یا هواداری از آن ها.
5.طهارت مولد

6.داشتن سالمت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی
7.داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا برخورداری از 
معافیت های قانونی و تحصیلی و یا عدم غیبت در خصوص مشموالن

8.نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
9.حسن شهرت، اخالق و امانتداری.

10.عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان.
11.داشتن حداقل 22 و حداکثر 33 سال تمام در روز ثبت نام.

 تبصره – موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر 
سن اضافه خواهد شد

1-ایثارگران و خانواده آنان به مدت دو سال
2–داوطلبان دانش آموخته سطح سه ، به مدت دو سال

3- داوطلبان دانش آموخته سطح چهار به مدت چهار سال
داوطلبان تنها می توانند از یک مورد از موارد تبصره مذکور 
استفاده نمایند. و مدت اضافه شده به حداکثر سن مقرر، در 

هر حال نمی تواند از چهار سال بیش تر باشد.
ب- شرایط اختصاصی:

یا  و  اصول  و  فقه  1- دانش آموختگان سطح دو در گرایش 
گرایش حقوق و قضاء اسالمی

2- دانش آموختگان سطح سه در گرایش های فقه و اصول و 
یا حقوق و قضاء اسالمی

3- دانش آموختگان سطح چهار در گرایش های فقه و اصول 
و یا حقوق و قضاء اسالمی

پ- مدارک مورد نیاز:
1- تکمیل تقاضانامه اینترنتی

ریال   2/000/000 مبلغ  به  نام  ثبت  هزینه  پرداخت   -2
طریق  از  الکترونیکی  بصورت  تومان  هزار  دویست  معادل 

پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
قطعه  داوطلب می بایست یک  اسکن شده:  فایل عکس   -3
عکس پرسنلی تمام رخ 4 × 3 خود را اسکن نموده و فایل 

آن را برای ثبت نام اینترنتی آماده نماید.
ت- زمان ثبت نام و برگزاری آزمون:

1- کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون تصدی منصب 
قضا در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج 
در بند الف و ب این اطالعیه نسبت به تهیه مدارک خواسته 
 1400/12/18 تاریخ  از  و  اقدام  )پ(  بند  اساس  بر  شده 
لغایت 1400/12/28 با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی سازمان 
 www.sanjesh.org نشانی  به  کشور  آموزش  سنجش 
پایان ثبت  نمایند و در  اقدام  آزمون  نام در  به ثبت  نسبت 
نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که 
داوطلبان الزم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد 
خود نگهداری نمایند. ضمناً یادآور می شود ثبت نام منحصراً به 
صورت الکترونیکی می باشد و داوطلبان الزم است از طریق پایگاه 
اطالع رسانی مذکور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و 
ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول می باشد و این دسته 

از داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.
صورت  به    1401/02/23 مورخ  جمعه  روز  در  آزمون   -2

تستی و منحصراً در شهر قم برگزار می شود.
مورخ  چهارشنبه  روز  از  آزمون  جلسه  به  ورود  کارت   -3
1401/02/21 از طریق  پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 

آموزش کشور در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت.
4- ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در 

آزمون داوطلبان درج خواهد شد.
 منابع آزمون داوطلبان:

( و مکاسب  انتها  تا  ابتدا  )از  – متون فقه: مکاسب محرمه 
بخش بیع )از کتاب البیع تا الکالم فی شروط المتعاقدین(

– اصول فقه: رسائل )از ابتدا تا انتها (
– ادبیات عرب در حد سطح یک

مالحظات :
1- مالک احراز شرایط عمومی و اختصاصی، زمان ثبت نام 
خواهد بود. مسؤولیت صحت و سقم اطالعات ثبت شده در 
تقاضانامه به عهده داوطلب است. بنابراین کسانی که شرایط 
در  نام  ثبت  از  باید  ندارند،  را  آزمون  در  برای شرکت  الزم 
آزمون خودداری نمایند، در غیر این صورت در مراحل بعدی 

حذف خواهند شد.
ادامه  جهت  تستی  مرحله  در  شده  پذیرفته  داوطلبان   -2
شخصیت  آزمون  و  علمی  مصاحبه  به  استخدامی،  مراحل 
دعوت و پس از قبولی  به مراحل گزینش رهنمون خواهند 
 ، فقه  مجتمع  به  گزینش  مرحله  در  قبولی  از  پس  و  شد. 
و  آموزشی  دوره  گذراندن  برای  اسالمی  قضای  و  حقوق 

کارآموزی معرفی می شوند.

 بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان حوزوی  می رساند، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در نظر دارد براساس تفاهم نامه با مجتمع فقه، حقوق و قضای اسالمی 
وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه  اقدام به برگزاری آزمون نماید. ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش  آموزش کشور به نشانی:

 www.sanjesh.org از روز چهارشنبه مورخ  1400/12/18 آغاز و در روز شنبه مورخ  1400/12/28 پایان می پذیرد. لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در 
نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

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

کارشناس حسابرسی داخلی
استان تهران ، آقا/ خانم ، دارای سابقه کار 

تمام وقت ، ترجیحا دارای 3 سال سابقه شغلی مشابه
مدرک تحصیلی: کارشناسی رشته حسابداری و مالی و 

یا حسابرسی، تفاوتی ندارد
برای آقایان انجام خدمت سربازی و یا معافیت از آن 

الزامی است، زبان انگلیسی متوسط %50
روزهای کاری: شنبه الی چهارشنبه

Excel ،Word ،Power Point نرم افزارها: مسلط به
آشنایی با نرم افزارهای راهکاران و همکاران سیستم

آشنایی با استانداردهای حسابداری و حسابرسی
آشنایی با مفاهیم مدل کوزو

آشنایی با مباحث کنترل های داخلی و چرخه نویسی و 
بدست آوردن اطالعات مربوط به درک فرآیند تجاری

توانمند در انجام آزمون های رعایت و محتوا
آشنایی با مفاهیم حسابرسی داخلی و حسابرسی 
عملیاتی، مسلط به فرآیندهای حسابرسی داخلی

مسلط به فرآیندهای امور مالی و حسابداری
بیمه بیمه تکمیلی هدایای مناسبتی 
 avaliani1351@gmail.com

موسسه فعال در حوزه علم و فناوری برای تکمیل 
کادر خود در تهران از واجدین شرایط زیر دعوت به 

 همکاری می نماید:
 کارمند اداری : خانم / آقا، حضوری و تمام وقت

 مقطع کارشناسی و کارشناس ارشد، رشته های فنی و مهندسی 
 سن حداکثر 30 سال 

 وضعیت نظام وظیفه: پایان خدمت و معافیت
اولویت ها: فعال، منظم، روحیه کار تیمی، آشنایی باال با 

 نرم افزارهای آفیس، حقوق توافقی
 استان و شهر مورد نیاز: تهران

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل 
 زیر ارسال نمایند.

Sciencecv1400@gmail.com

دعوت به همکاری

جزئیات افزایش دستمزد کارگران
بـا افزایـش 57.4 درصـدی حداقـل دسـتمزد پایه حقـوق کارگران 
از دو میلیـون و 655 هـزار تومـان بـه چهـار میلیـون و 179 هـزار 
تومـان رسـید و بـا محاسـبه مبلغ حق مسـکن، بن خواربـار و حق 
اوالد بـه بیـش از 6 میلیـون و 200 هـزار تومان افزایـش پیدا کرد.
بـه ایـن ترتیب حداقل دسـتمزد روزانـه، 139 هـزار و 325 تومان 
و پایـه مـزد ماهانـه کارگـران به چهار میلیـون و 179 هـزار و750 
تومـان رسـید.در عیـن حـال، بـن کارگـری بـه 850 هـزار تومـان 
و حـق مسـکن بـه 650 هـزار تومـان افزایش یافـت. پایه سـنوات 

روزانـه نیـز بـه هفت هـزار تومان رسـید.
بـا این حسـاب، دریافتـی کارگر حداقـل بگیر بدون سـابقه و بدون 
اوالد، بـا مجموع پایه مزد ماهانهٔ چهار میلیون و 179 هـزار و750 تومان، 
بـن 850 هـزار تومـان و حـق مسـکن 650 هـزار تومـان برابر با 

5 میلیـون و679 هـزار و750 ریال می شـود.
همچنیـن حداقـل دریافتـی ماهانـه کارگـران بـا دو فرزنـد بـه 
ماهانـه  دریافتـی  حداقـل  و   700 و  هـزار   725 و  میلیـون   6
کارگـران بـا یک فرزند بـه 6 میلیون و 307 هـزار و 725 تومان 
اسـت.برای کارگـران سـایر سـطوح، افزایـش بـه ایـن ترتیـب 
اسـت: 38 درصـد بـه اضافٔه مبلـغ ثابت 17 هـزار و  172 تومان 
روزانـه کـه برابر اسـت بـا 38 درصد افزایـش مزد پایه بـه اضافه 

مبلـغ ثابـت 515 هـزار و 166 ماهانـه.
بـا ایـن حسـاب، در سـال آینده، هیچ کارگر مشـمول قانـون کاری 
کمتـر از پنـج میلیون و 679 هـزار تومان دریافتی نخواهد داشـت.

 

نماینده کارگران و کارفرمایان چه می گوید؟
»علـی خدایـی« عضـو کارگـری شـورای عالـی کار دربـاره رقـم 
افزایـش حقـوق کارگـران می گوید: بـا افزایـش 57.4 درصدی پایه 
مـزد و افزایـش 53.5 درصـدی کل دریافتـی کارگـران، دسـتمزد 
بـرای یـک خانـوار متوسـط 3.3 نفـره کـه مبنـای محاسـبات مـا 

قـرار دارد، بـه 6 میلیـون و 433 هـزار تومان رسـید؛ افزایش ریالی 
دسـتمزد خانـوار متوسـط، 2 میلیـون و 420 هـزار تومـان بـود.

وی افـزود: عـالوه بـر افزایـش 57.4 درصـدی پایـه مـزد کارگران، 
بـن کارگـری از 600 هـزار تومـان بـه 850 هـزار تومـان و حـق 
مسـکن از 450 هـزار تومـان بـه 650 هزار تومان رسـید. سـنوات 
ماهانـه کارگـران نیـز 210 هـزار تومـان شـد. کارگـری کـه اصـاًل 
سـابقه نـدارد و فاقـد اوالد اسـت و تازه پـا به کارگاه گذاشـته، پنج 

میلیـون و 679 هـزار تومـان دریافتـی ماهانـه خواهد داشـت.
نماینـده کارگـران در شـورای عالـی کار گفـت: امسـال دولـت در 
تعییـن دسـتمزد کارگـران در سـال 1401 دسـتوری وارد نشـد و 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی بـا جامعه کارگران و کارفرمایان 
همراهـی خوبـی داشـت. امسـال دولـت بسـتری را فراهـم کـرد تا 
نماینـدگان کارگـری و کارفرمایـی مباحـث مختلـف و چالش ها را 

بیـان کننـد و درنهایـت تصمیم گرفته شـد.
وی افـزود: بـا ایـن تعییـن دسـتمزد بـه مدار قانـون برگشـتیم باید 
امیـدوار باشـیم کـه طی چند سـال آینده بـا همین رونـد اگر پیش 
رود، حداقل هـای زندگـی کارگـری را با درآمدهای برابری برسـانیم.

یـک فعـال کرگـری بـا تاکیـد بـر اینکـه رویکـرد دولت سـیزدهم 
در توجـه بـه اقشـار کم درآمـد و آسـیب پذیر جامعـه جـای تشـکر 
و قدردانـی دارد، گفـت: ایـن دولـت بعـد از سـال ها بـا اهتمـام بـه 
نظـر کارشناسـان افزایـش پلکانی دسـتمزد کارگـران را اجـرا کرد 
کـه ایـن امـر در دولت های گذشـته مـورد توجـه قـرار نمی گرفت.

»حمیـد نجـف« دربـاره جزییـات افزایـش دسـتمزد کارگـران در 
سـال 1401، اظهـار داشـت: بحـث افزایـش پلکانـی از سـال های 
گذشـته توسـط کارشناسـان و فعاالن حـوزه کارگری مطرح شـده 
بـود، امـا دولت هـای قبلی به آن توجهی نداشـتند و باعـث افزایش 

فاصلـه طبقاتـی پرداختـی حداقـل و حداکثـر بگیران شـده بود.
وی افـزود: ایـن نـوع پرداختی ها منجر به افزایـش فاصله طبقاتی و 

شـکاف های عظیـم اجتماعی شـده بـود، این اقدام دولت سـیزدهم 
را بـه فـال نیـک می گیریـم کـه به اقشـار آسـیب پذیرتر بـا حقوق 

کمتر توجـه کرد.
ایـن کارشـناس اقتصـادی بـا بیـان اینکـه ایـن دسـتمزد کارگران 
در سـال آینـده باالتـر از نـرخ تـورم تعییـن شـد، گفت: شـاید این 
افزایـش مـزد ازنظـر سـبد معیشـت کارگـران مناسـب نباشـد، اما 
تـوان دولـت در شـرایط تورمـی و تحریمـی کشـور بیـش از ایـن 

. نیست
 

با افزایش دستمزد، کارفرمایان متضرر نمی شوند
ایـن فعـال کارگری با بیان اینکـه با افزایش 57.4 درصد دسـتمزد 
کارگـران، کارفرمایان متضرر نخواهد شـد، گفت: اکنون در شـرایط 
تورمـی، خروجـی خدمـات و محصوالت نسـبت به سـال های قبل 

افزایـش یافـت و به تبع درآمدها نیز رشـد داشـته اسـت.
نجـف بیـان کـرد: دولت در کمـک بـه کارفرمایان در بخـش تولید 
و صنعـت می توانـد نقـش مهمـی ایفـا کنـد و بـا رفـع موانـع از 
قیمت های دسـتوری که درگذشـته صـورت می گرفـت، جلوگیری 
کنـد؛ به عنـوان مثـال وقتـی کارخانـه ای افزایش هزینه هـای آب و 
بـرق و اجاره بهـا و حقـوق کارگران را داشـته باشـد، ایـن افزایش ها 
تأثیرگـذار خواهـد  نیـز  بـر روی خروجـی کاالهـا و محصـوالت 
بـود. اگـر نـرخ محصـوالت را افزایـش ندهـد به تدریـج منجـر بـه 
ازکارافتادگـی کارخانه هـا و درنتیجـه بیـکاری کارگـران می شـود.

وی بیـان داشـت: بایـد هماهنگی بیـن دسـتگاه ها و نهادها صورت 
بگیـرد تـا بـا معافیت هـای مالیاتـی، مشـوق های مالیاتـی، کاهش 
هزینه هـای جـاری کارخانه هـا و صنایـع و اختصـاص تسـهیالت 
ارزان قیمـت، شـاهد رفـع موانـع تولیـد و رونـق چرخه اقتصـاد در 

باشیم. کشـورمان 
این کارشـناس اقتصادی بـا بیان اینکه وزارتخانه هـای کار و صمت 

مسـئول هماهنگـی و مانـع زدایـی از صنایع و بنگاه هـای اقتصادی 
هسـتند، گفـت: باید ایـن دو نهاد بـا تعامل یکدیگـر و تصمیم های 
کارشناسـی در رفـع موانـع تولیـد که مدنظـر رهبر معظـم انقالب 
اسـالمی اسـت، قـدم بردارنـد ضمـن اینکه فشـارها نباید به قشـر 
صنعـت و کارفرمایـان وارد شـود. نهادهـای متولـی بـا توجـه بـه 
نیازهـای مصرف کننـدگان و تولیدکننـدگان می توانند شـرایطی را 
ایجـاد کننـد تا چرخه تولیـد بچرخد و مصرف کننـده نهایی کاالها 

را در اختیـار بگیرند.
 نجف اشـاره بـه اینکه سیاسـت و تصمیم هـای رئیس جمهوری در 
دولـت بـا نـگاه ملی و توجه بـه منافـع عمومی و عدالـت اجتماعی 
اسـت، گفـت: تمـام زیرمجموعه هـا و وزارتخانه هـا بایـد همسـو و 
هماهنـگ بـا دولـت حرکـت کننـد و با رفـع موانـع، شـاهد بهبود 

شـرایط جامعه باشـیم.
وی افزود: رهبر معظم انقالب اسـالمی حدود 10 سـالی اسـت که 
دغدغـه تولیـد را دارنـد و شـعار هر سـال را بـه تولید و رفـع موانع 
آن اختصـاص داده انـد، ازایـن رو باید دسـتگاه ها و نهادها در همین 
راسـتا از کارهـای جزیـره ای پرهیـز کننـد تـا کشـور بـه وضعیـت 

مناسـب اقتصـادی و کاهـش آمـار بیکاری دسـت یابد.

انتقاد ضمنی نماینده کارفرمایان از تصمیم شورای کار
نماینـده کارفرمایـان در شـورای عالـی کار گفت: امسـال دولت در 
تعییـن دسـتمزد سـال 1401 کارگران، نقش خـود را در جایگاهی 
کـه وظیفـه اش بـود، خوب پیگیری کـرد، هماهنگی و تسـهیلگری 

خوبـی بیـن جامعه کارگـران و کارفرمایی ایجاد شـد.
جزییـات  دربـاره  ایرنـا  بـا  گفت وگـو  در  آهنی هـا«  »علی اصغـر 
تعییـن دسـتمزد سـال آینـده کارگـران اظهـار داشـت: امسـال 
دولـت نقش هـای خـود را در شـکل های مختلـف ایفـا کـرد و در 
جلسـه های شـورای عالی کار مباحـث جدی و فنـی را مطرح کرد.

نماینـده کارفرمایـان در شـورای عالـی کار بـا بیـان اینکـه آخرین 
جلسـه شـورای عالـی کار نفس گیـر بـود گفـت: 14 و نیم سـاعت 
جلسـه فشـرده و پرچالـش بـود که بیشـتر در جهـت نتیجه گیری 

بـرای یـک تصمیم ملـی بود.
وی تاکیـد کـرد: همـه قبـول داریـم که در ایـن شـرایط اقتصادی، 
زندگی بخـش کارگـری نمی چرخـد امـا واحدهـای کوچـک مـا بـا 
ایـن رقم دسـتمزد به مشـکل خواهند می خورند، سـال سـختی را 

بـرای صنایـع کوچـک پیش بینـی می کنیم.
مجموعه هـای  از  کـه  قول هایـی  کـرد:  تصریـح  آهنی هـا 
بـرای  تمهیداتـی  تـا  گرفته ایـم  کار  و  صمـت  وزارتخانه هـای 
پشـتیبانی و حمایـت از واحدهـا و صنایـع کوچـک داشـته باشـیم 

کنیـم. جلوگیـری  آنهـا  آسـیب  از  و 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه یکـی از دغدغه هـای مـا بیـکاری کارگران 
بـود گفـت: ما معتقدیم بایـد چرخه تولید و نیروی کار حفظ شـود 
ضمـن اینکـه جراحی فضای کسـب وکار بی آسـیب نخواهـد بود و 
بـا حمایت هـای دولـت سـال آینـده شـاهد رونـق تولید و اشـتغال 

خواهیـم بود.

 موضع دولت چیست؟
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی رضایـت خـود از تعیین حداقل 
دسـتمزد را اعـالم کـرده اسـت. »حجـت اهلل عبدالملکـی« در ایـن 
خصـوص می گویـد: بـرای اولیـن بـار بعـد از ده هـا سـال حداقـل 
مـزد کارگـران در 19 اسـفندماه تعییـن شـد و خبـر خوبـی بـرای 
جامعـه کار، تولیـد و کارگـران اسـت و ایـن باعـث شـده اسـت که 
در مسـتمری بازنشسـتگی ایـن کارگـران نیز افزایـش قابل توجهی 

روی دهـد.
وی همچنیـن گفـت: افزایـش حداقـل حقـوق کارگـران در سـال 
آینـده بیـش از تـورم خواهـد بـود که باعث می شـود قـدرت خرید 

جامعـه کارگری ترمیـم و تقاضـای مؤثـر در اقتصاد بیشـتر شـود.
عبدالملکـی بـه تـالش نماینـدگان کارگـران و کارفرمایـان طی دو 
مـاه گذشـته در شـورای عالـی کار اشـاره کـرد و گفـت: همچنین 
رئیس جمهـور در هفتـه گذشـته دسـتور داد کـه مسـائل رفاهـی 
کارگـران مـورد توجـه قـرار گیـرد کـه بـا تصویـب افزایـش 57.4 
درصـدی در حداقـل مزد کارگـران این خواسـته رئیس جمهور نیز 
بـرآورده شـد و در پایـه حقوق و مسـتمری بازنشسـتگان هم تأثیر 

دارد. مثبتی 
وزیـر کار گفـت: حـق مسـکن کارگـران در سـال آینـده بـه 650 
هـزار تومـان می رسـد. ایـن رقم در سـال جـاری 450 هـزار تومان 
بـوده اسـت که حـدود 42 درصد رشـد داشـته، همچنیـن به طور 
میانگیـن حداقل حقـوق کارگـران 57.4 درصد و سـایر مؤلفه های 
حداقـل دسـتمزد بـه طـور میانگیـن 53.5 درصـد افزایـش یافتـه 

است.
دولـت سـیزدهم در 6 مـاه عملکـرد خـود حمایـت از قشـر محروم 
جامعـه و رسـیدگی به معیشـت کارگران را نشـان داد بـه گونه ای 
کـه آیت اهلل رئیسـی در سـفرهای اسـتانی به احیـای کارخانه های 
نیمـه تعطیـل و تعطیل و رسـیدگی به وضعیت معیشـت کارگران 
تاکیـد کردنـد ایـن دولـت بـا وجـود اینکـه بـا شـرایط اقتصـادی 
نامناسـب از لحـاظ تحریـم و تـورم یـادگار دولـت  قبـل دسـت و 
پنجـه نـرم مـی کند امـا عدالـت اجتماعی، رفـع فقـر و محرومیت 
زدایـی، رسـیدگی بـه وضعیـت کارگـران و رونـق چـرخ صنعـت و 
تولیـد کشـور را دنبـال مـی کنـد و بـا ایـن افزایش دسـتمزد مهر 

تاییـدی بـه حمایـت از جامعه کارگـری و کارفرمایـی را زد.

افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه مزد کارگران؛

ماراتن دستمزد، شورای عالی کار و آنچه در 1۴ ساعت  گذشت؟
اشاره؛

ماراتـن تصمیـم گیری بـرای افزایش حقـوق کارگـران در سـال 1401 در حالی به 
نتیجـه رسـید کـه این نشسـت 14 سـاعته باالخـره در سـحرگاه پنج شـنبه به 
اتمـام رسـید و وزیـر جوان تعـاون و کار با خوشـحالی بـه میان خبرنـگاران آمد 
و افزایـش بـی سـابقه حقـوق کارگـران را اعالم کـرد. افزایـش حقـوق کارگران 
در سـال 1401 بـا ۵۷.4 درصـد در آخریـن جلسـه شـورای عالـی کار بـا توافـق 
سـه جانبه شـرکای جامعـه کارگـران، کارفرمایـان و نماینـده دولـت بـه تصویب 

رسـید، رشـدی کـه از سـال 1۳۷0 تاکنون بی سـابقه بوده اسـت. 
بـه گزارش بـازارکار، مقایسـه وضعیت دسـتمزد کارگران از سـال 1۳۷0 تا سـال 
1401 نشـان مـی دهـد کـه افزایـش دسـتمزد کارگـران بعد از سـال ها به سـود 
سـفره کارگـران و در راسـتای ایجاد عدالـت اجتماعی در دولت سـیزدهم صورت 

. فت گر
بـه نظـر می رسـد فـارغ از تبعـات آتی کـه برخـی از کارشناسـان حـوزه کار و 
کارفرمایـی عنـوان مـی کننـد؛ امسـال تعییـن دسـتمزد ۵۷.4 درصـدی دور از 
انتظـار کارگـران و با تفاوتی آشـکار نسـبت به سـال هـای قبـل، کام کارگران را  

در آسـتانه عیـد نـوروز شـیرین کرد.
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فرهنگ و طبیعت آمیخته با هم

ــدار  ــت جان ــژه طبیع ــه وی ــت ب ــز روی طبیع ــه وی؛ در اکوتوریســم تمرک ــه گفت ب
ــه  ــا عناصــر طبیعــی آمیخت ــی و فرهنگــی ب ــی کــه عناصــر محل اســت و از آنجای
شــده اســت؛ بــه صــورت یــک مجموعــه هماهنــگ بــرای بازدیدکننــدگان جاذبــه 
دارد. همچنیــن فرهنــگ را در هــر مکانــی مــی تــوان دیــد؛ بنابرایــن بایــد گفــت؛ 
ایــن دو از یکدیگــر تاثیــر مــی گیرنــد و نمــی تــوان بــه صــورت جداگانــه بــه آن هــا 

نــگاه کــرد.

تشریح مکان به زبان علمی
ــم،  ــعه اکوتوریس ــر در توس ــم دیگ ــن مه ــت: رک ــه گف ــدری در ادام ــی ص نکوی
عملیاتــی کــردن فرآینــد تفســیر اســت؛ عملــی کــه حاصــل آن آمــوزش جامعــه 

گردشــگری در راســتای ســود رســاندن بــه محیــط طبیعــی 
و ترویــج دانــش و ویژگــی هــای گردشــگری مــکان هــا 

اســت. متاســفانه در کشــور مــا نهــادی 
ــز تفســیر گردشــگری  ــوان مرک ــه عن ب

ــوان  ــه عن ــوز ب ــدارد و هن ــود ن وج
توســعه  در  مهــم  رکــن  یــک 
نشــده  شــناخته  گردشــگری 
ــال  ــت؛ اعم ــی اس ــت. گفتن اس
اکوتوریســم  تفســیر  فرآینــد 
ــه گردشــگری، چــه  ــرای جامع ب
گردشــگران و چــه راهنمایــان 

ــد در  ــان بای ــع میزب ــی جوام و حت
یــک بســتر اســتاندارد شــکل بگیــرد؛ 

بــر همیــن اســاس چالــش مهــم بعــدی در 
راه توســعه اکوتوریســم در ایــران ایــن اســت کــه 

هنــوز تفســیر اکوتوریســم آنگونــه کــه بایــد در جامعــه 
گردشــگری کشــور اتفــاق نیفتــاده اســت.  

ــم اســت کــه  ــج عل ــوع از اطــاع رســانی و تروی ــزود: تفســیر آن ن وی اف
ــوزش  ــات و آم ــر اطاع ــه نش ــط ب ــته در محی ــر رش ــان ه متخصص

ــد. ــی پردازن ــی م ــه محل ــگران و جامع گردش
بــه گفتــه ایــن پژوهشــگر، تفســیر بــه معنــای آمــوزش جامعــه 
محلــی بــرای شــکل گیــری نوعــی از گردشــگری اســت کــه برای 
ــط ســودمند باشــد. اصــل دیگــری هــم در تفســیر وجــود  محی

دارد کــه بــه آمــوزش گردشــگر مــی پــردازد؛ یعنــی اگــر بــه طــور 
ــا  ــه ب ــه ای ک ــه گون ــم ب ــوزش بدهی ــگران آم ــه گردش ــوس ب نامحس

طبیعــت بــه صــورت آگاهانــه رفتار کننــد، گام در عرصه تفســیر گذاشــتیم. 
در ایــن رونــد گردشــگران متوجــه شــکل گیــری یــک فرآینــد آموزشــی نمــی 

شــوند، امــا محتــوای مناســب را یــاد مــی گیرنــد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در توســعه اکوتوریســم ایــن مهــم اســت کــه افــراد در 
حیــن گردشــگری بــه حیــرت بیفتنــد؛ گفــت: بــه شــگفت آوردن مــردم در حیــن 
بازدیــد از یــک مــکان مــی توانــد راه کار مهمــی بــرای توســعه گردشــگری باشــد 
ــن  ــخ و ماهیــت آن مــکان طبیعــی دارد؛ بنابرای ــه آگاهــی از تاری ــاز ب ــن نی کــه ای
دانــش کلــی و برگرفتــه از علــوم گوناگــون بــه ویــژه رشــته هــای مبتنــی بــا محیط 
طبیعــی مــی توانــد کمــک زیــادی بــه افزایــش ایــن مولفــه در اکوتوریســم کنــد.

و در نهایت اقتصاد سبز
نکویــی صــدری افــزود: ســومین رکــن توســعه اکوتوریســم نفــع جامعــه محلــی و 

طبیعــت در بســتر گردشــگری اســت؛ اینکــه 
در نهایــت صنعــت گردشــگری بایــد بــه نفــع 
ــد  ــی بیانجام ــط طبیع ــی و محی ــه محل جامع
کــه حاصــل ایــن فرآینــد دســتیابی بــه اقتصاد 
ــن  ــه رک ــن س ــر ای ــع اگ ــت. در واق ــبز اس س
ــور  ــم در کش ــد، اکوتوریس ــه باش ــود نداش وج

ــد. مــا توســعه نمــی یاب
کلــی  طــور  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــعه  ــبز و توس ــاد س ــه اقتص ــیدن ب ــرای رس ب
ــه  ــن س ــرای ای ــر اج ــاوه ب ــم، ع اکوتوریس
ــد درج شــود  ــم بای ــی ه ــن مدون ــن، قوانی رک
کــه مســبب افزایــش آگاهــی و ترویــج دانــش 
ــاد  ــوارد ی ــه م ــا توجــه ب گردشــگری باشــد؛ ب
شــده پایبنــدی بــه رکن دوم و شــناخت مــکان ها 
ــد راه کار  ــه واســطه علــوم مرتبــط مــی توان ب
مهمــی بــرای رســیدن بــه توســعه یافتگــی در 

ــد. ــگری باش ــت گردش صنع
ــفانه نســل  ــی صــدری، متاس ــه نکوی ــه گفت ب
ــوم ایــران ندارنــد و ایــن ســد راه توســعه  جدیــد مــا شــناخت کافــی از زیســت ب

ــت. ــور اس ــم در کش اکوتوریس
ایــن پژوهشــگر بــا اشــاره بــه شناســایی میــراث زیســتی و غیــر زیســتی کشــورمان 

ــرای  ــه ب ــه ک ــر آنچ ــا ه ــور م ــبختانه کش ــت: خوش ــان گف ــوی متخصص از س
توســعه اکوتوریســم نیــاز اســت را داراســت و ظرفیــت زیــادی در توســعه اقتصــاد 
ــاد  ــه اقتص ــیدن ب ــای رس ــر از راه ه ــی دیگ ــم دارد؛ یک ــی از اکوتوریس ــبز ناش س
ســبز، شناســایی میــراث زیســتی و غیــر زیســتی کشــور از ســوی متخصصــان و 
کارشناســان حرفــه ای اســت. گفتنــی اســت؛ تنــوع غیــر زیســتی متنــوع و زیــادی 
ــوان گفــت از تنــوع زیســتی آن چشــمگیرتر  ــم کــه حتــی مــی ت در کشــور داری

ــه آن نشــده اســت. ــا کنــون توجــه جــدی ب اســت؛ امــا متاســفانه ت

     ژئوتوریسم
 را هم دریابیم

وی افـزود: به تنوع غیر زیسـتی، 
و  شنـاختـــی  زمیـن  تنــوع 
ژئومورفلوژیکـی مـی گویند. در 
واقـع عـاوه بـر اینکـه توسـعه 
اکوتوریسـم مـی توانـد مـا را بـه 
اقتصاد سـبز برسـاند، ژئوتوریسـم هم 
در ایـران مـی توانـد موجـب بهره بـرداری 

اقتصاد سـبز شـود.

ژوئوتوریسم
 بی نظیر ایران

ــا قابلیــت هــای بســیاری  ــن امــر کــه کشــور م ــه ای ــا اشــاره ب ــی صــدری ب نکوی
در توســعه ژئوتوریســم دارد، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه چنــد ســالی مــی شــود 
دانشــمندان از واژه ژئوتوریســم بــه عنــوان یکــی دیگــر از انواع گردشــگری یــاد می کنند، 
امــا همچنــان در کشــور مــا مغفــول مانــده اســت؛ ایــران ظرفیــت منحصــر بــه فردی 
در توســعه گردشــگری بــر مبنــای ویژگــی هــای ژئومورفلوژیکــی )زمیــن ریخــت 
ــوان یافــت کــه  ــی را در جهــان مــی ت شناســی( و ژئوتوریســم دارد و کمتــر مکان

دارای چنیــن ویژگــی هــای زمیــن ســاختی باشــد.
وی تاکیــد کــرد: عــاوه بــر میــراث فرهنگــی و میــراث طبیعی، میــراث زمین شناســی و 
ژئــو توریســم هــم در توســعه گردشــگری اهمیــت دارد و مــی توان بــا افزایــش قابلیت ها 

و توســعه ایــن ســه میــراث بــه بهره بــرداری ســبز اقتصادی در کشــور رســید.
در نهایــت بایــد گفــت؛ توســعه یافتگــی در صنعــت گردشــگری مــی توانــد اقتصــاد 
بیمــار کشــور را از چرخــه معیــوب درآمدهــای نفتــی بیــرون بکشــد و شــاید روزی 
برســد کــه چشــممان بــه تصمیمــات حاکمــان پــر قــدرت جهــان نباشــد و منتظــر 
ــه کشــورهای دور و  ــت نباشــیم و آن شــکوفایی اقتصــادی ک ــش قیمــت نف افزای
نزدیــک از ایــن توســعه یافتگــی کســب کــرده انــد را مــا هــم تجربــه کنیــم. گفتنی 
اســت، تدویــن یــک برنامــه مشــترک بیــن ســازمانی و بــه کارگیــری متخصصانــی 
کــه ســواد آکادمیکــی باالیــی دارنــد مــی توانــد مســیر هموارتــری را پیــش روی 
فعــاالن عرصــه گردشــگری ایجــاد کنــد و ایــن زمانــی ممکــن اســت کــه مســووالن 

دولتــی و فعــاالن غیــر دولتــی بــه یــک اتحــاد همــه جانبــه رســیده باشــند.

یک پژوهشگر حوزه گردشگری و ژئوتوریسم عنوان کرد؛

اکوتوریسم و ژئوتوریسم دو بال رهایی از چرخه معیوب اقتصاد نفتی

به گفته یک پژوهشگر؛ کشور ما هر آنچه که برای توسعه 
اکوتوریسم نیاز است را داراست و ظرفیت زیادی در 
توسعه اقتصاد سبز ناشی از اکوتوریسم دارد اما متاسفانه 
نسل جدید ما شناخت کافی از زیست بوم ایران ندارند 

و این سد راه توسعه اکوتوریسم در کشور است.
 واژه ای که ما با سفر به جای جای کشور پهناورمان 
می توانیم این عبارت را در گذاره های مالکیتی مکان ها 
در جای جای کشورمان و در ادبیات گردشگری آن 
درج کنیم؛ اما کارشناسان معتقدند، با وجود تعدد باالی 
میراث فرهنگی در ایران، در عمل حفاظت چندانی از 

آن نمی شود.
چراکه همواره بودجه کمی از سوی نهادها و سازمان ها 
به آن اختصاص داده شده است. گفتنی است؛ در کنار 
میراث فرهنگی، میراث طبیعی در توسعه گردشگری هم 
مولفه مهمی است. این میراث در بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته به قدری مورد حمایت قرار گرفته است که 
وزارتخانه و سازمان هایی که وظیفه حفاظت از آن را 
برنامه های مدون و جدی برای این  بر عهده دارند، 

منظور اتخاذ کرده اند.
گروه  مدعو  استاد  صدری،  نکویی  بهرام  دکتر 
اکوتوریسم دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشگر در زمینه 
گردشگری و ژئوتوریسم معتقد است پایبندی به سه رکن 
اصلی می تواند توسعه اکوتوریسم و رسیدن به اقتصاد 

سبز را در کشور به دنبال داشته باشد.  

دعوت به همکاری دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

 کارگر فنی آقا،  تمام وقت
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 19:00 

 و پنج شنبه ها یک هفته درمیان
 دیپلم یا فوق دیپلم،  حداکثر 38 ساله

  سابقه کارحداقل 2 سال مرتبط با امور فنی
  دارای سالمت جسمی و قدرت بدنی باال برای کار 12 ساعته

  محل سکونت: غرب یا مرکز استان تهران و یا کرج
  فاقد سوء پیشینه، بیمه، بیمه تکمیلی، ناهار

  حقوق پایه باالتر از وزارت کار 
 کارانه،  بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی از زمان شروع بکار
بیمه عمر و حادثه،  ارائه ناهار ، پرداخت منظم و بدون تاخیر 
 حقوق ابتدای هر ماه،  اضافه کار )میانگین 100 ساعت در ماه(

امنیت باالی شغلی،  بسته ها و اقالم کاالیی مناسبتی 
 )مانند گوشت، برنج، مرغ و ... (

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

slzhr@slz.ir

دعوت به همکاری

 استخدام کارگر فنی با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت صنایع لفاف زرین
  شرکت صنایع لفاف زرین جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
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 با توجه تغییر مسیر رفت و آمد روستای طبس و مهجور 
ماندنش در این مسیر جدید باید اتفاقی می افتاد تا از این 
شکل خارج می شدیم و تا همگان بتوانند از ظرفیت های 

طبیعی این روستا استفاده کنند.
  از سال 82 طرحی را با عنوان زندگی و سبک روستایی ارائه 
داده است که با توجه به نظر مخالف کارشناسان و حمایت 
نکردن سازمان های مربوطه از خیر آن گذشته است با این 
ذهنیت که در عصری که همه به زندگی شهری و آپارتمانی 
فکر می کنند دیگر سبک زندگی روستایی جواب نمی دهد!!!

 در سال 85 با ساخت فیلم آدم جرقه های امید دوباره در 
دلمان زنده شد که می شود راه رفته را دوباره رفت. برگزاری 
بود  اتفاقی  آیینی  و  تفریحی  و  هنری  تورهای خودجوش 
به عنوان یک مرکز تفریحی  که روستای طبس را دوباره 
گردشگری طبیعی در شهرستان عنوان کرد. سال 90 دوباره 
طرح سبک زندگی روستایی را پیگیری کردیم ولی باز هم به 
درهای بسته خوردیم. نه تنها حمایتی در کار نبود که آماج 

زخم زبان ها هم بودیم.
 برگزاری تورهای عکاسی و مراسم آیینی و ... رفت و آمدهای 
مسافران، هنرمندان و تجربه های ناکام قبلی ما را به سوی 
گرفتن مجوز و ساخت خانه ی مسافر سوق داد، ولی خدا 
همیشه با ما است و در هنگام بازرسی کارشناس مربوطه 
که از مشهد برای مجوز خانه ی مسافر آمده بودند، ایشان 
همان طرح سبک زندگی روستایی و اقامتگاه بوم گردی را 

مطرح کردند که با توجه به ظرفیت های موجود در روستای 
طبس ویژه تر خواهد بود. گزارش مبسوطی از آنچه در قبل 
اتفاق افتاده بود را گفتیم و با حمایت ایشان طرح زندگی به 
سبک روستایی و اقامتگاه بوم گردی بعد از سیزده سال به 
بار نشست. که اگر این اتفاق در سال 82 می افتاد وضعیت 
به لحاظ جذب توریست و گردشگر و فرصت هایی شغلی که 

ایجاد می شد به گونه ای دیگر بود.
ظرفیتی که این اقامتگاه ها دارند برای کارآفرینی و جذب 
بودجه های معلقی که توسط گردشگران و توریست ها و 
قابلیت بارز سبزوار در این زمینه می تواند کمک شایانی به 
ایجاد فرصت های شغلی جدید و باال بردن سطح اقتصادی 

شهرستان داشته باشد.
 اشاعه ی فرهنگ بومی و اصیل ایرانی در بحبوحه تهاجم 
فرهنگی غرب، نیاز انسانها به آرامش و طبیعت و وجود ابنیه های 
تاریخی و میراث به جا مانده از گذشتگان همه قابلیت هایی است 

که شهرستان سبزوار، ظرفیت قابل توجهی در آن دارد.
فرهنگ و آداب و رسوم فولکور آمیخته با پوشش ، بیان، نوع 
بازی ها و آیین ها را می توان زنده نگه داشت و به نسل جوان 
و ناآشنا با این رسوم انتقال داد. دنیای سرعت گاهی مأمنی 
می خواهد برای آرامش، برای برگشت به گذشته و اقامتگاه های 

بومگردی تمام این ظرفیت ها را با هم در خود دارند.
مسئولین با چشم اندازی به آینده و بررسی ظرفیت های قابل 
مالحظه شهرستان می توانند با حمایت از این طرح ها فرصت های 

اشتغالزایی زیادی ایجاد کنند و همچنین با توجه به بیانات 
تولید-  مقاومتی،  اقتصاد  تحقق  برای  رهبری  معظم  مقام 
اشتغال و حساسیت ایشان در این خصوص می توان با دیدی 
باز و فکری خالق برای ادامه ی این مسیر گام های استوار 
برداشت که هم شهرستان این ظرفیت را دارد و هم مسئولین 

و مردم توانایی اجرایی کردن آن را.
سبزوار با قدمت بیش از هفت هزار ساله می تواند در این 
زمینه فعالیت های قابل مالحظه ای داشته باشد. چرا که پر 
از گنجینه های طبیعی و مفاخر بزرگ و جهانی است و در 
تمام سطح شهر و روستاهای آن می توان از این استعداد بهره 
گرفت. هم فال است و هم تماشا. هم شغل است و هم روشن 
نگه داشتن چراغ روستاهایی که دارند بی فروغ می شوند 

و گاه شاهد بی سکنه شدن و مخروبه شدن شان هستیم.
علت بی رویه مهاجرت به شهرها کمبود آب و نبودن درآمد و 
کار است که اگر بتوان روی بوم گردی سرمایه گزاری متمرکز 
کنیم اتفاق های خیلی خوبی هم برای شهرستان هم برای 
روستاها خواهد افتاد. مهاجرت بی رویه و حاشیه نشینی ها 
که گاه شکل نازیبایی به شهر داده، کم می شود و در عوض 

چراغ خانه های روستا روشن می ماند.
تنها کافیست با یک برنامه ریزی خوب و توجه به استعدادهای 
جوانان و فکرهای بدیع شان در کنار بزرگان این شهر فرصتی 

را برایشان مهیا کرد.  
 

گفتگو با ابوالفضل طبسی
 مدیر بومگردی؛

»اقامتگاه بومگردی ننه کلو بابا کلو طبس«
 چراغ راه  توسعه اقتصاد روستا

در مسیر توسعه و آبادانی سبزوار شاهد طرح های بزرگ و کوچک در سطح شهرستان می باشیم. طرح های عمرانی، توریستی و گردشگری و .... 
طرح هایی که گاه با بی مهری ها نیمه کاره رها می شوند و یا با سختی روزگار می گذارند.

 طرح های اشتغالزایی که اگر مورد حمایت و لطف مسئولین قرار گیرند و دیده شوند می توانند هم چرخ اقتصادی شهر را بچرخاند، هم فرصت های شغلی
 ایجاد کنند، هم به جذب سرمایه های معلق کمک کنند و هم روی آورده ی توریست ها و گردشگران می شود حساب کنند، و بوم گردی یکی از این 

رویداده ا است که با جذب توریسم هم در زمینه ایجاد اشتغال پایدار کمک می کند و هم مانع مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها می شود و گاه حتی باعث
مهاجرت معکوس هم خواهد شد.

 اقامتگاه بوم گردی »ننه کلو بابا کلو« از این گونه طرح هاست که با رویکردی این چنین و با هدف اشتغالزایی در روستای طبس متمرکز شده است.
اقامتگاه های بوم گردی از فعالیت هایی است که با توجه به استعدادی که شهرستان سبزوار در این بخش دارد می توان در آن شاهد اتفاق های خوب بود و با یک 

برنامه ریزی درست و هدفمند و با مشارکت سازمان های زیرربط به جلو رفت و حرفی برای گفتن داشت.
 و اما، اقامتگاه بوم گردی اقامتگاهی است برای گردشگران که ساختار بومی خدمات، محصوالت و فعالیت های گردشگری، ساختار محیطی بوم گرا، ساختار

 مالکیت و مدیریت خانوادگی و مشارکت جامعه بومی و در نهایت داشتن ساختارهای مناسب زیربنایی گردشگری، که ارکان و هسته های اصلی یک اقامتگاه است
، آن را از دیگر الگوهای اقامتی مانند هتل ها و مهمان پذیرها متمایز می کند.

 اقامتگاه های بوم گردی در محیط های طبیعی با رعایت باالترین سطح ممکن ضوابط زیست محیطی و به شکلی سازگار با معماری و سیمای طبیعی منطقه احداث شده
 و ضمن حداکثر تعامل با جامعه محلی ، زمینه حضور و اقامت طبیعت گردان را با کیفیتی قابل قبول و تعریف شده در محیط های طبیعی فراهم می نمایند.

  با توجه به مقدمه ی باال پای صحبت های ابوالفضل طبسی یکی از هنرمندان جوان و مستعد و شناخته شده ی شهرستان و موسس اقامتگاه بوم گردی ننه کلو و بابا کلو می نشینیم و از 
تجربیاتش درامر راه اندازی این اقامتگاه می شنویم که نه در چند ماه بلکه در طول چندین سال از مرحله شکل گیری ایده اولیه تا اجرا وافتتاح به دست آمده است. اقامتگاهی که دیری 
نیست به صورت رسمی شروع به کار کرده ولی چراغ پرفروغش روشنی بخش دل خیلی های دیگر برای تکرار این اتفاق خجسته شده است. به امید این که مسئولین به فکر چاره اندیشی 

برای رفع چاله هایی باشند که در این راه، حرکت را دشوار می کنند.
 ابوالفضل طبسی از ایده شکل گیری تا اجرای اقامتگاه ننه کلو، بابا کلو را به شکل زیر توضیح می دهد:

دعوت به همکاری

شرکت فوالد شرق کاوه در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی خود در شهرستان خواف )سنگان( استان خراسان رضوی 
 از افراد واجد شرایط از طریق مصاحبه دعوت به همکاری نماید:

زمان ارسال رزومه تا 2۴ اسفند ۱۴00 میباشد.

از متقاضیان واجد شرایط درخواست میشود ظرف مدت ۱0 روز کاری از زمان درج این آگهی رزومه خود را به آدرس 
ایمیل mail@kes.co.ir ارسال فرمایند.

الزم به توضیح است محل خدمت افراد فوق در شهرستان خواف و در شرکت فوالد شرق کاوه خواهد بود.
نکته: فارغ التحصیالن دانشگاه های دولتی و داوطلبان بومی شهرستات خواف و رشتخوار و افراد دارای سوابق کاری در 

صنایع فوالد کشور در اولویت جذب می باشند.

شرایط و سابقه کاریعنوان شغلیردیف

با حداقل ۱۰ سال سابقه کاری مفید در صنایع فوالدمدیر کارخانه۱

 با حداقل ۱۰ سال سابقه کاری مفید در صنایع فوالد یا سیمانمدیر مکانیک۲
با مدرک مهندسی مکانیک گرایش جامدات

 با حداقل ۱۰ سال سابقه کاری مفید در صنایع فوالد یا سیمانمدیر برق۳
با مدرک مهندسی برق با گرایش الکترونیک یا ابزار دقیق

 با حداقل ۱۰ سال سابقه کاری مفید در صنایع فوالد یا سیمانمدیر تولید۴
با مدرک مهندسی شیمی

 با حداقل ۱۰ سال سابقه کاری مفید در صنایع فوالد یا سیمانمدیر دفتر فنی۵
با مدرک مهندسی صنایع

با حداقل ۱۰ سال سابقه کاری مفید در صنایع بزرگ، با مدرک کارشناسیمدیر اداری۶

 با حداقل ۱۰ سال سابقه کاری مفید در صنایع معدنیمدیر بازرگانی۷
با مدرک کارشناسی بازرگانی

 با حداقل ۱۰ سال سابقه کاری مفید و مرتبطمدیر مالی۸
با مدرک کارشناسی حسابداری

 با حداقل ۱۰ سال سابقه کاری مفید در صنایع فوالد یا سیمانمدیر کنترل کیفیت۹
با مدرک کارشناسی شیمی محض

با حداقل ۱۰ سال سابقه کاری مفید و مرتبط، با مدرک کارشناسیرئیس انبار۱۰

دعوت به همکاری

شرکت زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات 

پاسارگاد آریان جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران از افراد 

واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

تحصیلدار:استان تهران ، آقا ، دارای سابقه کار 

تمام وقت ، حمل بسته ها، نامه ها و سایر لوازم از شرکت 

جهت اشخاص و بالعکس

دریافت مطالبات اسناد دریافتنی، قراردادها و... از 

مشتریان یا سایر اشخاص

دریافت وجه نقد و چک از بانک یا بالعکس

پیگیری امور مربوط به سازمان تامین اجتماعی جهت کارکنان

مراجعه به ادارات، سازمان ها و سایر شرکت ها، بمنظور 

پیگیری و انجام امور اداری شرکت

بیمه بیمه تکمیلی وام هدایای مناسبتی 

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

واتس اپ زیر ارسال نمایند.

واتساپ 09210675051

دعوت به همکاری

نساجی رنگین نمای سپاهان : جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
کارشناس شیمی نساجی: استان اصفهان ، خانم ، سابقه کار، دارای سابقه کار ، تمام وقت ، با حداقل ۱ سال سابقه کار

متعهد و وظیفه شناس، جهت کار در آزمایشگاه رنگرزی
بیمه پاداش ، حقوق وزارت کار، عیدی، سنوات

واتساپ 09131197157

دعوت به همکاری

شرکت پرتو پایا پی سازه آرتیمان جهت تکمیل کادر 
خود از استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید.
مهندس عمران - طراح سازه

خانم/آقا،  تمام وقت، پاره وقت، دورکاری
با حداقل 3 سال سابقه کار مفید طراحی

Etabs ،Safe ،Sap ،Auto cad مسلط به نرم افزارهای
ترجیحا مسلط به طراحی سازه فوالدی، بتنی و صنعتی و 
انواع سقف ها،مسلط به آیین نامه های داخلی و خارجی و 

ضوابط نظام مهندسی استان تهران
روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 تا ۱7:30 

)پنجشنبه ها تعطیل(، کمک هزینه آموزشی
صبحانه و میان وعده، فضای استراحت

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

اطالعات تماس
 artimanconsulting@gmail.com

آدرس محل کار: وردآورد 

یک شرکت تولیدی واقع در کیلومتر 2۱ جاده مخصوص 
کرج جهت تکمیل کادر خود از استان های تهران و البرز 

از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
گرافیست: خانم/آقا، تمام وقت

شناخت از مبانی هنرهای تجسمی
آشنایی با طراحی پیشرفته، آشنایی و شناخت رنگ ها

توانمندی در ایده پردازی و در اجرای تفکیکی پروژه های مرتبط
توانایی تولید محتوای گرافیکی به منظور اطالع رسانی و 

معرفی محصوالت
تسلط یا شناخت بر نرم افزارهای گرافیکی

داشتن ذهنی خالق برای ایجاد محتوای جذاب
برقراری تعامل سازنده با سایر اعضای تیم

داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت )برای آقایان(
آشنا به امور چاپ و بسته بندی

ارائه نمونه کار الزامی می باشد، حقوق توافقی
بیمه تامین اجتماعی از روز نخست

بیمه تکمیلی پس از اتمام دوره آزمایشی
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با 

عنوان GERAF ۱۱0 به ایمیل زیر ارسال نمایند.
hr.cv.ap@gmail.com

دعوت به همکاری
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 بازارکار در آستانه ورود به قرن جدید؛

تیترها تو را می خوانند
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روزهای آخر اسفندماه است و ما بار دیگر خاطرات یک سال گذشته 
خود را در انتشار شماره های مختلف بازارکار مروری می کنیم، نشریه ای که 
در بهمن ماه 1379 کلید خورد و همچنان با قوت و قدرت به کار خود 
ادامه می دهد. در این مسیر سخت ها فراز و نشیب های فراوانی را 
دیدیده ایم اما با حمایت همه مدیران و مسئوالن فرهنگی، آموزشی و 
کارآفرینی و از همه مهمتر مخاطبان پیگیر بازارکار به ادامه راه دلگرمیم. 
قرن  به  ورود  آستانه  در  و   1400 سال  در  بازارکار  شماره  آخرین  در 
جدید، برخی صفحات و تیترهای چند ماه گذشته را در پیشخوان نگاه 

مخاطبان ارجمند می گذاریم.
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چــرادر شــرایطی کــه صنعــت گردشــگری جهــان بحرانــی ســخت وطوالنــی 
ــگری  ــی گردش ــازمان جهان ــال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ س ــده، در س ــل ش رامتحم

ــت؟! ــده اس ــد فراگیرمتمرکزش ــعارضرورت رش برش
ــترده ای  ــادی گس ــی و اقتص ــرات اجتماع ــد -۱9 تاثی ــری کووی ــه گی هم
ــم کشــورهای  ــه و ه ــعه یافت ــم کشــورهای توس ــته اســت. ه ــان داش درجه
ــن  ــاس اخری ــی وارد امده،براس ــل توجه ــارتهای قاب ــعه خس ــال توس در ح
ــش از   ــگری، COVID-19 بی ــی گردش ــازمان جهان ــاری س ــزارش ام گ
ــته  ــه دربرداش ــگری هزین ــان و گردش ــاد جه ــرای اقتص ــون دالر ب 4 تریلی
ــن  ــد کــه ای ــر شــدید شــده ان ــر دچــار فق ــون نف اســت و بیــش از ۳۲ میلی
رقــم در کشــورهای توســعه نیافتــه بیشــترین میــزان را بــه خــود اختصــاص 
اخریــن گــزارش ســازمان جهانــی گردشــگری،  براســاس  اســت،  داده 
در جهــان  مرتبــط  کارهــای  و  و کســب  امســال صنعــت گردشــگری 
ــد. ــی کنن ــه م ــارد دالر را تجرب ــا ۲4۰۰ میلی ــر ۱۷۰۰ ت ــغ ب ــارتی بال  خس
دفتــر کنفرانــس توســعه و تجــارت ســازمان ملــل نیــز در گزارشــی در ســال 
۲۰۲۰ میــادی اعــام کــرده انــد ورود مســافران خارجــی در مقایســه بــا دوره 
پیــش از همه گیــری کرونــا در ســال ۲۰۱9 بطورمیانگیــن حــدود ۷۳ درصــد 

کاهــش داشــته اســت.
در تازه تریــن نمونــه خســارتهای بــه بــار آمــده بــه دلیــل همه گیــری 
صنعــت  در  کــه  تایلنــد  در  نفــر  هــزار   ۵۵۰ از  بیــش  کرونــا، 
ســه  در  بوده انــد  فعالیــت  بــه  مشــغول  کشــور  ایــن  گردشــگری 
 ماهــه دوم ســال  میــادی)۲۰۲۱( شــغل خــود را از دســت داده انــد.

ــه  ــی از ترکی ــن الملل ــدگان بی ــد کنن ــداد بازدی ــن در ســال ۲۰۱9تع همچنی
ــر  ــون نف ــوده اســت ودر ســال ۲۰۲۰ ،۱۲ میلی ــر ب ــون نف ــش از 4۵ میلی بی

تخمیــن زده شــده کــه کــه بیــش از ۷۲ درصــد افــت داشــته اســت.
بــدون تردیــد افــراد آســیب پذیر،فرصــت و منابــع مالــی کمــی بــرای رهایــی 
خــود از آســیب کوویــد دارند؛بــه همیــن منظــور اســت کــه شــعار گردشــگری 
بــرای رشــد فراگیــر انتخــاب شــده اســت چــرا کــه گردشــگری دارای توانایــی 
منحصربه فــردی اســت کــه باعــث می شــود هیــچ قشــری از رشــد و توســعه 
عقــب نماندوتنهــا ازایــن طریــق اســت کــه شــروع مجــدد گردشــگری مــردم 
وجوامعــی کــه بیشــترین نیــاز را بــه ان دارنــد دریابد،وآینــده ای بهتــر رابــرای 

همــگان پــی ریــزی نمایــد.
ــا  ــی از م ــت و وقت ــش اس ــام بخ ــش و اله ــت بخ ــت رضای ــک نعم ــفر ی س
ــی  ــال ، روز جهان ــی کنیم,امس ــی آن را درک م ــی واقع ــود، معن ــلب ش س
وموهبــت  ســرگرمی  چنیــن  بازگشــت  از  تجلیــل  بــا  گردشــگری 
ارزشــمندی ، معنــای جدیــدی بــه خــود مــی گیــرد؛ شــروع وآغــاز 
ــرد. ــد ک ــک خواه ــر آن کم ــد فراگی ــود و رش ــگری،به بهب ــدد گردش  مج
اما؛ایــن رشــد فراگیــر چیســت و Unwto چــه اهدافــی را دنبــال 

مــی کنــد؟
ــان  ــرای ذینفع ــر را ب ــای براب ــه فرصته ــت ک ــی اس ــر مفهوم ــد فراگی رش
گردشــگری بــا منافــع ناشــی از توســعه گردشــگری پیــش مــی بردوصدالبتــه 

ــت. ــر اس ــد فراگی ــتلزم رش ــگری مس ــدار گردش ــعه پای توس
ــر اســاس تعامــل گســترده ذینفعــان و اصــول  گردشــگری ، هنگامــی کــه ب
توســعه پایــدار بنــا شــده باشــد ، مــی توانــد از طریــق ایجــاد فرصت های شــغلی 

و توســعه اقتصــادی در مناطــق شــهری و روســتایی ، بــه رشدبیشــتروفراگیرتر 
ــا  ــی را ارتق ــرات اقتصــادی واجتماع ــات وتاثی ــرده و ظرفیتها،تعام کمــک ک

دهــد.
محیــط پویــای جهانــی امــروز ، جایــی کــه بحــران هــای گردشــگری 
)ماننــد، بایــای طبیعــی وغیرطبیعــی ، همــه گیــری هــا وشــرایط سیاســی-

ــن  ــت ای ــن اس ــی کندوممک ــد م ــا را تهدی ــت ه ــا ومل ــت ه ــی( دول اجتماع
ــد. ــته باش ــال داش ــادی بدنب ــرات  زی ــی  تأثی ــش بین ــل پی ــل غیرقاب  عوام

 ، جمعیتــی  تغییــرات  و  غیرمنتظــره  تغییــرات  ایــن  بــه  پاســخ  در 
ایجــاد  بــرای  جدیــدی  هــای  دســتورالعمل  و  هــا  اســتراتژی  بایــد 
وتفریحــی  فرهنگــی  اجتماعــی،  نیازهــای  بیــن  مشــترک  ارزش 
شــود. گرفتــه  نظــر  در  هاوکارگــزاران  شــرکت  نیازهــای   و 

 در ســالهای اخیــر ، »رشــد فراگیــر« توجــه قابــل توجهــی از دولتهــا 
، سیاســتگذاران ، ســازمانهای بیــن المللــی و محققــان را بــرای مقابلــه 
بــا مشــکات و محدودیتهــای متعــدد توســعه گردشــگری و رفتارهــای 

ــت. ــرده اس ــب ک ــگری جل گردش
ــرای ایجــاد یــک  ــوان قابلیــت هایــی ب رقابــت پذیــری گردشــگری را مــی ت
ــع آوری  ــق جم ــر از طری ــد فراگی ــاد رش ــدار و ایج ــگری پای ــتم گردش سیس
منابــع گردشــگری ، ایجــاد ارزش گردشــگری و اجــرای سیاســت هــای موثــر 

گردشــگری در شــهرها یــا اســتان هــا تعریــف کــرد، 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــر ب ــد فراگی ــگری و رش ــداف unwto گردش ــاس اه براس
ــداف  ــه اه ــود از جمل ــه خ ــداف هفده گان ــدف از اه ــار ه ــدار چه ــعه پای توس
یــک )رفــع یــا کاهــش فقــر(، پنج )برابــری جنســیتی(، هشــت )کار مناســب 
ــرار  ــور ق ــن منظ ــری( را به ای ــش نابراب ــادی( و ۱۰ )کاه ــد اقتص و رش

ــت. داده اس
                                                     دکترحسن تقی زاده انصاری

                                                    کارآفرین برترگردشگری 
                                                    وبنیانگذار کسب وکارهای نوین

گردشــگری  دانشــکده  راه انــدازی  مســئول 
شــدن  مشــخص  از  تهــران  دانشــگاه 
عناویــن گروه هــای آموزشــی و رشــته های 
ــکده  ــدازی دانش ــرای راه ان ــده ب ــی ش پیش بین

داد. خبــر  گردشــگری 
داوود  فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ایــن  بیــان  بــا  شــریف آبادی  حومینیــان 
ــی  ــروه آموزش ــار گ ــی چه ــب از پیش بین مطل
شــامل »گردشــگری ورزشــی«، »مدیریــت 
و  اکوتوریســم«  »گردشــگری  گردشــگری«، 
ــات فراغــت« در دانشــکده  »گردشــگری و اوق
گردشــگری دانشــگاه تهــران خبــر داد و گفــت: 
۱۱ رشــته گرایــش کــه دارای برنامــه درســی 
ــروه  ــار گ ــن چه ــب ای مصــوب هســتند در قال

راه انــدازی می شــوند. آموزشــی 
وی از ارائــه رشــته گردشــگری ورزشــی رویداد 
در قالــب گــروه گردشــگری ورزشــی خبــر داد 
گرایش هایــی  رشــته  راه انــدازی  گفــت:  و 
مدیریــت  گردشــگری،  برنامه ریــزی  شــامل 
جهانگــردی گرایــش بازاریابــی جهانگــردی، 
کارآفرینــی گرایــش گردشــگری، جغرافیــا و 
برنامه ریــزی گردشــگری گرایــش برنامه ریــزی 
گرایــش  جهانگــردی  مدیریــت  و  مقصــد 
ــروه  ــب گ ــردی در قال ــعه جهانگ ــزی توس برنامه ری
آموزشــی مدیریــت گردشــگری پیش بینــی 

ند. شــده ا
گردشــگری  دانشــکده  راه انــدازی  مســئول 
دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه راه انــدازی 
گرایــش  دو  در  طبیعت گــردی  رشــته 
اکوتوریســم و ژئوتوریســم در گــروه آموزشــی 
ــه رشــته  ــزود: ارائ گردشــگری اکوتوریســم، اف
مطالعــات اوقــات فراغــت در ســه گرایــش 
ــی«، »فرهنــگ و تمــدن«  ــزی فضای »برنامه ری
و »مدیریــت« در گــروه آموزشــی گردشــگری 

و اوقــات فراغــت پیگیــری می شــود.
ــت  ــر روی هف ــزی ب ــه و برنامه ری وی از مطالع
ــدازی  ــرای راه ان ــداری ب ــته هتل ــش رش گرای
ــت:  ــر داد و گف ــگری خب ــکده گردش در دانش
ایــن گرایش هــا شــامل »مدیریــت تجربــه 

میهمــان در صنعــت هتلــداری«، »مدیریــت 
هتلــداری«،  صنعــت  در  انســانی  منابــع 
ــداری«،  »مدیریــت اســتعدادها در صنعــت هتل
ــان  ــژه کارکن ــردی وی ــعه ف ــزی توس »برنامه ری
ــان  ــوزش کارکن ــزی و آم ــا«، »برنامه ری هتل ه
ــب وکار  ــن کس ــای نوی ــا« و »مدل ه در هتل ه

در صنعــت هتلــداری« می شــود.
ــجو  ــرش دانش ــد پذی ــاره فرآین ــان درب حومینی
ــت:  ــز گف ــیس نی ــازه تأس ــکده ت ــن دانش در ای
ــق کنکــور سراســری  ــرش دانشــجو از طری پذی
مختلــف  مقاطــع  در  درخشــان  اســتعداد  و 
دکتــری  و  ارشــد  کارشناســی  کارشناســی، 
خواهــد بــود. مــواد و شــرایط امتحانــی مطابــق 
برنامــه و ســرفصل دروس مصــوب وزارت علــوم 

ــت. ــد گرف ــام خواه انج

رشــته های  ایجــاد  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
کشــور  نیــاز  مــورد  جدیــد  میان رشــته ای 
دانشــکده  در  گردشــگری  محوریــت  بــا 
برقــراری  از  تهــران،  دانشــگاه  گردشــگری 
بین المللــی  ســازمان های  بــا  ارتبــاط 
گردشــگری،  آموزش هــای  زمینــه  در 
و  فرآیندهــا  تســهیل  بــرای  زمینه ســازی 
ارائــه  در  اســتارتاپ ها  فعالیــت  تقویــت 
خدمــات گردشــگری و طراحــی و اجــرای بســته 
اســامی  دیپلماســی گردشــگری جمهــوری 
ایــران در فضــای بین الملــل بــه عنــوان برخــی 
ــی  ــار هــدف اصل ــرد کــه در کن ــام ب اهدافــی ن
ــوزه  ــص در ح ــانی متخص ــروی انس ــت نی تربی
گردشــگری  دانشــکده  توســط  گردشــگری 

می شــود. دنبــال  تهــران  دانشــگاه 

نحوه پذیرش دانشجو در دانشکده گردشگری چرا رشد فراگیر در گردشگری اهمیت دارد؟

دعوت به همکاری دعوت به همکاری

یک شرکت فنی، تحقیقاتی و صنعتی
 جهت تکمیل کادر فنی و تحقیقاتی و صنعتی خود در مشهد
 از افراد واجد شرایط زیر با حقوق و مزایای عالی دعوت

  به همکاری می نماید:
کارشناس شیمی : 

  آقا، 3 نفر ، کارشناسی- کارشناسی ارشد، حقوق توافقی
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده در بخش 

 اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.
واتس اپ09152152139

دعوت به همکاری

 مجموعه آزما صنعت برای تکمیل کادر خود در تهران )منطقه 21 - ورداورد( با شرایط زیر استخدام می نماید:
 جهت کار در آزمایشگاه مکانیک، خانم،بصورت حصوری و تمام وقت، مدرک کارشناسی

 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را از طریق ایمیل زیر ارسال نمایند.
info@azmasanat.com 

دعوت به همکاری

شرکت داروسازی در راستای تکمیل کادر خود در منطقه ویژه 
 اقتصادی شیراز از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

کارشناس کنترل حین تولید 
 آقا / خانم،  2 نفر، شیمی یا مهندسی شیمی)کلیه گرایش ها(

 کارشناسی یا کارشناسی ارشد،  حداقل 2 سال در واحد تولید شرکت داروسازی
 محل سکونت : شیراز

شنبه تا چهارشنبه از 8 الی 17 ، پنجشنبه از 8 الی 13 و درصورت نیاز 
 بصورت شیفتی 

 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
hr@parsbuali.com

دعوت به همکاری

یک شرکت تولیدی در شهر اصفهان در زمینه فرآورده های 
قیری جهت تکمیل کادر شیفت آزمایشگاه ، نیاز به

  یک نفر کارشناس با شرایط ذیل دارد:
کارشناس آزمایشگاه 

  مرد، حداکثر سن30 سال، در زمینه فرآورده های قیری
 بومی )محل سکونت : اصفهان ، شاهین شهر ، نجف آباد ، خمینی شهر (
 دارای مدرک  حداقل کارشناسی شیمی یا مهندسی شیمی از دانشگاه معتبر

 تسلط به نرم افزارهای ICDL و آماری 
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را حداکثر تا 20 اسفند 1400 

 به ایمیل زیر ارسال نمایند.
emp40022@gmail.com

دعوت به همکاری

شرکت صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز 
در راستای تکمیل کادر خود در شیراز )جاده شیراز سپیدان( از واجدین 

 شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
کارشناس آزمایشگاه

  آقا / خانم،  کارشناسی شیمی،سابقه کار 3 سال مفید
مسلط و عالقمند به تحقیق و زبان انگلیسی ،  خالق و دارای روحیه کار 

، OFFICE تیمی ، نرم افزارهای 
 گزارش نویسی ، مسلط به کار با  آزمون های شیمی تر و دستگاه  جذب اتمی

 ساکن شیراز، بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی
 محیط کاری پویا و با نشاط ویادگیرنده و  نزدیک به شیراز

 حق ناهار، سرویس ایاب و ذهاب
 ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از 6:40 تا 15:30

  متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
r.mehrasa@gmail.com

دعوت به همکاری



11
صنایع دستی

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

 دوشنبه23 اسفند 1400- 11 شعبان 1443-14 مارس 2022 - سال بیست و دوم - شماره 1254

آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار

IT کامپیوتر و

ادامه مطلب کلیک کنید

مالی و حسابداری

کارشناس نصب مودم
برنامه نویس در مرکز وابسته به دولت

ادامه مطلب کلیک کنید

حسابدار – اقا – حداکثر 30 سال سن 
برای بانک

سرپرست حسابداری برای داروسازی

ادامه مطلب کلیک کنید

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

مهندس برق، الکترونیک

مهندسی

فروش و بازاریابی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی

بازاریاب صنعتی 
فروشنده و بازاریاب مویرگی در فروشگاه 
زنجیره ای، کارشناس بازرگانی خارجی 

مدیر تامین تجهیزات در پتروشیمی

ادامه مطلب کلیک کنید

تکنسین فنی برای کارخانه 
متصدی تاسیسات آشنا به لوله کشی

ادامه مطلب کلیک کنید

کمک خیاط برای تولیدی- محیط 
مخصوص خانم ها-انباردار،  آشنا به 

سیستم، نگهبان 12 -24،
نیروی خدمات – آقا و خانم

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

مسئول دفتر برای شرکت های 
مختلف در تهران

 کارشناس مرکز تماس

اداری و دفتری

و...

و...

و...

و...

توجه
کارجویان محترم می توانند برای 

کسب اطالعات بیشتربر روی 
فرصت شغلی مربوطه کلیک

 یا به سایت بازار کار
  www.bazarekar.ir 

مراجعه نمایند.

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

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

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.

66417270

هنری

ادامه مطلب کلیک کنید

گرافیست و طراح سایت
موشن گراف و عکاس 

در شرکت فعال در
 حوزه پتروشیمي

و...

وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی در نامه های جداگانه، دبیران پنج شهر 
جهانی صنایع دستی را منصوب کرد. 

نامه های  از خبرگزاری تسنیم؛ سید عزت اهلل ضرغامی در  نقل  به  بازارکار  به گزارش 
جداگانه، دبیران پنج شهر جهانی صنایع دستی را منصوب کرد.

وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی در این نامه ها با اشاره به این که ثبت 
روستاها و شهرهای جهانی صنایع  دستی دستاورد بزرگی است که بر اعتبار روستاها و 
شهرهای ثبت شده افزوده است، به استناد مصوبه شورای عالی سازمان میراث  فرهنگی، 
صنایع  دستی و گردشگری مورخ 23 خرداد 1396، دبیران پنج شهر جهانی صنایع  دستی 

را برای مدت دو سال منصوب کرد.
وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی در این نامه ها، مجید بهارستانی یزدی 
شهردار میبد را به عنوان »دبیر شهر جهانی میبد«، محمد کالمی معاون هماهنگی امور 
اقتصادی آذربایجان شرقی را به عنوان »دبیر شهر جهانی تبریز«، علی اکبر کریمی پور 
شهردار سیرجان را به عنوان »دبیر شهرجهانی سیرجان«، سید رضا موسوی شهردار 
اللجین را به عنوان »دبیر شهر جهانی اللجین« و سید احسان اصنافی شهردار شیراز را 

به عنوان »دبیر شهر جهانی شیراز« منصوب کرد.
گفتنی است ایران جزو کشورهای برتر دنیا از نظر داشتن جاذبه های گردشگری و صنایع 
دستی زیبا و متنوع است که 11 شهر و 3 روستای ایران به عنوان مجموعاً 14 شهر 
جهانی صنایع دستی ایرانی ثبت شده اند که صنایع دستی آن ها شهرتی جهانی دارند و 
گردشگرانی که به ایران سفر می کنند به عنوان سوغات آن ها را تهیه می کنند. همچنین 
این صنایع دستی جزو صادرات مهم کشور نیز محسوب می شوند و ساالنه تعداد زیادی از 

آن ها به کشورهای مختلف صادر می شود.
ثبت شهرهای دارای صنایع دستی ایران در فهرست جهانی شهرهای صنایع دستی، باعث 
شهرت بیشتر این صنایع می شود و منافع اقتصادی و اجتماعی متعددی برای اهالی بومی 
دارد و یکی از فاکتورهای رشد گردشگری است. چندین سال است که فعاالن و مسئوالن 
مربوط به گردشگری و صنایع دستی کشور، تالش های زیادی برای ثبت شهرهای ایران 

در این فهرست انجام داده اند که حاصل این تالش ها ثبت شهرهای زیر است:
شهر اللجین که دارای پیشینه سفالسازی 700 تا 1000 ساله دارد، از توابع استان 
همدان است که در سال 1395 در فهرست جهانی شهرهای صنایع دستی ثبت گردید. 
خاک این منطقه از جنس رس بسیار مرغوب بوده که برای ساخت سفال با طرح هایی 
الهام گرفته از طبیعت و نقوش هندسی، از آن استفاده می گردد و برای ساخت لعاب از 
موادی همچون قلیا، سنگ سفید، شیشه، سرب پخته، الجورد و… بهره گرفته می شود.

 اصفهان، مهد صنایع دستی ایران و یکی از مشهورترین شهرهای جهانی صنایع دستی، به 
عنوان اولین شهر ایرانی ثبت شده در فهرست جهانی 
که  است  سال 1395  در  دستی  صنایع  شهرهای 
بیش از 130 نوع صنایع دستی و رشته مختلف آن 
مانند میناکاری، فیروزه کوبی، زری بافی، مخمل بافی، 
سماورسازی، قلم کاری، سفالگری، منبت کاری و… 
ثبت گردیده است. در این شهر عالوه بر تولید انواع 
صنایع دستی، آموزشگاه ها و دانشگاه های متعددی به 
آموزش ساخت این صنایع دستی و هنرهای مختلف 

می پردازند.
 مالیر که در استان همدان قرار گرفته است از قدمت 
زیادی در زمینه تولید مبلمان سنتی و منبت کاری 
برخوردار است که در سال 1398 در فهرست جهانی 
شهرهای صنایع دستی ثبت گردید. باالی 50 درصد 
این شهر صورت  در  منبت کشور  و  مبل  تولیدات 
می گیرد و کارگاه ها و هنرمندان زیادی در این زمینه 
فعالیت دارند که آثار آن ها به بیشتر به کشورهای 

آسیای میانه، حاشیه خلیج فارس، ترکیه و عراق صادر می شود.
 شهر شیراز که با داشتن جاذبه های تاریخی، فرهنگی، ادبی، مذهبی و طبیعی جزو 
مقاصد برتر گردشگری ایران است با داشتن 80 نوع رشته مختلف صنایع دستی در سال 
1398 به عنوان یکی دیگر از شهرهای ایران در فهرست جهانی شهرهای صنایع دستی 
ثبت گردید. معرق کاری، منبت کاری، صنایع دستی سفالی و سرامیکی همچون کاشی 
معرق و کاشی هفت رنگ، هنرهای فلزی از جمله نقره کاری و قلم زنی، دست بافته هایی 
مثل گلیم و گبه، شیشه گری سنتی، نمدمالی، گچبری، گیوه بافی و نگارگری از مهمترین 

صنایع دستی این شهر است.

 پیشینه تاریخی شهر تبریز در فرش بافی 
به زمان صفویان برمی گردد که با توجه به 
انتخاب تبریز برای پایتخت صفویان و توجه 
شاهان این دوره به فرهنگ و هنر، کارگاه های 
قالی بافی زیادی در تبریز دایر گشت. فرش 
تبریز یکی از نفیس ترین قالی های ایران و دنیا است که در بافت آن از طرح هایی همچون 
استفاده  و…  میناخانی، طرح درختی  گلدانی،  ترنج،  لچک  اسلیمی  طرح مستوفی، 

می شود. تبریز در سال 1394 به عنوان شهر جهانی فرش به ثبت رسید.
 مشهد با داشتن 39 گونه متفاوت سنگ های قیمتی، در سال 1395 از سوی شورای 
معادن  انتخاب شد. وجود  به عنوان شهر جهانی گوهر سنگ ها  جهانی صنایع دستی 
سنگ های قیمتی نظیر فیروزه، عقیق، آماتیست، اوپال، آراگونیت و … و همچنین وجود 
واحدهای سنگ تراشی، مراکز آموزش دیده در مورد سنگ های قیمتی و سنگ تراشی و 
وجود البراتوارهای تخصصی برای ارزیابی و تشخیص ارزش سنگ های قیمتی، باعث شده 

تا مشهد مهد سنگ های قیمتی در ایران باشد.
 بافت گلیم در سیرجان که با استفاده از پشم و مواد طبیعی و گیاهی بافته و رنگ 
می شود، پیشینه ای تاریخی دارد. این شهر که در استان کرمان قرار دارد در سال 1396 به 
عنوان شهر جهانی گلیم ثبت شد. گلیم شیریکی  پیچ از شاخص  ترین دست  بافته های زنان 
روستایی و عشایری شهرستان سیرجان به حساب می آید که یک دست بافته ذهنی است 

و نمادها و نقوش آن بدون نقشه و با الهام از زندگی اطراف است.
 کالش، گیوه محلی یا همان کفش مختص استان کردستان است که قدمتی بیش 
از 1000 سال دارد و به  صورت دستی با مواد طبیعی و بدون استفاده از هرگونه مواد 
صنعتی و آالینده تولید می شود. مریوان از شهرهای استان کردستان در غرب ایران 
است که در سال 1396 برای بافت کالش، در فهرست شهرهای جهانی صنایع دستی 

به ثبت رسید.
 هنر منبت کاری یکی از هنر های دست ساز ایرانی با قدمت حدود 1500 سال است که 
طبق مدارک تاریخی، شهر آباده خاستگاه آن بوده است. شهر آباده که در استان فارس 

قرار دارد در سال 1397 به عنوان شهر جهانی منبت در فهرست جهانی شهرهای صنایع 
دستی ثبت شد.

 بافت زیلو در مبید سابقه ای تاریخی دارد و از آن به عنوان فرش و پوششی برای کف 
خانه ها و اماکن مذهبی استفاده می کردند. صنایع دیگر شهر میبد با قدمتی 7000 ساله 
مانند سفالگری و سرامیک نیز شهرتی جهانی دارند. این شهر در سال 1397 به عنوان 

شهر جهانی زیلو ثبت شد.
 در بین صنایع دستی مختلف زنجان، ملیله بافی و چاقو سازی آن شهرت بسیار دارد. در 
هنر ملیه بافی نقره را به شکل مفتول های بسیار باریک در می آورند و طرح و نقش های 
ظریف و پیچیده ای با آن درست می کنند که برای ساخت انواع ظروف پذیرایی، سرویس 
چای خوری، شکالت خوری، گلدان، شمعدان، قاب عکس، جعبه جواهرات و… کاربرد 
دارد. در سال 1398 هنر ملیله بافی زنجان مورد توجه قرار گرفت و این شهر به عنوان شهر 

جهانی ملیله در شورای جهانی شهرهای صنایع دستی به ثبت رسید.

 هنر پارچه بافی سنتی یا همان توبافی قدمتی دیرینه در خراشاد که یکی از روستاهای 
بیرجند و خراسان جنوبی است، دارد. منسوجات سنتی نخی، ابریشمی و کتان مانند 
شال سر، سفره نان، تن پوش، حوله دست و صورت، حوله آشپزخانه، چادر شب و دستمال 
جیبی در خراشاد با ابزارهای خاص سنتی تهیه می شوند. روستای خراشاد در سال 1397 
توانست با نام روستای جهانی توبافی در فهرست شهرهای جهانی صنایع دستی ثبت شود.

که  است  گیالن  استان  رودسر  شهرستان  در  چابکسر  توابع  از  روستایی  قاسم آباد   
بافندگی چادر شب و دیگر منسوجات در آن و سایر نقاط گیالن قدمتی دیرینه دارد. 
طرح چادرشب ها معموال به صورت ذهنی و الهام گرفته از طبیعت اطراف است. در قدیم، 
زنان شمالی این چادرشب ها را هنگام شالیکاری به کمر خود می بستند؛ هرچند امروزه 
کاربردهای جدیدی از جمله رومیزی، پرده، روتختی و غیره پیدا کرده است. این روستا در 

سال 1398 در فهرست جهانی شهرهای صنایع دستی ثبت شد.
 کلپورگان روستایی در 25 کیلومتری شهر سراوان استان سیستان و بلوچستان 
است که سفال آن بخاطر طرح های خاص و اصیل و همچنین تولید به روش سنتی و 
بدون چرخ سفال، شهرت یافته است. طرح ها و نقوش این سفال ها کامال هندسی و شبیه 
به نقوش سفال های ماقبل تاریخ و آغاز دوره تاریخی است. کلپورگان در سال 1396 به 

عنوان اولین روستای جهانی صنایع دستی ایرانی ثبت شد.
 ثبت جهانی شهرها و روستاهایی که دارای صنایع دستی خاص و منحصر به فردی بوده 
و از فرهنگ غنی برخوردار هستند، باعث می شوند که این شهرها و روستاها بیشتر و 
بهتر دیده شوند و پتانسیل ها و ظرفیت های آنها به بهترین شکل معرفی گردند. وجود 
این شهرها و روستاها برای توسعه گردشگری منطقه خودشان و حتی کشورشان بسیار 
حائز اهمیت است و می توانند میزبان گردشگران داخلی و خارجی بسیاری در طول سال 
باشند. همچنین این مکان ها قابلیت برپایی جشنواره ها، دوره های آموزشی، همایش ها و 
برنامه های مختلف برای عالقه مندان به صنایع دستی، گردشگران، دانشجویان، تاجران و 

بازرگانان را دارند.
 این موارد همه باعث افزایش اشتغال و درآمد می شوند و در رشد و پویایی یک کشور 
تأثیرات بسیار زیادی می گذارند. از این رو ثبت شهرها و روستاهای صنایع دستی برای 

توسعه گردشگری و اقتصاد مهم و ارزشمند محسوب می شود.

شهـرهای  جهـانی صنایع دستی کدامند؟ 
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باید آثار حرکت توسعه علمی در رفع نیازهای کشور 
مشاهده شود

دکتـر رئیسـی بـه ضـرورت ملموس بـودن آثـار تالش هـای دانشـمندان در زندگی 
مـردم اشـاره و خاطرنشـان کـرد: توسـعه علمی در کشـور حرکت مسـتمری اسـت 

کـه آثـار آن حتمـاً بایـد در رفع نیازهای کشـور مشـاهده شـود.
رئیس جمهـور بـا تبییـن مفهـوم »علم نافع«، پاسـخ به سـواالت و نیازهـای جامعه 
را رسـالت اصلـی مراکز علمی دانسـت و گفـت: پژوهش ها و تحقیقـات علمی صرفاً 
بـرای درج در نشـریات و کسـب امتیـاز پژوهشـی نیسـت و همـه تالشـهای علمی 

بایـد جنبـه کاربردی داشـته باشـد و بتواند گره ای از مشـکالت کشـور بـاز کند.

ضرورت توسعه دانش میان رشته ای
دکتـر رئیسـی در مـورد ضـرورت توسـعه دانـش میان رشـته ای بـا بیـان اینکـه 
بسـیاری از مسـائل و مشـکالت، جنبـه بین رشـته ای دارد، تاکیـد کـرد: دولـت بـا 
انگیـزه غلبـه بـر مشـکالت، مصمـم اسـت از حوزه هـای بین رشـته ای حمایـت و 

پشـتیبانی کنـد.
آیـت اهلل رئیسـی در ادامـه سـخنان خـود بحـث کاربردی شـدن و مسـئله محوری 
تالش هـای علمـی کشـور را پیـش کشـید و بـا تاکیـد بـر ضـرورت تجاری سـازی 
و  تحقیقـات،  کارآمـدی  و  اثربخشـی  گفـت:  نـوآوری،  و  ابداعـات  اختراعـات، 
تالش هـای نوآورانـه در کشـور در گـرو تجاری سـازی آنهاسـت و در ایـن صـورت 
اسـت کـه پژوهش هـا و ابداعات می تواند ارزش افزوده داشـته باشـد و برای توسـعه 

و پیشـرفت کشـور مفیـد واقع شـود.

شرکت های دانش بنیان مرجع اصلی تجاری سازی 
فناوری و نوآوری در کشور هستند

رئیس جمهـور شـرکت های دانش بنیـان را مرجـع اصلـی تجاری سـازی فنـاوری و 
نـوآوری در کشـور دانسـت و اذعان داشـت: شـرکت های دانش بنیـان از دارایی های 
را  خـود  صنعتـی  مجموعه هـای  و  سـازمان ها  وزارتخانه هـا،  اگـر  اسـت.  کشـور 

بـا مراکـز علمـی و دانش بنیـان تطبیـق دهنـد و در طـرف مقابـل، شـرکت های 
دانش بنیـان نیـز تالش هـا و فعالیت هـای خـود را در راسـتای رفـع نیازهـای ایـن 
مجموعه هـا جهت دهـی کننـد، نتیجـه ای درخشـان بـرای کشـور رقـم می خـورد.

دکتـر رئیسـی در همیـن زمینـه بـر تعییـن ماموریت های دانشـگاه و مراکـز علمی 
متناسـب بـا نیازهـای کشـور تاکیـد کـرد و گفـت: الزم اسـت نیازهـای بومـی، 
منطقـه ای و بین المللـی در نـوع ماموریت هـای مراکـز علمـی کشـور مـورد توجـه 

گیرد. قـرار 

ضرورت توجه به عدالت علمی در سه حوزه 
تحقیقات، آموزش و خدمات

دکتـر رئیسـی دربـاره توجـه بـه عدالـت علمـی؛ ضـرورت توجه بـه عدالـت علمی 
در سـه حـوزه تحقیقـات، آمـوزش و خدمـات را یـادآور شـد و گفت: باید شـرایطی 
فراهـم باشـد کـه فـرد اندیشـمندی حتـی اگـر عضـو هیـات علمـی دانشـگاه هـم 
نباشـد بتوانـد از شـرایط مناسـبی بـرای تحقیـق و پژوهـش برخـوردار باشـد و 
مجموعه هـای علمـی نیـز بایـد از چنـان توانمنـدی باالیـی برخـوردار باشـند کـه 

بتواننـد هـر نـوع تقلـب علمـی را شناسـایی کننـد.
رئیس جمهـور افـزود: دسترسـی آسـان و ترغیـب جوانـان بـه علم و دانـش موضوع 
مهمـی اسـت که می تواند زمینه رشـد و شـکوفایی علمـی را در کشـور هموار کند.

آیـت اهلل رئیسـی در ادامـه بـا تأکیـد بر اهمیـت مردمی کـردن علم و دانـش گفت: 
الزم اسـت دانشـمندان و پژوهشـگران علمـی کشـور عـالوه بر فعالیت هـای علمی، 
نیـاز مـردم را بـه خوبی بشناسـند. مشـکالت و تنش هایی کـه امروز بشـریت با آن 

درگیر شـده اسـت بـه خاطر علـم بدون اخالق اسـت.
رئیس جمهـور همچنیـن بـر اخالق مـداری علمـی تأکید کـرد و گفت: مشـکالت و 
تنش هایـی کـه امروز بشـریت با آن درگیر شـده اسـت بـه خاطر علم بـدون اخالق 

اسـت. لـذا ضـرورت دارد علـم و اخـالق در کنار یکدیگـر مورد توجه قـرار گیرد.
دکتـر رئیسـی در پایـان تأکیـد کرد: دانشـگاه باید مرکـز اخـالق در جامعه و محل 
کسـب علـم و دانـش همـراه بـا اخالق مـداری باشـد. علـم و معرفت آمـوزی مـرز 

جغرافیایـی نمی شناسـد و می تـوان از هـر جایـی علـم و دانـش را کسـب کـرد.

وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری گفـت: ایجاد 
اعطـای  و  دانش آموختـگان  بـرای  اشـتغال 
علـوم  المپیـادی  دانشـجویان  بـرای  بورسـیه 
پایـه از مهم تریـن راهکارهـای حمایـت از ایـن 

رشته هاسـت.
بـه گـزارش بـازارکار از اداره کل روابـط عمومی 
در  زلفـی گل  دکتـر محمدعلـی  علـوم،  وزارت 
آییـن افتتاحیـه سـال بین المللـی علـوم پایـه 
بـرای پیشـرفت پایـدار که در دانشـگاه شـهید 
وزارت  داشـت:  اظهـار  شـد،  برگـزار  بهشـتی 
آمـوزش و پـرورش مـی توانـد دبیـران مراکـز 
آموزشـی خـود را از میـان فـارغ التحصیـالن 
علـوم پایه و علوم انسـانی که دوره کارشناسـی 
ارشـد خـود را در زمینه آمـوزش و مهارت های 
گذرانده انـد  معلمـی  توانایی هـای  و  آموزشـی 
اسـتخدام کنـد. این اقدام هم بـه غنای کیفیت 
آمـوزش کمـک می کنـد و هـم تضمینـی برای 
شـاغالن بـه تحصیـل در ایـن رشـته ها ایجـاد 

می کنـد.
وزیـر علـوم تأکیـد کرد: اگـر فرصت های شـغلی بـرای عالقمندان رشـته های 
علـوم پایـه ایجـاد شـود؛ هدایـت شـغلی و تحصیلـی جایـگاه واقعـی خـود را 
پیـدا می کنـد و افـراد بـر اسـاس عالقمندی هـا و اسـتعدادهای ذاتـی خـود 
رشـته های دانشـگاهی را انتخـاب می کننـد و صرفـاً فرصـت اشـتغال در بازار 

کار، عامـل انتخـاب رشـته دانشـگاهی نخواهـد بود.
دکتـر زلفـی گل بـا قدردانـی از برگزارکننـدگان سـمینارها و همایش هایی که 
در راسـتای حمایـت از علـوم پایـه در کشـور برگـزار می شـود گفـت: بایـد 
یـک راهـکار ویـژه عملـی بـرای حمایـت از ایـن رشـته ها ایجـاد و ایـن اقدام 
از مسـیر مشـخصی شـروع شـود. بـرای مثـال مـا می توانیـم حمایت هـا را از 
برگزیـدگان المپیادهـای ملـی و جهانی رشـته های علـوم پایه شـروع کنیم و 
با اسـتفاده از ظرفیت موجود در شـورای اسـتعدادهای درخشـان وزارت علوم 
بنیـاد ملـی نخبـگان از ایـن رشـته ها حمایت هـای الزم را انجام دهیـم. برای 
نمونـه تعـدادی از المپیادی هـا را توصیه کنیـم تا با اطمینان خاطر در رشـته 

تحصیلـی خـود، مقاطـع باالتـر را انتخاب و ادامـه دهند.
وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری تأکیـد کـرد: تصویـب قوانیـن و مقـررات 
بهترین شـیوه حمایت از رشـته های علوم پایه و علوم انسـانی اسـت و در این 
راسـتا بایـد بـه ظرفیت هایـی کـه در وزارت علـوم، وزارت آمـوزش و پرورش، 
شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی و بنیاد ملی نخبـگان وجـود دارد توجه کنیم 

و از ایـن ظرفیت هـا بهـره الزم را ببریـم.

رشته های علوم پایه زیربنا و بستر فناوری های نوین و کاربردی 
وی در بیـان اهمیـت رشـته های علـوم پایـه گفـت: رشـته های علـوم پایـه 
زیربنـا و بسـتر فناوری هـای نویـن و علـوم کاربـردی هسـتند و آنچـه کـه 

اطالعاتـی  فناوری هـای  در صحنـه  مـا  امـروز 
پایـه دانسـتنی های  بـر  ارتباطـی می بینیـم  و 
علـوم پایـه ماننـد فیزیـک، ریاضـی و آمـار بنا 

است. شـده 
دکتـر زلفی گل گفـت: بسـیاری از تحوالتی که 
در عرصـه فناوری هـای امـروز می بینیم ریشـه 
در تحقیقـات گذشـته در رشـته های علوم پایه 
دارد و بسـیاری از تحـوالت امـروز در گذشـته 
بـه  مـا  مثـال  بـرای  نبـود.  پیش بینـی  قابـل 
دنبـال ایجـاد پـروژه تصویربـرداری مولکولـی 
هسـتیم کـه از واکنش هـای مولکولی به شـکل 
زنـده تصویـر بـرداری کنیم؛ چنیـن چیزی هم 
اکنـون دور از ذهـن می رسـد ولـی قطعـاً بـا 
خواهـد  یافتنـی  دسـت  علمـی  پیشـرفت های 
بـود و اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد یـک تحـول و 
سـونامی بـزرگ در علـم را شـاهد خواهیم بود.
وزیـر علـوم بـا اشـاره بـه اینکـه ضـرورت دارد 
علـوم  بـه  نسـبت  کشـور  مسـئوالن  ذهنیـت 
انسـانی و علـوم پایـه تغییـر کند اظهار داشـت: رهبـر معظم انقالب اسـالمی 
در فرمایشـات متعـدد خـود بـر اهمیـت علـوم پایـه و علـوم انسـانی تأکیـد 
کرده انـد و در دیـداری کـه بـا ایشـان داشـتم علـوم پایـه را بـه عنـوان یـک 

معـدن طـال نـام بردنـد.
بـه گفتـه دکتـر زلفـی گل باالتریـن سـرمایه گذاری کـه بهتریـن بازدهـی را 
داشـته باشـد، سـرمایه گذاری در علـم و بـه ویـژه رشـته های مربوط بـه علوم 

پایـه و علوم انسـانی اسـت.
وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـا اشـاره بـه اینکـه هـم اکنـون ۶۷ واحـد 
پژوهشـی و ۱۶۴ مجلـه علمـی پژوهشـی در رشـته های مرتبـط بـا علـوم 
پایـه فعالیـت می کننـد تصریـح کـرد: انتظـار مـی رود انجمن هـای علمـی به 
خصـوص انجمن هـای علمـی مرتبـط با علـوم پایه هـر کدام یک پـروژه کالن 
تعریـف و بـه وزارت علـوم معرفـی کننـد تـا بـا حمایت مالـی از ایـن پروژه ها 

بـه شـکوفایی در ایـن حـوزه کمک شـود.
وی بـا بیـان اینکـه در سـال گذشـته بیـش از ۷۶ هـزار سـند علمـی در 
جهـان توسـط محققـان ایرانـی منتشـر شـده اسـت گفـت: ایـن تعـداد 
بسـیار قابـل توجـه و تحسـین اسـت، چـرا کـه مـا یـک درصـد جمعیـت 
جهـان را داریـم امـا در حـدود ۲ درصـد علـم جهـان را تولیـد کردیـم و 
ایـن حاصـل تـالش و پشـتکار اعضـای هیئـت علمـی و محققـان ایرانـی 
بـزرگ  دسـتاوردهای  بـه  تجهیـزات  و  امکانـات  کمتریـن  بـا  کـه  اسـت 

یافته انـد. دسـت 
وزیـر علـوم در پایـان تأکید کرد: در صورت سـرمایه گذاری مناسـب در زمینه 
علم و فناوری و بروزرسـانی تجهیزات آزمایشـگاهی قطعاً شـاهد دستاوردهای 

بیشـتر، بـا کیفیت تـر و با جایـگاه باالتـر خواهیم بود.

رئیس جمهور در جشنواره بین المللی خوارزمی:

 شرکت های دانش بنیان در کنار مجموعه های صنعتی و تولیدی قرار گیرند
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه اهمیـت توجـه بـه پنـج موضـوع نافـع بـودن علـم، تجاری سـازی 
ایده هـای دانش بنیـان، عدالـت علمـی، مردمی کـردن علـم و اخالق مـداری در علم، اظهار داشـت: 
ارتقـای فعالیـت دانشـگاه ها و مراکـز علمـی و پژوهشـی در ایـن پنج حـوزه می تواند ضمن پاسـخ 

بـه نیازهـای جامعه، آثـار و بـرکات فراوانی در رفع مشـکالت داشـته باشـد.
بـه گـزارش بازارکار بـه نقل از پایگاه اطالع رسـانی ریاسـت جمهـوری، آیت اهلل دکتر سـید ابراهیم 
رئیسـی روز دوشـنبه در مراسـم سـی وپنجمین جشـنواره بین المللـی خوارزمـی، این جشـنواره را 
از نمادهـای پویایـی علمـی کشـور دانسـت و گفت: جشـنواره خوارزمی محل کشـف اسـتعدادها و 
جایـگاه ارائـه طرح هـای برتر به جامعه اسـت و می توانـد امید برای اندیشـمندان و به ویژه جوانان باشـد.
رئیس جمهـور توجـه بـه تالش هـای علمـی و امـر پژوهـش را جـزو ویژگی هـای شـاخص جمهوری 
اسـالمی دانسـت و گفـت: رهبـر معظـم انقـالب )مدظلـه العالی( خود همیشـه مشـوق نـوآوران و 
پژوهشـگران کشـور هسـتند و در اثـر تسـری چنیـن نگاهی اسـت کـه امـروز دانشـمندان جوان 
کشـورمان در عرصه هـای مختلـف فعـال و نقش آفریـن هسـتند و کارنامـه ای درخشـان در تولیـد 

دارند. علـم 

وزیر علوم تاکید کرد:

راهکارهای حمایت از علوم پایه؛ ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان و 
اعطای بورسیه به المپیادی ها

دعوت به همکاری

گروه صنعتی ایلیا استیل یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود در دفتر مرکزی و کارخانه
 از استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

 مزایاشرایط احرازعنوان شغلی

کارشناس فناوری اطالعات
)AD03 :کد شغلی(

جنسیت: آقا
مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس 

کامپیوتر و فناوری اطالعات
حداکثر سن 30 سال

مسلط به مباحث شبکه 
 )Network+( 

 LAN آشنایی با مفاهیم شبکه های
WAN و

آشنا بر سیستم های تلفنی ویپ بر 
پایه Asterisk مانند Elastix و 

Issabel
آشنایی کامل با پیکربندی سیستم های 

کامپیوتری
آشنایی به MCSE و MCITP و 
CCNA و Active Directory
مسلط به عملیات Passive شبکه

محل کار: کارخانه شهرک صنعتی پرند 
/ تهران دفتر مرکزی

پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدای ماه 
بدون تاخیر

بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از روز اول 
همکاری

ناهار
بسته های مناسبتی 

سرویس ایاب و ذهاب جهت پرسنل 
مستقر در کارخانه

کارشناس فنی خدمات پس 
از فروش

)AD06 :کد شغلی(

جنسیت: آقا
مدرک تحصیلی: حداقل فوق دیپلم 

حداکثر سن 42 سال
5 سابقه کار مرتبط

آشنا به حوزه لوازم خانگی خصوصا 
تلویزیون

مسلط به فرآیندهای خدمات پس از 
فروش

محل کار: کارخانه شهرک صنعتی پرند

پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدای ماه 
بدون تاخیر

بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از روز اول 
همکاری

ناهار
بسته های مناسبتی 

سرویس ایاب و ذهاب جهت پرسنل 
مستقر در کارخانه

کارشناس امور نمایندگان 
خدمات پس از فروش
)AD07 :کد شغلی(

جنسیت: آقا
مدرک تحصیلی: حداقل فوق دیپلم

حداکثر سن 42 سال
5 سابقه کار مرتبط

آشنا به حوزه لوازم خانگی خصوصا 
کولر گازی، ماشین لباسشویی و صنایع 

وابسته
شناسایی، ارزیابی و استاندارد سازی 

نمایندگان واجد شرایط
مسلط به فرآیندهای خدمات پس از 

فروش
آشنا به فرآیند جذب و برگزاری دوره 

های آموزشی جهت نمایندگان
محل کار: کارخانه شهرک صنعتی پرند

پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدای ماه 
بدون تاخیر

بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از روز اول 
همکاری

ناهار
بسته های مناسبتی 

سرویس ایاب و ذهاب جهت پرسنل 
مستقر در کارخانه

 مزایاشرایط احرازعنوان شغلی

کارشناس طراحی محصول
)AD08 :کد شغلی(

جنسیت: آقا
مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس 
مهندس مکانیک و مکاترونیک 

حداکثر سن 38 سال
 پنج سال سابقه کار مرتبط

مسلط به کتیا پیشرفته و سالید ورک
توانایی انجام کار در محیط های پویا 

و چالشی
محل کار: کارخانه شهرک صنعتی پرند

پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدای ماه 
بدون تاخیر

بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از روز اول 
همکاری

ناهار
بسته های مناسبتی 

سرویس ایاب و ذهاب جهت پرسنل 
مستقر در کارخانه

نقشه کش صنعتی
)AD09 :کد شغلی(

جنسیت: آقا
مدرک تحصیلی: حداقل فوق دیپلم 

نقشه کشی صنعتی
حداکثر سن 38 سال

سه سال سابقه کار مرتبط
مسلط به سالید ورک

توانایی انجام کار در محیط های پویا 
و چالشی

مدل سازی و تبدیل مدلهای 3 بعدی 
به نقشه های 2 بعدی

اندازه گیری دقیق قطعات صنعتی
مدرک تحصیلی: کارخانه شهرک 

صنعتی پرند

پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدای ماه 
بدون تاخیر

بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از روز اول 
همکاری

ناهار
بسته های مناسبتی 

سرویس ایاب و ذهاب جهت پرسنل 
مستقر در کارخانه

کارشناس آموزش ارزیابی 
عملکرد

امور نمایندگان
)AD12 :کد شغلی(

جنسیت: آقا
مدرک تحصیلی: کارشناس مهندس 
صنایع، مدیریت، بازرگانی و کسب 

و کار
سن 25 تا 38 سال

دو سال سابقه کار در گروه شغلی 
مشابه

نیاز سنجی آموزش، تدوین تقویم 
 آموزش، تدوین فایل های آموزشی،

برگزاری دوره های آموزشی،برگزاری 
آزمونها و اثر بخشی آموزش

آشنایی با اکسل و ورد
محل کار: کارخانه شهرک صنعتی پرند

پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدای ماه 
بدون تاخیر

بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از روز اول 
همکاری

ناهار
بسته های مناسبتی 

سرویس ایاب و ذهاب جهت پرسنل 
مستقر در کارخانه

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر کد شغلی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
ذکر کد شغلی مربوطه در موضوع ایمیل الزامی میباشد

estekhdami982@gmail.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

 شرکت سیلیکات گستر اصفهان
شرکت شرکت سیلیکات گستر اصفهان جهت تکمیل کادر
 خود در استان  اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 

 همکاری می نماید.
 مهندس شیمی

 استان اصفهان، آقا، دارای سابقه کار، تمام وقت
  مهندس شیمی و رشته های مرتبط

 حداقل 2 سال سابقه کار ترجیحا مرتبط با صنایع سیلیکات
 سن حداکثر 35، پر انرژی و متعهد

 با انگیزه بسیار باال، قابلیت کار به عنوان ناظر
 توانایی انجام کار در شرایط پر استرس

 توانایی انجام آزمایشات مرتبط
 بیمه سرویس رفت و برگشت ناهار

 بیمه و امنیت شغلی باال، حقوق توافقی و به موقع
 بیمه تامین اجتماعی

 نهار برای شیفت صبح -شام برای شیفت عصر و شب
مسیر سرویس : شروع از پارک الله، اتوبان آقا بابایی، تقاطع جی، 

 شهرک صنعتی جی
sge.esfahan@gmail.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

پترو صنعت عادل
 جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط 

 زیر دعوت به همکاری می نماید.
 کارمند اداری: استان تهران، آقا/ خانم

 سابقه کارمهم نیست، تمام وقت
 لیسانس رشته های مکانیک، شیمی، صنایع، برنامه ریزی

 سابقه کار: اهمیتی ندارد، پنجشنبه ها تعطیل است
 ساعات کاری

 روزهای زوج 8 الی 16:30 و روزهای فرد 8 الی 18:30
 بیمه، سرویس رفت و برگشت

 حقوق توافقی بر اساس توانمندی
سرویس ایاب و ذهاب از مسیرهای: تهران )پونک-آزادی-

یافت آباد-شوراباد و جنوب تهران(، اسالمشهر، 
 کهریزک، رباط کریم

REZOMEH@psavalve.ir
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گزارش سه ماهه زیست بوم ملی اشتغال 
به سران قوا 

ــی« در  ــت اهلل عبدالملک ــر »حج ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ  ب
دهمیــن روز از نمایشــگاه دســتاوردهای شــش ماهــه وزارت 
مــردم در آئیــن رونمایــی از »اطلــس ملــی اشــتغال کشــور« 
ــی برنامــه هــای  گفــت: اشــتغال یکــی از چهــار محــور اصل
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در دولــت مردمــی 

ســیزدهم اســت.
ــرای  ــدل ب ــک م ــوان ی ــه عن ــت بوم ب ــن زیس ــزود: ای وی اف
تقویــت و توســعه اشــتغال کشــور در آبــان مــاه تصویــب و بــا 

حضــور رئیــس جمهــور رونمایــی شــد.
عبدالملکــی بــا بیــان اینکــه تا قبــل از ایــن در حوزه اشــتغال، 
بخش هــای دولتــی جــدا از هــم فعالیــت می کردنــد، گفــت: 
وضعیــت اشــتغال ماننــد ســاعتی بــا اجــزای از هــم پاشــیده 
ــم  ــار ه ــزا را کن ــن اج ــتغال ای ــی اش ــت بوم مل ــود و زیس ب

ــد. ــرار می ده ق
عبدالملکــی بــا بیــان اینکــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــی  ــورای عال ــه ش ــئول دبیرخان ــوان مس ــه عن ــی ب اجتماع
ــن  ــه هماهنگــی دســتگاه های اشــتغال آفری اشــتغال، وظیف
کشــور را دارد، افــزود: زیســت بوم ملــی اشــتغال بیــن همــه 
و  مردمــی  نهادهــای  دولتــی، خصوصــی،  دســتگاه های 
ــا هــدف ایجــاد اشــتغال ارتبــاط نظام منــد ایجــاد  انقالبــی ب

ــد.  مــی کن
وزیــر تعــاون و کار و امــور اجتماعــی گفــت: اکنــون ســامانه 
و کتــاب ایــن زیســت بوم آمــاده شــده کــه از طریــق ســامانه 
امــکان رصــد و شناســایی وضعیــت اشــتغال، نقــاط قــوت و 

ــت. ــا اس ضعف ه
وی تصریــح کــرد: وظایــف و جایــگاه ۷۱ دســتگاه دولتــی و 

خصوصــی در اطلــس ملــی اشــتغال دیــده شــده اســت.
ــی اشــتغال  ــرد: زیســت بوم مل عبدالملکــی خاطــر نشــان ک
و اطلــس ملــی اشــتغال کشــور، چندیــن مــاه زمــان بــرده و 

اکنــون بــه ثمــر رســیده اســت.
ــعه  ــت توس ــت معاون ــد« سرپرس ــی بیرانون ــود کریم »محم
کارآفرینــی و اشــتغال نیــز در ایــن مراســم گفــت: امــروز از 
ــت بوم  ــل زیس ــه ذی ــتغال زا ک ــای اش ــی الگوی ه ــس مل اطل

ــود. ــی می ش ــده رونمای ــف ش ــتغال تعری اش
ــش از ۲۲۰  ــتغال  بی ــی اش ــس مل ــرح اطل ــزود: در ط وی اف

الگــو اشــتغال در کشــور شناســایی شــده اســت.
ــرد: در حــال حاضــر ۵۲  ــد خاطــر نشــان ک کریمــی بیرانون
دســتگاه فعــال دولتــی و خصوصــی در حــوزه اشــتغال کشــور 
ــی  ــه جغرافیای ــر منطق ــی ب ــن مبتن الگــوی مشــخص و معی

دارنــد.

تفاهم نامه چهارجانبه طرح
 »سامانه یکپارچه گردشگری« 

ــان وزارت  ــه می ــکاری چهارجانب ــه هم ــن تفاهم نام همچنی
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، وزارت میــراث فرهنگــی، 
ــی  ــات ارتباط ــرکت خدم ــتی، ش ــع دس ــگری و صنای گردش
ــرح  ــرای ط ــور اج ــه منظ ــران ب ــاه کارگ ــک رف ــل و بان رایت

ــد. ــد ش ــگری« منعق ــه گردش ــامانه یکپارچ »س
بــه گــزارش بــازارکار، در »نمایشــگاه دســتاورد های ۶ ماهــه 
وزارت مــردم« بــا حضــور حجــت اهلل عبدالملکــی وزیــر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، حامــد فــروزان مدیــرکل امــور 
ــین آبادی  ــالبافیان حس ــر ش ــل وزارت کار، علی اصغ بین المل
معــاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــاه  ــک رف ــه گانی مدیرعامــل بان صنایع دســتی، اســماعیل للـ
ــات  ــرکت خدم ــل ش ــواه مدیرعام ــر رضاخ ــران، یاس کارگ
مدیــره  اعضــای هیــات  از  و جمعــی  رایتــل  ارتباطــی 

ــد. ــزار ش ــی، برگ ــئوالن وزارت ــرکت ها و مس ش
ــاون، کار  ــان وزارت تع ــه می ــکاری چهارجانب ــه هم تفاهم نام
ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــی، وزارت می ــاه اجتماع و رف
صنایــع دســتی، شــرکت خدمــات ارتباطــی رایتــل و بانــک 
رفــاه کارگــران بــه منظــور اجــرای طــرح »ســامانه یکپارچــه 

ــد شــد. گردشــگری« منعق
هــدف از ایــن تفاهم نامــه تســهیل ارائــه خدمــات ارتباطــی، 
مالــی و اطالع رســانی در بســتر فنــاوری اطالعــات بــه 

ــی در  ــه عطف ــت و نقط ــی اس ــی و خارج ــگران داخل گردش
ــه گردشــگران داخلــی و خارجــی  ــه خدمــات مطلــوب ب ارائ

ــود. ــد ب خواه
ارائــه ســیم کارت گردشــگری و توســعه ســامانه جامــع 
گردشــگری از جملــه اهــداف اصلــی ایــن طــرح اســت کــه 
ــد  ــام خواه ــل انج ــی رایت ــات ارتباط ــرکت خدم ــط ش توس

شــد.
رایتــل در فــاز اول ایــن تفاهم نامــه عیــد نــوروز ۱۴۰۱، 
ســیم کارت گردشــگری را بــه گردشــگران داخلــی و خارجــی 

ــد داد. ــه خواه ارائ
درحاشــیه ایــن مراســم دیــدار صمیمانــه ای میــان مدیــر کل 
ــای  ــی و اعض ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــل وزارت تع بین المل
هیــات مدیــره شــرکت خدمــات ارتباطــی رایتــل انجــام شــد 
ــای مشــترک،  ــای توســعه همکاری ه و درخصــوص راهکار ه

ــد. بحــث و گفتگــو به عمــل آم

توانمندسازی مهارتی برای ساکنان 
مناطق آزاد ویژه اقتصادی کشور

تفاهم نامــه همــکاری ســازمان آمــوزش فنی و حرفــه ای کشــور 
و دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد تجــاری، صنعتــی و 
ــی  ــازی مهارت ــدف توانمندس ــا ه ــور ب ــادی کش ــژه اقتص وی
ــا حضــور »حجــت اهلل عبدالملکــی«  ســاکنان مناطــق آزاد ب
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، »ســعید محمــد« مشــاور 
ــر شــورای عالی مناطــق آزاد تجــاری،  ــور و دبی رئیــس جمه
ــینی نیا«  ــین حس ــادی و »غالمحس ــژه اقتص ــی و وی صنعت

ــه  ای کشــور امضــا شــد. ــوزش فنی و حرف ســازمان آم
ــازارکار، دکتــر عبدالملکــی در نهمیــن روز از  ــه گــزارش ب  ب
نمایشــگاه دســتاوردهای ُشــش ماهــه وزارت مــردم در آئیــن 
ــاون، کار و  ــام وزارت تع ــت: ن ــه گف ــن تفاهم نام ــای ای امض
ــترین  ــرا بیش ــتیم زی ــردم گذاش ــی را وزارت م ــاه اجتماع رف

ــا اقتصــاد و معیشــت مــردم دارد. تعامــل را ب
ــر  ــا رســاندن حداکث ــالش م ــام ت ــح اینکــه تم ــا تصری وی ب
ــران اســت، تأکیــد کــرد: وزارت  ــه مــردم ای خدمت رســانی ب
ــرای زندگــی مــردم پیگیــری  مــردم چهــار کالن پــروژه را ب
ــوال و  ــه، ام ــا کار، آتی ــط ب ــور مرتب ــامل ام ــه ش ــد ک می کن

رفــاه مــردم اســت.
ــی  ــوم مل ــردم، زیســت ب ــرد: در حــوزه کار م ــح ک وی تصری

ــن شــده و در حــال اجــرا اســت. اشــتغال تدوی
ــی  ــوم مل ــت ب ــه زیس ــه نظری ــان اینک ــا بی ــی ب عبدالملک
اشــتغال مبتنــی بــر اقتصــاد مقاومتــی اســت، افــزود: زیســت 
بــوم ملــی اشــتغال بــا هــدف ایجــاد هماهنگــی همــه اجــزای 

حــوزه اشــتغال کشــور طراحــی شــده اســت.
وی افــزود: امــروز خوشــحال هســتیم کــه ذیــل زیســت بــوم 
ــوزش  ــازمان آم ــان س ــه می ــن تفاهم نام ــتغال ای ــی اش مل
ــق آزاد  ــی مناط ــورای عال ــر ش ــور و دبی ــه ای کش فنی وحرف
و ویــژه اقتصــادی بــا هــدف توانمندســازی مهارتــی نیــروی 
انســانی ســاکن مناطــق آزاد کشــور کــه عمدتــا جــزو مناطق  
ــه زودی  محــروم کشــور محســوب می شــود، امضــا شــد و ب

ــود. ــرا می ش اج
ــد  ــت:  ۴۵  درص ــی گف ــور اجتماع ــاون و کار و ام ــر تع وزی
از مراجعه کننــدگان بــه ســازمان آمــوزش فنی و حرفــه ای 

کشــور نیروهــای تحصیــل کــرده هســتند و نمی تواننــد 
ــه کار  ــغل ب ــاد ش ــرای ایج ــده را  ب ــپری ش ــالت س تحصی

ــد. گیرن
ــازی  ــی توانمندس ــر اساس ــوزش، عنص ــرد: آم ــد ک وی تأکی

ــت.      ــص اس ــانی متخص ــروی انس نی
ــا بیــان اینکــه ســه مأموریــت اصلــی مناطــق  عبدالملکــی ب
ــعه  ــد و توس ــش تولی ــی، افزای ــران و آبادان ــور عم آزاد کش
صــادرات اســت، افــزود: طبــق مصوبــه جدیــد همــه 
ــژه  ــق آزاد و وی ــب مناط ــور صاح ــرزی کش ــتان های م اس

می شــوند. اقتصــادی 
وی تأکیــد کــرد: معیــار مهــم آبادانــی یعنــی تربیــت 
نیروهــای متخصــص بومــی ایــن مناطــق ذیــل ایــن 
ــه ای  ــوزش فنی وحرف ــازمان آم ــئولیت س ــا مس ــه ب تفاهم نام

می شــود. پیگیــری 
عبدالملکــی خاطــر نشــان کــرد: تحقــق مأموریت هــای 
اصلــی مناطــق آزاد کشــور مســتلزم توســعه ســرمایه انســانی 
ــی  ــانی بوم ــروی انس ــی نی ــازی مهارت ــژه توانمندس ــه وی ب

ــت. ــق آزاد اس مناط
وی تأکیــد کــرد: سیاســت اصلــی دولــت ســیزدهم در 
ــه  ــی اســت ک ــای بوم ــتفاده از نیروه ــژه اس ــق آزاد وی مناط
ایــن ســرمایه گذاری بایــد مانــع از مهاجــرت و از بیــن رفتــن 

ــق شــود. ــر مطل ــکاری و فق بی

تاسیس مراکز مهارتی
 در مناطق آزاد کشور 

ــز  ــت: مراک ــه ای گف ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــس س  ریی
ــورد  ــا فرهنــگ و مشــاغل م ــی متناســب ب تخصصــی مهارت
ــی در  ــردم بوم ــه م ــوزش ب ــدف آم ــا ه ــه ب ــر منطق ــاز ه نی
ــیس  ــق آزاد تاس ــژه مناط ــه وی ــور ب ــف کش ــق مختل مناط

می شــود.
در  غالمحســین حســینی نیا«   « بــازارکار،  گــزارش  بــه 
امضــای تفاهمنامــه ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
کشــور و مناطــق آزاد، اظهــار داشــت: مناطــق آزاد تجــاری و 
صنعتــی و ویــژه اقتصــادی مســتعد توســعه و ســرمایه گذاری 
هســتند، امــا بــه دلیــل نبــود نیــروی کارِ بومــی متخصــص 

ــم. ــن مناطــق نبودی شــاهد تحــول شایســته در ای
ــوان  ــه عن ــه ای ب ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــزود: س وی اف
متولــی امــر آمــوزش در کشــور بــه همــراه دبیرخانــه شــورای 
عالــی مناطــق آزاد و تجــاری تفاهمنامــه ای را بــرای ارتقــای 

تــوان افــراد در مناطــق آزاد امضــا کردیــم.
رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای ادامــه داد: طبــق 
ــی  ــی مهارت ــز تخصص ــت مراک ــرار اس ــه ق ــن تفاهمنام ای
ــا هــدف آمــوزش بــه  ــا مناســبات هــر منطقــه ب متناســب ب
مــردم بومــی، تاســیس شــود تــا شــاهد توانمنــدی و تخصص 

نیروهــای بومــی شــویم.
ــوزی  ــاد« مهارت آم ــرح »که ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش وی ب
ــرای دانشــجویان  ــن طــرح را ب ــژه دانشــجویان، گفــت: ای وی

ــدارس  ــق آزاد و م ــتقر در مناط مس
را  و حرفــه ای  فنــی  آموزش هــای  تــا  آمــاده کرده ایــم 

ــد. ــرا بگیرن ــی ف ــته تحصیل ــا رش ــب ب متناس
ــا  ــروز ب ــور ام ــق آزاد کش ــوزی مناط ــه  مهارت آم تفاهم نام

ــاه  ــاون، کار و رف ــر تع حضــور »حجــت اهلل عبدالملکــی« وزی
ــی مناطــق  ــر شــورای  عال ــی، »ســعید محمــد« دبی اجتماع
ــین  ــادی و »غالمحس ــژه اقتص ــی و وی ــاری- صنعت آزاد تج
ــه ای  ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــس س ــینی نیا« ریی حس

امضــا شــد.

امضای تفاهم نامه توسعه
 مشاغل خانگی کشور در قالب 

شرکت های تعاونی

تفاهم نامــه همــکاری ۲ معاونــت امــور تعــاون و توســعه 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــتغال وزارت تع ــی و اش کارآفرین
ــرکت های  ــب ش ــی در قال ــاغل خانگ ــعه مش ــدف توس ــا ه ب
تعاونــی در نمایشــگاه دســتاوردهای شــش ماهــه وزارت 

ــه امضــا رســید. ــردم ب م
 بــه گــزارش ، »محمــود کریمــی بیرانونــد« سرپرســت 
معاونــت توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و 
ــت:  ــه گف ــن تفاهم نام ــای ای ــن امض ــی در آئی ــاه اجتماع رف
یکــی از ظرفیت هــای بســیار خوبــی کــه در وزارت کار 
ــه مشــاغل خانگــی  شــکل گرفتــه، ایــن اســت کــه دبیرخان
ــی و  ــتگاه حاکمیت ــه، دس ــش از ۲۰ وزارتخان ــور بی ــا حض ب
نهادهــای مردمــی شــکل گرفتــه کــه ســتاد ســاماندهی آن 

ــد. ــتغال می باش ــی و اش ــعه کارآفرین ــت توس در معاون
وی اضافــه کــرد: اولیــن چالــش در حــوزه مشــاغل خانگــی 
ــش  ــن بخ ــهیالت در ای ــک و تس ــا بان ــاط ب ــوع ارتب موض
اســت و دیگــری مســئله مجــوز و مهــارت، کــه بــا همراهــی 
دســتگاه ها و مدیریــت وزارت مــردم ایــن موضــوع حــل 

شــده اســت.
ــش از  ــته بی ــه گذش ــدت دو هفت ــه داد: در م ــد ادام بیرانون
۴۰ هــزار مجــوز ثبــت محــور و تأییــد محــور بــرای مشــاغل 
ــل مقایســه  ــا گذشــته قاب صــادر شــده اســت و ایــن آمــار ب

نیســت.
ــدی  ــائل ج ــی از مس ــازار یک ــوع ب ــرد: موض ــه ک وی اضاف
ــاالن حــوزه مشــاغل خانگــی اســت و در  ــرای فع چالشــی ب
ــی در  ــاغل خانگ ــاز مش ــن نی ــی تأمی ــتا ٣۱ تعاون ــن راس ای
ســطح کشــور در حــال تأســیس اســت کــه ایــن تعاونی هــا 
ــد  ــن می کنن ــی را تأمی ــاغل خانگ ــت مش ــره فعالی کل زنجی
ــد شــد. ــه تشــکل کشــوری خواهن ــل ب ــی  تبدی ــن تعاون و ای

ــت:  ــتغال گف ــی و اش ــعه کارآفرین ــت توس  سرپرســت معاون
اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه مشــکالت اشــتغال را بــا کمــک و 

ــم. ــم حــل کنی ــاون می توانی همراهــی بخــش تع
بیرانونــد خاطــر نشــان کــرد: امضــای ایــن تفاهم نامــه 
تحولــی را در ســال آینــده در حــوزه مشــاغل خانگــی بوجــود 
خواهــد آورد و امیدواریــم ســهم تعــاون را از اقتصــاد کشــور 
ــی شــدن  ــا اجرای کــه در حــال حاضــر ٣ درصــد اســت را ب

ــه ۱۰ درصــد ارتقــا دهیــم. ایــن قبیــل تفاهــم نامــه هــا ب
»مهــدی مســکنی« معــاون امــور تعــاون وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی همچنیــن در جریــان اجــرای امضــای ایــن 
ــی  ــای  خوب ــاهد روزه ــه ش ــم ک ــت: امیدواری ــه گف تفاهم نام

بــرای تعــاون و اشــتغال جوانــان در ســال آینــده  باشــیم.

در نمایشگاه دستاوردهای وزارت کار کلید خورد: 

از رونمایی »اطلس ملی اشتغال کشور«  تا تاسیس مراکز مهارتی 
در مناطق آزاد کشور

نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ۷ تا ۲۰ اسفند ماه در محل وزارتخانه برگزار شد. این نمایشگاه بهانه ای بود تا 
تفاهم نامه های متعددی با دستگاه های مختلف برای توسعه همکاری ها در زمینه های مختلف اشتغال، کارآفرینی و آموزش های مهارتی  منعقد شود. 

بازارکار در این نمایشگاه حضور موثر داشت و کوشید بخشی  از این فعالیت ها را به مخاطبان خود منعکس نماید. 

یک شرکت برای تکمیل کادر خود در استان البرز به افراد 
واجد شرایط زیر نیازمند است:

مدیر کارخانه یا مدیر مهندسی تولید 
کارشناسی ارشد رشته های مکانیک صنایع ، مدیریت تولید

)از دانشگاه های معتبر داخلی یا خارجی شامل صنعتی شریف علم و 
صنعت، شهید بهشتی، تهران(

درجه هوش، دارای تجربه کاری مرتبط حداقل 3 سال
مسلط به نرم افزارهای تخصصی مرتبط
مسلط به زبان انگلیسی تخصصی، آشنایی 

با صنایع تولیدی ساختمان و بتن
سن حداکثر 35 سال، مرد / زن، حقوق توافقی

ساکنین: استان البرز در اولویت هستند
حقوق مکفی ، بیمه ، سرویس ایاب و ذهاب، غذا

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده 
در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند
pishgahpoor.s@gmail.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همکاری

 صنعت پارس جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
 مهندس صنایع: خانم/ آقا، تمام وقت، آشنایی کامل با نرم افزارهای مرتبط )Primavera ,Office , …(، حقوق ثابت، بیمه، سرویس ایاب و ذهاب

  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر شغل درخواستی به ایمیل زیر تماس حاصل نمایند.

job@asassanatpars.com :ایمیل

دعوت به همکاری

شرکت پارس تراوا )پارس زیست الکترومغناطیس( برای تکمیل کادر خود در تهران به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:
مهندس پزشکی بیوالکتریک یا برق :دانشجو یا فارغ التحصیل مقطع کارشناسی/کارشناسی ارشد در رشته مهندسی پزشکی بیوالکتریک یا برق

STM32آشنایی با کدنویسی در حوزه میکروکنترلر ،Aultium designer با نرم افزار PBC آشنایی با طراحی مدارهای
آشنایی با استاندادر های تجهیزات الکترونیکی و پزشکی، عالقمند به نوشتن تکنیکال فایل

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
info@persiantarava.me

صنایع بسته بندی آوا پروتئین پایتخت )شرکت تولیدی 
در زمینه بسته بندی مواد غذایی( برای تکمیل کادر خود در تهران 
)محدوده شرق( از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

رئیس حسابداری 
حداقل کارشناسی، حداکثر سن 38 سال، حضوری و تمام وقت

آشنایی کامل به راهکاران سیستم ، حداقل 3 سال سابقه مدیریت مرتبط
سرپرست مالی

حضوری و تمام وقت،  حداقل کارشناسی، حداکثر سن 35 سال
حداقل 5 سال سابقه کار حسابداری، آشنایی کامل به راهکاران سیستم

کارشناس حسابداری
حضوری و تمام وقت، حداقل کارشناسی

حداکثر سن 35 سال، حداقل 2 سال سابقه کار مفید، حقوق توافقی
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.

mohsenhajimohamadlo@gmail.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

عالقمندان می توانند رزومه خود را به آدرس ای عالقمندان می توانند رزومه 
خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند

info@daydarouco.com

شرکت دی دارو بهدیس فعال در زمینه ی واردات و تولید دارو ، محصوالت مکمل و گیاهی،
 جهت تکمیل سرمایه انسانی خود در واحد فروش از افراد عالقمند واجد شرایط ذیل 

با عنوان نماینده علمی دعوت به همکاری می نماید:

شرایط شغل: 
۱- خانم/ آقا

۲- تحصیالت: کارشناسی و باالتر در رشته های 
پیراپزشکی و علوم پایه مرتبط 

۳- حداکثر سن: ۳۲
 Microsoft Office ۴- تسلط به نرم افزار

۵- دارا بودن سابقه کار مرتبط اولویت محسوب شده 
و افراد بدون سابقه ولی دارای توانمندی ارتباط باال نیز 

قابلیت جذب و استخدام را دارند.

۶- نیروهای خالق، فعال و متعهد
۷- امکان سفر و انجام ماموریت های برون شهری

۸- نوع قرارداد: تمام وقت

مزایا:
حقوق ثابت + بیمه

پورسانت و جایزه ویژه فروش
حق ماموریت

آژانس در اختیار



فرهنگی - اجتماعی 

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

آزمایشگاه تخصصی آزما نانو سیستم

 واقع در منطقه ویژه سلفچگان جهت تکمیل کادر خود در 

استان  قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت

  به همکاری می نماید.

 کارشناس آزمایشگاه شیمی

 استان قم، آقا/خانم، سابقه کارمهم نیست

 تمام وقت، حقوق ثابت ماهانه، محل سکونت: استان قم

  حداقل لیسانس شیمی، نوع گرایش تحصیلی تفاوتی ندارد

 ساعات کاری: 7.5صبح تا 5.5 عصر پنج شنبه ها تعطیل

 بیمه سرویس رفت و برگشت، 

 سرویس در بیشتر نقاط استان قم دارد

 حقوق: 4-5 میلیون تومان

aznanost@gmail.com

دعوت به همکاری

کارخانه تولیدی و صنعتی فراورده های نفتی

 ریونیز پاالیش آرتان

 جهت تکمیل کادر خود در استان  هرمزگان، بندرعباس از 

 افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

 کارشناس کنترل کیفیت و آزمایشگاه

 استان هرمزگان، خانم، سابقه کار مهم نیست

 تمام وقت، دارای مدرک لیسانس شیمی )تمامی گرایش ها(

 مسلط به کامپیوتر و نرم افزارهای آفیس

 آشنایی با زبان انگلیسی

 بومی شهرستان بندرعباس

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم از طریق واتساپ، 

 درخواست خود را جهت استخدام ثبت و رزومه 

واتساپ 09373067832

دعوت به همکاری

 نقشه  کش صنعتی

خانم/ آقا، تمام وقت، کاردانی یا کارشناسی نقشه کشی صنعتی 

 یا کارشناسی ساخت و تولید

Solidworks و Autocad مسلط به نرم افزارهای 

 حقوق ثابت، بیمه، اضافه کاری

 مهندس صنایع

primavera p6 خانم/ آقا، تمام وقت، مسلط به 

 حقوق ثابت، بیمه، اضافه کاری

 مهندس پلیمر

خانم/ آقا، تمام وقت، جهت آزمایشگاه پلیمر

  )صنایع الستیک سازی(

 آشنایی با صنعت الستیک

 آشنایی با طراحی فرموالسیون

 آشنایی با آزمون های صنعت الستیک

 توانایی مدیریت و انجام کار تیمی

 مهندسی پلیمر، شیمی پلیمر

 حقوق ثابت، بیمه، اضافه کاری

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به

  ایمیل زیر ارسال نمایند .

sharghresume@gm

مجتمع تولیدی نیکوبر شرق سپاهان
  جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

 »کارشناس پذیرش و تسویه بورس کاال« 
 نام شرکت:شرکت کارگزاری بانکی 

 شهرستان: تهران
 کارشناسي رشته های مرتبط با بازار سرمایه

آشنا با قوانین و مقررات بازار سرمایه، تسلط کامل بر فرآیند 
 پذیرش و تسویه بورس کاال

 گواهینامه های حرفه ای: گواهینامه پذیرش کاال
روابط عمومی باال و توانایی در جذب مشتریان بالقوه، منظم و 

 پیگیر، متعهد و مسئولیت پذیر، دقت در انجام امور محوله

 حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط

لطفا رزومه خود را با عنوان »کارشناس پذیرش و 

تسویه مشتریان« به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.

Smbroker.1400@gmail.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

 » کارشناس تحلیل و سرمایه گذاري «
 نام شرکت:سبدگردان

 شهرستان : تهران
داراي مدرک کارشناسي ترجیحا در رشته هاي مالي 

 MBA، صنایع ،حسابداري و اقتصاد
گواهینامه های حرفه ای مورد نیاز:داراي مدرک اصول بازار 

 سرمایه و یا مدرک تحلیلگري
داشتن ذهن تحلیلگر ، توانایي گزارش نویسي توانایي انجام کار 
همزمان ،توانایي برقراري ارتباط موثر،توانایي کار تیمي،متعهد و 

مسئولیت پذیر، دقت و تمرکز در انجام امور محوله ،
 داراي خالقیت و نواوري ، انعطاف پذیري 

مهارت های تخصصی مورد نیاز:آشنا و عالقمند به مباحث 
مالي و بازار سرمایه، تجزیه و تحلیل صورتها مالي، مسلط به 

 نرم افزارهاي office،تسلط نسبي به زبان انگلیسي 
 حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط

لطفا رزومه خود را با موضوع » کارشناس تحلیل و سرمایه گذاري « 
 به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید 

jobs@algocm.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

 »کارشناس بخش معدنی و فوالدی«
 نوع شرکت: هلدینگ 

 شهرستان: تهران
 کارشناسی و یا کارشناسی ارشد  ترجیحا در حوزه های مالی و اقتصادی 

مسلط بر زبان انگلیسی و موضوعات مرتبط به صنایع 
معدنی و فوالدی، توانایی گزارش نویسی و انجام کارهای 

تحقیقاتی، توانایی تجزیه و تحلیل مطالب، دارای مهارت در 
نرم افزارهای آفیس، دارای روحیه مسئولیت پذیری، آشنایی با 
بازارهای مالی، گواهینامه های حرفه ای:  درصورت وجود آن 

 مزیت محسوب می گردد.
 سابقه فعالیت درصورت وجود آن مزیت محسوب می گردد.

سایر شرایط: حضور تمام وقت، متعهد، پیگیر و 
 حسن رفتار در محیط کار

لطفا رزومه خود را با موضوع »کارشناس بخش معدنی و 
 فوالدی« به آدرس زیر ارسال نمایید:

Psp.financialjobs@gmail.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

 »کارشناس حسابرسی داخلی «
نام شرکت:شرکت گروه گسترش نفت و گاز 

 پارسیان)سهامي عام(
 شهرستان :تهران

  حداقل مدرک کارشناسی حسابداری از دانشگاه هاي معتبر دولتي
تسلط  بر اجرای حسابرسی داخلی در چارچوب مدل کوزو؛مسلط 

به نرم افزارهای مایکروسافت آفیس؛مسلط به نرم افزارهای 
حسابداری؛شناخت کامل صورتهای مالی،استانداردهای حسابداری 
وحسابرس؛ آشنا با قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، بیمه، 
مالیات، تجارت. دقت و نظم باال؛توانایی انجام چند کار بصورت 

همزمان؛داشتن مهارت گزارش نویس علی الخصوص 
 گزارش های تحلیلی و حسابرسی داخلی.

  حداقل 3 سال سابقه کار در موسسات حسابرسی معتمد بورس
داوطلبین با سطح زبان انگلیسی خوب و سابقه فعالیت در شرکت های 

 سهامی عام در اولویت استخدام قراردارند. 
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نگاهی به تبعات جانبی تحریم های روسیه

طــی هفتــه گذشــته جهــان بــا کمــال نابــاوری شــاهد شــروع و جــدی تــر شــدن 
ــب  ــوع موج ــن موض ــوده و ای ــر ب ــرن اخی ــای ق ــگ ه ــن جن ــدی تری ــی از ج یک
واکنــش کشــورهای غربــی و اعمــال تحریــم هــای شــدید علیــه روســیه شــد. در 
ایــن میــان بــه نظــر مــی رســد تحریــم هــای فــوق اثــری نامطلــوب بــر صنعــت 

گردشــگری داشــته باشــد.
یکــی از اصلــی تریــن تحریــم هــای اعمــال شــده علیــه روســیه، مســدود شــدن 
حریــم هوایــی کشــورهای اتحادیــه اروپــا، آمریــکا و کانــادا روی هواپیماهای روســی 
اســت کــه ایــن موضــوع مــی توانــد تاثیراتــی جــدی در صنعــت حمــل و نقــل و 

گردشــگری جهانــی داشــته باشــد.
ــرای گردشــگران محســوب شــده  ــک ســو روســیه خــود مقصــدی جــذاب ب از ی
ــل  و از ســوی دیگــر ســهم گردشــگران روســیه در ســبد جهانــی گردشــگری، قاب
ــدرال  ــس ف ــدرال گردشــگری و آژان ــس ف ــل آژان ــن دلی ــه همی مالحظــه اســت. ب
ــه وزارت  ــد ک ــه  ای مشــترک اعــالم کردن ــی روســیه  در بیانی حمــل  و نقــل هوای
خارجــه، وزارت حمــل  و نقــل، آژانــس فــدرال گردشــگری و آژانــس فــدرال حمــل  و 
نقــل هوایــی روســیه در حــال مذاکــره دربــاره از ســر گیــری پروازها در کشــورهایی 
ــزارش  ــه گ ــته  اند.ب ــیه بس ــه روی روس ــود را ب ــی خ ــم هوای ــه حری ــتند ک هس
ســیناپرس، در ایــن میــان بســیاری از گردشــگران کشــور روســیه کــه در خــارج از 

کشــور بودنــد بــا رخ دادن جنــگ و تحریــم هــای بعــدی غافلگیــر شــده و امــکان 
ــد. ــه کشورشــان را ندارن بازگشــت ب

ــرد:  ــوان ک ــیه عن ــگری روس ــدرال گردش ــس ف ــخنگوی آژان ــاس س ــن اس ــر ای ب
ــا کشــورهایی  ــتانه ب ــژه بشــر دوس ــای وی ــر پروازه ــر س ــق ب ــرای تواف ــا ب تالش ه
ــن  ــد در حــال انجــام اســت. ای ــا بســته  ان ــه روی م ــی خــود را ب ــم هوای کــه حری
کشــورها شــامل بلغارســتان، مجارســتان، فرانســه، قبــرس، ســوئیس، آلمــان و هلند 

می شــوند. 
ــرواز  ــور روســیه TUI دو پ ــور ت ــه اپرات ــرد ک ــح ک ــس تصری ــن آژان ســخنگوی ای
ویــژه از جزیــره مادیــرا پرتغــال در 7 مــارس و از صوفیــه بلغارســتان در 4 مــارس 
ــان  ــه زم ــه گردشــگرانی ک ــزارش ســیناپرس، ب ــه گ ــرد. ب ــد ک ســازماندهی خواه
کمــی دارنــد توصیــه شــده اســت گزینــه هایــی را بــرای بازگشــت بــه روســیه از 

ــد. ــث در نظــر بگیرن طریــق کشــورهای ثال
ــه  ــنبه ب ــیه روز چهارش ــدرال روس ــگری ف ــس گردش ــر آژان ــر مدی ــوی دیگ از س
ــن  ــد کــه ای ــس تأییــد کردن ــه، مصــر و تون ــگاران گفــت کــه مقامــات ترکی خبرن
کشــورها منتظــر گردشــگران روســی هســتند. بــه گــزارش ســیناپرس، وی تاکیــد 
ــرای اعمــال محدودیــت علیــه روســیه  کــرد: مقامــات تونــس هرگــز برنامــه ای ب
نداشــتند و عالقــه خــود را بــرای افزایــش جریــان گردشــگران روســی ابــراز کــرد.

بــه گــزارش ســیناپرس، عــالوه بــر ایــن، رئیــس آزانــس گردشــگری روســیه اخیــراً 
بــا خالــد النانــی وزیــر گردشــگری و آثــار باســتانی مصــر و مهمــت ارســوی همتــای 
ترکیــه ای خــود گفتگــو کــرده و  آنهــا اطمینــان دادنــد کــه عالقــه منــد بــه تبــادل 

توریســت بین کشورهایشــان هســتند.

بــه گفتــه یــک پژوهشــگر؛ مشــخص کــردن مســیرهای گردشــگری، تعییــن زمــان 
ــرای حفــظ امنیــت  مناســب و پرهیــز از ســفرهای انفــرادی راهکارهــای جــدی ب

گردشــگران در مناطــق کویــری و بیابانــی کشــور اســت.
ــگاه  ــگری؛ پژوهش ــکده گردش ــش پژوهش ــتادیار پژوه ــی، اس ــر رضای ــر ناص دکت
میــراث فرهنگــی و گردشــگری در گفتگــو بــا خبرنــگار ســیناپرس دربــاره اهمیــت 
افزایــش امکانــات امنیتــی در مناطــق کویــری ایــران گفــت: چالــش هــای امنیــت 
در اکوتوریســم )گردشــگری طبیعــی( ایــران نــه تنهــا در مناطــق بیابانــی و کویــری 
مشــهود اســت، بلکــه مناطــق جنگلــی و دریایــی هــم چنیــن چالــش هایــی بــرای 
گردشــگران دارد؛ بنابرایــن برنامــه ریــزی مشــخص و تعییــن مســیر، راهــکار اصلــی 
بــرای گــذر از ایــن چالــش هــا اســت. در واقــع اگــر گردشــگران بــدون برنامــه بــه 
طبیعــت گــردی برونــد، بــه طــور قطــع مشــکالت زیــادی بــرای آن هــا بــه وجــود 

مــی آیــد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه ماهیــت ژئومورفولوژیکــی )شــکل زمیــن( مناطــق بیابانــی 
در ایــران، ایــن نواحــی شــرایط زیســتی نامطلوبــی دارد کــه دوام افــراد را در مــدت 
زمــان طوالنــی کــم مــی کنــد، بــه همیــن دلیــل جــز مناطــق ویــژه محســوب مــی 
شــود؛ در حالیکــه در دیگــر مناطــق کشــور میــزان دوام آوری افــراد بیشــتر اســت؛ 
عــالوه بــر آن طبیعــت بســیار شــکننده ای هــم دارد کــه نیازمنــد محافظــت چنــد 

برابــری نســبت بــه دیگــر مناطــق اســت.
ــق  ــت: نواحــی مناط ــران گف ــی گردشــگری ای ــن علم ــره انجم ــات مدی عضــو هی
ــم بســیار  ــی ه ــه لحــاظ امنیت ــاره شــده ب ــرایط اش ــل ش ــه دلی ــران ب ــری ای کوی
ــفر در  ــاط س ــام نق ــل تم ــایی کام ــت. شناس ــق اس ــر مناط ــر از دیگ ــاس ت حس
ایــن مناطــق یکــی از مهمتریــن اقداماتــی اســت کــه بایــد از ســوی گردشــگران 
ــا ابــزار ماهــواره ای بــه راحتــی  و مســافران انجــام شــود. خوشــبختانه ایــن امــر ب
ــت  ــه وضعی ــبت ب ــی نس ــناخت خوب ــوان ش ــی ت ــه م ــت؛ چراک ــر اس ــکان پذی ام

ــرد. ــدا ک ــه پی ــی منطق تپوگراف
بــه گفتــه ایــن پژوهشــگر؛ تعریــف مســیرهای گردشــگری و تعییــن زمــان مناســب و 
پرهیــز از ســفرهای انفــرادی راهکارهــای جــدی بــرای حفظ امنیت گردشــگران اســت.  

به هر جایی سفر نکنید

وی گفــت: بایــد مناطقــی کــه آســیب پذیــر اســت از لیســت گــردش حــذف شــود  
و بــه راحتــی بــرای گردشــگران اجــازه دسترســی داده نشــود. در غیــر ایــن صــورت 
ــه  ــع هــم ب ــی شــود؛ در واق ــرای انســان خطرســاز م ــط و هــم ب ــرای محی هــم ب
ــه خطــر  محیــط زیســت آســیب وارد مــی شــود و هــم ایمنــی و امنیــت افــراد ب

مــی افتــد.
ــا  ــران بلکــه در بســیاری از مــکان هــای دنی ــه تنهــا در ای ــی تاکیــد کــرد: ن رضای
احتمــال اینکــه بخشــی از مناطــق کویــری و بیایانــی محــل تــردد قاچاقچیــان و 
حتــی گــروه هــای تروریســتی باشــد، زیــاد اســت. بــه همیــن دلیــل اگــر مســافران 
بــدون اطالعــات کافــی از محیــط بــه آن منطقــه ســفر کننــد، قطعــا بــا مشــکالت 
عدیــده ای در بحــث امنیــت مواجــه مــی شــوند. بنابرایــن تنهــا بــا شناســایی دقیق 
و بررســی ظرفیــت آن منطقــه و تعییــن مســیرهای گردشــگری اســت کــه مــی 
ــه  ــه ک ــود. همانگون ــق داده ش ــن مناط ــه چنی ــگران ب ــردد گردش ــازه ت ــوان اج ت
پیشــتر هــم گفتــه شــد، افــراد نبایــد انفــرادی بــه چنیــن مناطقــی ســفر کننــد.

وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه وظیفــه نهــاد هــای حکومتــی در ایجــاد امنیــت 
مناطــق بیابانــی و کویــری چیســت؟ گفــت: همــواره امنیــت کلیــه مناطــق کشــور 
ــای  ــه ه ــی و در الی ــروی انتظام ــش و نی ــپاه، ارت ــی س ــای امنیت ــه دوش نیروه ب
پنهــان نیروهــای اطالعاتــی اســت؛ امــا اعمــال امنیــت در تمامــی مناطــق کویــری 
منجــر بــه صــرف هزینــه زیــادی مــی شــود؛ بنابرایــن نیــازی نیســت کــه تمامــی 
ایــن نهــاد هــا بــرای امنیــت ایــن مناطــق وقــت و انــرژی صــرف کننــد؛ گفتنــی 
اســت، یکــی از مولفــه هــای مهــم در برنامــه ریــزی ســفر ایــن اســت کــه بدانیــم 
ــا  ــم ت ــن شــرایط مــی توانی ــد؛ در ای ــه از پوشــش امنیتــی برخوردارن کــدام منطق

حدزیــادی از خطــرات احتمالــی بکاهیــم.
او بــا اشــاره بــه اهمیــت ارائــه خدمــات مخابراتــی در ایــن مناطــق گفــت: امــروزه بــا 
توجــه بــه پیشــرفت هایــی کــه دنیــا در بحــث هــای ارتباطــی داشــته اســت، مــی 
تــوان گفــت ارائــه خدمــات مخابراتــی بــه مناطــق کویــری ایــران بــه ویــژه بــرای 

گردشــگران از درجــه اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و توســعه امکانــات ارتباطی و 
مخابراتــی در مســیرهای مشــخص مــی توانــد از بــروز خطــرات انســانی و محیطــی 

تــا حــد زیــادی بکاهــد.
بــه گفتــه ایــن پژوهشــگر؛ ایجــاد امکانــات مخابراتــی در تمــام مناطــق کویــری نــه 
تنهــا بــرای گردشــگران مفیــد نیســت بلکــه منجــر بــه صــرف هزینــه زیــادی هــم 
مــی شــود. در کل توســعه امکانــات گردشــگری در مناطــق بیابانــی یکــی از رویکــرد 
ــر اســاس آن  ــوان ب ــه اقتصــادی ایــن صنعــت اســت کــه مــی ت هــای مهــم صرف

بخشــی از آســیب هــای پاندمــی کرونــا را مرتفــع کــرد.
ــدازه  ــه ان ــا چ ــر ت ــه کوی ــردن ب ــفر ک ــی س ــیناپرس،اینکه تنهای ــزارش س ــه گ ب
خطرنــاک اســت همیشــه مــورد تاکیــد بــوده و ایــن نشــان میدهــد کــه طبیعــت 
خــاص کویــر بــا تمــام زیبایــی و جذبــه اش بــا کســی شــوخی نــدارد و مــی توانــد 

ــد. مــرگ در یــک قدمــی را برایتــان رقــم بزن

چند شرط الزم برای حفظ امنیت سفر

 در مناطق کویری ایران؛

انفرادی به مناطق کویری 
سفر نکنید
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راهنمای گردشگری آشنایی با شغل راهنمای گردشگری
وظایــف و حــوزه کاری راهنمــای گردشــگری بــا مدیــر تــور )لیــدر تــور( متفــاوت 
ــه راهنمــای  ــوط ب ــف مرب ــور وظای ــر ت ــوارد چــون مدی ــا در بســیاری م اســت. ام
گردشــگری را نیــز انجــام مــی دهــد )کــه البتــه از نظــر اســتانداردهای بیــن المللی 
مانعــی نــدارد(، تفکیــک آنهــا از یکدیگــر ســخت مــی شــود. مدیــر تــور مســئولیت 
تــور و همــه مســافران آن را بــر عهــده دارد. او بــر انجــام درســت کارهــا و برنامــه 
هــای تــور نظــارت داشــته و مســئولیت مدیریــت هزینــه هــا و مخــارج تــور برعهده 

اوســت.
ــات  ــپاری اطالع ــاد س ــه ی ــی در ب ــه خوب ــد حافظ ــافرتی بای ــور مس ــای ت راهنم
تاریخــی، رویدادهــا، حقایــق، اعــداد و ارقــام داشــته باشــد. او بایــد تــوان مدیریــت و 
ســازماندهی خوبــی داشــته و در مــوارد لــزوم تصمیــم گیــری هــای درســتی بــرای 
ــاط  ــاد ارتب ــی خــوب و ایج ــط عموم ــتن رواب ــن داش ــد. همچنی ــام ده ــروه انج گ
ــا مســافران، داشــتن ظاهــری آراســته و مســئولیت  ــرام ب ــا احت ــوام ب ــک و ت نزدی

ــاال، از دیگــر خصوصیــات اصلــی راهنمــای تــور اســت. پذیــری ب
راهنمــای گردشــگری در ســفر بایــد همیشــه در دســترس باشــد، بنابرایــن گاهــی 
ــی از  ــان های ــا آخــر شــب مشــغول کار اســت. حجــم کار او در زم ــح زود ت از صب
ســال بــه خصــوص تعطیــالت بســیار بیشــتر اســت. در بســیاری از مــوارد راهنمــای 
تــور شــغلی پــاره وقــت بــرای افــراد اســت و در کنــار آن شــغل دیگــری نیــز دارنــد. 
تنهــا تعــدادی از راهنمایــان تــور هســتند کــه بــه صــورت تمــام وقــت کار کــرده و 

از ایــن راه تمــام هزینــه هــای زندگــی خــود را تامیــن مــی کننــد.
راهنمــای تــور، زندگــی خــود را عمدتــا درکنــار مســافران و توریســت هــا و اغلــب 
در نواحــی توریســتی ســپری مــی کنــد و اغلــب در چنــد منطقــه یــا کشــور دارای 
مهــارت و تجربــه هــای مناســب اســت. او معمــوال بــا یــک آژانــس مســافرتی یــا 

برگزارکننــده تــور کار مــی کنــد.
بــرای آشــنایی بیشــتر بــا شــغل راهنمــای گردشــگری در ادامــه اطالعــات خوبــی 
در مــورد مســئولیت هــا و وظایــف، دانــش و مهــارت مــورد نیــاز، تحصیــالت الزم و 
نحــوه ورود بــه شــغل، بــازارکار و فرصــت شــغلی، میــزان درآمــد راهنمــای تــور و 

برخــی از راهنمایــان تــور معــروف ایرانــی ارائــه مــی شــود.

وظایف راهنمای گردشگری
بــه دلیــل اینکــه در بســیاری مــوارد مدیــر تــور )لیــدر( و راهنمــای تــور یــک نفــر 
هســتند، وظایــف آنهــا در برخــی مــوارد بــا هــم تداخــل دارد. بــا توجــه بــه ایــن 

مــورد وظایــف راهنمــای گردشــگری عبارتنــد از :
پیوســتن بــه گــروه در شــروع ســفر، خوشــامدگویی و دادن اطالعــات مربــوط بــه 

جزئیــات ســفر بــه آنهــا
اطمینــان یافتــن از پیــش رفتــن همــه مــوارد ســفر ماننــد ســرویس دهــی غــذا، 
ــا برنامــه و انجــام هماهنگــی هــای الزم انجــام  ــق ب مــکان اســتراحت و … مطاب

ــرای کل ســفر زمانبنــدی مناســب ب
کمک به مسافران در مسایل مختلف از جمله موارد مربوط به گذرنامه و…

ارائه توضیحات کلی از مکان ها و محل های بازدید در سفر به مسافران
تدارک دیدن و فروش برنامه های مختلف تفریحی و گردشی به افراد تور

مشــاوره دادن در خصــوص مــواردی ماننــد رســتوران هــا، مغــازه هــا و مراکــز خرید 
ــر منطقه ه

راهنمــای تــور بایــد همیشــه بــرای مشــاوره دادن، حــل مشــکالت و رویارویــی بــا 
مســایل اضطــراری ماننــد گــم شــدن گذرنامه یــا پول، بیمــاری و…در دســترس باشــد.

مهارت و دانش مورد نیاز شغل راهنمای گردشگری
توانایی برقراری ارتباط با همه افراد در هر سن و موقعیتی

اعتماد به نفس
صبر و مسئولیت پذیری

رفتار مودبانه
عالقه زیاد به جغرافیا و مکان های تاریخی و داشتن دانش کافی در این حوزه ها

آشنایی با فرهنگ های مختلف
آشنایی خوب با یک یا چند زبان خارجی

آگاهی از مسایل ایمنی در سفر
توانایی حفظ آرامش در شرایط اضطراری

داشتن انعطاف در برخورد با مشکالت سفر یا مسافران
مهارت مدیریت زمان و سازماندهی

ظاهر مناسب و آراسته
توان بدنی خوب

مدیریت مناسب هزینه و مخارج تور

تحصیالت الزم و نحوه ورود به شغل راهنمای گردشگری
ــه ایــن شــغل مــی تواننــد از راه هــای مختلــف  ــرای ورود ب ــه منــد ب ــراد عالق  اف
ــدام کننــد. رشــته راهنمــای گردشــگری در شــاخه کاردانــش وجــود دارد کــه  اق
افــراد مــی تواننــد پــس از گذرانــدن ســال اول دبیرســتان وارد ایــن رشــته شــوند. 
در صــورت عالقــه منــدی مــی تواننــد در رشــته مدیریــت گردشــگری در دانشــگاه 
علمــی و کاربــردی و یــا رشــته مدیریــت جهانگــردی، تاریــخ و باســتان شناســی در 

ســایر دانشــگاه هــا ادامــه تحصیــل دهنــد.
ــدرک  ــه م ــازی ب ــا نی ــغل لزوم ــن ش ــتن ای ــرای داش ــه ب ــت ک ــر اس ــل ذک قاب
دانشــگاهی مرتبــط نیســت. در برخــی از موسســات ، دوره هــای آموزشــی حرفــه ای 

ــود. ــی ش ــه داده م ــراد گواهینام ــه اف ــده و ب ــزار ش ــه برگ ــن زمین در ای

عالقــه منــدان راهنمایــی تــور اغلــب دوره هــای آمــوزش رســمی یــا غیــر رســمی 
)بــه صــورت کار بــا حقــوق کــم بــرای کارآمــوزی نــزد افــراد باســابقه و کهنــه کاران 

مجــرب درایــن حــوزه( مــی گذرانــد.
ــور  ــای ت ــی راهنم ــای آموزش ــی دوره ه ــات مختلف ــوال موسس ــهر معم ــر ش در ه
ــراث فرهنگــی،  ــه ســازمان می ــه ب ــا مراجع ــا تمــاس و ی ــد . ب ــی کنن ــزار م را برگ
صنایــع دســتی و گردشــگری شــهر محــل ســکونت مــی تــوان از مــکان ،کیفیــت 
آمــوزش و هزینــه دوره هــای ایــن موسســات آگاهــی یافــت. معمــوال دوره هــای 
آموزشــی بــرای راهنمایــان تــور در قالــب ۲ برنامــه آموزشــی راهنمایــان ایرانگــردی 

ــان طبیعــت گــردی برگــزار مــی شــود. – جهانگــردی و راهنمای
پــس از اتمــام دوره آموزشــی داوطلــب در هــر درس مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیرد. 

پــس از موفقیــت در ایــن آزمــون کــه نقــش آزمــون معرفــی را دارد ، داوطلــب در 
ــد.  ــی کن ــرکت م ــد ش ــی باش ــی دوره م ــامل دروس اصل ــه ش ــع ک ــون جام آزم
ــان دوره را  ــنامه پای ــل دانش ــارغ التحصی ــع، ف ــون جام ــی در آزم ــورت قبول در ص

دریافــت مــی کنــد.
در ایــن مرحلــه فــرد مــی توانــد بــرای کارت راهنمایــی تــور اقــدام کنــد. مراحــل 

دریافــت کارت عبــارت اســت از :
تکمیل فرم های مربوطه

طی مرحله گزینش
اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع ذیصالح

اخذ گواهی عدم اعتیاد از مراجع ذیصالح
پــس از ایــن مراحــل کارت راهنمــای تــور صــادر مــی شــود کــه مــدت اعتبــار آن 
یــک ســال مــی باشــد و هــر ســال بایــد تمدیــد گــردد. در این مرحلــه فــرد می توانــد با 
مراجعــه حضــوری بــه آژانــس هــای گردشــگری خــود را بــرای همــکاری بــه عنوان 
راهنمــای تــور معرفــی کنــد. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه بســیاری از مــوارد الزم 
در ایــن شــغل، در ایــن دوره هــا بــه افــراد آمــوزش داده نمــی شــود و در حیــن کار 

و بــا کســب تجربــه مــی تــوان آنهــا را یــاد گرفــت.

بازارکار و آینده شغلی راهنمای تور گردشگری
ــگری ،  ــافرتی و گردش ــای مس ــس ه ــد در آژان ــی توان ــگری م ــای گردش راهنم
موسســات گردشــگری، هتــل هــا و متــل هــا اســتخدام شــود. بــا کســب تجربــه 
ــد  ــه ســمت هــای مدیریتــی برســد. همچنیــن مــی توان بیشــتر مــی توانیــد ب
ــا  ــد. ب ــکاری کن ــف هم ــای مختل ــرکت ه ــای ش ــا توره ــتقل ب ــورت مس ــه ص ب
داشــتن تجربــه و ســرمایه الزم مــی توانــد خــود آژانــس مســافرتی و گردشــگری 

تاســیس کنــد.
در خصــوص وضعیــت بــازارکار و اســتخدام راهنمــای گردشــگری اطالعــات دقیقــی 
در دســترس نمــی باشــد. بــازارکار راهنمــای تــور ارتبــاط مســتقیمی بــا صنعــت 
ــن  ــازارکار ای ــد، ب ــدا کن ــق پی ــن صنعــت رون ــی کــه ای گردشــگری دارد. در صورت
شــغل نیــز بســیار بهتــر خواهــد شــد. در شــرایط فعلــی کــه بــه دالیــل مختلــف 
خیلــی توجــه ویــژه بــه صنعت گردشــگری در کشــور نمی شــود، بــازارکار مناســبی 
پیــش روی عالقــه منــدان ایــن شــغل نیســت و تعــداد زیــادی از راهنمایــان تــور 
بیــکار هســتند. در واقــع تعــداد راهنمــای تــور موجــود بــا تعــداد تورهای مســافرتی 

تناســب نداشــته و از آن خیلــی بیشــتر اســت.

میزان درآمد راهنمای تور گردشگری
ــت.  ــترس نیس ــور در دس ــای ت ــد راهنم ــوق و درآم ــزان حق ــی از می ــار دقیق آم
ــود دارد.  ــور وج ــان ت ــد راهنمای ــوق و درآم ــوزه حق ــددی در ح ــکالت متع مش
ــتند،  ــه کار هس ــغول ب ــافرتی مش ــای مس ــس ه ــه در آژان ــوری ک ــان ت راهنمای
اســتخدام رســمی نبــوده و حقــوق کمــی دیافــت مــی کننــد. نــرخ حقــوق آنهــا 
ــر  ــر اســت. اکث ــر، بســیار کمت ــور در کشــورهای دیگ ــای ت ــا راهنم در مقایســه ب
راهنمایــان گردشــگری بــه صــورت پــاره وقــت و در زمــان هــای اوج ســفر بــه ایــن 
کار مشــغول بــوده و بــرای امــرار معــاش خــود شــغل دیگــری نیــز دارنــد. تعــداد 
اندکــی هســتند کــه تنهــا از راه شــغل راهنمــای گردشــگری، هزینــه هــای زندگــی 

خــود را تامیــن مــی کننــد.

شخصیت های مناسب این شغل راهنمای گردشگری
در یــک انتخــاب شــغل صحیــح و درســت، عوامــل مختلفــی از جملــه 
ویژگــی هــای شــخصیتی، ارزش هــا، عالیــق، مهــارت هــا، شــرایط خانوادگــی، 
ــی از  ــوند. یک ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــرد بای ــر ف ــرای ه ــه و … ب ــرایط جامع ش
مهــم تریــن ایــن عوامــل ویژگــی هــای شــخصیتی مــی باشــد. شــناخت درســت 
ــی  ــان کاف ــه تخصــص و زم ــاج ب ــده و محت ــرد فرآینــدی پیچی شــخصیت هــر ف
ــی  ــود را دارد، حت ــرد خ ــه ف ــای منحصرب ــی ه ــردی ویژگ ــر ف ــه ه ــت. البت اس
افــرادی کــه بــه نوعــی تیــپ شــخصیتی مشــابه دارنــد، بــاز هــم در برخــی مــوارد 

ــاوت هســتند. ــا یکدیگــر متف ب
ــف در  ــخصیتی مختل ــای ش ــپ ه ــی از تی ــراد موفق ــه اف ــی همیش ــور کل ــه ط ب
تمــام مشــاغل هســتند و نمــی تــوان دقیقــا اعــالم کــرد کــه فقــط تیــپ هــای 
ــی  ــا ط ــوند. ام ــی ش ــق م ــغل موف ــن ش ــه در ای شــخصیتی خاصــی هســتند ک
تحقیقاتــی کــه صــورت گرفتــه تیــپ هــای شــخصیتی ای کــه بــرای ایــن شــغل 
ــغلی  ــت ش ــندیده و رضای ــتر پس ــن کار را بیش ــا ای ــوند، عموم ــی ش ــی م معرف

ــد. ــته ان ــتری در آن داش بیش

هرآنچه که درباره شغل راهنمایان گردشگری باید بدانید
اگــر شــما توانایــی خوبــی در برقــراری ارتبــاط بــا عمــوم مــردم داشــته و بــه تاریــخ و هنــر عالقــه زیــادی داریــد، ایــن شــغل 

مناســب شماســت.
راهنمــای گردشــگری یــا راهنمــای تــور مســافرتی کســی اســت کــه دارای تســلط و اطالعــات کامــل دربــاره میــراث طبیعــی و 
فرهنگــی هــر منطقــه اســت و از ایــن رو قــادر اســت ایــن اطالعــات را بــه زبــان قابــل درک بــرای گردشــگران توضیــح دهــد و 
یــا ترجمــه کنــد. از ایــن نظــر یــک راهنمــای گردشــگری شــخصی اســت کــه غالبــا آگاهــی و آشــنایی ویــژه ای بــا خصوصیــات 
ــا ایــن  فرهنگــی و اقلیمــی و اجتماعــی منطقــه و نیــز درک خاصــی از مســائل، مقتضیــات، آداب و رســوم و مقــررات مرتبــط ب
مــکان هــا دارد کــه در راهنمایــی گردشــگران مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. راهنمــای گردشــگری همــراه گــروه ســفر مــی کند 

و در شــرایط مختلــف مســافران را راهنمایــی و اطالعــات مــورد نیــاز آنهــا در ســفر را در اختیارشــان مــی گــذارد.

شرکت مهربدان یک شرکت تولیدی در زمینه تجهیزات نفت و گاز 
 در تهران )منطقه 3 - داودیه( از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

 کارشناس فروش:  بصورت حضوری و تمام وقت،  مسلط به آفیس، 2 سال سابقه کار، روحیه منظم و پیگیر،  ترجیحا لیسانس فنی
 ساعت و روز کاری: شنبه تا چهار شنبه 8-16.30 و پنج شنبه 12-8

 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.
md@mehrbodan.com

دعوت به همکاری

 مهندس معدن )فرآیندهای فرآوری مواد معدنی(

 تمام وقت،  2 نفر، کارشناسی و کارشناسی ارشد

 سابقه کار مرتبط بیش از 2 سال دارای ارجحیت می باشد.

 سابقه کار در حوزه کنسانتره آهن دارای ارجحیت می باشد.

این شرکت دارای امکانات رفاهی و اقامت برای

  کارکنان اقماری می باشد.

 مهندس مکانیک

 تمام وقت،  2 نفر،  کارشناسی و کارشناسی ارشد مرتبط

 سابقه کار مرتبط بیش از 2 سال دارای ارجحیت می باشد.

 سابقه کار در کارخانه های معدنی دارای ارجحیت می باشد.

 این شرکت دارای امکانات رفاهی و اقامت برای کارکنان اقماری می باشد.

 تکنسین مکانیک

تمام وقت،  2 نفر، کاردانی مرتبط،  دارای حداقل 3 سال سابقه تعمیر و 

نگهداری خطوط کنسانتره آهن،  دارای توانمندی های فنی مرتبط)مورد 

 سنجش قرار می گیرد(

  این شرکت دارای امکانات رفاهی و اقامت برای کارکنان اقماری می باشد.

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر 

 ارسال نمایند.

hr@ariafateh.com

 استخدام 3 عنوان شغلی از استان های اصفهان، کرمان و یزد جهت کار در مروست
هلدینگ معدنی و صنعتی آریا فاتح خاورمیانه، به منظور تامین نیروی انسانی یکی از شرکت های تابعه خود فعال در حوزه تولید فرآوری مواد معدنی 

در استان یزد )منطقه مروست- اسمالون( از کلیه واجدین 
شرایط مشاغل مورد نیاز خود از استان های اصفهان، کرمان و یزد دعوت به همکاری می نماید.

 کارمند اداری )خانم(

 فن بیان و روابط عمومی باال، حداقل مدرک کارشناسی 

 حداقل دو سال سابقه کار )سابقه مرتبط مزیت محسوب می شود(

 حداکثر 35 سال سن ، آشنایی با نرم افزار های آفیس

 حقوق ثابت + بیمه

 کارمند واحد ارسال و بسته بندی )خانم(

 آشنایی با نرم افزار های آفیس،مسئولیت پذیری، تعهد و نظم باال

 عالقه مند به کار تیمی، انعطاف پذیری در شرایط حجم کاری باال

  ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 9 تا 18 و پنج شنبه 9 تا 13

 کارمند بازرگانی

 کارشناسی، حداقل 2 سال سابقه کار

 تسلط مناسب بر زبان انگلیسی و مکاتبات بازرگانی

 دارای روحیه کار تیمی و انعطاف پذیری ، حقوق ثابت + بیمه

 کارشناس ارتباط با مشتری

 فن بیان و روابط عمومی باال، حداقل مدرک کارشناسی 

 حداقل دو سال سابقه کار  مرتبط ، حداکثر 35 سال سن 

 آشنایی با نرم افزار های آفیس، حقوق ثابت + بیمه

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده در بخش 

 اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند

09936342388

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

یک شرکت فعال در زمینه واردات ایمپلنت های دندانی و تجهیزات دندانپزشکی

 با 15 سال سابقه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران )محدوده شرکت: میرداماد( از افراد با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

 استخدام مهندس معماری در شرکت گسترش مبلمان آسیا در البرز
 گسترش مبلمان آسیا جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

Revit - Autocad - 3D MAX مهندس معماری:  تمام وقت،  دارای سابقه کار، کارشناسی معماری، با 5 سال سابقه کار مرتبط، آشنا به نرم افزارهای 
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

hatampour@rfactory.ir

دعوت به همکاری
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حمایت شرکت شهرک های صنعتی از طرح های 
تامین نیاز فناورانه 

بــا حمایــت شــرکت شــهرک های صنعتــی فــارس، 
ــه  ــای فناوران ــه نیاز ه ــتارتاپی ارائ ــداد اس ــن روی هفتمی
ــزار  ــع کوچــک و متوســط اســتان در شــیراز برگ صنای

شــد.
معـاون صنایـع کوچـک شـرکت شـهرک های صنعتـی 
بنیـان و  از شـرکت های دانـش  بـه حمایت هـا  فـارس 
اسـتارتاپ ها اشـاره و گفـت: واحد هـای صنعتـی کوچک 
و متوسـط بیشـتر از گذشته نیازمند اسـتفاده از ظرفیت 
اسـتارتاپ ها و واحد هـای دانـش بنیـان بـرای افزایـش 

بهـره وری تولید هسـتند.
شـهرام کمـال زاده یکـی از مأموریت های این شـرکت در راسـتای تقویت و حمایت از صنایـع و رفع موانع 
تولیـد را حمایـت از رویداد هـای اسـتارتاپی اعالم کـرد و گفت: در ایـن زمینه تاکنون ۷رویداد اسـتارتاپی 

باحمایت این شـرکت برگزار شـده اسـت.
او گفـت: برگـزاری رویداد هـای اسـتارتاپی بـه منظور جذب سـرمایه برای شـرکت های نوپا و اسـتارتاپ ها 

و تسـهیل انجـام فراینـد رشـد آن ها در بـازار در اولویت برنامه های حمایتی این شـرکت قـرار دارد.
بـه گفتـه معـاون صنایـع کوچـک شـرکت شـهرک های صنعتی فـارس، بـا توجه بـه تحـوالت روز افزون 
در فناوری هـا، واحد هـای صنعتـی کوچـک و متوسـط بیشـتر از گذشـته نیازمنـد اسـتفاده از ظرفیـت 

اسـتارتاپ ها و واحد هـای دانش بنیـان بـرای افزایـش بهـره وری تولیـد هسـتند.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/35268

کوهستانیان اعالم کرد؛ 

راهیابی ۶۰ ایده به مرحله نهایی رویداد نمایشگاه 
»هر خانه یک کارخانه« 

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان 
سیســتان و بلوچســتان از راهیابــی ۶۰ ایــده بــه مرحلــه 
ــک  ــه ی ــر خان ــگاه »ه ــده آرا نمایش ــداد ای ــی روی نهای

ــه« خبــر داد. کارخان
بـه گـزارش آنـا از ایرانشـهر، رویـداد ایـده آرا بـا عنـوان 
نمایشـگاه »هـر خانـه یک کارخانـه« در راسـتای رویداد 
ملـی گام دوم دانشـگاه آزاد اسـالمی و با هدف اسـتفاده 
و حمایـت از ایده هـا و طرح هـای نـو و فناورانـه در محل 
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد ایرانشـهر برگـزار و بیش از 

۶۰ ایـده ارائه شـد.
اسـماعیل کوهسـتانیان عضو هیئت علمی دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در این 
نشسـت دربـاره رونـد برگـزاری رویـداد ایـده آرا عنـوان کـرد: رویـداد ایـده آرای این دانشـگاه بـا حمایت 
معاونـت پژوهشـی و ثبت نـام اولیـه بیـش از ۲۲۰ نفـر برگـزار و بعـد از ارزیابـی اولیـه ۶۰ ایده بـه مرحله 

ارائـه نهایی ارائه شـد.
رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد ایرانشـهر هـم گفت: رویـداد ایده آرای دسترسـی برای ایده پـردازی و 

بیـان ایده برای حل مسـائل اسـت.
سـیدغالمرضا حسـینی پور اضافـه کـرد: هـدف رویـداد ایـده آرا، پـرورش قدرت خاّلقیـت و ایده پـردازی، 
توسـعه کسـب و کار مبتنـی بـر فنـاوری و نـوآوری و تبدیـل ایـن ایده هـا بـه محصـوالت مورد نیـاز بازار 

است.
حجت االسـالم والمسـلمین عیسـی بزمانـی امـام جمعـه ایرانشـهر هم مطـرح کرد: بـا توجه بـه باالبودن 
آمـار جوانـان و بیـکاری بسـیاری از آنـان در ایرانشـهر بـا برگزاری این مراسـم، شـناخت ایده هـای برتر و 

حمایـت از آن می تـوان میـزان اشـتغال را افزایش داد.
علـی شـعبانی، فرمانـدار ایرانشـهر هم یـادآور شـد: برگزاری ایـن رویدادها موجب می شـود کـه ایده های 
نابـی از آنهـا اسـتخراج شـود و با حمایـت از این ایده ها می توان زمینه را برای رشـد و بالندگی شهرسـتان 
ایرانشـهر و اشـتغال مهیـا کـرد و قـول حمایـت حداکثری و معرفـی ۱۰ نفر کـه دارای ایده برتـر بودند را 

به صندوق هـای کارآفرینی و تسـهیالت را داد.
در حاشـیه رویـداد ایـده آرا نمایشـگاه »هـر خانـه یـک کارخانـه« بـا هـدف شـناخت اسـتعدادهای برتـر 

شهرسـتان متشـکل از ۴۲ غرفـه محصـوالت تولیـدی شـرکت کنندگان برگـزار شـد.

باشگاه کارآفرینی نوجوانان دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه راه اندازی می شود 

مدیــر دفتــر کارآفرینی و اشــتغال دانشــگاه علوم پزشــکی 
نوجوانــان  کارآفرینــی  باشــگاه  گفــت:  کرمانشــاه 
ــا  ــتانه ب ــاط دوس ــراری ارتب ــرای برق ــگاه ب ــن دانش ای
ــی  ــارت کارآفرین ــوزش مه ــیر آم ــوزان در مس دانش آم

می شــود. راه انــدازی 
ــزود:  ــا اف ــه ایرن ــو ب ــت وگ ــیدی« درگف ــد رش »محم
ــای  ــر آموزش ه ــز ب ــر تمرک ــالوه ب ــگاه ع ــن باش در ای
مناســب بــرای تبدیــل کــردن نوجــوان بــه یــک 
کارآفریــن نــوآور و آمــوزش مهارت هــای نــرم بنیادین، 
دیــدار چهــره بــه چهــره بــا کارآفرینــان نــوآور بــرای الگوپذیــری موثــر و شــبکه ســازی ســالم و موثــر 

ــت. ــر اس ــز مدنظ ــی نی ــه کارآفرین ــاِن دارای روحی ــن نوجوان بی
وی اظهـار داشـت: هـم اکنـون در برخـی از کشـورها که بـه ایـن رونـد روی آورده اند، امـکان صحبت از 
ایده هـای خالقانـه کسـب و کار بـرای نوجوانـان مهیـا شـده؛ این ایـده ها به مـرور چکـش کاری و اصالح 

مـی شـود کـه منجر به رشـد ایـده هـای خالقانـه نوجوانان می شـود.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/352683

»کتاب ساز«؛ کارگاهی برای 
اشتغال هنرمندان قزوینی 

محمــــد رازقــی،  مدرس 
ــت:  ــاب ســاز« گف کارگاه »کت
یکــی از اهــداف برگــزاری این 
ــدان  ــت از هنرمن کارگاه حمای
حــوزه نشــر اســت بــه طــوری 
ــری  ــوزه هن ــدات ح ــه تولی ک
ــت در  ــرار اس ــه ق ــن ک قزوی
ســال ۱۴۰۱ منتشــر شــود 
شــهر  هنرمنــدان  توســط 

ــد. ــد ش ــاده خواه ــی و آم ــان طراح خودم
محمـد رازقـی، مـدرس کارگاه »کتا ب سـاز« در گفت وگـو بـا ایکنـا از 
قزویـن، گفـت: کارگاه تخصصـی طراحـی جلد کتـاب، طراحی هویت 
بصـری و صفحه آرایـی انـواع کتـاب بـرای اولین بـار در اسـتان قزوین 
بـه همـت حـوزه هنـری اسـتان، دوشـنبه ۲۳ اسـفندماه سـاعت ۱۶ 
برگزار می شـود، مدرسـان ایـن دوره از کارگاه آموزشـی بنده و مهدیه 

خسـروانی هستیم.
وی افـزود: ایـن کارگاه با هدف اصلـی استانداردسـازی تولیدات حوزه 
نشـر اسـتان قزویـن در سـطح ملـی حـوزه کتاب با اسـتاندارد سـطح 
ناشـران و  ملـی ویـژه هنرمنـدان طراحـی گرافیـک، صفحه آرایـی، 
نویسـندگان به منظـور آشـنایی بـا فراینـد تخصصـی طراحـی جلد و 

صفحه آرایـی کتـاب برگـزار می شـود.
مـدرس کارگاه صفحه آرایـی بیان کـرد: یکی دیگر از اهـداف برگزاری 
ایـن کارگاه آموزشـی، حمایـت از هنرمنـدان حـوزه نشـر اسـت بـه 
طـوری کـه تولیـدات حـوزه هنـری قزویـن کـه قـرار اسـت در سـال 
۱۴۰۱ منتشـر شـود توسـط هنرمندان شـهر خودمان طراحی و آماده 
خواهـد شـد، در واقع ایـن کارگاه از جهتی جنبه اشـتغال بـرای افراد 

مسـتعد را نیـز فراهـم می کند.
وی خاطرنشـان کـرد: طـی سـال آینـده مجموعه و سلسله نشسـت ها 
و کارگاه هـای مختلفـی در ایـن حـوزه برگزار خواهد شـد و بـا افرادی 
کـه بـا موفقیـت ایـن دوره هـا را طـی کننـد قـرارداد طراحـی کتـاب 

می شـود. منعقد 
رازقـی یـادآور شـد: در نشسـت اول محدودیتـی بـرای حضـور افراد 
نداریـم و عالقه منـدان به حوزه گرافیک و نشـر می تواننـد با مراجعه 
به سـایت https://survey.porsline.ir/s/uxC۹۴۸y در دوره 
به صـورت تخصصی تـر  کـه  آتـی  دوره هـای  بـرای  کننـد،  ثبت نـام 
صفحه آرایـی و طراحـی کتـاب آمـوزش داده می شـود الزمـه حضور 

در دوره آشـنایی اولیه اسـت.

معاون وزیر علوم: 

شهر دانشجویی باید پاسخگوی 
تقاضاهای ملی و محلی باشد 

 
علـوم،  وزیـر  معـاون 
و  فنـاوری  و  تحقیقـات 
امـور  ســازمان  رییـس 
بیـان  بــا  دانشـجویان 
دانشـگاه های  روند  اینکه 
کشـور به سـمت پذیرش 
تحصیـالت  دانشـجویان 
حــرکت  در  تکمیـــلی 
اسـت و اکنون ۳۰ درصد 
دانشجـــویان  مجمـوع 

کشـور در مقطع تحصیالت تکمیلی هسـتند، گفت: شـهر دانشـجویی 
بایـد پاسـخگوی تقاضاهـای ملـی و محلـی خـود نیـز باشـد.

هاشـم داداش پـور، در آییـن تکریم رییس سـابق و معارفه سرپرسـت 
دانشـگاه بیرجند اظهار کرد: جمعیت دانشـجویی کشـور در سال ۸۹، 
چهـار میلیـون و ۱۱۱ هـزار نفـر بـود کـه سـال ۹۴ به چهـار میلیون 
و ۸۱۱ هـزار نفـر رسـید و اکنـون بـه سـه میلیـون و ۲۰۰ هـزار نفـر 

کاهـش یافته اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، وی بـا بیـان اینکـه در مقطعی بـا افزایش شـدید 
جمعیـت جـوان و دانشـجویی مواجه شـدیم و متناسـب بـا آن تعداد 
دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالی کشـور نیز به شـدت افزایش یافت، 
تصریـح کـرد: اکنـون کـه رونـد جمعیـت دانشـجویی در دانشـگاه ها 
کاهنـده شـده، طبیعـی اسـت رونـد دانشـگاه ها بـه سـمت تجمیع و 
تمرکـز بیشـتر حرکت کنـد چون منابـع گسـترده ای بـرای توزیع در 

سراسـر محیـط دانشـگاهی نداریم.
وی گفـت: اثـرات و تبعـات ایـن کار نشـان از روند افزاینـده و کاهنده 
دارد چراکـه در جمعیـت دانشـجویی بایـد انبسـاط ایجـاد کنیـم تـا 
بتـوان تعـداد بیشـتری از دانشـجویان را جـذب کـرد و در زمـان روند 

کاهنـده بایـد بر تجمیـع متمرکز شـویم.
داداش پـور دومیـن رویـداد در سـطح دانشـگاه ها را مربـوط بـه تعداد 
دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی بـه کل دانشـجویان عنـوان کـرد 
و ادامـه داد: در گذشـته مجمـوع دانشـجویان دوره هـای کاردانـی و 
کارشناسـی ۹۰ درصـد کل دانشـجویان را تشـکیل می دادنـد امـا 
اکنـون رونـد از کارشناسـی بـه کارشناسـی ارشـد تغییـر کـرده و 
فـارغ از اینکـه نیـاز کشـور چیسـت، به سـمت تحصیـالت تکمیلی 

در حرکـت اسـت.

استاندار بوشهر: 

           معاون وزیر ورزش و جوانان خبر داد: 

امـور جوانـان وزیـر ورزش و جوانـان  معـاون 
از برگـزاری جشـنواره جـوان برتـر ایرانـی بـا 

رویکـرد جدیـد از سـال آینـده خبـر داد.
بـه گزارش ایرنـا از پایگاه خبـری وزارت ورزش 
و جوانـان، وحیـد یامیـن پـور در هشـتادمین 
جلسـه سـتاد ملـی سـاماندهی امـور جوانـان 
بـا حضـور سـید حمیـد سـجادی وزیـر  کـه 
ورزش و جوانـان برگـزار شـد، بـا اسـتقبال از 
پیشـنهادات اعضـای سـتاد مبنـی بر اسـتفاده 
از ظرفیـت کانـون هـا و مسـاجد بـرای برنامـه 
هـای حوزه جوانـان، گفت: آماده ایـم در کانون 
هـای فرهنگـی سراسـر کشـور از فعالیـت های 

اجتماعـی - فرهنگـی و خصوصـا جهـاد تبیین 
کنیم. حمایـت 

احـکام  در  جوانـان  جایـگاه  تبییـن  بـه  وی 
برنامـه هفتـم توسـعه اشـاره کـرد و افـزود: در 
ایـن خصـوص از دسـتگاه هـا مـی خواهیـم تا 
پیشـنهادات خـود را برای تدوین بـرش جوانان 

در برنامـه هفتـم توسـعه بـه مـا ارائـه کننـد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک 
زیرمراجعه نمایید 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/
/News/352705

برگزاری جشنواره جوان برتر ایرانی با رویکرد جدید از سال آینده 

طرح هــای  راه انــدازی  از  بوشــهر  اســتاندار 
پژوهشــی و فناورانــه در منطقــه پــارس جنوبی 

ــر داد. ــهر خب ــتان بوش و اس
احمــد محمــدی زاده گفــت: بایــد اقتصــاد 
ــاوری  ــازی فن ــوآوری و بومی س ــر ن ــی ب مبتن
را جایگزیــن اقتصــاد مبتنــی بــر منابــع کنیــم 
ــت  ــردن آن حمای ــرای طــی ک و شــرط الزم ب
در  نوآورانــه  کارآفرینــی  زیســت بوم های  از 

ــت. ــور اس کش
اولویــت  بــا  طرح هــا  ایــن  او  گفتــه  بــه 
پــارک  و  اســتان  شــرکت های دانش بنیــان 
علــم و فنــاوری خلیــج فــارس واگــذار و ایجــاد 

می شــود.
ایــن موضــوع را اســتاندار بوشــهر در نشســت با 
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران و نماینــده 

عســلویه، کنــگان، دیــر و جــم در مجلــس 
شــورای اســالمی مطــرح کــرد.

ــزای  ــی از اج ــت گاز یک ــد: صنع ــی گوی او م
اصلــی زیســت بــوم نــوآوری در اســتان بوشــهر 

ــت. ــی اس ــه پارس جنوب و منطق
دنبــال  بــه  گفــت:  بوشــهر  اســتاندار 

ــرای فعالیــت  فراهم ســازی بســتری مناســب ب
ــان در حــوزه  ــاوران و شــرکت های دانش بنی فن
نفــت، گاز و پتروشــیمی در منطقــه پــارس 

ــتیم. ــی هس جنوب
ــت  ــن نشس ــد: در ای ــی گوی ــدی زاده م محم
مقــرر شــد برنامه ریــزی و اقدامــات الزم بــرای 
تســریع و تســهیل ایــن موضــوع در دســتور کار 

قــرار گیــرد.
ــهر و  ــتاندار بوش ــت اس ــا درخواس ــن ب همچنی
ــران  ــی گاز ای ــل شــرکت مل ــت مدیرعام موافق
ــه  ــی و فناوران ــای پژوهش ــد طرح ه ــرر ش مق
در منطقــه پــارس جنوبــی و اســتان بوشــهر بــا 
اولویــت شــرکت های دانش بنیــان اســتان و 
پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس پیگیــری 

ــود. ــدازی ش و راه ان

طرح های پژوهشی و فناورانه در منطقه پارس جنوبی راه اندازی می شود 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد: 

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران گفـت: بـا همـه تـوان در تـالش 
هسـتیم تـا شـهر فنـاوری شـهید سـردار سـلیمانی را بـرای فعالیـت هزار 

شـرکت دانـش بنیـان و اسـتارتاپ ها راه انـدازی کنیـم.
بـه گـزارش حـوزه سـایر رسـانه هـا خبرگـزاری تقریـب، دکتـر حسـین 
قناعتـی در گفـت وگـو بـا ایرنـا افـزود: مکانی به مسـاحت ۱۷۰ هـزار متر 
مربـع در منطقـه یافـت آبـاد تهران بـرای  راه اندازی شـهر فناوری شـهید 

سـلیمانی در نظـر گرفته شـده اسـت.

وی ادامـه داد: پیـش بینـی مـی شـود ایـن مجموعـه بتوانـد بـاالی هـزار 
شـرکت دانـش بنیـان و اسـتارتاپی را در خـود جـای دهد. این شـرکت ها 
مـی تواننـد در فضـای مناسـبی تمـام فعالیـت های خـود را اعـم از تولید 

محصـوالت در ایـن مـکان انجـام دهند.
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی تهران خاطرنشـان کرد: تحقـق این موضوع 
عـالوه بر توسـعه فعالیت های شـرکت ها و کاهش مشـکالت آنـان، می تواند 
زمینـه افزایش اشـتغال، رشـد بیشـتر اقتصـاد، صنعت کشـور و همچنین 

شـرایط توسـعه نوآوری و خالقیـت را فراهم کند.
قناعتـی افـزود: اکنـون شـرکت هـای دانـش بنیان و اسـتارتاپی بسـیاری 
در دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران فعال هسـتند امـا پراکنده بـوده و مکان 
مناسـبی بـرای آنها فراهم نشـده بود و یکی از درخواسـت ایـن مجموعه ها 

تعبیه مکان مناسـب اسـت.
کارآزمایی بالینی جراح رباتیک سینا به زودی آغاز می شود

 وی بـه نخسـتین جراحـی از راه دور بـا ربـات ایرانـی در تیـر مـاه امسـال 
اشـاره کـرد و گفت: جراح رباتیک سـینا تسـت حیوانی خـود را با موفقیت 

پشـت سـر گذاشـت و کارآزمایـی بالینی آن بـه زودی آغاز می شـود.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/352681

راه اندازی شهر فناوری شهید سلیمانی در تهران 

معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان خبر داد 

معـاون فنـاوری پارک علم و فناوری دانشـگاه سـمنان از درخشـش پارک 
علـم و فنـاوری دانشـگاه سـمنان در نخسـتین جشـنواره ایده هـای برتـر 

اشـتغال زا و کارآفرینـی خبر داد.
بـه گـزارش بـازارکار به نقـل از خبرگزاری دانشـجو، حمیدرضـا محمدیان 
از  پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه سـمنان  سـمنانی، معـاون فنـاوری 
درخشـش پـارک علم و فناوری دانشـگاه سـمنان در نخسـتین جشـنواره 

ایده هـای برتـر اشـتغال زا و کارآفرینـی خبـر داد.
محمدیـان بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: مصطفـی شـاطری، مدیرعامـل 
شـرکت مهندسـی پویـا فنـاوران انـرژی با ایـده »راه انـدازی اولیـن پلنت 
فکتـوری )مزرعـه طبقاتـی هوشـمند و مکانیـزه( ایـران« موفق به کسـب 
عنـوان »صاحـب ایـده برتـر« در جشـنواره ایده هـای برتـر اشـتغال زا و 

کارآفرینـی شـد.
معـاون فنـاوری پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه سـمنان افـزود: نوآورانـه 
بـودن، میـزان امـکان پذیـری اجـرای ایده هـا، تأثیـر بـر اشـتغال کشـور، 
تعـداد اشـتغال ایجـادی، پایـدار بودن اشـتغال و نیاز به منابـع مالی کمتر 
بـرای اجـرای ایـده از معیار هـای ارزیابـی ایده هـا در ایـن جشـنواره بـود.

وی بـا بیـان اینکـه در مجموع چهار هزار و ۶۵۵ ایده از سراسـر کشـور به 
دبیرخانـه این جشـنواره ارسـال شـده بـود تصریح کـرد: پـس از ارزیابی و 

داوری، ۱۵ ایـده بـه عنـوان برتر، برگزیده و تقدیر شـدند.

وی خاطرنشـان کـرد: شـرکت مهندسـی پویـا فنـاوران انـرژی بـا زمینـه 
فعالیـت »ممیـزی و بهینـه سـازی مصرف انـرژی، تولید مـواد و تجهیزات 
پیشـرفته« در مجموعـه پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه سـمنان مسـتقر 
و محصـوالت تولیـدی ایـن شـرکت، از سـال ۱۳۹۳ تاکنـون، عنـوان 
دانـش بنیـان معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری را بـه خود 

اختصـاص داده اسـت.

درخشش پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در جشنواره 
ایده های برتر اشتغال زا و کارآفرینی 
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