
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار اعالم کرد

فراخوان وزارت اقتصاد برای ارزیابی 
درگاه ملی مجوزها 

رئیـس مرکـز مطالعـات، پایـش و بهبـود فضـای کسـب وکار وزارت اقتصـاد 
از فعـاالن اقتصـادی خواسـت بـا مراجعـه بـه درگاه ملـی مجوزهـا و ثبـت 
درخواسـت، ایـن درگاه را ارزیابـی و ایراداتـی را کـه وجـود دارد، اعـام کننـد. 
امیـر سـیاح، دربـاره آخرین وضعیـت درگاه ملی صدور مجوزهای کسـب و کار 
گفـت: درگاه ملـی مجوزهـا آمـاده بهره بـرداری اسـت و همچون هتـل ۱۴۰۰ 
اتـاق اسـت کـه هـر اتاق به مثابه مجوز یک کسـب و کار اسـت امـا چون هتل 
نوسـاز اسـت مـردم بایـد اسـتفاده کننـد تـا عیـوب آن آشـکار شـود. وی 
تأکیـد کـرد: از افـراد و فعـاالن اقتصـادی دعـوت می کنیـم بـه ایـن درگاه 
مراجعـه کننـد و درخواسـت مجوزهای خـود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند 

و اگر اشـکالی داشـته باشـد بـه وزارت اقتصاد اعـام کنند. 
رئیـس مرکـز مطالعـات، پایـش و بهبـود فضای کسـب و کار درباره مشـکات 
درگاه توضیـح داد: ممکـن اسـت افـراد مجـوز کسـب و کاری کـه می خواهند 
در درگاه نباشـد، ممکـن اسـت شـرایط صـدور مجـوز مبهـم باشـد البتـه در 
تدویـن شـرایط تـاش کردیـم هیـچ ابهامی وجـود نداشـته باشـد. وی ادامه 
داد: یـا اینکه ممکن اسـت شـرایط سـختی برای صدور مجـوز در درگاه تعیین 
شـده باشـد و دیگر اینکه دسـتگاه شـرایط دشـوارتری برای صدور مجوز برای 
فعـاالن اقتصـادی در نظر گرفته باشـد که مـوارد این چنینی باید اعام شـود. 
سـیاح گفـت: در درگاه ملـی مجوزهـا امکان گـزارش دهی وجـود دارد و افراد 
می تواننـد بـه آدرس Mojavez.ir مراجعـه کننـد و در ایـن درگاه شـماره 
تمـاس )۰۹۳۶۴۳۴۳۳۲۳( درج شـده تا هر مشـکلی کـه در فرایند اخذ مجوز 

بـه وجـود می آید به شـماره مذکـور پیامـک کنند. 

در دیدار مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید 

آیت اهلل اعرافی بر تقویت و حمایت
 از مشاغل کوچک و خانگی تاکید کرد 

 آیـت اهلل اعرافـی در دیـدار مدیرعامـل صنـدوق کارآفرینـی امیـد، بـر تقویت و 
حمایـت از مشـاغل کوچـک و خانگـی تاکیـد کرد

بـه گـزارش بـازارکار ، آیـت اهلل اعرافـی در دیـدار نعمـت ا.. رضایـی، مدیرعامـل 
صنـدوق کارآفرینـی امیـد کـه در دفتـر مدیر حـوزه هـای علمیه در قـم برگزار 
شـد در سـخنانی با اشـاره بـه اقدامات حوزه علمیـه قم در فقه معاصـر گفت: در 
مجموعـه تحقیقـات مباحـث مورد نیـاز نظام اسـامی نیز هم اکنـون ۱۰۰پروژه 
در حـال انجـام اسـت کـه در ایـن امور نیـز ظرفیـت مطلوبی جهت همـکاری با 

صنـدوق کارآفرینـی امید وجـود دارد.
وی بـا اشـاره بـه نزدیکـی بـه سـالروز شـهادت امیرالمومنیـن)ع( گفـت: 
امـام علـی)ع( بـه همـان میـزان کـه بـر روی مباحـث معرفتـی و سیاسـی 
دقـت نظـر داشـت بـر مسـاله عدالـت اقتصـادی و توزیـع عادالنـه امکانـات نیز 
تاکیـد مـی کـرد و در طـول نزدیـک به ۵ سـال خافت ایشـان، عدالـت توزیعی 
و اجتماعـی در اوج بـود و همـه مـردم از رفاهیـات اولیـه زندگـی مانند مسـکن 

بودند. برخـودار 
آیـت اهلل اعرافـی بـا تاکیـد بر ضـرورت تامین زیرسـاخت های مورد نیـاز زندگی 
انسـانی ماننـد مسـکن، اشـتغال و عدالـت اقتصـادی در جامعـه، اظهـار داشـت: 
تنگناهـای اقتصادی سـبب شـده تـا دسـتاوردهای نظام نیـز دیده نشـود و الزم 
اسـت دولـت سـیزدهم با سرمشـق قـراردادن سـیره امیرالمومنیـن)ع( گام های 
بلنـدی در جهـت رضایتمنـدی مـردم و عدالـت اقتصـادی بـردارد و بـه عبارتی 

شـگرد دشـمن این اسـت کـه دسـتاوردها دیده نشـود.

12صفحه
قيمت: 5000 تومان
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برنامه دولت برای  اشتغال 
جدید در قالب حمایت 

از کارفرمایان 

32

وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اعام کرد  به دنبال 
اعام شـعار امسـال از سـوی مقام معظـم رهبری با 
عنوان»سـال تولیـد، دانش بنیـان و اشـتغال آفرین« 
بسـته حمایتی دولـت بـرای کارفرمایانی کـه ایجاد 

اشـتغال جدیـد دارند، تعریف می شـود.

حمایت کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس از برنامه  های 
علم و فناوری جهاددانشگاهی  

مجلـس  تحقیقـات  و  آمـوزش  کمیسـیون  رییـس 
شـورای اسـامی بـا اشـاره بـه فعالیـت هـای مثبـت 
بنیـان، گفـت:  دانـش  در حـوزه  دانشـگاهی  جهـاد 
جهـاد دانشـگاهی پرچـم علـم و فناوری را در کشـور 

بـاال نگـه داشـته اسـت.
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دام کاریابی های غیرمجاز 
برای متقاضیان کار
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دانشگاه ها برای ایجاد
2000 دوره پسا دکتری 

آماده می شوند

اعالم زمان جشنواره پوشاک 
سنتی جهان اسالم در تهران 

بانک شهر در رشته های 
مختلف استخدام می کند

ــه  ــرکل خان ــوب )دبی ــا محج علیرض
ــت:  ــوری اســامی( گف ــر جمه کارگ
دوســتان  ایــن  کــه  اســت  الزم 
بداننــد مبلــغ اضافــی در مصوبــه 
شــورای عالــی کار داده نشــده اســت 
کــه حــاال کســی بخواهــد آن را 

ــرد! ــس بگی پ

»کارگران کارآفرین« تسهیالت و مشوق های حمایتی
دریافت می کنند

همزمان با اعالم جزئیات برنامه های هفته کارگر اعالم شد 
واکنش دبیرکل خانه کارگر به جلسات

کاهش دستمزدکارگران

دعوت به همکاری 
شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شریف از افراد واجد شرايط شغل

 »کارشناس امور دانشجویي )ناظمه خوابگاه( و نگهبان« از طريق بررسي سوابق، 
مصاحبه و گزينش دعوت به همكاري مي نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به وبگاه اين شركت به آدرس زير مراجعه نمايند:
  mpco.sharif.ir )قسمت اخبار و اطالعيه ها(

شرايط اختصاصي احراز شغل

»ناظمه خوابگاه«

)یك نفر زن(

■ داراي حداكثر 35 سال سن تمام
■ دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي

■ نوع كار شيفتي )به صورت 48-24(

شرايط اختصاصي احراز شغل

»نگهبان«

10 نفر )فقط مرد(

■ داراي حداكثر 35 سال سن تمام
■ دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي

■ حداقل قد 175 سانتي متر
■ انجام خدمت وظيفه عمومي

■ نوع كار شيفتي )به صورت 48-24(

فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزیـر   
و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  گفـت: 
فنـاوری محـور تحقـق فرمـان مقـام 
شـعار  خصـوص  در  رهبـری  معظـم 
سـال ۱۴۰۱ اسـت و در ایـن راسـتا 
برنامـه  دانشـگاه ها  دارد  ضـرورت 
عملیاتـی خـود را در زمینـه توسـعه 
ارائـه دهنـد.  اشـتغال  و  هـا  مهـارت 

برنامه وزارت علوم برای 
مهارت محور کردن آموزش ها

آگهی  استخدام

بانک شهر     )شرکت سهامی عام(
با استعانت از خداوند متعال، بانک شهر به منظور تامین و تکمیل بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز شعب خود 
در سمت بانکدار، بر اساس ضوابط، مقررات و آیین نامه داخلی خود، از بین متقاضیان مرد و زن واجد شرایط، پس 
از کسب موفقیت در آزمون کتبی، با انجام مصاحبه های تخصصی، عمومی و طی مراحل اداری به کارگیری می نماید. 
افرادی که در آزمون کتبی موفقیت الزم را کسب نمایند، برای انجام مصاحبه های عمومی و تخصصی دعوت خواهند 
شد. متقاضیان می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر از روز یکشنبه مورخ 1401/02/04 لغایت روز سه شنبه مورخ 

1401/02/13 به سایت مرکز آزمون به نشانی www.hrtc.ir مراجعه نمایند.

رئیس دانشگاه به مهر خبر داد؛

اجرای طرح تربیت مهندس کارآفرین و کارآمد 
در دانشگاه شهید بهشتی

رئیـس دانشـگاه شـهید بهشـتی از طـرح ایـن دانشـگاه بـرای تربیـت مهندس 
کارآفریـن و کارآمـد در حوزه هـای مختلـف خبـر داد.

سـعداهلل نصیـری قیـداری در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر، از طـرح جدیـد ایـن 
دانشـگاه در راسـتای تربیـت مهندسـان کارآفریـن خبـر داد و اظهار داشـت: در 
حـال حاضـر طرحی تحت عنـوان طرح تربیت مهنـدس کارآمـد و کارآفرین در 

دسـتور کار دانشـگاه شـهید بهشـتی قرار دارد.
رئیس دانشـگاه شـهید بهشـتی ادامه داد: این طرح در واقع به تربیت مهندسـان 
کارآفریـن و توانـا بـرای تشـکیل شـرکت های دانـش بنیـان در صنایع بـزرگ و 
حسـاس کشـور مثل صنعت برق، آب، انرژی، نفت، گاز، محیط زیسـت و مانند 

آنهـا مربوط می شـود.
نصیـری بـا بیـان این مطلب کـه این طرح بـه زودی در هیات رئیسـه دانشـگاه 
مطـرح و مـدل اجرایی آن بررسـی و به تصویب خواهد رسـید، افـزود: امیدواریم 
ایـن طـرح از طـرف صنعت هدف و همچنیـن معاونت علمی ریاسـت جمهوری 

و سـازمان نظـام وظیفه هم حمایت شـود.
وی دربـاره مـدل و چگونگـی حمایت سـازمان وظیفـه در این طـرح توضیح داد 
و گفـت: بـه ایـن صـورت اسـت کـه در صـورت موافقت سـازمان نظـام وظیفه، 
اگـر دانشـجویی موفق شـد شـرکت دانـش بنیان ایجـاد کند، بتواند در شـرکت 

خـودش خدمت سـربازی را طـی کند.
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 به همت دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری وزارت کار :

اطلس ملی اشتغال کشور منتشر شد

اطلـس ملـی الگو هـای اشـتغال کشـور، 
در قالـب یـک گزارش ارزشـمند از سـوی 
موسسـه کار و تامین اجتماعی منتشر شد.

بـه گـزارش بـازارکار، در این گـزارش که 
وری  بهـره  و  کارآفرینـی  دفتـر  توسـط 
رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  کار  نیـروی 
اجتماعـی ، تهیـه و تدویـن شـده اسـت 

بـه برنامـه هـای اشـتغال دسـتگاه هـا و نهـاد هـای مختلـف در زمینـه میـزان 
اشـتغال ایجـاد شـده در هـر نقطه از کشـور و الگوهای پیاده شـده بـرای تحقق 
 ایـن هـدف مشـخص و بسـتر اجرای زیسـت بـوم ملی اشـتغال پرداخته اسـت.

چهـار  از  یکـی  اشـتغال  سـیزدهم،  دولـت  در  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
شـمار  بـه  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  ماموریـت  و  اصلـی  محـور 
اشـتغال  عالـی  شـورای  دبیرخانـه  کار  وزارت  قانـون،  موجـب  بـه  مـی رود. 
کننـده  هماهنـگ  عنـوان  بـه  کار  وزارت  لـذا  و  شـود  مـی  محسـوب 
دسـتگاه هـای اشـتغال زایـی کشـور در زیسـت بـوم ملـی اشـتغال، بـه ایـن 
 هماهنگـی و هـم افزایـی در قالـب »اطلـس ملـی اشـتغال« پرداختـه اسـت.

زیسـت بـوم ملـی اشـتغال بسـتری اسـت کـه دسـتگاه ها در بحـث اشـتغال در 
کنـار هـم قـرار می گیرنـد و ارتبـاط نظام مند اجـزا از این طریق برقرار می شـود. 
جمعـا ۵۲ دسـتگاه در زیسـت بـوم ملی اشـتغال حضـور دارند که دسـتگاه ها و 
 تشـکل های بخـش خصوصـی و مردمـی و نهادهای انقابی را شـامل می شـود.

برنامـه هـای اشـتغال ایـن ۵۲دسـتگاه و نهـاد تدویـن و گـردآوری شـده و 
 ۲۲۲ برنامـه در قالـب اطلـس ملـی اشـتغال جانمایـی و مشـخص شـده اسـت.

مشروح این گزارش در شماره آتی بازارکار منتشر می شود.
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تعریف بسته حمایتی دولت برای کارفرمایانی 

که ایجاد اشتغال جدید دارند 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــعار  ــام ش ــال اع ــه دنب ــرد  ب ــام ک اع
امســال از ســوی مقــام معظــم رهبــری 
ــان و  ــد، دانش بنی ــال تولی ــا عنوان»س ب
اشــتغال آفرین« بســته حمایتــی دولــت 
بــرای کارفرمایانــی کــه ایجــاد اشــتغال 

ــود. ــف می ش ــد، تعری ــد دارن جدی
ــط  ــز رواب ــازارکار از مرک ــزارش ب ــه گ ب
وزارت  اطاع رســانی  و  عمومــی 
ــر  ــی، دکت ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
»حجــت اهلل عبدالملکــی« در نخســتین نشســت شــورای عالــی کار بــا حضــور 
ــت  ــا موضــوع تقوی ــه ب ــی در ســال ۱۴۰۱ ک ــدگان کارگــری و کارفرمای همــه نماین
ــغل  ــه ش ــی ک ــت از کارفرمایان ــت حمای ــه اهمی ــد ب ــزار ش ــغلی برگ ــای ش فرصت ه

جدیــد ایجــاد می کننــد، اشــاره کــرد.
ــه  ــا حضــور هم ــه و مســتمر ب ــه شــکل ماهان ــن نشســت ها ب ــرد: ای ــح ک وی تصری
نماینــدگان کارگــری و کارفرمایــی و بــه منظــور حمایــت از ایجــاد مشــاغل جدیــد 

ــود . ــزار می ش برگ

جمهوری  کارگر  خانه  )دبیرکل  محجوب  علیرضا 
بدانند  دوستان  این  که  است  الزم  گفت:  اسامی( 
مبلغ اضافی در مصوبه شورای عالی کار داده نشده 

است که حاال کسی بخواهد آن را پس بگیرد!
بــه گــزارش بــازارکار از ایلنــا، دبیــرکل خانــه کارگر 
جمهــوری اســامی ایــران بــه اخبــار منتشــر شــده 
ــر برگــزاری جلســات بررســی و بازنگــری  مبنــی ب
ــته و  ــال گذش ــی کار در س ــورای عال ــات ش مصوب
ــش  ــال ۱۴۰۱ واکن ــتمزد س ــل دس ــش حداق کاه

نشــان داد.
کارگــر  خانــه  )دبیــرکل  محجــوب  علیرضــا 
جمهــوری اســامی( بــا اشــاره بــه برگــزاری 
جلســات بازنگــری حداقــل دســتمزد مصــوب 
ــاه  ــاون و رف ــی کار در وزارت کار، تع ــورای عال ش
ــه  ــن وزارتخان ــات ای ــور مقام ــا حض ــی ب اجتماع
ــری در  ــوع بازنگ ــت موض ــد روزی اس ــت: چن گف
دســتمزد ســایر ســطوح ۱۴۰۱ مطــرح شــده 
اســت، البتــه تــا آنجایــی کــه مــن می دانــم، 
ــو غیــر رســمی برگــزار شــده تاکنــون  جلســات ول
منجــر بــه هیــچ نتیجــه ای نشــده اســت. الزم 
ــی  ــغ اضاف ــد مبل ــتان بدانن ــن دوس ــه ای ــت ک اس
ــت  ــده اس ــی کار داده نش ــورای عال ــه ش در مصوب
کــه حــاال کســی بخواهــد آن را پــس بگیــرد! 
ــازار کار نیــز چندیــن مــاه اســت کــه بــه خاطــر  ب
ــه کار نشــان  ــود دســتمزد واکنشــی مثبــت ب کمب
ــه همــراه تعــدادی از همکارانــم  نمی دهــد. بنــده ب
در تشــکیات خانــه کارگــر در هفته هــای اخیــر از 
ــه  ــم و متوج ــوال کردی ــددی س ــای متع کاریابی ه
شــدیم کــه باوجــود معرفــی تعــداد زیــادی فرصــت 
شــغلی حتی در واحدهــای صنعتی و تولیدی، اســتقبالی 

ــزد نمی شــود.  ــود م ــل مســئله کمب ــا به دلی از کاره
وی بــا بیــان اینکــه »در نیمــه دوم ســال گذشــته 
حتــی بعضــی کارفرمایــان حاضــر شــدند دســتمزد 
۵میلیــون تومانــی بــدون کســر حــق بیمــه را ارائــه 
دهنــد کــه بــاز هــم اســتقبالی نشــد« اضافــه کــرد: 
ــا  ــان یکــی از کاریابی ه ــال در همــان زم ــرای مث ب
ــزار  ــه ۱۱ه ــرد ک ــام ک ــا اع ــه م ــهر ری ب در ش
ــرای  ــه ب ــتیم ک ــده داش ــت ش ــت کار ثب درخواس
ــان  ــه متقاضی ــا کلی ــغل ب ــی ش ــرای معرف ــا ب آن ه
)کارجویــان( بــا حداقــل دســتمزد و حتــی گاهــی 
ــه  ــم ک ــل دســتمزد تمــاس گرفتی بیشــتر از حداق
از میــان آن هــا حتــی یــک مــورد هــم پاســخ داده 
نشــد. در ایــن شــرایط به نظــر می رســد کــه 
ــان  ــع کارفرمای ــه نف ــتمزد ب ــش دس ــا افزای اتفاق

ــد اســت.  ــی و مول بخــش صنعت
ــاغل  ــث مش ــه »بح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوب ب محج
دارد  امــکان  و  اســت  متفــاوت  خدماتــی 

کارفرمایــان در ایــن بخــش مــدت کوتاهــی تحــت 
فشــاری مختصــر قــرار بگیرنــد« ادامــه داد: ممکــن 
ــاوت  ــاغل متف ــن مش ــتقبال از ای ــوع اس ــت ن اس
باشــد و هزینه هــای متفاوتــی داشــته باشــند، 
ــزدی  ــت م ــا وضعی ــازار کار ب ــه کل ب ــا مجموع ام
ــازار  ــن ب ــه اشــتغال در ای ــی ب ســال گذشــته اقبال
ــل  ــه دلی ــک جنب ــز از ی ــا نی ــی م ــتند. نگران نداش
امــکان رکــود و تعطیلــی در تولیــد و فعالیــت 
اقتصــادی کشــور اســت کــه به دلیــل مــزد بســیار 

پاییــن تشــدید می شــود. 
دبیــرکل خانــه کارگــر بــا تاکیــد بــر اینکــه »رقــم 
ــرآورد شــده دســتمزد کــه می بایســت پرداخــت  ب
ــت  ــوب اس ــم مص ــن رق ــش از ای ــیار بی ــود بس ش
ایــن را خــود آقایــان تصمیم گیــر و حاضــر  و 
ــرد:  ــح ک ــد« تصری ــی کار می دانن ــورای عال در ش
ــب  ــم تصوی ــه رق ــد ب ــد بای ــل ۳۰-۴۰درص حداق
شــده فعلــی دســتمزد در شــورای عالــی کار بایــد 
ــی  ــه رقم ــک ب ــم نزدی ــن رق ــا ای ــود ت ــزوده ش اف
ــد.  ــام کردن ــبه و اع ــان محاس ــه خودش ــد ک باش
ــس  ــین مجل ــران در ادوار پیش ــردم ته ــده م نماین
ضمــن هشــدار دربــاره نتایــج منفــی تــاش بــرای 
کاهــش مــزد اظهــار کــرد: مــا همــواره می گوییــم 
ــران جمعیــت بســیار بزرگــی در کشــور  کــه کارگ
هســتند و رنجــش آن هــا از انقــاب و نظــام و دولت 
موضــوع مهمــی اســت و آن طــور کــه نقــل شــده، 
ــب  ــل از تصوی ــم قب ــرم ه ــور محت ــس جمه رئی
ــد کــرده  ــل دســتمزد و هــم پــس ازآن تاکی حداق
ــران  ــت کارگ ــح و رضای ــا مصال ــه حتم ــد ک بودن
مدنظــر وزارت کار بــرای تصمیم گیــری باشــد. 
ــه  ــد درنظــر داشــت ک ــا بای ــن اوصــاف حتم ــا ای ب
ــه باعــث ســرخوردگی و ایجــاد  ــم ک ــی نکنی اقدام
فاصلــه میــان کارگــران بــا بدنــه مدیریتــی کشــور 
شــود، زیــرا آســتانه تحمــل آن هــا بیشــتر از میــزان 

ــی نیســت.  فعل
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه »مــا معتقدیــم مجموعــه 
ــی کار  ــورای عال ــم ش ــد روی تصمی وزارت کار بای

ــری  ــدگان کارگ ــت: نماین ــد« گف ــتادگی کن ایس
و کارفرمایــی داخــل شــورای عالــی کار بایــد 
بداننــد کــه تصمیــم بــرای کاهــش دســتمزد بــه نفــع 
هیچ کــس نخواهــد بــود. هرچنــد بــه دانایــی 
کارگــری  گــروه  در  برادران مــان  هوشــیاری  و 

ــم.  ــته و داری ــاد داش ــی کار اعتق ــورای عال ش
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه اکنــون کلیــه 
ــبات  ــال محاس ــزد امس ــه م ــه ب ــان باتوج کارفرمای
ــود را  ــوالت خ ــای محص ــام داده و به ــود را انج خ
ــش  ــا آن افزای ــب ب ــق داده و متناس ــا آن تطبی ب
داده انــد، کاهــش دســتمزد تنهــا می توانــد بــه صــورت 
ــان  ــب صاحب ــه جی ــه ای ب ــود اضاف ــه س یک طرف
ســرمایه ســرازیر کنــد. مــا مخالــف رســاندن ســود 
ــود  ــد س ــرا بای ــا چ ــتیم ام ــان نیس ــه کارفرمای ب
اضافــی تنهــا از جیــب کارگــران بــه جیــب کارفرمــا 

ســرازیر شــود؟ 
ــزد  ــش م ــرد: افزای ــح ک ــه تصری ــوب در ادام محج
دیگــر اثــر تورمــی نــدارد زیــرا هرچــه تاثیــر 
تورمــی هــم اگــر داشــت، در ایــن هفته هــای اخیــر 
پــس از آغــاز ســال جدیــد تاثیــر خــود را گذاشــته 
اســت و حتــی اگــر تورمــی بــه خاطــر مــزد اضافــه 
ــتمزد  ــش دس ــا کاه ــون ب ــم اکن ــد ه ــده باش ش
نخواهــد شــد.  و کمتــر  برنگشــته  عقــب  بــه 
مطمئــن هســتیم کــه کارگــران و تشــکل های 
ــم  ــر از تصمی ــه کارگ ــه اعضــای خان ــا از جمل آن ه
نماینــدگان کارگــری خــود در شــورای عالــی کار و 
مصوبــه آن هــا حمایــت خواهنــد کــرد و خدشــه بــه 
ــد گذاشــت.  ــا را بی پاســخ نخواهن تصمیمــات آن ه
دبیــرکل خانــه کارگــر در پایــان خطــاب بــه 
مقامــات وزارت کار گفــت: مــا می دانیــم از طریــق 
ــر کار  ــخص وزی ــار روی ش ــات فش ــی جریان برخ
بــرای کاهــش دســتمزد مصــوب بســیار زیــاد 
اســت، امــا ایشــان را بــه پایــداری در ایــن موضــوع 
ــتادگی  ــون ایس ــه تاکن ــم و از اینک ــوت می کنی دع
ــد  ــا تاکی ــم، ام ــکر می کنی ــان تش ــد از ایش کردن
داریــم ایســتادگی بایــد تــا انت هــا باشــد و بــه یقیــن 
ــا  ــتادگی معن ــن ایس ــه ای ــت ک ــای کار اس در انته
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــن تصمی ــد. بهتری ــدا می کن پی
اصــا ورودی بــه مســئله کاهــش دســتمزد نشــود 
بــرای  بگیرنــد،  اگــر تصمیمــی می خواهنــد  و 
ــرض  ــح ع ــد. صری ــاش کنن ــزد ت ــه م ــزودن ب اف
ــرای  ــی ب ــه تصمیم ــن زمین ــر در ای ــم اگ می کن
ــه شــود،  ــل دســتمزد مصــوب گرفت کاهــش حداق
از هیــچ یــک از ابزارهــا و توانایی هــای کارگــران و 
تشــکات جهــت احقــاق حــق فروگــذار نخواهیــم 
کــرد. برادرانــه توصیــه می کنــم صبــر جامعــه 
کارگــری در ایــن خصــوص مــورد آزمایــش قــرار نگیرد! 

وزیر کار ایستادگی خود را استمرار بخشد 

واکنش دبیرکل خانه کارگر به جلسات وزارت کار برای کاهش دستمزد
 

معاون حقوقی و امور مجلس 
تحقیقــات  علـوم  وزارت 
اینکه  بیــان  با  فناوری  و 
آموزش  گستــرش  و  رواج 
قانون  ضعف هــای  مجازی 
تقلب علمی را آشکار کرده 
گسترش  با  گفت:  است، 
آموزش  مجــازی، تقلب در 
برخط  علمی  آزمون هــای 

نیز تشدید شده است و قانون در خصوص آنها پوششی ندارد.
به گزارش بازارکار، دکتر مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری گفت: مقابله با تقلب علمی از زمان آغاز بکار دوره 
جدید با جدیت بیشتری دنبال می شود به گونه ای که به طور متوسط شکایات 
با  مرتبط  اشخاص  و  موسسات  گروه ها،  کانال ها،  و  سایت ها  علیه  مطروحه 

فعالیت های غیرمجاز بیش از ۲ برابر شده است.
خدمات  شرکت های  با  مکاتبه  گفت:  فارس  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  وی 
ارتباطی تلفن همراه ایرانسل، رایتل و همراه اول در خصوص توجه به قانون مصوب 
و جلو گیری از ارسال پیام های انبوه حاوی تبلیغات غیر مجاز علمی یکی از 

اقدامات پیشگیرانه این معاونت است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: 
مکاتبه با شهرداری تهران درباره عدم صدور مجوز تبلیغ در فضای شهری و جمع آوری و 
پاک سازی آثار تبلیغات غیر مجاز علمی از معابر و تابلوهای اعانات و مکاتبه 
با  مقابله  و  پیشگیرانه  تدابیر  اتخاذ  لزوم  درباره  دانشگاه های کشور  با روسای 
تهیه آثار علمی از طریق کمیته اخاق در پژوهش یا هیأت تخلفات انضباطی 
و همچنین معرفی نماینده حقوقی خود به دادسراهای عمومی مراکز استان 
اقدامات  از  خاص  ضابط  عنوان  به  گواهی  اخذ  و  آموزش  برای  شهرستان  یا 

پیشگیرانه این معاونت است.
وی ادامه داد: اعام اسامی دانشجویان متخلفی که با افراد یا مؤسسات غیر مجاز 
قرارداد تهیه مقاله یا پایان نامه منعقد کرده اند به دانشگاه های مربوط و دانشگاه 
آزاد برای اقدام قانونی و مکاتبه با سازمان سنجش و آموزش کشور، سازمان امور 
دانشجویان و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی درباره تکمیل وضعیت 
دانشجویانی که اطاعات آنها در قرارداد موسسات غیر مجاز ناقص بوده نیز از اقدامات 

پیشگیرانه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.
فرخی درباره اقدامات قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری گفت: از سال ۱۳۹۷ حسب مدارک و مستندات واصله، شکایاتی علیه 
سایت ها، کانال ها و گروه ها در فضای مجازی و اشخاص و مؤسسات فعال در 
زمینه تهیه آثار علمی متقلبانه که بالفعل یا بالقوه در این زمینه فعالیت داشتند، 
در دادسرای عمومی و انقاب تهران اقامه و پیگیری شده است، به نحوی که به طور 
کانال های  سایت،  چندین  مدیران  علیه  شکایت  یک  ماه،   ۲ هر  در  میانگین 
ارسال  یا  در سطح شهر  تبلیغ  از طریق  که  گروه هایی  و  اشخاص  یا  تلگرامی 
پیامک فعالیت می کردند در مرجع قضائی طرح و در مجموع تاکنون نسبت به 
۴۰ شخص حقوقی، ۴۶ شخص حقیقی، ۵۷ سایت و کانال های تلگرامی فعال 

غیر مجاز و تعداد ۱۳۸ رشته خط تلفن ثابت یا سیار اقامه شکایت شده است.

آموزش  مجازی باعث افزایش تقلب
 در آزمون های علمی شده است 

                           دکتر عبدالملکی خبر داد:  

سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی
 و امور اداری وزارت آموزش و پرورش

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم مطرح کرد  

امیــد گفــت:  مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی 
امســال ۱۰۰ هــزار تســهیات اشــتغالزایی خــرد در 
ــد  ــد تعه ــه ۳۰ درص ــود ک ــت می ش ــور پرداخ کش
ــول  ــتغال درط ــون اش ــک میلی ــاد ی ــت در ایج دول

ــد داد. ــش خواه ــال را پوش س
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، نعمــت اهلل رضایــی در 
دیــدار بــا اســتاندار قــم افــزود: ســهم اســتان قــم از 
تســهیات صنــدوق کارآفرینــی امیــد در ســالجاری 
ــتر  ــر بیش ــته ۶.۵ براب ــال گذش ــا س ــه ب درمقایس

شده اســت.
ــان  ــا پای ــه کــرد: پیــش بینــی می شــود ت وی اضاف
ســال ۶۰۰ میلیــارد تومــان تســهیات بــرای قــم بــا 
هــدف اشــتغالزایی در مناطــق روســتایی و محــروم 
پرداخــت شــود؛ بــرای ســه مــاه نخســت ســالجاری 
نیــز ۲۰۰ میلیــارد تومــان تســهیات بــه ایــن 

ــت. ــاص یافته اس ــتان اختص اس
ــزار  ــته ۶۰۰ ه ــال گذش ــرد: س ــد ک ــی تاکی رضای
ــه  ــد ک ــت ش ــور پرداخ ــهیات در کش ــره تس فق
حــدود ۵۰ هــزار مــورد از آنهــا در خصــوص طــرح هــای 

اشــتغال آفرینــی بوده اســت.

ــد  ــا تاکی ــد ب ــی امی ــدوق کارآفرین ــل صن مدیرعام
ــدوق در ایجــاد  ــن صن ــول ای ــای مغف ــر ظرفیت ه ب
ــت: هنــوز بســیاری از دســتگاه های  اشــتغال گف
ــه امــد اد هیــچ طرحــی را  ــم ماننــد کمیت هــدف در ق
بــرای دریافــت تســهیات بــه صنــدوق کارآفرینــی 

ــد. ــی نکردن معرف
دســتگاه های  مســئوالن  از  داشــت:  اظهــار  وی 
ــر  ــود حداکث ــی ش ــت م ــتان درخواس ــی اس اجرای
ــا ۱۵ اردیبهشــت مــاه طــرح هــای اشــتغال زایــی  ت

روســتایی و مناطــق محــروم خــود را بــه ایــن 
ــع  ــورت مناب ــد در غیراینص ــی کنن ــدوق معرف صن
منتقــل  دیگــر  اســتانهای  بــه  آن  شــناور 

خواهــد شــد.
رضایــی یادآورشــد: در مجمــوع عملکــرد اســتان قم 
ــع تبصــره ۱۸  طــی ســال گذشــته در جــذب مناب
در پرداخــت تســهیات بــه متقاضیــان روســتایی و 
مناطــق محــروم رضایــت بخــش نبــوده و بخشــی از 

تســهیات اختصاصــی برگشــت خورده اســت.
ــد در روز دوم  ــی امی ــدوق کارآفرین ــل صن مدیرعام
ــی  ــی رضــا اعراف ــات عل ــا آی ــم ب ــه ق ســفر خــود ب
ــعیدی  ــیدمحمد س ــه و س ــای علمی ــوزه ه مدیرح
تولیــت حــرم مطهــر حضــرت فاطمــه معصومه)س( 

دیــدار و گفــت و گــو کــرد.
ــت اهلل  ــا آی ــدار ب ــن دی ــز ضم ــته نی وی روز گذش
سیدهاشــم حســینی بوشــهری رییــس جامعــه 
مدرســین حــوزه علمیــه قــم از طــرح گردشــگری، 
بــوم گــردی و تاریخــی وفایــی در روســتای قاضــی 
بــاال در بخــش خلجســتان قــم بازدیــد بعمــل آورده 

بــود.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید: 

ایجاد ۳۰ درصد اشتغال کشور توسط صندوق کارآفرینی امید دنبال می شود 

تاریخ برگزاری آزمون استخدام
 آموزش و پرورش اعالم شد

ــت  ــش کیفی ــنجش و پای ــز س مرک
ــرورش  آموزشــی وزارت آمــوزش و پ
ــزاری  ــه ای از برگ ــدور اطاعی ــا ص ب
 ۱۶ و   ۱۵ اســتخدامی  آزمــون 

اردیبهشــت خبــر داد.
ایــن  در  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
نهمیــن  اســت:  آمــده  اطاعیــه 
متمرکــز  اســتخدامی  آزمــون 
کشــور،  اجرایــی  دســتگاه های 
رشــته های شــغلی وزارت آمــوزش و پــرورش، صبــح روزهــای پنجشــنبه و جمعــه، 
مــورخ ۱۵ و ۱۶ اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۱ کــه پــس از مــاه مبــارک رمضــان خواهــد 

می شــود. برگــزار  بــود، 

با صدور اطالعیه ای؛

اولویت استخدام آموزش وپرورش
 با مناطق کم برخوردار 

طبق قانون از طریق آزمون استخدامی 
نیروی  می توان  فرهنگیان  دانشگاه  و 
و  کرد  تامین  را  آموزشی  نظر  مورد 
در  جنوبی  خراسان  مانند  استان هایی 

اولویت قرار گرفتند.
ــار،  ــاس نج ــازارکار، عب ــزارش ب ــه گ ب
سرپرســت مرکــز برنامه ریــزی منابــع 
ــوزش  ــور اداری وزارت آم ــانی و ام انس
و پــرورش اظهــار داشــت: کمبــود 
ــا  ــت جــذب ب ــرد و اولوی ــم ک ــع خواهی ــف رف ــن مختل ــا عناوی ــروی انســانی را ب نی
ــا  ــد ســازمانی ب ــدی تعه ــون رتبه بن ــق قان ــرا طب ــود، زی ــد ب ــی خواه ــای بوم نیروه

جــذب نیــروی بومــی اتفــاق می افتــاد.
طبــق قانــون از طریــق آزمــون اســتخدامی و دانشــگاه فرهنگیــان می تــوان نیــروی 
ــی در  ــان جنوب ــد خراس ــتان هایی مانن ــرد و اس ــن ک ــی را تامی ــر آموزش ــورد نظ م

اولویــت قــرار گرفتنــد.
ــتیم و در  ــاال نداش ــه ب ــط رو ب ــذب متوس ــرورش ج ــوزش و پ ــت در آم سال هاس
ــه تربیــت معلــم را بســته بودنــد به طــوری کــه ظرفیــت  دولت هــای قبــل ورودی ب
۲۵ هــزار نفــری دانشــگاه فرهنگیــان بــه ســه هــزار نفــر رســید یعنــی نمی خواســتند 

کاری انجــام شــود.

کارشناس مسائل اقتصادی:

۵۰۰ هزار فارغ التحصیل بیکار 
در رشته حقوق وجود دارند 

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اکنون ۵۰۰ هزار فارغ التحصیل بیکار در رشته 
حقوق در کشور وجود دارند که بخش اعظم آن ها با مشکل مجوزدهی روبرو هستند 

که راهی جز ادامه ندادن در این مسیر و یا رفتن به سراغ فعالیت های دیگر ندارند.
 به گزارش بازارکار از رسا، علی سعدوندی؛ استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی 
درباره ایجاد سامانه ای واحد برای ارائه مجوز برای کسب و کار ها از سال های گذشته 
در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: بحث راه اندازی درگاهی 
واحد به عنوان متولی مجوزدهی از ۱۰ سال گذشته مطرح شده بود، اما پیشرفت 
زیادی نداشت و تا حدودی متوقف مانده بود، ولی در ماه های اخیر پیشرفت زیادی 
پیدا کرده و مجددا در حال احیا شدن است. این مسئله می تواند امید های زیادی را 

برای موفقیت در راه اندازی این سامانه به همراه داشته باشد.
وی با تاکید بر لزوم همراهی سایر نهاد ها و ارگان ها با این سامانه گفت: متاسفانه بعضی 
از دستگاه ها با این سامانه همکاری های الزم را ندارند درحالیکه موفقیت و تسهیل و 

تسریع در روند مجوزدهی نیازمند تعامل میان دستگاه ها با این سامانه است.
سعدوندی اضافه کرد: باید استعام ها برای دریافت مجوز از طریق الکترونیکی فقط 
از مسیر همین درگاه واحد باشد و دیگر نیازی به ارائه مدارک بیشتر به مراکز دیگر 
وجود نداشته نباشد. این موضوع نیازمند همراهی سایر دستگاه ها و وزارتخانه هاست. 
از طریق این سامانه می توان دستگاه های متخلفی که همکاری های الزم را با این 
درگاه نمی کنند شناسایی کرده و جریمه شوند. از سوی دیگر سازمان هایی که طبق 
قانون با این سامانه همراهی الزم را کرده اند و در جهت شکوفایی اقتصادی کشور 

گام برداشته اند را شناخت.
وی با اشاره به اینکه اکثر صنایع ارائه مجوز ها را در حیطه قدرت خود می دانند تا 
هر فردی که از نظر آنان دارای صاحیت است به بازار کار وارد شود، گفت: کسب 
و کار های سنتی همواره با کسب و کا های جدید مقابله می کنند، ولی دولت در این 
حوزه باید برای تسهیلگری در دریافت مجوز ها ورود کند و افراد جدید را به راه اندازی 

کسب و کار ها دعوت نماید.
سعدوندی تصریح کرد: تعارض منافع از حذف موانع برای ورود کسب و کار های 
جدید جلوگیری می کند و در همه صنایع هم این مشکل وجود دارد و تا زمانی که 

این مشکل رفع نشود اقتصاد ایران امکان تغییر نخواهد داشت.

دومیــن دوره طــرح پژوهانــه 
همــراه در قالــب عطــای گرنــت 
بــه طرح هــا و پایان نامه هــای 
ــز  ــت مرک ــه هم ــگاهی، ب دانش
ــراه اول  ــعه هم ــق و توس تحقی

ــرد.  ــه کار ک ــاز ب آغ
بــه گــزارش بــازارکار از اداره کل 
ارتباطــات شــرکت ارتباطــات 
ــه  ــن افتتاحی ــران، آیی ــیار ای س
ــه  ــرح پژوهان ــن دوره ط »دومی
همــراه« روز گذشــته بــا حضــور وحیــد شــاه منصــوری، رییــس مرکــز تحقیــق 
و توســعه همــراه اول و تعــدادی از دانشــجویان بــه صــورت آنایــن برگــزار شــد.

شــاه منصــوری ضمــن معرفــی طــرح پژوهانــه همــراه بــرای دانشــجویان حاضــر 
ــت از  ــعه در حمای ــق و توس ــز تحقی ــف مرک ــی از وظای ــه، آن را یک در جلس
تحقیقــات محــض و کاربــردی در حــوزه نیازمنــدی هــای همــراه اول 

ــرد. ــام ک اع
بــه گفتــه رییــس مرکــز تحقیق و توســعه همــراه اول، ســال گذشــته و در نخســتین 
دوره ایــن طــرح، حــدود ۲۰ میلیــارد ریــال صــرف حمایــت از پایــان نامــه هــای 

ــته  ــال گذش ــر س ــت دو براب ــن حمای ــم ای ــال رق ــه امس ــد ک ــگاهی ش دانش
ــود. خواهــد ب

ــای  ــش ه ــج پژوه ــه نتای ــی  ب ــت ده ــرح را جه ــن ط ــام ای ــدف از انج وی ه
دانشــگاهی و بــرای رفــع نیازهــای پژوهشــی همــراه اول عنــوان کــرد و گفــت: 
در همیــن راســتا روی نتایــج پژوهــش هایــی کــه بــه ســمت تولیــد محصــول 
ــتخدام  ــذب و اس ــه ج ــن زمین ــد و همچنی ــد ش ــرمایه گذاری خواه ــرود، س ب

ــه همــراه اول فراهــم اســت. ــراد مســتعد در مجموع اف
رییــس مرکــز تحقیــق و توســعه همــراه اول همچنیــن ضمــن آرزوی موفقیــت 
بــرای دانشــجویان برگزیــده در ایــن طــرح، از اعطــای جایــزه پایــان نامــه برتــر 

بــه ســه نفــر از دانشــجویان در پایــان ایــن طــرح خبــر داد.
ــز  ــازی مرک ــال و هوشمندس ــای دیجیت ــاون راهکاره ــی، مع ــی اخای محمدعل
ــراز  تحقیــق و توســعه همــراه اول هــم کــه در ایــن جلســه حضــور داشــت، اب
ــرای شناســایی و جــذب نیروهــای  ــی ب ــح باب ــن طــرح فت ــم ای کــرد: امیدواری
ارزشــمند بــه همــراه اول باشــد و زنجیــره ارتبــاط ایــن مجموعــه بــا دانشــگاه 

ــد. ــر کن را مســتحکم ت
در ایــن دوره حــدود ۱۵۰ طــرح پیشــنهادی بــه مرکــز تحقیق و توســعه ارســال 
شــد کــه از ایــن میــان ۸۱ طــرح، شــامل ۴ طــرح پســا دکتــری، ۲۵ رســاله دکتــری و 

۵۲ پایــان نامــه کارشناســی ارشــد پذیرفتــه شــده اســت.

همراه اول در قالب طرح پژوهانه از دانشجویان مستعد حمایت می کند

در قالب اعطای گرنت 

مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید خبر داد

۲۵ هزار ایثارگر تبدیل وضعیت شدند
کارآفرینــی  و  اشــتغال  مدیــرکل 
اســامی  اعــام  از  شــهید  بنیــاد 
دســتگاه هایی کــه قانــون تبدیــل 
اجــرا  را  ایثارگــران  وضعیــت 
ــی و  ــازمان بازرس ــه س ــد ب نمی کنن

داد. خبــر  مجلــس 
بــه گــزارش بــازارکار، قانــون تبدیــل 
وضعیــت ایثارگــران در دســتگاه های 
 ۱۴۰۰ ســال  بودجــه  در  اجرایــی 
ــی از  ــه برخ ــید ک ــب رس ــه تصوی ب
ــون  ــرای قان ــف در اج ــای مختل ــه بهانه ه ــته ب ــال گذش ــی س ــتگاه های اجرای دس

ــد. ــل کردن ــران تعل ــتخدامی ایثارگ ــت اس ــل وضعی تبدی
ــه،  ــرکت های بیم ــا، ش ــی بانکه ــد برخ ــتگاه هایی مانن ــن زاده دس ــه حس ــه گفت ب
نیرو هــای نظامــی و انتظامــی، شــرکت مخابــرات، برخــی شــهرداریها، برخــی 
ــی  ــاف، نهاد هــای غیردولت ــل شــورای حــل اخت ــه مث ــوه قضایی ــه ق ــای تابع نهاد ه
ــوی و  ــدس رض ــتان ق ــتضعفان، آس ــاد مس ــام، بنی ــان ام ــی فرم ــتاد اجرای ــل س مث
ــهید  ــاد ش ــرف بنی ــد و از ط ــرباز می زنن ــون س ــرای قان ــر از اج ــال حاض ... در ح
ــون، مشــکات و  ــرای قان ــه در مســیر اج ــده اســت ک ــام ش ــای الزم انج پیگیری ه
ــع  ــادی رف ــا حــد زی ــوده کــه ت ــون ب ــی در تفســیر و برداشــت قان اختــاف نظر های

ــد. ــده ان ــون ش ــرای قان ــه اج ــاب ب ــتگاه ها مج ــده و دس ش
ــر  ــزار نف ــده ۲۵ ه ــت ش ــل وضعی ــران تبدی ــداد ایثارگ ــت: تع ــن زاده گف حس
اســت و ۱۴ هــزار نفــر نیــز در انتظــار تاییــد ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور 
ــوده و بســیاری از  ــی ب ــه دســتگاه های اجرای ــوط ب ــاً مرب ــار صرف ــن آم هســتند و ای
ایثارگــران واجــد شــرایط نیــز در ســایر دســتگاه ها و واحد هــای تابعــه وزارتخانه هــا 

ــوند. ــا می ش ــده ی ــت ش ــل وضعی ــف تبدی ــازمان های مختل و س

          ثبت نام آزمون استخدامی بانک شهر 
آغاز شد

احمد عبدی پور  رئیس مرکز آزمون جهاددانشگاهی اعام کرد: آزمون استخدامی 
بانک شهر برای استخدام ۱۳۰ نفر در شعب سرپرستی برگزار  می شود.

بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار، داوطلبـان پـس از موفقیـت در مراحـل آزمـون، 
جهـت خدمـت در سـمت بانکـدار در شـعب سرپرسـتی های بانـک شـهر واقـع در 
 شـهرهای مشـهد، تبریز، اصفهان، شـیراز و کان شـهر تهران جذب خواهند شـد.

عبـدی پـور بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: دارا بـودن مـدرک تحصیلـی کارشناسـی 
منابـع  کارآفرینـی،  بازرگانـی،  بانکـی،  )امـور  گرایـش  مدیریـت  رشـته های  در 
انسـانی ، دولتـی اقتصـادی، مالـی و ...... ، علـوم اقتصـادی )بانکـداری ، حسابرسـی، 
زبـان  مترجمـی  و  کامپیوتـر  مهندسـی  صنایـع،  مهندسـی  آمـار،  ریاضـی، 
 انگلیسـی و داشـتن مـدرک کارشناسـی ارشـد در رشـته حقـوق الزامـی اسـت .
رئیـس مرکـز آزمـون جهـاد دانشـگاهی تصریح کـرد: ثبت نـام از ۴ اردیبهشـت ماه 
آغـاز و تـا ۱۰ روز ادامـه دارد و همچنیـن زمان برگـزاری آزمون مـورخ ۶ خرداد ماه 

سـال جاری اسـت.
عاقه منـدان مـی تواننـد برای کسـب اطاعات بیشـتر بـه سـایت اینترنتی به 

نشـانی www.hrtc.ir مراجعه نمایند.

در رشته های مختلف 
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دعوت به همکاری

»شرایط جذب فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاه های برتر«
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی در نظر دارد به استناد بخشنامه شماره 99/14019/50/100 مورخ 

99/2/24 وزیر محترم نیرو تعداد 6 نفر از نیروی مورد نیاز خود را از بین فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاه های 
برتر )دوره های روزانه و شبانه( از طریق مصاحبه و با در نظر گرفتن شرایط ذیل جذب نماید

بخش اول( شرایط عمومی
1. داشتن تابعیت ایرانی

2.انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان
3.عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات

4.نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
5.داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند.

6. اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
7.التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

8.نداشتن منع قانونی برای استخدام و تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها
9.داوطلبین استخدام نباید از مستخدمین ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی یا کارکنان مدت معین / دائم شرکت های وابسته )غیردولتی( 

زیرمجموعه صنعت آب و برق و یا بازخرید خدمت آن ها باشند.
10. احراز صالحیت های عمومی به تایید گزینش پس از قبولی در مصاحبه

11 .داوطلبین پس از قبولی در مصاحبه ، در صورت تایید شرکت توانیر ، وزارت نیرو و پس از تصویب مجمع عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی بنا به نیاز در یکی از شهرستان های استان خراسان جنوبی مشغول به کار خواهند شد و در صورت عدم تحقق هریک 

از شرایط ذکر شده در این بند شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
12 . پذیرفته شدگان می بایست تعهد و ضمانت الزم را برای مدت 5 سال همکاری ارائه نمایند.

13. دانشگاه های مورد پذیرش )دانشگاه های برتر( و سطح دانشگاه ها برابر پیوست شماره یک می باشد

بخش دوم( شرایط اختصاصی
1. داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع ، گرایش و رشته تحصیلی در جدول ذیل

جدول نیازهای استخدامی

عالقمندان جهت اطالعات بیشتر به شماره تلفن 32400450-056 تماس حاصل نمایند.

دعوت به همکاری

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور :     ◄

	

بازار	کار	توسعه	یابد	 بازار	کار	معتقد	است	اگر	 یک	کارشناس	
نرخ	 و	 تعداد	کارجویان	 بیشتر	شود،	 تعداد	فرصتهای	شغلی	 و	
ساماندهی	 طرح	 اگر	 وی،	 گفته	 به	 می	یابد.	 کاهش	 بیکاری	
و	 قراردادی	 نیروهای	 تکلیف	 تعیین	 دولت،	 کارکنان	 استخدام	
تبدیل	وضعیت	نیروهای	شرکتی	به	نتیجه	برسد،			قطعا	در	بهبود	
شرایط	بازار	کار	و	ایجاد	ظرفیت	های	اشتغال	اثرگذار	خواهد	بود.
حفظ	 درباره	 ایسنا	 با	 وگو	 گفت	 در	 ـ	 اسماعیلی	 حاج	 حمید	
امنیت	شغلی	نیروهای	کار	گفت:	معتقدم	قرارداد	کار	فی	نفسه	
چیز	بدی	نیست	ولی	اینکه	فکر	کنیم	می	توانیم	قرارداد	موقت	
را	به	دائم	تبدیل	کنیم	جز	چالش	ها	و	مقاومت	های	بیشتر	در	
افزایش	 باید	امنیت	شغلی	را	از	طریق	 کشور	سودی	ندارد؛	ما	
ظرفیت	های	اشتغال	در	کشور	فراهم	کنیم	و	در	بخش	کسب	و	

کار	سرمایه	گذاری	را	افزایش	دهیم.
یابد	و	مشاغل	زیاد	شود،	 بازار	کار	توسعه	 به	گفته	وی،	وقتی	
خود	به	خود	تعداد	کارجویان	و	نرخ	بیکاری	کاهش	پیدا	می	کند.
منزله	 به	 را	 اشتغال	 ظرفیت	 افزایش	 کار	 بازار	 کارشناس	 این	
امنیت	شغلی	در	کشور	دانست	و	گفت:	بارها	اعالم	کرده	ایم	که	
ظرفیت	های	اشتغال	در	کشور	باید	توسعه	یابد	و	به	قدری	شغل	
و	فرصت	شغلی	در	کشور	ایجاد	شود	که	اگر	کارگری	که	در	یک	
دلیلی	قطع	همکاری	 به	هر	 کار	می	کرده	 یا	مجموعه	 کارگاه	
کند،	بتواند	در	جای	دیگر	مشغول	کار	شود.	اگر	این	اتفاق	بیفتد	
قدرت	مانور	کارگران	و	نیروهای	کار	هم	برای	آنکه	بتوانند	در	

مجموعه	های	مختلف	فعالیت	کنند،	بیشتر	می	شود.
حاج	اسماعیلی	درعین	حال	درباره	تعیین	تکلیف	طرح	ساماندهی	
استخدام	کارکنان	دولت	و	تبدیل	وضعیت	نیروهای	شرکتی	و	
پیمانکاری	ابراز	عقیده	کرد	و	گفت:	دولت	و	مجلس	قول	دادند	
برسانند	 به	سرانجام	 را	 قراردادی	 نیروهای	 تبدیل	وضعیت	 که	
در	خصوص	شرکت	های	 که	 اعتراضاتی	 و	 انتقادات	 دلیل	 به	 و	
شرکت	های	 معتقدم	 کنند.	 ساماندهی	 را	 آنها	 بوده	 پیمانکاری	
پیمانکاری	بدون	دلیل	در	ادارات	و	سازمان	ها	در	حال	فعالیت	
هستند	و	مزیت	خاصی	برای	کشور	ندارند	لذا	بهتر	است	که	کارگران	

و	نیروهای	شرکتی	مستقیما	با	خود	سازمان	ها	قرارداد	ببندند.

اثرات طرح استخدام 
کارکنان دولت و تبدیل 

وضعیت نیروهای شرکتی 
تحقیقـات	 و	 آمـوزش	 کمیسـیون	 رییـس	
مجلس	شـورای	اسـالمی	با	اشـاره	بـه	فعالیت	
های	مثبـت	جهاد	دانشـگاهی	در	حوزه	دانش	
بنیـان،	گفـت:	جهاد	دانشـگاهی	پرچـم	علم	و	
فنـاوری	را	در	کشـور	بـاال	نگه	داشـته	اسـت.

در	 منادی	سفیدان	 علیرضا	 بازارکار،	 گزارش	 به	
مجلس	 تحقیقات	 و	 آموزش	 کمیسیون	 جلسه	
معاونان	 و	 رییس	 حضور	 با	 که	 اسالمی	 شورای	
جهاد	دانشگاهی	برگزار	شد،	با	اشاره	به	فعالیت	
های	فناورانه	جهاد	دانشگاهی،	اظهار	کرد:	امروز	
زیرا	 نیست	 سوم	 جوان	 کشور	 یک	 ایران	 دیگر	
کشورهای	 از	 را	 آسایش	 که	 دارد	 دانشمندانی	

معاند	گرفته	اند.
های	 حوزه	 در	 دانشگاهی	 جهاد	 افزود:	 وی	
لبه	دانش	حرکت	می	کند	و	بخش	 بر	 مختلف	
عمده	موفقیت	های	این	نهاد	به	برکت	حمایت	
های	مقام	معظم	رهبری	از	این	مجموعه	است	و	
امیدواریم	در	سال	جاری	و	با	توجه	به	نامگذاری	
سال،	شاهد	موفقیت	های	بیشتر	جهاد	دانشگاهی	

باشیم.
طیبی	 حمیدرضا	 دکتر	 گزارش،	 این	 اساس	 بر	
نشست	 این	 در	 نیز	 دانشگاهی	 جهاد	 رییس	
جهاد	 بنیان	 دانش	 های	 فعالیت	 به	 اشاره	 با	
راستای	 در	 نهاد	 این	 های	 برنامه	 و	 دانشگاهی	
شعار	سال،	اظهار	کرد:	از	جمله	رویکردهای	کلی	
که	در	فعالیت	های	دانش	بنیان	جهاد	دانشگاهی	
دنبال	می	کنیم	می	توان	به	توسعه	امنیت	غذایی،	
انرژی	 حوزه	حمل	و	نقل،	حوزه	سالمت،	تولید	

آلودگی	 کنترل	 تجدیدپذیر،	 و	 های	خورشیدی	
های	 فعالیت	 حوزه	 زیست،	 محیط	 حفظ	 و	 ها	
فرهنگی	و	ارتقاء	خودباوری	و	هویت	ملی	و	حوزه	

آموزش	و	اشتغال	دانش	بنیان	اشاره	کرد.
با	 کشور	 غذایی	 امنیت	 حوزه	 در	 افزود:	 وی	
حمایت	های	نمایندگان	محترم	مجلس	شورای	
و	سنگین	 دام	های	سبک	 نژاد	 اصالح	 اسالمی،	
در	حال	انجام	است	و	تکنولوژی	به	نژادی	گاو	و	
گوسفند	در	اختیار	جهاد	دانشگاهی	است	و	در	
زمینه	به	نژادی	گونه	های	موثر	شتر،	گاومیش	و	

اسب	نیز	کار	در	حال	انجام	است.
طیبی	تصریح	کرد:	در	زمینه	تولید	گوشت	سفید	
و	 است	 انجام	 حال	 در	 خوبی	 های	 فعالیت	 نیز	
فناوری	های	مرتبط	با	پرورش	ماهی	در	قفس	و	
تولید	بچه	ماهی	بومی	سازی	شده	است.	صحبت	

هایی	با	سازمان	اوقاف	و	امور	خیریه	انجام	شده	
است	که	با	همکاری	هم	در	زمینه	تولید	انبوه	بچه	

های	اقدام	شود.
زمینه	 در	 داد:	 ادامه	 دانشگاهی	 جهاد	 رییس	
تولید	بذر	هیبریدی	نیز	دانش	تولید	چهار	گونه	
انبوه	 تولید	 قرارداد	 و	 داریم	 اختیار	 در	 را	 بذر	
های	 کش	 آفت	 تولید	 است.	 شده	 منعقد	 آن	
بیوتیک	 آنتی	 داروهای	جایگزین	 تولید	 گیاهی،	
تولید	پروبیوتیک	های	پرکاربرد	در	بخش	 ها	و	
حال	 در	 های	 فعالیت	 دیگر	 از	 شیالت	 و	 طیور	
بچه	 تولید	 آرین،	 مرغ	 نژاد	 اصالح	 است.	 انجام	
بذرهای	 تولید	 سردآبی،	 و	 گرم	آبی	 های	 ماهی	
هیبریدی	جدید	و	تولید	اسپرم	تعیین	جنسیت	
شده	حیوانی	از	دیگر	فعالیت	های	هدف	گذاری	

شده	برای	انجام	است.

نژادهای	 جمله	 از	 گلپایگانی	 گاو	 گفت:	 وی	
منقرض	 متاسفانه	 که	 است	 ایرانی	 گاو	 مرغوب	
شده	است.	با	توجه	به	اینکه	سلول	های	این	نژاد	
گاو	را	در	مرکز	ذخایر	ژنتیکی	جهاد	دانشگاهی	
نگهداری	می	کنیم،	موضوع	شبیه	سازی	و	تولید	
انبوه	این	نژاد	ایرانی	در	حال	برنامه	ریزی	برای	
اجرا	است.	از	سوی	دیگر	با	توجه	به	اینکه	شتر	
موثر	 بسیار	 شیر	 و	 گوشت	 تامین	 در	 تواند	 می	
باشد	و	نقش	مهمی	در	امنیت	غذایی	کشور	دارد،	
نژاد	 تکثیر	 و	 ایرانی	 مرغوب	 نژادی	شترهای	 به	
حال	 در	 گاومیش	 همچنین	 و	 سیستانی	 شتر	

برنامه	ریزی	برای	انجام	است.
طیبی	با	اشاره	به	فعالیت	های	این	نهاد	در	زمینه	
حمل	و	نقل،	اظهار	کرد:	با	توجه	به	تاکید	برنامه	
ششم	توسعه	و	با	حمایت	های	مجلس،	ساخت	
یک	رام	قطار	ملی	مترو	با	همکاری	معاونت	علمی	
جهاد	 و	 شد	 انجام	 جمهوری	 ریاست	 فناورانه	 و	
این	قطار	 رانش	 دانشگاهی	کار	ساخت	سیستم	
های	 حمایت	 با	 امیدواریم	 رساند.	 انجام	 به	 را	
نمایندگان	محترم	قرارداد	تولید	انبوه	این	قطار	
یک	 ساخت	 و	 طراحی	 شود.	 منعقد	 امسال	 نیز	
کیلومتر	 	300 سرعت	 و	 واگن	 سه	 با	 قطار	 رام	
بر	ساعت	در	برنامه	امسال	جهاد	دانشگاهی	قرار	
گرفته	است.	تولید	کاتالیست	خودروهای	دیزلی	
و	تولید	باتری	های	شارژ	سریع	برای	خودروهای	
برقی،	از	دیگر	فعالیت	های	در	حال	انجام	در	این	

بخش	است.		

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:    ◄
جهاد دانشگاهی پرچم علم و فناوری را در کشور باال نگه داشته است 

مدیرکل منابع انسانی معاونت توسعه وزارت بهداشت خبر داد  ◄ حاج اسماعیلی ◄
پیگیری جذب ۱۰۰ هزار نیرو

 در وزارت بهداشت 
	

انســانی	 منابــع	 مدیــرکل	 	
وزارت	 توســعه	 معاونــت	
وضعیــت	 دربــاره	 بهداشــت	
وزارت	 اســتخدام	های	
بــرای	 پیگیــری	 بهداشــت،	
ــرو	 ــر	نی ــزار	نف ــذب	۱00	ه ج
ایــن	وزارتخانــه	و	نحــوه	 در	
امتیازبنــدی	پرســنل	بهداشــت	
و	درمانــی	فعــال	در	بحــران	

داد. توضیــح	 اســتخدام،	 بــرای	 کرونــا	
ــاره	 ــنا،	درب ــا	ایس ــو	ب ــرادی	در	گفت	وگ ــیف	اهلل	م ــر	س ــازارکار،	دکت ــزارش	ب ــه	گ ب
آخریــن	وضعیــت	مجوزهــای	اســتخدامی	وزارت	بهداشــت،	گفــت:	مجــوز	اســتخدام	
وزارت	بهداشــت	در	ســال	۱3۹۹	بــه	تعــداد	۴0	هــزار	نفــر	بــوده	کــه	تعــداد	3	هــزار	
مجــوز	در	مردادمــاه	همــان	ســال	از	بیــن	افــراد	حدنصــاب	دار	آزمــون	ســال	۱3۹۸		
اســتفاده	شــد	و	مابقــی	مجوزهــا		نیــز	از	طریــق	آزمــون	اســتخدامی	۲۴	بهمــن	مــاه	

۱3۹۹	اســتفاده	شــد.
پیگیری	برای	استخدام	۱00	هزار	نیرو	در	وزارت	بهداشت

ــال	 ــرای	وزارت	بهداشــت	در	س ــرو	ب ــزار	نی ــاره	درخواســت	مجــوز	۱00	ه وی	درب
ــت	توســعه	در	 ــرای	۱00		هــزار	مجــوز	مطــرح	شــده،	معاون ــز	گفــت:	ب جــاری	نی
ــن	 ــر	ای ــت.	ب ــور	اس ــتخدامی	کش ــازمان	اداری	و	اس ــق	س ــری	از	طری ــال	پیگی ح
اســاس	جلســاتی	در	ایــن	زمینــه	برگــزار	و	مکاتباتــی	هــم	انجــام	شــده	اســت	کــه	

ــه	نتیجــه	نشــده	اســت. البتــه	تاکنــون	منتــج	ب
آغاز توزیع پزشکان طرحی در سال جاری

ــع	پزشــکان	عمومــی	و	دندانپزشــکان	طرحــی	کــه	 ــات	توزی ــاره	جزئی ــرادی	درب م
ــکان	 ــال	۱۴0۱	پزش ــت	اول	س ــع	نوب ــه	داد:	توزی ــت،	ادام ــده	اس ــام	ش ــرا	انج اخی
ــا	 ــه	ب ــن	برنام ــمول	ای ــراد	مش ــده	و	اف ــاز	ش ــل	آغ ــد	روز	قب ــکان	چن و	دندانپزش
ــد.	تاکنــون	تعــداد	۵۱	پزشــک	 ــام	می	کنن ــه	ســامانه	الکترونیــک	ثبت	ن مراجعــه	ب
عمومــی	و	۱۷	دندانپزشــک	عمومــی	ثبت	نــام	کرده	انــد	کــه	ایــن	فراینــد	تــا	هفتــم	
اردیبهشــت	مــاه	۱۴0۱	ادامــه	دارد	و	در	تاریــخ	دهــم	اردیبهشــت	مــاه	نتایــج	توزیــع	

ایــن	نیروهــا	اعــالم	خواهــد	شــد.
نحــوه	امتیازبنــدی	بــرای	اســتخدام	نیروهــای	بهداشــت	و	درمانــی	کــه	در	بحــران	

ــد ــی	کردن ــا	نقش	آفرین کرون
مــرادی	دربــاره	نحــوه	جــذب	نیروهــای	بهداشــتی	و	درمانــی	شــرکتی	کــه	در	عرصه	
کرونــا	نقش	آفرینــی	کرده	انــد	و	قــرار	بــود	بــرای	اســتخدام	آنهــا	امتیازاتــی	در	نظــر	
گرفتــه	شــود،		گفــت:	یکــی	از	امتیازاتــی	کــه	بــرای	پرســنل	بهداشــتی	و	درمانــی	
شــرکتی	کــه	در	کرونــا	نقش	آفرینــی	کردنــد،	در	نظــر	گرفتــه	شــده،	امتیازاتــی	در	
ــت	 ــنوات	خدم ــه	ازاء	س ــه	ب ــوری	ک ــه	ط ــت؛	ب ــان	اس ــابقه	خدمت	ش خصــوص	س

دولتــی،	از	شــرط	ســنی	آنهــا	کســر	می	شــود.
وی	افــزود:	همچنیــن	خدمــت	در	بخــش	کرونــا	نیــز	امتیازبنــدی	شــده	اســت؛	بــه	
ایــن	صــورت	کــه	بــه	ازاء	هــر	مــاه	خدمــت		در	بخــش	کرونــا	۲	امتیــاز		تــا	حداکثــر	
۲0	امتیــاز	عــالوه	بــر	کل	امتیــازات	کســب	شــده	از	ســوی	فــرد،		در	نظــر	گرفتــه	
ــرایط		 ــز	ش ــه	حائ ــی	ک ــداد	نیروهای ــرآورد	تع ــاره	ب ــال	درب ــن	ح ــود.	در	عی می	ش
شــرکت	در	آزمون	هــای	اســتخدامی	وزارت	بهداشــت	هســتند،	بــا	توجــه	بــه	شــرایط	

آگهــی	اســتخدامی	و	تکمیــل	پورتال	هــای	مربوطــه	می	تــوان	اظهارنظــر	کــرد.

رئیس	سازمان	سنجش	آموزش	کشور	در	نشست	با	عوامل	اجرایی	
در	 که	 قزوین	 استان	 در	 	۱۴0۱ سال	 )کنکور(	 سراسری	 آزمون	
دانشگاه	بین	المللی	امام	خمینی	)ره(	برگزار	شد،	اظهار	داشت:	بر	
مبنای	نتایج	آزمون	سراسری	سال	۱۴00	استان	های	تهران،	البرز،	

سمنان	و	یزد	در	رده	اول	میزان	قبولی	ها	در	کنکور	قرار	دارند.
به	گزارش	بازارکار	به	نقل	از	سازمان	سنجش	آموزش	کشور،	رئیس	
این	سازمان	در	نشست	با	عوامل	اجرایی	آزمون	سراسری	)کنکور(	
سال	۱۴0۱	گفت:	در	میان	استان	ها،	در	میزان	قبولی	کنکور	استان	
یزد	با	۱۸.۹	درصد	قبولی	اول	و	لرستان	هم	با	۸.3۹	درصد	قبولی	
استان	آخر	است،	ضمن	اینکه	در	گروه	علوم	ریاضی	و	فنی	آزمون	
سراسری	تعداد	صندلی	ها	از	داوطلبان	بیشتر	است	یعنی	برای	۲۵0	هزار	
صندلی	۱۵0	هزار	داوطلب	داریم	و	۱00	هزار	صندلی	خالی	مانده	است.
در	 دوم	 رده	 استان	های	 جزو	 قزوین	 استان	 اینکه	 بیان	 با	 وی	
استان	هایی	 کنار	 در	 قزوین	 افزود:	 است،	 کنکور	 پذیرش	 میزان	

بختیاری،	مرکزی،	 و	 اصفهان،	چهارمحال	 مثل	خراسان	جنوبی،	
مازندران	و	آذربایجان	شرقی	در	ردیف	استان	های	ردیف	دوم	قرار	

دارد	و	از	نظر	میزان	قبولی	ها	از	میانگین	کشور	باالتر	است.
دکتر	پورعباس	با	یادآوری	اینکه	۲	نوع	پذیرش	با	آزمون	و	پذیرش	
به	صرف	سوابق	تحصیلی	داریم،	گفت:	در	حوزه	پذیرش	از	طریق	
قرار	 کشوری	 رده	۱۱	 در	 درصد	 با	۱3.۲۶	 قزوین	 استان	 آزمون	
دارد	و	با	توجه	به	اینکه	میانگین	کشور	۱۲.۲۹	درصد	است،	از	این	

میانگین	یک	درصد	بیشتر	پذیرش	دانشجو	دارد.
وی	ادامه	داد:	در	حوزه	پذیرش	با	سوابق	تحصیلی	قزوین	با	میزان	
پذیرش	3۱.۶۷	درصد	استان	چهاردهم	کشور	است.	در	این	حوزه	
استان	یزد	همچنان	اول	است.	در	مجموع	پذیرش	با	آزمون	و	بدون	

آزمون	نیز	قزوین	در	کشور	در	رتبه	چهاردهم	قرار	دارد.
رئیس	سازمان	سنجش	آموزش	کشور	در	بخش	دیگری	از	سخنان	
قزوین	در	پذیرش	رشته	های	 استان	 اینکه	وضعیت	 بیان	 با	 خود	

گروه	علوم	ریاضی	و	زبان	های	خارجی	اصاًل	خوب	نیست،	گفت:	
استان	 قبولی	 با	۲۷	درصد	 قزوین	 فنی	 و	 ریاضی	 علوم	 در	گروه	
بیست	وپنجم	کشور	است	و	این	نشان	می	دهد	که	آموزش	و	پرورش	

استان	سرمایه	گذاری	خوبی	در	این	رشته	انجام	نداده	است.

۱۰۰ هزار صندلی رشته های گروه علوم ریاضی و فنی در دانشگاه ها خالی مانده است
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معاون فرمانداری تویسرکان
ضرورت توجه به مشاغل خانگی شهرستان تویسرکان 

ــرکان  ــداری تویس ــاون فرمان مع
ــای  ــان اینکــه یکــی از راه ه ــا بی ب
ــر در حــوزه اشــتغال و تولیــد،  مؤث
توجــه بــه مشــاغل خانگــی اســت، 
مختلــف  زمینه هــای  گفــت: 
ــن  ــه در ای ــن زمین ــد در ای تولی

دارد. وجــود  شهرســتان 
علیرضــا  مهــر،  گــزارش  بــه 
جلســه  در  بیگــی  اســماعیل 
ــرکان  ــتغال در تویس ــروه اش کارگ
ــی  ــادی و پویای ــای اقتص ــت پایه ه ــتغال و تقوی ــعه اش ــه توس ــه ب ــی ک ــرد: از برنامه های ــان ک بی

کــرد. خواهیــم  حمایــت  می کنــد،  کمــک  روســتاها 
ــاد برکــت در شهرســتان تویســرکان، ایجــاد  ــن هــدف بنی ــی تری ــا بیــان اینکــه اصل وی ب
ــی،  ــای اقتصــادی و عملیات ــد برنامه ه ــرای تســریع در رون ــزود: ب ــوده اســت، اف ــتغال ب اش

ــام )ره( تشــکیل شــده اســت. ــان ام ــی فرم ــت و ســتاد اجرای ــاد برک بنی
معــاون برنامــه ریــزی و عمرانــی فرمانــداری تویســرکان بــا بیــان اینکــه همــه ماهــم بــه صــورت 
جهــادی در کنــار تیــم اجرایــی بنیــاد تــاش خواهیــم کــرد، اظهــار کــرد: کلیــه اعضــای کارگــروه 
بایــد تمــام تــاش خــود را جهــت همــکاری بــا بنیاد برکــت بــه کار گیرند تــا متقاضیان روســتایی 
بــرای دریافــت تســهیات بنیــاد برکــت بتواننــد بــا مراجعــه بــه مجــری بنیــاد مذکــور در جهــت 

ایجــاد اشــتغال و کارآفرینــی تســهیات مــورد نیــاز خــود را دریافــت کننــد.
ایــن مســئول در ادامــه بــا بیــان اینکــه یکــی از راه هــای مؤثــر در حــوزه اشــتغال و تولیــد، توجه به 
مشــاغل خانگــی اســت، خاطرنشــان کــرد: زمینه های مختلــف تولید در ایــن زمینه در شهرســتان 
ــا همــکاری شــرکت های دانش بنیــان نســبت بــه ســخنان  تویســرکان وجــود دارد کــه بایــد ب

رهبــر انقــاب اســامی در راســتای تحقــق شــعار ســال، تــاش جهــادی صــورت گیــرد.

اجرای ۳۴ طرح مشاغل خانگی در بروجرد 
 مشـاغل خانگـی بیشـتر خانواده 
زنـان  بنابرایـن  هسـتند،  محـور 
نقـش محوری تـری در ایـن حوزه 
گرایـش  اینکـه  ضمـن  دارنـد، 
زنـان بـه کارآفرینـی و راه اندازی 
چنـد  هـر  تولیـدی  واحدهـای 
کوچـک و خانگـی طی سـال های 

اخیـر بیشـتر شـده اسـت.
بــه گــزارش بــازارکار از ایرنــا، 
زمینــه  در  دولــت  رویکــرد 
مشــاغل خانگــی ایــن اســت کــه 
کارگاه هــای مســتقل خانگــی را کــه از دیربــاز در خانــه هــای خــود مشــغول به فعالیــت بــوده اند را 
بــه کارگاه هــای گروهــی تبدیــل کنــد و  تحــت نظــر یــک فــرد پشــتیبان کننــده انجــام فعالیت 

ــود. ــم ش ــر فراه ــدف بهت ــای ه ــه بازاره ــال ب ــدات و اتص ــروش تولی ــه ف ــا زمین ــد ت نماین
گرایــش زنــان بــه کارآفرینــی و راه انــدازی واحدهــای تولیــدی هــر چنــد کوچــک و خانگــی طــی 
ســال های اخیــر بنــا بــه دالیــل متعــددی از جملــه مشــکات اقتصــادی، مســوولیت سرپرســت 
خانوارشــدن زنــان و یــا تمایــل بــه مشــارکت آنهــا در اداره معیشــت خانــواده بیشــتر شــده اســت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/353522

پرداخت ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیالت

 مشاغل خانگی در مراغه 
رئیــس اداره کار تعــاون و رفــاه 
اجتماعــی مراغــه از پرداخــت 
۵ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون تومــان 
تســهیات مشــاغل خانگــی در این 

ــر داد. شهرســتان خب
آقــای حبیبــی گفــت: ۵ میلیــارد و 
ــهیات  ــان تس ــون توم ۸۰۰ میلی
ــرای  ــال ب ــی پارس ــاغل خانگ مش
ــر  ــتغال ۲۵۰ نف ــرح و اش ۱۹۰ ط

ــد. ــت ش پرداخ
پارســال از محــل مشــاغل خانگــی 
بــرای مراغــه ۴ میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون تخصیــص یافــت کــه ایــن شهرســتان یــک میلیــارد و 

۷۰۰ میلیــون تومــان بیشــتر از میــزان مصــوب تســهیات جــذب کــرد.
تســهیات مشــاغل خانگــی بــا کارمــزد ۴ درصــد و بازپرداخــت ۵ ســاله در بخش هــای صنعــت، 

صنایــع دســتی، خدمــات، کشــاورزی و تولیــدات دامــی پرداخــت شــد.
در طــرح مشــاغل خانگــی بــرای هــر فــرد مســتقل ۵۰ میلیــون تومــان و در قالــب پشــتیبان نیــز 

بــرای هــر اشــتغال ۵۰ میلیــون تومــان پرداخــت شــد.
پرداخــت تســهیات مشــاغل خانگــی تفکیــک جنســیتی وجــود نــدارد و همــه افــراد می توانند با 

توجــه بــه مهــارت خــود در خانــه بــرای خودشــان شــغل ایجــاد کنند.

بازدید معاون اقتصادی استاندار 

از مرکز ساماندهی مشاغل خانگی البرز 
اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
اسـتاندار البـرز از مرکـز سـاماندهی 

مشـاغل خانگـی بازدیـد کـرد.
بــه گــزارش  بــازارکار از روابــط 
ــرز،  ــگاهی الب ــی جهاددانش عموم
معــاون  شــاهمرادی  جهانگیــر 
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی 
اســتاندار البــرز بــا حضــور در 
مرکــز ســاماندهی مشــاغل خانگی 
اســتان ضمــن بازدیــد از بخش هــا 
و غرفه هــای مختلــف مشــاغل خانگــی در مرکــز ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگــی البــرز، بــا 

ــت. ــو پرداخ ــت و گ ــه گف ــز ب ــن مرک ــای ای ــک از بخش ه ــر ی ــاالن ه فع
شــاهمرادی در ایــن بازدیــد، بــا اشــاره بــه ایــن کــه ظرفیــت جدیــدی در حــوزه مشــاغل خانگــی 
ایجــاد شــده اســت، گفــت: کارهــای صــورت گرفتــه خیلــی ارزشــمند اســت و بایــد تــاش کنیــم 

موانــع و مشــکاتی کــه بــر ســر راه فعــاالن ایــن حــوزه قــرار دارد مرتفــع نماییــم.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/353462

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خبر داد:  استاندار خراسان شمالی: 

ایجاد شهر هوشمند دانش بنیان 
برای جذب نخبگان در البرز 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
و منابع انسانی شورای اسامی شهر کرج 
برای  مناسب  زیرساخت های  گفت: 
ایجاد شهر هوشمند ، اشتغال دانش بنیان و 
جذب نخبگان علمی در شهر کرج و 

استان البرز فراهم شده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــع خــاق  ــوآوری و صنای ــه ن کارخان
البــرز ، »عمــار ایزدیــار«  در بازدیــد از 
ایــن کارخانــه گفت: در روزهــای پایانی 
ســال گذشــته، شــاهد افتتــاح رســمی 

ــن  ــاح ای ــا افتت ــه ب ــم ک ــرز بودی ــع خــاق الب ــوآوری و صنای ــه ن ــه نخســت کارخان مرحل
ــت . ــده اس ــل ش ــوآوری کام ــتم ن ــه اکوسیس ــه، چرخ مجموع

ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــی از ش ــته، برخ ــال های گذش ــول س ــزود: در ط وی اف
بــه دلیــل نبــود زیــر ســاخت هــا بــه پایتخــت یــا اســتان هــای دیگــر مهاجــرت کردنــد 
ــا برنامــه ریــزی جلــوی مهاجــرت شــرکت هــا را گرفتــه و از  کــه در ایــن راســتا بایــد ب
ــرای حــل معضــات شــهری در حــوزه هــای مختلــف شــهری همچــون  ظرفیــت آنهــا ب
ــرای شــهروندان  در بحــث حــوزه حمــل و نقــل ترافیــک شــهری و تســهیات رفاهــی ب

اســتفاده کنیــم.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/353504

ایجاد شغل پایدار با تدبیر بنیاد برکت
 در روستاهای عسلویه 

سـاکن  کارآفریـن  حسـینی 
روستای بسـاتین شهرستان عسلویه 
از ایجـاد اشـتغال پایـدار بـا تدبیـر 
بنیـاد برکـت در روسـتاهای عسـلویه 

خبـر داد.
سـاکن  کارآفریـن  حسـینی  علـی 
روستای بسـاتین شهرستان عسلویه 
بـازار  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در 
اظهار داشـت: بنیاد برکـت به صورت 
عملـی و واقعـی در راسـتای تحقـق 
شـعار سـال و ایجـاد اشـتغال پایـدار 

اهتمـام دارد و اقدامـات ارزنـده ای انجـام داده اسـت.
وی افزود: طبق فرمایش رهبر معظم انقاب، شـعار سـال نباید فقط روی کاغذ و بنرها باشـد و باید 
عملی شـود که سـتاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( و بنیاد برکت در این مسـیر پیشگام هستند.

ایـن کارآفریـن جنـوب اسـتان بوشـهر بـا اشـاره بـه دریافـت تسـهیات از بنیـاد برکـت 
خاطـر نشـان کـرد: مدت هـا بود کـه می خواسـتم خدماتی در حوزه سـامت بـرای مردم 

روسـتای بسـاتین انجـام دهـم کـه با تسـهیات بنیاد برکـت، این مهم محقق شـد.
حسـینی تصریح کرد: ۲ شـغل با این تسـهیات ایجاد شـد و موارد متعددی از این گونه خدمات 
سـتاد اجرایـی و بنیـاد برکـت در اسـتان بوشـهر وجـود دارد کـه منجـر به شـغل پایدار شـده و 

خانواده هـا را نجات داده اسـت.
این کارآفرین جنوب اسـتان بوشـهر ابراز داشـت: با تسـهیات بنیاد برکت توانستیم وسایل طب 
اسـامی و سـنتی خرید و ایـن دفتر را راه اندازی کنیـم و خدمات دارویی و درمانـی را ارائه دهیم.

وی خواسـتار حـذف بوروکراسـی اداری بـرای پرداخـت تسـهیات شـد و گفـت: هر میـزان که 
کاغذبـازی کمتـر شـود و تسـهیات زودتـر پرداخـت شـود، اشـتغال نیز زودتـر ایجاد می شـود.

این کارآفرین با تقدیر از دسـت اندرکاران بنیاد برکت خواسـتار مشـارکت جوانان شهرسـتان در 
ایـن طرح ها شـد.

مشاغل  خانگی 

ــای کمیســیون  ــه خرم ــس کمیت ریی
اهــواز  بازرگانــی  اتــاق  کشــاورزی 
گفــت: امــکان ایجــاد زمینــه الزم برای 
ــا در  ــاوری خرم ــهرک فن ــداث ش اح
ــذاری  ــه نامگ ــه ب ــا توج ــتان ب خوزس
امســال بــا عنــوان ســال »تولیــد، 
دانــش بنیــان، اشــتغال آفریــن« ، 

ــود. ــم ش فراه
ــا موســی موســوی در  ــه گــزارش ایرن ب
نشســت کمیتــه خرمــای کمیســیون 
اهــواز  بازرگانــی  اتــاق  کشــاورزی 

ــتان  ــا در خوزس ــت خرم ــرد: صنع ــان ک ــاق بی ــن ات ــل ای در مح
ــذاری  ــرمایه گ ــعه س ــرای توس ــی ب ــل توجه ــای قاب از جنبه ه

ــان  ــش بنی ــا دان برخــوردار اســت کــه ب
ــی  ــی و صنعت ــای تبدیل ــدن واحده ش
فعــال در ایــن حــوزه، امکان ایجــاد ارزش 
ــتان  ــرای خوزس ــزوده بیشــتری را ب اف

ــی آورد. ــود م ــه وج ب
وی ادامـه داد: مشـوق های بسـیار خوبی 
از سـوی دولت برای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان تعیین شـده و با اسـتفاده از 
آنهـا، عاوه بـر بهبود شـرایط اقتصادی، 
ایجـاد  شـغلی  مناسـب  فرصت هـای 

می شـود.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایند.
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/353513

زمینه ایجاد شهرک فناوری خرما در خوزستان فراهم شود 

رییس کمیته خرمای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اهواز

کارآفرین عسلویه :  ◄

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان◄

مشاغل خانگی امیدی برای توسعه اقتصادی ◄

رئیس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی مراغه ◄
رئیـس پـارک علـم و فناوری سیسـتان 
و بلوچسـتان گفـت: در زمـان حاضـر 
۱۹۱ واحـد فناور، دانش بنیـان و خاق 
در ایـن پارک فعال اسـت و برنامه داریم 
شـرکت های  تعـداد  جـاری  سـال  در 
دانش بنیان استان را به ۳۰۰ شرکت برسانیم.

تسنیــم،  خبـــرگزاری  گـزارش  بـه 
محمدنبی شهیکی در جمع خبرنگاران 
و  علـم  پارک هـای  داشـت:  اظهـار 
فنـاوری بـا هدف تسـهیلگری و تکمیل 
دانشـگاه  و  بـازار  سـاختاری  زنجیـره 
شـکل  ایده هـا  تجاری سـازی  و 

فنـاوری  و  علـم  پـارک  و  گرفته انـد 
سیسـتان و بلوچسـتان بـه عنـوان یـک 
نهـاد مکمل دانشـگاهی، بـا ارائـه نقش 
محـوری در توسـعه کسـب و کارهای 
دانـش محـور منطقـه ای هـدف اصلـی 
خـود را افزایـش ثـروت جامعه محلـی از 
طریق تشـویق و ارتقای فرهنـگ نوآوری 
و افزایـش ضریـب توانمندی شـرکت های 

دانـش بنیـان می دانـد.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک 

زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir

۱۰۰ شرکت دانش بنیان در سیستان و بلوچستان راه اندازی می شود 

رئیس پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

امسال ۱۶ هزار فرصت شغلی برای خراسان شمالی پیش بینی شد 

تخصیــص  ز  ا گیــان  ر  اســتاندا
ــدازی  ــرای راه ان ــان ب ــارد توم ۷۸ میلی
اســتان  بنیــان  دانــش  دهکــده 
خبــر داد و گفــت: ایــن دهکــده 

ــود. ــداث ش ــد اح بای
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از 
اســتانداری گیــان، اســداهلل عباســی 
ــارات  ــل اعتب ــت: از مح ــار داش اظه
ــارد  ــوری ۱۸ میلی ــفر رئیس جمه س
اختیــارات  ردیــف  از  و  تومــان 
اســتاندار ۶۰ میلیــارد تومــان و در 

مجمــوع ۷۸ میلیــارد تومــان بــرای راه انــدازی دهکــده دانــش بنیان 
ــد. ــاص داده ش ــتان اختص اس

اســتاندار گیــان بــه ایجاد تحــرک در 
ــان  ــده دانش بنی ــداث دهک ــروژه اح پ
متناســب بــا شــعار ســال اشــاره کرد و 
گفــت: بــا جدیــت بــر ضرورت ســرعت 
عمــل و رفــع موانــع زیرســاختی ایــن 
ــرده ام و در  ــد ک ــذار، تأکی ــرح اثرگ ط
ایــن مســیر هیچ گونــه کوتاهــی را 

نمی پذیــرم.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک 
زیر مراجعه نمایید 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/353517

دهکده دانش بنیان در گیالن احداث می شود 

استاندار گیالن: 

اسـتاندار خراسـان شـمالی گفـت: 
براسـاس برنامـه ریزی انجام شـده 
توسـط دسـتگاه هـای اجرایـی و 
نهادهای حمایتـی، ۱۶ هزار فرصت 
شـغلی تـا پایـان امسـال در ایـن 

اسـتان پیـش بینی شـده اسـت.
محمدرضـا  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
حسـین نژاد در کارگروه اقتصادی، 
اشتغال و سـرمایه گذاری خراسان 
رشـد  داشـت:  اظهـار  شـمالی 
بـرای  دولـت  توسـط  اقتصـادی 

اسـتان ها هدف گذاری شـده و سـهم این اسـتان از میزان اشتغالزایی 
در سـالجاری ۱۶ هـزار فرصـت شـغلی اسـت.

وی تصریـح کرد: اقتصاد خراسـان شـمالی بـر محوریت کشـاورزی و 
گردشـگری قـرار دارد و سـهم تمامـی بخش هـا برای اشـتغالزایی در 

سـالجاری  مشـخص شـود و در ایـن راسـتا تـاش کنند.
اســتاندار خراســان شــمالی ادامــه داد: بر اســاس برآورد کارشناســان 
ــه رشــد اقتصــادی  ــد ب ــگاه بای ــن جای ــه ای ــرای رســیدن ب ب

۷.۴ درصــدی در اســتان دســت یابیــم.
ــه  ــاز ب ــی نی ــر هدف ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــرد: ب ــان ک وی بی
ــا  ــد ت ــم و دســتگاه های اجرایــی فرصــت دارن برنامــه ریــزی داری

نیمــه دوم اردیبهشــت مــاه نقشــه راه 
ــن  ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــود را ب خ
ــد  ــخص کنن ــن و مش ــدف تدوی ه
ــل  ــد شــفاف و قاب ــن طــرح بای و ای
ــیدن  ــای رس ــد و روش ه ــاع باش دف
ــود. ــخص ش ــدف در آن مش ــه ه ب

نمـــاینده عــالی دولت در خراسان 
شــمالی در ادامــه پیرامــون شــعار 
ــوان »ســال  ــه عن ســال ۱۴۰۱ ب
تــــولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
ــاب،  ــم انق ــر معظ ــوی رهب از س
ــرای تحقــق شــعار ســال  اظهــار داشــت: تمامــی دســتگاه هــا ب
تــاش کننــد و در ابتــدا بایــد هــر نهــادی نیــاز کاالیــی خــود کــه 
از خــارج کشــور تامیــن می کنــد، شناســایی  در جهــت تولیــد آن 

گام بــردارد.
ــوزه  ــمالی در ح ــان ش ــه راه خراس ــه نقش ــان اینک ــا بی وی ب
ــد ســامانه  ــرد: بای ــان ک ــن شــود، بی ــد تدوی ــان بای ــش بنی دان
جامعــی در ایــن خصــوص شــکل گیــرد و مشــخص شــود کــه 

ــرد. ــذاری ک ــد ســرمایه گ ــی بای ــر روی ســاخت چــه کاالی ب
خراســان شــمالی ۸۶۳ هــزار نفــر جمعیــت دارد که ۴۴ درصــد آنان 

در روســتاها ســکونت دارند.

با همراهی رئیس جهاد دانشگاهی واحد البرز؛  ◄

فرماندار شاهین شهر و میمه با بیان اینکه 
در شهرستان ۲هزار فرصت شغلی وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: شاهین شهر و میمه یکی 
اصفهان  استان  سرآمد  شهرستان های  از 
و  نیست  برخورداری  اما شهرستان  است، 
با مطالبه گری به حق و جدی  نیاز است 
از استان اصفهان پیگیر احقاق حقوق این 

شهرستان باشیم.
سـید محمدرضا کاظمی طبا، در نشست 
خبری با اشـاره به اینکه در طرح اشتغال 

مسـکن ۳۹هـزار نفـر در شهرسـتان ثبت نـام کرده انـد کـه از 
ایـن تعـداد ۱۷ هـزار نفـر واجد شـرایط احـراز شـهروندی )زوج یا 
زوجـه متولد شاهین شـهر باشـند، ۵ سـال از مدت اقامـت در این 

شـهر گذشـته باشـد(، اظهـار کـرد: 
هم زمـان با شـیوع کرونـا و تمهیدات 
حمایتـی دولت های پیشـین در ایجاد 
توسـط  اجاره نامـه  لغـو  محدودیـت 
موجر به منظور صیانت از مسـتأجران 
انجـام شـد و بـرای تلطیـف فضـای 
فعالیتـی اماکی ها و حـذف بار رقابتی 
در آن هـا محدودیت هـای صدور مجوز 
فعالیـت اماک همچنان پابرجاسـت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به       
                                  لینک زیر مراجعه نمایید 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/353456

شاهین شهر از ۲ هزار فرصت شغلی برخوردار است 

فرماندار شاهین شهر و میمه: 

ذوب آهن اصفهان کانون اشتغال زایی
 و آموزش نیروهای ماهر در منطقه 

ایرج رخصتی سرپرست مدیریت 
عامل ذوب آهن اصفهان با میثم مداحی 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان دوشنبه ۲۹ فروردین ماه 

دیدار و گفتگوکرد.
بـه گـزارش اقتصاد آنایـن؛ رخصتی 
در ایـن دیـدار از ذوب آهـن اصفهان 
بـه عنـوان یـک ثـروت ملی نـام برد 
کـه درایـن منطقـه جغرافیایـی واقع 
شـده و عاوه بـر ایجاد اشـتغال در 
ایـن منطقـه ، باعث اشـتغال زایی 

بـرای اسـتان هـای همجوار هم شـده اسـت و در سـال های اخیر نیز طبق قانـون ،جذب نیرو 
از شهرسـتان لنجـان افزایش یافته اسـت .

وی با اشـاره به اینکه سـازمان فنی حرفه ای می تواند ، با برگزاری دوره های آموزشـی متناسـب 
بـا نیازهـای صنایع ، بسـتر مناسـبی بـرای ایجاد اشـتغال و ارتقـای توانایی های منابع انسـانی 
فراهم سـازد گفت : عاوه بر اشـتغال زایی ، این شـرکت با توجه به مسـئولیت اجتماعی خود 
و درچارچـوب قانـون ، پیمانـکاران منطقـه را جهـت پروژه هـا در اولویت قرار مـی دهد و تا 
حـد امـکان خریـد مـوارد مورد نیـاز خود را از منطقه ، اسـتان اصفهان و کشـور تامین می نماید .
سرپرسـت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان ، یکی دیگر از حوزه های مسـئولیت اجتماعی این 
شـرکت را مسـائل زیسـت محیطی ذکر کـرد و گفـت : این مجتمع عظیم صنعتـی از گازهای 
فراینـدی در نیـروگاه ها و خط تولید خود اسـتفاده می کند تـا هم از هدر رفت منابع جلوگیری 

شـود و هم در جهت حفظ محیط زیسـت ،مانع از انتشـار گاز در هوا گردد .
وی بـا اشـاره به پیشـگام بـودن ذوب آهـن در اسـتفاده از گازهای فراینـدی، افـزود : انتظار این 
اسـت که قیمت گاز طبیعی مصرف شـده در نیروگاه های ذوب آهن مانند سـایر نیروگاه های 
کشـور محاسـبه شـود چرا کـه برق تولیـد شـده در این نیـروگاه هـا درواقـع در بخش صنعت 

مصرف می شـود .

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/353514
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت بهساز تابلو آسيا 
جهت تكميل كادر خود از 

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

كارشناس كنترل پروژه
خانم/ آقا،  تمام وقت

P6 و يا MSP آشنا به نرم افزار
محل كار شهرك صنعتي ايوانكي، بيمه، اضافه كار

سرويس رفت و برگشت از سه راه افسريه
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 

واتس اپ زير ارسال نمايند.
واتساپ 09028290474 

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113098

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دام و طيور كوروش 

جهت تكميل كادر خود در استان سمنان از افراد

 واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

انباردار

آقا،سابقه كارمهم نيست، تمام وقت

آشنا به ورد و اكسل، بن خريد هداياي مناسبتي

واتساپ 09155718603 
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113097

دعوت به همکاری

انباردار
استان اصفهان ، آقا، داراي سابقه كار، تمام وقت

مسلط به نرم افزار راهكاران
سن حداكثر 35 سال، حداقل كارداني

حداقل 3 سال در قسمت انبار صنايع بزرگ و متوسط
تسلط بر انواع الگوهاي ثبت سند در نرم افزار راهكاران

تسلط كامل به فرايندهاي جاري سازماني
آشنايي با اصول ايمني و اطفا حريق و ايمني كاال

آشنايي با اصول رفتار سازماني
توانايي مطلوب كار با نرم افزار اكسل

تسلط به اصول استاندارد چيدمان و MSDS كاال
تسلط بر صدور حواله انبار و اصول بارگيري
ثبت كليه اسناد مرتبط با ورود و خروج كاال

انجام فعاليت هاي روزانه با توجه به فرايند هاي جاري انبار

سركشي و بازرسي از محل هاي چيدمان كاال
تعامل با ساير واحد هاي مرتبط با پلن هاي روزانه

گزارش گيري از سيستم راهكاران
چيدمان كاال با اصول استاندارد چيدمان و لحاظ شرايط نگهداري

بيمه تكميلي پاداش سرويس رفت و برگشت وام
همكاري در يكي از پيشروترين شركت هاي كشور

سرويس رفت و برگشت از نقاط مختلف شهر اصفهان
پكيج رفاهي

لطفا در صورت داشتن شرايط اعالمي، فايل PDF رزومه خود 
را، حتما با درج عنوان شغلي در موضوع ايميل، 

براي ما ارسال نماييد.
hrm.jobapp@gmail.com

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113095

گروه صنعتي ترام، مجتمع چاپ و بسته بندي كشور در راستاي توسعه سرمايه انساني غني خود، 
در حال گزينش و استخدام انباردار با شرايط اعالمي، مي باشد.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

نمايندگي يك شركت بين المللي
 دعوت به همكاري ميكند؛
واحد طرح و توسعه

كارشناسي برق و الكترونيك
خانم / آقا، حداكثر سن 35 سال

داراي سابقه كار مرتبط، آشنايي به آلتيوم ديزاينر
ICDLمسلط

محدوده كار: جاده مخصوص) سرويس دارد(

تعمييرات برد و پنل
خانم/ آقا، ديپلم و كاردان الكترونيك

حداكثر 35 سال سن، داراي سابقه كار مرتبط
محدوده كار: جاده مخصوص) سرويس دارد(
ارسال رزومه از طريق تلگرام به شماره : 

09122177643

لینک 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113055 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت فراميد تجارت 
در راستاي تكميل كادر خود در تهران از واجدين شرايط زير 

دعوت به همكاري مي نمايد:
 انباردار )آقا(

 كارشناس فروش )آقا(
 كارشناس بازرگاني )آقا(

 كارشناس حسابداري )خانم(
كارشناس تبليغات و بازاريابي

 فارغ التحصيالن رشته هاي فني ، مهندسي 
)تكنسين(

بيمه تامين اجتماعي - ناهار - بسته هاي مناسبتي
 متقاضيان واجد شرايط رديف هاي شغلي 1 تا 5 مي توانند 

رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند.

info@faromid.com
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113052 

دعوت به همکاری

حسابدار
خانم/ آقا، تمام وقت

آشنايي نرم افزارهاي آفيس )اكسل و ورد (
آشنا به برنامه سپيدار سيستم، وصول مطالبات قوي

روابط عمومي باال
ترجيحا داراي سابقه حسابداري در شركت هاي بيمه اي

ليسانس حسابداري، ليسانس رياضي و يا آمار
حقوق ثابت، بيمه تامين اجتماعي، اضافه كاري

كمك حسابدار
خانم/ آقا، تمام وقت

آشنايي نرم افزارهاي آفيس )اكسل و ورد (
آشنا به برنامه سپيدار سيستم، وصول مطالبات قوي

روابط عمومي باال
ترجيحا داراي سابقه حسابداري در شركت هاي بيمه اي

ترجيحا رشته تحصيلي حسابداري و يا رياضي و امار
حقوق ثابت، بيمه تامين اجتماعي، اضافه كاري

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

موبايل 09131702087
 a.panahikh@gmail.com

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113094

شركت خدمات بيمه اي اميد مشاور نماينده حقوقي شركت سهامي بيمه ايران
 جهت تكميل كادر خود در استان  اصفهان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

رد هرگونه تغییر در اصالح مصوبه
 دستمزد کارگران 

معــاون وزیــر کار ضمــن تشــریح برنامــه هــای 
از جزییــات ســاخت ۴۰۰ هــزار  هفتــه کارگــر 
مســکن کارگــری خبــر داد و بــا رد هرگونــه تغییــر 
گفــت:  کارگــران  دســتمزد  مصوبــه  اصــاح  در 
افزایــش دســتمزد کارگــری یکــی از دســتاوردهای 
بــزرگ دولــت ســیزدهم بــوده و بــرای تصویــب آن 
زحمــات ویــژه و گفــت وگوهــای ســه جانبــه میــان 
شــرکای اجتماعــی صــورت گرفتــه تــا ایــن نتیجــه 

ــت.  ــده اس ــل ش حاص
خبــری  نشســت  در  چکشــیان  محمــد  دکتــر 
ــر  ــه کارگ ــی مراســم گرامیداشــت هفت ســتاد اجرای
ــریف و  ــران ش ــه کارگ ــه ب ــن هفت ــک ای ــا تبری ب
زحمتکــش جامعــه کار و تولیــد بــه تشــریح برنامــه های 

ــت. ــه پرداخ ــن هفت ای
وی تجدیــد میثــاق بــا آرمان هــای بنیانگــذاران 
و  کارگــران  حضــور  و  ایــران  جمهوری اســامی 
ــرت  ــر حض ــد مطه ــر کار در مرق ــئوالن و وزی مس
ــای  ــواده ه ــا خان ــدار ب ــهدا، دی ــزار ش ــام و گل ام
شــهدای کارگــری، دیــدار رئیــس مجلــس بــا 
ــی  ــگ کار در یک ــدن زن ــدا درآم ــه ص ــران، ب کارگ
از مــدارس، برگــزاری جشــنواره امتنــان از کارگــران 
ــور،  ــس جمه ــور رئی ــا حض ــدی ب ــای تولی و بنگاه ه
از زنــان جامعــه کار و تولیــد، اســتقرار  تقدیــر 
ــات  ــای ســنجش ســامت و انجــام معاین ــگاه ه پای
ــا همراهــی خانه هــای بهداشــت کارگــری  رایــگان ب
و افتتــاح مراکــز آمــوزش جــوار کارگاهــی از ســوی 
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای را از جملــه 

ــمرد. ــر ۱۴۰۱ برش ــه کارگ ــای هفت ــه ه برنام
معــاون فرهنگــی اجتماعــی وزارت کار در ادامــه در 
پاســخ بــه ســوال خبرنــگار بــازارکار دربــاره شــنیده 
شــدن خبــر تغییــر مصوبــه دســتمزد کارگــران 
ــزرگ  ــرد: یکــی از دســتاوردهای ب ــان ک اینطــور بی
افزایــش حقــوق و دســتمزد  دولــت ســیزدهم، 
ــژه ای از  ــات وی ــتا زحم ــن راس ــت و در ای ــری اس کارگ
ســوی تشــکل هــای کارگــری وکارفرمایی کشــیده شــده 
و گفــت و گوهــا بــه شــکل ســه جانبــه گرایــی صــورت 

گرفتــه اســت.
ــم  ــار ه ــی در کن ــرکای اجتماع ــه ش ــت: هم وی گف
ــد  ــو کردن ــت وگ ــث و گف ــاره بح ــن ب ــد و در ای بودن
تــا بــه نتیجــه رســیدند؛ ممکــن اســت در ایــن بیــن 
ســواالت و نقدهایــی هــم وجــود داشــته باشــد ولی در 
مجمــوع همــه شــرکای اجتماعــی افزایــش دســتمزد 
را بــه نفــع جامعــه کار و تولیــد و رونــق اقتصاد کشــور 
دانســتند کــه از ایــن جهــت معتقــدم کمــک بزرگــی 
ــه ســرمایه هــا و نیروهــای انســانی کشــور خواهــد  ب
ــه  ــر اینک ــی ب ــری مبن ــن لحظــه خب ــا ای ــذا ت ــود ل ب

چیــزی تغییــر کــرده باشــد نداریــم.
در  ســوالی  بــه  پاســخ  در  ادامــه  در  چکشــیان 
مســکن  واحــد  هــزار   ۴۰۰ ســاخت  خصــوص 
کارگــری و آمــار کارگــران ثبــت نــام کــرده گفــت: 

در بحــث ســاخت مســکن، وزارت راه و شهرســازی 
ــرای  ــکونی ب ــد مس ــزار واح ــداث ۱۶۰ ه ــرای اح ب
ــه وزارت کار  ــر مجموع ــه زی ــه بهزیســتی ک مجموع
قــرار دارد، تفاهــم نامــه ای جداگانــه امضــا کــرده و 
ــه  ــر از مجموع ۴۰۰ هــزار واحــد مســکونی هــم غی
ــب تفاهم نامــه ای مشــترک میــان  بهزیســتی در قال
امضــا  بــه  شهرســازی  و  راه  وزارت  و  کار  وزارت 

ــت. ــیده اس رس

۳۰ هزار و ۶۳۵ نفر در جشــنواره امتنان 
شرکت کردند

در  نفــر   ۶۳۵ و  هــزار   ۳۰ امســال  افــزود:  وی 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــد ک ــرکت کردن ــنواره ش جش
صــورت  بــه  خــاق  کارگــر   ۳۶۳ و  هــزار   ۲۴
ــتمل  ــروه کاری مش ــزار و ۴۰ گ ــک ه ــرادی، ی انف
ــزار و ۹۴۳  ــک ه ــر، ی ــزار و ۵۶ کارگ ــار ه ــا چه ب
ــای  ــش واحده ــی در بخ ــی و خدمات ــد صنعت واح

نمونــه هســتند.
ــاون،  ــی وزارت تع ــی و اجتماع ــور فرهنگ ــاون ام مع
ــن  ــاه ای ــه داد: هشــت م ــی ادام ــاه اجتماع کار و رف
ــار  ــت چه ــد و در نهای ــول انجامی ــه ط ــنواره ب جش
ــات  ــاورز، خدم ــت، کش ــوزه صنع ــروه داور در ح گ
ــق  ــد و موف ــه داوری پرداختن ــه ب ــای نمون و واحده
ــی  ــان مل ــوان منتخب ــه عن ــر را ب ــدند، ۲۹ کارگ ش
ایــن جشــنواره انتخــاب کننــد کــه شــامل ۱۰ نفــر 
از کارگــران خــاق، ســه گــروه کاری )۹ نفــر(، پنــج واحد 

ــه هســتند. نمون
وی بــا اشــاره بــه معیارهــای انتخــاب کارگــران برتــر 
گفــت: در ایــن جشــنواره شــیوه های نویــن در کار، 
اختــراع، راه انــدازی سیســتم ها، افزایــش بهــره وری، 
وجــدان  مســئولیت پذیری،  راندمــان،  افزایــش 
رعایــت  کار،  محــل  در  به موقــع  حضــور  کاری، 
اصــول بهداشــتی و ایمنــی، کســب مهارت هــا و 
ــورد  ــوارد م ــایر م ــران و س ــه دیگ ــش ب ــال دان انتق

ــت. ــرار گرف ــد ق تاکی
 چکشـیان از تشـکیل شـورای سیاسـت گذاری هفتـه 
کارگـر بـا ریاسـت وزیر کار خبـر داد و گفـت: روز جهانی 
کارگـر مصـادف بـا ۱۱ اردیبهشـت ماه اسـت و بـه خاطر 
اهمیت این روز در کشـورمان از پنجم تا ۱۱ اردیبهشـت، 
هفتـه کارگـر نام گـذاری شـده اسـت کـه در همین 
اجرایـی  سـتاد  و  سیاسـت گذاری  شـورای  راسـتا 
بـرای برنامه ریـزی و اجـرای برنامه ها تشـکیل شـد.

امتیازات و مشوق های کارگران نمونه 
ــاون،  ــی وزارت تع ــی و اجتماع ــور فرهنگ ــاون ام مع
ــازارکار  ــن ســوال ب ــاره ای ــاه اجتماعــی درب کار و رف
ــی  ــازات و مشــوق های ــه چــه امتی کــه کارگــران نمون
ــزان  ــه می ــد خاطرنشــان کــرد: ب ــت مــی کنن دریاف
حداقــل حقــوق یــک ســال، بســته هــای تشــویقی، 
از  زیارتــی  ســفرهای  و  بهــره  کــم  تســهیات 
بــرای  کــه  اســت  هایــی  مشــوق  و  امتیــازات 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــران نمون کارگ
وی از تــاش بــرای عضویــت کارگــران در بنیــاد نخبگان 
ــی هــای الزم  کشــور خبــر داد و اعــام کــرد: رایزن
بــرای ایــن منظــور بــا بنیــاد ملــی نخبــگان و 

ــت. ــده اس ــام ش ــتاری انج ــورنا س ــت آن س ریاس
روزهای هفته کارگر

ــر در  ــون کارگ ــه ۱۴ میلی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــه ب ــت: توج ــد گف ــت دارن ــور فعالی ــر کش سراس
ابعــاد مختلــف نیازهــای کارگــران مــورد توجــه اســت 
ــامت  ــث س ــه بح ــوان ب ــی ت ــه م ــه از ان جمل ک

ــت  ــرای حمای ــنادی ب ــن اس ــم و تدوی روان و تنظی
ــرد. ــاره ک ــوان اش ــی ت ــران م از کارگ

ــه  ــه ب ــه وزارت کار را توج ــی از برنام ــیان یک چکش
ــن ســند  ــت: تدوی ــرد و گف ــوان ک ــر عن ــان کارگ زن
ــف و  ــطوح مختل ــد درس ــه کار و تولی ــاء جامع ارتق
ــه بهداشــت  نیــز فعالیــت بیــش از چهــار هــزار خان
کارگــری در راســتای حمایــت از کارگــران پیــش بینــی 

شــده اســت.
وی بیــان داشــت: ۱۱ کمیتــه اجرایــی طراحــی 
و برنامه ریــزی تشــکیل شــد، یکــی از ابتــکارات 
 ، تشــکل ها کمیتــه  تشــکیل  ره  جشــنوا یــن  ا

تــا  بــود  اســتانی  و  خانــواده  مردمــی،  بســیج 
برنامه هــا در همــه اســتان ها برگــزار شــود.

معــاون فرهنگــی وزیــر کار، ابــراز داشــت: نام گــذاری 
هفتــه تمرکزهــا و اولویت هــا را مطــرح کرده ایــم 
ــر،  ــت: روز کارگ ــنبه ۵ اردیبهش ــاس دوش ــن اس ــر ای ب
ــری و شــهدا، سه شــنبه  ــام، رهب ــا ام ــاق ب ــد میث تجدی
ــاب  ــا، گام دوم انق ــر و کارفرم ــت ماه: کارگ ۶ اردیبهش
و فرهنــگ کار، چهارشــنبه ۷ اردیبهشــت: کارگــر، 
ــنبه  ــن، پنجش ــتغال آفری ــان و اش ــد، دانش بنی تولی
ــان  ــم بنی ــامت و تحکی ــر، س ــت: کارگ ۸ اردیبهش
ــکل ها  ــر، تش ــت: کارگ ــه ۹ اردیبهش ــواده، جمع خان
اردیبهشــت:   ۱۰ شــنبه  همبســتگی،  و  بســیج 
ــم  ــی تکری ــن اجتماع ــوزی وتامی ــر، مهارت آم کارگ
اردیبهشــت ماه: روز  بازنشســتگان و یکشــنبه ۱۱ 
جهانــی کارگــر و تمــدن نویــن اســامی و آینــده 

کار اســت.

زنــگ کار در مدارس به صدا در می آید
ــه گفتــه وی، حضــور در مرقــد مطهــر امــام راحــل،  ب
ــس  ــدار رئی ــهدا، دی ــر ش ــواده کارگ ــا خان ــدار ب دی
مجلــس شــورای اســامی بــا کارگــران، تقدیــر 
ــتقرار  ــدارس، اس ــگ کار در م ــان، زن ــه زن از جامع
پایــگاه ســامت، خانه هــای بهداشــت کارگــری 
آمــوزش جــوار  مراکــز  افتتــاح  کار،  فرهنــگ  و 
برگــزاری  کار،  مربیــان  از  تقدیــر  کارگاهــی، 
دوره هــای آموزشــی و مهــارت افزایــی از مهمتریــن 
ــدار  ــرای دی ــه ب ــر اســت ک ــه کارگ ــای هفت برنامه ه

ــتیم. ــر هس ــز منتظ ــری نی ــا رهب ب
ــاون،  ــی وزارت تع ــی و اجتماع ــور فرهنگ ــاون ام مع
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
هفتــه کارگــر در »ســال تولیــد، دانش بنیــان و 
اشــتغال آفرین« دارای اهمیــت بســیار اســت گفــت: 
ــتغال  ــد، اش ــد ســال های گذشــته تولی امســال مانن
ــه  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــای اقتصــادی م و مؤلفه ه
اســت از ایــن رو ارج نهــادن بــه خدمــات کارگــران، 
کارفرمایــان، جامعــه کار و تولیــد، تکریــم کار و رزق 

ــت. ــمند اس ــگ کار ارزش ــای فرهن ــال و ارتق ح
 ۱۴۰۱ ســال  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  چکشــیان 
نخســتین ســال دولــت بعــد از بیانیــه گام دوم 
ــازنده و  ــت س ــرد: حرک ــح ک ــت تصری ــاب اس انق
مثبــت کشــور توجــه بــه منابــع انســانی، نیــروی کار 
ــه اســتقبال برنامــه  ــا ایــن گاه ب و کارگــر اســت و ب
هــای هفتــه کارگــر در سراســر کشــور مــی رویــم.

نهضت ملی ارتقای فرهنگ کار
 شکل می گیرد

ــا آن  ــروز ب ــه ام ــائلی ک ــی از مس ــت: یک  وی گف
در  کار  اســت،  کار  فرهنــگ  هســتیم،  مواجــه 
ــمند  ــیار ارزش ــا بس ــی م ــامی و ایران ــگ اس فرهن
ــر  ــل مؤث ــی از عوام ــری یک ــهید مطه ــت و ش اس
تربیــت افــراد را کار عنــوان می کنــد در همیــن 

راســتا نیــاز اســت تــا بــه بیــان ارزش کار پرداختــه و 
مؤلفه هــای ارتقــای فرهنــگ کار را ترویــج کنیــم. وی 
تاکیــد کــرد: اگــر فرهنــگ تعــاون، مهارت آمــوزی، 
مشــارکت اجتماعــی و کارآفرینــی را در جامعــه 
ــگ کار  ــای فرهن ــی ارتق ــت مل ــم، نهض ــاز کنی آغ

ــود. ــاد می ش ــول ایج ــاده و تح ــه راه افت ب
ــای  ــی از رویکرده ــرد: یک ــان ک ــیان خاطرنش چکش
ــکل ها  ــا و تش ــش گروه ه ــازی، نق ــی س ــا مردم م
ــه  ــت ک ــر اس ــه کارگ ــای هفت ــزاری برنامه ه در برگ
ــارکت  ــت مش ــری در جه ــه رهب ــه دغدغ ــخ ب پاس
مردمــی و کنشــگری مــردم اســت بــر ایــن اســاس، 
نمادســازی و ضریــب دادن بــه برنامه هــا بــا حضــور 

ــت. ــت اس ــرد دول ــکل ها، رویک تش
ــت گام دوم  ــن دول ــه اولی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
انقــاب هســتیم گفــت: رهبــر معظــم انقــاب 
منتقــل  را  نگاهــی  دوم  گام  بیانیــه  در  اســامی 
می کننــد کــه ناشــی از چنــد بخــش ازجملــه 
انقــاب  فلســفه وجــودی  و  اهــداف، مأموریــت 
ایــن  در  کــه  اســت  آن  آرمان هــای  و  اســامی 
ــد  ــان می کنن ــا را بی ــا و ضعف ه ــیر موفقیت ه مس
کــه بایــد بــا توجــه بــه دســتاوردهای گذشــته نــگاه 

ــت. ــده داش ــه آین ــه ب امیدواران
معــاون امــور فرهنگی و اجتماعــی وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی گفــت: طبــق بیــان رهبــری، نــگاه 
ــد اساســی قفل هاســت  ــده کلی ــه آین ــه ب خوش بینان
کــه ایــن نــگاه یــک مفهــوم غیرواقعــی نیســت بلکــه 
بــا تکیــه بــر واقعیت هــا و ظرفیت هــای کشــور اســت 
ضمــن اینکــه مهمتریــن ظرفیــت امیدبخــش کشــور، 

نیــروی انســانی کارآمــد اســت.
ــا در  ــای رویکــرد م ــگاه مبن ــن ن ــرد: ای ــراز ک وی اب
هفتــه کارگــر امســال اســت، مهم تریــن عامــل 
و  توســعه  در  تأثیرگــذار  عامــل  اصلی تریــن  و 
پیشــرفت و حرکــت همه جانبــه کشــور نیــروی 
کار اســت از ایــن رو بزرگداشــت کارگــر بــه عنــوان 
نیــروی انســانی در صنعــت و اقتصــاد کشــور بایــد در 
ایــن هفتــه مــورد توجــه قــرار گیــرد، اگــر نیــروی 
ــا نشــاط، ســالم، امیــدوار، رشــد یافتــه و  انســانی ب
انگیزه منــد باشــد حتمــاً اقتصــادی و اجتماعــی 
ــرد. ــد ک ــت خواه ــتری حرک ــوان بیش ــا ت ــور ب کش

مجوز راهپیمائی برای کارگران از سوی 
وزارت کشور صادر می شود

ــاون،  ــی وزارت تع ــی و اجتماع ــور فرهنگ ــاون ام مع
کار و رفــاه اجتماعــی  در ادامــه در پاســخ بــه ایــن 
ســوال آیــا امســال راهپیمائــی کارگــران همزمــان بــا 
روز کارگــر برگــزار مــی شــود یــا نــه؟ گفــت: مجــوز 
ــرای کارگــران از ســوی وزارت کشــور  ــی ب راهپیمائ
صــادر مــی شــود و مــا در ایــن زمینــه نقشــی نداریــم.

گزارش: امیرعلی بینام

تشریح برنامه های هفته کار و کارگر؛

از تقدیر کارگران  نمونه با حضور
 رییس جمهور تا رد هر گونه تغییر 

دستمزد مصوب

معـاون امـور فرهنگـی و اجتماعی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مراسـم بزرگداشـت 
مقـام کارگر همزمان با سـی و سـومین جشـنواره امتنان و هفته بزرگداشـت مقام کارگر ششـم  
اردیبهشـت مـاه با حضـور رییس جمهـور در یکـی از واحدهای تولیـدی تهران برگزار می شـود.
بـه گـزارش بـازارکار، »دکتـر محمـد چکشـیان« در جمـع خبرنـگاران با اشـاره بـه برنامه های 
هفتـه کارگـر و جشـنواره امتنان از پنجم تا ۱۱ اردیبهشـت ماه اظهار داشـت: این جشـنواره ذیل 
مـاده ۱۹۵ قانـون کار با موضوع تشـویق نیروهای کار و مولد در سـال گذشـته فراخوان شـد که 

سـه نـوع ارزیابی در این جشـنواره صـورت گرفت.
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آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار

IT کامپیوتر و

ادامه مطلب کلیک کنید

مالی و حسابداری

کارشناس هلپ دسک، کارشناس ارشد 
برای مرکز دولتیIT، کارشناس نرم افزار 
مسلط بهC#، کارشناس کامپیوتر مسلط 

به امور سخت افزار و نرم افزار

ادامه مطلب کلیک کنید

حسابدار –آقا 
حسابدار با سابقه برای محدوده فاطمی 

و مطهری

ادامه مطلب کلیک کنید

ارشد صنایع و مدیریت صنعتی برای 
مرکز دولتی، کارشناس پلیمر ترجیحا آقا

کارشناس الکترونیک
مهندس صنایع- کنترل پروژه

مهندسی

فروش و بازاریابی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی

کار دانشجویی با بیمه و مزایا
کارشناس اداری فروش دارای سابقه

 در حوزه مواد شیمیایی
کارشناس خرید برای شرکت نفتی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیرو برای تعمییرات برد و پنل
دیپلم برق صنعتی

تکنسین برق و الکترونیک و مکانیک

ادامه مطلب کلیک کنید

استخدام انباردار آشنا به سیستم راننده
پشتیبان ماشین آالت و خرید

استخدام نیروی خدمات – آقا و خانم
استخدام نیروی خدمات – آقا و خانم

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

مسئول دفتر برای شرکت در فاطمی
کارمند اداری مسلط به اکسل و

CRM ،امور سیستمی 

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

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 حرفه ای
طراح سایت

و...

زلفـی گل با اشـاره به فعالیت دوبـاره خوابگاه ها افـزود: در این 
دو سـال، خوابـگاه هـای خصوصـِی برخـی دانشـگاه هـا تغییر 
کاربـری داده بـود و در دسـترس نبودنـد امـا بـا از سـرگیری 
آموزش هـای حضـوری، ایـن خوابگاه هـا بـه تدریـج و بـا اندکی 

تأخیـر در اختیـار دانشـجویان قرار داده شـد.
وزیـر علـوم بـا بیـان اینکـه دانشـجویان عالقه منـد بـه حضـور 
در دانشـگاه ها هسـتند، گفـت: اگـر دانشـگاهی بـه هـر دلیلـی 
آمـوزش حضـوری را بـرای دانشـجویان یـک مقطع یـا ورودی 
برگـزار نکرد، دانشـجویان درخواسـت حضوری شـدن کالس ها 

را مطـرح کردنـد و جـزو مطالبـات آنهـا بود.
دکتـر زلفـی گل خاطرنشـان کـرد حضـوری شـدن دانشـگاه ها 
خوشـبختانه بـه منزلـه دمیدن روح به کالبد دانشـگاه ها اسـت 
چـون دانشـگاه هـا بـدون حضـور دانشـجو مثـل یـک بـدن و 
کالبـد بـدون روح هسـتند. الحمـداهلل که ایـن اتفاق افتـاد و از 
صدا و سـیما هم بسـیار متشـکریم که کمک کرد از سـرگیری 

آمـوزش حضـوری بـا کیفیت آغاز شـود.

ضرورتتوسعهمناطقنوآوریوشتابدهندهها
وزیـر علـوم در پاسـخ بـه سـوال نقـش دانشـگاه ها در تحقـق 
رهبـری  معظـم  مقـام  فرمـان  محـور  گفـت:  سـال  شـعار 
در خصـوص نامگـذاری سـال ۱۴۰۱، وزارت علـوم تحقیقـات 
و فنـاوری اسـت. علتـش هـم ایـن اسـت کـه تربیـت صاحبان 
ایـده و آمـوزش دهنـدگان خالقیـت و دانـش در دانشـگاه ها و 

موسسـات آموزشـی و پژوهشـی هسـتند.
وی افزود: از تمامی دانشـگاه ها و موسسات تابعه وزارت علوم تحقیقات 
بـه  توجـه  بـا  فرصـت  اولیـن  در  کـه  خواسـتیم  فنـاوری  و 
ماموریت هـا و راهبردهـای مصـوب، برنامه هـای عملیاتـی خود 
را بـرای تحقـق ایـن شـعار اعـالم کنند که ایـن برنامـه باید 

بـه گونـه ای باشـد کـه قابـل رصـد؛ پایـش و ارزیابی باشـد.
وزیـر علـوم ادامـه داد: در کشـور ۴۹ پـارک علـم و فنـاوری 
و ۱۲۴ مرکـز رشـد کـه داریـم کـه در اسـتان هـای مختلـف 
پراکنـده هسـتند و وظیفـه دادن تسـهیالت و فضـا بـه افـراد 
صاحـب ایـده را دارند. تالش می کنیم ایده هـا در این مراکز تبدیل 

بـه نـوآوری و محصـول شـوند و هسـته های فناور شـکل بگیرد.
وی افـزود: یکـی از کارهـای دیگـری که در دسـتور کار اسـت،   
توسـعه مناطـق نوآوریسـت که در مناطق شـهری و مجـــاور 
       دانشگاه ها و موسسات پژوهشی این نواحی ایجاد شونـد و 

       محل فعــالیت شتاب دهنده ها باشنــد و شتــاب دهنده ها 
       به طی فــرآیند رشـد افراد و شرکت  های نوپا و بـه ویـژه 

                دانش پایه کمک کنند.
            وی تأکید کـرد با افـزایش شتــاب دهنده هــا امکـان

           تشکیل شـرکت هــای دانش بنیـان زیــاد می شــود و        
         این امکـان وجود خواهـد داشـت که ایـن شرکت هــای

   نوپـا وارد مراکـز رشـد و پارک هـای علـم و فنـاوری شـده 
و از تسـهیالت خاصـی ماننـد تسـهیالت صنـدوق شـکوفایی و 

نـوآوری اسـتفاده کننـد.
بـزرگ  دانشـگاه های  اکثـر  اینکـه  بیـان  بـا  زلفـی گل  دکتـر 
فنـاوری هسـتند،  کشـورمان دارای صندوق هـای پژوهـش و 

گفـت: سـعی می کنیـم بـا فرهنگ سـازی کـه انجـام می دهیم 
و بـا کمـک صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی هدایـت کنیم 
افـرادی کـه توانسـته اند ایـده و فکـر خودشـان را بـه محصول 
تبدیـل کننـد بتواننـد مجـوز شـرکت دانش بنیـان بگیرنـد و 
اسـتان ها  فنـاوری  و  پژوهـش  صندوق هـای  ظرفیـت  از 

کننـد. اسـتفاده 

کنکوربرایرشتههایپرطرفدارحذفشدنینیست
دکتـر زلفـی گل گفـت: در بحـث پذیـرش دانشـجو کـه در 
شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی تصویـب شـده در خصـوص 
بحـث محتـوا و شـیوه ارزیابـی سـوابق تحصیلی بـه وزارت 
اساسـی  نکتـه  امـا  می شـود.  مربـوط  پـرورش  و  آمـوزش 
رشـته های  بـرای  کنکـور  حـذف  امـکان  کـه  اسـت  ایـن 

نیسـت. پرطرفـدار 
وزیـر علـوم تأکید کرد: امـکان پذیرش در رشـته های پرطرفدار 
بر اسـاس سـوابق تحصیلی وجود ندارد زیرا تقاضا بسـیار بیش از 
ظرفیـت اسـت برای مثـال اگر برای رشـته خـاص پرطرفداری 
در یـک دانشـگاه ظرفیـت پذیـرش ۱۰۰ نفـر باشـد و تعـداد 
افـرادی کـه از نظـر سـوابق تحصیلـی و معـدل ۲۰ شـبیه بود 
و تقاضـای ورود بـه ایـن رشـته را دارنـد ۱۰ هـزار داوطلـب 
باشـد؛ چگونـه می توانیم بر اسـاس سـوابق تحصیلی دانشـحو 
رشـته های  درصـد  از ۸۵  بیـش  بـرای  امـا  کنیـم.  پذیـرش 
دانشـگاهی ایـن امکان وجـود دارد که با در نظر گرفتن سـوابق 
تحصیلـی و بـر اسـاس مصوبـات مجلـس شـورای اسـالمی و 

شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی، دانشـجو پذیرش شـود.
وی در پاسـخ بـه سـوال مجـری که قرار شـده در سـهمیه های 
دانشـگاه ها در سـال جـاری ۱۴۰۱ تغییراتـی اعمـال شـود و 
مهم تریـن مولفه هـای تغییـرات چیسـت گفت: ما طبـق قانون 
عمـل می کنیـم هـر چـه قانـون مشـخص کـرده باشـد مالک 

اسـت. عمل 
دکتـر زلفی گل اظهار داشـت: بعضـاً انتقاداتی نسـبت به برخی 
از سـهمیه ها و جابجایـی هـا از دانشـگاهی بـه دانشـگاه دیگـر 

وجود داشـته کـه البته برخی از این امکانات حذف شـده اسـت. 
مـا هـم مطیـع قانـون هسـتیم و آنچـه را کـه قانون مشـخص 

کـرده باشـد طبـق آن عمـل می کنیم.

شفافیتدرپاسخگوییبهمطالباتراازبخشاداری
وزارتعلومآغازکردیم

دکتـر زلفـی گل در خصـوص پیـاده کـردن نظام شـفافیت در 
وزارت علـوم گفت: شـفافیت در بخش های مختلـف باید وجود 
داشـته باشـد در بخش اداری سـتاد وزارت در حـال راه اندازی 
سـامانه ای هسـتیم که مراحـل اداری یک نامـه وارده به وزارت 
بـرای اربـاب رجـوع قابـل رویـت و پیگیـری باشـد و مدیـران 

بتواننـد بـر نحوه پاسـخگویی کارشناسـان نظـارت کنند.
وی افـزود: در بخـش آمـوزش و پژوهـش هم امکان شـفافیت، 

نظـارت و پیگیـری آنالیـن وجود خواهد داشـت.
وزیـر علـوم ادامـه داد: در بخـش پژوهشـی یکـی از مشـکالتی 
کـه وجـود دارد این اسـت که عنوان شـود عدالت پژوهشـی در 
شـرایط فعلـی وجـود نـدارد و همـه به طور یکسـان در کشـور 
از نیازهـای پژوهشـی صنایـع آگاهـی و اطالعات کافـی ندارند 
و نمی تواننـد پـروژه بگیرنـد کـه بـا راه اندازی سـامانه نـان این 

مشـکل رفع می شـود.
زلفـی گل ادامـه داد: سـامانه نـان در هفته آمـوزش و روز معلم، 
رونمایـی مـی شـود و تمام نیازهـای صنایع خصوصـی و دولتی 
را در ایـن سـامانه نمایـه می کنیـم و در رشـته های مختلـف 
کـه مرتبـط هسـتند دسـته بندی می کنیـم و در معـرض دید 
دانشـمندان و دانش پژوهـان اعضای هیأت علمی و دانشـجویان 

ارشـد و دکتـرا قرار مـی دهیم.
وی تأکیـد کـرد: بـا راه انـدازی سـامانه نان، از این بـه بعد همه 
افـرادی کـه عالقه منـد بـه تحقیـق و پژوهـش اسـت نیازهـای 
کشـور را می بیننـد می توانند در راسـتای نیازهـا تحقیق کنند.

و  پژوهش محـور  آمـوزش  خصـوص  در  گل  زلفـی  دکتـر 
پژوهـش آموزش محـور گفـت: منظور این اسـت کـه در هنگام 
بازگـو کـردن و  آمـوزش مفاهیـم و محتـوای درسـی صرفـاً 

دانشـجویان و متکلـم وحـده بـودن در کالس نبایسـتی باشـد؛ 
دانشـجویان بـرای یادگیـری بیشـتر سـعی کننـد شـیوه های 
تدریـس و آمـوزش و محتـوای کتاب هـای درسـی بـه گونه ای 
باشـد کـه در خصـوص طـرح هر مفهـوم به دانشـجویان کمک 
کننـد و بـرای اینکـه هـر مفهوم بخواهیـم عمیق تر جـا بیفته، 

حالـت پژوهشـی هـم بـه آن بدهیم.

بهدانشجویاناجازهاشتباهکردنبدهیم
زلفی گل در ادامه درباره آزادی بیان دانشـجویان در کرسـی های 
آزاد اندیشـی، تاکیـد کـرد: بحث اصلـی، میزان و درجـه آزادی 
اسـت. دانشـجویان و نهادهای حاکمیتی باید یـک درجه از این 
آزادی را در قالـب قانـون بپذیرنـد و بـه قانون احتـرام بگذارند؛ 
نهادهـای حاکمیتـی کـه روی شـیوه مدیریـت آزادی نظـارت 
دارنـد بایـد با سـعه صدر بیشـتری موضوع را پیگیـری کنند.
کـردن  اشـتباه  حـق  دانشـگاه  در  دانشـجو  افـزود:  وی 
دارد و اگـر در دانشـگاه اشـتباه نکنـد، کجـا و چـه زمانـی 
اجـازه دارد اشـتباه کنـد؟ بایـد بپذیریـم هزینه اشـتباهات 
باشـد.  ممکـن  مقـدار  کمتریـن  دانشـجویی  دوران  در 
دانشـجویان در سـنی هسـتند کـه حسـاب و کتـاب آینـده 
را نمـی کننـد و صادقانـه حرفی را که به ذهن شـان می رسـد، 

در قالـب انتقـاد یـا پیشـنهاد مطـرح مـی کننـد.
و  مـا هسـتند  فرزنـدان  دانشـجویان،  علـوم گفـت:  وزیـر 
بایـد نظراتشـان را شـفاف بگوینـد، تنـدی نکنیـم و اجازه 
شـود  مـی  باعـث  اشـتباهات  ایـن  کننـد.  اشـتباه  دهیـم 
دانشـجویان  کننـد.  کمتـری  اشـتباهات  آینـده  در  آنهـا 
مـا، افـراد باهوشـی هسـتند و اگـر ببیننـد ایـن کرسـی ها 
جنبـه سـوری دارنـد، بـا انگیـزه در آن شـرکت نمی کنند. 
معاونـان  و  دانشـگاه ها  روسـای  بایـد  دیگـر  سـوی  از 
آمـوزش  کـردن،  مدیریـت  چگونـه  بـرای  را  فرهنگـی 
ببیننـد کـه چـه  آمـوزش  بایـد  دانشـجویان هـم  دهیـم. 
اصولـی را بـا چـه ادبیاتـی مطـرح کننـد تـا ایـن آزادی 

یابـد. افزایـش 

جذبنخبگانوالمپیادیهادررشتههای
دارایمدال

وزیـر علـوم در بخـش دیگــری از سـخنان خــود دربـاره آن 
دستــه از دانشجــویان مــدال آور و المپیــادی که رشتـه 
خـود را رهــا کـرده و بـه دنبـــال رشته هــای دارای بـازار کار 
می رونـد، اظهـار کـرد: بـه ایـن دانشـجویان حـق می دهـم؛ 
هـــر دانشـجویی کـه جـزو اسـتعدادهای برتـر اسـت، بـه 
فکـر آینـده خـود بـوده و در رشـته ای تحصیـل می کنــد 
کـه بـرای پیــدا کـردن شـغل مناسـب بـا مشـکل کمتری 

شـود. مواجه 
وی بیـان کـرد: مـدال آوران بـه دلیل نگرانی نسـبت بـه آینده، 
تصمیـم بـه تـرک رشـته خـود و تحصیـل در رشـته دارای 
بـازار کار بهتـری می گیرند. بر اسـاس رایزنی بـا معاونت علمی 
و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، آییـن نامه ای تصویـب می کنیم 
کسـب  مـدال  کـه  رشـته ای  همـان  در  را  المپیادی هـا  کـه 

کرده انـد، بورسـیه کنیـم.
زلفـی گل خاطرنشـان کـرد: همچنیـن، وزارت علـوم از طریـق 
هیـأت اجرایـی جـذب هیـأت علمـی، فـرد را بـه عنـوان عضو 
هیـأت علمـی در همان رشـته مـدال آور جذب می کند. شـرط 
مهـم ایـن اسـت که افـراد همچنان وضعیـت علمی خـود را در 

حد مطلـوب حفـظ کنند.
را  تضمیـن  ایـن  شـیوه نامه ای،  طراحـی  بـا  وی،  گفتـه  بـه 
می دهیـم کـه دانشـجویان توانمند در رشـته های علوم انسـانی 
و علـوم پایـه همچنیـن دیگـر رشـته های المپیـادی، نگرانـی 

بابـت آینـده شـغلی خـود نداشـته باشـند.

برنامه های وزارت علوم در سال 1401 تشریح شد 

از مهارت محور بودن آموزش ها تا تالش برای اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان
 وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در برنامـه صف اول شـبکه خبر گفـت: وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری محـور تحقق فرمـان مقام معظم رهبـری در خصوص 
شـعار سـال ۱۴۰۱ اسـت، در ایـن راسـتا ضـرورت دارد دانشـگاه ها برنامـه عملیاتی خـود را ارائه دهنـد. همچنین مناطـق نوآوری و شـتابدهنده های مسـتقر در 

آنهـا را توسـعه دهیـم و آموزش هـا را مهارت محـور و پژوهش هـا را نیازمحور کنیم تا مسـیر توسـعه و پیشـرفت کشـور سـریع تر طی شـود.
بـه گـزارش بـازارکار، دکتـر محمدعلـی زلفی گل بـا حضـور در برنامه صف اول شـبکه خبر در پاسـخ به سـوال اینکـه وضعیت از سـرگیری آمـوزش حضوری 
چگونـه اسـت، گفـت: بر اسـاس مصوبه سـتاد ملی مقابلـه با کرونـا، از چهاردهـم فروردین مـاه آموزش حضوری در دانشـگاه های سراسـر کشـور بایسـتی از 
سـر گرفتـه می شـد کـه البته مقطـع تحصیـات تکمیلـی دانشـجویان ارشـد و دکتری کـه عنـوان پایان نامه هـا و رسـاله های آنهـا تصویب شـده بود طی 
دو سـال گذشـته نیـز در دانشـگاه ها بـرای انجام تحقیقاتشـان حضور داشـتند امـا عزیزانـی کـه پایان نامه های آنها طـرح تصویب نشـده و مقاطع کارشناسـی 

به صـورت مجازی آمـوزش خـود را پیگیـری می کردند.
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت صنايع غذايي و آشاميدني تهران گوار
 به منظور تكميل نيروي انساني، با توجه به سياست هاي جديد 

توسعه سازمان، در تهران از افراد واجد شرايط ذيل دعوت
 به همكاري مي نمايد:

 ويزيتور
 اپراتور توليد

 كارشناس تحقيقات بازار
 كارشناس فني )برق، مكانيك(

حداقل مدرك ديپلم،  با يك سال سابقه كاري
ساعت و روز كاري: شنبه تا پنجشنبه

حقوق توافقي
متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به شماره 

واتساپ اعالم شده ارسال نمايند.
)whatsapp(  09018988779 

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113047 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

روشن تاب نيكا جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان 
از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

برنامه نويس ميكروكنترلر
آقا/ خانم، 2 سال سابقه كار، تمام وقت

C تسلط كامل به زبان
STM32 مسلط به برنامه نويسي ميكرو كنترلر هاي

آشنايي با محيط لينوكس براي كار با برد BeagleBone يا 
Raspberry Pi )كانفيگ و برنامه نويسي(

آشنايي با زبان انگليسي در حد خوب
عالقمند به يادگيري و آموزش

داراي روحيه كار تيمي و سرعت عمل باال
متعهد به زمان بندي تحويل پروژه

استان و شهر مورد نياز: اصفهان، ساعات كاري
شنبه تا چهارشنبه 08:30 تا 17، پنجشنبه ها 08:30 تا 13
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم  با شماره هاي زير 

)داخلي 6000( تماس حاصل نمايند.
اطالعات تماس

 03137718614 -03137717757
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113091

دعوت به همکاری

شركت كاوه فوالد آريا جهت تكميل كادر خود در استان  
اصفهان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

حسابدار : خانم/ آقا،  تمام وقت، جهت امور حسابداري با مدرك 
مرتبط، سن تا 30سال، آشنا به كار گروهي

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به واتس اپ 

زير ارسال نمايند. لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.
رزومه به صورت كامل و دقيق با عكس پرسنلي ارسال گردد و 

پس از بازبيني با افراد واجد شرايط تماس گرفته خواهد شد
واتساپ 09139308759 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113090 : لینک

دعوت به همکاری

شركت آتي فلز شهريار فعال در زمينه توليد سازه هاي فلزي سنگين، تجهيزات، مخازن فلزي و جرثقالهاي سقفي واقع در حد فاصل 
شهر مباركه به مجلسي، به منظور تكميل كادر اداري، فني مهندسي و توليد خود نياز به نيروهاي ذيل دارد.

از عالقه مندان تقاضا مي شود رزومه و اطالعات تماس خود را از طريق ايميل زير ارسال نمايند.
info@atifelez.com 

تعداد مورد نياز عنوان شغلیرديف

1CO2 20جوشكار

10جوشكار برق2
4دريل كار )دريل راديال(3
25كارگر ساده آشنا به كارهاي صنعتي4
5مكانيك بنزيني5
5مكانيك ديزل6
5كمك مكانيك آشنا به خودروي بنزيني7
كمك مكانيك آشنا به ديزل85

راننده ليفتراك 9
4)گازوئيلي- ديزل- بدون گواهينامه(

تعداد مورد نياز عنوان شغلیرديف

راننده جرثقيل سبك10
2)گاليون- بدون گواهينامه(

راننده ميني بوس 11
3)با مدرك/ بدون مدرك(

2مسئول انبار آهن )آشنا به كامپيوتر(12
5كنترل كيفيت )QC( سازه فلزي13
5كنترل كيفيت )QC( جوش سازه فلزي14
35تكنسين فني )ديپلم يا فوق ديپلم فني(15
2مهندس متالوژي16
2مهندس صنايع براي كنترل پروژه17

4مهندس مكانيك يا عمران براي دفتر فني18

توضيحات:
حقـوق هـاي پرداختـي به صورت توافقـي و باالتـر از اداره كار 

مي باشـد.
كليـه پرسـنل تحـت پوشـش بيمـه تأميـن اجتماعـي و بيمـه 

مسـئوليت مدنـي قـرار مـي گيرنـد.
سـرويس از شهر هاي مباركه و اصفهان داير مي باشد.
روزهاي كاري هفته از شـنبه الي چهارشنبه از ساعت 

07:00 لغايت 16:30 مي باشد.

مأموريت و اضافه كار با شـرايط كاري شركت وجود دارد.
آدرس مصاحبه:

اصفهـان، كيلومتـر 13جـاده مباركه بـه بروجن، بعـد از نيروگاه 
چهلسـتون، شـركت آتي فلز شـهريار مي باشـد. 

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113075

کارجویان به کاریابی های مجاز مراجعه کنند
رئیــس انجمــن صنفــی دفاتــر مشــاوره شــغلی و 
ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب کاریابی هــای آذربایجــان شــرقی ب
مــردم فریــب کاریابی هــای غیرمجــاز را نخورنــد، 
ــه  ــوط ب ــی در کشــور را مرب ــن معضــل کاریاب بزرگتری
کاریابی هــای غیرمجــاز دانســت و گفــت: مراکــز 
کاریابــی غیرمجــاز در بخــش مشــاوره داخلــی، اعــزام 
بــه خــارج، عرصــه اشــتغال، کار آفرینــی و روابــط کار 
از ناآگاهــی مــردم سوءاســتفاده می کننــد و بــا دریافــت 
ــیاری از  ــول بس ــدون پ ــی ب ــا حت ــای کالن و ی پول ه

ــد. ــذب می کنن ــود ج ــرف خ ــه ط ــراد را ب اف
بابــک هاشــمی پــور بــا بیــان اینکــه جــزو قدیمــی ترین 
ــی  ــا کاریاب ــال ۱۳۷۹  ب ــتیم و از س ــا هس ــی ه کاریاب
داخلــی شــروع و ســپس از ســال ۱۳۸۱ بــا هماهنگــی 
ــم،  ــی کردی ــی خارج ــه کاریاب ــدام ب ــه اق وزارت خارج
ــات  ــه خدم ــی را؛ ارای ــه کاریاب ــت موسس ــور فعالی مح
ــای  ــت ه ــایی فرص ــان، شناس ــه کارفرمای ــاوری ب مش
ــا و  ــرکت ه ــه ش ــو ب ــراد کارج ــی اف ــغلی و معرف ش

ــمرد . ــدی برش ــای تولی واحده
وی بــا تاکیــد بــر این کــه کارجویــان حتمــا بــه دفاتــر 
کاریابــی مجــوزدار مراجعــه کننــد، افــزود: مــردم 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت وزارت کار بــه آدرس 
ــی اداره کار  ــایت کاریاب ــا س www.mcls.gov.ir و ی
از   az-sharghi.mcls.gov.ir آدرس  بــه  اســتان 

ــی مرکــز مــورد نظــر اطــالع یابنــد. مجــوز کاریاب
ــای  ــی ه ــدد کاریاب ــه تع ــاره ب ــا اش ــور ب ــمی پ هاش
غیرمجــاز، گفــت: ایــن کاریابی هــا کــه جایگاهــی 
ــی شــاکی  ــد، وقت در عرصــه رســمی و مجــوزی ندارن
ــه  ــود، بالفاصل ــان رو می ش ــد و دستش ــدا می کنن پی
ــد  ــاره ناپدی ــه تعطیلــی دفتــر کــرده و یــک ب اقــدام ب
ــا  ــی ب ــی و قضای ــت اقدامــات قانون می شــوند و در نهای
کنــدی پیــش رفتــه و گاه نمی توانیــم افــراد خاطــی را 

ــانیم. ــده برس ــی ش ــازات پیش بین ــه مج ب
وی خاطرنشــان کــرد: تمامــی دفاتــر مجــاز موظــف بــه 
نصــب مجــوز خــود در معــرض دیــد مراجعه کننــدگان 
هســتند تا متقاضیــان بتواننــد در هنــگام مراجعه بــه دفاتر 
ــودن آن  ــاز ب ــی از مج ــواز کاریاب ــه ج ــی ب ــا نگاه ب
ــن  ــا متاســفانه مشــکلی کــه در ای مطمئــن شــوند ام
ــراد  رابطــه وجــود دارد، ایــن اســت کــه تعــدادی از اف
ــه  ــی تهی ــت را از محل ــوز فعالی ــس مج ــودجو، عک س
ــوز  ــه مج ــاپ ب ــا فتوش ــود را ب ــام خ ــد و ن می کنن
اضافــه کــرده و در دیــد عمــوم قــرار می دهنــد و 
ــوز  ــه مج ــوند ک ــه نمی ش ــب متوج ــم اغل ــردم ه م
ــه  ــه مراجع ــت، در نتیج ــی اس ــا تقلب ــمی و ی رس
بــه ســایت وزارت کار و چــک کــردن قانونــی بــودن 
ــوز  ــاهده مج ــورت مش ــی در ص ــی حت ــز کاریاب مرک

ــی، ضــروری اســت. ــت کاریاب فعالی
هاشــمی پــور بــا اشــاره بــه اعتــراض مــردم مبنــی بــر این کــه 
ــرا در  ــد چ ــوز ندارن ــی  مج ــز کاریاب ــی مراک ــر تمام اگ
ــمت  ــیپور قس ــوار و ش ــل دی ــی مث ــایت های معروف س
مخصــوص کاریابــی وجــود دارد، اظهــار کــرد: تمامــی 
ایــن مراکــز کاریابــی در ســایت های مــورد نظــر 
غیرمجــاز هســتند و اپلیکیشــن ها و ســایت های دیگری 
کــه می خواهنــد بخــش کاریابی داشــته باشــند هــم باید 
بداننــد کــه دریافــت مجــوز از وزارت کار ضــروری اســت.
ــن  ــه چنی ــردم ب ــه م ــرد: مراجع ــان ک وی خاطرنش
ســایت هایی خطرنــاک بــوده و هیــچ بررســی در 
ــا صحــت و ســقم و اصالــت و اهلیــت آگهــی  رابطــه ب
ــدارد و امــکان کالهبــرداری از مــردم  دهنــده وجــود ن

ــاال اســت. ب
ــه  ــایت هایی ک ــرد: س ــان ک ــور خاطرنش ــمی پ هاش
راحتــی جهــت مشــاهده  بــه  مــردم می تواننــد 
مشــاغل در بحــث کاریابــی مراجعــه کننــد، دو ســایت 
sabak.mcls.gov.ir و ســامانه جســتجوی مشــاغل 

وزارت کار اســت.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه وجــود کاریابی هــای 
ــا  ــن کاریابی ه ــرد: ای ــار ک ــوز، اظه ــازی دارای مج مج
ــایت  ــوز را در س ــد مج ــک تایی ــتند لین ــف هس موظ
خــود قــرار دهنــد و بــه محــض وارد شــدن کارجویــان 
ــک شــده و اخــذ  ــد وارد لین ــا، بتوانن ــایت آن ه ــه س ب

ــد. ــی کنن ــار آن را بررس ــوز و اعتب مج
نایــب رئیــس انجمــن صنفــی مراکــز کارآفرینــی 
آذربایجــان شــرقی بــا بیــان این کــه ۹۰ درصــد 
کاریابی هــای غیــر مجــاز در فضــای مجــازی فعالیــت 
دارنــد، افــزود: اینســتاگرام عرصــه تاخــت و تــاز 
از  کاریابی هــای غیرمجــاز شــده و حتــی برخــی 
ــر  ــاز و معتب ــی مج ــز کاریاب ــامی مراک ــیادان از اس ش
جهــت سوءاســتفاده از مــردم اســتفاده می کننــد کــه 
ــز  ــماره مراک ــه ش ــاس ب ــا تم ــادگی ب ــه س ــوان ب می ت
مجــاز کــه بــه راحتــی در دســترس اســت، از صحــت و 

ــرد. ــل ک ــالع حاص ــوع اط ــقم موض س
ــا  ــدید کالهبرداری ه ــه تش ــاره ب ــا اش ــور ب ــمی پ هاش
در زمینــه کاریابــی خارجــی و مشــاغل خانگــی، اظهــار 
ــوع  ــن ن ــات ای ــد تبلیغ ــک درص ــا ی ــاید تنه ــرد: ش ک
ــه  ــچ گون ــی هی ــوده و باق ــوز ب ــا دارای مج کاریابی ه

ــدارد. مجــوزی ن
ــود  ــای خ ــا در آگهی ه ــی از کاریابی ه ــزود: برخ وی اف
بــه کاریابــی و اعــزام به خــارج رایــگان و بــدون دریافت 
ــوع کاریابی هــا نیــز  پــول اشــاره می کننــد کــه ایــن ن
ــرای مــا ثابــت شــده اســت  دروغ محــض هســتند و ب
ــال  ــا مث ــالم می شــود و ی ــگان اع ــه رای ــزی ک ــر چی ه
ــغل  ــات ش ــوان از خدم ــایت بت ــک س ــه ی ــا ورود ب ب
خانگــی و اعــزام بــه خــارج بــدون پــول اســتفاده کــرد، 
ــرای  ــی ب ــتفاده های اخالق ــوء اس ــی و س ــاظ مال از لح
افــراد بســیار گــران تمــام می شــود کــه پلیــس فتــا بــا 

چنیــن مــواردی برخــورد شــدید دارد.
شــرکت های  از  بســیاری  گفــت:  پــور  هاشــمی 
غیرمجــازی هــم هســتند کــه اقــدام بــه ثبــت شــرکت 
می کننــد و در موضــوع شــرکت از کلماتــی ماننــد 
ــی و  ــارج، کارآفرین ــه خ ــزام ب ــرت، اع ــی، مهاج کاریاب
ــک از  ــر ی ــا ه ــد، ام ــتفاده می کنن ــل اس ــن قبی از ای
ایــن مــوارد منــوط بــه اخــذ مجــوز از ســازمان مــورد 
نظــر بــوده و ثبــت شــرکت و کلماتــی کــه در موضــوع 
فعالیــت شــرکت بــه کار مــی رود دلیــل بــر اخــذ مجــوز 

آن فعالیت هــا از اداره کار نیســت. 
وی خاطرنشــان کــرد: بــا کمــک اداره کار، پلیــس فتــا، 
ــتری و  ــی، دادگس ــن عموم ــر اماک ــارت ب ــس نظ پلی
انجمــن صنفــی کاریابی هــای اســتان، مراکــز کاریابــی 
غیرمجــاز واقعــی و مجــازی شناســایی شــده و طــرح 
ــود  ــام می ش ــا انج ــن کاریابی ه ــوی انجم ــوی از س دع
ــه مشــخص شــده دســتور پلمــب  ــن نام ــق آیی و طب

ــود. ــادر می ش ص
وی بــا اشــاره بــه تشــدید برخوردهــا بــا مراکــز کاریابی 
غیرمجــاز، افــزود: یکــی از هلدینگ هــای معــروف کــه 
در زمینــه کاریابــی فعالیــت کــرده و در پرونــده آن هــا، 
ــی،  ــاز قدیم ــای مج ــامی کاریابی ه ــتفاده از اس سوءاس
معرفــی خــود بــه عنــوان دفتــر حمایــت از نیــروی کار 
ایرانــی در خــارج و فــروش پاســپورت اوکرایــن وجــود 
دارد کــه کامــال غیرقانونــی اســت، شناســایی و پلمــب 

شــد.
ــاز در  ــای مج ــی ه ــار کاریاب ــاره ام ــور درب ــمی پ هاش
ــه  ــی در عرص ــون ۸۰۰ کاریاب ــم اکن ــت: ه ــور گف کش
داخلــی، حــدود ۱۶۰ کاریابــی در بخــش اعــزام نیــروی 
کار بــه خــارج از کشــور و ۶ دفتــر حمایــت از نیروی کار 
ایرانــی در کشــورهایی چــون ترکیــه، دانمــارک، آلمان، 

ــادا و عــراق فعالیــت می کننــد. اســترالیا، کان
ــز  ــت مراک ــتره فعالی ــوص گس ــور در خص ــمی پ هاش
ــا در کاریابی هــای  ــی، اظهــار کــرد: همــکاران م کاریاب

ســطح کشــور آمــوزش دیده انــد تــا خدمــات مشــاوره ای 
ــه  ــط کار، بیم ــی، رواب ــغلی، تحصیل ــاوره ش ــامل مش ش
بیــکاری و ســایر مــوارد از جملــه تنظیــم قراردادهــای کار 
کــه در عرصــه اشــتغال وجــود دارد، را بــه مراجعه کنندگان 

ارائــه دهنــد. 
رییــس انجمــن صنفی دفاتــر شــغلی آذربایجان شــرقی 
در خصــوص نحــوه اعــزام نیــروی کار بــه خــارج، گفت: 
ایــن امــر معمــوال بــا تفاهــم بیــن دولــت هــا و از طریق 
وزارت خارجــه و اقتصــاد و دارایــی عملــی مــی شــود 
ــا تشــدید تحریــم هــا  امــا متاســفانه از ســال ۱۳۸۶ ب
هیــچ کــدام از تفاهــم نامــه هــا اجرایــی نشــده اســت 
ــه خــارج  ــروی کار ب ــزام نی چــون یکــی از شــرایط اع
نبــود تحریــم و مســایل بانکــی و تبــادل ارز بیــن 

کشورهاســت.
ــروی کار  ــت از نی ــر حمای ــرد: دفات ــان ک وی خاطرنش
ایرانــی در خــارج از کشــور بــرای حــل مشــکل کاریابی 
در خــارج از کشــور بــه وجــود آمــده و بــه افــرادی کــه 
خودشــان و یــا از طریــق کاریابی هــای مجــاز بــه خــارج 
ــوزش  ــورد اشــتغال، اقامــت و آم ــزام شــده اند، در م اع
ــا  ــد ت ــه می دهن ــی را ارائ ــد و خدمات ــک می کنن کم
ــری  ــر فک ــور از نظ ــارج از کش ــا در خ ــان م هموطن

راحــت تــر باشــند.
ــز  ــای اســتان نی ــور در خصــوص کاریابی ه هاشــمی پ
ــی  ــه داخل ــی در عرص ــداد ۵۰ کاریاب ــرد: تع ــار ک اظه
ــه  ــارج ) س ــه خ ــزام ب ــه اع ــی در عرص ــج  کاریاب و پن
کاریابــی در تبریــز و دو کاریابــی در مرنــد و هادیشــهر( 

ــد. ــت می کنن فعالی
ــه وظایفــی  وی گفــت: کاریابی هــای خارجــی بســته ب
کــه دارنــد، اغلــب مشــغول به اعــزام نیــروی کار ســاده، 
ــارج از  ــه خ ــرده ب ــل ک ــر و تحصی ــه ماه ــر، نیم ماه

کشــور هســتند.
وی بــا بیــان این کــه آذربایجــان شــرقی بهتریــن 

ــا اداره کل تعــاون،  ــی ب همکاری هــا را در حــوزه کاریاب
ــاه اجتماعــی اســتان دارد، افــزود: کارفرمایــی  کار و رف
ــد،  ــه می کن ــا مراجع ــه م ــی ب ــث داخل ــه در مباح ک
عــالوه بــر دریافــت خدمــات مشــاوره ای از مشــوق های 
دولــت هم چــون تخفیــف حــق بیمــه ســهم کارفرمــا 
نیــز بهــره منــد شــده کــه باعــث می شــود در بحــث 
کاریابــی داخلــی، کارفرماهــای داخلــی بتواننــد هزینــه 
ــذب  ــرای ج ــت ب ــد و جذابی ــش دهن ــود را کاه خ

ــروی کار ایجــاد شــود. نی
هاشــمی پــور در خصــوص هزینــه دریافــت مشــاوره در 
دفاتــر کاریابــی، گفــت: هزینــه ثبــت نــام برای مشــاوره 
شــغلی و کاریابــی عــادی داخلی برابــر ۶۵ هــزار تومان، 
مشــاوره شــغلی کاریابی عــادی خارجــی برابــر ۹۵ هزار 
تومــان و مشــاوره تخصصی شــغلی، کارآفرینــی و روابط 
ــه  ــرد. هزین ــام می گی ــق انج ــاس تواف ــر اس کاری ب
بــه کارگمــاری در داخــل کشــور نصــف تــا یــک مــاه 
حقــوق بــوده کــه بســتگی دارد از کارجــو یــا کارفرمــا 
ــه کارگمــاری در خــارج نیــز  گرفتــه شــود و هزینــه ب
معــادل یــک مــاه حقــوق بــوده و هزینه هــای دولتــی، 
گرفتــن وکیــل نیــز بــه صــورت جداگانــه در قــراردادی 

آورده می شــود
.

متقاضیان کار در خارج فریب شبکه های
 ماهواره ای و خدمات رایگان را نخورند

ــات  ــاوره و خدم ــز مش ــی مراک ــن صنف ــس انجم رئی
کارآفرینــی آذربایجــان شــرقی، دانســتن زبــان مقصــد 
و داشــتن تحصیــالت عالــی و فنــی و مهندســی را مهــم 
تریــن شــرط اعــزام نیــروی کار دانســت و گفــت: نیروی 
مــازاد و افــراد دارای تحصیــالت آکادمیــک بــه عنــوان 
نیــروی ماهــر بــه خــارج از کشــور اعــزام مــی شــوند کــه 
عــالوه بــر ارزآوری بــه کشــور، منجــر بــه انتقــال دانش و 

تجربیــات ایــن افــراد بــه داخــل کشــور نیــز مــی شــود.
ــه  ــا توج ــه داد: ب ــش ادام ــری فرحبخ ــا باق نیم
تــب مهاجــرت در کشــور خیلــی  اینکــه  بــه 
باالســت بــه همیــن جهــت شــرکت هــای غیرمجــاز 
از ایــن مســاله سوءاســتفاده کــرده و عــالوه بــر اخــذ 
مبالــغ از افــراد، اطالعــات شــخصی آنــان را نیــز گرفتــه 

و در اختیــار افــراد ســودجو قــرار مــی دهنــد.
وی از تمامــی مســئوالن و انجمن هــای صنفــی کاریابی، 
کارآفرینــی و اعــزام دانشــجوی ســطح کشــور خواســت 
ــی و  ــر مهاجرت ــه دفات ــا قضی ــه صــورت جــدی ب ــا ب ت
کــه  هلدینگ هایــی  و  غیرمجــاز  کاریابی هــای 
بــه صــورت قارچ گونــه در کشــور رشــد کــرده و 
ــا  ــا ب ــتان صرف ــز اس ــر مرک ــی در ه ــورت هرم ــه ص ب
ــزام  ــی و اع ــرت، کاریاب ــون مهاج ــی چ ــت کلمات ثب
ــاز  ــر ب ــی در اساســنامه شــرکت خــود دفت ــن الملل بی
می کننــد، برخــورد شــود تــا کارجویــان و دانشــجویان 
متقاضــی بتواننــد بــا کمتریــن هزینــه و بــدون دردســر 

ــزام شــوند. اع
باقــری فرحبخــش بــا تاکیــد بــر اینکــه تمامــی 
ــد  ــارج بای ــه خ ــزام ب ــی و اع ــرای کاریاب ــان ب متقاضی
ــی درج شــده در ســایت های  ــر واقعــی و قانون ــه دفات ب
وزارت تعــاون، کار ور فــاه اجتماعــی و وزارت علــوم 
مراجعــه کننــد، افــزود: ثبــت شــرکت تحــت هــر عنوانی 
دلیــل بــر مجــوز فعالیــت شــرکت نبــوده و فعالیت های 
اعــزام نیــروی کار و اعــزام دانشــجو بــه خــارج از کشــور 
بایــد بــا مجوزهــای وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 

ــوم، تحقیقــات و فنــاوری همــراه باشــد. و وزارت عل
ــر  ــج دفت ــا پن ــه در کل کشــور تنه ــان اینک ــا بی وی ب
قانونــی و مجــوزدار هدایــت و اعــزام نیــروی کار بــه خــارج 
ــت  ــت و حمای ــر هدای ــج دفت ــت: پن ــود دارد،گف وج
ــارک،  ــورهای دانم ــز در کش ــی نی ــروی کار ایران از نی
ــده اند. ــتقر ش ــراق مس ــان و ع ــه، عم ــترالیا، ترکی اس

و  هدایــت  دفاتــر  داد:  ادامــه  فرحبخــش  باقــری 
حمایــت از نیــروی کار در زمینــه تنظیــم قراردادهــای 
کاری، ســاپورت های حقوقــی، راهنمایــی و مشــاوره، معــادل 
ســازی مــدارک، مشــاوره در پیــدا کــردن مــکان 
ــغل،  ــردن ش ــوض ک ــه ع ــک ب ــی، کم ــب زندگ مناس
ــی  ــات جانب ــایر خدم ــی و س ــای روانشناس حمایت ه
در کشــورهایی کــه وزارت تعــاون، کار ور فــاه اجتماعــی 
بــا هماهنگــی وزارت امورخارجــه و ســفارت مربوطــه در 
کشــور مقصــد اجــازه فعالیت دفتــر حمایتــی را داده اند، 
بــه صــورت مجــزا و بــا دریافــت هزینه هایــی مخصــوص 

ــد. ــت می کنن ــر کشــور فعالی ــه ه ب
ــارج  ــه خ ــان ب ــزام کارجوی ــرد: اع ــان ک وی خاطرنش
از کشــور یــک فرصــت طالیــی بــرای ارز آوری و 
همچنیــن انتقــال دانــش و تجربیــات بــرون مــرزی در 
هنــگام بازگشــت بــه کشــور محســوب می شــود چــرا 
کــه اغلــب ایــن افــراد، معمــوال بخشــی از درآمدهــای 
ــواده  ــرف خان ــرمایه گذاری و مص ــرای س ــود را ب خ

بــه ایــران می فرســتند.
باقــری گفــت: وزارتخانه هــای کشــورهای نیــرو فرســت 
ــرارداد  ــر ق ــرو پذی ــورهای نی ــا کش ــا ب ــی دنی در تمام
می بندنــد و ســاالنه بــه تعــداد مشــخص نیــروی کار از 
کشــور نیــرو فرســت بــه نیــرو پذیــر فرســتاده می شــود 
ــی از  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــا متاســفانه وزارت تع ام
ــه و  ــم نام ــت تفاه ــته اس ــون نتوانس ــال ۸۶ تاکن س
قــراردادی را بــرای اعــزام نیــروی کار بــا کشــور دیگری 

منعقــد کنــد. .

رئیــس انجمــن صنفــی مراکــز مشــاوره و خدمــات 
کارآفرینــی آذربایجــان شــرقی تاکیــد کــرد: ارائــه 
خدمــات کاریابــی در چنیــن شــرایطی بســیار 
ــا دســت  ــوده و دفاتــر کاریابــی قانونــی ب ســخت ب
خالــی توانســته اند نیــروی کار بســیاری را بــه 
و  دفاتــر زحمــات  ایــن  کننــد؛  اعــزام  خــارج 
ــه  ــادی متحمــل می شــوند و کاری را ک ــه زی هزین
ــد انجــام دهــد  ــه خاطــر تحریم هــا نمی توان دولــت ب

را بــه دوش گرفته انــد.
تمامــی  از  کارجویــان  اعــزام  بــه  اشــاره  بــا  وی 
رشــته های فنــی مهندســی، کشــاورزی، پیراپزشــکی، 
پرســتاری و... بــا ســطح تحصیــالت آکادمیک، اظهــار کرد: 
ــا  ــتان م ــارج از اس ــه خ ــروی کار ب ــزام نی ــوع اع مجم
ــزای اخــذ شــده ســاالنه در کشــور  ــا کل وی ــادل ب مع
ــارج  ــه خ ــزام ب ــر اع ــرقی در ام ــان ش ــوده و آذربایج ب

ــت.  ــرو اس پیش
مراکــز  این کــه  بیــان  بــا  فرحبخــش  باقــری 
کاریابی هــای اســتان بســیار فعــال بــوده و در شــهرهای 
ســایر اســتان ها و برخــی کشــورهای دیگــر نیــز دفاتــر 
نمایندگــی دارنــد، گفــت: تعــداد ویزاهــای اخــذ شــده 
ــال ۱۴۰۰  ــا در س ــی م ــز کاریاب ــی از مراک ــط یک توس
برابــر ۱۲۳ فقــره بــوده کــه در نــوع خــود عــدد قابــل 

ــی اســت. توجه
وی در خصــوص مــدت زمــان اقامــت هــای موقــت نیــز 
ــار اقامــت کاری دریافتــی بســتگی  ــزود: اتمــام اعتب اف
بــه قانــون کشــور مقصــد دارد و معمــوال از یــک ســال 
تــا ۶ مــاه پیــش از تاریــخ انقضــای پاســپورت شــخص 
ــرای  ــور ب ــر کش ــرایط ه ــار دارد و ش ــی اعتب متقاض
پذیــرش نیــروی کار متفــاوت بوده بســتگی به قوانین کشــور 

دارد. مقصد 
باقــری فرحبخــش در خصــوص تضمیــن اعــزام نیــروی 
ــوع  ــرد: موض ــار ک ــارج اظه ــه خ ــجویان ب کار و دانش
تضمیــن در حالتــی کــه هیــچ یــک از کشــورهای دنیــا 
بــا آغــوش بــاز پذیــرای مــا نیســتند، نمی توانــد مطــرح 
ــد  ــز نمی توان ــی نی ــی قانون شــود و هیــج مرکــز کاریاب

ایــن تضمیــن را بدهــد.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا وجــود این کــه قانــون وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اعــالم می کنــد می تــوان 
ــا  ــرد ام ــت نک ــرارداد را بازپرداخ ــه ق ــی از هزین مبلغ
برخــی دفاتــر اســتان بــه دلیــل اطمینــان از کار خــود، 
در صــورت عــدم اخــذ ویــزا تمامــی هزینــه ای را کــه از 
متقاضــی دریافــت کرده انــد ) بــه جــز هزینــه  ســفارت 
ــی مرتبــط  ــر کاریاب ــه دفات و ارزشــیابی مــدارک کــه ب

نمی شــود( عــودت می دهنــد.
باقــری فرحبخــش گفــت: ممکــن اســت در خــارج از 
کشــور، مشــکالت بســیاری بــرای کارجویــان رخ دهــد 
ــروی کار  ــت از نی ــر حمای ــت، دفات ــن حال ــه در ای ک
ــا  ــده اند و ت ــدازی ش ــی در برخــی کشــورها راه ان ایران
ــا اســتفاده از وکالی مجــرب،  ــد ب ــی کــه می توانن جای
دغدغــه هموطنــان را کاســته و بــا خدمــات ارائــه شــده 
ســعی دارنــد تــا نیــروی کار ایرانــی را در شــغل خــود 

حفــظ کننــد.
کــه  داشــتیم  را  افــرادی  حتــی  مــا  افــزود:  وی 
نمی توانســتند فرزنــدان خــود را در مــدارس ثبــت نام کنند 
و یــا حتــی حســاب بانکــی )به دلیل قــرار گرفتــن ایــران در 
لیســت FATF( بــرای خــود بــاز کننــد امــا مراکــز حمایت 
از نیــروی کار وارد عمــل شــده و مشــکالت ایــن افــراد را  

بــه نحــوی حــل کردنــد.
باقــری فرحبخــش بــا اشــاره نامگــذاری ســال جدیــد 
بــا شــعار »تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال آفرینــی«، 
خاطرنشــان کــرد: بحــث کارآفرینــی و ایجــاد اشــتغال 
از مقوله هــای مهــم و دغدغــه بــزرگ جامعــه اســت و 
انجمــن کارآفرینــی اســتان حــدود هشــت مــاه پیــش، 
طرح هایــی بــرای ایجــاد پایلوت هــای کارآفرینــی 
و دانش بنیــان در اســتان ایجــاد کــرده اســت تــا 
بتوانیــم مراکــز مختلــف صنعتــی و علمــی را بــا 
ــار  ــش در کن ــه دان ــم و از مقول ــاط دهی ــر ارتب یکدیگ

تولیــد بهــره ببریــم.

کارجویان در دام کاریابی های غیرمجاز نیافتند
در حال حاضر کاریابی های غیرمجاز چند برابر کاریابی های مجاز هستند و از این رو جویندگان کار باید هنگام مراجعه به این 
موسسه ها هوشیار باشند تا هم در زمینه پیداکردن کار موفق باشند و هم جیب شان توسط موسسه های غیرمجاز خالی نشود.
به گزارش ایرنا، مطابق آمارها در حال حاضر حدود ۸۵۰ کاریابی داخلی و حدود ۱۲۰ کاریابی خارجی به صورت مجاز در کشور 
فعالیت می کنند، اما در میان موسسه های مجاز، موسسه هایی هستند که از دغدغه بیکاری متقاضیان سوء استفاده کرده 

و اقدام به ایجاد کاریابی های غیر مجاز کرده اند.
هدایت کارجو به سمت کار یکی از وظایف کاریابی ها است؛ در این میان کاریابی های غیر مجاز با وعده و وعید های سرخرمن 

به متقاضیان کار بر خالف وظایف خود حرکت می کنند و متاسفانه تعداد قربانیان این موسسه ها قابل توجه است.
 همزمان با آغاز فصل گرما و مراجعه بیشتر نیروی کار به کاریابی ها، تعداد کاریابی های غیر مجاز هم افزایش می یابد. 
در شرایطی که با تورم نیروی کار فارغ التحصیل و نرخ بیکاری این گروه از جامعه مواجه هستیم، بازار اعزام نیروی کار 

برای سودجویان جذابیت پیدا کرده و به همین دلیل کالهبرداران در این زمینه فعال شده اند.
برخی آمارها حکایت از این دارد که تعداد کاریابی های غیر مجاز ۲۰ برابر مجازها است؛ از آنجایی که فعالیت کاریابی های 

غیر مجاز تبعات مالی و اخالقی غیر قابل جبرانی دارد، ضروری است با این کاریابی ها مقابله شود.
خبرگزاری ایرنا مرکز تبریز به منظور بررسی معضالت این حوزه و کاهش آسیب ها و نیز آگاهی متقاضیان کار میزگردی 
را با حضور رییس انجمن صنفی دفاتر شغلی و کاریابی آذربایجان شرقی و نیز رییس انجمن صنفی کارآفرینی استان 

ترتیب داده است.
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ویژه اطالع رسانی اشتغال

دعوت به همکاریدعوت به همکاریدعوت به همکاری

گروه سوليكو در استان مازندران، شهر محمود آباد 

جهت تكميل كادر خود از متقاضيان ساكن استان مازندران 

استخدام مي نمايد

كارمند ثبت اسناد در انبار )كاردكس(

آقا/خانم، بدون سابقه كار، تمام وقت

كارت پايان خدمت يا معافيت براي آقايان

حداكثر 35 سال سن

ليسانس حسابداري، مديريت و رشته هاي مهندسي

تسلط به مجموعه آفيس )به ويژه اكسل(

مهارت كامل جهت كار با كامپيوتر

آشنايي نسبي با فرآيند هاي انبارداري

آشنايي نسبي با يكي از نرم افزارهاي انبارداري

منضبط، دقيق و با حوصله

ساعات كاري طبق قانون كار

بيمه بيمه تكميلي پاداش سرويس رفت و برگشت وام صبحانه 

ناهار كمك هزينه آموزشي

سرويس رفت و برگشت )آمل، بابل، قائمشهر، محمودآباد(

تسهيالت رفاهي )استخر، سالن بدنسازي(، حقوق توافقي

محل كار: استان مازندران، شهر محمود آباد

آدرس: مازندران، محمودآباد، كيلومتر 10 جاده آمل، شهرك 

صنعتي تشبندان، ميدان صنعت، ابتداي خيابان گاليل، 

شركت توليدي كوچين

ايميل 

az.nemati@solico-group.ir

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113071 

دعوت به همکاری

شركت نما آرا جهت تكميل كادر خود از استان مركزي 
جهت كار در شهر سلفچگان از افراد واجد شرايط زير

 دعوت به همكاري مي نمايد.
سركارگر 

آقا،  تمام وقت، حداقل تحصيالت مهم نيست
قرارداد دائم، ساعت كارطبق قانون كار بهمراه اضافه كاري اجباري

سابقه مرتبط آگاهي به امور فني و سابقه كار
 در كارگاه الزامي است

براي ساكنين قم داشتن وسيله نقليه اجباري است
اسكان: امكان ارائه اسكان در طول هفته وجود دارد

محل كار شهر سلفچگان، داراي سابقه كار
ساعات كاري: شنبه 8 تا 17 - پنج شنبه 8 تا 13

بيمه، امكان اسكان
اضافه كاري دارد و روزانه دو ساعت اجباري ميباشد 

و طبق قانون كار پرداخت ميشود
حقوق 7 ميليون تومان، بيمه تامين اجتماعي از روز اول

عيدي، سنوات، حق بن و خوار بار، كمك هزينه مسكن، حق اوالد 
و اضافه كاري بر مبناي قانون كار محاسبه ميشود

كمك هزينه اياب و ذهاب بصورت روزانه پرداخت ميشود
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به

 ايميل زير ارسال نمايند.
 info@jelvehgostar.ir

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113070

دعوت به همکاری

يك شركت توليدي لبنيات واقع در شهرك صنعتي كميجان 
جهت تكميل كادر خود در استان  مركزي از افراد واجد شرايط زير 

دعوت به همكاري مي نمايد.
كمك حسابدار

خانم/ آقا، تمام وقت، مقطع كارشناسي و با رشته هاي مرتبط

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

واتساپ 09123018755 
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113069 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك شركت جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد 

واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

كارشناس برق

آقا، سابقه كارمهم نيست، تمام وقت

گرايش الكترونيك قدرت يا ماشين هاي الكتريكي

PLC ،آشنايي با ماشين هاي الكتريكي، درايو

كد شغلي: 402

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به همراه 

كد شغل به ايميل زير ارسال نمايند.

rail.head12345@gmail.com

 
لینک :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113088 

دعوت به همکاری

شركت مهندسي تجهيز عمران ايستا جهت تكميل 
كادر خود از استان هرمزگان جهت كار در پروژه هاي استان هاي 

جنوبي از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
تكنسين ماشين آالت راهسازي و معدني

آقا، تمام وقت، آشنا به برق و هيدروليك
منظم و مسئوليت پذير، حداقل 2 سال سابقه كار

بيمه تامين اجتماعي
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به

 ايميل زير ارسال نمايند.
 omranista.job@gmail.com

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113068 

دعوت به همکاری

شركت آسان ماشين آالمتو جهت تكميل كادر خود در 
استان هرمزگان، بندرعباس از افراد واجد شرايط زير دعوت به 

همكاري مي نمايد.
كارشناس مكانيك

آقا، تمام وقت، تسلط كامل به تعميرات موتورهاي ديزلي
 و پمپ هاي هيدروليك، آشنايي كامل با ماشين آالت
 راه سازي، معدني و بندري، داراي سابقه كار مرتبط

داراي مدرك حداقل كارشناسي
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل 

زير ارسال نمايند.
 asan.alamto@gmail.com

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

دعوت به همکاری

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

سرپرست كارگاه: آقا، داراي سابقه كار، تمام وقت
حداقل 4 سال سابقه اجراي ساختمان

سن بين 30 تا 35 سال
ترجيحا از ساكنان بندر عباس و شهر هاي اطراف، اسكان

محل زندگي در كارگاه فراهم است.
دستمزد و شرايط كار توافقي است.

اطالعات تماس
واتساپ 09122834003 

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113066 

ایجاد دوره های پسا دکترا	
اهمیــت	 بــه	 همچنیــن	 نشســت	 ایــن	 در	 صالحــی	 دکتــر	
پســت	داک	ها	در	کشــور	اشــاره	کــرد	و	افــزود:	موتــور	فعــال	
ــته	 ــال	گذش ــتند	و	در	س ــت	داک	ها	هس ــاوری	پس ــش	و	فن پژوه
در	کشــور	۱۵	هــزار	دانشــجو	دکتــرا	فارغ	التحصیــل	شــده	اند	کــه	
میــزان	جــذب	آنهــا	بــه	عنــوان	عضــو	هیــأت	علمــی	کمتــر	از	۵۰۰	نفر	

ــت. ــوده	اس ب
ــر	اینکــه	در	اولیــن	جلســه	شــورای	عتــف	بحــث	 ــا	تأکیــد	ب وی	ب
پســت	داک	را	مطــرح	خواهیــم	کــرد،	مهم	تریــن	مشــکل	در	ایــن	
حــوزه	را	مشــکل	مالــی	عنــوان	کــرد	و	افــزود:	بــه	رغــم	مشــکالت	

در	ســال	جدیــد	پســت	داک	را	رشــد	خواهیــم	داد.
معــاون	پژوهشــی	وزارت	علــوم	خاطرنشــان	کــرد:	امســال	ســال	رشــد	
پســت	داک	اســت	و	وظیفــه	مــا	این	اســت	کــه	از	این	ظرفیــت	بهینه	در	
کشــور	اســتفاده	و	بــا	همــکاری	یکدیگر	افــراد	درســت	را	انتخــاب	کنیم.

استفاده از ظرفیت مناطق دهگانه پژوهشی 
برای حل مشکالت استان ها

معــاون	پژوهشــی	وزارت	علــوم،	تحقیقــات	و	فنــاوری	فلســفه	
وجــود	کمیســیون	مناطــق	را	بررســی	و	حــل	مســائل	و	موضوعــات	
دانشــگاه	ها	بــه	صــورت	منطقــه	ای	اعــالم	کــرد	تــا	راه	حــل	
مناســبی	بــرای	آنهــا	پیــدا	شــود	و	برگــزاری	ایــن	نشســت	ها	صرفــاً	

ــود. ــل	نش ــراری	تبدی ــای	تک ــرای	بحث	ه ــی	ب محل
وی	در	ادامــه	بــا	اشــاره	بــه	اهــداف	تعریــف	شــده	در	حــوزه	پژوهش	
کــه	برگرفتــه	از	شــعار	مقــام	معظــم	رهبــری	در	ســال	جدید	اســت،	
افزایــش	جایــگاه	ایــران	در	مرجعیــت	علمــی؛	افزایــش	اثربخشــی	
پژوهــش	هــای	علمــی؛	ماموریت	گــرا	کــردن	پایان	نامه	هــای	
ــا	هــدف	حــل	 ــوم	انســانی	ب علمــی؛	ماموریت	گرایــی	در	حــوزه	عل
معضــالت	جامعــه	و	ترویــج	و	فرهنگ	ســازی	در	زمینــه	پژوهــش	را	

از	جملــه	ایــن	اهــداف	برشــمرد.

اهداف معاونت پژوهشی
ــت	پژوهشــی	وزارت	 دکتــر	صالحــی	اهــم	اقدامــات	اجرایــی	معاون
علــوم	را	نمایه	ســازی	نشــریات	داخلــی	در	پایگاه	هــای	معتبــر	
علمــی	بین	المللــی؛	توســعه	دوره	هــای	پســادکتری	و	تامیــن	مالــی	
ــی	 ــبکه	علم ــاد	ش ــگاهی؛	ایج ــی	آزمایش ــبکه	مل ــاد	ش ــا؛	ایج آنه
ــی	 ــورای	عال ــدوق	ش ــتقرار	صن ــری	اس ــدازی	و	پیگی ــور؛	راه	ان کش
عتــف؛	ایجــاد	ارتبــاط	و	انعــکاس	فعالیت	هــا	و	دســتاوردهای	
ــدا	 ــی	در	ص ــای	علم ــمندان	و	انجمن	ه ــی	دانش ــی	و	معرف پژوهش

ــرد. ــوان	ک ــی	عن ــبکه	های	اجتماع ــیما	و	ش و	س

نمایه سازی نشریات علمی
معــاون	وزارت	علــوم	در	بخــش	دیگــری	از	ســخنان	خــود	بــا	تاکیــد	
بــر	حمایــت	دانشــگاه	ها	از	مجله	هــای	علمــی	گفــت:	۱۴۰۰	مجلــه	
وجــود	دارد	کــه	۵۰	درصــد	آنهــا	در	حــوزه	علــوم	انســانی	فعالیــت	
ــی	آنهاســت. ــا	نمایه	ســازی	بین	الملل می	کننــد	و	برنامــه	جــدی	م
ــوزه	از	 ــن	ح ــی	در	ای ــای	آموزش ــزاری	کارگاه	ه ــالم	برگ ــا	اع وی	ب
مدیــران	مســئول	و	ســردبیران	مجله	هــا	خواســت	در	ایــن	کارگاه	هــا	
شــرکت	کننــد	تــا	بــا	جــدی	گرفتــن	ایــن	موضــوع	در	ســال	آینــده	

بتــوان	مجــالت	بیشــتری	را	نمایه	ســازی	کــرد.

اهمیت شبکه ملی آزمایشگاه ها
معــاون	پژوهشــی	وزیــر	علــوم،	شــبکه	ملــی	آزمایشــگاهی	را	اولویت	
جــدی	وزارت	عتــف	اعــالم	کــرد	و	افــزود:	در	هــر	اســتانی	مطالبــه	و	
ــزار،	دســتگاه	ها	و	تجهیــزات	مطــرح	می	شــود	 ــرای	اب درخواســت	ب

و	ارائــه	تجهیــزات	بــه	دانشــگاه	هایی	در	اولویــت	خواهــد	بــود	کــه	
خدمــات	ملــی	ارائــه	کننــد.

وی	در	ادامــه	خاطرنشــان	کــرد:	آزمایشــگاه	های	تخصصــی	و	فــوق	
تخصصــی	بــرای	مــا	بســیار	اهمیــت	دارد	و	معیــار	ارائــه	خدمــات	

ــد. ــوع	آزمایشــگاه	ها	را	نقــض	نمی	کن ــن	ن ــت	ای ــی	اهمی مل
دکتــر	صالحــی	تأکیــد	کــرد	بــر	اســاس	آمایــش	منطقــه	ای	بررســی	
خواهیــم	کــرد	کــه	در	کــدام	بخــش	از	کشــور	چــه	دســتگاهی	مــورد	
ــک	 ــتا	کم ــن	راس ــگاهی	در	ای ــی	آزمایش ــبکه	مل ــت	و	ش ــاز	اس نی
خواهــد	کــرد	و	تجهیــزات	بــه	صــورت	آمایشــی	خریــداری	می	شــود.
معــاون	وزیــر	علــوم	در	ادامــه	بــا	اعــالم	اینکــه	هــدف	مــا	فعال	کردن	
ــر	اســاس	زیرســاخت	های	موجــود	 شــبکه	علمــی	اســت،	افــزود:	ب
ــکاری	 ــا	هم ــور	را	ب ــی	کش ــبکه	علم ــدی	ش ــاس	فازبن ــر	اس و	ب

ــم. ــدازی	کنی ــگاه		ها	راه		ان ــگاه		ها	و	پژوهش دانش
ــه	 ــاوری	در	ادام ــات	و	فن ــوم،	تحقیق ــی	وزارت	عل ــاون	پژوهش مع
تشــریح	اهــداف	پژوهشــی،	بــا	تاکیــد	بــر	ضــرورت	تعییــن	ماموریت	
ویــژه	بــرای	هــر	دانشــگاه	افــزود:	معاونــت	پژوهشــی	وزرات	عتــف	
ــگاه	ها	 ــی	دانش ــرای	برخ ــرد	و	ب ــده	ک ــی	را	زن ــوج	ماموریت	گرای م
ــاس	 ــر	اس ــگاه	ها	ب ــه	دانش ــرد	ک ــف	ک ــی	را	تعری ــت	خاص ماموری
ظرفیت	هــا	و	گروه	هایــی	کــه	دارنــد	می	تواننــد	ایــن	کار	را	انجــام	دهنــد.
ــتان	 ــتا	نشســت	هایی	در	دو	اس ــن	راس ــه	در	ای ــالم	اینک ــا	اع وی	ب
خوزســتان	و	کردســتان	بــا	حضــور	اســتاندار	تشــکیل	شــده	اســت،	
ــژه	ای	 ــت	وی ــد	ماموری ــرد	دانشــگاه	ها	و	پژوهشــگاه	ها	بای ــد	ک تاکی
ــه	 ــد	بلک ــدی	باش ــت	بلن ــد	لیس ــاً	نبای ــه	لزوم ــند	ک ــته	باش داش
می	توانــد	ســه	موضــوع	باشــد	کــه	مــا	بدانیــم	کــه	ایــن	دانشــگاه	
دارای	ایــن	ماموریــت	خــاص	اســت	و	مــا	نیــز	از	از	آنهــا	حمایــت	

خواهیــم	کــرد.
ــرار	 ــی	تک ــات	پژوهش ــس	جلس ــن	پ ــه	از	ای ــرد	ک ــد	ک وی	تاکی
ــش	 ــه	انجــام	شــده	پای ــی	ک ــه	اتفاقات ــود،	بلک ــد	ب ــا	نخواه بحث	ه

ــود. ــری	ش و	پیگی
دکتــر	پیمــان	صالحــی	در	پایــان	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	وزارت	علــوم	
ایــن	نشســت	ها	رابــه	تنــاوب	در	طــول	ســال	برگــزار	خواهــد	کــرد،	
ــا	 ــه	ب ــرد	ک ــالم	ک ــت	۱۴۰۱	اع ــدی	را	۱۸	اردیبهش ــت	بع نشس
همــکاری	و	هماهنگــی	معاونــت	فنــاوری	و	نــوآوری	برگزار	خواهد	شــد.

توضیحات مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری
 وزرات عتف در خصوص طرح ملی کارآفرینی

دکتــر	بهنــام	طالبــی،	مدیــرکل	دفتــر	برنامه	ریــزی	امــور	فنــاوری	
ــه	طــرح	 ــا	اشــاره	ب وزرات	عتــف،	ســخنران	دیگــر	ایــن	نشســت	ب
ــن	 ــاز	اول	ای ــت:	در	ف ــگاه		ها	گف ــی	در	دانش ــج	کارآفرین ــی	تروی مل
ــرای	شــرکت	در	 ــر	دانشــجو	ب ــه	ه ــار	ب ــون	اعتب ــک	میلی طــرح	ی
دوره	هــای	آموزشــی	و	مهارت	آمــوزی	در	کارآفرینــی	مقدماتــی	
ــا	 ــد	ت ــاز	دوم	هــر	دانشــجو	می	توان اختصــاص	یافتــه	اســت	و	در	ف
ســقف	۵	میلیــون	تومــان	از	تســهیالت	صنــدوق	رفــاه	دانشــجویان	
ــی	 ــوزی	کارآفرین ــای	وزشــی	و	مهارت	آم ــرای	شــرکت	در	دوره	ه ب

ــود. ــد	ش ــرفته	بهره	من پیش
دانش	بنیــان،	 »تولیــد،	 ســال	 شــعار	 بــه	 اشــاره	 بــا	 وی	
اشــتغال	آفرین«	تاکیــد	کــرد	ایــن	شــعار	وظایــف	و	مســئولیت	های	

ــت. ــش	داده	اس ــر	افزای ــد	براب ــا	را	چن م
مدیــرکل	دفتــر	برنامه	ریــزی	امــور	فنــاوری	وزرات	عتــف	تاکیــد	
کــرد:	ماموریــت	معاونــت	فنــاوی	و	نــوآوری،	ظرفیت	ســازی،	
ــوآوری	 تســهیل	گری	و	بهبــود	ســاختارهای	زیســت	بوم	فنــاوری،	ن
و	کارآفرینــی	بــا	محوریــت	دانشــگاه	ها	و	پژوهشــگاه	ها	و	پارک	هــای	
ــل	 ــازی	و	تعام ــازی،	شبکه	س ــق	گفتمان	س ــاوری	از	طری ــم	و	فن عل

ــت. ــی	اس ــی	و	بین	الملل ــدی	مل ــان	کلی ــا	ذی	نفع ب

معاون نوآوری و فناوری وزارت علوم:

دارا بودن تجهیزات پیشرفته؛ 
زمینه ساز حرکت در جهت 
فناوری های پیشرفته است

وزارت	 فنــاوری	 و	 نــوآوری	 معــاون	
گفــت:	 فنــاوری	 و	 تحقیقــات	 علــوم،	
ــذار،	 ــم	و	تاثیرگ ــای	مه ــی	از	پارامتره یک
ــگاهی	 ــزات	آزمایش ــگاه	ها	و	تجهی آزمایش
ــن	 ــه	ای ــژه	ب ــه	وی ــد	توج ــتند	و	بای هس
ــرار	اســت	 ــر	ق بخــش	داشــته	باشــیم.	اگ
بــر	روی	فناوری	هــای	پیشــرفته	کار	کنیــم	
و	روی	لبــه	فنــاوری	حرکــت	کنیــم	بایــد	

دارای	تجهیــزات	پیشــرفته	باشــیم.
بـه	گـزارش	بـازارکار،	بزرگداشـت	روز	ملی	

آزمایشـگاه	و	زاد	روز	حکیـم	اسـماعیل	جرجانـی	بـا	حضـور	دکتر	مهدی	اسـالم	پناه	
معـاون	رئیـس	جمهور	و	رئیس	سـازمان	ملی	اسـتاندارد	ایران،	دکتـر	پیمان	صالحی	
معـاون	پژوهشـی	و	دکتـر	علـی	خیرالدیـن	معـاون	نـوآوری	و	فنـاوری	وزارت	علوم،	
تحقیقات	و	فناوری،	توسـط	شبکه	آزمایشـگاه	های	علمی	ایران	)شاعا(	و	انجمن	تحقیقات	
آزمایشـگاهی	ایـران	به	صـورت	حضوری	و	مجـازی	و	به	میزبانی	دانشـگاه	لرسـتان	برگزار	

. شد
دکتــر	علــی	خیرالدیــن	در	ایــن	آییــن	ضمــن	تبریــک	روز	ملــی	آزمایشــگاه	و	زادروز	
حکیــم	اســماعیل	جرجانــی	بــه	نقــش	آزمایشــگاه	ها	در	حــوزه	فنــاوری	اشــاره	کــرد	و	
گفــت:	در	ســطوح	ملــی	نــوآوری	از	TRL۱	تــا	TRL۴	بایــد	بتوانیــم	در	دانشــگاه	ها	و	
	TRL6	در	ســپس	کنیــم؛	تبدیل	آزمایشــگاهی	نمونــه	بــه	را	ایــده	یــک	ها	پژوهشــگاه
تــا	TRL7	بایــد	محصــول	بــه	نمونــه	واقعــی	تبدیــل	شــود	و	در	نهایــت	بتوانیــم	در	
ــای	آزمایشــگاهی	را	 ــان	نمونه	ه ــاوری	و	شــرکت	های	دانش	بنی ــم	و	فن ــای	عل پارک	ه

بــه	تولید	انبــوه	برســانیم.
وی	تصریــح	کــرد:	یکــی	از	پارامترهــای	مهــم	و	تاثیرگــذار،	آزمایشــگاه	ها	و	تجهیــزات	
آزمایشــگاهی	هســتند	و	بایــد	توجــه	ویــژه	بــه	ایــن	بخــش	داشــته	باشــیم.	اگر	قرار	اســت	
بــر	روی	فناوری	هــای	پیشــرفته	کار	کنیــم	و	روی	لبــه	فنــاوری	حرکــت	کنیــم	بایــد	

دارای	تجهیزات	پیشــرفته	باشــیم.
ــرد:	 ــار	ک ــود	اظه ــخنان	خ ــه	س ــوم	در	ادام ــوآوری	وزارت	عل ــاوری	و	ن ــاون	فن مع
متاســفانه	در	دو	ســال	گذشــته	از	لحــاظ	اعتبــاری	بــه	بخــش	تجهیــزات	آزمایشــگاهی	
توجهــی	نشــده	اســت	ولــی	خوشــبختانه	بــا	پیگیری	هــای	انجــام	شــده	۱۰۰	میلیــارد	
ــه	ایــن	امــر	تخصیــص	داده	شــد	کــه	امیدواریــم	در	ســال	جدیــد	در	ایــن	 تومــان	ب

راســتا	حرکــت	هــای	خوبــی	داشــته	باشــیم.
وی	بــا	اشــاره	بــه	گرنــت	فنــاوری	خاطرنشــان	کــرد:	ایــن	گرنــت	بــه	دانشــجویان	و	
اســاتیدی	کــه	در	حــوزه	فنــاوری	فعالیــت	دارنــد	تعلــق	می	گیــرد؛	بیــن	۳۰	تــا	۸۰	
میلیــون	تومــان	بــه	هــر	دانشــجوی	دکتــرا	و	کارشناســی	ارشــد	اختصــاص	می	یابــد	
کــه	پــارک	هــای	علــم	و	فنــاوری	متولیــان	هســتند	و	بســیاری	از	دانشــگاه	ها	نیــز	از	

ــد. ــت	اســتفاده	کرده	ان ــن	گرن ای
دکتــر	خیرالدیــن	افــزود:	مــدت	ســه	مــاه	اســت	کــه	گرنــت	»جوانــه«،	»شــکوفایی«	و	
»رشــد«	نیــز	پرداخــت	می	شــود	کــه	گرنــت	جوانــه	بــرای	پایــان	نامــه	هــا	و	گرنــت	
شــکوفایی	و	رشــد	نیــز	بــرای	بحــث	هــای	دانــش	بنیانــی	و	ســطوح	فنــاوری	باالتــر	

مــی	باشــد.
وی	در	پایــان	اظهــار	امیــدواری	کــرد	بــا	ایجــاد	شــبکه	ملــی	آزمایشــگاهی	در	راســتای	

شــاعا	فعالیت	هــای	بهتــری	را	بــه	ســرانجام	برســانیم

معاون پژوهشی وزیر علوم در نشست منطقه یک پژوهشی دانشگاه ها اعالم کرد: 

برنامه وزارت علوم برای ایجاد ۲۰۰۰ دوره پسادکتری
معـاون پژوهشـی وزیر علـوم اعالم کـرد: وزارت علـوم در نظر دارد بـا محوریت شـورای عالی علـوم، تحقیقات و 

فنـاوری، بـرای ایجاد ۲۰۰۰ دوره پسـا دکترا در دانشـگاه های کشـور اقـدام کند.
بـه گزارش بازارکار به نقل از دانشـگاه تهران، اولین جلسـه نشسـت معاونان پژوهشـی منطقه یک کشـور در سـال 
تولیـد، دانش بنیـان و اشـتغال آفرین با حضور معاون پژوهشـی وزارت عتـف و معاون پژوهشـی دانشـگاه تهران 

در سـالن شـهید سـلیمانی دانشـگاه تهران برگزار شـد.
دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشـی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دراین نشسـت با اشـاره به شـعار سـال یعنی تولید، 
دانش بنیلـن و اشـتغال آفرین که تاکید بیشـتری بـر پژوهـش دارد، ابراز امیدواری کـرد که از ظرفیت های این شـورا 

برای هم افزایی و همکاری بیشـتر اسـتفاده شـود.
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

۳ اردیبهشت، روز ملی کارآفرینی
ــه 611 جلســه  ــا مصوب ــان 1386 ب ــه، 11 آب حــدود 15 ســال پیــش در روز جمع
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، روز ســوم اردیبهشــت، روز تولــد شــیخ بهایــی، در 

ــذاری شــد. ــی نام گ ــی کارآفرین ــوان روز مل ــم کشــورمان به عن تقوی
بــه گــزارش بــازارکار ســومین روز اردیبهشــت ماه مصــادف بــا بزرگداشــت شــیخ بهایــی 
ــی کــه رفــع  ــی خــورده کــه ارزش خلــق می کننــد؛ مــردان و زنان ــام مردمان ــه ن ب
مشــکات را در اولویــت قــرار داده انــد، بی آنکــه از مواجــه بــا ســختی ها و کمبودهــا 

دلســرد شــوند.
ــه  ــان در دو دســته خاصــه می شــوند؛ بخشــی ک مشــکات پیــش روی کارآفرین
ــات اســت و بخشــی  ــه و مالی ــاخت ها و بیم ــن و زیرس ــت و قوانی ــه دول ــوط ب مرب
ــدم ســنخیت  ــه و ع ــروزی جامع ــه ناشــی از مشــکات اکوسیســتم ام دیگــری ک

ــا کارآفرینــی اســت. ــا ب روحیــه  م
ــم در  ــاد نگرفته ای ــروز، ی ــه ام ــا در جامع ــم کــه م ــی راه نباشــد کــه بگویی شــاید ب
کنــار هــم زندگــی کنیــم، کار بیافرینیــم و زمینــه رشــد خــود و دیگــران و جامعــه 
را فراهــم آوریــم و همیــن مســئله اهمیــت کارآفریــن و کارآفرینــی را 

می کنــد. دوچنــدان 
ــی دارد  ــتم کارآفرین ــد اکوسیس ــعه و رش ــرو توس ــو دل در گ ــن، از یک س کارآفری
ــوان  ــه را به عن ــردن در جامع ــاد ک ــازی و اعتم ــرای اعتمادس ــر ب ــوی دیگ و از س
مهم تریــن عامــل موفقیــت و رشــد اکوسیســتم نهادینــه کنــد. ایــن راه، بی شــک 
ــرای کارآفریــن کافــی اســت کــه نتیجــه عبــور از  ســخت و جان فرساســت؛ امــا ب
ایــن راه ســخت و جان فرســا فایــده ای بــرای جامعــه و مردمــان داشــته باشــد تــا 

ــه جــان بخــرد. ــن ســختی ها را ب همــه ای
ــه  ــود ک ــه می ش ــی خاص ــش اصل ــان در دو بخ ــش روی کارآفرین ــکات پی مش
بخشــی از آن مربــوط بــه دولــت و قوانیــن و زیرســاخت هــا و بیمــه و مالیــت. امــا 
بخشــی دیگــر از مشــکات اکوسیســتم امــروزی متوجــه خــود جامعــه کارآفرینــی 

مــا اســت.
ــاد نگرفتیــم در کنــار هــم زندگــی کنیــم و کار کنیــم و رشــد کنیــم.  در واقــع ی
ــم  ــاد بگیری ــم. کاش ی ــاد بگیری ــان ی ــازار ســنتی خودم ــن فرهنــگ را از ب کاش ای
کــه هــوای هــم صنــف هــای خودمــان را بیشــتر داشــته باشــیم و بــه فکــر رشــد 

یکدیگــر باشــیم.
ــد اکوسیســتم  ــعه و رش ــه مســیر توس ــه در ادام ــت ک ــوان گف ــی ت ــرات م ــه ج ب
کارآفرینــی در ایــران نبایــد فرامــوش کنیــم کــه اعتمــاد ســازی و اعتمــاد کــردن 
تمــام اعضــای ایــن اکوسیســتم بــه یکدیگــر مهــم تریــن عامــل موفقیــت و رشــد 
ــه ســرمایه گــذار،  ــه تنهــا کارآفریــن ب ــود. در ایــن مســیر ن اکوسیســتم خواهــد ب
ــا  ــیم ت ــز باش ــر نی ــه یکدیگ ــان ب ــک کارآفرین ــک ت ــاد ت ــاهد اعتم ــد ش ــه بای بلک

ــم. ــان اعضــای اکوسیســتم ایجــاد کنی ــدار می ــط پای ــم رواب بتوانی

کارآفرینی چیست؟
کارآفرینــی دارای قدمتــی دیرینــه در جهــان بــوده و حتــی می تــوان گفــت از بــدو 
خلقــت بشــر همــواره وجــود داشــته اســت. کارآفرینــی رابطــه نزدیکــی بــا نــوآوری 
دارد و یــک فعالیــت خاقانــه و پویــای اقتصــادی بــه حســاب می آیــد کــه بــه طــور 
ــدازی  ــد در راســتای راه ان مــداوم در حــال جســتجوی فرصت هــا و ایده هــای جدی
کســب وکارهای جدیــد و ایجــاد بازارهــای تجــاری نویــن و اســتفاده بهینــه از آن هــا 

بــرای دســتیابی بــه ســود مالــی و رفــاه بیشــتر اســت.
از ســوی دیگــر کارآفرینــی بــا به کارگیــری تکنیک هــای استانداردســازی و 
مدیریتــی نویــن و بهره گیــری از راهکارهــای الزم بــرای اســتفاده بهینــه از امکانــات 
موجــود، بــه دنبــال بهبــود کســب وکارها اســت و ســعی دارد بــا قبــول مخاطــرات 
اقتصــادی، پتانســیل های نهفتــه در دل کســب وکارها را بــرای افزایــش ســودآوری 

و یــا بازگشــت ســرمایه افزایــش دهــد.
در کارآفرینــی تفکــرات کلیشــه ای و آموزش هــای ســنتی جایگاهــی نــدارد، تمامــی 
ــز  ــزی از هیچ چی ــاد چی ــیر ایج ــت و در مس ــه اس ــی و نوآوران ــات عمل اقدام
قــرار دارد. چنیــن اقدامــی نیازمنــد ذهنــی کنجــکاو و ریســک پذیر و نیــز 
روحیــه ای خســتگی ناپذیر و عمل گــرا اســت کــه در کنــار تاش هــای هوشــمندانه 
بــه ایجــاد جهانــی کمــک می کنــد کــه بــا وجــود مشــاغل و خدمــات بهبودیافتــه، 

ــداران فراهــم می کنــد. ــرای بشــر و حتــی ســایر جان ــاه بیشــتری را ب رف
در فرآینــد کارآفرینــی الزم اســت پــس از شناســایی اهــداف، بــا اتخــاذ افقــی بــرای 
ــع و  ــرار دادن جوام ــر ق ــار مدنظ ــی، در کن ــت ذهن ــری خاقی ــه کارگی ــده و ب آین
تأثیرپذیــری آن هــا و همچنیــن واقع نگــری و پذیــرش جســورانه خطــر، دســت بــه 
ــه اشــغال زایی، توســعه  ــه از موقعیت هــای موجــود ب ــا اســتفاده بهین عمــل زد و ب
اقتصــادی، گســترش فــن آوری و توســعه سیســتم های حاضــر پرداخــت؛ بــه نحــوی 
ــرای مــردم  کــه بتــوان بیشــترین ســود را چــه از لحــاظ مــادی و چــه معنــوی ب

فراهــم آورد.

کارآفرین کیست؟
ــی  ــه معن ــوی entreprendre ب ــن )entrepreneur( از واژه فرانس واژه کارآفری
ــال 1۷۲3 در  ــار در س ــن ب ــرای اولی ــن واژه ب ــده. ای ــه ش ــدن” گرفت ــد ش “متعه
 ”Dictionnaire Universel de Commerce ” فرهنــگ لغــت فرانســوی
ــی،  ــرات احتمال ــی مخاط ــول تمام ــا قب ــه ب ــارت اســت از شــخصی ک ــده و عب آم
ــدازی،  ــا اقتصــادی را راه ان ــاری ی ــت تج ــک فعالی ــود، ی ــرمایه خ ــر س ــه ب ــا تکی ب
ــوط  ــرده و بیشــترین ریســک مرب ــاد ک ــد، شــغل ایج ــازماندهی و اداره می کن س

بــه آن را متحمــل می شــود.
ــرای تبدیــل یــک  ــوان الزم را ب در اصــل کارآفریــن فــردی اســت کــه تمایــل و ت
ایــده یــا اختــراع جدیــد بــه یــک نــوآوری موفــق دارد و باعــث ایجــاد صنایــع یــا 
ــرایط  ــب ش ــود. بدین ترتی ــود می ش ــواع موج ــی از ان ــا ترکیب ــد و ی ــات جدی خدم
الزم را بــرای رشــد اقتصــادی و بهبــود جوامــع انســانی فراهــم مــی آورد. در واقــع 
جهــان دائمــاً نیازمنــد کارآفرینــان اســت، چــرا کــه ایــن افــراد همــواره در حــال 

افزایــش ســطح کیفیــت زندگــی و گســترش رفــاه بشــر هســتند.

کارآفرینان موفق باید چه 
ویژگی هایی داشته باشند؟
ــرو،  ــی پیش ــق همگ ــان موف کارآفرین

ــد،  ســخت کوش، متعهــد، هدفمن
ــک پذیر،  ــور، ریس ــاق، جس خ

انتقادپذیــر،  انعطاف پذیــر،  
ــر  ــال، مبتک ــر، فع آینده نگ
دارای شــور و شــوق و  و 
درک  هســتند،  انگیــزه 
کاملــی از بــازار موجــود 
دارنــد، بازارهــای هــدف 
را  جدیــد  فرصت هــای  و 
بســیار ســریع می شناســند، 
ــراری  ــره و برق ــت مذاک قابلی

ارتبــاط در آن هــا بســیار قــوی 
و  به نفــس  اعتمــاد  اســت، 

مهــارت باالیــی در برنامـــه ریزی 
دارنــد، افرادی توانمنــد در مدیریت 

ــط  ــد، محی ــاب می آین ــه حس ــول ب پ
سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی حاضــر، 

سیســتم های قانونــی جوامــع و امنیــت آن هــا 
ــر از  ــد فرات ــند و می توانن ــاً می شناس را کام
ــیرهای  ــته، مس ــدم برداش ــی ق ــات فعل امکان
نوینــی را در راســتای بهبــود تجــارت و اقتصــاد 

ــد. ــاد کنن ایج
اقتصــاد  افــراد نقش هایــی حیاتــی در  ایــن 

ــای  ــا چالش ه ــال ب ــن ح ــد و در عی ــا می کنن ایف
به خصوصــی مواجــه هســتند کــه نیازمنــد مدیریــت 

ــر اســت. مؤث

اهمیت کارآفرینی چیست؟
رشــد اقتصــادی رابطــه تنگاتنگــی بــا اقدامــات 

ــرایط  ــود ش ــر بهب ــارت دیگ ــه عب ــه دارد، ب کارآفرینان
اقتصــادی یــک جامعــه دارای رابطــه ای مســتقیم 

ــد  ــا بع ــه تنه ــرات آن ن ــه تأثی ــا ســطح فعالیت هــای کارآفرینــی اســت کــه البت ب
اقتصــادی، بلکــه ابعــاد اجتماعــی و سیاســی را نیــز در بــر می گیــرد. کارآفرینــی، 
محرکــی اصلــی در ایجــاد و معرفی مشــاغل جدیــد، وارد کــردن خاقیــت و نوآوری 
ــه  ــر و ورود ب ــول خط ــرای قب ــرمایه گذاران ب ــویق س ــود، تش ــای موج در تجارت ه
ــد و  ــدف جدی ــای ه ــاد بازاره ــخیص و ایج ــب وکار، تش ــن کس ــای نوی عرصه ه

ــت. ــود اس ــرمایه های موج ــع و س ــاف مناب ــگیری از ات پیش
همچنیــن کارآفرینــی نقــش بســزایی در بهبــود شــرایط عمومــی جوامع و ســاکنان 
آن ایفــا می کنــد، منجــر بــه کشــف، رشــد و پــرورش اســتعدادهای نهفتــه افــراد 
در امــور مختلــف می شــود و بدین ترتیــب راه را بــرای دســتیابی بــه موفقیت هــای 

شــغلی، مالــی، اجتماعــی و شــخصی همــوار می کنــد.

موانع کارآفرینی در ایران چیست؟
ــود را  ــی خ ــگاه واقع ــم جای ــوز ه ــی هن ــراوان، کارآفرین ــای ف ــود مزای ــا وج ب
بــه دســت نیــاورده و نتوانســته اســت تمامــی مزایــای خــود در اختیــار 
ــا  ــه ت ــای آموزشــی گرفت ــد. از ضعف ه ــرار ده ــع ق جوام
ــدان  ــاز، فق ــرای آغ ــزه ب ــان و انگی ــود اطمین نب
داشــتن  کافــی،  پشــتیبانان  و  الگوهــا 
نگرشــی نادرســت نســبت به پول، ترس از 
ــورم، ســرکوب شــدن  شکســت، ت
خاقیت هــا،  و  اســتعدادها 
نبــود آگاهــی و دانــش الزم، 
وجــود موانــع، قوانیــن و 
ــدان  ــی، فق ــررات دولت مق
الزم،  زیرســاخت های 
و  بیمــه  مشــکات 
از  مــواردی  و  مالیــات 
ــن  ــل، مهم تری ــن قبی ای
موانــع موجــود بــرای 
ــه کارآفرینی  پرداختــن ب

ــت. اس
ــد کارآفرینی تمامی  هرچن
اقتصــادی،  جنبه هــای 
تجــاری، تحصیلــی، صنعتــی 
گرفتــه  بــر  در  را  فــن آوری  و 
ایــران  امــروز  جامعــه  اســت، 
چشــم انداز صحیــح و کاملــی از آن 
و همچنیــن فراهــم کــردن شــرایط 
بهبــود و رونــق در اختیــار نــدارد. از ســوی 
ــح  دیگــر مفهــوم درســت و عملکــرد صحی
ــران جــا نیافتــاده  ایــن اصطــاح هنــوز در ای
ــا کارشــناس دارای  ــرد ی ــرای هــر ف ــی ب و گوی

ــت. ــاوت اس ــی متف مفهوم
ــت در  ــده و خاقی ــدید ای ــدان ش ــن فق عاوه برای
بســیاری از مشــاغل، ســازمان ها و شــرکت های 
ایــران و تســلط عمــده دولــت روی بخــش عمده ای 
ــرای  ــران ب از ســازمان ها و تمایــل شــدید مــردم ای
ــات و  ــال ثب ــه دنب ــی ب ــه مشــاغل دولت پیوســتن ب
تضمیــن آینــده و نیــز ســاختار آموزشــی کشــور که 
بیشــتر جنبه هــای تئوریکــی دارد تــا عملــی، باعــث 

ــوار  ــرای هم ــم ب ــچ و خ ــر پی ــی پ ــوز راه ــی هن ــث کارآفرین ــه مبح ــود ک می ش
شــدن داشــته باشــد.

نــوآوری و  به منظــور آگاهی رســانی دربــاره کارآفرینــی،  در سراســر جهــان 
ــذاران،  ــم از بنیانگ ــراد اع ــی اف ــه تمام ــک ب ــت و کم ــده دادن، حمای ــری، ای رهب
مدیــران، تولیدکننــدگان، پیمانــکاران، صنعتگــران، مبتکــران، مدیــران و طراحانــی 
ــارکت  ــب مش ــرای جل ــن ب ــته اند، همچنی ــدم گذاش ــب وکار ق ــیر کس ــه در مس ک
ــی را  ــگ کارآفرین ــترش فرهن ــرای گس ــیل الزم ب ــه پتانس ــی ک ــی بخش های تمام
در اختیــار دارنــد و بزرگداشــت کســانی کــه بــه تنهایــی مشــاغل خــود را شــروع 
ــز  ــران نی ــت. در ای ــده اس ــخص ش ــی مش ــوان روز کارآفرین ــد، روزی به عن کرده ان
ســوم اردیبهشــت به عنــوان روز کارآفرینــی تعییــن شــده کــه فرصتــی عالــی بــرای 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــور ب ــداف آن کش ــی و اه ــبرد کارآفرین پیش

مجلس، دولت سیزدهم و کارآفرینی 
یکــی از اقدامــات خــوب مجلــس شــورای اســامی و متعاقــب آن دولــت ســیزدهم 
ــا  ــس ب ــم مجل ــه ه ــن زمین توســعه و تســهیل فضــای کســب و کار اســت؛ در ای
جدیــت قانــون تســهیل فضــای کســب و کار را تصویــب و ابــاغ کــرد و هــم دولــت 
از طریــق وزارتخانــه هــا و دســتگاه هــای مختلــف قانــون تســهیل صــدور مجــوز را 

بــا جدیــت دنبــال مــی کنــد.
در همیــن زمینــه، عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گام نخســت بــرای شــروع 
و ایجــاد یــک کســب و کار جدیــد را تغییــر و تســهیل در نحــوه صــدور مجوز هــا 
ــد،  ــب و کار جدی ــک کس ــاز ی ــا و آغ ــدور مجوز ه ــهیل ص ــت: تس ــت و گف دانس

ــق شــعار ســال اســت. ــن محــور تحق مهم تری
محســن علیــزاده در گفتگویــی گفــت: صــدور مجــوز بــه روش ســنتی، فرآینــدی 
پیچیــده و غیــر شــفاف دارد و ایــن موضــوع ســرمایه گذار و کارآفریــن را از ایجــاد 
یــک کســب و کار جدیــد دلســرد می کنــد. یکــی از اقدامــات خــوب و اساســی کــه 
ــاز کــرده و الزم اســت در ســال 1۴۰1 هــم  ــن حــوزه آغ ــت ســیزدهم در ای دول
ادامــه دهــد، قانــون تســهیل صــدور مجوز هــا اســت؛ چــرا کــه ایــن قانــون گامــی 

مهــم بــرای توســعه ی تولیــد در کشــور اســت.
ــتغال  ــان و اش ــش بنی ــد، دان ــه تولی ــال ک ــعار س ــه ش ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ــن  ــو، یکــی از مهم تری ــد و ن ــه همــراه دارد، ایجــاد کســب و کار جدی آفربنــی را ب
محور هــای تحقــق ایــن شــعار اســت. بــرای آن کــه ایــن کســب و کار جدیــد هــم 
اتفــاق افتــد، حتمــاً بایــد مراحــل صــدور مجــوز یــک کســب و کار تســهیل گــردد.

ــه درگاه  ــتگاه ها را ب ــی دس ــورای اســامی اتصــال تمام ــس ش ــده مجل ــن نماین ای
ــا انتهــای مراحــل دریافــت  ملــی مجوز هــا الزم دانســت و عنــوان کــرد: از ابتــدا ت
ــود.  ــام می ش ــی انج ــورت الکترونیک ــه ص ــا، ب ــی مجوزه ــوز در درگاه مل ــک مج ی
ــد اخــذ صــدور یــک مجــوز کســب  ــزم هســتند کــه فرآین تمامــی دســتگاه ها مل
ــا  ــی مجوز ه ــی در درگاه مل ــه ابهام ــه صــورت شــفاف و خــارج از هرگون و کار را ب
درج کننــد. ایــن اتفــاق باعــث می شــود فرآینــد صــدور مجــوز تســهیل پیــدا کنــد.

ــزود: قطعــاً طــی کــردن مراحــل صــدور مجــوز الکترونیکــی ســریع تر  علیــزاده اف
ــی  ــای طای ــد امضا ه ــت و می توان ــنتی اس ــه روش س ــوز ب ــدور مج ــل ص از مراح
کــه بعضــاً ممکــن بــود در مراحــل صــدور مجــوز بــه روش ســنتی ایجــاد شــود را 

از بیــن ببــرد.
ــتگاه ها در  ــکاری دس ــه هم ــا ب ــپیدان و بیض ــتان های س ــردم شهرس ــده م نماین
خصــوص اجــرای ایــن قانــون بیــان کــرد: طبــق قانــون تمامــی دســتگاه ها بایــد تــا 
پایــان اســفند 1۴۰۰ بــه درگاه ملــی مجوز هــا متصــل می شــدند، امــا ایــن تبعیــت 
از قانــون صــورت نگرفــت و مهلــت قانونــی تــا اواســط فروردیــن 1۴۰1 تمدید شــد. 
ــا اطمینــان بگوییــم کــه تمامــی دســتگاه ها در ایــن مهلــت قانونــی  نمی توانیــم ب
ــا  ــه قب ــی ک ــره از صــدور مجوز های ــا ۹۰ فق ــش از 85 ت ــا بی متصــل شــده اند، ام
در خــود دفاتــر انجــام می شــده اکنــون در درگاه ملــی صــدور مجوز هــا بارگــذاری 

شــده اســت.

گواهی عدم سوءپیشینه از مجوزهای کسب وکار حذف شد
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی  نیــز همزمــان بــا روز ملــی کارآفرینــی یــک خبــر 
خــوش بــرای جامعــه کارآفرینــی داشــت. وی گفــت: شــرط گواهــی سوءپیشــینه از 

بیــش از ۹۰ درصــد مجوزهــای کســب وکار حــذف شــد.
وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی بــا حضــور در کانــون اصــاح و تربیــت اســتان تهــران 

از ایــن مرکــز بازدیــد و بــا مددجویــان آن گفتگــو کــرد.
ــه ســال گذشــته هیئــت  ــه مصوب ــا اشــاره ب ــد ب ــن بازدی ــدوزی در حاشــیه ای خان
مقــررات زدایــی و تســهیل صــدور مجوزهــای کســب و کار گفــت: شــرط گواهــی 
ســوء پیشــینه از بیــش از ۹۰ درصــد مجوزهــای کســب و کار حذف شــد و بســیاری 
ــوش  ــه آغ ــدان ب ــی دوره زن ــس از ط ــده و پ ــی ش ــب جرم ــه مرتک ــرادی ک از اف
جامعــه بازمــی گردنــد، می تواننــد از ایــن فرصــت بــرای کســب مجــوز و اشــتغال 

اســتفاده کننــد.

روز ملی کارآفرینی و ضرورت بهبود بستر
کسب و کار در کشور 

بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت کار وامــور اجتماعــی براســاس مصوبــه 611 جلســه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی روز ســوم اردیبهشــت 

هــر ســال بــه عنــوان روز ملــی کار آفریــن نامگــذاری شــد .

تصویــب ایــن روز از ســوی شــورای انقــاب فرهنگــی نشــانه ایــن اســت کــه دولــت هــا بایــد توجــه جــدی و ســاختاری بــه مقولــه کار 

آفرینــی در جامعــه داشــته باشــند و بکوشــند بــا رویکــرد حمایــت گســترده از کارآفرینــان، بســترهای الزم را بــرای اجــرای منطقــی اصــل 

44 قانــون اساســی فراهــم آورد . دولــت ســیزدهم نیــز کــه عنــوان خــود را »دولــت کار و کرامــت » مطــرح کــرده تــاش دارد ضمــن تســهیل 

فضــای کســب و کار و حــذف موانــع و مجوزهــای دســت و پــا گیــر خــود را بــه عنــوان یــک دولــت کارآفریــن بــرای مــردم معرفــی نمایــد. 

تهیه و تنظیم: لیا قرنفلی
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری دعوت به همکاری

اهـداف شـعار  تحقـق  اسـت  بدیهـی  گفـت:  بلنـدی  حسـین 
اعـام شـد  انقـاب  فرزانـه  سـال جـاری کـه توسـط رهبـر 
ایـن  فعـاالن  و  نهادهـا  همـه  همـکاری  و  تعامـل  بـه  منـوط 
عرصـه بـرای گـذار از اقتصـاد نفتـی به اقتصـاد دانش بنیـان و در 
جهـت نهادینه شـدن آن اسـت. دانشـگاه ها محـل اصلـی تحقـق 
فعالیت هـای تولیـد نیروی انسـانی مورد نیـاز بخشـهای مختلف، 
دانـش بنیـان نمـودن فرآیندهـا و فراهـم نمـودن زمینـه هـای 
اشـتغال آفرینـی محسـوب می شـوند. در نظـام آمـوزش عالـی 
ماموریت هـای  و  وظایـف  نظام هـا،  زیـر  از  یـک  هـر  بـرای 
نیازمنـد  آن  صحیـح  و  جامـع  تحقـق  کـه  شـده  پیش بینـی 

تقسـیم کار ملـی اسـت.

وی افـزود: در این راسـتا دانشـگاه جامع علمی کاربـردی به عنوان 
مرجـع و متولـی آموزش های شـغل محـور و تاثیرگذار در توسـعه 
اشـتغال کشـور، رسـالت تربیـت و توانمند سـازی نیـروی انسـانی 
اقتصـادی،  نیـاز بخش هـای مختلـف  مـورد  ماهـر  و  متخصـص 
اجتماعـی و فرهنگـی را برعهـده دارد. در این دانشـگاه، عواملی از 
جملـه به هنـگام بـودن آموزش هـا، مرتبـط بـودن آموزش بـا نیاز 
روز دنیـای کار، در نظـر گرفتـن نیازهای آینده بازار کار براسـاس 
تکنولوژی هـای پیـش رو و بـا بهره منـدی از آخریـن مهارت هـا و 

فنـون، تاثیرگـذار و نقش آفرین هسـتند.
ــت  ــل هم راســتایی و قراب ــه دلی ــن دانشــگاه ب ــدی گفــت: ای بلن
بســیار نزدیــک ماموریــت و رســالت خــود با اهــداف پیــش رو و اتکا 
بــه ســه خصیصــه بنیــادی، ســاختار کارآفرینانــه، برنامــه درســی 
عملگرایانــه )دروس بــا ســهم ۶۰ درصــد عملــی و ۴۰ درصد تئــوری( و 
ــق دانشــگاه های نســل  ــن؛ پیشــتازی در تحق مدرســان کارآفری

ســوم و آمــوزش کارآفرینانــه را برخــورد تکلیــف نمــوده اســت.

وی افــزود: دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی بــا طراحــی و تدویــن 
برنامــه راهبــردی و برخــورداری از مزیت هایــی از جملــه گســتره 
فعالیــت در ســطح کشــور )۳۱ اســتان، بیــش از ۵۷۰ مرکــز آمــوزش 
ــور  ــی مهارت مح ــای درس ــوع برنامه ه ــردی( و تن ــی کارب علم
ــر ۹۰۰ عنــوان برنامــه درســی در دوره هــای  ــه )بالــغ ب و فناوران
ــود  ــی( وج ــدت و ترویج ــوان دوره کوتاه م ــع دار و ۹۵۰ عن مقط
شــبکه آموزشــی وســیع )بیــش از ۲۲۰ هــزار دانشــجو و ۳۵ هــزار 
مــدرس( نقشــه راه خــود را بــا مــورد نظــر قــرار دادن، رصــد و رفــع 
ــه و  ــل توج ــتر قاب ــدون و بس ــازار کار م ــی ب ــای آموزش نیازه
ــتغال آفرینی  ــان و اش ــد، دانش بنی ــق تولی ــرای تحق ــذاری ب اثرگ

در کشــور فراهــم نمــوده اســت.
بلندی اظهار داشـت: این دانشـگاه براسـاس منویات مقام معظم رهبری، 
ویـژه  برنامه ریـزی  و  خـود  مأموریت هـای  بازبینـی  بـه  نسـبت 
فرآیندهـای اجرایـی متناسـب بـا نقـش نیـروی انسـانی در تولید 
دانش بنیـان و اشـتغال محور اقـدام نموده اسـت. لذا این دانشـگاه 
تـاش  یـک سـو  از  دارد.  توجـه  بـه شـعار سـال  منظـر  دو  از 
می نمایـد نقـش خـود را در تحقـق شـعار سـال در چارچـوب 
کارکردهـای دانشـگاه و بـا تربیـت نیروی انسـانی ماهـر از طریق 
اجـرای دوره هـای علمی کاربـردی متناسـب بـا نیـاز کار و تـوام با 
بـا  از سـوی دیگـر  و  نمایـد  نویـن روز محقـق  فناوری هـای 
سـه رویکـرد عمـده توسـعه فنـاوری، توسـعه اشـتغال آفرین و 
توسـعه صاحیـت حرفـه ای یاریگـر دیگـر نهادها و سـازمان ها در 
تحقـق توسـعه متـوازن و پایدار تربیـت نیروی انسـانی متخصص 

کارآمـد و مـورد نیـاز بخـش هـای مختلف کشـور باشـد.
وی افـزود: دانشـگاه جامع علمی کاربردی باتوجه بـه انعطاف پذیری 
خـود و ارتبـاط بـا بـازار کار و بخـش خصوصـی می توانـد محـور 
می نمایـد  تـاش  لـذا  باشـد  کشـور  در  اشـتغال آفرین  توسـعه 
پیشـران ایـن حرکـت در آموزش عالـی بوده و برای اشـتغال همه 

دانش آموختـگان آمـوزش عالـی کشـور برنامـه ریـزی نماید.
و  تقویـت  گفـت:  کاربـردی  علمـی  جامـع  دانشـگاه  سرپرسـت 
توسـعه دوره هـای مهارتـی آمـوزش عالـی در مناطـق مختلـف 
بـا مزیـت هـای منطقـه ای و کارآمدسـازی و  کشـور متناسـب 
توانمندسـازی دانـش آموختـگان در راسـتای کارآفرینـی و ورود 
بـه بـازار کار و رفـع نیازهـای بومـی و ملـی، مهم تریـن سیاسـت 
دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی طی سـال ۱۴۰۱ اسـت و برای 
دسـتیابی بـه آن اقدامات عملی متعدد شـامل: توسـعه روش های 
شناسـایی نیازهای آموزشـی بازار کار و تبدیل آن به آموزش های 

بلندمـدت و تکمیلـی بیـن سـطوح تحصیلـی، تبییـن نقـش این 
دانشـگاه در توانمندسـازی افراد برای دسـتیابی به اشـتغال پایدار 
مولـد بـه ویـژه در گروه هـای زنـان سرپرسـت خانوار، مشـموالن 
وظیفـه عمومـی و طراحی و اجـرای آموزش های اشـتغال آفرین و 
کـم سـرمایه بر و مشـاغل نوظهور متناسـب با بخش هـای مختلف 
سـایر  خروجـی  مهارتـی  توانمندسـازی  جهانـی،  بازارهـای  و 
زیرنظـام هـای آمـوزش عالـی، برنامه ریزی بـرای تبدیل دانشـگاه 
بـه قطـب تربیت تکنسـین در منطقـه و راهبری و توانمندسـازی 
مراکز رشـد و نـوآوری و ارائه خدمـات الزم در فرآیند تبدیل ایده 
بـه محصـول را پیـش بینی نموده و فرمایشـات رهبـر معظم انقاب 

را سـرلوحه کار خـود قرار داده اسـت.

برنامه ریزی دانشگاه علمی کاربردی
 برای تبدیل به قطب تربیت تکنسین

سرپرسـت دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی بـا اشـاره بـه نقـش 
ایـن دانشـگاه در تربیـت تکنسـین و نیـروی ماهـر بـرای جامعه 
و بـازار کار گفـت: از جملـه برنامه هـای دانشـگاه ایـن اسـت کـه 

قطـب تربیـت تکنسـین در منطقه شـود.

بـه گـزارش بـازارکار بـه نقل از دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی، 
حسـین بلنـدی سرپرسـت دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی در 
دیـدار هیـأت رئیسـه ایـن دانشـگاه بـا وزیـر علـوم، تحقیقـات و 
فنـاوری گفـت: تربیـت ۱۰۰ هزار نفـر در حوزه فنـاوری اطاعات 
بـا مشـارکت کمیتـه اشـتغال مجلـس شـورای اسـامی، اجـرای 
طـرح ملی سـرباز مهارت بـرای مهارت آموزی سـربازان در دوران 
وظیفـه عمومـی بـا مشـارکت سـتاد کل نیروهـای مسـلح، طـرح 
ملـی توانمندسـازی زنـان خانـه دار، سرپرسـت خانـوار و زنـان 
فـارغ التحصیـان بیکار دانشـگاه ها بـرای کارآفرینی با مشـارکت 
معاونـت امـور زنان و خانواده ریاسـت جمهوری، سـه پروژه کان 

دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی اسـت.
ــیس  ــه تأس ــه تاریخچ ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن دی ــه ای وی در ادام
ــجو  ــرش دانش ــاز پذی ــردی و آغ ــی کارب ــع علم ــگاه جام دانش
ــم  ــی مه ــزود: ویژگ ــال ۱۳۷۵، اف ــگاه از س ــن دانش ــط ای توس
ــای  ــه دوره ه ــت ک ــن اس ــردی ای ــی کارب ــع علم ــگاه جام دانش
آموزشــی را بــر اســاس نیازهــای بــازار کار، نیازســنجی، طراحــی 
ــن دانشــگاه نیــز در  ــی ای و اجــرا می کنــد و آموزش هــای مهارت

ــت. ــی اس ــوزش عال ــطح آم س

ــرد:  ــح ک ــردی تصری ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــت دانش سرپرس
تمامــی برنامه هــای درســی در دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی 

ــود. ــن می ش ــی و تدوی ــازار کار، طراح ــاز ب ــا نی ــی ب مبتن
ــی  ــای درس ــانی برنامه ه ــروز رس ــری و ب ــزود: بازنگ ــدی اف بلن
ــش روی  ــداف پی ــن اه ــر از مهمتری ــال عم ــش از ۵ س ــا بی ب

ــت. ــردی اس ــی کارب ــع علم ــگاه جام دانش
ــه  ــردی در ادام ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــت دانش سرپرس
اظهــار داشــت: برنامــه آمایــش ســرزمین بــر اســاس نیازهــای 
ــرای هــر اســتان در حــال انجــام اســت، همچنیــن  و مهارتــی ب
نیــاز آفرینــی دانشــگاه بــرای ۴ ســال آینــده در حــال و هریــک 
از مراکــز آمــوزش علمــی کاربــردی در سراســر کشــور بــرای 

مهرمــاه ســال جــاری یــک برنامــه ۴ ســاله خواهنــد داشــت.
ــاغل،  ــاء مش ــور احص ــه منظ ــازار کار ب ــد ب ــزود: رص ــدی اف بلن
ــع  ــام جام ــتقرار نظ ــاز، اس ــورد نی ــای م ــتگی ها و فناوری ه شایس
تضمیــن کیفیــت مــورد انتظــار بــازار، جــذب دانشــجوی 
ــل  ــه داخ ــن ب ــای نوی ــال فناوری ه ــرای انتق ــازی ب ــی، بسترس خارج
ــتغال  ــق اش ــردی، تحق ــی کارب ــز علم ــط مراک ــور توس کش
نظــام  توســعه  طریــق  از  آموختــگان  دانــش  پایــدار 
ــا  ــردی ب ــی کارب ــای علم ــاق دوره ه ــه ای، انطب ــت حرف صاحی
ــارت  ــر نظ ــز ب ــار و تمرک ــورد انتظ ــغلی م ــتگی های ش شایس
ــر  ــازار کار، از دیگ ــار ب ــورد انتظ ــور م ــی مح ــی خروج و ارزیاب
اولویت هــای فعالیــت دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی اســت.

بلنــدی بــا اشــاره بــه نقــش ایــن دانشــگاه در تربیــت تکنســین 
ــه  ــت: از جمل ــازار کار گف ــه و ب ــرای جامع ــر ب ــروی ماه و نی
ــت تکنســین  ــه قطــب تربی ــن اســت ک ــای دانشــگاه ای برنامه ه

ــود. ــه ش در منطق
ــق  ــرای تعمی ــن دانشــگاه ب ــری ای ــه جهــت گی ــا اشــاره ب وی ب
فنــاوری و پژوهش هــای نــو در ارائــه آموزش هــای مهارتــی 
ــع  ــگاه جام ــاوری دانش ــش و فن ــدوق پژوه ــزودی صن ــت: ب گف

علمــی کاربــردی تأســیس می شــود.
ــه  ــاره ب ــا اش ــردی ب ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــت دانش سرپرس
ــرای تربیــت نیروهــای ماهــر و  ــاالی ایــن دانشــگاه ب ظرفیــت ب
ــور  ــا حض ــور، ب ــف کش ــای مختل ــرای بخش ه ــاز ب ــورد نی م
ــت:  ــدرس، گف ــر م ــزار نف ــجو و ۳۵ ه ــر دانش ــزار نف ۲۲۰ ه
ــری در  ــش جدی ت ــد نق ــردی بای ــی کارب ــع علم ــگاه جام دانش
تدویــن برنامه هــای اشــتغال کشــور از جملــه در برنامــه هفتــم 

ــد.  ــته باش ــعه داش توس

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی: 

دانشگاه علمی کاربردی می تواند محور توسعه اشتغال آفرین در کشور باشد 
ــور  ــتغال آفرین در کش ــعه اش ــور توس ــد مح ــی می توان ــش خصوص ــازار کار و بخ ــا ب ــاط ب ــود و ارتب ــری خ ــه انعطاف پذی ــه ب ــردی باتوج ــع علمی کارب ــگاه جام ــت: دانش ــردی گف ــی کارب ــگاه علم ــت دانش سرپرس

ــرد. ــام ک ــن« اع ــتغال آفری ــان، اش ــش بنی ــد، دان ــعار »تولی ــق ش ــتای تحق ــگاه را در راس ــن دانش ــای ای ــه ه ــردی برنام ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــت دانش ــدی سرپرس ــین بلن ــازارکار، حس ــزارش ب ــد.به گ باش

دعوت به همکاری

شركت فني و مهندسي مارون مكانيك در تهران 
داراي رتبه يك در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي 
جهت تكميل كادر خود از عالقه مندان دعوت به همكاري 

بعمل مي آورد:
مدير پروژه )آقا(
 مهندس پروژه

 كارشناس ابزار دقيق
  كارشناس پايپينگ /خط لوله

QC كارشناس
 كارشناس قرارداد و پيمان رسيدگي )آقا(

كارشناس كنترل پروژه 
 كارمند اداري

متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را تا تاريخ 
01/03/1401 به ايميل زير ارسال نمايند.)درج سمت 

درخواستي در موضوع ايميل، الزامي است(
Marunmechanic.company@gmail.com

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113046

دعوت به همکاریدعوت به همکاری دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك شركت پيمانكاري جهت فعاليت در زمينه عمراني 
براي تكميل كادر خود در استان  مازندران از افراد واجد شرايط 

زير دعوت به همكاري مي نمايد.
سرپرست دفتر فني 

خانم/آقا، تمام وقت
داراي حداقل 10 سال سابقه كار مرتبط

محل كار: شيرگاه
حسابدار

خانم/ آقا، تمام وقت
داراي 7 سال سابقه كار در شركت پيمانكاري

محل كار دفتر مركزي قائم شهر
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 

واتس اپ زير ارسال نمايند.
واتساپ 09114195180

 
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113072 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شركت ساختار نوين مدرن نگين ايرانيان جهت تكميل كادر خود از استان های تهران و البرز جهت كار در شهرک صنعتی 
 صفادشت از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد.

 مسئول زنجيره تامين:خانم/آقا،  تمام وقت
 دارای حداقل مدرک مهندسی صنايع و يا رشته های مرتبط

دارای تسلط و تجربه در كليه مراحل تامين كاال، مواد و خدمات 
 از جمله منبع يابی، مذاكرات با تامين كننده ها

آشنا و مسلط به برنامه ريزی توليد و مواد، كنترل توليد، 
موجودی ها و كنترل موجودی، سفارش گذاری مواد، تهيه
 بودجه با تعيين برنامه ها، جمع آوری، تجزيه و تحليل 

 BOM،و تلفيق داده ها، تسلط كامل بر كليه فرآيندهای خريد
مفاهيم برنامه ريزی توليد ERP،MRP،MRP2 و زنجيره 

 تامين، مسلط به اكسل
 5 سال سابقه كار )در توليد لوازم خانگی مزيت محسوب ميشود(

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

09352455453

دعوت به همکاری

يك شركت توليدی در راستای تكميل كادر خود در شيراز از 
 واجدين شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد:

مهندس صنايع دارای مدرک كارشناسی يا كارشناسی ارشد يا 
 دكتری از دانشگاه های معتبر، آقا و خانم

 بصورت حضوری و تمام وقت
 متقاضيان واجد شرايط می توانند رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند.

 اطالعات تكميلی،  تمام وقت، نياز به سابقه ندارد
 ليسانس, فوق ليسانس, دكتری
jazb.nt@gmail.com 

مجتمع صنايع غذايی گلها
كارشناس منابع انسانی و كارگزينی : خانم و آقا ) تمام وقت (

نياز به سابقه: دارد )10 سال به باال(،  ليسانس
job@golhaland.com : ايميل

دعوت به همکاری
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1. تعریف قرارداد کار 
مـاده 7 قانـون کار مصـوب 1369، قـرارداد کار را بـه ایـن صـورت 
تعریـف نمـوده اسـت.»قرارداد کار عبـارت اسـت از قـرارداد کتبـی یـا 
شـفاهی کـه بـه موجب آن کارگـر در قبـال دریافت حق السـعی کاری را 

بـرای مـدت موقـت یـا غیر موقـت بـرای کارفرمـا انجـام می دهد«.
قـرارداد کار توافقـی اسـت میـان طرفین قـرارداد تحت عناویـن کارگر و 
کارفرمـا، لـذا مادامیکه قـرارداد کار حداقـل از طریق قرارداد کار شـفاهی 
منعقـد نشـده و با هم به توافق نرسـیده باشـند، نمی توان عنـوان کارگر 
یـا کارفرمـا را بـه آنها اطـاق نمود. مطابق نظریـه  پل دوران قـرارداد کار 
نشـان دهنـده تعهـد طرفین بـه انجـام آن اسـت و از این حیث قـرارداد 
کار، ارزش مهـم روانـی داشـته و مبین احترام حقوقی انسـانی و نفرت از 

اقدامـات خودسـرانه مربوط به اسـتخدام را می رسـاند) عراقـی، 1356(
2. طرفین قرارداد کار

1-2. مفهوم حقوقی کارگر
از دیربـاز مفهـوم کارگـر مـورد توجه محققیـن علوم اجتماعـی بوده، 
بـه نوعـی بـا مفاهیـم عرفـی آن عجیـن گشـته اسـت آنچنانکـه طبـق 
تعریـف ایـن محققیـن و عـرف جامعـه کارگر به فـردی گفته می شـود 
کـه نحـوه انجام کار آنها جنبه یدی داشـته و برای کسـب معـاش خود از 

نیـروی فیزیکـی و بدنی بهره کشـی مـی نمایند.)جزایـری، 1342(
امـروزه معنـای عرفـی کارگـر، هر چنـد که به نسـبت زیادی بـا واقعیات 
موجـود در جوامـع منطبـق اسـت ولـی بـا قلمرو شـمول مفهـوم کارگر 
مطابقـت نـدارد چـرا کـه امـروزه، همه اشـخاصی که کارهای جسـمی و 
بدنـی انجـام مـی دهند و نیـز صاحبـان مشـاغل فکـری، در صورتی که 
بـه درخواسـت کارفرمـا و در قبـال دریافت حق السـعی مشـغول بـه انجام 
فعالیتـی مـی شـوند، مشـمول مفهـوم حقوقـی کارگـر می باشـند لذا 
دریافـت حـق السـعی توسـط کارگـر، شـرط اطـاق واژه کارگـر اسـت. 
بدیهی اسـت اشـخاصی که بدون خواسـت دیگری عملی را انجام می دهند 
مشـمول مفهـوم حقوقـی کارگـر نخواهنـد بـود . چـرا کـه می بایسـت 
بـرای تحقـق رابطـه کارگـری و کارفرمائی و انعقـاد قرارداد کار دو شـخص 
تحـت عنـوان کارگـر و کارفرمـا بعنوان طرفیـن قـرارداد با هم بـه توافق 
برسـند کـه یکـی از طرفین به درخواسـت طـرف دیگر عملـی را انجام و 
در قبـال انجـام آن عمل، حق السـعی دریافت کند، چنانچه درخواسـتی 
از سـوی کارفرمـا مبنـی بـر انجـام کار وجود نداشـته باشـد واضح اسـت 
کارگـر بعنـوان یکـی از طرفیـن قـرارداد به طـور یکجانبه تعهـدی ایجاد 
نمـوده اسـت کـه این امـر مغایر با ماهیت حقوقـی قرارداد کار اسـت چرا 
کـه قـرارداد کار جزء عقود اسـت نه ایقاعـات، پس اراده یکـی از طرفین، 
بـدون موافقـت دیگـری نمـی توانـد موجـب ایجاد تعهـد بـرای دیگری 
شـود لـذا اسـت کـه کسـانی کـه بـرای خویـش کار می کننـد و نیز 
اشـخاصی کـه تبرعـاً و مجانـاً کاری را بـرای دیگری و بدون درخواسـت 
وی انجام می دهند مشـمول عنوان کارگر نیسـتند  اما اشـخاصی که در 
کارگاه هـای خانوادگی مشـغول به کار هسـتند مشـمول مفهوم حقوقی 
کارگر می باشـند چرا که این اشـخاص به درخواسـت دیگری و در قبال 
دریافـت حـق السـعی کاری را اعـم از فکـری یـا بدنـی انجـام داده پـس 
مشـمول مفهـوم حقوقی کارگر می باشـند ولی قانونگـذار به منظور آنکه 
جـو عاطفی حاکم بـر خانواده را جایگزیـن قواعد آمره نسـازد این کارگاه 

هـا را از شـمول قانون کار مسـتثنی نموده اسـت. 
اشـخاصی کـه صرفـاً بـرای فراگرفتـن حرفـه ای خـاص، بـاز آمـوزی یا 
ارتقـاء مهـارت برای مدت معیـن در مراکز کارآموزی و یا آموزشـگاه های 
آزاد مشـغول انجـام فعالیتی شـده و آمـوزش می بینند  مشـمول عنوان 
حقوقـی کارگـر نیسـتند  چـرا که ایـن کارآموزان اقـدام صرف بـه انعقاد 
قـرارداد کار آمـوزی بـا کارفرمـا نمـوده انـد و قـرارداد کار فـی مابین آنها 
منعقـد نگردیده و مادامی که قرارداد کار منعقد نشـود، اطاق واژه کارگر 

و کارفرمـا بـه اشـخاص، فاقـد وجاهت عقلی و قانونی اسـت.
2-2. مفهوم حقوقی کارفرما

کارفرمـا اعـم از شـخص حقیقـی یـا حقوقـی اسـت، مـاده 3 قانـون کار 
نیـز در ایـن زمینـه تصریـح مـی کند کـه کارفرما شـخصی اسـت که 
کارگـر بـه درخواسـت و بـه حسـاب او در مقابـل دریافـت حـق 
السـعی کار مـی کنـد. در تعریـف کارفرمـا عبـارت »بـه درخواسـت« 
و »بـه حسـاب او« قابـل تأمل اسـت، عبـارت درخواسـت، کـه در ماده 2 
قانون کار درج شـده اسـت، این مفهوم را می رسـاند که بدون درخواست 
کارفرمـا انجـام کار صـورت نمـی گیرد. عبـارت »به حسـاب او« متضمن 
ایـن معناسـت که سـود یا زیان کار متوجـه کارگر نخواهد بـود لذا کارگر 
در هـر صـورت مسـتحق دریافت حق السـعی مـی باشـد و پرداخت های 
ضمنی از جمله؛ پورسـانت، بهره وری، انگیزش و پاداش و ... که در موارد 
خاصـی بـه کارگـر پرداخت مـی شـود، در حقیقت ابـزاری بـرای به حد 

مطلوب رسـاندن تولید اسـت.
3-2. گروه های خاص کارگری

در قوانین کار، شـاغلین به کار، گروه های مختلفی را تشـکیل می دهند، 
کـه جـز آن دسـته ای کـه مطابق قانـون کار از شـمول این قانـون خارج 
گردیـده انـد، موظـف بـه رعایت مقـررات قانـون کار می باشـد و طبعاً از 

مزایـای آن نیـز بهره مند مـی گردند. 
1-3-2. زنان و کودکان

بعضـاً کارفرمایـان دنبـال سـود و منافـع بیشـتر بـدون در نظـر گرفتـن 
حداقلـی بـرای طرف مقابل هسـتند، بـا توجه بـه اینکه زنـان و کودکان 
بـرای رشـد و ترقـی و سـامت جسـمانی نیازمنـد حمایت و توجـه ویژه 
ای هسـتند، در عیـن حـال نیـز کارفرمایـان بـا جـذب اینگونه افـراد در 
برابـر مـزد کمتر نسـبت بـه دیگرکارگـران و واگـذاردن کارهای مشـابه 
بـه آنـان سـود جویـی الزم را بـه دسـت مـی آورنـد، اینگونـه کارگـران  
همـواره در معرض اسـتثمار می باشـند. از آنجا که تعییـن تکلیف درباره 
زنـان وکودکان )بعنوان اقشـاری که نیازمند حمایت بیشـتری هسـتند( 
اهمیـت زیـادی دارد لـذا در قوانیـن کار بـه طور خـاص مـواردی به آنان 
اختصـاص یافتـه اسـت، از جملـه مقـررات مربـوط به سـن اسـتخدام و 

سـاعات کاری و کار شـب.
هـدف از تصویـب ایـن دسـته قوانیـن در بازه هـای زمانـی مختلف 
بـه جهـت حمایـت از آنـان بـوده اسـت. پرسشـی قابـل تأمـل ایـن که 
چنانچـه بـا وجـود ممنوعیـت بکارگیـری کـودکان کمتـر از 15 سـال، 
اینگونـه افـراد بـکار گرفته شـوند، آیا حق السـعی به این اشـخاص تعلق 
مـی گیـرد؟ آیـا بـرای احقـاق حـق خویش مـی تواننـد بـه مراجع حل 

اختـاف مراجعـه نمایند؟
در این مورد کارشناسان وزارت کار، چنین پاسخ داده اند:

»پیـرو مـاده 79 قانون کار، اشـتغال به کار افراد کمتر از 15 سـال ممنوع 
شـناخته شـده اسـت، لـذا عاوه بـر اینکـه بایـد از ادامه اشـتغال چنین 
افـرادی جلوگیری شـود، تعیین اجـرت المثل و مزایای ایـام کارکرد آنان 
نیـز در صاحیـت مراجـع حـل اختـاف مقـرر در قانـون کار نبـوده و 
ایـن افـراد مـی تواننـد جهـت احقـاق حـق بـه دادگاه هـای ذیصـاح 

مراجعـه نمایند.
بـه نظـر می رسـد بـا توجه بـه انجـام کار توسـط افـراد نوجوان تـا زمان 
شناسـایی و منع از ادامه اشـتغال آنان، اینگونه افراد دارای حق و حقوقی 
بـوده کـه هیـأت هـای حـل اختـاف مـی تواننـد میـزان حقـوق و 
مزایـای آنـان از جملـه حـق سـنوات را تعییـن و الـزام کارفرمـا بـه 
پرداخـت آن را مطالبـه نمایندکـه ایـن امر به دلیل سـهولت دسترسـی 
بـه هیـأت های تشـخیص و حل اختـاف موضوع فصل نهـم قانون کار 
وعـدم نیـاز بـه رعایـت تشـریفات خـاص آییـن دادرسـی مدنی بـه نفع 
کارگـران نوجـوان خواهـد بـود، و نیـز بـا جنبـه ی حمایتـی قانـون کار 
هماهنگـی دارد، بدین لحاظ نظرکارشناسـان که موضـوع را در صاحیت 
دادگاه هـای دادگسـتری مـی داننـد، مخالـف جنبـه حمایتـی حقوق و 
قانـون کار اسـت و ایـن عمل موجب تأخیر در رسـیدن به حقوق اینگونه 

افـراد و شـلوغ شـدن راهروهـای دادگاه ها خواهـد بود. 
در قوانیـن بیـن المللـی نظیـر اعامیـه ی حقـوق بشـر و میثاق های 
بین المللـی و همچنیـن مقاولـه نامه هـا و توصیـه نامه های سـازمان 
بیـن المللـی کار بـه حمایت از کارگران زن و نوجوان اشـاره شـده اسـت. 

»جنبـه ی غیـر قانونی کار کودکان سـبب می شـود که در مورد شـرایط 
کار نیـز کـودکان از حمایـت کافـی برخوردار نباشـند،کودکان از شـرایط 
قانونـی بـی اطـاع بـوده یـا توانایـی مطالبـه آن را ندارنـد. در قانـون کار 
مصـوب سـال 1369 نیـز »نـه تنهـا اکثریـت مـوارد موازیـن حمایتی 
بین المللـی نسـبت بـه زنـان در قانون کار پیش بینی شـده بلکـه میزان 
مرخصـی بـارداری مجموعاً بیش از مقاوله نامه اسـت« )عراقـی،1367( و 
در مـورد کار نوجوانـان نیز مقررات حمایتی مختلف قانـون کار در ردیف 

موازیـن بیـن المللی پیش بینی شـده اسـت )هاشـمی، 1370(.
در خصـوص بـه کار گیـری کارگـران نوجـوان بـا چالـش هـای فراوانـی 
مواجـه هسـتیم از جملـه؛ مسـأله اسـتفاده و حضـور آنـان در کارهـای 
نمایشـی، تهیه فیلـم و اجرای برنامه هـای مختلف در رادیـو و تلویزیون، 
طبـق قانـون کار بـه کار گمـاردن افـراد کمتـر از 15 سـال تمـام ممنوع 
اسـت. بعضـی کشـورها، برای توجیـه آن قانونگـذاری کرده انـد. از جمله 
در قانـون کار ژاپـن )قانـون شـماره 42 سـال 1947( فصـل ششـم آن 
بـه وضعیـت اشـتغال زنان وکـودکان پرداخته اسـت. مـاده 56 این قانون 
مقـرر مـی دارد: کودکانـی کـه کمتر از 15 سـال کامل دارنـد، می توانند 
بـرای بعضـی امور)مـاده 8 بندهـای 6 تـا 17( و کارهای سـبک که برای 
سـامت و آسـایش کودکان خطرناک نیسـت و در ساعاتی غیر از ساعات 
مدارس می باشـد اسـتخدام شـوند و برای کودکانی که کمتر از 12 سـال 
کامـل دارند و برای کار در تهیه فیلم های سـینمایی و کارهای نمایشـی 
دراماتیـک اسـتخدام می گردنـد، این مقررات می بایسـت کامـًا رعایت 
شـود، نیـز در مـاده 58 قانـون کار ژاپـن انعقـاد کار برای اطفال، توسـط 

والدیـن یـا قیـم آنها ممنوع اعام شـده اسـت. 
در قانـون کار ایـران برای اسـتخدام اطفـال کمتر از 15 سـال در مواقعی 
کـه نیـاز بـه کار آنهـا وجـود دارد قانونی پیش بینی نشـده اسـت لـذا در 
ایـن مـوارد بایـد بـه قوانیـن دیگـر ارجـاع داد لـذا به نظر می رسـد 
ایـن گونـه امـور بایـد مـورد قانـون گـذاری واقـع و شـرایط کار آنان 

بـه درسـتی تعییـن گردد تا سـبب سـوء اسـتفاده دیگران قـرار نگیرد.
3. تعهدات کارگر و کارفرما در قبال یکدیگر

کارگـر و کارفرمـا در مقابـل هـم تعهداتـی دارنـد کـه بایـد ایفـا نمایند. 
در ایـن رابطـه قـراردادی، قانونگـذار بـه علـت طبیعت خـاص آن اختیار 
طرفین را در تنظیم و تعیین تعهدات و شـرایط آن محدود نموده اسـت 
و خـود ضمـن قواعـد و مقرراتـی کـه کامـًا جنبـه آمـره دارنـد آنهـا را 
بـه صـورت حداقلـی کـه تجـاوز از آن ممکن نیسـت معین کرده اسـت. 
توافـق طرفیـن در صورتـی معتبر اسـت که شـرایط منـدرج در قـرارداد 
کار بـا قواعـد و مقـررات مربوطـه منافات نداشـته باشـد.)عراقی، 1356( 
تعهـد اصلـی کارگـر عبارت اسـت از انجـام کار بـرای کارفرما اعـم از کار 
فکـری، بدنـی یا هنـری، مطابق توافقنامـه و تعهد اصلـی کارفرما عبارت 
اسـت از پرداخـت دسـتمزد و مزایا بـه کارگر در قبال کاری کـه برای وی 
انجـام مـی دهـد. تعهداتـی که کارگـر در مقابـل کارفرما دارد یا ناشـی 
از قـرارداد کار مـی باشـد، وکارگـر برطبـق مفـاد قـرارداد کار ملـزم به 
انجـام آن می باشـد. یا تعهـدات کارگر خـارج از قراردادکار و بر حسـب آئین 
نامه ها و مقررات داخلی کارگاه اسـت که موظف به رعایت آن می باشـد.

1-3. نحوه تعهدات قراردادی کارگران
کارگـر و کارفرمـا بعنـوان طرفین یک رابطـه ی حقوقـی در مقابل هم از 
حقوقـی برخوردارنـد و مکلفند تکالیفـی را در برابر یکدیگـر انجام دهند. 
در گذشـته مبنای تعهـدات کارگران و کارفرمایان قـراردادی بود که بنابر 
اصـل حاکمیـت اراده بین طرفین منعقد می شـد و قـرارداد منبع اصلی، 
اساسـی و انحصـاری تعییـن رابطـه بیـن کارگـران و کارفرمایان بـود. اما 
سـرانجام قانونگذار برای تعیین شـرایط کار مقررات خاصی وضع نمودکه 
قـرارداد کار را از صـورت قـراردادی صـرف خـارج نمـوده و آنرا مشـمول 
قواعـد آمـره ای نمـود کـه تخلـف طرفیـن از آن جایـز نیسـت و طرفین 
ملـزم بـه رعایـت شـرایط منـدرج در آن می باشـند. تعهـدات و تکالیف 
عمـده کارگـران معمـوالً در قـرارداد کار ذکـر مـی شـود مهمتریـن این 

تعهـدات عبارت اسـت از:
1- انجام کار برای کارفرما

2- استفاده از وسایل و ابزار ایمنی کار
3-رعایت ساعت کار

1-1-3. انجام کار برای کارفرما
مهمتریـن تعهـد کارگـر در قبال کارفرما عبارت اسـت از انجـام کار برای 

وی طبـق آنچـه در قـرارداد توافـق نمـوده انـد لـذا بـر اسـاس آن کارگر 
متعهـد مـی شـود در قبال دریافـت دسـتمزد، کار معین و مشـخصی را 

بـرای کارفرما انجـام دهد. 
ماده 7 قانون کار مقرر می دارد: »قرارداد کار عبارت است از قراردادکتبی 
یـا شـفاهی که به موجـب آن کارگر در قبال دریافت حق السـعی کاری را 

بـرای مـدت موقت یا مدت غیر موقـت برای کارفرما انجـام می دهد«.
تعهـد کارگـر: عبارت اسـت از انجام کار بـرای کارفرما اعـم از انجام کار 

فکری، بدنـی، هنری 
ماده 2 قانون کار در تعریف کارگر به این امر تصریح نموده و مقرر می دارد:

»کارگـر از لحـاظ ایـن قانـون کسـی اسـت که بـه هـر عنـوان در مقابل 
دریافـت حـق السـعی اعـم از مـزد، حقوق، سـهم سـود و سـایر مزایا 

بـه درخواسـت کارفرمـا کار مـی کند.«
تعهـد کارفرما: عبـارت اسـت از پرداخت مـزد )حق السـعی( و مزایای 

قانونـی بـه کارگر در مقابـل انجام کار. 
پرسشـی کـه مطـرح اسـت اینکه انجـام کار از سـوی کارگـر باید 
بـه چـه صـورت باشـد؟ آیا کارگـر در انجـام کار از اسـتقال برخـوردار 
اسـت یـا بایـد تحت نظـارت و سـلطه کارفرمـا انجـام وظیفه نمایـد؟ در 
قانون کار ایران اشـاره ای به این مسـأله نشـده و تنها در ماده 2 بیان می دارد که 
کارگـر بایـد به »درخواسـت« کارفرمـا کار مورد توافـق را انجـام دهد. و 
هیچ گونه اشـاره ای به چگونگی انجام کار ننموده اسـت. به نظر می رسـد 
تعریفـی کـه قانـون کار در مـاده 2 از کارگـر نمـوده بیانگـر رابطـه دقیق 
کارگری و کارفرمایی نمی باشـد زیرا برخی مشـاغل مانند مقاطعه کاری 
را نیـز شـامل می شـود. در قـرارداد مقاطعـه کاری، مقاطعـه کار کاری را 
در مقابـل دریافـت مـزد بـه درخواسـت کارفرما بـرای او انجـام می دهد 
بـدون اینکـه در حیـن انجـام کار، کارفرما شـخصاً نظارت مسـتقیمی 
بـر نحوه انجام کار داشـته باشـد. در صورتی که در قـرارداد کار، کارگر در 
حیـن انجـام کار از اسـتقال کامل برخوردار نبوده و بایـد کار مورد توافق 

را تحـت نظارت و سـلطه کارفرمـا انجام دهد.
در قانـون کار مصـوب سـال 1337 در تعریف کارگر آمده بـود، »کارگر از 
لحـاظ این قانون کسـی اسـت که به هر عنـوان »به دسـتور« کارفرما در 
مقابـل دریافـت حقـوق یـا مـزد کارکنـد«. از قیـد کلمه »دسـتور« 
می شـد بـه نوعـی تحـت نظـارت و سـلطه بـودن کارگـر را نسـبت بـه 
کارفرمـا اسـتنباط نمـود در حالیکـه قانـون کار فعلـی بجـای ذکر کلمه 
»دسـتور« از »درخواسـت« اسـتفاده نموده کـه عماً بیان کننـده رابطه 
کارگـری و کارفرمایـی نمـی باشـد. زیـرا در عمـل اینگونـه نیسـت کـه 
کارفرمـا کاری را از کارگـر بخواهـد بـدون اینکـه در انجـام کار هیچ گونه 
نظارت و سـلطه ای نداشـته باشـد. بعنـوان مثال، اگـر خیاطی تعهد کند 
لبـاس هـای فروشـگاهی را بـدوزد و یـا مبل سـازی تهیه وسـایل چوبی 
آنـرا بعهـده بگیـرد، خیـاط و مبل سـاز را نباید کارگر فروشـگاه دانسـت 
در حالیکـه برطبـق تعریـف ارائه شـده از کارگر در مـاده 2 قانون کار باید 
خیاط و مبل سـاز را کارگر فروشـگاه به حسـاب آورد زیرا به درخواسـت 
صاحـب فروشـگاه کاری را در مقابل دریافت مزد بـرای او انجام می دهند 
در صورتـی کـه خیـاط و مبـل سـاز را وقتـی مـی تـوان کارگـر دانسـت 
کـه نـزد صاحب فروشـگاه اسـتخدام شـده تا به دسـتور و تحـت نظارت 
او انجـام وظیفـه نماینـد. همچنیـن تعریف ارائه شـده از کارگـر برخی از 
مشـاغل ماننـد پزشـکی یا وکالت کـه در آنها مریض یا مـوکل کاری را از 
پزشـک یـا وکیـل در مقابـل پرداخت مزد در خواسـت می نماینـد را نیز 
شـامل مـی شـود. پـس تعریف ارائه شـده از کارگـر در مـاده 2 قانون کار 
بـه طـور دقیق بیـان کننده رابطه کارگـری و کارفرمایی نمی باشـد، زیرا:

 اوالً: فلسـفه تدویـن مقـررات حمایتـی کار، بـه جهـت حفـظ حقـوق 
کارگـران در حیـن کار در کارگاه  وضـع شـده اسـت لـذا اگـر کارگـر در 
انجام کار از اسـتقال برخوردار باشـد، تدوین و تصویب مقررات حمایتی 

بـرای وی بیهـوده خواهـد بود.
 ثانیـا: قیدکلمـه »درخواسـت« در مـاده 2 قانـون کار بیان کننـده رابطه 
اصلـی قـرارداد کار کـه همانا تبعیت کارگر از کارفرما در هنگام کار اسـت 
نمـی باشـد زیرا تفاوت عمـده قرارداد کار با سـایر قراردادها تبعیت کارگر 

از کارفرما می باشـد.
ثالثـا: ایـن تعریف بسـیاری از قراردادها مانند مقاطعه کاری را نیز شـامل 

می شـود
چگونگـی انجـام کار؛به هیـچ وجه کارگر در چگونگی انجام کار اسـتقال 

نداشـته بلکـه کار محوله را باید تحت ضوابط و شـرایط خـاص در کارگاه 
انجـام دهـد. برخی از این شـرایط جـزء ماهیت رابطه بـوده و عدم رعایت 
آن باعـث خلل آمدن به رابطه قراردادی کار می شـود. مهمترین شـرایط 

انجام کار از سـوی کارگر عبارتند از:
الفـ  انجام دادن کار تحت نظارت کارفرما؛ 

یکـی از خصایـص قـرارداد کار کـه آن را از سـایر قراردادهـا متمایـز 
می سـازد، نظـارت و سـلطه کارفرمـا بر نحوه انجـام کار در کارگاه می باشـد. 
بدیـن معنا که یکی از طرفیـن قراردادکار)کارگر(در انجام تعهـد از آزادی 
مطلـق برخـوردار نیسـت. بلکـه بایـد کار مـورد تعهـد را مطابـق نظـر و 
دسـتور کارفرما انجام دهد، به همین جهت در قوانین کار اکثر کشـورها 
بـه ایـن مسـأله اشـاره شـده کـه کارگـر بایـد کار مـورد توافـق را تحت 
نظـارت و اشـراف کامـل کارفرمـا به انجام رسـاند. از آن جملـه می توان 

بـه قوانیـن کشـورهای ذیل اشـاره نمود:
مـاده 85 قانـون کار سـوریه مقـرر مـی دارد: »عقد العمل: هـر اتفاق بین 
رب عمـل و عامـل، یشـتعل العامل بـه موجبه تحت سـلطه رب العمل و 
ادارتـه ولـوکان بعیـداً عـن نظارته لقاء اجره محدوده حسـب مـده العمل 
او حسـب مقدار االنتایج« )السـمان و عیشـی، 1957( قرارداد کار عبارت 
اسـت از توافـق بیـن کارگـر و کارفرمـا که به موجـب آن کارگـر کاری را 
تحـت اراده و نظـارت کارفرمـا در مقابـل دریافـت مـزد انجـام مـی دهد 
اگرچـه نظارت کارفرما مسـتقیم نباشـد بر حسـب مـدت کار یا نتیجه«.

قانـون مدنـی مصـر مقـرر مـی دارد: »قـرارداد کار قـراردادی اسـت 
کـه بـه مقتضـای آن کارگـر متعهد می شـود تحـت مدیریـت و نظارت 

کارفرمـا کاری را در مقابـل دریافـت مـزد انجـام دهد.«
قانـون کار امـارات متحده عربی مقرر میـدارد: »قـرارداد کار عبارت از هر 
توافـق کار بـه مـدت محـدود یـا نامحـدود که بیـن صاحـب کار و کارگر 
منعقـد می شـود و کارگـر در آن متعهد می گـردد به دسـتور کارفرما یا 

تحت نظـارت او در مقابـل دریافت مـزد کار کند.)کیوانی،1980(
بـ  عدم انجام کار برای خود یا دیگران؛ 

کارگـر ضمـن قـرارداد کار تعهد می نماید قـدرت، توانایـی و تجربه خود 
را در مـدت قـرارداد در اختیـار کارفرمـا بگـذارد. بنابـر این نمـی تواند در 
سـاعت انجـام کار، بـرای خـود یـا دیگـران کار کنـد. چرا کـه باعث افت 
کیفیـت کاری خواهـد شـد و نیـز مرتکب تخلـف از تعهد فـی مابین که 
همـان انجام کار در سـاعات مقرر اسـت خواهد شـد. در قانـون کار ایران 
ایـن امر تصریح نشـده کـه چنانچه کارگر بـدون اجازه کارفرمـا کار مورد 
تعهـد را بمـدت یک یاچند سـاعت تعطیل کـرده و برای خـود یا دیگری 
کار کنـد، چـه ضمانـت اجـرای در پـی خواهـد داشـت؟ آیـا مـی توانـد 
قـرارداد کار را فسـخ نمایـد؟ یـا به میزان مدتـی که کارگـر کار محوله را 

انجـام نـداده از مزد او کسـر نماید؟
برخـی از حقوقدانـان بـر این عقیـده اند چـون کارگر مطابق قـرارداد کار 
تعهـد نمـوده کـه در مدت زمـان انجام کار بـرای کارفرمـا خدمت نماید، 
لـذا نخواهـد توانسـت در طـی ایـن مـدت برای خـود یا شـخص دیگری 
کار کنـد زیـرا از نیـروی کار او کاسـته مـی شـود و چـون قواعـد مربوط 
بـه حداکثـر سـاعات کار در هفتـه جـزء قواعـد آمـره و مربـوط بـه نظم 
عمومـی اسـت مـی تـوان ایـن امـر را از آن مسـتفاد نمود.)فرهنگ مهر، 
1350( در مـواردی کـه نظـارت کارفرمـا بـرای انجـام کار مسـتقیم مـی 
باشـد تصـور انجـام کار در مدت قـرارداد برای شـخص کارگر یـا دیگری 
امـری اسـت بدیهـی، امـا در کارهائـی کـه کارفرمـا نظـارت مسـتقیم بر 
نحـوه انجـام کار را نـدارد ایـن امـکان وجـود دارد کـه کارگر در سـاعات 
مقـرر خدمـت برای خـود یا دیگـری کار کنـد. اصل در تعهـدات صحت 
و لـزوم آن اسـت لـذا متعهـد بایـد بـه تعهـد خـود کـه انجام کار اسـت 
عمـل نمایـد و نمـی تواند بدون اجـازه و موافقـت کارفرمـا از انجام تعهد 
خودداری کند.)گرجی، 1365(. در فقه اسـامی قاعده این اسـت که اگر 
کسـی اجیـر خاصـی شـود،  یعنی تمـام منافع خـود را در مـدت معینی 
در اختیـار مسـتأجر)کارفرما( گـذارد نمـی توانـد در همیـن مـدت اجیر 
شـخص دیگـری شـود، و یـا برای خـود کار کنـد. حال اگـر اجیر خاصی 
کـه کلیـه منافع نیروی کار خود را از هر جهت به مسـتأجر)کارفرما( واگذار 
کـرده باشـد در مـدت اجـاره کاری به نفع خـود انجام دهد مسـتأجر می 
توانـد اجـاره را فسـخ نمایـد، و اگر اجرت المسـمی پرداخت کرده اسـت 

آنرا مسـترد نماید.)فرهنگ مهـر، 1350(
الـف ـ هـرگاه اجیـر در مـدت اجـاره بـرای خـود کار کنـد: عـده ای از 
حقوقدانـان بـر ایـن عقیـده انـد که مسـتأجر مـی توانـد اجاره را فسـخ 
نمایـد و هـرگاه اجرت المسـمی را پرداخته مسـترد دارد زیـرا اجیر عمل 
مـورد اجـاره را انجـام نـداده و چنانچه مسـتأجر اجاره را فسـخ نکند می 
توانـد اجـرت المثل منافع یا منفعت تفویت شـده را از اجیـر بخواهد زیرا 
مسـتأجر مالـک منافـع یـا منفعـت خـاص اجیـر بـوده و آن را تلـف 

کـرده اسـت.)امامی،1344(
ب: هـرگاه اجیـر خـاص در مدت اجاره بـرای غیر تبرعـاً کار کند: به نظر 
می رسـد مسـتأجر خواهد توانسـت مانند صورت اول اجاره خود را فسـخ 
و یا اینکه آنرا فسـخ ننماید و اجرت المثل منافع تقویت شـده را از اجیر 
بخواهـد. خواه شـخص ثالـث که عمل برای او انجام شـده جاهـل به این 

امر باشـد یا عالـم به آن.
ج: هـرگاه عمـل اجیـر خاص برای غیر در مـدت اجاره به عنـوان اجاره یا 
جعالـه باشـد: در این فـرض باید بین صورتی کـه تمامی منافع متعلق به 
مسـتأجر اسـت و صورتیکه منفعت مخصوص از آن مسـتأجر می باشـد 
تفاوت قائل شـد در صورتی که همه منافع از آن مسـتأجر اسـت و اجیر 
بـرای شـخص ثالـث بعنوان اجـاره یـا جعاله کار کـرده مسـتأجر توانایی 
فسـخ اجـاره را خـود دارد و هـرگاه اجـرت المسـمی را به اجیـر پرداخت 
کـرده اسـت، مـی تواند آن را مسـترد دارد. ایـن امر در صورتی اسـت که 
اجیـر هیـچ عملـی برای مسـتأجر انجـام نـداده باشـد، واال چنانچه اجیر 
مقداری از عمل را انجام داده باشـد اجرت المسـمی نسـبت به آن مقدار 
توزیـع مـی شـود. لـذا ایـن نتیجـه حاصـل می شـود کـه اگر کارگـر در 
مـدت قـرارداد کار بـدون اجـازه کارفرمـا برای خـود یا دیگـری کار کند، 
چنانچـه ایـن عـدم ایفا تعهد به اندازه ای باشـد کـه بـه کار او لطمه وارد 
نمایـد و کارگـر را از کار اصلـی بـاز دارد، کارفرمـا حق دارد قـرارداد کار را 
فسـخ نمایـد، زیـرا کارگر به تعهد اصلـی خود که انجام کار بـرای کارفرما 
اسـت عمـل ننمـوده و خاف قـرارداد عمل کرده اسـت. امـا چنانچه این 
تخلـف در حـدی نباشـد کـه بـه کار اصلـی لطمـه وارد نمایـد، کارفرما 
مـی بایسـتی ابتـدا تذکـرات الزم را به کارگـر بدهد و چنانچـه کارگر به 
تذکـرات توجهـی ننمود می تواند بـه میزان مدت عدم انجـام کار مطابق 

رأی کمیتـه انضباطـی از حقوق کارگر کسـر نماید.
در برخـی مـوارد عـدم انجام کار توسـط کارگـر به طور غیـر ارادی بوده و 
کارگـر تقصیـری در این زمینه نداشـته لذا قانون کار بـه صراحت تعیین 
تکلیـف نموده اسـت، ماننـد؛ بیماری کارگـر که به جهت بـروز آن کارگر 
نتوانـد بـه تعهـد اصلـی قـرارداد کار که همانـا انجـام کار بـرای کار فرما 
اسـت عمـل نماید. البته بحـث در این بـاره مفصل بـوده و از موضوع این 
مقالـه خـارج مـی باشـد. در برخـی مـوارد عدم ایفـاء تعهد از سـوی 
کارگـر بـه جهـت پـاره ای از مسـائل و مشـکات غیـر ارادی اسـت که 
بـرای او ایجـاد شـده و بـه جهـت آن مسـائل بـه طـور موقت نمـی تواند 
سـرکار حاضـر شـود که مـوارد آن در آیین نامه انضباطـی کارگاه و قانون 
کار تصریـح شـده اسـت. بر طبق تبصـره 3 ماده 18 آییـن نامه انضباطی 

کارگاه مـوارد زیـر غیبـت موجه تلقی مـی گردد:
1-تولد فرزند به مدت یک روز

2-فوت پدر، مادر، همسـر و فرزندان با احتسـاب بند ب ماده 73 قانون کار 
مجموعـاً حداکثر یک هفته

3-فوت برادر یا خواهر تا 4 روز 
4-احضـار کارگـر توسـط مراجع قضائـی و قانونی جهت ادای شـهادت و 
مشـابه آن بـه مـدت مـورد لزوم بنا به تشـخیص مسـئولین مربـوط و یا 

گواهـی مراجع قانونـی مزبور
5-ارائه دالیل و مستندات قابل قبولی که غیبت را موجه نماید.

در کلیـه مـوارد یـاد شـده مراتـب باید ظرف مـدت 48 سـاعت به طریق 
ممکـن به اطاع مدیریت برسـد ماده 73 قانون کار مقـرر می دارد، کلیه 

کارگـران در مـوارد ذیـل حق برخورداری از سـه روز مرخصی با اسـتفاده 
از مـزد را دارند.
1. ازدواج دائم

2. فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان
جـ  عدم واگذاری کار به دیگران؛

مقصـود از انعقـاد قراردادکار از سـوی کارفرما انجام کار مورد نظر توسـط 
شـخص کارگر می باشـد. بـه همین جهت کارگـر باید کار مـورد قرارداد 
را شـخصاً انجـام دهـد و نمـی توانـد بـدون اجـازه و توافـق کارفرمـا کار 
مـورد نظـر را بـه دیگـری واگذار نمایـد. زیرا کارفرمـا با توجه به سـوابق، 
تجربیـات، مهـارت و اسـتعداد کارگر او را اسـتخدام کـرده و بـا او قرارداد 
منعقـد مـی نمایـد. و منظـور و هدف او انجام کار توسـط شـخص کارگر 
می باشـد. پس شـخصیت کارگر علت تامه انعقاد قرارداد کار می باشـد، 
حـال چنانچـه کارگـر کار مـورد توافق را بـدون اجازه کارفرمـا به دیگری 
واگـذار کنـد، مرتکـب تخلف از تعهد شـده اسـت. مگر اینکـه طرفین در 
قـرارداد کار شـرط نماینـد که کارگر مـی تواند کار مورد توافق را شـخصاً 
یـا بـه توسـط دیگری انجـام دهد و چون این امـر از قواعد آمـره و مربوط 
بـه نظـم عمومی نیسـت طرفین مـی توانند در قـرارداد آن شـرط را درج 
کنند. البته درج چنین شـرطی در قرارداد کار بعید به نظر می رسـد زیرا 
کارفرمـا بخاطـر تخصـص و تجربیات کارگر بـا او قرارداد منعقـد نموده و 
چنانچـه کار مـورد نظر به تخصص و مهارت و تجربه نیاز نداشـته باشـد، 
و بشـود آن را توسـط هر فـردی انجام داد، کارفرما بـا هر کس که توانائی 
انجـام کار را دارد قـرار داد منعقـد خواهد کرد و اجـازه نخواهد داد کارگر 
انجـام کار را بـه دیگـری واگذار نمایـد، با این وجود چنانچـه کارگر بدون 
اجـازه کارفرمـا وظایـف محوله را به طور کلی به شـخص دیگـری واگذار 
نمایـد بدیهی اسـت به علـت اینکه کارگر تعهـد اصلی را زیر پا گذاشـته 
اسـت، کارفرمـا مـی تواند قـرارداد کار را فسـخ و کارگـر را اخـراج نماید. 
امـا چنانچـه کارگـر بـدون اجـازه کارفرما به طـور موقت وظایـف محوله 
را بـه دیگـری واگـذار نماید که از جانـب او انجام دهـد، کارفرما می تواند 
قرارداد کار را فسـخ نموده و یا اینکه از حق فسـخ اسـتفاده نکرده و فقط 

بـه میـزان مدت زمان انجـام کار مزدی بـه کارگـر پرداخت ننماید. 
2-1-3. استفاده کارگر از وسایل و ابزار ایمنی کار 

یکـی دیگـر از تعهدات کارگـران هنگام کار در کارگاه کـه ملزم به رعایت 
آن مـی باشـند اسـتفاده از وسـایل و ابـزار ایمنـی کار اسـت. معمـوالً در 
قراردادهـای کار ذکـر مـی شـود کـه کارگـران موظفنـد از لبـاس کار و 
ابـزار ایمنـی در هنـگام کار اسـتفاده نماینـد. و در صـورت عدم اسـتفاده 
و بـروز هرگونـه حادثـه مسـئولیت حادثه متوجـه خود آنان می باشـد، و 
کارفرمـا در ایـن خصوص هیچ مسـئولیتی ندارد. ماهیت برخـی از کارها 
ایجـاب می کنـد که کارگران شـاغل از لباس کار مخصـوص و تجهیزات 
خـاص ایمنـی مورد لزوم اسـتفاده نماینـد، عدم اسـتفاده از این وسـایل 
در بسـیاری از مـوارد باعـث بروز خطـرات جانی و مالی می شـود و حتی 
ممکـن اسـت بعضاً باعـث نقص عضو کارگر یـا دیگر افراد شـود. چنانچه 
کارفرمایـان تجهیـزات را در اختیار کارگران خود قـرار داده و آنان به عمد 
از لباس کار و وسـایل و تجهیزات ایمنی مورد نیاز در حین کار اسـتفاده 

ننماینـد در صـورت بروز حادثه کارفرما مسـئولیتی نخواهد داشـت.
مـاده 91 مقـرر می دارد: »کارفرمایان ومسـئوالن کلیه واحدها ... مکلفند 
براسـاس مصوبـات شـورایعالی حفاظـت فنـی بـرای تأمیـن حفاظـت، 
سـامت و بهداشـت کارگـران در محیـط کار وسـایل و امکانـات الزم را 
تهیـه  و در اختیـار آنـان قـرار داده و چگونگـی کاربرد وسـایل فوق الذکر 
را بـه آنـان بیاموزنـد و درخصوص رعایـت مقررات حفاظتی و بهداشـتی 

نظـارت نمایند.«
در صورتـی کـه کارفرمایـان برخاف دسـتور مـاده 91 قانـون کار و آئین 
نامـه هـا تجهیزات ایمنـی الزم کارگـران را در اختیـار آنان قـرار ندهند، 
عـاوه بـر الـزام به تهیـه تجهیـزات مورد نیـاز بایسـتی جرائم مقـرر در 

مـاده 176 قانـون کار را نیـز بپردازید.
پـس تعهـد کارفرمایـان تهیه وسـایل و ابزار کار مـورد نیاز کارگـران و در 
اختیـار گذاشـتن آنها به صورت مجانـی برای تمامی کارگران می باشـد، 
پرسـش ایـن اسـت که چنانچه کارفرمـا به تکلیف مقرر عمـل نمود لکن 
کارگـر عمداً و علیرغـم آموزش الزم و تذکرات کارفرما از اینگونه وسـایل 
اسـتفاده ننمایـد چگونه باید با او رفتار نمود؟ مسـتند تبصـره 2 ماده 95 
»چنانچـه کارفرما یا مدیـران واحدهای موضوع مـاده 85 این قانون برای 
حفاظت فنی و بهداشـتی کار وسـایل و امکانات الزم را دراختیار کارگران 
قـرار داده باشـند و کارگـر بـا وجـود آموزش هـای الزم و تذکـرات قبلی 
بـدون توجـه به دسـتورالعمل و مقـررات موجـود از آنها اسـتفاده ننماید 
کارفرما مسـئولیتی نخواهد داشـت« لذا چنانچـه کارفرما تجهیزات مورد 
نیـاز کارگـر را در اختیـار او قـرار داده و بر اثر عدم اسـتفاده کارگر حادثه ای 

بـرای او رخ دهـد مسـئولیت متوجه خود او می باشـد.
آئیـن نامـه انضباطی کارگاه نمونه پیشـنهادی وزارت کار و امور اجتماعی 
در مـاده 15 یکـی از مـوارد قصـور و سـهل انـگاری کارگـران را در بنـد 
8 »عـدم اسـتفاده از وسـایل حفاظتـی در محیـط کارگاه به هنـگام کار، 
دانسـته کـه در صـورت تخلف کارگـر و ارجاع موضوع بـه کمیته انضباط 
کار تصمیم مقتضی از سـوی این کمیته در مورد کارگر اتخاذ خواهد شـد. 
بنابرایـن یکـی از وظایـف عمـده کارگران هنـگام کار در کارگاه اسـتفاده 
از وسـایل و ابـزار ایمنـی کار مـی باشـد کـه در صـورت اسـتنکاف از این 
وظیفـه عاوه بـر مجازات نقدی در صورت بروز حادثه مسـئولیت متوجه 

کارگـر خاطی خواهـد بود.
3-1-3. رعایت ساعات کار

کارگر در کارگاه موظف اسـت حسـب مدت زمان تعهد شـده در قرارداد 
کار وظایـف محولـه را انجـام دهـد. معمـوالً مـدت زمانی کـه کارگر باید 
در کارگاه انجـام وظیفـه کنـد در قـرارداد کار ذکر می شـود و با توجه به 
حمایتـی بـودن قانـون کار قانونگـذار به طور مشـخص سـاعات کار را در 
قانـون کار مشـخص کـرده کـه کار فرمایان ملـزم به رعایت آن هسـتند. 
غیـر از مـوارد اسـتثناء سـاعات کارگران در شـبانه روز نباید از 8 سـاعت 
تجـاوز نمایـد و نیـز مجموع سـاعات کارگـر در هفته نباید از 44 سـاعت 
تجـاوز نمایـد. و چنانچه کارفرما بنابر شـرایطی نیاز به ارجـاع کار اضافی 
به کارگر داشـته باشـد، باید عـاوه بر پرداخت حقـوق و مزایا 40% اضافه 
بـر مـزد بـه ازاء هر سـاعت کار اضافـی بـه او پرداخت نمایـد. در برخی از 
کارگاه هـا ممکن اسـت به جهت ماهیـت کار، انجام کار بـه صورت نوبت 
کاری یا شـیفتی باشـد که در هر حال نباید سـاعات کار کارگر در هفته 
از 44 سـاعت تجـاوز نمایـد. یکـی از تعهـدات قـراردادی کارگـر رعایـت 
سـاعات کار مـی باشـد کـه باید بـه آن عمـل نمایـد. چنانچـه کارگر در 
هنـگام کار در کارگاه رعایـت سـاعات کار را ننمایـد این امر ممکن اسـت 

به چند صـورت تحقـق پذیرد:
الفـ  تأخیر در ورود؛

چنان کارگر بدون عذر موجه دیرتر از سـاعت مقرر سـر کار حاضر شـود 
بـه اصطاح تأخیـر در ورود نماید. تعهد قراردادی خود را بدرسـتی انجام 
نـداده اسـت. معمـوالً کارفرمایان در اینگونه مـوارد برای بـار اول و دوم به 
کارگـر تذکـر داده و چنانچـه بـه تذکرات توجهـی ننماید، موضـوع را به 
کمیتـه انضبـاط کارگاه جهت اخذ تصمیم مقتضـی منعکس می نمایند.

بـ  تعجیل در خروج؛
اگـر کارگـر زودتـر از سـاعت پایـان کار بـدون عذر موجـه و بـدون اجازه 
محـل کار را تـرک نمایـد و چنانچـه تذکـرات کارفرمـا مؤثر واقع نشـود 
موضـوع بـه کمیته انضباطـی کار کارگاه منعکس می شـود تا تصمیمات 

شایسـته اتخاذ شود.
جـ  غیبت

کارگـر موظـف اسـت، در سـاعات مقـرر در کارگاه حاضـر شـده و تحـت 
نظـارت کارفرمـا وظایـف محولـه را انجـام دهـد. چنانچه کارگـر بدون 
عـذر موجـه یـک یـا چنـد روز غیبـت نمایـد و دلیلـی موجهی نداشـته 
باشـد، کارفرما موضـوع تخلف را به کمیته انضباطـی کار منعکس نموده 
تـا تصمیـم الزم را اتخاذ نمایـد. همچنین غیبت غیر موجه بیـش از 8 روز 
تـرک کار تلقـی و بـا نظـر کمیتـه انضباطی طبـق مـاده 27 قانـون کار 

اقـدام خواهد شـد.

روند اجرایی تعهدات و مسئولیت های 
کارگر و کارفرما در قبال هم در حقوق کار ایران

علی االصول قراردادها در علم حقوق یکی از مهم ترین وسایل برقراری ارتباط افراد جامعه با یکدیگر محسوب می شوند، قرارداد کار 
نیز یکی از انواع قراردادها است که مبین نوعی ارتباط حقوقی است بین کارگر و کارفرما که از آن طریق طرفین در محدوده اعمال 
حاکمیت قواعد حقوقی وارد می شوند و خود را تابع و مطیع قوانین و مقررات آمره ائی می سازند که حتی با توافق و تراضی نیز 
نخواهند توانست از اجرای آن سر باز زنند. مقصود حقوق کار ایجاد و دستیابی به یک رابطه برابر فی مابین طرفین قرارداد می باشد 
چرا که در حالت عادی به کار انداختن نیروی اقتصادی سبب رشد و افزایش روز افزون درآمد برای کارفرما می شود و بلعکس 
به کار انداختن نیروی انسانی همواره با تحلیل و فرسایش قوای فکری و بدنی کار همراه است ولی آنچه مسلم است اینکه در روابط 
آزاد کار در دنیای امروز، هدف کار محقق نمی شود مگر اینکه جنبه های حمایتی حقوق کار متجلی گردد و از کارگر بعنوان طرف 
ضعیف قرارداد حمایت های الزم و کافی به عمل آید تا بدین سان در روابط نابرابر طرفین قرارداد کار موازنه و تعادل نسبی 
ایجاد گردد. قرارداد کار دریچه ای به دنیای قوانین و مقررات انتظامی بخش خصوصی است چرا که با انعتقاد آن، متبایعین تابع 

قوانین و مقررات حقوق کار می شوند و کارگر و کارفرما تحت قوانین و ضوابط مندرج در قانون کار قرار می گیرند.
در مقاله حاضر ضمن بررسی مفاهیم مقدماتی و تعریف واژه های مصطلح و رایج به بررسی و مطالعه شرایط صوری و ماهوی روند 
اجرای تعهدات کارگر و کارفرما در قبال هم خواهیم پرداخت و نیز در ادامه مسئولیت های مدنی و کیفری کارفرما درخصوص انعقاد 

قرارداد کار را تبیین خواهیم کرد. 
■ قسمت اول 

     فرزاد قلعه کوهی 
     سولماز قهرمانی 

ادامه دارد...
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هشت تکنیک چینی  
برای اشتغال فارغ التحصیالن 

نــرخ بیــکاری شــهری در چیــن در ســال 2020 رکــورد شکســت 
ــد.  ــرازیر ش ــازار کار س ــه ب ــد ب ــل جدی ــون فارغ التحصی و 74/8 میلی
ــه پیــدا  ــی کــه در ســال 2020 موفــق ب آن دســته از فارغ التحصیالن
کــردن شــغل نشــدند، بایــد بــا 09/9 میلیــون فارغ التحصیــل جدیــد 

در ســال 2021 بــرای بــه دســت آوردن شــغل رقابــت کننــد.
ــکاری شــهری در  ــرخ بی ــگان، ن ــازارکار از فرهیخت ــزارش ب ــه گ ب
چیــن در ســال 2020 رکــورد شکســت و 74/8 میلیــون فارغ التحصیل 
جدیــد بــه بــازار کار ســرازیر شــد. آن دســته از فارغ التحصیالنــی کــه 
در ســال 2020 موفــق بــه پیــدا کــردن شــغل نشــدند، بایــد بــا 09/9 
ــت  ــه دس ــرای ب ــال 2021 ب ــد در س ــل جدی ــون فارغ التحصی میلی
ــت کننــد. فارغ التحصیــالن بومــی اکنــون درحــال  آوردن شــغل رقاب
ــه  ــی هســتند کــه از خــارج ب ــا آن دســته از فارغ التحصیالن ــت ب رقاب
ــگاه های  ــته از دانش ــجویان بازگش ــمار دانش ــته اند. ش ــور بازگش کش
ــتند، از  ــن هس ــود در چی ــدارک خ ــد م ــال تایی ــه به دنب ــی ک خارج
ــیده و  ــته رس ــال گذش ــر در س ــزار نف ــه 300 ه ــر ب ــزار نف 270 ه
علــت ایــن آمــار افزایشــی تنش هــای سیاســی در آمریــکا و تــرس از 

گســترش کرونــا در غــرب عنــوان شــده اســت.
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در شهر هشتگرد؛ 

هفتمین نمایشگاه گل و گیاهان 
باغبانی ، صنایع دستی و سوغات 

محلی برگزار می شود 

ــار،  ــزارش بازارکـ ــه گ ب
ــاه گل  ــن نمـایشگـ هفتمی
بــــاغبانی،  گیــــاهان  و 
ــوغات  ــتی و س ــع دس صنای
ــهرداری  ــط ش ــی توس محل
ــتگرد  ــهر هش ــورای ش و ش
از تاریــخ  18 لغایــت 23  
اردیبهشــت در شهر هشتگرد، 
بلــوار کــــارگر، بوســتان 
ــزار  ــی برگ ــن اعتصام پروی

ــود. ــی ش م

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت 

معــاون صنایــع عمومــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
درحاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه و بــازار فــروش اســباب بازی هفتمیــن 
ــری و  ــی و هن ــداد فرهنگ ــاره روی ــباب بازی درب ــی اس ــنواره مل جش

ــت. ــخن گف ــت، س ــن صنع ــد ای ــرای رش ــات الزم ب اقدام
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــی و امــور 
ــی  ــع عموم ــاون صنای ــرادران مع ــا ب ــون، محمدرض ــل کان بین المل
ــگاه و  ــد از نمایش ــیه بازدی ــارت درحاش ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع

ــباب بازی  ــی اس ــنواره مل ــن جش ــباب بازی هفتمی ــروش اس ــازار ف ب
ــال های  ــان در س ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــت: کان گف
ــیار  ــای بس ــباب بازی فعالیت ه ــازی و اس ــت ب ــوزه صنع ــر در ح اخی
ویــژه ای را شــروع کــرده  اســت و بــا پیشــینه فعالیت هــای فرهنگــی و 
هنــری کــه در حــوزه کــودک و نوجــوان دارد، بــه عنــوان متولــی ایــن 
حــوزه شــناخته شــده و همیشــه بــه توســعه و پیشــرفت ایــن حــوزه 

ــرده  اســت. ــازی و اســباب بازی کمــک ک ــت ب ــه خصــوص صنع ب
معــاون صنایــع عمومــی وزارت صنعــت ادامــه داد: نتیجــه 
ــرده،  ــت ک ــال ها مدیری ــن س ــام ای ــون در تم ــه کان ــی ک فعالیت های
محصــوالت باکیفیتــی اســت کــه در اســفند 1400 در هفتمیــن 
جشــنواره ملــی اســباب بازی بــه عنــوان اثــر برگزیــده شــناخته شــد 
ــال  ــا اقب ــباب بازی ب ــروش اس ــازار ف ــگاه و ب ــم در نمایش ــروز ه و ام

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــودکان ق ــان و ک ــترده مخاطب گس
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شهرک صنعتی پرند به حوزه صنعت بازی و اسباب بازی اختصاص یافت 

معاون سازمان فناوری اطالعات خبر داد: 

و  نوپــا  شــرکت های  از  حمایــت  بــرای  ارتباطــات  وزارت 
اســتارتاپ ها، تســهیالت 1700 میلیــارد تومانــی درنظــر گرفــت.

بــه گــزارش ایرنــا، »حامــد منکرســی« معــاون ســازمان فنــاوری 
اطالعــات در گفتگویــی از تخصیــص 1700 میلیــارد تومان تســهیالت 
بــرای شــرکت های نوپــا، اســتارتاپ، پلتفرم هــای فعــال و محصــوالت 

پهپــادی خبــر داد.
ــل  ــورت کام ــع به ص ــن مناب ــه ای ــرد: درصورتی ک ــد ک  وی تاکی
جــذب شــود، بــرای حــدود 12 هــزار نفــر شــغل ایجــاد خواهــد شــد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه نامگــذاری امســال باعنــوان اشــتغالزایی، 
ــق  ــت تحق ــده در جه ــیار کمک کنن ــد بس ــهیالت می توان ــن تس ای

ایــن هــدف باشــد.
ــد  ــان می توانن ــرد: متقاضی ــالم ک ــاوری اع ــازمان فن ــاون س مع
بــرای اســتفاده از ایــن تســهیالت بــه ســامانه تــوان آفریــن مراجعــه کــرده 

ــد. ــت کنن ــی را دریاف ــات تکمیل و توضیح

منکرســی افــزود: تمــام فرآیندهــای مربــوط بــه ثبــت درخواســت 
و اعطــای بــه صــورت آنالیــن در همیــن ســامانه انجــام خواهــد شــد.

اختصاص ۱۷۰۰ میلیارد تومان تسهیالت برای حمایت از
 شرکت های استارت آپی 

در نشست شورای سیاست گذاری سرای نوآوری فرش ماشینی تصویب شد؛ 

برگــزاری 24 دوره آموزشــی به ویــژه در حــوزه کســب و کارهــای نــو 
ــت  ــن نشس ــاوری در پنجمی ــش فن ــو و چال ــداد ایده ش ــج روی و پن
ــگاه  ــینی دانش ــرش  ماش ــوآوری ف ــرای ن ــت گذاری س ــورای سیاس ش

ــب شــد. آزاد اســالمی واحــد کاشــان تصوی
ــن  ــان، پنجمی ــا از کاش ــل از آن ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــگاه  ــینی دانش ــرش ماش ــرای ف ــت گذاری س ــورای سیاس ــه ش جلس
ــه  ــورا از جمل ــای ش ــور اعض ــا حض ــان ب ــد کاش ــالمی واح آزاد اس
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــتاندارد، صنع ــی، اس ــاق بازرگان ــای ات رؤس
ــرکت های  ــع و ش ــان صنای ــی از صاحب ــان و جمع ــتان کاش شهرس
فــرش ماشــینی در تــاالر زنده یــاد دکتــر بابــک فخیمــی ایــن واحــد 
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۲۴ دوره آموزشی در حوزه کسب و کارهای نو برگزار می شود 

از سوی اداره کل امور تربیتی،  مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی

برنامه های دانش آموزی هفته مشاغل اعالم شد 

اداره کل امــور تربیتــی،  مشــاوره و مراقبت 
ــتای  ــی، در راس ــیب های اجتماع ــر آس در براب
ــا مشــاغل مختلــف و  آشــنایی دانش آمــوزان ب
فراهــم شــدن زمینــه انتخاب رشــته، متناســب 
بــا اســتعداد، توانایــی، رغبــت، هــوش و عالئــق 
آنــان، برنامه هــای ویــژه هفتــه مشــاغل را 

اعــالم کــرد.
ــور  ــن، اداره کل ام ــدس آنالی ــزارش ق ــه گ ب
تربیتــی،  مشــاوره و مراقبــت در برابــر آســیب های 
ــی وزارت  ــی و فرهنگ ــت پرورش ــی معاون اجتماع
ــت شــیوه نامه های بهداشــتی و  ــا رعای ــه مشــاغل ب ــزاری برنامه هــای هفت ــرورش، از برگ ــوزش و پ آم

ــر داد. ــوری خب ــورت حض ــه ص ب
در راسـتای آشـنایی دانش آمـوزان دوره هـای مختلـف تحصیلـی با مشـاغل و لزوم وجـود آنها 
در جامعـه، هفتـه معرفی مشـاغل هر سـاله طـی دو مرحله در  ابتدای اردیبهشـت مـاه و بهمن ماه، 

از سـوی مـدارس و ادارات مناطق برگزار می شـود.
عالقه به جسـتجو و سـؤال کردن، تحریک حس کنجکاوی دانش آموزان درباره تحصیل و شـغل، تأکید 

بر خودشناسـی و شـناخت رشته های تحصیلی و مشـاغل از مهم ترین اهداف برگزاری هفته مشاغل است.
شـیوه های اجرایی راهنمایی شـغلی به صورت بازدید از مراکز و محیط های شـغلی، ارائه واحد شناسایی 
مشـاغل در دروس مختلف مرتبط، مقاله نویسـی شـغلی، اجرای نمایشـنامه شغلی، اشـتغال در ایام فراغت، 

انجام مصاحبه های شـغلی توسـط دانش آموزان اسـت.
البتـه در دو سـال گذشـته بـه علـت همه گیـری کرونـا، برنامه هـای ایـن هفتـه به صـورت مجازی 
برگـزار می شـد اما امسـال با رفـع محدودیت ها و بـا عنایت به بازگشـایی مدارس، برنامه هـای این هفته 

را بـا رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی بـه صورت حضـوری برگزار می شـود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خبر داد 

تشکیل رصدخانه مهارتی
 برای اشتغال صددرصدی فارغ التحصیالن

 
رئیـس دانشـگاه فنـی و حرفـه ای با اشـاره 
به تشـکیل رصدخانـه مهارتی در این دانشـگاه 
گفـت: شـغل های مهارتی ممکن اسـت در یک 
بـوم تـا یک جایی رونق داشـته باشـند، بعد بنا 
بـه دالیلـی، به بـوم دیگر انتقـال پیدا کننـد و در 
آن بـوم رونق یابنـد. فرآیند حضور شـغل ها در 
بوم هـای مختلـف باید رصـد شـود و رصدخانه 
نیـاز بـازار، نیـاز صنایـع و اکوسیسـتم  دائمـاً 
و  پایـش  را  دانشـگاه  رشـته های  و  رصـد  را 

بروزرسـانی می کنـد.
ــان خســرویان  ــازارکار، عرف ــزارش ب ــه گ ب
ــان اینکــه یکــی از  ــا بی ــارس ب ــا خبرگــزاری ف ــه ای در گفت وگــو ب رئیــس دانشــگاه فنــی و حرف
ــا  ــای کشــور متناســب ب ــا در جغرافی ــع آنه ــته ها و توزی ــدم تناســب رش ــای دانشــگاه ع ضعف ه
اکوسیســتم صنعــت و بــوِم بخشــی اســت، گفــت: اقداماتــی بــا همــکاری اســتانداری ها و صنایــع 
در راســتای آمایــش ملــی رشــته ها کلیــد خــورده اســت، بــه ایــن صــورت کــه محتــوا و عنــوان 

بســیاری از کدرشــته هــای درســی اصــالح خواهــد شــد.
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اتصال شتابدهنده های دانش بنیانی
 به دانشگاه ها 

 
و  نــوآوری  صنــدوق  توســعه  معــاون 
در  شــتابدهنده ها  حضــور  از  شــکوفایی 
دانشــگاه ها خبــر داد و گفــت: در تــالش 
هســتیم کــه بــا تســهیالت اعطایــی بــه ایــن 
ــای  ــتارت آپه ــد اس ــه رش ــا ب ــتابدهنده ه ش

دانشــگاهی کمــک کنیــم.
اقتصادایـران،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
»تولیـد؛  عنـوان  گفـت:  ملکی فـر   سـیاوش 
دانش بنیـان، اشـتغال آفرین« کـه مقـام معظم 
رهبـری بـرای امسـال تعییـن کردنـد را بایـد 
در ادامـه عناویـن سـال های قبـل »جهـش تولیـد«، و »تولیـد، پشـتیبانی ها، مانع زدایی هـا« دیـد.

ــب  ــن و تصوی ــا تدوی ــت ب ــس شــورای اســالمی و دول ــان اینکــه خوشــبختانه مجل ــا بی وی ب
و  دانش بنیــان  تولیــد  اســتقبال  بــه  پیشــاپیش  دانش بنیــان«  تولیــد  »جهــش  قانــون 
ــان«  ــرکت های دانش بنی ــداد ش ــری تع ــدف »دوبراب ــق ه ــت: تحق ــد گف ــتغال آفرین رفته ان اش
در ســال جــاری بــدون تخطــی از اســتانداردهای دانش بنیانــی و پول پاشــی دســت یافتنی 

ــی دارد. ــا الزامات ــت، ام اس

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/353594

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی

  
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســالمی گفت بــه زودی 
»طــرح جهــش تولیــد دانــش بنیــان« کــه بــه شــورای نگهبــان ارســال 
شــده اســت پــس از تاییــد ایــن شــورا و طــی یــک یــا دو هفتــه آینــده 

بــرای اجــرا بــه دولــت ابــالغ مــی شــود.
اقبــال شــاکری بــه الــف گفــت: وقتــی دانــش بنیــان هــا تقویــت 
شــوند، مــا بــه جــای اینکــه نفــت را به صــورت خــام بفروشــیم می توانیــم از 
تــوان ایــن شــرکت هــا اســتفاده کــرده و نفــت را بــه مــواد مختلفــی 
ــر  ــت ت ــم راح ــت ه ــم نیس ــل تحری ــم قاب ــه ه ــم ک ــل کنی تبدی

ــرای کشــور دارد. ــد بیشــتری ب ــداری شــده و هــم درام خری
بــه گفتــه وی در حــال حاضــر بســیاری از مــواد معدنــی و انــرژی 
مــا بــه صــورت خــام صــادر مــی شــود و ســایر کشــورها از ایــن مــواد 
بــا فنــاوری هــای دانــش بنیــان محصــوالت دیگــری تولیــد کــرده  و 
ــی رســانند در  ــروش م ــه ف ــر قیمــت ب ــد براب ــا چن ــد خــود ب ــا برن ب
ــع  ــا در صنای ــد در کشــور خــود م ــی توان ــواد م ــن م ــه  ای ــی ک حال
ــود  ــه شــود و ســبب بهب ــد و تهی ــا تولی ــان ه ــش بنی ــا کمــک دان ب

کیفیــت زندگــی مــردم شــود.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
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»طرح جهش تولید دانش بنیان« به زودی به دولت ابالغ می شود

در برج میالد؛
 جشنواره پوشاک سنتی جهان اسالم 

برگزار می شود
نخســتین همایــش و جشــنواره بین المللــی پوشــاک ســنتی جهــان 
اســالم،  اوایــل اردیبهشــت بــه میزبانــی بــرج میــالد تهــران برگــزار می شــود.

بــه گــزارش آنــا، نخســتین همایــش و جشــنواره بین المللــی پوشــاک 
ــه همــت کارگــروه مــد و لبــاس وزارت فرهنــگ  ســنتی جهــان اســالم ب
ــا 13  ــی از 8 ت ــی و فرهنگ ــای علم ــکاری نهاده ــا هم ــالمی ب ــاد اس وارش
ــور  ــا حض ــران ب ــالد ته ــرج می ــاعت 22-18 در ب ــت 1401، س اردیبهش

ــردد. ــزار می گ ــی برگ ــی وخارج ــات داخل ــگران و مقام پژوهش
توجــه بــه مقولــه فرهنــگ بــه ویــژه مــد و لبــاس ایرانــی اســالمی در 
ســطح بین الملــل و تبییــن نقــش انگاره هــای مشــترک دینــی کشــورهای 
مســلمان در ایــن هنر-صنعــت و نقــش آن در اتحــاد کشــورهای اســالمی 
از اهــداف نخســتین رویــداد تخصصــی بین المللــی پوشــاک ســنتی جهــان 

اســالم اســت.
ــد؛  ــری امســال را ســال تولی ــام معظــم رهب ــه اینکــه مق باتوجــه ب
دانــش بنیــان؛ اشــتغال آفرین نامگــذاری کردند، نخســتین رویداد تخصصی 
بین المللــی پوشــاک ســنتی جهــان اســالم بــا بهره منــدی از ظرفیت هــای 
فــراوان در حــوزه فرهنــگ بــه ویــژه پوشــش با نگاهــی دانش بنیــان و علمی 
بــه چگونگــی هویت زایــی ایرانــی – اســالمی بــا تأکیــد بــر مــد و لبــاس در 

جهــت تولیــد و اشــتغال آفرینی ملــی پرداختــه اســت.
ــاس  ــد ولب ــه م ــه عرص ــی ب ــی و فرهنگ ــح علم ــردازش صحی پ
ایرانــی –اســالمی در هویت ســازی انگاره هــای فــردی و اجتماعــی 
ــادی از  ــش نم ــک پوش ــت. بی ش ــد داش ــه خواه ــش بهین ــان نق ایرانی

گنجینه هــای فرهنگــی، تاریخــی و هویتــی اســت.
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