
رئیس سازمان وظیفه عمومی انتظامی:

حقوق سربازان وظیفه از اردیبهشت ماه 
افزایش می یابد

رئیس سازمان وظیفه عمومی فرماندهی کل انتظامی با اشاره به اینکه بحث اشتغال 
از موضوعات مهم برای سربازان است گفت : سال جاری حقوق سربازان وظیفه 
افزایش چشمگیری داشته که در صورت تامین اعتبار از اردیبهشت ماه در فیش های 

حقوقی منظور خواهد شد.
سردار تقی مهری ظهر شنبه در جلسه قرارگاه احضار و اعزام مشموالن غایب خدمت 
دوره ضرورت در ستاد فرماندهی انتظامی گلستان، اظهارکرد: همه باید تالش کنیم 

تا نهایت بهره را از فیوضات این ماه بزرگ الهی ببریم.
رئیس وظیفه عمومی فرماندهی کل انتظامی کشور با اشاره به مشوق های در نظر 
گرفته شده برای سربازان، افزود: با پیگیری های انجام شده و حمایت مجلس و 
دولت، در سال جاری حقوق سربازان وظیفه افزایش چشمگیری داشته که انشاءاهلل 
در صورت تامین اعتبار از اردیبهشت ماه در فیش های حقوقی منظور شده و معوقه 

فروردین ماه نیز در ماه های آتی به حساب آنان واریز خواهد شد.
مهری تصریح کرد: در ضیافت افطاری که با حضور جمعی از سربازان وظیفه در 
ستاد فرماندهی انتظامی کل کشور برگزار شد، با اعالم سردار اشتری غیبت پشت 
دفترچه ای سربازان متأهل که فرمانده مستقیم رضایت کامل از آنان داشته باشد 

بطور کامل بخشیده شد.
وی با اشاره به اینکه نصف غیبت پشت دفترچه ای سربازان مجرد هم بخشیده شد، 
گفت: برای آن دسته از سربازانی که غیبت سنواتی ندارند در صورت رضایت فرمانده 

مستقیم، می توانند از یک ماه مرخصی تشویقی در طول خدمت استفاده کنند.
مهری با بیان اینکه رهبر معظم انقالب تاکید فراوانی بر اشتغال جوانان دارند، اضافه 
کرد: در همین راستا جلسات متعددی با دستگاه های مختلف برای بکارگیری و 
اشتغال سربازانی که خدمت آنان به پایان رسیده، برگزار شده و با بانک ها هم 

تعامالت الزم برای اعطای وام به اینگونه افراد صورت گرفته است.
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مالکیت معنوی
 و اشتغال دانش بنیان بستر 

همکاری جهاد دانشگاهی
 و سازمان ثبت

39

امالک کشور  و  اسناد  ثبت  سازمان  و  جهاددانشگاهی 
همزمان با روز جهانی مالکیت فکری تفاهم نامه ای امضا 
کردندکه بر اساس آن زمینه آموزش و اشتغال دانش بنیان 
در حوزه مالکیت فکری برای دانشجویان و دانش آموختگان 

فراهم می شود. 

جزئیات  برگزاری آزمون 

استخدامی آموزش وپرورش

 اعالم شد 

گفتگـو  در  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  سـخنگوی 
بـا بـازارکار گفـت: در سـال جـاری 50 هـزار معلـم 
بازنشسـته مـی شـوند و برنامه مـا این اسـت که عالوه 
بـر جـذب معلـم از طریق آزمـون اسـتخدامی که 15 
و 16 اردیبهشـت مـاه برگـزار می شـود از روش های 
دیگـر نیـز بـرای تامیـن نیـروی انسـانی تـالش کنیم.

رونمایی از سامانه نظام 
ایده هـا و نیازهـا 

در وزارت علوم
6

3

8

10

قراردادهای سفید یا کوتاه مدت 
کارگری پایان می یابد 

برنامه های مرکز مالکیت معنوی
 برای حمایت از کسب و کارهای 

دانش بنیان

برنامه وزارت آموزش و پرورش 
برای توسعه آموزش های مهارتی

برنامه های آموزش و پرورش 
برای جذب معلم

شرایط احراز عنوان شغلی و ایمیل 

سرپرست مالی

Job.iramon@gmail.com

جنسیت: آقا ، نوع همکاری: تمام وقت ، حداقل مدرک  کارشناس مالی، حداکثرسن:40 سال
سابقه کار مرتبط: حداقل 8 سال سابقه کاری در شرکتهای معتبر 

تسلط کامل به کلیۀ امور حسابداری، مالی، مالیاتی، بیمه و قوانین کار 
آشنایی و تسلط بر مباحث تأمین مالی و تحلیل اقتصادی و گزارشات نرم افزاری 

ICDL آشنایی و تسلط بر نرم افزارهای رایج حسابداری و مالی ، آشنایی با مهارت های
مسلط بر تهیۀ گزارشات استاندارد مالی و تحلیل مدیریتی و تلفیقی 

داشتن روحیه تیمی و نگرش سیستمی و آمادگی و انگیزش برای تالش و توسعه 
تسلط بر امور مدیریت پیمان و امور قراردادها ، دارای انضباط کاری و توانمند در کار گروهی 

پیگیر، سختکوش، منظم، متعهد و عالقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی 
تعهد به اصول بنیادین اخالقی مانند راستگویی و امانتداری ،توانایی ارائه گواهی حسن انجام کار و ضمانت معتبر 

کارشناس بازاریابی

)محل کار: دفتر مرکزی تهران( 
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جنسیت: آقا / خانم، نوع همکاری: تمام وقت
 سابقه کار مرتبط: حداقل 3 سال در زمینه بازاریابی محصوالت کشاورزی ) سم وکود ( 

 حداقل مدرک کارشناسی در رشته کشاورزی ، فروش تخصصی خدمات و محصوالت شرکت
نوآوری در بازاریابی و فروش، روابط عمومی باال

پیگیر، سختکوش، منظم، متعهد و عالقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی 
تعهد به اصول بنیادین اخالقی مانند راستگویی و امانتداری با توانایی ارائه گواهی حسن انجام کار و ضمانت معتبر 

منضبط، عالقمند به کار گروهی، توانمند در تهّیه گزارشات و مستندات واحد بازرگانی 

کارشناس فروش 

)محل کار: دفتر مرکزی تهران( 
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جنسیت: آقا/خانم ، نوع همکاری: تمام وقت 
سابقه کار مرتبط: حداقل 5 سال در شرکتهای تولیدکننده سم و کود کشاورزی و بذر  

دانش فنی کافی در زمینه نهاده های کشاورزی ، مسلط به بازار هدف در زمینه کود و سم کشاورزی 
مسلط به فنون مذاکره مؤثر ، آشنایی با مسیرهای فروش داخلی در بازار کود و سم کشاورزی 

آشنایی با مهارتهای بازاریابی، فروش و مارکتینگ ، داشتن انگیزه برای کار بلندمدت 
امکان سفر خارج از استان ، توانمندی در انجام کار گروهی 

پیگیر، سختکوش، منظم، متعهد و عالقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی 
تعهد به اصول بنیادین اخالقی مانند راستگویی و امانتداری 

کارشناس تحقيق وتوسعه

)محل کار: دفتر مرکزی تهران( 

Job.iramon@gmail.com

جنسیت: آقا/ خانم، نوع همکاری: تمام وقت 
کارشناسی ارشد و یا دکترای مهندسی کشاورزی) گیاه پزشکی یا خاک شناسی ( 

         سابقه کار: حداقل 3سال سابقه کار مرتبط، آشنایی با فرایندهای تولید نهاده های کشاورزی
 آشنایی با مبانی تحقیق و توسعه، انجام تحقیقات بازار و جمع آوری و طبقه بندی اطالعات مورد نیاز از مصرف کنندگان و رقبا

مستندسازی نتایج -الگوبرداری روش ها و فناوری ها از سازمان های پیشرو 
تهیه گزارش های کیفی وتحلیلی ، ارتباط باسازمانهای ذیربط

تحقیقات در راستای بهبود کیفیت محصوالت و کاهش ضایعات تولیدی و یافتن راهکارهای هوشمندانه برای کاهش هزینه تولید
    انضباط و تعهد سازمانی،     روحیه کار تیمی        

ویزیتور
) محل کار: انجام ماموریت به 

شهرهای ایران وتحقيقات ميدانی(

Job.iramon@gmail.com

ویزیتور آقا، دارای حداقل 5 سال سابقه بازاریابی مرتبط، دانش فنی در زمینه نهاده های کشاورزی
مسلط به بازار هدف در زمینه کود وسم کشاورزی، فن بیان قوی، قدرت جذب مشتری، حقوق+ پورسانت

یک گروه بزرگ و معتبر صنعتی جهت تکميل کادر موردنياز خود از افراد واجد شرایط در ردیف های 
شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. متقاضيان می توانند پس از مطالعه دقيق شرایط احراز،

 رزومه خود را به نشانی اعالمی ارسال نمایند. 
*** توجه: درج عنوان شغلی در Subject ایميل های ارسالی الزامی است***  

دعوت به همکاری دعوت به همکاری  از هفته کار و کارگر 
تا هفته بزرگداشت مقام معلم

امیرعلی بینام

در حالــی هفتــه کار و کارگــر را بــه پایــان بردیــم کــه بالفاصلــه هفتــه معلــم 
از راه مــی رســد. هفتــه گرامیداشــت کار و کارگــر دیــروز بــه پایــان رســید 
ــاز  ــت آغ ــم اردیبهش ــروز دوازده ــم از ام ــام معل ــت مق ــه بزرگداش و هفت

مــی شــود. 
ــمند و از  ــانی ارزش ــر انس ــرای ه ــه ب ــی ک ــغل معلم ــام و ش ــف مق در وص
جنــس عشــق و  عاشــقی اســت و حتــی شــغلش را شــغل انبیــاء مــی داننــد 

ــو اینکــه موضــوع ایــن یادداشــت نیــز نیســت.  حرفــی نتــوان زد و ل
ــم و  ــام تعلی ــت؛ نظ ــری اس ــز دیگ ــت چی ــن یادداش ــگارش ای ــدف از ن ه
ــمند  ــام ارزش ــن نظ ــدر ای ــت و در ص ــرم اس ــز و محت ــواره عزی ــت هم تربی
ــم  ــا معل ــم اســت و ت ــرار دارد. شــاه کلیــد تعلیــم و تربیــت معل ــم« ق »معل
عزیــز و ارزشــند نباشــد بســیاری از برنامــه هــای پیــش بینــی شــده بــرای 
ــم و  ــون معل ــک میلی ــش از ی ــد. بی ــی مان ــر م ــق و ابت ــز ناموف ــعه نی توس
ــام  ــر کشــور نظ ــوز در سراس ــش آم ــون دان ــش از 14 میلی ــا بی ــی ب فرهنگ
تعلیــم و تربیــت کشــور 85 میلیونــی ایــران را تشــکیل مــی دهنــد. آنچــه 
امــروز شــاهدیم و  از خروجــی نظــام تعلیــم و تربیــت بــر مــی آیــد بــا آنچــه 
ــوان گفــت؛ یکــی از  ــه یقیــن مــی ت ــه دارد؛ ب ــد باشــد فرســنگ ها فاصل بای
دالیــل اصلــی ایــن موضــوع تنــزل جایــگاه معلــم در نظــام تعلیــم و تربیــت 
اســت. امــروز مقــام معلــم بــه جایگاهــی تنــزل یافتــه کــه هــر روز و هفتــه 
ــه  ــی شــود ک ــزار م ــار کشــورمان برگ ــی سراســری در گوشــه و کن تجمعات
ــد  ــال بای ــت. ح ــان« اس ــم ن ــت و غ ــا »معیش ــه آن ه ــترک هم ــل مش فص
پرســید در نظــام تعلیــم و تربیتــی کــه بایــد عزیــز باشــد و معلــم بــه عنــوان 
ــوان  نمــاد ایــن نظــام تعلیمــی و تربیتــی بایــد عــزت داشــته باشــد مــی ت

فصــل مشــترکی متصــور شــد. 
کرونــا بــا همــه آســیب هــا و گرفتــاری هایــی کــه داشــت یــک موضــوع را به 
همــگان فهمانــد و آن اینکــه معلمــان و پرســتاران تــا چــه حــد در زندگــی 
اجتماعــی اهمیــت داشــتند، بــا ایــن تفــاوت کــه پرســتاران بــا فــراد مریــض 
و بیمــار ســرو کار داشــتند امــا معلمــان بــا جگرگوشــه هــای مــا ســرو کار 

دانــد؛ کســانی کــه بایــد آینــده یــک جامعــه و ملــت را مــی ســازند.
ــش  ــوق خوی ــق و حق ــال ح ــه دنب ــی ب ــر زمان ــاتر از ه ــروز رس ــان ام معلم
ــا  ــذرد ام ــی گ ــان م ــدی معلم ــه بن ــون رتب ــب قان هســتند؛ ســالها از تصوی
همــگان مــی داننــد کــه بــه قــدری بــا ایــن موضــوع »طنــز آمیــز« برخــورد 
ــرای خــود  ــه کار بــردن عنــوان رتبــه بنــدی معلمــان ب شــده کــه گویــی ب

معلــم هــم ظنــز اســت؛ البتــه از جنــس طنــز تلــخ.
بــه نظــر مــی رســد نظــام تعلیــم و تربیــت بایــد یکبــار هــم شــده راســت و 
حســینی بنشــیند و مســائل کالن آمــوزش و پــرورش را حــل و فصــل کنــد؛ 
از کمبــود شــدید نیــروی انســانی تــا مشــکالت حقــوق و دســتمزد کــه بخش 
حداقلــی آن در رتبــه بنــدی پیــش بینــی شــده اســت. دولــت هــا همــواره 
عــوض مــی شــوند امــا آنچــه در ایــن جابجایــی هــا همــواره فراموش شــده و 
مــی شــود جایــگاه و شــان معلمــی اســت کــه شــاید رتبــه بنــدی و مســائلی 

از ایــن دســت، جــزء کوچکــی از آن باشــد.

یادداشت مدیر مسئول

ابالغ قانون تسهیل
 صدور مجوزهای کسب و کار

2

5

2

7

وزارت کار بساط داللی 
نیــروی انسـانی

را جمع کند

تدوین برنامه اشتغال
  مخاطبین بهزیستی 

در وزارت کار

ایجاد 200 هزار شغل پایدار 
در حوزه مشاغل خانگی

رئیس کمیته آموزش کمیسیون آموزش مجلس 

طرح مجلس برای اعمال تخفیف
 در شرایط سنی معلمان در آزمون استخدامی  

 رئیس کمیته آموزش کمیسیون آموزش مجلس از طرح مجلس برای اعمال 
تخفیف در شرایط سنی معلماِن باسابقه در آزمون استخدامی خبر داد.

به گزارش  بازارکار، مهدی اسماعیلی رئیس کمیته آموزش و تحقیقات کمیسیون 
آموزش مجلس شورای اسالمی در مورد تشکیل کمیته برای رسیدگی به وضعیت 
استخدامی معلمانی که هنوز شرایط آن ها نامشخص است، گفت: موضوعی که در 
مجلس آن را پیش می بریم، مسئله تعیین تکلیف استخدام تعدادی از معلمان است که 
در مدارس کار می کنند، اما هیچ رابطه استخدامی با آموزش و پرورش ندارند. به طور 
مثال شرکت ها به صورت پیمانکاری معلم تربیت می کنند و به مدارس می فرستند و 
آموزش و پرورش با آن پیمانکار رابطه مستقیم دارد نه با معلم. این معلمان چندین 
سال است که کار کرده اند و هیچگونه جایگاهی در آموزش و پرورش برای آن ها تعیین 

نشده که بتوانند بعد از چند سال در این سازمان استخدام شود.
وی ادامه داد: طرحی که ما در مجلس جلو می بریم هم در مورد همین مسائل 
است. این معلمان با کمترین دریافتی کار معلمی را در پیش گرفته اند و کمک 
کرده اند که سیستم آموزشی ما دچار اختالل نشود. ما طرحی را آماده کرده ایم تا 
وضعیت استخدام این افراد هم مشخص شود چون ما مصوبه قانونی در این باره 
نداریم و به همین دلیل تصمیم گرفتیم راهکاری قانونی پیدا کنیم تا وضعیت 
این تعداد معلم را با توجه به آنچه در طرح آمده، مورد بررسی قرار بدهیم تا این 
معلمان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش با ضریب شرکت کنند. ما برای 
این طرح فوریتی در مجلس درخواست کرده ایم که در نوبت عادی قرار نگیرد و 

زودتر این مسئله جمع بندی شود.

قراردادهای سفید امضاء به نفع 
کارگران ساماندهی می شود
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جزئیات آزمون استخدامی رشته های 

آموزش و پرورش ۱۴۰۱ 
ــات  مشــاور رئیــس ســازمان ســنجش جزئی
متمرکــز  اســتخدامی  آزمــون  نهمیــن 
ســال  در  کشــور  اجرایــی  دســتگاه های 
ــوزش و  ــژه رشــته های شــغلی آم ۱۴۰۱ )وی

ــرد. ــام ک ــرورش( را اع پ
ــگاه  ــل از  باش ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
خبرنــگاران جــوان، علیرضــا کریمیــان گفت: 
آزمــون  نهمیــن  جلســه  بــه  ورود  کارت 
ــی  ــتگاه های اجرای ــز دس ــتخدامی متمرک اس
کشــور در ســال ۱۴۰۱ ویــژه رشــته های 

ــود. ــر می ش ــت منتش ــخ ۱۳ اردیبهش ــرورش در تاری ــوزش و پ ــغلی آم ش
داوطلبــان ایــن آزمــون، بــرای شــرکت در جلســه امتحــان بایــد از ۱۳ اردیبهشــت بــه 
پایــگاه اطاع رســانی ســازمان ســنجش بــه نشــانی www.sanjesh.org مراجعــه و بــا 
درج اطاعــات شناســنامه ای شــامل نــام، نــام خانوادگــی، کــد ملــی، ســال تولــد و … و 
ــده و کــد پیگیــری و … از کارت شــرکت در  اطاعــات ثبت نامــی شــامل شــماره پرون
آزمــون خــود پرینــت تهیــه کــرده و بــر اســاس آدرس و زمــان تعییــن شــده بــر روی 

کارت شــرکت در آزمــون، بــه حــوزه امتحانــی مربوطــه مراجعــه کننــد.
مشــاور رئیــس و مدیــرکل روابــط عمومی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور افــزود: آزمون 
ــت  ــه ۱۵ و ۱۶ اردیبهش ــنبه و جمع ــای پنجش ــرورش در روزه ــوزش و پ ــتخدامی آم اس

برگــزار می شــود و بیــش از ۵۰۰ هــزار نفــر متقاضــی شــرکت در ایــن آزمــون هســتند.
نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

ــاهده و  ــرای مش ــت ۱۴۰۱ ب ــنبه ۱۳ اردیبهش ــه ش ــون از روز س ــرکت در آزم کارت ش
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــگاه اطــاع رســانی ســازمان ســنجش ق ــت روی پای پرین

داوطلبــان شــرکت در آزمــون ، بــرای شــرکت در جلســه امتحــان بایــد در تاریــخ تعییــن 
ــردن  ــا وارد ک ــه و ب ــور مراجع ــانی مذک ــاع رس ــه درگاه اط ــوق ب ــرح ف ــه ش ــده ب ش
اطاعــات شناســنامه ای )نــام، نام خانوادگــی، کــد ملــی، ســال تولــد و …( و یــا اطاعــات 
ثبت نامــی )شــماره پرونــده و کــد پیگیــری و…( از کارت شــرکت در آزمــون خــود یــک 
نســخه پرینــت تهیــه و بــر اســاس آدرس و زمــان تعییــن شــده بــر روی کارت شــرکت 

در آزمــون، بــه حــوزه امتحانــی مربــوط مراجعــه کننــد.

ــر اینکــه ایــران قــوی  ــا تأکیــد ب رئیــس جمهــور ب
ــگاه  ــی و ارتقــای جای ــدون تعلیــم و تربیــت اصول ب
آمــوزش و پــرورش قابــل تصــور نیســت، اظهــار داشــت: 
هزینــه  پــرورش  و  آمــوزش  حــوزه  در  آنچــه 
ــعه  ــن توس ــرای تضمی ــرمایه گذاری ب ــود، س می ش

ــت. ــور اس ــده کش ــرفت آین و پیش
ــازارکار، آیــت اهلل دکتــر ســیدابراهیم  ــه گــزارش ب ب
رئیســی در نشســت هم اندیشــی بــا جمعــی از 
فرهنگیــان و فعــاالن حــوزه تعلیــم و تربیت کشــور، 
ــد  ــان تاکی ــی از فرهنگی ــت عمل ــر ضــرورت حمای ب
کــرد و اظهــار داشــت: دولــت مصمــم اســت همــه 
ــتای  ــان را در راس ــدی معلم ــون رتبه بن ــاد قان ابع
ــورد  ــز م ــان عزی ــت فرهنگی ــأن و منزل ــاء ش ارتق

ــتای  ــیله در راس ــن وس ــه ای ــد و ب ــرار ده ــه ق توج
ــردارد. ارتقــای کیفیــت آمــوزش در کشــور گام ب

رئیــس جمهــور افــزود: متأســفانه در خصــوص 
ــی برجســته  ــاً بخــش مال رتبه بنــدی معلمــان صرف
شــده امــا از ابعــاد مختلــف دیگــری کــه می توانــد 
جایــگاه فرهنگیــان را در جامعــه ارتقــاء دهــد، 
ــم در  ــه نوعــی ظل ــن ب ــه ای ــت شــده اســت ک غفل

ــه اســت. ــن قشــر فرهیخت حــق ای
دکتــر رئیســی اجــرای ســند تحــول آمــوزش و پرورش 
ــند از  ــن س ــت: ای ــد و گف ــرورت خوان ــک ض را ی
اســناد باالدســتی اســت و دولــت حتمــاً آن را 
ــی  ــری و اجرای ــند پیگی ــن س ــوان مهم تری ــه عن ب

ــرد. ــد ک خواه

رئیس جمهور در دیدار جمعی از فرهنگیان و فعاالن تعلیم و تربیت کشور: 

همه ابعاد قانون رتبه بندی معلمان مورد توجه دولت است 
فناوری  و  علمی  معاون 
از  گفت:  جمهوری  ریاست 
فضاهای  تبـدیل  فراینــد 
بااستفاده برای کارآفرینی 
و ایجاد شرکت های خاق و 
دانش بنیان حمایت می کنیم.
سورنا  بازارکار،  گزارش  به 
علمی  معــاون  ستــاری 

و  شهرسازی  معاون  صارمی  حمیدرضا  همراه  به  جمهور  رئیس  فناوری  و 
معماری شهردار تهران، به یک کارخانه ای در شهر ری رفت تا ضمن بازدید 
از این سازه تاریخی و صنعتی، زمینه  را برای بازآفرینی و استقرار شرکت های 

فناور و خاق و شکوفایی را فراهم کند.
تواند  می  کارخانه  این  کرد  تاکید  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 
به یک مرکز نوآوری برای خلق ایده های جدید و حل مسائل و مشکات 

شهری تبدیل شود.
و  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  به همکاری  اشاره  با  ستاری، 
شهرداری ها برای تحقق شهر خاق و هوشمند گفت: شهر هوشمند جایی 
کار عمل می  کند.  و  عنوان یک شتابدهنده کسب  به  است که شهرداری 
برای  و  مانده  استفاده  بدون  شهر  در  که  استثنایی  و  بالقوه  فضاهای  این 
شهروندان باعث دردسر و مزاحمت بوده، می تواند به مراکزی برای کسب 
و کار جوانان خاق تبدیل شوند و متناسب با قابلیت ها، محیط و شرایط 

شهر را تغییر دهد.
وی با اشاره به تجربه موفق تبدیل اماکن متروکه و قدیمی در تهران و سایر 
شهرها به مراکز و کارخانه های نوآوری و صنایع خاق گفت: این مرکز، به عنوان 
یک مرکز تاریخی که نماد صنعتی شدن است، ظرفیتی ارزشمند به شمار 

می رود تا به عنوان یک مرکز نوآوری و خاق شهری استفاده شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از ضرورت نقش آفرینی و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی برای بازآفرینی و توسعه این دست اماکن گفت و ادامه داد: 
معاونت علمی و فناوری از این روند حمایت می کند تا تحوالت در این دست 

زیرساخت ها و توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری محقق شود.
ستاری، با اشاره به انجام مطالعات و آغاز مقدمات بازسازی ها گفت: مهم ترین 
موضوع، تثبیت مالکیت شهرداری روی این فضاهاست که خوشبختانه انجام 
درخشان  فضاهای  از  یکی  به  کارخانه  این  که  دارم  اطمینان  است.  شده 
تبدیل  خاق  صنایع  و  نوآوری  و  فناوری  بوم  زیست  در  نمونه  پروژه ای  و 

خواهد شد.

حمایت از تبدیل فضاهای بالاستفاده 
شهری برای کارآفرینی 

                         مشاور رئیس سازمان سنجش

دبیرکل جامعه اسالمی کارگران در گفتگو با بازارکار: 

ستاری؛ 

ــای  ــای واحده ــت احی ــه نهض ــن جلس  در چهارمی
تولیــدی و اقتصــادی غیرفعــال بــه ریاســت معــاون 
اول رییــس جمهــور، گزارشــی از ۴۶۰ واحــد احیاء شــده 
در ســه ماهــه گذشــته ارائــه و راهکارهایــی جهــت 

تســریع در اجــرای ایــن نهضــت مصــوب شــد.
بــه گــزارش بــازارکار از پایــگاه اطــاع رســانی 
ــا  ــه ب ــن جلس ــر در ای ــد مخب ــر محم ــت، دکت دول
ــه اقدامــات و دســتاوردهای حاصــل شــده  اشــاره ب
ــت:  ــاء گف ــت احی ــت نهض ــدک فعالی ــدت ان در م
ــاال،  ــرعت ب ــا س ــغلی ب ــای ش ــت ه ــاد فرص ایج
هدایــت بخــش عظیمــی از ســرمایه معطــل شــده 
ــدر  ــری از ه ــد و جلوگی ــه تولی ــه چرخ ــور ب کش
ــه  ــته از جمل ــای گذش ــذاری ه ــرمایه گ ــن س رفت
دســتاوردهایی اســت کــه بــا توســعه فعالیــت هــای 

ــد. ــد ش ــق خواه ــاء محق ــت احی نهض
ــت  ــع دول ــه و مناب ــه بودج ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
محــدود اســت، اظهــار داشــت: بــرای انجــام کارهای 
بــزرگ بایــد از بخــش خصوصــی و منابــع مردمــی 
ــارات و  ــا اعتب ــاً ب ــه صرف ــرا ک ــم چ ــتفاده کنی اس
بودجــه دولــت نمــی تــوان ایــن کار بــزرگ را بــه نقطه 

مطلــوب رســاند.

معــاون اول رییــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اهمیــت 
نقــش آفرینــی مــردم و اســتفاده از ظرفیــت هــای 
ــدی و  ــای تولی ــاء واحده ــور احی ــه منظ ــی ب مردم
اقتصــادی نیمــه فعــال و غیرفعــال اظهــار داشــت: 
هــر چــه مشــارکت مــردم در فرآینــد احیــاء 
واحدهــای اقتصــادی بیشــتر باشــد شــاهد افزایــش 
اســتعدادهای  شناســایی  و  فرآیندهــا  ســرعت 

ــود. ــم ب ــگان خواهی ــی و نخب مردم
بتوانیــم شــبکه ای  اگــر  افــزود:  دکتــر مخبــر 
ــه و  ــوان، نخب ــی ج ــای مردم ــروه ه ــکل از گ متش

ــاد  ــدی ایج ــای تولی ــاء واحده ــرای احی ــی ب انقاب
کنیــم، قطعــاً دســتاوردها و نتایــج درخشــانی 
حاصــل خواهــد شــد و ایــن شــبکه مردمــی مــی تواند 
ــز  ــزرگ نی ــای ب ــا و کاره ــه ه ــایر برنام ــرای س ب

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م
در ایــن جلســه ســید امیرحســین مدنــی نماینــده 
و  انــدازی  راه  در  جمهــور  رییــس  اول  معــاون 
واحدهــای  احیــاء  نهضــت  نمــودن  عملیاتــی 
اقتصــادی بــا اشــاره بــه احیــاء ۴۶۰ واحــد تولیــدی 
از  غیرفعــال در ســه ماهــه گذشــته گزارشــی 
ــای  ــت احی ــای نهض ــروژه ه ــرفت پ ــت پیش وضعی

ــرد. ــه ک ــادی ارائ ــای اقتص واحده
ــه برنامــه هــا و اقدامــات انجــام  در ایــن گــزارش ب
شــده در جهــت احیــاء از طریــق توســعه و متنــوع 
ســازی ابزارهــای تأمیــن مالــی، شــرکت هــای 
دانــش بنیــان و پــارک هــای علــم و فنــاوری 
ــا و  ــازمان ه ــا س ــه ب ــق تفاهمنام ــاء از طری و احی

ــد. ــه ش ــر پرداخت ــای احیاگ نهاده
احیــاء  موضــوع  بــا  تخصصــی  میــز  تشــکیل 
واحدهــای اقتصــادی راکــد و نیمــه فعــال در بانــک 

ــود. ــه ب ــن جلس ــات ای ــه مصوب ــزی از جمل مرک

با حضور معاون اول رییس جمهور اعالم شد: 

میز تخصصی احیاء واحدهای تولیدی در بانک مرکزی تشکیل می شود  امکان ایجاد یک میلیون شغل در کشور وجود دارد
ــران  ــامی کارگ ــه اس ــرکل جامع دبی
ــاد  ــکان ایج ــه ام ــح اینک ــا تصری ب
ــال  در  ــغل در  س ــون ش ــک میلی ی
کشــور وجــود دارد اظهــار داشــت: اگــر 
همــه دســتگاه هــا دســت بــه دســت هم 
ــون  ــک میلی ــاد ی ــکان ایج ــد ام بدهن

ــود دارد.  ــغل در کشــور وج ش
بــه گــزارش بــازارکار، دبیــرکل جامعــه 
بحــث  گفــت:  کارگــران  اســامی 
ــت ســیزدهم  تولیــد و اشــتغال در دول
ــه رئیســی  ــن موضــوع در برنامــه هــا و ســفرهای آیــت ال بســیار اهمیــت دارد و ای
رئیــس جمهــور محتــرم مشــهود اســت. امــروزه شــاهد ایــن هســتیم کــه بســیاری از 
واحدهــای تولیــدی کــه بــه دلیــل موضوعــات کوچــک و پیــش یــا افتــاده تعطیــل 

ــد. ــاز گشــته ان ــد ب ــت و تولی ــد فعالی ــه فرآین ــد ب شــده بودن
دکتــر احمــد کرمــی بــا تصریــح اینکــه امــکان ایجــاد یــک میلیــون شــغل در  ســال  
در کشــور وجــود دارد اظهــار داشــت: اگــر همــه دســتگاه هــا دســت بــه دســت هــم 

بدهنــد امــکان ایجــاد یــک میلیــون شــغل در کشــور وجــود دارد. 
ــعه  ــای توس ــه ه ــی از زمین ــوان یک ــه عن ــا ب ــتا ه ــعه روس ــر توس ــه ب ــر توج وی ب
ــتغال  ــت از اش ــی و حمای ــن اجتماع ــوزه تامی ــت: در ح ــرد و گف ــد ک ــتغال تاکی اش
طرحــی داریــم کــه جزئیــات آن تــا کمتــر از یــک مــاه آینــده اعــام خواهیــم کــرد.
وی ایجــاد امیــد بــرای کار و تولیــد و توســعه فرهنــگ کار را از برنامــه هــای مهــم 
بــرای کشــور در حــوزه کار و تولیــد عنــوان کــرد و گفــت: کارگــران ظرفیــت کشــور 
بــرای توســعه تولیــد و اشــتغال هســتند و از ایــن رو رهبــر فقیــد انقــاب و همچنیــن 
رهبــر معظــم انقــاب توجــه ویــژه ای بــه جامعــه کار و کارگــری داشــته و دارنــد. 
بنابرایــن جامعــه اســامی کارگــران نیــز انتظــار دارد دولــت محتــرم کــه بــا عنــوان 
کار و کرامــت مســتقر شــده اســت توجــه ویــژه ای بــه تولیــد کننــدگان و ســرمایه 
گــذاران داشــته باشــد و بــه عنــوان مثــال تســهیات کــم بهــره بــرای گــردش مالــی 
ــدی  ــری و تولی ــای کارگ ــکل ه ــا تش ــد و ب ــر بگیرن ــد در نظ ــای کار و تولی واحده

تعامــل ســازنده و حمایتــی داشــته باشــند.
ــزوم  ــر ل ــا تاکیــد ب ــه مناســبت هفتــه کار و کارگــر ب دکتــر احمــد کرمــی امــروز ب
ــه  ــتمزد در هزین ــهم دس ــت: س ــری گف ــه کارگ ــه جامع ــیزدهم ب ــت س ــه دول توج
ــل  ــدی حداق ــش ۵7.۴ درص ــت و افزای ــد اس ــر ۱۰ درص ــک زی ــای کوچ کارگاه ه

ــدارد. ــورم ن ــاد ت ــری در ایج ــران تاثی ــوق کارگ حق

ــون  ــرای قان ــر اج ــارت ب ــه نظ ــئول دبیرخان  مس
حمایــت از حقــوق معلــوالن گفــت: تبدیــل وضعیت 
معلــوالن شــاغل و افزایــش حداقــل اســتخدام آنــان 
ــت ها  ــترین درخواس ــی، بیش ــتگاه های دولت در دس

ــرای اصــاح ایــن قانــون بــوده اســت. ب
ــئول  ــور اهلل وردی مس ــازارکار، منص ــزارش ب ــه گ ب
دبیرخانــه کمیتــه هماهنگــی و نظــارت بــر اجــرای 
ــری  ــوالن، از پیگی ــوق معل ــت از حق ــون حمای قان
ــاون  ــس و مع ــق مجل ــتی از طری ــازمان بهزیس س
قانــون  اصــاح  بــرای  جمهــوری  رئیــس  اول 
ــت:  ــر داد و گف ــوالن خب ــوق معل ــت از حق حمای
ــتگاه های  ــاغل دس ــوالن ش ــت معل ــل وضعی »تبدی
دولتــی« و »افزایــش درصــد اســتخدام معلــوالن در 
دســتگاه های دولتــی از ۳ بــه 7 درصــد« بیشــترین 

پیشــنهادات اصــاح قانــون حمایــت از حقــوق 
ــت. ــوده اس ــوالن ب معل

قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن، مصوب ســال ۱۳۹7 

ارائــه  بــا ۳۴ مــاده بــه موضوعاتــی همچــون 
ــی و توانبخشــی، ایجــاد  خدمــات بهداشــتی، درمان
اشــتغال  ایجــاد فرصت هــای  بــرای  تســهیات 
از  درصــد  ســه  حداقــل  اختصــاص  معلــوالن، 
ــت  ــراد دارای معلولی ــه اف ــای اســتخدامی ب مجوزه
و… پرداختــه اســت، امــا در ایــن میــان، خاءهــا 
ــکات  ــع مش ــت و رف ــرای حمای ــم ب ــی ه و ایرادات
افــراد دارای معلولیــت وجــود دارد، چراکــه جامعــه 
ــل  ــه دلی ــن حــوزه ب ــی ای ــاالن مدن ــوالن و فع معل
برخــی خاءهــای موجــود در ایــن قانــون یــا 
اجــرای  بــرای  دســتگاه ها  برخــی  بی توجهــی 
ــود را  ــی خ ــا نارضایت ــا و باره ــود، باره ــف خ وظای

در ایــن زمینــه اعــام کرده انــد.

افزایش درصد استخدام معلوالن در دستگاه های دولتی از ۳ به ۷ درصد

از سوی دبیرخانه نظارت بر اجرای قانون طرح شد؛ 

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

تدوین برنامه توسعه اشتغال مخاطبین بهزیستی 
در وزارت مردم 

معــاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
گفــت: برنامــه ویــژه توســعه اشــتغال 
ســازمان  مخاطبیــن  و  معلولیــن 
ــن  ــی تدوی ــطح مل ــتی در س بهزیس

ــت. ــده اس ش
 ، ر کــــا ر ا ز بــا رش  ا گــــز بــــه 
نــد«  نو ا بیر کریمــی  »محمــود 
ــترده و  ــوالت گس ــه تح ــاره ب با اش
سیاســت های مــدون وزارت مــردم 
بــرای رونــق اشــتغال در کشــور، اظهــار داشــت: کارگــروه ویــژه اشــتغال جامعــه 
ــت  ــور ریاس ــا حض ــته ب ــال گذش ــی س ــای پایان ــتی در ماه ه ــن بهزیس مخاطبی

ــد. ــزار ش ــتی برگ ــازمان بهزیس س
وی افــزود: بــا برنامــه ریزی هــای صــورت گرفتــه، در ســال ۱۴۰۱ میــزان اشــتغال 

در حــوزه مخاطبیــن بهزیســتی را حداقــل دو برابــر خواهیــم کــرد.
ــن  ــه مخاطبی ــن زیســت بوم اشــتغال جامع ــه تدوی ــا اشــاره ب ــد ب کریمــی بیرانون
ــه  ــن و جامع ــتغال معلولی ــرای اش ــی ب ــه عطف ــال نقط ــت: امس ــتی، گف بهزیس

ــود. ــد ب ــتی خواه ــب بهزیس مخاط
ــا  ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــتغال وزارت تع ــی و اش ــعه کارآفرین ــاون توس مع
بیــان اینکــه زیســت بوم ملــی اشــتغال بــر مبنــای یــک خــاء همیشــگی در حــوزه 
اشــتغال و کســب و کار کشــور بنــا شــده اســت، اظهــار کــرد: تمــام تــوان خــود 
را بــرای اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود در بدنــه وزارت مــردم بــه کار 

ــت. ــم بس خواهی

قانون تسـهیل صـدور برخی مجوزهای کسـب و کار 
امـروز در مجلـس تصویـب و بـرای اجـرا بـه رئیـس 

جمهـور اباغ شـد.
قالیبـاف  بــازارکـــار، محمدباقـر  بـه گـــزارش 
اسـامی در نامـه ای بـه  رئیـس مجلـس شـورای 
سـیدابراهیم رئیسـی رئیـس جمهـور قانون تسـهیل 
صـدور برخـی مجوزهای کسـب و کار را ابـاغ کرد.

اجـرای اصـل ۱2۳  اسـت در  آمـده  نامـه  ایـن  در 
قانـون  ایـران  اسـامی  جمهـوری  اساسـی  قانـون 
تسـهیل صـدور مجوزهای کسـب و کار کـه با عنوان 
طـرح تسـهیل صدور برخـی مجوزهای کسـب و کار 

بـه مجلـس شـورای اسـامی تقدیـم شـده بـود با 
مـورخ  سه شـنبه  روز  علنـی  جلسـه  در  تصویـب 
بـه  نگهبـان  تأییـد شـورای  و   ۱۴۰۰ اسـفند   2۴

می شـود. ارسـال  پیوسـت 
برخــی کارشناســان می گوینــد؛ یکــی از مشــکات 
ایجــاد کســب و کار در کشــور مراحــل صــدور مجوز 
کســب و کار اســت کــه بــا ایــن قانــون گام مهمــی 

ــرای شــروع کســب و کارهــا برداشــته می شــود. ب
ــت ۱۴۰۱ از  ــم اردیبهش ــروز پنج ــون ام ــن قان ای

ــد ــاغ ش ــت اب ــه دول ــس ب ــوی مجل س

برای اجرا ؛

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابالغ شد 

 

 

سـرپـرست ستـاد اجرایی 
مـراسم  در  امـام  فرمـان 
افتتاح ۱۱۰ پروژه فرهنگی 
و مذهبی برکت درمناطق 
ایجاد  از   ، محـروم کشـور 
۳۵۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۱ 

خبر داد.
در  بازارکار،  گزارش  به 

مراسمی با حضور سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام، امام جمعه موقت تهران، 
مدیرعامل بنیاد برکت و جمعی از معاونان و مدیران ارشد ستاد اجرایی، آئین 

بهره برداری از ۱۱۰ طرح فرهنگی و مذهبی برکت به بهره برداری رسید.
امروز ۱۱۰ پروژه  این مراسم گفت:  امام در  سرپرست ستاد اجرایی فرمان 
شامل مسجد، مرکز فرهنگی، حوزه علمیه، خانه عالم و حسینیه که توسط 

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام ساخته شده، به بهره برداری می رسد.
عارف نوروزی با بیان اینکه ساخت این پروژه ها با مشارکت مردم بوده افزود: 
درمجموع 2۰۰ میلیارد تومان برای ساخت این پروژه ها که اغلب در مناطق 

کم برخوردار هم انجام شده سرمایه گذاری صورت گرفته است.
اقتصادی،  توانمندسازی  را  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  اصلی  هدف  وی 
اشتغال آفرینی و تولید خواند و افزود: 2۴۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۰ توسط 
این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۳۰۰ هزار شغل  ایجاد کردیم که  بنیاد برکت 
خواهد رسید و برای این کار ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع ستاد اجرایی 

فرمان امام تخصیص خواهد یافت.
نوروزی افزود: هدف گیری ستاد برای ایجاد ۳۵۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۱ 

توسط بنیاد برکت و سایر زیر مجموعه هاست.
سرپرست ستاد اجرایی با اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۱ افزود: ستاد اجرایی 
فرمان امام در حوزه فعالیت دانش بنیان همواره یکی از تشکیات پیشرو بوده 
و در حال حاضر ۴۰۰ بنگاه دانش بنیان در کشور داریم و قصد داریم فعالیت 

در این حوزه را امسال ۴ برابر افزایش دهیم.
وی افزود: امسال 7 هزار میلیارد تومان را به حوزه دانش بنیان اختصاص 

داده ایم.
کرد:  اظهار  مراسم  این  در  نیز  تهران  موقت  جمعه  امام  صدیقی  اهلل  آیت 
تمام  در  که  دهد  برکت  جهادی  و  انقابی  ستاد  این  اقدامات  به  خداوند 

زمینه ها مشغول فعالیت و خدمت به مردم هستید.

ایجاد ۳۵۰ هزار شغل در سال جاری 
توسط ستاد اجرایی فرمان امام 

نوروزی عنوان کرد؛ 

رئیس  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نشستی 
راستای  در  چین  و  ایران  دوستی  انجمن  رئیس  با 
توسعه دیپلماسی مهارت به دیدار و گفتگو پرداختند.
به گزارش بازارکار، غامحسین حسینی نیا با بیان اینکه 
بنیان،  دانش  مهارتی  جدید  مشاغل  شناسایی 
آموزش های تقاضامحور متناسب با نیاز بازار کار و ... از 
اولویت های فعالیت سازمان در سال ۱۴۰۱ می باشد، 
ناپدید  حال  در  مادام العمر  های  حرفه  داشت:  بیان 
نیازمند  بنیان  دانش  اقتصاد  و  هستند  شدن 
نسبت  که  است  جدید  مهارت  های  از  مجموعه ای 
صنعتی  اقتصاد  موردنیاز  های  مهارت  مجموعه  به 
مانند  هایی  مهارت  شامل  نوین  مشاغل  و  متفاوت 
خاقیت، حل مسئله و رهبری است و این امر آینده 

مشاغل را متحول ساخته است.
وی اقتصاد مبتنی بر دانش، آموزش و مهارت آموزی 
به  دستیابی  جهت  مهم  بسیار  عناصر  از  را 
و  عنوان  المللی  بین  بازارهای  در  رقابت پذیری 
تصریح کرد: با توجه به سند برنامه جامع همکاری 
راهبردی 2۵ ساله ایران و چین در راستای توسعه 
زیرساخت بهره برداری از واحدهای صنعتی و معدنی 
و همکاری های بانکی و بیمه ای و ... سازمان آموزش 
توسعه  منظور  به  را  خود  آمادگی  ای  حرفه  و  فنی 
همکاری های دوجانبه در تربیت نیروی انسانی ماهر، 
به روز رسانی مهارت های دانش بنیان مربیان و ... 

اعام می دارد.
در ادامه رییس انجمن دوستی ایران و چین  با تأکید بر 
اهمیت تقویت همکاری هاي ایران و چین، اظهار داشت: 

اقتصادي چین  و جایگاه  به شرایط کنوني  توجه  با 
در جهان و ظرفیت هاي بي بدیل ایران در منطقه، 
فرهنگي  و  آموزشی  اقتصادي،  هاي  همکاری  تقویت 

ایران و چین از اهمیت ویژه اي برخوردار است.
جامع  برنامه  سند  به  اشاره  با  بروجردی  عاءالدین 
اعام  و  چین  و  ایران  ساله   2۵ راهبردی  همکاری 
اجرایی شدن آن را یک فرصت مغتنم در مناسبات 
دو کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، 
سیاسی و منطقه ای دانست و گفت: در چارچوب این 
سند که بستر آن هم اکنون آماده شده است، ایران و 
چین می توانند در بخش های زیرساختی تکنولوژی های نوین 
و گسترش آموزش های متناسب با آن به موفقیت های 

زیادی دست یابند.

برگزاری نشست هم اندیشی روسای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
و انجمن دوستی ایران و چین 

راه اندازی سامانه آموزش مهارت محور با هدف توسعه دیپلماسی مهارت انجام شد؛ 
برای رفع بیکاری فارغ التحصیالن

توسط موسسه دانش بنیان برکت، سامانه ویژه آموزش مهارت محور برای 
رفع بیکاری فارغ التحصیان دانشگاهی ، راه اندازی شد.

به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام، سامانه 
بهره مندی  امکان  سویه،  دو  پلتفرم  یک  عنوان  به  )اجوکمپ(  آموزشی 
مهارت محور  آموزشی  دوره های  برگزاری  از  دانشگاهی  فارغ التحصیان 
باکیفیت و کاربردی در سطح کشور را در قالب ارائه تسهیات قرض الحسنه 

با دوره بازپرداخت مناسب فراهم می نماید.
همچنین پشتیبانی الزم جهت تسهیل اشتغال فارغ التحصیان این دوره ها، 

با همکاری عوامل آموزشی نیز به عمل خواهد آمد.
این سامانه با همکاری بهترین سازمان ها و مؤسسات فعال در حوزه آموزش 
را  مناسب  کار  بازار  دارای  تخصصی  آموزشی  دوره های  کشور،  سراسر  در 
برگزار می کند تا افراد مستعد و جویای کار در حوزه های تخصصی مربوطه 
از جمله فارغ التحصیان دانشگاهی یا دانشجویان دارای سابقه کار بتوانند 

مهارت های مورد نیاز برای ورود به بازار کار را کسب کنند.
عاقمندان جهت کسب اطاعات بیشتر می توانند به سایت این سامانه به 

آدرس educamp.ir مراجعه نمایند.

توسط موسسه دانش بنیان برکت صورت 
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همزمان با هفته معلم؛      ◄    ◄

دکتر عبدالملکی:  ◄◄
قراردادهای سفید یا کوتاه مدت کارگری

 پایان می یابد 

و  کار  تعــاون،  وزیــر 
ــت:  ــی گف ــاه اجتماع رف
ــرای  ــژه ب ــه ای وی کمیت
وضعیــت  بررســی 
ــغلی  ــت ش ــاه و امنی رف
ــکیل  ــر تش ــان کارگ زن

. د می شــو
بــه گــزارش بــازارکار، 
ــت اهلل عبدالملکی«  »حج
در آئیــن تجلیــل از زنــان 
اظهــار  کارگــر  فعــال 
کمیته هــا  ایــن  کــرد: 
نخبــگان،  حضــور  بــا 
تشــکل های کارگــری و 

متخصصــان بــرای بررســی موضوعــات ویــژه زنــان کارگــر در موضوعــات مربــوط به 
مســاله فرهنگــی، رفاهــی و تاســیس مهدهــای کــودک در محــل کار و... تشــکیل 
ــد،  ــران باش ــات وزی ــه هی ــا مصوب ــه ی ــون، الیح ــه قان ــاز ب ــر نی ــا اگ ــود ت می ش

ــم. ــری کنی پیگی
ــان کارگــر وجــود  وی افــزود: مباحثــی در موضــوع حقــوق و پرداخــت حقــوق زن
دارد کــه ســاده حــل می شــود بــه طــوری  کــه در هفته هــای اول کار در وزارتخانــه 
متوجــه شــدم کــه حقــوق دوران بــارداری بعــد از مــدت زمــان مرخصــی پرداخــت 
ــا فرآینــد اصــاح و بــه صــورت  می شــود در همیــن زمینــه درخواســت کردیــم ت

ماهانــه پرداخــت شــود.
وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: بــه جــز حقــوق اول دوران بــارداری کــه 
ــا  ــایر ماه ه ــد از س ــول می کش ــاه ط ــام ۲ م ــت ن ــای ثب ــل فرآینده ــه دلی ب

ــود. ــت می ش ــوق پرداخ ــه حق ــورت ماهان ــه ص ب
ــد اصــاح  ــی نیازمن ــواد قانون ــا و م ــه اینکــه بعضــی از آئین  نامه ه ــا اشــاره ب وی ب
ــتورالعمل  ــزود: دس ــت، اف ــان اس ــری زن ــوزه کارگ ــد در ح ــای جدی و آئین نامه ه
مربــوط بــه مشــاغل زیــان آور زنــان ۳۰ ســال پیــش تصویــب و اجرایی شــده اســت 

کــه بایــد مــوادی اصــاح شــود.
عبدالملکــی بیــان کــرد: بــا حضــور تشــکل ها ظــرف ۲ مــاه آینــده همــه جوانــب 

ــود. ــی می ش ــده و عملیات کار دی
ــد  ــره وری تولی ــغلی و به ــت ش ــه کاری در خصــوص امنی ــر تشــکیل کمیت وی ب
تأکیــد کــرد و گفــت: نخبــگان جریــان کاری و متخصصــان حقوقــی در ایــن زمینه 
چــاره اندیشــه کننــد تــا منجــر بــه امنیــت شــغلی و ارتقــای بهــره وری تولید شــود.

ــور  ــف در مح ــوارد مختل ــرد: م ــه ک ــی اضاف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ایمنــی، ســامت بهداشــت و محیــط کار وجــود دارد کــه بایــد بــه آن هــا ویــژه 

ــود. رســیدگی ش
وی خاطرنشــان کــرد: رعایــت حقــوق زنــان کارگــر نیــز بــه صــورت ویژه تــر مــورد 

بررســی قــرار می گیــرد تــا اگــر نقصــی وجــود دارد، برطــرف شــود.
ــه اینکــه مســأله امنیــت شــغلی کارگــران مــورد تأکیــد  ــا اشــاره ب عبدالملکــی ب
ــر از کارگــران  ــت اهلل رئیســی در جشــنواره تقدی رئیــس جمهــور اســت گفــت: آی
ــران  ــدت کارگ ــا کوتاه م ــفید و ی ــای س ــوع قرارداده ــه  موض ــد ک ــتور دادن دس

ــد. ــان یاب پای

سـخنگوی وزارت آمـوزش و پـرورش در گفتگـو بـا بـازارکار 
گفـت: در سـال جـاری 5۰ هزار معلم بازنشسـته می شـوند 
و برنامـه مـا ایـن اسـت کـه عـاوه بر جـذب معلـم از طریق 
آزمـون اسـتخدامی کـه 15 و 16 اردیبهشـت مـاه برگـزار 
مـی شـود از روش هـای دیگـر نیـز بـرای تامیـن نیـروی 

انسـانی تـاش کنیم.
صـادق سـتاری فرد بـا اشـاره بـه اینکـه ۳4 هـزار و 81۳ نفر 
از طریـق آزمـون جـذب آمـوزش و پـروش می شـوند اظهار 
داشـت: عـاوه بـر ایـن آزمون، حـدود ۲5 هزار نفـر از طریق 
دانشـگاه فرهنگیـان و نیـز معلمـان بازنشسـته و ... نیز برای 

تامیـن نیروی انسـانی بـه کارگیری می شـوند.

وی از نیـاز آمـوزش و پـرورش بـه 159 هـزار معلـم در 
سـال جـاری خبـر داد و اعـام کـرد: از روش هـای مختلف 
بـرای تامیـن معلـم بـرای رفع کمبودهـا بهره می بریـم و در 
ایـن زمینـه اسـتفاده از اضافه تدریس معلمـان و نیز معلمان 

بازنشسـته از دیگـر راهکارهـا خواهـد بود.
سـتاری فردگفـت: در قانـون رتبه بنـدی معلمـان سـنوات 
اسـتثنایی،  روسـتایی،  عشـایری،  معلمـان  بـرای  ارفاقـی 
نخبـگان و ابتدایـی دیـده شـده و بـه ازای هر سـال خدمت، 

۳ مـاه کسـر می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه در الیحه بـرای رتبه 4 و5 حداقل سـابقه 
۲۰ و ۲6 سـال ولـی در قانـون  15 و  ۲1 سـال خدمـت 
پیش بینـی شـده اسـت، افـزود: الیحـه اعتبـارات رتبه بندی 
در قوانیـن بودجـه پیش بینـی می شـود امـا در حال حاضـر 

۳8 هـزار میلیـارد بودجـه پایـدار پیش بینـی شـده اسـت.
سـتاری فرد بـا اشـاره بـه اینکـه در الیحـه، محدودیـت از 
رتبـه  درصـد   ۳۰ حداقـل  شـامل  سـهمیه بندی  طریـق 
یـک، حداقـل ۲5 درصـد رتبـه ۲، حداکثـر ۲۰ درصـد 
رتبـه ۳، حداکثـر 15 درصـد رتبـه 4 و حداکثـر 1۰ درصد 
رتبـه 5 اسـت امـا در قانون سـهمیه بندی نیسـت، ادامه داد: 

۳5 هـزار معلـم در پسـت های اداری فعالیـت می کننـد.
سـتاری فـرد گفـت: در الیحـه رتبه بنـدی، معلمـان شـاغل 
در پسـت های اداری مشـمول نبودنـد ولـی در قانون شـامل 

همـه معلمان می شـود. همچنیـن در الیحه حداقل سـنوات 
مشـمولین ۲ سـال بـوده و نومعلمـان حـذف می شـدند کـه 

اکنـون همه مشـمول هسـتند.
دیدار جامعه فرهنگیان با مقام معظم رهبری

داد:   خبـر  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  سـخنگوی 
نمایندگانـی از جامعـه معلمـان طـی ۲1 اردیبهشـت بـه 

می شـوند. مشـرف  رهبـری  معظـم  مقـام  دیـدار 
بـه گـزارش بـازارکار، صـادق سـتاری فرد، سـخنگوی وزارت 
آموزش و پرورش در نشسـت خبری سـتاد بزرگداشـت هفته 
مقـام معلـم بـا اشـاره بـه جایـگاه مهـم معلمـان در جامعه، 
گفـت: معلمـان در آمـوزش مجـازی، آمـوزش حضـوری و 
آمـوزش ترکیبـی خـوب عمـل کرده انـد. اکنـون بیـش از 
94 درصـد دانش آمـوزان در کاس درس حضـور دارنـد کـه 
ایـن مهـم بـه واسـطه بسترسـازی خوبی اسـت که بـه دلیل 

واکسـینه شـدن جامعـه محقق شـده اسـت.
وی در خصـوص برنامه  هـای هفته معلم اعـام کرد: در هفته 
پیـش رو کـه هفتـه بزگداشـت مقـام معلـم اسـت، روز 
۲1 اردیبهشـت نمایندگانـی از جامعـه معلمـان بـه دیـدار 
مقام معظم رهبری مشـرف می شـوند. روز ۲۰ اردیبهشـت ماه 
نیـز دیـدار با رئیس جمهـور و وزیر آموزش و پـرورش برگزار 
می شـود. همچنین در بسـتر شـاد، وزیر آموزش و پرورش با 

معلمـان گفت وگو خواهـد کرد.
سـخنگوی وزارت آمـوزش و پـرورش از اجـرای برنامه هـای 
نمادیـن ایـن هفتـه از 11 اردیبهشـت،  خبـر داد و گفـت: 
حضـور مدیـران اسـتانی در سـخنرانی پیـش از خطبه هـای 
نمـاز جمعـه و مـدارس و تقدیـر از معلمان بازنشسـته نیز در 

دسـتور کار اسـت.
ویـژه  جلوه هـای  معرفـی  و  شناسـایی  کـرد:  اعـام  وی 
معلمی)معلمان نمونه( انجام شـده اسـت و سه هزار و 95 معلم 
در سـطح منطقـه، ۳99 معلـم در سـطح اسـتان و 17 معلم 
در سـطح کشـور در طـرح جلوه هـای ویـژه معلمـی انتخاب 

شـده اند.
هفتـه  روزشـمار  پـرورش   و  آمـوزش  وزارت  سـخنگوی 
بزرگداشـت مقـام معلـم را نیـز بـه ایـن شـرح اعـام کـرد: 
روز دوشـنبه، 1۲ اردیبهشـت: معلـم و اندیشـه ی مطهر. روز 
نویـن  تمـدن  پایه گـذار  معلـم؛  اردیبهشـت:  سه شـنبه 1۳ 
اسـامی. روز چهارشـنبه 14: معلـم پیش کسـوت، سـرمایه 
اردیبهشـت:   15 پنج شـنبه  روز  تربیـت.  و  تعلیـم  نظـام 
معلـم؛ پرچمـدار فرهنـگ ایثـار و شـهادت. روز جمعـه 16 
اردیبهشـت: معلـم؛ وحدت آفریـن هویت بخـش. روز شـنبه 
17 اردیبهشـت: معلـم؛ محـور تحول و تربیت تمام سـاحتی. 
جامعـه  پیـش ران  معلـم؛  اردیبهشـت:   18 یک شـنبه  روز 

نامگـذاری شـده اسـت. دانش بنیـان 

برنامه های آموزش و پرورش برای تامین نیروی انسانی اعالم شد
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تمرکز دولت برای 
حل چالش اشتغال، توجه به بخش های پیشران  اقتصاد و 

ظرفیت های نهفته در کشور است.
مراسم  در  عبدالملکی«  »حجت اهلل  بازارکار،  گزارش  به 
پیمان  و  دریانوردان  کار  قرارداد  نمونه  از  رونمایی 
فارس  خلیج  ملی  روز  تبریک  با  دریایی  کار  دسته جمعی 
نیروهای  کارایی  افزایش  داشت:  اظهار  کارگر،  هفته  و 
رفاه  به  توجه  و  قوانین  رعایت  با  کشور،  تولید  عرصه 

است. ممکن  آنان 
وی افزود: وزارت مردم به جهت گستردگی حوزه فعالیت 
خود  ویژه  کار  دستور  در  را  کان  راهبرد  چهار  خود، 
مهم ترین  مردم  اموال  و  آتیه  رفاه،  کار،  است.  داده  قرار 
محور اقدامات این وزارتخانه است که برای تحقق اهداف 
و  کارگری  تشکل های  و  اصناف  همه  همراهی  نیازمند 

هستیم. کارفرمایی 
وی دسترسی به آب های آزاد را فرصتی برای شکوفایی اقتصاد 

از  بهره مندی  و  دریایی  تجارت  کرد:  بیان  و  دانست  کشور 
ظرفیت های این حوزه، می توانند عنصر محرک اقتصاد و تحول 

باشند. ایران اسامی 
عبدالملکـی بـا بیـان اینکـه مقـام معظـم رهبـری همواره 
تجـارت  و  اقتصـاد  عرصـه  در  کشـور  پتانسـیل  ایـن  بـه 
جهانـی تأکیـد داشـته اند، گفـت: دریانـوردان کشـور در 
خـط مقـدم تجـارت و توسـعه صـادرات کشـور هسـتند 
و ضـروری اسـت قوانیـن مرتبـط بـا قراردادهـای آنـان با 

شـرایط ویـژه اعمـال شـود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه شرکت 
اقتصادی  دیپلماسی  کشتیرانی،  شرکت  و  نفتکش  ملی 
جمهوری اسامی ایران را راهبری می کنند، افزود: وزارت 
رفع  و  دریایی  تجارت  به  خود  تحولی  برنامه  در  مردم 
چالش های کارگران و کارکنان این عرصه توجه می کند.

تعاون،  وزارت  کار  روابط  معاون  رعیتی فرد«  »علی حسین 
به شرایط خاص  این نشست  در  نیز  اجتماعی  رفاه  و  کار 

کار در دریا اشاره کرد و گفت: قرارداد کار دریانوردان و 
پیمان دسته جمعی کار دریایی جامع ترین تفاهم در این 

حوزه است که به تأیید طرفین هم رسیده است.
وی افزود: کشتیرانی جمهوری اسامی ایران به خوبی می تواند 
در تحول اقتصاد و صادرات نقش آفرینی کند و ما هم وظیفه 

حمایت و تسهیل گری خود را ایفا می کنیم.
معاون وزیر کار گفت: در این قرارداد جدید، بر اساس معاهدات 
بین المللی جوانب مختلفی که به بهبود عملکرد دریانوردان 

کمک می کند در نظر گرفته شده است.

جذب نیروی امریه در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی 

ظرفیت  به  توجه  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
جمهوری  اساسی  قانون   147 اصل  در  ایجاد   شده 
تخصصی  و  علمی  توان  از  دارد  نظر  در  ایران،  اسامی 
نیروهای  جذب  قالب  در  دانشگاهی  التحصیان  فارغ 
امریه )کارکنان وظیفه( جهت ارائه خدمات در حوزه های 
استان ها  رفاه در مراکز  و  اقتصادی، کارآفرینی  اجتماعی، 
و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور اقدام کنند.

در این راستا اداره کل توسعه منابع انسانی  این وزارتخانه 
در سال14۰1  استانها  در  اجرائی  کل  ادارات  همکاری  با 
متخصص،  نیروی  تعدادی  کارگیری  به  و  به جذب  اقدام 

لیسانس  فوق  دکتری،  تحصیلی  مدرک  با  متعهد  و  نخبه 
14۰1/۰4/۰1 کرده است. اعزام   و لیسانس جهت 

تاریــخ  تــا  می تواننــد  ســربازی  امریــه  متقاضیــان 
14۰1/۰۲/15 بــا مراجعــه بــه ســامانه مــردم یــار 
ــرش  ــرایط پذی ــه از ش ــن وزارتخان ــم( ای )تعاون یارقدی
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف و جــذب در ادارات کل تع

ــد. ــام کنن ــت ن ــاع و ثب ــتان ها اط اس

وزیر کار اعالم کرد؛     ◄    ◄
تمرکز دولت برای حل چالش اشتغال در کشور
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رییس تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سه هزار مجوز مشاغل خانگی
 در تفت صادر شده است

ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــس تع ریی
تفــت گفــت: بالغ بــر ۳ هــزار مجوز مشــاغل 
خانگــی در شهرســتان صــادر شــده کــه بــا 
ــوان  مشــارکت یــک درصــد از آنهــا مــی ت
ــدازی کــرد  بازارچــه مشــاغل خانگــی راه ان
ــه حضــور جمعیــت آخــر  ــا توجــه ب کــه ب
هفتــه هــا ســبب درآمدزایــی ایــن مشــاغل 

مــی شــود.
یرنــا،  ا خبرنــگار  گــزارش  بــه 
فــزود: در یــک ســال  ا روح اهلل زمانــی در نشســت بــا جمعــی از خبرنــگاران 
ــده  ــادر ش ــتان ص ــن شهرس ی ا ــی در  ــاغل خانگ ــوز مش ــورد مج ۱۳۰ م ــته  گذش
ــتیم. ــاغل هس ــن مش ی ا ــه  بازارچ ــدازی  ن ا ه  ــرای را ب ــزی  ــه ری ــال برنام ــه در ح ک
ــون کار دارد کــه در ۲ هــزار کارگاه  ــر ۹ هــزار کارگــر مشــمول قان ــغ ب وی ادامــه داد: تفــت بال
کوچــک و بــزرگ شهرســتان فعالیــت دارنــد؛ هرچنــد آمــار همــه کارگــران بــر اســاس بیمــه تأمیــن 
اجتماعــی بــه ۱۱ هــزار نفــر مــی رســد کــه برخــی از آنهــا خــارج از قانــون کار و کارگــر صنفــی 

. هستند
رییــس تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تفــت اضافــه کــرد: تفــت تعــداد زیــادی کارگــر مشــاغل 
ســخت و زیــان آور دارد کــه نســبت بــه دیگــر شهرســتان هــای اســتان آمــار قابــل توجهــی اســت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/353779

برنامه ریزی برای ایجاد ۱۱۵ هزار 
فرصت شغلی در خراسان رضوی 

اسـتاندار خراسـان رضـوی گفـت: 
امسـال ایجاد ۱۱۵ هزار اشـتغال در 
اسـتان برنامه ریزی شـده اسـت که 
با رونق تولید و اقدامات زیرسـاختی 
در بخش هـای مختلـف باید محقق 

شود.
بــه گــزارش قــدس آنالیــن، 
یعقوبعلــی نظری اســتاندار خراســان 
ــع  ــب در جم ــنبه ش ــوی یکش رض
ایتــام نخبــه در مشــهد اظهــار کــرد: 
امســال ایجــاد ۱۱۵ هزار اشــتغال در 
اســتان برنامه ریــزی شــده اســت کــه بــا رونــق تولیــد و اقدامــات زیرســاختی در بخش هــای مختلــف 

بایــد محقــق شــود.
وی افــزود: بــرای ایجــاد اشــتغال بایــد جریــان اقتصــادی کشــور رونــق داشــته باشــد تــا تولیــد، 
صــادرات و واردات و در نتیجــه اشــتغال افزایــش یابــد. بــا کاهــش موانــع تولیــد و فعالیــت و ارتقــای 
بنگاه هــای تولیــدی اشــتغال در حوزه هــای مختلــف ایجــاد می شــود و راه بــرون از بیــکاری رونــق 

اقتصــادی و ارتقــای زیرســاختی در کشــور و بــه تبــع آن در اســتان اســت.
نظــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: مشــکل کشــور در شــرایط فعلــی مباحــث 
اقتصــادی و معیشــتی مــردم اســت و تحریم هــای طوالنــی و ســوء مدیریــت هــا باعث ایجــاد دغدغه 

شــده اســت.

رفع بیکاری بیش از ۵۰ هزار نفر در کرمان 
سرپرســت اداره کار، تعــاون و 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــی اس ــاه اجتماع رف
اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته رفع 
ــر در  ــزار نف ــش از ۵۰ ه ــکاری بی بی
کرمــان محقــق شــده اســت گفــت: 
در ســال گذشــته ۴۳ میلیــارد تومان 
اســتان  در  روســتایی  تســهیالت 
پرداخــت شــد کــه زمینــه اشــتغال 
۴۷۳ نفــر فراهــم کردنــد لــذا اســتان 
همه ســهمیه تســهیالت ایــن بخش 
را دریافــت ضمــن آنکه از تســهیالت 

شــناور نیــز اســتفاده کردیــم. 
مجتبــی مصبــاح در جمــع خبرنــگاران بــه مناســبت هفتــه کار و کارگــر بــه رفــع فقــر و فســاد 
اداری اشــاره کــرد و گفــت: فســاد اداری در برخــی دســتگاه ها و بخــش خصوصــی همــه مــردم را 

ــد.  ــج می ده رن
ــوم  ــن زیســت ب ــق ای ــرد: طب ــار ک ــوم اشــتغال پرداخــت و اظه ــف زیســت ب ــه تعری وی ب
شناســایی ظرفیــت هــای موجــود هــر اســتان و براســاس آن نســخه اشــتغال هــر منطقه نوشــته 
شــود لــذا در ایــن راســتا ۴۰۰ هــزار کارآفریــن در ســطح کشــور شناســنامه دار شــده ضمــن آنکه 

موانــع کســب و کار کارشناســی یافتــه اســت. 
سرپرســت اداره کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی اســتان کرمــان با تبییــن اقدامــات وزارت کار، تعاون 
و  رفــاه اجتماعــی در زمینــه بیمــه تامیــن اجتماعــی عنــوان کــرد: بــرای رفع فقــر مطلق ایــن وزارت 
خانــه دســتورالعملی بــرای ریشــه کنــی فقــر مطلــق تدویــن کــرده و ایــن دســتورالعمل در حــال 

اجراست.
وی بیــان کــرد: ســامانه ســوت زنــی مــردم می تواننــد تماس گرفتــه و فســادها و حقــوق بگیران 

نجومــی را گــزارش کنند.
مصبــاح تغییــر مدیــران بــی انگیــزه و فاقــد تخصــص را از اولویت هــای کاری خــود دانســت و در 
ادامــه بــا اشــاره بــه نارضایتــی هــای جامعــه کارگــری و تجمعــات آنها بیــان کــرد: کارگروهــی در این 
اداره کل بــرای بررســی مســائل کارگــری تشــکیل شــد تــا قبــل از اعتــراض کارگــران مشــکالت آنها 

را رفــع کنــد. 
وی اظهــار کــرد: طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل در راســتای عدالــت کارگــری و پرداخــت حقــوق 

عادالنــه در اســتان در حــال اجراســت.
سرپرســت اداره کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی اســتان کرمــان تشــکالت کارگــری را پــل ارتباطی 
بیــن کارگــری و دســتگاه هــای حاکمتــی دانســت و تصریــح کــرد: در ســال گذشــته تعهــد اشــتغال 

استــان ۴۱ هــزار و ۵۵۷ نفــر بــود کــه اشــتغال ۵۰ هــزار و ۹۲۰ نفــر رقــم خــورد.
ــن اداره کل  ــه ای ــی ک ــای فرهنگ ــنواره ها و برنامه ه ــمردن جش ــا برش ــاح ب مصب
برگــزار می شــود در ادامــه عنــوان کــرد: در هفتــه جــاری خانــه فرهنــگ کار و خانــه 

ــود.  ــاح می ش ــری افتت ــت کارگ بهداش

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت:  مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان

ثبت ۱۵ هزار شغل در سامانه رصد اشتغال 
در کردستان 

ــاون، کار  ــت اداره کل تع سرپرس
ــاه اجتماعــی کردســتان گفــت:  و رف
ــر ۱۵  ــغ ب ــته بال ــاه گذش طــی دو م
هــزار و ۲۴٦ اشــتغال در ســامانه 
ــتانبه  ــتان کردس ــتغال اس ــد اش رص

ــت. ــیده اس ــت رس ثب
فــرزاد پیشــکاری در شــورای 
در  کردســتان  اشــتغال  کارگــروه 
خصــوص گــزارش ســامانه رصــد 
اظهــار   ۱۴۰۰ ســال  در  اشــتغال 
کــرد: ســازمان صنعــت، معــدن و 

تجــارت ۵ هــزار و ۵۲۳ نفــر، جهــاد کشــاورزی یــک هــزار و ٦٨۵ نفــر، ادارە کل بهزیســتی 
ــدوق  ــر، صن ــه ای ٦۰۰ نف ــی و حرف ــوزش فن ــر، ادارە کل آم ــزار و ۳۲۵ نف ــک ه اســتان ی
کارآفرینــی امیــد ۵۲ نفــر، ادره کل تعــاون کار و رفــاە اجتماعــی ۴۳٦ نفــر، اداره کل میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری ۲۹٨ نفــر، شــرکت آب منطقــه ای ۲۲۴ نفــر، اداره 
کل آمــوزش و پــرورش اســتان ۱۱۷نفــر، اداره کل اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ٦٦ نفــر 

ــت. ــده اس ــت ش ــتغال ثب ــد اش ــامانه رص در س
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لزوم استفاده از علوم دانش بنیان
 برای بهبود صنعت در گیالن 

اسـتاندار گیـالن بر لـزوم اسـتفاده از 
علـوم دانـش بنیـان و اشـتغال آفرین 
بـرای بهبـود صنعـت و کیفی سـازی 
تولیـدات تاکیـد کـرد و گفـت: بـرای 
شـکوفایی توانمنـدی ها بایـد اقدامی 
بـه  مضاعـف  تالشـی  و  جهـادی 

انجـام برسـد.
بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از 
اســتانداری گیــالن، اســداهلل عباســی 
ــای  ــد کااله ــه نبای ــح اینک ــا تصری ب
مشــابه تولیــد داخلــی بــه کشــور وارد 

شــود، بــه عــزم دولــت ســیزدهم  بــرای رشــد اقتصــاد اســالمی اشــاره کــرد و گفــت: بایســتی بــا 
تکیــه بــر اســتعدادها و توانمنــدی هــای خــود و هــم افزایی جمعــی، تولیــدات داخلی را در مســیر 

ــی اقتصــادی جهــت بخشــید. خودکفای
ــا  ــر واگذاری ه ــری ب ــه موث ــته مطالع ــال های گذش ــفانه در س ــه متاس ــان اینک ــا بی وی ب
صــورت نگرفتــه، وجــود برخــی واحدهــای راکــد و نیمــه فعــال را نمونــه ای از ایــن امــر خوانــد 
و خاطرنشــان کــرد: بایــد هرچــه ســریع تر آن دســته از واحدهــای تولیــدی کــه وضعیت شــان 

بالتکلیــف مانــده، بــه افــراد باتجربــه و عالقمنــد بــه ســرمایه گــذاری در اســتان واگــذار شــود.
عباســی خــروج بانــک هــا و بیمــه هــا از بنــگاه داری را امــری ضــروری دانســت و افــزود: عــدم 
تــوازن درآمــد و هزینــه موجــب وارد آمــدن خســارات مالــی قابــل توجهــی مــی شــود کــه جبران 

ــخت است. آن، س
وی یــادآور شــد: بانــک هــا حــق ندارنــد منابــع خــود کــه اندوختــه مــردم اســتان اســت را در 
نقطــه دیگــری هزینــه کننــد از ایــن رو اجــازه نمــی دهــم فرصت بهبــود تولید و ســرمایه گــذاری 

بــرای توســعه صنعــت در اســتان از دســت بــرود.
عباســی بــا بیــان اینکــه بســیج بایــد مکمــل سیاســت هــای راهبــردی دولــت باشــد، 
اظهــار داشــت: بســیج بایــد بــرای کمــک بــه تولیــد در کنــار بخــش خصوصــی قــرار گیــرد 

و صنعــت را نجــات دهــد.
اســتاندار گیــالن تاکیــد کــرد: اقتصــاد کشــور بایــد مســتقل از نفــت باشــد و حــذف ایــن 

وابســتگی، شــکوفایی اقتصــاد ملــی را بــه دنبــال دارد.

مشاغل  خانگی 

استاندار گیالن تاکید کرد؛  ◄◄

با همکاری جهاددانشگاهی و میراث فرهنگی استان سمنان انجام می شود؛◄◄

استاندار خراسان رضوی ◄◄

سال گذشته محقق شد؛  ◄◄

اســتاندار ایــالم بــا انتقــاد از تاخیــر در 
رونــد مناقصــه و آغــاز عملیــات اجرایــی 
پــروژه پــارک پلی پروپیلــن ایــالم، گفــت: 
ایــن پــروژه جــزو مصوبــات ســفر 
رییــس جمهــور بــه ایــالم اســت و بــرای 
۹ هــزار نفــر بصــورت غیرمســتقیم 
ــتقیم  ــورت مس ــر بص ــزار نف ــج ه و پن

اشــتغالزایی دارد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از 
ــا  ــت ب ــا در نشس ــن بهرام نی ــا؛ حس ایرن
ــران حــوزه نفــت، گاز و پتروشــیمی  مدی
اســتان ایــالم افــزود: بــا راه انــدازی پــارک 

پلی پروپیلــن در ایــالم بــا توجــه بــه وجــود پتروشــیمی و ذخایــر غنــی 
ــن صنعــت در اســتان تکمیــل می شــود. ــره ارزش ای نفــت و گاز، زنجی

ــر تســریع در فرآینــد ســرمایه گذاری و انتخــاب  ــا تاکیــد ب  وی ب
ســرمایه گذار و آغــاز عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه، تاکیــد کــرد: ایــن 
پــروژه بــرای پنــج هــزار نفــر بصــورت مســتقیم و ۹ هــزار نفــر بصورت 

غیرمســتقیم اشــتغال زایی دارد. 

ــی  ــتم مدیریت ــالم سیس ــتاندار ای اس
پتروشــیمی ایــالم را ضعیــف دانســت 
آلودگی هــای  دلیــل  بــه  گفــت:  و 
فروشــی،  خــام  و  محیطــی  زیســت 
عملکــرد مجموعــه مدیریــت ایــن واحــد 

نیســت. رضایت بخــش 
ــرد: پتروشــیمی  ــح ک ــا تصری بهرام نی
ایــالم بایــد مبنــای اشــتغال باشــد و 
بســیاری از مشــکالت حــوزه اشــتغال 

ــد. ــرف کن ــتان را برط اس
وی ادامــه داد: ایالم، اســتانی در کالس 
ملــی از نظــر منابــع نفــت و گاز اســت کــه  
از مصادیــق آن بهره منــدی از ۱۱ درصــد منابــع گاز و ٦ درصــد منابــع 

نفتی کشــور اســت.
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اشتغالزایی پارک پلی پروپیلن برای ۱۴ هزار نفر 

استاندار ایالم عنوان کرد: 

8۱هزار شغل جدید در سال ۱۴۰۱ در اصفهان ایجاد می شود 

اســتاندار ایــالم بــا اشــاره بــه 
ــالم،  ــت و گاز در ای ــای نف ــت ه ظرفی
گفــت: اولویــت جــذب در صنایــع نفــت 
ــا نیروهــای بومــی  و گاز اســتان ایــالم ب

ــت. اس
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حســن 
بهــرام نیــا ظهر روز یکشــنبه در دیــدار با 
مدیــران حــوزه نفــت، گاز و پتروشــیمی 
ــا وجــود ســهم  اســتان گفــت: ایــالم ب
ــد  ــع گازی و ٦ درص ــدی مناب ۱۱ درص
ــی  ــتانی در کالس مل ــی اس ــع نفت مناب

اســت کــه از ایــن فرصــت بایــد بــه خوبــی اســتفاده کنیــم.
ــرای  ــع نفــت و گاز یــک موهبــت الهــی ب ــه کــرد: مناب وی اضاف
مــردم اســتان اســت کــه بایــد از ایــن مزیــت در راســتای توســعه و 

پیشــرفت ایــالم اســتفاده شــود.
ــی  ــت های هماهنگ ــزاری نشس ــه از برگ ــالم در ادام ــتاندار ای اس

مدیــران حــوزه نفــت و گاز اســتان در 
آینــده نزدیــک خبــر داد و تصریــح کــرد: 
از ایــن پــس برنامــه داریــم دیدارهایــی را 
بــا واحدهای فعــال و واحدهای در آســتانه 
ــورت  ــه ص ــوزه ب ــن ح ــرداری ای ــره ب به

مرتــب داشــته باشــیم.
ــی  ــل برخ ــه تعدی ــاره ب ــا اش وی ب
نیروهــا از صنایــع نفــت و گاز اســتان، 
ــری در  ــذب و بکارگی ــت ج ــزود: اولوی اف
ــا نیروهــای  ــع نفــت و گاز اســتان ب صنای
بومــی اســت و مســئول ســاماندهی ایــن 
ــود. ــد ب ــی خواه ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع ــود مدی ــع موج وض

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/353713

اولویت جذب در صنایع نفت و گاز استان ایالم با نیروهای بومی است 

استاندار ایالم: 

ــی  ــر هماهنگ ــرکل دفت مدی
ــتغال  ــرمایه گذاری و اش ــور س ام
ــت: در  ــان گف ــتانداری اصفه اس
هــزار   ٨۱ بایــد   ۱۴۰۱ ســال 
اســتان  در  جدیــد  اشــتغال 
اصفهــان ایجــاد شــود تــا در یــک 
ــم  ــه هفت ــال در برنام ــق ۵ س اف
نــرخ بیــکاری را بــه نــرخ طبیعــی 

ــانیم. برس
ــرکل  ــی، مدی ــن ایروان محس
امــور  همــاهنــــگی  دفتــر 
سرمــایــــه گذاری و اشتغــــال 
اســتانداری اصفهــان در گفت وگــو 
ــارس در اصفهــان  ــگار ف ــا خبرن ب

ــتان  ــته در اس ــال های گذش ــق س ــال طب ــت:  امس ــار داش اظه
بــر اســاس برنامه هــای دولــت و سیاســت های کالن کشــور 
هدف گــذاری انجــام می شــود و اولیــن هدف گــذاری در اقتصــاد، 

ــت. ــادی اس ــد اقتص رش
ــا بیــان اینکــه ســال های قبــل رشــد اقتصــادی منفــی  وی ب
بــود، افــزود: اگــر قــرار اســت اقتصــاد حرکــت کنــد بایــد رشــد 
ــن  ــم در تعیی ــیار مه ــاخص بس ــک ش ــادی ی ــد اقتص ــد، رش کن
جایــگاه اقتصــادی کشــور اســت، بــر اســاس آمــار موجــود حــدود 
۱.۵ درصــد رشــد اقتصــادی در ٦ ماهــه دوم ســال گذشــته اتفــاق 
افتــاده و پیش بینــی شــده از ایــن وضعیــت بــه شــرایط 

ــیم. ــری برس بهت
ــد  ــرایط بای ــدن ش ــر ش ــرای بهت ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ایروان
ــن  ــر اســاس ای ٨ درصــد اقتصــاد را رشــد دهیــم، بیــان کــرد: ب

رشــد اقتصــادی و ظرفیت هــای 
اســتان ها رشــدی را بــرای هــر 
و  می کننــد  مشــخص  اســتانی 
آن چیــزی کــه بــرای اصفهــان 
مشــخص کرده انــد، ۷.۴ درصــد 
اقتصــاد  بایــد  یعنــی  اســت 
گذشــته  ســال  بــه  نســبت  را 
ــد را  ــن رش ــم و ای ــر کنی بزرگ ت
در بخــش کشــاورزی ۴ درصــد، 
ــد  ــت ۴.۵ درص ــدن ٨.۱، صنع مع
و بیشــترین رشــد را در بخــش 
کرده انــد. پیش بینــی  خدمــات 

مدیــرکل دفتــر هماهنگــی 
امــور ســرمایه گذاری و اشــتغال 
اســتانداری اصفهــان ادامــه داد: بــرای اینکــه ایــن رشــد اقتصــادی 
اتفــاق بیفتــد بایــد ســرمایه گذاری انجــام شــود، رشــد اقتصــادی 
بــر اثــر ســرمایه گذاری جدیــد و یــا افزایــش بهــره وری و کارایــی 
ــد  ــه ٨ درص ــد را ب ــک درص ــم ی ــر بخواهی ــد، اگ ــاق می افت اتف

ــم. ــذب کنی ــی ج ــع مال ــد مناب ــد ٨ درص ــانیم بای برس
ــازار  ــاخص های ب ــاس ش ــر اس ــت ب ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
ــتغال  ــهمیه اش ــک س ــال ی ــت فع ــکاری و جمعی ــرخ بی کار و ن
ــرار اســت  تعریــف کــرده اســت، اضافــه کــرد: در ســال ۱۴۰۱ ق
ــا  ــود ت ــان ایجــاد ش ــتان اصفه ــد در اس ــتغال جدی ــزار اش ٨۱ ه
در یــک افــق ۵ ســال در برنامــه هفتــم نــرخ بیــکاری را بــه نــرخ 
طبیعــی برســانیم، اســتان اصفهــان حــدود ۲۴۰ هــزار نفــر بیــکار 
دارد و هــر ســال بایــد ٨۰ هــزار نفــر آن را تعییــن تکلیــف کنیــم.

فرماندار سـنندج گفت: تعهد اشـتغال 
شهرسـتان سنندج برای سـال جاری ۱۰ 
هـزار نفـر اسـت و در ایـن راسـتا تأکیـد بر 

توسـعه مشـاغل خانگی است.
در  عسکری  حسن  مهر،  گزارش  به 
شورای اداری شهرستان سنندج از برگزاری 
با  قدس  جهانی  روز  راهپیمایی  حضوری 

حضور اقشار مختلف مردم خبر داد.
وی افــزود: پاســخگویی بــه مــردم باید 
توســط مدیــران و کارکنــان دســتگاه های 

اجرایــی همــواره مدنظر باشــد.
فرماندار سنندج خاطرنشان کرد: انتظار می رود که مدیران کار 

جهادی انجام دهند و در جامعه امیدآفرینی کنند.
عسکری افزود: میزان مراجعاتی که مردم به فرمانداری دارند مالک 

مناسبی برای سنجش عملکرد ادارات است.

وی اظهار داشــت: جلســات شهرســتان 
ســنندج بایــد در اول وقــت اداری یــا پایــان 
ــاب  ــور ارب ــا ام ــزار شــود ت ــت اداری برگ وق

رجــوع معطــل نشــود.
فرماندار سنندج از مدیران دستگاه های 
که  خواست  شهرستان  این  اجرایی 
از  برق  انرژی  تأمین  برای  تجهیزات الزم 
جمله ژنراتورهای موجود را آماده کار کنند 
با مشکل  بتوانند  تابستان پیش رو  تا در 

قطعی برق مقابله کنند.
عسکری خاطرنشان کرد: دستگاه های متولی حوزه زمین و مسکن 

نیز باید با حراست از اراضی ملی به مقابله با زمین خواران بپردازند.
وی اعالم کرد: تعهد اشتغال شهرستان سنندج برای سال جاری 
۱۰ هزار نفر است اما متأسفانه هنوز ٦۰ میلیارد ریال از اعتبارات 

اشتغال زایی سال گذشته را تاکنون جذب نکردیم.

۱۰هزار فرصت شغلی در سنندج ایجاد می شود 

فرماندار سنندج: 

راه اندازی مرکز نوآوری و شکوفایی صنایع دستی 
و گردشگری در استان سمنان 

رئیـس  مشتـــرک  نشســت  در 
جهاددانشـگاهی اسـتان و مدیـرکل 
دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث 
سـمنان  اسـتان  گردشـگری  و 
زمینه هـای مختلـف همـکاری در 
و  فرهنگـی  آموزشـی،  حوزه هـای 

شـد. بررسـی  پژوهشـی 
رئیــس  راد،  منصفــی  علــی 
ایــن  در  اســتان  جهاددانشــگاهی 
نشســت گفــت: اســتان ســمنان 
ظرفیــت و پتانســیل بســیار باالیی در 

حــوزه گردشــگری و صنایــع دســتی دارد و جهاددانشــگاهی اســتان ســمنان در جهــت معرفی و 
ــد. ــته باش ــت داش ــه خدم ــد ارائ ــی توان ــوزه م ــن ح ــوب در ای ــول خ تح

ایجاد ۱۴ هزار فرصت شغلی در زنجان
سرپرســت اداره کل تعــاون زنجــان گفت:امســال بیــش از ۱۴ هــزار فرصت شــغلی در اســتان 

زنجــان ایجــاد خواهد شــد.
جعفــری بابیــان اینکــه یــک برنامــه مــدون بــرای تحقــق رشــد ۵/٨ درصــدی اقتصــاد در 
زنجــان تعریــف شــده اســت، گفــت: امســال بــه صــورت ویــژه میــزان تحقــق اشــتغال تمــام 
ــا وضعیــت اشــتغال اســتان  برنامه هــا در قالــب ســامانه رصــد اشــتغال،  پیگیــری می شــود ت

مشــخص شــود.
او مــی گویــد: هــدف گــذاری امســال بــر ایــن اســت کــه ۱۴ هــزار فرصــت شــغلی در قالــب 

ایــن برنامــه در اســتان زنجــان ایجاد شــود.
ــاه اجتماعــی زنجــان گفــت: کارگــران از ارکان مهــم  سرپرســت اداره کل تعــاون، کار و رف
اقتصــاد جامعــه هســتند و جایــگاه بســیار واالیــی در جامعــه دارنــد؛ بنابرایــن بایــد بــه رفــاه و 

آرامــش ایــن صنــف توجــه شــود.
جعفــری گفــت: بایــد بــه وضعیــت معیشــت و امنیــت شــغلی کارگــران در اســتان و کشــور 

توجــه شــود.

سرپرست اداره کل تعاون زنجان گفت◄◄
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دعوت به همکاری دعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت داروسازي براي تكميل كادر خود به افراد 
 واجد شرايط زير از تهران و البرز نيازمند است:

 كارشناس علوم زيستي )با مدرك كارشناسي(
 نيرو با مدرك شيمي )با مدرك كارشناسي(

نيرو با مدرك مهندسي شيمي
  )با مدرك كارشناسي(

نيرو با مدرك علوم آزمايشگاهي 
  )با مدرك كارشناسي(

 كارگر ساده  )آقا، با مدرك ديپلم(
 اپراتور توليد )آقا، با مدرك ديپلم(

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

biotekzist@gmail.com
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113153 

دعوت به همکاری

يك شركت صنايع غذايي در تهران
 )در منطقه 6 تهران( جهت تكميل كادر خود از افراد 

 واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:
 كارشناس حسابداري

 با سابقه كاري حداقل سه سال
 آشنا به نرم افزار مالي و مسلط به اكسل

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

foodme32@gmail.com 
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113152 

دعوت به همکاری

شركت توليد و تامين تجهيزات نفت و گاز 
جهت تكميل كادر خود از افراد با شرايط ذيل 

 دعوت به همكاري مي نمايد :
 كارشناس بازرگاني،  مسئول دفتر

خانم،  ليسانس بازرگاني ، مديريت و ساير رشته هاي 
 مرتبط با صنايع نفت- گاز(

سابقه كار در زمينه بازرگاني تجهيزات پايپينگ 
 )حداقل 2 سال(

آشنايي نسبي با مناقصات و آماده سازي مدارك
  صنايع نفت ، گاز

آشنا به تجهيزات پايپينگ، انواع متريال و استانداردها 

 صنايع نفت و گاز
 OFFICE – EXCEL – WORD  مسلط به نرم افزار هاي 

 آشنايي با زبان انگليسي )در حد خوب(، بيمه  دارد
  لطفا حداقل حقوق مورد انتظار در رزومه درج گردد.

 محل فعاليت : تهران كريمخان زند
 شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 17 ،  پنجشنبه : تعطيل

 ارسال رزومه :
baharlouei@mahandor.com

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113151

دعوت به همکاری

يك شركت فعال در زمينه قطعات خودرو
 جهت تكميل كادر خود  از افراد واجد شرايط زير از 
 استان هاي تهران و البرز دعوت به همكاري مي نمايد.

 مدير پروژه
 كارشناس تكوين محصول

 كارشناس حسابداري و خزانه داري
 كارشناس فروش

  كارشناس تحقيقات بازار )حوزه قطعات خودرو(
 كارشناس تامين

 مسئول دفتر )خانم(
 تحصيلدار )آقا(
 نيروي خدماتي

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

  حاصل نمايند
gcareer.am@gmail.com

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113149

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك شركت توليدي صنعتي
 براي تكميل كادر خود در تهران به افراد 

 واجد شرايط زير نيازمند است:
 مهندس شيمي )خانم(

 نيرو با مدرك دكتري شيمي آلي
 نيروي اداري )خانم(
 نيروي فروش )خانم(

 مدير مالي  
 نيروي فني كار )آقا(  

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

)whatsapp( 09012430905 

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113148 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

 Hi_Tech شركت هيالويس سازنده تجهيزات

 در استان تهران دعوت به همكاري ميكند:

 كارشناس پروژه )مكانيك صنايع(

 كارشناسي و باالتر

  ارسال رزومه:

 hilavishr@gmail.com 

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113144

دعوت به همکاری

 يك شركت جهت تكميل كادر خود در استان  خراسان جنوبي از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
 نقشه بردار: آقا، تمام وقت، بيمه، با حقوق و مزايا

 جهت برداشت زميني خطوط انتقال گاز در سطح استان خراسان جنوبي، با وسيله نقليه
واتساپ 09395618384 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113180 : لینک

رئيــس جمهــور بــا تاكيــد بــر اينكــه همــه دغدغه هــا و مشــكالت جامعــه كارگــری 
ــت شــغلی  ــای امني ــار داشــت: ارتق ــت برطــرف شــود، اظه ــت عدال ــا محوري ــد ب باي
ــت اســت و وزارت  كارگــران از دغدغه هــای مهــم كارگــران و جــزو اولويت هــای دول
ــران در  ــی كارگ ــع نگران ــت در راســتای رف ــد جدي ــور اجتماعــی باي ــاون و ام كار، تع

ايــن زمينــه بكوشــد.
بــه گــزارش بــازاركار از مركــز روابــط عمومــی و اطــالع رســانی وزارت آيــت اهلل دكتــر 
ســيدابراهيم رئيســی در آغــاز هفتــه كارگــر در ســی و ســومين جشــنواره ملــی امتنان 
كــه بــرای تقديــر از كارگــران، گروه هــای كار و واحدهــای نمونــه كارگــری در يكــی از 

كارخانه هــای توليــد تايــر در تهــران برگــزار شــده بــود، شــركت كــرد.
ــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی،  ــه رئيــس بني ــن مراســم ك ــور در اي رئيــس جمه
وزرای تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی و صنعــت، معــدن و تجــارت و مســئوالن 
انجمن هــا و تشــكل های صنفــی كارگــران حضــور داشــتند بــا تبريــك روز كارگــر و 
نيــز تبريــك بــه برگزيــدگان جشــنواره گفــت: كارگــر ســتون و محــور توليــد اســت و 
در آيــات قــرآن، ســيره ائمــه و در گفتمــان امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری كار و كارگر 

جايــگاه شايســته و بلنــدی دارنــد.
دكتــر رئيســی بــا بيــان اينكــه تجليــل از كارگــران نبايــد بــه هفتــه كارگــر محــدود 
شــود، افــزود: كارگــران محــور تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و ســاختن كشــوری مســتقل 
و قدرتمنــد و ايجــاد امنيــت اقتصــادی، هســتند لــذا همــه مــا بــه ويــژه مســئوالن 
ــی  ــران و مهارت افزاي ــت كارگ ــای معيش ــن و ارتق ــر تامي ــه فك ــد ب ــت باي دول

ــا باشــيم. آنه
رئيــس جمهــور بــا بيــان اينكــه دولــت مردمــی همــواره تاكيــد كــرده كــه عدالــت، 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــرفت اس ــد و پيش ــرای رش ــت ب ــن دول ــای اي ــور برنامه ه مح
همــه مســائل كارگــران از جملــه مســائلی كــه در ايــن جلســه مطــرح شــد بايــد بــا 

ــت حــل و فصــل شــود. ــت عدال محوري

تاكيد بر پرداخت حقوق به موقع كارگران
آيــت اهلل رئيســی تصريــح كــرد:  مســائلی نظيــر بيمــه، خدمــات اجتماعــی و درمانــی 
ــد در  ــه باي ــه مســائلی اســت ك ــوق از جمل ــع حق ــه موق ــران و پرداخــت ب ــه كارگ ب
اولويــت توجــه مســئوالن امــور كارگــری باشــد. بنــده صراحتــاً اعــالم كــردم كــه هيچ 
شــركت، پيمانــكار يــا واحــد توليــدی بــه هيــچ وجــه حــق نــدارد در پرداخــت منظــم 
و بــه موقــع حقــوق كارگــران تعلــل كنــد و اگــر واحــدی مشــكل مالــی داشــته باشــد 
هــم بايــد ايــن مشــكل را در بخــش ديگــری حــل كنــد و اجــازه نــدارد تبعــات آن را 

متوجــه حقــوق كارگــران كنــد.
رئيــس جمهــور بــا اشــاره بــه موضــوع امنيــت شــغلی كارگــران كــه از ســوی همــه 
ــوان يــك دغدغــه  ــه عن ــز در جلســه ب نماينــدگان تشــكل های صنفــی كارگــران ني
مطــرح شــد، تصريــح كــرد: از وزيــر كار می خواهــم كــه ايــن دغدغــه را بــا در نظــر 
گرفتــن همــه اقتضائــات و جوانــب موضــوع و بــا مشــاركت خــوِد كارگــران، فعــاالن 
كارگــری و اقتصــادی و همــه بخش هــای مرتبــط و مســئول پيگيــری و برطــرف كننــد تا 

يــك اطمينــان و آرامــش نســبی بــرای كارگــران ايجــاد شــود.

وزارتخانه هر چه سريع تر بساط داللی نيروی انسانی 
را جمع كنند 

دكتــر رئيســی توجــه بيشــتر بــه آمــوزش و مهارت افزايــی، ارتقــای شــرايط ايمنــی 
و بهداشــت فضــای كار و تاميــن مســكن كارگــری را از ديگــر مســائلی برشــمرد كــه 
بايــد بــه طــور جــدی از ســوی مســئوالن امــور كارگــری مــورد پيگيــری قــرار گيــرد 
و خاطرنشــان كــرد: ســاخت ســاالنه يــك ميليــون واحــد مســكونی هــم نيــاز كشــور، 
ــس  ــه مجل ــاس مصوب ــر اس ــا ب ــی م ــف قانون ــم تكلي ــت و ه ــای دول ــم از برنامه ه ه
اســت. در هميــن راســتا تعامــل مســئوالن وزارت كار و وزارت راه و شهرســازی و نيــز 
ــل  ــد در ح ــه می توان ــن دو وزارتخان ــه اي ــری زيرمجموع ــع كارگ ــكل ها و جوام تش

مشــكل كارگــران در زمينــه مســكن راهگشــا باشــد.
آيــت اهلل رئيســی بــا اشــاره بــه دغدغــه ديگــر مطــرح شــده در ايــن جلســه دربــاره 
ــا  داللــی نيــروی انســانی از ســوی شــركت های واســطه كاريابــی افــزود: وزيــر كار ب
همــكاری تشــكل های كارگــری و بــا فعــال كــردن ســامانه كاريابــی ايــن وزارتخانــه 
هــر چــه ســريع تر بســاط داللــی نيــروی انســانی را جمــع كننــد تــا كارگــران بتواننــد 
ــا حفــظ كرامــت و احتــرام توانمندی هــای  ــدون واســطه و ب در ســامانه جامــع كار ب
خــود را بــه كارفرمايــان معرفــی و كارفرمايــان نيــز بــا رعايــت احتــرام از آنهــا دعــوت 

بــه كار كننــد.
رئيــس جمهــور جلوگيــری از واردات بــی رويــه را موضوعــی بســيار مهــم و محــوری 
ــق  ــاز رون ــه پيش  ني ــری از واردات بی روي ــت: جلوگي ــار داش ــرد و اظه ــف ك توصي
ــن موضــوع  ــه طــور جــدی اي ــد ب فعاليت هــای توليــدی اســت و وزرای مربوطــه باي
را پيگيــری كننــد، چــرا كــه واردات كاالهايــی كــه توليــد مشــابه داخلــی، اســتاندارد 
ــا نمونــه خارجــی در كشــور دارنــد، خنجــری بــر پشــت توليــد در  و قابــل رقابــت ب

كشــور و مانــع تحقــق اقتصــاد مقاومتــی اســت.

توجه به مشاغل سخت كارگران توسط تامين اجتماعی
دكتــر رئيســی در ادامــه ســخنانش بــا تاكيــد بــر لــزوم راه انــدازی ســامانه جامــع كار 
تصريــح كــرد: وزارت كار و بخصــوص ســازمان تاميــن اجتماعــی دغدغــه آن دســته 
ــان جــزو مصاديــق مشــاغل ســخت و زيــان آور اســت  از كارگــران را كــه مشــاغل آن
مــورد توجــه قــرار دهنــد و در اجــرای ايــن قانــون بــا ســهولت و عــدم ســخت گيری 

عمــل كننــد.
ــاون، كار و  ــر تع ــوی وزي ــده از س ــه ش ــای ارائ ــه آماره ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه رئي
ــر  ــای اخي ــد در ماه ه ــتغال و تولي ــاخص های اش ــای ش ــاره ارتق ــی درب ــاه اجتماع رف
خاطرنشــان كــرد: ايــن آمارهــا گــواه آن اســت كه كارگــران و فعــاالن اقتصادی كشــور 
در ســال »توليــد، اشــتغال، دانــش بنيــان« بــه فرمايــش مقــام معظــم رهبــری لبيــك 

عملــی گفتنــد و ايــن جــای خوشــحالی و سپاســگزاری دارد.
آيــت اهلل رئيســی در پايــان ايــن ديــدار و در پاســخ بــه درخواســت يكــی از حاضــران 
ــدگان  ــه دســت مصــرف كنن ــه جــای رســيدن ب ــی ب ــدات داخل ــاره اينكــه تولي درب
واقعــی بــه دســت واســطه ها می رســد، از وزيــر صنعــت، معــدن و تجــارت خواســت 

كــه بــرای رفــع ايــن مشــكل اقــدام جــدی و فــوری بــه عمــل آورد.

دكتر عبدالملكی در جشنواره امتنان: 
پوشش بيمه ای و رفاه جامعه كارگری اولويت 

وزارت مردم است 
وزيــر تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی گفــت: رفــاه و تأميــن اجتماعــی كارگــران يكــی از 
مهمتريــن موضوعــات در دســت اقــدام وزارت مــردم اســت و بــا همراهــی تشــكل های 

كارگــری و كارفرمايــی در تــالش بــرای رفــع چالش هــای ايــن حــوزه هســتيم.
ــه ســی و  ــر »حجــت اهلل عبدالملكــی« در آئيــن اختتامي ــازاركار ، دكت ــه گــزارش ب ب
ــا  ــه ب ــه ك ــای نمون ــای كار و واحده ــران، گروه ه ــر از كارگ ــنواره تقدي ــومين جش س
حضــور رئيــس جمهــور برگــزار شــد، اظهــار داشــت: در راهبــرد كالن جهــش توليــد و 

اعتــالی اقتصــاد كشــور،  كارگــران نقــش بســيار پررنگــی دارنــد.
ــه  ــزود: پويايــی جامعــه كارگــری ب ــاالی كار در اســالم، اف ــه ارزش ب ــا اشــاره ب وی ب

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــت باالي ــام اســالمی، از اهمي ــرمايه های نظ ــوان س عن
وزيــر تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی گفــت: جامعــه كارگــری بــا تقديــم بيــش از 1۴ هزار 
شــهيد عــالوه بــر حمايــت از شــكل گيری انقــالب اســالمی، مســير بقــاء و تــداوم آن 

را پيــش گرفتنــد.
عبدالملكــی بــا تأكيــد بــر اينكــه ســتون فقــرات اقتصــاد كشــور، كارگــران هســتند، 
اظهــار داشــت: در ســال هايی كــه دشــمن ضربــه بــه اقتصــاد و توليــد كشــور را نشــانه 
رفتــه اســت، ايــن قشــر ارزشــمند بــا همــه ســختی ها بــه تــداوم مســير تعالــی ايــران 

اســالمی كمــك كردنــد.
وی بــا اشــاره بــه جمعيــت 1۵ ميليــون نفــری بيمــه شــده كارگــران كشــور، گفــت: 
ــاه و تأميــن اجتماعــی كارگــران يكــی از مهمتريــن موضوعــات در دســت اقــدام  رف
ــالش  ــی در ت ــری و كارفرماي ــكل های كارگ ــی تش ــا همراه ــت و ب ــردم اس وزارت م

ــن حــوزه هســتيم. ــای اي ــع چالش ه ــرای رف ب
ــق سياســت های كالن  ــرود: در راســتای تحق ــی اف ــاه اجتماع ــاون، كار و رف ــر تع وزي
تأميــن اجتماعــی ابالغــی مقــام معظــم رهبــری تــالش می كنيــم جمعيــت كارگــران 

بيمــه نشــده را تحــت پوشــش قــرار دهيــم.
عبدالملكــی بــا بيــان ايــن كــه بــرای تقويــت حــوزه فرهنگــی و ورزشــی كارگــران نيز 
برنامه هــای مدونــی در دســتور كار اســت، گفــت: پويايــی و نشــاط در ميــان كارگــران 

بــه رونــق توليــد كمــك می كنــد.
وی افــزود: بــا همراهــی مجلــس شــورای اســالمی و در صــورت اصــالح برخــی مــواد 
قانونــی می توانيــم همــه كارگــران ســاختمانی را تحــت پوشــش خدمــات بيمــه ای و 

رفاهــی خــود قــرار دهيــم.
ــاه نخســت ســال  ــرو در م ــل ني ــه كاهــش 38 درصــدی تعدي ــا اشــاره ب ــر كار ب وزي
جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، بيــان كــرد: رويكردهــای جهــادی و 
راهبــری مدبرانــه دولــت مردمــی، بــرای اقشــار مختلــف مــردم اميدبخــش بــوده اســت.

ــم رييســی«  ــر »ســيد ابراهي ــا حضــور دكت ــان ب در ســی و ســومين جشــنواره امتن
رييــس جمهــور ، دكتــر »عبدالملكــی« وزيــر تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی، »فاطمــی 
اميــن« وزيــر صنعت،معــدن و تجــارت، اســامی كارگــران نمونــه ملــی، گروه هــای كار 

نمونــه ملــی و واحدهــای نمونــه ملــی اعــالم و از آنهــا تقديــر بــه عمــل آمــد.

آیــت اهلل رئیســی در آئیــن تجلیــل از الگوهــای 

برتــر جامعــه کارگــری تاکیــد کــرد: 

لـزوم راه اندازی 
سـامانه جامع کار 
و جمــع شـدن 
بســاط داللـی 

نیــروی انسـانی 
تـوسط وزارت کار
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کارکرد سامانه نان، نمایه سازی نیازهای پژوهشی است
ــای  ــازی نیازه ــه س ــان، نمای ــامانه ن ــرد س ــه کارک ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل  وزی
ــع خصوصــی و دولتــی کــه  ــاز اول نیازهــای صنای ــزود: در ف پژوهشــی اســت، اف
احصــا کــرده انــد، در ســامانه نــان احصــا مــی شــود  البتــه دانشــگاه هــا هــم 

ــد وارد ســامانه شــوند. ــی توانن ــاز خــود م در صــورت احصــاء نی
ــه  ــان اشــاره و خاطرنشــان کــرد: نمای ــاز دوم فعالیــت ســامانه ن ــه ف زلفــی گل ب
ســازی ایــده هــا مرحلــه دوم اســت. در حــال حاضــر  ایــده ای مهــم اســت کــه 

بــر اســاس نیــاز یــک پروپــوزال مطــرح شــود.
وی بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه وزارت علــوم دخالتــی در ایــن فرآیندهــا نــدارد، 
افــزود: بــه دلیــل دخالــت نکــردن ایــن وزارتخانــه، کارگــزار یعنــی دانشــگاه مــادر 

هــر اســتان بــرای ایــن کار تعییــن شــده اســت.
وزیــر علــوم بــا تاکیــد بــر گنجانــدن آمــوزش در ایــن ســامانه خاطرنشــان کــرد: 
نیازهــای آموزشــی دســتگاه هــا نیــز بایــد در نــان دیــده شــود و صنعــت از بیــن 
ــرای آمــوزش نیروهــای خــود یــک دانشــگاه را  دانشــگاه هــای داوطلــب شــده ب

انتخــاب کنــد.
بــه گفتــه زلفــی گل، در آینــده اولویــت هــای تحقیقاتــی و واردات را هــم جــزو 

برنامــه هــای ســامانه نــان مــی گنجانیــم.
ــد  ــرآورده شــدن نبای ــازی پــس از ب ــر اینکــه هیــچ نی ــد ب ــا تاکی ــه ب وی در ادام
حــذف شــود، تصریــح کــرد: نیازهــای بــرآورده شــده بایــد جــزو اســتخر اطالعاتــی 

ســامانه نــان بمانــد و هیــچ نیــازی از سیســتم حــذف نشــود.
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ضمــن اعــالم آغــاز 
ــاد  ــرای ایج ــالش ب ــان( nan.ac از ت ــا )ن ــا و نیازه ــام ایده ه ــامانه نظ ــه کار س ب
ــده در  ــای ثبت ش ــا و نیازه ــا از ایده ه ــر داد ت ــامانه خب ــن س ــل ای ــی ذی صندوق

آن حمایــت مالــی شــود.
ــامانه  ــی از س ــت رونمای ــن در نشس ــی خیرالدی ــر عل ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
ــال  ــعار س ــه ش ــاره ب ــن اش ــوم ضم ــان( در وزارت عل ــا )ن ــا و نیازه ــام ایده ه نظ
ــوم  ــر عل ــا وزی ــدار ب ــان در دی ــزود: ایش ــری اف ــم رهب ــام معظ ــط مق توس
ــته اند و  ــد داش ــا تاکی ــاله ه ــا و رس ــه ه ــان نام ــودن پای ــور ب ــر نیازمح ب

ــتند. ــم دانس ــامانه را مه ــن س ــکیل ای تش
وی ادامــه داد: مــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه تولیــد بایــد نیازمحــور و مبتنــی 
بــر دانــش باشــد امــا مشــکل مــا حلقــه مفقــوده ارتباط بیــن صنعــت و دانشــگاه و 
جامعــه اســت و اینکــه نهادهــای واســط نقــش خــود را بــه  خوبــی ایفــا نکرده انــد. 
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم تاکیــد کــرد: بنابرایــن تصمیــم گرفتیــم 
ــم  ــت کنی ــجم ثب ــورت منس ــه ص ــامانه ای ب ــا و در س ــه را احص ــای جامع نیازه
ــی و  ــابه ایران ــامانه های مش ــن س ــی بی ــات تطبیق ــور مطالع ــن منظ ــه همی و ب

ــم.   خارجــی را انجــام دادی
ــه وزارت صمــت(  ــق ب ــاپ )متعل ــران ت ــای ای ــه داد: پیشــتر ســامانه ه وی ادام
ــای  ــامانه ه ــوری( و س ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــازار )معاون ــن ب ف
دیگــری داشــتیم کــه بــه صــورت جزیــره ای عمــل مــی کردنــد. ایــن ســامانه هــا 
اکنــون در ســامانه نــان یکپارچــه شــده انــد کــه ذیــل شــورای عالــی عتــف اســت. 

ــت:  ــار داش ــان اظه ــامانه ن ــی س ــت قانون ــه پیوس ــاره ب ــا اش ــن ب خیرالدی
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی طبــق مصوبــه ای بــرای یکپارچــه ســازی ســامانه ها 
ــن ســامانه  ــه ای ــت داد ک ــف ماموری ــه وزارت عت ــا ب ــده ه ــا و ای و احصــای نیازه
ــون بودجــه  ــر اســاس قان ــی ایــن اســت کــه ب را پیــاده کنــد. پیوســت دوم قانون
ســال ۱۴۰۱ بنــد ه تبصــره ۹ شــرط اســتفاده از یــک درصــد اهدایــی دســتگاه هــای 

ــان اســت.  ــرای فعالیــت هــای پژوهشــی ثبــت نیازهــا در ســامانه ن ــی ب اجرای
ــوآوری دانســت و گفــت:  ــی ن ــان را بخشــی از نظــام مل وی همچنیــن ســامانه ن
ــای   ــاتید و روس ــرد. اس ــکل می گی ــا ش ــاس نیازه ــر اس ــن ب ــد از ای ــا بع ــده ه ای
دانشــگاه هــا مــی تواننــد پیشــنهاددهنده نیازهــا در این ســامانه باشــند. بر همین اســاس 
پایــه تشــویق و ترغیــب و اختصــاص گرنــت فنــاوری و ارتقــای رتبــه و رتبــه بنــدی 

دانشــگاه هــا بــر اســاس پیشــنهادات اســاتید در ایــن ســامانه خواهــد بــود. 

ــگاه  ــان در پای ــامانه ن ــاختار س ــه و س ــکیل دبیرخان ــن، تش ــه خیرالدی ــه گفت ب
موسســه اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فنــاوری ISC و ذیــل شــورای عالــی 
عتــف، تشــکیل شــورای سیاســتگذاری و تدویــن اساســنامه، تحلیــل، طراحــی و 
پیاده ســازی ســامانه از جملــه اقدامــات انجــام شــده بــرای رونمایــی از ســامانه نــان 

بــوده اســت.

ایجاد صندوق نظام ایده ها و نیازها
ــت از  ــر حمای ــد ب ــا تاکی ــن ب ــوم همچنی ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
نیازهــای ثبــت  شــده در ســامانه نــان گفــت: دنبــال ایجــاد صنــدوق نظــام ایــده هــا 
و نیازهــا هســتیم، درخواســت آن را بــه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی داده ایــم 

تــا بــه ایــن شــکل از نیازهــای ثبــت شــده در نــان حمایــت شــود.

ــی در  ــته ریاض ــدگان در رش ــرکت کنن ــمار ش ــش ش ــه کاه ــاره ب ــن اش وی ضم
ــم  ــد بدانی ــم و هــم بای ــی کنی ــد نیازآفرین ــا هــم بای کنکــور سراســری گفــت: م

ــازی دارد.  ــده کشــور چــه نی ــال آین ــا ۲۰ س ــال ۱۰ ی مث
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم از راه انــدازی دو ســامانه جــان )مخفــف 
ــده ای  ــگاهی( در آین ــع ازمایش ــامانه جام ــام ) س ــن( و ج ــاد نوی ــان اقتص جری
نزدیــک خبــر داد و افــزود: ســامانه نــان بــه عنــوان اولیــن ســامانه هوشــمند فعــال 

در ایــن حــوزه مــی توانــد نیازهــای آینــده کشــور را بــرآورده کنــد.
خیرالدیــن ضمــن درخواســت از روســای دانشــگاه هــا بــرای حمایــت از ســامانه 
ــال را  ــعار س ــان ش ــامانه ن ــت: س ــمرد و گف ــامانه را برش ــن س ــای ای ــان مزای ن
اجرایــی کــرده، محصــوالت و نیازهــای شــرکت هــا را معرفــی مــی کنــد، تولیــد 
ــر اســاس نیــاز جامعــه و صنعــت در آن شــکل مــی گیــرد و امــکان برگــزاری  ب

ــود دارد. ــور در آن وج ــارت مح ــی مه دوره آموزش

تالش برای تایید اساسنامه صندوق عالی علوم و فناوری
پیمــان صالحــی معــاون پژوهشــی و دبیــرکل شــورای عالــی عتــف نیــز در ایــن 
ــامانه ای  ــه س ــت، بلک ــوم نیس ــوص وزارت عل ــامانه مخص ــان س ــت: ن ــم گف مراس

ــرای کل ســازمان هــا اســت. ــرای ســاماندهی نیازهــا ب ــی ب مل
وی بیــان کــرد: ایــن ســامانه موجــب مــی شــود تحقیقــات بــه ســمت ماموریــت 
گرایــی ســوق یابــد؛ ایــن همــان اقدامــی اســت کــه بــا تولیــد فنــاوری در حــال 
ــازار موفــق نبــوده اســت.  ــه دلیــل نبــود کشــش ب ــی ب شــکل گیــری اســت  ول
ــازار  ــش در ب ــا کش ــالم نیازه ــا اع ــود ب ــب می ش ــامانه موج ــن س ــن ای همچنی

ایجــاد شــود.
صالحــی ماموریــت دیگــر شــورای عالــی عتــف را تامیــن نظــام مالــی نــوآوری و 
فنــاوری کشــور دانســت و گفــت: در ایــن زمینــه موضــوع اختصــاص یــک درصــد 
اعتبــارات دســتگاه هــا بــه امــر پژوهــش در قانــون بودجــه ۱۴۰۱ تصویــب نشــد، 
ولــی اختصــاص ۴۰ درصــد بودجــه شــرکت هــای دولتــی در ایــن قانــون دیــده 
ــز  ــاوری واری ــوم و فن ــی عل ــدوق عال ــه صن ــارات ب ــن اعتب ــه ای ــت ک ــده اس ش

مــی شــود.
ــه  ــه تدویــن اساســنامه ایــن صنــدوق توضیــح داد: بعــد از مصوب ــا اشــاره ب وی ب
ــه تاییــد وزارت علــوم و  شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی ایــن اساســنامه بایــد ب
ــه  ــاه اســت ک ــون ۲ م ــد. اکن ــه برس ــه و بودج ــازمان برنام وزارت بهداشــت و س
ــه   ــازمان برنام ــا س ــی ب ــاط افتراق ــوز نق ــی هن ــم ول ــل داده ای اساســنامه را تحوی
ــد  ــا تایی ــم ب ــه امیدواری ــود دارد ک ــنامه وج ــای اساس ــی بنده ــه در برخ و بودج

ــت برســد. ــات دول ــب هی ــه تصوی ــی، اساســنامه ب نهای
ســامانه نظــام ایده هــا و نیازهــا )نــان( زمینــه ای بــرای ارتبــاط نیازهــای مختلــف 
بــا تحقیقــات و مراکــز تحقیقاتــی کشــور اســت. متخصصــان می تواننــد نیازهــای 
خــود را در حوزه هــا و ســطوح مختلــف اجتماعــی و صنعتــی در ایــن ســامانه ثبت کنند. 
همچنیــن مشــوق های علمــی بــرای مراکــز دانشــگاهی فعــال در ســامانه در نظــر 
گرفتــه شــده اســت. ایــن ســامانه از ســه مرحلــه تشــکیل شــده: ۱. ارائــه ایــده و 

نیــاز ۲. محصــول ۳. اشــتغال دانش بنیــان.

سامانه نظام ایده ها و نیازها در وزارت علوم رونمایی شد

با حضور وزیر علوم؛

ــردن  ــردی ک ــدف کارب ــا ه ــا ب ــا و نیازه ــده ه ــام ای ــامانه نظ س
تحقیقــات علمــی و ارتبــاط منســجم میــان صنایــع و پژوهشــگران 

ــد.  ــی ش ــوم رونمای ــر عل ــور وزی ــا حض ــروز ب ام
ــرآورده شــده  وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: نیازهــای ب
ــود و  ــذف ش ــد ح ــان( نبای ــا )ن ــا و نیازه ــام ایده ه ــامانه نظ در س

ــد. ــی بمان ــامانه باق ــتم س ــی سیس ــده اطالعات ــد در پرون بای
ــا و  ــده ه ــام ای ــامانه نظ ــاح س ــن افتت ــی گل در آیی ــی زلف محمدعل
نیازها)نــان( کــه در وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری برگــزار شــد، 
ــد  ــدی بای ــته بن ــر دس ــان از نظ ــامانه ن ــاس س ــت: اس ــار داش اظه
ــد؛  ــایماگو باش ــد س ــدی مانن ــه بن ــر رتب ــای معتب ــایت ه ــد س مانن
ســامانه ســایماگو بــر اســاس رشــته هــا و گرایــش هــا دســته بنــدی 
ــود در  ــی ش ــده م ــان دی ــامانه ن ــه در س ــی ک ــت. نیازهای ــده اس ش
رشــته هــا و گرایــش هــای مختلــف هــم قــرار گیــرد و بــا یــک کلیــک 

ایــن قســمت بــه راحتــی دیــده شــود.
نظــام رتبه بنــدی ســایمگو )SCImago( توســط گروهــی پژوهشــی 
در دانشــگاه گرانــادا )اســپانیا( ابــداع شــده اســت کــه با اســتفاده از 
الگوریتــم Google PageRank  اطالعــات شــاخص های مختلــف را 
از بانــک اطالعاتــی Scopus اســتخراج و بر اســاس آن نشــریات را از 
ــدی  ــام رتبه بن ــن نظ ــد. ای ــدی می کن ــی رتبه بن ــار علم ــاظ اعتب لح
ــای رتبه بنــدی پژوهشــی  ــن روش ه ــن و جامع تری یکــی از جدیدتری
ــا اســت. در رتبه بنــدی  ــی دنی ــگاه ها و موسســات پژوهش دانش
ســایمگو )SCImago( هــم تعــداد اســتناداتی کــه بــه نشــریه شــده 
و هــم اهمیــت نشــریه ای کــه اســتناد در آن منتشــر شــده در نظــر 

ــود. ــه می ش گرفت
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

 شركت فرزان فن انديش فردا استخدام ميكند
 نقشه كش برق و ابزاردقيق

   حداقل ديپلم
    سابقه كار حداقل 5 سال سابقه كاري مرتبط

PDMS تسلط به نرم افزار اتوكد و 
 تهيه نقشه هاي مهندسي
     بستر توسعه و يادگيري

  حقوق ثابت )پرداخت منظم(
  بيمه تامين اجتماعي

  بيمه تكميلي
 محل كار: دفتر مركزي شركت واقع در تهران محدوده 

 ميدان هفتم تير
 سن30 - 40 سال

n.mahdavi@ffaf.ir   
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113147 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

مجموعه مروستي تاير در تهران
 )منطقه 3 - قلهك( جهت تكميل كادر مالي خود از 
 افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

 حسابدار
 مسلط به اكسل، آشنا با امور مالي و مالياتي

 آشنا با قوانين بيمه و حقوق و دستمزد
 حداقل 3 سال سابقه كار در حوزه حسابداري

 خوش برخورد، مرتب و منظم و مسئوليت پذير
ثبت و بررسي اسناد حسابداري، دريافت و پرداخت، 

 فروش و انبار
آشنا با تهيه و ثبت گزارش هاي ارزش افزوده 

 و گزارشات خريد و فروش فصلي
 شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 17:30

  و پنجشنبه تا 13:30  
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه هاي اعالم 

 شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند
marvasti.tire@gmail.com

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113146 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك شركت مهندسي در تهران براي تكميل كادر 
 خود به افراد واجد شرايط زير نيازمند است:

  كارشناس ارشد مهندسي برق  
 گرايش سيستم هاي قدرت

 DIgSILENT مسلط به انجام پروژه با نرم افزارهاي
ETAP و 

 افراد داراي سابقه كاري مرتبط در اولويت مي باشند.
آشنا به مباحث مطالعات سيستم هاي قدرت

 )پخش بار، اتصال كوتاه، پايداري و تنظيم و هماهنگي 
 رله هاي حفاظتي(

فارغ التحصيل رشته مهندسي برق گرايش سيستم هاي 
 قدرت با مدرك كارشناسي ارشد از دانشگاه  هاي برتر كشور

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

job.gn2020@gmail.com
لینک : 

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113145

دعوت به همکاری

  سوپروايزر آموزشي
 كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار 

 سوپروايزر كنترل عفونت
    سوپروايزر باليني
كارشناس پرستاري 

    كارشناس پرستاري دياليز كار 
كارشناس اتاق عمل
   كارشناس بيهوشي 

 كارشناس مامايي-   كمك بهيار
 مسئول مدارك پزشكي
    مسئول كارگزيني 

  آشپز- نيروي خدمات آشپزخانه 
تكنسين تاسيسات 

   دكتراي علوم آزمايشگاهي 
  دكتراي راديولوژي 

  متخصص راديولوژي فك و دهان و صورت 
  متخصص گوارش-  متخصص غدد

  متخصص آنكولوژي -  متخصص گوش و حلق و بيني 
  متخصص بيهوشي - متخصص چشم پزشكي 
  متخصص زيبايي-  متخصص پوست و مو 

  متخصص جراح عمومي 
  دندانپزشك-  پزشك عمومي 

متقاضيان واجد شرايط مي توانند در ساعات اداري
 ) 8 صبح تا 14 بعد از ظهر( با شماره زير

  تماس حاصل نمايند.
02166301687

يك بيمارستان در تهران ) جنوب غربي(
 جهت تكميل كادر خود از واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

كارخانه آرد آريا كار براي تكميل كادر خود در تهران 
)منطقه 17 - يافت آباد( از واجدين شرايط زير دعوت 

 به همكاري مي نمايد:
  حسابدار )آقا(
  جهت واحد مالي

 حداقل مدرك ليسانس حسابداري
 داراي سابقه حداقل 3 سال

  داراي روحيه كار تيمي
 مسلط به قوانين مالياتي و امور ارزش افزوده و ماده 169
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه هاي 

اعالم شده در بخش اطالعات تماس، 
 ارتباط حاصل نمايند.

zanjanlo_rasool@yahoo.com 
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113128 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت دانش بنيان صدراگستر 
براي تكميل كادر خود در تهران )لويزان( از واجدين 

 شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:
 نيرو با مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد صنايع  

 كارشناسي ارشد
 آشنا با حوزه ي كنترل پروژه

ساعت و روز كاري: شنبه تا چهارشنبه 8تا 18/
 پنجشنبه 8 تا 16

متقاضيان محترم واجد شرايط درصورت تمايل
 به همكاري رزومه خود را از طريق پست الكترونيكي 

 زير براي شركت ارسال نماييد.
sghdcv@chmail.ir

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113109

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

مهندسي فناوران نفت ابزار نقش
 جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد واجد 

 شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
QC كارشناس كنترل كيفي 

 آقا، خانم، داراي سابقه كار، تمام وقت
 مهندسي برق يا مهندسي مكانيك

MDT مسلط به نرم افزار نقشه كشي 
 حداقل 4 سال سابقه كار مرتبط

 مسلط بر مباني و نيازمندي هاي سيستم مديريت كيفيت
 ساعات كاري شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 17

 بيمه بيمه تكميلي پاداش سرويس رفت و برگشت
 اضافه كار، حقوق توافقي
 واتساپ 09136431379
واتساپ 09134239515 

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113170 

رئيــس دبيرخانــه ســتاد ســاماندهی و حمايــت از مشــاغل خانگــی وزارت تعــاون،كار 
و رفــاه اجتماعــی خاطرنشــان كــرد: عــدم شــناخت بــازار و عــدم تحليــل درســت 
بــازار مشــكل بســياری از افــرادی اســت كــه در منــزل هنــری را توليــد می كننــد 
ــد و  ــدا كنن ــاز روز پي ــازار هــدف مناســب  خــود را براســاس ني ــد ب ــا نمی توانن ام
محصــول خــود را بــه فــروش برســانند، در حــال حاضــر مهم تريــن مشــكل عــدم 

شــناخت از بــازار و رقبــا اســت. 
ــن  ــود تدوي ــام می ش ــوزه انج ــن ح ــه در اي ــی ك ــن اقدامات ــرد: از اولي ــان ك وی بي
بســته بــازار بــه عنــوان يــك بســته حمايتــی اســت، براســاس اين بســته اپليكيشــن 
ــای  ــت پلتفرم ه ــتفاده از ظرفي ــا اس ــه ب ــود ك ــی می ش ــی طراح ــاغل خانگ مش
بــازار محصــوالت را عرضــه و بــه فــروش برســانيم؛ هــدف ايــن اســت كــه در ايــن 
ــاس  ــر اس ــی ب ــد و متقاض ــته باش ــود داش ــددی وج ــای متع ــين پلتفرم ه اپليكش

مزايــای رقابتــی گزينــه مــورد نظــر خــود را انتخــاب كنــد. 
رئيــس دبيرخانــه ســتاد ســاماندهی و حمايــت از مشــاغل خانگــی وزارت تعــاون،كار 
و رفــاه اجتماعــی خاطرنشــان كــرد: يكــی ديگــر از مزايــای ايــن اپليكيشــن نظــارت 
بــر حــوزه فــروش مشــاغل خانگــی اســت، همچنيــن ايــن اپليكيشــن می توانــد در 

حــوزه آمــوزش مهــارت نيــز كمك كننــده باشــد. 

به دنبال آموزش رایگان هستیم 
ــی  ــی و آموزش ــته مهارت ــال بس ــه دنب ــازار ب ــته ب ــار بس ــرد: در كن ــح ك وی تصري
هســتيم و در ايــن ميــان قصــد داريــم از ظرفيــت آمــوزش فنــی حرفــه ای اســتفاده 
كنيــم، فنــی حرفــه ای علی رغــم اينكــه ظرفيــت بااليــی دارد، در حــوزه آمــوزش 
دچــار ســكون شــده اســت مــا می خواهيــم ايــن ظرفيــت را متحــول كنيــم و از آن 

در راســتای ايــن امراســتفاده كنيــم. 
همتيــان اظهــار كــرد: در حــال حاضــر بــرای كليــه افــراد متقاضــی كــه از مــا مجوز 
ــه  ــود دارد ك ــكان وج ــن ام ــد، اي ــهيل فرآين ــور تس ــه منظ ــد، ب ــت می كنن درياف
ــی خــود را بيــان و طــی 6 مــاه گواهــی  براســاس خوداظهــاری مهارت هــای تجرب
مهــارت فنــی حرفــه ای دريافــت كننــد، همچنيــن افــراد دارای مهــارت می تواننــد 
ــای  ــد در كالس ه ــرد باي ــه ف ــود ك ــخيص داده می ش ــی تش ــد، گاه ــون دهن آزم

آموزشــی نيــز شــركت كنــد. 
وی تصريــح كــرد: برخــی از افــراد كــه در حــوزه مشــاغل خانگــی فعــال هســتند و 
ــد بنابرايــن مــا  ــرای آمــوزش را ندارن ــد امــكان پرداخــت هزينــه ب مجــوز می گيرن
بــه دنبــال ايــن هســتيم كــه شــرايط آمــوزش به صــورت رايــگان و نيمــه رايــگان را 
فراهــم و از ظرفيــت خــوب ســازمان فنــی حرفــه ای اســتفاده می كنيــم، همچنيــن 
ــوزه  ــن ح ــی در اي ــرايط كروناي ــال ش ــی 2 س ــه در ط ــی ك ــی از پلتفرم هاي بخش
ــكان را  ــن ام ــد و اي ــالم آمادگــی كردن ــی داشــته اند اع ــای مجــازی خوب آموزش ه
ــه ای در  ــرد توســط آزمون هــای فنــی  حرف ــرد را آمــوزش دهنــد و ف ــد كــه ف دارن

ــد.  ــت می كن امتحــان شــركت و گواهــی درياف

۳۱ تعاونی استانی مشاغل خانگی در کشور ایجاد می شود 
رئيــس دبيرخانــه ســتاد ســاماندهی و حمايــت از مشــاغل خانگــی وزارت تعــاون،كار 
و رفــاه اجتماعــی بيــان كــرد: در حــوزه تعاونــی نيــز بــه دنبــال ايــن هســتيم كــه 
31 تعاونــی اســتانی در كشــور شــكل بگيــرد، از قديم االيــام تاكنــون تعاونی هــا بــه عنوان 
نهــادی بسترســاز از ظرفيــت خوبــی برخــوردار بودنــد امــا بــه مــرور زمــان كارايــی 

خــود را از دســت دادنــد و بــه فراموشــی ســپرده شــدند. 
وی گفــت: در ايــن دولــت و وزارت مــردم نــگاه مــا ايــن اســت كــه تعاونی بــا نظارت 
مــا در اســتان ها تشــكيل شــود، تعاونــی بــا اســتفاده از مزيتهــای منطقــه ای افــرادی را 
كــه دارای هنــر و مهــارت هســتند امــا دچــار مشــكل عرضــه هســتند و نمی تواننــد 

ــه  ــواد اولي ــن م ــد، همچني ــاماندهی می كن ــايی و س ــوند را شناس ــازار ش ــذب ب ج
توســط تعاونــی تهيــه می شــود، فــرد كار را توليــد می كنــد و محصــوالت توســط 

تعاونی هــای اســتانی بــا اســتفاده از اپليكيشــن بــه فــروش می رســد. 
ــر  ــا يكديگ ــبكه ای ب ــورت ش ــه ص ــتانی ب ــای اس ــد: تعاونی ه ــادآور ش ــان ي همتي

ــد.  ــرار می گيرن ــور ق ــی كش ــه تعاون ــد و زيرمجموع ــرار می كنن ــاط برق ارتب
وی خاطرنشــان كــرد: بــا شــروع بــه كار دولــت ســيزدهم نــگاه از ميزمحوری به ســمت 
مردم محــوری حركــت كــرده اســت، افــق نــگاه دولــت در ايــن عرصــه ترســيم شــده 
و تمامــی وزارتخانه هــا و دســتگاه های اجرايــی موظــف هســتند كــه بــا ايــن نــگاه 
جلــو برونــد، نيــاز اســت كــه مــردم بداننــد مســئولين كنار آن هــا قــرار دارنــد، ما در 

ــف در  ــای مختل ــه از معاونت ه ــم ك ــده داري ــر عه ــه را ب ــن وظيف ــردم اي وزارت م
ســفرهای رياســت جمهــور باشــيم و از نزديــك بــا تشــكيل ميــز خدمــت مشــكالت 
ــيار  ــی بس ــت های مردم ــم درخواس ــنويم. حج ــی ش ــردم را م ــای م ــه ه و دغدغ
ــا حوزه هــای  ــا تســهيالت ي ــه در حــوزه اشــتغال ي باالســت و هــر درخواســتی ك

ــم.  ــری می كني ــد را پيگي ــا دارن ــر حوزه ه ــط كار و ديگ بازرســی و رواب
رئيــس دبيرخانــه ســتاد ســاماندهی و حمايــت از مشــاغل خانگــی وزارت تعــاون، 
ــاه اجتماعــی بيــان كــرد: در حــوزه مشــاغل خانگــی تــالش می كنيــم از  كار و رف
ــفرهای  ــكالت را در س ــيم و مش ــته باش ــی داش ــد ميدان ــاغل بازدي ــای مش طرح ه
اســتانی احصــا و تفكيــك كنيــم؛ نهادهايــی ماننــد كميتــه امــداد، بســيج، بنيــاد 

مســتضعفان، ســتاد اجرايــی فرمــان حضــرت امــام و آســتان قــدس رضــوی جــزو 
نهادهــای حمايتــی هســتند كــه در كارگــروه نهادهــای حمايتــی در ذيــل دبيرخانــه 
شــورای عالــی اشــتغال ديــده شــدند و بــرای هــر كــدام شــرح وظايفــی در نظــر 

گرفتــه شــده اســت. 
وی گفــت: مــا بــه دنبــال ايــن هســتيم كــه بــا ايــن نهادهــای حمايتــی وحــدت 
رويــه داشــته باشــيم، هركــدام از ايــن نهادهــا ظرفيــت و بودجــه خوبــی دارنــد و 
در ســال جديــد بــا توجــه بــه فرمــان ســال حضــرت آقــا بايــد بــه ســمت اشــتغال 
ــرانان  ــغلی و پيش ــری ش ــه در راهب ــت ك ــی اس ــاد خوب ــداد نه ــه ام ــد، كميت برون
ــن  ــوازی كاری در اي ــا گاهــی شــاهد م ــرده اســت ام ــی عمــل ك ــه خوب شــغلی ب
ــی  ــای اجراي ــود. برنامه ه ــظ ش ــه حف ــد وحــدت روي ــذا باي خصــوص هســتيم و ل
ــری  ــه راهب ــن نام ــز در آيي ــی ني ــه دســتگاه های اجراي ــی كلي اشــتغال و كارآفرين
ــی شــكل  ــده شــده و ظرفيــت خوب ــوم ملــی اشــتغال نيــز دي و توســعه زيســت ب

گرفتــه اســت.
ــی مشــاغل خانگــی كــه  ــه طــرح توســعه مل ــا اشــاره ب ــه ب ــن مســئول در ادام اي
ــه صــورت پايلــوت در برخــی از اســتان ها انجــام شــده اســت، بيــان كــرد: هــم  ب
اكنــون در پايــان ايــن طــرح قــرار داريــم، در ايــن طــرح جهــاد دانشــگاهی ملــزم 
ــا  ــود كــه طرح هــای مشــاغل خانگــی را در ســطح اســتانها جــذب نمايــد كــه ت ب
ــد امــا در برخــی اســتان ها از جملــه قزويــن اهــداف  حــدودی موفــق عمــل كردن

طــرح محقــق نشــده اســت. 
وی تصريــح كــرد: در اســتان قزويــن بــه دليــل عدم همــكاری برخــی از دســتگاه ها، 
جهــاد دانشــگاهی نتوانســت ايــن طــرح را بــه ميــزان مــورد نظــر محقــق كننــد، 
از ايــن بــه بعــد در نظــر داريــم از ظرفيــت پژوهشــی و فناورانــه جهــاد دانشــگاهی 

اســتفاده كنيــم. 
رئيــس دبيرخانــه ســتاد ســاماندهی و حمايــت از مشــاغل خانگــی وزارت تعــاون،كار 
ــی،  ــت پژوهش ــی از ظرفي ــاغل خانگ ــرح مش ــرد: در ط ــان ك ــی بي ــاه اجتماع و رف
ايده هــای خالقانــه و ظرفيــت آموزشــی جهــاد دانشــگاهی اســتفاده خواهيــم كــرد 
چــرا كــه جهــاد دانشــگاهی در حــوزه پژوهــش و آمــوزش اقدامــات خوبــی انجــام 

داده اســت. 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اعطــای مجــوز طرح هــای مشــاغل خانگــی بيــان كــرد: 
از زمانــی كــه درگاه ملــی مجوزهــای كســب و كار عملياتــی شــده اســت در وزارت 
مــردم هــم بنــا بــر ايــن شــد كــه در حــوزه مشــاغل خانگــی اعطــای مجوز تســهيل 
شــده و بــا يــك فرآينــد صــدور مجــوز آنــی و ســه روزه تاكنــون موفــق عمــل كــرده 
اســت، مــا 2 نــوع مجــوز داريــم، مجــوز ثبــت محــور كــه بــه صــورت آنــی صــادر 
می شــود؛ دســته ديگــر رشــته هــای نيازمنــد مجــوز هســتند كــه نيــاز بــه تاييــد 
ــازه زمانــی ســه روزه  و نظــارت پســينی دســتگاه های اجرايــی دارد كــه در يــك ب
و البتــه نظــارت دســتگاههای اجرايــی صــادر می شــود؛ اهــم مجوزهــای مــا ثبــت 
محــور و آنــی اســت بــه طــوری كــه از 509 رشــته 350  رشــته ثبــت محــور و 

159 رشــته مجــوز محــور هســتند. 
ــن فرآينــد تســهيل گــری  ــا اي ــم ب ــان خاطرنشــان كــرد: اميدواري همتيــان در پاي
در حــوزه مشــاغل بــه مرحلــه ای از نقشــه راه خــود برســيم كــه ديگــر احتيــاج 
ــغلی را  ــود ش ــه خ ــای خان ــد در فض ــردی بتوان ــد و هرف ــوز نباش ــدور مج ــه ص ب
داشــته و محصولــی توليــد كنــد و در واقــع بــه ســمت مشــاغل خانوادگــی برويــم 
و هــر خانــواده ای بتوانــد بــا كمــك همــه اعضــای خانــواده هــم درآمــدی مناســب 
ــی از ســوی  ــی خوب ــش آفرين ــد كشــور نق ــم در بحــث تولي ــته و ه ــی داش و كاف

ــواده هــای ايرانــی شــكل بگيــرد. خان

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اعالم کرد 

۲۰۰ هزار شغل پایدار در حوزه مشاغل خانگی
 ایجاد می شود

رئيــس دبيرخانــه ســتاد ســاماندهی و حمايــت از مشــاغل خانگــی وزارت 

تعــاون،كار و رفــاه اجتماعــی گفــت: در طــرح مشــاغل خانگــی از ظرفيــت 

ــگاهی  ــاد دانش ــی جه ــت آموزش ــه و ظرفي ــای خالقان ــی، ايده ه پژوهش

اســتفاده خواهيــم كــرد چــرا كــه جهــاد دانشــگاهی در حــوژه پژوهــش و 

ــی انجــام شــده اســت.  آمــوزش اقدامــات خوب

همتيــان همزمــان بــا ســفر رئيــس جمهــور بــه اســتان قزويــن، ضمــن 

بازديــد از پيشــران فــرش جهــاد دانشــگاهی، در گفتگــو بــا ايســنا تصريــح 

ــه حــوزه مشــاغل خانگــی دارد و  ــژه ای ب ــگاه وي ــت ســيزدهم ن ــرد: دول ك

تــالش می كنــد بــرای بانــوان سرپرســت خانــوار كــه بيشــترين متقاضيــان 

جامعــه هــدف مشــاغل خانگــی هســتند فضــای مناســبی را ايجــاد كند كه 

طــی آن خودكفــا شــوند، بــه خوداشــتغالی برســند و از آســيب های اجتماعی 

كــه در معــرض آن قــرار دارنــد دور شــوند. 

وی افــزود: نــگاه دولــت نســبت بــه ايــن قشــر خــاص حمايتــی اســت، 

وزارت كار در ايــن راســتا نقشــه راهــی ترســيم نمــوده اســت كه براســاس آن 

تــا پايــان ســال 1401 بايــد بتوانيــم 200 هــزار شــغل پايــدار در حوزه مشــاغل 

خانگــی را ايجــاد كنيــم، رســيدن بــه ايــن هــدف زمانــی محقــق می شــود 

كــه بــه مســئله بــازار فــروش و عرضــه توجــه جــدی داشــته باشــيم. 
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مالکیت معنوی 

ویژه اطالع رسانی اشتغال

دعوت به همکاری

يك شركت پيمانكاري جهت تكميل كادر خود در 
استان  چهارمحال و بختياري، شهركرد از افراد واجد 

 شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
 حسابدار 

 خانم، تمام وقت،  ليسانس
 داشتن حداقل 2 سال سابقه كار در زمينه حسابداري

Office تسلط به نرم افزار 
 داراي روحيه كار تيمي

 منظم و داراي توانايي مديريت فردي
 داشتن توانايي پيگيري مداوم و دقيق

 توانايي تجزيه و تحليل حساب ها
 حقوق اداره كاري، بيمه

 منشي آشنا به حسابداري 
 خانم، تمام وقت،  كارداني

 داشتن حداقل 2 سال سابقه كار

Office تسلط كار با كامپيوتر و نرم افزار 
برقراري تماس هاي تلفني مديريت و واحد اداري مالي 

 و پاسخ گويي به تلفن ها
 داراي روحيه كار تيمي

 بايگاني موارد مالي اداري
 منظم و داراي توانايي مديريت فردي
 داشتن توانايي پيگيري مداوم و دقيق

 انجام امورات محوله
 حقوق اداره كاري، بيمه

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم با شماره تلفن  
 زير از ساعت 8-12 تماس حاصل نمايند.

 03833346434
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113179 

دعوت به همکاری

 سرپرست كارگاه 
 آقا، تمام وقت

 حداقل ليسانس و يا باالتر رشته عمران
داراي سابقه كار در شركت هاي پيمانكاري فعال

  در پروژه هاي صنعتي و عمراني
حداقل سابقه كاري: 15 سال )داراي حداقل 10 سال 

سابقه سرپرستي در حيطه كاري مدنظر بوده و ارائه رضايت 
 نامه و ديگر مستندات مرتبط الزامي مي باشد.(

 محل فعاليت: اطراف دهلران )محدوده دشت عباس(
 شرايط كار: 23 روز كار در محل پروژه و7 روز مرخصي
لطفا فقط كساني كه در صنعت نفت و گاز سابقه كاري 

دارند رزومه ارسال نمايند، در غير اينصورت به رزومه هاي 
 نامرتبط ترتيب اثر داده نمي شود.
 بيمه، پاداش، وام،صبحانه، ناهار
 سرويس رفت و برگشت، اسكان

 كمك هزينه آموزشي، فضاي استراحت
 پزشك سازماني

 كارشناس كنترل پروژه 
 آقا، تمام وقت

 رشته تحصيلي صنايع )مقطع كارشناسي و باالتر(
P6 مسلط به نرم افزار 

سابقه كار در شركت هاي پيمانكاري فعال در پروژه هاي 
 صنعتي و عمراني

حداقل سابقه كاري 12 سال )داراي حداقل 5 سابقه 
در حيطه كاري مدنظر بوده و ارائه رضايت نامه و ديگر 

 مستندات مرتبط الزامي مي باشد.(
 23 روز كار در محل پروژه و7 روز مرخصي

 بيمه، پاداش، وام، صبحانه، ناهار، سرويس رفت و برگشت
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم مدارك مستند 
و رزومه كاري خود را الزاما با ذكر حقوق درخواستي به 

 ايميل زير ارسال نمايند.
 info@jpc-co.ir

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113177 : لینک

 NGL3100 شركت جهان پيمان كاسپين فعال در پروژه هاي صنعتي استان ايالم، محدوده دشت عباس، پروژه
افراد واجد شرايط را جهت تصدي سمت هاي شغلي ذيل استخدام مي نمايد.

دعوت به همکاری

شركت مهندسی انرژی گستران نيمروز در راستای تكميل كادر نيروی انسانی مورد نياز خود در استان سيستان و بلوچستان در 
رشته های شغلی مندرج در جدول شماره 2 از بين آقايان و از طريق برگزاری آزمون كتبی و مصاحبه تخصصی و تاييد صالحيت، به 
ترتيب از باالترين نمره با اولويت بومی بودن جهت شهرستانهای استان )مندرج در جدول شماره 1( به صورت قرارداد موقت پيمانكاری 

با شرايط به شرح ذيل جذب می نمايد. مهلت ثبت نام تا 14 ارديبهشت 1401 می باشد.
شرايط عمومی

 1 -داشتن تابعيت جمهوری اسالمی ايران.
 2 -التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی و اصل واليت فقيه

3 -انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانونی دائم )مالك محاسبه تاريخ كارت پايان خدمت، زمان برگزاری آزمون به تاريخ 
 1401/02/23 می باشد(.

 تبصره: تحت هيچ شرايطی كارت معافيت پزشكی مورد قبول نمی باشد.
 4 -عدم اعتياد به مواد مخدر، روانگردان ها، دخانيات و مشروبات الكلی.

 5 -نداشتن سابقه محكوميت كيفری و ارائه گواهی عدم سوءپيشينه.
 6 -داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانايی وظايف محوله.

 7 -دارا بودن شرايط احراز شغل مطابق جدول شماره 2.
 8 -عدم عضويت در هيات مديره يا مديريت عامل شركت های پيمانكاری ديگر.

 9 -نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به ديگر سازمانها و شركتهای دولتی و خصوصی
10 -احراز صالحيت های موردنظر و تاييد گزينش شركت پس از قبولی در آزمون كتبی و مصاحبه

 شرايط اختصاصی
 1 -دارا بودن مدرك تحصيلی كاردانی برق )كليه گرايش های(

 مالك عمل برای تاريخ فراغت از تحصيل قبل از 1401/02/23 می باشد.
 2 -داشتن شرايط سنی در هنگام برگزاری آزمون يا تاريخ 1401/02/23 به شرح ذيل:

 1-2 -حداكثر سن 30 سال تمام برای تمامی متقاضيان
 2-2 -مدت انجام خدمت سربازی تا 24 ماه به حداكثر سن فوق الذكر اضافه خواهد شد.

3-2 -برای متقاضيان آزمون در صورت داشتن سابقه تأمين اجتماعی مرتبط با رشته انتخابی )در زمينه انتقال و فوق توزيع( به 
 مدت 8 سال به حداكثر سن فوق الذكر اضافه می گردد.

4-2 -در مورد شركت كنندگان شاهد، جانباز و آزادگان و فرزندان آنها در صورت ارائه مدرك به ميزان 5 سال به حداكثر سن فوق 
 اضافه خواهد شد.

 3 -حداقل قد 160 سانتی متر و وزن متناسب و برخورداری از سالمت جسم و روان، قدرت تحرك و توانائی انجام وظيفه.
4 -نداشتن مشكل بينائی، شنوائی، لكنت زبان، بيماری های خاص و يا حوادثی كه منجر به استفاده از پالتين در بدن شده 

 باشد)براساس گواهی سالمت پزشك(.
 شروع ثبت نام: از 1 ارديبهشت 1401

 مهلت ثبت نام: تا 14 ارديبهشت 1401
 دريافت كارت آزمون: 18 الی 21 ارديبهشت 1401

زمان برگزاری آزمون: 23 ارديبهشت 1401
داوطلبان واجد شرايط جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتی : https://azmoon.nri.ac.ir مراجعه نمايند .

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113183 

ــز  ــای مرك ــا و فعاليت ه ــوی ضمــن تشــريح برنامه ه ــت معن ــز مالكي ــس مرك رئي
مالكيــت معنــوی گفــت: ســال 1401 كــه بــه نــام ســال »توليــد، دانــش بنيــان 
و اشــتغال آفريــن« نام گــذاری شــده اســت بــرای مــا بســيار مهــم اســت. مــا در 
راســتای  ايــن شــعار و حمايــت از شــركت های دانش بنيــان ميــز خدمــت ويــژه 
شــركت های دانش بنيــان كارگــروه ويــژه ای را بــرای ايــن منظــور تشــكيل داديــم.

ــان  ــركت های دانش بني ــت ازش ــعه و حماي ــرای توس ــه ب ــه اينك ــاره ب ــا اش وی  ب
تــالش می كنيــم گفــت: بــر اســاس مصوبــه ای كــه از هيــات مقررات زدايــی اخــذ 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــا معاون ــكاری ب ــت هم ــای الزم جه ــم، هماهنگی ه كردي
رياســت جمهــوری بــرای ايجــاد اتصــال الكترونيكــی بــا ايــن معاونــت در جهــت 
تســهيل وكمــك بــه شــركت های دانــش بنيــان صــورت پذيرفتــه اســت و در نظــر 
داريــم از طريــق اتصــال الكترونيكــی شــركت ها و فعــاالن حــوزه دانش بنيــان كــه 
قصــد دريافــت خدمــات از مركــز مالكيــت معنــوی دارندبــه مــا معرفــی شــوند تــا 

ــه پرونده هــای آن هــا را تســريع كنيــم. بتوانيــم رســيدگی ب

ــان  ــی شــركت های دانش بني ــه ســرمايه اصل ــح اينك ــا تصري ــری ب ــر ميرطاه دكت
ــوق  ــه از حق ــم ك ــود می داني ــه خ ــا وظيف ــت: م ــت گف ــری آنهاس ــی فك داراي
ــت  ــان صيان ــش بني ــوزه دان ــال در ح ــركت های فع ــراد و ش ــری اف ــت فك مالكي
ــان در  ــش بني ــوزه دان ــاالن ح ــه فع ــن اســت ك ــا اي ــالش م ــن رو ت ــم. از اي كني
ــی  ــای صنعت ــرح ه ــت ط ــات و ثب ــت اختراع ــاری، ثب ــم تج ــت عالئ ــوزه ثب ح

ــند. ــته باش ــكلی نداش مش
وی بــا تبريــك روز ششــم ارديبهشــت مــاه بــه عنــوان روز جهانــی مالكيــت فكــری 
و بــا اشــاره بــه اينكــه ســامانه هايی بــرای پاســخگويی بــه فعــاالن اقتصــادی و توليــد 
كننــدگان در مركــز مالكيــت معنــوی ايجــاد شــده اســت گفــت: از طريــق اتصــال 
الكترونيكــی كــه بــرای اوليــن بــار بــا دســتگاه های مختلــف از جملــه وزارت صمــت 
و ســازمان غــذا و دارو در ســال 1400 و 1401ايجــاد شــد تــالش كرديــم فرآيندهــا 
ــود بســيار  ــده هــای مالكيــت فكــری را كــه قبــال طوالنــی ب ــه پرون و رســيدگی ب
كاهــش بدهيــم و در واقــع يكــی از كارهــای مهمــی كــه انجــام داديــم ايــن اســت 

كــه ايــن فرآيندهــا بــرای اظهارنامــه هــای مختلــف از پنج مــاه بــه كمتــر از 20 روز كاهش 
يافتــه اســت. در واقــع تــالش مــا ايــن اســت كــه در كمتريــن زمــان خدمــات خــود 

را بــه توليدكننــدگان ايــن بخــش ارائــه كنيــم.

میز خدمت در مرکز مالکیت معنوی ایجاد شد
ــان و  ــش بني ــد، دان ــال تولي ــه س ــاره ب ــا اش ــوی ب ــت معن ــز مالكي ــس مرك  رئي
اشــتغال آفريــن يــادآور شــد: از ابتــدای ســال و همزمــان بــا پيــام رهبــر معظــم 
ــت و  ــز خدم ــان، مي ــركت های دانش بني ــردی ش ــی راهب ــورای عال ــالب ش انق
ــناد  ــت اس ــازمان ثب ــان در س ــوزه دانش بني ــای ح ــری فعاليت ه ــروه پيگي كارگ

ــالك ايجــاد شــده اســت. و ام
وی تصريــح كــرد: در راســتای دســتور دكتــر بابائــی، معــاون قــوه قضائيــه و رئيس 
ســازمان مبنــی بــر اســتفاده حداكثــری از ظرفيت هــا در جهــت كمــك بــه ايــن 
ــژه شــركت های دانش بنيــان  ــه خدمــات مالكيــت فكــری وي شــركت ها، ميــز ارائ
ــا شــركت هايی كــه متقاضــی ثبــت مالكيت هــای فكــری  ــم ت ــدازی كردي را راه ان
ــه مشــاوره در هــر زمينــه ای از جملــه انتخــاب عالمــت،  خــود هســتند و نيــاز ب
ــن  ــه اي ــا مراجعــه ب ــد، بتواننــد ب طــی كــردن فراينــد ثبــت اظهارنامــه و ... دارن
ــرار  ــن ق ــوند. همچني ــد ش ــا بهره من ــكاران م ــاوره های هم ــت از مش ــز خدم مي
اســت بــا همــكاری معاونــت علمــی و فنــاوری رياســت جمهــوری، مســير ســبزی 
ــان  ــركت های دانش بني ــای ش ــه اظهارنامه ه ــيدگی ب ــد رس ــريع فراين ــت تس جه

ايجــاد گــردد.
بخــش دوم اقدامــات حمايتــی مركــز بــرای اين گونــه شــركت ها، شــامل 
توانمندســازی آن هــا در حــوزه مالكيــت فكــری اســت كــه بــا توجــه بــه اين كــه 
ــد  ــت، می توان ــری اس ــای فك ــاً دارايی ه ــركت ها عمدت ــن ش ــی اي ــی اصل داراي
ــز  ــز، مرك ــه ني ــن رابط ــد. در اي ــته باش ــا داش ــت آن ه ــری در موفقي ــش مؤث نق
مالكيــت معنــوی اقدامــات خوبــی را انجــام داده و برنامه هايــی را نيــز در دســت 
ــری  ــت فك ــی مالكي ــع مل ــكاری مرج ــا هم ــته و ب ــال گذش ــام دارد. از س انج
ــرای  ــری ب ــت فك ــم مالكي ــا مفاهي ــنايی ب ــت های »آش ــله نشس ــوئيس، سلس س
ــه  ــر دو هفت ــن نشســت ها ه ــد. اي ــاز گردي شــركت های كوچــك و متوســط« آغ
ــی همچــون اهميــت مالكيــت  ــا موضوعات ــن شــركت ها و ب ــا حضــور اي ــار ب يك ب
ــوه  ــری، نح ــای فك ــت مالكيت ه ــان، مديري ــركت های دانش بني ــرای ش ــری ب فك
تنظيــم و مذاكــره قراردادهــای فرانشــيز و تقويــت عالمــت هــای تجــاری نوپــا در 

ــد. ــزاری می باش ــال برگ ــروف ... در ح ــای مع ــت ه ــر عالم براب
ــور  ــالك كش ــناد و ام ــت اس ــازمان ثب ــوی س ــت معن ــز مالكي ــس مرك رئي
ــری  ــت فك ــای مالكي ــی و كارگاه ه ــف آموزش ــای مختل ــزاری دوره ه ــه برگ ب
ــا  ــان ب ــت: همزم ــرد و گف ــاره ك ــوزه اش ــن ح ــاالن اي ــتگاه ها و فع ــرای دس ب
ــن  ــری و همچني ــت فك ــی مالكي ــم انديش ــری، ه ــت فك ــی مالكي روز جهان
سلســله نشســت های آموزشــی در تهــران و اســتان های مختلــف بــرای 

شــركت های دانــش بنيــان برگــزار می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اينكــه ســرمايه اصلــی شــركت های دانش بنيــان دارايــی فكــری 
آنــان اســت، اظهــار داشــت: اخــذ عالئــم تجــاری بــرای توليــدات دانــش بنيــان 
ــوی  ــت معن ــز مالكي ــا در مرك ــن م ــن رو اي ــت و از اي ــت اس ــز اهمي ــيار حائ بس
تــالش مــی كنيــم ضمــن تســهيل و تســريع فراينــد ثبــت بــرای ايــن شــركت ها، 

آمــوزش هــای الزم را در ايــن زمينــه را نيــز بــه آن هــا ارائــه كنيــم.

همکاری با سازمان جهانی مالکیت فکری
رئيــس مركــز مالكيــت معنــوی ســازمان ثبــت اســناد كشــور بــه همــكاری خــوب 
ــرد و  ــاره ك ــو( اش ــری )وايپ ــت فك ــی مالكي ــازمان جهان ــا س ــز ب ــن مرك اي

ــت  ــی مالكي ــازمان جهان ــا س ــترك ب ــروژه مش ــرای 8 پ ــت: اج ــار داش اظه
ــار اتفــاق  فكــری را در دســتور كار داريــم كــه همگــی آن هــا بــرای اوليــن ب
ــزاری  ــد. برگ ــه شــمار می رون ــرای كشــورمان ب ــتاورد مهمــی ب ــاده و دس افت
ــار،  ــن ب ــرای اولي ــران ب ــو در اي ــتانه وايپ ــه تابس ــی مدرس ــن الملل دوره بي
ــه اســناد  ــه سيســتم دسترســی ب عملياتــی نمــودن پــروژه تيســك، اتصــال ب
ــگاه  داده هــای تجــاری اطالعــات  ــه پاي ــو، دسترســی ب ــراع )DAS( وايپ اخت
اختــراع و توانمندســازی شــركت های دانش بنيــان در زمينــه برندســازی، 

ــت. ــن پروژه هاس ــه ی اي از جمل
 

توسعه آموزش های مالکیت فکری با همکاری 
جهاد دانشگاهی

ميرطاهــری بــه همــكاری بــا نهادهــای مختلــف از جملــه جهــاد دانشــگاهی اشــاره 
ــگاهی در  ــاد دانش ــا جه ــكاری ب ــترك هم ــه مش ــا تفاهم نام ــت: امض ــرد و گف ك
دســتور كار دو دســتگاه قــرار دارد. محــور همــكاری بــا جهــاد دانشــگاهی همكاری 
ــه هــدف در حــوزه  ــه جامع ــای الزم ب ــه آموزش ه ــرای ارائ در حــوزه آموزشــی ب
ــت  ــی مالكي ــا روز جهان ــان ب ــه همزم ــم نام ــن تفاه ــت. اي ــری اس ــت فك مالكي
فكــری بــه امضــای دكتــر بابايــی رياســت ســازمان ثبــت اســناد و امــالك كشــور و 
دكتــر طيبــی رئيــس جهــاد دانشــگاهی می رســد. ميرطاهــری در پايــان اظهار داشــت 
مركــز مالكيــت معنــوی در يــك مــدت زمــان مشــخص40مرجع بررســی ماهــوی 
اختراعــات را كــه در دانشــگاهها و مراكــز علمــی قــرار دارنــد را مــورد آمــوزش و 
ــه شــركت هــای دانــش بنيــان و افزايــش  پايــش قــرار داد و موضــوع آمــوزش ب
آگاهــی عمومــی خصوصــا ذينفعــان مالكيــت فكــری جــزو اولويــت هــای اصلــی 
ــه  مــا در ســال 1401خواهــد بــود ضمــن اينكــه در ســال 1400 نيــز نزديــك ب

30 دوره آمــوزش تخصصــی مالكيــت فكــری را برگــزار كرديــم.

مدرسه تابستانی مالکیت فکری راه اندازی می شود
ــاره  ــا اش ــور ب ــناد كش ــت اس ــازمان ثب ــوی س ــت معن ــز مالكي ــس مرك رئي
بــه اهميــت موضــوع مالكيــت فكــری گفــت: مدرســه تابســتانی مالكيــت فكــری 

بــا همــكاری يكــی از مراكــز علمــی راه انــدازی مــی شــود.
بــه گــزارش بــازاركار، دكتــر ميرطاهــری همزمــان بــا روز جهانــی مالكيــت فكــری 
ــه  ــری ب ــت فك ــوزش مالكي ــرد: آم ــان ك ــن روز خاطرنش ــك اي ــن تبري ضم
ــت  ــز مالكي ــای مرك ــه ه ــی از برنام ــان يك ــان و ذيفع ــش بني ــای دان ــركت ه ش

معنــوی ســازمان ثبــت اســناد كشــور اســت.
ــان و  ــرای دانشــجويان، دانــش آموختــگان ، جوان وی آمــوزش مالكيــت فكــری ب
ــان و  ــش بني ــوزان را مهــم توصيــف كــرد و گفــت: در ســال توليد،دان ــش آم دان
اشــتغال آفريــن آمــوزش مالكيــت فكــری را بــه طــور جــدی دنبــال مــی كنيــم و 
در ايــن راســتا، پلتفرمــی را نيــز بــرای توســعه مالكيــت فكــری بــا عنــوان پــروژه 

تيســك را در دســتور كار داريــم.
رئيــس مركــز مالكيــت معنــوی ســازمان ثبــت اســناد كشــور بــه نواختــن زنــگ 
مالكيــت فكــری همزمــان بــا روز جهانــی مالكيــت فكــری اشــاره كــرد و گفــت؛ 
آييــن نواختــن زنــگ مالكيــت فكــری در يكــی از مــدارس اســتعدادهای درخشــان 
ــری  ــت فك ــا مالكي ــنايی ب ــد. آش ــدا در آم ــه ص ــن روز ب ــت اي ــتای اهمي در راس
ــر  ــوزان را تحــت تاثي ــش آم ــد آينــده شــغلی دان موضوعــی اســت كــه مــی توان

قــرار دهــد.  

گفتگو: اميرعلی بينام

دکتر میرطاهری در گفتگو با بازارکار تشریح کرد:

برنامه های مرکز مالکیت معنوی برای حمایت
 از کسب و کارها و اشتغال دانش بنیان

رئيــس مركــز مالكيــت معنــوی ســازمان ثبــت اســناد و امــالک كشــور از كســب رتبه هــای برتــر جهانــی در حــوزه  ثبــت اظهارنامه هــای عالئــم 
تجــاری، طرح هــای صنعتــی و اختراعــات در دنيــا خبــر داد و اعــالم كــرد: ايــران در زمينــه ثبــت اظهارنامــه عالئــم تجــاری بعــد از آمريــكا و چيــن 
در مقــام ســوم و در حــوزه ثبــت اظهارنامــه طرح صنعتــی در مقــام ۱۲ دنيــا قــرار گرفتــه اســت. وی اضافــه كــرد: ايــران در حــوزه ثبــت اظهارنامــه 

اختــراع نيــز رتبــه ۲۱ را در كل دنيــا بــه خــود اختصــاص داده اســت.و ايــن نشــان دهنــده اهميــت موضــوع ســرمايه فكــری در ايــران اســت . 
وی  گفــت: ايــران در رتبــه ســوم جهانــی ثبــت اظهارنامــه عالئــم تجــاری و رتبــه ۱۲ ثبــت اظهارنامــه طــرح هــای صنعتــی و رتبــه   ۲۱ اختراعــات 

قــرار دارد كــه البتــه بــا برنامــه ريــزی هــای صــورت گرفتــه در ســال ۱40۱ ســعی بــر توجــه بــه ارتقــای كيفــی موضــوع داريم تــا كميــت آن .
ســيد محمدعلــی ميرطاهــری در ايــن گفتگــو، همزمــان بــا روز جهانــی مالكيــت فكــری از ارتقــاء ايــران در شــاخص جهانــی نــوآوری در ســال ۲0۲۱ 
خبــر داد و اعــالم كــرد: ايــران در شــاخص جهانــی نــوآوری ۲0۲۱ هــم بــا ۷ پلــه صعــود نســبت بــه ســال ۲0۲0 در رتبــه 60 دنيــا جــای گرفته اســت. 

كــه در حــوزه كســب و كار مــی توانــد بــرای كشــورمان اميدبخش باشــد.
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دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

 كارشناس توليد 
 آقا، تمام وقت

 شيمي آلي، شيمي محض و شيمي كاربردي، پليمر
 داراي كارت پايان خدمت

 حداكثر سن 35 سال
 بيمه از بدو استخدام

 وعده غذايي ناهار و شام
 امكان اسكان در محل واحد توليدي وجود دارد.

امكان گذراندن دوره امريه در صورت واجد شرايط بودن 
 و طي مراحل قانوني وجود دارد.

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

 employees.cv22@gmail.com

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113173

شركت توليدي و دانش بنيان مواد شيميايي ناب اكسير پايا شيمي جهت تكميل كادر خود از استان ايالم جهت 
كار در شهرك صنعتي اشتهارد از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

 يك شركت توليدي محصوالت پزشكي جهت تكميل 
كادر خود در استان  اصفهان از افراد واجد شرايط زير 

 دعوت به همكاري مي نمايد.
مهندس مكانيك: آقا، تمام وقت، با گرايش جامدات يا 

 ساخت و توليد، حداقل ليسانس

مسلط به فرايندهاي ساخت، مسلط به نقشه كشي 
inventor صنعتي، مسلط به نرم افزار 

 مسلط به ICDL، توافقي
واتساپ 09134237386

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113167 : لینک

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت سما سازه ميزدج
 جهت تكميل كادر خود در استان چهارمحال 

و بختياري از افراد واجد شرايط زير دعوت 
به همكاري مي نمايد.

 سرپرست كارگاه
 آقا، تمام وقت، مسلط به كليه امور راهسازي

 بيمه، حقوق توافقي
 mojtaba.najafi.1372@gmail.com

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113178 : لینک

كارخانه سها صنعت آرتا برای تكميل كادر خود در 
قزوين )تاكستان - منطقه صنعتی خرمدشِت قزوين(

 به افراد واجد شرايط زير نيازمند است
نيروی آشنا به پايپينگ و تاسيسات

تمام وقت، جهت فعاليت در بخش پايپينگ و اجرای 
تاسيسات كارخانه، آشنا به پايپينگ، جوشكاری و تاسيسات
ترجيحا ساكن تاكستان، حقوق ثابت، بيمه، اضافه كار

ساعت و روز كاری: شنبه تا پنج شنبه 9 تا 17
متقاضيان واجد شرايط می توانند از طريق راه اعالم شده  

ارتباط حاصل نمايند
p.bakhtiari@sahasanatarta.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك شركت ماشين سازی برای تكميل كارد مهندسی 
مكانيک خود در صفادشت )قپچاق( استان تهران از 
نيروهای جوان و پرتالش و عالقمند به كار تيمی 

دعوت به همكاری می نمايد:
مهندس مكانيك

آقا / خانم، سابقه كاری 1 سال
مسلط به solidworks و فرآيند های توليد

كارشناسی- كارشناسی ارشد، حقوق از 8 ميليون تومان
ساعت و روز كاری: شنبه تا چهارشنبه 8 تا 17 و 

پنج شنبه 8 تا 12
متقاضيان واجد شرايط می توانند رزومه خود را

 به ايميل اعالم شده ارسال نمايند.
bhpprdorder@gmail.com

ــوان و  ــان ج ــل از مخترع ــن تجلي ــزاری آيي ــا برگ ــان ب  همزم
ــترك  ــكاری مش ــه هم ــم نام ــری تفاه ــت فك ــی مالكي روز جهان
ــه  ــا ســازمان ثبــت اســناد و امــالك كشــور ب جهاددانشــگاهی ب
ــگاهی و  ــس جهاددانش ــي ريي ــا طيب ــر حميدرض ــای دكت امض
دكتــر حســن بابايــی معــاون قــوه قضائيــه و رئيــس ســازمان ثبت 

ــيد. ــالك كشــور رس ــناد و ام اس
موضــوع ايــن تفاهم نامــه چهــار ســاله، همــكاری مشــترك 
ــی،  ــوزش و كارآفرين ــاوری، آم ــش و فن ــای پژوه ــه ه در زمين
ايجــاد زيرســاخت هــای الزم در راســتای اشــتغال و كارآفرينــی، 
ــور  ــه منظ ــی ب ــاوره ای و تخصص ــات مش ــی، خدم ــور فرهنگ ام
طراحــی، اجــرا و نظــارت و پايــش پــروژه هــای ســازمانی و ارتقــاء 

ــت. ــازمانی و... اس ــاختارهای س س
امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد 

و امالک / توسعه همکاری ها در راستای تحقق مالکیت 
معنوی و اقتصاد دانش بنیان

رييــس جهاددانشــگاهی در مراســم امضــای تفاهم نامــه بــا 
ــراز اميــدواری كــه ايــن  ســازمان ثبت اســناد و امــالك كشــور اب
تفاهم نامــه بتوانــد گامــی در راســتای تحقــق مالكيــت معنــوی و 
ــه آن  ــز ب ــان در كشــور كــه در شــعار ســال ني اقتصــاد دانش بني

تاكيــد شــده اســت، باشــد.
بــه گــزارش بــازاركار، هم زمــان بــا برگــزاری همايــش روز 
جهانــی مالكيــت فكــری و نخســتين آئيــن تجليــل از مخترعيــن 
و طراحــان صنعتــی جــوان، تفاهم نامــه همــكاری مشــترك 
ــه  ــور، ب ــالك كش ــناد و ام ــازمان ثبت اس ــا س ــگاهی ب جهاددانش
امضــای دكتــر حميدرضــا طيبــی رييــس جهاددانشــگاهی و دكتر 
حســن بابايــی معــاون قــوه قضائيــه و رئيــس ســازمان ثبت اســناد 

و امــالك كشــور رســيد.
ايــن تفاهم نامــه چهارســاله، همــكاری مشــترك   موضــوع 
در زمينه هــای پژوهــش و فنــاوری، آمــوزش و كارآفرينــی، 

ــی،  ــتغال و كارآفرين ــتای اش ــاخت های الزم در راس ــاد زيرس ايج
امــور فرهنگــی، خدمــات مشــاوره ای و تخصصــی به منظــور 
طراحــی، اجــرا و نظــارت و پايــش پروژه هــای ســازمانی و ارتقــاء 

ــت. ــازمانی و... اس ــاختارهای س س

توسعه همکاری جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد
 و امالک در راستای تحقق مالکیت معنوی

ــا بيــان اينكــه جهاددانشــگاهی  ــن مراســم ب دكتــر طيبــی در اي
ــم و  ــد عل ــای تولي ــال 1359 در زمينه ه ــود را از س ــت خ فعالي
فنــاوری و انجــام تحقيقــات كاربــردی و تجــار ســازی آن هــا آغــاز 
كــرد افــزود: ســه پــارك علــم و فنــاوری و تعــداد زيــادی مراكــز 
رشــد و شــركت های نــوآور و فنــاور زيــر نظــر ايــن نهــاد مشــغول 
ــای ســازمانی جهاددانشــگاهی  ــا و واحده ــه در آن ه ــد ك فعاليتن

ــود. ــد می ش محصــوالت بســياری تولي

رييــس جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه اهميــت موضــوع مالكيــت 
ــا حفــظ مالكيــت معنــوی  معنــوی گفــت: يكــی از مشــكالت م
محصــوالت توليدشــده در ايــن نهــاد اســت، زيــرا بايــد مشــخص 
شــود كــه حق وحقــوق فنــاوری و محصــوالت توليدشــده توســط 
محققــان، آن هــم در شــرايطی كــه در اســتخدام جهاددانشــگاهی 
ــد،  ــان را گرفته ان ــان فعاليتش ــاداش زم ــتمزد و پ ــتند و دس هس

بــه چــه صــورت اســت.
در  موضــوع  ايــن  حــل  بــرای  اينكــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
جهاددانشــگاهی آئين نامــه ای تدويــن كرده ايــم ادامــه داد: امــا در 
هنــگام اجــرا بــه دليــل آنكــه تعييــن ايــن حقــوق بســيار ســخت 
اســت و پيچيدگی هــای خــاص خــود را دارد، بــا مشــكالتی 

مواجــه می شــويم.
ــول  ــک محص ــد ي ــه تولي ــان اينك ــه بابي ــی در ادام ــر طيب دكت
ــی در آن  ــل مختلف ــه عوام ــه كار تيمــی بزرگــی اســت ك فناوران

دخيــل هســتند گفــت: در اين مســير يكــی از مشــكالت قانــع كردن 
ــت و از  ــه اس ــزرگ فناوران ــای ب ــام پروژه ه ــرای انج ــران ب مدي
ديگــر مشــكالت می تــوان بــه بازاريابــی محصــوالت اشــاره كــرد.

رييــس جهاددانشــگاهی افــزود: فعــاالن در اداره مالكيــت معنــوی 
نقــش بســيار ارزنــده، حســاس و مهمــی دارنــد و بــرای ارزيابــی 

يــک محصــول بايــد جوانــب مختلــف آن را بســنجند.
وی بــا اشــاره بــه تفاهم نامــه جهاددانشــگاهی بــا ســازمان 
به عنــوان  نهــاد  ايــن  امــالك كشــور گفــت:  و  ثبت اســناد 
مجموعــه ای كــه تــوان علمــی و فناورانــه خوبــی دارد و در 
ــده ای  ــای ارزن ــز فعاليت ه ــی ني ــانی و اجتماع ــوم انس ــوزه عل ح
ــه در  ــن تفاهم نام ــای اي ــا امض ــر دارد ب ــد در نظ ــام می ده انج
ــژه  ــره وری و به وي ــرد و به ــاء عملك ــی و ارتق ــای آموزش حوزه ه
ــه كمــک ســازمان ثبت اســناد و  در حــوزه فناوری هــای جديــد ب

ــد. ــوی آي ــت معن ــازمان مالكي ــور و س ــالك كش ام
دكتــر طيبــی در پايــان ســخنانش ابــراز اميــدواری كــه بــا امضای 
ــت  ــق مالكي ــتای تحق ــی در راس ــم گام ــه بتواني ــن تفاهم نام اي
ــه آن  ــز ب ــان كــه در شــعار ســال ني معنــوی و اقتصــاد دانش بني

تاكيــد شــده، برداريــم.

حل مشکالت ثبتی شرکت های دانش بنیان
 در کمترین زمان

دكتــر بابايــی نيــز در ايــن مراســم گفــت: بعــد از نام گــذاری ســال 
ــن«  ــان و اشــتغال آفري ــد، دانش بني ــوان »تولي جــاری تحــت عن
يــک شــورای راهبــردی در ســازمان ثبت اســناد و امــالك كشــور 
تشــكيل داديــم تــا مشــكالت شــركت های دانش بنيــان را 

بــدون تشــريفات اداری انجــام دهيــم.
ــه  ــان اينك ــور بابي ــالك كش ــناد و ام ــازمان ثبت اس ــس س رئي
ــم  ــور داري ــده در كش ــه ثبت ش ــركت و موسس ــون ش دو ميلي
ادامــه داد: امــا بايــد بپذيريــم كــه بســياری از آن هــا ســوری 

ــايی  ــرای شناس ــی ب ــه كارگروه ــن زمين ــه در همي هســتند ك
ــم. ــا تشــكيل داده اي آن ه

 وی تعــداد شــركت های دانش بنيــان در كشــور را 6 هــزار 655 شــركت 
ــات  ذكــر كــرد و گفــت: در راســتای تحقــق شــعار ســال و منوي
مقــام معظــم رهبــری در تالشــيم مشــكالت فعــاالن ايــن حــوزه 

را مخصوصــاً در زمينــه ثبتــی در حــد امــكان برطــرف كنيــم.
ــور  ــا حض ــم ب ــن مراس ــری از اي ــش ديگ ــت در بخ ــی اس گفتن
ــس دانشــگاه آزاد اســالمی  ــدی طهرانچــی ريي ــر محمدمه دكت
و دكتــر علــی آقــا محمــدی عضــو مجمــع تشــخيص مصلحــت 
نظــام، آئيــن تجليــل از مخترعيــن و طراحــان صنعتــی جــوان 

برگــزار شــد.
ميرطاهــری بــه همــكاری بــا نهادهــای مختلــف از جملــه 
ــا  ــكاری ب ــور هم ــت: مح ــرد و گف ــاره ك ــگاهی اش ــاد دانش جه
ــه  ــرای ارائ ــی ب ــوزه آموزش ــكاری در ح ــگاهی هم ــاد دانش جه
ــه جامعــه هــدف در حــوزه مالكيــت فكــری  آموزش هــای الزم ب
اســت. ميرطاهــری در پايــان اظهــار داشــت: موضــوع آمــوزش بــه 
شــركت هــای دانــش بنيــان و افزايــش آگاهــی عمومــی خصوصــا 
ذينفعــان مالكيــت فكــری جــزو اولويــت هــای اصلــی مــا در ســال 
1۴۰1خواهــد بــود كــه در ايــن زمينــه از ظرفيــت هــای خــوب 

ــرد. ــم ك ــه اســتفاده خواهي ــن زمين ــاد دانشــگاهی در اي جه

دانشگاه ها جهت ثبت اختراع را از استعدادبنیان
 به دانش بنیان ببرند

رئيــس دانشــگاه آزاد اســالمی بــا اشــاره بــه اينكــه اعتبــار علمــی 
دانشــگاه ها، منــوط بــه تعــداد پتنــت و اختــراع آن نيســت، گفــت: 
دانشــگاه ها در وهلــه اول بايــد جهــت ثبــت اختــراع را از اســتعداد 
بنيــان بــه دانش بنيــان ببرنــد. در وهلــه دوم اختراعــات روشــمند 

باشــند و در مرحلــه ســوم نيــز قابل خريــد و فــروش باشــند.
ــه مناســبت  ــن مراســم ضمــن تبريــک ب دكتــر طهرانچــی در اي

ــوص  ــی در خص ــه مطالب ــه ارائ ــری ب ــت فك ــی مالكي روز جهان
ــی  ــد غيرحقوق ــان از دي ــد دانش بني ــت و تولي ــوع مالكي ــن ن اي
و  پرداخــت  فنــاوری  و  علــم  سياســت گذاری  نــگاه  و 
ــال  ــه س ــال ك ــعار امس ــه ش ــه ب ــا توج ب ــرد:  ــان ك خاطرنش
توليــد دانش بنيــان نام گــذاری شــده اســت، كليــد بحــث، 
شــناخت دقيــق مبحــث مالكيــت فكــری و معنــوی و مصاديــق 

دانش بنيــان اســت.
رئيــس دانشــگاه آزاد اســالمی بــا اشــاره بــه اينكــه مفهــوم اختراع 
ــد  ــوی باي ــری و معن ــت فك ــاوری و مالكي ــم و فن ــات عل ــا اتفاق ب
ــوم  ــد از مفه ــت: باي ــود، گف ــر ش ــان منج ــد دانش بني ــه تولي ب
ابتــكار بــه نــوآوری برســيم باقــی شــركت های بــزرگ اقتصــادی 
ــه  ــردی ب ــگاه ف ــد از ن در به روزرســانی اختراعاتشــان اســت و باي
ســازمانی رســيد زيــرا خلــق ارزشــی در اختراعــات فــردی نيســت.

ــرك  ــگاه متح ــه ن ــور ب ــتا مح ــگاه ايس ــد از ن ــه داد: باي وی ادام
ــان  ــک جري ــه ي ــرای آن اســت ك ــراع ب ــت اخت ــرا ثب ــيم زي برس
زنــده و پويــای دانش بنيــان داشــته باشــيم اينكــه يــک اختــراع 
در كشــورهای ديگــر ثبــت می شــود منافــی جريــان پويــا اســت.

دكتــر طهرانچــی اعتبــار علمــی دانشــگاه ها را منــوط بــه تعــداد 
پتنــت و اختــراع آن ندانســت و گفــت: دانشــگاه ها در وهلــه اول 
بايــد جهــت ثبــت اختــراع را از اســتعداد بنيــان بــه دانش بنيــان 
ببرنــد. در وهلــه دوم اختراعــات روشــمند باشــند و در مرحله ســوم 

نيــز قابل خريــد و فــروش باشــند.
وی ادامــه داد: مفاهيــم در ايــن حــوزه بايــد اصــالح شــود. مفاهيم 
اختــراع پايــه بــه فنــاوری پايــه، حقــوق فــردی بــه حقــوق جامعه، 
مفهــوم نگــری بــه فراينــد نگــری تغييــر كنــد و البتــه بايــد قابــل 
مستندســازی و منبعــث از شــناخت علمــی باشــد. ثبــت اختــراع 

در مالكيــت فكــری موضــوع چندوجهــی اســت.
ــرآن  ــی از ق ــه آيات ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــگاه آزاد اس ــس دانش رئي
ــد  ــری می رس ــه پيامب ــه ب ــی ك ــرت داوود)ع( زمان ــت: حض گف
موضــوع اختــراع را خــدا بــه ايشــان يــاد می دهــد زيــرا 
ــوزش باشــد.  ــد قابل آم ــش باي ــراع روشــمند اســت و در ذات اخت
خداونــد همچنيــن بــه حضــرت نــوح )ع( دانــش ســاخت كشــتی 
ــد  ــد بتوان ــرع باي ــراع، مخت ــاوری و اخت ــث فن ــد. در مباح می ده
اختــراع خــود را منتقــل كنــد ايــن در حالــی اســت كــه در كشــور 
ــال هــم نيســت. ــراع مســتند نمی شــود، قابل انتق ــا چــون اخت م

ــد  ــه اينكــه مگــر در گذشــته تولي ــا اشــاره ب ــر طهرانچــی ب دكت
ــته در  ــرد: در گذش ــار ك ــت، اظه ــوده اس ــش نب ــث از دان منبع
ــزات  ــی و تجهي ــانی، مال ــع انس ــان مناب ــد دانش بني ــاد تولي اقتص
ــود و  ــدی نب ــی ج ــش خيل ــی داد دان ــكل م ــد آن را ش 83 درص
روابــط بيــن كارگــر و كارفرمــا براســاس قانــون موجــود تنظيــم 
ــد  ــد تولي ــروزه 85 درص ــه ام ــت ك ــی اس ــن در حال ــد اي می ش

ــت. ــانی اس ــع انس ــی مناب ــش و الباق ــان را دان دانش بني

گزارش: ليال قرنفلی 

عزم جهاد دانشگاهی و سازمان ثبت اسناد کشور
برای تحقق اشتغال دانش بنیان 

با امضای تفاهم نامه همکاری  صورت گرفت

همايــش روز جهانــی مالكيــت فكــری و نخســتين آئيــن تجليــل از مخترعيــن و طراحــان صنعتــی جــوان پيــش ازظهــر امــروز بــا حضــور دكتــر ســيد حميــد رضــا طيبی 

رئيــس جهــاد دانشــگاهی، دكتــر بابايــی رئيــس ســازمان ثبــت اســناد و امــالک كشــور دكتــر محمدمهــدی طهرانچــی رئيــس دانشــگاه آزاد اســالمی،

 ســيد محمــد علــی ميرطاهــری رئيــس مركــز مالكيــت معنــوی، طيبــی، در ســالن همايــش شــهيد ســليمانی مركــز مالكيــت معنــوی ســازمان ثبت اســناد 

و امــالک كشــور برگــزار شــد.
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

 شرایط عمومی
1.1. داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران.

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

1.3. التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
و  دخانیات  روان گردان ها،  مخدر،  مواد  به  اعتیاد  عدم   .1.4

مشروبات الکلی.
ارائه  با  موثر  جزائی  و  کیفری  محکومیت  سابقه  نداشتن   .1.5

گواهی عدم سوءپیشینه.
1.6. داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی وظایف محوله و 

ارائه گواهینامه سالمت از طب کار
1.7. دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس شرایط مندرج در 

این دفترچه.
1.8. عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت ، پیمانی و یا 

کار مشخص با دستگاههای اجرایی در زمان ثبت نام.
1.9. احراز صالحیت های مورد نظر و گزینش ، پس از قبولی در 

آزمون کتبی و مصاحبه.
دارا بودن کارت واکسینا سیون حداقل 2 دوز تزریق واکسن در 

زمان  برگزاری آزمون الزامی می باشد .

 زمان ثبت نام
این  در  مندرج  شرایط  دقیق  مطالعه  از  پس  داوطلبان   1-5
آگهی می بایست از تاریخ 141/01/24  لغایت  1401/02/24 
با مراجعه به سایت مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب نسبت به 

ثبت نام اقدام نمایند.
 1/300/000( مبلغ  پرداخت  به  نسبت  بایست  می  داوطلبان 
ریال( )بعنوان هزینه شرکت در آزمون( از طریق درگاه سایت 

اقدام نماید.
5-2 الزم به ذکر است هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی 
گردد. )از داوطلبان گرامی درخواست می گردد قبل از اقدام به 
ثبت نام، دفترچه آزمون را به دقت مطالعه نمایند و درصورت 

نداشتن شرایط از واریز وجه خودداری نمایند(

 مراحل ثبت نام
6-1 از تایپ التین اطالعات خودداری نمایید.

6-2 تکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامی است.
6-3 کد ملی خود را به صورت کامل )با درج صفر( و بدون خط 

تیره وارد نمایید.
6-4 برای ارسال عکس، از فایل اسکن شده پرسنلی 4×3 )تمام 
رخ، زمینه روشن و جدید(، با فرمت jpeg  و با حجم حداکثر 

80 کیلوبایت استفاده نمایید. عکس های غیر پرسنلی ارسالی به 
هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.

و  پیکسل  باید حداقل 300*200  اسکن شده  اندازه عکس   -
حداکثر 400*300 پیکسل باشد.

- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و 
هرگونه لکه باشد.

- حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
- حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره 1: اسکن عکس از روی کارت های شناسایی )کارت ملی، 
شناسنامه و …( قابل قبول نمی باشد و داوطلبان الزم است از 

اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
داوطلب  ثبت نام  غیرمعتبر،  عکس  ارسال  صورت  در   :2 تبصره 

باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می گردد.

 زمان دریافت کارت و برگزاری آزمون  
7-1 جهت دریافت کارت شرکت در جلسه آزمون می بایست 
از تاریخ 1401/02/26 لغایت 1401/02/28 به آدرسی که  در 
سایت  اینترنتی مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب اعالم می شود 

مراجعه نموده و نسبت به پرینت کارت خود اقدام نمایند.
7-2 آزمون در تاریخ 1401/02/30 و درشهر کرمانشاه  راس 
غرب  پژوهشی  و  آموزشی  مجتمع  محل  در   9 ساعت 

. برگزارمی گردد 
7-3  ارائه کارت ورود به جلسه آزمون )چاپ شده بر روی کاغذ( 
و کارت ملی هنگام ورود به حوزه الزامی است در غیر این صورت 

از ورود داوطلب جلوگیری خواهد شد.
به  مربوط  جزئیات  کلیه  در  تغییر  هرگونه  ایجاد  صورت  در 
علت  به  برگزاری  زمان  تعویق  یا  و  آزمون  برگزاری  مراحل 
ملی  ستاد  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  و  بهداشتی  شرایط 
کرونا، اطالع رسانی الزم فقط از طریق پایگاه اینترنتی مجتمع 
آموزشی و پژوهشی غرب بعمل خواهد آمد و داوطلبان محترم 

موظف به آگاهی یافتن، رعایت و انجام آن ها می باشند.
ساعت و محل دقیق برگزاری آزمون در کارت ورود  به جلسه 
و  آموزشی  مجتمع  اینترنتی  پایگاه  طریق  از  یا  درج  آزمون 

پژوهشی غرب اعالم می گردد
تقویم آزمون:

مهلت ثبت نام: تا 24 اردیبهشت 1401
دریافت کارت آزمون: 26 الی 28 اردیبهشت 1401

زمان برگزاری آزمون: 30 اردیبهشت 1401
عالقمندان جهت اطالعات بیشتر به سایت .......... مراجعه نمایند.

از فعالیتهای خود در سطح استان کرمانشاه ) مطابق  انجام بخشی  در نظر دارد به منظور  شرکت سپهر آب غرب 
اطالعات مندرج دراین دفترچه راهنما( در سال جاری، نسبت به بکارگیری نفرات مورد نیاز بصورت حجمی )مرد( در 
به تعداد 37 نفر صرفا از میان متقاضیان بومی استان کرمانشاه، از  مشاغل: سیمبان ، راننده جرثقیل، نگهبان، جمعاً 
طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش به ترتیب از باالترین نمره  کسب شده اقدام نماید. مهلت ثبت نام تا 

24 اردیبهشت 1401 می باشد.

معـاون آمـوزش متوسـطه تصریـح کـرد: یکـی از 
وزارت  اخیـر  چالش هـای  مهم تریـن 

بـه  بازگشـت  آموزش وپـرورش، 
آمـوزش حضوری و حضـور دانش 

بـود. مـدارس  در  آمـوزان 
مدرسـه،  بـه  اشـاره  بـا  وی 

تربیتـی  کانـون  به عنـوان 
شـیوع  بـا  افـزود:  محلـه 
کرونـا بـا 2سـال وقفه در 
حضـور دانـش آمـوزان در 
مدارس مواجـه بودیم که 
تـالش  25مـاه  از  پـس 
بــرنامه ریـــزی های  و 
بـــه  مـوفـــق  الزم، 
از  مــدارس  بازگشــایی 
14فروردیـن بـا همراهـی 

عالقه منـدی  و  اولیـا 
و  دانش آمــوزان  بی شـمار 

رسـانه ها  کمـک  همچـــنین 
روزهـای  اولیـن  در  کـه  شـدیم 

از  بیـش  حضـوری  بازگشـایی 
92درصـد دانـش آمـوزان در مـدارس 

حضـور پیـدا کردند و شـاهد هیجان و شـور 
بودیـم. مـدارس  در  آمـوزان  دانـش  شـوق  و 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه امیدواریـم بـا اقـدام جهادی 
تمـام خدمتگـزاران تعلیـم و تربیـت کشـور، بتوانیـم 
کنیـم،  جبـران  را  مجـازی  آمـوزش  خألهـای 
کرونـا،  از  پـس  یادگیـری  فراینـد  کـرد:  تصریـح 
دچـار تغییراتـی شـد، لـذا موظفیـم در ایـن راسـتا 
تنهـا  آمـوزش مجـازی  باشـیم.  داشـته  برنامه ریـزی 
یابـد  تـا آمـوزش اسـتمرار  را فراهـم کـرد  فرصتـی 
بیرونـی  مانـد و سـنجش  پـرورش مغفـول  و بحـث 

شـد. کمرنـگ  مجـازی  آمـوزش  در  دانش آمـوزان 
کاظمـی گفـت: بـا اسـتمرار آمـوزش مجـازی بـا افت 
یادگیـری در دانـش آمـوزان مواجـه شـدیم کـه ایـن 
موضـوع به تـالش معلمان ارتباطی نـدارد و باید برای 
سـنجش افـت تحصیلـی یـا شـکاف یادگیـری دانش 
آمـوزان و برنامه ریزی هـای مناسـب در جهـت ارتقای 
یادگیـری آن هـا، بسـتر آمـوزش حضـوری را فراهـم 

می کردیـم.
وی افـزود: در مـدت بازگشـایی حضـوری مـدارس، 
سـعی کردیـم بخشـی از افـت یادگیـری را جبـران 
انجـام  پیش بینی هایـی  باشـد  الزم  اگـر  و  کنیـم 
می دهیـم کـه بتوانیـم برنامه ریزی های مناسـب را در 
تابسـتان بـرای ایـن دانـش آمـوزان در دروس هـدف 

داشـته باشـیم.
کاظمـی بـا بیـان اینکه امسـال از سـوی مقـام معظم 
دانش بنیـان،  تولیـد؛  )سـال  سـال  شـعار  رهبـری 
اشـتغال آفریـن( اعـالم شـد و بایـد دانـش آمـوزان با 
رویکـرد اقتصـاد مقاومتی، کشـور را به سـمت آبادانی 
پیـش ببرنـد، اظهـار کـرد: آموزش وپـرورش در نقطه 

آغـاز و پیشـران تحقـق شـعار سـال اسـت لـذا ایـن 
امـر مسـئولیت مـا را سـنگین تر می کنـد وظیفـه مـا 
تربیـت نسـلی ایـده ورز، کارآفریـن اسـت کـه دارای 
سـواد اقتصادی اسـت و مهارت افزایـی را افزایش می دهد.

قطب های علمی را در استان ها افزایش خواهیم داد
وی گفـت: در راسـتای تحقق شـعار سـال، قطب های 
علمـی را در اسـتان ها افزایش خواهیـم داد، همچنین 
فنـاوری،  بنیادیـن،  سـلول های  ماننـد  رشـته هایی 
گیاهـان دارویـی و هـوا و فضـا را توسـعه می دهیـم؛ 
ظرفیـت  از  بهره منـدی  بـا  بتوانیـم  بایـد  همچنیـن 
نوجـوان  جشـنواره  ماننـد  مختلـف  برنامه هـای 
خوارزمـی، جشـنواره های علمـی و المپیادهـا بسـتر 

مهـارت افزایـی را فراهـم کنیـم.
هدایـت  خصـوص  در  متوسـطه  آمـوزش  معـاون 
تحصیلـی دانش آمـوزان افـزود: هدایـت تحصیلـی در 
متوسـطه اول اسـت، امـا بایـد از دوره ابتدایـی آغـاز 
شـود کـه بـا تصویب نظـام جامـع تحصیلـی می توان 
زمینه سـازی را برای هدایت تحصیلی داشـته باشـیم.

وی بابیـان اینکـه کرونا فرصـت حضـور دانش آموزان 
در مدرسـه و زمینه آشـنایی آنان با مشاغل را گرفت، 
افـزود: از سـال تحصیلـی آتـی برنامه ریزی های خوبی 
در راسـتای آشـنایی دانـش آمـوزان بـا مشـاغل بـا 

مشـارکت معلمـان خواهیم داشـت.
تحصیلـی  هدایـت  تحقـق  بـرای  گفـت:  کاظمـی 
بـه سـمت هنرسـتان ها  را  متـوازن، دانـش  آمـوزان 
هدایـت کردیـم و بـا حضـور کارآفرینـان در مدارس، 

مشـاغل مختلـف را بـه دانـش آمـوزان شناسـانده و 
کردیـم. معرفـی 

برنامه ریزی برای هدایت 45 درصد 
دانش آموزان به رشته های مهارتی

کاظمـی در خصـوص مهـارت افزایـی و کارآفرینـی 
در دوره متوسـطه بـا محوریـت برنامـه درسـی افزود: 
36،35 درصـد دانـش آمـوزان بـه سـمت رشـته های 
فنی وحرفـه ای و کاردانـش جـذب می شـوند کهبایـد 
ایـن سـهم را بـه 45درصـد افزایـش دهیم. بـه دنبال 
توسـعه کمـی آموزش هـا نیسـتیم. مهارت آمـوزی را 
بـا رویکـرد بـه کیفیـت آمـوزش خواهیم داشـت، لذا 
در  هنـر  و  فرهنـگ  و  فنـاوری  و  کار  اجـرای درس 

متوسـطه اول بایـد تقویـت شـود.
هنرسـتان های  راه انـدازی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
جـوار کارخانـه را در دسـتور کار قـرار داده ایـم، اظهار 
کـرد: در حکمرانـی آموزش هـا بایـد رویکـرد عرضـه 
بـه عرضـه و تقاضـا تبدیل شـود و در تحقـق موضوع 
عدالـت تربیتـی و نصیـب برابر آموزشـی بایـد از تمام 

ظرفیت هـا اسـتفاده شـود.
کاظمـی گفـت: در سـال آینـده بازآرایـی رشـته ها را 
در فنی وحرفـه ای، کاردانـش و نظـری داریـم کـه بـا 

رویکـرد توسـعه متـوازن ایجـاد می شـود.

50 درصد دانش آموزان مدارس نمونه 
دولتی، باید از مناطق روستایی باشند

نمونـه  مـدارس  گفـت:  متوسـطه  آمـوزش  معـاون 
دولتـی، اسـتعدادهای دانـش آمـوزان را در مناطـق 
اخیـر  سـال های  در  و  می کنـد  شـکوفا  روسـتایی 
ایـن مـدارس  20درصـد دانش آمـوزان روسـتایی در 
ثبت نـام می شـدند کـه امسـال ایـن عـدد را بـا ابـالغ 
بخشـنامه ای 50درصـد در نظـر گرفتیم تـا این دانش 
آمـوزان بتواننـد در مـدارس نمونـه دولتـی تحصیـل 

کننـد تـا بخشـی از عدالـت تربیتـی محقـق شـود.
بـه  دانش بنیـان  ورود شـرکت های  در خصـوص  وی 
ایـن  بستر سـاز  آموزش وپـرورش  گفـت:  مـدارس 
موضـوع اسـت؛ دانش بنیـان بـودن مدارس و اشـتغال 
آفرینـی آنـان افزایـش بهـره وری را بـه دنبـال دار، در 
همیـن راسـتا با توجه به مباحث آموزشـی و دانشـی، 
ریاسـت جمهوری  علمـی  معاونـت  بـا  تفاهم نامـه ای 
هـم  نخبـگان  ملـی  بنیـاد  بـا  همچنیـن   داشـتیم، 
شـرکت های  ظرفیـت  از  تـا  داشـتیم  جلسـه ای 
دانش بنیـان بـرای حضور در مـدارس اسـتفاده کنیم.

معـاون آمـوزش متوسـطه وزارت آموزش وپـرورش در 
خصـوص توزیـع متـوازن دانش آمـوزان در رشـته های 
شناسـایی  و  متـوازن  توزیـع  افـزود:  تحصیلـی 

اسـتعدادهای دانش آمـوزان بایـد بـر اسـاس سـند 
آمایـش اسـتان  صـورت بگیـرد کـه در حـال حاضر 
را  سـند  ایـن  استـــان ها  اکثـر  خوشـبختانه 

کردنـد. تدویـن 

کنکور مانع تحول و اجرای برنامه های 
تحولی در نظام آموزشی کشور شده

کاظمـی بابیـان اینکـه اکنـون 14.87درصـد دانـش 
آمـوزان در رشـته ریاضـی تحصیـل می کننـد، اظهـار 
کـرد: علـوم پایـه زیرسـاخت های علمی و فنی کشـور 
بـرای  الزم  برنامه ریـزی  اگـر  و  می کنـد  فراهـم  را 
افزایـش توجـه بـه ایـن رشـته را نداشـته باشـیم در 
آینـده بـا مشـکالتی مواجـه خواهیـم شـد. افزایـش 
هدایـت  در  ریاضـی  رشـته  آمـوزان  دانـش  سـهم 

تحصیلـی مدنظـر اسـت.
تعـداد دانـش  افزایـش  بـا  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
آموزان در رشـته تجربی در سـال های گذشـته مواجه 
بوده ایـم و بایـد طراحـی مناسـبی برای افزایش سـهم 
دانـش آمـوزان در رشـته ریاضـی و فیزیـک داشـته 
باشـیم ادامـه داد: رشـته ریاضـی برخی دبیرسـتان ها 
بـه علـت عدم تقاضا تعطیل شـده اسـت کـه باید برای 

آن چاره اندیشـی کنیـم.
کاظمــی در خصــوص تغییــرات رونــد امتحــان 
کنکــور بــا توجــه بــه مصوبــه شــورای عالــی 
ــاب  ــوه احتس ــات و نح ــی و جزئی ــالب فرهنگ انق
ســوابق تحصیلــی گفــت: ایــن موضــوع ابــالغ 
ــی  ــات نهای ــرار اســت امتحان ــا ق نشــده اســت، ام
1402ســهم  ســال  از  تحصیلــی  ســوابق  و 
کــه  به این ترتیــب  باشــد،  داشــته  60درصــدی 
در ســال 1402ســهم 60درصــدی ســوابق در پایــه 
60درصــدی  1403ســهم  ســال  در  دوازدهــم، 
و  دوازدهــم  و  یازدهــم  پایه هــای  در  ســوابق 
60درصــدی ســوابق در  1404ســهم  در ســال 
مــالک  دوازدهــم  و  یازدهــم  دهــم،  پایه هــای 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق
اجـرای  و  تحـول  مانـع  کنکـور  اینکـه  بابیـان  وی 
برنامه هـای تحولـی در نظـام آموزشـی شـده و برخی 
قرارگرفته انـد،  کنکـور  تأثیـر  تحـت  تحولـی  دروس 
و  چالش هـا  از  بخشـی  مصوبـه  ایـن  کـرد:  تصریـح 
لطمه هـا را جبـران خواهـد کـرد. آمادگی اجـرای این 
مصوبـه را داریـم و هماهنگـی بـا سـازمان سـنجش 
اجـرا  سـه پایه  در  را  نهایـی  امتحانـات  و  انجام شـده 

خواهیـم کـرد.
معـاون آمـوزش متوسـطه وزارت آمـوزش و پرورش با 
بیـان اینکـه بازگشـت به آمـوزش حضوری بـه عنوان 
موضوعـی مهـم از ابتـدای امسـال مطـرح و اجرایـی 
شـد گفت: آمـوزش حضوری با دو سـال وقفـه مواجه 
بـود و بعـد از 25 مـاه از سـرگرفته شـد و با اسـتقبال 
والدیـن و دانـش آمـوزان همـراه بـود بـه گونـه ای که 
مدرسـه  در  آمـوزان  دانـش  درصـد   92 از  بیـش 

حضـور یافتنـد. 

وی افـزود: بازگشـت بـه آمـوزش حضـوری بـه عنوان 
موضوعـی مهـم از ابتـدای امسـال مطـرح و اجرایـی 
شـد. آمـوزش حضوری با دو سـال وقفه مواجـه بود و 
بعد از 25 ماه از سـرگرفته شـد و با اسـتقبال والدین 
و دانـش آمـوزان همـراه بـود به گونـه ای کـه بیش از 
92 درصـد دانـش آمـوزان در مدرسـه حضـور یافتند.

صحیــح  تحصیلــی  هدایــت  ضــرورت  بــر  وی 
ــب  ــرد: تصوی ــار ک ــد و اظه ــوزان تاکی ــش آم دان
نظــام جامــع مشــاوره در شــورای عالــی آمــوزش 
و پــرورش و ابــالغ آن از ســوی وزیــر آمــوزش و 
پــرورش بســتری را بــرای یــک هدایــت تحصیلــی 
مناســب فراهــم می کنــد. بــر ایــن اســاس شناســایی 
ــه درســتی  ــد ب ــوزان بای ــش آم ــق دان اســتعدادها و عالی

ــد. ــاق بیفت اتف

تعطیلی رشته ریاضی در برخی دبیرستانها 
بدلیل عدم تقاضا

معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش 
درصــد   14.87 کنــون  ا ینکــه  ا بیــان  بــا 
ــل  ــی تحصی ــته ریاض ــا در رش ــوزان م م آ ــش  ن دا
پایــه  علــوم  کــه  حالــی  در  گفــت:  می کننــد 
ــم  ــور را فراه ــی کش ــی و فن ــای علم ــاخت ه زیرس
ــش  ــرای افزای ــزی الزم ب ــه ری ــر برنام ــد و اگ می کن
ــه ایــن رشــته را نداشــته باشــیم در آینــده  توجــه ب
بــا مشــکالتی مواجــه خواهیــم شــد. افزایــش ســهم 
دانــش آمــوزان رشــته ریاضــی در هدایــت تحصیلــی 

ــت. ــر اس مدنظ
ــوزان در  ــش آم ــداد دان ــش تع ــا افزای ــزود: ب وی اف
مواجــه  گذشــته  ســال های  در  تجربــی  رشــته 
ــش  ــرای افزای ــبی ب ــی مناس ــد طراح ــم و بای بوده ای
ــک  ــوزان در رشــته ریاضــی و فیزی ــش آم ســهم دان
داشــته باشــیم. رشــته ریاضــی برخــی دبیرســتان ها 
بــه علــت عــدم تقاضــا تعطیــل شــده اســت کــه بایــد 

ــم. ــی کنی ــاره اندیش ــرای آن چ ب

از جزئیات نحوه احتساب سوابق تحصیلی 
در کنکور خبر نداریم

ــه  ــه ب ــا توج ــوری ب ــرات کنک ــاره تغیی ــی درب کاظم
مصوبــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی و جزئیــات و 
نحــوه احتســاب ســوابق تحصیلــی گفــت: هنــوز ایــن 
موضــوع بــه مــا ابــالغ نشــده و از جزئیــات آن خبــر 
نداریــم، امــا طبــق آنچــه رســانه ای شــد، قــرار اســت 
امتحانــات نهایــی و ســوابق تحصیلــی از ســال 1402 
ــن ترتیــب  ــه ای ســهم 60 درصــدی داشــته باشــد ب
کــه در ســال 1402 ســهم 60 درصــدی ســوابق در 
پایــه دوازدهــم، در ســال 1403 ســهم 60 درصــدی 
ســوابق در پایــه هــای یازدهــم و دوازدهــم و در ســال 
پایه هــای  در  ســوابق  درصــدی   60 1404ســهم 
قــرار  مــالک  دوازدهــم  و  یازدهــم  دهــم، 

ــت.  ــد گرف خواه

معاون آموزش متوسطه در نشست خبری با اصحاب رسانه خبر داد: 

بازآرایی رشته ها و برنامه ریزی برای هدایت
 45 درصدی دانش آموزان به رشته های مهارتی 

معـاون آمـوزش متوسـطه بـا 
جبرانـی  برنامه ریزی هـای  اینکـه  بـه  اشـاره 

در  کـه  دانش آموزانـی  بـرای  تابسـتان  در  مناسـبی 
دروسـی دچار افت تحصیلی شـدند، در نظر گرفته شـده اسـت، 

گفـت: آموزش وپـرورش در نقطـه آغاز و پیشـران تحقق شـعار سـال 
. ست ا

بـه گـزارش بـازارکار، محمدمهـدی کاظمـی در نشسـت با اصحاب رسـانه که 
بـا موضـوع هفته مشـاغل در سـاختمان آمـوزش متوسـطه در خیابان ایرانشـهر 
برگـزار شـد، ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای فرهنگـی و دانش آمـوز 
اظهـار کـرد: نقـش رسـانه  در تحقـق اهـداف دسـتگاه تعلیـم و تربیـت، بی بدیـل 
اسـت و انتظـار داریـم رسـانه ها در اجـرا و تبییـن برنامه هـای آموزش وپـرورش 

نقش آفرینـی کننـد.
کاظمـی بابیـان اینکه فصل 8سـند تحـول بنیادین تمـام دسـتگاه ها را مکلف 
بـه همراهـی با آموزش وپـرورش کرده و ایـن موضوع به عنـوان یک مطالبه 

مطرح شـده اسـت، گفـت: در راسـتای اجـرای سـند تحـول بنیادین و 
بـرآورده کـردن انتظـارات دولـت در آموزش وپـرورش، نیازمنـد 

همـکاری و تعامـل تمـام رسـانه ها هسـتیم و ایـن مهـم 
تنهـا بـا همراهی تمـام دسـتگاه ها، خانواده ها و 

رسـانه ها محقـق می شـود.
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2-3. تعهدات  غیر قرادادی کارگر
تعهدات کارگر منحصر به تعهدات ناشـی از قرارداد کار نیسـت، قسـمت 
اعظـم ایـن تعهـدات الزاماتی اسـت که به حکـم قانون و به مجـرد انعقاد 
قـرارداد بـه کارگر تحمیل می شـود. کارگران پس از انعقاد قـرارداد کار و 
ورود بـه کارگاه ملـزم به رعایت مقررات و آئین نامه های داخلی هسـتند 
کـه بعضاً توسـط کارفرمـا تهیه و به تصویـب اداره کار محل رسـیده، و 
در زمـان انعقـاد قـرارداد کارگـر هیچ اطالعی از آن نداشـته اسـت، لذا 
ایـن شـبهه ایجاد می شـود که بـا توجه بـه عـدم اراده آزاد در پذیرش 
و عـدم پذیـرش مقـررات آیا می توان قـراداد کار را عقد دانسـت، زیرا در 
دیـد عرف و نظریه موسـوم در عقـد »توافق« در صورتـی انجام می پذیرد 
کـه دو طرف عقد در شـرایطی برابر درباره چگونگی انعقـاد و آثار آن وارد 
مذاکـره و پیشـنهادهای گوناگـون بدهنـد تـا سـرانجام به توافق برسـند 
وعقـد محصـول اراده مشـترک آنـان باشـد، در حالیکه در قـرارداد کار 
یـک طرف )کارفرما( از قبل کلیه شـرایط و مقـررات را تهیه و طرف دیگر 
)کارگـر( یا باید کلیه شـرایط را پذیرفته و یا از انعقاد قرارداد خـودداری نماید. در 
اینکه قرارداد کار عقد اسـت جای هیچ شـکی وجـود ندارد. در قـرارداد کار، 
کارگـران تابع مقـررات داخلی کارگاه هسـتند در حالی کـه زمانی از این 
مقـررات آگاه مـی شـوند که قـرارداد را منعقـد و در کارگاه مشـغول کار 
شـده انـد، حال آنکـه در عقود مدنـی اصوالً طرفین عقد قبل از تشـکیل 
آن آزادانـه و در شـرایط مسـاوی با یکدیگر دربـاره خصوصیات عوضین و 
شـرایط عقـد مذاکره و گفتکو می کننـد تا به توافق برسـند، قراردادهای 
الحاقـی نیـز از عقـود بـه شـمار رفتـه و قانونگـذار آن را پذیرفتـه و منع 
نکـرده اسـت، زیرا قانون برای بسـته شـدن عقد وجـود و توافـق دو اراده 
آزاد را ضـروری مـی دانـد ولـی در هیچ متنـی بر لزوم برابـری قدرت این 
دو اراده اشـاره نکـرده اسـت. معموالً تعهـدات غیر قـراردادی کارگران در 
آئیـن نامـه های داخلـی کارگاه به ویـژه آئین نامه  انضباطـی مورد بحث 
قـرار مـی گیرد، اما برخـی از تعهدات غیر قـراردادی وجـود دارد که جزء 
ماهیت قرارداد کار بوده و مسـتلزم رعایت این تعهدات از سـوی کارگران 

می باشـد کـه عبارتند از:
الف( تبعیت کارگر از کارفرما  

یکـی از وجـه تمایـز های قـرارداد کار از سـایر قراردادها تبعیـت کارگر از 
کارفرمـا در هنگام انجام وظیفه می باشـد. بـه موجب این خصوصیت که 
جنبه شـخصی قـرارداد کار را بخوبی روشـن می سـازد، یکـی از طرفین 
متعهـد بـه اطاعـت از دسـتورات طرف مقابل می باشـد، تبعیـت در زبان 
حقوقـی امـروز لـزوم گرفتـن و اجـرای دسـتور از دیگری اسـت، بنحوی 
کـه تبعیـت ناشـی از تسـلط فعلـی و عملـی متبوع بـر تابعه اسـت لکن 
عـده ای معتقدند که تسـلط باید ناشـی از حقی باشـد. زیـرا هرگاه قبول 
کارگـر را مـالک قـرار دهیـم اطاعـت وظیفـه کارگر اسـت که  خـود آنرا 
قبـول کـرده لـذا این تسـلط کارفرما بر او ناشـی از حق می باشـد. هرگاه 
رابطـه کارگری و کارفرمایی بوسـیله قرارداد بین دو شـخص ایجاد شـود 
کارگـر در مقابـل مـزدی کـه دریافت مـی دارد موظف به اجرای دسـتور 
کارفرمـای اسـت و سـلطه کارفرمـا نیز از حقوقـی که به موجب قـرار داد 
تحصیـل کرده نشـأت مـی گیرد.)عراقـی، 1356( اما شـرط تحقق رابطه 
کارگـری و کارفرمایـی وجـود قـرارداد نیسـت، بـه محض اینکه شـخص 
ولـو عمـاًل ملـزم بـه اطالعـت از دیگـری در انجام عمل مشـخص باشـد 
رابطـه کارگـر و کارفرمایـی مسـتلزم اطاعـت کارگـر از کارفرما اسـت. 
و امـروزه بـه جـرأت مـی توان گفـت که تنها مـالک این رابطـه اطاعت 
تابـع از متبوع اسـت. برخی بـر مبنای عدالت و نفـع اجتماعی در تعریف 

تابع گفتـه اند:
»تابع کسـی اسـت که به حسـاب دیگری کار کند و در تبعیت اقتصادی 
دیگـری باشـد بـه نظـر بعضی از محاکـم هر چنـد تابع از نظـر اقتصادی 
بـر متبـوع تفوق داشـته باشـد همین که تبعیـت را قبول کنـد ولو اینکه 
قبـول تابعیـت ناشـی از قرارداد نباشـد نسـبت به کسـی کـه تبعیتش را 
پذیرفته اسـت، تابع محسـوب می شـود. شـرط الزم برای تحقق تبعیت 
این اسـت کـه کارفرما برای دادن دسـتور و تعلیمات به تابع خـود آزادی 
عمـل داشـته باشـد و بتوانـد هـر وقت بخواهـد بـر وی نظارت کنـد و از 
وی حسـاب بگیرد.)بصیریان، 1364( الزم نیسـت خود کارفرما بر کارگر 
ارشـاد و نظـارت داشـته باشـد بلکـه می توانـد ارشـاد و مراقبت خـود را 
به وسـیله نماینـده خویش عملی سـازد. کمـا اینکه سـفیه و اطفال غیر ممیز 
و مجانیـن مـی توانند کارفرما باشـند و نماینـدگان قانونی آنها به جـای خود 
آنـان عمـل نظارت و ارشـاد را انجـام دهند. علمای فرانسـوی نیز طرفدار 
تبعیـت کارگـر از کارفرمـا می باشـند و معتقدند در قرارداد کار همیشـه 

عامل تبعیت وجـود دارد 
ب(حفظ اسرار کارگاه

در برخی کارگاه ها به سـبب نوع فعالیت و تولیدات آن، کارگران شـاغل 
بـا اسـرار و اطالعاتی آشـنا می شـوند کـه باید از فـاش نمودن آن اسـرار 
خـودداری نماینـد، تکلیـف کارگر در مـورد افشـاء اسـرار کارگاه محدود 
به مـدت زمـان قـرارداد کار نیسـت و بعـد از انقضـاء قـرارداد نیـز کارگـر 
موظف اسـت آنـرا رعایت نماید.)عراقـی، 1356( تعهد کارگر بـه رازداری 
در صورتی اسـت که واقعا سـری وجود داشـته باشـد. یعنی از مسائلی بوده 
کـه اگـر دیگـران از آن اطـالع حاصـل نمایند به ضـرر کارفرما خواهـد بود. 
لـزوم حفـظ اسـرار کارگاه از آن جهـت اسـت کـه ایـن اسـرار در اختیـار 
رقبـای کارفرمـا قرار نگیـرد و به همین لحاظ گاهی در قرارداد کار شـرط 
می شود که کارگر نباید اسراری را که در حین کار از آن آگاهی می یابد فاش سازد 
قانـون کار ایـران ذکـری از ضـرورت حفظ اسـرار کارگاه توسـط کارگران 
ننمـوده اسـت فقـط در مـاده 103 قانـون کار می گویـد؛ »بازرسـان کار 
و کارشناسـان بهداشـت کار حـق ندارنـد در هیـچ مـورد حتـی پـس از 
برکنـاری از خدمـت دولـت اسـرار و اطالعاتـی را کـه به مقتضای شـغل 
خـود بـه دسـت آورده انـد و یا نام اشـخاصی را که به آنان اطالعـات داده 

یـا مـوارد تخلف را گوشـزد کـرده اند فـاش نمایند.«
نظـر به اینکـه قانون مجازات اسـالمی بخش تعزیرات تمامـی افرادی که 
به مناسـبت شـغل یـا حرفه خـود محرم اسـرار می شـوند مکلـف کرده 
کـه اسـرار مـردم را افشـا نکنـد. کارگـران نیـز که یکـی از این افـراد می 
باشـند نبایـد اسـرار کارگاه را فـاش سـازند در غیـر این صـورت بر طبق 
ایـن قانـون کارفرمـا می توانـد آنهـا را تحت تعقیب قـرار دهـد. بنابراین 
کارگـر حـق ندارد یکی از اشـخاص کارگاه صنعتی دیگـر را از نحوه تهیه 
محصـول کارگاه مطلـع نماینـد یـا کارگاه تجـاری رقیـب را از چگونگـی 

معامـالت و خریـد و فروش بعمـل آمده آگاه سـازد.
ج( عدم رقابت با کارفرما

کارگـر هنـگام کار از اطالعـات وتجربیاتـی برخوردار می شـود که نتیجه 
آمـوزش و انتقـال تجربیات و تخصص کارفرما به او می باشـد. کارگر حق 
نـدارد ایـن معلومـات و تجربیات را پس از پایان قـرارداد کار و بعد از قطع 
رابطـه کاری در مـدت زمـان خاصی علیـه کارفرما بکار برد یـا در اختیار 
کارگاه رقیـب قـرار دهد. بعضی اوقات در قرارداد کار شـرط می شـود که 
کارگـر حـق ندارد در مدت زمـان خاص برای کارگاه مشـابه کار کند این 
شـرط را شـرط عـدم رقابت مـی نامند. بعـد از انحالل قـرارداد کار کارگر 
آزادی خـود را بـاز می یابد و می تواند بهر کاری که بخواهد اشـتغال ورزد 
اعـم از اینکـه بـرای خـود کار کنـد و یا بـرای کارفرمای دیگر، لـذا از نظر 
برخـی حقوقدانـان )عراقـی، 1356(اساسـاً از نظـر حقوقی صحت چنین 
شـرطی مورد تردید می باشـد زیرا نتیجه این شـرط محدود کردن آزادی 
کارگـر در انتخـاب کار و احیانـاً موجـب بیکاری او می شـود. کـه طبعاً با 
اصـل آزادی کار و حرفـه مغایـرت دارد. معهـذا رویـه قضایـی در بعضـی 
کشـورها گنجاندن شـرط عدم رقابت با کارفرما را در قـرارداد کار صحیح 

می شـمارند امـا آنرا مقید به شـروطی مـی دانند.
اوال: منـع رقابـت بایـد محدود به مدت زمان معینی باشـد کـه این مدت 

در برخی کشـورها مانند فرانسـه و آلمان حداکثر دو سـال است. 
ثانیـا: محـدوده عـدم رقابـت کارگـر بـا کارفرمـا بر حسـب نـوع فعالیت 

ممکـن اسـت یک شـهر بـا یک منطقـه و یا یـک منطقه کوچک باشـد. 
ثالثـا: ممنوعیـت باید از لحاظ موضـوع کار نیز محدود باشـد: ولی اجرای 
ایـن امـر همـواره کار آسـانی نیسـت زیـرا از طرفـی کارگر باید بـه کار و 
حرفـه ای کـه در آن اطـالع و خبرگی دارد اشـتغال ورزد و از طرف دیگر 
فعالیـت  خـاص کارگاه بایـد حمایـت شـود و از رقابـت محفـوظ مانـد و 
تلفیق بین این دو دسـته منافع مختلف همیشـه امکان پذیر نمی باشـد. 

4. مسئولیت های کارگر در مقابل کارفرما
1-4. مسئولیت و اقسام آن

در حقـوق کار این پرسـش مطرح اسـت که رابطه کارگـران با کارفرمایان 
در کارگاه باید چگونه باشـد و کارگران چه تکالیف و مسـئولیت هایی در 
برابـر کارفرمایـان بعهده دارنـد؟ آیا کارگر مختار اسـت در کارگاه هرگونه 
خواسـت عمـل نمایـد و در صـورت ارتکاب تخلف هیچ گونه مسـئولیتی 
در مقابل کارفرما ندارد و یا اینکه مسـئول اسـت و باید پاسـخگوی اعمال 
و رفتار خالف قانون و آئین نامه داخلی کارگاه باشـد؟ از آنجائیکه حقوق 
کار جنبـه حمایتـی برای کارگـران دارد برخی چنین تصور کـرده اند که 
کارگـران الزم نیسـت جوابگـوی رفتار خالف قانـون خود باشـند زیرا در 
قانـون کار صرفـاً وظایـف و مسـئولیت هـای کارفرمایان را مطـرح نموده 
و اشـاره ای بـه تکالیـف و مسـئولیت هـای کارگـران ننمـوده اسـت. در 
حالیکـه چنیـن برداشـتی صحیح نیسـت و کارگـران در صـورت تخلف 
از انجـام وظایـف محولـه مسـئول بـوده و قطعـاً بایـد پاسـخگوی اعمال 
و رفتـار خـالف قانـون و آئیـن نامه هـا و مقـررات داخلی کارگاه باشـند. 
کارگـران هنـگام کار در کارگاه یـا بـه مناسـبت آن ممکـن اسـت بـه 
ایـن علـت کـه مرتکب جـرم یا تخلفـی در داخل یـا خـارج از کارگاه 
شـده، یـا وظایـف و تکالیفشـان را به  درسـتی و وفق دسـتور کارفرما 
یـا قانـون کار و آئیـن نامـه هـای داخلـی کارگاه انجـام نداده باشـند 
مسـئول شـناخته شـده وتحت تعقیـب قرار گیرنـد. مسـئولیت هائی 
کـه کارگـران به سـبب انجام اعمال خـالف در داخل یا خـارج کارگاه 

بواسـطه آن تحـت تعقیـب و مجـازات قرار مـی گیرنـد عبارتند از:
مسئولیت جزائی
مسئولیت مدنی

مسئولیت انضباطی
1-1-4. مسئولیت کیفری

و  قوانیـن  از  سـرپیچی  علـت  بـه  وظیفـه  نـدادن  انجـام  گاه  هـر 
مقـررات جزائـی کشـور باشـد و عمـل ارتکابـی بـه صـورت جـرم 
درآیـد در ایـن صـورت ممکن اسـت که فـرد از نظر جزائـی تحت تعقیب 
قـرار گرفتـه و بـه مجـازات مقـرر در قانـون مجـازات محکـوم شـود، 
مسـئولیت کیفـری هنگامـی بوجود می آید که به وسـیله فـردی از افراد 
جامعـه خسـارت اجتماعی پیش آیـد و جامعه از آن متضرر شـود همین 
کـه بـر اثر رفتار کسـی نظـم اجتماعی مختل شـود باید اقدامـی کرد که 
دیگـر شـخص مجرم عمل خـود را تکرار نکنـد و دیگران هـم از او تقلید 
ننماینـد و ایـن اقدام بوسـیله تهدید مرتکب به مجازات صـورت می پذیرد، 
چـون کیفـر بایـد بـا عمل شـخص مرتکب تناسـب داشـته باشـد از این 
جهـت حالـت روحـی مرتکـب را مـورد نظر قـرار مـی دهنـد و طبق آن 
او را مجـازات مـی کننـد. نکتـه هم در مسـئولیت کیفری این اسـت که 
تعییـن مجـازات به اختیـار قاضی واگذار نشـده اسـت تا عملـی را قانون 
جـرم نشاسـد و بـرای آن مجـازات تعییـن نکـرده باشـد آن عمـل قابـل 
مجـازات نیسـت. )Nulla Poena sine lege( کـه هـدف مسـئولیت 
کیفـری تنبیـه متجـاوز و حفظ امنیـت جامعه اسـت. ) عراقـی، 1356(.

مسـئولیت کیفـری کارگـر؛ درصورتـی که کارگـر مرتکب یکـی از جرائم 
مصرح در قانون شـود ممکن اسـت توسـط کارفرما یا سـایر اشـخاص 
بـه مراجع قضائـی معرفی و تحت تعقیب قرار گیرد. جـرم ارتکابی کارگر 
ممکـن اسـت در محیـط کارگاه یا خـارج از محیط آن به وقـوع بپیوندد.

الـف: حالتـی کـه جرم ارتکابی توسـط کارگـر در خارج از محیـط کارگاه 
انجـام پذیـرد:در ایـن حالت چنانچـه کارگر تحـت تعقیب قـرار گرفته و 
توقیـف شـود، بـه محـض اطـالع کارفرمـا، قـرارداد کار کارگـر را به حال 
تعلیـق درآورده و منتظـر صـدور رأی از سـوی مرجـع قضایی می شـود. 
کـه درایـن صورت دو حالت متصور اسـت یا رأی مرجـع قضائی بر برائت 

اسـت یا بر مجرمیـت و محکومیـت کارگر.
1-رای مرجع قضایی بر برائت کارگر است:

بـر طبـق مـاده 17 قانـون کار، در صورتـی کـه توقیـف کارگـر منتهی 
بـه حکـم محکومیت نگردد کارفرما مـی تواند کارگر را بـه کار بازگرداند. 

البتـه تکلیفـی از لحـاظ پرداخت مـزد و مزایای ایام تعلیـق ندارد.
چنانچـه کارفرمـا پس از صـدور رأی برائت کارگر از سـوی مرجع قضایی 
از پذیرفتـن وی خـودداری کنـد ایـن عمـل در حکـم اخراج غیـر قانونی 
محسـوب شـده و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیأت تشـخیص 
مراجعـه و اعالم شـکایت نمایـد. اگر کارفرما دلیل موجهی بـر عدم پذیرش 

کارگـر داشـته باشـد، بایـد آنـرا در مراجع حـل اختالف ثابـت نماید. 
در صـورت پذیرفتـن دالیـل کارفرمـا از سـوی مراجع حـل اختالف باید 
بـه ازاء هر سـال سـابقه کار کارگـر 45 روز آخرین مزد را بـه او پرداخته و 
قـرارداد کار را فسـخ نماید. اما چنانچـه کارفرما دلیل موجهی بر عدم پذیرش 
کارگر نداشـته باشـد بایستی کارگر را به کار اولیه بازگرداند و مکلف به پرداخت 

حقـوق و مزایـای کارگـر از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشـد. 
در مدتـی کـه قـرارداد کار بـه حال تعلیـق درآمـده کارفرمـا تکلیفی در 
مـورد پرداخـت مـزد و مزایای ایام تعلیـق ندارد اما سـابقه خدمت کارگر 
در مدت تعلیق از لحاظ بازنشسـتگی و افزایش مزد قابل محاسـبه اسـت.

2-رأی مراجع قضائی بر محکومیت کارگر است:
در ایـن صـورت پـس از خاتمـه دوران محکومیـت، آیا کارفرمـا مکلف به 
بازگـردادن کارگـر به کار اولیه می باشـد یـا خیر؟ قانون کار اشـاره ای به 
حالتـی کـه توقیـف کارگر منتهی به حکـم محکومیت می شـود ننموده 
اسـت، بـه نظـر می رسـد در ایـن خصـوص کارفرمـا مخیر اسـت کارگر 
را مجـدداً بـه کار اولیـه برگردانـد  یـا از پذیـرش کارگر خـودداری نماید. 
چنانچـه کارفرما تشـخیص دهد جـرم ارتکابی که کارگر به مناسـبت آن 
تحـت تعقیـب و مجـازات قرار گرفته، به درجه ای نیسـت که لطمـه ای به 
کار او وارد نمـاد علـی الخصـوص در حالتی که کارگر به علـت ارتکاب جرم 
غیـر عمـدی یا خطایی تحت تعقیـب و مجازات  قرار گرفته باشـد، کارفرما 
مـی توانـد کارگـر را به کار اولیـه بازگرداند. بعنوان مثال، چنانچـه کارگر در 
حیـن انجـام وظیفـه و هنـگام رانندگی با عابر پیـاده ای تصـادف نموده که 
منجـر به قتل غیر عمدی او شـود، چـون کارگر عمداً قصد ارتـکاب جرم را 
نداشـته، شایسـته نیسـت به این علت که محکوم شـده از کارگاه اخراج 
شـود. ایـرادی کـه وارد اسـت اینکه قانون کار در مـواد 17 و 18 لفظ 
»محکومیـت« را بـه طور عـام و کلی بکار برده و مشـخص ننموده منظور 
از محکومیـت کارگـر در مراجـع قضائی چه نـوع محکومیتی اسـت زیرا 
ایـن امـر بهانـه ای خواهـد بود کـه کارفرمایـان به صـرف محکومیت 
کارگـران در مراجـع قضائـی بـه جهت هر نـوع تخلف  و جرمـی حتی از 
نـوع خفیـف قـرارداد کار را فسـخ و کارگـر را اخراج نمایند. لذا شایسـته 
بـود قانونگـذار بـه طور مشـخص معلـوم می کـرد منظـور از محکومیت 
کارگـران در مراجـع قضایـی چـه نـوع محکومیتـی مـی باشـد، و جـرم 
ارتکابـی کارگـران باید از چه نوعی باشـد تا کارفرما بتواند براسـاس آن از 

پذیـرش کارگـر به کارگاه خـودداری نماید.
امـا در صورتـی کـه جـرم ارتکابی کارگـر به درجه ای باشـد کـه کارفرما 
صـالح ندانـد کارگـر بـه کارگاه بازگردانده شـود مـی توانـد از پذیرش او 
خـودداری نمایـد. از مفهـوم مخالف مـاده 29 قانون کار مـی توان چنین 
اسـتنباط کرد که در صورتی که بنابر رأی تشـخیص هیأت حل اختالف 
کارفرمـا موجـب تعلیق قرارداد کار از ناحیه کارگر شـناخته نشـود کارگر 
اسـتحقاق دریافت خسـارت ناشـی از تعلیق را نخواهد داشـت و کارفرما 

مکلـف نیسـت کارگر تعلیقی را بـه کار سـابق وی بازگرداند. 
در ایـن حالـت کارفرما تعهـدی در خصـوص پرداخت مـزد و مزایای ایام 
تعلیق کارگر ندارد زیرا مسـبب تعلیق قرارداد کار خود او بوده و بایسـتی 
بـه ازاء هر سـال سـابقه کار یکماه حقـوق او را پرداخت نمایـد. آئین نامه 
انضباطـی کارگاه در مـاده 17 صراحتاً به این موضوع اشـاره کرده اسـت. 
مسـئولیت کیفـری کارگـران در آئیـن نامـه انضباطـی کارگاه؛ آئین نامه 
انضباطـی کارگاه نیـز به کارفرمایـان اجازه می دهد به مجـرد ارتکاب هر 
نـوع جرمـی از سـوی کارگران و محکومیـت آنان بالفاصله قـرارداد کار را 
فسـخ و کارگـران را اخـراج نماینـد. در حالی کـه بهتر بود با اسـتنباط از 
مـاده 20 قانـون کار در اینگونـه موارد کارفرمـا را در پذیرش یا عدم پذیرش 

کارگـر مخیر مـی نمود.
ب ـ در مـوردی کـه جـرم ارتکابـی کارگـر در محیـط کارگاه و هنـگام 
انجـام وظیفـه صـورت گیرد؛کارفرما کارگر متهـم را جهت تعقیب قانونی 
بـه مراجـع قضائـی معرفـی نمـوده و قـرارداد کار را بـه حالـت تعلیق در 

می آورد.
مـاده 14 آئیـن نامـه انضباطی تخلفـات جزائی کارگـران را به شـرح زیر 

بر شـمرده است:
1-افشـاء اخبـار، اطالعات و آمار محرمانه واحد تولیـدی اعم از اقتصادی، 
مالـی بـه اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی یا نشـر آن بـه هـر ترتیب 

)بـه اسـتثناء افشـاء عملیـات غیـر قانونی( 
2-تسـلیم مـدارک بـه اشـخاصی کـه حـق دریافـت آن را ندارنـد یـا 
خـودداری از تسـلیم مـدرک به اشـخاصی که حـق دریافـت آن را دارند.

3-تشویق و ترغیب کارگران به کم کاری و یا ترک کار
4-از کار انداختـن سیسـتم حفاظتـی و یـا عـدم اسـتفاده از وسـایل 

حفاظتـی در نگهداشـتن ماشـین آالت و دسـتگاه هـا
5-جعـل، الحـاق، مخـدوش و یـا تحریـف اسـناد و مـدارک بـه قصـد 

اسـتفاده سوء 

6-ارائـه مـدارک تقلبی جهت اسـتخدام و یـا در جریان اشـتغال به قصد 
استفاده  سوء 

7-ایراد ضرب و جرح در محل کار
8-رشـوه دادن، رشـوه گرفتن، سـرقت، اختالس و هرگونه سـوء استفاده 

از اموال کارگاه
9-اختفاء، حمل، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر

10-اعتیاد به مواد مخدر
11-کارشـکنی، شـایعه پراکنـی و شـرکت در تحصـن هـا، تظاهـرات و 

غیرقانونی اعتصابـات 
12-اعمال فشـارهای گروهی و فردی برای تحصیل مقاصد و یا بدسـت آوردن 

امتیـازات غیر قانونی
13-فحاشی، توهین و بی حرمتی به همکاران و سرپرستان

14-تهمت وافتراء به مدیران و کارگران
15-ارتکاب سایر جرائمی که بر طبق قوانین جرم شناخته می شود

در صورتـی کـه کارگـر یکـی از جرائـم مذکـور را در محیـط کارگاه و 
بهنـگام انجام وظیفه مرتکب شـود، سرپرسـت یا هر شـخص دیگری که 
سرپرسـتی مسـتقیم کارگر را بعهده دارد و یا مسـئوالن اداری بر حسـب 
مـورد نسـبت به نـوع تخلف، موضـوع را از طریق سلسـله مراتب اداری 
به کارفرما گزارش نموده و کارفرما پس از بررسـی چنانچه تشـخیص دهد 
کارگـر مرتکـب یکی از تخلفات جزائی شـده مراتب را جهت تصمیم الزم 

بـه مراجـع قضائی منعکس مـی نماید.
2-1-4. مسئولیت مدنی

مسـئولیت مدنـی عبـارت از الزام و تعهد قانونی شـخصی بـه رفع ضرری 
کـه به دیگری وارد کرده اسـت )امامـی، 1364(

از نظر حقوقی در هر مورد که شـخص ناگزیر از جبران خسـارت دیگری 
باشـد مـی گویند در برابر او مسـئولیت مدنی دارد.)کاتوزیـان، 1369( در 
مسـئولیت مدنی خسـارتی متوجه جامعه نیسـت بلکه خسـارت به افراد 
جامعه وارد می شـود و از طرفی حالت روحی مرتکب مورد نظر نیسـت. 
در صورتـی که شـخصی به دیگری خسـارت وارد نمایـد مکلف به جبران 
خسـارت می باشـد. اصطالح مسئولیت مدنی در فقه اسـالمی مترادف با 
ضمـان اسـت و طبق قاعـده ضمان هـرگاه از عمل یا از خطای شـخصی 
یـا از سـببی کـه ایجـاد می کند بـه مال یا  نفس اشـخاص دیگـر ضرر و 
زیـان رسـد عدالت حکـم می کند که او را مسـئول تشـخیص و ملزم 
بـه جبـران خسـارت نماییـم، بنابرایـن بـر طبـق این اصـل هر کس 

بـه دیگـری ضرر و آسـیبی وارد نماید باید آنرا جبـران نماید.
مسئولیت مدنی کارگر

کارگر ممکن اسـت هنگام کار در کارگاه سـبب ورود خسارت  به کارفرما 
یا اشـخاص ثالث شـود. مسـئولیت مدنی کارگر هنگامی بوجود خواهد آمد 
کـه کارگـر هنـگام انجـام کار یا به مناسـبت آن بـه اشـخاص دیگر ضرر 
و زیان وارد نماید. مسـأله مهم در خصوص ورود خسـارت توسـط کارگر 
این اسـت که چه کسـی مکلف به جبران خسـارت زیان دیده می باشـد 
کارگـر یـا کارفرما؟ آیا کارگر بـه تنهایی باید از عهده خسـارت وارد برآید 
یـا کارفرما مسـئول جبران خسـارت بـه زیان دیـده می باشـد؟ و پس از 
پرداخـت خسـارت می تواند بـه کارگر مراجعه نماید؟ اصل این اسـت که 
هرکـس بـه دیگـری خسـارت وارد نماید شـخصاً باید جبـران ضرر نماید 
و هرکس مسـئول خطا و بی احتیاطی خود می باشـد و گریبان دیگری را 
بـرای تـدارک ضرری که به دیگری وارد نموده اسـت نگیرند )والتـزر ووازره 
وزراخـرای( ولـی در خصـوص رابطه کارگـر و کارفرما بر خـالف اصل، در 
صورتـی کـه در اثـر خطـا یا بـی احتیاطی کارگـر در حین انجـام وظیفه 
یـا بـه مناسـبت آن زیانی به شـخص ثالث وارد شـود جبران خسـارت را 
قانونگـذار بعهـده کارفرمـا نهاده نه کارگـر. البته چنانچـه کارفرما تقصیر 
کارگـر را ثابـت کنـد بدیهی اسـت مـی تواند جهـت گرفتن خسـارت به 
او مراجعـه کنـد. بنابرایـن مسـئولیت کارفرمـا برخـالف اصـل بـوده زیرا 
کارگـر مرتکـب خطا و بی احتیاطی شـده ولی کارفرمـا در مقابل متضرر 
مسـئول جبـران خسـارت اسـت. دلیـل اینکـه کارفرمـا مسـئول جبران 
خسـارت معرفـی گردیـده بخاطر خصوصیتی اسـت کـه رابطـه کارگر و 
کارفرمـا دارد، زیـرا این مسـئولیت ویژگی دارد که مسـئولیت های دیگر 
ولـو نسـبت بـه عمل غیر باشـد فاقد آن هسـتند. اما مسـئول شـناختن 
کارفرمـا در خصـوص جبـران زیـان وارده از سـوی کارگر بـه این صورت 
نیسـت کـه کارگـر به طـور کلـی از پرداخت خسـارت معاف باشـد بلکه 
بـر طبق شـرایطی که بعـداً توضیح داده خواهد شـد باید خسـارت وارده 

را جبـران نماید.
کارگـر هنـگام کار در کارگاه ممکـن اسـت در اثر تقصیـر و بی احتیاطی 
بـه وسـایل و تجهیـزات کارگاه و یـا به طور کلی به کارفرما خسـارت وارد 
نمایـد و یـا اینکـه بـه اشـخاص ثالث کـه بـه نوعـی بـا کارگاه در ارتباط 
هسـتند خسـارت وارد کند، در ایـن حالت نحوه جبران خسـارت وارده و 
مسـئولیت هـر یک کارگـر و کارفرمـا در مقابل زیان دیده بـه چه صورت 

مـی باشـد؟ در این حالـت دو فرض متصور اسـت: 
الف؛ خسارت وارده از سوی کارگر به اشخاص ثالث

چنانچـه کارگـر حیـن کار در اثـر تقصیر و بی مباالتی به اشـخاص ثالثی 
خسـارت وارد نمایـد چگونـه باید جبـران خسـارت، زیان دیـده را نمود؟ 
قانـون کار در ایـن رابطه تصریح ننموده و معلوم نیسـت در اینگونه موارد 
چگونه باید عمل شـود.آیا پرداخت خسـارت توسـط کارگر باید صورت گیرد 
یـا کارفرما؟ قانون مسـئولیت مدنی در مـاده 12 در خصوص نحوه جبران 
خسـارت اشـخاص ثالـث، ابتدا مسـئولیت را متوجه کارفرمایـان نموده و 
مقـرر مـی دارد: »کارفرمایانـی کـه مشـمول قانون کار هسـتند مسـئول 
جبـران خسـارتی می باشـند کـه از طـرف کارکنـان اداری ویـا کارگران 
آنـان در حیـن انجـام وظیفـه یـا بـه مناسـبت آن وارد شـده ...«. برطبق 
ایـن مـاده چنانچـه در اثـر فعل کارگر خسـارتی به اشـخاص ثالـث وارد 
شـود، جبـران خسـارت وارده ابتدا بر عهـده کارفرما می باشـد، یعنی در 
صورتیکـه زیان دیده تقاضای دریافت خسـارت نماید کارفرما موظف اسـت، 

خسـارت وارده بـه او را پرداخـت نماید.
ب؛ خسارت وارده از سوی کارگر به کارفرما

در صورتـی کـه کارگـر در حیـن انجـام کار در اثر تقصیـر و بی احتیاطی 
به وسـایل و تجهیزات کارفرما خسـارت وارد نماید، چگونه باید خسـارت 
وارده را جبـران نمایـد؟ قانون کار مصوب سـال 1337 در ماده 41 در این 
رابطـه مقـرر مـی داشـت: »هـرگاه اهمـال و تقصیـر کارگر موجـب بروز 
حادثـه و یـا از بیـن رفتن و آسـیب دیدن یکـی از آالت و افـزار کارگاه یا 
خرابی محصول شـود کارفرما حق دارد جبران خسـارت وارده را از طریق 
شـورای کارگاه و هیـات حل اختالفات از کارگر بخواهـد.« لذا کارفرمایی 
کـه مدعـی بود براثر تقصیـر کارگر به او خسـارتی وارد شـده باید اهمال 
و تقصیـر کارگـر را در مراجـع حـل اختـالف ثابت می نمـود و در صورت 
صـدور رأی محکومیـت کارگـر بـه پرداخت خسـارت می توانسـت آنرا از 
طریـق اجـرای احـکام دادگسـتری از وی مطالبـه نمایـد. امـا از آنجا که 
برابـر مـاده 24 همان قانون »در مقابل دیون کارگر نمی تواند بیش از یک چهارم 
مـزد او را توقیـف نمـود...« کارفرمـا از راه کسـر یـک چهـارم مـزد کارگر 

بتدریج می توانسـت خسـارت خـود را دریافت نماید. 
5.نحوه رسیدگی به تخلفات کارگران

بـر طبـق مـاده 19 آئیـن نامـه انضباطـی کار در صـورت وقـوع تخلف از 
سـوی کارگر، سرپرسـت یا هر شـخص دیگری که سرپرسـتی مسـتقیم 
کارگـر را بعهـده دارد یـا مسـئوالن اداری برحسـب مـورد نسـبت به نوع 
تخلف موضوع را از طریق سلسـله مراتب اداری به مدیریت گزارش می نماید 
و مدیریـت پـس از بررسـی گـزارش چنانچه تخلـف کارگر را در شـمول 
تخلـف غیـر جزائی تشـخیص دهـد و تنبیه کارگـر را به مصلحـت بداند 
موضـوع را بـه کمیته انضباطـی کار ارجاع می کنـد و کمیته انضباط کار 
پـس از دریافـت گـزارش و انجـام مطالعـات و بررسـی هـای الزم بـا توجه 
بـه جـدول تخلفات منـدرج در آئین نامـه انضباطـی کارگاه رای مقتضی 

صـادر ومراتـب را به مدیریـت کارگاه اعالم می کنـد و مدیریت می تواند 
نظـر کمیتـه انضباطـی کار را اجراء یـا از تنبیـه کارگر خـودداری نماید. 
کمیتـه انضباطـی کار مـی تواند هنـگام رسـیدگی به تخلفـات کارگران 
از نظـر مشـورتی سرپرسـت مسـتقیم کارگـر یا کارگـران یا شـهود ذی 
ربـط اسـتفاده نمایـد و سرپرسـت مسـتقیم کارگـر در جلسـات مذکـور 
فاقـد رأی اسـت مگـر در مـواردی کـه خـود عضـو کمیته انضباطـی کار 
باشـد، ضمنـاً تصمیمـات کمیتـه انضباطی کار نبایـد مغایر بـا قانون کار 
و آئیـن نامـه و مقـررات مربوطه باشـد، در مـوارد اضطراری بر حسـب در 
خواسـت مدیریت کمیته انضباطی کار بالفاصله تکشـیل جلسه می دهد 
و تصمیـم الزم را اتخـاذ خواهـد نمـود تـا اخـذ تصمیـم از سـوی کمیته 
انضباطـی کار کارگـر متخلـف در صـورت تصمیـم کارفرما از حضـور در 
محـل کار منع خواهد شـد. مالحظه می گردد در صـورت ارتکاب تخلف 
از سـوی کارگـر، کارفرمـا حـق اعمال مجازات نـدارد و بایسـتی از طریق 
کمیتـه انضباطـی کار اقـدام نمایـد و در همـه حـال چـه قبـل از اعـالم 
تخلـف بـه کمیته انضباطی کار و چـه بعد از تصمیم کمیته انضباطی کار 
کارفرمـا مـی توانـد و حـق دارد از تخلف کارگر صرفنظر کـرده و مجازات 
مقـرره را در مـورد او اعمـال ننمایـد. تصمیمات کمیته انضباطـی کار در 
کلیـه مـوارد بـا اکثریت آراء معتبر اسـت مگـر در مورد اخـراج کارگر که 
مقـررات مـاده 27 قانون کار الزم الرعایه اسـت. چنانچه هر یک از طرفین 
بـه تصمیمـات کمیته انضباطـی کار معترض باشـد می تواند بـه مراجع 
حـل اختـالف )موضوع فصل نهـم قانـون کار( مراجعه نماید )مـاده 33(. 
چنانچـه از تاریـخ آخرین تخلفـات طی مدت یکسـال در مـورد تخلفات 
غیـر جزائـی و دو سـال در مـورد تخلفـات جزائـی تخلـف دیگری از 
کار گر سـر نزند آثار تبعی تخلف وی با رای کمیته انضباطی کار و تأیید 
مدیریـت یـک تـا دو درجه تخفیـف داده خواهد شـد، ما در صـورت تکرار 
تخلـف ظـرف مـدت 6 ماه پس از آثـار تبعی با رای کمیتـه انضباطی کار 
تصمیمات شـدیدتری در مورد متخلف اعمال خواهد شـد.چنانچه تعداد 
مـوارد تخلـف بـا درج در پرونده ظرف مدت یکسـال سـه بار تکرار شـود 

آثـار تبعی بـه هیچ عنـوان کاهش نخواهـد یافت.
نتیجه گیری

اخیـراً تحـوالت چشـمگیری در زمینـه ی محدودیت فسـخ قـرارداد کار 
از سـوی کارفرمایـان صـورت پذیرفتـه اسـت کـه هـدف از آنها کاسـتن 
اختیـارات کارفرما در رابطه با فسـخ قـرارداد کار و احتـرام و پایبندی به نحوه 
قـرارداد کار و تضمیـن ثبـات شـغلی کارگـران و در نهایـت حمایـت 
هـر چـه بیشـتر از حقـوق کارگـران در کارگاه مـی باشـد، امروزه فسـخ 
مطلـق قـرارداد کار و اخراج بـدون دلیل کارگر از سـوی کارفرما پذیرفته 
شـده نیسـت. از طرفـی برای کارفرمایـان مقرون به صرفه نمی باشـد که 
کارگـران را بـرای هـر تخلـف سـاده اخـراج نماینـد زیـرا در حـال حاضر 
بـا توجـه به تخصصی شـدن کارهـا، کارگـران برای تصـدی و انجـام آن 
نیازمنـد کسـب تخصص های گوناگون هسـتند و هر کارگـر را نمی توان 
بسـادگی جانشـین کارگر دیگر نمود. لـذا اخراج به همان انـدازه که برای 
کارگران ناخوشـایند اسـت برای کارفرمایان نیز نامطلوب و مضر می باشـد. 
پـس کارگـر و کارفرمـا بایـد در جهت حفظ و تـداوم رابطه کار کوشـش 
نمایند و از عواملی که باعث ایجاد تنش و برخورد در محیط کارگاه می شـوند 
خـودداری نماینـد. تحـوالت صـورت گرفتـه بخاطـر تغییراتی اسـت که 
طـی چنـد سـال اخیـر در زمینـه رابطـه کار صـورت گرفتـه کـه همانـا 
افزایش سـطح آگاهـی کارگران، اعتقاد به لـزوم ثبات و پایـداری قرارداد، 
کار، نظـم بخشـیدن بـه روابط کار و ضـرورت حاکمیت قانـون و مقررات 

خاص بـر کارگاه می باشـد.
بنابرایـن مفهومـی کـه در حال حاضـر از رابطه کار وجود دارد با گذشـته 
متفـاوت و کارگـر و کارفرما بایسـتی تابـع قانون و مقرراتی باشـند که بر 
کارگاه حکـم فرماسـت و هیچ یـک از طرفین حق تخلـف از آن را ندارند 
در ایـن راسـتا قانـون کار جدیـد بر خالف قانون گذشـته بـه طور مطلق 
حـق فسـخ قـرارداد کار را بـه کارفرمـا به جهـت تخلف کارگـران اعطا 
نکـرده اسـت. بلکـه فسـخ قـرارداد کار از سـوی کارفرمـا را منوط بـه وجود 
شـرایطی نمـوده کـه در صـورت تحقـق آن شـرایط کارفرمـا مـی توانـد 
قرارداد کار را فسـخ و کارگر را اخراج نماید. این شـرایط عبارتند از؛ قصور 
کارگـر از انجـام وظایـف محولـه و نقص آئیـن نامه انضباطـی کار و البته 
الزمـه آن صـدور رأی کمیتـه انضباط کار به اخـراج کارگر و اخذ موافقت 
شـورای اسـالمی کار و انجمن صنفی یا نماینده کارگران می باشـد. لذا در 
ابتـدا کارفرمایـان باید اقدام به تهیه و تصویـب آئین نامه انضباطی کارگاه 
نماینـد تـا با اسـتناد به آن بتوانند قصور و تخلف کارگـر و نقض آئین نامه 
انضباطـی کارگاه را در مراجـع حـل اختـالف را بـه اثبات برسـانند. لذا 
در حـال حاضـر کارفرما در صورتی می تواند قرارداد کار را فسـخ و کارگر 
را بـه جهـت تخلف انضباطـی از کارگاه اخراج نماید کـه اوالً: اثبات نماید 
کـه کارگـر از انجـام وظایـف محوله قصـور ورزیده یا آئیـن نامه انضباطی 
کارگاه را پـس از تذکـرات کتبـی نقـض نموده و ثانیاً: نظر مثبت شـورای 
اسـالمی کار یـا انجمن صنفی یا نماینـده کارگران و چنانچـه هیچ کدام 
از ایـن تشـکل هـا در کارگاه نبود نظر مثبت هیأت تشـخیص را با اخراج 
کارگـر اخـذ نموده و براسـاس رأی کمیتـه انضباط کار بتوانـد کارگر را از 
کارگاه اخـراج نمایـد. کـه ایـن نمایانگر سـخت گیـری زیادی اسـت که 
قانـون کار جدیـد در زمینـه فسـخ قـرارداد کار کارگـر معمـول نمـوده و 
در نهایـت حق شـکایت کارگـر به مراجـع حل اختالف محفوظ اسـت. 

کارگـر بایـد بدانـد موظـف بـه انجـام چـه وظایـف و تکالیفـی در کارگاه 
اسـت کـه بایـد انجام دهـد و کارفرما چـه انتظاراتـی از او دارد کـه انجام 
دهـد و در صـورت تخلـف ضمانت اجـرای قانونی آن چیسـت؟ و کارفرما 
نیـز بـا تدویـن و تصویب آئیـن نامه انضباطـی کارگاه  وظایـف و تکالیف 
محولـه کارگر را به صراحت مشـخص نموده و بداند صرفـاً در چهارچوب 

مقـررات مربوطـه مـی تواند بـا کارگر برخـورد نماید.
آشـنایی طرفین و اطالع از حقوق وظایف و تکالیف مربوط یک ضرورت اسـت 
که قدمی اسـت در جهت نهادینه شـدن رابطه کار و حاکم شـدن قانون 
و مقـررات مـدون بر نحوه انجـام کار در کارگاه و جلوگیـری از برخورد های 
سـلیقه ای شـخصی کارفرمایـان در خاتمـه دادن به قـرارداد و مقدمه ای 
اسـت بـرای ایجـاد تفاهـم کامـل در کارگاه و رعایـت مقـررات از سـوی 
طرفیـن رابطـه کار. مقرراتـی که هم بـرای کارگران و کارفرمایـان مؤثر و 
مفید اسـت و طرفین از آن منتفع می شـوند . زیرا عالوه بر اینکه امنیت 
بیشـتری به کارگر می دهد او را نسـبت به کار امیدوارتر می سـازد و می داند 
کـه چنانچه در چهارچـوب مقررات داخلی کارگاه علـی الخصوص آئین نامه 
انضباطـی رفتار نماید مشـکلی برای او ایجاد نخواهد شـد و کارفرما فقط 
بـر طبـق مقـررات انضباطـی کارگاه و عـدم رعایـت وی از آن مـی تواند 
بـا او برخـورد نمایـد در ضمـن در صورتـی کـه وظایف خود را بدرسـتی 
انجام دهد مشـمول مقررات تشـویقی منـدرج در آئین نامه انضباطی نیز 
خواهـد شـد، و برای کارفرمایـان از ایت جهت مفید اسـت، که به راحتی  
و بـرای هـر تخلـف کوچک کارگران خـود را از دسـت نـداده و می دانند 
اگـر کارگـر در اثـر غفلـت و مسـامحه کاری مرتکب تخلفی شـود و یا 
بـه وسـایل کارگاه زیانـی وارد نمایـد، مـی تواند بر طبق آئین نامـه انضباطی 
کارگاه و از طریـق کمیتـه انضباط کار کارگر متخلف را مورد بازخواسـت 

قـرارداده، حتـی او را اخراج نماید.
مقـررات انضباطـی برای مراجع حـل اختالف نیز مفید اسـت، زیرا آئین نامه 
انضباطـی کارگاه هـا کـه بـه تصویـب واحـد کار و امـور اجتماعـی محل 
رسـید، در هنگام رسـیدگی به اختالفات سـلیقه ای و بر طبق نظر خود 
عمـل نماینـد. بلکـه مـالک در رسـیدگی مقررات منـدرج در آئیـن نامه 
انضباطـی کارگاه مـی باشـد و بـه طـور کلی در رسـیدگی بـه اختالفات 
فقط کافی اسـت طرف دعـوی ثابت کند که مقررات انضباطـی کارگاه را 

رعایـت نمـوده و بـار اثبات بعهده طـرف مقابل می باشـد.

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

     فرزاد قلعه کوهی 
■ قسمت پایانی     

        سولماز قهرمانی 
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رئیس دانشگاه تهران

استقرار ۲ هزار شرکت دانش بنیان
 در دانشگاه تهران 

شــرکت  هــزار   ۲ اســتقرار  از  تهــران  دانشــگاه  رئیــس   
داد. خبــر  تهــران  دانشــگاه  در  بنیــان  دانــش 

بــه گزارش بازارکار از ایســنا، دکتر ســید محمدمقیمــی در آیین رونمایی 
ــم و  ــارک عل ــان حــوزه ســاختمان در پ ــش بنی از یــک محصــول دان
ــا انتخــاب شــعار ســال  ــا بیــان اینکــه ب فنــاوری دانشــگاه تهــران ب
ــیم  ــگاهیان  ترس ــه راه  دانش ــری نقش ــم رهب ــام معظ ــوی مق از س
شــده اســت، افــزود:  بــا ایــن شــعار تکلیــف مــا روشــن اســت و کلیــه 

ــرد. ــرار می گی ــن شــعار ق عملکــرد دانشــگاهیان تحــت الشــعاع ای
ــا در  ــت م ــی و اولوی ــه اصل ــک دغدغ ــدون ش ــه داد: ب وی ادام
ــن دانشــگاه  ــارک ای ــش بنیان هــا و پ ــه دان دانشــگاه تهــران توجــه ب

ــت. ــا اس ــش بنیان ه ــرک دان ــور مح ــوان موت ــه عن ب
مقیمــی اســتقرار ۲ هــزار شــرکت در دانشــگاه تهــران را از 
ــان  ــش بنی ــه دان ــن ب ــال مزی ــران در س ــگاه ته ــات دانش اقدام
عنــوان کــرد و ادامــه داد: ایــن هــدف یــک هدفگــذاری آرمانــی 
ــا  ــاس آماره ــر اس ــود ب ــه ش ــر توج ــه اگ ــژه آنک ــه وی ــت، ب اس
ــم و  ــای عل ــتقر در پارک ه ــان مس ــش بنی ــرکت های دان کل ش

ــت. ــرکت اس ــور ۱۷۰۰ ش ــاوری کش فن

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای خبر داد؛  

برگزاری نخستین رویداد تحول و نوآوری 

فناورانه در حوزه حمل ونقل جاده ای

ــل  ــوزه حم ــه در ح ــوآوری فناوران ــول ن ــداد تح ــتین روی نخس
 TechnoTransport۲۰۲۲ ــداد ــوان روی ونقــل جــاده ای تحــت عن
ــش  ــل دان ــل ونق ــوم حم ــت ب ــران زیس ــه بازیگ ــارکت کلی ــا مش ب
بنیــان کشــور اعــم از معاونــت علمــی وفنــاوری ریاســت جمهــوری، 
ســتاد توســعه فناوری هــای حــوزه فضایــی و حمــل ونقــل پیشــرفته 
ــه و  و دانشــگاه تهــران در راســتای اجــرای برنامه هــای تحــول گرایان

ــان. ــش بنی دان
بازیگــران  کلیــه  مشــارکت  بــا   TechnoTransport۲۰۲۲
ــت  ــم از معاون ــور اع ــان کش ــش بنی ــل دان ــل ونق ــوم حم ــت ب زیس
ــای  ــعه فناوری ه ــتاد توس ــوری، س ــت جمه ــاوری ریاس ــی وفن علم
حــوزه فضایــی و حمــل ونقــل پیشــرفته و دانشــگاه تهــران در 
راســتای اجــرای برنامه هــای تحــول گرایانــه و دانــش بنیــان ســازمان 
ــال  ــاه س ــت م ــاده ای از ۲۵ اردیبهش ــل ج ــل ونق ــداری و حم راه
ــط  ــه توس ــورت گرفت ــای ص ــق برنامه ریزی ه ــاری )۱۴۰۱( مطاب ج
دفتــر مطالعــات راهبــردی و اقتصــاد حمــل و نقــل برگــزار 

ــد. ــد ش خواه
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیت های ارتباط با جامعه و نعت  

فراخوان جذب پرسنل امریه ارتباط
 با جامعه و صنعت 

در راســتای پشــتیبانی و تقویــت فعالیت هــای ارتبــاط بــا جامعــه 
و صنعــت دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور، 
ــت از  ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــه ارتب ــنل امری ــذب پرس ــوان ج فراخ
ــورخ  ــنبه م ــا روز ش ــاز و ت ــورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱8 آغ ــنبه م روز پنجش

ــت. ــد داش ــه خواه ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ادام
ــا  ــد ب ــه می توانن ــذ امری ــان اخ ــازارکار، متقاضی ــزارش ب ــه گ ب
ــه  ــت ب ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــای ارتب ــامانه امریه ه ــه س ــه ب مراجع

ــت ــه ثب ــبت ب ــانی amriye.msrt.ir نس نش
ــدام  ــزام ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ اق ــت اع ــت جه ــل درخواس ــام و تکمی ن

ــد. نماین

با تاکید بر توسعه اقتصاد دیجیتال، تجهیزات و صنایع وابسته

ــز  ــوع رم ــا موض ــاراد  ب ــی مت ــن الملل ــس بی ــگاه و کنفران نمایش
ارزش، رمــز پــول، متــاورد، بالکچیــن و بــا تاکیــد بــر توســعه اقتصــاد 

ــود. ــی ش ــزار م ــع وابســته برگ ــزات و صنای ــال، تجهی دیجیت
بــه گــزارش بــازارکار، اولیــن نشســت خبــری نمایشــگاه و 
ــول،  ــا موضــوع رمــز ارزش، رمــز پ ــاراد ب ــی مت کنفرانــس بیــن الملل

متــاورد، بالکچیــن، اقتصــاد دیجیتــال، تجهیــزات و صنایــع وابســته 
ــد. ــزار ش برگ

ــن  ــر ای ــران و دبی ــز کار ای ــس مرک ــمیعی ریی ــعید س ــر س دکت
رویــداد بــا اشــاره بــه اینکــه اولیــن نمایشــگاه و کنفرانــس تخصصــی 
متــاراد ســوم الــی شــش خــرداد در تهــران برگــزار خواهــد شــد گفت: 
ــوژی  ــه بحــث تکنول ــس ب ــن نمایشــگاه و کنفران ــم در ای تــالش داری
ــژه ای  ــه وی ــی توج ــی و نظارت ــی و قضای ــائل حقوق ــن مس و همچنی
داشــته باشــیم و بــا تعامالتــی کــه بــا نهادهــای حاکمیتــی از جملــه 
ــم  ــام دادی ــف انج ــای مختل ــه و خبرگزاری ه ــوه قضایی ــس، ق مجل

ــی برگــزار شــود. ــه خوب ــم کــه نمایشــگاه و کنفرانــس ب امیدواری

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
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نمایشگاه و کنفرانس بین المللی متاراد با موضوع رمز ارزش، رمز پول، متاورد، 
بالکچین برگزار می شود 

دبیر یازدهمین نمایشگاه اینوتکس

ــرکت  ــور ۴۰۰ ش ــس از حض ــگاه اینوتک ــن نمایش ــر یازدهمی دبی
دانــش بنیــان، اســتارت آپ و صنایــع بــزرگ در ایــن نمایشــگاه خبــر داد.

ــس،  ــاوری پردی ــارک فن ــل از پ ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــن  ــه در یازدهمی ــه غرف ــای ارائ ــت: فض ــمی گف ــی فش ــجاد عباس س
ــای  ــال ه ــه س ــبت ب ــاوری، نس ــوآوری و فن ــی ن ــگاه بین الملل نمایش
گذشــته افزایــش یافتــه و بــا توجــه بــه اســتقبال خــوب شــرکت هــای 
و اســتارت آپهــای متقاضــی ظرفیــت ثبــت نــام بــرای دریافــت غرفــه 

تکمیــل شــده اســت.
کــرد:  تصریــح  اینوتکــس  نمایشــگاه  یازدهمیــن  دبیــر 
ــر  ــه وســعت ۵ هــزار مت ــی ب نمایشــگاه اینوتکــس ۲۰۲۲ در فضای
ــی  ــی داخل ــان و صنعت ــرکت دانش بنی ــدود ۴۰۰ ش ــور ح و حض

ــود. ــی ش ــزار م برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید برگ
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/353736

حضور ۴۰۰ استارتاپ و شرکت دانش بنیان در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ 

معاون گردشگری و سرمایه گذاری قزوین

ــون  ــت: آزم ــن گف ــرمایه گذاری قزوی ــگری و س ــاون گردش  مع
جامــع هماهنــگ دوره هــای کوتاه مــدت گردشــگری روز جمعــه 
ــن  ــور در قزوی ــر کش ــا سراس ــان ب ــاه ۱۴۰۱ هم زم ــم خردادم شش

برگــزار می شــود.
ــن،  ــز قزوی ــیما مرک ــزاری صداوس ــازارکار از خبرگ ــزارش ب ــه گ ب
قزویــن  ســرمایه گذاری  و  گردشــگری  معــاون  محمــدی،  نــادر 
ــدت گردشــگری  ــای کوتاه م ــگ دوره ه ــع هماهن ــون جام ــت: آزم گف
ــت در  ــان فعالی ــی متقاضی ــای علم ــنجش توانایی ه ــتای س در راس
تأسیســات گردشــگری در دوره هــای مدیریــت فنــی دفاتــر خدمــات 
طبیعت گــردی،  راهنمایــان  فرهنگــی،  راهنمایــان  مســافرتی، 
تأسیســات  عمومــی  مدیریــت  زمین گردشــگری،  راهنمایــان 
ــات  ــط تأسیس ــق ضواب ــرح تطبی ــاب ط ــناس ارزی ــگری، کارش گردش
تأسیســات  تطبیــق ضوابــط  فنــی طــرح  مدیــر  و  گردشــگری 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــزا برگ ــورت مج ــه ص ــگری ب گردش
ــاه ۱۴۰۱  ــم خردادم ــه شش ــون روز جمع ــن آزم ــزود: ای وی اف
هم زمــان بــا سراســر کشــور در قزویــن برگــزار می شــود و داوطلبــان 
ــون  ــامانه آزم ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــاه می توانن ــا ۱۰ اردیبهشــت م ت
ــام  ــرای ثبــت ن ــه آدرس https://edutourism.mcth.ir ب جامــع ب

در دوره   هــا اقــدام کننــد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــن ب ــرمایه گذاری قزوی ــگری و س ــاون گردش مع
ــاعت  ــر دوره از س ــرای ه ــی ب ــه اعالم ــق برنام ــون طب ــان آزم زم
بــود، خاطرنشــان کــرذ: منابــع  ۱۳٫۲۰ خواهــد  تــا   8٫۳۰
ــت  ــل روی ــران قاب ــی فراگی ــل آموزش ــک در پن ــه تفکی ب ــون  آزم
و بهره بــرداری اســت و مســئولیت اطالعــات هویتــی و مــدارک 
ــه  ــه هزین ــن اینک ــت ضم ــران اس ــده فراگی ــر عه ــده ب ــذاری ش بارگ
ثبــت نــام بــرای هــر داوطلــب ۱۳۰ هــزار تومــان بــوده کــه صرفــا از 

ــت. ــت اس ــل پرداخ ــامانه قاب ــق س طری

برگزاری آزمون جامع هماهنگ دوره های کوتاه مدت گردشگری در خرداد ماه 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان: 

مدارس با رویکرد دانش بنیان در همدان تاسیس شود 

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
اســتاندار همــدان گفــت: مــدارس بــا رویکــرد 

ــود. ــیس ش ــی و تاس ــان بررس ــش بنی دان
بــه گــزارش مهــر، حســن رضانیــا در 
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــورای آم ــه ش جلس
ــالروز  ــم و س ــام معل ــت مق ــن گرامی داش ضم
شــهادت اســتاد مطهــری، گفــت: در ایــام 
ــژه  ــه وی ــور ب ــا در کش ــروس کرون ــیوع وی ش
اســتان همــدان، تالش هــای آمــوزش و پــرورش 

ــت. ــدنی اس ــوش نش ــان فرام و معلم
ــر اینکــه شــیوع ویــروس  ــا تاکیــد ب وی ب
کرونــا هزینه هــای قابــل توجهــی بــر مجموعــه آمــوزش و پــرورش و نظــام تربیتــی تحمیــل کــرد، 
بــه نقــش شــورای آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان پیشــران تحــول در حــوزه تربیتــی اشــاره کــرد.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری همــدان خواســتار افزایــش کیفیــت 
ــدی  ــت و توانمن ــزود: ظرفی ــد و اف ــم ش ــام معل ــم مق ــت و تکری ــه گرامی داش ــای هفت برنامه ه
آمــوزش و پــرورش، معلمــان و فرهنگیــان اســتان بــاال اســت و رســیدن بــه دولــت قــوی نیازمنــد 

ــت. ــد اس ــان عزتمن ــدر و معلم ــرورش مقت ــوزش و پ آم

باید منتظر چه پدیده تازه ای در اکوسیستم کارآفرینی باشیم؟ 

تغییر محیط کار با استارت آپ ها 

و  »مدیــران  خدمــت  در  اســتارت آپ ها 
ــای کار  ــود( فض ــر )بهب ــرای تغیی ــان« ب کارکن
قــرار گرفته انــد. ســرمایه گذاری در حــوزه 
ــط کار«  ــوب محی ــر مطل ــای تغیی »فناوری ه
ورود  ایــن  اســت.  کــرده  پیــدا  افزایــش 
بــرای  شــرکت ها  »تقاضــای  به دلیــل 
ــر  ــا تغیی ــب ب ــات متناس ــزات و امکان تجهی
اســت.  داده  رخ  نیروهــا«  کاری  ســبک 
ــتارت آپ های  ــی اس ــا معرف ــت« ب »اکونومیس
ــوص  ــای مخص ــوزه، از عطره ــن ح ــر ای برت
نرم افزارهــای ســنجش »انجــام وظیفــه« کارمنــدان نوشــته اســت. مدیــران ســختگیر و 

ــن  ــم از ای ــد-۱۹ ه ــری کووی ــد. همه گی ــه می زن ــزرگ، جرق ــوالت ب ــوآوری از دل تح ــه ن همیش
ــهم  ــپتامبر ۲۰۲۰، س ــا س ــه ت ــای ژانوی ــه ماه ه ــکا و در فاصل ــت. در آمری ــتثنا نیس ــده مس قاع
تقاضاهــا بــرای حــق ثبت هــای جدیــد مربــوط بــه تکنولوژی هــای دورکاری بــه بیــش از دو برابــر 
ــود  ــش، وج ــه و تحول بخ ــای اولی ــادی در ایده ه ــرمایه گذاری زی ــای س ــت. فرصت ه ــیده اس رس
ــود  ــوزه بهب ــر در ح ــتارت آپ های برت ــدادی از اس ــت تع ــه اکونومیس ــتا مجل ــن راس دارد. در همی
فضاهــای کاری را معرفــی کــرده کــه تصمیــم دارنــد فضــای کاری مــدرن را توســعه بدهنــد. ایــن 
ــد  اســتارت آپ ها در حــال حاضــر در مرحلــه جــذب ســرمایه هســتند و کارشناســان انتظــار دارن

کــه آینــده روشــنی پیــش روی آنهــا باشــد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/353786

سازمان فناوری اطالعات اعالم کرد؛ 

اختصاص ۳۰ میلیارد تومان تسهیالت در حمایت
 از کسب وکارهای فاوای یزد 

مدیــرکل دفتــر همکاری هــای فراســازمانی 
ســازمان فنــاوری اطالعــات بــا تشــریح جزئیات 
ــتانی  ــای اس ــب و کاره ــت از کس ــوه حمای نح
در برنامــه اشــتغال حــوزه فــاوا، از اختصــاص 
بــه  تســهیالت  تومــان  میلیــارد   ۳۰

ــر داد. ــزد خب اســتان ی
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از 
ــرایط  ــران، ش ــات ای ــاوری اطالع ــازمان فن س
ــات  ــوزه ارتباط ــهیالت ح ــذ تس ــوه اخ و نح
و فنــاوری اطالعــات بــا محوریــت طــرح 
آمــوزش، توانمندســازی و هدایــت شــغلی 
نیــروی انســانی در نشســتی کــه بــه صــورت آنالیــن و بــه میزبانــی اداره کل ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات اســتان یــزد و بــا حضــور فعــاالن ایــن حــوزه برگــزار شــد، مــورد بررســی قــرار گرفــت.
ــا  ــاط ب ــازمانی ارتب ــرا س ــای ف ــر همکاری ه ــرکل دفت ــنجری مدی ــاد س ــن نشســت فره در ای
ــزد  ــات ســهم اســتان ی ــران در تشــریح جزئی ــات ای ــاوری اطالع ــت و دانشــگاه ســازمان فن صنع
ــز شــناخته  ــف تبصــره ۱8 نی ــد ال ــوان وام بن ــا عن ــاوا کــه ب ــه توســعه اشــتغال حــوزه ف در برنام
ــدار در  می شــود بیــان داشــت: در راســتای »برنامــه توســعه اشــتغال کســب و کار و اشــتغال پای
حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات کشــور« بودجــه ای در حــدود ۳۰ میلیــارد تومــان بــه اســتان 

یــزد اختصــاص یافــت.

سرپرست دانشگاه پیام نور کشور: 

ــد،  ــه »تولی ــذاری امســال ب ــه نامگ ــه ب ــا توج ــت: ب ــی زاده گف تق
ــز رشــد را در  ــم ۳۱ مرک ــن« دســت ک ــان، اشــتغال آفری ــش بنی دان

ــرد. ــم ک ــدازی خواهی ــور راه ان ــور کش ــگاه های پیام ن دانش

بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از گــرگان، »ابراهیــم  
تقــی زاده« در اختتامیــه هشــتمین جشــنواره ملــی حرکــت اظهــار کرد: 
8۶8 انجمــن علمــی دانشــجویی در ســطح دانشــگاه هــای پیــام  نــور 
کشــور وجــود دارد کــه ایــن جشــنواره عرصــه ای بــرای رقابــت ایــن 

انجمــن هــا اســت.
سرپرســت دانشــگاه پیــام نــور کشــور گفــت: ۲۵۳ اثــر در بخــش هــا 
و موضوعــات مختلــف بــه دبیرخانــه ایــن جشــنواره ارســال شــد کــه 

امــروز از تعــدادی از آثــار برگزیــده و برتــر قدردانــی و تجلیــل شــد.
ــز  ــطح ۵۰۰ مرک ــجو در س ــزار دانش ــدود ۴۰۰ ه ــزود: ح وی اف
ــل  ــور کشــور مشــغول تحصی ــد دانشــگاهی در دانشــگاه پیام ن و واح
هســتند و در رشــته هــای علــوم انســانی، فنــی و مهندســی، 

ــم. ــجو داری ــرش دانش ــره پذی ــی و غی ــع طبیع ــاورزی و مناب کش

۳۱ مرکز رشد در دانشگاه های پیام نور کشور راه اندازی می شود 
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