
12صفحه
قيمت: 5000 تومان

 دوشنبه 16خرداد 1401- 6 ذی القعده  1443-6  ژوئن 2022 - سال بيست و دوم - شماره 1264

پایان خوش رویداد عصر امید
با دستاوردهای امیدبخش  

معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت 
ــامانه  ــت: س ــی گف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
صــدور مجوزهــای مشــاغل خانگــی گام بزرگــی 
ــای  ــدن مجوزه ــر ش ــه ۱۰ براب ــر ب ــوده و منج ب

ــت. ــده اس ــور ش ــی در کش ــاغل خانگ مش

یادداشت سردبیر

از رویداد عصر امید در تهران

 تا اجالس روسای دانشگاه ها

 در تبریز
امیرعلی بینام

ــوزش،  ــوزه آم ــذار در ح ــور و اثرگ ــات پرش ــاهد اتفاق ــته ش ــه گذش هفت
ــداد  ــزاری روی ــو برگ ــود، از یکس ــگان ب ــش آموخت ــتغال دان ــارت و اش مه
ملــی عصــر امیــد در مصلــی تهــران، فرصــت طالیــی بــرای ارائــه و نمایش 
دســتاورهای چهــل ســاله دانشــگاه آزاد اســالمی بــود و از ســوی دیگــر در 
شــهر تاریخــی تبریــز روســای دانشــگاه هــای دولتــی کشــور در اجالســی 
ــی را  ــا چالــش هــا و فرصــت هــای نظــام آمــوزش عال ــد ت گردهــم آمدن
بــا حضــور مســئوالن علمــی و تصمیــم گیــر ایــن حــوزه مــورد بحــث و 

بررســی قــرار دهنــد.
نمایشــگاه دســتاوردها و توانمنــدی هــای دانشــگاه آزاد اســالمی سراســر 
کشــور بــا عنــوان عصــر امیــد در حالــی برگــزار شــد کــه برگــزاری چنیــن 
ــا ایــن حجــم و گســتردگی در تاریــخ فعالیــت ایــن دانشــگاه  رویــدادی ب
ســابقه نداشــت و ایــن رویــداد مــی توانــد نقطــه عطفــی در تاریــخ فعالیــت 
ــاز ورود  ــه س ــود و زمین ــی ش ــالمی تلق ــگاه آزاد اس ــاله دانش ــل س چه
دانــش آموختــگان و دانشــجویان ایــن دانشــگاه بــه بســتر و فضــای 
فعالیــت هــای مهارتــی و کارآفرینــی بویــژه در حــوزه دانــش بنیــان باشــد.

ــاد دانشــگاهی و  ــد جه ــس جدی ــادی رئی ــی فیروزآب ــر روح اهلل دهقان دکت
ــوآوری دانشــگاه آزاد اســالمی در مراســم  معــاون تحقیقــات، فنــاوری و ن
اختتامیــه ایــن رویــداد کــه بــا برگــزاری جشــنواره فرهیختــگان دانشــگاه 
ــداد  ــن روی ــرد: در ای ــالم ک ــود، اع ــراه ب ــز هم ــالمی نی آزاد اس
ــاالن  ــن فع ــرارداد بی ــه و ق ــم نام ــان تفاه ــارد توم ــش از 8۰۰ میلی بی
و دســت انــدرکاران ایــن نمایشــگاه بــا بخــش هــای مختلــف خصوصــی و 
دولتــی بــه امضــاء رســید کــه رقــم بــزرگ و تحســین برانگیــزی اســت و 
مــی توانــد نویــد بخــش توســعه کارآفرینــی و اشــتغال در عرصه نــوآوری و 

فعالیــت هــای دانــش بنیــان باشــد.
همچنیــن روســای دانشــگاه هــای کشــور نیــز دراجــالس روســای 
ــد  ــد کردن ــز  تاکی ــی در تبری ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک دانش
ــهیل  ــری و تس ــتغال پذی ــت اش ــش ظرفی ــم افزای ــر مه ــه در ام ک
ــی  ــای کارآفرین ــارت ه ــش مه ــگان و افزای ــش آموخت ــتغال دان اش
آنــان و کمــک بــه ارتقــاء ســطح رفــاه عمومــی مبتنــی بــر ســبک 
ــد. ــی کنن ــذار نم ــچ کوششــی فروگ ــی اســالمی از هی ــی ایران زندگ

ایــن هماهنگــی و هــم آوایــی نظــام آمــوزش عالــی دولتــی و خصوصــی 
کــه بــا هــم »مهــارت آمــوزی و اشــتغال دانــش آموختــگان« را صــدا 
ــژه  ــرای اشــتغال بوی مــی زننــد عصــر امیــد و روزهــای خــوش  را ب
اشــتغال دانــش آموختــگان در عرصــه دانــش بنیــان نویــد مــی دهــد.

بـر اسـاس اعـالم دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی معاون 
پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه آزاد اسـالمی در »رویداد 
عصـر امیـد« این دانشـگاه عـالوه بر بازدید مسـئوالن 
کشـوری و لشـکری امـکان امضـای تفاهـم نامـه برای 
توسـعه فعالیت های نوآورانه، فناورانه و کارآفرینانه به 
مبلـغ 8۰۰ میلیـارد تومان فراهم شـد کـه می تواند 

بسـتر سـاز توسـعه اشـتغال دانـش بنیان باشـد.

رئیس جدید جهاد دانشگاهی در بازدید از پایگاه خبری و دفتر نشریه بازارکار:

جهاد دانشگاهی می تواند »زنجیره تبدیل فکر و 
ایده به اشتغال و ثروت« را تکمیل کند

رئیــس جدیــد جهــاد دانشــگاهی در بازدیــد از پایــگاه و دفتــر نشــریه بــازارکار و نیــز 
ماهنامــه بــازارکار نویــن بــا تاکیــد بــر ماموریــت باالدســتی جهــاد دانشــگاهی در عرصــه 
علــم و فنــاوری و توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان خاطرنشــان کرد: جهاد دانشــگاهی مــی تواند 

زنجیــره تبدیــل  فکــر و ایــده بــه اشــتغال و ثــروت را تکمیــل کنــد.
دکتــر روح الــه دهقانــی فیروزآبــادی در بازدیــد از پایــگاه خبــری و دفتــر نشــریه بــازارکار 
و بــازارکار نویــن ضمــن آشــنایی بــا فعالیــت هــای بــازارکار در عرصــه هــای مختلــف در 
گفتگــو بــا بازارکارخاطرنشــان کــرد: جهــاد دانشــگاهی جلوتــر و پیشــرو تــر از همــه 
پــارک هــای علــم و فنــاوری در ســال های آغازیــن انقــالب اســالمی و عرصــه هــای 
مختلــف جنــگ و دفــاع مقــدس توانســت ماموریــت خــود را در عرصــه پــارک هــا و 
مراکــز رشــد علــم و فنــاوری و توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه نمایــش بگــذارد.

وی بــا تصریــح اینکــه مفاهیــم بومی پــارک های علــم و فناوری تحــت عنوان جهاد دانشــگاهی 
شــکل گرفتــه اســت خاطرنشــان کــرد: مــا مصداق این شــعر هســتیم؛ 

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد   وآنچه خود داشت ز بيگانه تمنا می کرد
ــا بچــه هــا در واحــد جهــاد  ــودم ب ــادم هســت وقتــی دانشــجوی دانشــگاه شــریف  ب ی
دانشــگاهی شــریف فعالیــت هــا و پــروژه هــای مختلفــی را دنبــال مــی کردیــم و بایــد 
تاکیــد کنــم در مفاهیــم مراکــز رشــد و موضوعــات علــم و فنــاوری حداقــل ۱۰ ســال از 
دنیــا جلوتــر هســتیم. بررســی تاریخچــه پــارک هــای علــم و فنــاوری دنیا نشــان مــی دهد 
ایــن نهادهــا عمــری 2۰ تــا 3۰ ســاله دارنــد و هدفشــان ایــن اســت کــه دانــش، علــم و 
فنــاوری را بــه اقتصــاد متصــل کننــد و ایــن مــدل خیلــی زودتر توســط جهاد دانشــگاهی 

پیــاده ســازی و اجــرا شــد.
دکتــر روح الــه دهقانــی فیروزآبــادی با اشــاره بــه ماموریت جهاد دانشــگاهی در اساســنامه 
ایــن نهــاد یــادآور شــد: ارتقــاء جایــگاه جهــاد دانشــگاهی و آنچــه در راســتای توســعه 
ارتبــاط بیــن صنعــت، دولــت، حاکمیــت و دانشــگاه تعریف شــده اســت ماموریــت مهمی 
اســت کــه بــه دنبــال آن هســتیم کــه بایــد بــا همــکاری و همراهــی همــه همــکاران در 

ایــن راســتا گام برداریــم و حرکــت کنیــم.
وی از جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان یــک نهــاد و دســتگاه باالدســتی بــرای توســعه فعالیت ها 
و اقتصــاد دانــش بینــان یــاد کــرد و اظهــار داشــت: ایــن نهــاد بــه دلیــل ارتبــاط خوبــی 
کــه بــا حاکمیــت دارد و تشــکیالت خوبــی کــه در سراســر کشــور دارد مــی توانــد طــرح ها 
و پــروژه هــای بــزرگ دانــش بنیــان را بگیــرد و مدیریــت کنــد؛ جهاد دانشــگاهی مــی تواند 
حلقــه دانــش و بــازار را هــم بــرای دانــش بنیــان هــا و هــم بــرای جامعــه و مــردم تعریــف 

ــی نماید. و عملیات
رئیــس جهــاد دانشــگاهی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت هــای دانــش بنیــان بســتر خوبــی 
بــرای اشــتغال هســتند تصریــح کــرد: شــرکت هــای دانــش بنیــان بســتر خوبــی بــرای 
اشــتغال هســتند امــا اینکــه چــرا نمــی تواننــد اشــتغال ایجــاد کننــد، بــه این دلیل اســت 
کــه بــازار ندارنــد؛ بایــد بــرای خوشــان بــازار ایجــاد کننــد. خوشــبختانه زنجیــره تبدیــل 
فکــر بــه علــم در دانشــگاه هــا شــکل گرفتــه، زنجیــره تبدیل علــم به فنــاوری هم توســط 
دانــش بنیــان هــا بــه وجــود آمــده امــا زنجیــره تبدیل فنــاوری بــه نــوآوری محقق نشــده 
اســت و در ایــن نقطــه جهــاد دانشــگاهی مــی توانــد این مشــکل را تســهیل و حــل نماید؛ 
اگــر ایــن اتفــاق رخ بدهــد فکــر و ایــده بــه محصــول و ثــروت تبدیــل مــی شــود کــه نتیجه 

آن اشــتغال بــرای جوانــان و دانــش آموختــگان اســت.
وی ضمــن بازدیــد از بخــش هــای مختلــف معاونــت آمــوزش و کارآفرینــی بــا همــکاران 
ایــن معاونــت در بخــش هــای مختلــف شــامل طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی، 

کاریابــی و ... آشــنا شــد. 

صدور مجوز مشاغل خانگی
ده  برابر شد 

در اجالس سه روزه روسای دانشگاه ها 
چه گذشت؟

جذب 85 درصد دانش آموختگان 
هنرستان ها در بازارکار

گزارش بازارکار از
 نمایشگاه کار دانشکده فنی

 دانشگاه تهران 

اعالم زمان نتایج آزمون
جامع گردشگری

جهاددانشگاهی می تواند »زنجیره تبدیل فکر و ایده
تشریح جزئیات افزایش حقوق  به اشتغال و ثروت« را تکمیل کند 

بازنشستگان کشور 

نهضت مهارت آموزی  با توسعه 
آینده مشاغل و مشاغل آینده

سوزن دوزی، کسب و کاری
 به پهنای سیستان و بلوچستان

حکم دیوان عدالت اداری
برای تغییر پست سازمانی 
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یک شرکت توليدی معتبر در کاشان برای تکمیل کادر فنی خود در عنوان شغلی و با شرایط
  و مزایای ذیل دعوت به همکاری میکند.

 مهندس متالورژی:  آقا، دارای  سابقه در زمينه توليد آلياژهای آلومينيومی،  حداکثر 35 سال 
 مزایا:حقوق و مزایای مکفی- دارای محل اقامت - به همراه بيمه تکميلی

 stk2018@yahoo.com داوطلبان می توانند حداکثر تا 10 روز از تاریخ درج آگهی  رزومه خود را به آدرس ایمیل

 و یا شماره واتساپ 09374120569 ارسال فرمایند.

 دعوت به همکاری 



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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حقوق بازنشستگان ۵۷ درصد
 افزایش یافت

بازنشســتگان،  حقــوق  حداقــل 
ــادگان  ــدگان و از کارافت مجمــوع بازمان

یافــت. افزایــش  درصــد   ۵۷ کلــی 
حجــت اهلل  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
ــاه  ــاون، کار و رف ــر تع ــی وزی عبدالملک
از  کــدام  هیــچ  گفــت:  اجتماعــی 
ــوق  ــی حق ــن اجتماع ــتگان تامی بازنشس
هــزار   ۵۸۰ و  میلیــون   ۵ از  کم تــر 
حقــوق  و  نمی کنــد  دریافــت  تومــان 
بازنشســتگانی کــه از حداقــل باالتــر 
ــد  ــدا می کن ــش پی ــر افزای ــتند کم ت هس

و معوقــات فروردیــن و اردیبهشــت بــا حقــوق تیــر و مــرداد پرداخــت خواهــد شــد.
بــه گفتــه وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، رقــم ۶۵۰ هــزار تومــان بــرای کمــک 

بــه بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی پرداخــت خواهــد شــد.
ــته  ــی داش ــان دریافت ــزار توم ــون و ۷۰۰ ه ــه ۳ میلی ــی ک ــوق کس ــت: حق او گف
ــت  ــان دریاف ــون توم ــی ۶ میلی ــزار تومان ــون و ۳۰۰ ه ــش ۲ میلی ــا افزای اســت ب
ــرده  ــت می ک ــوق دریاف ــان حق ــون توم ــه ۱۱ میلی ــی ک ــا کس ــرد. ام ــد ک خواهن

ــی رود. ــاال م ــان ب ــزار توم ــون ۶۰۰ ه ــک میلی ــش ی حقوق
ــازمان  ــش س ــت پوش ــت تح ــوع جمعی ــل از مجم ــال قب ــار س ــاس آم ــر اس ب
تامیــن اجتماعــی، ۳۷ میلیــون و ۳۱۵ هــزار و ۴۶۹ نفــر بیمه شــده و ۷ میلیــون و ۲۰۹ هزار 

و ۵۴۲ نفــر مســتمری بگیر هســتند.
کلیـه  میـزان  اسـت  مکلـف  سـازمان  اجتماعـی  تامیـن  قانـون   ۹۶ مـاده  طبـق 
مسـتمری های بازنشسـتگی، از کارافتادگـی کلـی و مجمـوع مسـتمری بازمانـدگان را 
در فواصـل زمانـی کـه حداکثر از سـالی یکبار کمتر نباشـد باتوجـه بـه افزایش هزینه 

دهـد. افزایـش  نسـبت  همـان  بـه  وزیـران  هیـات  تصویـب  بـا  زندگـی 

۸۵ درصد دانش آموختگان 
هنرستان ها جذب بازار کار می شوند

بـه  سـفر  در  پـرورش  و  آمـوزش  وزیـر 
اسـتان همـدان و در شـورای اداری ایـن 
اسـتان بـا اشـاره بـه نقـش آفرینـی موثر 
و قابـل توجـه دانـش آمـوزان در عرصه های 
گفـت:  کشـور،  توسـعه  و  رشـد  مختلـف 
۸۵ درصـد دانـش آموختگان هنرسـتان ها 
جـذب بـازار کار می شـوند کـه ایـن نشـانه 
بـارزی از نقـش آفرینـی دانـش آمـوزان در 

توسـعه کشـور اسـت.
نـوری در  یوسـف  بـازارکار،  بـه گـزارش 
همـدان،  اسـتان  اداری  شـورای  جلسـه 

افـزود: هزینـه در حـوزه تعلیـم و تربیـت نوعـی سـرمایه گـذاری اسـت چـرا کـه نقـش 
آمـوزش و پـرورش در عرصـه هـای مختلف از جملـه در تولید ملی دانش بنیان نیز بسـیار 

چشـمگیر و ارزشـمند اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تـا وقتـی در آمـوزش پرورش سـرمایه گـذاری نشـود، نتیجـه ای در 
دانشـگاه و عرصـه تولیـد دانـش بنیـان حاصـل نمـی شـود، اظهـار داشـت: اگـر بـه 
در جوامـع  تواننـد  مـی  بـه خوبـی  داده شـود  یادگیـری  فرصـت  آمـوزان  دانـش 

بنیـان نقـش آفرینـی و مشـارکت فعـال داشـته باشـند. دانـش 
نـوری بـه بازگشـایی مدارس پس از مشـکالت ناشـی از همـه گیری کرونا اشـاره کرد 
و گفـت: در دوران شـیوع ویـروس کرونـا مـدارس بایـد آخریـن نقطه بـرای تعطیلی و 

اولیـن محل برای بازگشـایی باشـد.
وزیـر آمـوزش و پـرورش بـا بیـان اینکـه تعطیلـی مـدارس موجـب افـت تحصیلـی 
شـدید دانـش آمـوزان در کشـور شـد، اظهار داشـت: بـه همیـن دلیل و بـرای جبران 
ایـن افـت و عقـب ماندگـی آموزشـی، از اول تیرمـاه پایـگاه هـای تابسـتانی مـدارس 

فعـال و برگـزار خواهنـد شـد.
وی افـزود: در همیـن راسـتا، برای اثربخشـی بهتـر و موثر این اقدام، شـیوه نامـه فعالیت 

پایـگاه هـای تابسـتانی مـدارس تدوین شـده و به زودی ابالغ می شـود.
نـوری بـا بیـان اینکه در سـال های اخیر اقـدام موثری برای جـذب نیرو در آمـوزش و پرورش 
نشـده اسـت، تصریـح کرد:چهار میلیون دانش آموز در کشـور نیـاز بـه کالس درس دارند که 
بـا توجـه بـه افزایش تراکـم جمعیتی مدارس در چندسـال اخیـر، اقدام برای جـذب معلم در 
آمـوزش و پـرورش بسـیار ضروری اسـت که با همت دولت سـیزدهم ۳۴ هـزار و ۸۰۰ نیروی 

جدید اسـتخدام و جذب شـده اند.
وزیـر آمـوزش و پـرورش با اشـاره به اینکه کمبود نیروی انسـانی بزرگترین و مهم ترین چالش 
آموزش و پرورش اسـت، گفت: امسـال و از طریق برگزاری آزمون اسـتخدامی ۳۸ هزار و ۸۱۳ 

معلـم در قالـب ماده ۲۸ جذب نهاد تعلیم و تربیت می شـوند.
وی افـزود: در تامیـن نیـروی انسـانی، ۱۵ هزار دانشـجوی سـال آخر در دانشـگاه فرهنگیان 
داریـم کـه سـال آخـر کارورزی خـود را در مـدارس انجام می دهنـد و با یک اقـدام هدفمند 

۲۵ هـزار نفـر دانشـجو نیـز از این طریـق جذب آمـوزش و پرورش خواهند شـد.

گرامیداشت چهلمین سال 
فارغ التحصیلی شریفی ها برگزار می شود

بزرگداشـت چهلمیـن سـال فارغ التحصیلـی دانـش آموختگان دانشـگاه صنعتی شـریف 
بـه منظـور تقویـت رابطـه دوره هـای مختلـف و نقـش دانش آموختـگان ایـن دانشـگاه 

در توسـعه صنعتـی کشـور، ۲۷ خـرداد برگزار می شـود.
فارغ التحصیلـی  سـال  چهلمیـن  بزرگداشـت  دانشـجو،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
دانش آموختـگان دانشـگاه صنعتـی شـریف بـه  منظـور تقویت رابطـه دوره هـای مختلف و 
نقـش دانش آموختـگان ایـن دانشـگاه در توسـعه صنعتـی کشـور، ۲۷ خـرداد مـاه ۱۴۰۱ 

برگـزار می شـود.
فارغ التحصیلـی  سـال  چهلمیـن  بزرگداشـت  بـا  همـراه  کـه  گردهمایـی  ایـن   
دانش آموختـگان دوره دهـم )ورودی سـال ۱۳۵۴( دانشـگاه صنعتـی شـریف اسـت، 
۲۷ خـرداد مـاه سـال جـاری با حضور بیـش از هـزار و پانصـد نفـر از فارغ التحصیالن 

ایـن دانشـگاه برگـزار خواهـد شـد.
انجمـن فارغ التحصیـالن دانشـگاه صنعتـی شـریف هر سـاله بـه منظور تقویـت ارتباط 
بـه میزبانـی  را  ایـن دانشـگاه  فارغ التحصیـالن، گردهمایـی سـاالنه فارغ التحصیـالن 

دانش آموختـگان چهـل سـال قبـل برگـزار می کنـد.

وزیر کار اعالم کرد:

افزایش آموزش های مهارت محور در دروس دانشگاهی وزارت علوم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مطرح کرد؛

و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر 
ــعه  ــرای توس ــت: ب ــاوری گف فن
آموختــگان  دانــش  اشــتغال 
مربــوط  مباحــث  دانشــگاه ها 
بــه کارآفرینــی و آموزش هــای 
دروس  در  محــور  مهــارت 
آموزشــی  ســرفصل های  و 

می یابــد. افزایــش 
از  پــس  گل  زلفــی  دکتــر 
روزه  ســه  اجــالس  پایــان 
روســای دانشــگاه ها در تبریــز 
در  بایــد  دانشــگاه ها  گفــت: 
مقطــع کارشناســی برنامه هــای 
ــم  ــی و مفاهی ــی، محتوای آموزش

ــد بســته   ــز بای محــور داشــته باشــند و در حــوزه  مهارت محــوری نی
شــود. تدویــن  کارشناســی  مقطــع  در  آموزشــی 

ــوزه  ــال در ح ــجویان فع ــداد دانش ــش تع ــر افزای ــد ب ــا تاکی وی ب
کارآفرینــی گفــت: در ایــن زمینــه و بــرای تبدیــل ایــده بــه 
ــراد صاحــب  ــرای اف ــم؛ ب ــا داری ــتاب دهنده ه ــه ش ــاز ب محصــول نی
ایــده بــرای تبدیــل ایــده  خــود بــه محصــول در نظــام ملــی نــوآوری 
ــرای  ــد ب ــراد بدانن ــا اف ــت ت ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ واحد های

ــد. ــی کنن ــد ط ــیری را بای ــه مس ــی چ کارآفرین
ــام  ــند نظ ــد س ــور بای ــی در کش ــداف کارآفرین ــه اه ــل ب ــرای نی  ب
ــه  ــی از جمل ــل حلقه های ــال وص ــا دنب ــیم و م ــته باش ــوآور داش ن
مراکــز رشــد و نــوآوری، شــتاب دهنده هــا، هســته های رشــد و 

ــتیم. ــر هس ــه یکدیگ ــان ب ــش بنی ــز دان مراک
ــکل اول  ــوان مش ــه عن ــکاری ب ــه بی ــاره ب ــا اش ــی گل  ب ــر زلف دکت
ــق تخصــص دانشــجویان شــغل  ــد مطاب و اساســی کشــور گفــت: بای

ارکان  همــه  و  کنیــم  آفرینــی 
ــالش  ــور ت ــادی کش اداری و اقتص
رشــته های  در  افــراد  کننــد 
ــب  ــغل متناس ــود ش ــی خ تخصص

ــد. ــدا کنن پی
ــت  ــا را تح ــا و نیاز ه ــام ایده ه نظ
ــی  ــی و رونمای ــان طراح ــوان ن عن
ــش  ــور افزای ــه منظ ــم و ب کرده ای
کیفیــت  ارتقــای  و  بهــره وری 
ــه ای  ــه ماه ــای س ــش، دوره ه دان
زمینــه   در  اســاتید  بــرای  را 
ــل  ــت، تعام ــم و تربی ــفه تعلی فلس
ــری  ــدازه گی ــا دانشــجو، روش ان ب
آموخته هــای دانشــجو، منــش و 
رفتــار اســتادی و پاســخگو بــودن اســتاد را بــرای اســاتید 

می کنیــم. برگــزار 
ــون  ــرای قان ــای اج ــه مزیت ه ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــن  ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک ــگاه ها اش ــرای دانش ــد ب ــش تولی جه
قانــون، صنایــع هزینــه  مالیــات خــود را در دانشــگاه ها صــرف 

کننــد و در مقابــل از پرداخــت مالیــات معــاف می شــوند.
ــش  ــا کاه ــه ب ــانی در مقابل ــوم انس ــگاه عل ــه جای ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــر جامع ــرای اداره بهت ــل ب ــه  راه ح ــی و ارائ ــیب های اجتماع آس
ــوم  ــمت عل ــه س ــا ب ــوزان را در دنی ــش آم ــن دان ــت: نخبه تری گف
ــت  ــده و سرنوش ــت آین ــرار اس ــه ق ــد چراک ــوق می دهن ــانی س انس
ــز  ــا نی ــور م ــپارند در کش ــل بس ــن نس ــه ای ــود را ب ــه خ اداره  جامع
ضــروری اســت در دوره  دبیرســتان گرایــش و هدایــت دانــش آمــوزان 

ــود. ــوق داده ش ــانی س ــوم انس ــته های عل ــمت رش ــه س ــتعد ب مس

دولت، مصوبه شورای عالی کار درباره 
حداقل بگیران بازنشسته تأمین اجتماعی

 را تصویب کرد
کار  عالــی  شــورای  مصوبــه  دولــت، 
بازنشســته  حداقل بگیــران  دربــاره 
تأمیــن اجتماعــی را تصویــب کــرد. 

عادالنه مستمری افزایش 
 برای سایر سطوح

ــواد  ــاس م ــازارکار، براس ــزارش ب ــه گ ب
۹۶ و ۱۱۱ قانــون تأمیــن اجتماعــی، 
ــران  ــش مســتمرِی مســتمری بگی افزای
ــال  ــر س ــی ه ــن اجتماع ــازمان تأمی س
ــران می رســد،  ــه تصویــب هیئــت وزی ب
دریافتــی  حداقــل  کــه  نحــوی  بــه 
ــر نباشــد. ــران کمت ــوق مصــوب همــان ســال کارگ ــل حق مســتمری بگیران از حداق

ــی کارگــران  ــل دریافت ــورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ حداق ــی کار م ــه شــورای عال ــق مصوب وف
ــغ ۵.۵۸۰.۰۰۰ تومــان در مــاه رســید. ــه مبل ــرای ســال ۱۴۰۱ ب ب

ــتمری  ــوع مس ــادگان و مجم ــتگان، از کارافت ــوق بازنشس ــل حق ــوص حداق در خص
بازمانــدگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی کــه بــه موجــب قوانینی از جملــه مــواد ۹۶ و ۱۱۱ 
ــا رعایــت  قانــون تأمیــن اجتماعــی نبایــد از حداقــل مــزد کارگــری کمتــر باشــد، ب
قوانیــن مربــوط و لحــاظ مصوبــه شــورای عالــی کار، میــزان دریافتــی آنــان معــادل 
حداقــل حقــوق و دســتمزد کارگــران شــاغل تعییــن و بــا افزایــش ۴/۵۷ درصــدی همــراه 

خواهــد بــود، بــه نحــوی کــه از ۵.۵۸۰.۰۰۰ تومــان کمتــر نباشــد.
در رابطــه بــا مســتمری از کارافتــادگان جزئــی و نیــز ســایر افــرادی کــه مســتمری 
ــان  ــه هم ــت ب ــده اس ــرار ش ــه برق ــق بیم ــت ح ــنوات پرداخ ــبت س ــه نس ــان ب آن

ــت. ــد یاف ــش خواه ــوق افزای ــه ف ــر مصوب ــی ب نســبت و مبتن
بــا توجــه بــه حکــم قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۱)مصــوب مجلــس شــورای اســالمی( 
در خصــوص صندوق هــای مختلــف بازنشســتگی)مبنی بــر رشــد ۱۰ درصــدی 
ــه  ــوق در کلی ــت حق ــازی پرداخ ــتای هماهنگ س ــتگان( و در راس ــوق بازنشس حق
ــی  ــه دارای دریافت ــمولین ک ــته از مش ــن دس ــرای ای ــتگی، ب ــای بازنشس صندوق ه
بیــش از حداقــل باشــند، افزایــش ۱۰ درصــدی اعمــال مــی شــود. نیــز بــه منظــور 
کمــک بــه معیشــت مســتمری بگیران باالتــر از حداقــل، عــالوه بــر ده درصــد 
ــان(  ــون توم ــه ده میلی ــی ماهان ــقف دریافت ــا س ــزار تومان)ت ــغ ۶۵۰ ه ــور، مبل مذک

ــد شــد. ــه پرداخــت خواه بصــورت ماهان

صدور مجوز مشاغل خانگی ۱۰ برابر شد
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع
گفــت: ســامانه صــدور مجوزهــای 
ــوده و  مشــاغل خانگــی گام بزرگــی ب
منجــر بــه ۱۰ برابــر شــدن مجوزهــای 

مشــاغل خانگــی شــده اســت.
ــود  ــازارکار، »محم ــزارش ب ــه گ ب
حاشــیه  در  کریمــی  بیرانونــد« 
طــرح  نمایشــگاه  از  بازدیــد 
خانگــی  مشــاغل  توســعه  ملــی 
از  قدردانــی  ضمــن  تبریــز 
ایــن نمایشــگاه،  برگزار کننــدگان 
اظهــار کــرد: محصــوالت بســیار خوبــی 
در ایــن نمایشــگاه وجــود دارد و بســیار 
ــا نیــز از  ــژه صــورت گرفتــه و م ــی وی خرســندیم کــه در زمینــه اشــتغال اقدامات

داد. خواهیــم  انجــام  را  الزم  حمایــت   افــراد  ایــن 
ــول  ــر در ط ــوص اگ ــه خص ــگاه هایی ب ــن نمایش ــزاری چنی ــه داد: برگ وی ادام
ــگ  ــعه فرهن ــارت و توس ــش مه ــازار، افزای ــش ب ــه افزای ــد ب ــی باش ــال دائم س

ــد. ــک می کن ــی کم ــاغل خانگ ــژه مش ــه وی ــی ب کارآفرین
ــای  ــه برنامه ه ــی را از جمل ــاغل خانگ ــوع مش ــر موض ــز ب ــد تمرک کریمی بیرانون
ــوان  ــتغال عن ــاد اش ــوزه ایج ــی در ح ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــژه وزارت تع وی
کــرد و گفــت: برنامه هایــی خوبــی در زمینــه مشــاغل خانگــی و افزایــش مهــارت 
ــیار  ــارات بس ــزی، اعتب ــک مرک ــکاری بان ــا هم ــبختانه ب ــه خوش ــم ک ــا داری آن ه
ــالغ شــده اســت. ــه بانک هــای عامــل اب ــن زمینــه جــذب شــده و ب ــی در ای خوب

ــود،  ــه شــده ب ــده گرفت ــه در گذشــته مشــاغل خانگــی نادی ــن  ک ــان ای ــا بی وی ب
ــه  ــدان ب ــود و چن ــده ب ــوم مان ــیار مظل ــی بس ــاغل خانگ ــرد: مش ــان ک خاطرنش
ــن  ــت از ای ــر کار، حمای ــژه وزی ــام وی ــه اهتم ــه ب ــا توج ــا ب ــد؛ ام ــم نمی آم چش
ــای فرهنگــی  ــه ظرفیت ه ــه اســت؛ چراک ــرار گرفت ــا ق ــت کاری م حــوزه در اولوی
و تمدنــی زیــادی داریــم کــه در خانــه می توانــد بــه کســب و کار تبدیــل شــوند.

ــن  ــای ای ــه حمایت ه ــاره ب ــا اش ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــاون وزی مع
وزارتخانــه در حــوزه مشــاغل خانگــی، تصریــح کــرد: در زمینــه مجوزهــای 
ــش  ــه بی ــه طوری ک ــه؛ ب ــام گرفت ــی انج ــل توجه ــات قاب ــی اقدام ــاغل خانگ مش
ــاع  ــه ارج ــازی ب ــر نی ــده و دیگ ــی ش ــورت آن ــه ص ــا ب ــوم از مجوزه از دو س

ــم.  ــناس نداری کارش
ــی،  ــاغل خانگ ــای مش ــدن مجوزه ــر ش ــه ۱۰ براب ــاره ب ــا اش ــد ب کریمی بیرانون
افــزود: در واقــع فــرد متقاضــی اطالعــات خــود را در ســامانه وارد می کنــد 
و بالفاصلــه پرینــت مجــوز صــادر می شــود، تنهــا یــک ســوم از مجوزهــای 
ــه  ــناس مربوط ــه روز کارش ــا س ــاً ت ــدند و نهایت ــه روزه ش ــی س ــاغل خانگ مش
بررســی های الزم را انجــام داده و مجــوز صــادر می شــود. ایــن موضــوع گام 
ــی  ــای مشــاغل خانگ ــر شــدن مجوزه ــه ۱۰ براب ــوده و منجــر ب ــی ب بســیار بزرگ

ــده اســت. ش
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت مــردم بــه برنامــه ریزی هــای 
صــورت گرفتــه بــا آمــوزش فنی و حرفــه ای در حــوزه مهارت آمــوزی اشــاره 
ــالش در  ــز پرت ــه  مراک ــگاهی از جمل ــاد دانش ــن جه ــه داد: همچنی ــرد و ادام ک
ــه دارد. ــن زمین ــی در ای ــیار موفق ــرد بس ــه عملک ــت ک ــازی اس ــه مهارت س زمین

افــزود: در زمینــه تأمیــن مالــی نیــز حمایت هــای ویــژه ای از مشــاغل  وی 
ــل،  ــال قب ــه س ــبت ب ــا نس ــارات م ــه اعتب ــه طوری ک ــت، ب ــم داش ــی خواهی خانگ

ــت ــه اس ــش یافت ــر افزای دو براب

با هدف افزایش عادالنه مستمری، 

برقراری خبر داد:

بیمـه  صنـدوق  مدیرعامـل 
اجتماعی کشـاورزان، روستائیان و 
عشـایر گفـت: از کسـب و کارهای 
کشـاورزی و دامپروری در سراسـر 
کشـور بـا رویکـرد اشـتغال آفرینی 

می کنیـم. حمایـت 
ــت اهلل  ــازارکار، »بی ــزارش ب ــه گ ب
برقــراری« در همایــش مدیــران 
بــــرتر  اقتصــادی  بنگــــاه های 
بــــازنشستگی  صنــدوق هــــای 
ــاه  ــاون، کار و رف ــه وزارت تع تابع
اجتماعــی بیــان کــرد: یکــی از 

ویژگی هــای ایــن صنــدوق حمایــت از دامپــروری، کشــاورزی و 
خدمات دهــی بــه اقشــار خــاص آن اســت.

ــا  ــد و حرکــت شــرکت ها ب ــدا کن ــر پی ــر تغیی ــا اگ ــزود: نگاه ه وی اف
ــادی  ــدام جه ــودن و اق ــی ب ــی، پاکدســتی، مردم شــاخص های انقالب
ــادی  ــدام جه ــد و اق ــه دســت می آی ــاً پیشــرفت ب همــراه شــود قطع

بــه معنــای تــالش شــبانه روزی اســت.
مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتائیان و 
ــوزه  ــدوق در ح ــن صن ــاوت ای ــی متف ــر ویژگ ــت: دیگ ــایر گف عش

ــالوه  ــه ع ســرمایه گذاری اســت ک
بــر حفــظ ســرمایه مــردم و خریــد 
ســهام های ســودده، ســهام های 
ــایر  ــاورزان و عش ــی از کش حمایت
ــق  ــا از طری ــده و ی ــداری ش خری
ایــن  از  صنــدوق  بیمه هــای 
ــه  ــان ک ــب و کارش ــار و کس اقش
کشــاورزی و دامپــروری اســت، 

می کنــد. حمایــت 
برقــراری تصریــح کــرد: طبــق 
مــردم  وزارت  ابالغــی  اســناد 
برنامــه راهبــردی تدویــن شــده تــا 
ــه  ــد از جامع ــدت بتوان ــی م ــیده و در طوالن ــات رس ــه ثب ــدوق ب صن

ــد. ــت کن ــود حمای ــدف خ ه
وی یکــی از الزمه هــای پیشــرفت را شــناخت صندوق هــا از یکدیگــر 
و هم افزایــی بیشــتر دانســت و صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، 
روســتائیان و عشــایر را دارای ظرفیــت باالیــی معرفــی کــرد کــه بــا 
ــات  ــه ثب ــوان ب ــدوق می ت ــی صن ــن نقدینگ ــه و تأمی ــگاه هم افزایان ن

آن کمــک و اقدامــات بزرگــی انجــام داد.

حمایت از کسب و کارهای کشاورزی و دامپروی با رویکرد اشتغال آفرینی

وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد:

معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار:

از سوی رئیس اداره حمایت از اختراعات این دانشگاه؛

تشریح جزئیات حمایت از »اختراعات« در دانشگاه آزاد
رئیــس اداره حمایــت از اختراعــات 
هرگونــه  گفــت :  آزاد  دانشــگاه 
از  معنــوی  و  مــادی  حمایــت 
ــی  ــت گواه ــس از دریاف ــراع پ اخت
اداره مالکیــت  از  ثبــت اختــراع 
معنــوی قــوه قضاییــه صــورت 
مــورد  می گیرد.اختراعاتــی 
کــه  می گیــرد  قــرار  حمایــت 
مالکیــت  از  درصــدی  حداقــل 
اختــراع بــه نــام دانشــگاه آزاد 

باشــد.
ــت  ــس اداره حمای ــب« رئی ــم »حاجی نس ــازارکار ، خان ــزارش ب ــه گ ب
ــه »گام  از اختراعــات دانشــگاه آزاد اســالمی در حاشــیه رویــداد فناوران
دوم« اظهــار کــرد: ایــن اداره از ســال ۱۳۸۵ شــروع بــه فعالیــت کــرده 
ــات  ــه اختراع ــی ب ــامان دهی و جهت ده ــت س ــون در جه ــت و تاکن اس

ــرده اســت. ــانی ک دانشــگاه آزاد اســالمی خدمت رس
ــوق و  ــت از حق ــراع و حمای ــی اخت ــه علمــی و حقوق وی گفــت: تأییدی
مالکیــت معنــوی تولیــدات علمــی می توانــد زمینه ســاز فضــای اعتمــاد 
متقابــل میــان مخترعــان و ســازمان های ذی ربــط شــده و افــراد را بــه 

ثبــت اختــراع خــود تشــویق کنــد.
حاجی نســب تصریــح کــرد:  بــه منظــور حفــظ حقــوق معنــوی و علمــی 
ــار  ــت از آث ــود و حمای ــات خ ــای اختراع ــورداری از مزای ــراد در برخ اف
ــه مرحلــه تولیــد رســاندن دســتاوردهای نویــن اختراعــات اعضــای  و ب
هیئــت علمــی، دانشــجویان و دانش آموختــگان دانشــگاه آزاد اســالمی 
و یــا هــر نهــاد و ســازمان وابســته بــه دانشــگاه آزاد اســالمی براســاس 

ــد. ــرار می گیرن ــت ق ــورد حمای ــود م ــنامه های موج بخش
رئیــس اداره حمایــت از اختراعــات دانشــگاه آزاد اســالمی گفــت : هرگونه 
ــت  ــی ثب ــت گواه ــس از دریاف ــراع پ ــوی از اخت ــادی و معن ــت م حمای

اختــراع از اداره مالکیــت معنــوی 
قــوه قضاییــه صــورت می گیــرد. 
الزم بــه ذکــر اســت اختراعاتــی 
مــورد حمایــت قــرار می گیــرد کــه 
حداقــل درصــدی از مالکیــت اختراع 
ــه  ــام دانشــگاه آزاد اســالمی ب ــه ن ب

ــد. ــیده باش ــت رس ثب
در  اداره  ایــن  داد:   ادامــه  وی 
ــود  ــت خ ــه فعالی ــک ده ــول ی ط
ــه  ــاره نحــوه ارائ بخشــنامه هایی درب
تســهیالت بــه متقاضیــان ارائــه 
کــرده اســت کــه جزئیــات آن در ســایت دانشــگاه آزاد اســالمی قابــل 
ــواره  ــان هم ــبهات متقاضی ــخگوی ش ــن اداره پاس ــت و ای ــاهده اس مش

ــت. ــوده اس ب
ــت آن  ــد مالکی ــل ۵۰ درص ــه حداق ــی ک ــت:  اختراعات ــب گف حاجی نس
بــه نــام دانشــگاه آزاد اســالمی بــه ثبــت رســیده اند، ۳۸ مــورد در ســال 
۱۳۹۷، ۷۶ مــورد در ســال ۱۳۹۸، ۷۰ مــورد در ســال ۱۳۹۹ و ۲۳ 
مــورد در ســال ۱۴۰۰ بــوده اســت. ۷ اختــراع نیــز بــه نــام دانشــگاه آزاد 
اســالمی در اداره ثبــت اختراعــات آمریــکا بــه ثبــت رســیده اســت کــه 
 »publish« ــه ــز در مرحل ــورد نی ــد« و ۵ م ــه »گرن ــورد در مرحل ۲ م

قــرار دارنــد.
رئیــس اداره حمایــت از اختراعــات دانشــگاه آزاد اســالمی گفــت : 
ــوم و  ــد عل ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــورد در دانش ــن ۷ م ــورد از ای ۲ م
ــد  ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــه دانش ــوط ب ــز مرب ــورد نی ــات و ۵ م تحقیق

هســتند. نجف آبــاد 
وی تاکیــد کــرد:  بــا توجــه بــه پیگیری هــای انجــام شــده، دانشــگاه آزاد 
اســالمی بــه عنــوان یکــی از مراجــع اســتعالم و ارزیابــی اختراعــات اداره 

مالکیــت معنــوی قــوه قضاییــه اســت.

همزمان با 2۷ خردادماه؛
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معاون اول رئیس جمهور:     ◄
حکم دیوان عدالت اداری 

نگاه ویژه به آینده مشاغل و مشاغل برای تغییر پست سازمانی صادر شد
آینده برای تحقق نهضت مهارت افزایی 

ضروری است

برای سازمان اداری و استخدامی؛  ◄
وزارتخانه ها موظف به اشتغال زایی در زمینه دانش بنیان ها هستند

ــت و  ــع، تقوی ــع موان ــژه رف ــز وی ــه مرک ــن جلس پنجمی
ــاون  ــت مع ــه ریاس ــان ب ــش بنی ــرکت های دان ــعه ش توس
اول رئیــس جمهــوری و معــاون علمــی و فنــاوری 

ــد. ــزار ش برگ
ــازارکار، محمــد مخبــر معــاون اول رییــس  ــه گــزارش ب ب
ــذاری  ــه نام گ ــاره ب ــا اش ــه، ب ــن جلس ــوری در ای جمه
بنیــان،  دانــش  »تولیــد؛  عنــوان  بــه   ۱۴۰۱ ســال 
ــی  ــری از برخ ــر بهره گی ــد ب ــا تأکی ــن« و ب ــتغال آفری اش
فرصت هــای موجــود در بودجــه ســال جــاری بــرای 
کمــک بــه توســعه دانــش بنیــان در کشــور، افــزود: 
ــش  ــرکت های دان ــعه ش ــه توس ــی ب ــه کاف ــون توج تاکن
بنیــان در بودجــه جــاری کشــور نشــده اســت و بدنبــال 
آن هســتیم تــا در بودجــه ریــزی ســاالنه دولــت توازنــی 
در اختصــاص بودجــه معاونــت علمــی و فنــاوری بــا ســایر 

دســتگاه ها و بخش هــا بــه وجــود آیــد.
ــات  ــتن امکان ــار گذاش ــا در اختی ــرد: ب ــار ک ــر اظه مخب
ــی  ــان، تمام ــش بنی ــوزه دان ــه ح ــاختی ب ــی و زیرس مال
کــردن  بنیــان  دانــش  بــه  موظــف  وزارتخانه هــا 
همچنیــن  و  خــود  مجموعــه  زیــر  دســتگاه های 

اشــتغال زایــی در ایــن بخــش هســتند.

گام های جدی معاونت علمی و فناوری در حمایت از 
شرکت های دانش بنیان

معـاون علمـی و فنـاوری رییس جمهـوری نیز در این جلسـه 
بـا اشـاره بـه برنامه هـای معاونـت علمـی و فنـاوری در جهت 
حمایـت از شـرکت های دانش بنیان تاکید کرد: خوشـبختانه 
بـا تالش هـای دولـت سـیزدهم، قانـون جهـش تولیـد دانش 
بنیـان در کشـور بعنوان یک منبع قابل اسـتناد برای توسـعه 
شـرکت های دانـش بنیـان در کشـور پایه ریزی شـده اسـت.

سـتاری داد: بـا همکاری سـازمان برنامـه و بودجه و تخصیص 
اعتبـارات الزم بـرای تحقق قانـون جهش تولیـد دانش بنیان 
و بـا ورود و کمـک شـرکت های دانـش بنیـان و درآمدزایی از 

طریـق صـادرات مـواد و محصـوالت تولیـدی این شـرکت ها، 
ضمـن توسـعه زنجیـره ارزش تولیـد، کشـور از مرحلـه خـام 
فروشـی عبور خواهـد کرد. به طوری که زمینه ایجاد اشـتغال 

و خلـق ارزش افـزوده و صـادرات فراهم شـود.
معـاون علمی و فناوری رییس جمهوری در این جلسـه ضمن 
بررسـی وضعیـت بودجه و تخصیص منابع مالـی این معاونت، 
گزارشـی از تصویـب آییـن نامه هـای اجـرای مرتبط بـا قانون 
بودجـه شـرکت های دانش بنیـان و منابع الزم جهـت اجرای 

قانـون جهش تولیـد دانش بنیـان ارائه کرد.
همچنیــن آخریــن اقدامــات انجــام شــده در مرکــز ویــژه 
رفــع موانــع، تقویــت و توســعه شــرکت های دانــش بنیــان 
در دســتگاه ها و وزارتخانه هــای مختلــف در حوزه هــای 
بومــی ســازی، پروژه هــای پیشــران و زیســت بــوم، 
ــان  ــش بنی ــد دان ــش تولی ــون جه ــی قان ــات اجرای اقدام
و همچنیــن محورهــای اصلــی قانــون جهــش تولیــد 
دانــش بنیــان از جملــه تقویــت ابزارهــای مالــی، توســعه 
ــای  ــع فعالیت ه ــع موان ــاز، رف ــورد نی ــاخت های م زیرس
ــازار محصــوالت و خدمــات  ــعه ب ــش بنیــان و توس دان

ــد. ــی ش ــث و بررس ــان بح ــش بنی دان

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:  ◄

معـاون وزیـر تعـاون و رئیـس سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور در همایش 
مدیران سـتادی و اسـتانی این سـازمان نگاه ویژه به آینده مشـاغل و مشـاغل آینده را 

بـرای تحقـق نهضت مهـارت افزایـی ضـروری خواند.
معـاون وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و رئیس سـازمان آموزش فنـی و حرفه ای 
کشـور در همایش مدیران سـتادی و اسـتانی این سـازمان نگاه ویژه به آینده مشـاغل 

و مشـاغل آینـده را بـرای تحقق نهضت مهـارت افزایی ضـروری خواند.
بـه گـزارش بـازارکار ، »غالمحسـین حسـینی نیـا«، بـا اشـاره بـه منویـات 
مقـام معظـم رهبـری و نامگـذاری سـال، تصریح کرد: اشـتغال به شـکل معمول 
بـرای کشـور آسـیب پذیـر اسـت و ضـروری اسـت بـا تکنولـوژی دانـش بنیـان 

همـراه شـده و کلیـدی بـرای حل مشـکل اشـتغال باشـد.
وی ارائه آموزش های متناسـب با نیاز تولید و اشـتغال را اسـاس کار سازمان آموزش 
فنـی و حرفـه ای سـازمان و نگاهـی دانـش بنیـان خوانـد و افـزود: نـگاه ویژه به 

آینـده پژوهی مشـاغل و بـرای تحقق نهضت مهـارت افزایی ضروری اسـت.
معـاون وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، بیـان داشـت: تولیـد دانـش بنیان و 
اشـتغال آفریـن در نـگاه نخسـت یـک تضـاد اسـت و چوانـان پرشـور بـا کسـب 
مهـارت هـای دانـش بنیـان مـی توانند بـه معنای واقعـی به تولیـد انبـوه و ارائه 

خدمـات جدیـد بپردازند.
وی اجـرای طـرح »کهـاد« برای مهارت آموزی به دانشـجویان و طـرح دانش بنیان 
نخلسـتان بـرای فـارغ التحصیـالن دانشـگاهی را از فعالیت های سـازمان آموزش 
فنـی و حرفـه ای کشـور در توسـعه مهارت هـای دانش بنیان خوانـد و گفت: این 
سـازمان در پـازل توسـعه کشـور نقش کلیدی ایفا می کنـد و برای آینـده برنامه های 

بسـیاری را در دسـت اقدام دارد.
حسـینی نیـا بـا تأکیـد بـر ورود شـرکای اجتماعـی در حـوزه مهـارت آمـوزی، 
اذعـان داشـت: سـازمان آمـوزش فنی و حرفه ای کشـور بـه تنهایی قـادر به ارائه 
آمـوزش هـای مهارتـی دانـش بنیـان نمی باشـد و هـم افزایی شـرکای اجتماعی 

در توسـعه نهضـت مهـارت افزایـی دانـش بنیـان امری ضروری اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ثمر بخش بودن توسـعه آمـوزش های مهارتـی در محیط واقعی 
کار، خاطرنشـان کـرد: شـرکای اجتماعـی فعـال نقـش بـه سـزایی در پیشـبرد 
اهـداف مهارتـی سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور دارنـد و بـا همکاری 
شـرکای اجتماعـی، بـه تعداد تمـام کارخانه ها و مراکـز صنعتی کشـور کارگاه های 

آمـوزش مهـارت در کشـور خواهیم داشـت.
رییـس سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور با بیـان اینکه حداقـل 5 رکن 
اصلـی در آمـوزش وجـود دارد کـه »مربـی« رکن اصلی آن محسـوب می شـود، 
اظهـار داشـت: در سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور بیـش از 6 هـزار و 
5۰۰ اسـتاندارد تدویـن شـده اسـت که تعـداد آن بر اسـاس مهارت هـای دانش 
بنیـان بـه 9 هـزار و 5۰۰ اسـتاندارد مـی رسـد و باید بـرای ارائه ایـن آموزش ها 

از مربیـان بـا تجربـه و خبره بهـره بگیریم.
حسـینی نیا راه اندازی سـامانه سـام )اسـتاد مربی مدعو( را از طرح های مهارتی 
در راسـتای بهـره گیـری از مربیـان بـا دانـش روز خوانـد و گفـت: بکارگیـری 
مربیـان حـق التدریـس شـیوه کارآمـدی در ارائـه آموزش های متناسـب بـا نیاز 
بـازار کسـب و کار نیسـت و بـر همین اسـاس طرح سـام در جهت بهـره گیری از 

اسـتاد مربیـان طراحی و راه اندازی شـده اسـت.

دعوت به همکاری

بـا رای هیـات عمومـی دیـوان عدالـت اداری، منـوط کـردن 
تغییر پسـت سـازمانی به همراه تغییر رشـته شـغلی به پایان 
دوره آزمایشـی کارمنـدان رسـمی – آزمایشـی مغایـر قانون 

تشـخیص داده شـد و ابطـال گردید.
بـا رای هیـات عمومـی دیـوان عدالـت اداری، منـوط کـردن 
تغییـر پسـت سـازمانی بـه همـراه تغییـر رشـته شـغلی بـه 
پایـان دوره آزمایشـی کارمنـدان رسـمی – آزمایشـی مغایـر 

قانـون تشـخیص داده شـد و ابطـال گردیـد.
بـه گـزارش بازارکار بـه نقل از روابـط عمومی دیـوان عدالت 
اداری، بـه دنبـال شـکایت از سـازمان اداری و اسـتخدامی 
نامـه شـماره ۲۲۲/9۱/5۷99  ابطـال  درخواسـت  و  کشـور 
مـورخ ۱39۱/3/۱رئیـس امـور نظـام هـای جبـران خدمـت 
معاونـت توسـعه مدیریـت و سـرمایه انسـانی رئیـس جمهور 
مبنـی بـر عـدم امـکان تغییـر پسـت سـازمانی بـه همـراه 
تغییر رشـته شـغلی کارمندان رسـمی آزمایشـی، در دسـتور 
کار هیـات عمومـی دیـوان عدالـت اداری قـرار گرفـت و در 
خصـوص آن بحـث و برسـی شـد و در نهایـت ایـن چنین 

بـه صـدور رای مبـادرت کـرد:
اوال؛ مطابـق تبصره ماده ۲6 قانون اسـتخدام کشـوری اصالحی 
۱35۰ مقـرر گردیـده؛ “روسـای ادارات و مقامـات باالتـر در 
صـورت اقتضـا مـی تواننـد بـا تصویب وزیـر یا رییس موسسـه 
دولتـی مربـوط مسـتخدم را با داشـتن شـرایط الزم در رسـته 

دیگـر بـه خدمـت بگمارند”.
ثانیـا؛ براسـاس مـاده 53 قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری 
مصـوب ۱3۸6 نیـز مقـرر گردیـده؛ “انتصـاب و ارتقـاء شـغلی 
کارمنـدان بایـد بـا رعایـت شـرایط تحصیلـی و تجربـی الزم و 
پـس از احـراز شایسـتگی و عملکـرد موفـق در مشـاغل قبلـی 
آنـان صـورت گیـرد”. مطابـق مـاده 5۷ ایـن قانـون نیـز مقـرر 
گردیـده “دسـتورالعمل اجرایـی ایـن فصل و شـرایط تخصصی 
و عمومـی پسـت هـای مدیریت حرفـه ای و نحوه ارتقاء مسـیر 
شـغلی بـا پیشـنهاد سـازمان به تصویـب شـورای عالـی اداری 
می رسـد”. همچنین براسـاس ماده ۷۰ قانـون مذکور و تبصره 
یـک آن مقـرر گردیـده “شـرایط تصـدی مشـاغل اختصاصـی 
دسـتگاه هـای اجرایـی بـه تناسـب وظایـف پسـت هـای قابل 
تحصیـالت،  معلومـات،  لحـاظ  از  هـر شـغل،  بـه  تخصیـص 
تجربـه، مهـارت و دوره های آموزشـی مورد نیـاز و عوامل موثر 
دیگـر با پیشـنهاد دسـتگاه اجرایـی و تایید سـازمان و تصویب 
شـورای توسـعه مدیریـت تعیین می گـردد و در انتصـاب افراد 
بـه مشـاغل مذکـور رعایت شـرایط مصـوب الزامی می باشـد و 
شـرایط تصـدی مشـاغل عمومی کـه در بیش از یک دسـتگاه 
شـاغل دارنـد بـه تناسـب پسـت هـای قابـل تخصیص بـه هر 
شـغل توسـط سـازمان تهیه و پس از تصویب شـورای توسـعه 
مدیریـت جهـت اجـرا به دسـتگاه های ذیربـط ابالغ مـی گردد”.
نشـانی  بـه  بـازارکار  سـایت  در  را  خبـر  کامـل  متـن 

بخوانیـد.  www.bazarekar.ir

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد:     ◄
ردیف بودجه بیمه اجتماعی زنان معلول افزایش یافت

رئیـس سـازمان بهزیسـتی کشـور بـا بیـان اینکـه سـازمان 
بهزیسـتی گام های مؤثری در راسـتای توانمندسازی دختران 
نیازمنـد حمایت های اجتماعی برداشـته اسـت، گفت: ردیف 
بودجـه بیمـه اجتماعی زنـان و مـادران معلوالن بـرای اولین 
بـار در سـال جـاری به همت قوه مقننـه و نمایندگان مجلس 

شـورای اسـالمی افزایش پیـدا کرد.
بـه گـزارش بـازارکار،  علی محمـد قـادری اظهـار کـرد: ردیـف 
بودجـه بیمه اجتماعی زنان و مادران معلوالن بـرای اولین بار در 
سـال جـاری به همت قوه مقننـه و نمایندگان مجلس شـورای 
اسـالمی افزایـش پیـدا کرد. سـازمان بهزیسـتی کشـور افتخار 
دارد به عنـوان یکـی از نهادهـای اجتماعی و حمایتـی تأثیرگذار 
در حفـظ و تحکیـم خانـواده بـا اجـرای برنامه هـا و فعالیت های 
تخصصـی گام های مؤثـری در راسـتای توانمندسـازی دختران 
نیازمنـد حمایت هـای اجتماعـی، دختـران توان خـواه مـادران 

سرپرسـت خانوار، خودسرپرسـت وزنان و مادرانی کـه فداکارانه 
بـا آرامـش از فرزنـدان دارای معلولیـت خود در خانـه نگهداری 

می کنند، برداشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت روز دختـر، افـزود: ایـن روز فرصـت 
مناسـبی اسـت تا ضمن تکریم به این عزیزان، مسـائل مختلف 
مرتبـط با آن هـا را که امـروزه در جامعه با آن ها روبه رو هسـتند 
بررسـی و سیاسـت های اجتماعی و اقتصادی کالن را به گونه ای 
طراحـی کـرده تا دختـران وزنـان ایران اسـالمی در تحـوالت و 

پیشـرفت اجتماعی و فرهنگی نقش مؤثری داشـته باشـند.
رئیس سـازمان بهزیسـتی کشـور، ادامـه داد: دختـران همان 
قشـری هسـتند که بزرگ مبشـر دین اسـالم پیامبر مهربانی 
در زمانـه جاهلیـت ارج و قـرب آنـان را تـا مذهـب رحمـت و 
عطوفـت بـاال برد، از آنجاکـه زنان و دختران سـهم عمده ای در 
آرامـش و رفـاه خانـواده و تربیـت و رشـد کـودکان را بر عهده 

دادنـد و بنیـان سـالمت اجتماعـی و خانـواده بر سـالمت این 
قشر اسـتوار است.

وی تصریـح کرد: در اهمیت جایگاه دختران در جامعه همین 
بـس کـه این گـروه از جامعه همان دختران دیروزی هسـتند 
کـه بـرای اولیـن بـار در گـروه همسـانان خـود در مهدهـای 
کـودک در مـدارس بـا نقش های اجتماعی خود آشـنا شـدند 
و آن هـا می آموزنـد کـه یـک زن در جامعـه اسـالمی چگونه 

تعریـف می شـود و چـه انتظاراتـی را باید پاسـخ دهد.
بـا توجـه بـه الحـاق ایران بـه کنوانسـیون بین المللـی حقوق 
معلـوالن و بـا اسـتناد بـه بنـد )ث( مـاده ۲۸ کنوانسـیون، 
حصـول اطمینـان از دسترسـی افـراد معلـول بـه مزایـا و 
برنامه هـای بازنشسـتگی، مـوارد زیـر جهـت تحقـق این بند 
مهـم از مـاده ۲۸، از مهم تریـن دغدغه هـای معلولین کشـور 

در خصـوص بیمـه اسـت.
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اختصاص ۵۳ هزار میلیارد ریال
 تسهیالت اشتغال به استان تهران

معـاون اقتصـادی اسـتاندار تهـران گفـت: از 
محـل بند ب تبصـره ۱۶ قانون بودجه امسـال 
قـرض  تسـهیالت  ریـال  میلیـارد  هـزار   ۵۳
الحسـنه اشـتغال به اسـتان تهـران اختصاص 

فت. یا
گفـت:  تهـران  اسـتاندار  اقتصـادی  معـاون 
از محـل بنـد ب تبصـره ۱۶ قانـون بودجـه 
امسـال ۵۳ هـزار میلیـارد ریـال تسـهیالت 
قـرض الحسـنه اشـتغال بـه اسـتان تهـران 

یافـت. اختصـاص 
باشـگاه  از  نقـل  بـه  بـازارکار  گـزارش  بـه 
خبرنگاران جوان ، حشـمت اله عسـگری گفت: اختصاص این تسـهیالت فرصتی مناسـب برای 
جهش و رونق اقتصادی اسـتان تهران اسـت و مدل و مبنای توزیع و همچنین سـرمایه گذاری 
صـورت گرفتـه از این تسـهیالت بایـد به صـورت عادالنه و براسـاس ظرفیت های شهرسـتان ها 
و همچنیـن لحـاظ نمودن شـاخص های اقتصـادی همچون نرخ بیکاری صـورت پذیرد تا حداکثر 

اسـتفاده از این تسـهیالت بـه نفع مردم محقق شـود.

برگزاری »نمایشگاه تخصصی
 مشاغل خانگی« از ۱۶ خرداد ماه در قزوین

ــی از  ــاغل خانگ ــی مش ــگاه تخصص نمایش
ــا ۲۰ خــرداد در محــل نمایشــگاه های  ۱۶ ت
بیــن المللــی اســتان قزویــن برگــزار می شــود.

ــارس از  ــل از ف ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــادی مجــری و  ــن، ســید مصطفــی زرآب قزوی
ــر طــرح نمایشــگاه مشــاغل خانگــی در  مدی
ــی  ــگاه تخصص ــرد: نمایش ــار ک ــن اظه قزوی
ــاک،  ــای پوش ــش ه ــی در بخ ــاغل خانگ مش
مــواد غذایــی، فــرش و صنایــع دســتی 

ــود. ــی ش ــزار م برگ
ــوزه  ــال در ح ــراد فع ــگاه، اف ــن نمایش ــدگان در ای ــرکت کنن ــد ش ــزود: ۸۰ درص وی اف

ــد. مشــاغل خانگــی هســتند و کســب و کار خــرد دارن
زرآبـادی تصریـح کرد: شـرکت نمایشـگاه های بیـن المللی و جهاد دانشـگاهی اسـتان قزوین 
از برگـزاری ایـن نمایشـگاه حنایت داشـته اند و جهت هموارسـازی مسـیر برپایی ایـن برنامه، 

نـرخ اجـاره بهـای غرفـه ها پاییـن تر از نـرخ معمول تعیین شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: در ایـن نمایشـگاه، ۱۶۲ غرقـه تعییـن شـده و کیفیت محصـوالت ارائه 
شـده در آن مـورد رصـد و بررسـی قـرار گرفتـه تـا محصـوالت با کیفیـت و قیمـت معقول به 

شـهروندان عرضه شـود.
وی همچنیـن گفـت: نمایشـگاه تخصصـی مشـاغل خانگـی در راسـتای طـرح ملـی توسـعه 
مشـاغل خانگـی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی برگـزار می شـود و در این راسـتا سـایر 

دسـتگاه هـا نیـز همـکاری داشـته اند.
زرآبـادی اضافـه کرد: کارگاه های آموزشـی با عنـوان کارگاه تجربه در حوزه قلم زنی، پوشـاک 
کودکان، شـیرینی سـنتی، چرم دوزی و فرش بافی در جریان برگزاری نمایشـگاه اجرا می شـود و 

به صورت رایگان به شـهروندان و بازدیدکنندگان آموزش های مرتبط ارائه می شـود.

زمینه اشتغال ۳۰۰۰۰ نفر در استان بوشهر فراهم می شود
مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان 
بوشـهر بـا بیـان اینکـه امسـال ۷.۵ میلیـون نفر، 
ارائـه  مختلـف  مشـاغل  در  آمـوزش  سـاعت 
انجـام شـده  برنامه ریـزی  بـا  می شـود گفـت: 
امسـال ۳۰ هزار فرصت شـغلی در استان بوشهر 

می شـود. ایجـاد  مهارت آمـوزان  بـرای 
بوشـهر،  از  تسـنیم  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
مصـدق کشـاورزی در نشسـت بـا مسـئوالن 
آمـوزش فنـی و حرفه ای اسـتان، بـا بیان اینکه 
مهارت آمـوزی از اولویت هـای وزارت کار اسـت 
اظهـار داشـت: کاهـش زمـان صـدور مجـوز آموزشـگاه های آزاد فنی و حرفـه ای به ۳ روز، رشـد 
۱۶ درصـدی آمـوزش و صـدور سـریع گواهی مهـارت ،تنها بخشـی از موفقیت هـای آموزش 

فنـی و حرفـه ای در دولـت سـیزدهم اسـت.
وی برنامه امسـال در مهارت آموزی را برشـمرد و گفت: بر اسـاس برنامه ریزی امسال ۷.۵ میلیون نفر 

سـاعت آموزش در مشـاغل مختلف ارائه می شود.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/4626

اختصاص ۱۹۶ میلیارد ریال تسهیالت 
در قالب مشاغل خانگی

معاون صنایع دستی استان کرمانشاه از اختصاص ۱۹۶میلیارد ریال تسهیالت در قالب مشاغل خانگی و 
۲۶۰ میلیارد ریال بصورت تسهیالت بند الف تبصره ۱۸ برای هنرمندان فعاالن صنایع دستی خبر داد.

ویسی با بیان اینکه تسهیالت اختصاص یافته در حوزه صنایع دستی استان کم سابقه است گفت : با 
پرداخت این تسهیالت در بخش مشاغل خانگی بیش از ۹۰۰ نفر و از محل تبصره بند ۱۸ حدود ۶۰۰ نفر 

اشتغالزایی می شود که امیدواریم بتوانیم در بخش تبصره ۱۸ این میزان اشتغال را به هزار نفر برسانیم.
به گفته معاون صنایع دستی استان کرمانشاه پارسال در بین استان های غربی بیشترین تعداد آثار ثبت شده 
هنرمندان را داشتیم ۱۹ اثر برجسته صنایع دستی استان کرمانشاه به ثبت ملی رسید که این موضوع 

نشان می دهد صنایع دستی استان روند نوید بخش رشد و کسب جایگاه واقعی صنایع دستی است.
ثبت ملی آثار صنایع تولید با هدف ارتقای کیفیت، نوآوری، متناسب سازی با نیاز های بازار ومشتری، حفظ 

مالکیت معنوی صورت می پذیرد.
در حوزه صنایع دستی شاهد حضور جوانان تحصیلکرده و خوش فکر هستیم که با ایده های نوین در 
این زمینه گام بر میدارند و با خالقیت بیشتری که دارند تولیداتشان را با نواوری های روز منطبق با 

نیار های جامعه ارتقا می دهند 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

ــی  ــوزه جنوب ــردم ح ــده م نماین
لــزوم  بــر  مجلــس  در  ایــالم 
اســتفاده از نیروهــای بومــی در 
ــالم  ــتان ای ــت و گاز اس ــوزه نف ح

ــرد. ــد ک تاکی
بهــزاد علیــزاده در گفتگــو بــا 
خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت: 
ــا بهــره منــدی از  ــالم ب اســتان ای
منابــع خــدادادی در حــوزه نفت و 
گاز بــه ترتیــب مقــام دوم و ســوم 
ــور را در  ــت و گاز کش ــر نف ذخای

ــار دارد. اختی
وی گفــت: ایــن موضــوع ضــرورت 
شــرکت  تشــکیل  و  اســتقرار 

مســتقل نفــت و گاز در اســتان را دوچنــدان می کنــد.
ــم  ــس یازده ــاز کار مجل ــان آغ ــبختانه از زم ــزود: خوش وی اف
ــدی  ــورت ج ــه ص ــتان ب ــردم اس ــدگان م ــزم در نماین ــن ع ای

وجــود داشــته و ایــن موضــوع 
ــب  ــرژی در قال ــیون ان ــه کمیس ب
یــک طــرح ارجــاع و بــه تصویــب 
رســید و هــم اکنــون منتظــر ایــن 
ــس  ــه در صحــن مجل هســتیم ک
موضــوع  ایــن  از  نیــم  بتوا

کنیــم. دفــاع 
علیــزاده عنــوان کــرد: بــر اســاس 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی قان
درآمــد  از  درصــد  یــک  بایــد 
صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی 
بــه اســتان ایــالم پرداخــت شــود، 
پیگیری هــای  و  رایزنی هــا  بــا 
انجــام گرفتــه بــرای اولیــن بــار 
ــاب  ــه حس ــان ب ــارد توم ــدود ۴۰ میلی ــال ۱۴۰۰ ح در س

ــت. ــده اس ــز ش ــالم واری ــتان ای ــی اس ــازمان مالیات س

نماینده مردم حوزه جنوبی ایالم در مجلس تاکید کرد؛

احداث معلم سرا در روستاهای مرزی خراسان شمالی 
در دستور کار قرار گیرد

محمــد وحیــدی گفــت: احــداث معلــم ســرا 
در روســتاهای مــرزی خراســان شــمالی باید 
در دســتور کار قــرار گیــرد تــا معلمــان ایــن 
مناطــق در ایــام هفتــه بــرای اســتقرار دچــار 

ــوند. مشکل نش
بــه گــزارش بــازارکار به نقــل از ایرنــا، محمد 
وحیــدی، عضــو کمیســیون آمــوزش مجلس 
شــورای اســالمی در شــورای اداری خراســان 
ــوزش و  ــر آم ــور وزی ــا حض ــه ب ــمالی ک ش

پــرورش برگــزار شــد، اظهــار داشــت: مقــام معظــم رهبــری در آخریــن دیــدار بــا معلمــان 
فرمودنــد آمــوزش و پــرورش، بایــد کانــون تولیــد و توزیــع علــم بــرای نســل آینــده باشــد.
ــا،  ــواده ه ــرای خان ــوری ب ــوزش غیرحض ــا،  آم ــیوع کرون ــام ش ــه داد: در ای وی ادام
دانــش آمــوزان و مجموعــه فرهنگیــان ســخت بــود امــا هــم اکنــون بــا گــذر از ایــن ایــام 

بایــد در راســتای جبــران خســارت هــای آمــوزش غیرحضــوری تــالش بیشــتری شــود.
ــتان  ــوزی اس ــش آم ــت دان ــادی از جمعی ــش زی ــه بخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب وحی
ــرد:  ــه ک ــتند، اضاف ــرزی هس ــایری و  م ــتایی، عش ــق روس ــمالی در مناط ــان ش خراس
ــا ســایر اســتان هــای کشــور توجــه ویــژه ای بــه  بــر ایــن اســاس بایــد در مقایســه ب

ــود. ــام ش ــمالی انج ــان ش خراس
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــمالی در مجل ــان ش ــتان خراس ــج شهرس ــردم پن ــده م نماین
عنــوان کــرد: بــرای بهبــود آمــوزش در مناطــق روســتایی و عشــایری اســتان بایــد 
ــت  ــا کیفی ــود ت ــه ش ــی توج ــای بوم ــتخدام نیروه ــانی و اس ــروی انس در جــذب نی

ــر واقــع شــود. آموزشــی موث
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه زیرســاخت هــای حــوزه آموزشــی اســتان بعــد از ســفر رهبــری تغییر 
قابــل توجهــی داشــته اســت،گفت: بــا ایــن وجــود، هنــوز اســتان در ایــن بخــش خألهــای 
زیــادی دارد و  اردوگاه دانــش آمــوزی،  نمازخانــه و فضــای ورزشــی نــگاه ویــژه ای مــی طلبنــد.
وحیــدی گفــت: در ســفر پیــش روی رییــس جمهــور بــه خراســان شــمالی توجه ویــژه ای 
بــه موضــوع آمــوزش و پــرورش شــده و نداشــته هــای اســتان در ســفر برجســته شــده تــا 

بتوانیــم بخشــی از نیازهــای اســتان را رفــع کنیــم.

پرداخت بیش از ۴۹۰ میلیارد تومان 
وام قرض الحسنه اشتغالزایی به روستاییان

 و عشایر خراسان شمالی

اداره کل کار، تعــاون و رفــاه  سرپرســت 
اجتماعــی از پرداخــت بیــش از ۴۹۰ میلیارد 
ــه  تومــان وام قــرض الحســنه اشــتغالزایی ب
ــی  ــتان ط ــن اس ــایر ای ــتاییان و عش روس

ــر داد. ــته خب ــال گذش دو س
سرپرســت اداره کل کار، تعــاون و رفاه اجتماعی 
میلیــارد   ۴۹۰ از  بیــش  پرداخــت  از 
ــتغالزایی  ــنه اش ــرض الحس ــان وام ق توم
بــه روســتاییان و عشــایر ایــن اســتان 

ــر داد. ــته خب ــال گذش ــی دو س ط
ــرای  ــتای اج ــرد: در راس ــار ک ــنا، اظه ــا ایس ــو ب ــت و گ ــواه در گف ــالم خ ــدی اس مه
سیاســت های وزارت متبــوع در توســعه اشــتغال بخــش کشــاورزی و مهاجــرت معکــوس 
ــا و برخــی  ــا وجــود بیمــاری کرون ــه روســتا طــی ســال های گذشــته ب از شــهر ب
ــتاییان  ــتغال روس ــت اش ــان جه ــارد توم ــغ ۴۹۲ میلی ــاری مبل ــای اعتب ــم ه تحری

ــت. ــده اس ــت ش ــمالی پرداخ ــان ش ــایر خراس و عش
وی بــا بیــان اینکــه اشــتغال روســتایی در بخــش هــای کشــاورزی و دامپروری ســهم باالیی 
در نــرخ اشــتغال اســتان خراســان شــمالی را به خــود اختصاص داده اســت، گفــت: حمایت 
از ایــن بخــش همیشــه وجــود داشــته اســت امــا عــدم ایجــاد اشــتغال پایــدار در بخــش هــای 
مزبــور بــا توجــه بــه تخصیــص اعتبــار مطلوبــی کــه در ســالهای گذشــته بــه ایــن بخــش 

صــورت گرفــت کمبــود نظــارت دســتگاههای متولــی ایــن بخــش هــا اســت .

ایجاد ۲ هزار و ۲۶۶ فرصت شغلی در کرمانشاه

مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمانشـاه گفت: ۲ هـزار و ۲۶۶ فرصت 
شـغلی در دو ماهـه اول سـال ۱۴۰۱ در اسـتان کرمانشـاه ایجاد شـد.

مختـار احمدی تعهد اسـتان در سـال ۱۴۰۱ برای ایجاد اشـتغال را ۵۲ هـزار ۵۶۷ فرصت 
شـغلی عنـوان کـرد و گفـت : طـی دو ماهه سـپری شـده از امسـال ۲ هـزار و ۲۶۶ 

فرصـت شـغلی در سـامانه رصـد توسـط دسـتگاه های اجرایـی ثبت شـده اسـت.
دسـتگاه های  کرمانشـاه  اسـتان  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  مدیـرکل  گفتـه  بـه 
اجرایـی موظـف بـه مطـرح کـردن زنجیـره ارزش در راسـتای اشـتغالزایی هسـتند.

پـرورش اسـب کـرد اولیـن زنجیـره ارزش در اسـتان اسـت کـه می توانـد عـالوه بر 
خلـق ثـروت بـرای اسـتان بـا پیگیـری حلقه هـای مفقـوده ای آن نقـش مهمی را در 

ایجـا اشـتغال پایـدار ایفـا کند.
جـذب نیـروی امریـه در اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمانشـاه یـک 
نفـر کارشناسـی ارشـد، ثـالث باباجانـی یک نفـر کارشناسـی و اسـالم آبادغرب یک 

نفـر دکتـری بـه کار خواهـد گرفت.
تیرماه   ۶ تاریخ  تا   ۱۴۰۱ خرداد   ۵ تاریخ  از  می توانند  سربازی  امریه  متقاضیان 
۱۴۰۱ با مراجعه به سامانه مردم یار )تعاون یارقدیم( این وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از شرایط پذیرش و جذب در   taavonyar.mcls.gov.ir اینترنتی  به نشانی 

. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اطالع و ثبت نام کنند 
شود می  برگزار  برتر  تعاونی های  جشنواره  هفدهمین 

هفدهمیـن  گفـت:  کرمانشـاه  اسـتان  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  مدیـرکل 
جشـنواره تعاونی هـای برتـر به صـورت اسـتانی و کشـوری، با هـدف ترویـج فرهنگ 

می شـود. برگـزار  گروهـی  کار  و  تعـاون 
مختار احمدی گفت: تعاونگران استان می توانند تا بیستم خرداد همزمان با سراسر کشور با 
 https://taavoni.mcls.gov.ir مراجعه به سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون، به نشانی
اطالعات کامل تعاونی خود را شامل بخش های رتبه بندی )شاخص های کمی( و بخش جشنواره 

شامل فرم های شاخص های کیفی را ثبت یا بهنگام سازی کنند.

سرپرست اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی ◄

مجری و مدیر طرح نمایشگاه مشاغل خانگی عنوان کرد: ◄

لزوم استفاده از نیروهای بومی در حوزه نفت و گاز استان ایالم

 مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام 
ــی  ــان غرب ــی )ره( آذربایج خمین
گفــت: امســال تمهیــدات الزم 
ــزار  ــاد ۲۲ ه ــرا و ایج ــت اج جه
اســتان  در  شــغلی  فرصــت 

می شــود. فراهــم 
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام 
ــی  ــان غرب ــی )ره( آذربایج خمین
گفــت: امســال تمهیــدات الزم 
جهــت اجــرا و ایجــاد ۲۲ هــزار 
اســتان  در  شــغلی  فرصــت 

می شــود. فراهــم 
بــه گــزارش ایرنــا عزیــز ســهندی  
ــنویه  ــدار اش ــا فرمان ــدار ب در دی

افــزود: ایجــاد اشــتغال، زمینــه ســازی و فراهــم اوردن بســتر در 
دســتور کار اســت و در ایــن بیــن همــکاری بانــک هــای عامــل 

ــت. ــروری اس ض
وی ادامــه داد: عــالوه بــر مددجویــان، دهــک هــای پاییــن جامعه 
نیــز بــرای تســهیالت و ایجــاد فرصــت اشــتغال در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.

مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام 
خمینــی )ره( ادامــه داد: طــی مــاه 
مبــارک رمضــان ۴۰۰ هــزار بســته 
معیشــتی و غــذای گــرم بــه ارزش 
۴۷۰ میلیــارد ریــال در ســطح 
اســتان توزیــع شــد و خیــران 

ــتند. ــزایی داش ــهم بس س
ــت  ــون هش ــم اکن ــت: ه وی گف
هــزار و ۳۰۰ خانــوار در اســتان 
ــه از  ــد مســکن هســتند ک نیازمن
ایــن تعــداد ۲هــزار و ۵۰۰ خانــوار 
روســتایی و مابقی ســاکن شــهرها 
هســتند و برنامــه ریــزی مناســب 

ــرد. ــد صــورت گی بای
وی ادامــه داد: امســال بــرای شهرســتان اشــنویه ۷۶۶ ســهم ایجاد 
اشــتغال در نظــر گرفتــه شــده و امیدواریــم ســهمیه تخصیصــی 

جــذب و شــاهد همــکاری بانــک هــا و ادارات مرتبــط باشــیم.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/6286

 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( آذربایجان غربی 

امسال ۲۲ هزار فرصت شغلی در آذربایجان غربی ایجاد می شود

کل  اداره  گردشــگری  معــاون 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی آذربایجــان شــرقی از 
اشــتغال ۳۰ هــزار نفــر در صنعــت 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 

اســتان خبــر داد.
در  زاده  بایــرام  علیرضــا 
ــت: در  ــنا گف ــا ایس ــو ب گفت وگ
ســطح آذربایجــان شــرقی اکنــون 
در  مســتقیم  نفــر  هــزار   ۳۰
صنعــت گردشــگری و صنایــع 
در  و  دارنــد  اشــتغال  دســتی 

ــا  ــده ب ــوش ش ــع فرام ــا و صنای ــای آیین ه ــورت احی ص
و  جدیــد  جاذبه هــای  ایجــاد  جشــنواره ها،  برگــزاری 
ــتم  ــار اکوسیس ــب در کن ــاخت های مناس ــر س ــت زی تقوی
جــذب  اکوتوریســم،  صنعــت  توســعه  زمینــه  منطقــه 

فراهــم کنیــم.  را  بیشــتر  اشــتغال  و  گردشــگر 
ــت:  ــز گف ــر نی ــام اه ــه ن ــی ب ــی ورن ــت مل ــه ثب ــا اشــاره ب وی ب
بــا توجــه بــه تالش هــای همــکاران در ثبــت ایــن اثــر نــاب بــه 
عنــوان ثبــت ملــی، ســعی خواهیم کــرد در راســتای برندســازی و 
معرفــی بیشــتر ورنــی بــه نــام اهــر نیــز گامهــای اساســی برداریــم. 
ــهری  ــتایی و ش ــای روس ــک خانه ه ــک ت ــزود: ت ــرام زاده اف بای
شهرســتان اهــر ایــن پتانســیل را دارنــد کــه هرکــدام بــه عنــوان 

ورنــی  بافــت  عظیــم  کارگاه 
گســترش پیدا کننــد و درصورت 
ــر  ــالوه ب برندســازی محصــول ع
مهیــا شــدن بــازار فــروش و 
ــث  ــا باع ــزان تقاض ــش می افزای
تولیــد بیشــتر و ایجــاد اشــتغال 
پایــدار در منطقــه خواهــد شــد.

ــزاری  ــر برگ ــد ب وی ضمــن تاکی
در  ورنــی  ملــی  جشــنواره 
ایجــاد  از  اهــر  شهرســتان 
دبیرخانــه دائمــی ایــن جشــنواره 
در ایــن شهرســتان نیــز خبــر داد 
و گفــت: بــا وجــود اینکــه ورنــی بافــی در ســایر شهرســتان های 
ــع مســئوالن  ــه موق ــالش ب ــا ت ــا ب ــود ام ــی ش ــت م ــتان باف اس
شهرســتان اهــر ایــن اتفــاق بــه نــام اهــر بــه ثبــت رســید و تالش 
می کنیــم در کنــار برگــزاری جشــنواره ورنــی، دبیرخانــه دائمــی 

ــود. ــاد ش ــتان ایج ــن شهرس ــز در ای ــی نی ورن
بایــرام زاده افــزود: جشــنواره ملــی ورنــی اهــر بــه نســبت دعــوت 
از مهمانــان داخلــی و خارجــی و آمادگی اشــخاص کــه در صنعت 
ورنــی هســتند بــرای ســال ۱۴۰۱ بــه زودی برگــزار خواهــد شــد 
ــه دائمــی ورنــی  ــر ایجــاد دبیرخان و در کنــار جشــنواره عــالوه ب
بــه گردشــگری غذاهــای بومــی محلــی ایــن منطقــه نیــز توجــه 

خواهــد شــد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خبر داد

اشتغال ۳۰ هزار نفر در صنعت گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی

◄

معاون صنایع دستی استان کرمانشاه ◄

معاون اقتصادی استاندار تهران

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان ◄
ــر  ــتغال زایی ب ــای اش ــرا طرح ه در اج
اســاس ظرفیت هــای مناطــق و مهــارت 
ــرح  ــزار و ۵۰۰ ط ــک ه ــان ی متقاضی
مشــاغل خانگــی اجــرا شــد که امســال 
ــا پرداخــت تســهیالت  ــا ب ــن طرح ه ای

ــد. ــش می یاب ــی افزای ــره بانک ــم به ک
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم 
اشــتغال  بــه  توجــه  ازبوشــهر، 
سیاســت های  از  یکــی  جوانــان 
کــه  اســت  دولت مــردان  مهــم 
در ایــن راســتا اســتان بوشــهر از 
اجــرا  در  مهمــی  ظرفیت هــای 
دارد. اشــتغال زایی  طرح هــای 

صنایــع پــارس جنوبــی یکــی از 

ــتغال زایی  ــم اش ــای مه ظرفیت ه
ــدی  ــق ۵۰ درص ــه تحق ــت ک اس
مصوبــه هیئــت دولــت در جــذب 
نیروهــای بومــی نقــش مهمــی در 

ــکاری دارد. ــرخ بی ــش ن کاه
عالوه بر طرح های پارس جنــوبـــی 
کشاورزی،  مختلف  بخش های  در 
صنایع فرآوری محصوالت، کارآفرینی، 
خانگی  مشاغل  و  سرمایه گذاری 

طرح های مهمی تدوین شده است.
برای دسترس به جزییات بیشتر به 

لینک زیر مراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/9374

در اجرا طرح های اشتغال زایی

بیش از ۱۵۰۰ طرح مشاغل خانگی در استان بوشهر اجرا شد
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    دعوت به همکاری

به مقوله جهاد اعتقاد راســخ دارم
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی در ایــن مراســم بــه ســخنرانی چند ســال گذشــته 
خــود در حضــور رهبــر معظــم انقــاب اشــاره کــرد و گفــت: همان گونــه کــه 
ــخ دارم  ــاد راس ــاد اعتق ــه جه ــه مقول ــردم، ب ــاره ک ــز اش ــخنرانی نی در آن س
ــور  ــوآوری کش ــاوری و ن ــاد فن ــائل اقتص ــخه مس ــا نس ــاورم تنه ــن ب ــر ای و ب
ــاد  ــگاهی، جه ــد جهاددانش ــاد می توان ــن جه ــه ای ــت ک ــاد اس ــئله جه مس

ــاد ســازندگی باشــد. ــا جه ــی و ی خودکفای
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع رعایــت اخــاق و بیــان اینکــه بزرگ تریــن 
مشــکل دولــت، ســازمان ها و مــردم را ضعــف در ایــن امــور می دانــم، گفــت: 
ــات  ــدردان اقدام ــد ق ــژه ای دارد و بای ــگاه وی ــا جای ــگ م ــی در فرهن قدردان

ــل از خــود باشــیم. ــران قب انجام شــده مدی
ــش از  ــی در بی ــر طیب ــات دکت ــی از اقدام ــا قدردان ــس جهاددانشــگاهی ب ریی
۱۲ ســال ریاســت ایــن نهــاد ادامــه داد: رییــس جمهــور نیــز در سخنانشــان 
ــاً  ــرات صرف ــن تغیی ــد و ای ــر کردن ــر طیبــی تقدی ــات دکت به صراحــت از اقدام
ــه،  ــک تجرب ــه ی ــاز ب ــگاهی نی ــه جهاددانش ــت ک ــام گرف ــل انج ــن دلی ــه ای ب

انــرژی و مــدل جدیــدی بــرای ادامــه امــور دارد.
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه بــه ســابقه شــکل گیری دره ســیلیکون 
ــکا اشــاره کــرد و گفــت: ایــن دره بعــد از دوران جنــگ ســرد  معــروف در امری
شــکل گرفــت و آمریــکا بــا یــک چرخــش، آزمایشــگاه ها، دانشــگاه ها و 
ــت  ــود در خدم ــی ب ــع دفاع ــار صنای ــه در اختی ــود را ک ــگاه های خ پژوهش

ــرد. ــت ک ــاد حرک ــرای اقتص ــم ب ــد عل ــمت تولی ــه س ــرارداد و ب ــاد ق اقتص
ــد اقتصــاد  ــور مول ــوان موت ــاوری به عن ــم و فن ــای عل ــه پارک ه ــان اینک وی بابی
ــه داد:  ــدازی شــد، ادام ــکا راه ان ــگاه در 30 ســال پیــش در آمری ــن ن ــا همی ب
ایــن در حالــی اســت کــه در ســال ۱359 و قبــل از شــکل گیری پارک هــای 
علــم و فنــاوری بــه شــکل امــروزی بــا انقــاب فرهنگــی، نهــادی در 
ــگاه و  ــت و دانش ــن صنع ــاط بی ــدف ارتب ــا ه ــه ب ــد ک ــاد ش ــورمان ایج کش
ماموریــت حــل مســائل جنــگ و برطــرف کــردن نیازهــای جامعــه فعالیــت کنــد.
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی بــا بیــان اینکــه مــدل پارک هــای علــم و فنــاوری در 
ــای  ــاس پارک ه ــت: اس ــد گف ــواب نمی ده ــی ج ــاد دولت ــا اقتص ــورمان ب کش
علــم و فنــاوری بــرای اقتصــاد خصوصــی و نظــام ســرمایه داری امریــکا 
طراحــی  شــده اســت و اگــر ایــن ایــده را حتــی خــوب هــم اجــرا کنیــم در 
ــا  ــاوری و ی ــم و فن ــارک عل ــوم پ ــن مفه ــق نمی شــود. همچنی کشــورمان موف
ــوم علمــی  ــا ب ــکا در حــال  توســعه اســت ب ــه در امری ــان ک اقتصــاد دانش بنی

ــًا در تضــاد اســت. ــا کام و فرهنگــی م
ــا  ــا ب ــل از آن ه ــال قب ــا ۱0 س ــه م ــان اینک ــا بی ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
تشــکیل جهاددانشــگاهی در ایــن مســیر حرکــت کردیــم کــه متأســفانه بــه دالیــل 
متعــددی فرامــوش  شــده اســت، اظهــار کــرد: در دوران دانشــجویی در 
ــب  ــا و کس ــام پروژه ه ــگاهی در انج ــا جهاددانش ــریف ب ــی ش ــگاه صنعت دانش
مهــارت همــکاری داشــتم و بــا آنکــه اســم ایــن کارگاه هــای جهــادی، مرکــز 
ــروژه  ــر پ ــد و مدی ــارت می کردن ــب مه ــا کس ــان آنج ــا جوان ــود، ام ــد نب رش

می شــدند و بعــد از آن مســئولیت بــر عهــده می گرفتنــد.

ضرورت های توســعه شرکت های دانش بنیان 
در کشور

وی بــا بیــان ایــن کــه مــن یــک تئــوری دارم و آن را بــه رئیس جمهــور نیــز 
ــا  ــترش آن ه ــان و گس ــرکت های دانش بنی ــعه ش ــزود: توس ــردم، اف ــام ک اع
ــور  ــه کش ــت ب ــن خیان ــدی بزرگ تری ــره بع ــه زنجی ــردن ب ــگاه ک ــدون ن ب
اســت و ایــن موضــوع را به عنــوان آدمــی کــه ۲۱ ســال دســت بــه آچــار اســت 
و از کارگــری کارخانــه ســایپا شــروع بــه کارکــرده و مدیریــت چندیــن پــروژه 
ملــی و راه انــدازی تعــداد زیــادی شــرکت دانش بنیــان را دارد بیــان می کنــم.

دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توســعه دانشــگاه ها آنهــا 
ــه  ــل آنک ــه دلی ــه داد: ب ــدند، ادام ــه ش ــه مقال ــم ب ــد عل ــرای تولی ــتری ب بس
افزایــش  مهاجرت هــا  نبــود،  فارغ التحصیــان  اشــتغال  بــرای  برنامــه ای 
ــه هدف گــذاری  ــت علمــی و فناوران ــدازی معاون ــا راه ان یافــت کــه در ادامــه ب
ــم  ــب شــرکت های دانش بنیــان عل ــا پلتفرمــی ایجــاد شــود کــه در قال شــد ت

ــد. ــل کن ــاوری تبدی ــه فن را ب
خــوب  گســترش  بــه  اشــاره  بــا  دانشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو  ایــن 
شــرکت های دانش بنیــان در کشــور گفــت: فنــاوری تولیدشــده توســط 
ــا  ــوند ت ــول ش ــوآوری و محص ــه ن ــل ب ــد تبدی ــان بای ــرکت های دانش بنی ش

مــردم بتواننــد نتیجــه ایــن اقدامــات را در زندگــی احســاس کننــد.

هدف گــذاری برای اجرای پروژه های بزرگ ملی
جهاددانشگاهی توسط   

ــی  ــد برخ ــم تولی ــی نمی توانی ــاد دولت ــل اقتص ــه دلی ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
دانش بنیــان  شــرکت های  یــا  دانشــگاه،  بــه  را  نوآوری هــا  و  فنــاوری  از 
واگــذار کنیــم، ادامــه داد: بــه دلیــل حاکمیتــی بــودن بخــش خصوصــی نیــز 
امــکان فعالیــت در امــور فــوق را نــدارد و اینجاســت کــه نهادهایــی همچــون 
ورود  می تواننــد  می فهمنــد،  را  نــوآوری  و  صنعــت  کــه  جهاددانشــگاهی 
کننــد و عهــده دار انجــام پروژه هــای بــزرگ فناورانــه در ســطح ملــی شــوند.

ــمند  ــی ارزش ــه را اقدام ــای فناوران ــام پروژه ه ــگاهی انج ــس جهاددانش ریی
ــای  ــاد پروژه ه ــن نه ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــا هدف ــه داد: ام ــت و ادام دانس
بــزرگ چنــد هــزار میلیــاردی و ملــی را در کشــور عهــده دار شــود و امیــدوارم 
ــم. ــی کنی ــه جهاددانشــگاهی عملیات ــا همــکاری بدن ــن هــدف را ب ــم ای بتوانی

اســتفاده از ظرفیت نیروهای جهادی
 در پیشبرد امور

ــاره  ــا اش ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ ــادی در بخ ــروز آب ــی فی ــر دهقان دکت
ــه  ــارغ از هرگون ــت در جهاددانشــگاهی ف ــرای فعالی ــن ب ــاک م ــه م ــه اینک ب
جهت گیــری سیاســی اعتقــاد راســخ افــراد بــه جمهــوری اســامی، قانــون اساســی 

و اطاعــت از ولی فقیــه اســت، ادامــه داد: اعتقــادم بــر ایــن اســت کــه 
ــگاهی از درون  ــد جهاددانش ــی همانن ــت مجموعه های ــاب ریاس ــن انتخ بهتری
ایــن مجموعــه اســت، بــه همیــن دلیــل در انجــام امــور از ظرفیــت نیروهــای 
جهــادی اســتفاده خواهــم کــرد، همانگونــه کــه در معاونــت فنــاوری دانشــگاه 
ــل  ــران را از داخ ــر، مدی ــار تغیی ــتن اختی ــود داش ــا وج ــز ب ــامی نی آزاد اس
همیــن مجموعــه انتخــاب کــردم و پیشــنهاد دادم کــه بعــد از مــن نیــز یکــی 

ــرد. ــده گی ــر عه ــران مســئولیت را ب ــن مدی از همی
ــیار  ــوتان بس ــوان و پیشکس ــای ج ــگاهی نیروه ــه جهاددانش ــان اینک وی بابی
ــی از  ــاد یک ــن نه ــم در ای ــان مأموریت ــس از پای ــدوارم پ ــی دارد و امی خوب
همیــن جوانــان جهــادی ایــن وظیفــه را عهــده دار شــود گفــت: دکتــر طیبــی 
ــه همیــن دلیــل از  نیــز از ســرمایه های ارزشــمند جهاددانشــگاهی هســتند، ب
ایشــان دعــوت کــردم تــا در هیــات امنــای ایــن نهــاد حضــور داشــته باشــند 
ــادی  ــای جه ــایر نیروه ــات و س ــن تجربی ــری از ای ــا بهره گی ــم ب ــا بتوانی ت

ــم. ــای مهمــی برداری گام ه

حضور دکتــر دهقانی فیروزآبادی؛ فرصت خوبی
 برای توســعه فعالیت های دانش بنیان

ــان  ــی معاون ــا معرف ــم ب ــن مراس ــود را در ای ــخنان خ ــز س ــی نی ــر طیب دکت
و ســابقه فعالیــت آنهــا آغــاز کــرد و در ادامــه بــا اشــاره بــه ســابقه 
تشــکیل جهاددانشــگاهی گفــت: تشــکیل ایــن نهــاد در ســال ۱359 و 

گســترش ســریع آن در دانشــگاه های کشــور در پاســخ بــه نیــازی بــود 
ــاس  ــامی احس ــاب اس ــروزی انق ــل از پی ــجویان قب ــوان دانش ــا به عن ــه م ک
ــد توســط  ــه به عم ــی و فناوران ــعه علم ــاظ توس ــه لح ــم کشــورمان ب می کردی
ــدار  ــب اقت ــطه کس ــا به واس ــت و آنه ــده اس ــته ش ــب نگه داش ــا عق غربی ه

اقتصــادی و نظامــی نمی خواهنــد مــا در مســیر توســعه قــدم برداریــم.
ــی)ره(  ــام خمین ــری ام ــا رهب ــاب اســامی ب ــروزی انق ــه پی ــان اینک وی بابی
ــان شــد  ــان جوان ــاً در می ــاوری مخصوص ــه خودب ــده شــدن روحی ــث دمی باع
ــد  ــی مانن ــم نهادهای ــا می توانی ــاوری و م ــه خودب ــن روحی ــا همی ــت: ب گف

ــد. ــکیل ش ــروم تش ــق مح ــت در مناط ــرای خدم ــازندگی ب ــاد س جه
رییــس ســابق جهاددانشــگاهی بابیــان اینکــه عــدم رضایــت امــام خمینــی)ره( 
به عنــوان  جهاددانشــگاهی  شــکل گیری  زمینــه  دانشــگاه ها  وضعیــت  از 
بــازوی انقــاب فرهنگــی شــد ادامــه داد: بــر همیــن اســاس جهاددانشــگاهی 
باهــدف توســعه علمــی و فناورانــه و فرهنگــی کــه جــز زیرســاخت های 
ــت و در  ــکل گرف ــد ش ــمار می آین ــه ش ــور ب ــرفت کش ــعه و پیش ــی توس اصل
ــان  ــتغال فارغ التحصی ــه اش ــک ب ــردی و کم ــای کارب ــه آموزش ه ــه ارائ ادام

ــت. ــرار گرف ــاد ق ــن نه در دســتور کار ای
دکتــر طیبــی بابیــان اینکــه از شــروع فعالیــت جهاددانشــگاهی اولویــت ایــن 
نهــاد تولیــد فناوری هایــی بــوده اســت کــه موردنیــاز جامعــه باشــد و منجــر 
بــه برطــرف کــردن نیــازی شــود افــزود: بــه همیــن دلیــل تولیــد فنــاوری را 
ــه  ــازی آن ادام ــه تجاری س ــک ب ــی و کم ــی و صنعت ــه نیمه صنعت ــا مرحل ت
ــی  ــی طبیع ــگ تحمیل ــروع جن ــل ش ــه دلی ــه ب ــان اینک ــم .وی بابی می دهی
ــن لجســتیگ جنــگ  ــادی از توانمــان را در جهــت تأمی ــه قســمت زی ــود ک ب
ــان  ــاع دانش بنی ــذار دف ــان را بنیان گ ــن جهــت خودم ــه همی ــم و ب ــرار دهی ق
حمایــت  بــا  جهاددانشــگاهی  فعالیت هــای  طــول  در  گفــت:  می دانیــم 
مقــام معظــم رهبــری کارهــای شــاخصی توســط ایــن نهــاد انجــام شــد کــه 
ــر اســاس شــناخت مــا از نیازهــای کشــور در حوزه هــای  همــه ایــن کارهــا ب
ــزرگ  ــای ب ــام کاره ــوان انج ــم ت ــت کنی ــه ثاب ــت و اینک ــوده اس ــف ب مختل
ــگ  ــاب و حاصــل از جن ــل از انق ــای قب ــا حجــم عقب ماندگی ه ــم ، ام راداری
تحمیلــی در کنــار عــدم خودبــاوری تعــدادی از مدیــران و درآمدهــای آســان 
نفتــی و تحریم هــای ظالمانــه ســبب شــد توســعه دانش بنیــان مبنــای 

ــرد. ــرار نگی ــی توســعه کشــور ق اصل
رییــس ســابق جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه بازدیــد ســال ۱386 رهبــر انقــاب 
ــد  ــت: در آن بازدی ــتاوردهای جهاددانشــگاهی گف ــان و دس از پژوهشــگاه روی
رهبــری ســخنان بســیار مهمــی در رابطــه بــا جهاددانشــگاهی بیــان فرمودنــد 
ــا  ــی اســت کــه م ــه »جهاددانشــگاهی از جاهای ــوان ب ــه آنهــا می ت کــه ازجمل
ــگاهی از  ــور« و »جهاددانش ــی کش ــده علم ــرای آین ــم ب ــد داری ــه آن امی ب

مولودهــای مبــارک و اصلــی انقــاب اســامی اســت« اشــاره کــرد.
وی بابیــان اینکــه بــرای انجــام کارهــای بــزرگ فناورانــه نیــاز بــه 3 تــا ۱۲ ســال 
ــمت  ــه س ــمی ب ــت رس ــتن مأموری ــود نداش ــا باوج ــزود: م ــت اف ــان اس زم
ــدار  ــل در دی ــن دلی ــه همی ــم ب ــه رفتی ــاز جامع ــای موردنی ــد فناوری ه تولی
ــای  ــا مأموریت ه ــم ت ــت نمودی ــان درخواس ــری از ایش ــم رهب ــام معظ ــا مق ب
ــن راســتا شــورای  ــه در همی ــذار شــود ک ــه جهاددانشــگاهی واگ مشــخصی ب
ــت  ــور هف ــی کش ــع علم ــه جام ــتای نقش ــی در راس ــاب فرهنگ ــی انق عال

ــرد. ــذار ک ــاد واگ ــن نه ــه ای ــت ب مأموری
دکتــر طیبــی همچنیــن بــه دیــدار ســال ۱397 برخــی از پژوهشــگران نســل 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــاب اش ــم انق ــر معظ ــا رهب ــگاهی ب ــاب جهاددانش انق
ــورو  ــون ی ــری 30 میلی ــم رهب ــام معظ ــت مق ــا حمای ــدار ب ــن دی ــس  از ای پ
ــه  ــت ک ــص یاف ــگاهی تخصی ــه جهاددانش ــای فناوران ــرای طرح ه ــرای اج ب
منجــر بــه اجــرای 3۱ طــرح فناورانــه شــد کــه بــا حمایــت دولــت و مجلــس 

ــم. ــه 4۱ طــرح افزایــش دادی تعــداد آنهــا را ب
بابیــان اینکــه در جهاددانشــگاهی توانایــی تولیــد فناوری هایــی بــا  وی 
اســتانداردهای روز دنیــا راداریــم گفــت: حضــور دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــت خوب ــگاهی فرص ــت جهاددانش ــاس ریاس ــت حس در پس
و  مــی رود  شــمار  بــه  نهــاد  ایــن  دانش بنیــان  و  فناورانــه  فعالیت هــای 
ــاد  ــرای اقتص ــی ب ــات خوب ــران اقدام ــکاری جهادگ ــا هم ــم ب ــدوارم بتوانی امی

کشــور و اشــتغال فارغ التحصیــان انجــام دهیــم.
گفتنــی اســت در ایــن مراســم هیــات رییســه جهاددانشــگاهی نیــز در 
ــی  ــر طیب ــات دکت ــر از اقدام ــا و تقدی ــان فعالیت ه ــه بی ــی ب ــخنان کوتاه س

ــد. ــخن گفتن س

رییس جدید جهاددانشگاهی:

جهاددانشگاهی در توسعه ارتباط با صنعت 
و ایجاد پارک های علم و فناوری در دنیا پیشتاز است

دکتــر فیروزآبــادی گفــت: ده ســال قبــل از آنکــه در جهــان بــه فکــر راه انــدازی پارک هــای علــم و فنــاوری باشــند، کشــورمان بــا تشــکیل 
جهاددانشــگاهی در جهــت ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه و تولیــد فناوری هــا و نوآوری هــای موردنیــاز جامعــه قــدم برداشــت.

دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی رییــس جدیــد جهاددانشــگاهی در اولیــن روز کاری خــود بــا همراهــی دکتــر حمیدرضــا طیبــی، در جمــع 
هیــات رییســه ایــن نهــاد حضــور یافــت و در ســخنانی بــا اشــاره بــه برنامه هایــش گفــت: ۱۰ ســال قبــل از آنکــه در جهــان بــه فکــر راه اندازی 
ــا و  ــد فناوری ه ــاط صنعــت و دانشــگاه و تولی ــا تشــکیل جهاددانشــگاهی در جهــت ارتب ــاوری باشــند، کشــورمان ب ــم و فن پارک هــای عل

نوآوری هــای موردنیــاز جامعــه قــدم برداشــت.
ــنبه  ــگاهی )دوش ــد جهاددانش ــس جدی ــادی ریی ــی فیروزآب ــر روح اهلل دهقان ــگاهی، دکت ــی جهاددانش ــط عموم ــازارکار از رواب ــزارش ب ــه گ ب
ــا همراهــی دکتــر حمیدرضــا طیبــی، در جمــع هیــات رییســه جهاددانشــگاهی حضــور یافــت. 9خردادمــاه۱4۰۱( در بــدو ورود بــه ایــن نهــاد، ب

شرایط عمومی
۱ -داشتن تابعیت جمهوری اسامی ایران.

۲ -التزام به قانون اساسی جمهوری اسامی و اصل والیت فقیه
3 -انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم )ماک محاسبه تاریخ 
کارت پایان خدمت، زمان برگزاری آزمون به تاریخ ۱40۱/04/09 می باشد.(

تبصره: تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد.
4 -عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان ها، دخانیات و مشروبات الکلی.

5 -نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سوءپیشینه.
6 -داشتن سامت جسمانی و روانی و توانایی انجام وظایف محوله.

7 -دارا بودن شرایط احراز شغل مطابق جدول شماره۱.
8 -عدم عضویت در هیات مدیره یا نداشتن سمت مدیریت عامل شرکت های 

پیمانکاری دیگر.
9 -نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمانها و 

شرکتهای دولتی و خصوصی
۱0 -احراز صاحیت های موردنظر و تایید گزینش شرکت پس از قبولی در 

آزمون کتبی و مصاحبه
۱۱ -اعتقاد به دین مبین اسام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون 

اساسی جمهوری اسامی ایران
شرایط اختصاصی

۱ -دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کلیه رشته ها یا فوق دیپلم برق )کلیه گرایش ها(
ماک عمل برای تاریخ فراغت از تحصیل قبل از ۱40۱/04/09 می باشد.

از  صادره  برق  های  شبکه  هوایی  ورز  فن  معتبر  گواهینامه  -دارابودن   ۲
سازمان فنی و حرفه ای کشور )به قبول شدگان در آزمون کتبی که فاقد 
گواهینامه یادشده می باشند حداکثر 3 ماه فرصت داده می شود نسبت به 

اخذ گواهینامه با هزینه خود اقدام نمایند(
3 -داشتن شرایط سنی در هنگام برگزاری آزمون تا تاریخ ۱40۱/03/۱۲ 

به شرح ذیل:

3-۱ -حداکثر سن ۲7 سال تمام برای تمامی متقاضیان دیپلم و ۲9 سال 
تمام برای تمامی متقاضیان فوق دیپلم

3-۲ -مدت انجام خدمت سربازی تا ۲4 ماه به حداکثر سن فوق الذکر اضافه خواهد شد.
3-3 -برای متقاضیان آزمون در صورت داشتن سابقه تأمین اجتماعی یا 
مدرک معتبر ایثارگری )مشمولین بند ۱۲( به مدت 3 سال به حداکثر سن 

فوق الذکر اضافه می گردد.
4 -حداقل قد ۱60 سانتی متر و وزن متناسب و برخورداری از سامت جسم 

و روان، قدرت تحرک و توانائی انجام وظیفه.
5 -نداشتن مشکل بینائی، شنوائی، لکنت زبان، بیماری های خاص و یا 
حوادثی که منجر به استفاده از پاتین در بدن شده باشد )براساس گواهی 

سامت پزشک(
6 -بومی منطقه:

ماک انتخاب افراد پذیرفته شده بومی بودن استان خراسان شمالی می باشد
6-۱ -افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند داوطلب بومی 

استان خراسان شمالی تلقی می گردند.
 الف- شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی ، استان خراسان شمالی باشد.

 ب- همسر و فرزندان کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در دستگاه های 
اجرایی و یا نیروی مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته) و شرکتهای تابعه ( 
دولتی) و وابسته ( غیردولتی) زیرمجموعه وزارت نیرو که استان محل خدمت 

فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب استان خراسان شمالی باشد.
 ج- داوطلب حداقل چهار )4( سال از سنوات تحصیلی )ابتدایی ، راهنمایی ، 
استان  در  متناوب  یا  متوالی  صورت  به  را  دانشگاه(  یا  و  دبیرستان 

خراسان شمالی طی کرده باشد.
 د- داوطلب حداقل چهار )4( سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان 

خراسان شمالی را داشته باشد.
 ه- پدر ، مادر و یا همسر داوطلب ، حداقل چهار )4( سال سابقه پرداخت 

حق بیمه در استان خراسان شمالی را داشته باشند.

7 -انتخاب پذیرفته شدگان آزمون برای انجام مصاحبه تخصصی از میان 
افراد حائز شرایط که به ترتیب باالترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده 

باشند انجام خواهد شد.
8 -انتخاب نهائی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و 
گزینش میسر خواهد بود. لذا قبولی در آزمون کتبی به منزله پذیرش قطعی 

فرد تلقی نخواهد شد.
9 -شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی در خصوص جذب و 

بکارگیری نیروهای پذیرفته شده هیج تعهد استخدامی نخواهد داشت.
۱0 -مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعام شده در 
متن آ گهی و یا اعام مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود 
و در هر مرحله ای از جذب نیرو )شامل آزمون، مصاحبه و ...( محرز شود که 
داوطلب به اشتباه و یا به عمد اطاعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط 
مندرج در آگهی می باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در 
صورت عقد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو و خسارات مربوطه اخذ خواهد گردید.

قراردادی،  استخدامی ،  ارتباط  هیچگونه   آزمون  این   شدگان  ۱۱-پذیرفته  
پیمانی ، و… با سایر دستگاههای اجرائی  و شرکتهای تابعه  وزارت نیرو نباید 

داشته  باشد.
۱۲ـ پیرامون مفاد بند »د«  قانون برنامه  پنج  ساله  ششم  توسعه  ، ۲5% و 
5% از سهمیه  این  آزمون به  ایثارگران با ارائه  مدارک معتبر اختصاص می یابد.

شرایط  مشمولین  سهمیه  ای ایثارگری :
الف ( مشمولین  سهمیه  )%۲5(

۱-  همسر و فرزندان شهداء
۲-  همسر و فرزندان جانبازان ۲5% و باالتر

3ـ  همسر و فرزندان آزادگان یک  سال و باالی یک  سال اسارت
ب( مشمولین  سهمیه  )%5  (

۱ـ رزمندگان با سابقه  حداقل  6 ماه حضور داوطلبانه  در جبهه  ها و همسر 
و فرزندان آنان

۲ـ فرزندان جانبازان زیر )%۲5  (
3ـ آزادگان کمتر از یک  سال اسارت

مواد آزمون
سؤاالت  و  عمومی   سؤاالت  شامل   دفترچه   یک   در  آزمون  سؤاالت  ۱ـ  
تخصصی  طراحی  گردیده و مواد )دروس( رشته  شغلی  و جزئیات مربوط در 

جدول مواد آزمون درج شده است .)جدول شماره۲(
۲ـ  آزمون دارای نمره منفی  بوده، هر پاسخ  صحیح  یک  نمره و به  هر پاسخ  

غلط  یک  سوم نمره منفی  تعلق  می  گیرد.
چگونگی  ثبت  نام

ـ داوطلبان گرامی  پس  از مطالعه  دقیق  شرایط  مندرج در این  دفترچه  می  
توانند از ساعت  8 صبح  روز چهارشنبه  مورخ  ۱40۱/0۲/۲۱ حداکثر تا ساعت  
۲4 روز شنبه  مورخ  ۱40۱/04/04 از طریق  سایت  اینترنتی  )مجتمع عالی 

آموزشی و پژوهشی خراسان(  اقدام به  ثبت  نام در آزمون نمایند.
۲ـ داوطلبان می  بایست  مبلغ  ۱/800/000 ریال )یک  میلیون و هشتصد 
هزار ریال( را به  عنوان هزینه  شرکت  در آزمون از طریق  درگاه اینترنتی  
موجود در صفحه  ثبت  نام و با استفاده از کارتهای بانکی  عضو شبکه  شتاب و 
الزامات آن مانند رمز دوم کارت و کد CVV2 پرداخت  نمایند. مبلغ  هزینه  

ثبت  نام به  هیچ  وجه  مسترد نمی  گردد.
راهنمای ثبت  نام

توزیع  کارت ورود به  جلسه  و زمان برگزاری آزمون

تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا 4 تیر ۱40۱

دریافت کارت آزمون: 6 و 7 تیر ۱40۱ 
زمان برگزاری آزمون: 9 تیر ۱40۱

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطاعات بیشتر به سایت 
اینترنتی : https://azmoon.nri.ac.ir  مراجعه نمایید. 

شرکت مهندسی طیف افشان آرسکای در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود، در رشته شغلی مندرج از بین آقایان و از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و تایید صالحیت، به ترتیب از باالترین نمره با اولویت بومی بودن جهت کلیه 

شهرستانهای استان خراسان شمالی به صورت قرارداد موقت پیمانکاری با شرایط به شرح ذیل جذب می نماید. مهلت ثبت نام تا 4 تیر ۱4۰۱ می باشد.
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دعوت به همکاری

شرایط عمومی
متدین به دین اسالم و تابعیت جمهوری اسالمی ایران.

التزام عملی به احکام اسالمی و قوانین جمهوری اسالمی ایران و رعایت موازین اخالق اسالمی.
اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه.

نداشتن سابقه عضویت و هواداری احزاب، گروه ها و سازمان های سیاسی.
داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری.

نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
داشتن سالمت روانی و جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهی اداره بهداشت و درمان نیروی دریایی .

سـپردن تعهـد کافـی مبنی بر پرداخـت دو برابر هزینه های دوره آموزشـی در صورت اسـتعفاء یا اخراج 
برابـر قوانیـن و مقررات ارتش جمهوری اسـالمی ایران.

کسـانی کـه بـه عنـوان عضو بـه نیـروی دریایی ارتـش جمهوری اسـالمی ایـران می پیوندند بایـد برای 
رزمنـده شـدن وارد شـوند و جهـت پاسـداری از اسـتقالل، تمامیـت ارضـی، نظـام مقـدس جمهـوری 
اسـالمی ایـران و ادامـه راه شـهیدان، آمادگـی خدمـت در هـر یـک از یگان هـای تابعه نیـروی دریایی 

ارتـش جمهـوری اسـالمی ایران متناسـب با نیاز سـازمانی را داشـته باشـند.
شـاخصه های تدیـن، انقالبـی بـودن، روحیه ایثار و فـداکاری و انگیزه خدمتی بعنوان یـک اصل در همه 

مراحل مـورد توجه قـرار می گیرد .
اسـتخدام افـراد بـه منظور مرتفع نمودن مشـکالت اقتصـادی آنان نبوده و جذب و اسـتخدام براسـاس 

نیاز سـازمان می باشـد .
فقـدان محکومیـت مؤثر کیفری و محکومیت ناشـی از اقدام علیه امنیت کشـور، انقـالب و نظام مقدس 

جمهوری اسـالمی ایران.
حداقل قد ۱۶۵ سانتی مترمدرک معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران در این خصوص الزامی می باشد .

شرایط اختصاصی 
۱- داشتن مدرک تحصیلی در رشته های مورد نیاز برابر جدول ذیل.

۲- نداشتن تعهد خدمت به سایر سازمان ها و ارگان های دولتی و بخش خصوصی.
۳-  اسـتخدام مشـمولین وظیفه عمومی مسـتلزم ارائه مسـتندات دال بر رسـیدگی به وضع مشمولیت 
آنـان از اداره وظیفـه عمومـی ناجـا می باشـد )اسـتخدام مشـمولین غائـب و دارنـدگان کارت معافیـت 

پزشـکی ممنوع می باشـد(
۴- سپردن تعهد خدمتی برابر قوانین ارتش جمهوری اسالمی ایران

۵-   موفقیت در آزمون ورودی، معاینات پزشکی، آمادگی جسمانی و صالحیت های گزینشی و …
۶-  داوطلبانـی کـه قبـاًل بصـورت پیمانـی در نیروهـای مسـلّح خدمـت نموده انـد نمی تواننـد مجدداً 

بصورت پیمانـی اسـتخدام گردند.
د( نکات ضروری که داوطلبان گرامی می بایست به آن توجه کافی مبذول نمایند:

۱-  کلیه پذیرفته شدگان مراحل گزینش, بر اساس اولویت های گزینش انتخاب خواهند شد.
۲- در هـر مرحلـه از گزینـش کـه مشـخص گـردد داوطلب فاقد شـرایط اعالم شـده باشـد بالفاصله از 

ادامـه مراحـل گزینـش وی جلوگیری بعمـل خواهد آمد.
۳- مـدت قرارداد کارمندان پیمانی ۶ سـال اسـت لیکـن کارکنان مربوطه پس از اتمـام دوره پیمانی در 
صـورت نیـاز نداجـا, تمایل فـردی و احراز شـرایط الزم وفق مقـررات جاری از پیمانی به رسـمی تبدیل 

وضعیت خواهند شـد.
امتیازها

۱- کلیـه پذیرفتـه شـدگان پـس از اتمـام دوره آمـوزش بـه رتبه مصـوب نائـل و از امتیـازات مربوط به 
طـرح نظـام هماهنـگ پرداخت حقوق کارکنـان دولت، وام هـای مصوب، کارت اعتبـاری حکمت، بیمه 

خدمـات درمانـی، بیمـه عمر و سـایر خدمـات رفاهی برابـر مقررات موجـود برخوردار خواهند شـد.
۲- همسـر و فرزنـدان پذیرفتـه شـدگان بـه  عنـوان افراد تحت تکفل آنـان منظور  و از تسـهیالت بیمه 

خدمـات درمانـی و بیمـه عمر برابر ضوابـط برخوردار خواهند شـد.

۳- مـدت آمـوزش بـرای داوطلبان حداقـل ۴۵ روز بصورت شـبانه روزی می باشـد و در این مدت کلیه 
هزینـه هـا از قبیـل : وسـایل کمک آموزشـی ، خوراک، پوشـاک، بهداشـت و درمان و اسـکان به عهده 
نیـروی دریایـی خواهـد بود و همچنین ماهیانـه مبلغی بعنوان حقـوق برابر قوانین و مقـررات جاری به 

آنـان پرداخت خواهد شـد.
تبصره: در خصوص اعطاء امتیازات مربوط به عائله تحت تکفل مستخدمین، وفق ضوابط جاری اقدام خواهد شد.
تبصره: در خصوص اعطاء امتیازات مربوط به عائله تحت تکفل مستخدمین، وفق ضوابط جاری اقدام خواهد شد
لیست رشته ها و تخصص های کارمند علمی مورد نیاز نیروی دریایی )پیمانی(       

توضیحاتجنسیتتعدادمدرک تحصیلیمحل خدمتیرشتهردیف

مدیریت منابع ۱
مرد۴ نفردکتراتهرانانسانی

۱( آشنـــایی بـا فنـون 
 ارزیابی ومصاحبه رفتاری
۲( پـس از استخــــدام 
درصورت احراز شرایط و 
 ضــــوابط الزم امــکان

 ارتقــــــاء به عضــــو 
هیئــتعلمــی میــّسر 

می باشد.

کارشناسی تهرانروانشناسی۲
مرد۱ نفرارشد

۵ نفرجمع
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

۱- ۴ قطعه عکس ۴*۳پشت نویسی شده
۲- اصل و روگرفت مدرک تحصیلی مرتبط یا گواهی موقت پایان تحصیالت

۳- اصل شناسنامه و یک سری روگرفت ازتمامی صفحات
۴- اصل و روگرفت کارت ملی یا ابالغیه شماره ملی

۵- اصل و روگرفت کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت یا برگه اعزام به خدمت
۶- خانـواده درجـه یک شـهدا، جانبازان، آزادگان، فرزندان نیروهای مسـلح و داوطلبین بسـیج بایسـتی 
هنـگام ثبـت نـام اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذی صالح دال بر مشـمولیت خـود را ارائه نمایند .

شـماره حسـاب  بـه  ریـال(  هـزار  پانصـد  و  میلیـون  )یـک  ریـال  مبلـغ ۱/۵۰۰/۰۰۰  واریـز     -۷
۵۱۵۱۵۷۹۰۰۷۰۰۸ بانـک سـپه) بنـام عواید تمرکزی نداجـا(  و ارائه اصل برگۀ واریـزی در زمان ثبت نام. 

)ضمنـاً مبلـغ واریـزی قابـل اسـترداد نمی باشـد(.
– شـایان ذکـر اسـت اصـل مـدارک ارائه شـده  به منظور ثبـت نام صرفـاً جهت رؤیت مسـئولین دفاتر 

اسـتخدام مـی باشـد و پـس از بررسـی در زمان ثبت نـام عیناً بـه داوطلبین اعـاده می گردد.
نحوه ثبت نام

۱- ثبـت نـام از داوطلبـان بـه  صـورت حضـوری انجام می شـود و به مدارکی که با پسـت ارسـال شـود 
ترتیـب اثر داده نخواهد شـد.

تاریـخ  تـا   ۱۴۰۱/۳/۵ تاریـخ  پیش گفتـه از  مـدارک  بـا  ثبت نـام  بـرای  داوطلبـان   -۲
۱۴۰۱/۳/۲۵ )بـه اسـتثنای روزهای جمعه و تعطیالت رسـمی( از سـاعت ۰۸:۰۰  تـا ۱۳:۰۰ با توجه 

بـه محـل سـکونت خـود به یکـی از نشـانی هـای زیـر مراجعـه نمایند.
۳- با توجه به محدویت سهمیه واگذاری و به محض تکمیل ظرفیت، ثبت نام متوقف خواهد شد 

۴- در صـورت قبولـی هـر یک از داوطلبیـن در آزمون، تاریخ ادامه فرآیند اسـتخدام )معاینات پزشـکی 
و مصاحبـه( متعاقباً عالم خواهد شـد.

۵-  امتحـان علمـی بـرای داوطلبین در سـتاد نیـروی دریایـی ارتش جمهـوری اسـالمی ایران)تهران( 
برگـزار خواهـد شـد. )تاریـخ آزمون متعاقبـاً اعالم خواهد شـد(

آدرس و محل محل ثبت نام
۱- تهران، بزرگراه شهید زین الدین، خروجی شمیران نو، جنب باشگاه صدف، مدیریت گزینش و 

 اسـتـخـدام نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران، تلفن ۷۷۲۲۶۰۰۳ و ۷۷۲۲۶۰۰۷ _ ۰۲۱
۲-  اراک، خیابان شهید بهشتی )عباس آباد( جنب امامزاده، دفتر نمایندگی گزینش و استخدام نیروی دریایی،
 تلفن ۳۲۲۳۵۲۹۰و ۳۲۲۱۵۸۵۲ _۰۸۶

۳-  اردبیل، شورابیل، نمایشگاه بین المللی ساختمان همیاری شهرداری، طبقه اول، دفتر نمایندگی 
گزینش و استخدام نیروی دریایی،                                                         تلفن ۳۳۵۹۳۸۶۹_۰۴۵
۴- اصفهان، خیابان ارتش، سه راه حکیم نظامی، خیابان صفه، نرسیده به اتکاء، جنب کانون بازنشستگان 
نیرو های مسلح، دفتر نمایندگی گزینش و استخدام نیروی دریایی،               تلفن ۳۶۲۰۲۱۴۶_ ۰۳۱

۵-  بجنورد، خیابان امام خمینی )ره(، امام خمینی ۲۴، خیابان اطلس، اطلس ۸، ساختمان استانداری 
قدیم، طبقه دوم،     دفتر نمایندگی گزینش و استخدام نیروی دریایی ،        تلفن ۳۲۲۳۱۱۳۰ _ ۰۵۸

۶- بندرعباس، جاده اسکله شهید باهنر، جنب درمانگاه تخصصی نیروی دریایی، نیروی انسانی/ شعبه 
گزینش و استخدام،                                                      تلفن ۳۳۵۴۳۰۲۸_ ۰۷۶ ، داخلی ۲۰۵۵

۷- بندرجاسک، جنب میدان شهدا، منطقه دوم والیت نیروی دریایی ارتش جمهوی اسالمی ایران، 
نیروی انسانی/ شعبه گزینش و استخدام ،                                              تلفن ۴۲۵۲۰۶۸۲ _ ۰۷۶

۸- بوشهر، بلوار شهدای نیروی دریایی، پایگاه دریایی بوشهر، نیروی انسانی/ شعبه گزینش و استخدام ،
 تلفن ۱۹_ ۴۲۵۲۴۰۳۳ ، داخلی ۳۰۳۶

۹-  تبریز، خیابان آزادی، جنب بیمارستان ارتش، دفتر نمایندگی گزینش و استخدام نیروی دریایی، 
 تلفن ۳۵۴۱۴۱۳۶_ ۰۴۱
۱۰- چابهار، کنارک، منطقه سوم نیروی دریایی ارتش جمهوی اسالمی ایران، جنب درب دژبان، نیروی 

انسانی/ شعبه گزینش و استخدام ، تلفن۳۱۲۱۴۵  و ۳۱۲۹۲۲ و ۳۱۲۴۲۰۰۶ _ ۰۵۴
۱۱- خرم آباد، خیابان۶۰ متری، پل مدیریت، نبش افالک، ساختمان بنیاد نخبگان)طبقه همکف(، دفتر 
نمایندگی گزینش و استخدام نیروی دریایی،                                          تلفن ۳۳۲۱۳۵۸۶ _ ۰۶۶
۱۲- خرمشهر، پایگاه نیروی دریایی، نیروی انسانی/ شعبه گزینش و استخدام ،          تلفن ۵۳۵۳۱۸۳۵ _ ۰۶۱
۱۳- رشت، خیابان رسالت، انتهای منازل سازمانی نیروی دریایی، جنب کانون بازنشستگان آجا، گزینش 
و استخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،                           تلفن ۳۳۳۳۹۹۷۵ _۰۱۳

۱۴- سمنان، بلوار ولی عصر، روبروی پارک سنگی، دفتر نمایندگی گزینش و استخدام نیروی دریایی ،
 تلفن ۳۳۳۳۱۵۲۸ _ ۰۲۳

۱۵- سنندج، میدان مولوی کرد، بلوار شهید شبلی، ساختمان شماره ۲ استانداری، دفتر نمایندگی 
گزینش و استخدام نیروی دریایی،                                                       تلفن ۳۳۲۸۶۶۱۵ _ ۰۸۷

۱۶- سیرجان، بلوار امام رضا)ع(، ابتدای جاده راه آهن، پایگاه پشتیبانی سیرجان، درب شهید زارعی 
)درب لنگر(،  نیروی انسانی/ شعبه گزینش و استخدام ،  

 تلفن ۴۱۳۲۳۵۶۴ _ ۰۳۴
۱۷- شهرکرد، میدان امام حسین )ع(، بلوار انقالب، جنب اورژانس ۱۱۵، دفتر نمایندگی گزینش و 

 استخدام نیروی دریایی،                                                                    تلفن ۳۲۲۲۹۹۰۹ _ ۰۳۸
۱۸- شیراز، میدان قائم )اطلسی(، بلوار آزادی، نبش خیابان شهید فروغی، روبروی بانک سپه، دفتر 

 نمایندگی گزینش و استخدام نیروی دریایی،                                          تلفن ۳۲۲۸۶۳۱۳ _ ۰۷۱
۱۹- کرمانشاه، سه راه حافظیه، بلوار شهید غیرتمند، دفتر نمایندگی گزینش و استخدام نیروی دریایی، 

تلفن ۳۸۳۹۵۰۹۳ _۰۸۳
۲۰- گرگان، به سمت جاده آق قال،جنب ترمینال،پشت جایگاه سی ان جی، کیانشهر کیان پنجم، دفتر 

نمایندگی گزینش و استخدام نیروی دریایی،                                           تلفن ۳۲۶۸۶۰۲۳ _۰۱۷
۲۱- مشهد، انتهای کوه سنگی هشت، مجتمع تشریفات میالد نداجا، دفتر نمایندگی گزینش و استخدام 
 نیروی دریایی،                                                         تلفن ۳۸۵۹۸۸۱۱ _  ۳۸۵۹۸۳۰۰ _ ۰۵۱

۲۲- نوشهر، خیابان شهید عمادالدین کریمی، جنب مصلی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(، 
 نیروی انسانی/ شعبه گزینش و استخدام ،                                              تلفن ۵۲۳۵۳۰۸۳ _ ۰۱۱
۲۳- یزد، امام شهر، بلوار کارگر، خیابان باهنر شمالی، پالک ۲، دفتر نمایندگی گزینش و استخدام نیروی 
دریایی،                                                                                        تلفن ۳۵۲۳۶۳۹۰ _ ۰۳۵

نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه نورانی شهیدان واالمقام و به منظور حفظ تمامیت ارضی و تأمین نیروی انسانی خود  از بین جوانان متدین، مؤمن، عالقه مند به 
رزمندگی و دارای روحیه انقالبی، والیتمداری، سلحشوری، استکبارستیزی، از جان گذشتگی، ایثارگری و بسیجی و متعهد به حفظ ارزش های انقالبی نظام جمهوری اسالمی ایران در طیف کارمند 

علمی جهت انجام خدمت در تهران به صورت پیمانی هم رزم می پذیرد.
مهلت ثبت نام تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ می باشد.

•لطفا بتدا خودتان را معرفی کنید؟
فریبــا کهرازهی از شهرســتان خاش اســتان سیســتان و بلوچســتان 
هســتم. کارگاهــی را بــا نــام خانــه هنــر ســبز راه انــدازی کــردم و 
ــه  ــل منطق ــر اصی ــوزن دوزی هن ــر س ــه هن ــت در زمین ــه فعالی ب

سیســتان و بلوچســتان مــی پــردازم.

•در چه زمینه ای فعالت می کنید؟
در زمینـه سـوزن دوزی کـه یکـی از حـوزه ها و رشـته هـای ویژه  
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان اسـت فعالیـت می کنیـم. در حـال 

حاضـر رشـته سـوزن دوزی بلوچـی را بـه صورت ویـژه و تخصصی 
و مـدرن دنبـال مـی کنیـم و تولیداتمـان را عـالوه بـر کشـور 

کنیـم. مـی  بـه کشـورهای مختلـف صـادر هـم  خودمـان 

بیشــتر صحبــت  •دربــاره رشــته ســوزن دوزی 
ــت؟ ــی اس ــته های ــه رش ــامل چ ــه ش ــد و اینک کنی
دســتی  هنــر  و  گلــدوزی  نــوع  یــک  دوزی  ســوزن 
ــر  ــن هن ــه ای ــی ب ــان انگلیس ــت. در زب ــف اس ــیار ظری بس
Suzani” مــی گوینــد کــه بــر گرفتــه از  »ســوزنی« “

ــر بســیار  ــن هن ــان فارســی اســت.  ای کلمــه ســوزن در زب
ــاس و  ــد و لب ــی م ــه اهال ــورد توج ــروزه م ــه ام ــا ک زیب
مجموعــه داران، طراحــان داخلــی و هــم چنیــن طراحــان مبلمان 
داخلــی  و خارجــی  قــرار گرفتــه اســت در حــال توســعه در ابعــاد 

ــی و هنــری اســت. ــف مهارت مخل
ن  بلوچســتا و  ن  سیســتا ســتان  ا ه  یــژ و دوزی  ســوزن 
بــر ســطح  ینــی  فر آ نقــش  هنــر  بــه  ه  ز مــرو ا ســت؛  ا
. ســوزن دوزی  . . و  قــالب  ــخ، ســوزن،  ن توســط  رچــه  پا

ــد. ین گو ــی  م

ــای  ــت ه ــا مزی ــک کســب و کار ب ــوان ی ســوزن دوزی بعن
اقتصــادی بــه شــمار مــی رود. ســوزن دوزی از صــدر 
ــر   ــت.این هن ــوده اس ــج ب ــوچ رای ــان بل ــن زن ــالم در بی اس
بلــوچ را بایــد در زمــره یکــی از اصیــل تریــن و جالــب تریــن 
ــر در  ــن هن ــاب آورد. ای ــه حس ــور ب ــتی کش ــع دس صنای
ــه  ــی ک ــاس های ــا لب ــج اســت و آنه ــوچ رای ــان بل ــان زن می
اســتفاده مــی کننــد و مــی پوشــند از ایــن هنــر بــه خوبــی 

ــد. ــی کنن ــتفاده م اس
یــا  بلوچــی دوزی  ســوِچن دوزی،  را  بلــوچ  ســوزن دوزی 
بلــوچ،  کــه  نیســت  مرســوم  می نامنــد.  نیــز  َدس دوچ 
گــران  و  ظریــف  ســوزن دوزی های  بــدون  لباســی 
ــوچ  ــران بل ــم دخت ــن ه ــرای همی ــد، ب ــن کن ــه ت ــت ب قیم
از  بــه نســل  از خردســالی هنــر ســوزن دوزی را نســل 
مادرانشــان می آموزنــد. پوشــش آن هــا در خانــه، بیــرون خانــه، 
لبــاس  همیــن  جشــن ها،  و  عروســی  و  عــزا  مجالــس 
ــق  ــته تلفی ــن رش ــت. ای ــه بلوچی دوزی س ــن ب ــنتی مزی س
ــراث  ــت می ــت و در فهرس ــر اس ــت و هن ــکیبایی، خالقی ش
ــت یونســکو دارد،  ــر اصال ــت شــده و مه ــوی کشــور ثب معن
ــود  ــام می ش ــتان انج ــتان و بلوچس ــاط سیس ــتر نق در بیش
و راهــی بــرای ارتــزاق و معــاش خانواده هــای کــم درآمــد 
ــوان  ــوزن دوزی می ت ــز س ــن مراک ــت. از مهم تری ــز هس نی
ــت،  ــور، گش ــم آباد، بمپ ــوچ، قاس ــپکه، نک ــراوان، اس ــه س ب
ــخ،  ــاش، یاپ ــرومیچ، ورکات، خ ــف، س ــماعیل آباد، چان اس

ــرد. ــاره ک ــدان اش ــدگان و زاه ــدگان، مارن ایرن
ــه دوزی و ســوزن دوزی  ســوزن دوزی، ســکه دوزی و آئین
ــداران  ــا و ... از طرف ــراوات ه ــا و ک ــاس ه ــواع لب روی ان

ــت. ــوردار اس ــیاری برخ بس

•چه تعداد شــاغل و یــا هنرجو دارید؟
ــا کارگاه  ــر ب ۳۰ نف ــدود  ــن ح ــو و همچنی ــر هنرج ۱۵۰ نف
برنامــه هــای مختلــف و  مــا در  دارنــد.  مــا همــکاری 
و  کنیــم  مــی  پیــدا  حضــور  هــا  نمایشــگاه  همچنیــن 
ــه  ــوان منطق ــان و بان ــدات هنرجوی ــم تولی ــی کنی ــالش م ت

ــانیم. ــروش برس ــه ف ــا ب ــگاه ه ــن نمایش را در ای

•کسب و کار شما یک کسب و کار خانوادگی است؟
ــوزن دوزی،  ــه کار س ــه ب ــتیم ک ــر هس ــه خواه ــا س ــه م بل
ــتان و  ــتان سیس ــوان اس ــوالت بان ــروش محص ــوزش و ف آم
ــوزن  ــته س ــم . رش ــی پردازی ــاش م ــژه خ ــتان بوی بلوچس
ــا محبوبیــت و اســتقبال بســیاری  دوزی در حــال حاضــر ب
ــی  ــای اجتماع ــبکه ه ــد ش ــه ترن ــت و ب ــده اس ــه ش مواج
ــده اســت. ــل ش ــف تبدی ــای مختل ــتان ه و مجــازی در اس

•تحصیالت شما در چه زمینه ای است؟
فـارغ التحصیـل رشـته علـوم تربیتـی از دانشـگاه سیسـتان 
و بلوچسـتان هسـتم و خواهر دانشجوی دانشـگاه ازاد اسالمی است. 
همچنیـن توانسـتم مربیگـری رشـته فنـی و حرفـه ای را در 
زمینـه سـوزن دوزی کسـب کنـم و بـا توجه بـه عالقه بسـیاز 
زیـادی کـه بـه هنـر سـوزن دوزی داشـته و دارم ایـن هنـر را 
ایـن  معرفـی  و  درآمدزایـی  و  اشـتغال  بـه  و  جهانـی کنیـم 

رشـته و هنـر در سـطح جهـان بپـردازم.

ــما چگونه است؟ •فروش و بازاریابی ش
ــای  ــبکه ه ــق ش ــتر از طری ــا بیش ــی م ــروش و بازاریاب ف
حضــور  در  همچنیــن  و  اینســتاگرام  بویــژه  مجــازی 

اســت.  مختلــف  هــای  نمایشــگاه 

•سوزن دوزی می تواند به عنوان یکی از رشته های با 
درآمد خوب در حوزه مشاغل خانگی تلقی شود؟

بـا توجـه بـه اسـتقبال خوب در داخل و خارج از کشـور این 
رشـته مـی تواند توسـعه یابـدو به یکی از رشـته هـای پرطرفدار 
در حـوزه مشـاغل خانگـی تبدیل شـود. بـه نظر مـن نیـاز مبرم 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـه آمـوزش آکادمیـک رشـته 
سـوزن دوزی و رودوزی سـنتی به رشـته های دانشـگاهی  به شدت 
احسـاس مـی شـود. مـا در حـال حاضـر بـا حمایـت کمیتـه امـداد 
مختلـف  هـای  مـوزش  آ مینـه  ز در  مـا  ا فعالیـت مـی کنیـم 
حرفـه ای  و  فنـی  آمـوزش  کل  ره  دا ا و  نشـگاهی  دا جهـاد 

کنـد.  کمـک  مـا  بـه  نـد  ا می تو
مــا بــرای جلوگیــری از مغفــول مانــدن لبــاس ســنتی 
ــی و  ــغول طراح ــر مش ــال حاض ــی در ح ــتانی و بلوچ سیس
احیــای لباســهای ایــن منطقــه هســتیم  و بــرای آن تــالش 
ــه ســوزن دوزی  ــه اینک ــا توجــه ب ــن ب ــم. همچنی ــی کنی م
و رودوزی ســنتی اســتان سیســتان و بلوچســتان دارای 
ارزش باالیــی اســت و بایــد بــه شــکل مناســبی بــه مــردم 
ــدرکاران تقاضــای  ــا و دســت ان ــی شــود از رســانه ه معرف

ــم . ــش را داری ــش از پی ــکاری بی هم

• ابزار  کار سوزن دوزی چیست؟ 
ســوزن دوزی هنــری اســت کــه هنرمنــد بــرای خلــق اثــر 
ــد  ــه میتوان ــاز دارد ک ــی نی ــم و ابتدای ــزار ک ــه اب ــود ب خ
ــه ای  ــر خان ــه در ه ــد ک ــم کن ــان را فراه ــی آن ــه راحت ب
یافــت مــی شــود. ابزارهــای ســاده و ابتدائــی هنــر ســوزن دوزی 

عبارتنــد از:
کار  ابــزار  انگشــتانه  و  قیچــی  پارچــه، ســوزن،  انــواع   
یــا  انگشــتانه  دربــاره  هســتند.  دوزی  ســوزن  رشــته 
محافــظ  عنــوان  بــه  آنــرا  کــه  کــه   بگویــم  شســتي 
ــوزن دوزی  ــایل س ــه وس ــد از نمون ــي برن ــکار م ــت ب انگش
ــرعت  ــردن س ــاال ب ــرای ب ــه ب ــتانه ک ــه انگش ــوان ب ــی ت م

ــرد. ــاره ک ــود اش ــی  ش ــتفاده م ــل اس عم

•در پایان چه درخواســتی از مســئوالن دارید؟
درخواســت مــا ایــن اســت کــه بــا حمایــت هــا در زمینــه هــای 
مختلــف مثــل ارائــه تســهیالت، آمــوزش هــا و تســعه 
بــازار بانــوان را در مناطــق محــروم و روســتایی حمایــت کننــد. 
ــرای  ــت و ب ــدگاری اس ــل و مان ــته اصی ــوزن دوزی رش س
طرفــداران خــود جذابیــت دارد. بایــد در مــد و لبــاس 
ــران و  ــردم ای ــرای م ــد و ب ــا بیافت ــر ج ــن هن ــی ای ایران
ــد   ــی توان ــر م ــن هن ــود. ای ــی ش ــانده و معرف ــان شناس جه
ــدان  ــوان و عالقمن ــرای بان ــد ب ــم درآم ــتغال و ه ــم اش ه

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ب

قرنفلی  لیال  گزارش: 

به مناسبت روز جهانی صنایع دستی 

سوزن دوزی، کسب و کاری
 به وسعــت دشت هــای 

سیستان و بلوچستان 

ــوان مهــد  ــه عن ــران ب ــم اهمیــت آن دو چنــدان مــی شــود ای ــی اشــتغال و کارآفرینــی کشــورمان اســت کــه در شــرایط تحری ــت اصل ــع دســتی مزی صنای
ــع دســتی شــناخته مــی شــود . صنای

ــد تولیــدات و تنــوع محصــوالت  ــه عنــوان برن ــران ب ــازار ایــن محصــوالت وجــود دارد هنــوز ای ــع دســتی در ب ــا وجــود رقابتــی کــه در حــوزه صنای کــه ب
ــای ســنتی  ــع دســتی و هنره ــی صنای ــوان خاســتگاه اصل ــه عن ــران را ب ــی ای ــی و اقلیم ــوع قوم ــی شــود گســتره ســرزمینی و تن صنایع دســتی شــناخته م
بــدل کــرده اســت کــه مــی توانــد بــرای اشــتغال و کارآفرینــی زنــان و جوانــان بســیار موثــر باشــد از ســوی دیگــر صنایــع دســتی تحریــم پذیــر نیســت 

چــرا کــه همــه مــواد و اقــالم مــورد نیــاز ایــن صنعــت کارآفریــن و اشــتغال زا در داخــل کشــور موجــود اســت. 
ــی  ــتغال و کارآفرین ــای اش ــت ه ــی فرص بررس ــه  ب ــبت  ــن مناس ــه همی ب ــت  ــتی اس ــع دس ــی صنای ــاه روز جهان م ــرداد  ۲۰ خ ــا  ب ــادف  ــن مص ۱۰ ژوئ  

ــم. ــو پرداختی ــه گفتگ ــوزن دوزی  ب ــغل س ــورد ش ــم و در م ــتانی رفتی ــوان سیس ــی از بان ــراغ یک ــم و س ــوزه پرداختی ــن ح ی ا در 
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رسیدنبهپاسخسریعوراهحلکلیشهای
تــا همیــن چنــد ســال پیــش بــازار کتاب هــای معــروف بــه روانشناســی داغ بــود، 
هنــوز هــم بیــش و کــم تــب ایــن بــازار فروکــش نکــرده اســت؛ امــا ایــن کتاب هــا 
همیشــه انتقــاد اســاتید روانشناســی و ناشــران خبــره را در پــی داشــته و ناشــران 
ــر راه  ــر س ــم ب ــدی مه ــن زرد را تهدی ــا مضامی ــی ب ــار کتاب های ــه ای انتش حرف
ــندگان  ــیاری از نویس ــته اند. بس ــی دانس ــی روانشناس ــای تخصص ــار کتاب ه انتش
ــا  ــانند و ب ــواب برس ــه ج ــی زود ب ــراد را خیل ــد اف ــعی می کنن ــا س ــن کتاب ه ای
ــن  ــند. ای ــق را می شناس ــی موف ــز زندگ ــد رم ــی بگوین ــکاری غیرعلم ــه راه ارائ
نویســندگان برخــاف نگارنــدگان کتاب هــای علمــی، معموالروانشــناس نیســتند، 
ــا  ــد. آن ه ــت نمی کن ــا حمای ــی از آن ه ــواهد تجرب ــد و ش ــی ندارن ــع علم منب
ــد  ــرده و بع ــت ک ــی دریاف ــی علم ــود را از روانشناس ــات خ ــیاری از اطاع بس
بــه گزارش هــای شــبه علمی تبدیــل می کننــد. احســان متین فــر به عنــوان 
ــریع و دم  ــخ س ــی زرد پاس ــد: »روانشناس ــه می گوی ــن زمین ــر در ای روان درمانگ
ــی  ــراد می دهــد و از خــال آن  خیل ــه همــه اف و دســتی و راه حــل کلیشــه ای ب
ــه بســیار نســخه را دوســت  ــی هســتیم ک ــا آدم های ــد و م ســریع نســخه می ده
ــوان  ــه به هیچ عن ــت ک ــن اس ــی ای ــول روانشناس ــی از اص ــه یک ــم. درحالی ک داری
راه حــل و نســخه ندهیــم و بایســتی موضــوع را ریشــه یابی کنیــم و بــه مراجعیــن 
ــا  ــو ت ــته ات بگ ــا از گذش ــود بی ــل ش ــکلت ح ــی مش ــر می خواه ــو اگ ــم ت بگویی
بررســی کنیــم چــرا ایــن الگــو برایــت پیش آمــده و درنهایــت در ســایه شــناختی 
کــه بــه دســت مــی آوری خــودت مشــکلت را حــل کنــی و ایــن فرآینــد مشــکلی 
ــد نســخه پیچیــد  ــم روان انســان بســیار پیچیــده اســت. نبای ــا معتقدی اســت. م

ــد.« ــخه می پیچ ــی نس ــاور به راحت ــی زرد مش ــی در روانشناس ول
ــتباه  ــر اش ــج تفک ــا تروی ــد و ب ــده ای دارن ــوای فریبن ــات، محت ــتر اوق ــا بیش آن ه
می کوشــند مخاطــب را مجــاب کننــد کــه صرفــا بــا تفکــر مثبــت بــه موفقیــت، 
ــم  ــات، مبه ــن کلم ــیاری از ای ــه بس ــند! درصورتی ک ــادکامی می رس ــروت و ش ث
ــن  ــوال در چنی ــه نمی شــود و معم ــا ارائ ــم از آن ه ــف روشــنی ه هســتند و تعری
ــط  ــم رب ــه ه ــرت آور ب ــکلی حی ــه ش ــط ب ــا بی رب ــای کام ــی پدیده ه کتاب های

می شــوند! داده 
 امــا تــب داغ روانشناســی بــازاری فقــط بــه دنیــای کتاب هــا محــدود نمی شــود 
ــن  ــی در ای ــمینارهای مختلف ــا و س ــان، همایش ه ــبه روانشناس ــی از ش و برخ
ــا آن هایــی کــه بابیــان ســخنان انگیزشــی مشــهور  زمینــه برگــزار می کننــد و ی
ــه  ــد و هیچ گون ــان می آورن ــه زب ــی را ب ــه و اساس ــای بی پای ــده اند و راهکاره ش
ــودن دستشــان  ــاز ب ــن ب ــدارد و همی ــود ن ــراد وج ــن اف ــر کار ای ــم ب ــی ه نظارت
باعــث شــده از ابزارهــای مختلــف بــرای فریــب مــردم اســتفاده کنند.ایــن گــروه  
از روانشناســان بــازاری، ســخنانی عمدتــا تکــراری را مبتنــی بــر تجــارب خــود و 
ــا، مشــاوران و روانشناســان  ــس از شــیوع کرون ــد و پ ــه می کنن اطرافیانشــان ارائ
از  بســیاری کــه مدعــی روان درمانــی و تحــول و موفقیــت و آرامش انــد 
ــه محمــد حاتمــی، رئیــس نظــام ســازمان  ــه گفت اینســتاگرام ســربرآورده اند. ب
نظــام روانشناســی، »مــا به طــور مشــخص در دوران کرونــا، بــا چنیــن پدیــده ای 
مواجــه شــدیم.«او می گویــد: »کرونــا بیشــترین آســیب را به ســامت روان افــراد 
ــزان  ــن می ــت. همچنی ــر گذاش ــا تأثی ــی آن ه ــر و جهان بین ــر تفک ــرد و ب وارد ک
ــرارداد  ــر ق ــت تأثی ــم تح ــات را ه ــرل هیجان ــل و کنت ــتانه تحم ــاب آوری، آس ت
ــه  ــاز بیشــتری ب ــا مــردم احســاس نی ــن مســائل منجــر شــد ت کــه مجموعــه ای
کنتــرل و مدیریــت احســاس ها و هیجانــات خــود پیــدا کننــد؛ بــه همیــن دلیــل 
ــبکه های  ــی ش ــا، یعن ــترس ترین فض ــه در دس ــد ک ــرادی رفتن ــمت اف ــه س ب

ــد.«  ــوزه روان می کنن ــص در ح ــای تخص ــی، ادع اجتماع
حاتمی تأکید دارد ورود چنین افرادی به عرصه مشاوره، آسیب زننده است.

بــه نظــر کارشناســان حــوزه ســامت روان، توصیه هــای روانشناســان زرد، 
ــا لفاظــی و ترفندهــای کامــی  غیرواقعــی و فریبنــده اســت و ایــن افــراد ب
ــزاف  ــای گ ــی باقیمت ه ــه درمان ــی و جلس ــته آموزش ــش، بس ــق همای از طری

ــد. ــی می کنن ــان را خال ــب مخاطب جی
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ــار  ــه »آم ــود ک ــرده ب ــام ک ــی، اع ــام روانشناس ــازمان نظ ــس س ــر رئی پیش ت
ــاس  ــا براس ــدارد، ام ــود ن ــور وج ــا در کش ــناس نماه ــداد روانش ــی از تع دقیق
ــوان گفــت آمــار ایــن  دنبــال کننده هــای ایــن افــراد در صفحــات مجــازی می ت
ــر  ــازمان باالت ــت س ــد صاحی ــی و دارای تأیی ــان واقع ــی از روانشناس ــراد حت اف
ــرادی  ــا اف ــناس نما ی ــزار روانش ــش از ۵ ه ــه بی ــک ب ــه نزدی ــت! به طوری ک اس
ــد وجــود  ــا عنــوان روانشــناس معرفــی کرده ان کــه در فضــای مجــازی خــود را ب
ــور  ــاوره کش ــی و مش ــام روانشناس ــازمان نظ ــوزی از س ــه مج ــا هیچ گون دارد ام

نداشــته اند.«
 به تازگــی ســازمان نظــام روانشناســی در یــک اطاعیــه اســامی روانشناســان زرد 
و غیــر روانشــناس و صفحــات روانشناســی زرد را کــه در فضــای مجــازی فعــال 
هســتند معرفــی کــرده اســت کــه در میــان آن هــا، نــام افــراد مشــهوری همچــون 
ــن  ــم می خورد.ای ــه چش ــاعیان ب ــا س ــی وآزیت ــگ هاکوی ــه، فرهن ــود انوش محم
فهرســت شــامل اســامی افــرادی اســت کــه تحصیــات روانشناســی و مشــاوره و 
مــدرک تحصیلــی مرتبــط ندارنــد، به طــور غیرقانونــی مشــغول فعالیــت هســتند 
ــی  ــام روانشناس ــازمان نظ ــس س ــد و رئی ــام داده ان ــز انج ــی نی ــا تخلفات و بعض
می گویــد: »آخریــن مــدرک یکــی از ایــن افــراد کــه اســمش در لیســت منتشــر 
شــد »فوق دیپلــم مکانیــک« اســت و در حــال حاضــر به عنــوان مشــاور خانــواده 
ــا  ــه ب ــردم و روانشناســان اســت و این ک ــه م ــا ب ــر جف ــن ام ــد. ای ــت می کن فعالی

تأخیــر ایــن اســامی منتشرشــد، اشــکالی اســت کــه بــه مــا وارد اســت.
 بــه همیــن خاطــر بــه مــردم اطــاع دادیــم فــردی کــه در خــارج کشــور دارای 
ــرده و  ــی ک ــناس معرف ــوان روانش ــود را به عن ــت، خ ــی اس ــدرک جامعه شناس م
در حــال فعالیــت اســت.«محمد حاتمــی در مــورد کســانی کــه خــارج از کشــور 
ــدرک  ــری م ــور دیگ ــه در کش ــی ک ــد: »کس ــح می ده ــد،  توضی ــور دارن حض
ــنجی  ــار س ــدرک را اعتب ــت آن م ــا وزارت بهداش ــوم ی ــد وزارت عل ــرد بای می گی
ــر  ــد. اگ ــه می ده ــا پروان ــه آن ه ــد شــد، ســازمان ب ــار آن تأیی ــر اعتب ــد و اگ کنن
ــد؟  ــن کار را »اعتبارســنجی« نکرده ان ــرا ای ــد چ ــر دارن ــدرک معتب ــراد م ــن اف ای
تــا زمانــی کــه وزارت علــوم مــدارک خــارج از کشــور را تأییــد نکنــد، مجــوز بــه 
ــا  ــت و اتفاق ــت هس ــن لیس ــمش در ای ــه اس ــردی ک ــود. ف ــا داده نمی ش این ه
در صداوســیما هــم خیلــی مصاحبــه انجــام داده، مدعــی اســت کــه از دانشــگاه 
هــاروارد مــدرک دارد امــا بــه او پروانــه اشــتغال ندادیــم چراکــه اصالــت مــدرک 

ــوم نیــز مــدرک را تأییــد نکــرد.« او احــراز نشــد و وزارت عل
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ــاع  ــه اط ــت: »ب ــرده اس ــام ک ــی اع ــام روانشناس ــازمان نظ ــاس س ــن اس برای
ــاده ۵  ــاده ۴ و م ــره ۳ م ــق تبص ــر طب ــاند، ب ــورمان می رس ــز کش ــردم عزی م
ــد شــماره نظــام روانشناســی  ــراد فاق ــه اف ــون تشــکیل ســازمان از مراجعــه ب قان
ــوری و  ــی حض ــای آموزش ــا کاس ه ــی ی ــاوره روانشناس ــت مش ــاوره جه و مش
آنایــن خــودداری نماییــد. در ضمــن ایــن لیســت اولیــه اســت. بقیــه افــراد فاقــد 
مجــوز در آینــده بــروز رســانی خواهــد شــد.« البتــه تعــداد غیرروانشــناس ها در 
ــن فهرســتی اســت کــه ســازمان نظــام  فضــای مجــازی بســیار بیشــتر از چندی
ــز اهمیــت اســت کــه  ــه آن را دارد و ایــن نکتــه هــم حائ روانشناســی قصــد ارائ
بســیاری از مــردم سال هاســت ایــن ســبک از روانشناســی و راهکارهــای ســطحی 
ــد ، بنابرایــن اصــاح تفکــر جامعــه، کار آســانی نیســت و اگرچــه  ــاور کرده ان را ب
ــامی  ــار اس ــا انتش ــا ب ــا صرف ــت ام ــت اس ــدام مثب ــن اق ــت ای ــای نخس در گام ه

ــوان ــی نمی ت ــان قاب روانشناس
ــن  ــا ای ــارزه ب ــا راه مب ــه تنه ــش آگاهــی جامع ــه ســرمنزل مقصــود رســید. افزای  ب
پدیــده اســت. بی تردیــد تغییــر رفتــار، رشــد و درمــان فرآینــدی مــداوم، مســتمر، 
ــت و  ــی اس ــازی دائم ــری و خودس ــاش و خودنگ ــه ت ــت و الزم ــدت اس طوالنی م
مثــل شــربت ســرفه و آمپــول پنی ســیلین می توانــد حتــی تلــخ و دردنــاک باشــد! 
ــی  ــی و پژوهش ــه علم ــان پای ــد و درم ــر و رش ــای تغیی ــتورالعمل ها و فرمول ه دس
دارنــد و بــر پایــه دیــدگاه نظریه پــردازان روانشــناس و روان درمانگــر قرارگرفتــه اســت.

ــکل  ــر مش ــوان ب ــه یابی می ت ــی و ریش ــش خودآگاه ــا افزای ــان و ب ــول زم  در ط
مســلط شــد، درحالی کــه روانشناســی زرد برپایــه مســیری بــرای بقــا و کســب درآمــد 
شــکل گرفته و ایــن افــراد غالبــا قــادر بــه تحلیــل دقیــق شــرایط افــراد نیســتند 
و ایــن عــدم توانایــی را بــا تنــزل ســطوح پیچیــده تحلیــل شــخصیت بــه مفاهیــم 
ــردم  ــه م ــن عام ــیوه در بی ــن ش ــفانه ای ــد. متأس ــش می دهن ــاده پوش پیش پاافت
ــان زرد،  ــود، روانشناس ــث می ش ــوع باع ــن موض ــادی دارد. ای ــداران زی ــز طرف نی
ــی  ــب روانشناس ــد. به این ترتی ــب کنن ــتری کس ــروت بیش ــع آن ث ــهرت و به تب ش

زرد رشــد بســیار زیــادی داشــته و بــا نشــان دادن مســیر درســت، بایــد دیــدگاه 
ــری زرگــر، روانشــناس  ــگار اکب ــر ن ــن رابطــه دکت ــه را اصــاح کــرد. در ای جامع
بالینــی می گویــد: »یکــی از راه هــای پیشــگیری از ایــن موضــوع اســتفاده از ضــد 
ــان سوءاســتفاده از ناآگاهــی،  ــرا پولتیــک آن پولتیــک روانشناســان زرد اســت زی

ــراد اســت.  بی اطاعــی و عــدم بینــش برخــی اف
پــس بــا افزایــش اطاعــات و آگاهــی عمــوم مــردم می تــوان بــه حیله گری هــا و 
بازارگرمــی آن هــا پایــان داد تــا مــردم خودشــان ســره را از ناســره تشــخیص دهنــد. 
ایجــاد قانــون مــدون بــرای روانشناســان زرد و پیگیــری قانونــی توســط مراجــع 
ــا. دعــوت از تمــام روانشناســان  ذیصــاح و اعام جــرم کیفــری روانشــناس نماه
ــاص  ــان خ ــط روانشناس ــی و نه فق ــانه های عموم ــیما و رس ــص در صداوس متخص
ــناخت  ــه ش ــردم ب ــا م ــده ت ــش تعیین ش ــات از پی ــا ارتباط ــم ب ــدود آن ه و مع
کافــی از روانشناســان برســند و بیــش از ایــن در دام آســیب روانشــناس نماهــا 

گرفتــار نشــوند.«

وروددیرهنگاممسئوالن
»ســازمان نظــام روانشناســی بایــد لیســت روانشناســان را طــوری منتشــر کنــد 
ــرای آن  ــن هایی ب ــا اپلیکیش ــند و ی ــته باش ــی داش ــی راحت ــردم دسترس ــه م ک

ــد.« ــدازی کن راه ان
 ایــن پیشــنهاد »ســمیه فکریــان«، دبیــر اجرایــی انجمــن مشــاوره ایــران اســت 
کــه تأکیــد می کنــد: ســایت فهرســت روانشناســان معتبــر بــرای عمــوم جامعــه 

ــت.  ــهل الوصول نیس س
ــه  ــواده و جامع ــرد، خان ــاوره و روانشناســی در ســامت روح و روان ف ــه مش حرف
بســیار تأثیرگــذار اســت و توصیــه فکریــان آن اســت کــه مــردم پیــش از اعتمــاد 
و ســپردن آینــده خــود بــه ایــن افــراد بایــد درمــورد صاحیــت علمــی و اخاقــی 
آن هــا مطمئــن شــده باشــند. همان طــور کــه قبــل از رجــوع بــه یــک متخصــص 
ــن مــورد هــم  ــرای بیمــاری جســمی خــود تحقیــق و پرســش می کنیــم در ای ب
بایــد از صاحیــت فــرد مشــاور یــا روانشناســی کــه می خواهیــم بــه او مراجعــه کنیــم 
ــا ایســنا از ورود دیرهنــگام مســئوالن بــه  مطمئــن شــویم.فکریان در گفت وگــو ب
ایــن قضیــه انتقــاد و تأکیــد کــرده اســت: مســئول اصلــی جلوگیــری از ایــن نــوع 

سوءاســتفاده ها ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره اســت.
 مــا ســال ها ایــن دغدغــه را مطــرح کردیــم کــه عــده ای از این حــوزه سوءاســتفاده کــرده و 
ــد  ــه می زنن ــا و جامع ــامت خانواده ه ــدی به س ــیب های ج ــد و آس ــره می برن به
ــدون  ــده ای ب ــث شــد ع ــن موضــوع باع ــه ای ــر مســئوالن در رســیدگی ب و تأخی
هیــچ تخصصــی بــا ردیــف کــردن کلمــات مــوزون و التیــن و بامهــارت ســخنوری 

خــود، افــرادی را دور خــود جمــع کننــد.

چهکسیروانشناساست؟
ــن  ــال ها در ای ــه س ــد ک ــی کنن ــناس معرف ــود را روانش ــد خ ــانی می توانن کس
ــد  ــناس بای ــاور و روانش ــر مش ــند و ه ــرده باش ــه ک ــل و مطالع ــا تحصی زمینه ه
پروانــه و مجــوز کار، شــماره ثبــت و مهــر داشــته باشــد و حتــی عضویــت صــرف 

ــه مشــاوره نیســت. در ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره هــم مــاک ارائ

ــه گفتــه »محمــد حاتمــی«، رئیــس ســازمان نظــام روانشناســی، افــرادی کــه  ب
ــتغال  ــه اش ــا پروان ــتند ام ــاوره هس ــی و مش ــی روانشناس ــدرک تحصیل دارای م
ــده،  ــراز نش ــا اح ــه ای آن ه ــت حرف ــا صاحی ــد و ی ــت نکرده ان ــه ای دریاف حرف

ــت کننــد. ــوان روانشــناس و یــا مشــاور فعالی نمی تواننــد به عن
ــا  ــی ی ــانس روانشناس ــدرک فوق لیس ــل م ــه حداق ــت ک ــی اس ــناس کس  روانش
ــه مجــوز از ســازمان  ــا داشــته باشــد و کســی ک مشــاوره را دریکــی از گرایش ه
دارد می توانــد فعالیــت حرفــه ای کنــد. افــراد پــس از فارغ التحصیلــی بــا مراجعــه 
ــه  ــرف دو هفت ــد ظ ــه می توانن ــدارک مربوط ــذاری م ــازمان و بارگ ــایت س ــه س ب
عضــو ســازمان شــده و شــماره نظــام دریافــت کننــد. همچنیــن افــراد بایــد پــس از 
فارغ التحصیلــی بــه مــدت یک ســال دوره کارورزی گذرانــده و ســپس بــه 
ســازمان مراجعــه کــرده و صاحیتشــان در کمیســیون تخصصــی احــراز شــود تــا 

ــد.  ــت کنن ــه اشــتغال دریاف پروان
ــاس  ــر اس ــا ب ــود دارد و صاحیت ه ــاوره وج ــی و مش ــش در روانشناس ۱۶ گرای
ــراز می شــود. ــاتید کمیســیون ها اح ــرای اس ــه ب ــر اســاس مصاحب گرایشــات و ب

رئیــس ســازمان نظــام روانشناســی خبــر داده اســت کــه ۴۵۰۰ صفحــه مرتبــط 
ــد  ــوزی ندارن ــه مج ــه هیچ گون ــازی ک ــای مج ــاوره در فض ــی و مش ــا روانشناس ب
ــات  ــه تحصی ــداد را ک ــن تع ــر از ای ــدود ۴۰۰ نف ــت ح ــده و درنهای شناسایی ش
ــت در فضــای مجــازی هســتند احصــاء و  ــد و مشــغول فعالی روانشناســی ندارن

۱۴۴ نفــر از آن هــا اعام شــده اند. 
ایــن روانشناســان تقلبــی نظریه هــای ثابتــی را بیــان می کننــد. بــه همیــن دلیــل 
اگــر ســخنرانی های چنــد ســال قبــل آن هــا را بــا حرف هــای امروزشــان مقایســه 
کنیــد، تغییــر خاصــی پیــدا نخواهیــد کــرد. مگــر این کــه روش هــای جدیدتــری 
بــرای کســب درآمــد بیشــتر پیداکــرده باشــند. ایــن در حالــی اســت کــه علــوم 
انســانی »در تمــام زیرشــاخه ها«هرروز ابعــادی جدیــدی از پیچیدگی هــای بشــر 
ــخیص  ــوه تش ــان و نح ــرای درم ــی را ب ــای نوین ــد و روش ه ــان می کن را نمای

ــد. ــی می کن ــا معرف بیماری ه
ــه  ــی زود ب ــاش و خیل ــن ت ــا کمتری ــد ب ــت دارن ــه دوس ــانی ک ــوال کس معم
ــد  ــتقبال می کنن ــی اس ــوای زرد روانشناس ــند، از محت ــزرگ برس ــای ب نتیجه ه
ــه  ــفانه در تل ــه متأس ــد ک ــان را دور بزنن ــی درم ــد راه اصل ــح می دهن و ترجی
ــه در روانشناســی  ــی ک ــع موضوعات ــد. درواق ــر می افتن ــای غیرعلمــی گی محتواه
غیرعلمــی مطــرح می شــود، معمــوال نیازهــای روانشــناختی افــراد را دربــر 
می گیــرد. بــه همیــن دلیــل عامــه مــردم از آن هــا اســتقبال می کننــد. 
به این ترتیــب به جــای این کــه تــاش درســتی بــرای تحقــق آرزوهایشــان 
ــوند  ــوس می ش ــرانجام مأی ــد و س ــرار می گیرن ــاظ ق ــری الف ــد، در دام یکس کنن
و آســیب می بیننــد. البتــه ممکــن اســت یکــی از دالیــل جــذب افــراد بــه ایــن 
ــه  ــران روانشناســی و روانپزشــکی باشــد ک ــان شــبه روانشناســی، خدمات گ جری

ــود. ــر ش ــر و داغ ت ــی زرد داغ ت ــازار روانشناس ــده ب ــث ش باع

ارتقاسوادرسانهایجامعه
ــا«، اســتاد دانشــگاه و رئیــس انجمــن روانشناســی اجتماعــی  ــد صفاری نی »مجی
ــی  ــتقبال از روانشناس ــد: »اس ــن، می گوی ــه خبرآنای ــاره ب ــم دراین ب ــران ه ای
ــناس های  ــا روانش ــام دنی ــت و در تم ــوط نیس ــا مرب ــگ م ــه فرهن ــط ب زرد فق
ــد  ــبختانه در چن ــد. خوش ــادی دارن ــداران زی ــی طرف ــای انگیزش زرد و حرف ه
ــگاه خــود  ــران جای ــردم ای ــن م ــات اجتماعــی و مشــاوره بی ســال گذشــته خدم
ــه  ــت و هزین ــاد اس ــا زی ــه م ــکات در جامع ــم مش ــا حج ــت ام ــرده اس را پیداک
ــردم  ــن م ــت. بنابرای ــر نیس ــده ای امکان پذی ــط ع ــی توس ــات گاه ــه خدم ارائ
ــی  ــد و خیل ــرح کنن ــراد مط ــن اف ــرای ای ــود را ب ــکات خ ــت مش ــن اس ممک
ــبکه های  ــراد در ش ــن اف ــد. ای ــه را بپذیرن ــد توصی ــت چن ــن اس ــا ممک وقت ه
ــراد در  ــن اف ــی از ای ــد. گروه ــادی دارن ــداران زی ــده و طرف ــی دنبال کنن اجتماع
ــت  ــدرک و صاحی ــه م ــدون این ک ــده اند؛ ب ــروف ش ــیما مع ــای صداوس برنامه ه
ــی حضــور  ــا رابطــه و دوســتی در برنامه هــای تلویزیون ــراد چــک شــود ب ــن اف ای
ــا  ــد،  ب ــرار می گیرن ــال ق ــورد اقب ــی م ــوند. وقت ــروف می ش ــد و مع ــدا می کنن پی
خوانــدن چنــد کتــاب و چنــد فایــل صوتــی و مقالــه کارگاه و همایــش و ســمینار 
ــاعت  ــر را در دو س ــزاران نف ــکات ه ــان مش ــول خودش ــه ق ــد و ب راه می اندازن

حــل می کننــد.«
ــد.  ــراد را داغ می کن ــن اف ــازار ای ــش الزم ب ــدی و دان ــواد و خردمن ــتن س نداش
شناســایی و انتخــاب یــک روانشــناس یــا روانپزشــک معتبــر کار ســختی نیســت. 
یــک جســت وجوی ســاده در اینترنــت نشــان می دهــد کــه هیــچ مقالــه ای بــه نــام 

ــد؟ ــگاه درس می دهن ــدام دانش ــت. در ک ــراد نیس ــن اف ای
 چند مقاله به نام آن ها ثبت شده است؟

 چند کتاب علمی منتشر کرده اند. 
»مجیــد صفاری نیــا«، بابیــان ایــن موضــوع تأکیــد می کنــد: »مــردم بایــد ســواد 

رســانه ای خــود را بــاال ببرنــد. بایــد رزومــه علمــی ایــن افــراد را ببیننــد.
 بــه گــزارش روزنامــه رســالت ،در مــورد ایــن افــراد یــک مقالــه پیــدا نمی کنیــد. 
فقــط صــوت و ویدئــو هســت. چنــد کتــاب می خواننــد و خــوب حــرف می زننــد 
و فــن بیــان خوبــی دارنــد و فقــط می تواننــد درمــان لحظــه ای انجــام بدهنــد. مــا 
از یــک پزشــک خــوب انتظــار داریــم کــه درد را تشــخیص بدهــد و آن را درمــان 
ــا روانپزشــک  ــد. در حــوزه روانشناســی هــم همین طــور اســت. روانشــناس ی کن
بایــد مشــکل را خــوب تشــخیص بدهــد و آن را درمــان کنــد. یعنــی بایــد علــم 
کار را داشــته باشــد. در غیــر ایــن صــورت حرف هــای قشــنگ و جمله هــای زیبــا 
ــعر و  ــیرینی و ش ــی و ش ــا زیرک ــا را ب ــد. جمله ه ــل نمی کن ــکات روان را ح مش

ــه مشــکل حــل نمی شــود.« ــد ک ــان کنی ــل بی ضرب المث

تبزردروانشناسیتقلبی

ــی  ــت، اقدام ــرده اس ــه ک ــوز را ارائ ــناس زردفاقد مج ــامی ۱۴۴ روانش ــتین گام، اس ــور در نخس ــاوره کش ــی و مش ــام روانشناس ــازمان نظ س
ــرکوب  ــی و س ــی « های افراط ــب »مثبت اندیش ــا فری ــا خیلی ه ــد ت ــاز کن ــه را ب ــوش جامع ــم و گ ــدودی چش ــا ح ــد ت ــه می توان ــت ک مثب

ــد. ــت را نخورن ــی ازاین دس ــی و جمالت ــاس های منف احس
در حــال حاضــر اســامی  ۸۰۰۰ نفــر از روانشناســان دارای پروانــه اشــتغال تخصصــی در ســایت ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره کشــور 
درج و تمامــی ۴۲ هــزار عضــو ایــن ســازمان دارای شــماره نظــام هســتند و افــرادی کــه مــورد تأییــد نظــام روانشناســی و مشــاوره نیســتند 

ــد. ــد، اجــازه فعالیــت ندارن و فاقــد پروانه ان

شرایط ثبت نام
۱( ســامت کامــل جســم و روان بنــا به تشــخیص 

پزشــکان معتمــد بانک.
2( نداشتن سوء پیشینه کیفری.

۳( بومی و ساکن شهر مورد تقاضا.
۴( داشـتن کارت پایـان خدمت وظیفـه یا معافیت 

دائم غیرپزشـکی  )بـرای متقاضیان مرد(.
۵( داشــتن گواهینامــه موقــت یــا دانشــنامه 
پایــان تحصیــات بــرای کلیــه مقاطــع تحصیلــی 
گذرانــده شــده )گواهــی فراغــت از تحصیــل، 
ــوان  ــه عن ــاع ب ــه دف ــا صورتجلس ــرات و ی ریزنم

ــت(. ــرش نیس ــورد پذی ــی م ــدرک تحصیل م
ــرای متقاضیــان  ــدرک ICDL )ب ــتن م ۶( داش

ــر(. ــئول دفت ــغل مس ش
یادآوری:

توانند  می  شرایط  واجد  متقاضیان  کلیه   -۱
مشخصات خود و سایر اطاعات الزم را در »سیستم 

الکترونیکی دعوت به همکاری«ثبت نمایند.
ــک  ــق وب ســایت بان ــط از طری ــام فق ــت ن 2- ثب
ــت  ــان درخواس ــذا از متقاضی ــوده، ل ــارگاد ب پاس
ــر  ــه دفات ــه هیــچ عنــوان مدارکــی ب مــی شــود ب

ــد. ــال ننماین ــک ارس و ادارات بان
در  نام  ثبت  امکان  بار  یک  تنها  متقاضی  هر   -۳
باشد.  می  دارا  را  همکاری  به  دعوت  سامانه 

درصورت تغییر مشخصات، امکان ویرایش فرم ثبت 
نام از قسمت دعوت به همکاری سایت وجود دارد.

ــه تعهــدی  ــچ گون ــری هی ــد رهگی ــت ک ۴ -دریاف
ــه ایجــاد  ــه مصاحب ــک جهــت دعــوت ب ــرای بان ب

نخواهــد کــرد.
ــاس  ــر اس ــه ب ــه مصاحب ــوت ب ــی دع ۵ - چگونگ
اولویــت هــای مــورد نیــاز از طریــق تلفــن، 
پیامــک و یــا پســت الکترونیکــی بــه اطــاع 
خواهــد رســید. لــذا از متقاضیــان درخواســت 
مــی شــود در ثبــت شــماره تلفــن همــراه و پســت 

ــد. ــت نماین ــود دق ــی خ الکترونیک
بازنشسته نظام بانکی و دارا بودن سابقه فعالیت در 
یکی از واحدهای ارزی ) ستاد، سرپرستی، شعبه( 

و یا بین الملل
 شرایط و ضوابط شغل بانکدار

خانــم هــا متولــد ۰۱-۰۱-۱۳7۱ بــه بعــد ، آقایان 
)درخصــوص  بعــد  بــه  متولــد ۱۳۶9-۰۱-۰۱ 
ــا  ــنی ب ــرایط س ــانس، ش ــوق لیس ــان ف متقاضی
دوســال اختــاف از شــرایط ســنی قیدشــده نیــز 

ــرش اســت( ــل پذی قاب
بــرای شــغل بانکــدار حداقــل مــدرک مــورد 

تاییــد، مــدرک لیســانس مــی باشــد.
رشته های مورد تایید برای شغل بانکدار:

۱- حسابداری )گرایش: کلیه گرایش ها(

2- اقتصاد )گرایش : کلیه گرایش ها(
۳- مهندسی صنایع )گرایش: کلیه گرایش ها(

بازرگانــی,  صنعتــی,  )گرایــش:  مدیریــت   -۴
ــی,  ــور بانکــی )بانکــداری(, مال ــی, بیمــه, ام دولت

IT )فنــاوری اطاعــات((
۵- آمار )گرایش: کلیه گرایش ها(

۶- ریاضی )گرایش: کلیه گرایش ها(
7- حقوق )گرایش: کلیه گرایش ها(

8- مهندسی کامپیوتر )گرایش: سخت افزار, نرم افزار(
ــش:  ــات( )گرای ــاوری اطاع 9- مهندســی IT )فن

کلیــه گرایــش هــا(
استان های مورد نیاز برای شغل بانکدار:
۱- هرمزگان )شهرهای : جزیره کیش(

2- تهران )شهرهای : تهران , اسامشهر (
۳- مازندران )شهرهای : آمل , ساری (

 , آبــادان   , اهــواز  )شــهرهای:  خوزســتان   -۴
) بهبهــان   , , شوشــتر  دزفــول 

۵- گیان )شهرهای: رشت (
۶- کرمان )شهرهای: سیرجان , رفسنجان , کرمان (

7- خراسان رضوی )شهرهای : نیشابور (
8- کهگیلویه و بویراحمد )شهرهای : یاسوج (

و  نام  ثبت  جهت  شرایط  واجد  داوطلبان 
اینترنتی:  سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب 
مراجعه نمایند.  https://www.bpi.ir

بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعبه های خود از واجدین شرایط
 پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری
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دعوت به همکاری

۱ – جدول نیازمندیهای نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی

حداقل مقطع تحصیلیگرایشرشته تحصیلیردیف
معدل

کلیه گرایش ها بجز مهندسی شیمی۱
۱۴کارشناسی/کارشناسی ارشدصنایع غذایی

۱۴کارشناسی/کارشناسی ارشدکلیه گرایش هالیسانس شیمی۲

۱۴کارشناسی/کارشناسی ارشدکلیه گرایش هامهندسی صنایع۳

۱۴کارشناسی/کارشناسی ارشدکلیه گرایش هامهندسی مکانیک۴

۱۴کارشناسی/کارشناسی ارشدابزاردقیق،الکترونیک، کنترلمهندسی ابزار دقیق۵

قدرت، برق صنعتی، مهندسی برق۶
۱۴کارشناسی/کارشناسی ارشدالکتروتکنیک صنعتی

۱۴کاردانیکلیه گرایشهاکاردانی شیمی۷

صنایع شیمیایی،ریاضی فیزیک دیپلم۸
۱۴دیپلم، تجربی ، مکانیک ، برق

 

برنامه زمانبندی و تاریخ های مهم اجرایی

از ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ الی ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ثبت نام در سامانه الکترونیکی و اخذ کد رهگیری

۱۴۰۱/۰۳/۲۳ مراجعه به وب سایت و دریافت کارت ورود به جلسه و 
برگه راهنمای آزمون

۱۴۰۱/۰۳/۲۶ یا ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ برگزاری آزمون کتبی

سایر مراحل بعدی و تشریفات اداری مرتبط متعاقباً اعالم خواهد شد.

 ۲- شرایط عمومی و اختصاصی:
 ۱- تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران

 ۲- متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران
 ۳- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت غیر پزشکی دائم قانونی

تبصره ۱: تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی باید قبل از تاریخ آزمون کتبی 
 باشد.

تبصره ۲: ادامه مراحل استخدامی دارندگان کارت معافیت دائم، در صورت موفقیت در مراحل مربوطه پس از 
تائید پزشک معتمد شرکت بالمانع خواهد بود.

شرط سن دواطلبان:
۴- دارا بودن حداکثر ۳۲ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس، ۳۰ سال تمام برای دارندگان 
مدرک تحصیلی لیسانس، ۲۸ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و ۲۶ سال تمام برای دارندگان 

مدرک تحصیلی دیپلم تا تاریخ برگزاری آزمون کتبی
تبصره ۱: مدت زمان خدمت نظام وظیفه )حداکثر ۲۴ ماه(، به حداکثر سن داوطلبان افزوده می شود .

حداقل معدل کل مورد قبول برای مقاطع تحصیلی مطابق با جدول رشته ها می باشد.
تبصره ۱: تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست قبل از تاریخ آزمون کتبی باشد.

سه  سقف  تا  معتبر  گواهی  ارائه  با  پتروشیمی  های  شرکت  در  مرتبط  خدمت  سابقه   :  ۲ تبصره 
شد. خواهد  اضافه  شده  اعالم  سنین  حداکثر  به  سال  یک  مرتبط  و  مفید  کار  سابقه  سال  هر  ازای  به  و   سال 
تبصره ۳- در هر حال و تحت هیچ شرایطی حداکثر سن داوطلبین با رعایت موارد فوق الذکر، در مقطع دیپلم از 
 ۲۹ سال ، کاردانی از ۳۱ سال ، در مقطع کارشناسی از ۳۳ سال و کارشناسی ارشد ۳۵ سال نباید بیشتر باشد.

تبصره ۴: برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی از دانشگاه تهران / صنعتی شریف/ صنعتی امیرکبیر / شیراز/ 
اصفهان/ صنعتی اصفهان/ علم و صنعت ایران / خواجه نصیرالدین طوسی / شهید بهشتی/ عالمه طباطبایی/ صنعت 

نفت/ شهید چمران اهواز/ صنعتی سهند تبریز/ تبریز و فردوسی مشهد یک نمره تقلیل در حداقل معدل کل مورد 
قبول منظور خواهد شد.

افرادی قابل قبول برای شرکت در آزمون استخدامی است که از طریق آزمونهای  ۵- مدرک تحصیلی دانشگاهی 
سراسری دانشگاههای سراسری و آزاد موفق به ورود به مراکز آموزش عالی برای دریافت مدارک رسمی شده باشند 

و مورد تایید باشد.
و شرکت  بود  استخدام خواهد  مبنای  آزمون  در  نام  ثبت  زمان  در  ارایه شده  آخرین مدرک تحصیلی   : تبصره ۱ 
ندارد. را  کارکنان  خدمت  دوران  طول  در  باالتر  تحصیلی  مدارک  تعدیل  و  پذیرش  به  نسبت  تعهدی   هیچ گونه 

تبصره ۲ : در صورتیکه در هر مقطعی از مراحل آزمون و استخدامی و اشتغال، استعالم و اثبات گردد هر یک از متقاضیان استخدام، 
قبل از ثبت نام، مدارک تحصیلی باالتری نسبت به مدرک ثبت شده در آزمون را داشته اند ، تخلف محسوب گردیده و از ادامه مراحل 

استخدامی، بکارگیری و همکاری وی ممانعت به عمل خواهد آمد.
۶-تندرستی و توانائی کامل جسمی و روانی برای انجام شغل محوله طبق تائید پزشک معتمد شرکت خواهد بود.

۷-عدم محکومیت به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق 
اجتماعی شده باشد.

۸-عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی )موکداً اعالم می گردد چنانچه در مراحل استخدامی مشخص 
شود داوطلبی اشتغال به تحصیل دارد ادامه مراحل استخدامی وی منتفی خواهد شد.(

 ۹- نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی و غیردولتی
۱۰- جذب متقاضیان بومی واجد شرایط در آزمون ، در مقاطع دیپلم بصورت ۱۰۰ درصد بومی چهار شهر کنگان، 

دیر، جم، عسلویه و فوق دیپلم بصورت ۱۰۰ درصد بومی استان بوشهر و در مقطع لیسانس و باالتر بصورت ۵۰ 
درصد بومی استان بوشهر و ۵۰ درصد بقیه استانها می باشد.

*** داوطلب بومی به فردی اطالق می شود که یکی از شرایط ذیل را داشته باشد:
الف: محل صدور شناسنامه داوطلب و یا پدر ، مادر و یا همسر ایشان مربوط به استان بوشهر و یا شهرستان های 

مهر ، المرد و پارسیان باشد.
ب: سابقه سکونت حداقل ۱۰سال در استان بوشهر با ارائه گواهی معتبر از فرمانداری مربوطه و با تائید نهایی مدیریت 

کار و خدمات اشتغال منطقه را داشته باشد.
۱۱- رعایت مقررات شیوه نامه جذب نیروی انسانی الویت دار محلی در منطقه عمومی پارس جنوبی به شماره 
م ت م س ا/۱۲۳۵۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ابالغی از وزارت نفت الزامی می باشد. بر اساس شیوه نامه یاد شده 
 ۱٫۱۵ پارس جنوبی  بومی شهرستانهای عمومی منطقه  نیروهای  برای  و تخصصی  فنی  نهایی مصاحبه  ضریب 

باشد. پارسیان ۱٫۱ می  استان بوشهر و شهرستانهای مهر، المرد و  و سایر شهرستانهای 

• شرایط اولویت های اجتماعی مطابق جدول زیر می باشد:

اولویت معافیت از شرط 
معدل

اولویت امتیاز )در هر مرحله از مراحل استخدام صرفاً 
برای یکبار محسوب خواهد شد(

فرزندان شهدا، مفقودین ،جانبازان، 
آزادگان و رزمندگان ۱نمره ۲۰% کل امتیاز کسب شده

جانبازان ۱نمره هر ۵%  جانبازی ۳%  و حداکثر ۲۰% کل امتیاز 
کسب شده

آزادگان ۱نمره هر سال اسارت ۲% و حداکثر ۲۰%  کل امتیاز کسب 
شده

رزمندگان ۱نمره هر ۱ ماه سابقه حضور در جبهه ۱%  و حداکثر %۲۰  
کل امتیاز کسب شده

فرزندان بازنشستگان صندوق 
بازنشستگی نفت ۱نمره ۲۰% کل امتیاز کسب شده

کارکنان شاغل در شرکت های 
تأمین نیروی فعلی مجتمع کنگان ۱نمره ۲۰% کل امتیاز کسب شده

بــرای خانــواده هــای معظــم شــهدا و  امتیــاز تخصیــص داده شــده  از  اســتفاده  تبصــره: جهــت 
ــت.  ــی اس ــران الزام ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــه از بنی ــا تاییدی ــری و ی ــد ایثارگ ــه ک ــران ارائ ایثارگ
ــه آدرس  ــار »ب ــک ایث ــات الکترونی ــامانه خدم ــق س ــر از طری ــورد نظ ــات م ــر اســت، اطالع ــه ذک الزم ب

شــد. خواهــد  اســتعالم   »https://isaarit.isaar.ir/sayba/relatedisgr

۳- مراحل ثبت نام:
WWW.kpr-co.com ۱- مراجعه به وب سایت به نشانی

۲- تکمیل فرم تقاضانامه مشخصات الکترونیکی در سایت مذکور
۳-ارسال عکس: متقاضیان می بایست عکس ۴*۳ پرسنلی خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت 

JPG و حجم حداکثر ۲۰۰ کیلو بایت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاری نمایند.
۴- ثبت نام:

داوطلبان در صورت دارا بودن شریط الزم می توانند از ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۰۴/ ۱۴۰۱/۰۳ لغایت ساعت ۲۴ روز 
جمعه مورخ ۲۰/ ۱۴۰۱/۰۳ جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی مراجعه و پس از ارائه اطالعات درخواستی و واریز 

۳۰۰۰۰۰ ریال هزینه ثبت نام بر روی درگاه، نسبت به اخذ کد رهگیری خود اقدام نمایند.
اینترنتـی کارت ورود بـه جلسـه آزمـون از وب سـایت مذکـور از سـاعت ۱۳ روز دوشـنبه  * زمـان دریافـت 

باشـد. ۱۴۰۱/۰۳ مـی  مـورخ ۲۳/ 
* ساعت و محل برگزاری آزمون در زمان دریافت کارت و از طریق سامانه فوق الذکر اعالم می گردد. )الزم به ذکر است 

که امکان ثبت نام بعد از تاریخ اعالم شده مقدور نخواهد بود.(
نکات مهم :

۱- قبل از ثبت نام، به آگهی دعوت به همکاری موجود در وب سایت مراجعه کرده و مندرجات آن را دقیقاً مطالعه نمایید.
۲- ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعالم گردد.

است چنانچه  بدیهی  باشد.  متقاضی می  به عهده شخص  اینترنتی  در سایت  اطالعات  ثبت  ۳- مسئولیت صحت 
مغایرتی در مندرجات مدارک ارائه شده با شرایط آگهی دعوت به همکاری وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب 

متقاضی در هر مرحله جلوگیری به عمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
است. ضروری  آزمون  برگزاری  روز  در  ملی  کارت  یا  شناسنامه  و  جلسه  به  ورود  کارت  داشتن  همراه   -۴ 
۵- داوطلبان می بایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت، نسبت به کنترل مشخصات فردی 

خود، مدرک تحصیلی، معدل، شماره داوطلبی، شماره صندلی و محل برگزاری آزمون اقدام نمایند.
کنگان  بندر  و  بوشهر  تهران،  شهرهای  در   ۱۴۰۱ خردادماه   ۲۷ یا   ۲۶ های  تاریخ  در  کتبی  آزمون   -۶
طریق  از  همچنین  و  کارت  توزیع  زمان  در  آزمون  برگزاری  محل  آدرس  و  ساعت  شد.  خواهد  برگزار 

می گردد. اعالم  الذکر  فوق  سامانه 
مواد آزمون :

در مقطع دیپلم )زبان و ادبیات فارسی – هوش و استعداد تحصیلی – مبانی کامپیوتر – زبان انگلیسی و ریاضی عمومی(
در مقاطع کاردانی و به باال )زبان و ادبیات فارسی – هوش و استعداد تحصیلی – مبانی کامپیوتر – زبان انگلیسی 

و دروس تخصصی رشته مربوطه(
تذکرات مهم :

 ۱-ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت مذکور و به صورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی باشد.
۲- به تقاضای ثبت نام اینترنتی متقاضیانی که پس ازمهلت مقرر )۱۴۰۱/ ۲۰/۰۳( اقدام نمایند، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
۳- پس از برگزاری آزمون کتبی، براساس چند برابر ظرفیت مورد نیاز شرکت نسبت به اعالم اسامی پذیرفته شدگان 
جهت مصاحبه های فنی و تخصصی و روانشناختی اقدام می شود تا پس از انجام سایر مراحل، قبول شدگان نهائی 

انتخاب شوند.
۴- موکداً اعالم می گردد ثبت نام در آزمون صرفاً اینترنتی و براساس آگهی مندرج در سایت می باشد.

۵- الزم به توضیح است که جذب نیروی انسانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی 
چنانچه  و  گردیده  تعیین  پزشکی(  معاینات  و  گزینش  تخصصی،  و  عمومی  مصاحبه   ، کتبی،  آزمون  بر  )مشتمل 
متقاضیان در هر یک از مراحل فوق موفقیت الزم را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی 

خواهد گردید.
۶- جذب نیرو صرفاً جهت به کارگیری در واحدهای مورد نیاز شرکت در محل مجتمع واقع در استان بوشهر در 

محدوده شهرستان کنگان می باشد.
۷- پذیرفته شدگان نهایی بر اساس صالحدید و نظر شرکت می بایست در دوره های آموزشی تئوری،فنی و عملی 

)در هر نقطه از کشور( شرکت نمایند.
تبصره: نفرات جذب شده ، در طول مدت آموزش صرفا در روزهای تعطیل رسمی و یا روزهایی که آموزش نداشته 

باشند، مجاز به ترک محل آموزش )استفاده از مرخصی( می باشند.
۸- در طول مدت آموزش )تئوری و کارورزی( حقوق و مزایای افراد بر اساس حداقل حقوق و مزایای قانون کار 

خواهد بود.
۹- از پذیرفته شدگان نهایی تضامین و تعهد محضری خدمت به میزان ۵ سال بعد از آموزش اخذ خواهد شد.

۱۰- بکارگیری و جذب پذیرفته شدگان آزمون، مشروط به گذراندن موفقیت آمیز دوره های کارآموزی و کارورزی 
خواهد بود.

۱۱- محل خدمت پذیرفته شدگان نهایی در منطقه کنگان، و نوع کار بصورت غیراقماری)روزکار و نوبتکار( می باشد.
۱۲- پس از جذب و بکارگیری افراد واجد شرایط، ارائه سرویس ایاب و ذهاب، صرفا در مراکزی که توسط شرکت 

به عنوان محل تجمع تعیین می گردد، امکان پذیر خواهد بود.

با استعانت از خداوند متعال شرکت های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی  در نظر دارند بر اساس ضوابط و مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت، از بین “متقاضیان ذکور)مرد(” واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس به شرح ذیل 
نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی، مصاحبه عمومی و تخصصی، معاینات پزشکی، با انعقاد قرارداد طبق قانون کار مدت معین )تأمین اجتماعی( استخدام نمایند.

مهلت ثبت نام : ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

رویداد ملی عصر امید، فرصتی
 برای پیوند سرمایه های انسانی و ملی

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: رویداد ملی عصر امید فرصتی بود که مدیران در 
تک تک  شهرها به دنبال استعداد باشند.

به گزارش بازارکار، دکتر محمدمهدی طهرانچی امروز در جشنواره فرهیختگان که 
همزمان با اختتامیه رویداد ملی عصر امید در محل مصالی تهران برگزار شد، اظهار کرد: 
رویداد ملی عصر امید نشان داد که جوانان این کشور که همت باالیی برای ارتقای 
سوی  از  باید  شد،  ارائه  جشنواره  در  که  ایده هایی  تک  تک  دارند،  اسالمی  ایران 

مدیران واحدها پیگیری شوند تا به لحاظ مالی مورد حمایت قرار گیرند.
وی ادامه داد: این سرزمین معدن سرمایه انسانی و سرمایه ملی است و ما مدیران 
باید خادم، تالشگر و پیونددهنده این سرمایه ها باشیم و فقط و فقط میدان خدمت 

در این کشور را ببینیم.
دنبال  به  این سرمایه ها  کرد:  اضافه  این خصوص  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
مدرک نیستند، بلکه به دنبال آینده سازی هستند رویداد ملی عصر امید فرصتی بود 

تا دانشجویان خودشان را بشناسند.
طهرانچی خطاب به مدیران دانشگاه آزاد اسالمی خاطر نشان کرد: خداوند عرصه ای 
آنها  و  باشیم  استعداد  دنبال  به  شهرها  تک تک  در  باید  که  نمایاند  شما  به  را 
را به منصه ظهور برسانید و ایده ها را به بازار برسانید تا فقط ایده ها برای نمایش 

نباشند.
وی تصریح کرد: دیگر، خروجی شما به تعداد فارغ التحصیالن شما نیست، بلکه به 
تعداد شرکت های دانش بنیانی است که می توانید از دانشجویان خود شکل دهید، 
بزرگتر  کاری  آغازگر  باید  خودش  مقاله  و  نیست  کافی  دیگر  مقاله  بنابراین 
برای ما مهم است  ایده آرایی داریم،  تعداد  این که چه  بعد  به  این  از  باشد. پس 

نه صرفا ایده.

حجت االسالم رستمی در مراسم جشنواره فرهیختگان:

دانشگاه های ما به دنبال حل مسئله هستند
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با بیان اینکه عالی ترین نقاط 
قوت ملت در جاهایی است که دانشگاهیان در کنار مدافعان کشور قرار دارند، گفت: 

در دانشگاه آزاد اسالمی، محورهای خوبی برای الگوبرداری وجود دارد.
که  فرهیختگان  جشنواره  در  رستمی  مصطفی  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  امید  عصر  ملی  رویداد  اختتامیه  با  همزمان  پیش  ساعاتی 
در محل مصالی تهران برگزار شد، اظهار کرد: خوشحالم که امروز در محل عرضه 

دستاوردهای یکی از محصوالت انقالب اسالمی حاضر هستم.
وی ادامه داد: اگر وظیفه دانشگاه را ۳ حوزه اصلی تولید علم، حل مسئله و تربیت 
نیروی تراز برای مدیریت جامعه بدانیم، دانشگاه های ما هر کدام در این محورها 
دستاوردهایی داشته اند و مقایسه دانشگاه های قبل و بعد از انقالب، تاثیر حرکت 

امام خمینی)ره( در احیای اسالم را نشان می دهد.
دانشگاه های  اینکه  به  اشاره  با  رستمی  مصطفی  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
کشور پیش از انقالب سهم بسیار کمی در تولید دانش داشتند، افزود:  امروز یکی 
از پیشروترین کشورها در تولید دانش هستیم و به رغم تحریم هایی که بر کشور 
پزشکی،  در حوزه  عالی ترین جایگاه های جهانی  در  ما  امروز کشور  تحمیل شده، 
هسته ای، دفاعی و هوا و فضا قرار دارد و بیش از ۲ برابر نسبت جمعیتی ما تولید 
دانش داریم و عالی ترین نقاط قوت ملت در جاهایی است که دانشگاهیان در کنار 

مدافعان کشور قرار دارند.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با تاکید بر اینکه اگر دانشگاه 
سه وظیفه مهم دارد و باید با نگاه به افق پیش روی خود،در این محورها حرکت 
کند، خاطرنشان کرد: دانشجویان سعی می کنند وقتی با مسئله ای روبرو می شوند از 
دانش خود بهره بگیرند و آن مسئله را حل کنند. این نوع حل مسئله نوعی اعتماد 

به نفس برای جوانان فراهم می کند. در رویداد ملی عصر امید نیز شاهد در کنار هم 
قرار گرفتن دانش، حل مسئله، و تربیت هستیم و مهمتر از آن، انسان های دارای با 

اعتماد به نفس با حل مسئله تربیت می شوند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مدعیان پیشرفت علم در جهان، تلفات بسیاری 
بر اثر بیماری کرونا دارند، این در حالی است که بسیاری از استان های کشور ما 

دیگر تلفات کرونا ندارند.
حجت االسالم والمسلمین رستمی اظهار کرد: افق ما در بیانیه گام دوم اسالمی، 
توانایی تمدن سازی دارند. بن بست های  ما  نوین اسالمی است و ملت عزیز  تمدن 
عمیقی در جهان امروز ایجاد شده است و اسالم شایستگی آن را دارد که با معرفی 

تمدن نوین، راه برون رفت از این بن بست جهانی را نشان دهد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در پایان گفت: در دانشگاه 
آزاد اسالمی، محورهای خوبی برای الگوبرداری وجود دارد که امیدواریم در فضای 

آموزش عالی شاهد الگوهای بزرگتری باشیم.

دهقانی فیروزآبادی در اختتامیه رویداد ملی عصر امید:

 قریب به ۸۰۰ میلیارد تومان تفاهم نامه همکاری
 با محوریت تولید و اشتغال امضاء شد

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی گفت: دانشگاه آزاد از امروز 
تا یک سال زمان دارد که خود را به بستر اشتغال فعال تبدیل کند.

به گزارش بازارکار، دکتر روح اهلل دهقانی فیروزآبادی در جشنواره فرهیختگان که 
با اختتامیه رویداد ملی عصر امید اظهار کرد: در این هشت ماه گذشته  همزمان 

رویداد ملی عصر امید به عنوان یک جریان شکل گرفت.
یک  امید  عصر  ملی  رویداد  داد:  ادامه  رویداد،  این  برگزاری  هدف  به  راجع  وی 
جریان بود که عصر امید را به بزرگترین و مؤثرترین جریان حوزه فناوری و نوآوری 

دانشگاهی کشور تبدیل کرد.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی افزود: امسال در خدمت 

۳۰۰۰ برگزیده بودیم که همه با شناسنامه مشخص در رویداد حضور پیدا کردند. 
تا دیروز قریب به ۸۰۰ میلیارد تومان تفاهم نامه همکاری امضاء شد و امروز نیز با 
از  قالب حمایت  در  تومانی  میلیارد  بسته ۵۰  کردم ۵۰۰  امضاء  که  تفاهم نامه ای 

استارت آپ ها صورت گرفت.
آزاد  دانشگاه  واحدهای  رؤسای  و  مرکزی  سازمان  مدیران  کرد:  خاطرنشان  وی 
نوپای  استارت آپ های  که  می کنند  جزم  را  خود  عزم  رویداد  از  بعد  از  اسالمی 
شرکت های  عنوان  به  امروز  بالغ  شرکت های  و  بالغ  شرکت های  عنوان  به  امروز 
تجاری سازی شده در رویداد بعدی عصر امید حضور پیدا کنند و سال آینده شاهد 

رویش شرکت های جدید باشیم.
رئیس جدید جهاد دانشگاهی اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسالمی از این پس یک سال 

زمان دارد که خود را به بستر اشتغال فعال تبدیل کند.
دکتر دهقانی فیروزآبادی راجع به جشنواره فرهیختگان، اظهار کرد: سالیان سال 
است که دانشگاه آزاد اسالمی برای احترام و تکریم برگزیدگان حوزه علم، پژوهش 
و فناوری جشنواره ای برگزار می کند که امسال نیز همزمان با اختتامیه رویداد ملی 

عصر امید برگزار شد.
از  ولی  شد،  برگزار  هرسال  روش  به  امسال  فرهیختگان  جشنواره  داد:  ادامه  وی 
عصر  ملی  رویداد  اختتامیه  آیین نامه  عنوان  به  فرهیختگان  جشنواره  آینده  سال 

امید خواهد بود.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی راجع به برگزیدگان این 
جشنواره تصریح کرد: امسال ۸۵ برگزیده از ۲۱ استان و ۳۸ واحد دانشگاهی مورد 
تقدیر قرار گرفته اند. همچنین کتابی در حوزه معاونت فناوری دانشگاه آزاد اسالمی 
تهیه شده که راجع به اعضای هیات علمی فناور دانشگاه آزاد اسالمی است و به 
به عنوان ظرفیت ملی بسیار جذاب  این کتاب  از  استفاده  تقدیم می شود.  اساتید 
خواهد بود تا تعداد و ویژگی های اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی مشخص شود.

همزمان با اختتامیه رویداد ملی عصر امید صورت گرفت

تقدیر از ۸۵ ایده برگزیده جشنواره فرهیختگان 
دانشگاه آزاد

اختتامیــه  بــا  همزمــان 
از  عصرامیــد  ملــی  رویــداد 
۸۵ ایــده برگزیــده جشــنواره 
آزاد  دانشــگاه  فرهیختــگان 

آمــد. عمــل  بــه  تقدیــر 
بــازارکار،  گــزارش  بــه 
حضــور  بــا  مراســم  ایــن 
والمســلمین  حجت االســالم 
رســتمی  مصطفــی  دکتــر 
ــام  ــی مق ــاد نمایندگ ــس نه رئی
ــری در دانشــگاه ها،  معظــم رهب

ــر روح اهلل  ــالمی و دکت ــگاه آزاد اس ــس دانش ــی رئی ــدی طهرانچ ــر محمدمه دکت
ــات،  ــاون تحقیق ــگاهی و مع ــاد دانش ــد جه ــس جدی ــادی رئی ــی فیروزآب دهقان
فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه آزاد اســالمی چهارشــنبه ۱۱ خــرداد مــاه در محــل 

مصــالی تهــران برگــزار شــد.
در جشــنواره فرهیختــگان، از ۸۵ ایــده برگزیــده تقدیــر شــد و از کتــاب معرفــی 
اعضــای هیــأت علمــی فعــال زیســت بــوم فنــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی و نیــز 

کتــاب ســیل اســتان لرســتان رونمایــی شــد.

گزارش؛ امیرعلی بینام

گزارش بازارکار از اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای

 دانشگاه آزاد اسالمی

پایان خوش یک نمـایشگاه؛

 »رویــداد عصـر امیــد«

 آینده روشنی را نوید می دهد

اشاره:
در  امید«  عصر  »رویداد  عنوان  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دستاوردهای  نمایشگاه 
حالی در مصلی بزرگ امام خمینی تهران به کار خود پایان داد که همزمان با مراسم 
فناوران،  از  نفر   85 از  و  برگزار  نیز  دانشگاه  این  فرهیختگان  جشنواره  اختتامیه 
این  موفق  جوانان  و  کارآفرینان  بنیان،  دانش  های  شرکت  صاحبان  پژوهشگران، 

دانشگاه تقدیر و تجلیل شد.
آزاد  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  فیروزآبادی  دهقانی  دکتر  اعالم  اساس  بر 
کشوری  مسئوالن  بازدید  بر  عالوه  دانشگاه  این  امید«  عصر  »رویداد  در  اسالمی 
فناورانه  نوآورانه،  های  فعالیت  توسعه  برای  نامه  تفاهم  امضای  امکان  لشکری  و 
و کارآفرینانه به مبلغ 8۰۰ میلیارد تومان فراهم شد که می تواند بستر ساز توسعه 

اشتغال دانش بنیان باشد.
در افتتامیه »رویداد عصر امید« دانشگاه آزاد اسالمی که از هشتم تا یازدهم برگزار 
شد دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی حضور داشت و اختتامیه 
والمسلمین دکتر مصطفی رستمی رئیس  با حضور حجت االسالم  این رویداد ملی 
طهرانچی  محمدمهدی  دکتر  دانشگاه ها،  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی و دکتر روح اهلل دهقانی فیروزآبادی رئیس جدید جهاد 

دانشگاهی و معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد برگزار گردید.
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آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار

IT کامپیوتر و

ادامه مطلب کلیک کنید

مالی و حسابداری

کارشناس هلپ دسک
C#کارشناس نرم افزار مسلط به

کارشناس پشتیبانی و استقرار نرم افزار

ادامه مطلب کلیک کنید

کارشناس حسابرسی- مدیریت مالی- 
حسابداری – اقتصاد در شرکت بیمه
مدیر مالی ترجیحا آقا- ماموریت دارد

حسابدار و حسابدار ارشد 

ادامه مطلب کلیک کنید

کارشناس استقرار و پیاده سازي 
نرم افزار هاي مالي - بازرگاني و اداري

کارشناس پلیمر ترجیحا آقا
کارشناس الکترونیک و برق

مهندس صنایع

مهندسی

فروش و بازاریابی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی

کار دانشجویی با بیمه و حقوق باالی 10 میلیون
مدیر مارکتینگ خانم – آقا

کارشناس  صادرات
کارشناس اداری فروش دارای سابقه

 در حوزه مواد شیمیایی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیرو برای تعمییرات برد و پنل
کاردان الکتروتکنیک برای قطار
جوشکار و لوله کش برای مترو
نیرو برای تعمیرات تلویزیون

تکنسین برق و الکترونیک و مکانیک

ادامه مطلب کلیک کنید

خدماتی، راننده و کارگر ساده 
خدمات برای بانک در کیش

استخدام نیروی خدمات برای مرکز دولتی 
صندوق دار، سفارش گیر و مهماندار در رستوران
استخدام نیروی خدمات – آقا و خانم

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

کادر اداری بیمه در شهرهای چالوس و 
بروجرد، مسئول دفترمسلط به آفیس

کارشناس آموزش یا سابقه کار
CRMآقا -

اداری و دفتری

و...

و...

و...

و...

توجه
کارجویان محترم می توانند برای 

کسب اطالعات بیشتربر روی 
فرصت شغلی مربوطه کلیک

 یا به سایت بازار کار
  www.bazarekar.ir 

مراجعه نمایند.

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

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

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.

66417270

هنری

ادامه مطلب کلیک کنید

گرافیست حرفه ای
طراح سایت

 
و...

برگزاری نمایشگاه های کار مفید است
ــع  ــه گرفتــن صنای ــزرگ حــوزه اشــتغال در کشــور فاصل یکــی از ضعــف هــای ب
ــاغ هــای  ــه عنــوان ب ــی ب ــا  دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عال و ســازمان هــا ب
پــرورش دهنــده میــوه هــای ســرمایه انســانی اســت. بــاغ هایــی کــه بهتریــن و پر 
ارزش تریــن گل هــای اشــتغال کشــور در آن بــه بــار مــی نشــیند امــا بــه خاطــر 
ــی اطالعــی بســیاری از آنهــا کیفیــت و طــراوت  ــی موقــع و ب ــر ، ب برداشــت دی
روز اول را نخواهنــد داشــت و متاســفانه بخــش عمــده ای از آن هــا در جریــان و 

فعالیتــی نامناســب بــه کار گرفتــه مــی شــوند.
توســعه تکنولــوژی و ورود دســتاوردهای جدیــد صنعتــی در صنایــع و ســازمان های 
کشــور باعــث گردیــد کــه ســطح توقــع از دانــش آموختــگان دانشــگاهی بــاال برود 
ــوده  ــن پیشــرفت همــراه ب ــا ای ــر ب ــات درســی کمت ــواد  و موضوع در حالیکــه م
اســت. قطعــاً دوری دانشــگاه از صنعــت و ســایر منابــع جــذب نیــرو باعــث عمــق 
بیشــتر ایــن خــالء خواهــد شــد . ایــن مــوارد در کنــار بســیاری از مــوارد دیگــر 
باعــث گردیــده کــه صنایــع و ســازمان هــا بــا مشــکالت فراوانــی در جــذب نیــرو 
مواجــه گردنــد . مشــکلی کــه خانــم آســیه حاتمــی مدیــر کاریابــی ایــران تلنــت 
ــرده و آن را در اوج خــود  ــام ب ــع انســانی ن ــوان بحــران جــدی مناب ــه عن از آن ب

دیــده اســت.
ــد  ــد مفی ــورت میتوان ــر ص ــکل و ه ــر ش ــه ه ــای کار ب ــگاه ه ــزاری نمایش  برگ
فایــده باشــد چراکــه دانشــجویانی کــه بیشــتر وقــت خــود را صــرف تحصیــل و 

ــا حضــور در  انجــام پــروژه هــای کوچــک دانشــجویی مــی کننــد مــی تواننــد ب
ایــن نمایشــگاه هــا بــا شــرکت هــا و انتظاراتشــان از نیــروی انســانی و نیازهــای 
اســتخدامی روز، نــرم افزارهــا و برنامــه هــای مرتبــط بــا رشــته تحصیلــی و کاری 
ــه  ــوند.فرایندی ک ــنا ش ــد آن آش ــتخدام و فرآین ــذب اس ــوه ج ــز نح ــود و نی خ
متاســفانه بــه گزافــه نیســت اگــر بگوییــم بســیاری از دانشــجویان و 

ــد. ــی ندارن ــازه وارد از آن اطالع ــالن ت ــارغ التحصی ف
ــن  ــزاری چنی ــه برگ ــن اســت ک ــه آن توجــه داشــت ای ــد ب ــه بای ــس آنچــه ک پ
ــه  ــد ک ــته باش ــی داش ــج اثربخش ــد نتای ــی توان ــی م ــگاه هایی زمان نمایش

ــزار شــود . ــه محــدود برگ ــداوم و ن ــه صــورت مســتمر و م ب

کشف استعدادهای ناب
ــا  ــت ت ــه داش ــیاری توج ــوارد بس ــه م ــگاه ها ب ــه نمایش ــزاری این گون ــد در برگ  بای
بتواننــد نتیجــه بخــش، راه گشــا و مثمرثمــر باشــند. یکی از مــواردی کــه در برگزاری 
نمایشــگاه هــای کار بــه آن توجــه مــی گــردد ، برگــزاری نمایشــگاه در دانشــگاه های 
معتبــر دولتــی اســت . در کشــور مــا مراکــز آموزشــی و دانشــگاه هــای  بســیاری  
ــالن  ــا ســاالنه فارغ التحصی ــدام  از آن ه ــه هرک ــد ک در سراســر کشــور وجــود دارن
ــی کــه حــق شــرکت در  ــارغ التحصیالن ــد . ف ــازار کار می کنن ــه ب بیشــماری را روان
چنیــن نمایشــگاهی را دارنــد. برگــزاری نمایشــگاه هــای کار در دانشــگاه هــای 
ــی  ــی مــی شــود کــه در دانشــگاه های ــف باعــث کشــف اســتعدادهای ناب مختل

ــان  ــده اند و جری ــل ش ــه تحصی ــغول ب ــی  مش ــر دولت ــگاه های برت ــر از دانش غی
جــذب نیــرو را بــروی  ایــن دســته از  ســرمایه هــای انســانی بــاز مــی کننــد .

یکــی دیگــر از مــواردی کــه در برگــزاری نمایشــگاه کار بایــد بــه آن توجــه شــود 
گســتره  جغرافیایــی اســت. متاســفانه بســیاری از نمایشــگاه هــای کار صرفــاً در 
مراکــز اســتان و غالبــاً در تهــران برگــزار می شــود کــه ایــن اتفــاق ضربــه هــای 
فراوانــی را بــه فــارغ التحصیــالن و کارجویــان و حتــی کارفرمایــان حاضر در ســایر 
شــهر هــای کشــور وارد مــی نمایــد پــس بهتــر اســت  صنایــع و ســازمان هــای 
بــزرگ یــا متولیــان برگــزاری چنیــن نمایشــگاه هایی بــا همــکاری هــم   گســتره 

برگــزاری آن را بــه تمــام شــهرهای متوســط و بــزرگ کشــور توســعه دهنــد.

نیازهای کارفرمایان و کار جویان در نمایشگاه ها 

دیده می شود
از دیگــر مــواردی کــه در برگــزاری نمایشــگاه هــای کار بایــد بــه آن دقــت شــود 
برگــزاری نمایشــگاه بــر اســاس نیازهــای عــام  کارفرمایــان و کار جویــان اســت. 
فرصــت هــای شــغلی غیــر تخصصــی کــه در حــال حاضــر بســیاری از صنایــع و 
ســازمان هــا بــا مشــکل کمبــود نیــرو در آن دســت بــه گریبــان هســتند. نیروهای 
کارگــری ، تولیــدی و یــا خدماتــی کــه بــه گفتــه آقــای محجــوب رئیــس خانــه 
کار و کارگــر در ســال گذشــته بیــش از 10 هــزار فرصــت شــغلی در کارخانجــات 

داخــل و شــهرک هــای صنعتــی خــارج از تهــران در آن بــدون متقاضــی بودنــد و این 
امــر  صنایــع را بــا چالــش جــدی روبــرو کــرد  چالشــی کــه باعث مــی گــردد ضربات 
ســختی بــه پیکــره اقتصــاد جامعــه وارد گــردد ضرباتــی همچــون اســتفاده از نیــروی 
کار غیــر متخصــص،  نیــروی کار خارجــی ، کاهــش ظرفیــت تولیــد ، کاهــش کیفیت 
تولیــد  و بســیاری از مــوارد کــه منشــا آن نبــود نیــروی متناســب اســت. لــذا توجه به 

ایــن مــورد در برگــزاری نمایشــگاه کار مــی توانــد راهگشــا باشــد .
بــا ایــن توصیــف برگــزاری نمایشــگاه کار بــه صــورت عمومــی در خــارج از فضــای 
ــن  ــایر اماک ــا و س ــگاه ه ــا ، ورزش ــتان ه ــا و بوس ــارک ه ــون پ ــگاه همچ دانش
ــد  ــاز باش ــد چاره س ــاً می توان ــن آن قطع ــردم در ای ــه م ــور عام ــی و  حض عموم
چــرا کــه بســیاری از مــردم بــه دالیــل مختلــف از فرصــت هــای شــغلی موجــود 

در اطــراف خــود چنــدان مطلــع نیســتند.
یکــی دیگــر از مــواردی کــه در برگــزاری نمایشــگاه هــای کار بــه آن توجــه می شــود 
حضــور برندهــای برتــر در نمایشــگاه اســت . تــوان پرداخــت هــای مالــی مناســب تــر 
باعــث گردیــده شــرکتها و ســایر  برگــزار کننــدگان نمایشــگاه هــای کار بیشــتر بــه 
حضــور برندهــای ثروتمنــد و بــزرگ  توجــه داشــته باشــند .البتــه بایــد بــه آنهــا 
ــل  ــد دلی ــگاه می توانن ــزاری نمایش ــنگین برگ ــای س ــه ه ــه  هزین ــق داد چراک ح
خوبــی بــرای ایــن موضــوع باشــد . لــذا در ایــن شــرایط بــرای حمایــت از چنیــن 
رویــداد هایــی نیــاز و ضــرورت حضــور و کمــک ســازمان هــا و نهادهــای دولتــی 
بــه وضــوح مشــاهده مــی شــود. امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه هــدف از برگــزاری 
چنیــن نمایشــگاه هایی چیســت . توجــه بــه نیــاز شــرکت هــا و برنــد هــای کوچــک 
ــا اســتعداد در  ــالن ب ــارغ التحصی ــه حضــور ف ــه اساســی ک ــن نکت ــه ای ــت ب و دق
چنیــن صنایعــی  باعــث بــاروری ، رشــد و توســعه آنهــا و در نتیجــه ظهــور شــرکت های 
بــزرگ و تولیــدات بــا کیفیــت خواهــد شــد .پــس حضــور د ه هــا برنــد کوچــک در 

یــک نمایشــگاه اثــرات مفیــد و پایــدار فراوانــی دارد .

ظرفیت جذب کارورز و شرایط  کارورزی 

برای کارفرمایان و دانشجویان
ــاد  ــای کار ایج ــگاه ه ــزاری نمایش ــار برگ ــن آث ــان تری ــر از درخش ــی دیگ یک
ــجویان  ــان و دانش ــرای کارفرمای ــرایط  کارورزی ب ــذب کارورز و ش ــت ج ظرفی
اســت . فرصتــی درخشــان کــه می توانــد آغازگــر تربیــت یــک نیــروی متناســب 
بــا نیــاز صنعــت و خدمــات کشــور باشــد. هــر چقــدر بــه ایــن مهــم در برگــزاری 
ــد.  ــد ش ــتر خواه ــتر و بیش ــرات آن بیش ــود اث ــت ش ــه و دق ــگاه توج نمایش
چــه خــوب اســت برخــی از نمایشــگاه هــای کار صرفــاً بــا موضــوع جــذب کارورز 
برگــزار شــود تــا انــواع شــرکت هــا بتواننــد فرصــت ارائــه موقعیــت هــای کارورزی 
خــود را داشــته باشــند. ایــن تیــپ نمایشــگاه هــا مــی توانــد ســر آغــاز کشــف و 

جــذب بســیاری از فــارغ التحصیــالن مســتعد گــردد .
 در مجمــوع آنچــه کــه بایــد بــه آن توجــه شــود ایــن اســت کــه زمانــی ایــن گونه 
از نمایشــگاه هــا مــی  تواننــد اثرگــذار و مفیــد واقــع شــوند کــه بــه صورت مســتمر ، 
سراســری و بــرای طیــف هــای مختلــف جویــای شــغل در کشــور برگــزار شــوند. 
البتــه از ایــن امــر هــم نبایــد غافــل شــد کــه برگــزاری چنیــن رویدادهایــی نبایــد 
در اختیــار افــراد غیــر اهــل فــن قــرار گیــرد تــا خــدای ناکــرده شــاهد منفعــت 
طلبی هــا و کیســه دوزی و ســرمایه انــدوزی هــا توســط ایــن دســته از افــراد باشــیم. 

گزارش: حسین مرادپور

فرصت های استخدام، اشتغال و کارورزی 
در نمایشگاه های کار برای کارجویان و کارفرمایان

یازدهمین نمایشگاه کار هیبرید دانشکده های فنی دانشگاه تهران پس از سه روز فعالیت 
در حالی به پایان رسید که بخش مجازی و اینترنتی آن تا ۲۱ خرداد فعال بوده و به کار 

خود ادامه خواهد داد. 
فراگیری بیماری کرونا و دو سال وقفه  ، توجه به فضای مجازی و ظرفیت های موجود در 
آن باعث شد این نمایشگاه در قالب و شکل هیبرید، که یکی از متداول ترین اشکال نمایشگاه ها 
در جهان است، امسال اولین بار با همکاری دانشگاه تهران و توسط موسسه کاریابی 
ناصر  دکتر  آقای  گفته  به  که  نمایشگاه  این  در  شود.  برگزار  تلنت  ایران  المللی  بین 
مقطع  دانشجوی  هزار   ۱۰ میزبان   ، تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده های  رئیس  سلطانی 
کوچک  برند  و  شرکت   ۵۰ بود،   تکمیلی  تحصیالت  دانشجوی   ۵۰۰۰ و  کارشناسی 
با  شغلی  بازارچه  ایجاد  باعث  که   داشتند  حضور  مختلف  های  حوزه  در  بزرگ  و 
نمایشگاه شد.  برگزاری  روز  در سه  رزومه   ۱3۰۰۰ جابجایی  و  شغلی  فرصت  حدود۷۰۰ 
نمایشگاهی که مانند سایر نمایشگاه های کار که با حضور کارفرمایان در درون دانشگاه 

باعث معرفی فرصت های مختلف شغلی و از همه مهمتر کارورزی گردید.



شبکه های اجتماعی 

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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پیامد کار کودکان در فضای مجازی

مجـازی  فضـای  در  کـودکان  کار  پیامـد  در خصـوص  همتـی، 
اظهـار می کنـد: نمی گویـم کـه اصـا عکـس کـودکان در فضای 
مجـازی نبایـد باشـد. زیـرا بعضـی اوقـات والدین دوسـت دارند 
و از روی عاقـه ایـن کار را می کننـد و هدفشـان انتقـال حـس 
خـوب بـه دیگـران اسـت. امـا زمانی کـه یـک کـودک ۴ یـا ۵ 
سـاله را می بینیـم کـه مجبـور شـده یـک نریشـن یـک یـا دو 
دقیقـه را حفـظ کنـد تـا کفش فروشـی کـه بابتـش پـول گرفته 
را تبلیـغ کنـد، ایـن بـه کودکـی او آسـیب می زنـد. او یکبار این 
کار را نمی کنـد، بلکـه بایـد هربـار چیـز تـازه ای بـرای تبلیـغ 
کـردن حفـظ کنـد. او هیچ وقـت نمی توانـد خودش باشـد. مثل 
خـودش راه بـرود. بلکـه بایـد حتـی درسـت و حسـاب شـده 
راه بـرود و حـرف بزنـد. یـک مدلینـگ ۲۴سـاعته. دقیقـا مثـل 
آن بازیگـر معروفـی اسـت کـه هنـگام از منزل بیـرون رفتن این 

هـراس را دارد کـه تصاویـر او توسـط دیگـران شـکار شـود.
بنابرایـن یکـی از پیامدهـای چنیـن امـری، کاهـش تمایـل بـه 
فرزنـدآوری اسـت. وقتی افـراد معیارهای خود را با اسـتانداردها 
در فضـای مجـازی تطبیـق می دهنـد، بـه دالیـل مختلـف مالی 
و زمانـی از داشـتن فرزنـد صـرف نظـر می کننـد. زیـرا اقـدام به 
چنیـن کارهایـی عـاوه بـر صـرف پـول، نیـاز بـه صـرف انرژی 
و وقـت زیـاد هـم دارد.سـاده ترین پیامـد ایـن موضـوع، بچگـی 
نکـردن آن کـودک اسـت. زیـرا دقیقا بایـد کارهایـی انجام دهد 

کـه یـک مدلینـگ تحصیلکـرده می کنـد. 
ایـن کـودک نبایـد زمیـن بخـورد، نبایـد بـدو بـدو کنـد و نباید 
لباس هـای راحـت و عـادی بپوشـد؛ نبایـد زیر آفتاب بـازی کند 
چـون ممکـن اسـت آفتاب سـوخته شـود. هیـچ شـیطنتی نباید 
بکنـد زیـرا مغایـر بـا ظاهـر شـکیل او خواهـد بـود. عمـا ایـن 
کـودک شـبیه مجسـمه ای خواهد بـود که هر بـار بایـد زیباتر و 
بهتـر از شـکل و ظاهـر قبلی باشـد. در مرحلـه دوم این کودکان 
درآمدزایـی  برایشـان  کـه  می بیننـد  امـوری  در  را  تائیدشـدن 
وقتـی  و  خوانـدن.  درس  مثـل  امـوری  در  نـه  باشـند  داشـته 
متوجـه شـوند که از اجـرای خود درآمـد خوبی کسـب می کنند 

کمتـر نیـاز بـه درس خوانـدن در خـود احسـاس می کننـد.
 

مامابالگرها فرزندانشان را 
به کجا سوق می دهند؟

ایـن کـودکان  دیگـر هنگامـی کـه  از سـوی  افزایـد:  وی مـی 
در امـری دچـار شکسـت شـوند، برایشـان سـرخوردگی ایجـاد 
می شـود، زیـرا آن هـا از سـنین کودکـی عـادت می کننـد کـه 
الفاظـی ماننـد »چـه قـدر تـو  بـا  تائیـد دیگـران  فقـط مـورد 
خوشـگلی«، قـرار گیرنـد و یـا اینکـه عامـل پیشـرفت خانـواده 
و والدیـن را خـود و کنشـگری خـود در فضـای مجـازی بدانند، 
حتی ممکن اسـت دچار چالش ها و اختافاتی با والدین شـان شـوند.

ایـن کـودکان در آینـده ممکـن اسـت در ازدواج و  همچنیـن 
تشـکیل خانـواده دچار مشـکل شـوند. بـرای مثال ممکن اسـت 
چنیـن فکـر کننـد کـه چـون شـاخ اینسـتاگرامی هسـتند، باید 
بـا شـاخ اینسـتاگرامی دیگـر ازدواج کنند. این کـودکان در طی 
زمـان بـه خصوص در سـن بلـوغ، ظاهـر و قیافـه متفاوتـی پیدا 
می کننـد. اینجاسـت که دیگر کسـی برای چهـره دوران بلوغ آن ها 
پـول و تبلیـغ  نمی دهد. به اصطاح  این شـاخ اینسـتاگرامی دیگر 

از سـکه مـی افتد کـه پذیرش ایـن موضوع برای وی حتما سـخت 
خواهـد بود.

همتـی دربـاره آمـوزش مجـازی و تاثیر آن بر رشـد و گسـترش 
ابتـدا تصـور  مسـاله کـودکان کار مجـازی اظهـار می کنـد: در 
 می شـد، آمـوزش مجـازی چنـدان اهمیتـی بـه لحـاظ درگیری 
برخـی  رفتارهـای  مشـاهده  بـا  امـا  نـدارد  آمـوزان  دانـش 
اقدامـات  این گونـه  کـه  شـد  ایجـاد  درک  ایـن  دانش آمـوزان 
می توانـد تاثیـرات بسـیاری داشـته باشـد. بـرای مثـال در اوایل 
را  خـود  گوشـی های  ابتـدا  والدیـن  کرونـا  همه گیـری  شـروع 
بـه فرزندانشـان بـرای شـرکت در کاس می دادنـد امـا پـس از 
مدتـی تصمیـم بـه خریـد گوشـی جداگانـه بـرای آنهـا گرفتند، 
بـرای  بـه مـرور دانش آمـوزان  زیـرا همه گیـری طوالنـی شـد. 
معاشـرت باهـم گـروه زدنـد. در واتسـاپ و تلگـرام عضو شـدند. 
عکس هـای پروفایـل جـذاب برایشـان مهـم شـد، چـون دائـم 
دربـاره عکس هـای هـم نظـر می دادند. حتی اسـتوری گذاشـتن 
در واتسـاپ مسـاله شـد. بـرای هـم بـا اسـتوری کـد می دادنـد. 
احسـاس می کردنـد بایـد هـر روز سـام و صبح بخیـر بگوینـد. 
دربـاره خودشـان توضیـح بدهند. بـرای همین از روزانه هایشـان 
فیلـم و عکـس گرفتند و منتشـر کردنـد. حتی تکالیف  از شـکل 
دسـتی و کاردسـتی بـه تولیـد فیلم و ویدئو تبدیل شـده  اسـت. 

بـرای مثـال گفتـه می شـود کـه کلیـپ شـب یلـدا بسـازید. من 
سـنین  در  دانش آمـوزان  امـا  اسـت.  بـد  کار  ایـن  نمی گویـم 
خاصـی نیـاز بـه تحـرک و کارهـای یـدی دارنـد کـه بـه اجبـار 
همـه ایـن تحـرکات تبدیـل بـه حـرکات مجـازی شـده اسـت. 
حتـی وقتـی می خواهنـد شادی شـان را انتشـار دهنـد بـه جای 
بـاال و پاییـن پریـدن دنبـال تولیـد ویدئویی هسـتند کـه در آن 

صحبت هـای بامـزه ای شـده باشـد.

مامابالگرها فرزندانشان را
 به کجا سوق می دهند؟

الگوها تغییر 
 ایـن کارشـناس فضـای مجـازی در مـورد شـرایط جامعـه در 
دامـن زدن بـه مسـاله کـودکان کار مجـازی می گویـد: واقعیـت 
ایـن اسـت کـه مـا بـه نسـبت، جامعـه خسـته و بی حوصلـه ای 
داریـم. ایـن بی حوصلگـی در مـن مـادر، معلـم، والدیـن، مدیـر 
مدرسـه و حتـی در مدیـر رسـانه فرهنگـی هـم دیـده می شـود.

وقتـی معیـار برتـری و موفقیـت در کسـب درآمـد و فالـوور باال 
باشـد، نمی شـود از کـودک انتظـار داشـت کـه به گونـه دیگری 

فکـر کنـد. او  بـا چشـم خـود می بیند کـه چگونه عـده ای بدون 
اینکـه توسـعه علـم داشـته و یـا کار مفیـدی کـرده باشـند بـا 
باشـند.  داشـته  زیـادی  درآمـد  توانسـته اند  روزمره فروشـی 
بـه طـوری که شـاید مبلـغ یک اسـتوری در صفحه آنهـا معادل 
چنـد مـاه حقـوق والدیـن درس خوانده شـان باشـد. پـس بایـد 
از رویکـرد دانش آمـوزان هـم نـگاه کـرد.  ایـن مسـاله  بـه 
طـرف نـه حوصلـه توضیـح دادن بـه دانش آمـوزان و  یـک  از 
کـودکان دربـاره ایـن فضـا، معایـب و مضـرات آن را داریـم و 
نـه اینکـه واقع بینانـه ایـن کار را انجـام می دهیم. اگـر توضیحی 
اگـر عمیـق و  باشـد بسـیار سـطحی اسـت، در حالی کـه  هـم 
واضـح و بـا زاویـه درسـت بـه کـودکان توضیـح دهیـم، ممکـن 

اسـت نتیجـه بدهد.
وی می افزایـد: مدتـی پیش گزارشـی بـا عنوان باگرهـا ما را به 
کجـا می برنـد، نوشـتم. در ایـن گـزارش توضیح دادم سرنوشـت 
جامعـه ای کـه آن هـا را دنبـال و سـتایش کند چه چیزی  اسـت. 
در ایـن جامعـه کودک و نوجـوان انگیزه ای بـرای درس خواندن 
نـدارد؛ زیـرا بـه چشـم خـود می بینـد کـه عـده ای بـدون درس 
خوانـدن و زحمـت، یک شـبه با چند شـلوغ کاری مجـازی پولدار 
می شـوند و بسـیاری از تولیدکننـدگان و مهندسـان بایـد از آنها 
بـرای تبلیغاتشـان اسـتفاده کننـد. در جامعه ای که بیشـتر افراد 

تولیـد علـم کمتـر در آن رغبـت  دنبـال باگرشـدن هسـتند، 
دارد. نخبـگان آن جامعـه سـرخورده می شـوند. شـما در چنیـن 
جامعـه ای چگونـه می توانیـد یـک کـودک را تشـویق کنیـد کـه 
بایـد زحمـت و بی خوابـی بکشـد و از تفریحاتـش بزنـد و درس 

ند؟ بخوا

خالء قوانین بازدارنده کار کودکان 
در فضای مجازی

همتـی، دربـاره کاسـتی های قوانیـن بازدارنـده از کار کـودکان 
در فضـای مجـازی اظهـار می کنـد: مـا در مرحله ای حضـور این 
افراد و تاثیرشـان را جـدی نگرفتیم. در نتیجـه اعمال غیرقانونی 
برخـی از چشـم افتـاد امـا مدتـی بعـد بـه چشـم دیدیـم تعداد 
زیـادی از آنهـا  از این طریـق به درآمدزایی کان رسـیدند و در 
نهایـت بـا مهاجرت، سـرمایه زیادی از کشـور خـارج کردند، آن 
وقـت تـازه بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم که بـرای ایـن مسـاله فکر 
کنیـم. چـون ایـن بـار آسـیب بـه کل جامعـه صدمـه می زنـد. 
بنابرایـن در گام نخسـت بایـد بحـث اینفلوئنسـرها و درآمـد از 
طریـق فضـای مجـازی را می پذیرفتیـم و برایـش اعمـال ضابطه 

می کردیـم.
سـال گذشـته خبـری بـود مبنـی براینکـه بایـد اقدامی شـود تا 
اینسـتاگرامی مالیـات دهنـد و در مجلـس تصویـب  شـاخ های 
شـد کـه باگرهای دارای بیـش از ۵۰۰ هزار فالـوور باید مالیات 
دهنـد کـه البتـه ایـن قانـون هنوز اجرایی نشـده اسـت. بـه نظر 
بایـد  گذاشـت.  خط کـش  نمی شـود  زمینـه  ایـن  در  می رسـد 
قانـون دقیقـی وجـود داشـته باشـد زیـرا یـک ضابطـه  بایـد کل 

ماجـرا را سـاماندهی کند.

راهکار چیست؟
همتـی در نهایـت بـه راهکارهایـی در ایـن زمینـه اشـاره کـرده 
و می گویـد: شـما وقتـی می خواهیـد فیلمـی مشـاهده کنیـد در 
سـایت های ارزیابـی درجه بنـدی آن را می بینیـد؛  ایـن نمـرات 
نشـان می دهـد فقـط برخـی فیلم هـا خوب بـوده و سـپس برای 
تماشـا دسـت بـه انتخـاب می زنید. چـون شـاخص های مختلفی 
در ایـن امتیازدهـی وجـود داشـته اسـت. بـه طـور مثـال میزان 
خشـونت، گـروه سـنی و موضوع فیلم مشـخص اسـت. در حوزه 
کـودکان کار مجـازی هـم مـا در ابتـدا بایـد بپذیریـم چنیـن 
چیـزی وجـود دارد و نیازمند قانـون جدید و پویـا در این زمینه 
هسـتیم. آنـگاه بایـد سـامانه و یـا صنفـی مشـخص شـود کـه 
باگرهـا و کنشـگران فعـال در فضـای مجـازی و اینفلوئنسـراها 
در آن عضویـت داشـته باشـند و براسـاس پاردایم های مشـخص 
فعالیـت ایـن افـراد رتبه بنـدی شـود. ایـن نمـره هـم می توانـد 
بـه روش هـای مختلـف توسـط مـردم عـادی، تبلیغ دهنـده و یـا 

کارشناسـان دیجیتـال مارکتینـگ ارائه شـود.
 بـه ایـن صـورت تولیدکننـده که نیازمنـد تبلیغ اسـت، می تواند 
براسـاس ایـن رده بنـدی بـه آن هـا مراجعـه کنـد. دادن نمـره و 
رتبـه بـه ایـن اشـخاص سـبب می شـود کـه آنهـا نیـز بـرای باال 
بـردن نمـره خـود، محتواهـای بهتـری تولیـد کننـد. یعنـی اگر 
مرکـزی در ایـن زمینه بـه عنوان مرجع شـناخته شـود، موضوع 
بـرای همـه اهمیـت پیـدا می کنـد. البتـه ایـن اقدامـات بایـد 

اصولـی و علمـی انجام شـود.

نتایج »مطالعه مفهوم کودکان کار اینستاگرامی در ایران«

این مامابالگرها فرزندانشان را به کجا سوق می دهند؟
■ قسمت  پایانی

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری
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برنامه راهبردی در سه بخش اهداف کوتاه،
 میان مدت و بلند مدت تهیه شود

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در ایــن اجــاس گفــت: نــگاه مــا بــه روســای 
ــرمایه  ــگاه س ــور، ن ــی کش ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــا، پژوهش ــگاه ه دانش
ــش و  ــم و دان ــر برخــورداری از عل ــراد عــاوه ب ــن اف ــن اســت چــرا کــه ای نمادی

ــتند. ــوردار هس ــم برخ ــت ه ــت مدیری ــی از نعم ــل و دانای عق
ــز  ــگاه ها و مراک ــا، پژوهش ــگاه ه ــای دانش ــا از روس ــار م ــزود: انتظ ــی گل اف زلف
آمــوزش عالــی کشــور ایــن اســت کــه امانتــدار شایســته ای باشــند چــرا کــه مردم 

ــپارند. ــا می س ــه آن ه ــت ب ــه امان فرزندانشــان را ب
ــور  ــی کش ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــا، پژوهش ــگاه ه ــرد: دانش ــان ک وی بی
توســعه دهنــده شــبکه فضائــل در کشــور اســت چــرا کــه هــر کار خیــری کــه 
انجــام بدهیــم خــود بــه خــود بــه کار خیــر دیگــر وصــل می شــود و 

شــبکه فضایــل ایجــاد می شــود.
ــه اینکــه دانشــگاه ها بایــد برنامــه  ــا اشــاره ب وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ب
ــردی  ــه راهب ــت برنام ــن فرص ــرد: در اولی ــار ک ــند اظه ــته باش ــدف داش و ه
کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مــدت را بــرای دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های 
خــود تدویــن بکنیــد. ایــن یــک وظیفــه میهنــی و شــرعی هســت. در برنامه هــای 

راهبــردی نیــز بــه اســناد باالدســتی نظــام توجــه داشــته باشــید.
ــوزش و  ــوآوری، آم ــاوری و ن ــی، فن ــت و دیپلماس ــه داد: مرجعی ــی گل ادام زلف
پژوهــش، نــوآوری فرهنــگ و فرهنــگ نــوآوری، تولیــد خدمــت ثــروت و ســرمایه 
از دانــش الویت هــای مهــم وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اســت کــه بایــد در 

ــه آن هــا توجــه شــود. ــا ب برنامه ه
وی بــه ســخنرانی مقــام معظــم رهبــری نیــز اشــاره کــرد و گفــت: 
ــوان را  ــده و هســت و نســل ج ــه ش ــداری دانشــگاه ها توج ــت م ــه هوی ــد ب بای
ــا  ــاط ب ــژه ارتب ــه وی ــل و ب ــه ارتباطــات بین المل ــن ب ــم. همچنی ــاور بکنی خــود ب

ــود. ــه ش ــایه توج ــور های همس کش

ــم  ــا ه ــه ب ــگاهی هم ــه دانش ــه فرهیخت ــت جامع ــر اس ــت: بهت ــی گل گف زلف
ــدارد و  ــوم ن ــدون دانشــجو مفه ــم دانشــگاه ب ــا بدانی ــد م ــده شــود. بای دی
عــاوه بــر رشــد علمــی بــه رشــد فرهنگــی|، سیاســی و اجتماعــی دانشــجویان 

مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
وزیــر علــوم افــزود: بهتریــن نــوع ســرمایه گــذاری بــرای آینــدگان بحــث فرهنــگ 
ــگاه ها و  ــای دانش ــیم و روس ــاوت باش ــی تف ــگ ب ــه فرهن ــد ب ــا نبای ــت. م هس
ــال  ــعار س ــه ش ــد. ب ــدی بگیرن ــی را ج ــای فرهنگ ــد برنامه ه ــگاه ها بای پژوهش

ــد. ــش دهن ــود افزای ــا مســئوالن بهب ــل خــود را ب توجــه داشــته باشــند و تعام

دانشگاه های ما باید آمادگی کافی 
برای تغییرات داشته باشند

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی هــم در ایــن نشســت تربیــت 
ــرد و  ــوان ک ــگاه ها عن ــف دانش ــه وظای ــن را از جمل ــد و متدی ــجوی متعه دانش

ــند. ــی باش ــامی و دین ــای اس ــه ارزش ه ــل ب ــد متمای ــگاه ها بای ــت: دانش گف
حجــت االســام و المســلمین ســیدمحمد علــی آل هاشــم اظهــار کــرد: دانشــگاه ها 
ــن رو  ــد از ای در شــکل گیــری و پیــروزی انقــاب اســامی نقــش برجســته ای دارن

دانشــگاه اهمیــت باالیــی بــرای کشــور و نظــام دارد.
ــدگاه  ــت: از دی ــت و گف ــور دانس ــرای کش ــات ب ــه اوج خدم ــگاه را نقط وی دانش
رهبــر معظــم انقــاب؛ اســامی شــدن دانشــگاه به معنای متدین شــدن دانشــجو اســت.

امــام جمعــه تبریــز جهــت دار بودن دانشــگاه را از شــاخصه های مهم دانشــگاه اســامی 
ــت، سیســتم آموزشــی، اســتادان و فضــای آموزشــی از  برشــمرد و گفــت مدیری

جملــه عناصــر کلیــدی دانشــگاه اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: از دیــدگاه رهبــر معظــم انقــاب، دانشــگاه در پرورش انســان ها 
ــگاه بســیار خاصــی  ــه از ن ــگاه معظــم ل نقــش اساســی دارد و اســتادان نیــز در ن

برخــوردار هســتند.
حجــت االســام والمســلمین آل هاشــم تربیــت دانشــجوی متعهــد و متدیــن را 
از جملــه وظایــف دانشــگاه ها برشــمرد و گفــت: قداســت قائــل بــودن بــه علــم و 

اخــاق یکــی از شــاخه های دانشــگاه اســامی اســت.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان خاطرنشــان کــرد: امــروز دانشــگاه ها دیگــر تنهــا 
محــل آمــوزش و تولیــد علــم نیســتند و دانشــگاه های مــا بایــد آمادگــی کافــی 

بــرای تغییــرات داشــته باشــند و بــا آینــده نگــری پیــش برونــد.
ــود و  ــروج از رک ــاب را خ ــم انق ــر معظ ــر رهب ــد نظ ــی م ــگاه آرمان وی دانش
خمودگــی معرفــی کــرد و گفــت: نشــاط علمــی، نشــاط معنــوی و نشــاط سیاســی 

ــت. ــی اس ــگاه آرمان ــته دانش ــای برجس ــه ویژگی ه ــز از جمل نی

دانشجویان بزرگترین سرمایه ی کشور
 و امانتی در اختیار ما هستند

رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها گفــت: دانشــگاه ها و 
دانشــجویان بزرگتریــن ســرمایه ی ملت هــا  و امانتــی در اختیــار مــا هســتند.

حجــت االســام و المســلمین مصطفــی رســتمی در ایــن اجــاس گفت: دانشــگاه ها 
و دانشــجویان بــزرگ تریــن ســرمایه ی ملت هــا و امانتــی در اختیــار مــا هســتند و 
مــا در ایــن فرصــت محــدود اســتفاده کنیــم؛ چراکــه مشــخص نیســت چــه مــدت 
مســئولیت داریــم، امــا بایــد در نظــر بگیریــم کــه مــا تــا روز قیامــت پاســخگوی 
اقدامــات خــود هســتیم و تنهــا مجلــس شــورای اســامی و دیــوان محاســبات نباید 

مــاک باشــند؛ بلکــه خداونــد آگاه و ناظــر و قاضــی خواهــد بــود.
وی بــا بیــان اینکــه نــزاع انقــاب اســامی بــا نظــام ســلطه، هویتــی اســت، افــزود: 
ــن اســت؛  ــه براســاس دی ــن و اداره ی جامع ــا دی ــاب اســامی محــور احی انق
در حالــی کــه تمــام طاغوت هــای عالــم دســت در دســت هــم داده انــد تــا ایــن 
ــوق  ــن از حق ــروز تروریســت ها، جــادان و قاتلی ــد و ام ــاب را شکســت دهن انق

ــد.. ــزه می گیرن ــر جای بش
دکتــر رســتمی تاکیــد کــرد: دانشــگاه ها بایــد مســائل کشــور را حــل کننــد کــه 
خوشــبختانه ایــن امــر تاکنــون بــا افتخــار محقــق شــده و دانشــگاه ها در خدمــت 

جامعــه بــوده انــد.
ــا  ــا م ــرد: آی ــار ک ــت دانشــگاه ها اظه ــه موضــوع هوی ــا اشــاره ب ــه ب وی در خاتم
ــه هویــت دانشــجو و دانشــگاه  منتظــر هســتیم کــه بعــد از ۵۰ ســال بگوییــم ب
ــیار  ــیزدهم، بس ــت س ــما در دوران دول ــت ش ــم؟ دوره ی ریاس ــه نکرده ای توج
ویــژه اســت و امیدهــای زیــادی بــه ایــن دولــت منعطــف شــده اســت؛ بنابرایــن 

ــید. ــود باش ــات خ ــدا پاســخگوی اقدام ــوکل به خ ــا ت ب

درصدد عملیاتی کردن تولید دانش بنیان هستیم
درصــدد  گفــت:  اجــاس  ایــن  در  نیــز  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 

عملیاتــی کــردن تولیــد دانــش بنیــان هســتیم.
عابدیــن خــّرم اظهــار کــرد: آذربایجــان و تبریــز همــواره دیــار علمــا و دانشــمندان 
ــن  ــی در ای ــرون گذشــته انســان های واالی ــوده اســت و در طــی ق برجســته ای ب
ــد و  ــد کــه هــزاران شــاگرد برجســته تربیــت کــرده ان ــده ان ــا آم ــه دنی خطــه ب

ــد. ــده ان ــه را درنوردی ــم و فق ــای عل مرز ه
ــور  ــا از پروفس ــرد، ام ــام ب ــز ن ــی تبری ــب علم ــوان از مکت ــر می ت ــت: مگ وی گف

ــرد. ــاد نک ــی ی ــه طباطبای ــری و عام ــه جعف هشــترودی، عام
ــا بیــان اینکــه آذربایجــان و دانشــگاه تبربــز مهــد  اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
شــهیدان اســت گفــت: ۲۲ شــهید در ایــن دانشــگاه بــه شــهادت رســیده انــد و 

شــهدای بزرگــواری چــون شــهید باکــری دانــش آموختــه ایــن دانشــگاه اســت.
ــال ســازی  ــّرم فع ــی در تبریزخ ــز عال اجــاس ســه روزه روســای دانشــگاهها و مراک
ظرفیــت علمــی ربــع رشــیدی، گســترش کمــی و کیفــی پارک هــای علــم و فنــاوری، 
راه اندازی هــای صادراتــی و ایجــاد رفتــار انتقــال فنــاوری در کشــور های همســایه را از 

جملــه عملکــرد اســتان اعــام کــرد.
رئیــس دانشــگاه تبریــز هــم گفــت: در ایــن جــاس بیــش از ۱۱۰ رئیــس دانشــگاه 
و ۱۷ رئیــس پژوهشــگاه حضــور دارنــد و مســائل پژوهشــی، فنــاوری، اداری و مالــی، 

ــن اجــاس اســت. ــه محور هــای ای دانشــجویی و فرهنگــی از جمل
 صفــر نصــراهلل زاده افــزود: کارگروه هــای مختلفــی در حــوزه پژوهش و فناوری، توســعه 

همکاری هــای بیــن المللــی بــا توجــه بــه برنامه وزارت علوم تشــکیل شــده اســت.
ــا  ــه ب ــم نام ــرار داد و تفاه ــای ق ــگاه، امض ــی دانش ــت مال ــاماندهی وضعی وی س
ــاق فکــر، ایجــاد کریــدور )راهگــذر( شــمال و توســعه  مراکــز صنعتــی، ایجــاد ات
همــکاری علمــی بــا دانشــگاه های قفقــاز، ایجــاد شــهرک های فنــاوری منطقــه ای 
در دانشــگاه و ایجــاد زیرســاخت ها بــرای گســترش شــرکت های دانــش بنیــان را 

از جملــه اقدامــات انجــام شــده برشــمرد.

۱۵۰ هزار دانشجوی دکتری در سال 
فارغ التحصیل می شوند 

معــاون پژوهشــی وزارت علــوم گفــت: در دوران اوج تحریــم، ســی و پنــچ درصــد 
مقــاالت علمــی ایــران بــا همــکاری بین المللی منتشــر شــده اســت کــه نشــان می دهد 

کــه اعضــای هیئــت علمــی مرز شــکنان دیپلماســی علمــی هســتند.
دکتــر پیمــان صالحــی در ایــن اجــاس در دانشــگاه تبریــز گفــت: وزارت علــوم 
ــت  ــی نشــریات علمــی حمای در راســتای مرجعیــت علمــی از نمایه ســازی بین الملل

ــد. ــه ســردبیران اعطــا می کن ــای تشــویقی ب ــن راســتا پایه ه ــد و در ای می کن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران رتبــه هشــتم محــات علمــی بــا دسترســی آزاد در دنیا 
را دارد گفــت: رتبــه زبــان فارســی در محــات علمــی بــا دسترســی آزاد یازدهــم اســت.

دکتــر صالحــی افــزود: بــرای اینکــه فعالیت هــای پژوهشــی بــا جدیــت دنبــال شــود 
از ظرفیــت دانشــجویان پســا دکتــرا اســتفاده کنیــم.

دکتــر صالحــی ایجــاد شــبکه علمــی آزمایشــگاهی کشــور را از برنامه هــای 
معاونــت پژوهشــی اعــام کــرد و گفــت: بــا همــکاری وزارت علــوم، 
وزارت بهداشــت و دانشــگاه آزاد اســامی ایــن شــبکه تاســیس خواهــد شــد تــا 

ــد. ــتفاده کنن ــگاهی اس ــزات آزمایش ــه تجهی ــان ب ــه محقق هم
وی تاکید کرد: وزارت علوم از دانشگاه های عضو این شبکه حمایت مالی می کند.

معــاون پژوهشــی در زمینــه انجمن هــای علمــی گفــت: انجمن هــای علمــی بایــد 
گســتره فعالیــت خــود را بیــن المللــی کننــد و حداقــل در کشــورهای همســایه و 

فارســی زبــان عضوگیــری کننــد.
ــرای  ــا ب ــوآوری م ــام ن ــا نظ ــم، ام ــی داری ــه پژوهش ــزار مقال ــت: ۷۴ ه وی گف
ــات علمــی  ــد اعضــای هی ــاده نیســت، بای تجاری ســازی یافته هــای پژوهشــی آم

ــوند. ــب ش ــه ترغی ــن زمین ــجوها در ای و دانش
ــرای  ــی ب ــگاه ها گنج ــری دانش ــان دکت ــه فارغ التحصی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

کشــور هســتند، اظهــار داشــت: ســاالنه حــدود ۳۰۰ عضــو هیــات علمــی می توانیــم 
پذیــرش کنیــم، در حالــی کــه بــه طــور متوســط ۱۵۰ هــزار دانشــجوی دکتــری در 
ســال فارغ التحصیــل می شــوند. ایــن افــراد بهترین هــا بــرای کار پژوهــش هســتند 
و مــا می توانیــم آنهــا را      در دوره پســادکتری جــذب کنیــم، در ســال ۱۴۰۰ کمتــر از 

۱۵ هــزار پســادکتری داشــتیم کــه ایــن مقــدار بســیار کــم اســت.
ــادکتری  ــه پس ــرد: آیین نام ــان ک ــوم خاطرنش ــش وزارت عل ــاون پژوه مع
ــای  ــت. هماهنگی ه ــده اس ــه ش ــاوری ارائ ــات و فن ــوم تحقیق ــورای عل ــه ش ب
الزم هــم بــرای پرداخــت حقوقــی بیــش از ۱۰ میلیــون تومــان در نظــر 
ــت و  ــری در صنع ــان دکت ــت فارغ التحصی ــد از ظرفی ــت. بای ــده اس ــه ش گرفت
ــد شــامل  ــز می توانن ــم. ســربازان مشــمول نی دانشــگاه های کشــور اســتفاده کنی

ــوند. ــرح پســادکتری ش ط
ــت در  ــا صنع ــاط ب ــرارداد ارتب ــان ق ــارد توم ــن از ۳,۱۰۰ میلی وی همچنی

ــر داد. ــاری خب ــال ج س
صالحــی اظهــار داشــت: معاونــت پژوهشــی مجــوز تاســیس انجمــن علمــی جدیــد 
ــر هم افزایــی مســلم انجمن هــای علمــی موجــود تاکیــد دارد. صــادر نمی کنــد و ب

از انتقال فناوری توسط دانشگاه ها 
به کشورهای همسایه حمایت می کنیم

ــن  ــت: ای ــوم گف ــی وزارت عل ــن الملل ــی بی ــای علم ــز همکاری ه ــس مرک رئی
وزارتخانــه از انتقــال فنــاوری بــه کشــورهای همســایه و همچنیــن از کشــورهای 

ــد. ــت می کن ــل حمای ــه داخ ــرفته ب پیش
ــت:  ــل گف ــور بین المل ــوم در ام ــر عل ــام وزی ــل قائم مق ــد حدادی اص ــر وحی دکت
ــان برنامه هــای  ــرار دادن موضــوع مرجعیــت دیپلماســی علمــی در می ــت ق اولوی
ــن  ــه ای ــان ب ــژه  ی ایش ــد وی ــت و تاکی ــان از اهمی ــوم نش ــر عل ــه وزی پنج گان

ــه اســت. زمین
وی بــا اشــاره بــه ســخنان وزیــر علــوم در اجــاس سراســری روســای دانشــگاه ها، 
ــوص آن  ــه در خص ــوردی ک ــن م ــی گل، اولی ــای زلف ــاب آق ــرد: جن ــار ک اظه
توضیــح دادنــد، مرجعیــت دیپلماســی علمــی در وزارت علــوم بــود کــه ایــن مهــم 
نشــان از اهمیــت دادن ایشــان بــه مرجعیــت دیپلماســی علمــی و اهمیــت ویــژه ی 

ــت. ــر اس ــای وزی ــی در برنامه ه ــای بین الملل ــت و همکاری ه تقوی
وی افــزود: اهمیــت همــکاری بــا کشــورهای همســایه و لــزوم توجــه بــه 
ورود و تبــادل علــم و تکنولــوژی در همکاری هــای علمــی و بین المللــی از 
موضوعــات مهــم دیگــر اســت تــا فنــاوری و تکنولوژی هــای جدیــد وارد شــده و 

ــوند. ــادر ش ــز ص ــا نی ــای م توانمندی ه
حــدادی اصــل همچنیــن خاطرنشــان کــرد: موضــوع مهــم دیگــر لــزوم میزبانــی 
ــزوم  ــوع، ل ــن موض ــه ای ــدی ب ــه ج ــور، توج ــی در کش ــجویان بین الملل از دانش
ــم شــده ی  ــای فراه ــی و اســتفاده از فرصت ه ــت در ســازمان های بین الملل عضوی
آنهــا اســت کــه اســتفاده از ایــن فرصت هــا بــرای تقویــت همکاری هــای علمــی، 

ــود. ــر خواهــد ب ــی و دیپلماســی علمــی موث بین الملل
حضــور  از  علــوم،  وزارت  بین المللــی  علمــی  همکاری هــای  مرکــز  رئیــس 
شــرکت های دانش بنیــان در کشــورهای دیگــر حمایــت و بــر ضــرورت هماهنگــی 
ــرد. ــد ک ــز تاکی ــن مرک ــا ای ــی ب ــن الملل ــای بی ــاد قرارداد ه ــگاه ها در انعق دانش

ــن خصــوص  ــوم در ای ــر عل ــه وزی ــری ک ــه دیگ ــادآور شــد: نکت ــه ی وی در خاتم
ــا  ــا و تفاهم نامه ه ــد قرارداده ــام عق ــد، انج ــد کردن ــرم تاکی ــای محت ــه روس ب
دانشــگاه های کشــور بــا دانشــگاه های مختلــف از طریــق مرکــز مطالعــات 

بــود. مرکــز  ایــن  نظــارت  و  بین المللــی  همکاری هــای 
مشــکات  از  یکــی  آب  کمبــود  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
ــرارداد  ــأله آب ق ــوص مس ــگاه ها در خص ــر دانش ــت: اگ ــت، گف ــور اس کش
پژوهشــی و همایش هــای علمــی بیــن المللــی داشــته باشــند از آنهــا 

ــم. ــی کنی ــت م حمای

پژوهش های دانشگاهی به زبان مدیران اجرایی 
کشور تبدیل می شود

رئیــس موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی کشــور گفــت: پژوهــش 
بــه انــدازه کافــی وجــود دارد، فقــط ایــن پژوهش هــا زبــان مشــترکی بــا مدیــران 
ــران  ــان مدی ــا زب ــای دانشــگاهی ب ــس پژوهش ه ــن پ ــذا از ای ــد، ل ــی ندارن اجرای

ــود. ــرح می ش ــی مط اجرای
دکتــر علــی باقــر طاهری نیــا رئیــس موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی 
ــش  ــت: پژوه ــز گف ــگاه تبری ــور در دانش ــگاه های کش ــای دانش ــت روس در نشس
ــدن  ــرآوری ش ــا ف ــاز م ــت و نی ــده اس ــام ش ــور انج ــی در کش ــدازه کاف ــه ان ب
ــد  ــد و بع ــاب ش ــه کت ــل ب ــه تبدی ــه ک ــت. آنچ ــده اس ــای فراموش ش پژوهش ه
کنــاری گذاشــته شــده اســت. رویکــرد پژوهشــگاه احیــای ایــن پژوهش هاســت.

وی افــزود: ایده هــای پژوهشــگران بایــد بــه زبــان مدیــران اجرایــی مطــرح شــود، 
ــود  ــان مشــترکی وج ــی زب ــران اجرای ــن پژوهشــگران و مدی ــال حاضــر بی در ح
ــرد  ــا کارب ــیاری از پژوهش ه ــت بس ــده اس ــث ش ــوع باع ــن موض ــدارد، همی ن

ــرد. ــه خــود نگی ــی ب اجرای
ــرون داد  ــزم می شــوند ب طاهری نیــا خاطرنشــان کــرد: از ایــن پــس پژوهشــگران مل
کار پژوهشــی خــود را در قالــب فرمتــی ارائــه دهنــد کــه هــم مســأله در آن مطــرح 

شــده باشــد و هــم کاربــرد اجرایــی و راهــکار حــل آن مســأله بیــان شــود.
رئیــس موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی کشــور بــا اشــاره بــه تشــکیل 
گــروه تعاملــی در موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی گفــت: گــروه 
تعاملــی برقــرار شــده و میــان پژوهشــگران و کارفرمایــان تبادالتی برقرار شــده اســت. 
طــی ۵ مــاه گذشــته هــر هفتــه یــک مســأله از ســوی وزارت علــوم بــه موسســه 
پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی ارائــه شــده و موسســه دربــاره آن مســأله 

در حــال اجــرای کار پژوهشــی ویــژه اســت.
ــزی  ــش و برنامه ری ــه پژوه ــدام موسس ــت اق ــای در دس ــی از طرح ه وی یک
آمــوزش عالــی را الیحــه پیشــنهادی ســنجش و پذیــرش اعــام کــرد و گفــت: 
ناظــر ایــن پــروژه پژوهشــی رئیــس ســازمان آمــوزش و ســنجش کشــور اســت.
طاهری نیــا همچنیــن تأکیــد کــرد: بایــد مهاجــرت معکــوس در کشــور 
ــان  ــال متخصص ــه آم ــه قبل ــل ب ــران تبدی ــس ای ــن پ ــرد و از ای ــورت بپذی ص

ــود. ــا ش دنی

گزارش بازارکار از برنامه های مسئوالن علمی و آموزشی کشور؛ 

در اجالس سه روزه روسای دانشگاه ها 
و مراکز عالی در تبریز چه گذشت؟

اشاره:
اجــاس ســه روزه روســای دانشــگاه هــا، پژوهشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور بــا حضــور وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 

دانشــگاه تبریــز آغــاز شــد.
در ایــن نشســت مهــم دانشــگاهی، عــاوه بــر معاونــان و مدیــران وزارت علــوم، حجت االســام و المســلمین ســیدمحمد علــی آل هاشــم نماینده 
ولــی فقیــه و امــام جمعــه تبریــز، خــرم اســتاندار آذربایجــان شــرقی و حجــت االســام رســتمی رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 

رهبــری در دانشــگاه ها نیــز ضمــن حضــور در اجــاس بــه ســخنرانی پرداختنــد.
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خواسته داوطلبان استخدامی از
 »تأمین اجتماعی« چیست؟

جمعــی از داوطلبــان آزمــون اســتخدام 
تأمیــن اجتماعــی خواســتار حــذف ۲ شــرط 
بــرای شایســته گزینی واقعــی در آزمــون 
اســتخدامی ســازمان تامیــن اجتماعــی 

شــدند.
جمعــی از داوطلبــان آزمــون اســتخدام 
تأمیــن اجتماعــی خواســتار حــذف ۲ شــرط 
بــرای شایســته گزینی واقعــی در آزمــون 
اســتخدامی ســازمان تامیــن اجتماعــی 

شــدند.
ــرط  ــذف ش ــارس، »ح ــزارش ف ــه گ ب
معــدل و ســن در آزمــون اســتخدام ســازمان تأمیــن اجتماعــی« پویشــی اســت کــه جمعــی از داوطلبــان و 
ــون 330 امضــاء الکترونیکــی  ــد و تاکن ــدازی کردن دوســتداران خدمــت در تأمیــن اجتماعــی راه ان

ــت. ــت آورده اس ــه دس را ب
مخاطبــان ایــن پویــش، خواســتار حــذف ۲ شــرط غیرمنصفانــه بــرای شایســته گزینی واقعــی در آزمــون 

اســتخدامی ســازمان تامیــن اجتماعی شــدند.
در بخشــی از ایــن پویــش آمــده اســت: »حــذف شــرط معــدل، بــا توجــه بــه رأی اخیــر دیــوان عدالــت 
اداری مبنــی بــر ابطــال آن در آزمون هــای اســتخدامی و مغایــر بــودن ایــن شــرط بــا اصــل ۲۸ و بنــد ۲ از 
اصــل ۴۴ قانــون اساســی و همچنیــن بــا وجــود آزمــون اســتخدامی دیگــر نیــازی بــه شــروط اضافــی وجــود 

نــدارد و صالحیــت افــراد بــا آزمــون مزبــور ســنجیده می شــود.«
مدیــر ایــن پویــش بــه مــاده ۴۲ قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری اشــاره کــرد و گفــت: براســاس ایــن 
مــاده، شــرایط اســتخدام مشــخص و در بنــد »الــف« تأکیــد شــده کــه داشــتن حداقــل ســن ۲0 ســال تمــام 
و حداکثــر ۴0 ســال بــرای اســتخدام رســمی و بــرای متخصصیــن مــدرک تحصیلــی دکتــری ۴۵ ســال اســت.

با حمایت ستاد فناورى هاى نرم و توسعه صنایع خالق

فراخوان شرکت هاى خالق ودانش بنیان
 در موضوع صنعت مد و پوشاک اعالم شد

ــاک  ــت پوش ــی صنع ــداد تخصص روی
در خانــه خــالق و نــوآوری کرمانشــاه 

می شــود. برگــزار 
ــرم و  ــای ن ــتاد فناوری ه ــت س ــا حمای ب
ــی  ــداد تخصص ــالق روی ــع خ ــعه صنای توس
صنعــت پوشــاک در خانــه خــالق و نــوآوری 

ــود. ــزار می ش ــاه برگ کرمانش
بـه گـزارش بـازارکار، بـه نقـل از معاونـت 
ریاسـت جمهوری،نازنیـن  فنـاوری  و  علمـی 
معتضدی مدیر خانه خالق و نوآوری کرمانشـاه 
بـا اشـاره بـه رویکـرد حمایت و توسـعه شـرکت های خالق ودانـش بنیان درغرب کشـور گفت: ایـن خانه خالق 
و نـوآوری بـا حمایـت سـتاد فناوری های نرم و توسـعه صنایع خـالق معاونت علمی و فنـاوری در دی ماه سـال 
گذشـته افتتـاح شـد و تـالش کرد یک هـاب خالقیت و نـوآوری را در غرب کشـور شـکل دهد. بـه عنوان یکی 
از سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی، ورود بـه حـوزه صنایـع خـالق و فناوری هـای نرم و فرهنگـی را آغـاز کردیم.

مدیـر ایـن خانه  خالق و نوآوری در سـرفصل های گوناگون صنایـع خالق پذیرای ایده هـای نوآورانه و فعاالن 
ایـن حـوزه اسـت ادامـه داد: سـرفصل های حـوزه فناوری هـای نـرم و صنایـع خالق گسـترده اسـت امـا به طور 
اختصاصی در مد و پوشـاک، اسـباب بازی، انیمیشـن وپویانمایی، گردشگری آموزشـی، صنایع دستی، فعالیت داریم.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/9175

برگزارى دوره توانمندسازى سوزن دوزان 
سیستان وبلوچستان با حمایت ژاپن

ــی  ــه دوره آموزش ــت: س ــتی گف ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــتی وزارت میراث فرهنگ ــاون صنایع دس مع
پنــج روزه توانمندســازی ســوزن دوزان اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا حمایــت ۵00 هــزار دالری ژاپــن در 

زاهــدان، ایرانشــهر و چابهــار برگــزار می شــود.
ــا از وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی، پویــا  ــه نقــل از ایرن ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب
محمودیــان دربــاره دوره توانمندســازی ســوزن دوزان سیســتان و بلوچســتان، گفــت: بــا همــکاری ســازمان 
یوینــدو )ســازمان توســعه صنعتــی ملــل متحــد( و حمایــت ۵00 هزار دالری کشــور ژاپن، ســه دوره آموزشــی 
پنــج روزه به منظــور توانمندســازی در شــهرهای زاهــدان، ایرانشــهر و چابهــار برای توانمندســازی ســوزن دوزان 
اســتان برگــزار خواهــد شــد کــه فراخــوان آن در روزهــای آینــده اطالع رســانی می شــود و شــروع دوره  هــا از 

تیرمــاه ســال جــاری خواهــد بــود.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/9184

با رقابت بیش از ۵ هزار متقاضی ورود به حوزه گردشگرى؛

بیــش از ۵ هــزار نفــر شــرکت کننده آزمــون جامــع هماهنــگ 
دوره هــای کوتاه مــدت گردشــگری کــه در سراســر کشــور بــه رقابــت پرداختند، 
ــع  ــامانه جام ــاری در س ــال ج ــاه س ــت را از تیرم ــج رقاب ــد نتای می توانن

ــد. ــون گردشــگری )ســاجا( مالحظــه کنن آزم
ــانی  ــی و اطالع رس ــز روابط عموم ــل از مرک ــازارکار به نق ــزارش ب به گ
آزمــون  صنایع دســتی،  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزارت 
ــا  ــگری ب ــدت گردش ــای کوتاه م ــری( دوره ه ــگ )سراس ــع هماهن جام
ــه آزاد کیــش  ــب در ســطح 3۱ اســتان و منطق مشــارکت ۵۷۴۶ داوطل
و چابهــار در قالــب هفــت رشــته تخصصــی دوره مدیریــت فنــی دفاتــر 
ــان  ــردی، راهنمای ــردی جهان گ ــان ایران گ ــافرتی، راهنمای ــات مس خدم
عمومــی  مدیریــت  زمین گردشــگری،  راهنمایــان  طبیعت گــردی، 
ــط  ــق ضواب ــرح تطبی ــاب ط ــناس ارزی ــگری، کارش ــات گردش تأسیس
تاسیســات گردشــگری و مدیــر فنــی طــرح تطبیــق ضوابــط تاسیســات 

ــد. ــزار ش ــگری برگ گردش

رقابت کننــدگان در آزمــون جامــع هماهنــگ دوره هــای کوتاه مــدت 
گردشــگری می تواننــد نتایــج مربــوط بــه رقابــت را از روز دوشــنبه مــورخ 
۶ تیرمــاه ســال جــاری در ســامانه جامــع آزمــون گردشــگری )ســاجا( بــه 

آدرس EDUTOURISM.MCTH.IR مالحظــه کننــد.

زمان اعالم نتایج آزمون جامع گردشگرى مشخص شد

مدیر کل دفتر ترویج و آموزش وزارت میراث فرهنگی، گردشگرى و صنایع دستی

مدیــر کل دفتــر ترویج و آمــوزش وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی گفــت: امســال روز جهانــی صنایــع دســتی، نمایشــگاه 

بیــن المللــی جامــع صنایــع دســتی برگــزار نمی شــود.
مدیــر کل دفتــر ترویج و آمــوزش وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی گفــت: امســال روز جهانــی صنایــع دســتی، نمایشــگاه 

بیــن المللــی جامــع صنایــع دســتی برگــزار نمی شــود.
توحــدی  ویــدا  ســیما،  و  صــدا  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
افــزود:۲0 خــرداد روز جهانــی صنایــع دســتی، بــه علــت همزمانــی بــا 
برگــزاری امتحانــات مــدارس و دانشــگاهها، زمــان مناســبی بــرای فــروش 
ــگاه های  ــا نمایش ــزود:، ام ــه اف ــن رابط ــود. وی درای ــتی نب ــع دس صنای
اســتانی در اســتانها، و نمایشــگاه های دیگــری در وزارت میــراث فرهنگــی، 
ــه و بودجــه و ســاختمان  ــع دســتی، ســازمان برنام گردشــگری و صنای

ــد شــد. ــزار خواه ــدان برگ ــرای عالقه من ــزی ب ــک مرک بان

نمایشگاه روز جهانی صنایع دستی برگزار نمی شود

ــا و  ــرش ســهام شــرکت های نوپ ــط و شــرایط اختصاصــی پذی ضواب
فعــال در حــوزه اقتصــاد دیجیتــال، در هیــات  مدیــره ســازمان بــورس و 

اوراق بهــادار تصویــب و بــه فرابــورس ابــالغ شــد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از اقتصادآنالیــن؛ دســتورالعمل پذیرش 
ســهام شــرکت های نوپــا و فعــال در حــوزه اقتصــاد دیجیتــال، در قالــب 
ــادار  ــورس و اوراق به ــره ســازمان ب ــات  مدی ــاده و ۸ تبصــره، در هی ۹ م

تصویــب و بــه فرابــورس ابــالغ شــد.
ــه  ــران« ب ــورس ای ــه فراب ــتارت آپ ها ب ــرش اس ــتورالعمل »پذی دس

ــل اســت: شــرح ذی
ضوابــط زیــر به عنــوان “پیوســت هفتم” دســتورالعمل پذیــرش اوراق 
بهــادار در بــورس اوراق بهــادار تهــران”، مصــوب ۱3۸۶/۱0/۱و اصالحــات 
بعــدی آن و “پیوســت اول” دســتورالعمل پذیــرش، عرضه و نقــل و انتقال 

اوراق بهــادار در فرابــورس ایــران مصــوب ۱3۸۸/0۱/۲۵و اصالحــات بعدی 
آن بــه تصویــب هیــات مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهادار رســید:

مــاده ۱- شــرکت های نوپــا و فعــال در حــوزه اقتصــاد دیجیتــال کــه 
از ایــن پــس متقاضــی نامیــده می شــوند، در صورتــی کــه بــر اســاس نظر 
یــا تأییــد کارگــروه ســاماندهی مراکــز نــوآوری و رویدادهــای کارآفرینــی، 
ــرش در  ــرای پذی ــند، ب ــر باش ــرایط زی ــرط از ش ــل دو ش دارای حداق
ــر شــرایط مقــرر در  ــورس، عــالوه ب ــورس / فراب هــر یــک از بازارهــای ب
دســتورالعمل و ســایر قوانیــن و مقــررات، بایــد واجــد شــرایط اختصاصــی 

مقــرر در ایــن پیوســت نیــز باشــند.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
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مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی البــرز از بســتر ســازی بــرای 
اجــرای مصوبــه حــوزه معاونــت علمی و فنــاوری نهــاد ریاســت جمهوری 
ــرای  ــا« ب ــوان »منت ــت عن ــوآوری تح ــز ن ــک مرک ــیس ی ــرای تاس ب

نخســتین بــار در ایــن اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش بــازار کار عبــداهلل دارایــی گفــت: راهــکار تاســیس مراکــز 
نــوآوری در کشــور در بدنــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی شــکل 
گرفتــه اســت و در ایــن راســتا مرکــز نــوآوری “منتــا” در البــرز تاســیس 

و راه انــدازی مــی شــود.
ــه  ــا ب ــگاه م ــزود: ن ــاه اجتماعــی البــرز اف ــرکل تعــاون، کار و رف مدی
ــعه ای  ــی توس ــالق، نگاه ــوآور و خ ــای ن ــکان ه ــترش م ــاد و گس ایج
اســت و بــرای حرکــت در ایــن مســیر بــا دســتگاه هــای اجرایــی ذیربــط 

ــرد. ــم ک ــد خواهی ــی را منعق ــه  های تفاهم نام
دارایــی اظهــار داشــت: همــراه بــا اجــرای طــرح مرکــز نــوآوری 
“منتــا” ، بــرای اعطــای مجــوز ایجــاد مرکــز مشــاوره کار آفرینــی و 
کاریابــی هــای الکترونیکــی آمادگــی داریــم و بســتر را بــرای صــدور 
مجــوز هــای شــتاب دهنــده هــا و فضاهــای مشــترک مجموعــه  هــای 

دانــش  بنیــان فراهــم خواهیــم کــرد.
ــان،  ــش بنی ــای دان ــی ه ــرای تعاون ــوز ب ــدور مج ــا ص ــزود: ب وی اف
ایــن تعاونــی هــا از امکانــات مناســب از جملــه تســهیالت بانکــی و ســایر 

حمایــت هــا بهــره منــد خواهنــد شــد.

رییــس شــورای هماهنگــی دســتگاه هــای اجرایــی وزارت تعــاون کار 
و رفــاه اجتماعــی البــرز ادامــه داد: بــا تشــکیل و توســعه تعاونــی هــای 
دانــش بنیــان در اســتان، امــکان راه انــدازی اتحادیــه تعاونــی هــای دانش بنیان 

نیــز فراهــم خواهــد شــد.
دارایــی گفــت: بدیــن ترتیــب تعاونــی هــای دانــش بنیــان بــه عنوان 
ــد  ــی توانن ــد و م ــد ش ــی خواهن ــاون دارای کرس ــاق تع ــوی از ات عض

مطالبــات خــود را از ایــن طریــق دنبــال کننــد.
وی افــزود: بــرای شــرکت هــای دانــش بنیــان کــه متقاضــی ثبــت 
اشــتغال در ســامانه ملــی رصــد هســتند نیــز ایــن ظرفیــت وجــود دارد تا 

پنــل کاربــری بــرای آنهــا در ایــن ســامانه ایجــاد شــود.

مدیرکل تعاون البرز: 

تاسیس مرکز نوآورى با هدف تقویت دانش بنیان ها در البرز کلید خورد

گزارش  تصویرى رویداد
ملی عصر امید

دستورالعمل پذیرش استارتاپ ها به فرابورس ابالغ شد
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