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طرح به کارگماری 300  هزار
کارجو توسط کاریابی ها  

ــروی  ــت نی ــوزش و تربی ــت آم ــی معاون ــاون اجرای مع
ایــران گفــت: بــه  انتظامــی جمهــوری اســامی 
ــت  ــا موفقی ــی را ب ــای مهارت ــه دوره ه ــربازانی ک س
طــی کننــد ، گواهینامــه رســمی مهارتــی اعطــا 

ــد. ــد ش خواه

یادداشت سردبیر

بخش »صنعت و معدن« و جایگاه
 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 امیرعلی بینام
در اکثــر کشــورها بخــش صنعــت و معــدن نقــش اصلــی را در تولیــد، رشــد 

اقتصــادی و توســعه اشــتغال ایفــا مــی کنــد.
ــد  ــتر رش ــد بس ــی توان ــود م ــژه خ ــی وی ــوع و فراوان ــا تن ــت ب ــش صنع بخ
ــز  ــا را نی اقتصــادی و توســعه اشــتغال و کارآفرینــی در بســیاری از بخــش ه

ــود.  ــب ش موج
ــد  ــه و توانمن ــش آموخت ــای دان ــری نیروه ــا بکارگی ــد ب ــی توان ــش م ــن بخ ای
دانشــگاهی، زمینــه ســاز توســعه اقتصــاد و اشــتغال دانش بنیان در کشــور باشــد؛ 
چــه اینکــه ایــران جــزو چنــد کشــور برتــر در زمینــه تعــداد دانــش آموختــگان 

رشــته هــای مهندســی و صنعتــی اســت.
. در بســیاری از کشــورها از آمریــکا تــا چیــن و از ژاپــن تــا مالــزی، ســازمان هایی 
بــرای حمایــت، ایجــاد و توســعه ســرمایه گــذاری در صنایــع مختلــف شــکل 
گرفتــه تــا بتواننــد ماموریــت های راهبــردی را در توســعه نــوآوری و فنــاوری و 

بــه تبــع آن توســعه صنعتــی را فراهــم نماینــد. 
ــدرو( ــران )ای ــع ای ــز ســازمان گســترش و نوســازی صنای ــا نی در کشــور م

در ســال 1346 تاســیس شــد.  ایــدرو بــا ایجــاد زمینــه مناســب بــرای توســعه 
صنعتــی کشــور بــا رویکردهــای »توســعه فنــآوری و دانــش فنــی«، »توســعه 
ــازی  ــی« و »نوس ــرمایه گذاری های صنعت ــعه س ــت«، »توس ــت در صنع مدیری
و بهســازی صنایــع«، ضمــن اجــرای طرح هــای بــزرگ، ســرمایه گذاری 
ــع هــدف را  ــت دار صنای ــای اولوی ــا هــدف توســعه زمینه ه مســتقیم  ب

ــد. ــام می ده ــگاه کان انج ــا ن ب
ایــن ســازمان تــاش می کنــد تــا بــا توجــه بــه »جنبه هــای نــرم توســعه« بــا 
فعالیت هایــی همچــون »مدیریــت«، »هدایــت و حمایــت از تکمیــل زنجیــره 
ــود  ــع موج ــودن صنای ــر نم ــازی و رقابت پذی ــدف«، »نوس ــع ه ارزش صنای
اولویــت دار« و تمرکــز بــر »زنجیــره ارزش صنایعــی بــا مزیــت مطلــق و نســبی 

بــاال و صادراتــی« در جهــت توســعه صنعتــی کشــور گامــی موثــر بــر دارد. 
امــا آیــا ســازمان گســترش بــا توجــه بــه مــوارد بــاال و  بــر مــدار صحیــح خــود 
ــد  ــان می ده ــور نش ــت در کش ــای کان صنع ــد؛ آماره ــی کن ــت م حرک
بخــش صنعــت بــه طــور عــام و  صنایــع بــزرگ بــه طــور ویــژه در دهه هــای 
ــا چالــش هــای فراوانــی روبــرو بــوده و هســتند کــه سرنوشــت  گذشــته  ب
ــه  ــوده اســت ک ــی ب ــرو و تعطیل ــل نی ــود، تعدی ــز رک ــا نی بســیاری از آن ه
ــتان، آذرآب و  ــه خوزس ــت تپ ــل هف ــع مث ــن صنای ــی از ای ــای برخ چالش ه
هپکــو اراک، ماشــین ســازی تبریــز، نســاجی مازنــدران و پلــی اکریــل اصفهــان 

و ... بــرای جامعــه بســیار گــران تمــام شــد. 
ــران در  ــع ای ــازی صنای ــازمان گســترش و نوس ــش س ــید نق ــد پرس ــال بای ح
توســعه صنعتــی، توســعه کارآفرینــی و اشــتغال چیســت؟ نقــش ایــن ســازمان 
در طراحــی مــدل توســعه صنعتــی ایــران چگونــه بــوده اســت؟ چرا بســیاری از 

واحدهــای بــزرگ و کوچــک صنعتــی کشــور زیــان ده هســتند؟ 
گرچــه برخــی از مشــکات پیــش آمــده بــرای صنعتگــران کشــور بــه دلیــل 
تحریــم هــای ظالمانــه غــرب اســت امــا بایــد بررســی شــود، عوامــل داخلــی 
ایجــاد بحــران در بخــش صنعــت چــه بــوده و چیســت؟ بــه نظــر مــی رســد 
ایــن نقــش و جایــگاه بایــد بــر عهــده ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع 
ایــران )ایــدرو( باشــد؛ ســازمانی کــه مــی توانــد در آمایــش و توســعه صنعتــی 
سراســر کشــور نقــش آفریــن باشــد و ایــران را بــا همــکاری نهادهــای علمــی، 
اجرایــی و دانشــگاهی بــه جایگاهــی کــه شایســته آن اســت رهنمــون شــود؛ 
ــه  ــران ب ــل ای ــود را »تبدی ــی خ ــعار اصل ــازمان ش ــن س ــه ای ــه اینک چ

ــوده اســت.  ــی نم ــق 1404« معرف ــوآوری در اف ــی و ن قطــب صنعت

در راســتای تســهیل در صــدور مجوزهــای کســب وکار 
ــع  ــا مراج ــده ب ــای به عمل آم ــاس هماهنگی ه ــر اس و ب
ذی صــاح، مدت زمــان صــدور مجــوز کاریابــی داخلــی 
۷ روز کاری تعییــن و بــرای اجــرا بــه ادارات کل اجرایــی 

ــاغ شــد. اســتان ها اب

مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد

شرط ویژه کارمندان دولت برای تحصیل
 در دانشگاه جامع علمی کاربردی

مشــاور رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور گفــت: کارمنــدان دولــت در 
صورتــی می تواننــد بــه تحصیــل در دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بپردازنــد 
کــه موافقتنامــه رســمی وزارتخانــه یــا ســازمان متبــوع خــود، مبنــی بــر شــرکت 
ــوزش  ــز آم ــه مرک ــام ب ــدارک ثبت ن ــایر م ــراه س ــه هم ــا را ب در کاس ه

ــد. ــه کنن ــی، ارای ــردی محــل قبول علمــی کارب
ــازارکار، علــی رضــا کریمیــان مشــاور رئیــس ســازمان ســنجش  ــه گــزارش ب ب
ــرش دوره هــای کارشناســی  ــام پذی ــاز ثبت ن ــه آغ ــا اشــاره ب ــوزش کشــور ب آم
ناپیوســته دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی، گفــت: کارمنــدان دولــت در صورتی 
ــه  ــد ک ــردی بپردازن ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــل در دانش ــه تحصی ــد ب می توانن
ــر شــرکت  ــوع خــود، مبنــی ب ــا ســازمان متب ــه ی موافقتنامــه رســمی وزارتخان
ــه همــراه  در کاس هــا، آزمایشــگاه ها و فعالیت هــای دیگــر دوران تحصیــل را ب
ــی،  ــردی محــل قبول ــه مرکــز آمــوزش علمــی کارب ــام ب ســایر مــدارک ثبتن

ــه کننــد. ارای
وی گفــت: هیــچ دانشــجویی مجــاز نیســت همزمــان در دو رشــته یــا دو مقطــع 
در موسســه های دولتــی یــا غیردولتــی تحصیــل کننــد. در صــورت تخلــف طبــق 

آیین نامــه انضباطــی دانشــجویان بــا وی رفتــار خواهــد شــد.

 تغيير رشته، مرخصی، انتقال و ميهمانی در نيمسال اول مجاز نيست

ــان  ــال و میهم ــی، انتق ــی تحصیل ــته، مرخص ــر رش ــان، تغیی ــه کریمی ــه گفت ب
شــدن در نیمســال اول تحصیلــی بــرای دانشــجویان مجــاز نیســت و از نیمســال 
تحصیلــی دوم بــه بعــد براســاس مجموعــه قوانیــن و مقــررات آموزشــی دانشــگاه 

ــل بررســی اســت. ــردی درخواســت ها قاب جامــع علمــی کارب
بــه نقــل از فــارس، وی بــا بیــان اینکــه کارکنــان مراکــز آمــوزش علمــی کاربردی 
اعــم از رســمی، پیمانــی، قــراردادی، شــرکتی، قــرارداد پــاره وقــت، مشــاوره یــا 
ســایر مــوارد مشــابه مجــاز نیســتند کدرشــته های مربــوط بــه مرکــز آموزشــی را 
کــه در آن خدمــت می کننــد، انتخــاب کننــد، افــزود: اگــر ایــن موضــوع رعایــت 
نشــود و ایــن افــراد در آن مرکــز آموزشــی قبــول شــوند، قبولــی آنــان »لغــو« 
ــه هیــچ وجــه نمی تواننــد داوطلــب تحصیــل در آن کدرشــته  خواهــد شــد و ب
محــل یــا کدرشــته محل هــای دیگــر شــوند. اگــر تحصیــل ایــن افــراد در مراکــز 
آمــوزش علمــی کاربــردی در هــر مرحلــه ای از تحصیــل بــرای دانشــگاه محــرز 
ــع علمــی  ــررات آموزشــی دانشــگاه جام ــن و مق ــر قوانی ــف براب ــا متخل شــود ب

کاربــردی رفتــار خواهــد شــد.

جشنواره سرباز ماهر
و اشتغال برگزار می شود

شمارش معکوس برای رقابت 
1/5 میلیون نفر درکنکور

برنامه سازمان امور اداری 
و استخدامی برای اصالح

قانون استخدام 

هوش مصنوعی و فناوری های نرم  
در خدمت  افکارسنجی 

سازمان بورس و اوراق بهادار
برنامه استخدام دارد

»صنعت ومعدن« محور تولید و توسعه اشتغال دانش بنیان در کشور 
1

اعالم نتایج آزمون استخدامی
وزارت آموزش  و پرورش 

گمرک ایران در تدارک فراخوان
آزمون استخدامی 

چگونــه یک خانه بـازی
راه اندازی کنیم 

زیست بوم صنایع دستی
 و بیمه قالیبافان و راهنمایان 

گردشگری

11

2

5

3 2

7

3

3

8 10

شركت هورام سازه پارسيان در زمينه توليد درب و پنجره جهت تکميل 
كادر خود از واجدين شرايط دعوت به همکاري مي نمايد:

پرسنل فروش:   خانم يا آقا با حداقل مدرك كارشناس

گرايش هاي )مديريت بازرگاني، مهندسي عمران و معماري(
سابقه كار : حداقل سه سابقه كار فروش در صنعت ساختمان، با شرايط و مزاياي مناسب

                   متقاضيان رزومه خود را به ايميل  
                     يا شماره واتساپ 09385026437 ارسال نمايند

info@hooramco.com

بیمه، بیمه تکمیلی در یک شرکت معتبر در اصفهان

شرايط احراز:
• ميزان تحصيالت: كارشناسی يا كارشناسی ارشد

 )فارغ التحصيل دانشگاه های معتبر در اولويت می باشند(
• رشته تحصيلی: حسابداری

• سن: حداكثر 35 سال
• سابقه كار مفيد حداقل 2 سال

• تســلط نســبی يــا كامــل بــه مــاژول هــای مالــی )حســابداری خزانــه، حســابداری 
فــروش، حســابداری حقــوق و دســتمزد، حســابداری انبــار و ...(

• تسلط به ارسال گزارشات فصلی و گزارشات ماليات بر ارزش افزوده
• آشنائی با قوانين بيمه سازمان تامين اجتماعی و سازمان امور مالياتی

• توانمندی و تسلط كامل در انجام فرآيندهای حسابداری

• آشنائی با نرم افزار راهکاران سيستم
Office تسلط به نرم افزار •

• ساكن اصفهان، ترجيحا ساكن خيابان جی
• جنسيت: آقا، خانم

• نوع قرارداد: تمام وقت
• سابقه كار: دارای سابقه كار

مزايا:
• بيمه، بيمه تکميلی، بيمه تامين اجتماعی

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را
 در واتساپ شماره 09136000296 ارسال نمايند.

لطفا از تماس تلفنی خودداری نماييد.

کارشناس حسابداری

به مناسبت روز صنعت و معدن بررسی شد

سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران 

)ایدرو(؛ دیروز، 
امروز، فردا
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تفاوت حقوق و دستمزد کارمندان
 و تنوع قانون در حوزه استخدام 

اصالح می شود
رئیـس  و  جمهـوری  رئیـس  معـاون 
سـازمان اداری اسـتخدامی کشـور گفت: 
تفـاوت حقـوق و دسـتمزد کارمنـدان در 
خـارج از ُحکـم کارگزینـی افـراد اسـت 
کـه اصـاح ایـن شـرایط در دسـتور کار 

دارد. قـرار 
لطیفـی«  »میثـم  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
بـه  پاسـخ  در  خبرنـگاران  جمـع  در 
در  پرداختـی  سـازی  همسـان  سـوال 
شـرکت های  و  اجرایـی  دسـتگاه های 
دولتـی، افزود: در این راسـتا سـه مسـیر 

پیگیـری می شـود، کـه در مسـیر کوتـاه مـدت پیشـنهاداتی در مجموعـه دولت اسـت 
گیـرد. از حکـم صـورت  در خـارج  اقداماتـی  کـه 

وی بیـان کـرد: دسـتگاه هایی کـه از قوانیـن مربوطـه مانند قانون اسـتخدام کشـوری 
تبعیـت می کننـد، روی ُحکـم خیلـی تغییـری ندارنـد، آنچـه تفاوت اسـت در خارج از 

ُحکـم اسـت که رسـیدگی بـه این مهم در دسـتور کار اسـت.
معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور ادامـه داد: در 
بلنـد مـدت هـم باید به سـمت قانـون جامع مشـترک برسـیم، تنـوع قانـون در حوزه 

اسـتخدام باعـث شـده مسـائلی ایجـاد کـرده کـه باید مـورد بررسـی قـرار گیرد.
لطیفـی عنـوان کـرد: تنـوع اگر مبتنـی بر بهـره وری و عملکرد باشـد خوب اسـت اما 
اگـر مبتنـی بـر تفاوت هـای برخـورداری دسـتگاه ها از بودجـه عمومـی و درآمدهـای 

اختصاصی باشـد مناسـب نیسـت.
معـاون رئیـس جمهور و رئیس سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور در خصوص رابطه 
اسـتخدامی نیـز گفـت: همـکاری با مجلس شـورای اسـامی در این راسـتا وجود دارد 
و اعتقـاد داریـم ایـن موضـوع الیحـه نمی خواهـد، بلکـه نیازمنـد اراده جمعـی اسـت 
تـا بتوانیـم در مجموعـه دولـت کسـانی را کـه کار جـاری و تخصصـی دولـت را انجام 
می دهنـد رابطـه اسـتخدامی آنهـا از شـرکتی به رابطـه قـرارداد کار معیـن، پیمانی یا 
حتـی در سـطوحی بـه رسـمی تغییر کند و این مسـتلزم آن اسـت کـه ظرفیت وجود 

داشـته باشـد زیـرا طبق قانـون، برنامه هـا نبایـد دولت را بـزرگ کند.
لطیفـی بیـان کـرد: از آن طـرف هـم بـرای مـا مهـم اسـت کـه از نیروهایـی کـه در 
مجمـوع دولـت زحمـت می کشـند اسـتفاده کنیـم، پیـش بینی این اسـت کـه بتوانیم 
بـا آزمون هـای اسـتخدامی خـاص بـرای ایـن افـراد کـه بـا دولـت همـکاری می کنند 

زمینـه جـذب را متناسـب بـا نیازهـای واقعـی دسـتگاه ها ایجـاد کنیـم.

طرح زیست بوم صنایع دستی ایران، 
بیمه قالیبافان و راهنمایان گردشگری 

در دستور کار
سـخنگوی کمیسـیون فرهنگـی مجلس 
میـراث  وزارت  جـدی  پیگیـری  از 
فرهنگـی و گردشـگری بـرای راه انـدازی 
بیمـه قالیبافـان و افـراد فعـال در حـوزه 

داد. خبـر  گردشـگری 
راسـتینه  احمـد  بـازارکار  گـزارش  بـه 
هفشـجانی، در تشریح نشست کمیسیون 
فرهنگـی مجلـس، گفـت: در این جلسـه 
ضرغامـی وزیـر میـراث فرهنگـی، صنایع 
خصـوص  در  گردشـگری  و  دسـتی 
برنامه هـای آن وزارتخانه در تحقق شـعار 

سـال همـراه بـا معاونان خود حضور داشـتند و گزارشـی در مورد احصای کسـب و کارهای 
نویـن و جلوگیـری از انسـداد مسـیر اسـتارت آپ هـا ارائـه کردنـد و همچنیـن، آقاتهرانی 

رئیـس کمیسـیون فرهنگـی در مـورد اهمیـت پیشـبرد شـعار سـال تاکیداتـی داشـتند.
نماینـده مـردم شـهرکرد، بن، سـامان در مجلـس یازدهم با اشـاره به ظرفیت دانـش بنیان ها، 
اسـتارت آپ هـا و پلنفـرم هـا در توسـعه گردشـگری امـن و پایـدار بـر تشـکیل اتـاق فکر 
گردشـگری اشـاره و تاکیـد کرد و افـزود: اتاق فکر گردشـگری با احصاء نیازهـا؛ ضرورت ها 
و اولویت هـای گردشـگری در اسـتان هـا را مـورد بررسـی قـرار می دهـد و می توانـد موانع 
موجود در مسـیر صنعت گردشـگری را برداشـته و با ظرفیت اسـتارتاپ ها و شـرکت های 

دانـش بنیـان در سراسـر کشـور امکان فعـال کردن حوزه گردشـگری وجـود دارد.
راسـتینه ادامـه داد: در ایـن جلسـه در مـورد تحقـق شـعار سـال، معاونـت وزارتخانـه، 
گزارشـات مبسـوطی را ارائـه کردنـد و مقـرر شـد یـک بسـته حمایتـی در مـورد 
ضـرورت هـای ارتقـاء بازاریابـی در مـورد صنایع دسـتی ارائه شـود، همچنیـن فقدان یک 
پلتفـرم در صنایـع دسـتی شناسـایی شـده کـه تصمیـم بر آن اسـت تـا برنامـه جامعی 

در خصـوص آن طراحـی شـود.
رئیـس کمیتـه تربیـت بدنـی کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسـامی یادآور شـد: 
وزارتخانـه ظـرف ۹ مـاه گذشـته تـاش کـرده بـا ایجاد یـک پلتفرم توسـعه “زیسـت بوم 
صنایـع دسـتی ایـران” را مطـرح کند و درصـدد رفع این خاء در حوزه گردشـگری باشـد. 
همچنیـن مقرر شـد گزارشـی از عملکـرد این پلتفرم به کمیسـیون ارائه شـود و همچنین 
ظرفیـت هـای آن هـا بـا جزئیـات در قالـب برنامـه ظـرف روزهـای آینـده در کمیسـیون 

تشـریح شود.
وی ادامـه داد: در ایـن نشسـت نماینـدگان کمیسـیون خواسـته ها و مطالبات کارشناسـی 
خـود را در قالـب تحقـق شـعار سـال مطـرح کردنـد کـه ضرغامی پاسـخگوی آنهـا در این 

راسـتا بود.
راسـتینه یـادآور شـد: در این جلسـه در مـورد تحقق تبصـره 18 در حوزه اشـتغال آفرینی 
در حیطـه گردشـگری، میـراث فرهنگـی و صنایع دسـتی گزارشـاتی ارائه شـد و همچنین 
اعتبـارات اختصـاص یافته مصوب شـده تبصـره 14 بـه وزارتخانه میراث گردشـگری مورد 

بررسـی قرار گرفت.
وی ادامـه داد: موضـوع بیمـه قالیبافـان و راهنمایـان گردشـگری از اهـم موضوعـات مورد 
توجـه کمیسـیون فرهنگـی بـود که بـا حضور ضرغامـی مورد بررسـی قرار گرفـت. تاکنون 
گزارشـی در ایـن مـورد بـه کمیسـیون ارائـه نشـده اسـت، بـر همین اسـاس مقرر شـد در 

اولیـن فرصـت مشـکات این گـروه مـورد توجه قـرار بگیرد.
سـخنگوی کمیسـیون فرهنگی در ادامه یادآور شـد: عدم تشکیل شـورای عالی گردشگری 
از دغدغه هایـی بـود کـه غامرضا منتظری یکی از اعضای این کمیسـیون در جلسـه مطرح 
کردنـد. در ایـن جلسـه مقرر شـد، کمیسـیون روی نیازهای قانونـی وزارتخانه گردشـگری 

در دوران پسـا کرونا در جهت توسـعه گردشـگری، صنایع دسـتی، الیحه ای ارائه کنند.

معاون رئیس جمهور: 

متوسط دریافتی سرباز ها بیش از ۳ میلیون تومان

رئیس مجلس در مشهد مقدس: 

اسـامی  شـورای  مجلـس  رئیـس 
مجلـس  اقدامـات  بـه  اشـاره  بـا 
دریافتـی  متوسـط  گفـت:  یازدهـم 
میلیـون   ۳ از  بیـش  بـه  سـرباز ها 

اسـت. یافتـه  افزایـش  تومـان 
محمدباقـر  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
نشسـت  هجدهمیـن  در  قالیبـاف 
و  اسـتادان  هم اندیشـی  دبیـران 
کـه  کشـور  دانشـگاه های  نخبـگان 
شـد  برگـزار  مقـدس  مشـهد  در 
مـا  جامعـه  در  دیـن  اظهارداشـت: 
منبـع معرفـت و مولد قدرت اسـت 
و بایـد بـه ایـن امـر در حکمرانـی 

شایسـته بـاور داشـت؛ قـرار نیسـت دیـن بازیچـه سیاسـت ورزی مـا 
شـود بلکـه دیـن بایـد سـنجش سیاسـت ورزی و حکمرانـی مـا شـود.

رئیـس  مجلـس شـورای اسـامی گفـت: نمی توانیـم بـه دشـمن بـاج 
بازدارندگـی محکـم عمـل کرده ایـم  در  و همـان طـور کـه  بدهیـم 
اهـل گفـت وگـوی مبتنـی بـر عقـل یادگیـری و متصـل به وحـی نیز 

هسـتیم ولـی هیـچ گاه در برابـر دنیـا مقلـد منفعـل نخواهیـم بـود.
وی افـزود: متاسـفانه افـرادی در جبهـه انقـاب فکـر می کننـد چون 
حـزب اللهـی هسـتند بایـد جایـی و پسـتی داشـته باشـند در حالـی 
کـه پاسـخ دشـمنی دشـمنان فقـط کار اسـت و کار و اگـر دیـروز 
اگـر  می خواهیـم.  کارنامـه  امـروز  می خواسـتیم  رزومـه  افـراد  از 
می خواهیـم در مسـیر و خدمـت بـه شـهدا، انقـاب، اسـام و مـردم 

حرکـت کنیـم فقـط بایـد کاری 
کنیـم کـه کارآیی دیـن در اداره 

جامعـه اثبـات شـود.
رئیـس مجلس شـورای اسـامی 
یازدهـم  مجلـس  در  گفـت: 
شـنبه  سـه  روز هـای  جلسـات 
صحن علنـی به مباحـث نظارتی 
اختصـاص دارد و پیگیـری دقیق 
انجـام می شـود؛ براسـاس قانون 
مصـوب مجلـس در سـال جاری 
بایـد افـرادی کـه جـزو ۳ دهک 
محروم هسـتند بـا اعتبـار 6 هزار 
میلیـارد تومانـی مصـوب شـده به 
صـورت رایگان بیمه شـوند. در سـه ماهـه اول امسـال 5 میلیون و ۳7۹ 
هـزار نفـر از 6 میلیـون نفـر بـه صورت رایـگان بیمه شـده انـد درحالی 

کـه ایـن افـراد سـال ها در ایـن موضـوع مشـکات جـدی داشـتند.
وی اظهارکـرد: کاری کـه مجلـس یازدهـم انجـام داد ایـن بـود کـه 
را  می کننـد  دریافـت  کارگـران  کـه  حقوقـی  حداقـل  کـرد  مصـوب 
سـربازان متاهـل هـم دریافت کنند. بیـش از 500 هزار جـوان ایرانی 
درگیـر ایـن مسـئله هسـتند و گاهـی برخـی بـه سـربازی می رفتند و 
چـون پول نداشـتند تا یک سـال بـه مرخصـی نمی آمدند، امـا اکنون 
بـا قانـون مجلـس، متوسـط دریافتـی سـربازان بیـش از ۳ میلیـون 

باید باشـد. تومـان 

رشد سه برابری تقاضا برای تحصیل
 در رشته های هنر

رییـس سـازمان امور دانشـجویان از رشـد 
در  تحصیـل  بـرای  تقاضـا  برابـری  سـه 
رشـته هـای هنـر طی یـک دهه خبـر داد 
و گفـت: در سـال ۹0 تنهـا 5۳ هـزار نفـر 
تقاضـا بـرای تحصیـل در ایـن رشـته هـا 
وجـود داشـت و بعـد از یـک دهه، امسـال 
شـاهد 161 هـزار متقاصی در رشـته های 

هسـتیم. هنری 
به گزارش بازارکار، دکتر هاشـم داداش پور در 
مراسـم تودیـع و معارفـه رئیـس دانشـگاه 
هنـر اصفهان بـا بیان ایـن مطلب اظهـار کرد: 
باتوجـه بـه ظرفیت فـراوان هنر بـه عنوان 
یـک ابـزار در پیشـبرد اهـداف ملت هـا و 
انتقـال آرمان هـا و اندیشـه ها، متاسـفانه بدلیـل عـدم ایجـاد پـل ارتباطـی بـا صنعـت و 

اقتصـاد، کمتـر از ایـن پتانسـیل اسـتفاده مطلـوب بعمـل آمده اسـت.
رییـس سـازمان امـور دانشـجویان در ادامـه بـا اشـاره بـه چهـار دانشـگاه هنـر تهـران، 
تبریـز، شـیراز و اصفهـان، که در سـه دهه گذشـته تاسـیس شـدند، از آنها بعنـوان چهار 
مکتـب هنـری نـام بـرد و گفـت : همانطـور که در گذشـته مکتـب اصفهان و شـیراز و ... 
را داشـتیم، بایـد امـروز نیـز ایـن دانشـگاه ها بـا تجهیز بـه علـم روز و امکانـات و پرورش 

سـرمایه های انسـانی، بـه احیـای مکتب هـای ارزشـمند هنـری گذشـته بپردازند.
داداش پـور در ادامـه بـه اقبـال جوانـان به رشـته های هنری اشـاره کرد و خاطر نشـان سـاخت : 
در سـال 1۳۹0 از یـک میلیـون و ۲80 هـزار دانشـجو، تنهـا 5۳ هـزار نفـر تقاضـا بـرای 
ایـن رشـته هـا وجـود داشـت و بعـد از یک دهـه، امسـال شـاهد 161 هـزار متقاصی در 
رشـته های هنـری هسـتیم و ایـن یعنـی رشـد سـه برابـری و ایـن نشـانگر عاقمنـدی 
الیه هـای اجتماعـی جامعـه بـه هنر اسـت کـه وظیفـه وزارت علـوم را در پاسـخگویی به 

مطالبـات هنـری بیـش از گذشـته می نمایـد.
معـاون وزیـر علـوم به تقسـیم بندی دانشـگاه ها پرداخـت و بیان کرد: نسـل اول دانشـگاه ها 
را آمـوزش محـور می تـوان نـام نهـاد، نسـل دوم را پژوهـش محـور و نسـل سـوم، نسـل 
کارآفریـن هسـتند و انتظـار مـی رود دانشـگاه های هنـر  در کنـار انجـام ماموریت هـای 
آمـوزش و پژوهـش بـا نگاهـی ویژه بـه کارآفرینـی در حـوزه هنرهای صنایع اسـامی در 
سـطح آکادمیـک نسـبت به تجهیـز و راه اندازی کارگاه هـای متعدد کارآفرینـی هنر اقدام 

نماینـد و بـا پیونـد بـا اقتصاد به رشـد و شـکوفایی برسـند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان امـور دانشـجویان، وی از دانشـگاه ها بـه عنـوان 
مهمتریـن و ارزشـمندترین دارایـی هـر اسـتان نـام بـرد و از مجموعـه مدیـران دولتـی 
اسـتان ها در خواسـت توجـه ویـژه بـه ایـن سـرمایه ها نمـود و تاکیـد کـرد: در دولـت 
سـیزدهم اختیـارات قابـل  توجهـی به اسـتانداران داده شـده و هـر اسـتاندار نقش دولت 

را در اسـتان ایفـا می کننـد.

ضرورت تشکیل مراکز کارآفرینی 
و نوآوری و مراکز رشد در دانشگاه ها

معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم، 
گرنـت  اعطـای  فنـاوری،  و  تحقیقـات 
دسـتیار  طـرح  اجـرای  فنـاوری، 
فنـاوری، ایجـاد پردیس هـای فناوری، 
و  افرینـی  کار  ترویـج  ملـی  طـرح 
برگـزاری تورهـای فنـاوری را از جملـه 
سـال  در  معاونـت  ایـن  هـای  برنامـه 
»تولیـد، دانـش بنیان و اشـتغال آفرین« 

کـرد. اعـام 
بـه گزارش بـازارکار، دکتر علـی خیرالدین، 
معـاون فناوری و نـوآوری وزارت علوم، 
سـیزدهمین  در  فنـاوری  و  تحقیقـات 
چهـار  منطقـه  سیاسـتگذاری  اجـاس 
پژوهشـی کشـور در دانشـگاه قـم گفـت: خوشـبختانه امسـال از سـوی مقـام معظـم 
رهبـری سـال »تولیـد، دانـش بنیـان و اشـتغال آفریـن« نامگـذاری شـده اسـت که 
باید دارای دو خصوصیت اشـتغال آفرینی و دانش بنیانی داشـته باشـد. بنابراین ضرورت دارد 
یـن بایـد تولیدمـان  کنیـم. عاوه برا پیـدا  ورود  مقولـه  یـن  ا بـه  نحـوی  بـه  مـا 

نیـز مبتنـی بـر نیـاز کشـور باشـد.
وی افـزود: امسـال بـرای تحقـق شـعار سـال، ماموریـت هایی ماننـد ظرفیت سـازی، 
تسـهیل گـری و بهبـود سـاختارهای زیسـت بـوم فنـاوری، نـوآوری و کارآفرینـی بـا 
از طریـق  فنـاوری  و  پـارک هـای علمـی  و  پژوهشـگاه هـا  محوریـت دانشـگاه هـا، 
گفتمـان سـازی، شـبکه سـازی و تعامـل بـا ذینفعان کلیدی ملـی و بیـن المللی را در 

برنامـه کاری خـود قـرار داده ایـم.
وی بـه اولویـت هـای ایـن معاونـت اشـاره کـرد و اظهار داشـت: اولویت اصلـی وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در دولـت سـیزدهم داشـتن مرجعیـت علمی، دیپلماسـی 
نـوآوری  و همچنیـن  داد هدفمنـد  بـرون  و  پژوهشـی  و  آموزشـی  فنـاوری،  و  علـم 
فرهنگـی اسـت. از اینـرو بـر بحـث توسـعه زیسـت بـوم نـوآوری فنـاوری بـا محوریت 
سـه مجموعـه دانشـگاه، پژوهشـگاه و پـارک هـای علـم و فنـاوری تاکیـد داریـم. وی 
افـزود: یکـی دیگـر از طـرح هـای ما کـه در مـاده 1۲ قانون جهـش تولید دانـش بنیان 

بـر آن تاکیـد شـده اسـت، توسـعه اکوسیسـتم نـوآوری هـا اسـتان ها اسـت.
خیرالدیـن عنـوان کـرد: پیشـنهاد مـن ایـن اسـت در دانشـگاه هـا ابتـدا مراکـز کار 
آفرینـی و نـو آوری ایجـاد شـود. هـر دانشـگاهی کـه ایـن مرکـز را نـدارد مـی توانـد 
را  آنجـا درخواسـتش  و  ببـرد  امنـا  بـه شـورای دانشـگاه و هیـات  را  درخواسـتش 
مصـوب کنـد. بـه گفتـه وی، اکنون در دانشـگاه قم مرکز رشـد قوی داریـم. پس هدف 
بعـدی مـا بایـد ایجـاد پردیـس فنـاوری و نـوآوری بـا مشـارکت پـارک و علـم فناوری 

باشد. اسـتان 
وی خاطـر نشـان کـرد: اکنـون راه انـدازی پردیـس هـای اسـتانی طبـق مـاده 6 بند 
قانـون جهـش دانـش بنیـان قانونـی و توسـط رئیـس جمهـور ابـاغ شـده اسـت؛ 
در حـال حاضـر وزارت علـوم و وزارت بهداشـت مـی تواننـد مجـوز پردیـس هـا و 
پـارک هـای علـم و فنـاوری را بدهنـد. امتیـاز راه انـدازی پردیـس نیز این اسـت که 
دانشـگاه هـا هـم پـارک داری را یـاد می گیرنـد و هم واحدهـای فناور آنهـا از معافیت 

مالیاتـی نیـز برخـوردار می شـوند.
ایـم.  کـرده  افتتـاح  یـزد  دانشـگاه  در  را  دانشـگاهی  پردیـس  نخسـتین  گفـت:  وی 
همچنیـن پردیـس سـامت نیـز در اسـتان خراسـان رضوی افتتاح شـده اسـت. اخیرا 
در دانشـگاه تبریـز نیـز پردیسـی راه انـدازی کرده ایم. در حـال حاضر ما بـا همکاری 
جهـاد کشـاورزی یـک سـری پردیس به نـام »دهکده فنـاوری و نوآوری کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی« تاسـیس مـی کنیـم. اگر در اسـتان قم هم ایـن پردیس ایجاد شـود، 

مـی توانیـم از پتانسـیل هـای خـوب آن بهـره بگیریم.
سـهم شـرکت های دانش بنیان اسـتان قم از واحدهای فناور مسـتقر در پارک علم و فناوری 

40 درصد اسـت

رییس سازمان امور دانشجویان خبر داد؛

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

رئیـس نهـاد نمایندگی مقـام معظم 
رهبـری در دانشـگاه ها گفـت: ما در 
رقمـی  تـک  فوتی هـای  بـه  حالـی 
رسـیدیم کـه در شـرایط تحریمـی 
ایـن تجربـه نشـان  قـرار داشـتیم؛ 
بـه جوانـان  می دهـد کـه مراجعـه 
نخبه دانشـگاهی می توانـد راه برون 
رفـت از مشـکات کنونی ما باشـد.

بـه گزارش بـازارکار، حجت االسـام 
رسـتمی  مصطفـی  والمسـلمین 
دبیـران  همایـش  هجدهمیـن  در 
نخبـگان  و  اسـتادان  هم اندیشـی 
دانشـگاهی سراسـر کشـور کـه در 

مشـهد مقـدس برگـزار شـد، ضمـن بیـان ایـن مطلـب اظهـار کـرد: در 
فضـای کنونـی کشـور، شـرایط مهـم و پیچیـده ای را تجربـه می کنیـم؛ 
از طرفـی در اثرگـذاری در محیـط بین الملـل، ارائـه الگوی زیسـت بدون 
وابسـتگی به نظام سـلطه و اسـتقال علمی و سیاسـی افتخـارات بزرگی 
نصیـب کشـورمان شـده و از سـوی دیگـر نظـم موجـود جهانـی به هـم 
ریختـه اسـت و دیگـر کشـورهای سـلطه گر نمی تواننـد ادعـا کننـد کـه 

حـرف اول را در جهـان می زننـد.
وی تصریـح کـرد: ایـن طغیان گری علیـه نظم دوقطبی جهانـی از انقاب 
اسـامی آغـاز شـد و بـه همین دلیل اسـت کـه می بینیم که این کشـور 
از سـوی آنهایـی کـه خـود را ابرقـدرت می داننـد، هـدف یـک جنـگ 
نابرابـر قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن میـان دانشـگاه نمـاد افتخارآفرینـی 
نظـام اسـامی مـا اسـت؛ قبـل از انقـاب 150 هـزار دانشـجو در مقاطع 
کاردانـی و کارشناسـی داشـتیم، امـا اکنـون میلیون ها دانشـجو و هزاران 
نخبـه ی علمی و دانشـگاهی و دارای تاثیر در نظام محاسـباتی دوسـت و 

دشـمن داریـم  تـا جایـی که هـدف دشـمنان در ترورها هسـتند.
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها بــا بیــان اینکه 

ــگاهی  ــی و دانش ــوت علم ــه ق نقط
مــا پــرورش و توجــه تخصصــی 
ــان  ــوده، خاطرنش ــات ب ــه موضوع ب
ــی  ــت انقاب ــس و دول ــرد: از مجل ک
ــت  ــری جه ــه میانب ــم ک می خواهی
بــه  ســریع تر  و  بهتــر  حرکــت 
ــاب  ــن انق ــای نوی ــمت آرمان ه س
مجموعــه  از  تــا  کننــد  ایجــاد 
ــر رشــته  ــای متخصصــان ه کانون ه
در دانشــگاه ها کــه یــا تشــکیل شــده 
و یــا در حــال تشــکیل اســت کمــک 
ــعه  ــت توس ــود و در جه ــه ش گرفت
در  پیــش  از  بیــش  بهــره وری  و 

حوزه هــای مختلــف حداکثــر بهره منــدی صــورت پذیــرد.
آمـار  بـه صفـر شـدن  اشـاره  بـا  حجت االسـام والمسـلمین رسـتمی  
کشـورهای  بـا  مقایسـه  و  تحریمـی  شـرایط  در  کرونـا  فوتی هـای 
توسـعه یافته  گفـت: مـا در حالـی بـه فوتی هـای تـک رقمی رسـیدیم و 
حتـی عـدد صفـر را هـم تاکنـون در دو روز بـه ثبـت رسـانده ایم کـه در 
شـرایط تحریمـی قـرار داشـتیم. ایـن تجربه نشـان می دهد کـه مراجعه 
بـه جوانـان نخبه دانشـگاهی می توانـد راه برون رفت از مشـکات کنونی 

باشـد. ما 
بـه نقل از ایسـنا، وی افـزود: هرگاه جامعه دانشـگاهی در تصمیم گیری ها 
و تصمیم سـازی ها دیـده شـدند به نتایـج خوب و افتخارات بزرگ دسـت  

یافته ایـم و بایـد از این ظرفیت به خوبی اسـتفاده شـود.
رئیـس نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه ها در پایـان 
گفـت : مـا می توانیـم بـا اتـکاء بـه تـوان و تخصـص نخبـگان علمـی و 
دانشـگاهی در مسـیر پیشـرفت و خـروج از مشـکات گام هـای بلنـدی 
محـل  بایـد،  کـه  آنگونـه  گروه هـا  ایـن  آنکـه  شـرط  بـه  برداریـم 

باشـند. مراجعـه 

مراجعه به دانشگاه و نخبگان، راه خروج از مشکالت کشور است

با حضور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری 
وکمیسیون فرهنگی مجلس بررسی شد

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، 

برای نخستین بار رخ داد؛

عضویت بخش تعاون ایران در هیات مدیره اتحادیه بین المللی 
)ICA( تعاون

اتحادیـه  مدیـره  هیـات  انتخابـات 
در   )lCA( تعـاون  بین المللـی 
سـویا اسـپانیا برگـزار شـد و بخش 
ایـن  عضویـت  بـه  ایـران  تعـاون 

آمـد. در  هیـات 
وزارت  از  بــازارکار  گــزارش  بــه 
تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی، در 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــات ب ــن انتخاب ای
ــا  اتــاق تعــاون ایــران موفــق شــد ب
ــی  ــای جهان ــن از رقب ــی گرفت پیش
خــود از بیــن 110 کشــور صاحــب 
نفــوذ و قدرتمنــد در بخــش تعــاون 

 )ICA( ــه بیــن المللــی تعــاون ــره اتحادی ــه عنــوان عضــو هیــات مدی ب
ــود. ــاب ش انتخ

ــی )ICA( را  ــره جهان ــات مدی ــران در هی ــگاه ای ــای آراء و جای ارتق

و  فعالیت هــا  حاصــل  می تــوان 
تعامــل نزدیــک بخــش تعــاون 
و  جهانــی  نهضــت  بــا  کشــور 
منطقــه ای تعــاون در دنیــا دانســت 
و آن را بــه عنــوان حرکتــی رو بــه 

ــرد. ــر ک ــرفت تعبی ــو و پیش جل
الزم بـه ذکـر اسـت کـه سـازمان 
جهانی )ICA( قدمتی 1۳0 سـاله  
و بـا عضویـت 110 کشـور داشـته 
کـه کشـور ایـران بـرای اولیـن بار 
سـال ها   ایـن  طـی  در  توانسـت 
بـه عضویـت در هیـات مدیـره این 

درآید. سـازمان جهانـی 
»بهمـن عبداللهـی« رییـس اتـاق تعـاون ایـران بـه عنـوان منتخـب 
هیئـت مدیـره اتحادیـه جهانـی تعـاون به مدت 4 سـال بـه نمایندگی 

از بخـش تعـاون ایـران برگزیده شـد.

برای نخستین بار در ایران صورت گرفت؛

راه اندازی رشته »جرم یابی دیجیتال« در دانشگاه تربیت مدرس
برای نخسـتین بار در ایران، رشـته 
مقطـع  در  دیجیتـال«  »جرم یابـی 
دانشـگاه  توسـط  کارشناسی ارشـد 

تربیـت مـدرس ارائه شـد.
رشـته  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
دیجیتـال«  »جرم یابـی  تحصیلـی 
با هـدف تربیـت نیـروی متخصص 
در توسـعه نرم افزارهـای جرم یابـی 
و  طرح هـا  انجـام  دیجیتـال، 
پـروژه هایـی در زمینـه جرم یابـی 
و  رایانـه ای  جرایـم  دیجیتـال، 

امنیـت سـایبری ایجاد شـده اسـت.
رشـته،  محتـوای  بـه  توجـه  بـا 
داوطلبـان آزمـون رشـته مهندسـی 
کامپیوتـر، بـرای ورود بـه ایـن دوره 
کننـد. رشـته  انتخـاب  می تواننـد 

بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه 
بـرای  عاقمنـدان  مـدرس،  تربیـت 
اطاعـات بیشـتر دربـاره این رشـته 
به دفترچـه آزمون کارشناسی ارشـد 

1401 مراجعـه کننـد.
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از سوی سازمان سنجش اعالم شد      ◄
برگزاری چند نوبت آزمون  

استخدامی  برای جذب 
نیروی متخصص

آگهی فراخوان استخدام منتشر می شود

معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق 
بهادار خبر داد؛ ◄

نتایج آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش
نتایـج آزمـون اسـتخدامی وزارت آمـوزش و پـرورش از 

طریـق سـایت سـازمان سـنجش اعـام شـد.
بـه گـزارش بـازارکار ؛ اسـامی پذیرفته شـدگان آزمـون 

اسـتخدامی وزارت آمـوزش و پـرورش اعـام شـد.
سـازمان سـنجش بـا صـدور اطاعیـه ای اعام کـرد: بـه اطاع 
داوطلبـان شـرکت کننـده در نهمیـن امتحـان مشـترک 
فراگیـر دسـتگاه های اجرایی کشـور ) آزمون اسـتخدامی 
وزارت آمـوزش و پـرورش بـه تاریخ های برگـزاری 15 و 
16 اردیبهشـت 1401 ( می رسـاند کـه کارنامـه اعـام 
بـه  مربـوط  رشـته های شـغلی  متقاضیـان  اولیـه  نتایـج 
وزارت مذکـور از روز جمعـه مـورخ سـوم تیـر در درگاه 
بـه  کشـور  آمـوزش  سـازمان  سـنجش  رسـانی  اطـاع 

نشـانی: www.sanjesh.org  قـرار خواهـد گرفـت.
لـذا متقاضیـان پـس از دریافـت نتیجـه آزمـون مزبـور، 

در صورتـی کـه بـر اسـاس نتیجـه منـدرج در کارنامـه 
بـرای  ظرفیـت  چندبرابـر  معرفی شـدگان  جـزء  آزمـون 
شـرکت در مرحله بررسـی اسـناد و مدارک خوداظهاری 

پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  اسـتخدامی  مصاحبـه  و 
تاریـخ  در  بعـدی،  اقدامـات  بـرای  موظفنـد  می باشـند، 
چهـارم تیرمـاه 1401 بـه آدرس درگاه اطـاع رسـانی 
اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان هـا به شـرح جدول 
و  توضیحـات  براسـاس  و  مراجعـه  اطاعیـه  ایـن  ذیـل 
زمـان بندی هـای منـدرج در اطاعیـه اداره کل آمـوزش 
و پـرورش مربوطـه، از زمـان و مـکان دقیـق مصاحبـه 
اسـتخدامی خـود اطـاع یافتـه و اقـدام الزم بعمـل آورند.

الزم بـه ذکراسـت مصاحبـه اسـتخدامی از روز دوشـنبه 
مـورخ 6 تیـر 1401 آغـاز و حداکثـر تـا روز سـه شـنبه 
21 تیـر 1401 طبـق زمـان بنـدی  اعام شـده از سـوی 
)اسـتان  مربوطـه  اسـتان  وپـرورش  آمـوزش  کل  اداره 

شـغل محـل مـورد تقاضـا( پایـان خواهـد یافـت.

رییس کل گمرک ایران: ◄

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره(:     ◄
ایجاد 150 هزار کارگاه آموزش مهارتی

 در دستورکار کمیته امداد است

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد     ◄
جذب نیروی امریه در وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی

دعوت به همکاری دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( گفت: در شرایط کنونی داشتن 
مهارت و فراگیری فنون اشتغال ضروری بوده 
و امسال ایجاد 150 هزار کارگاه آموزش مهارتی 

در دستور کار کمیته امداد قرار گرفته است.
به گزارش بازارکار، مرتضی فیروزآبادی  در دیدار 
با معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: 
ایجاد 500 هزار فرصت شغلی در کشور در سال 

جاری به عهده کمیته امداد گذاشته شد.
وی از تسهیل مسیر اشتغال برای مددجویان 
داد  خبر  خانواده  فرزندان  روی  تمرکز  و 
همچون  باید  اشتغال  وام  ضامن  افزود:  و 
سقف  افزایش  دنبال  به  و  باشد  ازدواج  وام 
تسهیات بانکی از روش های مختلف هستیم.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 
کیفیت بخشی  بحث  در  گفت:  خمینی)ره( 
مشاغل، چند راهبرد مانند انعقاد تفاهم نامه 
با شرکت های بزرگ و حمایت و پشتیبانی از 
کسب و کارهای خرد را اجرا کردیم بطوری 
حوزه  در  شغل  هزار   40 راستا  این  در  که 

کشاورزی ایجاد شد.
شغل  هر  ایجاد  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
به باالی 100 میلیون تومان تسهیات نیاز 
است و دیگر این میزان اعتبار پاسخگو نیست 
از  نیاز به حمایت دولت بیش  بهمین دلیل 

سال های قبل برای ایجاد اشتغال در پنج دهک 
جامعه داریم.

امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون 
به  توجه  با  کرد:  اضافه  )ره(  خمینی  امام 
مجازی،  فضای  در  اجتماعی  کاربران  رشد 
آموزش های  دریافت  با  نهاد  این  مددجویان 
به  توانند  می  کار  و  کسب  مشاوره  و  الزم 

عرصه فعالیت در مشاغل جدید وارد شوند.
در  بانکی  اعتبارات  تخصیص  گفت:  وی 
بانک  همکاری  با  ممکن  زمان  کوتاهترین 
مرکزی از ابتدای سال به بانک ها اباغ شد و 
تسهیات صندوق امداد والیت از ۳0 میلیون 

به 50 میلیون تومان افزایش یافته است.
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  مدیر 
اصفهان نیز در این جلسه با اعام اینکه یک 
چهارم از تعهد اشتغالزایی در استان بر عهده 
است،  اصفهان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 
گفت: کمیته امداد استان متعهد به ایجاد فرصت 
شغلی و اشتغالزایی برای 41 هزار و ۷00 نفر است 

که تعهد سنگینی بشمار می آید.
میثم مداحی با بیان اینکه 26.5 درصد از فرصت 
شغلی استان بر عهده کمیته امداد است، اظهار 
داشت: برای ایجاد هر فرصت شغلی حداقل به 

200 میلیون تومان پول نیاز است.

ــا کنــون  ــران گفــت: از حــدود 12 ســال گذشــته ت  رییــس کل گمــرک ای
مجــوز اســتخدامی در گمــرکات صــادر نشــده اســت و بــا کمبــود نیروی انســانی 

مواجــه هســتیم.
ــان اداره کل  ــا کارکن ــدار ب ــی در دی ــا مقدس ــازارکار، علیرض ــزارش ب ــه گ ب
گمــرک اســتان اصفهــان افــزود: فقــط 2 مجــوز کوچــک اســتخدامی 

ــد. ــی نش ــن مال ــه تامی ــود ک ــش ب ــال پی ــد س ــه چن ــوط ب مرب
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت پیگیــری هایــی در زمینــه جــذب نیــرو، 
ــد  ــوان اســتخدام منتشــر خواه ــی فراخ ــی شــد و آگه ــن مال انجــام و تامی
شــد، ادامــه داد: پیگیــر مجوزهــای اســتخدامی هســتیم تــا بتوانیــم کمکــی 

بــه همــکاران بویــژه در مرزهــا داشــته باشــیم.
رییــس کل گمــرک ایــران اظهــار داشــت: بعضــی از همــکاران ســه شــیفت 
ــا بازنشســته شــدند و خروجــی  ــه کار هســتند، برخــی از نیروه مشــغول ب
ــام  ــگان انج ــاوری و ی ــای فن ــه ه ــژه در زمین ــا ورودی بوی ــتیم ام داش

ــم. ــرک داری ــرو در گم ــود نی ــت و کمب ــده اس نش
ــه ای را  ــانی بهین ــع انس ــع مناب ــد توزی ــرد: بای ــان ک ــی خاطرنش مقدس
ــت و  ــده اس ــته ش ــه نوش ــن زمین ــتورالعمل ها در ای ــه دس ــم ک ــام دهی انج

ــد. ــد ش ــرا خواه ــل اج ــور کام ــه زودی بط ب
رییــس کل گمــرک ایــران افــزود: بــا توجــه بــه پیگیــری هــای انجــام شــده 
توســط دفتــر آمــوزش و همــکاری هــای بیــن المللــی، امکانــات خوبــی در 
ــیه  ــوان بورس ــی ت ــود دارد و م ــی وج ــر آموزش ــورها از نظ ــی از کش بعض

ــرد. ــری ک ــورها پیگی ــن کش ــگاه های ای ــکاران را در دانش هم
ــا بیــان اینکــه همــه مــا بایــد کمــک کنیــم تــا گمــرک مقتــدر  مقدســی ب
ــه  ــد ک ــی ده ــار داشــت: شــواهد نشــان م ــی داشــته باشــیم، اظه و مطلوب
گمــرک رشــد خوبــی را در مســائل مختلــف خواهــد داشــت کــه ایــن امــر 

ــا کمــک همــکاران محقــق خواهــد شــد. مهــم ب
رییــس کل گمــرک ایــران همچنیــن در مراســم بهــره بــرداری از ســاختمان 
ــا  یرن ا ــگار  ــا خبرن ب ــو  ــت وگ ــان در گف ــرک اصفه ــت گم ــگان حفاظ ی
ــرک  ــت گم ــگان حفاظ ــای اداری ی ــاختمان و فض ــت: س ــار داش اظه
اصفهــان بــه تجهیــزات مختلفــی مجهــز شــده اســت و در راســتای 

رســالت و وظایــف ایــن یــگان کمــک خواهــد کــرد.

وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا توجـه 
بـه ظرفیـت ایجاد   شـده در اصـل 14۷ قانون 
اساسـی جمهوری اسـامی ایران، در نظر دارد 
از تـوان علمـی و تخصصـی فـارغ التحصیان 
دانشـگاهی در قالـب جـذب نیروهـای امریـه 
)کارکنـان وظیفـه( جهـت ارائـه خدمـات در 
حوزه هـای اجتماعـی، اقتصـادی، کارآفرینـی 

و رفـاه در مراکـز اسـتان ها و مناطـق محـروم و کمتـر توسـعه یافتـه کشـور اقـدام کند.
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا توجـه بـه ظرفیـت ایجـاد   شـده در اصـل 14۷ 
قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران، در نظـر دارد از تـوان علمـی و تخصصـی 
فـارغ التحصیـان دانشـگاهی در قالـب جـذب نیروهـای امریه)کارکنـان وظیفـه( جهـت 
ارائـه خدمـات در حوزه هـای اجتماعی، اقتصـادی، کارآفرینـی و رفاه در مراکز اسـتان ها و 

مناطـق محـروم و کمتـر توسـعه یافتـه کشـور اقـدام کند.
بـه گـزارش بـازارکار، در ایـن راسـتا اداره  کل توسـعه منابـع انسـانی ایـن وزارتخانـه بـا 
همـکاری ادارات کل اجرایـی در اسـتان  هـا در سـال 1401 اقدام  به جـذب و به کارگیری 
تعـدادی نیـروی متخصـص، نخبـه و متعهد با مـدرک تحصیلـی دکتری، فوق لیسـانس و 

لیسـانس جهـت اعـزام  بـه  تاریـخ اول شـهریور 1401  کرده اسـت.
متقاضیـان امریـه سـربازی می تواننـد تا تاریـخ 1401/04/05 بـا مراجعه به سـامانه مردم 
 taavonyar.mcls.gov.ir یار)تعـاون  یارقدیـم( ایـن وزارتخانـه بـه آدرس اینترنتـی
از شـرایط پذیـرش و جـذب در ادارات کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان ها کسـب 

اطـاع و ثبـت  نـام کنند.

سـازمان بـورس بـا انجـام اطاع رسـانی گسـترده از طریـق 
برگـزاری آزمون هـای اسـتخدامی اقـدام بـه جـذب نیـروی 
متخصـص و توانمنـدی کـه از شـرایط اختصاصـی برخـوردار 

می کنـد. هسـتند، 
 به گزارش بازارکار، معاون اجرایی سـازمان بـورس و اوراق بهادار 
بـا اشـاره به جذب نیروهای متخصص در سـال جاری، اظهـار کرد: 
سـازمان بـورس و اوراق بهـادار با هدف به کارگیـری نیروهای 
متخصـص و توانمنـد و همیـن طـور جـذب فارغ التحصیـان 
دانشـگاه های معتبـر کشـور که تمایـل دارند در این سـازمان 
آزمون هـای  برگـزاری  بـه  اقـدام  شـوند،  کار  بـه  مشـغول 

اسـتخدامی کرده اسـت.
فارغ التحصیـان  ایـن روی،  از  داد:  ادامـه  زاده  فـرج  حسـن 
رشـته های تخصصـی مشـتمل بـر رشـته های حسـابداری و 
مدیریـت مالـی و اقتصـاد، فنـاوری اطاعات، امنیـت فناوری 
اطاعـات، تمامـی گرایش های رشـته حقوق و منابع انسـانی 
کـه از شـرایط اختصاصـی الزم برخـوردار هسـتند، می توانند 

نسـبت بـه ارسـال درخواسـت اسـتخدام خـود اقـدام کنند.
او در ادامـه تصریـح کـرد: از آنجـا کـه ماموریت هـای محـول 
شـده به سـازمان گسـترده است و سـاختار سـازمانی مصوب 
نیـز بیانگـر این اسـت که به تعداد پرسـنل بیشـتری نسـبت 
بـه آن چیـزی کـه اکنـون در ایـن سـازمان مشـغول بـه کار 
هسـتند، نیاز اسـت تـا ایـن ماموریت  ها به سـرانجام برسـند، 
مقـرر شـد ایـن آزمون هـا به صـورت مسـتمر برگزار شـود تا 
سـازمان بتوانـد نیروهـای مـورد نیـاز خـود را از محـل بانک 

اسـتخدامی ایجـاد شـده، جـذب کند.
او افـزود: در حـال حاضـر آزمونی که برای تیرمـاه برنامه ریزی 
شـده در حـال طراحـی اسـت و بـه نظر مـی رسـد در برخی 
از حوزه هـای تخصصـی اعـام شـده در امـرداد نیـز آزمـون 
دیگری برگزار شـود و پیش بینی می شـود در ادامه سـال جاری 

آزمـون دیگـری نیز برگزار شـود.
نحـوه  بـا  ارتبـاط  در  بـورس  سـازمان  اجرایـی  معـاون 
اطاع رسـانی آزمون هـای اسـتخدامی اذعان کـرد: از آنجا که 
هـدف سـازمان جـذب نیروهـای متخصص و هدفمند اسـت، 
بنابراین، مقرر شـد شـرکت مدیریت توسـعه و آموزش بورس 
کـه متولـی برگـزاری آزمون های سـازمان بورس اسـت، اقدام 

بـه اطاع رسـانی گسـترده کند.
بـه گفتـه این مقـام مسـئول، اطاع رسـانی که در ایـن رابطه 
شـده از سـوی شـرکت یادشـده انجام شـده، از طریق آگهی 
در شـبکه های  و همچنیـن  بـوده  کثیراالنتشـار  جرایـد  در 
مجـازی بـه صـورت گسـترده، ایـن موضـوع اطاع رسـانی و 
همچنیـن بازنشـر شـد. افزون بـر این مـوارد، در سـامانه های 
سـازمان بـورس و اوراق بهادار به نشـانی و پایـگاه خبری بازار 
سـرمایه )سـنا( و کانون های نهاد سـرمایه گذاری و کارگزاران 

اطاع رسـانی صـورت گرفته اسـت.
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شهرک صنعتی انرژی« در اهلل آباد قزوین 
راه اندازی می شود 

ــا مدیرعامــل  ــن ب ــدار اســتاندار قزوی در دی
ــهرک های  ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای س
ــر ارائــه مــدل مشــارکتی  صنعتــی ایــران ب
ــد محــور آســتان قــدس  جهــت فعالیــت تولی
رضــوی در قزویــن، راه انــدازی شــهرک 
ــژه  ــه وی ــاد و منطق ــرژی اهلل آب ــی ان صنعت

ــد.  ــد ش ــتان تأکی ــادی تاکس اقتص
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از قزویــن، 
علــی رســولیان امــروز در دیــدار بــا محمــد مهــدی اعالیــی اســتاندار قزویــن، بــر ارائــه یــک 
ــه  ــق ب ــدس رضــوی در اراضــی متعل ــرای فعالیــت صنعتــی آســتان ق مــدل مشــارکتی ب
ایــن آســتان در مجــاورت ضلــع غربــی شــهرک صنعتــی شــماره 2 کاســپین تأکیــد کــرد.
ــی کاســپین  ــه شــهرک صنعت ــد ب ــم می توانن ــن اراضــی ه ــه ای ــان این ک ــا بی رســولیان ب
ملحــق شــوند و هــم بــرای راه انــدازی شــهرک فنــاوری مــد نظــر قــرار گیرنــد، آمادگــی 
ــکاری و  ــه هم ــرای هرگون ــران را ب ــی ای ــهرک های صنعت ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای س
مشــارکت بــا تعامــل و هــم افزایــی دوجانبــه در راســتای رونــق تولیــد و اشــتغالزایی 

ــه اعــالم کــرد. ــن منطق در ای
ــرژی در اهلل  ــی ان ــی تخصص ــهرک صنعت ــداث ش ــرح اح ــوص ط ــن درخص  وی همچنی
آبــاد قزویــن اظهــار کــرد: راه انــدازی ایــن شــهرک از مصوبــات ســفر رئیــس جمهــور بــه 
قزویــن بــوده اســت و بــا توجــه بــه تصویــب خریــد تضمینــی انــرژی و اولویت هــای وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت و ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران بــر 
تولیــد انرژی هــای پایــدار و تجدیــد پذیــر، در ایــن حــوزه نیــز آمــاده هرگونــه همــکاری 

هســتیم.

صدور بیش از ۱۳۰۰ مجوز راه اندازی 

مشاغل خانگی در خراسان رضوی طی سال جاری
سرپرســت مدیریــت کارآفرینــی و اشــتغال 
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
خراســان رضــوی گفــت: از محــل اعتبــارات 
بودجــه ۱۴۰۰ در اســتان طــی ســال جاری 
در زمینــه ایجــاد مشــاغل خانگــی بــه 2۳۱ 
ــون  ــزار و ۸۰۰ میلی ــغ ۱۵۶ ه ــده مبل پرون
ریــال تســهیالت پرداخــت شــده اســت. در 
ــون  ــاری تاکن ــدای ســال ج ــوع از ابت مجم
۱۳۳۰ مجوز مشــاغل خانگی در خراســان رضوی 

صادر شــده اســت.  
سرپرســت مدیریــت کارآفرینــی و اشــتغال 
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی خراســان رضــوی گفــت: از محــل اعتبــارات بودجــه 
۱۴۰۰ در اســتان طــی ســال جــاری در زمینــه ایجــاد مشــاغل خانگــی بــه 2۳۱ پرونــده 
مبلــغ ۱۵۶ هــزار و ۸۰۰ میلیــون ریــال تســهیالت پرداخــت شــده اســت. در مجمــوع از 
ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون ۱۳۳۰ مجــوز مشــاغل خانگــی در خراســان رضــوی صــادر 

شــده اســت.  
ــت  ــوص پرداخ ــنا در خص ــا ایس ــو ب ــل در گفت وگ ــوم فاض ــازارکار، کلث ــزارش ب ــه گ ب
ــه  ــر گرفت ــار در نظ ــرد: اعتب ــار ک ــوی اظه ــان رض ــی در خراس ــاغل خانگ ــهیالت مش تس
ــالغ نشــده  ــوز اب ــه خراســان رضــوی در ســال ۱۴۰۱ هن ــرای مشــاغل خانگــی ب شــده ب
ــال  ــته در ح ــال گذش ــع س ــان از مناب ــی همچن ــاغل خانگ ــدازی مش ــهیالت راه ان و تس

ــت. ــت اس پرداخ
ــتی  ــرای اداره کل بهزیس ــده ب ــه ش ــر گرفت ــار در نظ ــاری اعتب ــال ج ــی س ــزود: ط وی اف
اســتان از محــل بنــد ب تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه ۸۹۷۱ میلیــون ریــال بــود کــه نســبت 
بــه ســال قبــل ۳۰۶ درصــد افزایــش داشــته اســت. همچنیــن اعتبــار در نظــر گرفتــه 
ــره ۱۶  ــد ب تبص ــل بن ــتان از مح ــی)ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرای کمیت ــده ب ش
ــد  ــل ۴2 درص ــال قب ــه س ــبت ب ــه نس ــت ک ــال اس ــون ری ــه ۹۵۰۰ میلی ــون بودج قان

ــش دارد. افزای

۲۸۰ صندوق اشتغال زایی عشایری 
در کشور راه اندازی می شود

رئیــس ســازمان بســیج عشــایری کشــور 
گفــت: راه انــدازی بیــش از 2۸۰ صنــدوق 
محوریــت  بــا  مردمــی  قرض الحســنه 
ــین در  ــتان های عشایرنش ــتغالزایی در اس اش

دســتور کار اســت.
رئیــس ســازمان بســیج عشــایری کشــور 
گفــت: راه انــدازی بیــش از 2۸۰ صنــدوق 
محوریــت  بــا  مردمــی  قرض الحســنه 
ــین در  ــتان های عشایرنش ــتغالزایی در اس اش

دســتور کار اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ازشــهرکرد، 
در جمــع  توانمندی هــای عشــایر کشــور  نمایشــگاه  در حاشــیه  احمــد ســعیدی 
ــادی  ــنبل اقتص ــوان س ــه عن ــتند ب ــروز توانس ــایر ام ــت: عش ــار داش ــگاران، اظه خبرن
ــع  ــدار، تولیــد صنای ــی، امنیــت پای ــد، عشــایر در تامیــن امنیــت غذای نقش آفرینــی کنن
ــذا  ــد ل ــی دارن ــش فعال ــالمی نق ــل اس ــگ اصی ــراث داری از فرهن ــور و می ــتی کش دس
ــر  ــه تصوی ــن نمایشــگاه ب ــا در ای ــن زمینه ه ــه نقــش عشــایر در ای ــا گذاشــته شــد ک بن

ــود. کشــیده ش

مدیر منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی

۸۰۰   نفر در مجتمع گاز پارس جنوبی 
استخدام  می شوند

ــارس  ــع گاز پ ــانی مجتم ــع انس ــر مناب مدی
جنوبــی از اســتخدام ۸۰۰ نفــر در مجتمــع 

ــر داد. ــی خب ــارس جنوب گاز پ
ــه نقــل ازفــارس از  ــازارکار ب ــه گــزارش  ب ب
ــع  ــر مناب ــیدی مدی ــحاق فرش ــهر، اس بوش
جنوبــی  پــارس  گاز  مجتمــع  انســانی 
ــای  ــاس برنامه ریزی ه ــر اس ــرد: ب ــار ک اظه
از  نفــر  ، مصاحبــه ۳۰۰  گرفتــه  انجــام 
دانشــگاه  الــف  گــروه  فارغ التحصیــالن 

صنعــت نفــت در دســت اقــدام اســت کــه از ایــن تعــداد صــد نفــر شــرایط جــذب آنهــا 
بــرای مجتمــع فراهــم می شــود.

وی گفــت: طبــق برنامــه ریــزی انجــام شــده، شــرایط جــذب ۱۷۳ نفــر از فارغ التحصیــالن 
ــه جــذب و  ــات اولی ــم و صــادر شــده و اقدام ــت، فراه ــت نف ــف دانشــگاه صنع ــروه ال گ

بکارگیــری ایــن افــراد در دســت اقــدام اســت.
مدیــر منابــع انســانی مجتمــع گاز پــارس جنوبــی خاطــر نشــان کــرد: تــالش می کنیــم از 
طریــق جــذب انبــوه وزارت نفــت، بتوانیــم بــرای امســال شــرایط جــذب ۵۰۰ نفــر را فراهم کنیم 

و بــا توجــه بــه نیــاز نیــروی انســانی، ایــن رونــد در ســال بعــد هــم بایــد پیگیــری شــود.

البرز صاحب یک میلیون شاغل جدید می شود
ــر امــور اشــتغال وکارآفرینــی اداره کل  مدی
تعــاون کار ورفــاه اســتان البــرز از حمایــت 
ــر داد و  ــتغال خب ــی و اش ــز کارآفرین مراک
گفــت: در راســتای حصــول اهــداف زیســت 
ــون فرصــت  ــک میلی ــی اشــتغال ی ــوم مل ب

شــغلی در البــرز ایجــاد خواهــد شــد.
ــر امــور اشــتغال وکارآفرینــی اداره کل  مدی
تعــاون کار ورفــاه اســتان البــرز از حمایــت 
مراکــز کارآفرینــی و اشــتغال خبــر داد و گفــت: 
ــوم  در راســتای حصــول اهــداف زیســت ب

ملــی اشــتغال یــک میلیــون فرصــت شــغلی در البــرز ایجــاد خواهــد شــد.
ابراهیــم شــادمهر، مدیــر امــور اشــتغال وکارآفرینــی اداره کل تعــاون کار ورفاه اســتان البرز، 
ــداف  ــول اه ــتای حص ــت: در راس ــرج، گف ــارس در ک ــگار ف ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
ــون  ــک میلی ــاد ی ــت ایج ــران جه ــالمی ای ــوری اس ــتغال جمه ــی اش ــوم مل ــت ب زیس
فرصــت شــغلی در ســال ۱۴۰۱ کارگــروه اشــتغال حمایتــی اســتان البــرز تشــکیل شــد.

ــه  ــا دبیرخان ــژه ب ــل وی ــراری تعام ــن برق ــو ضم ــتگاه های عض ــرد: دس ــد ک وی تاکی
کارگــروه اشــتغال حمایتــی اســتان بــه منظــور نظــارت بــر تحقــق میــزان اشــتغال تعهــد 
شــده نســبت بــه ثبــت ســریع اشــتغال ایجــاد شــده در ســامانه ملــی رصــد و نیــز اعــالم 

ســهمیه تســهیالت در اختیــار اقــدام نماینــد.
ــن  ــی و همچنی ــتگاه های حمایت ــف دس ــا وظای ــط ب ــات مرتب ــروه موضوع ــن کارگ در ای
ــدف  ــه ه ــه جامع ــر ب ــوب ت ــانی مطل ــات رس ــت خدم ــان جه ــی آن ــای حمایت ظرفیت ه

ــرار گرفــت. مــورد بررســی ق

هدفگذاری برای ایجاد ۱۱ هزار و ۲۸۲ 
فرصت شغلی در استان سمنان

مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان 
سـمنان گفـت: امسـال ایجـاد ۱۱هـزار و 2۸2 
فرصت شـغلی بـه وسـیله دسـتگاه های اجرایی 

واحد هـا در اسـتان هدفگـذاری شـده اسـت.
آقای کاشـانی گفت: دسـتگاه های اجرائی استان 
سـمنان ایجاد یک هزار و ۶۰۰ فرصت شـغلی را 
در سـامانه رصد اشـتغال از ابتدای امسال تا پایان 

اردیبهشـت ثبت کرده اند.
مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی اسـتان 

سـمنان مـی گوید: اطالعـات و داده های دقیق و جامع بازار کار و اشـتغال ازطریق این سـامانه 
در اختیـار رئیـس جمهـور و سیاسـتگذاران کشـور قـرار می گیرد تـا از این بانـک اطالعاتی در 

طراحـی سیاسـت ها و برنامه های اشـتغال کشـور و ارتقاء بازار کار اسـتفاده شـود.
آقـای کاشـانی گفـت: فرصت های شـغلی جدید ناشـی از اجرای برنامه های اشـتغالزایی اسـتان 
سـمنان در حوزه هـای مختلـف از جملـه اعطـای تسـهیالت اشـتغال روسـتایی و عشـایری، 
تسـهیالت مشـاغل خانگی، طرح کارورزی، مشـوق های بیمه ای، فعالیت های تولیدی، خدماتی، 

پیمانـکاری، کشـاورزی و همچنین اشـتغال بخش دولتی اسـت.
بخش صنعت و معدن ۳۴ درصد از اشـتغال اسـتان سـمنان و 22 درصد از تولید ناخالص این استان 

را به خود اختصاص داده اسـت.

آغاز به کار نخستین کافه کارآفرینی معنویت 
کشور در خراسان شمالی

مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعی خراسـان شـمالی در گفـت و گو با ایسـنا اظهار کرد: 
در راسـتای ترویـج فرهنـگ کارآفرینـی و ارتبـاط موثـر تمامـی اقشـار جامعـه بـا موضوع 
ایجـاد اشـتغال، کافـه کارآفرینـی معنویـت بـرای اولین بار در کشـور در خراسـان شـمالی 

آغـاز بـه کار کرد.
مهـدی اسـالم خـواه بـا بیـان اینکـه ائمـه دینـی بـر محوریـت قـرار دادن مسـاجد بـرای 
اقدامـات مختلـف تاکیـد کـرده انـد، گفت: مسـاجد مـی تواننـد بزرگتریـن پایگاه اندیشـه 
ورزی بـا نـگاه مـردم محـور در تولیـد و کسـب و کار باشـند کـه بـا اتـکا بر تخصـص افراد 
توانمنـد فعـال در حـوزه کسـب و کار، مـی تـوان اسـتفاده حداکثـری از ظرفیـت و فضای 

داشت. مسـاجد 
اسـالم خـواه تصریح کـرد: کافـه کارآفرینی نقـش پیوند دهنده افـراد پویـا وانقالبی حاضر 
در مسـاجد را بـا عرصـه کار و تولیـد ایفـا می نمایـد و می توان در آینده نزدیک شـاهد آن 
باشـیم کـه مسـاجد ما محـل تفکر بـرای کار و تالش واقعـی در کنار عبادت خالق باشـند.
مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی خراسـان شـمالی تاکیـد کـرد: خراسـان شـمالی با 
افتتـاح کافـه کارآفرینی هـای تخصصی قصد دارد بصـورت عملیاتی و واقعی، کسـب و کار 

را بـا اندیشـه کارآفرینانـه پیونـد داده و مانـدگاری مشـاغل را افزایش دهد.
وی ادامـه داد: قـرار اسـت فـردا نخسـتین جلسـه از سلسـله جلسـات کافـه کارآفرینـی 
معنویـت در مسـجد امـام رضـا )ع( بجنـورد برگـزار و در آن نـگاه کارآفرینی تبیین شـود.
وی گفــت: ایــن سلســله جلســات در مســاجد مختلــف برگــزار مــی شــود و در آینــده نیــز 

بــه عنــوان پایــگاه کارآفرینــی، در یکــی از مســاجد مســتقر خواهــد شــد.

ــی  ــرکل ســتاد اجرای راشــکی، مدی
سیســتان  )ره(  امــام  فرمــان 
ســال  در  گفــت:  وبلوچســتان 
ــا  ــروژه ب ــزار و ۱۰۰ پ ــاری ۷ ه ج
اعتبــار ۹۵۸ میلیــارد تومــان در 
سیســتان و بلوچســتان اجرایــی 

ــود. ــی ش م
ســتاد  مدیــرکل  راشــکی، 
)ره(  مــام  ا فرمــان  یــی  اجرا
گفــت:  وبلوچســتان  سیســتان 
ر  هــزا  ۷ جــاری  ســال  در 

در  تومــان  میلیــارد   ۹۵۸ عتبــار  ا بــا  پــروژه   ۱۰۰ و 
شــود. مــی  یــی  اجرا بلوچســتان  و  سیســتان 

علیرضــا راشــکی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار بــازار، اظهــار داشــت: 
مهم تریــن دغدغــه ی بنیــاد برکــت، رفــع ریشــه ای بیــکاری اســت 
ــدف واال، توانمندســازی اقتصــادی و  ــن ه ــه ای ــرای رســیدن ب و ب

کارآفرینــی همــواره نخســتین اولویــت بنیــاد برکــت بــوده اســت.
مدیــر کل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره( سیســتان و بلوچســتان 
ــروژه  ــزار و ۱۰۰پ ــاری ۷ه ــال ج ــی س ــتا ط ــن راس ــت: در ای گف
ــرای اشــتغال  ــه ب ــی و زمین ــان اجرای ــارد توم ــار ۹۵۸میلی ــا اعتب ب

2۱هــزار نفــر فراهــم مــی شــود.

وی بــا بیــان اینکــه، حمایــت بنیــاد 
برکــت از ایــن طــرح هــا بــه صورت 
پرداخــت تســهیالت اســت، افــزود: 
بــرای پــروژه هــای کوچــک ۷۰تــا 
۵۰۰میلیــون تومــان و پــروژه هــای 
بــزرگ ۵۰۰تــا ۱۰میلیــارد تومــان 

پرداخــت مــی شــود.
ــی  ــرد: از طرف ــح ک ــکی تصری راش
ــروژه در دســت  ــن بنیــاد 2۱۷ پ ای
ســاخت دارد کــه شــامل طــرح هــای 
و  مدرســه  ســاخت  آبرســانی، 

ــود. ــی ش ــی م ــتی و درمان ــز بهداش مراک
رئیــس بنیــاد برکــت سیســتان و بلوپســتان بــا بیــان اینکــه، هــزاران نفر 
ــت:  ــتند، گف ــغول بکارهس ــا مش ــروژه ه ــن پ ــرای ای ــن اج در حی
ــی و  ــعه ی کارآفرین ــادی، توس ــازی اقتص ــارکت در توانمندس مش
اشــتغال زایی ازدیگــر اهــداف ایــن نهــاد بــوده و احیــای واحدهــای 

تولیــدی نیمــه فعــال و راکــد هــم در دســت اقــدام اســت.
وی از توزیـع تعداد ۳۴سـری جهیزیـه به ارزش ۱۰میلیـارد تومان بین 
زوج هـای جـوان نیازمنـد در دهه کرامت خبـر داد و افـزود: ازآنجاییکه 
مسـائل اقتصادی، مالی، شـغلی در امر ازدواج بی تاثیر نیسـت این اقدام 

بـرای تشـویق جوانان به امـر ازدواج صورت گرفته اسـت.

◄مدیر امور اشتغال وکارآفرینی اداره کل تعاون کار ورفاه استان البرز

۷ هزار و ۱۰۰ پروژه اشتغالزا در سیستان و بلوچستان
 اجرایی می شود

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( سیستان وبلوچستان؛

سرپرست مدیریت کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون،
◄ کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

مجــوز تأســیس مرکــز مشــاوره 
جهــاد  کارآفرینــی  خدمــات  و 
ــل از ســوی اداره  دانشــگاهی اردبی
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف کل تع

ــد. ــادر ش ــل ص ــتان اردبی اس
به گــزارش ایرنا ، رئیس جهاد دانشــگاهی 
اســتان اردبیــل بــا اعــالم ایــن خبر 
ــوب  ــز در چارچ ــن مرک ــت: ای گف
دســتورالعمل صــدور مجــوز مراکــز 
مشــاوره و خدمــات کارآفرینــی، 
ــتغال  ــی اش ــورای عال ــوب ش مص

ــات و  ــی خدم ــوزه تخصص ــاوره در ح ــز مش ــوان مرک ــت عن تح
کشــاورزی و بــا ایفــای نقــش شــتاب دهنده فعالیــت خواهــد کــرد.

ــاوره و  ــز مش ــروزه مراک ــرد: ام ــه ک ــی اضاف ــی اردبیل ــران اوچ مه
ــت  ــی دول ــازوان اجرای ــی از ب ــوان یک ــی به عن ــات کارآفرین خدم
ــان، ســرمایه گذران  ــه کارآفرین ــات الزم ب ــه مشــاوره و خدم در ارائ
ــارت  ــص و مه ــا تخص ــب ب ــای کار متناس ــراد جوی ــن اف و هم چنی

ــد. ــمار می آین ــه ش ــود ب خ
وی، ایجــاد ارتبــاط معنــادار و پایــدار بیــن فعالیت هــای کارآفرینانه، 

فضــای کســب و کار و تولیــد، ارائــه 
مبتنــی  تخصصــی  مشــاوره های 
بــر دانــش کاربــردی و نــوآوری بــه 
ــب  ــان کسـ ــده، صاحب ــان ای صاحب
و کـــار، کارآفرینــان، تعاونگــران 
بنگاه هــای  ایجــاد  متقاضیــان  و 
اقتصــادی، ایجــاد بســتر الزم بــرای 
ــا  ــای نوپـ ــب و کاره ــت کس هدای
راه انــدازی  در  )اسـتارت آپ هـــا( 
کســب و کارهــای نوآورانــه، هدایــت 
ــه فعالیت هــای  صاحبــان ســرمایه ب
از  را  کار  و  بهبــود فضــای کســب  بــه  و کمــک  کارآفرینانــه 

ــرد. ــر ک ــز ذک ــن مرک ــداف ای ــن اه مهم تری
ــاد  ــن نه ــد ای ــه تجــارب مفی ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی اف اوچــی اردبیل
ــتغالزا و  ــای اش ــب و کار و طرح ه ــای کس ــاد فض ــه ایج در زمین
بــه همــت دبیرخانــه طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی اســتان، 
امیدواریــم ایــن مرکــز گام هــای مثبتــی در بهبــود فضــای کســب 

ــردارد. ــتان ب و کار در اس

 رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل:

مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاد دانشگاهی اردبیل ایجاد می شود

نخســتین تأثیــر تولیــد دانــش بنیان 
در اقتصــاد، کاهــش هزینه هــای 
ــره وری  ــش به ــام شــده و افزای تم
بــا اســتفاده از علــم و فنــاوری 
اســت و بهره گیــری از دانــش در 
فرآینــد تولیــد هــدف اصلــی اســت.
 نخســتین تأثیــر تولیــد دانــش بنیان 
در اقتصــاد، کاهــش هزینه هــای 
ــره وری  ــش به ــام شــده و افزای تم
بــا اســتفاده از علــم و فنــاوری 

هــدف  تولیــد  فرآینــد  در  دانــش  از  بهره گیــری  و  اســت 
ــت. ــی اس اصل

بـه گـزارش بـازارکار محمدرضا دشـتی زاده در گفتگو با بسـیج نیوز 
بـا بیـان اینکه جزیـره راهبردی خـارگ با وجود شـرکت هـای عظیم 
حـوزه انـرژی بـی شـک در تولیـد دانـش بنیـان می توانـد پیشـتاز 
باشـد، اظهـار داشـت: بـه زودی اندیشـکده ای را در راسـتای تولیـد؛ 
دانـش بنیان، اشـتغال آفرین با حضـور نخبگان، فعـاالن اقتصادی در 
ایـن جزیره تشـکیل خواهد شـد،تا از ایـن ظرفیت بتوان بـرای تولید 

دانـش بنیان اسـتفاده کرد.
ــاد،  ــان در اقتص ــش بنی ــد دان ــر تولی ــتین تأثی ــزود: نخس وی اف
کاهــش هزینه هــای تمــام شــده و افزایــش بهــره وری بــا اســتفاده 
از علــم و فنــاوری اســت و بهره گیــری از دانــش در فرآینــد تولیــد 

هــدف اصلــی اســت.
ــا توجــه  بخشــدار ویــژه خــارگ تصریــح کــرد: تــالش می کنیــم ب

ــوب از  ــیار خ ــای بس ــه ظرفیت ه ب
جملــه شــرکت هــای مســتقر در این 
جزیــره وجــود دارد، هــر چــه زودتــر 
ــان و  ــش بنی ــد دان ــمت تولی ــه س ب
ــم، از  ــت کنی ــن حرک ــتغال آفری اش
همــه صاحبــان طــرح هــای تولیدی، 
ــت در  ــرای عضوی ســرمایه گــذاران ب
ایــن اندیشــکده دعــوت بعمل مــی آید.

وی بیــان کــرد: از عشــایر تمــام 
ــور  ــگاه حض ــن نمایش ــور در ای کش
ــر  ــه تصوی ــود را ب ــی خ ــار محل ــدام آث ــر ک ــه ه ــد ک ــدا کردن پی
ــگ و  ــتی، فرهن ــع دس ــاً صنای ــگاه عمدت ــن نمایش ــند، در ای می کش
ــاد  ــی، پوشــش و نم ــان محل ــذا و ن ــی، پخــت غ آداب و رســوم محل

ــود. ــیده می ش ــر کش ــه تصوی ــایر ب ــاس عش لب
رئیــس ســازمان بســیج عشــایر کشــور خاطرنشــان کــرد: ۱۹ غرفــه 
در ایــن نمایشــگاه برقــرار شــده اســت کــه متشــکل از اســتان های 
عشــایر نشــین مــا در اقصــی نقــاط کشــور اســت. ایــن نمایشــگاه 
بــه مــدت ســه روز یعنــی از بیســت و نهــم خــرداد مــاه تــا پایــان 

روز ســی و یکــم خــرداد مــاه برپــا اســت.
ــوالت  ــتن محص ــطه داش ــه واس ــایر ب ــروز عش ــت: ام ــعیدی گف س
ــده ای در  ــش عم ــفندان نق ــوی گوس ــم و م ــه پش ــی از جمل دام
ــع ۳۵ درصــد از  ــه در واق ــد ک ــع دســتی کشــور دارن ــد صنای تولی
صنایــع دســتی کشــور را بــه خــود اختصــاص داده انــد و اشــتغال 

ــد. ــوزه ایجــاد کردن ــن ح ــز در ای ــادی را نی زی

بخشدار ویژه خارگ: 

اندیشکده تولید، دانش بنیان،اشتغال آفرین در خارگ راه اندازی می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان ◄

◄

رئیس سازمان بسیج عشایری کشور  ◄

در دیدار استاندار قزوین با مدیرعامل سازمان صنایع
 کوچک و شهرک های صنعتی

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی

آمـوزش  کل  اداره  سرپرسـت 
حرفـه ای اسـتان مرکـزی  و  فنـی 
بـا بیـان اینکـه دپارتمان هـای فنـی 
حرفـه ای بـر مبنـای مباحـث دانش 
راه انـدازی  اسـتان  ایـن  در  بنیـان 
می شـود گفـت: یکی از ایـن برنامه ها 
راه اندازی دپارتمان هوش مصنوعی است.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استـــان مرکـزی بـــا بیـان اینکـه 
دپارتمان هـای فنی حرفه ای بر مبنای 

مباحـث دانـش بنیان در این اسـتان راه اندازی می شـود گفـت: یکی از 
ایـن برنامه هـا راه انـدازی دپارتمـان هـوش مصنوعی اسـت.

حمیدرضـا رسـتمی در گفت وگـو بـا خبرنـگار تسـنیم در اراک ، بـا 
اشـاره بـه ظرفیت هـای سـخت افزاری و نرم افـزاری بسـیار خوبـی کـه 
در جهـت رشـد صنعـت و تولیـد در مراکز فنـی و حرفه ای وجـود دارد 
اظهـار داشـت: بـرای آنکـه محصوالتی کـه صنعتگران تولیـد می کنند 

ارزش آفریـن باشـد بایـد محصولـی 
متفـاوت تولیـد شـود و ایـن تفـاوت 
زمانـی حاصـل می شـود کـه نقـش 
تولیـد  محصـول  در  دانـش  وزن  و 
شـده افزایـش یابـد و بـه محصـول 

برسـد. دانش بنیـان 
تعریـف  اسـاس  بـر  افـزود:  وی 
محصولـی دانـش بنیـان اسـت کـه 
۵۰ درصـد قیمـت تمـام شـده آن 
بـه واسـطه دانشـی باشـد کـه در آن 
هزینـه شـده اسـت ایـن امـر ممکـن اسـت در بسـیاری از قسـمت ها 
محقـق نشـده باشـد البتـه سـال ها شـرکت های دانـش بنیان بـه این 
عرصـه ورود پیـدا کـرده و محصوالتـی تولیـد می کنند کـه حداقل ۵۰ 
درصـد قیمـت تمـام شـده آنها به جهت دانشـی بـوده که هزینه شـده 
اسـت بنابرایـن تیمـی روی محصـول به صـورت حرفـه ای کار و دانش 
جدیـد روز را در محصـول خـود پیاده و به نوعی بـازار را رصد می کنند.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی

دپارتمان هوش مصنوعی در استان مرکزی راه اندازی می شود
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دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

دانشکده علوم پزشکی ساوه درنظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی واحدهای تحت پوشش خود 
در قالب شرکتی پس از برگزاری آزمون کتبی ، عملی و انجام گزینش براساس قانون گزینش

  به شرح ذیل بکارگیری نماید.
مهلت ثبت نام تا 11 تیر 1401 می باشد.

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

2 .داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
3 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

4 .داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت
تبصره :در صورت دارا بودن معافیت پزشکی ، توانایی انجام کار می بایست توسط کمیسیون طب کار قبل از شروع به کار تائید گردد .

5 .عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
6 .عدم سابقه محکومیت جزائی موثر

7 .داشتن سالمت جسمانی و روانی،اجتماعی و توانایی انجام کاری که برای آن بکارگیری می شوند .به تایید مراکز طب کار ومراکز 
مورد تایید دانشکده علوم پزشکی ساوه

8 .داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت موسسه و سایر دستگاههای دولتی باشند.
 تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی

افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون و بکارگیری نیستند عبارتند از:
1-مستخدمین رسمی ، پیمانی و شرکتی و افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی

2-انفصال شدگان دائم از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت
3-افرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصالح ، از خدمات دولتی منع شده باشند.

4-افرادی که تعهد انجام کار به سایر موسسات و یا دستگاههای اجرایی دارند.
5-دارندگان مدارک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده.

6-داوطلبانی که در حال انجام طرح قانونی در رشته های اجباری موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان هستند.
 شرایط اختصاصی

1 -داشتن حداقل سن 20 سال و حداکثر 35 سال تا تاریخ آخرین روز ثبت نام.
گهی به سایت  گهی استخدام دانشکده علوم پزشکی ساوه میباشد. جهت مشاهده متن کامل آ توجه مهم: کاربران گرامی این بخشی از آ

اینترنتی : http://regazmoon.savehums.ac.ir مراجعه نمایید. 

رییــس جهاددانشــگاهی با اشــاره 
بــه فرمایــش مقــام معظــم 
ــه  ــنا ک ــعار ایس ــری و ش رهب
فرمودنــد »اخبــار خــوب، مفید 
ــد.«  ــره کنی ــش مخاب و امیدبخ
اظهــار کــرد: مرجــع و سیاســت 
ــرای ایســنا همیــن  مــن هــم ب
ــری  ــم رهب ــام معظ ــعار مق ش

ــت. اس
ــه  ــازارکار، جلس ــزارش ب ــه گ ب
خبرگــزاری  مدیــره  هیــات 
)ایســنا(  ایــران  دانشــجویان 
روح اهلل  دکتــر  حضــور  بــا 
ــس  ــادی ریی ــی فیروزآب دهقان
ــد. ــزار ش ــگاهی برگ جهاددانش
رییــس جهاددانشــگاهی در این 
ــا بیــان اینکــه ایســنا  جلســه ب
در زمــان شــروع فعالیــت تغییر 
خبرگــزاری  و  داد  پارادایــم 

ــانه ها  ــایر رس ــرد و از س ــل ک ــال تبدی ــزاری دیجیت ــک خبرگ ــه ی ــی را ب تِلکس
ــری از  ــا بهره گی ــز اآلن ب ــا نی ــم جوان تره ــد بدانی ــی بای ــت: ول ــاد گف ــش افت پی
ــر  ــال تغیی ــه دنب ــد ب ــای جدی ــد محتواه ــانه ای و تولی ــن رس ــای نوی فناوری ه
ــک   ــی ی ــر حت ــادی دیگ ــده در نه ــه در آین ــت ک ــد نیس ــتند و بعی ــم هس پارادای

ــود. ــاد ش ــاس« ایج ــنا پ »ایس
ــوز  ــده و هن ــجویی طراحی ش ــنا دانش ــت ایس ــای فعالی ــه فض ــان اینک ــا بی وی ب
ــگاری کــه ۲۰ ســال  ــده اســت ادامــه داد: امــا بایــد بدانیــم خبرن دانشــجویی مان
ــی  ــل شــود، ول ــی تبدی ــر عال ــک مدی ــه ی ــد ب ــوده االن می توان پیــش دانشــجو ب
ــی  ــد کاف ــاده و رش ــاق نیافت ــد اتف ــه بای ــنا آن چنان ک ــی در ایس ــد مدیریت رش

ــت.   ــته اس ــی نداش مدیریت
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی بــا طــرح ایــن ســؤال کــه آیــا مــا هنــوز ایســنا را بایــد 
به عنــوان یــک رســانه دانشــجویی بشناســیم و یــا اینکــه درگذشــته اســتارت آپی 
ــت:  ــه ای اســت گف ــزاری حرف ــک خبرگ ــوان ی ــه االن بزرگ شــده و به عن ــوده ک ب
ــم  ــزاری دانشــجویی بدانی ــک خبرگ ــا ایســنا را ی ــه آی ــت ک ــم گرف ــد تصمی بای

یــا یــک خبرگــزاری رســمی کــه مســئولیت بزرگــی بــه گــردن آن اســت.
ــجویی  ــای دانش ــون فض ــه هم اکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
تغییــر کــرده ادامــه داد: اگــر یــک خبرگــزاری دانشــجویی باشــد بایــد ماک هــای 
دیگــری را هــم بــرای آن در نظــر بگیریــم، ولــی بایــد بدانیــم االن زمانــی رســیده 
کــه در حــوزه خبــر و محتــوا تغییرهایــی ایجادشــده کــه بعضــاً برخــی رســانه های 

ــد. ــا ربوده ان ــبقت را از خبرگزاری ه ــوی س ــال گ دیجیت
ــه در  ــان اینک ــد و بی ــکیل ش ــنا در آن تش ــه ایس ــی ک ــه فضای ــاره ب ــا اش وی ب
ــجوها  ــود و دانش ــم ب ــگاه ها حاک ــی در دانش ــعه سیاس ــای توس ــال ها فض آن س
یکــی از پیشــتازان حــوزه فتوحــات فضــای سیاســی کشــور بودنــد ادامــه داد: امــا 
ــه  ــمتی رفت ــه س ــان ب ــجویان و جوان ــدی دانش ــای عاقه من ــر فض ــال حاض در ح

کــه کمتــر بــه موضوعــات 
اجتمـــــاعی  و  سیــــاسی 
ــا  ــه آنه ــد و عاق ــل دارن تمای
اقتصــاد، کســب وکار، شــغل و 
ــر  ــت و اگ ــش اس ــم و دان عل
ــی  ــت، حکمران ــوزه سیاس ح
ــه  ــز موردعاق ــی نی و اجتماع
ــات  ــه موضوع ــد ب ــا باش آنه
ــط  ــب وکار رب ــادی کس اقتص

می کنــد. پیــدا 

مأموریت های کالن 
جهاددانشگاهی در ایسنا 

پررنگ شود
رییــس جهاددانشــگاهی در 
بخــش دیگــری از ســخنانش 
ــر اصــل مســتقل  ــد ب ــا تکی ب
ایســنا  خبرگــزاری  بــودن 
ــه ایــن دلیــل اســت کــه  گفــت: خیلــی از اتفاقاتــی کــه در کشــور می افتــد ب
ــکاتی را  ــن مش ــه ای ــت ک ــان نیس ــه جایگاهش ــان ب ــئوالن حواسش ــی مس برخ
بــرای رســانه ایجــاد می کنــد، امــا ایســنا بایــد توجــه داشــته باشــد رســانه ای کــه 
در مرجعیــت قــرار می گیــرد، اگــر خطــا داشــته باشــد ایــن خطــا کامــًا بــزرگ 
ــر  ــانه های دیگ ــا رس ــود را ب ــچ گاه خ ــد هی ــنا نبای ــس ایس ــود، پ ــگ می ش و پررن

ــد. ــا نکن ــود خط ــه می ش ــی ک ــا جای ــد ت ــعی کن ــد س ــد و بای ــه کن مقایس
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی بــا تاکیــد بــر این کــه از ایســنا توقــع نداریــم روابــط 
عمومــی جهاددانشــگاهی باشــد، ادامــه داد: امــا ایــن نکتــه بایــد معلــوم شــود کــه 
ــزاری  ــک خبرگ ــه ایســنا ی ــد دانســت ک ــاد اســت، بای ــی از جه ایســنا چــه جزئ
وابســته بــه جهاددانشــگاهی اســت و بایــد رگه هایــی از مأموریت هــای کان 

جهاددانشــگاهی در ایســنا وجــود داشــته باشــد.

اخبار خوب، مفید و امیدبخش مخابره کنید
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی بــا بیــان اینکــه ان شــاءاهلل ایســنای عزیــز یــک تعالــی 
جدیــد پیــدا کنــد و قطعــاً نبایــد ایــن اجــازه داده شــود کــه ایســنا بــه نهادهــای 
دیگــر انتقــال داده شــود و ایســنا متعلــق بــه جهاددانشــگاهی اســت. البتــه بایــد 
ــود  ــه وج ــنا ب ــی در ایس ــا و نوآوری های ــری ترقی ه ــک س ــتقال ی ــظ اس ــا حف ب

بیایــد و افــکار جدیــد در ایســنا تزریــق شــود .
ــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری و شــعار ایســنا کــه  ــا اشــاره ب ــان ب وی در پای
فرمودنــد »اخبــار خــوب، مفیــد و امیدبخــش مخابــره کنیــد.« اظهــار کــرد: مرجــع 
و سیاســت مــن همیــن شــعار مقــام معظــم رهبــری اســت و بایــد توجــه داشــت 
ــا خیــر؟ ایســنا ســرمایه  ــا امیدبخــش اســت ی کــه یــک خبــر خــوب، مفیــد و ی
ــرای آن  ــم ب و افتخــار جهاددانشــگاهی و بســیار ارزشــمند اســت و در نظــر داری

ــا یــک رســانه نســل جدیــد شــود. ــی ایجــاد کنیــم ت خط مشــی متعال

در  جهاددانشـگاهی  رییـس 
بازدیـد از مرکز افکارسـنجی 
بابیـان  ایـران  دانشـجویان 
از  بهره گیـری  بـا  اینکـه 
می تـوان  مصنوعـی  هـوش 
اطاعـات جذاب تـری تولیـد 
کـرد گفـت: مرکـز ایسـپای 
افـق  بایـد  جهاددانشـگاهی 
پایـه  بـر  را  خـود  توسـعه 
اسـتفاده از هـوش مصنوعـی 
نـرم  فناوری هـای  توسـعه  و 

دهـد. قـرار 
بازارکــــار  گــزارش  بـــه 
عمــــومی  روابــــط  از 
 ، هی نشگــــــا ا د د جهـــا

ــنبه 31  ــگاهی سه ش ــس جهاددانش ــادی ریی ــانی فیروزآب ــر روح اهلل دهقـــ دکت
خردادمــاه در بازدیــد از مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایــران) ایســپا( بــا اشــاره 
ــاور ســنجی  بــه مفهــوم و تفاوت هایــی کــه بیــن افــکار ســنجی، نظرســنجی و ب
ــرد و  ــام ب ــزرگ ن ــای ب ــترهای تصمیم گیری ه ــوان بس ــا به عن ــود دارد از آنه وج
ــد  ــز بای ــن مرک ــود دارد و ای ــپا وج ــرم در ایس ــای ن ــترهای فناوری ه ــت: بس گف
ــکار  ــرم در اف برنامه هــای خــود را در ســال های آینــده اســتفاده از فناوری هــای ن

ــد. ــرار ده ــنجی ق س
وی بـا بیـان اینکـه فنـاوری افکارسـنجی در دنیـا پیشـرفت های قابل ماحظـه ای 
داشـته اسـت افـزود: بهره گیـری از هوش مصنوعی بـرای به دسـت آوردن اطاعات 
جذاب تـر در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت و می تـوان بـا کنـار هـم قـرار دادن 
داده هـای آمـاری و تحلیـل داده هـای اجتماعـی و آمارهـای شـبکه های ارتباطـی 
تلفـن همـراه، تراکنش هـای بانکـی، دوربین هـای شـهری و ... تحلیل هـای خوبـی 
از رفتـار مخاطبـان بـه دسـت آورد و در کنـار آن بـا بهره گیری از هـوش مصنوعی، 

پیش بینـی نیز داشـته باشـیم.

چرخه توسعه دانش شامل علم، فناوری و نوآوری است
رییـس جهاددانشـگاهی بـا بیـان اینکـه فنـاوری را خیلی هـا انجـام می دهند،امـا 
مهـم نـوآوری اسـت ادامه داد: چرخه توسـعه دانش شـامل علم، فنـاوری و نوآوری 
اسـت کـه آمـار، ریاضـی و ... را می تـوان نمونـه از علم دانسـت، اما افکارسـنجی که 
خروجـی فنـاوری اسـت از چنـد علم تشـکیل  شـده و با بهره گیـری از نـوآوری که 

خـود ترکیـب چنـد فناوریسـت، محصـول  به دسـت می آید.
دکتـر دهقانـی فیروزآبادی با اشـاره به اینکه در حوزه سـخت افزاری شـاهد فعالیت 
بین رشـته ای هسـتیم گفـت: در حـال حاضـر علـوم اجتماعـی، ریاضـی، آمـار، 
علـوم رایانـه و بسـیاری از رشـته های دیگـر در کنـار هـم قـرار گرفته انـد کـه 

ایـن کنـار هـم قـرار گرفتن هـا اتفاقـات خوبـی را رقم زده اسـت.

توسعه دپارتمان ها و شرکت های مستقل زیرمجموعه ایسپا
وی بـا بیـان اینکـه مرکـز افکارسـنجی ایسـپا می توانـد هماننـد یـک پژوهشـکده 
فعالیـت کنـد ادامـه داد: زمانـی تنها هدفمـان تولید و تحلیـل داده اسـت، اما رفتار 
ایسـپا نشـان می دهـد کـه به ایـن موضـوع اکتفا نکـرده و ایـن توانایی وجـود دارد 

توسـعه  و  زایـش  شـاهد  کـه 
شـرکت های  و  دپارتمان هـا 
مسـتقل زیرمجموعه ایـن مرکز 

باشـیم.
با  رییـس جهــاددانشگــــاهی 
تاکیـد بـه اینکـه ایسـپا بایـد در 
جهـت معرفـی برند خود بیشـتر 
بکوشـد عنوان کرد: نام ایسـپا با 
سـابقه درخشان ۲1 سـاله نباید 
مباحثـی  تداعی کننـده  فقـط 
نظـــرسنجی هــــای  چــون 
محـدود  سیاسـی  و  انتخاباتـی 
شـود و اقتصـاد کان و توجـه بـه 
تحقیقـات  همچـون  موضوعاتـی 
بـازار از ظرفیـت بسـیاری بـرای 
فعالیـت دارنـد کـه اقداماتـی در این رابطه در ایسـپا آغاز شـده که نیازمند توسـعه 

بیشـتر اسـت.

ایسپا می تواند از سایر ظرفیت های جهاددانشگاهی استفاده کند
دکتـر دهقانـی فیروزآبادی با بیـان اینکه ایسـپا می تواند فعالیت هایـش را در حوزه 
تحلیـل داده هـای اقتصـادی و تحقیقـات بـازار توسـعه دهـد گفـت: از ایـن طریـق 
امـکان درآمـد زایـی از طریـق انجام تحقیقات بـازار برندها و شـرکت های خصوصی 
و یـا تحلیـل و پیـش بینی داده هـای کان اقتصادی برای بخش دولتـی وجود دارد.

وی بـا تاکیـد بـر این کـه ایسـپا می تواند از سـایر ظرفیت هـای جهاددانشـگاهی نیز 
اسـتفاده کنـد افـزود: بعضـی از تحقیقـات و نظرسـنجی ها را فقط جهاددانشـگاهی 
می توانـد انجـام دهـد و بـا بهره گیـری از تـوان هیات علمـی و کارشناسـی این نهاد 
در حـوزه بهداشـت، سـامت، علوم انسـانی و... می تـوان باعث هم افزایی بیشـتر در 

تولیـد محتـوا و اطاعات کیفی تر شـد.

معرفی ساختارها و روش های فعالیت در ایسپا
در ایـن بازدیـد مهـدی رفیعـی بهابـادی رییـس مرکـز افکارسـنجی دانشـجویان 
ایـران نیـز بـه معرفی سـاختارها و روش های فعالیـت در این مرکز جهاددانشـگاهی 
پرداخـت و از مراجعـه حضـوری و تلفنـی به عنـوان دو روش گـردآوری اطاعـات 

نـام برد.
وی بـا بیـان اینکـه ایسـپا بـا طراحـی یـک نرم افـزار اسـتفاده از فرآیند کاغـذی را 
در نظرسـنجی ها حـذف کـرده اسـت گفـت: از ایـن طریق هـم سـرعت و هم دقت 

نظرسـنجی ها افزایـش  یافته اسـت.
رفیعـی بـا بیـان اینکـه ایسـپا در تمـام اسـتان ها فعالیـت دارد ادامـه داد: بازتـاب 
اجتماعـی مسـائل روز در افـکار عمومـی، نظرسـنجی های منطقـه ای، پیمایش های 
مقیـاس بـزرگ، تدویـن شـاخص و پایـش افـکار عمومـی، رصـد پیمایش هـا و 
نظرسـنجی های خارجـی و طرح هـای کارفرمایـی عمـده موضوعـات فعالیـت ایـن 
مرکـز اسـت و از نظرسـنجی های انتخاباتی، سـنجش دین داری و فرهنگ سیاسـی 
مـردم، ارزش هـا، کیفیـت زندگـی و نگـرش جوانـان دربـاره ازدواج، مصـرف مـواد 
به عنـوان  نیـز می تـوان   ... و  اجتماعـی  از  شـبکه های  اسـتفاده  میـزان  مخـدر، 

طرح هـای شـاخص ایسـپا نـام بـرد.

رییس جهاددانشگاهی در بازدید از این خبرگزاری مطرح کرد:

ارتقا فعالیت های ایسنا با فناوری های نوین رسانه ای و طرح راه اندازی ایسنا پالس
رییس جهاددانشگاهی تاکید کرد:

استفاده از هوش مصنوعی و فناوری های نرم در توسعه فعالیت های 
سازمان ایسپای جهاددانشگاهی 
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دعوت به همکاری

شرایط عمومی
1- تابعیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران

ــی( ــون اساس ــرح در قان ــور )مص ــمی كش ــان رس ــی از ادی ــا یك ــالم ی ــن اس ــن مبی ــه دی ــاد ب  2- اعتق
ــر پزشــكی ــم از خدمــت غی ــا معافیــت دائ ــان خدمــت وظیفــه عمومــی و ی ــودن كارت پای  3- دارا ب
باشــد. شــده  اجتماعــی  محرومیــت  موجــب  كــه  كیفــری  پیشــینه  ســوء  عــدم   -4 
ــه كار ــوت ب ــان دع ــا در زم ــركت ه ــات و ش ــا، موسس ــتگاه ه ــت در دس ــد خدم ــتن تعه  5- نداش

بــه  اعتیــاد  عــدم  و  روانــی  و  جســمی  كامــل  توانایــی  و  تندرســتی  داشــتن   -6
شــركت. معتمــد  پزشــک  تاییــد  طبــق  گــردان،  روان  و  مخــدر  مــواد  و   دخانیــات 
ــه بعــد( بــرای دارنــدگان مــدرک كاردانــی و  7- دارا بــودن حداكثــر 28 ســال تمــام )1373/01/01 ب
كارشناســی و حداكثــر 30 ســال تمــام )1371/01/01 بــه بعــد( بــرای مدرک كارشناســی ارشــد )توجه: 
 حداكثــر ســن اعالم شــده، بــرای تمامــی مقاطــع تحصیلی بــا احتســاب خدمت نظــام وظیفه اســت(.

8- دارا بــودن دانشــنامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل مــورد تایید وزار علوم، تحقیقات و فناوری 
 بــرای كلیــه متقاضیــان مقاطــع مختلف دانشــگاهی، بــدون ذكر كلمــه ی معــادل و ارزش اســتخدامی.
ــردی اطــالق مــی  ــه ف ــان بومــی اســتان هرمــزگان اســت. بومی ب ــن آزمــون مختــص متقاضی 9- ای

شــود كــه دارای حداقــل یكــی از شــرایط زیــر باشــد.
• محــل تولــد یــا صــدور شناســنامه متقاضــی اســتان هرمــزگان بــوده و در حــال حاضــر در این اســتان 

ســكونت داشــته باشد.
• متقاضــی مــدرک دیپلــم خــود را از اســتان هرمــزگان اخــذ كــرده و در حــال حاضــر در ایــن اســتان 

ســكونت داشــته باشــد.
• متقاضی ساكن استان هرمزگان بوده و حداقل 5 سال در استان سكونت داشته باشد.

مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی و مهلت ثبت نام
 از تاریــخ  28 /1401/03 لغایــت 1401/04/16 بــا مراجعــه بــه ســایت 

ً
ثبــت نــام واجدیــن شــرایط منحصــرا

 كلیــه اطــالع رســانی هــای آتــی از طریــق همیــن 
ً
شــركت پاالیــش نفــت آفتــاب انجــام مــی پذیــرد. ضمنــا

ســایت صــورت خواهــد گرفــت.
مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی به شرح ذیل است:

1- ثبــت و تكمیــل مشــخصات و اطالعــات خواســته شــده مطابــق بــا فــرم موجــود در وب ســایت 
مذكــور بــه طــور صحیــح و دقیــق و دریافــت كــد رهگیــری پــس از اتمــام مراحــل ثبــت نــام اینترنتــی
2- متقاضــی مــی بایســت یــك قطعــه عكــس پرســنلی 4 × 3 خــود را بــا حجــم كمتــر از 80 كیلــو 

بایــت اســكن نمــوده و فایــل آن را از طریــق ســامانه ثبــت نــام اینترنتــی ارســال نمایــد.
3- واریــز مبلــغ 850000 ریــال )هشــتاد و پنــج هــزار تومــان( بــه عنــوان حــق ثبــت نــام بــه صــورت 

الكترونیكــی به حســاب دانشــگاه هرمــزگان.
یع كارت ورود به جلسه  زمان توز

كارت ورود بــه جلســه آزمــون كتبــی از روز یكشــنبه مــورخ 1401/04/26 لغایــت ســه شــنبه مــورخ 
1401/04/28 از طریــق ســامانه اینترنتــی ســایت ثبــت نــام، قابــل دریافــت خواهــد بــود.

زمان و محل برگزاری آزمون
تاریــخ برگــزاری آزمــون هــر داوطلــب در یكــی از روزهای چهارشــنبه یــا پنجشــنبه مــورخ 29 یــا 30 تیرماه 
ســال 1401 در شــهر بندرعبــاس مــی باشــد. حــوزه و تاریــخ برگــزاری آزمــون در كارت ورود بــه جلســه 

داوطلبیــن قیــد خواهد شــد.
منابع آزمون

ــرای پاســخ هــای  ــی ب ــا احتســاب نمــره منف ــه ای و ب ــار گزین ــه صــورت چه آزمــون تخصصــی ب
ــام ذكــر شــده اســت. ــع آزمــون در ســایت ثبــت ن نادرســت برگــزار مــی گــردد. مناب

مراحل جذب
ــت  ــب اولوی ــه ترتی ــی حدنصــاب الزم را احــراز نمــوده باشــند ب ــی كــه در آزمــون كتب  - از داوطلبان
ــد. ــد آم ــل خواه ــه عم ــوت ب ــی دع ــی و عموم ــه تخصص ــام مصاحب ــت انج ــاز جه ــدم امتی  و تق
حرفــه  بهداشــت  نشــانی، كاردانی  آتــش  كاردانــی  ایمنــی،  كاردان  رشــته  متقاضیــان   -
و مصاحبــه،  كتبــی  آزمــون  در  قبولــی  در صــورت  نجــات شــهری،  و  امــداد  كاردانــی  ای، 
پذیــرش  نماینــد.  شــركت  نیــز  جســمانی  آمادگــی  عملــی  آزمــون  در  بایســت  مــی 
اســت. جســمانی  آمادگــی  عملــی  آزمــون  در  قبولــی  بــه  منــوط  رشــته  ایــن  در   نهایــی 
- پــس از طــی مراحــل جــذب و معاینــات طــب صنعتــی، پذیرفتــه شــدگان نهایــی جهــت شــركت در 
دوره هــای آموزشــی علمــی و عملــی )دوره ســه مــاه آزمایشــی( معرفــی خواهنــد شــد كــه در صــورت 
موفقیــت در دوره هــای مذكــور در ایــن مرحلــه اقــدام الزم بــه منظــور اســتخدام نهایــی آنــان توســط 
شــركت پاالیــش نفــت آفتــاب صــورت خواهــد پذیرفــت. بدیــن ترتیــب قبــل از مراحــل پیــش گفتــه 
ــه تعهــدی  ــچ گون ــز دوره هــای آموزشــی، شــركت هی ــت آمی ــن پیــش از طــی نمــودن موفقی همچنی

منجملــه اســتخدام در قبــال داوطلبــان نخواهــد داشــت.
نكات قابل توجه

1- افــرادی كــه موفــق بــه ســپری نمــودن آزمــون و مصاحبــه فنــی و عمومــی و آزمایــش هــای طــب 
صنعتــی مــی شــوند بایســتی قبــل از آغــاز دوره هــای آموزشــی تعهــدات و تضامیــن الزمــی كــه از 

ســوی شــركت تعییــن مــی گــردد را بــه شــركت ارائــه دهنــد.
قــرارداد  عقــد  از  آزمایشــی  ماهــه  ســه  دوره  طــی  از  پــس  یــا  طــول  در  كــه  منتخبینــی   -2
مراحــل  بــه  مربــوط  هــای  هزینــه  كلیــه  نماینــد  خــودداری  كار  آغــاز  و  اســتخدامی 
شــد. خواهــد  برداشــته  آنــان  تضامیــن  محــل  از  شــركت  تشــخیص  اشــاره، به   مــورد 
 اســتخدام 

ً
3- تشــخیص شــركت در رد یــا پذیــرش داوطلبــان در هــر یك از مراحل اشــاره شــده و نهایتا

ــد. ــی نماین ــاقط م ــلب و س ــود س ــی را از خ ــه اعتراض ــق هرگون ــان ح ــوده و داوطلب ــع ب ــذ و قاط  ناف
ــرار  ــه ق ــده ب ــه ش ــر گرفت ــوند در نظ ــی می ش ــه وارد دوره آزمایش ــی ك ــرای منتخبین ــه ب ــی ك 4- مزایای

ــر اســت: زی
• پرداخت حداقل حقوق وزارت كار طی دوره سه ماهه آزمایشی

• بیمه تامین اجتماعی
• سرویس ایاب و ذهاب از شهر بندرعباس

ــركت  ــذا ش ــد، ل ــزگان می باش ــتان هرم ــان اس ــرح بومی ــدف ط ــه ه ــه جامع ــه این ك ــه ب ــا توج 5- ب
ــت. ــد داش ــن نخواه ــكان منتخبی ــال اس ــدی در قب ــه تعه هیچ گون

تذكرات مهم
1- چنانچــه در هــر مرحله از اســتخدام مشــخص شــود اطالعــات و مدارك ارائه شــده توســط داوطلب 
)بــه عمــد یــا بــه ســهو( خــالف واقــع و یــا مغایر بــا شــرایط اعالم شــده در متــن آگهــی های اســتخدام 
ایــن شــركت باشــد مســئولیت آن برعهــده داوطلــب بــوده و موضــوع درخواســت اســتخدام آنــان حتــی 

در صورتــی كــه حكــم اســتخدامی هــم صــادر شــده باشــد، حكــم مزبــور لغــو و بالاثــر شــده و حــق 
ــه اعتــراض از داوطلــب ســلب مــی گــردد. بنابرایــن الزم اســت اطالعــات داده شــده منطبــق  هرگون
 خــودداری نماینــد.

ً
 بــا شــرایط منــدرج در ایــن آگهــی باشــد و از ارائــه اطالعــات غیــر واقعــی جــدا

2- ثبــت نــام فقــط در رشــته هــا و گرایــش هــای تحصیلــی اعــالم شــده در جــدول مجــاز خواهــد بود 
و داوطلبــان مــی بایســت بــا رشــته، گرایــش و مقطــع تحصیلــی ذكــر شــده در جــدول نیازمنــدی هــا 
در آزمــون شــركت نمایند. بنابرایــن خواهشــمند اســت از ثبــت نــام در رشــته هــای تحصیلــی مشــابه 

 خــودداری نماینــد.
ً
یــا مــدارک تحصیلــی باالتــر جــدا

3- ثبــت نــام نهایــی منــوط بــه تكمیــل كلیــه مراحــل و دریافــت كــد رهگیــری از سیســتم مــی باشــد. 
پــس از تائیــد نهایــی، اطالعــات قابــل تغییــر نبــوده و امــكان ثبــت نــام مجــدد نیــز وجــود نــدارد، لــذا 

در تكمیــل فــرم درخواســت در ســامانه اینترنتــی مذكــور دقــت الزم معمــول گــردد.
 
ً
4- هــر داوطلــب تنهــا امــكان یــک بــار ثبــت نــام و انتخــاب فقــط یــک رشــته شــغلی را دارد. ضمنــا

ثبــت نــام بــه صــورت ناقــص یــا بــه نحــوی غیــر از ســامانه اینترنتــی مــورد قبــول نمــی باشــد.
 براساس آئین نامه و مقررات شركت می باشد.

ً
 تاكید می گردد كه استخدام صرفا

ً
5- مجددا

6- نتایــج آزمــون كتبــی بصــورت چنــد برابــر ظرفیــت اعــالم خواهــد شــد. لــذا كســب حدنصــاب 
نمــره الزم در آزمــون كتبــی هیچگونــه حــق اســتخدامی بــرای داوطلبــان ایجــاد نمــی كنــد و انتخــاب 
نهایــی پذیرفتــه شــدگان آزمــون پــس از طــی مراحــل مصاحبــه تخصصــی، معاینــات طــب صنعتــی، 
گزینــش عمومــی و طــی نمــودن موفقیــت آمیــز دوره هــای آمــوزش هــای عمومــی و تخصصــی و بــا 

رعایــت اولویــت هــای مقــرر صــورت مــی پذیــرد.
ــش  ــد اداره كل دان ــه تایی ــت ب ــی بایس ــور م ــارج از كش ــالن خ ــارغ التحصی ــی ف ــدارك تحصیل 7- م

ــد. ــیده باش ــاوری رس ــات و فن ــوم، تحقیق ــگان وزارت عل آموخت
8- وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

9- در صورت قبولی در آزمون كتبی ارائه اصل و كپی مدارك الزامی است.
10- شــركت پاالیــش نفــت آفتــاب هیچگونــه تعهــدی در قبــال جــذب نفــرات ذخیــره نخواهد داشــت و 
فقــط در صــورت انصــراف نفــرات اصلــی و نیــاز شــركت، افــراد ذخیــره براســاس اولویــت امتیــازات 

مكتســبه جایگزیــن خواهنــد شــد.

جدول تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

ثبت نام در سامانه و اخذ كد رهگیری
1401/03/28 لغایت 

1401/04/16

توزیع كارت ورود به جلسه آزمون استخدامی
1401/04/26 لغایت 

1401/04/28

برگزاری آزمون استخدامی هر داوطلب    
1401/04/29 یا 

1401/04/30

اعالم نتایج آزمون كتبی     متعاقبا اعالم خواهد شد.

تشكیل پرونده و دعوت به مصاحبه     متعاقبا اعالم خواهد شد.

 
ثبت نام 

 تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا 16 تیر 1401

دریافت كارت آزمون: 26 الی 28 تیر 1401
زمان برگزاری آزمون: 29 یا 30 تیر 1401

بــه ســایت  نــام و كســب اطالعــات بیشــتر  ثبــت  داوطلبــان واجــد شــرایط جهــت 

نماینــد.  مراجعــه   https://aftab.iran-azmoon.ir  : ینترنتــی  ا

شرکت پاالیش نفت آفتاب در نظر دارد با استعانت از خداوند متعال و در راستای مسئولیت اجتماعی و با هدف کمک به ایجاد اشتغال پایدار و همچنین تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود 
در واحدهای  مختلف عملیاتی در استان هرمزگان – بندرعباس، تعداد 200 نفر از داوطلبان واجد شرایط و بومی استان هرمزگان را در مقطع و رشته-گرایش های مندرج در جدول ذیل 

 از طریق برگزاری آزمون، مصاحبه و طی مراحل انتخابی از میان فارغ التحصیالن استان هرمزگان جذب نماید.
مهلت ثبت نام تا 16 تیر 1401 می باشد.

رشته تحصیلی گرایش مقطع تحصیلی جنسیت تعداد

مهندسی مكانیک

بدون گرایش، كلیه گرایشها به استثناء مهندسی 
پزشكی)بیومكانیک(، سیستم محركه خودرو، سازه 

بدنه خودرو، مكاترونیک، طراحی سیستم های 
دینامیكی خودرو، خودرو، مكانیک خودرو

كارشناسی / كارشناسی ارشد مرد 14

مهندسی برق
بدون گرایش، كلیه گرایشها به استثناء مخابرات، مهندسی 

پزشكی)بیوالكترونیک(، مكاترونیک، راه آهن برقی
كارشناسی / كارشناسی ارشد مرد 20

مهندسی بازرسی فنی و مهندسی متالوژی بدون گرایش، كلیه گرایش ها كارشناسی / كارشناسی ارشد مرد 2

مهندسی شیمی
بدون گرایش، كلیه گرایشها به استثنا صنایع غذایی، 

HSE ،محیط زیست
كارشناسی / كارشناسی ارشد مرد 108

مهندسی نفت بدون گرایش، كلیه گرایشها كارشناسی / كارشناسی ارشد مرد

بهداشت حرفه ای بدون گرایش كلیه گرایش ها كارشناسی / كارشناسی ارشد مرد / زن 1

مهندسی محیط زیست، مهندسی منابع 
طبیعی گرایش محیط زیست، مهندسی 

شیمی گرایش محیط زیست
--- كارشناسی / كارشناسی ارشد مرد / زن 2

مهندسی ایمنی، مهندسی HSE، مهندسی 
HSE شیمی گرایش

--- كارشناسی / كارشناسی ارشد مرد 6

كاردان ایمنی، كاردانی آتش نشانی، كاردانی 
بهداشت حرفه ای، كاردانی امداد و نجات شهری

--- كاردانی مرد 12

كاردانی مكانیک كلیه گرایشها كاردانی مرد 6

مدیریت منابع انسانی، صنعتی، دولتی، اجرایی، كارآفرینی كارشناسی / كارشناسی ارشد مرد / زن 7

مهندسی صنایع بدون گرایش، كلیه گرایش ها كارشناسی / كارشناسی ارشد مرد / زن 6

مهندسی كامپیوتر بدون گرایش، كلیه گرایش ها كارشناسی / كارشناسی ارشد مرد / زن 3

علوم تغذیه بدون گرایش، كلیه گرایش ها كارشناسی / كارشناسی ارشد مرد / زن 1

حسابداری بدون گرایش، كلیه گرایش ها كارشناسی / كارشناسی ارشد مرد / زن 12

جدول نیازمندی های نیروی انسانی پاالیشگاه نفت آفتاب

ــود دارد و  ــتخدامی وج ــرار داد اس ــوع ق ــد ن ــر چن ــال حاض در ح
ــت؟ ــده اس ــیده ش ــری اندیش ــه تدبی ــا چ ــامان دادن آنه ــرای س ب

یکــی از چالــش هــای دولــت تعــدد نیــروی انســانی از منظــر اســتخدام اســت کــه 
منشــا آن نیــز قانــون اســت .در قانــون اســتخدامی ســه شــیوه پیــش بینــی شــده 
)رســمی ، پیمانــی و یــا قــرار دادی( اســت .قانــون هئیــت امنــا هــا نیــز فــرق دارد 
.بایــد یــک قانــون جامــع داشــته باشــیم در کشــور هــای دنیــا ایــن تعــداد قوانیــن 

وجــود نــدارد .دانــش ســازمانی در قانــون گــذاری بایــد مــد قــرار گیــرد .
در کشــوری مثــل فرانســه ۷۰ قانــون مــادر وجــود دارد در کشــور مــا بــه ایــن گونــه 
نیســت .دســتگاه هــا بعــد از قانــون خدمــات کشــوری در ســال ۸۰ خــود را جــدا 

و مســتثنی کردنــد .

ــری  ــد گانگــی چــه تدبی ــع چن ــن موضوعــات و رف ــرای اصــالح ای ب
ــد اندیشــید؟ بای

قطعـا در دسـتگاه اجرایـی بـه نیـرو نیـاز داریم ولی بـا الگوی جـذب فلـه ای موافق 
نیسـتم .شـاخص بهـره وری نیروی انسـانی در دسـتگاه هـای اجرایی در چند سـال 
گذشـته در کشـور منفی یک بوده اسـت .کاری که در ۳۰ سـال گذشـته توسط یک نفر 
انجـام مـی شـد اکنـون دو نفـر آن را انجام می دهند. بخشـی از این به سـبب همین 

تصمیمات مجلس اسـت .
در آموزش و  پرورش چقدر جذب نیرو بدون آزمون صورت گرفته است .

در بخشـی از دسـتگاه هـای اجرایـی ۴۵ درصـد نیروهای شـاغل،  بخش پشـتیبانی 
هسـتند ایـن باید ۲۵ درصد باشـد و این یعنـی ارزش افزوده بـرای اداره وجود ندارد.
ایـن نارضایتـی از دسـتگاه اجرایـی به سـبب همیـن عـدم صالحیت ها اسـت .برای 

اسـتخدام بایـد شایشـته ترین افـراد انتخاب شـود باید نیاز واقعی شناسـایی شـود.

چرا نظام اداری به سمت دولت الکترونیک نرفته است؟
مهــم تریــن موضــوع اراده مســئوالن و مقاومــت آنهــا اســت.مقدمات کار آمــاده بــود اما 
قســمتی از آن بــه ســبب نــگاه بخشــی در کــه دســتگاه هــا بــوده پیــش نرفتــه اســت 

.داده و اطالعــات ســرمایه ملــی اســت و مــردم بایــد از آن منتفــع شــوند.
ــود. ــی ش ــزار م ــات برگ ــا وزارت ارتباط ــه ب ــن رابط ــه ای در ای ــه جلس ــر هفت ه
گاهــی مســئوالن دولــت را یکپارچــه نمــی داننــد حفــظ محرمانــه بــودن اطالعات 
مــردم مهــم اســت امــا جایــی کــه نیــاز اســت بایــد از داده ملــی اســتفاده کــرد . 
بــه طــور مثــال در یــک بیمارســتان انبوهــی از کاغــذ بــازی وجــود دارد از بخــش 

بیمــه تــا اقدامــات دیگــر و واقعــا مــردم اذیــت مــی شــوند.

ــی  ــداد الکترونیک ــه تع ــود دارد و چ ــت وج ــت در دول ــد خدم چن
ــت؟ ــده اس ش

ــدن  ــی ش ــرای الکترونیک ــدف ب ــتگاه ه ــور و دس ــوان مح ــه عن ــتگاه را ب ۱۸۰ دس
خدمــات قــرار داده ایــم و ۱۶۷۰ خدمــت اصلــی دولتــی بــه مــردم ارائــه مــی شــود و 

ــم. ــت داری ــزارو  ۱۰۰ زیرخدم ۶ ه
در ســه بــازه زمانــی اطالعــات ایــن دســتگاه هــا بایــد در ســامانه بارگــذاری شــود .بــه 
دســتگاه هــا اعــالم شــد خدمــات پــر بســامد بایــد اولویــت باشــد.باالی ۹۰ درصــد 
خدمــات مــی تواننــد وارد ســامانه پنجــره واحــد  خدمــات الکترونیکــی دولــت شــوند.

در گام نخســت فعــال بارگــذاری یــک ســوم خدمــات پــر بســامد دولــت 
)پرکاربــرد( کــه حــدود ۲ هــزار خدمــت اســت در ســامانه پنجــره واحــد  خدمــات 

الکترونیکــی، هــدف گــذاری شــده و بایــد تــا پایــان امســال انجــام شــود.عالوه بــر 
ایــن فرآینــد هــم بررســی می شــود خیلــی از فرآیند هــا نیازمند کوتاه ســازی هســتند .

ــات  ــه خدم ــتند ک ــا هس ــک ه ــه بان ــن زمین ــا در ای ــت ه ــه ای از موفقی نمون
ــد. ــک دارن الکترونی

ــک  ــود. ی ــه ش ــد یکپارچ ــود دارد بای ــا وج ــتگاه ه ــه در دس ــی ک ــات ثبت اطالع
کارگــروه وجــود دارد. بــرای گام اول  ایــن یــک ســوم خدمــات پرکاربــرد بررســی 

مــی شــود تــا فرآیندهــا ســرعت گیــرد.

ــل  ــد متص ــره واح ــامانه پنج ــه س ــتگاه ب ــد دس ــهریور بای ــان ش ــا پای ت
ــی دارد؟ ــت اجرای ــا ضمان ــوند آی ش

در قانون جریمه ای در نظر گرفته نشـده اسـت .خود مردم شـاهد و ناظر هسـتند 
. ۹ دسـتگاه خدمـات خـود را مطـرح نکرده بودند به آنها نامه زده شـده اسـت.

فعــال هــدف گــذاری الکترونیکــی شــدن بــرای خدمــات دولــت اســت و دســتگاه های 
خــارج از دولــت نیــز در هــدف هــای بعــدی قــرار دارنــد.

یکــی از مشــکالت در ایــن حــوزه شــهرداری هــا هســتند متاســفانه هــر شــهرداری 

ســامانه خــود را دارد. در وزارت ارتباطــات شــیوه یکســان ســازی زبــان این ســامانه ها 
برنامــه ریــزی مــی شــود.

زمان برای تحقق حذف مراجعه مردم را می توانید پیش بینی کنید؟
حــذف مراجعــه حضــوری را تــا ســه ســال آینــده مــی تــوان پیــش بینــی کــرد 
و در خصــوص حکمرانــی هوشــمند بایــد گفــت حرکــت در ایــن مســیر ضــرورت 
اســت چــرا کــه بخــش عمــده فســاد از بیــن مــی رود و رضایــت ایجــاد مــی کنــد.

ــات  ــن خدم ــت تری ــه پرخدم ــود دارد ک ــی وج ــار دقیق ــون آم اکن
ــت ؟ ــت چیس دول

لطیفی:اکنـون چنیـن آماری وجود ندارد .حکمرانی هوشـمند یعنی مشـخص شـدن 
ایـن نکتـه کـه چـه خدمتی بیشـتر از همـه ارائه می شـود تا تنظیم گری شـود .

هـر چقـدر بتوانیـم تصمیـم گیری ها را به سـمت داده هـا ببریم بـه ماکمک خواهد 
شـد .یکـی از چالـش هـای جـدی دهک بندی اسـت بایـد این سـامانه هـا یکپارچه 

و جدی شـوند.

ــای  ــاب ه ــق حس ــا از طری ــرق ه ــوض آب و ب ــای قب ــت ه پرداخ
ــد؟ ــی رون ــمت م ــن س ــه ای ــز ب ــردی نی ف

خواســته مــا ایــن اســت و بــه راحتــی مــی توانیــم ایــن کار را انجــام دهیــم حتــی 
نبایــد قبــض خــوان درب منــازل برونــد .

به دانش بنیان ها در دولت الکترونیک چقدر توجه می شود؟
یــک آییــن نامــه امضــا شــد .بایــد مشــاغل متناســب بــا نخبــگان شــود تــا یــک 

نظــام اداری هوشــمند مناســب داشــته باشــیم.
در رابطــه بــا ارائــه خدمــات الکترونیــک بــه خارجــی هــا، وزارت خارجــه 
مســئولیت دارد بخشــی از خدمــات قابــل ارائــه اســت بایــد تســهیل شــوند البتــه 

ــود دارد. ــامانه وج ــت س ــوزه امنی ــی در ح مالحظات

در رابطــه بــا پرداخــت عادالنــه حقــوق چقــدر ایــن موضــوع اجــرا 
شــده اســت؟

در الیحــه بودجــه چنــد بخــش مهــم وجــود داشــت یکــی ضرایــب حقوقــی بــود 
ــت  ــری نیس ــی براب ــه معن ــا ب ــت ه ــت پرداخ ــت .عدال ــالح اس ــد اص ــه نیازمن ک
عدالــت بــه معنــی پرداخــت بــر اســاس بهــره وری افــراد اســت .در 
ــود تبصــره ۱۲ کــه شــورای حقــوق دســتمزد کمرنــگ تــر شــده  مجلــس بنــدی ب

ــتیم. ــه هس ــن رابط ــرات در ای ــال مذاک ــه در ح بودک
۷ پیش نویس برای الیحه حقوق و دستمزد تهیه کردیم.

مذاکراتـی بـا مجلـس داریـم تـا شـورای حقوق و دسـتمزد مجوز داشـته باشـد در 
مـورد نظامـات پیگیـری کند. در حـوزه ضرایب باید اجازه داشـته باشـیم همچنین 
در مـورد حـوزه رفاهیـات و موارد خـارج از حکم تحت عنوان کارانـه، حق بهره وری، 
حـق ماموریـت. یکـی از موضوعـات مـوارد خـارج از حکـم اسـت که باید سـامان 

داده شـود بایـد این موارد متناسـب بـا ارزش افزوده باشـد.
در حــوزه پزشــکی افــرادی را داریــم کــه بــه اصــالح پنجــه طــال هســتند یعنــی 
بهــره وری بیشــتری دارنــد بنابرایــن نکاتــی در خصــوص پرداخــت هــا بایــد لحــاظ 

شــود . پرداخــت بایــد بــر اســاس بهــره وری و عملکــرد باشــد.

در گفتگو با رئیس سازمان امور اداری 

استخدامی بررسی شد:

استخدام نیروی انسانی 
شایسته، حقوق و دستمزد 

و الزامات تحقق دولت 
الکترونیک

رئیــس ســازمان امــور اداری اســتخدامی مــی گویــد: در زمینــه اســتخدام ایثارگــران ســال گذشــته تبدیــل وضعیــت بیــش از 80 هــزار ایثارگــر 
در دولــت انجــام شــد در حالــی کــه همــه جــذب ســال گذشــته در دولــت کمتــر از 60 هــزار نفــر بــوده البتــه برخــی از دســتگاه ها محدودیــت 
بودجــه ای و یــا پســت دارنــد و در تــاش هســتیم کــه در مســیر اســتخدام از بعــد کارشناســی دســتگاه ها کــم نشــود زیــرا بهــره وری بایــد 

حفظ شــود.
لطیفــی همچنیــن  در برنامــه صــف اول همچنیــن دربــاره الکترونیکــی شــدن خدمــات دولــت گفــت: در ۳ بــازه زمانــی اطاعــات دســتگاه ها 
بایــد در پنجــره واحــد خدمــات الکترونیکــی بارگــذاری شــود و بارگــذاری یــک ســوم خدمــات پرکاربــرد دولتــی تــا پایــان ســال هدف گــذاری 

شــده است.
رئیــس ســازمان امــور اداری اســتخدامی در برنامــه صــف اول نکاتــی را در حــوزه قانــون خدمــات کشــوری و الزامــات تحقــق دولــت الکترونیک 

مطــرح کــرد. مشــروح ایــن گفتگــو را بــه خواننــدگان ارائــه مــی کنیم.
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دعوت به همکاری

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه نورانی شهیدان واالمقام و به منظورحفظ تمامیت ارضی میهن عزیز اسالمی و تامین نیروی انسانی خود از بین جوانان )پسر( مومن، متعهد، عالقمند 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 درجه داری جهت انجام خدمت

 در تمامی پایگاه های واقع در جغرافیای کشور عزیزمان ایران اسالمی با شرایط ذیل همرزم می پذیرد.

مهلت ثبت نام : 1 تیر ماه الی 1۵ مرداد ماه 1401

)الف( شرایط عمومی:
)۱( متدین به دین مبین اسالم.

)۲( تابعیت جمهوری اسالمی ایران )ایرانی االصل بودن و عدم سابقه تابعیت بیگانه(.
ــداکاری در  ــی ف ــران و آمادگ ــالمی ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــالمی و نظ ــالب اس ــه انق ــان ب )۳( ایم

ــداف آن. ــق اه راه تحق
)۴( اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه.

)۵( کســانی کــه بــه عنــوان عضــو بــه نیــروی هوایــی ارتــش ج . ا . ا می پیوندنــد بایــد بــرای رزمنــده شــدن 
وارد شــوند و جهــت پاســداری از اســتقالل و تمامیــت ارضــی ، نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران و 
ادامــه راه شــهیدان، آمادگــی خدمــت در هــر یــک از یــگان هــای تابعــه نهاجــا متناســب بــا نیــاز ســازمانی 

را داشــته باشــند.
)۶( شــاخصه های تدیــن ، انقالبــی بــودن، روحیــه ایثــار و فــداکاری و انگیــزه خدمتــی بعنــوان یــک اصــل 

در همــه مراحــل مــورد توجــه قــرار می گیــرد .
ــوده و جــذب و اســتخدام  ــان نب ــه منظــور مرتفــع نمــودن مشــکالت اقتصــادی آن ــراد ب )۷( اســتخدام اف

ــد. ــازمان می باش ــاز س ــاس نی ــر اس ب
)۸( ســپردن تعهــد کافــی مبنــی بــر پرداخــت دو برابــر هزینــه  هــای دوره آموزشــی در صــورت اســتعفاء یــا 

اخــراج برابــر قوانیــن و مقــررات ارتــش ج . ا . ا.
 از متولدیــن ذکــور یکــم فروردیــن هفتــاد و هشــت )۷۸/۰۱/01( لغایــت آخــر اســفند مــاه هــزارو 

ً
)۹( صرفــا

ــام بعمــل مــی آیــد. در صــورت انجــام خدمــت ســربازی  ســیصدو هشــتادو چهــار) ۸۴/۱۲/29( ثبــت ن
مــدت خدمــت ضــرورت بــه حداکثــر ســن داوطلــب اضافــه می شــود.

 فرزنــدان شــهداء، جانبــازان از کار افتــاده کلــی و آزادگان از شــرط ســن و معــدل معــاف مــی باشــند . ) ارائــه 
مــدرک معتبــر از بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران در اینمــورد الزامــی مــی باشــد (.

)۱۰( دارا بودن سالمت جسم و روان برابر معاینات پزشکی.
)۱۱( داوطلبان متاهل و مجرد می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

)۱۲( فقــدان محکومیــت موثــر کیفــری و محکومیــت ناشــی از اقــدام علیــه امنیــت کشــور، انقــالب و نظــام 
مقــدس جمهــوری اســالمی ایران.

)۱۳( عدم عضویت یا وابستگی و هواداری از احزاب، گروه ها و سازمان های سیاسی.
)۱۴( عدم معروفیت به فساد اخالقی برابر ضوابط گزینش.

)ب(شرایط اختصاصی:
)۱( داشــتن مــدرک تحصیلــی دیپلــم متوســطه در رشــته هــای ریاضــی فیزیــک ، علــوم تجربــی ، 
ــبکه و  ــرات، ش ــک، مخاب ــک، الکترونی ــای ، الکتروتکنی ــش ه ــه ای) گرای ــی و حرف ــانی ، فن ــوم انس عل
ــات  ــزی، تاسیس ــع فل ــک، صنای ــدن، مکاترونی ــوژی، مع ــیمیایی، متال ــع ش ــه( ، صنای ــزار )رایان ــرم اف ن
مکانیکــی، مکانیــک خــودرو، ماشــین ابــزار، معمــاری ســاختمان، هوانــوردی، معمــاری داخلــی 
الکترونیــک صنعتــی،  بــرق ســاختمان،  نقشــه کشــی معمــاری( و کار دانــش ) گرایــش هــای  و 
بــرق صنعتــی، مکانیــک صنایــع، نقشــه کشــی ســاختمان، ماشــین هــای الکتریکــی، تراشــکاری، 
ــدل کل ۱۴ ــل مع ــا حداق ــوردی( ب ــه و هوان ــق، رایان ــزار دقی ــر اب ــی، تعمی ــی و برودت ــات حرارت  تاسیس

)دانــش آموزانــی کــه در تیــر مــاه ســال جــاری موفــق بــه اخــذ مــدرک دیپلــم مــی گردنــد، مــی تواننــد بــا 
کارنامــه پایــه یازدهم)حداقــل معــدل ۱۴( بطــور مشــروط ثبــت نــام نمــوده و مــی بایســت جهــت قطعیــت 

ثبــت نــام حداکثــر تــا مورخــه ۱۴۰۱/۴/29 مــدرک دیپلــم خویــش را ارائــه نماینــد.(
ــع  ــه وض ــیدگی ب ــر رس ــتندات الزم دال ب ــه مس ــتلزم ارائ ــی مس ــه عموم ــمولین وظیف ــتخدام مش )۲( اس
مشــمولیت آنــان از اداره وظیفــه عمومــی ناجــا مــی باشــد )اســتخدام مشــمولین غایــب و دارنــدگان کارت 

ــت(. ــوع اس ــکی ممن ــت پزش معافی
)۳( سپردن تعهد خدمتی برابر مقررات ارتش جمهوری اسالمی ایران .

ــمانی،  ــی جس ــکی ، آمادگ ــات پزش ــون ورودی، معاین ــه آزم ــتخدامی از جمل ــل اس ــت در مراح )۴( موفقی
ــت هــای گزینشــی و… صالحی

خصوصــی. بخــش  و  دولتــی  ه هــای  دســتگا  بــه  اســتخدامی  یــا  خدمتــی  تعهــد  نداشــتن   )۵( 
نکات ضروری که داوطلبان گرامی باید به آن توجه نمایند:

)۱( کلیه پذیرفته شدگان مراحل گزینش، بر اساس اولویت های کمیته نهایی گزینش انتخاب خواهند شد.
)۲( تعیین نوع استخدام )رسمی / پیمانی( بر اساس نیاز سازمانی نهاجا صورت می پذیرد.

ــد  ــی باش ــده م ــالم ش ــرایط اع ــد ش ــب فاق ــردد داوطل ــخص گ ــه مش ــش ک ــه از گزین ــر مرحل )۳( در ه
ــد. ــد آم ــل خواه ــری بعم ــش وی جلوگی ــل گزین ــه مراح ــه از ادام بالفاصل

ــی  ــان مربوطــه پــس از اتمــام دوره پیمان ــی ۵ ســال اســت لیکــن کارکن ــان پیمان ــرارداد نظامی )۴( مــدت ق
در صــورت نیــاز نهاجــا، تمایــل فــردی و احــراز شــرایط الزم، وفــق مقــررات جــاری از پیمانــی بــه رســمی 

تبدیــل وضعیــت خواهنــد شــد.
)۵( خدمــت کارکنــان پیمانــی بــه منزلــه انجــام خدمــت دوره ضــرورت تلقــی گردیــده و در صورتــی کــه 
قبــل از خاتمــه تعهــد بــه هــر علــت از خدمــت رهــا شــوند برابــر قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی بــا آنــان 

رفتــار خواهــد شــد.
)ج( امتیاز ها:

ــص  ــاس تخص ــر آن براس ــال و حداکث ــک س ــل ی ــه حداق ــوزش ک ــدت آم ــول م ــوزان در ط ــش آم ۱ـ دان
ــل : وســایل  ــه هــا از قبی ــه هزین ــن مــدت کلی ــوده و در ای ــر مــی باشــد ، شــبانه روزی ب اســتخدامیان متغی
کمــک آموزشــی، خــوراک، پوشــاک، بهداشــت و درمــان و اســکان بــه عهــده نیــروی هوایــی خواهــد بــود و 
 همچنیــن ماهیانــه مبلغــی بــه عنــوان حقــوق برابــر قوانیــن و مقــررات جــاری بــه آنــان پرداخت خواهد شــد.

ــوط  ــازات مرب ــل و از امتی ــوب نائ ــه مص ــه درج ــوزش ب ــام دوره آم ــس از اتم ــدگان پ ــه ش ــه پذیرفت ۲ـ کلی
ــان دولــت، وام هــای مصــوب، کارت حکمــت، بیمــه  ــه طــرح نظــام هماهنــگ پرداخــت حقــوق کارکن ب
خدمــات درمانــی، بیمــه عمــر و ســایر خدمــات رفاهــی برابــر مقــررات برخــوردار خواهنــد شــد. شــایان 
ذکــر اســت در صــورت ازدواج پــس از پایــان دوره آموزشــی، امتیــازات مزبــور بــه همســر و فرزنــدان آنــان 

نیــز تعلــق مــی گیــرد.
)د( مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:
۱ـ ۳ قطعه عکس ۴×۳ پشت نویسی شده.

۲ـ اصل و روگرفت گواهی موقت دیپلم که به تایید آموزش و پرورش محل تحصیل رسیده باشد.
 ۳ـ اصــل و روگرفــت ریــز نمــرات دیپلــم کــه بــه تاییــد آمــوزش و پــرورش محــل تحصیــل رســیده باشــد.

۴ـ اصل شناسنامه و یک سری روگرفت از تمامی صفحات .
۵ـ اصل و روگرفت کارت ملی یا ابالغیه شماره ملی .

۶ـ اصــل و روگرفــت کارت پایــان خدمــت یــا گواهــی اشــتغال بــه خدمــت یــا برگــه اعــزام بــه خدمــت یــا 
گواهــی اشــتغال بــه تحصیــل .

۷- واریــز مبلــغ1/500/000 ریــال ) یــک میلیــون و پانصــد هــزار ریــال( بــه حســاب۵۱۵۱۵۷۹۱۰۰۰۰۵ 
بانــک ســپه بــه نــام تمرکــز وجــوه درآمــد از جــذب دانشــجو افســری آجــا و ارائــه اصــل برگــه واریــزی در 

 مبلــغ واریــزی قابــل اســترداد نمــی باشــد(.
ً
زمــان ثبــت نــام. )ضمنــا

ــان  ــلح و داوطلب ــای مس ــان نیروه ــدان کارکن ــازان ، آزادگان ، فرزن ــهداء ، جانب ــک ش ــه ی ــواده درج ۸ـ خان
عضــو بســیج فعــال بایســتی هنــگام ثبــت نــام اصــل و روگرفــت نامــه معتبــر از مراجــع ذیصــالح دال بــر 

ــد. ــه نماین مشــمولیت خــود را ارائ
۹- ارائــه تصاویــر اســکن شــده شناســنامه، کارت ملــی، وضعیــت نظــام وظیفــه، مــدرک تحصیلــی و نامــه 
مربــوط بــه امتیــازات مصــوب )فرزنــدان” شــهید ، جانبــاز، آزاده ، نظامــی”و بســیج فعــال ( در قالــب لــوح 
ــر  ــوند JPG.* و حداکث ــا پس ــده ب ــکن ش ــر اس ــدام از تصاوی ــر ک ــتخدام )ه ــر اس ــئول دفت ــه مس ــرده ب فش

ظرفیــت ۲۰۰کیلــو بایــت (.
ــئولین  ــت مس ــور روی ــه منظ  ب

ً
ــا ــام، صرف ــت ن ــت ثب ــده جه ــه ش ــدارک ارائ ــل م ــت اص ــر اس ــایان ذک * ش

ــه داوطلبیــن اعــاده مــی گــردد.  ب
ً
ــا ــام عین  دفاتــر اســتخدام مــی باشــد و پــس از بررســی در زمــان ثبــت ن

)ه( نحوه ثبت نام:
شــده از  خواســته  مــدارک  روگرفــت  و  اصــل  داشــتن  همــراه  بــا  اســت  الزم  داوطلبــان  ۱ـ 

 )۱۳:۰۰ الــی   ۸:۰۰( ســاعت  از  هفتــه  ایــام  ۱۴۰۱/05/15 در  الــی   ۱۴۰۱/۰۴/01 تاریــخ 
نــام  ثبــت  حوزه هــای  از  یکــی  بــه   )۱۱:۰۰ الــی   ۸:۰۰( ســاعت  پنج شــنبه ها  و  دوشــنبه ها  و 
نماینــد. اقــدام  نــام  ثبــت  بــه  نســبت  مــدارک  تحویــل  از  پــس  و  مراجعــه  زیــر  اشــاره   مــورد 

تبصره : در صورت تکمیل ظرفیت قبل از اتمام تاریخ مزبور، ثبت نام متوقف خواهد شد.
۲ـ ثبــت نــام بصــورت حضــوری اســت ، لــذا بــه مدارکــی کــه از طریــق اداره پســت ارســال گــردد، ترتیــب 

اثــر داده نخواهــد شــد.
)و( نشانی محل های ثبت نام:

۱- تهــران : میــدان امــام حســین)ع(-خیابان دماونــد- خیابــان شــهید غفــاری نســب)حجت(- فرماندهــی 
آمــوزش هــای هوایــی شــهید خضرایــی- دایــره گزینــش و اســتخدام-

 تلفن ۰۲۱۳۵۷۴۳۴۱۳ و ۰۲۱۳۵۷۴۳۲۸۴ .
– تلفــن :۰۷۱۳۷۲۰۹۳۵۷ پایــگاه – جنــب تــاالر پــارس – دفتــر اســتخدام   ۲- شــیراز : درب اول 
۰۳۱۳۶۲۰۲۰۱۹ تلفــن:  فجــر-  درمانــگاه  جنــب  نظامــی-  حکیــم  راه  ســه   : اصفهــان   -۳ 
 ۴- تبریــز : میــدان آذربایجــان – پایــگاه هوایــی شــهید فکــوری – دفتــر اســتخدام– تلفــن :۰۴۱۳۱۴۲۵۶۷۳
۵- همــدان :شهرســتان کبــودر آهنــگ – پایــگاه هوایــی شــهید نــوژه – ســاختمان هتــل H– جنــب 
تلفــن :۰۸۱۳۵۵۵۲۷۲۴  – – دفتــر اســتخدام  نیروهــای مســلح   دفتــر ســازمان خدمــات درمانــی 

۶- دزفول : پایگاه وحدتی – بین دزفول و اندیمشک – دفتر استخدام– 
تلفن : ۰۹۱۶۶۴۳۷۳۰۱-۰۶۱۴۲۴۲۰۳۲۹

۷ – بوشــهر: پایــگاه هوایــی شــهید یاســینی – میــدان شــهدای پایــگاه – درب جنوبــی پایــگاه – دفتــر اســتخدام– 
۰۷۷۳۱۵۴۸۳۰۰ تلفن 

۸- بندر عباس : جنب درب ورودی پایگاه شهید عبدالکریمی – جنب سالن مهمان- دفتر استخدام– 
تلفن : ۰۹۳۶۹۱۴۹۴۶۹

۹- محمودآبــاد: کیلومتــر۶ جـــاده محمودآبـــاد بــه فریدونکنـــار – روبــروی روســـتای دریاســر – مجتمــع 
آموزشــی نجـــات خدمــه – دفتــر اســتخدام نیــروی هوایــی – تلفــن: ۰۲۱۳۵۷۴۴۴۴۱ و ۰۲۱۳۵۷۴۵۴۶۳ .

۱۰- کرمان – خیابان شهید مصطفی خمینی)ره(- کوچه شماره ۱۰ – دفتر استخدام –
 تلفن :۰۳۴۳۲۸۲۲۳۷۳
۱۱- مشــهد: انتهــای خیابــان فداییــان اســالم )نخریســی(– روبــروی دفتــر مرکــزی متــرو -دفتــر اســتخدام 
منطقــه پدافنــد هوایــی شــمال شــرق – جنــب بانــک ســپه –                                  تلفــن : ۰۵۱۳۳۴۴۲۸۲۸

۱۲- کرمانشــاه: بلــوار شــهید کشــوری – بعــد از ترمینــال کاویانــی – نرســیده بــه میــدان امــام خمینــی)ره(- 
دفتــر اســتخدام .

۱۳- چابهــار: شهرســتان کنــارک – روبــروی دادگســتری- درب ورودی پایــگاه بــرادران شــهید دل حامــد- 
ــن: ۰۵۴۳۱۹۲۷۰۴۲ ــتخدام –                                                                                                   تلف ــر اس دفت

ــگاه مقــدم شــهید اردســتانی- درب  ــل از شهرســتان رامشــیر – پای ــه رامشــیر – قب ــه: جــاده امیدی ۱۴- امیدی
ــن : ۰۶۱۴۳۵۹۹۱۲۹ ــتخدام-                                                              تلف ــر اس ــتاره- دفت ــل س ــه- هت جبه
۱۵- بیرجنــد – کیلومتــر ۲ جــاده بیرجنــد مشــهد – روبــروی شــرکت نفــت – دفتــر اســتخدام پایــگاه هوایــی 

شــهید حســینی بیرجنــد-
تلفن: ۰۵۶۳۲۳۲۱۴۹۴

)ز( زمان و مکان برگزاری آزمون ورودی:

تاریخ برگزاری آزمون
در صورت برگزاری آزمون چگونگی و زمان برگزاری آزمون متعاقبا از طریق 

دفاتر استخدام اطالع رسانی خواهد شد .

مواد  امتحانی
زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، دین و زندگی، ریاضی، رایانه، آزمون 

هوش و اطالعات عمومی در سطح مقطع متوسطه

هزینه تأسیس خانه بازی زیاد نیست!
ــادی را  ــه زی ــتید هزین ــور نیس ــازی مجب ــه ب ــک خان ــدازی ی ــرای راه ان ــما ب ش
متحمــل شــوید و نســبت بــه ســایر کســب وکارها، تأســیس خانــه بــازی بــه ســرمایه 
کــم یــا متوســطی نیــاز دارد. همچنیــن، راه انــدازی چنیــن مکانــی بــه ســرمایه در 
ــن  ــد در ای ــه بای ــه ای ک ــا نکت ــت. تنه ــد داش ــاز نخواه ــم نی ــادی ه ــردش زی گ
زمینــه مدنظــر داشــته باشــید، ایمنــی بــاالی وســایل بــازی و ســرگرمی کــودکان 
اســت. ازآنجایی کــه ایــن وســایل بــا ســامت و امنیــت کــودکان ســروکار دارنــد، 
ســازمان اســتاندارد، حساســیت باالیــی روی ایــن موضــوع دارد. بنابرایــن قبــل از 

ــازی را بررســی کنیــد. ــه ب ــدازی، راهنمــای تجهیــز خان راه ان

ارزیابی هزینه تأسیس خانه بازی
هزینه هــای تأســیس خانــه بــازی بــه چنــد گــروه تقســیم می شــوند کــه هزینــه 
ــای انســانی و  ــتخدام نیروه ــن، اس ــد زمی ــا خری ــاره ی ــازی، اج ــایل ب ــد وس خری
هزینه هــای جانبــی از مهم تریــن آنهــا هســتند. در ادامــه در مــورد انــواع هزینــه 

تأســیس خانــه بــازی، بــرای شــما توضیــح داده ایــم:
وســایل خانــه بــازی و مهدکــودک، هزینــه اجــاره یــا خریــد مــکان، هزینــه اجــاره 
ــاوت  ــزرگ متف ــهرهای ب ــران و ش ــهر ته ــا ش ــتان ب ــکان در شهرس ــد م ــا خری ی
ــد در نظــر داشــته باشــید ایــن اســت کــه مــکان  اســت. اولیــن چیــزی کــه بای
ــدم  ــه چن ــًا اگــر در طبق ــردم باشــد. مث ــد م ــد در مســیر رفت وآم موردنظــر بای
ــرای  ــی ب ــود چندان ــد، س ــیس کنی ــود را تأس ــازی خ ــه ب ــرج، خان ــک ب ی

ــدارد. ــما ن ش

هزینه خرید تجهیزات خانه بازی
یکــی دیگــر از هزینه هــای ثابــت بــرای تأســیس خانــه بــازی مربــوط بــه وســایل 
و تجهیــزات خانــه بــازی اســت. بــرای راه انــدازی چنیــن مکانــی شــما گزینه هــای 
ــر  ــازی را باالت ــه ب ــت خان ــاً جذابی ــاال قطع ــوع ب ــد و تن ــش رو داری ــادی را پی زی
خواهــد بــرد. فــواره تــوپ، ماشــین بازی، تــاب و سرســره، االکلنــگ و تونــل بــازی 
از جملــه مــواردی هســتند کــه در خانه هــای بــازی طــرف دار زیــادی دارنــد. الزم 
اســت ایــن نکتــه را بدانیــد کــه شــهر شــما تأثیــری بــر هزینــه خریــد تجهیــزات 
نــدارد و وســایل موردنیــاز خانــه بــازی از چندیــن مرکــز خــاص تهیــه می شــوند.

اهمیت کفپوش در افزایش امنیت خانه بازی
یکــی از مــواردی کــه بایــد بــه کیفیــت آن اهمیــت دهیــد، کف پوش هــا هســتند. 
ــد،  ــد می کنن ــودک را تهدی ــدن ک ــه ب ــی ک ــای احتمال ــا از ضربه ه کف پوش ه
جلوگیــری خواهنــد کــرد. عــاوه بــر ایــن، اســتفاده از کف پوش هــای مرغــوب، از 
پوســت کــودکان در برابــر خراشــیدگی و آســیب های دیگــر محافظــت خواهــد کــرد. 
ــه  ــروری در زمین ــای ض ــی از هزینه ه ــادوام یک ــای ب ــه کف پوش ه ــن، تهی بنابرای
خریــد تجهیــزات خانــه بــازی خواهــد بــود. مــا در ایــن راهنمــای تجهیــز خانــه 

بــازی، بــه شــما توصیــه می کنیــم ایــن موضــوع را جــدی بگیریــد.

هزینه منابع انسانی
ــانی  ــای انس ــتخدام نیروه ــازی، اس ــه ب ــر تأســیس خان ــای متغی ــک از هزینه ه ی
ــودکان و  ــت از ک ــت مراقب ــنل جه ــد پرس ــه چن ــه ب اســت. شــما دراین رابط
تعامــل بــا مشــتریان هنــگام ورود و خــروج نیــاز داریــد. هرچــه خانــه بــازی شــما 
ــاز خواهیــد داشــت. هزینــه پرســنل را  ــه پرســنل بیشــتری نی ــر باشــد ب بزرگ ت

ــرد. ــد ک ــت خواهی ــه پرداخ ــورت ماهیان به ص

تجهیز خانه بازی کودک
هزینه های جانبی تأسیس خانه بازی

ــازی از  ــه ب ــیس خان ــه تأس ــی هزین ــای قبل ــه گروه ه ــبت ب ــا نس ــن هزینه ه ای
میــزان کمتــری برخــوردار هســتند. هزینه هــای مربــوط بــه امــور اداری و دریافــت 
مجــوز را تــا حداکثــر ۴ مــاه پــس از راه انــدازی خانــه بــازی بایــد پرداخــت کنیــد. 
ــد. ــد ش ــام خواه ــار انج ــط یک ب ــت و فق ــت اس ــای ثاب ــن هزینه ه ای

از ســوی دیگــر شــما بــا هزینه هــای گاز و بــرق مصرفــی روبــه رو هســتید. البتــه 

بســیاری از وســایل خانــه بــازی بــه بــرق نیــاز ندارنــد؛ امــا اگــر چندیــن وســیله 
برقــی داشــته باشــید بایــد هزینــه بــرق را نیــز در نظــر بگیریــد. همچنیــن اگــر 
ــی را در  ــد هزینه های ــد، بای ــتفاده می کنی ــی اس ــی و سرمایش ــایل گرمایش از وس

نظــر بگیریــد.
ــته  ــل داش ــر تمای ــود. اگ ــد ب ــات خواه ــه تبلیغ ــر، هزین ــی دیگ ــه جانب هزین
ــد،  ــام دهی ــات انج ــما، تبلیغ ــازی ش ــه ب ــتر از خان ــتقبال بیش ــرای اس ــید ب باش
ــد. از طرفــی ممکــن اســت شــما  بایــد هزینه هــای ایــن حــوزه را در نظــر بگیری
ــد  ــغ کنی ــان تبلی ــنتی و دهان به ده ــورت س ــود را به ص ــب وکار خ ــد کس بخواهی

ــد. ــد ش ــاف خواهی ــات مع ــای تبلیغ ــورت از هزینه ه ــن ص ــه در ای ک

تجهیزات موردنیاز برای خانه کودک
یکــی از مــواردی کــه در راهنمــای تجهیــز خانــه بــازی بــه آن نیــاز داریــد، لیســت 

تجهیــزات مــورد نیاز اســت:
ــره  ــاب و سرس ــی• ت ــای تعادل ــگ و بازی ه ــن• االکلن ــوپ• وان ش ــتخر ت • اس
• تونــل بــازی• ترامپولیــن• اســباب بازی های چوبــی• کف پــوش مناســب 
ــوک  ــتی• بل ــال دس ــی• فوتب ــودکان• ایرهاک ــب ک ــوش مناس ــودکان • دیوارپ ک
بــازی • تجهیــزات ورزشــی • اســتخر بــادی• جامپینــگ• جاکفشــی های مناســب 
• کمــد مربــی و کــودک و اســباب بازی• دیــوار صخره نــوردی• ماســه بازی 
کــودک • آشــپزخانه کــودک • بــرج بــازی و کلبــه بــازی• ماشــین های شــارژی 
ــاس  ــوزش اشــکال هندســی• لب ــوازم آم ــز کار کــودک • ل • تخــت کــودک• می
حیوانــات کــودک• لباس هــای ســنتی کــودک • لبــاس واحــد کار کــودک• وایــت 
ــای  ــودک• آینه ه ــش ک ــی• نازبال ــای آموزش ــی• پروژه ه ــن مصنوع ــرد• چم ب
نشــکن فانتــزی کــودک• فــوم وتاتامــی در رنگ هــای مختلــف• بنرهــای 
ــای  ــه• تابلوه ــه و قفس ــاب• کتابخان ــویق و حضوروغی ــای تش ــی• طرح ه آموزش
ــژه  ــی وی ــوپ رنگ ــال• ت ــودک و بزرگس ــی ک ــز و صندل ــات• می ــی و اعان تزئین

ــه ــاظ شیشــه و راه پل ــوپ• حف اســتخر ت

راه اندازی خانه بازی
مزایای خانه بازی برای کودکان

ــن  ــای ای ــه مزای ــت ب ــوب اس ــم، خ ــه بگذری ــازی ک ــه ب ــیس خان ــه تاس از هزین
ــم: ــز بپردازی ــودکان نی ــامت ک ــد و س ــرای رش ــب وکار ب کس

ــه  ــی ک ــردن چیزهای ــان ک ــرای امتح ــا را ب ــس بچه ه ــس و اعتمادبه نف • عزت نف
ــد. ــاد می کن ــد ایج ــان نکرده ان ــز امتح ــًا هرگ قب

• بــه بچه هــا اجــازه می دهــد طیفــی از احساســات را تجربــه کننــد کــه معمــوالً 
در موقعیت هــای دیگــر در دســترس نیســتند.

• به آن ها کمک می کند بر آسیب های روحی غلبه کنند.
• صبر و حوصله را به آنها آموزش می دهد.

ــی  ــبکه اجتماع ــک ش ــه در ی ــد چگون ــاد می گیرن ــازی ی ــه  ب ــودکان درخان • ک
ــد. ــت کنن فعالی

• نحوه گوش دادن به دیگران را فرامی گیرند.
• خانه بازی، زمینه همکاری کردن را فراهم می کند.

• کودکان یاد می گیرند که چگونه مستقل باشند.

کالم آخر در مورد هزینه تاسیس خانه بازی
ــازی را بررســی  ــه ب ــا تأســیس خان ــواع هزینه هــای مرتبــط ب ــب، ان ــن مطل در ای
کردیــم. گفتیــم کــه راه انــدازی چنیــن مجموعه هایــی نســبت بــه ســایر 
ــور  ــما مجب ــاز دارد و ش ــری نی ــرمایه کمت ــه س ــابه، ب ــب وکارهای مش کس

بــه هزینه هــای بــاال نخواهیــد بــود.
ــنا  ــازی آش ــه ب ــیس خان ــای تأس ــات هزینه ه ــا جزئی ــه ب ــرای اینک ــال، ب به هرح
شــوید و راهنمایــی الزم را در ایــن زمینــه دریافــت کنیــد، بــه وب ســایت 
ــن  ــگان، بهتری ــا مشــاوره رای ــد ب ــم می توان ــن تی ــد. ای ــه کنی ــازان مراجع بازی س
راهنمــای تجهیــز خانــه بــازی بــرای شــما باشــد. همچنیــن اگــر نظــری 
ــد  ــا داری ــن مجموعه ه ــود در ای ــزات موج ــازی و تجهی ــای ب ــا خانه ه دررابطه ب

ــد. ــان بگذاری ــا در می ــا م ب

اگر به دنبال یک کسب و کار جدید هستید؛

آنچه باید درباره تأسیس یک خانه بازی بدانید
صنعت بازی و سرگرمی یک مقوله جذاب و مفید است که نتایج قابل توجهی را در جامعه به دنبال دارد.

اگـر می خواهیـد در مـورد هزینه تأسـیس خانه بـازی بیشـتر بدانید، مقالـه را تا انتهـا بخوانید. آیا چیـزی وجود دارد که شـادتر از صـدای بچه ها در 
حـال بـازی بـه نظر برسـد؟ شـادی در چهـره آنهـا و صدای شـادی در صـدای آنها نشـان می دهد کـه بچه ها چقـدر از بازی کـردن و برقـراری روابط 

دوسـتانه در جامعـه خود لـذت می برند.
اغلـب اوقـات، خانه هـای بازی اسـاس دوسـتی هایی هسـتند که سـال ها ادامـه می یابـد. افزایـش عزت نفس، بهبـود مهارت هـای همـکاری، افزایش 
مهارت هـای تفکـر انتقـادی و تقویـت سیسـتم ایمنـی تنهـا برخـی از مزایـای سـطح باالیی اسـت که کـودکان بـا بازی کردن بـه دسـت می آورند. 
بنابرایـن، سـرمایه گذاری در ایـن زمینـه، اثـرات مثبـت زیـادی را به دنبـال دارد. اگـر به دنبال ایـن کار هسـتید حتمًا تمایـل دارید تا بـا هزینه های 

تأسـیس یـک خانه بازی آشـنا شـوید. مـا در ادامه به سـؤاالت شـما در ایـن زمینه پاسـخ و راهنمـای الزم را ارائـه داده ایم.
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آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار
IT کامپیوتر و

مالی و حسابداری

کارشناس نصب و راه اندازی مودم
کارشناس کامپیوتر مسلط به امور 

سخت افزار و نرم افزار

حسابدار – آقا 

مهندس صنایع 
کارشناس پلیمر

مهندسی

فروش و بازاریابی

نیروی فنی

فروشنده برای فروشگاه های زنجیره ای
کارشناس بازرگانی خارجی -

مدیر تامین تجهیزات در پتروشیمی

متصدی تاسیسات آشنا به لوله کشی
تکنسین برق 

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

نیروی خدمات – آقا و خانم

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...

مسئول دفتر برای شرکت های مختلف 
در تهران

 کارمند اداری و منابع انسانی

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

گرافیست و طراح سایت
موشن گراف و عکاس 

در شرکت فعال در
 حوزه پتروشیمي

و...

)تولیـد،  سـال  شـعار  تحقـق  راسـتای  در   •
دانش بنیان و اشـتغال آفرین( چـه اقداماتی 

صورت گرفتـه  کاریابی هـا  حـوزه  در 
؟ ست ا

یکــی از سیاســت های راهبــردی 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 

از  بهره منــدی  اجتمــــاعی، 
تــــوان بخش  و  ظـــرفیت 
خصوصــی )دفاتــر کاریابــی( 
در بــازار کار اســت. در ایــن 
میــان، برنامــه توســعه و 
حمایــت از مراکــز کاریابــی 
و  خــــارجی  و  داخلــی 
اشــتغال  ســهم  افزایــش 
ــی  ــز کاریاب ــق مراک از طری

کار  بــازار  در  غیردولتــی 
ــای  ــی از اولویت ه ــور یک کش

کاری ایــن وزارتخانــه اســت. 
در حــال حاضــر قریــب بــه هــزار 

ــی  ــغلی و کاریاب ــاوره ش ــر مش دفت
ــور  ــر کش ــی در سراس ــی داخل غیردولت

ــات  ــه خدم ــه ارائ ــوده و در زمین ــال ب فع
ــروی کار  ــان نی ــدگان کار و متقاضی ــه جوین ب

می کننــد. فعالیــت 
بـر همیـن اسـاس و باهـدف تقویـت جایـگاه دفاتـر مشـاوره 

همچـون  اساسـی  اقدامـات  غیردولتـی،  کاریابی هـای  و  شـغلی 
راه انـدازی هیات هـای اندیشـه ورزی به منظـور تحـول در حـوزه 
منابـع انسـانی و کاریابی ها، هوشمندسـازی فرایندهای کاریابی از 
طریـق تکمیل و توسـعه سـامانه های مرتبط با فعالیـت کاریابی ها 

و ... بـه انجام رسـیده اسـت:

• وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـرای تسـهیل در 
محیـط کسـب وکار چـه اقداماتـی انجام داده اسـت؟

در راسـتای تسـهیل در صدور مجوزهای کسـب وکار و بر اسـاس 
مدت زمـان  ذی صـاح،  مراجـع  بـا  به عمل آمـده  هماهنگی هـای 
صـدور مجـوز کاریابی داخلـی ۷ روز کاری تعیین و بـرای اجرا به 

ادارات کل اجرایـی اسـتان ها اباغ شـد.
ثبـت  و  شـرایط  داشـتن  در صـورت  اباغیـه،  ایـن  اسـاس  بـر 
درخواسـت در سـامانه توسـط متقاضـی و یا ارائه دسـتی مدارک 
مربـوط،  اسـتان  اجتماعـی  رفـاه  و  تعـاون، کار  اداره کل  بـه 
عـدم رسـیدگی بـه درخواسـت متقاضـی ظـرف مـدت ۷ روز 

کاری، بـه معنـای تأییـد تلقی شـده و متقاضی مجاز بـه فعالیت 
در حـوزه کاریابـی داخلـی خواهـد بود.

همچنیـن بـر اسـاس تبصـره ۴ مـاده یـک قانـون تسـهیل صدور 
مجوزهای کسـب وکار مصوب ۲۴ ماه اسـفند سـال ۱۴۰۰ مجلس 
شـورای اسـامی که اشـعار مـی دارد: »وضـع هرگونـه محدودیت 
و مانـع در مسـیر صـدور مجـوز که خـارج از چارچوب ایـن قانون 
بـازار، محدودیـت ظرفیـت  اشـباع  قبیـل  از  بـه دالیلـی  باشـد 
و حـدود صنفـی یـا بـر اسـاس تعـداد و یـا فاصلـه جغرافیایـی 
دارنـدگان و یـا متقاضیان آن مجوز، ممنوع اسـت« شـاخص های 
تعیین شـده بـرای ایجاد کاریابـی داخلی مندرج در دسـتورالعمل 
تعییـن شـاخص های ظرفیـت ایجـاد کاریابی غیردولتـی داخلی و 
نیـز شـرط رعایت تعـداد کاریابی و فاصله میـان کاریابی ها، به لحاظ 

مغایـرت بـا قانـون فوق االشـاره، مـاک عمل نمی باشـد.
عاوه بـرآن، بـر اسـاس هماهنگی هـای به عمل آمـده، در راسـتای 
تسـریع  و  و تسـهیل  بهبـود فضـای کسـب وکار  قانـون  اجـرای 
در ارائـه خدمـات، ایجـاد شـفافیت و کاهـش فسـاد در فراینـد 

خدمت رسـانی، به مـوازات و هم زمـان با ثبت درخواسـت 
متقاضـی در »سـامانه ثبـت درخواسـت و صـدور مجوز 
فـردی  تعییـن صاحیـت  فراینـد  داخلـی«،  کاریابـی 
متقاضـی آغـاز می گـردد و چنانچـه نتیجـه اسـتعام 
صاحیـت فـردی متقاضـی اعـام و مدیر کاریابـی فاقد 
صاحیت شـناخته شـود، مجوز صـادره از اعتبار سـاقط 

و فعالیـت کاریابـی متوقـف می شـود.
بـه همین دلیـل، مراتب طی نامـه ای به تمامـی ادارات کل 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی  اسـتان ها بـرای اجـرا ابـاغ 

است. شـده 

• وزارت کار برنامـه و سیاسـت مشـخصی برای اسـتفاده 
از ظرفیـت و توانمندی سـازمان ها و نهادهـای مردمی در 

حـوزه کاریابی به انجام رسـانده اسـت؟
در سـنوات اخیـر کاریابی هـا بـه دالیل مشـکات و مسـائل مبتا 
بـه نتوانسـتند پاسـخگوی مقتضیـات بـازار کار باشـند و فراینـد 
اتصـال عرضـه و تقاضـا در کشـور را  به درسـتی انجـام دهنـد. 
بـا هـدف تقویـت برقـراری مؤثـر ارتبـاط بیـن دوسـویه عرضـه 
و تقاضـای کار کشـور، وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا 
رویکـرد ایجـاد و تقویـت حلقه هـای میانـی )حاکمیـت بـا مردم( 
کـه در فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری نیـز بـر آن تاکید شـده 

اسـت، سـعی می کننـد، مشـکل یـاد شـده را مرتفـع  کننـد.
بـر اسـاس رویکـرد وزارت مـردم، شـغل یـک مقولـه فرهنگـی و 
اجتماعـی محسـوب می شـود نـه صرفاً اقتصـادی و بـه همین دلیل 
می بایسـت از طریـق یـک حلقـه میانـی از جنـس مـردم ایـن 
ارتبـاط صـورت پذیـرد که بیشـترین اثربخشـی را داشـته باشـد. 
در ایـن راسـتا  معاونـت توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال نسـبت به 
برگـزاری جلسـه در روز ۲۰ فروردیـن ماه امسـال با سـازمان های 
تقویـت  و  ایجـاد  راسـتای  در  جهادگـر  و  انقابـی  مردم نهـاد، 

حلقه هـای میانـی در حـوزه اشـتغال و کاریابـی اقـدام شـد.
مطابق برنامه تدوین شـده، در نظر اسـت با اسـتفاده از ۱ الی ۵ درصد 
ظرفیت و پتانسیل زیرمجموعه این نهادها، هدف توسعه کمی و کیفی 

کاریابی هـا را محقـق کنیـم. هدف گـذاری ایـن معاونـت صـدور 
یـک هزار مجـوز کاریابـی داخلی به صـورت فیزیکی با مسـاعدت 

حداکثـری و نهایت تسـهیلگری در امسـال اسـت.
در خصـوص اجرایـی کـردن برنامـه، ایـن معاونـت در نظـر دارد 
بـه زیـر مجموعه هـای سـازمانی و اشـخاص حقیقی و یـا حقوقی 
فعـال و خوشـنام واجـد شـرایط که قابلیـت نقش آفرینـی در بازار 
کار دارنـد و می تواننـد به عنـوان حلقـه واسـط میـان حاکمیـت و 

مـردم ایفـای نقـش کنـد مجـوز کاریابـی داخلی اعطا شـود.
سـهمیه  تعییـن  جهـت  در  الزم  هماهنگی هـای  دراین ارتبـاط 
مشـارکت  بـا  شـرایط  واجـد  اشـخاص  انتخـاب  و  اسـتانی 
سـازمان های مذکـور انجـام شـده و در آینـده نزدیـک اقدامـات 
الزم بـرای برگزاری دوره هـای توجیهی و آموزشـی، اعطای مجوز 

کاریابـی، حمایت هـای الزم از آنـان بـه عمـل خواهـد آمـد.

• راهـکار ایـن وزارتخانـه بـرای رفـع موانع و مشـکالت 
چیسـت؟ کاریابی  دفاتـر 

و  خدمـات  سـازی  کیفـی  کنـار  در  کاریابی هـا  کمـی  توسـعه 
عملکـرد دفاتـر کاریابـی به صـورت توأمـان می توانـد اثربخشـی 
متغیرهـای  در  تغییـر  ایجـاد  نیازمنـد  کیفـی  توسـعه  و  باشـد 
مبنایـی در بـازار کار اسـت کـه اصـاح قوانین و مقـررات، اصاح 
سـاختار و فرایندهـای فعالیـت و درآمدزایـی از این  دسـت اسـت 
کاریابی هـای  اجرایـی  آیین نامـه  اصاحیـه  منظـور  همیـن  بـه 
غیردولتـی کـه باهـدف ایجـاد تحـول در سـاختار دفاتـر کاریابی 
بازنگـری و تدویـن شـده، جهـت تصویـب بـه هیئـت دولـت ارائه 
امـور  از کمیسـیون مدیریـت  پیگیری هـای الزم  شـده اسـت و 
عمومـی و سـرمایه انسـانی هیئـت دولـت پیرامـون تسـریع در 
بررسـی طـرح »پیش نویـس اصاحیـه آیین نامـه اجرایـی قانـون 
مجـازات اشـتغال بـه حرفـه کاریابـی بـدون داشـتن پروانـه کار« 

بـه انجام رسـیده اسـت.
انتظـار مـی رود بـه زودی بـا تصویـب آیین نامـه اجرایـی و تهیـه 
و  مسـائل  کاهـش  زمینـه  مرتبـط  دسـتورالعمل های  تدویـن  و 
مشـکات مبتـا بـه کاریابی هـا کاهش یافتـه و مقدمـات ارتقـای 

جایـگاه این گونـه دفاتـر در بـازار کار فراهـم شـود.

• وزارت کا چـه مکانیسـم های تشـویقی بـرای افزایـش 
عملکـرد دفاتـر کاریابـی در دسـت اقـدام دارد؟

 ۱۴۰۱ اشـتغال جدیـد در سـال  ایجـاد  تحقـق  راسـتای  در 
و بـر اسـاس اهـداف مندرج در زیسـت بوم ملی اشـتغال کشـور، 
لـزوم اسـتفاده از توانمنـدی و ظرفیت هـای موجود نـزد بازیگران 
کاریابـی  و  شـغلی  مشـاوره  دفاتـر  جملـه  از  کار  بـازار  اصلـی 
غیردولتـی داخلـی احسـاس شـد؛ بـر همیـن اسـاس و به منظـور 
افزایـش نقـش و جایـگاه ایـن دفاتـر و باهـدف افزایـش کمـی و 
کیفـی عملکـرد کاریابی ها، »طـرح به کارگماری ۳۰۰ هـزار نفر از 
طریـق دفاتـر کاریابـی« تهیه و تدوین و بـه ادارات کل تعاون، کار 

و رفـاه اجتماعـی اسـتان ها ابـاغ شـد.
ایـن طرح تشـویقی کـه به منظور تشـویق و ترغیـب کاریابی برای 
درج عملکـرد واقعـی در سـامانه جسـتجوی شـغل و نیـز ایجـاد 
انگیـزه بـرای آن هـا حمایت و پشـتیبانی از دفاتر مشـاوره شـغلی 
و کاریابی هـای غیردولتـی بـا اعطای تسـهیات و پرداخـت یارانه 
باعـوض بـه کاریابی هـای دارای آمـار به کارگمـاری بـاال صـورت 
می پذیـرد،  گامـی اسـت در جهت دسـتیابی بـه هدف گذاری های 

کان حـوزه اشـتغال اباغـی بـر اسـاس مصوبـات شـورای عالی 
اشـتغال و تحرک بخشـی بـه عملکـرد دفاتـر کاریابـی )به عنـوان 
امـر  ایـن  تحقـق  کـه  کار(  بـازار  فعـال  سیاسـت های  از  یکـی 
مسـتلزم همکاری و همیـاری ذی نفعان و بازیگران حوزه اشـتغال 
و کاریابـی و رفـع چالش هـا و موانـع موجـود در فراینـد اجرایـی 

طـرح خواهـد بود.
بـر اسـاس ایـن طـرح، مکانیسـم اجرایی بـرای اعطای تسـهیات 
آمـار  اسـاس  بـر  کاریابی هـا  بـه  باعـوض  بانکـی و کمک هـای 
به کارگمـاری تهیـه و تدویـن گردیـد. مطابـق ایـن طـرح مقـرر 
اسـت بـه ازای هر فـرد بیکار برگمـارده شـده )دارای بیمـه( مازاد 
بـر سـهمیه تعییـن شـده، کاریابـی مسـتحق دریافـت مشـوق ها 

شـد. خواهد 

• ایـن وزارتخانه بـرای اسـتفاده از فناوری هـای نوین در 
حـوزه دفاتر کاریابـی چه اقداماتـی انجام داده اسـت؟

مهندسـی  امـکان  اطاعاتـی،  و  ارتباطـی  نویـن  فناوری هـای 
را  سـازمان ها  مأموریت هـای  و  وظایـف  بازطراحـی  و  مجـدد 
فراهـم می کنـد، در همیـن راسـتا در چهارمیـن جلسـه شـورای 
موضـوع  هـم  راهبـردی  تحـول  برنامه ریـزی  و  سیاسـتگذاری 
)الکترونیکـی شـدن خدمـات جدیـد و کاهـش حضـور فیزیکـی 
در  الکترونیـک(  دولـت  کامـل  تحقـق  راسـتای  در  ذی نفعـان 
دسـتور کار قـرار گرفـت و باتوجه بـه افزایـش انتظـارات افـراد 
کاریابـی،  و  اشـتغال  خدمـات  کمیـت  و  کیفیـت  مـورد  در 
ضـرورت اسـتفاده از وب سـرویس ها در ارائـه خدمـات اشـتغال 

شـد. معلـوم  بیش ازپیـش 
یــن راســتا ســامانه جســتجوی شــغل بــه نشــانی  ا در 
http طراحــی و در دی مــاه  ://shoghl .mcls .gov .ir

ــد. ــدازی ش ن ۱۴۰۰ راه ا
 ایـن سـامانه به نحوی طراحی شـده اسـت که کارجویـان می توانند 
به صـورت مسـتقل وارد سـامانه شـده و ثبت نـام کننـد و پـس از 
تکمیـل رزومـه خـود فرصت هـای شـغلی موردعاقـه و مرتبـط 
بـا خـود را جسـتجو کنـد و در صـورت نیـاز درخواسـت اسـتخدام 
خـود را در سـامانه ثبـت کننـد؛ همچنیـن ایـن قابلیت وجـود دارد 
تـا درصورتی کـه کارجـو امـکان دسترسـی بـه سیسـتم را نـدارد با 
مراجعـه بـه کاریابی هـا می توانـد از امکانات سـامانه اسـتفاده کنند.

تکمیـل  و  ثبت نـام  از  پـس  می تواننـد  کارفرمایـان  همچنیـن 
را  اطاعـات شـغلی خـود، فرصت هـای شـغلی موردنیـاز خـود 
از بررسـی و تأییـد کاریابی هـا  در سـامانه ثبـت کننـد و پـس 
در سـامانه منتشـر گـردد. در صـورت نیـاز کارفرمـا می توانـد از 
میـان رزومه هـای موجود در سـامانه جسـتجو کرده و درخواسـت 
به کارگمـاری کارجـو را در سیسـتم ثبـت کنـد تـا باقـی مراحـل 

توسـط کاریابـی انجـام شـود.
مابیـن  روابـط  و  شـغلی  فرصت هـای  مدیریـت  اصلـی  وظیفـة 
کـه  هسـت  کاریابی هـا  عهـدة  بـه  کارفرمایـان  و  کارجویـان 
اسـتخدامی  و  به کارگمـاری  درخواسـت های  می بایسـت 
ثبت شـده توسـط کارفرمایان و کارجویان را در سـامانه بررسـی 
کـرده و رسـیدگی شـود. همچنیـن کاریابی هـا ایـن قابلیـت را 
دارا هسـتند تـا اطاعات کارجویـان و کارفرمایانـی که به صورت 
حضـوری مراجعـه می کننـد را در سـامانه به صـورت مسـتقیم 

کند. ثبـت 

در گفتگو با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شد:

جایگاه کاریابی ها و طرح به کارگماری 
300 هزار کارجو در سراسرکشور

محــوری  سیاســت های  از  یکــی 
ــای  ــداف و مأموریت ه ــه اه ــتیابی ب ــت دس در جه

حــوزه اشــتغال، اســتفاده از امکانــات و توانمندی هــای 
بخــش غیردولتــی در ایــن حــوزه بــوده کــه دفاتــر مشــاوره شــغلی 

و کاریابی هــای غیردولتــی به عنــوان بــازوان اجرایــی در حــوزه اشــتغال 
ــد. ــا کنن ــه ایف ــن زمین ــزایی در ای ــه س ــش ب ــد نق ــازار کار، می توانن و ب

ــازار  ــم ب ــناخت و تنظی ــم ش ــای مه ــی از ابزاره ــوان یک ــواره به عن ــا هم کاریابی ه
ــروی کار  ــای نی ــه و تقاض ــن عرض ــط بی ــه واس ــوان حلق ــد و به عن ــمار می آین ــه ش کار ب

ــه  ــی ک ــا اطاعات ــد و ب ــزا دارن ــهمی بس ــکاری س ــرخ بی ــش ن ــد و در کاه ــش می کنن ــای نق ایف
ــزی  ــد سیاســتگذاری و برنامه ری ــد فراین ــه می دهن ــازار کار ارائ ــه وضعیــت عرضــه و تقاضــای ب راجــع ب
ــی  ــاده ۱۹ آیین نامــه اجرای ــاد م ــر اســاس مف ــر ب ــن دفات ــازار کار را بهبــود می بخشــند. ای در خصــوص ب
کاریابی هــای غیردولتــی، وظایفــی چــون انجــام فراینــد راهنمایــی و مشــاوره شــغلی بــه جوینــدگان کار، 
ــی را  ــازار کار داخل ــناخت ب ــان، ش ــتغال کارجوی ــان، اش ــغلی از کارفرمای ــای ش ــب فرصت ه کس

ــد. ــده دارن ــر عه ب
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از  ایرنــا، کاریابی هــا بــا هدایــت افــراد به ســوی رشــته تحصیلــی و شــغلی 

مناســب و موردنیــاز، در افزایــش بهــره وری نیــروی کار می تواننــد ســهم عمــده ای داشــته باشــند.
ــادی،  ــت اقتص ــک فعالی ــغلی و ی ــته ش ــوان یک رش ــه به عن ــا، ن ــت کاریابی ه ــه اهمی ــه ب ــا توج ب

بلکــه به عنــوان هدایت کننده هــای ســرمایه های انســانی به ســوی توســعه و پیشــرفت 
کشــور، و تحــول در صــدور مجــوز کاریابی هــا بــا تعییــن زمــان صــدور آن بــه هفــت روز 

کاری بهانــه ای شــد تــا بــا »محمــود کریمــی بیرانونــد« معــاون توســعه کارآفرینــی 
ــه  ــی ک ــورد اقدامات ــی در م ــاه اجتماع ــاون، کار و رف و اشــتغال وزارت تع

ــه،  ــی  صورت گرفت ــر کاریاب ــش عملکــرد دفات ــه افزای در زمین
ــو بنشــینیم. ــه گفــت و گ ب
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت طراحی استندهای فروشگاهی وانیشا 
برای تکمیل تیم طراحی خود از واجدین شرایط
 زیر در تهران ) منطقه 2 – طرشت( دعوت به 

همکاری می کند:
 طراح: کارشناس مکانیک / طراح صنعتی

 مسلط به طراحی و اجرای سازه های ام دی افی و 
فلزی،  مسلط به متریال MDF و فلز

 مسلط به نرم افزار سالیدورکس
 آشنا به موتور رندر کیشات
 آشنا با برنامه های گرافیک
  حقوق قابل مذاکره / بیمه

  شنبه تا چهارشنبه / 9 صبح تا 6 بعدازظهر
  متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 
شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

z.keshavarz@vanisha.design  
لینک : 

https://bazarekar.ir/15670

دعوت به همکاری

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

همکاری می نماید.
 سرپرست انبار

خانم/ آقا، تمام وقت
لیسانس حسابداری، مدیریت، صنایع

حداقل 4 سال سابقه کار، 
آشنایی با فرآیند های انبار

5s آشنایی با اصول چیدمان انبار و
ICDl آشنایی کافی ،FIFO و LIFO آشنایی با

آشنایی با انبار گردانی
آشنایی با نرم افزار های انبار داری )نو آوران(

آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت
آشنایی با اصول مدیریت انبار

آشنایی با حسابداری انبار
 کارشناس برنامه ریزی

خانم/آقا، تمام وقت

لیسانس مهندسی صنایع
سابقه کار حداقل 18 ماه

)MRP( آشنایی با برنامه ریزی احتیاجات مواد
آشنایی با زمانسنجی و کارسنجی

MSP آشنایی با کنترل پروژه و نرم افزار
 کارشناس بازاریابی و فروش

خانم/ آقا، تمام وقت، دارای مدرک کارشناسی
حداکثر سن 35 سال

Office و نرم افزار های ICDL آشنایی با
با روابط عمومی باال و دارای روحیه تیمی

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

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
اطالعات تماس

واتساپ 09379571520

لینک :
https://bazarekar.ir/15658 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

گروه صنعتی فن ژنراتور جهت تکمیل کادر 

خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر

 دعوت به همکاری می نماید.

 کارشناس صنایع

آقا/ خانم، دارای سابقه کار، تمام وقت

دارای مدرک کارشناسی صنایع

دارای یک سال سابقه کار

مسلط به مباحث زمان سنجی و کنترل پروژه

بیمه تکمیلی صبحانه ناهار

حقوق ثابت، سرویس داخل کرج

fan.planning2@gmail.com
لینک : 

https://bazarekar.ir/15655

دعوت به همکاری

 کارشناس برنامه ریزی تولید

خانم، دارای سابقه کار، تمام وقت

تسلط به ICDL و نرم افزارهای مرتبط

MS PROJECT تسلط به نرم افزار

تسلط به نر م افزارهای ERP و استانداردهای مرتبط

تسلط به زبان انگلیسی

آشنایی با صنعت خودروسازی

2 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه

کارشناسی مهندسی صنایع

ترجیحا ساکن کرج

بیمه تکمیلی پاداش سرویس رفت و برگشت وام ناهار 

بن خرید هدایای مناسبتی، بیمه درمان تکمیلی

پارکینگ، امکانات ورزشی

بسته ها و هدایای مناسبتی

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه

 خود را به ایمیل زیر با درج عنوان شغلی ارسال نمایند.

azinkhodro_hr@yahoo.com

لینک :

https://bazarekar.ir/15652 

شرکت گروه صنعتی آذین خودرو جهت تکمیل کادر خود در استان  البرز از افراد واجد شرایط
 زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

)QC( کارشناس کنترل کیفیت 
آقا، سابقه کارمهم نیست، تمام وقت

کنترل کیفیت و بازرسی سفارشات خرید تجهیزات پروژه
)ITP( تطبیق فرآیند ساخت تجهیزات با مدارک مربوطه

آشنایی با استانداردهای مهندسی خرید
شناسایی نقاط ضعف محصوالت و ارائه پیشنهادات جهت 
ارتقاء کیفیت، ارائه اطالعات بازرسی کیفی محصوالت به 

واحد های مرتبط و پیگیری آن
شناسایی نقاط بحرانی در فرآیند خرید محصوالت

تحقیق و ارائه راهکار برای بهبود فنی محصوالت در 
راستای افزایش کیفیت

آشنایی با استانداردهای مرتبط با کیفیت از جمله 
 API، ASME، ASTM، IOGP، DNV-GL،

NORSOK، OSHA، IPS و سایر استانداردهای 
مرتبط، دانش الزم برای استفاده از تجهیزات و ابزارهای 
کنترل کیفی، مستندسازی فرم های کنترل کیفیت، 

دستور العلمها و روش های اجرایی مرتبط
ارزیابی آزمایشگاه های معتبر جهت انجام آزمون ها و 
کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری و اطالع نتایج به 

مسئول مربوطه
بیمه، بیمه تامین اجتماعی، اضافه کار
محل کار: تهران، منطقه ۷، عباس آباد

INFO@torghe.com
لینک :

https://bazarekar.ir/15649

شرکت مهندسی و ساخت طرقه انرژی یکی از شرکت های پیمانکاری با سابقه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
 و صنایع دریایی کشور می باشد که جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران از افراد واجد شرایط

 زیر دعوت به همکاری می نماید.

ــترش  ــازمان گس ــاه 1346 س ــرداد م ــخ اول م ــی در تاری وقت
ــور  ــد، کش ــیس ش ــدرو( تاس ــران )ای ــع ای ــازی صنای و نوس
ــه  ــی ب ــار تمایل ــرمایه گذاران و تج ــه س ــود ک ــرایطی ب در ش
ــنگین  ــع س ــژه صنای ــت و بوی ــش صنع ــرمایه گذاری در بخ س
نداشــتند. کشــور در آن زمــان تصمیــم گرفــت بــرای خــروج از 
ــر  ــه تشــکیل ســازمانی انعطاف پذی ــدام ب ــن بن بســتی، اق چنی
ــن  ــد. ای ــوار کن ــی را هم ــعه صنعت ــیر توس ــه مس ــد ک بنمای
 IRI ســازمان کــه از ســازمان مشــابه ایتالیایــی خــود بــه نــام
ــع  ــود کــه تاب ــی ب ــود، ســازمانی غیردولت ــرداری شــده ب الگوب
قوانیــن دولــت از جملــه قوانیــن خدمــات کشــوری نمی شــد، 
و تجربــه کاری کارکنــان آن هــم ســابقه کار دولتــی بحســاب 
ــود و اداره  ــن ســازمان ب ــط ســهامدار ای ــت، فق ــد. دول نمی آم
از معاونــان چنــد  آن توســط شــورای مدیریتــی مرکــب 
وزارتخانــه و نماینــدگان بخــش خصوصــی و بــه ریاســت 

ــد.  ــام می ش ــاد انج ــر اقتص وزی

ســازمان گسترش با چه هدفی تاسیس شد
ــت  ــش صنع ــه بخ ــد ک ــکیل ش ــازمانی تش ــب س ــن ترتی بدی
ــرد و  ــا و آزاد می ک ــر ره ــت و پاگی ــن دس ــاد را از قوانی اقتص
ســرمایه داران را از برداشــت ســود خــود مطمئــن می ســاخت. 
ــت  ــوان دخال ــل، ت ــد قب ــر، مانن ــف دیگ ــای مختل وزارتخانه ه
ــاص  ــون خ ــازمان قان ــن س ــتند. ای ــت را نداش ــور صنع در ام
ــود اداره  ــیس خ ــون تاس ــق قان ــر طب ــرا ب ــت و منحص داش
ــتند  ــت نمی توانس ــر دول ــای دیگ ــان بخش ه ــد. کارکن می ش
ــا غیــره( کارمنــد ایــدرو بشــوند.  ــه هیــچ طریقــی )مامــور ی ب
بایــد ابتــدا از شــغل دولتــی خــود اســتعفا می دادنــد و آنــگاه 
بــه اســتخدام ایــدرو درآینــد. در آن زمــان ســه وظیفــه 
ــرمایه گذاری  ــد: اول، س ــول ش ــازمان مح ــن س ــه ای ــی ب اصل
ــو(  ــا لکوموتی ــادر )اصطالح ــنگین و م ــع س ــاخت صنای و س
کــه بخــش خصوصــی تــوان یــا خواســت ســرمایه گذاری 
ــل  ــده از قب ــع بجامان ــازی صنای ــت. دوم، نوس در آن را نداش
کــه فرســوده و کهنــه و غیربهــره ور شــده بودنــد. ســوم، 
مشــارکت بــا ســرمایه گذاران خارجــی دارای دانــش فنــی 
کــه یــا بخــش خصوصــی تــوان مشــارکت بــا آنهــا را نداشــت، 
ــا دولــت  ــه مشــارکت ب ــا طــرف خارجــی منحصــرا تمایــل ب ی
ــون  ــی همچ ــع بزرگ ــب صنای ــن ترتی ــت. بدی ــران را داش ای
آلومینیم ســازی  اراک، ماشین ســازی تبریــز،  ماشین ســازی 
اولیــه  در همــان ســال های  تبریــز  تراکتورســازی  و  اراک 

ــدند.  ــیس ش ــدرو تاس ــط ای توس
تاریــخ ســازمان گســترش را می تــوان بــه پنــج دوره تقســیم بنــدی 
نمــود. دوره اول کــه از تاســیس در ســال 1346 شــروع و تــا ســال 
ــای  ــت. بنیان ه ــرح آن رف ــاال ش ــطور ب ــد در س ــی باش 1356 م
ــرژی، و  ــیمی، ان ــت و گاز و پتروش ــاورزی، نف ــزرگ کش ــع ب صنای

دریایــی در ایــن دوره بنــا نهــاده شــد. 
ــران و عــراق  ــان جنــگ ای ــا پای در دوره دوم کــه از ســال 135۷ ت
طــول کشــید، تمــام تــوان ایــن ســازمان همچــون ســایر بخش های 

کشــور مصــروف پشــتیبانی از جنــگ و صنایــع وابســته شــد.

ــال های  ــی س ــگ ط ــس از جن ــی دوره پ ــوم، یعن در دوره س
ــود،  ــا دولت هــای ســازندگی ب ــارن ب ــا 13۷6 کــه مق 136۷ ت
ــن دوره  ــت. در ای ــت بازگش ــش صنع ــه بخ ــاره ب ــدور دوب ای
تاســیس برخــی صنایــع جانبــی تجهیــزات نفــت، دیــزل 
ســنگین ایــران، مجتمــع صنعتــی اســفراین، ماشــین های 
الکتریکــی جویــن )جمکــو(، پمــپ و توربیــن )پتکــو(، و 
بــزرگ  مجموعــه  دو  در  خودروســازان  ادغــام  همچنیــن 

ــد.  ــام ش ــایپا انج ــودرو و س ــران خ ــازی ای خودروس

نقش ایدرو در بومی ســازی سازی فناوری
مســتقیم  ســرمایه گذاری  ســازندگی،  دولت هــای  از  پــس 
دولتــی بــا موانعــی روبــرو شــد. امــا فصــل جدیــدی در توســعه 
ــزرگ در  ــای ب ــاد پیمانکاری ه ــق ایج ــور از طری ــت کش صنع
ــدان گازی  ــژه در می ــیمی و بوی ــت و گاز و پتروش ــع نف صنای
پــارس جنوبــی کــه بــه تازگــی کشــف شــده بــود رقــم خــورد. 
ــت  ــا1386 توانس ــن 13۷۷ ت ــال های بی ــه س ــدرو در فاصل ای
ــزرگ را  ــای ب ــرای پروژه ه ــی و اج ــکاری عموم ــش پیمان دان
کــه پیــش از آن منحصــرا توســط خارجی هــا انجــام می شــد، 

ــاوری  ــن خودب ــه ای ــی را ب ــکاران ایران ــوده و پیمان ــی نم بوم
برســاند کــه می تــوان پروژه هــای بــزرگ را بــا مشــارکت 
بزرگتریــن پیمانــکارن دنیــا اجــرا نمــود. یکــی از منافــع 
ــی  ــی مهندس ــی طراح ــه وقت ــود ک ــن ب ــن کار ای ــی ای جانب
ایرانــی )یــا بــا مشــارکت  و اجــرای پروژه هــای بــزرگ، 
ــز  ــزات نی ــاخت و تجهی ــن کاال و س ــد، در تامی ــی( باش ایران
می تــوان ســهم بیشــتری را بــه ایرانی هــا اختصــاص داد. 
لــذا در ایــن دوره بســیاری از صنایــع و ســازندگان تجهیــزات 
صنعــت نفــت و گاز و پتروشــیمی و نیــرو در بخــش خصوصــی 
توســعه بیشــتری پیــدا کردنــد و تولیدکننــدگان بــه پشــتوانه 
ــل  ــی داخ ــی و مهندس ــوان فن ــتفاده از ت ــر اس ــون حداکث قان
و  تولیــد  کشــور، ســرمایه گذاری های جذابــی در خطــوط 
گســترش صنایــع خــود نمودنــد. در ایــن دوره همچنیــن 
توســعه  بخــش  در  ایــدرو  زیرمجموعــه  خودروســازی های 
حرکت هــای  فرایندهــا  و  ســاختارها  بهبــود  و  مدیریــت 
ــازی  ــت قطعه س ــه صنع ــه اینک ــتند. از جمل ــمگیری داش چش
ــت  ــتر دارای مدیری ــازه گس ــاپکو و س ــرکت های س ــط ش توس

منســجم تری شــد.

ــالغ  ــا اب ــان ب ــه همزم ــدرو، ک ــی ای ــن دوره تاریخ در پنجمی
ــون اساســی  ــی اصــل 44 قان ــون اجــرای سیاســت های کل قان
ادامــه دارد،  تاکنــون  در ســال 138۷ شــروع می شــود و 
توســط  آن  زیرمجموعــه  شــرکت های  از  وســیعی  بخــش 
ــکل  ــذا دو مش ــد. ل ــه ش ــازی فروخت ــی س ــازمان خصوص س
اصلــی در ایــن واگذاری هــا رخ داد. مشــکل اول ایــن بــود کــه 
ــرکت های  ــروش ش ــل از ف ــغ حاص ــد مبال ــون بای ــق قان طب
ــا  ــود ت ــت ش ــی پرداخ ــادر تخصص ــازمان م ــه س ــی ب دولت
ــاره در صنایعــی کــه در ماموریــت آن ذکــر شــده اســت  ــد دوب بتوان
ــدرو، بدرســتی و  ــن ماموریــت در ای ــد. ای ســرمایه گذاری نمای
بــه نحــوی تدویــن شــده بــود کــه در هــر زمــان می توانســت 
ــا  ــی، در حوزه ه ــعه صنعت ــات روز توس ــه اقتضائ ــه ب ــا توج ب
و زمینه هــای الزم در آن زمــان بخصــوص ســرمایه گذاری 
نمایــد. ولــی عمــال در حــدود 2.5 درصــد مبلــغ واگــذاری هــا 
ــاهد از  ــه ش ــه در نتیج ــد، ک ــز ش ــدرو واری ــاب ای ــه حس ب
دســت رفتــن ســرمایه های عظیــم ایــن ســازمان بــزرگ 
ملــی شــدیم. ایــن اتفــاق باعــث شــد ایــدرو در اجــرای 
ــد.  ــوان بمان ــادی نات ــد زی ــا ح ــود ت ــی خ ــای اصل ماموریت ه

مشــکل دوم خصوصی ســازی، عــدم بررســی کافــی بــرای 
مــوارد  در  کــه  بــود  خریــداران  شایســتگی  و  صالحیــت 
فنــی،  مدیریتــی،  مشــکالت  بــروز  بــه  منجــر  متعــددی 
ــی  ــل برخ ــن دلی ــد. بهمی ــره ش ــنلی و غی ــتراتژیک، پرس اس
ــز،  ــوارد نی ــی م ــد و در بعض ــت داده ش ــا برگش از واگذاری ه
در نهایــت، واحــد صنعتــی بــه تعطیلــی کشــانده شــد. در ایــن 
ــازی  ــه نی ــرفته ک ــع پیش ــی صنای ــه در برخ ــدرو البت دوره ای
ســرمایه گذاری هایی  نداشــت  ســنگین  ســرمایه های  بــه 

انجــام داد. 

دور افتــادن ایدرو از ماموریت های اصلی
ــی  ــل برخ ــاد، تحمی ــن دوره افت ــه در ای ــری ک ــاق دیگ اتف
ــن  ــات کشــوری، قوانی ــون خدم ــه قان ــی از جمل ــن دولت قوانی
بودجــه، و بــروز اســتثنائات مختلــف در قوانیــن مجلــس 
ــه  ــازمان را در هرگون ــن س ــای ای ــت و پ ــال دس ــه عم ــود ک ب
ــدرو  ــه، ای ــی بســت. در نتیج ــت صنعت ــرمایه گذاری و فعالی س
ــت  ــترش صنع ــرای گس ــار الزم را ب ــول و اختی ــی پ ــه زمان ک
را داشــت، امــروز هیچکــدام را نــدارد. به همیــن دلیــل از 
ــه  ــت. ن ــاده اس ــدور افت ــی ب ــود بکل ــی خ ــای اصل ماموریت ه
ســرمایه الزم را در اختیــار دارد کــه در صنایــع ســنگین 
یــا لکوموتیــو یــا ســرمایه بر ســرمایه گذاری کنــد؛ و نــه 
ــری  ــا بهره گی ــد ب ــه بتوان ــی را دارد ک ــی کاف ــارات قانون اختی
ــد  ــع جدی ــری ســابق خــود مســیر صنای ــدرت انعطاف پذی از ق
ــرفته  ــع پیش ــازد. صنای ــوار س ــی هم ــش خصوص ــرای بخ را ب
ــد،  ــود دارن ــت خ ــه در ماهی ــی ک ــک باالی ــل ریس ــز بدلی نی
ــی  ــای بین الملل ــتند. تحریم ه ــا نیس ــن نیازه ــتثنی از ای مس
ــت  ــش صنع ــرای بخ ــه دارد، ب ــی ک ــام مضرات ــود تم ــا وج ب
ــع  ــازی صنای ــترش داخلی س ــرای گس ــی ب ــت فرصت می توانس
ــت  ــدرو نتوانس ــده ای ــر ش ــل ذک ــفانه بدالی ــه متاس ــد، ک باش

ــرد.  ــتفاده بب ــت اس ــن فرص ــته از ای ــدر شایس بق
ــه  ــن اســت ک ــوان پرســید ای ــه می ت ــی ک ــون ســوال اصل اکن
ــا  ــد ی ــترش ده ــود را گس ــت خ ــد صنع ــران می خواه ــا ای آی
خیــر؟ یــا اینکــه صنایــع در حــال احتضــار خــود را شــفا دهــد 
یــا خیــر؟ در ایــن زمــان کــه کشــور بــا بحران هــای مختلفــی 
ــدم  ــترده، ع ــی گس ــالف طبقات ــاه، اخت ــتغال، رف ــه اش از جمل
ــه  ــان اســت، ب ــه گریب ــورم و غیــره دســت ب رشــد اقتصــاد، ت
ــار سیاســت های  ــه در کن ــی، البت ــد صنعت نظــر می رســد تولی
ــه  ــبی ب ــخ مناس ــد پاس ــی، می توان ــی اجتماع ــح حمایت صحی
ــک  ــوان ی ــدرو بعن ــد. ای ــوق بده ــای ف ــیاری از بحران ه بس
ســازمان خوشــنام و بــا ســابقه 55 ســاله مــی توانــد در 
ــه  ــذا الزم ــد،  ل ــا نمای ــع نقــش ایف گســترش و نوســازی صنای
ایــن  رفتــه  بفــروش  بازگردانــدن ســرمایه های  کار،  ایــن 

ــت.  ــی آن اس ــارات قانون ــدن اختی ــازمان، و بازگردان س

فرمانی، محسن  مهندس 
رییس اداره توسعه ساخت تجهیزات 

صنایع انرژی) ایدرو(

به مناسبت روز صنعت و معدن بررسی شد

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(؛ 

دیروز، امروز، فردا

»پیشــرو در تبدیــل ایــران بــه قطــب صنعتــی و نــوآوري منطقــه درافــق 1404 درصنایــع هــدف« بــه عنــوان چشــم انداز ســازمانی اســت 
کــه از آن بــه عنــوان ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران )ایــدرو( یــاد مــی شــود. 

همچنیــن مــــاموریت ایــن ســازمان  اینگونــه عنــوان شــده اســت؛ »تمرکز بــر مدیریــت یکپارچه گســترش و نوســازي صنایــع هدف از 
طریــق بســیج منابــع و فراهــم آوري ملزومــات توســعه صنعتــي پرشــتاب، متــوازن و رقابت پذیــر در عرصــه جهانــي بعنــوان ســازمانی 

توســعه ای بــا رویکــرد اقتصــادی، معیــن دولــت و حامــی  بخــش خصوصــی«.
و نیــز ارزش هــای ســازمانی ایــدرو بــر ایــن محــور تاکیــد دارد؛ »ســازمانی اثرگــذار، بــه روز، پویــا، هوشــمند، پاســخگو و برخــوردار از 

رویه هــای شــفاف و داراي ســامت اداري و اخــاق حرفــه اي«. بــا توجــه بــه اینکــه دهــم تیرمــاه  روز »صنعــت و معــدن » نامگــذاری 
شــده مهنــدس محســن فرمانــی بــه بررســی دیــروز، امــروز، فــردا و نقــش آن در توســعه صنعتــی کشــورمان پرداختــه اســت.
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دعوت به همکاری

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در نظر دارد به منظور انجام بخشی از فعالیتهای خود در شهرستان های کوهدشت و رومشکان ) مطابق اطالعات مندرج دراین دفترچه راهنما( 
 به تعداد ۲۰ نفر صرفا از میان متقاضیان بومی 

ً
در سال ۱۴۰۱ نسبت به بکارگیری نفرات مورد نیاز بصورت حجمی )مرد( در قالب شرکت های پیمانکار در مشاغل: سیمبان ، نگهبان، جمعا

ین نمره آزمون کتبی اقدام نماید. یق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش به ترتیب از باالتر شهرستان ، از طر
مهلت ثبت نام تا 10 تیر 1401 می باشد.

شرایط عمومی
داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران.

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

التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان ها، دخانیات و مشروبات الکلی.

نداشتن سابقه محکومیت کیفری و جزائی موثر با ارائه گواهی عدم سوءپیشینه.

داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی وظایف محوله و ارائه گواهینامه سالمت از طب کار

دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس شرایط مندرج در این دفترچه.

عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت ، پیمانی و یا کار مشخص با دستگاههای اجرایی در زمان ثبت نام.

احراز صالحیت های مورد نظر و گزینش ، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.

دارا بودن کارت واکسیناسیون در زمان برگزاری ازمون الزامی می باشد .

شرایط تحصیلی
- داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و باال تر در رشته ها ی منطبق با  عنوان شغلی  اعالم شده در جدول شماره یک

- در صورت داشتن مدرک باالتر از دیپلم با توجه به شغل مورد نظر مدرک دیپلم آن افراد برای حقوق و مزایا 

محاسبه میگردد .

 فارغ التحصــیالن همان مقطع و 
ً
- در هر یک از رشته های شغلی ) مشخص شده در جدول شماره یك( صرفا

عنوان شغلی اعالم شده می توانند شرکت کنند. و هر داوطلب صرفا مجازبه ثبت نام در یک رشته شغلی می باشد

- پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام 

صـورت می پذیرد. مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده 

داوطلب خواهد بود.

- شرایط نظام وظیفه: انجام خدمت دوره نظام وظیفه یا معافیت قانونی دائم غیر از معافیت پزشکی

تذکر2: مالک عمل برای محاسبه تاریخ پایان خدمت، روز برگزاری آزمون  می باشد(.

تذکر3: کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون مورخ 1401/04/17 

آماده و صادر شده و در موعد مقرر ارائه گردد. در صورت عدم ارائه کارت ، گواهی خدمت نظام وظیفه در زمان 

اعتبار قابل قبول بوده و متقاضی مکلف است پیش از پایان مرحله گزینش نسبت به ارائه کارت پایان خدمت یا 

معافیت دائم قانونی اقدام نماید.

شرایط سنی
- داشتن شرایط سنی حداکثر 25 سال تمام برای کلیه داوطلبان در مشاغل مورد نظر

- مالک محاسبه حداکثر سن تاریخ روز آزمون می باشد. داوطلبین توجه داشته باشند که بجز مـوارد عنوان شده 

ذیل ، سن ایشان به هیچ عنوان نباید از حداکثر سن مقرر تجاوز نماید.

- سابقه کار جهت مشاغل سیمبان:

تاییدیه  یا سازمان مربوطه و همچنین  از شرکت  ارائه گواهی سابقه کار  به  - حداکثر8 سال )96 ماه( مشروط 

گهی اضافه می شود. گواهی پرداخت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی ،به حداکثر سن مقرر در آ

- سابقه کار جهت مشاغل نگهبان :

- حداکثر8 سال )96 ماه( مشروط به ارائه گواهی سابقه کار از شرکت یا سازمان مربوطه و وهمچنین تاییدیه 

گهی اضافه می شود. گواهی پرداخت حق بیمه بیمه توسط  سازمان تامین اجتماعی به حداکثر سن مقرر در آ

گهی اضافه می شود. - مدت انجام خدمت ضرورت نظام وظیفه)تا24 ماه( به حداکثر سن مقرر در آ

- در هر صورت حداکثر سن از 33 سال تجاوز نخواهد کرد

شرایط ایثارگران
داوطلبان  سایر  با  رقابت  و  آزمون  در  شرکت  طریق  از   

ً
صرفا شده  مشخص  سهمیه  در  ایثارگران  جذب   -

باشد. می  ایثارگر 

تذکر 1: ایثارگران سهمیه 25 درصد: شامل جانبازان ، آزادگان ، فرزندان ذکور شهدا و فرزندان ذکور جانبازان 

25% به باال و فرزندان ذکور آزادگانی که حداقل یکسال و باالتر سابقه اسارت دارند و برادران شهدا می باشند.

تذکر 2: ایثارگران سهمیه5 درصد : فرزندان ذکور رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه 

ها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد )25 % ( و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت مي باشند.

 از شرایط بومی و رشته تحصیلی مرتبط برخوردار باشند.
ً
تذکر3: داوطلبین با سهمیه ایثارگری باید حتما

نکته مهم : **  تنها معرفی نامه های تایید شده از مراکز ذیل قابل قبول می باشد و سایر مراجع مورد تایید 

قرار نمی گیرد.

- معاونت نیروی انسانی ستاد کل هریک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان خود

- درخصوص گواهی های صادره از سپاه پاسداران  انقالب اسالمی گواهی صادره  با امضا فرمانده سپاه استان یا 

معاونت هماهنگی سپاه استان نیز مورد پذیرش می باشد .

- در وزارت دفاع گواهی پش . ن . م گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفا با امضای معاون نیروی انسانی وزارت 

صادرمیگردد .

- معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی

- معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران

- بنیاد شهید و امور ایثارگران

بومی بودن
 ، باشند  زیر  های  ویژگی  از  یکی  دارای  حداقل  که  افرادی  باشند.   نظر  مورد  شهرستان  بومی  باید  داوطلب   -

داوطلب بومی شهرستان کوهدشت و رومشکان  تلقی می گردند :

- شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.

- شهرستان محل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.

- همسر و فرزندان کارمندان رسمی ، پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل یا بازنشسته( که شهرستان 

محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد .

- داوطلب حداقل دو مقطع تحصیلی از سنوات تحصیلی)ابتدایی ، راهنمایی، دبیرستان ( را بصورت متوالی  در 

شهرستان مورد تقاضا طی کرده باشد.

تذکر : مبنای شهرستان  برای تعیین بومی بودن داوطلب، آخرین تقسیمات کشوری اعالم شده توسط وزارت 

کشور در زمان ثبت نام می باشد.  

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی :
 http://www.azmoon360.com مراجعه نمایند . 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت تولیدی برای تکمیل کادر خود از 
واجدین شرایط از استان های مازندران و تهران 

دعوت به همکاری می نماید:
 تعمیرکار و سرویس  کار )آقا(

 تعمیرکار و یا سرویس  کار لیفتراک و ماشین آالت 
راهسازی و معدنی،  حقوق و مزایا عالی

 برق کار )آقا(
 ماشین آالت راهسازی و معدنی و لیفتراک

 حقوق و مزایا عالی
  تعمیرکار و سرویس کار لیفتراک )آقا(

 همراه با آموزش در حین کار
 حقوق و مزایا عالی

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

)whtasapp( 09115589055  

لینک : 
https://bazarekar.ir/15686

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت پارس پترو زاگرس )سطح االرضی( 
فعال در پروژه های نفت و گاز در نظر دارد برای 

تکمیل کادر فنی خود نسبت به جذب مهندس فرآیند 
با شرح زیر در بخش های طراحی و MC در استان 

تهران اقدام نماید:
 مهندس فرآیند نفت و گاز
 بصورت حضوری و تمام وقت

 طراحی و تهیه مدارک فرآیندی نفت و گاز
 کنترل مدارک فرآیندی

 شبیه سازی فرآیندهای مختلف نفت و گاز
 ارتباط با دیسیپلین های مختلف مهندسی
 دارای مدرک دانشگاهی مهندسی شیمی

 با حداقل 5 سال سابقه کاری مفید
  متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 

همراه شماره تماس به ایمیل زیر ارسال نمایند.
resumeoilgas1389@gmail.com  

لینک : 
https://bazarekar.ir/15678

معــاون اجرایــی معاونــت آمــوزش و تربیــت نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی 
ایــران گفــت: تیرمــاه امســال جشــنواره ســرباز ماهــر ، اشــتغال و کارآفرینــی در 
کشــور بــه میزبانــی ســتاد فرماندهــی انتظامــی جمهــوری اســامی برگــزار می شــود.

بــه گــزارش ایرنــا ، ســردار ســرتیپ دوم پاســدار علــی لقائــی در آئیــن تحلیــف و 
جشــن سردوشــی فراگیــران مرکــز آمــوزش انتظامــی شــهید بیگلــری شهرســتان 
ــت  ــس از خدم ــان پ ــتغال زایی جوان ــدف اش ــا ه ــرد: ب ــار ک ــهر اظه مشگین ش
ــا ســازمان آموزش هــای فنــی و حرفــه ای  مقــدس ســربازی  نیــز تفاهم نامــه ای ب

منعقــد شــده اســت.  
ــدن  ــا گذران ــه در طــول خدمــت ب ــن طــرح ســربازان وظیف ــه داد: در ای وی ادام
ــه  ــا زمین ــد ت ــرا می گیرن ــی  را ف ــارت فن ــک مه ــل ی ــه حداق ــای مربوط دوره ه

ــم شــود.  ــت فراه ــان خدم ــس از پای ــا پ اشــتغال آنه
وی افــزود: در همیــن راســتا بــا تشــکیل قــرارگاه مهارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه 
ــر  ــن ام ــق ای ــرای تحق ــای الزم ب ــلح ، برنامه ریزی ه ــای مس ــتاد کل نیروه در س

مهــم صــورت گرفتــه اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: بــه ســربازانی کــه دوره هــای مربوطــه را بــا موفقیــت طــی کنند ، 

گواهینامــه رســمی مهــارت ســازمان فنــی و حرفــه ای اعطــا خواهــد شــد.
ــی  ــال حاضــر در تمام ــت: در ح ــود گف ــری از ســخنان خ وی در بخــش دیگ
ــی ،  ــای نظام ــه آموزش ه ــر ارائ ــاوه ب ــور ع ــی کش ــوزش انتظام ــز آم مراک
ــرلوحه کار  ــز در س ــی را نی ــی و بصیرت ــای دین ــی آموزش ه ــی و مهارت انتظام

ــد. ــرار داده ان ناجــا ق

ــا تقدیــر از نظــم و انضبــاط حاکــم در مرکــز آمــوزش  ســردار لقایــی در ادامــه ب
انتظامــی شــهید بیگلــری مشگین شــهر گفــت: ایــن مرکــز جــزو مراکــز آموزشــی 
ــت  ــی و تربی ــت آموزش ــتاد معاون ــه س ــاس مصوب ــر اس ــت و ب ــور اس ــه کش نمون
نیــروی انتظامــی کشــور بــزودی بــه ظرفیــت فعلــی پذیــرش فراگیــران در ایــن 

ــه می شــود. ــد  اضاف ــردان جدی ــک گ ــز ی مرک

ــرای  ــربازی ب ــت س ــان خدم ــس از پای ــربازان پ س
تســهیات  تومــان  میلیــارد   ۲۰۰ اشــتغالزایی 

می کننــد. دریافــت 
سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی 
خراســان جنوبــی در کارگروه تخصصــی ۲۰۰ میلیارد 
تومــان تســهیات بــرای اشــتغالزایی ســربازان پــس 
ــان خدمــت ســربازیمهارت آمــوزی و اشــتغال  از پای
ــه  ــاره ب ــا اش ــلح ب ــای مس ــه نیرو ه ــان وظیف کارکن
ــربازان  ــرای س ــی ب ــای مهارت ــه آموزش ه ــه ارائ اینک
گفت:امســال تســهیات ویــژه ای بــرای ســربازانی که 
بعــد از پایــان خدمــت قصــد ایجــاد اشــتغال دارند در 

نظــر گرفتــه شــده اســت.
اشــرفی افــزود: ســقف ایــن تســهیات ۱۰۰ میلیــون 

ــه ســربازان بومــی  ــه ب ــان و کــم بهــره اســت ک توم
ــرد. ــق می گی ــتان تعل اس

وی بــا اشــاره بــه اینکــه نهاد هایــی همچــون 
ــای روز  ــاس نیاز ه ــر اس ــد ب ــه ای بای ــی و حرف فن
نیرو هــای  بــه  را  خــود  آموزش هــای  جامعــه 
ــان  ــد از پای ــد بع ــا بتوانن ــد ت ــه دهن ــه ارائ وظیف
خدمــت صاحــب شــغل شــوند گفت:دســتگاه های 
آمــوزش دهنــده بایــد بیشــتر آموزش هــای خــود 
را بــه پادگان هــا و مراکــز نظامــی ببرنــد تــا افــراد 

ــد. ــتفاده کنن ــد از آن اس ــتر بتوانن بیش
در ایــن جلســه همچنیــن از مهارت هــای آمــوزی 
ــر  ــته خب ــال گذش ــرباز در س ــزار و ۲۶۸ س ۲۷ ه

داده شــد.

معـاون وظیفه عمومی انتظامی اسـتان آذربایجان غربی 
با اشـاره به سـه ماه کسـری خدمت برای مشـموالن 
اعـزام  فراخـوان  از  فرزنـد،  هـر  ازای  بـه  متاهـل 

مشـموالن تیـر مـاه خبـر داد.
بـه گـزارش بـازارکار به نقـل از پایگاه خبـری پلیس 
کارکنـان  تمـام  اظهارداشـت:  قربان نـژاد  سـجاد، 
وظیفـه متاهلـی کـه بـه خدمـت اعـزام شـده اند، در 
هـر منطقـه ای که خدمت کنند از ۲ ماه کسـرخدمت 

بهـره منـد خواهند شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـه ازای هـر فرزند سـه ماه 
تعلـق  متاهـل  وظیفـه  کارکنـان  بـه  کسـرخدمت 
می گیـرد، گفـت: مشـموالن غایـب باالی سـه سـال 
غیبـت چنانچـه جهـت اعـزام بـه خدمـت سـربازی 
خـود را معرفـی کننـد، در انتظامـی اسـتان محـل 

سـکونت خدمـت خواهنـد کـرد.
قربـان نـژاد ادامه داد: تمـام مشـموالن پایه خدمتی 
تیـر ماه ۱۴۰۱ در تمام مقاطع تحصیلی از سـه نقطه 

اسـتان یعنـی مشـموالن شـهرهای شـمال اسـتان 
از شهرسـتان خـوی و مشـموالن جنـوب اسـتان از 
شهرسـتان میانـدوآب و  مرکـز اسـتان از ارومیـه به 

مراکـز آموزشـی اعـزام خواهند شـد.
وی اظهـار داشـت: تمـام مشـموالنی که بـرگ آماده 
بـه خدمـت به تاریـخ اول تیر مـاه دریافت کـرده اند 
می بایسـت بـا مراجعه به یکـی از دفاتـر الکترونیک 
انتظامـی )پلیس+۱۰( بـرگ معرفی نامه مشـموالن 
اطاعـات  برابـر  و  دریافـت  را  آمـوزش  مراکـز  بـه 

منـدرج در آن اقـدام کنند.
معـاون وظیفـه عمومـی فرماندهـی انتظامی اسـتان 
افزود: این دسـته از مشـموالن می بایسـت یکـم تیر ماه 
سـال ۱۴۰۱ در سـاعت، محـل و مراکـزی کـه در 
بـرگ معرفـی نامـه مشـموالن اعـام شـده، حضـور 

یابنـد تـا بـه خدمـت دوره ضـرورت اعزام شـوند.

سـازمان وظیفـه عمومـی در اطاعیـه ای درباره موضـوع مطرح شـده در برخی 
رسـانه ها و فضـای مجـازی دربـاره جایگزینـی خدمـت سـربازی با عنـوان دوره 

پسـادکتری توضیحاتـی را ارائـه کرد.
بـه گـزارش ایسـنا، سـازمان وظیفـه عمومـی فراجـا در اطاعیه ای اعـام کرد: 
پیرامـون طـرح مجـدد موضـوع جایگزینـی خدمـت سـربازی بـا عنـوان دوره 
مطـرح  مجـازی  فضـای  و  رسـانه ها  برخـی  در  اخیـرا  کـه  پسـادکتری 

شـده، تاکیـد می شـود کـه ایـن موضـوع طـرح جدیـدی نبـوده و از سـنوات 
گذشـته در قالـب طـرح پروژه هـای تحقیقاتـی در حـال اجـرا اسـت.

بـر اسـاس اعـام سـایت پلیس، این امتیـاز در قالـب طرح های پژوهشـی به عنوان 
جایگزیـن خدمـت سـربازی، بـرای نخبـگان و محققان مشـمول، تحـت نظارت 
بنیـاد نخبـگان نیروهـای مسـلح اجرایـی شـده و تمامـی افـراد واجـد شـرایط 

می تواننـد از ایـن طـرح بهره منـد شـوند.

معاون اجرایی معاونت آموزش و تربیت نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

جشنواره سرباز ماهر ، اشتغال و کارآفرینی در کشور برگزار می شود

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی خراسان جنوبی

200میلیارد تومان تسهیالت برای اشتغالزایی سربازان پس از پایان خدمت سربازی

معاون وظیفه عمومی انتظامی استان آذربایجان غربی

فراخوان اعزام مشموالن خدمت سربازی در آذربایجان غربی

اطالعیه وظیفه عمومی درباره »جایگزینی خدمت سربازی«

مشـاور عالـی قـرارگاه مرکـزی مهـارت آمـوزی کارکنـان وظیفـه نیروهای مسـلح از 
پیگیـری بـرای افزوده شـدن فصل مهـارت آموزی بـه قانون خدمـت وظیفه عمومی 

داد. خبر 
سـردار موسـی کمالـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، با اشـاره به فعالیـت و اهداف قـرارگاه 
مهـارت آموزی سـربازان نیروهای مسـلح گفت:  از زمان تشـکیل این قـرارگاه تاکنون 
اصلی تریـن هـدف ارائه هـای آموزش هـای عمومـی و حداقـل یـک مهـارت تخصصی 
بـه سـربازان وظیفـه و تسـهیل بـرای جذب و اشـتغال آنـان پـس از پایـان دوره خدمت 
اسـت. در همین راسـتا نیز قـرارگاه اقدامات قابل توجهی را در این خصـوص انجام داده و 
تفاهم نامه هـای همـکاری مشـترکی را بـا وزارتخانه هـای مختلف نظیـر وزارت تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی، جهادکشـاورزی، ورزش و جوانـان، آمـوزش و پـرورش، علوم و 
تحقیقـات، ارتباطـات و ... منعقـد کـرده اسـت. همچنین بـا سـازمان ها و ارگان هایی 

نظیـر سـازمان فنـی و حرفه ای، جهاد دانشـگاهی، هـال احمر، 
دانشگاه آزاد اسامی، بانک ها و ... نیز همکاری های مشترکی تعریف شده است.

وی بـا بیـان اینکـه الزم اسـت کـه مهارت آمـوزی کارکنـان وظیفه ضابطه مند شـود، 
اظهارکـرد:  البتـه در ایـن خصوص مقـررات و بخشـنامه های خوبی وجـود دارد که از 
جملـه آن می تـوان بـه سـندملی مهـارت آمـوزی کارکنان وظیفه اشـاره کـرد که در 
جلسـه شـورایعالی اشـتغال بـه تصویب رسـید و از سـوی رییس جمهـوری نیز برای 

اجـرا اباغ شـد. این سـند بـه نوعی میثاق نیروهای مسـلح و دسـتگاه های کشـوری 
در حـوزه مهـارت آموزی به سـربازان اسـت.

ورود مهارت آموزی به قانون سربازی
کمالـی افـزود:  در کنـار این اقدامات، قـرارگاه مرکزی مهارت آمـوزی کارکنان وظیفه 
نیروهـای مسـلح بـه دنبـال وارد شـدن موضـوع مهـارت آمـوزی بـه قانـون خدمـت 
وظیفـه عمومـی اسـت. در همیـن راسـتا نیـز رایزنی هـا و اقداماتی انجـام و الیحه ای 
نیـز در ایـن خصـوص از سـوی قـرارگاه تدویـن و از طریـق وزارت دفاع و پشـتیبانی 

نیروهـای مسـلح بـه دولت ارائه شـده اسـت.
مشـاور عالـی قـرارگاه مرکـزی مهارت آمـوزی کارکنـان وظیفه نیروهای مسـلح 
بـا بیـان اینکـه ایـن موضـوع از سـوی نماینـدگان محترم مجلس شـورای اسـامی 
بررسـی خواهـد شـد، گفـت: در صـورت تصویـب این طرح فصـل جدیدی تحـت عنوان 
فصـل دهـم به قانـون خدمت وظیفه عمومـی اضافه شـده و موضوعات مرتبـط با مهارت 

آمـوزی سـربازان و حمایـت از اشـتغال و کارآفرینی آنـان در این قانون وارد خواهد شـد.
بـه گفتـه کمالـی در صـورت تصویب ایـن الیحـه و اضافه شـدن آن به قانـون خدمت 
وظیفـه عمومـی ضمانـت اجرای طرح هـا افزایش یافتـه و عاوه بر آن امکان اشـتغال و 
کارآفرینـی سـربازان پـس از پایـان خدمت نیز با سـرعت بیشـتری انجام خواهد شـد.

سردار موسی کمالی:

•مهارت آموزی« به قانون سربازی اضافه می شود؟
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دعوت به همکاری

UI/UX کارشناس 
 آشنایی با تایپوگرافی و رنگ شناسی

 آشنایی با مفاهیم توازن و تعادل در طراحی
 آشنایی با اصول تضاد و تلفیق

 آشنایی با مفهوم المان در طراحی
 آشنایی با اصول واکنشگرایی

تسلط به استانداردهای طراحی برای 
PWA و Web پلتفرم های

 تسلط به Figma، Adobe XD Marvel App و 
Invasion App

 PHOTOSHOP تسلط به یکی از نرم افزارهای 
،COREL ، ILLUSTRATOR

* ارسال نمونه کار به همراه رزومه “الزامی” است*
  امکان جذب در قالب امریه خدمت سربازی وجود دارد.
 Full Stack .NET( : عنوان شغلی: برنامه_نویس 
.Net Core و C# و ASP.Net تسلط بر ،)Developer

Rest API تسلط بر مفاهیم وب سرویس و
EF Core – Dapper تسلط بر

 HTML، CSS، JavaScript – Jquery – تسلط بر
Bootstrap، آشنایی با فریم ورک های سمت کالینت 

)React ، vue( مزیت محسوب می گردد.
  امکان جذب در قالب امریه خدمت سربازی وجود دارد.

 کارشناس شبکه
تسلط بر مفاهیم شبکه در سطح MTCNA و 

CCNA و MTCRE
تسلط در کانفیگ تجهیزات شبکه )میکروتیک/سیسکو(

تسلط بر سرویس های شبکه و ویندوز از جمله 
Active Directory ، DNS ، DHCP
توانایی کار با ویندوز سرور و مجازی سازی

Vcenter و ESXi 

توانایی کار با استوریج ها و روش های بکارگیری
آشنایی با مباحث امنیت و فایروال

  امکان جذب در قالب امریه خدمت سربازی وجود دارد.
* حفظ شئونات اداری و اسالمی

* متعهد و مسئولیت پذیر
* دارای روحیه کار تیمی و برقراری ارتباط خوب با دیگران
* توانایی یادگیری باال و عالقه مند به یادگیری تجربه های جدید

* خالق، پر انرژی و منظم
* حقوق توافقی و متناسب با تخصص فرد )در صورت 
رضایت عملکرد ، شرایط افزایش حقوق مهیا می باشد(

* بیمه تامین اجتماعی مطابق حقوق دریافتی
* ساعات کاری: )شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 ـ 

پنجشنبه و جمعه تعطیل(
* پرداخت پاداش بر اساس عملکرد
* بیمه تکمیلی با شرایط مناسب

* سیستم رایانه با سخت افزار بروز، * شرایط ادامه تحصیل
* برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

* تفاهم نامه با مراکز فروشگاهی و خدماتی
* وعده غذایی )با تعرفه دولتی(

* وجود ظرفیت های اقامتی در استانها جهت مسافرت و 
اسکان موقت، * حضور پزشک و مشاور تغذیه )ویزیت رایگان(

* ارائه بن نقدی و بسته های ارزاق مناسبتی
* ارائه خدمات ورزشی و باشگاه

* امکان عضویت در تعاونی و برخورداری از تسهیالت
متقاضیان رزومه خود را به آدرس

 stehiring@gmail.com ارسال نمایند.

لینک :

https://bazarekar.ir/15641 

مرکز فناوری اطالعات یکی از نهادهای عمومی جهت تکمیل نیروی انسانی خود از میان افراد متخصص
 و کارآمد در قالب استخدام و امریه دعوت به همکاری می نماید.

رشد ۱۰ درصدی آمار ثبت نام کنندگان 
در کنکور ۱۴۰۱

تعـداد یـک میلیـون و ۴88 هـزار و ۹۵۹ نفـر در کنکـور 
1۴۰1 ثبـت نـام کردنـد کـه ایـن آمـار نسـبت به سـال 
1۴۰۰ بیش از 1۲۰ هزار نفر افزایش یافته اسـت و رشـد 

1۰ درصـدی را نشـان می دهـد.
دکتـر عبدالرسـول پورعبـاس رئیـس سـازمان سـنجش 
آمـوزش کشـور در گفتگو بـا خبرنگار مهر گفـت: آزمون 
سراسـری سـال 1۴۰1 بر مبنای مصوبه مجلس شـورای 
اسـالمی در سـال ۹۲ و سـال ۹۵ کـه آخریـن قوانیـن 
رسـاندند  تصویـب  بـه  را  کنکـور  در حـوزه  مصـوب 

می شـود. برگـزار 
در کنکور سـال 1۴۰1 تأثیر سـوابق تحصیلـی به صورت 
مثبـت و ۴۰ درصـد و 6۰ درصـد نمـره بر اسـاس آزمون 
سراسـری و و بر اساس دروس عمومی و دروس تخصصی 
اسـت. منظور از سـوابق تحصیلی نمرات 1۰ درس سـال 
دوازدهـم دانـش آمـوزان اسـت کـه بـه صـورت مثبـت 
اعمـال می شـود بـه ایـن معنـی کـه در صورتـی اعمـال 
می شـود کـه نمـره کل داوطلـب را افزایـش دهـد. اگـر 
کسـی سـوابق تحصیلـی کمتـری دارد به همان نسـبت 
هـم درصـد آزمـون فـرد باالتـر محاسـبه می شـود وی 
گفـت: در کنکـور سـال 1۴۰1 تأثیر سـوابق تحصیلی 
بـه صـورت مثبـت و ۴۰ درصـد و 6۰ درصـد نمـره بـر 
اسـاس آزمـون سراسـری و بـر اسـاس دروس عمومـی و 
دروس تخصصی اسـت. منظور از سوابق تحصیلی نمرات 
1۰ درس سـال دوازدهـم دانـش آمـوزان اسـت کـه 
بـه صـورت مثبت اعمال می شـود بـه این معنـی که در 
صورتـی اعمال می شـود که نمره کل داوطلـب را افزایش 
دهد. اگر کسـی سـوابق تحصیلی کمتـری دارد به همان 
نسـبت هـم درصد آزمـون فرد باالتر محاسـبه می شـود.

زمینـه  در  آمـوزش کشـور  رئیـس سـازمان سـنجش 
تغییـرات شـکلی دفترچه های کنکـور سراسـری 1۴۰1 
کـه پیـش از ایـن از آنهـا رونمایـی شـده بود، گفـت: این 
تغییـر شـکلی در بودجـه بنـدی سـواالت اثـرات مثبتی 
دارد و داوطلـب روان تـر و راحـت تر می تواند به سـواالت 

دهد. پاسـخ 
وی گفـت: در ابتدای جلسـه دفترچه های دروس عمومی 
بـه همـراه پاسـخنامه ها که به آن پیوسـت اسـت در یک 
پوشـش در اختیـار داوطلـب قـرار می گیـرد و داوطلـب 
شـخصاً بایـد پوشـش را بـاز کنـد و ۷۵ دقیقـه فرصـت 
دارد کـه چهـار درس عمومـی زبـان و ادبیـات فارسـی، 
زبـان عربـی، فرهنگ و معارف اسـالمی و زبان انگلیسـی 

را پاسـخ دهد.
پورعبـاس اظهار داشـت: پـس از اینکه زمان پاسـخگویی 
بـه دفترچـه دروس عمومی تمام شـد، فاصلـه کوتاهی 
به اندازه کمی تنفس و نوشـیدن آب درنظر گرفته شـده 
و بعـد از آن بالفاصلـه دفترچه هـا و پاسـخنامه ها جمـع 
آوری می شـود. بالفاصلـه دفترچه هـای اختصاصـی هـر 
گـروه آزمایشـی بـه همراه پاسـخنامه ها که بـه آن الحاق 

شـده، توزیع می شـود.
وی افـزود: برخـی از گروه هـای آزمایشـی در مـدت 
دقیقـه   ۹۰ مـدت  در  دیگـر  برخـی  و  دقیقـه   8۰
از آن  پـس  و  پاسـخ دهنـد  بـه سـواالت  می تواننـد 
آوری  جمـع  پاسـخنامه ها  همـراه  بـه  دفترچه هـا 
می شـود. تنهـا تفـاوت در گـروه علـوم تجربـی اسـت 
کـه یـک دفترچـه بهیـاری بـه همـراه پاسـخنامه هم 

بـرای داوطلبـان ایـن گـروه دارنـد.
رئیس سـازمان سـنجش یادآور شد: امسـال یکی دیگر از 
تغییرات دفترچه ها این اسـت که تعداد سـواالت و تعداد 
گزینه هـا یکـی اسـت و کامـاًل با هـم تطبیق داده شـده 
اسـت. به طور مثال یک درس از شـماره 1۰1 آغاز شـده 
در پاسـخنامه از شـماره 1۰1 آغاز شـده تـا داوطلب 

بـه راحتـی گزینه هـا را بزند.

امسال همه پاسخنامه های یک داوطلب 
باید امضا و اثر انگشت داشته باشد

وی خاطرنشـان کـرد: امسـال همـه پاسـخنامه های یک 
داوطلـب بایـد امضـا و اثـر انگشـت داشـته باشـد. ضمن 
اینکـه عکس های روی پاسـخنامه ها امسـال با شـفافیت 
و کیفیت بهتری چاپ شـده اسـت تا داوطلبان مشـکلی 
در شناسـایی پاسـخنامه های مربوط به خودشان نداشته 
باشـند. ضمن اینکه پاسـخنامه هر گروه آزمایشـی رنگی 
متفاوت از دیگر گروه آزمایشـی دارد و تمام پاسـخنامه ها 
هـم بـه همین ترتیب، حتی پوشـش هر سـری دفترچه 
کامـاًل  کـه  دارنـد  متفاوتـی  رنـگ  هـم  پاسـخنامه  و 

مشـخص باشند.

تدابیر امنیتی آزمون بیشتر می شود

پورعبـاس تاکید کرد: در آزمون امسـال کار ویژه ای برای 
امنیـت آزمـون انجام شـده اسـت و با همـکاری نهادهای 
امنیتـی و انتظامی سـعی داریـم آزمـون در آرامش کامل 

شود. برگزار 
وی بـا اشـاره بـه اسـتفاده از امکانات غیراسـتانداردی که 
تحـت عنـوان تقلـب از آن یـاد می شـود، گفـت: بدون 
هیـچ گونـه اغماضـی و با شـدت زیـاد، امنیت آزمـون را 
زیـر پوشـش داریـم. هـر گونـه وسـیله اضافی بـه منزله 
تقلـب اسـت. در واقـع هـر وسـیله اضافـه ای که شـبهه 
داشـته باشـد تقلـب محسـوب می شـود و بـا سـختی با 

متقلب برخـورد می شـود.
وی گفـت: داوطلبـان کنکور فریب شـبکه هایی که تبلیغ 
می کننـد را نخورنـد. ایـن شـبکه ها تبلیـغ می کننـد و 
پـول هنگفتـی از داوطلـب می گیرنـد و افـرادی بوده انـد 
کـه پـول داده انـد اما چیـزی در دسـت ندارنـد و بعد هم 
مشـخص شـده اسـت که کسـی کـه از آنها پـول گرفته 
وجود خارجی نداشـته اسـت. داوطلبان فکر نکنند که به 
آنهـا یک کیـت خاصی می دهند که بیاورند سـر جلسـه 

و بـه امیـد تقلـب بتوانند از آن اسـتفاده کننـد. تمام این 
کیت ها توسـط دسـتگاه های کاشـف حوزه هـای امنیتی 
و حفاظتـی کشـف و کشـف آن بـه منزله تقلـب متقن و 

قطعی محسـوب می شـود.
رئیـس سـازمان سـنجش اضافـه کـرد: هـر گونـه وسـیله 
غیراسـتانداردی کـه کشـف شـود و ایـن وسـیله توسـط 
دوستان در حفاظت آزمون، حراست کل و وزارت اطالعات و 
پلیس فتا کشـف می شود و با شـدت و حدت حافظ امنیت 
آزمـون و حافظ منافع و رعایت عدالت آموزشـی هسـتند و 

حتـی به طـور رنـدوم هم داوطلبـان کنترل می شـوند.

وی تأکیـد کـرد: ضمـن اینکـه دسـتگاه های حفاظتی و 
امنیتـی بـر فضای مجـازی هم تسـلط دارنـد و می دانند 
کـه داوطلبـی کـه فعالیت مجـازی دارد در کجا نشسـته 
اسـت. امسـال هم بیـش از گذشـته این موضـوع مدنظر 

می گیرد. قـرار 
طـرح سـاماندهی سـهمیه ها هنوز نهایی نشـده اسـت و 
برای کنکور سـال 1۴۰1 سـهمیه ها هیچ تغییـری ندارد

وی دربـاره سـهمیه های کنکـور سراسـری و طرحـی که 
در شـورای عالـی انقـالب فرهنگی به منظور سـاماندهی 
سـهمیه های آزمونـی در جریـان اسـت، گفـت: طـرح 

سـاماندهی سـهمیه ها هنـوز نهایی نشـده اسـت و برای 
کنکـور سـال 1۴۰1 سـهمیه ها هیـچ تغییـری نـدارد و 
همچنـان سـهمیه های مناطـق، ایثارگـران، ۲۵ درصد و 

۵ درصـد اجـرا می شـود.
رئیس سـازمان سنجش اظهار داشـت: ما دو نوع پذیرش 
دانشـجو داریم که یکی از طریق آزمون سراسـری اسـت 
و دیگـری بـر اسـاس معـدل یا سـوابق تحصیلی اسـت و 
پذیـرش بدون آزمون اسـت. در رشـته های بـدون آزمون 
مـالک معدلی اسـت که فرد به صـورت خوداظهاری درج 
می کنـد. در واقـع از داوطلـب سـوال می شـود و وی هـم 
معـدل کتبـی خـود را درج می کنـد و اگـر این معـدل را 

درسـت درج نکنـد منجـر به لغو قبولی می شـود.

هر گونه تفاوت اعم از پایین تر یا باالتر 
بودن معدل کتبی درج شده در فرم 
ثبت نام منجر به لغو قبولی در کنکور 

سراسری می شود

وی افـزود: ایـن اتفاق در پذیرش با آزمـون هم رخ می دهد 
و داوطلب باید معدل درست را درج کند. تمامی داوطلبان 
تـا زمـان دریافت کارت موظف هسـتند که معـدل خود را 
کنتـرل کنند و معدل خود را بر اسـاس سـازوکاری که در 
دفترچه راهنمای ثبت نام قید شـده اسـت، تصحیح کنند 
چـرا کـه هـر گونه تفـاوت اعـم از پایین تـر یا باالتـر بودن 
معـدل کتبـی درج شـده در فـرم ثبـت نـام منجـر به لغو 

قبولی در کنکور سراسـری می شـود.

در تمامی حوزه ها مکانی 
برای افراد مشکوک به بیماری کرونا 

در نظر گرفته شده است

پورعباس درباره پروتکل های بهداشـتی کنکور سراسـری 
سـال 1۴۰1 و تفـاوت آن بـا کنکورهـای دو سـال اخیـر 
گفـت: فاصلـه داوطلبـان با یکدیگـر یک متر اسـت ولی 
توصیه کردیم که همه داوطلبان ماسـک داشـته باشـند. 
دیگـر خوداظهـاری کرونا برای داوطلبان کنکـور نداریم و 
بـا توجـه به اینکه بیمـاری تا حـد زیادی کنترل شـده و 
بسـیاری از اسـتان ها آمـار صفـر کرونـا دارند، اگـر فردی 
خودش احسـاس بیماری کند و یا تسـت کرونای قطعی 
دارد در همـه حوزه هـا مکانـی مختـص این افـراد در نظر 
گرفته شـده تا بتوانند به راحتی آزمون خـود را انجام دهند.
بهگـزارش مهـر، در مجموع تعداد یک میلیـون و ۴88 هزار 
و ۹۵۹ نفـر در پنـج گروه آزمایشـی علـوم ریاضی و فنی، 
علـوم تجربی، علوم انسـانی، هنر، زبان هـای خارجی ثبت 
نـام کرده انـد. البتـه برخـی از داوطلبـان در یـک گـروه 
آزمایشـی، برخـی در دو گـروه آزمایشـی و برخی در سـه 

گروه آزمایشـی ثبـت نـام کرده اند.

بیشـترین آمـار ثبـت نـام کننـده متعلق بـه گـروه علوم 
تجربـی بـا ۵۷۴ هـزار و ۴۷۲ نفر اسـت. همچنین تعداد 
زنـان بیشـتر از مردان ثبت نـام کننده در کنکـور 1۴۰1 
اسـت. 61 درصد داوطلبان را زنـان و ۳۹ درصد داوطلبان 

را مـردان تشـکیل می دهند.
کـدام گـروه از داوطلبـان کنکـور نیـاز بـه ارائـه سـوابق 

تحصیلـی بـرای تأثیـر در نمـره کل نهایـی دارنـد:
بـا توجـه به ابالغ قانـون اصالح قانون سـنجش و پذیرش 
دانشـجو در دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی کشـور 
مصـوب ۲6 اردیبهشـت 1۳۹۵ مجلس شـورای اسـالمی 
و بر اسـاس مصوبه بیسـت و هشـتمین جلسـه شـورای 
سـنجش و پذیـرش دانشـجو ۲۰ دی مـاه 1۴۰۰ میـزان 
تأثیـر سـوابق تحصیلی در آزمون سراسـری سـال 1۴۰1 
حداکثـر ۴۰ درصـد و با تأثیر مثبت بـه صورت زیر اعمال 

خواهد شـد:
از دیپلمه هـای ریاضـی و فیزیـک،  الـف( آن دسـته 
علـوم تجربـی، علوم انسـانی و علوم و معارف اسـالمی 
کـه دیپلـم خـود را از سـال 1۳۹8 بـه بعـد در نظـام 
آموزشـی جدیـد )6-۳-۳( اخـذ کـرده و یـا می کنند 
و امتحانـات دروس پایـه دوازدهـم آنهـا بـه صـورت 
نهایی، سراسـری و کشـوری برگزار شـده یا می شـود، 
سـوابق  و  بـوده  تحصیلـی  سـوابق  اعمـال  مشـمول 
تحصیلـی موجـود دیپلـم )پایه دوازدهم -سـال سـوم 
دوره دوم متوسـطه نظـام جدیـد 6-۳-۳( بـه میـزان 
تحصیلـی  سـوابق  نسـبت  بـه  درصـد   ۴۰ حداکثـر 
موجـود متقاضـی و بـه صـورت تأثیـر مثبـت در نمره 

کل نهایـی آنـان لحـاظ می شـود.
ب( آن دسـته از دیپلمه هـای ریاضـی فیزیـک، علـوم 
تجربـی، علـوم انسـانی و علـوم و معـارف اسـالمی کـه 
دیپلم خود را از سـال 1۳8۴ به بعد در نظام آموزشـی 
سـالی واحـدی یـا ترمـی واحـدی دریافـت کرده انـد و 
امتحانـات یـک یـا چنـد درس آنها بـه صـورت نهایی، 
اسـت، مشـمول  برگـزار شـده  و کشـوری  سراسـری 
تحصیلـی  سـوابق  و  بـوده  تحصیلـی  سـوابق  اعمـال 
آمـوزش  سـوم  یازدهم-سـال  )پایـه  دیپلـم  موجـود 
متوسـطه نظـام سـالی واحـدی / ترمـی واحـدی( بـه 
میـزان حداکثـر ۳۰ درصد به نسـبت سـوابق تحصیلی 
موجـود متقاضـی و به صورت تأثیر مثبـت در نمره کل 

نهایـی آنـان لحـاظ می شـود.
ج( متقاضیـان دارای مـدرک پیـش دانشـگاهی ریاضی 
فیزیـک، علـوم تجربـی، علـوم انسـانی، علـوم و معـارف 
اسـالمی و هنـر که مـدرک دوره پیش دانشـگاهی خود 
را از سـال تحصیلـی 1۳۹1 - 1۳۹۰ و بـه بعـد از آن 
دریافـت کرده انـد و امتحانـات یـک یـا چنـد درس آنها 
بـه صـورت نهایـی، سراسـری و کشـوری برگـزار شـده 
اسـت، مشـمول اعمـال سـوابق تحصیلی بوده و سـوابق 
تحصیلـی موجود دوره پیش دانشـگاهی )پایه دوزادهم-
سـال آخر آموزش متوسـطه نظام سـالی واحدی / ترمی 
واحـدی( به میزان حداکثر 1۰ درصد به نسـبت سـوابق 
تحصیلـی موجود متقاضـی و به صورت تأثیـر مثبت در 

نمـره کل نهایـی آنـان لحاظ می شـود.

شمارش معکوس برای برگزاری بزرگترین رقابت علمی در کشور؛

رقابت یک میلیون  و ۴۸۸ هزار و ۹۵۹ نفر 
در کنکور ۱۴۰۱

پـس از گذشـت دو سـال، کنکـور سراسـری سـال ۱۴۰۱ در روزهـای صفر کرونـا برگزار می شـود و 
یـک میلیـون و ۵۰۰ هـزار کنکوری منتظر هسـتند از ۸ تیرمـاه در کنکوری بـا جدیدترین تغییرات 

بـه رقابت باهـم بپردازند.
بـه گـزارش بـازارکار،  ماراتن کنکـور سراسـری سـال ۱۴۰۱ در حالی از هفتـه آینده ۸ تیرمـاه آغاز 
می شـود که امسـال تغییرات زیـادی در انتظـار کنکوری ها اسـت. تغییـرات دفترچه هـای کنکور، 
آخرین سـال مثبت بودن سـوابق تحصیلی مؤثر در کنکـور، تغییرات اجرایی در برگـزاری کنکور به 
دلیـل بیمـاری کرونـا و کاهش چشـمگیر داوطلبان گـروه ریاضی و فنـی از جمله این تغییرات اسـت.
آزمـون سراسـری سـال ۱۴۰۱ به منظـور پذیرش دانشـجو در دوره هـای روزانه، نوبت دوم »شـبانه«، 
نیمه حضـوری، مجـازی، پردیس خودگردان دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالی، دانشـگاه پیام 
نور و مؤسسـات آمـوزش عالی غیرانتفاعـی و غیردولتی و همچنین رشـته های تحصیلی دانشـگاه 
آزاد اسـالمی در روزهای چهارشـنبه ۸ تیر، پنجشـنبه ۹ تیر، جمعه ۱۰ تیر و شـنبه ۱۱ تیر سال ۱۴۰۱ 

می شـود. برگزار 

دعوت به همکاری
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مدیرکل دفتر برنامه  ریزی و توسعه فناوری وزارت علوم:

 ۴۹ پارک علم و فناوری و ۲۵۰ مرکز رشد
 در کشور وجود دارد

و  علــم  پــارک   ۴۹ گفــت:  طالبــی 
در  رشــد  مرکــز   ۲۵۰ کنــار  فنــاوری 
کشــور وجــود دارد؛ طــی پنــج ســال 
در  حضــور  درخواســت  نــرخ  اخیــر 
ــدا کــرده اســت کــه  ــا کاهــش پی پارک ه
شــاید بــه  خاطــر وجــود نهادهــای حامــی 

باشــد. دیگــر  ســازمان های  ســوی  از 
نقــل  بــه  بــازارکار  گــزارش   بــه 
مشــهد،  از  شبســتان  ازخبرگــزاری 
»بهنــام طالبــی« در مراســم رونمایــی 
ــام  ــان اع ــش بنی از هشــت محصــول دان
ــه در  ــا برنامه ریــزی ایــن وزارتخان کــرد: ب
دولــت جدیــد بخــش پژوهــش از فنــاوری 

ــد. ــدا کن ــش پی ــور افزای ــوان کش ــوع ت ــن موض ــه ای ــو ب ــگاه ن ــا ن ــا ب ــت ت ــده اس ــدا ش ج
مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی و توســعه فنــاوری وزارت علــوم افــزود: ۴۹ پــارک علــم و فنــاوری 
ــرخ درخواســت حضــور  ــر ن ــال اخی ــج س ــود دارد؛ طــی پن ــد در کشــور وج ــز رش ــار ۲۵۰ مرک کن
ــوی  ــی از س ــای حام ــود نهاده ــر وج ــاید به خاط ــه ش ــت ک ــرده اس ــدا ک ــش پی ــا کاه در پارک ه
ــاوری  ــی کشــور در ســطوح فن ســازمان های دیگــر باشــد از ســوی دیگــر توجــه حوزه هــای حمایت

ــرد. ــژه ای صــورت گی ــز توجــه وی ــر نی ــه ســطوح پایین ت ــاز اســت ب باالســت و نی

بــرای دسترســی به جزییات بیشــتر به لینک زیــر مراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/15976

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

خانه های خالق شاهد در کالن شهرها 
تأسیس می شود

اســتارتاپ های  از  تقدیــر  آییــن 
ــادواره  ــور ی ــر کش ــاهد و ایثارگ ــر ش برت
دانشــمند شــهید دکتــر مصطفــی چمــران  
و  رئیــس جمهــور  بــا حضــور معــاون 
ــران  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــس بنی رئی
بین المللــی  همایش هــای  مرکــز  در 

ــد. ــزار ش ــیما برگ ــدا و س ص
نقــل  بــه  کار  بــازار  گــزارش  بــه 
امیرحســین  ســید  دکتــر  ایســنا،  از 
رئیــس  معــاون  هاشــمی،  قاضــی زاده 
و  شــهید  بنیــاد  رئیــس  و  جمهــور 
ــن  ــن ضم ــن آیی ــران در ای ــور ایثارگ ام
گرامیداشــت یــاد و خاطــر شــهدا، گفــت: 
حضــور در جمــع ســرآمدان ایثــار و شــهادت افتخــار بزرگــی اســت. وجــود ۱۰ هــزار نخبــه شــاهد 
ــت  ــر اس ــور باالت ــن کش ــال از میانگی ــنی آن ۲۸ س ــان س ــه می ــری ک ــه ایثارگ ــر در جامع و ایثارگ
ــه  ــاد و از عمــوم جامع ــه نســبت جمعیــت آن زی ــگان ایثارگــری ب ــداد نخب ــه تع نشــان می دهــد ک

ــت. ــر اس باالت
ــگ و  ــر جن ــه درگی ــک ده ــدود ی ــد از ح ــه بع ــی ک ــزود: ایثارگران ــور اف ــس جمه ــاون رئی مع
ــی ۱۵ ســال اســت  ــد و حــدود ۱۰ ال ــدا کردن ــد فرصــت حضــور در دانشــگاه را پی مجاهــدت بودن
ــه خــاق  کــه مفهــوم دانــش بنیان ســازی اقتصــاد و ســایر حوزه هــا و توســعه و فنــاوری مثــل خان

ــه اســت. شــکل گرفت

»انقالب دورکاری« منتشر شد؛

این کتاب از دورکاری می گوید
جالب توجــه  داســتان های  از  کتــاب  ایــن 
و هیجان انگیــز بســیاری اســتفاده می کنــد تــا 
ــکاتی  ــد، مش ــح ده ــکات دورکاری را توضی مش
ــد بتواننــد از آن  ــران بای کــه بیشــتر تیم هــا و رهب
عبــور کننــد تــا ســازمان های خــود را بــه باالتریــن 

ــانند. ــطوح برس س
جالب توجــه  داســتان های  از  کتــاب  ایــن 
و هیجان انگیــز بســیاری اســتفاده می کنــد تــا 
ــکاتی  ــد، مش ــح ده ــکات دورکاری را توضی مش
ــد بتواننــد از آن  ــران بای کــه بیشــتر تیم هــا و رهب
عبــور کننــد تــا ســازمان های خــود را بــه باالتریــن 

ــانند. ــطوح برس س
بــه گزارش بــازارکار از )ایبنا( کتاب »انقــاب دورکاری« 
بــا عنــوان فرعــی چگونــه در هــر جــا کــه کار مــی کنیــم 
موفــق باشــیم نوشــته ســدال نیلــی بــه ترجمــه فرهــاد رنــگ بســت بــا شــمارگان 33۰ نســخه در ۲۰۸ صفحه 

بــه بهــای 77 هــزار تومــان از ســوی انتشــارات آمــوزه روانــه بــازار نشــر شــده اســت.

بــرای دسترســی به جزییات بیشــتر به لینــک زیرمراجعه نمایید 
 https://bazarekar.ir/15112

رئیس پارک فناوری اطالعات و ارتباطات

اقتصاد کشور با کمک استارت آپ ها 
تحول پیدا می کند

فنــاوری  پــارک  رئیــس 
ارتباطــات  و  اطاعــات 
بــه  اتــکا  بــا  بایــد  گفــت: 
فعالیت هــای  و  فنــاوری 
ــور  ــاد کش ــان، اقتص دانش بنی
ــتارت آپ ها و  ــاد اس ــا ایج را ب
ــاوری در فضــای  گســترش فن
کــرد. متحــول  کســب وکار 

ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــی زاده در  ــق دامغان ــر صدی ــدس، محمدجعف ــهد مق ــنیم از مش تس
آییــن رونمایــی از هشــت محصــول دانش بنیــان در مشــهد مقــدس 
اظهــار داشــت: براســاس رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب بایــد 
ــان، اقتصــاد کشــور  ــای دانش بنی ــاوری و فعالیت ه ــه فن ــکا ب ــا ات ب
فضــای  در  فنــاوری  گســترش  و  اســتارت آپ ها  ایجــاد  بــا  را 
کســب وکار متحــول کــرد و در همیــن راســتا ســطح توانایــی 

ــد. ــش یاب ــد افزای ــی.تی. بای ــواده آی.س ــارک و خان ــای پ نیروه
وی افــزود: یکــی از موضوعــات مهــم ایجــاد شــبکه گلخانه هــای 
ــا ســطح  ــت اشــیا” اســت ت ــاوری “اینترن ــر اســاس فن هوشــمند ب
زیــر کشــت و برداشــت آب بهینــه شــود و بــر همیــن اســاس ۱۰۰ 
گلخانــه در چنــد اســتان ایجــاد می شــود و پــس از رفــع ایــرادات 
ــر معظــم انقــاب در ســطح کشــور  ــای رهب ــر اســاس رهنمون ه ب

ــد. ــدا می کن ــترش پی گس
ــاد  ــاره ایج ــات درب ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــارک فن ــس پ رئی
شــبکه ملــی اطاعــات نیــز گفــت: بــا ایجــاد ایــن شــبکه می تــوان 
ــد  ــای تولی ــی از پایه ه ــرد و یک ــی ک ــده را بیرون ــوای تولیدش محت
ــال را  ــات دیجیت ــی اطاع ــذاری و بازخوان ــری در بارگ ــوای اب محت

ــرد. ــر ک امکان پذی

مهلت ثبت نام در آزمون جذب مترجم 
رسمی قوه قضاییه تمدید شد

مترجــم رســمی  زمــون جــذب  آ در  م  نــا ثبــت  مهلــت 
ــام  ــه ن ــق ب ــه موف ــد ک ــان عاقمن ــرای متقاضی ــه ب یی قضا ــوه  ق
ــا روز جمعــه ۱۰ تیرمــاه جــاری تمدیــد شــد. ــد ت نویســی نشــده ان
ــوزش کشــور در  ــازمان ســنجش آم ــازارکار، س ــزارش  ب ــه گ ب
ــام آزمــون  اطاعیــه ای اعــام کــرد: پیــرو انتشــار اطاعیــه ثبت ن
  ۲۲ در   ۱۴۰۱ قضائیــه ســال  قــوه  رســمی  مترجــم  جــذب 
ــر  ــارت ب ــت نظ ــام مدیری ــه اع ــه ب ــا توج ــال و ب ــاه امس خردادم
ــه،  ــوه قضایی ــمی ق ــان رس ــان و مترجم ــاوران، کارشناس وکا، مش
ــن  ــل ای ــدرج در ذی ــماره )۱( من ــدول ش ــات ج ــر اصاح ــی ب مبن
اطاعیــه، بــه اطــاع مــی رســاند بــه منظــور فراهــم کــردن تســهیات 
ــرر  ــت مق ــه در مهل ــی ک ــته از متقاضیان ــرای آن دس ــتر ب بیش
)۲۲ تــا 3۱ خردادمــاه امســال( بــرای ثبــت نــام اقــدام نکــرده انــد، 
ترتیبــی اتخــاذ شــده اســت کــه بتوانند تــا روز جمعــه ۱۰ تیرمــاه جاری 

ــد. ــدام کنن ــوق اق ــون ف ــام در آزم ــه ثبت ن ــبت ب نس
ــده  ــه ش ــر گرفت ــت در نظ ــرورت دارد در مهل ــان، ض متقاضی
ــن  ــات ای ــام و مندرج ــه ثبت ن ــق اطاعی ــه دقی ــس از مطالع و پ
ــه نشــانی  ــه درگاه اطــاع رســانی ســازمان ســنجش ب اطاعیــه، ب
ــد. ــدام نماین ــام اق ــرای ثبــت ن ــه و ب www.sanjesh.org مراجع

ــرر شــده  ــام شــده مق ــات اع ــه اصاح ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
ــاد  ــان ایج ــرای متقاضی ــات ب ــش اطاع ــکان ویرای ــا ام ــت ت اس
شــود. بنابرایــن متقاضیانــی کــه قبــًا ثبــت نــام خــود را تکمیــل و 
کــد رهگیــری دریافــت کــرده انــد در صــورت تمایــل مــی تواننــد 
ــه مشــاهده و ویرایــش اطاعــات ثبــت  ــوق، نســبت ب ــخ ف ــا تاری ت

ــد. ــدام کنن نامــی خــود اق

گردشگری سالمت فرصتی 
برای ایجاد ۴۰۰ هز ار شغل

سال هاسـت کـه مسـؤوالن و تصمیم گیرنـدگان بخـش اقتصـاد 
کشـور به دنبـال یافتـن جایگزینـی بـرای درآمدهـای نفتـی هسـتند.

بـه گـزارش بـازارکار، توسـعه صـادرات غیر نفتـی ماننـد فـرش، 
پسـته، زعفـران و مـوارد دیگـر همـه در این راسـتا بوده و بـا این که 
برخـی از ایـن محصـوالت درآمد هـای ارزی مناسـبی هـم داشـتند 

امـا هرگـز نمی شـد به صـورت ثابـت روی آنهـا حسـاب بـاز کرد.
حـاال بحـث گردشـگری و در راس آن گردشـگری سـامت بیش 

از هـر چیـز دیگری مطرح اسـت.
موضوعـی کـه از دو منظـر سـامت و گردشـگری بسـیار حائـز 
اهمیـت اسـت و آمارهـا نشـان می دهـد درآمدزایـی ایـران به دلیـل 
داشـتن پزشـکان ماهـر و جراحـان مجـرب در کنـار طبیعـت بکـر و 
آب هـای گـرم، کویـر، کوه هـا و گیاهانـی کـه هر کـدام داروخانـه ای 

قابل توجـه اسـت. به شـمار می آینـد،  بـزرگ 

بــرای دسترســی به جزییات بیشــتر به لینک زیــر مراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/16090

مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 

مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری گفت:خانــه 
خــاق در راســتای تحقــق فرمــان رهبــری راه انــدازی شــده اســت.

بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل ازآ نــا، پرویــز کرمــی، در آئیــن 
ــه  ــا ک ــزاری آن ــانه خبرگ ــوآوری رس ــاق و ن ــه خ ــی از خان رونمای
در ایــن خبرگــزاری برگــزار شــد، خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه 
ــگاه  ــه دانش ــود ب ــای خ ــد فعالیت ه ــری جدی ــامی در س آزاد اس
امیــد  اســت. عصــر  تبدیــل شــده  و نســل ســوم  کارآفریــن 
ــوری اســامی  ــخ جمه ــاوری تاری ــم و فن ــن نمایشــگاه عل )بزرگتری
بــه همــت دکتــر محمدمهــدی  بــود کــه  ایــران( رویــدادی 
و  برقــرار شــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه  طهرانچــی و مجموعــه 
براســاس فرمایشــات اخیــر رهبــر معظــم انقــاب نیــز بایــد کشــور 

را بــه ایــن توانمندی هــا امیــدوار کــرد.
ــوری  ــه کش ــل ب ــی تبدی ــده عرب ــارات متح ــرد: ام ــان ک وی بی
فضــای  وارد  مجهــز  پایگاه هــای  بــا  رســما  و  شــده  فضایــی 
ــا  ــد کاری در فض ــوری بخواه ــر کش ــت. اگ ــده اس ــنجی ش علم س
ــا و  ــی، پرتاب گره ــامانه زمین ــوزه س ــه ح ــد در س ــد بای ــام ده انج
ــم  ــه تحری ــه اینک ــا توجــه ب ــا ب ــال باشــد، کشــور م ــا فع ماهواره ه

بــوده اســت خــود بــه دنبــال تحقــق ایــن امــر بودیــم کــه بتوانیــم 
ــم. ــان دهی ــان نش ــه جه ــود را ب ــدی خ ــته و توانمن داش

بــرای دسترســی به جزییات بیشــتر به لینک زیــر مراجعه نمایید
https://bazarekar.ir/16103

خانه خالق در راستای تحقق فرمان رهبری راه اندازی 
شده است ضرورت حمایت رسانه ها از صنایع خالق

معاون تسهیالت و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی

معـاون تسـهیات و تجاری سـازی صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی 
از ارائـه تسـهیات جعالـه جدیـد بـه صندوق هـای پژوهـش و فناوری 
اسـتانی بـا هـدف تحـول در اکوسیسـتم نـوآوری در اسـتان ها خبـر داد.

بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از روابط عمومـی صندوق نـوآوری و 
شـکوفایی، روح اهلل ذوالفقـاری در نشسـت آنایـن بـا برخی از روسـای 
پارک هـای علـم و فنـاوری و مدیـران عامـل صندوق هـای پژوهـش و 
فناوری اسـتانی گفت: صندوق نوآوری و شـکوفایی در سـه سـال اخیر 
موضـوع توسـعه نظامـات منطقـه ای نـوآوری را در اولویـت کاری خود 

قـرار داده و کمـک کـرده همه اسـتان ها حداقل یک صنـدوق پژوهش 
و فنـاوری بـا هـدف حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور در 

اسـتان ها داشـته باشند.
معـاون تسـهیات و تجاری سـازی صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی 
افـزود: صنـدوق از طریـق ابزارهـای مالـی متنـوع تـاش کـرده اسـت 
شـکل گیری نظـام تامیـن مالـی در اسـتان ها را عملیاتی کند تا شـاهد 
ایـن باشـیم کـه در حـوزه نـوآوری صندوق هـای پژوهـش و فنـاوری 

رکـن اصلـی را در اسـتان خـود بـازی کنند.
ذوالفقـاری همچنیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه در سـه سـال گذشـته 
صندوق هـای پژوهـش و فناوری، نقـش عمده ای در تحول اکوسیسـتم 
نـوآوری در اسـتان ها بـازی کرده انـد، تصریـح کـرد: در سـال ۱3۹7 
تنهـا ۲۹ صنـدوق پژوهش و فنـاوری در ۱3 اسـتان فعالیت می کردند 
امـا هـم اکنون 6۰ صنـدوق به صورت اسـتانی و یا در حـوزه تخصصی 
مشـغول ارائـه خدمـات مالـی و اعتباری به شـرکت های دانـش بنیان، 
خـاق و فنـاور هسـتند کـه سـرمایه آنهـا بـه بیـش از هـزار میلیـارد 
تومـان بالـغ می شـود لـذا انتظـار مـا بـه عنـوان صنـدوق نـوآوری و 
شـکوفایی، ترفیـع جایـگاه صندوق هـای پژوهـش و فنـاوری در نظـام 

تامیـن مالی کشـور اسـت.

اعطای تسهیالت جدید برای فعال سازی صندوق های
 پژوهش و فناوری استانی

معاون اشتغال وزارت کار

امکان جستجوی مستقیم شغل توسط کارجویان در سامانه شغل وزارت کار
معـاون اشـتغال وزارت کار گفت:کارجویـان می تواننـد به صورت 
مسـتقل وارد سـامانه شـغل شـده و ثبت نـام کنند و پـس از تکمیل 
رزومـه خـود فرصت هـای شـغلی موردعاقـه و مرتبـط بـا خـود را 
جسـتجو کننـد و در صـورت نیـاز درخواسـت اسـتخدام خـود را در 

سـامانه ثبـت کنند.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل ازخبرگـزاری تسـنیم؛ از جملـه 
سیاسـت هـای مهم در حـوزه اشـتغال, اسـتفاده از توانمندی بخش 
غیردولتـی اسـت. دفاتـر مشاورشـغلی و کاریابـی ها بـازوان توانمند 
بیـن  وصـل  حلقـه  کـه  هسـتند  اشـتغال  عرصـه  در  کمـک  بـرای 

کارجـو و فرصـت شـغلی مـی باشـند.
وزارت  اشـتغال  و  کارآفرینـی  توسـعه  بیرانوند،معـاون  کریمـی 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی از راه اندازی سـامانه جسـتجوی شـغل 
در دی مـاه ۱۴۰۰ خبـر داده اسـت و بیان کرده اسـت: این سـامانه 
بـه نحـوی طراحـی شـده اسـت کـه کارجویـان می تواننـد به صورت 
مسـتقل وارد سـامانه شـده و ثبت نـام کنند و پـس از تکمیل رزومه 
خـود فرصت هـای شـغلی موردعاقـه و مرتبـط بـا خود را جسـتجو 
کنـد و در صـورت نیـاز درخواسـت اسـتخدام خـود را در سـامانه 
ثبـت کننـد؛ همچنیـن ایـن قابلیـت وجـود دارد تـا درصورتی کـه 
بـه  مراجعـه  بـا  نـدارد  را  سیسـتم  بـه  دسترسـی  امـکان  کارجـو 

کاریابی هـا می توانـد از امکانـات سـامانه اسـتفاده کننـد.
می تواننـد  کارفرمایـان  همچنیـن  اسـت:  گفتـه  ادامـه  در  وی 
فرصت هـای  خـود،  شـغلی  اطاعـات  تکمیـل  و  ثبت نـام  از  پـس 
شـغلی موردنیـاز خـود را در سـامانه ثبـت کننـد و پس از بررسـی 
نیـاز  صـورت  در  گـردد.  منتشـر  سـامانه  در  کاریابی هـا  تأییـد  و 
کارفرمـا می توانـد از میـان رزومه هـای موجود در سـامانه جسـتجو 
کـرده و درخواسـت به کارگمـاری کارجـو را در سیسـتم ثبـت کند 
تـا باقـی مراحل توسـط کاریابی انجام شـود.در این راسـتا سـامانه 
 http://shoghl.mcls.gov.ir جسـتجوی شـغل به نشـانی

طراحـی و در دی مـاه ۱۴۰۰ راه انـدازی شـد.

سرپرسـت اداره کل ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات البـرز گفت: 
تسـهیات بـه شـرکت ها و کسـب و کارهـای نوپـا از طریـق سـامانه 

تـوان آفریـن پرداخت می شـود.
کل  اداره  عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه  کار  بـازار  گـزارش  بـه 
حسـین  محمـد  البـرز،  اسـتان  اطاعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات 
شـاهینی سرپرسـت اداره کل ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات با آیت 
اهلل سـید محمـد مهـدی حسـینی همدانـی نماینـده ولـی فقیـه در 
اسـتان البـرز و امـام جمعـه شهرسـتان کـرج دیـدار و گفتگـو کـرد.

و  ارتباطـات  کل  اداره  سرپرسـت  شـاهینی  حسـین  محمـد 
فنـاوری اطاعـات اسـتان البـرز بـا اشـاره بـه پوشـش مطلـوب و 

حداکثـری ارتباطـات ثابـت و همراه در روسـتاهای اسـتان، از پایش 
روسـتا بـه روسـتا وضعیـت ارتباطـی توسـط اداره کل ارتباطـات و 

فنـاوری اطاعـات بـرای رفـع نقایـص موجـود خبـر داد.
و  کسـب  و  هـا  شـرکت  بـه  تسـهیات  ارائـه  گفـت:  شـاهینی 
جهـت  در  تـاش  آفریـن،  تـوان  سـامانه  طریـق  از  نوپـا  کارهـای 
توسـعه اقتصـاد دیجیتـال، پیگیری اجـرای پروژه دولـت الکترونیک 
ذیـل کارگـروه اسـتانی، برون سـپاری خدمـات الکترونیکی بـه دفاتر 
پیشـخوان دولـت و تعامـل بیشـتر دسـتگاه هـای اسـتانی در ایـن 
خصـوص، برگـزاری رویدادهـای کارآفرینـی از دیگـر برنامـه هـای 

ایـن اداره کل اسـت.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات البرز

ارائه تسهیالت به شرکت ها و کسب و کارهای نوپا از طریق سامانه
 توان آفرین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
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