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ماه محرم؛ کسب و کارهایی
 که به وسعت دل های عاشق 

شکل می گیرد
مـاه محـرم بار دیگـر از راه رسـیده اسـت؛ کوچه ها، خیابـان ها، 
میادیـن رخـت سـیاه عـزا بـه تـن کـرده انـد؛ حسـینه هـا، 
مسـاجد و تکایـا بـار دیگـر بـه عشـق حسـین ع و یـاران 
شـهیدش آذیـن بسـته اند و بـازار کسـب و کار محرم داغ 
اسـت. ایـن روز ها همـه جا حال و هوای محـرم دارد، دلها 
بـه سـمت کربـا و اربعین اسـت و بازار محصـوالت محرم 
چه بر و بیای دلنشـینی دارد؛ خوش به حال عاشـورائیان.
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اعـزام  و  بـورس  مدیـرکل 
دانشـجویان وزارت علـوم گفـت: 
در حـال حاضـر ۱۱ هـزار و ۵۰۰ 
دانشـجو در مقطـع دکترا شـاغل 
بـه تحصیل هسـتند که بـا توجه 
بـه دوره هـای بلند مـدت و کوتاه 
هدف گـذاری  امسـال  مـدت، 
کرده ایـم کـه هـزار نفـر تحـت 
عنوان فرصـت تحقیقاتی ۶ ماهه 
بـه خـارج از کشـور اعزام شـوند.
مسـعودی،  محمـدی  محمـد 
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان 
وزارت علوم در آئین پایانی شـانزدهمین همایش اسـاتید و دانشـجویان ایرانی خارج 
از کشـور بـا بیـان ایـن که ۱۲ پسـت رایزن علمـی در دنیـا داریم، اظهـار کرد: پیش 
از ایـن فقـط سـه پُسـت فعال بودنـد و در دولت سـیزدهم با نـگاه و ماموریت جدید، 

بـه دنبال فعـال کـردن همه آن ها هسـتیم.
مدیـرکل بـورس و اعزام دانشـجویان سـازمان امور دانشـجویان وزارت علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری گفـت: تاکنـون ۶ رایـزن علمی مشـخص شـده اند و تا مهـر کار خـود را آغاز 

خواهنـد کرد.
محمـدی مسـعودی بیـان کـرد: بیـش از ۱۰۰ هزار دانشـجو از ۱۱۷ کشـور برای سـال 

تحصیلـی جـاری در دانشـگاه های مختلـف ایـران جهت پذیـرش ثبت نـام کرده اند.
مدیـرکل بورس و اعزام دانشـجویان سـازمان امـور دانشـجویان وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری افزود: دسـتیابی به مرجعیت علمی از برنامه های مهم اسـت و دولت سـیزدهم بنا 
دارد زیرسـاخت های الزم را فراهـم کنـد تا بتوان در این مسـئله گام های بزرگی برداشـت.

محمـدی مسـعودی ادامـه داد: اگـر بتوانیـم بـه نحـو احسـن دانشـگاه های خـود را در 
رشـته های مختلـف معرفـی کنیـم، رغبـت دانشـجویان خارجی بـه تحصیـل در ایران 

می شود. بیشـتر 
مدیـرکل بـورس و اعزام دانشـجویان سـازمان امور دانشـجویان وزارت علـوم اظهار کرد: 
بـر طبـق آمار هـای رسـمی نزدیک بـه ۱۰۰ هـزار دانشـجو در خارج از کشـور تحصیل 
می کننـد کـه البته آمار های غیر رسـمی بیـش از این تعـداد حکایت دارنـد. در هر حال 

همـه آن هـا برای کشـورمان فرصـت به شـمار می روند.

تحصیل ۹۵ هزار و ۹ دانشجوی ایرانی در دانشگاه های معتبر خارج از کشور

در ادامـه محمـد امین غفارزاده، معاون امور دانشـجویی و بورس مدارس خارج از کشـور 
وزیـر امـور خارجـه نیـز در ایـن مراسـم اظهار کـرد: طبق آمـار رسـمی ۹۵ هزار و 
۹ دانشـجوی ایرانی در دانشـگاه های معتبر خارج از کشـور تحصیل می کنند که البته 

آمـار غیر رسـمی بیش از این اسـت.
معـاون امـور دانشـجویی و بورس مـدارس خارج از کشـور وزیر امور خارجه افـزود: از این 
تعـداد حـدود ۵۰ هـزار نفر در مقطـع دکترا، حـدود ۳۱ هزار نفر در مقطع کارشناسـی 

ارشـد و حدود ۱۵ هزار نفر در مقطع کارشناسـی سـرگرم دانش اندوزی هسـتند.
وی اظهـار کـرد: از ایـن دانشـجویان ۵۱ درصـد در کشـور های اروپایـی، ۲۴ درصـد در 
آمریـکا، ۲۱ درصـد در کشـور های آسـیایی و بقیـه در اقیانوسـیه و آفریقـا بـه تحصیل 

اشـتغال دارند.
دکتر غفارزاده گفت: البته دانشـجویان دیگری نیز هستند که در دانشگاه های غیرمعتبر 
تحصیـل می کننـد و یا به نمایندگی هـای وزارت خارجـه مراجعه نکرده اند تـا نام آن ها 

در سـامانه ثبت شده باشد.
معـاون امـور دانشـجویی و بـورس مـدارس خـارج از کشـور وزیـر امـور خارجـه گفـت: 
نیرو هـای جـوان خارج از کشـور، از سـرمایه های انسـانی ایران هسـتند کـه باید نهایت 

اسـتفاده را از آنـان بکنیـم تـا به قله های پیشـرفت برسـیم.
وی ادامه داد: نخسـتین مرحله اعزام دانشـجویان ایرانی به خارج از کشـور در سال ۱۱۹۰ 

شمسـی با راهی شدن ۲ دانشـجو به کشور انگلستان انجام شد.

استخدام 3 هزارو500
هیئت علمی جدید در

دانشگاه های کشور

 وزیــر علــوم ، تحقیقــات و فنــاوری در گفــت وگویی 
ــرای جــذب اســاتید محدودیــت  ــا ب اعــام کــرد: م
بومــی بــودن نداریــم و همــه دانشــگاه ها بــر اســاس 
نیــاز و تــوان علمــی مجــاز بــه جــذب اســاتید از هــر 

منطقــه کشــور هســتند.

ــاه  ــان از م ۱۶ زن آتش نش
آتش نشــانی  در  آینــده 
تهــران مشــغول بــه کار 

می شــوند.
بــازارکار،  گــزارش   بــه 
قــــدرت اهلل محمــــدی  
ــوص آخرین وضعیت  درخص
جــذب ۱۶ آتش نشــان زن، 

ــاً از  ــد و تقریب ــام می رس ــه اتم ــان ب ــه کارهایش ــن هفت ــرد: ای ــار ک اظه
آتش نشــانان در عملیات هــا حضــور می یابنــد. آینــده  مــاه  یــک 

وی بــا بیــان اینکــه ایســتگاه مجزایــی بــرای زنــان در کنــار ایســتگاه ۷۷ مــردان 
در ســتارخان در نظــر گرفته ایــم، افــزود: قبــاً تعــدادی آتش نشــان زن داوطلــب 
وجــود داشــت کــه در عملیات هــای شــرکت می کردنــد و در حادثــه پاســکو نیــز 

آتش نشــانان زن داوطلــب، پشــتیبان بودنــد.
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی شــهرداری تهــران گفــت: آتش نشــانان زن بعــد از 

دیــدن آموزش هــای الزم وارد کارهــای عملیاتــی می شــوند.

يك شــركت معتبــر در حومه كرج از 

واجدين شــرايط آقا با حداكثر ســن 

35 ســال ، داراي كارت پايان خدمت 

معتبر  ازدانشــگاه هاي  وفارغ التحصيل 

دعوت به همكاري مي نمايد.

عالقه منــدان ميتوانند رزومه خود را به 

ايميل زيرارسال نمايند.

 دعوت به همكاري

مقطع تحصیلی گرایش رشته تحصیلی ردیف

لیسانس / فوق لیسانسکلیه رشته هافیزیک 1

فوق لیسانس -- فوتونیک 2

لیسانس / فوق لیسانسکلیه گرایش هاصنایع 3 

لیسانس / فوق لیسانسکلیه گرایش ها کامپیوتر4

لیسانس / فوق لیسانسکلیه گرایش هامکانیک ۵

فوق لیسانس شناسایی موادمتالورژی6 

لیسانس / فوق لیسانسالکترنیک / کنترلبرق 7

لیسانس / فوق لیسانسدولتی، اجرایی، بازرگانی، کسب وکارمدیریت 8

دیپلم/ فوق دیپلم/ لیسانسساخت و تولید/ ماشین افزارمکانیک۹

محل خدمت و شرايط استخدام:
▪  محل خدمت: حومه کرج 

▪  اولویت استخدام با نیروی مرد و حداکثر35 سال سن 
▪  داشتن کارت پایان خدمت

▪  فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر 
▪  عنوان پست در تمامی ردیف هاکارشناس می باشد

▪  اولویـت اسـتخدام ردیـف 9 بـا متقاضیانـی اسـت که 
مسـلط به دسـتگاه های فرز و تراش دسـتی، نقشـه خوانی 
و روش هـای تولید و دارا بـودن مدارک معتبر دوره های 
فنـی و حرفـه ای و آشـنایی و سـابقه کار بـا دسـتگاه های 

CNC فـرز و تراش باشـند. jazbhrm@chmail.ir 

پیشنهاد مهم  رییس جهاددانشگاهی به رئیس جمهور: 

مأموریت ملی توسعه مشاغل خرد و 
خانگی به جهاددانشگاهی تفویض شود

دیـدار  در  جهاددانشـگاهی  رییـس 
رئیـس  بـا  مدیـران  و  پژوهشـگران 
جمهـور گفـت: مأموریـت ملـی برای 
خانگـی  و  خـرد  مشـاغل  توسـعه 
به عنـوان یـک ظرفیـت عظیـم ملـی 
می تواند بـه جهاددانشـگاهی تفویض 

شـود.
 بـه گـزارش بـازارکار، دکتـر دهقانـی 
فیروزآبـادی رییـس جهاددانشـگاهی 
در دیـدار پژوهشـگران و مدیـران بـا 

رئیس جمهور گفت: مأموریت ملی برای توسـعه توانمندسـازی و رشـد مشـاغل خرد 
و خانگـی به عنـوان یـک ظرفیـت عظیـم ملـی می تواند بـه جهاددانشـگاهی تفویض 
شـود، زیرا با وجود سـهم بیش از ۱۲ درصدی کشـورهای دنیا در این حوزه متأسـفانه در 

ایـران این حـوزه کمتـر از ۳ درصد سـهم دارد.
خاطـر نشـان مـی کنـد؛ طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی در دبیرخانـه سـتاد 
سـاماندهی و حمایت از مشـاغل خانگی معاونت توسـعه کارآفرینی و اشـتغال وزارت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی پس از آسـیب شناسـی طرح های قبلـی و انجام مطالعات 
داخلـی و خارجـی، طراحـی و بـه تصویـب رسـید. بـه منظـور اجـرا و پیاده سـازی این 
طرح، جهاد دانشـگاهی به عنوان یک نهاد توسـعه ای، واسـطه ای و تسـهیلگر مکلف به 
شناسـایی، توانمندسـازی )آموزش و مشاوره( اشـخاص حقیقی و حقوقی و پایدارسازی 
مشـاغل خانگـی بـا اتصال به بـازار با بهره مندی از شـبکه های افقی و عمـودی گردید. 
ضمنا جهاد دانشـگاهی با استفاده از شبکه کارشناسان، مشـاوران و تسهیلگران خود در 
سراسـر کشـور در نظر دارد با بهره مندی از ظرفیت های تمامی سـازمان های دولتی و 
غیـر دولتی بویـژه بخش خصوصی، حلقه های مفقـوده و خا طرح های مشـابه قبلی را 

شناسـایی و نقش و جایگاه مشـاغل خانگی در اقتصاد کشـور را توسـعه دهد.

اصناف به کمک مهارت
 و اشتغال جوانان می آیند

آمار بیکاری و بازنشستگانی که
به بازارکار بر می گردند

موفقیت کسب و کار خانگی
زیر طاق های ضربی 

»ِکردآباد« نماد توسعه و رونق 
کسب و کارهای کوچک و خانگی

6

گزارش بازارکار از نمایشگاه
نخستین رویداد هم افزایی

 مدیریت ایران

انتقاد رئیس سازمان سنجش
از بیکاری دانش آموختگان

آغاز به کار موسسات جذب
دانشجوی بین المللی

برای دانشگاه ها

خبر خوش احیای واحدهای 
علمی- کاربردی منحل شده 
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رئیس جمهورماموریت جهاددانشگاهی را ترسیم کرد

مهاجرت معکوس نخبگان، الگوسازی اشتغال دانش بنیان 
و کادرسازی در حوزه علم و فناور ی 



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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از افزایش سهمیه پذیرش دندانپزشکی
 تا انتقاد از بیکاری دانش آموختگان 

به دلیل  جذب بیش از حد دانشجو

افتتـاح میـز دانشـگاه-دولت با هـدف انتقال ایـده دانشـگاهیان به بدنه اجرایی کشـور، 
ابـاغ مـاده واحـده افزایـش ظرفیت پذیـرش دانشـجویان دندانپزشـکی و انتقاد رییس 
سـازمان سـنجش در خصـوص افزایـش بی رویـه پذیـرش دانشـجو بـدون توجـه بـه 

نیازهـای جامعـه مهمتریـن اخبـار آمـوزش عالی کشـور بود.
بـه گـزارش بـازارکار، تشـکیل میز تخصصی در دانشـگاه های اصلی کشـور به پیشـنهاد 
مرکـز بررسـی های اسـتراتژیک و بـا نظـر مسـاعد رییـس جمهـور در راسـتای انجـام 
ماموریـت »توسـعه شـبکه نخبگانی« ایـن مرکز و اسـتفاده از نظر دانشـگاهیان در اداره 

بهتـر امـور اجرایی کشـور در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
بـر همیـن اسـاس بـا هماهنگـی مرکـز بررسـی های اسـتراتژیک ریاسـت جمهـوری، میز 
دانشـگاه-دولت در دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان و دانشـگاه عامه طباطبایـی با هدف 
انتقـال ایـده دانشـگاهیان به بدنه اجرایی در دو سـطح ملی و اسـتانی، انتقـال اولویت های 
دسـتگاه های اجرایـی و نیازهـا و مـوارد پژوهشـی بـه دانشـگاه و ایجاد یک نقطـه محوری 
در بیـن چندیـن دانشـگاه در خصوص اجـرای مگاپروژه هـا و موضوعات کان افتتاح شـد.

انـدازی میـز  عبـداهلل معتمـدی رییـس دانشـگاه عامـه طباطبائـی در خصـوص راه 
دانشـگاه دولـت بـه صـورت آزمایشـی در ایـن دانشـگاه گفـت: رابطـه بیـن دانشـگاه و 
دولـت همیشـه مطـرح بوده اسـت و دانشـگاه انتظـار دارد رابطـه نزدیک تـری با دولت 
برقـرار کنـد چـرا کـه ایـن رابطـه هم بـه دانشـگاه و هم بـه دولت بـرای پیشـبرد امور 
کمـک مـی کنـد. دولت می توانـد از ظرفیت دانشـگاه برای حل مسـایل اسـتفاده کند 
و دانشـگاه نیـز بـرای انجام کارهـای مختلف در حوزه هـای ماموریتی خـود به حمایت 

دولت نیـاز دارد.  
پرداخت کل وام های دانشجویی ترم گذشته تا پایان هفته

همچنیـن در هفتـه گذشـته رییس صنـدوق رفـاه دانشـجویان وزارت علـوم تحقیقات و 
فنـاوری بـا بیـان اینکه تمام وام های دانشـجویی تا پایـان هفته پرداخت می شـود، گفت: 
اگـر دانشـجویی تـا پایـان هفته وام خـود را دریافـت نکرده، به دانشـگاه مراجعـه کند تا 

دلیـل عدم پرداخت وام بررسـی شـود.
مسـعود گنجی بابیان اینکه از سـوی سـازمان برنامه و بودجه تخصیص الزم برای پرداخت 
کل وام هـای دانشـجویی بـه صنـدوق رفـاه دانشـجویان وزارت علوم پرداخت شـده اسـت، 
گفـت: مبلـغ ۳۴۰ میلیـارد تومـان برای پرداخـت وام های دانشـجویی بـه بانک های عامل 

داده شـده و تمـام وام هـا در اختیار دانشـجویان درخواسـت کننده قـرار می گیرد.
رییس جمهور ماده  واحده »افزایش ظرفیت پذیرش دندان پزشکی 

در مقطع عمومی« را ابالغ کرد
آیـت اهلل دکتـر سـیدابراهیم رئیسـی، رییـس جمهـور و رییـس شـورای عالـی انقاب 
فرهنگـی نیـز در هفتـه گذشـته ماده  واحـده »افزایـش ظرفیت پذیرش دندان پزشـکی 

در مقطـع عمومـی« مصـوب جلسـه ۸۶۵ ایـن شـورا را بـرای اجرا ابـاغ کرد.
مـاده  واحـده »افزایـش ظرفیـت پذیرش دندان پزشـکی در مقطـع عمومی« بـرای اجرا 
بـه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور، 
سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور و سـتاد راهبـری 

اجـرای نقشـه جامـع علمی کشـور اباغ شـد.
راه اندازی باشگاه طالیه داران علم دانشگاه تهران 

رییـس دانشـگاه تهـران نیـز از ایجاد باشـگاه طایـه داران علم دانشـگاه تهـران با هدف 
ارتقـای مرجعیـت علمـی دانشـگاه خبـر داد و گفـت: جمعی از اسـاتید کـه تولیدات و 
فعالیت هـای علمـی بین المللـی آنهـا تأثیـر بیشـتری در زمینـه تعییـن جایـگاه ایـن 

دانشـگاه در رتبه بندی هـای معتبـر داشـتند، در ایـن باشـگاه حضـور دارنـد.
سـیدمحمد مقیمـی راه انـدازی باشـگاه طایـه داران علـم دانشـگاه تهـران را بـا هـدف 
تدقیق بیشـتر در مستندسـازی فعالیت های علمی و ارسـال مسـتندات علمی دانشـگاه 
تهـران بـرای نظام هـای رتبه بنـدی معتبـر و تأمیـن تجهیـزات و لـوازم آزمایشـگاهی 
مـورد نیـاز به عنـوان محورهـای مهم برنامه دانشـگاه تهران برای شـتاب گرفتن رشـد 

علمـی دانشـگاه عنـوان کرد.
حمایت از دانشجویان کم برخوردار برای شرکت در پیاده روی اربعین

عبدالحسـین کانتـری معـاون فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری 
نیـز در هفتـه گذشـته بـا اشـاره بـه برنامه ریـزی بـرای حضـور دانشـجویان در مراسـم 
پیـاده روی اربعیـن، بر حمایـت از دانشـجویان کم برخوردار برای شـرکت در این رویداد 

تاکیـد کـرد و خواسـتار همکاری خیرین شـد.
بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی به دلیل تربیت بی رویه دانشجو

اما رییس سـازمان سـنجش آموزش کشـور نیز در هفته گذشـته در سـخنانی، افزایش 
بـی رویـه تربیـت دانشـجو و اخذ بیش از حد رشـته بدون توجـه به نیازهـای جامعه را 

دلیـل عمـده بیکاری برخی فارغ التحصیان دانشـگاهی دانسـت.
عبدالرسـول پورعبـاس گفـت: بایـد بـه جـای اخـذ رشـته های غیرمرتبـط، دانشـگاه ها 
رشـته های مرتبـط را اخـذ و دانشـجو را بـا نیازهـای جامعـه و شـغلی مناطـق تربیـت 
کننـد.  ۴۵ درصـد از دانـش آموختگان رشـته تجربـی بیکار هسـتند و در واقع از ۵۷۰ 
هـزار نفـر شـرکت کننـده کنکـور تجربـی که هدفشـان دسـتیابی به شـغل مناسـب و 

درآمـد سـاز اسـت، فقـط بـرای ۱۲ هـزار نفر شـغل مناسـب و پـر درآمد وجـود دارد.
آغاز ثبت نام دانشگاه آزاد برای اربعین بعد از دهه اول محرم

رییـس مرکـز امـور شـاهد و ایثارگـران دانشـگاه آزاد نیز از ثبت نـام دانشـگاهیان برای 
شـرکت در مراسـم اربعیـن حسـینی )ع( بعـد از دهـه اول مـاه محرم خبـر داد و گفت: 
دانشـجویان عراقـی مشـغول به تحصیـل در ایران، میزبـان همکاسـی های ایرانی خود 

در خانه هایشـان در عـراق می شـوند.
احمـد صالحـی آرا دربـاره ثبـت نام برای اربعین حسـینی افـزود:  تاش ما بر این اسـت که 
ثبت نام را در ایام محرم شـروع کنیم. کارکنان و اسـاتید و دانشـجویان در دو سـامانه ای 
که راه اندازی شـده اسـت، ثبت نام می شـوند. سـامانه سـاجد را برای کارکنان و اسـاتید 
آمـاده سـازی کردیـم که بعـد از دهـه اول محـرم عاقه مندان مـی توانند ثبـت نام کنند 
البتـه متقاضیـان ابتدا باید در سـامانه سـماح  عتبـات عالیات ثبت نام کننـد و کد پیگیری 

بگیرند و بعد از آن در سـامانه سـاجد مشـخصات خود را ثبت کنند.
وی گفـت: بـرای اعـزام دانشـجویان به اربعین صفحه ای در سـامانه آموزشـیار راه اندازی 
کـرده ایـم؛ در ایـن سـامانه کـه در چنـد روز آینـده فعـال می شـود، نحوه شـرکت در 
راهپیمایـی عظیـم اربعین و تسـهیاتی کـه در اختیار دانشـجویان قـرار خواهد گرفت، 

اطاع رسـانی شـده است.
امضای تفاهم نامه برگزاری دوره فرهنگی - آموزشی دانشجویان بین الملل

تفاهم نامـه برگـزاری دوره فرهنگـی- آموزشـی دانشـجویان بین الملـل میـان سـازمان 
امـور دانشـجویان و دانشـگاه عامـه طباطبایـی با هدف ارتقـای راه های نزدیک شـدن 

بـه اهـداف تربیتـی و نشـاط فکـری هـم در هفته گذشـته به امضا رسـید.
عبـداهلل معتمـدی رییـس دانشـگاه عامـه طباطبایـی در ایـن نشسـت ضمـن ابـراز 
خرسـندی از برگزاری دوره فرهنگی_آموزشـی دانشـجویان بین الملل در دانشـگاه عامه 
طباطبائـی گفـت: تـاش دانشـگاه، برگزاری هرچـه بهتر ایـن دوره و ایجـاد اوقاتی مفید 
و پربـار بـه همـراه جذابیت هـای تفریحی بـرای دانشـجویان بین الملل اسـت و امیدواریم 

ایـن سـفیران بـا توشـه های علمـی و فرهنگـی عمیقـی به کشـور خـود بازگردند.

یک هفته با آموزش عالی

دعوت از اصناف برای پیوستن به طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار

معاون وزیر تعاون،کارو رفاه اجتماعی

رفـاه  تعـاون،کارو  وزیـر  معـاون 
اجتماعی از تصویـب بیش از ۲۰ هزار 
میلیـارد ریـال اعتبـار بـرای تجهیز و 
تکمیـل مراکـز فنـی و حرفـه ای در 
سـفرهای اسـتانی دولت خبـر داد و 
از اصنـاف کشـور دعـوت کـرد تـا با 
پیوسـتن بـه طرح » مهـارت آموزی 
در محیـط واقعی کار« زمینه مهارت 
آمـوزی یک میلیـون و ۴۰۰ هـزار جوان 
و  تولیـدی  صنفـی  کارگاه هـای  در 

خدماتـی را فراهـم کننـد.
غامحسـین  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
حسـینی نیا در خطبه هـای پیش از 
نمـاز جمعـه این هفتـه اظهـار کرد: 

هفتـه ای کـه گذشـت، هفتـه ملی مهـارت بـود و روز گذشـته نیـز به نام 
روز ملـی کارآفرینـی و آموزشـهای فنـی و حرفـه ای نامگـذاری شـده بود 
کـه فرصـت مناسـبی اسـت تـا بـا گرامیداشـت ایـن هفتـه و پرداختن به 
اهمیـت موضـوع مهـارت آمـوزی بـرای جوانـان و خانـواده ها، بـه ترویـج 
فرهنـگ مهـارت آمـوزی و تبدیـل آن بـه معـارف عمومـی اهتمـام ورزند.

وی افـزود: امـروز اهمیت مهارت آموزی و آموزشـهای فنـی و حرفه ای که 
منجربـه ایجـاد مهارتهای  الزم جهت اشـتغال پذیری جوانـان و همه افراد 
جویـای کار اسـت، بر کسـی پوشـیده نیسـت. مهـارت آموزی هنـر تبدیل 
علـم نافـع بـه عمل صالح اسـت و روایت اسـت که حضرت رسـول اکرم )ص( 
ایـن دعـا را همـواره زمزمـه مـی فرمودنـد کـه »خدایا پنـاه می بـرم به تو 
از علمـی کـه سـودی نبخشـد.«طبعا هـر علمـی کـه بـه عمـل برآیـد 
و بـه دسـت عالمـان عامـل،  زمینـه رفاه و سـعادت و خوشـبختی مردم را 

فراهـم کنـد در علـم نافع قرار مـی گیرد.
رئیـس سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای ادامـه داد: در سـازمان آموزش 
فنـی و حرفـه ای ایـن افتخـار را داریـم کـه علـم را بـه عمـل در بیاوریـم 
و بـه تعبیرمقـام معظـم رهبـری، پنجـه هـای کارآمـد را تربیـت کنیم که 
امـروز بیـش از هـر زمـان  دیگری بـرای سـازندگی و آبادانی کشـور مورد 

اسـت. نیاز 
حسـینی نیـا گفـت: بی تردید تاشـهای کسـانی که در جهـت مهیا کردن 
جوانـان بـا ارائـه آموزشـهای مهارتـی اقـدام می کننـد، یک عبـادت و کار 
مقـدس اسـت. اولیـا و انبیـای خداوند نیز به یـک هنر و مهارتی آراسـته و 
حرفـه ای را پیشـه کـرده بودنـد. ابن عبـاس نقل می کند کـه حضرت آدم 
بـه بخـش زراعـت، حضـرت سـلیمان به زنبیـل بافـی، حضرت عیسـی به 
نجـاری و حضـرت ادرییـس به خیاطی اشـتغال داشـتند و ما در سـازمان 
آمـوزش فنـی و حرفه ای افتخار داریم که شـرایط اشـتغال پذیـری جوانان 

را بـا ارائـه آموزشـهای مهارتی فراهم مـی کنیم.
وی  بـا اشـاره بـه تاکیـد رئیس جمهـور بر موضـوع مهارت آمـوزی اظهـار کرد: 
در دولـت سـیزدهم موضـوع مهـارت آمـوزی مـورد تاکیـد شـخص رئیس 
جمهـور قـرار دارد و در سـفرهای پربرکـت هیات دولت به اسـتانها، تصــویب 
بیـش از ۲۰ هـزار میلیـارد ریـال اعتبـارات بـرای تجهیـز و تکمیـل مراکز 

فنـی و حرفـه ای را شـاهد هسـتیم 
فرهنـگ  توسـعه  بخـش  نویـد  کـه 
مهـارت آموزی برای جوانان اسـت و 
در ایـن راسـتا طرح هـای خوبی هم 
تهیـه و اجـرا شـده و تـاش کردیم 
همـه اقشـار و جمعیـت فعـال باالی 
۱۵ سـال را زیـر چتـر آموزشـهای 

بیاوریم. مهارتـی 
بـه گفتـه معـاون وزیر کار، سـازمان 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای، جوانـان 
دانشـجویان  کار،  جویـای  و  بیـکار 
دانشـگاهی،  التحصیـان  فـارغ  و 
کارگـران  خانـوار،  سرپرسـت  زنـان 
شـاغل، زنـان خانـه دار، کـودکان کار، 
را تحـت  زندانیـان و سـربازان وظیفـه  معلـوالن،  و عشـایر،  روسـتاییان 
پوشـش آموزشـهای فنـی و حرفه ای قـرار داده ایم و بـرای عملیاتی کردن 
شـعار »تولیـد، دانـش بنیـان و اشـتغال آفریـن« در سـال جـاری توجه 
بـه مقوله آینده مشـاغل و مشـاغل آینـده که متاثر از تکنولـوژی های روز 

و رونـد پـر شـتاب آن اسـت را در دسـتور کار قـرار داده ایـم.
رئیـس سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای بـا بیـان اینکـه مـدرک گرایی 
هـای  دوره  بینـی  پیـش  از  کنـد،  نمـی  دوا  خانواده هـا  از  دردی  کاذب 
مهـارت آمـوزی بـرای دانشـجویان و فـارغ التحصیـان خبـر داد و گفـت: 
در سـازمان  آمـوزش فنـی و حرفـه ای بـا طرح هایـی مثـل مهـارت آموزی 
بـرای دانشـجویان و طرح »نخلسـتان«، زمینـه مهارت آمـوزی برای بیش 
از ۵۰۰ هـزار دانشـجو و فارغ التحصیل دانشـگاهی را بـا اولویت مهارتهای 
دانـش بنیـان فراهـم کـرده ایم و برای توسـعه مشـارکت بخـش خصوصی 
هـم طـرح مهـارت آمـوزی در محیط واقعـی کار را با کمک اصناف کشـور 
آغـاز کـرده ایم که مـی تواند زمینه مهـارت آموزی یک میلیـون و ۴۰۰ هزار 
جـوان را در کارگاههـای صنفـی تولیـدی و خدماتـی فراهـم کنـد و لذا از 
همـه اصنـاف در رشـته هـا و تخصص هـای مختلف بـرای پیوسـتن به این 

طـرح و نهضـت ملـی مهـارت آمـوزی دعوت مـی کنیم.
وی در عیـن حـال بـا اشـاره بـه ایجـاد ۱۵۰۰ مرکـز جـوار کارگاهـی در 
کارخانه هـا و مراکـز تولیـدی اظهار کرد: ایـن مراکز زمینه مهـارت آموزی 
هرچـه بیشـتر بـرای کارگران شـاغل در ایـن کارخانه ها را ایجـاد می کند 
و امیدواریـم بـه نقطـه ای برسـیم که هـر کارخانه یک مرکـز آموزش فنی 

و حرفـه ای را درون خود داشـته باشـد.
معـاون وزیـر تعـاون،کار و رفـاه اجتماعـی در پایـان از خیرین خواسـت تا 
همچنـان کـه در انجام بسـیاری از امور خیر پیشـقدم می شـوند، سـازمان 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای را در انجـام فعالیتهـای خیرخواهانـه و مهارتـی 
و تجهیـز مراکـز آموزشـی و تامیـن اعتبـارات مـورد نیـاز بـرای آموزش و 
اشـتغال پذیـری جوانـان جویـای کار و فـارغ التحصیـان مـورد حمایـت 
قـرار بدهنـد تا اقشـار بیشـتری از طریـق خیریـن مهارتی، تحت پوشـش 

آموزشـهای فنـی و حرفـه ای قـرار بگیرند.

۵۳ فرایند حوزه روابط کار به زودی
 به بستر وب منتقل می شود

تعـاون، کار و  معـاون روابـط کار وزارت 
ظرفیـت  امـروز  گفـت:  اجتماعـی  رفـاه 
تـاش  دولـت  کنـار  در  بسـیج  مردمـی 
حداقـل  بـه  را  مشـکات  تـا  کنـد  مـی 
برسـاند. این تعامـل، هم افزایـی و انتقال 
پیشـرفت  الزمـه  توانـد  مـی  تجربیـات 

کشـور اسـت.
حسـین  »علـی  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
همایـش  اختتامیـه  در  فـرد«  رعیتـی 
مسـئولین و سـرمربیان سـازمان بسـیج کارگـران و کارخانجـات اسـتان هـا در مشـهد 
تصریـح کـرد: ظرفیت بسـیج کارگـری می توانـد در خدمـت رفع مشـکات واحدهای 
تولیـدی قـرار گیـرد تـا در چارچـوب ظرفیـت هـای اداری رفـع موانـع تولیـد از جمله 
کمیسـیون هـای کارگـری و سـتاد رفـع موانـع تولیـد در اسـتان هـا، ایـن مشـکات 

بـه حداقـل برسـد.
 رعیتـی فـرد بیـان کـرد: در کشـور حـدود ۱۰ میلیـون  و ۷۰۰ هـزار نفر بیمه شـده 
کارگـری،۳ میلیـون و ۶۰۰ هـزار نفـر بازنشسـته تامیـن اجتماعـی و ۱ میلیـون و 
۶۰۰ هـزار نفـر بازنشسـته صنـدوق کشـوری داریـم کـه بـا احتسـاب ایـن آمـار 

تقریبـا ۵۵ درصـد جمعیـت کشـور را جامعـه کار و تولیـد تشـکیل مـی دهـد.
وی ادامـه داد: ارائـه خدمـات و بررسـی مسـائل این گروه سـبب افزایش سـرمایه نظام 

در ارائـه خدمـت بـه مردم خواهد شـد.
معـاون روابـط کار وزارت تعـاون،کار و رفـاه اجتماعـی با اشـاره به فعال سـازی سـامانه 
جامـع روابـط کار اظهـار کـرد: در تاشـیم ۵۳ فراینـد حـوزه کار را در بسـتر وب 

انجـام دهیـم و امیدواریـم فراینـد عملیاتـی ایـن سـامانه به سـرعت تکمیل شـود.
وی تصریـح کـرد: در حـوزه روابـط کار به سـه جانبه گرایی اعتقاد داریـم و این مهم در 

شـوراهای عالی جهت تصمیم سـازی و تصمیم گیری رعایت می شـوند.

یک میلیون و چهار صد هزار صنف می توانند 
آموزش  مهارتی کنار کارگاهی ارائه کنند

همایـش مهـارت آمـوزی و 
در  پایـدار  اشـتغال  توسـعه 
همزمـان  و صنـوف  صنایـع 
و  مهـارت  ملـی  هفتـه  بـا 
ترویـج آموزش هـای فنـی و 
حرفـه ای در سـالن اجـاس 
صنایـع  بـــازرگانی  اتـــاق 
ایـران  کشـاورزی  و  معـدن 

برگـزار شـد.
همــــایـــش  ایـــن  در 
نماینـدگان محتـرم مجلـس 
شـورای اسـامی، معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان آموزش فنـی و حرفه ای کشـور، 
کشـور،  کل  دادسـتان  قضایـی  معـاون  کشـور،  کل  محاسـبات  دیـوان  دادسـتان 
اماکـن  پلیـس  رئیـس  تهـران،  اسـتان  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  مدیـرکل 
مسـئوالن  دیگـر  در  و  کارآفرینـان  و  اتحادیه هـا  روسـای  پایتخـت،  عمومـی 

داشـتند. حضـور 
در ابتـدا جـواد روان بخـش مدیـرکل آمـوزش فنـی و حرفـه ای اسـتان تهـران بـا 
تاکیـد بـر نهضـت مهـارت آمـوزی و تعامل آموزشـی با صنعـت گفـت: کارگاه های 
آمـوزش در جـوار صنعـت به عنـوان یکـی از مهمتریـن عوامل رشـد مجموعه های 
صنعتـی اسـت. وی ادامـه داد: رشـد و توسـعه اقتصـادی در گـرو ایجاد اشـتغال و 
کارآفرینـی اسـت و از میـان عوامـل متعـدد در اشـتغال زایی، نقـش مهارت آموزی 
بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. اداره کل آمـوزش فنـی و حرفـه ای اسـتان تهـران بـا 
هـدف توسـعه ارتباطـات و تعامـات سـازنده و بـه اشـتراک گذاشـتن تجربیـات 
و توسـعه فرهنـگ مهـارت آمـوزی اقـدام بـه برگـزاری همایـش مهـارت آموزی و 

توسـعه اشـتغال پایـدار در صنایـع و صنـوف نموده اسـت.
جـواد روان بخـش ایـن وعـده را داد کـه: مهـارت آمـوزی در محـل کار را بـه جد 
پیگیـری می کنیـم تـا فاصلـه بیـن آمـوزش و ورود بـه بـازار کار را کـم کنیـم. 
یـا  واحـد صنفـی  در  مـاه    ۶ مـدت  بـه  می تواننـد  دارنـد  مهارتـی  کـه  افـرادی 
صنعتـی بـه عنـون کارورز حضـور پیـدا کننـد و اگـر شـرایط محیـا بـود در همان 

واحـد صنفـی شـاغل شـوند.
دکتـر عمرانـی معـاون دادسـتان کل کشـور سـخنران بعـدی بـود کـه در همایش 
مهـارت آمـوزی و توسـعه اشـتغال پایـدار در صنایـع و صنـوف بـا تبریـک هفتـه 
مهـارت آمـوزی گفـت: بسـیاری از افـراد کـه در سـالن حضـور دارند دغدغـه مند 
وجـود  بـا  کـه  میکنـم  احسـاس شـرمندگی  مسـئول  عنـوان  بـه  مـن  و  هسـتند 
و  آفریـن  اشـتغال  بایـد  مـا  نمیشـویم  زدایـی  موانـع  تمـام حوزه هـا  در  توانایـی 

دانـش بنیـان طبـق سـخنان مقـام معظـم رهبـری ایجـاد کنیـم.
نیـا، معـاون وزیـر کار و رفـاه اجتماعـی و  ایـن راسـتا غامحسـین حسـینی  در 
رئیـس سـازمان فنـی حرفـه ای بـه پشـت تریبـون آمـد و گفت: یـک طرح بسـیار 
مهمـی کلیـد زدیـم؛ طـی بررسـی مـا ۱۴۰۰۰۰۰واحـد ایـن قابلیـت را دارنـد که 
در طـرح مهـارت آمـوزی در محیـط واقعـی کار آمادگـی هولدینـگ کننـد و طـی 
بازبینی هـا دعـوت بـه همـکاری می شـوند و وارد چرخـه مهـارت آموزی می شـوند 

و پـس از آزمـون مـدرک بین المللـی فنـی حرفـه ای را دریافـت می کننـد
عـزت اهلل اکبـری تاالرپشـتی نماینـده مردم تهران بـا توجه به روز ملـی کارآفرینی 
و  کارآفرینـی  از  حمایـت  و  توسـعه  راسـتای  در  گفـت:  مهارتـی  متولیـان  بـه 
مهـارت آمـوزی پیشـنهاد سـازنده ای مطـرح نمائیـد کـه در جهت پیشـبرد اهداف 
ملـی و شـکوفایی کشـور باشـد و بـا ارائـه آن در مجلـس بـا مشـورت سـایر اعضا 
بـه قانـون تبدیـل می شـود.وی ادامـه داد: بایـد چهـره کشـور را اقتصـادی کنیـم 
بحث هـای  از  بایـد  میکنـد،  تامیـن  را  مـا  ملـی  امنیـت  هـم  و  ملـی  منافـع  هـم 
بی حاصـل در حـوزه سیاسـی دوری کنیـم و بـه نیروهـای داخلـی اعتمـاد کنیـم.

تهـران  مـردم  نماینـده  شـاکری  اقبـال  مجلـس؛  محتـرم  نماینـدگان  حضـور  بـا 
سـخنران بعـدی بـود کـه باب کشـف اسـتعدادهای خاق سـخن گفـت و تاکید کرد: 
توانمندسـازی اقشـار مختلـف جامعـه و کشـف اسـتعدادهای خـاق موجـب رشـد 

نـوآوری می شـود. کارآفرینـی و 
وی بـا ایجاد دانشـگاه در جهت ایجاد اشـتغال تصریـح کرد: ۹۵ درصـد از دانش آموخته های 
فنـی و حرفـه ای وارد بـازار کار می شـوند و با کارآفرینـی موجب توسـعه اقتصادی 

و مشـاغل دانـش بنیان می شـوند.
شـاکری نیـز گفـت: در وزارت علـوم بـه دنبـال ایجـاد دانشـگاه مهـارت هسـتیم.

اظهـار کـرد:  نماینـده حاضـر در همایـش کارآفرینـی  غامرضـا منتظـری دیگـر 
ریشـه فرهنـگ از رشـد و بالندگـی اسـت و هویـت انسـان ها را می سـازد. نهادینـه 
فراگیـری  بـا  می شـود.  جامعـه  پویـای  موجـب  آمـوزی  مهـارت  فرهنـگ  شـدن 
می توانیـد  کشـور  علمـی  بـزرگان  دادن  قـرار  الگـو  و  گیـری  بهـره  و  مهـارت 
بـر بـام عـزت و منزلـت قـرار بگیریـد.در پایـان ایـن مراسـم از فعـاالن عرصـه 
برگزیـدگان  و  کارآفرینـان  آموختـگان،  مهـارت  مهارتـی،  خیریـن  مهـارت، 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای بـا اهـدا لـوح و جوایز تقدیـر به عمـل آمـد و همچنین 
تعـداد ۲۰ مجـوز مرکـز کارآمـوزی جـوار کارگاهـی و بیـن کارگاهـی اعطـا شـد.

معاون وزیر کار با تاکید بر رفع موانع تولید
 با همراهی بسیج کارگران؛

در گفتگویی اعالم شد

آخرین وضعیت طرح رتبه بندی معلمان  از زبان مسئوالن دولت و مجلس
رییس کمیسـیون آموزش و تحقیقات 
بیـان  بـا  اسـامی  شـورای  مجلـس 
معلمـان  رتبه بنـدی  طـرح  اینکـه، 
از سـوی  بایـد  مـاه  شـهریور  از ۳۱ 
دولـت اجرایـی شـود، تصریـح کـرد: 
بـر ایـن اسـاس و بـا توجه بـه بودجه 
۳۸ میلیـاردی تامیـن شـده، حقـوق 
و  میلیـون  یـک  بیـن  معلمـان 
۷۰۰ هـزار تـا پنـج میلیـون تومـان 

می یابـد. افزایـش 
بـه گـزارش بـازارکار، علیرضـا منادی 
سـفیدان رییـس کمیسـیون آموزش 
و تحقیقـات مجلس شـورای اسـامی 
در پاسـخ به ایرنـا در خصوص آخرین 

وضعیـت طـرح رتبـه بنـدی معلمـان اظهـار داشـت: همـه مباحـث طرح 
رتبـه بنـدی از جملـه آییـن نامـه آن در حال نهایی شـدن اسـت و طی چند 

روز آینـده از سـوی دولـت نهایـی و وارد فـاز اجرایـی خواهد شـد.
وی در خصـوص اینکـه چـه میـزان بـه حقـوق معلمـان اضافـه خواهد شـد، 
گفـت: برداشـت مـا از قانون این اسـت که بر اسـاس بودجه ۳۸ هـزار میلیارد 
تومانـی کـه برای یک سـال طـرح رتبه بندی در نظر گرفته شـده اسـت، بین 
یـک میلیـون و ۷۰۰ هـزار تومان تا چهار یا پنج میلیون تومان بر اسـاس رتبه 
معلمـان، بـه حقوق آنـان اضافه شـود. البته این بسـتگی به نظر دولـت دارد.

رییـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس در عیـن حال گفـت: طرح 
رتبـه بنـدی بایـد از ۳۱ شـهریور ۱۴۰۱ اجرایـی شـود و بودجـه ۳۸ هـزار 

میلیـارد تومانـی بـرای امسـال تامین 
شـده اسـت. همچنیـن بودجـه سـال 
گذشـته را نیـز دولـت از محـل فروش 

امـوال مربوطـه تامیـن کرده اسـت.
یوسـف نوری وزیـر آمـوزش و پرورش 
نیـز در حاشـیه بازدیـد از نمایشـگاه 
»هم افزایـی مدیریـت ایـران« بـا اعام 
آیین نامـه  می شـود  تـاش  اینکـه 
رتبه بنـدی معلمـان در هفتـه جـاری 
نهایـی شـود، از اجـرای رتبه بنـدی از 
۳۱ شـهریور امسـال )۱۴۰۱( خبر داد.

وی بـا تاکیـد بـر اینکه معلمـان نباید 
نگـران باشـند و ایـن طـرح اجرایـی 
می شـود، گفـت: خواسـته فرهنگیـان 
اجـرای قانـون رتبـه بنـدی معلمان اسـت و انتظار دارنـد ایـن کار زودتر انجام 
شـود امـا ایـن امـر مهمـی اسـت و مراحـل قانونـی دارد کـه بایـد طی شـود. 
ایراداتـی را کمیسـیون تلفیـق قوانین مقـررات مجلس در خصـوص این آیین 
نامـه داشـتند کـه در چنـد روز گذشـته بـه مـا ارجـاع دادنـد. در کمیسـیون 
مربوطـه ایرادهـا برطـرف شـد و در این کمیسـیون بـه توافق رسـیدند که در 

اولیـن جلسـه هیـات دولـت، آیین نامـه نهایی شـود.
وزیـر آمـوزش و پـرورش تاکید کـرد: بنابراین سـعی می کنیم ایـن آیین نامه 
را کـه رئیـس جمهـور هم اصـرار دارند سـریعتر اجرایی شـود، در جلسـه این 

هفته هیـات دولـت نهایی کنیم.

 LNG در رونمایی از پلنت پایلوت تولید هلیوم و

تاکید معاون اول رئیس جمهور بر حمایت از اشتغال دانش بنیان
در  جمهـور  رئیـس  اول  معـاون 
امنـای  هیئـت  نشسـت  حاشـیه 
دانشـگاه  صنعتـی شـریف، از پلنـت 
 LNG پایلـوت سـاخت گاز هلیـوم و
و ۳ محصـول دانش بنیـان مبدل های 
پلـن فیت، سیسـتم خالص سـازی و 
بـاال  دور  تــوربــواکسپندرهـــای 

کـرد. رونمایـی 
بـه گـزارش بـازارکار، در این مراسـم 
کـه بـا حضـور دکتـر زلفـی گل وزیر 
دکتـر  فنـاوری،  و  تحقیقـات  علـوم، 
فنـاوری  و  علمـی  معـاون  سـتاری 
جلیلـی  دکتـر  جمهـوری،  ریاسـت 

رئیـس دانشـگاه صنعتـی شـریف برگزار شـد، دکتـر مخبـر از توانمندی ها 
جـدی  بنـای  دولـت  گفـت:  و  کـرد  بازدیـد  دانش بنیـان  محصـوالت  و 
بـر حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان داخلـی بـه ویـژه در حوزه هـای 

دارد. اسـتراتژیک 
هلیـوم بـه دلیـل خـواص منحصـر بـه فرد خـود یک مـاده اسـتراتژیک در 
دنیـا محسـوب می شـود کـه کاربردهـای فراوانـی در حوزه هـای سـامت، 
نفـت و گاز، مـواد پیشـرفته، فضایـی و ... دارد. بـا وجـود منابـع عظیـم 
مناسـب در پـارس جنوبی، درسـال هـای گذشـته هلیوم مورد نیاز کشـور 
بصـورت کامـل از طریـق واردات تامیـن می شـد کـه با اعمـال تحریم های 
آمریـکا، راه ورود هلیـوم بـه کشـور عمـا بسـته شـد و بسـیاری از صنایع 

کشـور دچار آسـیب شـدند.

هلیـوم،  واردات  تحریـم  از  پـس 
دانشـگاه  نخبـگان  و  متخصصـان 
تاشـی  از  پـس  شـریف  صنعتـی 
ده سـاله، موفـق بـه کسـب دانـش 
و فنـاوری مـورد نیـاز دسـتیابی بـه 
هلیـوم بـا خلـوص ۹۹.۹۹۹ درصـد 
و LNG گاز مایـع طبیعـی شـدند. 
هلیـوم  تولیـد  دانـش  کسـب  بـا 
امـکان خودکفایی در ایـن محصول 
اسـتراتژیک میسـر شـد کـه امـروز 
بـه صـورت رسـمی از ایـن فنـاوری 

رونمایـی شـد.
تولیـد  هـای  پلنـت  بـرای سـاخت 
هلیـوم و LNG از محصوالتـی بـا فنـاوری بـاال شـامل مبـدل هـای پلـن 
فیت، سیسـتم خالص سـازی و توربواکسـپندرهای دور باال اسـتفاده شـده 
اسـت کـه دانـش طراحـی، سـاخت و راه انـدازی آن بصورت کامل توسـط 
نخبـگان دانشـگاه صنعتـی شـریف و شـرکت هـای دانـش بنیـان ایرانـی 

بومی شـده اسـت.
در سـال های گذشـته بـه ویـژه بعـد از جنـگ روسـیه و اوکرایـن حجـم 
تقاضـای LNG در دنیـا افزایـش شـدیدی یافتـه اسـت کـه بـه افزایـش 
۵ برابـری قیمـت جهانـی آن منجـر شـده اسـت؛ عـاوه بـر آن بـا تولیـد 
ایـن محصـول، امـکان توسـعه در حـوزه هـای حمل و نقـل ریلـی و جاده 
ای در کشـور و مدیریـت عرضـه و تقاضـای گاز )پیـک شـیرینگ( فراهـم 

است.   شـده 

در همایش مهارت آموزی صنایع و صنوف مطرح شد
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وزیر علوم در سفر به اسدآباد؛     ◄
استخدام معلوالن و جانبازان

 در شهرداری تهران
توسعه آموزش های فنی و حرفه ای
 از برنامه های جدی وزارت علوم است

حمیدرضا صارمی مطرح کرد ◄
 استخدام ۳ هزار و ۵۰۰ هیئت علمی جدید در دانشگاه های کشور

وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری از اســتخدام ۳ هــزار و ۵۰۰ 
هیئــت علمــی جدیــد در ۲ ســال گذشــته در دانشــگاه های 

کشــور خبــر داد.
ــازارکار از خبرگــزاری صــدا و ســیمای مرکــز  ــه گــزارش ب ب
ــون  ــم اکن ــزود: ه ــی گل اف ــی زلف ــد عل ــدان؛ محم هم
بیــش از ۳۰ هــزار نفــر عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه های 
ــون  ــد و قان ــش رشــته های جدی ــا افزای ــی هســتند و ب دولت

اســتخدامی جــذب اســاتید را داریــم.
وی افــزود: هــم اکنــون از یــک میلیــون و ۳۶۷ هــزار داوطلب 
کنکــور سراســری ۸۵ درصــد متقاضیــان بــا شــرایط معــدل 

می تواننــد وارد دانشــگاه ها شــوند و رقابــت بــرای ۱۵ درصــد 
ســهمیه دانشــگاه ها زیــاد اســت.

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری تصریــح کــرد: مــا بــرای 
ــه  ــم و هم ــودن نداری ــی ب ــت بوم ــاتید محدودی ــذب اس ج
دانشــگاه ها بــر اســاس نیــاز و تــوان علمــی مجــاز بــه جــذب 

اســاتید از هــر منطقــه کشــور هســتند.
زلفــی گل گفــت: بررســی مشــکالت گردنــه اســدآباد، ایجــاد 
ــای  ــت برنامه ه ــان در اولوی ــکاری جوان ــه و بی ــل گردن تون

ــت در شهرســتان اســدآباد اســت. هیئــت دول

دکتر زلفی گل در همایش گرامیداشت هفته ملی  ◄

معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری تهــران از افــراد دارای 
ــازی و  ــی شهرس ــدرک تحصیل ــازان دارای م ــت و جانب معلولی

ــرد. ــه همــکاری ک ــوت ب عمــران دع
ــتاد  ــری س ــه دبی ــی ک ــا صارم ــازارکار، حمیدرض ــزارش ب ــه گ ب
مناســب ســازی فضاهای شــهری تهــران بــرای معلوالن جســمی 
و حرکتــی را نیــز بــر عهــده دارد، گفــت: ایــن ســتاد بــه منظــور 
نظــارت بــر پــروژه هــای مناســب ســازی در مناطــق ۲۲ گانــه و 
اجــرای هرچــه بهتــر آن هــا، از افــراد دارای معلولیــت و جانبــازان 
معــزز کــه در حــوزه هــای معمــاری و عمــران تخصــص دارنــد، 

دعــوت بــه همــکاری مــی کنــد.
ــن  ــرکت در ای ــرای ش ــرایط ب ــد ش ــراد واج ــرد: اف ــه ک وی اضاف
فراخــوان، مــی تواننــد ســوابق حرفــه ای خــود را حداکثــر تــا روز 
پنجشــنبه ۲۰ مــرداد مــاه ۱۴۰۱ بــه دبیرخانــه ســتاد مناســب 
ــازی و  ــت شهرس ــتقر در معاون ــهری مس ــای ش ــازی فضاه س
ــد،  ــان کریــم خــان زن معمــاری شــهرداری تهــران واقــع در خیاب
ــی،  ــهید دهقان ــه ش ــش کوچ ــمالی، نب ــهر ش ــان ایرانش خیاب

ــد. ــت ارســال کنن ــی معاون ســاختمان اصل
ــی و  ــت هماهنگ ــرم جه ــن محت ــت، داوطلبی ــر اس ــه ذک الزم ب
ــت  ــا شــماره تلفــن ثاب ــد ب ــات بیشــتر مــی توانن کســب اطالع

ــد. ــل نماین ــاس حاص ۹۶۰۲۶۴۷۶ تم
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رئیس سازمان امور دانشجویان اعالم کرد :     ◄
آغاز به کار موسسات جذب دانشجوی بین المللی برای دانشگاه ها

ــجویان  ــور دانش ــازمان ام ــس س ــوم و ریی ــر عل ــاون وزی مع
ــا پایــان تدویــن و تصویــب آیین نامــه و شــیوه نامه  گفــت: ب
اجرایــی موسســات جــذب دانشــجوی بیــن المللــی ، 
ــت و  ــده اس ــروع ش ــات، ش ــن موسس ــرش ای ــوان پذی فراخ
ســعی می کنیــم تــا دو مــاه آینــده بــا صــدور مجــوز ، ایــن 
ــل  ــجویان بین المل ــذب دانش ــت ج ــه ها را در خدم موسس

ــم. ــرار دهی ق
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ســازمان امــور دانشــجویان،  
دکتــر داداش پــور دربــاره برنامه هــای ســازمان امــور 
دانشــجویان بــرای جــذب دانشــجویان خارجی گفــت: جذب 
ــای  ــی از اولویت ه ــوان یک ــه عن ــی ب ــن الملل ــجوی بی دانش
اصلــی وزارت علــوم در دولــت ســیزدهم تعریــف و بــرای ایــن 
منظــور برنامه هایــی تــدارک دیــده  شــده اســت. همچنیــن 
ــر  ــذب موث ــق در ج ــای موف ــران و ظرفیت ه ــارب دیگ تج

دانشــجویان بین المللــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت 
ــتفاده از  ــا و اس ــردن ظرفیت ه ــال ک ــرای فع ــالش ب و در ت

تجــارب هســتیم. 
دکتــر داداش پــور توضیــح داد: موسســات جــذب قانونمنــد، 

ــا  ــه ب ــود ک ــجویی ب ــادالت دانش ــدی در مب ــالء ج ــک خ ی
ــن  ــی ای ــیوه نامه اجرای ــه و ش ــب آیین نام ــن و تصوی تدوی
موسســات در ســال جــاری، فراخــوان آن شــروع شــده اســت. 
ســعی می کنیــم تــا دو مــاه آینــده بــا صــدور مجــوز بــرای 
ــجویان  ــذب دانش ــت ج ــا را در خدم ــه ها، آنه ــن موسس ای

ــم. ــرار دهی ــل ق بین المل
بــا تدویــن شــیوه نامه اجرایــی آئین نامــه تاســیس موسســات 
دانشــجوی بین الملــل و در ادامــه راه انــدازی موسســاتی 
بــرای ایــن منظــور، جــذب دانشــجویان خارجــی قانونمنــد 

می شــود.
ــدون  ــن شــیوه نامه، چنانچــه مؤسســه ای ب ــه ای ــا توجــه ب ب
اخــذ مجــوز اقــدام بــه جــذب دانشــجو کنــد، خالف مقــررات 
ــان برخــورد  ــا متخلف ــی ب ــه صــورت قانون ــرده و ب عمــل ک

خواهــد شــد.

و  تحقیقـات  علـوم،  وزیـر 
و  تکثیـر  گفـت:  فنـاوری 
تــوسعـــه آموزش هـای 
فنـــی و حــرفـــه ای از 
برنـــامه های جـدی وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فناوری 

اسـت.
بـه گـزارش بـازارکار، دکتر 
زلفـی گل،  محمـــدعلی 
ملـی  هفتـه  مراسـم  در 

کارآفرینـی دانشـگاه فنـی و حرفـه ای بـا تاکید بـر اینکه دانشـگاه فنی و حرفـه ای و 
علمـی کاربـردی جایـگاه خاصی دارند، گفت: در وضعیت فعلی کشـور نیـاز جدی به 
پنجه های کارآمد می باشـد. وی گفت: در برنامه توسـعه ششـم به بحث مهارت آموزی 
توجـه ویـژه شـده اسـت چرا کـه ۳۰ درصـد آموزش هـا، بایـد مهارت محور باشـند و 
ایـن دانشـگاه ها بـا اهدافـی کـه دارنـد می تواننـد اثربخشـی و الگـو بـرای سـایر 

باشـند. دانشـگاه ها 
وزیـر علـوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: یکی از ویژگی های دانشـگاه فنی و حرفه ای 
ایـن اسـت کـه می تواند در هر شهرسـتان از کشـور، حضور داشـته و اثربخش باشـد، 
بنابرایـن تکثیـر و توسـعه آموزش های فنی و حرفـه ای، جزو برنامه های جـدی وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فناوری اسـت. در این راسـتا تالش خواهیم کرد در برنامه توسـعه 
هفتـم کـه در حال تدوین می باشـد سـهم آموزش هـای مهارتی و فنـی و حرفه ای، 

به طـور ویژه دیده شـود.
دکتر زلفی گل اظهار داشـت: ایجاد شـغل با سـطح سـواد، ارتباط جدی دارد چرا که در 
توسـعه شـرکت های دانش بنیان یکی از اهداف مهم شـان این اسـت که افراد با سـطح 
عالیـه را بـه کار می گیرنـد، اما دانش آموختگان دانشـگاه فنی و حرفه ای با داشـتن پنجه 

توانمنـد، هزینه ایجاد اشـتغال را کاهش می دهند.
وی افـزود: توجـه بـه توسـعه مهارت آموزی یک ضـرورت اسـت، چه از لحـاظ محتوا و 
چـه شـیوه آمـوزش. در کنـار پژوهـش آموزش محـور بایـد آمـوزش مهارت محـور 
هـم دیـده شـود که در حال تهیه شـیوه نامه جدید تالیف کتب درسـی هسـتیم و در 
نظـر داریـم بخش های فرهنگـی، مهارتی، هویتی و معرفی اسـطوره های علمی کشـور 
را در تالیـف کتب درسـی، مدنظر قـرار دهیم و توجه ویژه به معرفی و شناسـاندن افراد 
صاحب ایده و صاحب مکتب داشـته باشـیم تا دانشـجویان به این باور برسـند که آنها 

هـم می تواننـد روزی به مرجعیت علمی تبدیل شـوند.
وزیـر علـوم بـا اشـاره بـه یکـی دغدغه هـای مقـام معظـم رهبـری و توجـه ویـژه 
ایشـان بـه هویت مـداری، خودبـاوری و افزایـش امید دانشـجویان، خاطرنشـان کرد: 
بـرای محقـق شـدن این مسـئله، بایـد محتواهای آموزشـی و سـرفصل های درسـی 
بازنگـری و اصـالح شـوند. آن چیـزی کـه باعـث می شـود کشـور توسـعه یابـد و 
پیشـرفت کند، برنامه ریزی درسـت اسـت، چرا کـه بدون برنامه، میـزان بهره وری کم 
می شـود. بنابرایـن داشـتن برنامـه بـا زمان بندی درسـت، کمک می کند سـرعت 

رسـیدن بـه اهـداف افزایـش و هزینه هـای الزم کاهـش یابد.
دکتـر زلفـی گل تصریح کـرد: امیدوارم در ایـن دوره مدیریتـی وزارت علوم، تحقیقات 
و فنـاوری، بتوانیـم تعـداد آموزشـکده های فنـی و حرفـه ای را در شـهرهایی کـه 
ظرفیـت و پتانسـیل آن را دارنـد افزایـش دهیـم و بـه آموزش هـای مهارتـی در 

دانشـگاه فنـی و حرفـه ای توجه ویژه ای داشـته باشـیم.

در چهل و دومین سالگرد تشکیل 

جهاددانشگاهی؛

 جهادگران نمونه کشوری 
جهاددانشگاهی معرفی 

و تقدیر شدند
ــکیل  ــالگرد تش ــن س ــل و دومی ــت چه ــم گرامیداش مراس
جهاددانشــگاهی با حضــور دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآبادی 
رییــس جهاددانشــگاهی در دانشــگاه علــم و فرهنگ برگــزار و 

جهادگــران نمونــه ایــن نهــاد معرفــی و تقدیــر شــدند.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشـگاهی، مراسـم گرامیداشت 
چهـل و دومیـن سـالگرد تشـکیل جهاددانشـگاهی و تقدیر از 
جهادگـران نمونـه این نهاد بـا حضـور دکتـر روح اهلل دهقانی 
فیروزآبادی رییس جهاددانشـگاهی سـه شـنبه ۴مردادماه 

در دانشـگاه علـم و فرهنگ برگزار شـد.
تشــکیل  ســالگرد  گرامیداشــت  امســال  برنامــه   در 
جهاددانشــگاهی کــه بــه دلیــل قــرار گرفتن ۱۶ مــرداد مــاه در 
دهــه اول مــاه محــرم و تقــارن آن با روز تاســوعای حســینی )ع(، 
زودتــر از موعــد مقــرر برگــزار شــد، جهادگــران نمونــه کشــوری 

معرفــی و تقدیــر شــد.
اسامی جهادگران نمونه به شرح زیر است:

حــوزه معاونــت پژوهش و فنــاوری: محمــد کمالــی زاده، 
ــرداد  ــی کریمــی، مه ــودی، عل ــد مول ــی، احم علیرضــا غالم

آقایــاری، عصمت الســادات هاشــمی گرجــی، یاســر تهمتنــی، 
ــلیمی،  ــی س ــین زاده، عل ــین حس ــکندری، حس ــدی اس مه
حمیــد هنروریــا، محمدباقــر علــی پــور، دکتــر زهــرا شــیخی

حـوزه معاونت آمـوزش و کارآفرینی: افسـون نیازبخش ، 
محمدحسـام پورعنقاء، امیر علیزاده خالدآباد ، آزاده لیالپرست، 

اعظم یارپـرور، فهیمه ملکوتی 

حمید یاسی پور طهرانی 
حــوزه معاونــت فرهنگــی: پرویــز اســالمی، مریــم مبینــی ، 

امیــن بــزاز بنابــی  و مریــم رســولی 
حوزه معاونت پشـتیبانی و مدیریت منابع:کبری نعمتی 
سـیاه پیرانی، سـعید طهماسـبی، معصومـه خادمـی خالدی، 
مهدی یزدیان، غالمعباس حمزه لو، علی تابش، صدیقه السـادات 

خاتمی و معصومه یعقوبی 
ــت هماهنگــی و امــور مجلــس، حــوزه  حــوزه معاون
ریاســت، روابــط عمومــی: یدالــه بیــات، محمــد یاســمی، 

علــی شــکری نــازک کار 
حـوزه تجاری سـازی فنـاوری و اقتصاد دانـش بنیان: 

مرتضـی ضرابی 
روســای واحدهــای ســازمانی: دکتــر محمــد حیــدری،  

دکتــر مهــدی ژیانپــور 
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اجرای طرح های مهارتی زمینه ساز توسعه 
اشتغال پایدار

و  فنــی  آمــوزش  کل  اداره  سرپرســت 
ــز  ــه مراک ــاره ب ــا اش ــزگان ب ــه ای هرم حرف
کارآمــوزی جــوار کارگاهــی و مراکــز کار آمــوزی 
ــاد  ــوزش و ایج ــت آم ــی جه ــن کارگاه بي
اشــتغال پایــدار بــرای جوانــان گفــت : 
کار  محيــط  در  آمــوزی  مهــارت  طــرح 
هــدف  بــا  کــه  اســت  واقعی،طرحــی 
ــب  ــب وکار، کس ــط کس ــا محي ــنایي ب آش
تجربــه و آمــاده ســازي و ایجــاد خودبــاوري 
در متقاضيــان مهــارت و شــغل ) کارجویــان ( بــراي ورود بــه عرصــه اشــتغال و کارآفرینــي 
از طریــق اجــرای دوره هــای مهــارت آمــوزی در محيــط کار واقعــی) بنگاههــای اقتصــادی( 
بــرای کارآموزانــی کــه راســاً بــه آنهــا، مراجعــه مــی کننداجــرا مــی شــود .سرپرســت اداره 
کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای هرمــزگان بــا اشــاره بــه مراکــز کارآمــوزی جــوار کارگاهــی و 
مراکــز کار آمــوزی بيــن کارگاهــی جهــت آمــوزش و ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای جوانــان 
گفــت : طــرح مهــارت آمــوزی در محيــط کار واقعی،طرحــی اســت کــه بــا هــدف آشــنایي 
بــا محيــط کســب وکار، کســب تجربــه و آمــاده ســازي و ایجــاد خودبــاوري در متقاضيــان 
ــق  ــي از طری ــتغال و کارآفرین ــه اش ــه عرص ــراي ورود ب ــان( ب ــغل )کارجوی ــارت و ش مه
ــرای  اجــرای دوره هــای مهــارت آمــوزی در محيــط کار واقعــی )بنگاههــای اقتصــادی( ب

ــود . ــی ش ــرا م ــی کننداج ــه م ــا، مراجع ــه آنه ــاً ب ــه راس ــی ک کارآموزان
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جهاد دانشگاهی؛ پرچمدار اقتصاد دانش بنیان
مقـام  نمایندگـی  نهـاد  دفتـر  مسـئول 
معظـــم رهبـــری در دانشگاه هــــای 
جهـاد  گفـت:  چهارمحال وبختيـاری 
کـه  دارد  را  ظرفيـت  ایـن  دانشـگاهی 
پرچمدار حرکـت در اقتصاد دانش بنيان 
باشـد و دانشـگاه های اسـتان نيـز ایـن 
کارهـای  و  کننـد  همراهـی  را  نهـاد 
عملياتـی و کاربـردی در حـوزه اقتصـاد 
زیسـت بوم  بـر  تکيـه  بـا  دانش بنيـان 

بگيـرد. شـکل  اسـتان 
از  نقــل  بــه  بــازارکار  گــزارش  بــه 
ــاد دانشــگاهی  ــه جه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــعيد صف ایسنا،حجت االســام والمســلمين س
نهــاد می توانــد  ایــن  اظهــار کــرد:  اســت،  دانشــگاه  و  واژه جهــاد  از دو  ترکيبــی 

کنــد. محقــق  جهــادی  به صــورت  را  دانشــگاه  مأموریت هــای 
ــت  ــادی وق ــزود: کار جه ــا، اف ــر کاره ــا دیگ ــادی ب ــای کار جه ــن تفاوت ه وی در تبيي
ــادی  ــی جه ــود، زندگ ــام می ش ــبانه روزی انج ــورت ش ــه به ص ــد بلک ــان نمی شناس و زم
ــبک  ــوع را در س ــن موض ــه ای ــت ک ــش اس ــو از آرام ــا ممل ــدارد ام ــراه ن ــایش به هم آس
ــوان  ــه شــهيد حــاج قاســم ســليمانی می ت ــی ســبيل اهلل از جمل زندگــی مجاهــدان ف
مشــاهده کــرد، شــهيدی کــه در زمــان حياتــش شــبانه روز در حــال جهــاد و مبــارزه امــا 

ــود. سرشــار از آرامــش ب
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 می توانیم بیکاری در روستا ها را طی ۵ سال رفع کنیم
رئيــس هيئــت مدیــره بنيــاد برکــت ســتاد 
حــل  امــکان  از  امــام  فرمــان  اجرایــی 
ــال  ــج س ــتا ها در پن ــکاری روس ــکل بي مش

ــرداد. ــده خب آین
هيئــت  رئيــس  عســکری آزاد  محمــود 
اجرایــی  ســتاد  برکــت  بنيــاد  مدیــره 
ــن  ــکرانه ۲۰۰هزارمي ــن ش ــان در آیي فرم
و  اجتماع محــور  اشــتغا لزایی  طــرح 
اختتاميــه ششــمين دوره جــذب و آمــوزش 
ــت  ــکاری دول ــورت هم ــت: در ص ــت گف ــاد برک ــی بني ــادی – اجتماع ــهيلگران اقتص تس
ــق  ــکاری در مناط ــم بي ــش اعظ ــع بخ ــکان رف ــنه، ام ــهيات قرض الحس ــن تس و تأمي
روســتایی کشــور طــی پنــج ســال آینــده وجــود دارد. وی خاطرنشــان کــرد: بنيــاد برکــت 
ســال گذشــته ۹۰ هــزار طــرح اشــتغالزایی را در مناطــق محــروم و روســتایی کشــور بــه 
بهره بــرداری رســاند و امســال نيــز اجــرای ۱۲۰ هــزار طــرح دیگــر را در دســتور کار دارد. 
ــاد در مناطــق  ــن بني ــتغالزایی ای ــا اش ــت، ب ــاد برک ــره بني ــت مدی ــس هيئ ــه رئي ــه گفت ب
ــوار  ــه روستاهایشــان بازگشــته اند و ۸ هــزار خان ــواده از شــهر ها ب روســتایی ۱۱ هــزار خان

کولبــران در روســتا های خــود مســتقر شــده اند. 
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تحقق اهداف شهر خالق بندرعباس 
با حمایت از طرح های خالقانه صنایع دستی

سرپرســت مرکــز خاقيــت و فناوری هــای نویــن شــهرداری بندرعبــاس گفــت: اهــداف شــهر 
خــاق بندرعبــاس بــا حمایــت از طرح هــای خاقانــه صنایــع دســتی محقــق می شــود.

ــردی  ــای راهب ــرد: برنامه ه ــار ک ــا، اظه ــگار ایمن ــا خبرن ــو ب ــوری در گفت وگ ــلم عاش مس
اشــتغال در حــوزه صنایــع دســتی بــا هــدف حمایــت از توليــد داخلــی و افزایــش صــادرات 
از طریــق کار تيمــی بــا همــکاری همــه ســازمان ها، حمایــت از صنعتگــران جهــت افزایــش 
کارگاه هــا، توانمنــد ســازی کســب و کارهــای حــوزه صنایــع دســتی در زمينــه کارآفرینــی، 
بازاریابــی، فــروش و تبليغــات و برنامــه توســعه آمــوزش عالــی صنایــع دســتی و هنرهــای 
محلــی بــا همــکاری جامعــه دانشــگاهی بخشــی از وظایــف و برنامه هــای مرکــز خاقيــت و 

ــاس اســت. ــن شــهرداری بندرعب ــای نوی فناوری ه
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک مراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/24722

به مناسبت بازدید سرزده رئیس جمهور از مردم روستای کردآباد

»ِکردآباد« نماد توسعه و رونق کسب و کارهای 
کوچک و خانگی

آیــت اهلل ســيدابراهيم ریيســی ریيــس جمهــور 
ــت  ــی در ســالن والی ــدار مردم ــان دی ــس از پای پ
ــه  ــرزده ب ــورت س ــه ص ــگ، ب ــهر کبودراهن ش
روســتای کردآبــاد از توابــع ایــن شهرســتان رفــت 
و بــا اســتقبال پرشــور مــردم مومــن ایــن والیــت 

مواجــه شــد.
بــه گــزارش بــازارکار، روســتای کردآبــاد در بخــش 
ــر  ــزار و ۶۷۰ نف ــگ دارای ۲ ه ــزی کبودراهن مرک
جمعيــت اســت، ایــن روســتای فعــال در عرصــه 

توليــد و اشــتغال، حــدود ۲۳۰ واحــد توليــدی پوشــاک دارد.
اهالــی روســتا بــه محــض اطــاع از حضــور ریيــس جمهــور بــا شــور و اشــتياق به اســتقبال آیــت اهلل 
ریيســی آمــده و بــا ســردادن شــعارهای انقابــی نظيــر » صــل علــی محمــد  یــاور رهبر آمد« نســبت 

بــه ایشــان  و دولــت مردمــی ســيزدهم ابــراز احساســات و محبــت کردند.
ــاد کــه توليــد کننــده پوشــاک تریکــو هســتند، در ایــن دیــدار از مســائل و  مــردم روســتای کردآب

مشــکات خــود بــا ریيــس جمهــور ســخن گفتنــد.
بــه صــورت ماهيانــه یــک ميليــون و ۲۰۰ هــزار دســت لبــاس در توليدهای پوشــاک این روســتا توليد 

می شــود و عمــده محصــوالت آن بــه کشــورهای عــراق و ارمنســتان صــادر می شــود.
آیــت اهلل رئيســی در جمــع مــردم روســتای کردآبــاد شهرســتان کبودرآهنــگ با بيــان اینکه بنــای این 
دولــت حمایــت از توليــد و توليدکننــدگان اســت، همچنيــن نقــاط حادثه خيــز جــاده ای در اولویــت 

اصــاح قــرار دارنــد، گفــت: در ماليات ســتانی، مبنــای دولــت اعتمــاد بــه کســبه و اصنــاف اســت.
ــل کــرده به طوری کــه  ــزرگ توليدپوشــاک تبدی ــه کارگاه ب »ِکردآبادی ها«روســتایی محــروم را ب
از ۶۰۰ خانــه در ایــن روســتا نيمــی کارگاه توليــدی اســت و آن را به روســتای نمونــه اقتصاد مقاومتی 

تبدیــل کرده اســت.
روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان کبودرآهنــگ در اســتان همدان اســت که در دهســتان 

حاجــی لــو قــرار گرفتــه و چيزی حــدود ۳ تــا ۴ کيلومتــر بــا کبودرآهنگ فاصلــه دارد.

از کسب و کارهای اشتغال آفرین
 در روستاها حمایت می کنیم

سرپرسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
البـرز بـا اشـاره بـه اولویت هـای سـرمایه گذاری 
از  طالقـان  شهرسـتان  کشـاورزی  بخـش  در 
بـرای  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  حمایـت 
راسـتای  در  کارهـا  و  کسـب  ایـن  توسـعه 
اشـتغال زایی، ارزش آفرینی و توسـعه صادرات 

داد. خبـر 
سرپرسـت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

البـرز بـا اشـاره بـه اولویـت هـای سـرمایه گـذاری در بخـش کشـاورزی شهرسـتان طالقـان از 
حمایت سـازمان جهاد کشـاورزی برای توسـعه این کسـب و کارها در راسـتای اشـتغال زایی، 

ارزش آف رینـی و توسـعه صـادرات خبر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار ایانـا در اسـتان البـرز، عبدالرضا روشـن نـژاد در گردهمایـی دهياران و 
شـوراهای اسـامی روسـتاهای شهرسـتان طالقان کـه با هدف بررسـی راهکارهای پيشـرفت 
و توسـعه اقتصـادی، کشـاورزی و گردشـگری روسـتاهای طالقـان و بـا حضور اسـتاندار البرز، 
معاونيـن و جمعـی از مدیـران کل دسـتگاه هـای اجرایـی در سـالن جـال آل احمـد ایـن 
شهرسـتان بـر گزار شـد، با اشـاره بـه بيانات مقـام معظم رهبـری در ابتدای سـال و تاکيدات 
معظـم اهلل در خصـوص لـزوم دانـش بنيـان کـردن توليد و اشـتغال آفرینی به ویـژه در بخش 
کشـاورزی؛ افـزود: تأميـن امنيـت غذایـی حاصل همت همـه توليدکننـدگان و بهـره برداران 
بخـش کشـاورزی اسـت و تحقـق این امر مسـتلزم توجه ویژه به حمایت از توسـعه روسـتایی و 

اشـتغال آفرینی در روسـتاها است.
برای دسترسی به جزییات بیشتر مراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/25285

طرح استان بدون بیکار در خراسان جنوبی اجرا می شود
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار خراسـان جنوبـی از بررسـی پيش نویس تفاهم نامه 

اسـتان بـدون بيکار بين اسـتانداری و سـتاد اجرایی فرمان حضـرت امـام )ره( خبر داد.
بـه گـزارش بازارکار به نقل از ایرنا از روابط عمومی اسـتانداری خراسـان جنوبـی، عليرضا عباس زاده 
در نشسـت بررسـی پيش نویـس تفاهم نامـه اسـتان بـدون بيـکار با حضـور مدیرکل سـتاد اجرایی 
فرمان امام )ره( خراسـان جنوبی افزود: براسـاس این تفاهم نامه طی مدت سـه سـال در بازه زمانی 

سـال های ۱۴۰۱ تـا ۱۴۰۳ در نقـاط مختلف اسـتان اقدامات فراوانی انجام می شـود.
وی گفـت: در راسـتای اجـرای مفاد ایـن تفاهم نامه پروژه هـای عمرانی، طرح های اشـتغالزایی 
در قالـب بنگاه محـور و مشـارکت مدنـی و نيز طرح کانون هـای مردمی پيشـرفت و آبادانی در 

روسـتاها و محـات مناطق محروم اجرا می شـود.
معـاون اسـتاندار خراسـان جنوبـی اضافـه کـرد: ارائه تسـهيات خـرد اشـتغال اجتماع محور، 
اقشـار  تکميـل مسـکن  بـه  برکـت، کمـک  بنيـاد  اشـتغالزایی  و  توانمندسـازی  طرح هـای 
کم درآمـد و راه انـدازی قـرارگاه مرکـزی امـدادی از دیگـر خدماتـی اسـت کـه در قالـب ایـن 

تفاهم نامـه ارائـه خواهـد شـد.

جهاددانشگاهی یک ظرفیت علمی موفق در کشور است
اسـتاندار کردسـتان گفـت: جهاددانشـگاهی دارای ظرفيـت هـا و پتانسـيل هـای علمـی و 

فرهنگـی خوبـی اسـت کـه نقـش مهمـی در توسـعه کشـور مـی توانـد ایفـا کنـد.
جهاددانشگاهی یک ظرفيت علمی موفق در کشور است

بـه گـزارش روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کردسـتان، اسـماعيل زارعـی کوشـا اسـتاندار 
کردسـتان ضمـن اشـاره بـه این که جهاددانشـگاهی یـک نهاد علمی موفق در کشـور اسـت، 
اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی مولود پر برکت انقاب اسـامی اسـت و یکی از نهادهایی اسـت 

کـه بسـيار خوب رشـد کـرده و به بالندگی رسـيده اسـت.
وی ادامه داد: در اسـتان کردسـتان ظرفيت های بسـيار خوبی وجود دارد که جهاددانشـگاهی 
می توانـد در آن هـا نقـش آفرینـی کنـد، اما آنچه که به ذهن من می رسـد و برجسـته تر اسـت 

حوزه گردشـگری سـامت اسـت که ظرفيت مطلوبی دارد.
زارعـی کوشـا گفـت: بـا توجـه بـه تـوان جهاددانشـگاهی به ویـژه پژوهشـگاه رویـان ظرفيت 
بسـيار خـوب و تقاضـای بـاال بـه ویـژه از طریـق اقليـم کشـور عـراق و اسـتان های همجـوار 

کردسـتان می توانـد موجـب نقـش آفرینـی ایـن پژوهشـگاه باشـد.
وی تاکيـد کـرد: در برنامـه داریـم کـه موسسـه رویـان در منطقـه آزاد مریـوان یـک پایگاه و 

مجموعـه ای را مسـتقر کنـد تـا بتوانيـم از ایـن ظرفيـت بهـره بگيریم.
اسـتاندار کردسـتان در پایـان بـه وضعيـت اشـتغال در اسـتان اشـاره و یـادآور شـد: در حال 
حاضـر در حـوزه صنایـع تبدیلـی معدنی و کشـاورزی و همچنيـن حوزه خدمات گردشـگری 

تمرکـز ویـژه ای انجـام شـده و اشـتغالزایی در ایـن حوزه هـا پيگيری می شـود.
گفتنـی اسـت؛ در حـال حاضر اسـتان کردسـتان رتبه پنجم ایجاد اشـتغال در کشـور را برای 

سـال ۱۴۰۱ کسـب کرده است.

◄
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

در دانشگاه های چهارمحال وبختیاری ◄

ــور  ــس جمه ــی ریي ــاون اجرای مع
ــان  ــارد توم ــزار ميلي ــت: ۱۵ ه گف
ــتغال در  ــاد اش ــرای ایج ــار ب اعتب
صنایــع در ســفر هيــات دولــت بــه 
اســتان مرکــزی اختصــاص یافــت.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل 
در  مرتضــوی  صولــت  ازایرنــا، 
اســتان  اداری  شــورای  نشســت 
مرکــزی افــزود: اقدامات کارشناســی 
الزم  هــای  ریــزی  برنامــه  و 

ــات  ــن اقدام ــن ســفر انجــام شــده کــه ماحصــل ای درخصــوص ای
و تــاش هــا ۲۲۴ توافــق بــا ۳۰ دســتگاه اجرایــی دولتــی و 

اســت. حاکميتــی 
ــی،  ــوزه زیربنای ــورد در ح ــات ۵۰ م ــن توافق ــرد: ای ــد ک وی تاکي
ــاک و  ــورد آب، خ ــان، ۳۹ م ــت و درم ــوزه بهداش ــورد در ح ۲۰ م
ــه در حــوزه  ــورد فرهنگــی و آموزشــی اســت ک کشــاورزی، ۶۵ م
صنعــت و معــدن و اجتماعــی و اشــتغال توافقــات متنوعــی صــورت 

گرفــت.

ــع  ــوزه صنای ــه داد: در ح وی ادام
بــزرگ و کوچــک معــادل ۱۵ هــزار 
تاميــن  تومــان  ميليــارد  و ۷۰۰ 
بــرای  بانکــی  و  مالــی  منابــع 
ــه و  ــورت گرفت ــتغال ص ــاد اش ایج
درخصــوص پرداخــت تســهيات 
ــک  ــز ی ــنه ازدواج ني ــرض الحس ق
تومــان  ميليــارد   ۳۶۸ و  هــزار 

ــت. ــده اس ــاظ ش لح
ــور  ــس جمه ــی ریي ــاون اجرای مع
اظهــار داشــت: طــرح هــای عمده اســتان، تکميــل و بهســازی ۱۸ طرح 
ــی و فرودگاهــی اســت،  راهســازی، آزادراهــی، بزرگراهــی، راه اصل
همچنيــن بــرای ایجــاد ۱۴ هــزار واحــد مســکن شــهری و ۴ هــزار 
ــج  ــی طــرح هــای بيمارســتانی، پن ــن مال مســکن روســتایی، تامي
فضــای آموزشــی، رفاهــی، دانشــگاهی و تکميــل طــرح بهداشــتی، 
تکميــل زیرســاخت هــای شــهرک هــای صنعتــی، تکميــل 
ــازی  ــاد و بهس ــتان، ایج ــی در اس ــی و تحقيقات ــای آموزش فضاه

ــی شــده اســت. ــی پيــش بين مســکن اعتبارات

معاون اجرایی رییس جمهور:

۱۵  هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال 
در صنایع استان مرکزی اختصاص یافت

معاون استاندار خراسان جنوبی: ◄

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان : 

رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام ◄

از  غربــی  آذربایجــان  اســتاندار 
ميليــارد   ۷۰۰ از  بيــش  ابــاغ 
ــت  ــفر هئي ــارات س ــان از اعتب توم

دولــت بــه اســتان خبــر داد.
مهــر،  بــه گــزارش خبرگــزاری 
ــن جلســه  ــادق در پنجمي محمدص
ــعه  ــزی و توس ــه ری ــورای برنام ش
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــتان ب اس
از  بيــش  روز گذشــته  در چنــد 

ــه  ــوری ب ــت جمه ــفر ریاس ــارات س ــان از اعتب ــارد توم ۷۰۰ ميلي
ــتگاه های  ــران دس ــد مدی ــت: بای ــت گف ــده اس ــاغ ش ــتان اب اس
ــند  ــفر باش ــن س ــده در ای ــب ش ــای تصوی ــر طرح ه ــی پيگي اجرای

ــد. ــذب کنن ــز ج ــارات الزم را ني ــا اعتب ت
ــژه اقتصــادی  ــه تصویــب طــرح ایجــاد منطقــه وی ــا اشــاره ب وی ب

اروميــه و ســرو در مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: بعــد از جمــع بنــدی 
ــرر شــد از بخــش  انجــام شــده مق
خصوصــی توانمنــد در ایــن زمينــه 
اســتفاده کنيــم کــه ســرمایه گــذار 
ــه شناســایی شــده و  ــن زمين در ای
در حــال ســير مراحــل اداری اســت 
و در اســرع وقــت ایــن ســرمایه 

گــذاری انجــام خواهــد شــد.
معتمدیــان افــزود: بــا ایجــاد منطقــه اقتصــادی ویــژه اروميــه ســرو 
ــه اشــتغال و  ــه در زمين ــذاری کشــور ترکي ــت ســرمایه گ از ظرفي

توليــد اســتان اســتفاده خواهــد شــد.
اســتاندار آذربایجــان غربــی ادامــه داد: بــا ایجــاد ایــن منطقــه یــک 

تحــول اساســی در موضــوع توليــد و ترانزیــت کاال ایجــاد خواهد شــد.

استاندار آذربایجان غربی خبر داد؛

 ابالغ۷۰۰میلیارد تومان از اعتبارات سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی

رفــاه  و  تعــاون  کار،  مدیــرکل 
اجتماعــی اســتان همــدان از ثبــت 
۵۴۱۳ شــغل در ســامانه رصــد 
ــه  ــه ماه ــت: در س ــرداد و گف خب
ــغل در  ــال ۵۴۱۳ ش ــدای امس ابت
ســامانه رصــد ثبــت شــده کــه 
نشــان از تحقــق ۲۳ درصــدی از 

تعهــد اســتان دارد.
ــل از  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــاره  ــا اش ــعبانی ب ــف ش ایسنا،یوس
ــد اشــتغال اســتان  ــه تعه ــه اینک ب
ایجــاد  ســالجاری  در  همــدان 

ــد  ــرد: ســال گذشــته تعه ــزار و ۵۸۹ شــغل اســت، اظهارک ۲۰ ه
اســتان همــدان ۱۹ هــزار و ۷۰۰ شــغل بــود کــه تــا پایــان ســال 

ــد. ــاد ش ــغل ایج ــزار ش ۲۳ ه
وی بــا بيــان اینکــه پيش  بينــی می شــود در ســه ماهــه ابتــدای ســال، 
۱۲۰۰ ميليــارد تومــان از محل  هــای تکليفــی و داخلــی بــه طرح هــای 
اشــتغالزا تســهيات پرداخــت شــده باشــد، یــادآور شــد: در ســه ماهــه 
از محــل تبصــره ۱۸  نخســت امســال ۴۶۰ ميليــارد تومــان 

پرداخــت  اشــتغال  تســهيات 
شــده ایــن درحاليســت کــه ســهم 
اســتان همــدان از ایــن محــل ۹۶۰ 
ــان  ــوده و همچن ــان ب ــارد توم ميلي
بــه  طــرح  معرفــی  حــال  در 

هســتيم. بانک هــا 
ــل  ــه از مح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تبصــره ۱۶ مربــوط بــه دســتگاه های 
حمایتــی نيــز هــزار ميليــارد تومــان 
تســهيات قرض الحســنه در نظــر 
در  افــزود:  اســت،  گرفتــه شــده 
بودجه ۱۴۰۱ ســهم اســتان ۲۲۰۰ ميليارد 
تومــان تســهيات در بخــش مســکن، خدمــات، کشــاورزی و صنعــت 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.
شــعبانی بــا تأکيــد براینکــه ۱۱۰ ميليــارد تومــان بودجــه 
مشــاغل خانگــی بــرای اســتان اختصــاص داده شــده کــه 
کــرد:  بيــان  معرفــی طــرح  هســتند،  در حــال  دســتگاه ها 
ــده  ــادر ش ــتان ص ــی در اس ــاغل خانگ ــال ۱۸۴۴ مجوزمش امس

ــت. اس

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان

اشتغال ۵ هزار و ۴۱۳ همدانی در سه ماهه امسال

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز: 

◄سرپرست مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری مطرح کرد: 

زهــک،  زابــل،  مــردم  نماینــده 
نيمــروز، هامــون و هيرمنــد گفــت: 
ــم ،  ــاق، عال ــای خ ــر نيروه ــز ب تمرک
مجموعــه  در  پيشــرو  و  انقابــی 
مصــداق  دانشــگاهی،  جهــاد 
متخصصانــی  تربيــت  از  عينــی 
و  ضرورت هــا  جملــه  از  متعهــد 
نيازهــای مبــرم مدیریتــی و علمــی 
ــت  ــه مثب ــن نکت ــوده و ای ــور ب کش

اســت. جهاددانشــگاهی 

اســتفاده از ظرفیت های بی نظیر این نهاد
 برای توسعه کشور

بــه گــزارش روبــط عمومــی جهاددانشــگاهی، دکتــر محمــد 
ســرگزی بــا پيشــرو خوانــدن جهاددانشــگاهی در حــوزه تحقيقــات 
و فنــاوری بيــان کــرد: وظيفــه خــود می دانيــم بــر اســاس 
توانمندی هــای جهاددانشــگاهی در کان کشــور  و  ظرفيت هــا 
امــکان انتقــال ایــن دانــش و تخصــص را بــه اســتان فراهــم  نمایيــم 
و حمایت هــای الزم را از پروژه هــا و طرح هــای جهاددانشــگاهی 

ــم داد. ــام خواهي انج
ــده  ــام ش ــای انج ــرد: فعاليت ه ــان ک ــل بي ــردم  زاب ــده م نماین
در مجموعــه جهاددانشــگاهی از جملــه پژوهشــگاه های رویــان 
ــی  ــه اهداف ــيدن ب ــاال در رس ــدی ب ــان از توانمن ــينا، نش و ابن س

ــرفت و  ــت پيش ــمند در جه ارزش
ــور دارد. ــی کش تعال

پــروژه  انجــام  داد:  ادامــه  وی 
فــرآوری  و  تحقيقاتــی  مجتمــع 
جملــه  از  دارویــی  گياهــان 
ضروریاتــی ســت کــه بایــد توجــه 
کافــی بــه آن صــورت پذیــرد و 
ــروژه در منطقــه  ــدازی ایــن پ راه ان
رو  گامــی  می توانــد  سيســتان 

بــه جلــو محســوب گــردد.
ســرگزی گفــت: نقــش جهاددانشــگاهی بویــژه در حــوزه گياهــان 
ــواد  ــاوری م ــوم و فن ــاک، عل ــی، آب و خ ــع طبيع ــی، مناب داروی
ــاء و  ــال، نش ــژاد دام، نه ــاح ن ــروری، اص ــيات، دامپ ــی، ش غذای
ــی و  ــمند، طراح ــاورزی هوش ــاورزی، کش ــوژی کش ــذر، بيوتکنول ب

ــت. ــت اس ــز اهمي ــتم ها حائ ــاخت سيس س
وی بــا تاکيــد بــر ظرفيــت هــای بــزرگ جهــاد دانشــگاهی 
ــدواری  ــراز امي ــاوری اب ــوزه فن ــی ح ــث خوداتکای ــا در بح خصوص
ــرای  ــر جهاددانشــگاهی ب ــی نظي ــزرگ و ب ــای ب ــت ه ــرد ظرفي ک

ــود. ــه ش ــه کار گرفت ــور ب ــعه کش توس
ــش و  ــر دان ــه ب ــا تکي ــرد: ب ــان ک ــزارش ایســنا، ســرگزی بي ــه گ ب
ــتان  ــن اس ــی ای ــای منف ــاخص ه ــی ش ــاد علم ــن نه ــص ای تخص
ــن اســتان  ــه ای ــی ب ــی توجه ــا ب ــه حاصــل انباشــت ســال ه را ک
مهــم مــرزی ســت، بایــد تغييــر داده و زمينــه توســعه اســتان 

ــم. ــم کني فراه

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسالمی:

نکته مثبت جهاددانشگاهی تمرکز بر نیروهای خالق است    

استاندار کردستان: ◄
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت ساختمانی
 برای تکمیل کادر خود در تهران از واجدین
 شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

 مهندس مکانیک سیاالت
 حداقل سابقه کار ۵ سال،  کارشناسی
 آشنا به تاسیسات مکانیکی و برقی

 جهت پروژه ای در تهران
  شنبه تا چهارشنبه ۸الی ۱۶ و پنج شنبه ۸ الی ۱۲
  متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را در 

قالب pdf و word به ایمیل زیر ارسال نمایند.
civi.cova1993@gmail.com  

https://bazarekar.ir/23572 : لینک

دعوت به همکاری

یک شرکت داروسازی 
برای تکمیل کادر خود از تهران و البرز به افراد

 واجد شرایط زیر نیازمند است:
 کارشناس علوم زیستی، شیمی، 

مهندسی شیمی، علوم آزمایشگاهی
 کارگر ساده و اپراتور

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

biotekzist@gmail.com  
https://bazarekar.ir/23566 : لینک

دعوت به همکاری

یک شرکت فنی مهندسی
 در زمینه پروژه های نیروگاهی

 در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر 
دعوت به همکاری می نماید:

 مکانیک
 فوق لیسانس / دکتری مهندسی مکانیک

 فارغ التحصیالن دانشگاههای دولتی
 با حداقل چهار سال سابقه کار مرتبط

 امکان سکونت در تهران
 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.
tvn.eng.estekhdam@gmail.com  

https://bazarekar.ir/23558 : لینک

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت مهندسین مشاور بهسازان لرزه ای رعد
 دارای صالحیت مقاوم سازی از سازمان برنامه و بودجه 
برای تقویت زمینه فعالیت خود در پروژه های بهسازی 
و مقاوم سازی خود در تهران از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید:
 مهندس سازه )مقاوم سازی(

 آشنایی با تحلیل های خطی و غیر خطی
 آشنایی با نرم افزار های تحلیل و طراحی سازه

 داشتن پویایی و روحیه پژوهشی
 شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۷

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

info@radretrofit.com  
لینک :

https://bazarekar.ir/23554 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت مهندسی رادرو دانشور در تهران )سولقان( 
برای تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر

 دعوت به همکاری می نماید:
 کارمند:  سابقه کاری۱ سال

 دیپلم کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد
 برای امور دفترنویسی، حسابداری، رسیدگی 

به اسناد مالی و…
 ترجیحا آشنا به مهارت های ابتدایی کامپیوتری و 

استفاده از سامانه های مالی مربوطه
 متقاضی الزاما ساکن تهران و توانایی رفت و آمد 

به دفتر شرکت را داشته باشد
  متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 
شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

radroad.co@gmail.com  
لینک :

 https://bazarekar.ir/23543 

دعوت به همکاری

شرکت مشتریان گلدیران
 در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید:
 تکنسین تعمیرات لوازم خانگی )آقا(

 دانش فنی نسبی )در حوزه محصوالت خانگی مزیت 
محسوب می شود(

 آشنا به امور فنی و مهارت در تعمیرات لوازم خانگی
 آموزش محصوالت لوازم خانگی

 ) لباسشویی- ظرفشویی- یخچال( 
توسط شرکت،  توانایی جسمی و بدنی کافی

 داشتن وسیله نقلیه یا موتور به همراه گواهینامه مربوطه
 کارت پایان خدمت

 دیپلم و فوق دیپلم رشته های فنی در اولویت می باشند.
 حداکثر سن ۳۵ سال

 حقوق توافق + بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی + بن نقدی 
و خرید لوازم خانگی اقساطی

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

hr.cv@goldiran.ir  
لینک : 

https://bazarekar.ir/23537

دعوت به همکاری

شرکت فنی و مهندسی
 در تهران جهت تکمیل کادر تخصصی خود

 از بین واجدین شرایط ذیل استخدام می نماید:
 مهندس مکانیک
 مهندس شیمی

 سابقه کاری۲ سال،  کارشناسی
  همراه با بیمه

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

info@narfoamkar.com  
https://bazarekar.ir/23523 : لینک

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دارالترجمه دکتر پاشازاده جهت تکمیل کادر 
خود در سراسر کشور از واجدین شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید:
کمک مترجم و ویراستار حرفه ای

 برای ترجمه و ویرایش اسناد رسمی )مانند ریز نمرات، 
قرارداد، اسناد ملکی، گواهی اشتغال به تحصیل و غیره( 

به زبان های: انگلیسی ، اسپانیایی و آلمانی
سابقه کاری حداقل یک سال، حقوق از ۵ میلیون

بصورت حضوری و دورکار، تمام و نیمه وقت
متقاضیان واجد شرایط میتوانند تنها در صورت داشتن 

سابقه کار در زمینه فرمزنی در دارالترجمه رسمی 
)مترجم یاری(، روزمه خود را به شماره واتساپ ارائه 
شده ارسال نمایند تا پس از بررسی توسط مسئولین 

دارالترجمه با آنها تماس گرفته شود.

 واتس آپ : ۰۹۱۰۹۰۴۰۵۵۵ 
لینک :

https://bazarekar.ir/23527 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت انهار پیمانکار 
رتبه یک نفت گاز و پتروشیمی

 با شرایط زیر کارشناس HSE جذب می نماید:
فقط آقا، سن۳۰ تا ۳۵ سال

)Word- Excel – Power point( تسلط به آفیس
سابقه کار ۵ سال مفید و مرتبط
کارشناسی- کارشناسی ارشد

HSE ایمنی_صنعتی یا مدیریت
HSE. آشنایی کامل با جمع آوری و تنظیم مستندات

MS ISO45001، توانایی در گزارش دهی
فن بیان و قدرت – مدیریت پیمانکار- تسلط به مجموعه 

دستورالعمل ها و مقررات مرتبط با ایمنی – 
با اخالق و دارای روحیه همکاری تیمی

استان سیستان و بلوچستان
روتیشن: ۷-۲۳

 خواهشمند است فقط افراد واجد شرایط رزومه خود را 
به آدرس ایمیل ذیل ارسال فرمایند.

hse@anharco.ir
https://bazarekar.ir/23469 : لینک

بازدید رئیس جمهور از اولین نمایشگاه رویداد
 »هم افزایی مدیریت ایران ۱۴۰۱«

رویـداد »هم افزایـی  اولیـن  نمایشـگاه  بـا حضـور در  رئیسـی  ابراهیـم  اهلل سـید 
مدیریـت ایـران ۱۴۰۱« در مصلـی تهـران ضمـن بازدیـد از تعـدادی از غرفه های 
ایـن نمایشـگاه از نزدیـک با غرفـه داران و بازدیدکننـدگان به گفتگو نشسـت و در 

جریـان فعالیت هـا و نظـرات آنهـا قـرار گرفـت.
هـدف اصلـی از برگزاری ایـن رویداد ملی، ایجاد زیرسـاختی برای آشـنایی، ارتباط 

و همـکاری مدیران کشـور با موسسـات، شـرکت ها و مجموعه هـای مردمی بود.

بدون استفاده از ظرفیت های مردمی مشکالت کشور
 و مردم قابل حل نخواهد بود

بهـادری جهرمـی سـخنگوی دولـت در حاشـیه بازدیـد از نخسـتین رویـداد هـم 
افزایـی مدیریـت ایـران ۱۴۰۱ و در جمـع خبرنـگاران گفـت: قطعا بدون اسـتفاده 
از ظرفیت هـای مردمـی و مجموعه هایـی کـه واسـط دولـت بـرای بهره بـرداری هر 
چـه بیشـتر از ظرفیت هـای مردمـی می تواننـد باشـند، مشـکالت کشـور و مـردم 
قابـل حـل نخواهـد بـود. وی افزود: بـا نامگذاری سـال ۱۴۰۱، جهت دهـی دولت با 
سـرعت بیشـتری بـه سـمت تقویـت و حمایـت از حـوزه دانش بنیان رفته اسـت و 
بخشـی از ایـن دسـتاوردها در حـوزه کارآفرینی و نیـز بخش هـای مختلف مرتبط 

بـا نیاز کشـور بـه نمایـش در آمد.
همچنیـن عبودتیـان دسـتیار مردمی سـازی دولـت در این خصوص گفـت: در این 
رویـداد شـرکت ها، موسسـات و گروه هـای نـوآور امـکان شبکه سـازی پیـدا کردند 
تـا بتواننـد همـکاران، رقبـا و مدیـران مختلـف کشـور را شناسـایی نماینـد و برای 

طـرح همـکاری با آن هـا اقـدام نمایند.
از طرفـی نیـز از طریـق شـبکه سـازی امکان اخذ سـرمایه و طـرح از سـازمان ها و 
سـرمایه گذاران فراهـم شـد تـا عـالوه بر حـل چالش های کشـور کسـب و کار خود 

را توسـعه دهند.
وی افـزود: مزیـت ایـن رویـداد بـرای مدیـران کشـور عـالوه بـر وجـه کالن آن که 
تمرکـز بـر حل چالش ها و مسـائل کشـور اسـت؛ ایجاد نمایشـگاهی از شـرکت ها و 
موسسـات متنـوع اسـت که در حوزه هـای فرهنگـی، اجتماعی، اقتصـادی، فناوری، 
مدیریـت، اشـتغال، آموزش، بهداشـت، محیط زیسـت و رسـانه توانایـی ارائه الگو و 

حل مسـاله را دارا می باشـند.
وجـود چنیـن گروه هایـی زیـر یـک سـقف بسـتری مهیـا و آماده اسـت تـا مدیران 
بـرای حـل مسـائل حوزه هـای تحـت مدیریـت خـود از آن ها مشـاوره بگیرنـد و با 

طـرح همـکاری چالش هـا را در زمـان کـم و بـا کیفیـت مطلـوب مرتفـع نمایند.

اشتغال دانش آموختگان از برنامه های دولت سیزدهم است
معـاون امـور بانـوان ریاسـت جمهـوری معـاون امـور بانوان ریاسـت جمهـوری در 
رویـداد هم افزایـی مدیریـت ایـران ۱۴۰۱ در مصلـی امـام خمینـی)ره(، گفـت: 

اشـتغال دانـش آموختـگان از برنامـه هـای دولـت سـیزدهم اسـت.
انسـیه خزعلـی در حاشـیه بازدیـد از ایـن نمایشـگاه دربـاره نقـش محـوری بانوان 
اولیـن حمایـت  قطعـاً  کـرد:  اظهـار  دانش بنیـان کشـور  اکوسیسـتم  توسـعه  در 
ریاسـت جمهـوری از دانش بنیـان  هـا موضـوع مردمی سـازی شـرکت های خـالق 

اسـت . دانش بنیـان  و 
و  دانش بنیان هـا  از  پشـتیبانی  کـه   ۱۴۰۱ سـال  شـعار  بـه  باتوجـه  افـزود:  وی 
کارآفرینـی اسـت از بانوانـی کـه در بخـش  دانش بنیان هـا چـه بـه صـورت عضـو 
شـرکت و چـه در سـمت های مدیریتـی قـرار دارنـد حتمـا دعـوت می کنیـم کـه 
تعامـل الزم را با ریاسـت جمهوری داشـته باشـند تا ایـن نهاد از آن هـا حمایت کند.

معـاون امـور بانـوان ریاسـت جمهـوری عنـوان کـرد: ایـن حمایت ها هـم در زمینه 
معنـوی و فرهنگ سـازی بـرای توسـعه بـازار اسـت و هـم حمایت هـای مالـی برای 
بانـوان شـاغل در دانش بنیان هـا در نظـر گرفته شـده اسـت. دولـت اعتباراتی برای 

شـرکت های دانش بنیـان در نظـر گرفته اسـت و باتوجـه به نوع فعالیـت و محصول 
و خدماتـی کـه ارائـه می دهنـد حمایت هـای الزم از آن هـا صـورت می گیرد.

وی همچنیـن بـر توسـعه کسـب و کارهـای خانگـی در راسـتای حمایـت از بانوان 
کارآفریـن و خوداشـتغال تاکیـد کرد.

اعتبار ۴۰۰۰ هزار میلیاردی برای چرخاندن چرخ تولید
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه منطقـه ای وزارت کشـور بـا اشـاره بـه 
تسـهیالت اختصـاص یافته به دسـتگاه ها برای پیشـبرد امـر تولید، گفـت: پیش بینی 
مـا این اسـت کـه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این هدف به دسـتگاه ها اختصاص یابد.

محسـن کوشـش تبـار در گفت وگویـی در حاشـیه نمایشـگاه هـم افزایـی مدیریت 
۱۴۰۱، دربـاره تسـهیالت درنظـر گرفتـه شـده بـرای تولیـد اظهارکـرد: یکـی از 
اقدامـات خوبـی کـه در دولت سـیزدهم انجام شـده و دسـتورالعمل آن هم بزودی 
ابـالغ مـی شـود بنـد الـف تبصـره ۱۸ اسـت. وام هـا و تسـهیالتی کـه در صنعت و 
خدمـات و گردشـگری بـه بخـش تولید داده می شـود متاثـر از همین طرح اسـت. 
وی دربـاره اولویـت بنـدی اعطـای ایـن تسـهیالت گفـت: دسـتگاه ها و طرح هـای 
آن هـا بـرای اعطـای ایـن تسـهیالت رتبه بندی خواهند شـد. بـرای مثـال در حوزه 
گردشـگری اولویـت بـا پروژه هایی اسـت که بیشـتر از ۵۰ درصد پیشـرفت داشـته 
باشـند. انتظـار مـی رود بـا منابع موجـود طبق بنـد ب تبصره ۱۶ و بنـد الف تبصره 

۱۸ شـرایط بـرای تولید نسـبت بـه قبل بهتر شـود.  

پیش بینی۵۰۰۰ میلیارد اعتبار در بودجه
برای شرکت های دانش بنیان

کوشـش تبـار دربـاره تسـهیالت درنظر گرفته شـده بـرای شـرکت های دانش بنیان 
نیـز اظهـار کـرد: پنج هـزار میلیـارد اعتبـار در بودجه برای شـرکت های دانـش بنیان 
پیش بینی شـده اسـت. این فرصتی اسـت تا اسـتانداران در ۳۱ اسـتان و معاونان 
اقتصادیشـان بـه طـور ویـژه روی ایـن تسـهیالت کار کننـد و در ایسـتگاه نهایـی 

کیفیـت تولیـد را افزایـش دهند. 
کوشـش تبـار با تحسـین اقدامات صـورت گرفته در نمایشـگاه هم افزایـی مدیریت 
ادامـه داد: بزرگتریـن نقطـه عطـف این نمایشـگاه امیدبخش بودن آن اسـت. اینکه 
میانگیـن سـنی بازدیدکننـدگان ۲۰ تـا ۲۵ سـال اسـت و اغلـب افـراد جویـای نام 
و جویـای فرصـت هسـتند، امیدبخـش اسـت. در ایـن نمایشـگاه فعـاالن حـوزه 
کسـب وکاری حضـور دارنـد که به تازگـی مدرک کارشناسـی خود را دریافـت کرده اند 

و بـرای فعالیـت خـود بخش خصوصـی را برگزیـده اند. 
کوشـش تبار تصریـح کـرد: پایه و اسـاس اشـتغال، نوآوری اسـت. بخـش خصوصی 
و دانش بنیـان کـه نوآورنـد،  بهـره وری ایجـاد می کننـد. مـا وقتی می خواهیم به رشـد 

هشـت درصـدی برسـیم باید بدانیـم که یک سـوم آن منـوط به بهره وری اسـت. 

حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی
سـیدعلی موسـوی جـم مشـاور وزیـر و مدیـرکل دفتـر وزارت تعـاون کار و رفـاه 
اجتماعـی در گفتگـو بـا بـازارکار در نمایشـگاه هـم افزایـی مدیرتیـت ایـران ۱۴۰۱ 
گفـت: وزارت کار بـرای حمایـت از کسـب و کارهـای خـرد و خانگـی برنامـه دارد.
وی افـزود: در ایـن راسـتا بـرای حمایـت از مشـاغل خانگـی بودجـه خوبـی مصوب 
شـده کـه در قالـب تسـهیالت یکصـد تا دویسـت میلون تومانـی پرداخت می شـود. 
مدیـرکل دفتـر وزارتـی وزارت تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی یکی دیگـر از فعالیت 
هـای وزارت کار در ایـن زمینـه را تسـهیل صـدور مجوزهـای کسـب و کار عنوان 
کـرد و گفـت: ایـن کار موجـب توسـعه فعالیـت هـای خانگـی و خـرد در کشـور 

شـده است.

گردشگری در خدمت هم افزایی ظرفیت های کشور
 بـه گـزارش بـازارکار، نشسـت »نقـش رویکـرد گردشـگری تعالی بخـش در مدیریـت 
گردشـگری کشـور« بـا حضـور منوچهـر جهانیـان، رئیس دانشـکده علوم گردشـگری 
دانشـگاه علم و فرهنگ در نخسـتین رویـداد هم افزایی مدیریت ایـران در مصلی تهران 

برگزار شـد.
در ایـن نشسـت کـه اعضـای انجمـن گردشـگری تعالی بخـش و مجموعه هـای پاویون 
گردشـگری حاضر در رویداد نیز حضور داشـتند، جهانیان با اشـاره به نقش گردشـگری 
در توسـعه فرهنگـی، اقتصـادی و اجتماعی کشـورها، به زمینه هـا و ضرورت های ترویج 
گفتمان گردشـگری تعالی بخش اشـاره کرد و ظرفیت های این رویکرد را برای توسـعه 

و تعالی گردشـگری کشـور تشریح کرد.
رئیـس دانشـکده علـوم گردشـگری دانشـگاه علـم و فرهنـگ بـا اشـاره بـه سـابقه 
رویکـرد تعالی بخشـی در گردشـگری گفـت: مناسـبات بیـن جامعه میزبـان محلی 
و گردشـگران بـا رویکـرد تعالی بخشـی باید تعریف شـود و اسـنادی چـون کدهای 

جهانـی اخالق گردشـگری بـر این مسـئله تأکیـد دارد.
بـه مدیریـت گردشـگری و محرک هـای آینـده گردشـگری  بـا اشـاره  جهانیـان 
بیـان کـرد: مدیـران گردشـگری بایـد بـا شـناخت و آگاهـی از مبانـی، آمـوزش و 
فرهنگ سـازی، توانمندسـازی جوامـع میزبـان و محلـی بتواننـد بـرای پـر رنگ تر 
کـردن عنصـر تعالی بخشـی در صنعـت گردشـگری عملکـرد مثبـت و سـازنده 
گردشـگری  مدیریـت  در  گردشـگران  مسـئولیت پذیری  چراکـه  باشـند؛  داشـته 

تعالی بخـش بسـیار اهمیـت دارد.

گزارش؛ امیرعلی بینام

گزارش بازارکار ازنخستین رویداد 
هم افزایی مدیریت ایران؛

استفاده از تشکل های 
مردمی برای توسعه 

نوآوری، اشتغال
و کارآفرینی

بیش از ۷۰۰ تشکل مردم نهاد، در »نمایشگاه و رویداد هم افزایی مدیریت ایران در ۱۴۰۱«، تجارب خودشان را برای حل مسائل مختلف جامعه به اشتراک گذاشتند.
به گزارش بازارکار، بیش از ۷۰۰ تشکل مردم نهاد با هدف محرومیت زدایی، در »نمایشگاه و رویداد هم افزایی مدیریت ایران در ۱۴۰۱«، تجارب خودشان 

را برای حل مسائل مختلف جامعه به اشتراک گذاشتند.
رویداد هم افزایی مدیریت در نخستین دوره برگزاری خود در صدد است تا حلقه وصلی میان مدیران کشور و شرکت ها، موسسات و گروه هایی باشد 
که دارای الگو، ایده و محصولی برای حل چالش های اساسی ایران عزیزمان هستند.این رویداد مبدا تحولی بزرگ در روند حکمرانی و حل نظام مسائل 

کشور خواهد بود. 
این نمایشگاه فرصت خوبی بود تا گروه های مختلف مردمی، استارت آپی، دانش بنیان و کارآفرین در کنار هم با نگاه هم افزایی به ترویج و توسعه ایده های 

کارآفرینانه برای حل مشکالت کشور در ابعاد ملی و محلی بپردازند.
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دعوت به همکاری

يك شركت EPC رتبه 5 در زمينه طراحي، تأمين، 
ساخت و بهره برداري سيستم هاي نوين تصفيه آب،

 نياز به يك نفر كارشناس فرآيند با مشخصات ذيل دارد:
Wave 1. تسلط به نرم افزار
IMS 2. تسلط به نرم افزار

 P&ID، PFD 3. تهيه مدارك مهندسي فرآيند نظير
و پروپوزال، حداقل 3 سال سابقه كار

بيمه تكميلي، ناهار، حقوق مكفي
لطفا رزومه های مرتبط به اين ادرس ايميل گردد .

Job@trustwater.ir
 https://bazarekar.ir/23492 : لینک

دعوت به همکاری

گروه شركت های ساخت و ساز بین المللی بیشمار 
جهت تكميل كادر خود در شهر يزد از افراد واجد شرايط 

زير دعوت به همكاری می نمايد.
مسئول دفتر: آقا/خانم، سابقه كارمهم نيست

تمام وقت، دارای تحصيالت دانشگاهی
آشنايی با مجموعه آفيس
آشنايی با اتوماسيون اداری
روابط عمومی باال و پر انرژی
بيمه، حقوق و مزايا پايه كار
واتساپ ۰۹۱۵۱۴۳۰۳۸۱

https://bazarekar.ir/23338 : لینک

دعوت به همکاری

راننده: 
آقا،  تمام وقت، حداكثر سن ۴۰ سال

حداقل ديپلم، دارای گواهينامه معتبر جهت نيسان يا 
ايسوزو  داشتن كارت پايان خدمت، مسئوليت پذير، امانت 

دار، بيمه، عيدی، پاداش
كارگر انبار:

 آقا، تمام وقت، حداكثر سن 35
مسئوليت پذير، امانت دار، حقوق طبق اداره كار

بيمه از روز اول، عيدی
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را

 به واتس اپ زير ارسال نمايند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نماييد.

واتساپ ۰۹۱۰۴۲۴۸۴۷۶
لینک :

https://bazarekar.ir/23207 

شركت آمای جهان گستر يکتا جهت تكميل كادر خود در استان يزد از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد.

دعوت به همکاری

يك شركت پخش در شیراز
 جهت تكميل كادر خود از واجدين شرايط زير 

دعوت به همكاری می نمايد:
كارشناس حسابداری

توانمند در اداره امور حسابداری و مالی شركت
آشنايی كامل به مسائل مالياتی و معامالت فصلی

تسلط كامل به نرم افزار سپيدار
داشتن تعهد و نظم و انضباط كاری

شنبه الی پنجشنبه
متقاضيان واجد شرايط می توانند از طريق راه اعالم شده 

در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند
واتس آپ ۰۹۱۷۱۱۶۰۶۲۳

لینک :

https://bazarekar.ir/22973 

دعوت به همکاری

 مدير مالی:آقا، تمام وقت، مشاركت در تدوين استراتژی
نظارت بر عملكرد مالی گروه

تالش در راستای بهره وری سازمان
نظارت بر اجرای اهداف برنامه ای مالی گروه

مدرك تحصيلی: كارشناسی و باالتر در رشته های مالی، 
حسابداری، مديريت، بازرگانی و كسب و كار

1۰ سال سابقه كاری مرتبط
سن ۴۰ الی 55 سال، حقوق مكفی و توافقی

 مدير حمل و نقل:آقا،  تمام وقت، تدوين استراتژی كالن 
حمل و نقل، نظارت بر برنامه ريزی حمل و نقل و عملكرد گروه

تالش در راستای ارتقاء و بهره وری سازمان
كارشناسی و باالتر در رشته های حمل و نقل، 

مديريت و كسب و كار، مهندسی صنايع
1۰ سال سابقه كاری مرتبط

سن ۴۰ الی 55، حقوق مكفی و توافقی
 از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 

ايميل زير ارسال نمايند.
recruitmentchanel@gmail.com

https://bazarekar.ir/22887 : لینک

لبنیات صباح جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد.

دعوت به همکاری

يك گروه صنعتی تولیدی با در اختيار داشتن خطوط 
توليد پيشرفته، ماشين آالت مجهز و تكنولوژی نوين 

صنعتی جهت يكی از شركت های زير مجموعه خود در 
حومه قزوين از نيروهای انسانی دارای تخصص، صالحيت 
دار و با تجربه جهت مشاغل مختلف مورد نياز خود بشرح 

ذيل دعوت به همكاری می نمايد .
 برنامه نويس كد شغلی ۱۱۱ آقا

 كارشناس شبکه كد شغلی ۱۱۲ آقا
 Help Desk كد شغلی ۱۱3 آقا

 كارشناس ايمنی كد شغلی ۱۱۴ آقا

 كارشناس منابع انسانی كد شغلی ۱۱۵
 كارشناس تولید كد شغلی ۱۱۶

 انباردار كد شغلی ۱۱۷ آقا
 كارمند دبیرخانه كد شغلی ۱۱۸ خانم

  از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه كامل خود 
را همراه يك قطعه عكس و با ذكر كد و عنوان شغلی مورد 
درخواست بصورت فايل PDF به ايميل زير ارسال نمايند.

  ايميل های فاقد چارچوب و اسلوب ترتيب اثر داده 
نخواهد شد.

Holding.hr.pt.cv@gmail.com  
https://bazarekar.ir/22884 : لینک

دعوت به همکاری

يك شركت فعال در زمینه واردات
 جهت تكميل كادر خود در استان  تهران از افراد واجد 

شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد.
مدير دفتر

 آشنايی كامل با انجام امور دفتری، برنامه 
Excel و Photoshop، Word

 آشنايی با ديجيتال ماركتينگ، توليد محتوای وب 
سايت و شبكه های اجتماعی،  دارای روابط عمومی باال

خانم،  تمام وقت
حسابدار

 حداقل سن 25 سال و حداكثر سن 35 سال
 دارای حداقل 5 سال سابقه كار حسابداری
 آشنايی با برنامه حسابداری شايگان سيستم

 آشنا به انجام كليه امور مالياتی و تحرير دفاتر قانونی
 آشنايی كامل با امور بيمه

آقا/ خانم،  تمام وقت
nastaran@ninidarya.co.ir 

https://bazarekar.ir/22879 : لینک

دعوت به همکاری

يك شركت تولیدی در راستای تكميل كادر خود در استان 
اصفهان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد.

 انباردار آقا- سرپرست شیفت تولید آقا
 كارشناس فروش و توسعه بازار- كارشناس تحقیق و توسعه

 كارشناس كنترل كیفیت و بازرسی

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

  لطفا از تماس تلفنی خودداری نماييد.
)Whatsapp( ۰۹۳۸۹۹۹۴۵۹۰ 
https://bazarekar.ir/22876 : لینک

رئيس جمهــور در ديــدار مديــران و محققــان ايــن نهــاد 
ــگان  ــت بوم نخب ــد زيس ــگاهی می توان ــرد: جهاددانش ــار ك اظه

ــد. ــح كن ــای بســياری را فت در كشــور باشــد و عرصــه ه
وی تصريــح كــرد:  ژن درمانــی و ســلول درمانی در مجموعــه 

ــت. ــرده اس ــدرت ك ــد ق ــور تولي ــرای كش ــگاهی ب جهاددانش
رئيســی در ايــن ديــدار از جهاددانشــگاهی خواســت بــرای 

مهاجــرت معكــوس نخبــگان، پيشــگام شــود.
ــنهادهای  ــا پيش ــود را ب ــت خ ــن موافق ــور همچني رئيس جمه
رئيــس جهاددانشــگاهی از جملــه تعييــن ايــن نهــاد بــه عنــوان 
متولــی نظــارت بــر فرآينــد انتقــال تكنولــوژی در واردات 
محصــوالت دانش بنيــان، تجهيــز و احيــای چاه هــاِی نفــت 
ــعه  ــرای توس ــازی ب ــانی و كادرس ــروی انس ــت ني ــرده و تربي ُم

ــرد. ــالم ك ــور اع كش
ــگران و  ــا پژوهش ــدار ب ــم دي ــی در مراس ــر رئيس ــت اهلل دكت آي
مديــران جهاددانشــگاهی بــا اســتقبال از اينكــه به درســتی ايــن 
نهــاد زيســت بوم نخبــگاِن ايــران ناميــده شــده اســت، موافقــت 
ــرد و  ــالم ك ــگاهی اع ــس جهاددانش ــنهاد ريي ــا پيش ــود را ب خ
گفــت: شــرط واردات در كشــور را انتقــال تكنولــوژی قــرار دهيــم 
ــگاهی  ــده جهاددانش ــر عه ــم را ب ــن مه ــازمانی اي ــارت س و نظ

می گذاريــم.
ــت اهلل  ــگاهی، آي ــی جهاددانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
دكتــر ســيد ابراهيــم رئيســی رييــس جمهــور 5 مردادمــاه 1۴۰1 
در آســتانه چهــل و دوميــن ســالروز تشــكيل جهاددانشــگاهی در 
مراســم ديــدار بــا پژوهشــگران و مديــران ايــن نهــاد كــه در محــل 
پژوهشــگاه رويــان برگــزار شــد، بــر نقــش اميدآفريــن مجموعــه 
ــود  ــاد را مول ــن نه ــرد و اي ــد ك جهاددانشــگاهی در كشــور تاكي
ــرای  ــمند ب ــی ارزش ــات علم ــأ خدم ــالمی و منش ــالب اس انق

كشــور دانســت.

جهاددانشگاهی توانسته نظریه های علمی
 را تبدیل به ثروت کند

شــهدای  يــاد  گراميداشــت  بــا  رئيســی  دكتــر  آيــت اهلل 
جهاددانشــگاهی و مرحــوم كاظمی آشــتيانی مؤســس پژوهشــگاه 
ــن  ــه علمــی اي ــن مجموع ــاره اي ــه مهــم درب ــان گفــت: نكت روي
ــی  ــای علم ــه ها و نظريه ه ــی انديش ــته به خوب ــه توانس ــت ك اس
ــه  ــور ك ــی از كش ــرده و در بخش هاي ــروت ك ــه ث ــل ب را تبدي
ــن  ــد. اي ــايی كن ــت، گره گش ــه اس ــی و نوآوران ــد كار علم نيازمن
ــز آن  ــر ني ــای ديگ ــد در بخش ه ــه باي ــی اســت ك ــان الگوي هم

ــم. ــال كني را دنب
رئيس جمهــور بــا بيــان اينكــه جهاددانشــگاهی بســياری از آرزوهــا 
و خواســته های كشــور در حــوزه علــم و فنــاوری را محقــق 
كــرده اســت، تصريــح كــرد: اگــر علــم و دانــش در كنــار منابــع و 
ظرفيت هــای كشــور قــرار گيــرد و دانايــی منجــر بــه توانايی  شــود، 

ــود. ــم ب ــم خواهي ــا شــاهد دســتاوردهای عظي در همــه عرصه ه

جهاددانشگاهی بهترین گام ها را در جهت استقالل 
و خودکفایی کشور برداشته است

ــتاوردهای  ــه دس ــاره ب ــا اش ــه ب ــت اهلل رئيســی در ادام ــر آي دكت
و  ژن درمانــی  زمينه هــای  در  جهاددانشــگاهی  ارزشــمند 
در  شــما  موفــق  كارهــای  داشــت:  اظهــار  ســلول درمانی، 

ــر معظــم  ــد رهب ــورد تاكي ــه م ــی ك ــلول درمان ــی و س ژن درمان
انقــالب نيــز قرارگرفتــه اســت در كشــور توليــد قــدرت ميكنــد 
ــای  ــی در بخش ه ــه خودكفاي ــر ب ــه منج ــتاوردها ك ــن دس و اي
ــم  ــر مه ــزء مظاه ــده ج ــان ش ــالمت و درم ــام س ــی از نظ مهم

ــی رود. ــمار م ــه ش ــور ب ــدرت كش ــتقالل و ق اس
ــگاهی  ــروز جهاددانش ــه ام ــه اينك ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه ريي
ــور  ــی كش ــتقالل و خودكفاي ــت اس ــا را در جه ــن گام ه بهتري
تجربه هــای  دارای  مجموعــه  ايــن  گفــت:  اســت  برداشــته 
ارزشــمند و نيروهــای كارآمــد و فرهيختهــای اســت كــه هركــدام 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــور ب ــرای كش ــی ب ــروت بزرگ ث

جهاددانشگاهی باید زیست بوم نخبگان ایران باشد
ــن  ــل و دومي ــا اســتقبال از شــعار چه ــت اهلل رئيســی ب ــر آي دكت
به درســتی  گفــت:  جهاددانشــگاهی  تشــكيل  ســالگرد 
جهاددانشــگاهی زيســت بوم نخبــگان ايــران ناميــده شــده 

ــد. ــران باش ــگان اي ــت بوم نخب ــد زيس ــاد باي ــن نه ــت و اي اس
رييــس جمهوربــا تاكيــد بــر ضــرورت برنامه ريــزی و تــالش برای 
بازگشــت نخبــگان بــه كشــور و حمايــت جــدی دولــت از ايــن 
رونــد، افــزود: افــزود: جهاددانشــگاهی پيشــتاز و پيشــران اقتصــاد 
زيســت بوم  در  نقش آفرينــان  مهم تريــن  از  و  دانش بنيــان 
ــت  ــزی درس ــا برنامه ري ــد ب ــه می توان ــت ك ــور اس ــوآوری كش ن
و كنشــگری حساب شــده، زمينــه را بــرای مهاجــرت معكــوس و 

بازگشــت نخبــگان بــه كشــور را فراهــم كنــد.

جهاددانشگاهی موردحمایت بدنه مدیریت کشور است
وی بــا بيــان اينكــه مجموعه جهاددانشــگاهی امــروز موردحمايت 
ــروز  ــه ام ــن مجموع ــه داد: اي ــت كشــور اســت ادام ــه مديري بدن
دارای تجربيــات بســيار گران ســنگ و ارزشــمند اســت كــه 
می توانــد بگويــد مــن آمادگــی دارم در حوزه هــای مختلــف 
ــای نفــت  ــردن چاه ه ــده ك ــاد اســتخراج و زن ــل ازدي كشــور مث

مــرده فعاليــت كنــم كــه اين هــا مطالــب كمــی نيســت. 
ــد  ــا تولي ــی ي ــان داروي ــاورزی و گياه ــوزه كش ــن در ح همچني
ــد كــه امــروز ايــن مــوارد  ــذور هيبريــدی حــرف جــدی بزن ب
ــا را  ــورها اين ه ــر كش ــاط دارد و ديگ ــردم ارتب ــفره م ــه س ب

ــويم. ــتقل ش ــا مس ــد م ــد و نمی خواهن ــا نمی خن ــه م ب
آيـت اهلل دكتـر رئيسـی بـا بيـان اينكـه ايـن اقداماتی كه شـما در 
جهاددانشـگاهی انجـام می دهيـد بسـيار اميدآفريـن اسـت كـه 
می توانـد كشـور را مسـتقل كنـد افـزود: انديشـه ها و نظريه ها در 
كشـور وجـود داردكـه بايد بـه عرصه عمـل، اجرا و توليد برسـد و 

بـا تجاری سـازی بتوانيـم صادرات داشـته باشـيم.
ــی  ــای مهم ــی از عرصه ه ــه يك ــان اينك ــا بي ــور ب ــس جمه ريي
ــا توانمنــد شــويم عرصه هــای علمــی  كــه دشــمن نميخواهــد م
و فناورانــه در كشــور اســت ادامــه داد: معنــای ايــن عنــوان 
جهاددانشــگاهی آن اســت كــه بســياری از اميدهــا و آرزوهــا تحقــق 
پيــدا كــرد. ايــن مجموعــه و نيروهــای توانمنــدی داردكه ثابــت كرده اند 

هــم می داننــد هــم می خواهنــد و هــم می تواننــد.

فعالیت قابل تقدیر جهاددانشگاهی در بحث درمان 
ناباروری و سرطان

ــی  ــر كاظم ــوم دكت ــره مرح ــاد و خاط ــت ي ــا گراميداش وی ب
درمــان  بحــث  در  جهاددانشــگاهی  اقدامــات  آشــتيانی 
نابــاروری خوشــحال كننده و ارزشــمند دانســت و گفــت: در 
ــه  ــف ازجمل ــای مختل ــا را در زمينه ه ــمن م ــه دش ــرايطی ك ش
ــرده اســت، دســتاوردهای  ــم ك ــاوری تحري ــم و فن در حــوزه عل
ارزشــمند جهاددانشــگاهی در دســتيابی بــه دانــش  روز دنيــا در 
ــوع  ــژه در موض ــردن آن به وي ــی  ك ــف و بوم ــای مختل عرصه ه
درمــان نابــاروری و همچنيــن پيشــگيری و درمــان انــواع 

ــت. ــی اس ــته قدردان ــزرگ و شايس ــی ب ــرطان، اقدام س
آيــت اهلل دكتــر رئيســی بــا بيــان اينكــه مهــم  نيســت كــه امــروز 
ــد  ــا آمده ان ــه دني ــق ب ــن طري ــودك از اي ــزار ك ــا ۴۰۰ ه ۴۰ ي
ــه دســت  ــش در كشــور ب ــن دان ــه اي ــم آن اســت ك ــزود: مه اف

ــت. ــده اس ــگاهی بومی ش جهاددانش

با موافقت رییس جمهور شرط واردات، انتقال تکنولوژی 
با نظارت جهاددانشگاهی می شود

بــا  خــود  آشــنايی  ســابقه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
فعاليت هــای جهاددانشــگاهی و تاكيــد بــر اينكــه كارهــای 
خودكفايــی  بــرای  مجاهدانــه ای  و  تحســين برانگيز  بســيار 
ــا  ــزود: ب كشــور توســط جهاددانشــگاهی انجــام شــده اســت اف
ــا شــرط واردات  ــه م ــس جهاددانشــگاهی ك ــن پيشــنهاد ريي اي
ــم و  ــاًل موافق ــم كام ــرار دهي ــوژی ق ــال تكنول ــور را انتق در كش
ــگاهی  ــده جهاددانش ــر عه ــم را ب ــن مه ــازمانی اي ــارت س نظ

ــد. ــی افت ــاق ب ــد اتف ــاً باي ــه حتم ــن روي ــم و اي می گذاري

جهاددانشگاهی تبدیل شود به باشگاه فکری
 و اندیشه ورزی برای همه نخبگان

رييــس جمهــور همچنيــن موافقــت خــود را بــا پيشــنهاد ديگــر 
دكتــر دهقانــی فيروزآبــادی بــرای آنكــه جهاددانشــگاهی بســتر 
ســيالی جــذب و حضــور نخبــگان، فرهيختــگان و انديشــمندان 
باشــد اعــالم كــرد و گفــت: ايــن مجمــوع می توانــد بــه باشــگاه 

ــای  ــگان در حوزه ه ــه نخب ــرای هم ــه ورزی ب ــری و انديش فك
ــد در  ــا بتوانن ــا آنه ــود ت ــل ش ــوآوری تبدي ــاوری و ن ــم و فن عل
ــود را  ــو خ ــه های ن ــا و انديش ــرات و ديدگاه ه ــگاه نظ ــن باش اي

ــه بالندگــی دســت يابنــد. مطــرح كننــد و ب

جهاددانشگاهی وظیفه کادر سازی و تربیت نیروی انسانی 
در کشور را بر عهده گیرد

رييــس جمهــور در ادامــه بــا بيــان اينكــه بنــده بــا ايــن 
پيشــنهاد دكتــر دهقانــی فيروزآبــادی كــه جهاددانشــگاهی 
ــر  وظيفــه كادر ســازی و تربيــت نيــروی انســانی در كشــور را ب
عهــده گيــرد موافــق هســتم گفــت: مــا نيــاز داريــم كــه در كنــار 
فرهيختــگان و انديشــمندان مــا دانش پژوهــان رشــد پيــدا كننــد 
و حقيقتــاً می تــوان گفــت اينجــا مجموعــه ای اســت كــه شــعار 

ــت. ــرده اس ــده ك ــم را زن ــا می تواني م
دكتــر رئيســی تاكيــد كــرد: مرحــوم كاظمــی آشــتيانی موســس 
ــود.  ــور ب ــان در كش ــاد دانش بني ــاد جه ــان نم ــگاه روي پژوهش
ايشــان توانســت بــا اتــكای بــه ظرفيت هــای كشــور و نيروهــای 
ــم و  ــوزه عل ــی را در ح ــول بزرگ ــالق تح ــد و خ ــد، كارآم متعه
ــد و ايــن ويژگــی آن مرحــوم بارهــا از ســوی  ــوآوری رقــم بزن ن

رهبــر معظــم انقــالب مــورد تجليــل قــرار گرفــت.

جهاددانشگاهی یک گامی نو در بستر گام دوم
 انقالب اسالمی بردارد

آيــت اهلل رئيســی در ادامــه بــه مشــكالت توليــد و ركــود 
ــكر از  ــن تش ــت: ضم ــرد و گف ــاره ك ــور اش ــا در كش كارخانه ه
ــه نظــر  ــد، ب همــه كارهايــی كــه در ايــن ۴۰ ســال انجــام دادي
بســتر  در  گامی نــو  يــك  بايــد  جهاددانشــگاهی  می رســد 
ــد  ــه می توان ــن رابط ــردارد و در اي ــالمی ب ــالب اس گام دوم انق

ــد. ــت باش ــك كار دول كم
از  را  علمــی  دســتاوردهای  تجاری ســازی  همچنيــن  وی 
بــا  و  دانســت  جهاددانشــگاهی  مســئوليت های  مهم تريــن 
ــذاری  ــق نام گ ــه در تحق ــن مجموع ــم اي ــش مه ــر نق ــد ب تاكي
ــارب و  ــال تج ــا انتق ــد ب ــگاهی می توان ــت: جهاددانش ــال، گف س
ــان  ــد دانش بني ــعه تولي ــرای توس ــود، ب ــتاوردهای خ ــن دس تبيي
ــن  ــد و نقــش مهمــی را در تحقــق اي و اشــتغال زا الگوســازی كن

ــد. ــا نماي ــمند ايف ــعار ارزش ش
رئيس جمهــور در بخــش پايــان ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اينكه 
پيشــرفت و عدالــت، محــور كار دولــت اســت و دانشــگاه ها اتــاق 
فكــر دولــت بــه شــمار می آينــد، اظهــار داشــت: نهادهــای علمــی 
ــی  ــه توان ــد ب ــه می توانن ــن زمين ــه جهاددانشــگاهی در اي ازجمل
مضاعــف ياريگــر دولــت باشــند و بــا تعريــف نظام مســائل كشــور 
و اولويت بنــدی آنهــا، مشــكالت كشــور را به صــورت علمــی 
ــگاهی  ــه روز جهاددانش ــدوارم روزب ــد و امي ــل كن ــه ح و فناوران

ــد. ــر باش بالنده ت
گفتنــی اســت دكتــر آيــت اهلل ابراهيــم رئيســی در ايــن مراســم 
ضمــن ادای احتــرام بــه مقــام واالی شــهدای جهاددانشــگاهی از 
نمايشــگاه دســتاوردهای جهاددانشــگاهی بازديــد كــرد و در ادامــه 
ــان  ــان در مي ــگران روي ــا پژوهش ــو ب ــد و گفت وگ ــن بازدي ضم

ــران و پژوهشــگران جهاددانشــگاهی ســخنرانی كــرد. مدي

رئیس جمهورماموریت جهاددانشگاهی را ترسیم کرد

مهاجرت معکوس نخبگان،الگوسازی اشتغال دانش بنیان
 و کادر سازی در حوزه علم و فناور ی 

ــرد:  ــد ك ــگاهی تأكی ــان جهاددانش ــران و محقق ــدار مدي ــی در دي ــلمین رئیس ــام و المس حجت االس
ــرد. ــده گی ــر عه ــور را ب ــانی در كش ــروی انس ــت نی ــازی و تربی ــه كادر س ــگاهی وظیف جهاددانش

ــرد:  ــد ك ــگاهی تأكی ــان جهاددانش ــران و محقق ــدار مدي ــی در دي ــلمین رئیس ــام و المس حجت االس
ــرد. ــده گی ــر عه ــور را ب ــانی در كش ــروی انس ــت نی ــازی و تربی ــه كادر س ــگاهی وظیف جهاددانش

ــورمان،  ــور كش ــی، رئیس جمه ــیدابراهیم رئیس ــلمین س ــام و المس ــازاركار، حجت االس ــزارش ب ــه گ ب
امــروز، چهارشــنبه ۵ مردادمــاه، در آســتانه چهــل و دومیــن ســالگرد تشــکیل جهاددانشــگاهی بــا حضــور 
ــف  ــای مختل ــگاهی در حوزه ه ــای جهاددانش ــا فعالیت ه ــك ب ــاد از نزدي ــن نه ــان اي ــگاه روي در پژوهش

آشــنا شــد.
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت سهند جام تبریز
 جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از 

افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
 مهندس مکانیک آقا
 مهندس شیمی آقا

 مهندس برق و الکترونیک آقا
 تکنسین تاسیسات آقا

 مهندس ابزار دقیق و کنترل آقا
 حسابدار

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

mazoujisorou@gmail.com  

لینک : 

https://bazarekar.ir/22871

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت مهندسی کانی فراوران تهران
 جهت تکمیل کادر خود از استان یزد از افراد واجد 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
سرپرست ماشین آالت سنگین معدنی

آقا، تمام وقت، سابقه کار مرتبط بیش از ۵ سال
توانایی مدیریت ماشین آالت

آشنایی حرفه ای با مکانیک ماشین آالت سنگین
توانایی مدیریت ماشین آالت، عیب یابی ماشین آالت
تعمیر و نگهداری، ارائه گزارش عملکرد ماشین آالت
محل فعالیت: یزد، کرمان و خراسان جنوبی )تمرکز 

فعالیت در استان یزد(، بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی، دارای امکانات رفاهی و اقامت برای 

کارکنان اقماری
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.
rezomeestekhdam2021@gmail.com

https://bazarekar.ir/22854 : لینک

دعوت به همکاری

معاون مدیر کارخانه 
کارشناسی ارشد،  مهندسی مکانیک یا مهندسی صنایع
سن حداکثر ۴۵ سال، سابقه کار حداقل ۵ سال مدیریتی

مسلط به فرآیندهای اجرایی کارخانه شامل مدیریت تولید، 
کنترل کیفیت، مهندسی، برنامه ریزی، فنی و تعمیرات، 

انبار، منابع انسانی، و…
توانمند در رهبری و هدایت تیم کاری

توانایی برنامه ریزی در ساماندهی بین واحدها
مسلّط بر دانش فنی و شیوه های نوین مدیریت

تسلط بر امور کلی کارخانه
تسلط کافی به مباحث مالی در حوزه عملیات و کنترل 

هزینه ها و بودجه بندی
تحلیل اطالعات و نتایج پایش و اندازه گیری فرآیندهای تولید

دارای نگرش استراتژیک
مسلط به اصول نگهداری و تاسیسات

تسلط به سیستم بهره وری و مدیریت منابع
اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری و رهبری

مسئولیت پذیر
متعهد، منضبط، توانمند در انجام کار گروهی

دارای روحیه یادگیری و پیشرفت
توانایی رفع تعارضات سازمانی، خالق و مبتکر

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل 
زیر ارسال نمایند.)لطفا در قسمت subject ایمیل عنوان 

شغل را ذکر نمایید.(
hr.shiraz@steelalborz.com

https://bazarekar.ir/22843 : لینک

شرکت صنایع استیل البرز در شیراز جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

دعوت به همکاری

 انباردار: آقا، تمام وقت،   حداکثر ۳۵ سال سن
  حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط در شرکتهای پخش

  آشنا با اصول و مفاهیم انبارداری
  آشنا با اصول ایمنی انبار،  فوق دیپلم

  دقیق، باهوش، پیگیر و منظم، پاداش، وام
  ناهار،  بن خرید،   هدایای مناسبتی،  حقوق ثابت باال

  بیمه تکمیلی رایگان،   طرح های انگیزشی
 موزع: آقا، تمام وقت، حداکثر ۳۵ سال، دیپلم

  سابقه کار در شرکت های پخش

  آشنا به شهرهای استان
  وضعیت جسمانی سالم،   توانایی کار با تبلت و ثبت فاکتور

  پاداش،  وام،  ناهار،  بن خرید،  هدایای مناسبتی
  حقوق ثابت باال، یمه تکمیلی رایگان

  طرح های انگیزشی
  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.
cv.tehran@caspiandc.com  

https://bazarekar.ir/22836 : لینک

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

دعوت به همکاری

کارشناس اکتشاف و دفترفنی: یک نفر آقا
 کارشناس یا کارشناس ارشد اکتشاف یا زمین شناسی

 تسلط به نرم افزار آفیس
 نظارت بر اجرای امور اکتشاف محوله و تهیه و ارائه 

گزارشات مربوطه
 انجام امور محوله در دفتر فنی کارگاه

 محل کار: کارگاه مس بیدستان، سمنان
کارشناس معدن  استخراج: یک نفر آقا

 کارشناس یا کارشناس ارشد

 سابقه کار معدن منگنز یا مس
 آشنا با روند استخراج رگه ای ، شناخت ماده معدنی مس و 

منگنز ، مسئولیت پذیر و فعال و دارای روحیه کار تیمی
 محل کار: کارگاه مس بیدستان ، سمنان

 ارسال رزومه:
Akamzarrin.co@gmail.com  

Subject لطفا عنوان شغل درخواستی در قسمت  
 ایمیل درج شود.

https://bazarekar.ir/22815 : لینک

شرکت صنعتی و معدنی آکام زرین فرآور گستر یزد 
جهت کارگاه بیدستان در استان سمنان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

دعوت به همکاری

یک شرکت در استان خوزستان، شهر بهبهان 

جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان 

خوزستان استخدام می نماید

 کارشناس کنترل پروژه:

 آقا، دارای سابقه کار

تمام وقت، حقوق ثابت ماهانه

از ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان، تسلط به امور دفتر فنی

۲۴ روز کار و ۶ روز استراحت

بیمه صبحانه ناهار فضای استراحت

دریافت حقوق بدون تاخیر

شرکت رتبه ۱ نفت گاز پتروشیمی

محل کار

استان خوزستان، شهر بهبهان

واتساپ ۰۹۱۶۵۰۰۰۶۴۰

https://bazarekar.ir/22774 : لینک

ــس  ــادی ریی ــی فیروزآب ــر روح اهلل دهقان ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
جهاددانشــگاهی در آســتانه چهــل و دومیــن ســالگرد تشــکیل 
ــدار  ــم دی ــور در مراس ــس جمه ــخنان ریی ــش از س ــاد، پی ــن نه ای
ــاه در  ــه ۵ مردادم ــگاهی ک ــران جهاددانش ــگران و مدی ــا پژوهش ب
ــان  به عنــوان  ــان ایــن نهــاد انجــام شــد گفــت: روی پژوهشــگاه روی
از  نمونــه ای  جهاددانشــگاهی،  موفــق  پژوهشــگاه های  از  یکــی 
چندیــن مجموعــه دیگــر در حوزه هــای صنعــت، کشــاورزی و 
ــاد  ــن نه ــی در ای ــای اجتماع ــگ و حوزه ه ــی، فرهن ــت غذای امنی

ــت. اس
وی ادامــه داد: در ســال ۸۶ رهبــر معظــم انقــالب بــه فرموده خودشــان 
بــرای قدردانــی از حرکت هــای علمــی عظیــم و وســیع کشــور از ایــن 
ــک موسســه  ــان ی ــد: موسســه روی ــد و فرمودن ــد کردن موسســه بازدی
موفــق و یــک نمونــه کامــل و چشــمگیر از آن چیــزی بــود و هســت 

کــه انســان آرزویــش را دارد، افتخــار جهاددانشــگاهی اســت.
ــه اینکــه جهاددانشــگاهی  ــا اشــاره ب ــادی ب ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
ــوه کار و  ــادی در نح ــک جه ــگاه ایدئولوژی ــا آن ن ــت ب ــته اس توانس
ــد  ــی باش ــای موفق ــن مجموعه ه ــده چنی ــری زاین ــت و پیگی مدیری
ــناخته  ــر ش ــا کمت ــن مجموعه ه ــیاری از ای ــود بس ــزود: بااین وج اف
ــد و آرزو  ــالب و نظام ان ــت انق ــان در خدم ــا دل وج ــا ب ــدند، ام ش
ــازوی تأثیرگــذار در خدمــت  دارنــد امــروز بتواننــد به عنــوان یــک ب

ــت جمهــوری اســالمی باشــد. ــی دول اهــداف عال

تجربه سیستمی قابل تکثیر جهاددانشگاهی
 در ایجاد مجموعه هایی همانند رویان

وی بـا بیـان اینکـه جهـاد مولـد چنیـن مجموعه هـای موفقـی بـوده 
و می توانـد باشـد تاکیـد کـرد: از همـه مهم تـر ایـن اسـت کـه تجربه 

سیسـتمی جهاددانشـگاهی در ایجـاد چنین مجموعه های پیشـرویی، 
امـروز قابـل تکثیـر و تسـری به تمـام مجموعه هاسـت.

رییــس جهاددانشــگاهی بــا بیــان اینکــه ایــن نهــاد به عنــوان 
ــم و  ــتر عل ــادی در بس ــت جه ــت حرک ــا ماهی ــی ب ــاد انقالب یک نه
ــا،  ــته، تجربه ه ــال گذش ــی ۴۲ س ــگاه در ط ــی دانش ــگ یعن فرهن
ــراز و نشــیب ها و خدمــات بســیار مؤثــری در آمــوزش و پــرورش  ف
ــت، پزشــکی و ســالمت  ــی، صنع ــی و اجتماع ــای فرهنگ در حوزه ه
ــی داشــته اســت ادامــه داد:  و همچنیــن کشــاورزی و امنیــت غذای
ــه  ــد ب ــا فرمودن ــالب باره ــر معظــم انق ــه رهب ــان مســتمری ک جری
ــان  ــل جری ــان اص ــی ورزم هم ــت م ــه آن محب آن ارادت دارم و ب
ــرای  ــدا ب ــاد در راه خ ــای جه ــر مبن ــه ب ــت ک ــگاهی اس جهاددانش
ــع در حوزه هــای مختلــف در  ــزرگ و رفــع موان برداشــتن بارهــای ب

ــوده اســت. ــوم ب ــن مرزوب ــل دشــمنان ای مقاب
ــای  ــوزه پیمایش ه ــتاوردهایی در ح ــه دس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی،  ــم صنعت ــامانه های عظی ــزات و س ــانی، تجهی ــی و انس اجتماع
پیشــرفت ها و کاربردهــای خدمــات حــوزه پزشــکی، ســالمت و 
ــی  ــه در نمایشــگاه جانب ــاورزی ک ــی و کش ــت غذای ــن امنی همچنی
ــوان و قابلیــت و از  ــه نمایــش درآمــد گوشــه ای از ت ــن مراســم ب ای
ــای  ــت مأموریت ه ــام و مدیری ــه سیســتمی انج ــر تجرب ــه مهم ت هم
بــزرگ واقعــی جهاددانشــگاهی اســت گفــت: جهاددانشــگاهی بــا ۴ 
شــاخصه ممتــاز کــه در ادامــه اشــاره می شــود یــک فرصــت ملــی 

ــرای کشــور و انقــالب اســت. واقعــی ب

 معرفی چهار شاخصه ممتاز  جهاددانشگاهی 
ــاز   ــاخصه ممت ــن ۴ ش ــریح ای ــادی در تش ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
ــی  ــای عملیات ــازمانی و موفقیت ه ــه س ــه »تجرب ــگاهی ب جهاددانش
و کاربــردی از زمــان دفــاع مقــدس تاکنــون«؛ »فرهنــگ کاری 
جهــادی و باهمــت نخبگانــی از جنــس نخبــگان متعهــد و دغدغــه منــد 
و دلســوز کشــور بــا مشــخصه های مجاهــدت خســتگی ناپذیر و 
ــات  ــود امکان ــا باوج ــا و ارزش ه ــیر آرمان ه ــتیزی در مس دشمن س
ــا بســیاری از ســازمان ها«؛ »شــبکه  بســیار محــدود و در مقایســه ب
کشــوری خوشــنام و مــورد توجــه ویــژه رهبــر انقــالب و دلســوزان 
و  قانونــی  »ظرفیت هــای  و  دوران هــا«  همــه  در  بــودن  نظــام 
ســاختاری به عنــوان یــک نهــاد عمومــی در حــوزه علــم، فنــاوری و 
نــوآوری« اشــاره کــرد و افــزود:  بــر اســاس تجربــه نهادهــای مولــود 
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــالب در کشــور جهاددانشــگاهی در زمینه ه انق
ــت. ــالب اس ــرمایه های انق ــن س ــن و پرظرفیت تری ــی از قابل تری یک

آمادگی جهاددانشگاهی برای پذیرش مسئولیت ها 
و مأموریت های بزرگ ملی

رییــس جهاددانشــگاهی بــا بیــان اینکــه امــروز کــه دولــت عــزم جــدی 
بودجــه،  و  مالــی  ســاختارهای  اصــالح  اقتصــادی،  جهــاد  در 
ــا گفتمــان انقــالب اســالمی دارد،  توســعه اشــتغال و امیدآفرینــی ب
جهاددانشــگاهی نیــز خــود را به صــورت کامــل و تــام یکــی از 
خدمتگــزاران و وظیفــه منــدان عرصــه خدمــت بــه مــردم و دولــت 
می دانــد تاکیــد کــرد: در ایــن مســیر آمــاده پذیــرش مســئولیت ها 
و  توانمندی هــا  بــا  متناســب  ملــی  بــزرگ  مأموریت هــای  و 

ــت. ــوزه اس ــر ح ــود در ه ــای خ قابلیت ه
وی بــا بیــان اینکــه امــروز یکــی از بزرگ تریــن میدان هــای 
ــور  ــگان کش ــت از نخب ــظ و حمای ــه حف ــمن، جبه ــا دش ــارزه ب مب
ــا  ــته ها ، مجموعه ه ــا ، هس ــتعدادها، ظرفیت ه ــه داد: اس ــت ادام اس
و شــرکت های دانش بنیــان از بزرگ تریــن ســرمایه های کشــور 

هســتند کــه جهاددانشــگاهی بزرگ تریــن وظیفــه جهــادی خــود را 
حفــظ ایــن ســرمایه ملــی می دانــد. عمــوم نخبــگان کشــور وقتــی 
بــه احســاس معنایــت، مفیــد بــودن و تأثیرگــذار بــودن می رســند، 
ــاس کننــد در  پــر امیــد و هیجــان تــالش می کننــد کــه احس
ــاری از بارهــای کشــور ســهم  حــل مســائل بزرگــش و برداشــتن ب

ــد. و شــرکت دارن

جهاددانشگاهی می تواند متولی حوزه نوآوری
 به معنای خاص کلمه شود

ــر اینکــه جهاددانشــگاهی  ــد ب ــا تاکی ــادی ب ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
ــت  ــد مأموری ــده دار چن ــد عه ــه دارد می توان ــی ک ــا آن قابلیت های ب
ــوان محــور  ــود و به عن ــزرگ کشــور ش ــرای حــل مســائل ب ــی ب مل
ــا اســتفاده از شــبکه و ظرفیــت همــه ایــن مجموعه هــا، نخبــگان  ب
ــت:  ــاند گف ــام برس ــه انج ــزرگ را ب ــای ب ــرکت ها، مأموریت ه و ش
توســعه  بــرای  دانش بنیــان  شــرکت های  از  حمایــت  جریــان 
فنــاوری در بســتر معاونــت علمــی و فنــاوری بــا ســایر مجموعه هــا 
ــاز دارد  ــروز کشــور نی ــا ام ــات ارزشــمندی داشــته اســت، ام توفیق
نهــادی عمومــی ماننــد جهاددانشــگاهی متولــی حــوزه نــوآوری بــه 
معنــای خــاص کلمــه پذیــرش کارهــای بــزرگ و تقســیم کار ملــی 

ــد. ــده باش ــان ایجادش ــای دانش بنی ــن ظرفیت ه بی
رییــس جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز روز بهره بــرداری 
ــت  ــه برک ــن ســال ها ب ــه در ای ــری اســت ک ــای بی نظی از ظرفیت ه
انقــالب اســالمی در ایــن حوزه هــا شــکل گرفته اســت عنــوان کــرد: 
جهاددانشــگاهی بــا داشــتن تجربــه اجــرا و عملیــات در عرصــه کار 
ــاوری  ــد فن ــه تولی ــرف و تجرب ــات ازیک ط ــت و خدم ــی صنع واقع
ــر  ــوی دیگ ــاوری از س ــای فن ــرکت ها و مجموعه ه ــا ش ــادل ب متع
می توانــد آن حلقــه میانــی اصلــی باشــد تــا زنجیــره ی تولیــد ارزش 

را کامــل کنــد.

معرفی توانمندی های شبکه جهاددانشگاهی 
وی بــا بیــان اینکــه در مســیر تحقــق ایــن هــدف بــزرگ بــا 
می تــوان  جهاددانشــگاهی  شــبکه  توانمندی هــای  بــه  توجــه 
ــد  ــوآوری و تولی ــز ن ــاد مرک ــزود: ایج ــرد اف ــرح ک ــنهاداتی مط پیش
ــی،  ــلول درمان ــوزه س ــه ح ــکی در س ــرفته پزش ــوالت پیش محص
ــرای  ــد ب ــاخت تولی ــوان زیرس ــت به عن ــی باف ــی و مهندس ژن درمان
ــاد  ــا؛ ایج ــن حوزه ه ــور در ای ــان کش ــرکت های دانش بنی ــه ش هم
ــتفاده  ــا اس ــرل ســرطان ب ــی پیشــگیری و کنت ــه مل شــبکه و برنام
منابــع  از  جهــاد  بهره منــدی  و  کشــور  ظرفیت هــای  همــه  از 
ــه ای  ــهروندان نمون ــان ش ــای درم ــش هزینه ه ــی و کاه صرفه جوی

از ایــن پیشــنهاد ها اســت.
رییــس جهاددانشــگاهی در ادامــه پیشــنهادهای خــود در ایــن زمینه 
بــه ایجــاد شــبکه ملــی ســاخت، تجهیــز و تولیــد آب شــیرین کن ها 
و تجهیــزات انتقــال آب بــرای اســتفاده شــرب، کشــاورزی و صنعتــی 
ــت  ــاد برداش ــرده و ازدی ــای م ــای چاه ه ــت احی ــض مأموری و تفوی
ــاد در بخشــی  ــدل ســهیم شــدن جه ــا م ــای پیشــرفته ب بهروش ه
ــروش در صــورت موفقیــت اشــاره کــرد  از درآمدهــای حاصــل از ف
ــرای توســعه توانمندســازی و  و افــزود: همچنیــن مأموریــت ملــی ب
رشــد مشــاغل خــرد و خانگــی به عنــوان یــک ظرفیــت عظیــم ملــی 
می توانــد بــه جهاددانشــگاهی تفویــض شــود زیــرا بــا وجــود ســهم 
ــفانه  ــوزه متأس ــن ح ــا در ای ــورهای دنی ــدی کش ــش از ۱۲ درص بی
ــن  ــهم دارد. همچنی ــد س ــر از ۳ درص ــوزه کمت ــن ح ــران ای در ای
ــت  ــی دیگــری کــه دول ــت مل ــن نهــاد آمادگــی دارد هــر مأموری ای

ــه در  ــاد ک ــی جه ــای مل ــند توانمندی ه ــه س ــه ب ــا توج ــرم ب محت
اولیــن فرصــت تقدیــم خواهــد شــد عهــده دار شــود.

پنج پیشنهاد اجرایی رییس جهاددانشگاهی به رییس جمهور
ــنهاد  ــد پیش ــخنانش چن ــان س ــادی در پای ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
اجرایــی کــه می توانــد کارآمــدی شــبکه جهاددانشــگاهی را افزایــش 
دهــد تقدیــم رییــس جمهــور کــرد گفــت: درصورتی کــه بــه نحــوی 
ــه  ــند ک ــن باش ــه ای ــزم ب ــی مل ــات خارج ــا و خدم ــام خریده تم
خریــد یــا به کارگیــری خدمــات خارجــی صرفــاً بــا پیوســت انتقــال 
تکنولــوژی انجــام گیــرد اتفاقــات بســیار مبــارک در توســعه کشــور 
ــن زمینــه  ــاد. در ای و کــم شــدن وابســتگی های کشــور خواهــد افت
ــای  ــوژی در خریده ــال تکنول ــئولیت انتق ــود مس ــنهاد می ش پیش
خارجــی بــزرگ حداقــل در بعضــی حوزه هــای تخصصــی بــه 

ــزام شــود . جهاددانشــگاهی ال
وی بــا بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی به عنــوان یــک محیــط پویــا و 
ــر در  ــن و مؤث ــه ی امیدآفری ــک تجرب ــد ی ــی می توان ــده تخصص بالن
ــرای فرصت هــای مطالعاتــی دانشــجویان،  تربیــت نیــروی انســانی ب
ــد  ــگان باش ــربازی نخب ــت س ــای خدم ــن دوره ه ــاتید و همچنی اس
ادامــه داد:  بســیاری از کســانی کــه چنیــن تجربــه ای را در 
ــدند. از  ــر ش ــدگار و مؤث ــور مان ــتن در کش ــگاهی داش جهاددانش
طرفــی پویایــی جهــاد بــه جــذب نیروهــای جــوان، کســب تجربــه 
ــن نهــاد اســت، همان طــور کــه بارهــا مــورد تائیــد  و خــروج از ای
رهبــر انقــالب بــوده اســت، جهاددانشــگاهی بایــد بتواننــد بســتری 
ســیال و جــوان بــرای تربیــت دانشــجویان و فارغ التحصیــالن 

ــد. ــگاهی باش دانش
رییــس جهاددانشــگاهی بــا انتقــاد از اینکــه متأســفانه بعضــی 
قوانیــن کــه در مــورد نهــاد عمومــی غیردولتــی به صــورت یکجــا و 
بــدون مالحظــه شــرایط تغییــر و تعبیــر می شــود مشــکالت جــدی 
ــد  ــگاهی بای ــت: جهاددانش ــت گف ــرده اس ــاد ک ــیر ایج ــن مس در ای
ــدود  ــتخدامی مح ــای اس ــارغ از قالب ه ــیال و روان و ف ــد س بتوان
دولتــی از ظرفیــت جوانــان کشــور اســتفاده کنــد، لــذا خواهشــمند 

ــه شــود. ــن موضــوع در نظــر گرفت ــرای ای ــدات الزم ب اســت تمهی
ــع  ــت جهاددانشــگاهی در شــورا و مجام ــان اینکــه عضوی ــا بی وی ب
علمــی کشــور کــه در حوزه هــا فنــاوری و نــوآوری تصمیــم ســازند 
قطعــاً می توانــد تأثیرگــذار و منشــأ اثــرات خــوب باشــد ادامــه داد: 
ــن  ــای اســتانی جهاددانشــگاهی، ای ــه شــبکه ظرفیت ه ــا توجــه ب ب
ــد بعضــی  ــه صالحدی ــد در ســفرهای اســتانی بســته ب نهــاد می توان
ــع  ــای صنای ــان، احی ــد مباحــث درم ــده مانن ــای روی زمین مان باره
ــت  ــت و بهداش ــائل محیط زیس ــل، مس ــه تعطی ــای نیم و کارخانه ه
ــی و …  را  ــی و فرهنگ ــات اجتماع ــکاری در موضوع ــماند، هم پس

بــه عهــده بگیــرد.
ــه  ــور ب ــس جمه ــه ریی ــن تشــکر از حســن توج ــان ضم وی در پای
ایــن نهــاد گفــت:  امیــدوارم جهاددانشــگاهی بتوانــد در دوران دولــت 
ــران و  ــرفت ای ــی پیش ــران اصل ــی از بازیگ ــیزدهم یک ــی س مردم

قــوی باشــد.
ــن  ــی در ای ــم رئیس ــت اهلل ابراهی ــر آی ــت، دکت ــی اس گفتن
ــهدای  ــام واالی ش ــه مق ــرام ب ــن ادای احت ــم ضم مراس
ایــن  دســتاوردهای  نمایشــگاه  از  جهاددانشــگاهی 
ــران و  ــان مدی ــه در می ــرد و در ادام ــد ک ــاد بازدی نه

پژوهشــگران جهاددانشــگاهی ســخنرانی کــرد.

رییس جهاددانشگاهی در مراسم دیدار رییس جمهور با پژوهشگران و مدیران این نهاد: 

جهاددانشگاهی باید بتواند بستری برای تربیت و جذب دانشجویان
 و فارغ التحصیالن فارغ از محدودیت های استخدامی باشد

ــگاهی  ــران جهاددانش ــگران و مدی ــا پژوهش ــور ب ــس جمه ــدار ریی ــم دی ــادی در مراس ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
ــرای  ــی ب ــت مل ــد مأموری ــده دار چن ــد عه ــه دارد می توان ــی ک ــا قابلیت های ــاد ب ــن نه ــه ای ــان اینک بابی
حــل مســائل بــزرگ کشــور شــود گفــت: امــروز کشــور نیــاز دارد تــا نهــادی عمومــی ماننــد جهاددانشــگاهی، 
متولــی حــوزه نــوآوری بــه معنــای خــاص کلمــه بــا پذیــرش کارهــای بــزرگ و تقســیم کار ملــی بیــن ظرفیت های 

ــد. ــان باش دانش بنی
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»میشــه، خوبــم میشــه«، زیــر لــب تکــرار کــرد و زیــر طــاق ضربــی، 
ــوالت  ــان محص ــه ج ــاد ب ــی افت ــه قدیم ــوار صندوقچ ــه دی ــوار ب دی
ارگانیــک؛ بی امــان ورز مــی داد و بعــد هــم پــای دســتگاه های 
ــود و در  ــه ای ب ــی حرف ــید، خیل ــان کش ــه می ــش را ب ــک و بزرگ کوچ
ــا  ــم ب ــش را ه ــدان فراخ ــه چن ــنتی ن ــای س ــاده؛ فض ــال س ــن ح عی
طاقچه هــای ترمــه پــوش و گردســوزهای از نفــس افتــاده چنــد دهــه 
پیــش تزییــن کــرده و دم بــه دم بــا عطــر ترخــون و نعنــا حــال و هــوای 

ــاند. ــامم می رس ــه مش ــه را ب ــادر بزرگ ــه م خان
»میشــه، خوبــم میشــه« زیــر لــب تکــرار کــرد و زیــر طــاق ضربــی، 
ــوالت  ــان محص ــه ج ــاد ب ــی افت ــه قدیم ــوار صندوقچ ــه دی ــوار ب دی
ارگانیــک؛ بی امــان ورز مــی داد و بعــد هــم پــای دســتگاه های 
ــود و  ــه ای ب ــی حرف ــید، خیل ــان کش ــه می ــش را ب ــک و بزرگ کوچ

ــاده. ــال س ــن ح در عی
ــوش و  ــای ترمه پ ــا طاقچه ه ــش را ب ــدان فراخ ــه چن ــنتی ن ــای س فض
گردســوزهای از نفــس افتــاده چنــد دهــه پیــش تزییــن کــرده بــود و 
دم بــه دم بــا عطــر ترخــون و نعنــا حــال و هــوای خانــه مــادر بزرگــه 
ــم  ــروع کردی ــوهرم ش ــا ش ــت: »ب ــاند و می گف ــامم می رس ــه مش را ب
و شــد، االن هــم خــدا را شــکر حســابی جــا افتادیــم و از ایــن گوشــه 

تــا آن گوشــه نقشــه مشــتری داریــم.
تعریــف از خــود نباشــد بعضــی  از مشــتری ها بــرای امــروز و دیــروز نیســتند و از 
همــان 10، 12ســال پیــش دائمــا از مــا خریــد می کننــد و بعــدش هــم بــرای قــوم 

ــا هــم کــم نمی گــذارم.« و خویش شــان ســفارش می دهنــد؛ البتــه م
شــانه بــه شــانه اش زانــو شکســتم و نشســتم؛ عکــس نــور و یــک عالمــه ســبزی 
دور و بــرش، نشســته بــود تــوی چشــمانش و دمــی پلــک نمــی زد، انــگار نــه انــگار 
ــکافد،  ــم می ش ــم ات ــه گمان ــت، ب ــازه اس ــر و ت ــای ت ــا خوراکی ه ــر و کارش ب س

آخــر ریــز ریــز دقــت می کــرد تــا مبــادا چیــزی از قلــم بیفتــد.
ــر  ــد و عط ــر را ورمی چی ــبزی های معط ــه س ــی ک ــت و ریزبین ــان  دق ــا هم ب
نــاب عرقیــات ســنتی اش مهمــان ســالن فــروش بــا طــاق ضربــی شــده بــود، دل 
ــش  ــس و پی ــت و پ ــی می انداخ ــم نگاه ــداری نی ــپرد و گهگ ــم س ــه حرف های ب
می گفــت: »20 نــوع محصــول داریــم از عرقیــات گیاهــی تــا رب، ســرکه ســیب، 
شــیره انگــور و ادویه جــات؛ بــا مــواد اولیــه ســالم و مطمئــن چــون ســامت مــواد 

خیلــی مهــم اســت.
ــت از  ــید و رضای ــد رس ــتری های جدی ــوش مش ــه گ ــوش ب ــت، گ ــن کیفی همی
محصــوالت نقــل خانه هــا شــد و االن از تهــران، همــدان، کرمانشــاه و شــهرهای 
دیگــر مشــتری داریــم. بابــت درآمــد هــم بایــد شــکرگزار خــدا باشــیم، درســت 
ایــن کار فصلــی اســت امــا در کنــار هــم مشــغول هســتیم و بــرای پنــج نفــر دیگــر 
کــه اکثــرا از خانــواده مددجویــان یــا اهالــی روســتا هســتند، شــغل ایجــاد شــده، 
هــر چنــد مــازاد بــر این هــا هــم 10 نفــری شــغل غیرمســتقیم و مرتبــط دارنــد.«

تونلی از کشاورزی سنتی صرف به تولیدات خانگی به روز
 کنجــی از ایــن ســالن فــروش ســنتی و کارگاه ور دل حیــاط در خانــه ای وســط 
روســتایی خــوش و آب هــوا، یــک چهارپایــه  چوبــی بــا نقــش و نــگار مهمانــدار 
یــک عالمــه محصــوالت خانگــی خانــم آقامایــی شــده و بــازار پیــدا کــرده بــود، 
اصــا روســتای »مبارک آبــاد« تویســرکان  مســیر خواهــان ایــن تولیــدات شــده، 
دوســت و آشــنا از دور و نزدیــک می آینــد و بــرای یکــی دو ســال خریــد می کننــد 

و ُمهــر تاییــد می زننــد بــر تــاش شــبانه روزی خانــم آقامایــی و همســرش.
ــرش  ــنی مه ــودم و چاش ــوالت ب ــم محص ــگ و طع ــادوی رن ــو ج ــم مح ــن ه م

را می چشــیدم و در فضــای عطرآگیــن کارگاه دنبــال ُگل کــردن صحبــت و 
ــدازی شــغل خانگــی  ــودم، پــس بی معطلــی داســتان راه ان جــواب، ســوال هایم ب
ــرش لواشــک های  ــی را وقتــی او مشــغول ب ــه مل ــوان کشــاورز نمون و کســب عن
ــا انجــام کارش  ــان ب ــم همزم ــود پرســیدم، فاطمــه خان ــاب ب ــگ و لع خــوش رن
تعریــف می کــرد و می گفــت: »قدیــم فقــط کشــاورزی بــود و مقــداری از 
ــان  ــه فکرم ــه ب ــا اینک ــم ت ــرآوری می کردی ــد ف ــی می مان ــه باق ــوالت ک محص
رســید آســتین بــاال بزنیــم و ریــز و درشــت محصــوالت خانگــی را تولیــد کنیــم.

ــاری  ــه و آزمــون و خطــا پیشــرفت کردیــم، حتــی چندب ــا تجرب ــد ب ناگفتــه نمان
ــق کار دســتم  ــی قل ــی بعــد از مدت ــم ننشســت و نفروختیــم ول ــه دل تولیــدات ب
آمــد و بــا کمــک همســرم کارگاه را اداره کردیــم آن هــم بــا تمرکــز روی نــکات 

بهداشــتی، کیفیــت، تنــوع کار و از همــه مهمتــر اســتفاده از ضایعــات.
ــم  ــم، مثــا ضایعــات رب را کــود می کنی ــز نداری ــا ضایعــات و دورری در کارگاه م
یــا بعــد از آمــاده کــردن آبلیمــو، گوشــت لیمــو را خشــک و پــودر لیمــو درســت 

ــرج  ــه خ ــکار ب ــد ابت ــان تولی ــتش زم ــدار دارد؛ راس ــی طرف ــه خیل ــم ک می کنی
می دهیــم.«

»میشه، خوبم میشه«
دوبــاره زیــر لــب بــرای خــودش گفــت »میشــه، خوبــم میشــه«؛ راســت می گفــت 
تولیــدات کیفــی و خوشــمزه امروزشــان دســترنج ســالها تــاش بــود و امــروز 

بــه ثمــر نشســته و نتیجــه داده و بــه قــول خودمانی هــا خــوب شــده بــود.
همـان طـور کـه مشـغول رتـق و فتـق کارهـای کارگاه بود سـراغ سـالن سـنتی را 
گرفتـم و پشـت بنـدش پرسـیدم از کار در خانـه راضـی هسـتی، فاطمـه خانم هم 
بـه نشـانه تاییـد و رضایـت سـر تکان مـی داد و چشـم می بسـت و می گفـت: »کار 
داخـل خانـه بـرای خانم هـا خیلی بهتـر از بیرون اسـت چون هم به خانـه و زندگی 
رسـیدگی می کننـد و هـم درآمدزایـی دارنـد، موقعیـت خیلی خوبی اسـت از همه 

لحـاظ مـن هـم  اسـتقبال کـردم و با سـلیقه تمام دسـت به کار شـدم.

االن هــم اگــر بــه 10 ســال پیــش برگردیــم بــاز شــغل خانگــی را انتخــاب می کنیم و 
بــا ابتــکار و عشــق بــرای محصوالتمــان مایــه می گذاریــم مثــل ســالن فــروش ســنتی 

کــه مــورد توجــه مشــتری ها قــرار گرفــت، ناگفتــه نمانــد ایــن ایــده شــوهرم بود.
کارگاه گوشــه حیــاط بنــا شــده و پشــت ایــن کارگاه یــک انبــاری قدیمــی بــود؛ 
ــرم ســنتی  ــا همــان ف ــه ســر و گوشــش بکشــیم و ب تصمیــم گرفتیــم دســتی ب
ــیم؛  ــته باش ــروش محصــول داش ــرای ف ــی ب ــا محل ــم ت ــازی کنی ــا را بازس اینج
ایــن شــد کــه ســالن ســنتی خیلــی خواهــان پیــدا کــرده و مشــتری ها حداقــل 

ــد.« ــت می گذرانن ــن فضــا وق ــم ســاعتی در ای نی

قانونی به نام همدلی و همراهی
نوبتـی هـم کـه بود، نوبت شـربت گاب بـود که از سـر صبح هوش از سـرم برده و 
هـوس چشـیدنش بـه جانم افتـاده؛ خانـم آقامایی بـا ذوق تمام در لیوانی سـنتی 
شـربت گاب تعارفـم می کـرد و بـا آب و تـاب ادامه مـی داد: »قانـون اول کارگاه ما 
تقسـیم کار اسـت و حسـاب من و تـو ندارد؛ البته بیشـتر به خاطر همـدل و همراه 

بـودن ماسـت، در مجموع اتفاق نظـر داریم.
قانـون دوم هـم اهمیـت رضایـت مشـتری اسـت، همیشـه به مشـتری ها سـفارش 
می کنـم اگـر راضـی نبودیـد یـا محصـول کیفـی نبـود، مجـدد سـفارش را بـدون 
دریافـت هزینـه ارسـال می کنـم کـه البتـه در این سـال ها فقـط یکبار پیـش آمد؛ 
قانـون بعـدی هـم خوشـحالی مـا از سـفره ای اسـت که پهن شـده و در کنـار چند 
نفـر دیگـر لقمـه نانـی می خوریـم، تـا جایی کـه آخر وقـت دسـتمزد همـکاران را 

می دهیـم خوشـحالی و شـوق از آنهـا بـه مـا منتقـل می شـود.«
ــه  ــن هم ــم؛ ای ــه بگذری ــم ک ــه خان ــی فاطم ــته کارگاه خانگ ــای نانوش از قانون ه
پشــتکار و ابتــکار خــودی نشــان می دهــد، راســتش را بخواهیــد بــاز هــم مشــغول 
بــود و البــای کارهایــش گپ وگفتــی هــم مــی زد و می گفــت: »تمــام مجوزهــای 
بهداشــتی را گرفتیــم و محصــوالت صــد درصــد طبیعــی تولیــد می کنیــم بــدون 

ذره ای مــواد افزودنــی یــا حتــی رنــگ، کامــا ارگانیــک و طبیعــی.
بــه همیــن خاطــر کــه از شــهرهای دور هــم مشــتری داریــم مثــا ســاالنه حــول 
و حــوش ۶ میلیــون تومــان بــرای یــک خانــواده مشــهدی محصــول می فرســتیم 

و چندیــن ســال اســت کــه مشــتری پــر و پــا قــرص مــا هســتند.
ــد  ــد و درآم ــان تولی ــع خودم ــد وس ــده در ح ــث ش ــکات باع ــن ن ــت همی رعای
داشــته باشــیم، تــا جایــی کــه ســال گذشــته ۳ تــن رب گوجه فرنگــی و 4 هــزار 
لیتــر ســرکه ســیب یــا ده هــا کیلــو انــواع ســبزی خشــک تولیــد کردیــم و اکثــرا 

ــد.« ــداری کردن ــوری خری ــتری ها حض مش

سرسوزن ذوق و کمی پشتکار
ــودم،  ــی ب ــم آقامای ــنتی  خان ــروش س ــالن ف ــان س ــه مهم ــاعتی ک ــی دو س یک
ــود، گاهــی ســراغ ســبزی های خشــک شــده را می گرفــت و  حســابی مشــغول ب
دمــی هــم بــه مرباهــای جــور و واجــور ســر مــی زد، دقایقــی هــم بــه ســوال های 
ــی  ــرد ول ــا نمی ک ــاش را ره ــه ای کار و ت ــی داد، لحظ ــخ م ــتم پاس ــز و درش ری
کام هــای آخــرش را بــه نفســی تــازه و تکیــه بــر نیمکــت چوبــی پیونــد مــی زد و 
می گفــت: »خانم هــا داخــل خانــه می تواننــد بــه راحتــی بــا ســر ســوزن قریحــه 
ــازی و  ــی در فضــای مج ــای وقت گذران ــه ج ــند، ب ــته باش ــد داش ــلیقه درآم و س
ــا مشــاغل دیگــری  ــا گوشــی محصــوالت خانگــی ی ســرگرم کــردن خودشــان ب

خانگــی مثــل قالیبافــی را امتحــان کننــد.
ــرای کســب درآمــد اســت؛ البتــه  ــن فرصــت ب تولیــد محصــوالت خانگــی بهتری
ــواده و همسرانشــان می شــوند، مــن  ــر کســب درآمــد کمــک خــرج خان عــاوه ب
هــم پــی عاقــه ام را گرفتــم و ادامــه دادم، آشــپزی و خانــه داری را دوســت داشــتم 

و همیــن ســبب شــد دل بــه کار بدهــم و از آن لــذت ببــرم.«

کسب  وکار خانگی زیر طاق ضربی 

 اینجا خبری از دورریز نیست



9
تامین اجتماعی 

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

 دوشنبه 10 مرداد 1401-3  محرم  1444-1 آگوست  2022 - سال بیست و دوم - شماره 1272

دعوت به همکاری

بنياد مسکن استا ن زنجان 
 شرایط عمومی

۱- تابعیت جمهوری اسالمی ایران
۲- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

۳- اعتقاد به دین مبین اسالم
۴- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

۵- داشتن سالمت جسمانی، روانی و توانایی انجام کار
۶- داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم ) به استثنای معافیت پزشکی ( برای آقایان

۷- حداکثر سن ۳۵ سال تمام برای مدرک کارشناسی و ۳۷ سال تمام برای کارشناسی ارشد
۸- دارا بودن سابقه کار مفید و مرتبط

۹- دارا بودن حداقل معدل کل ۱۴ در آخرین مدرک تحصیلی
۱۰- عدم محکومیت کیفری و هرگونه ممنوعت استخدام در دستگاهای اجرایی

* بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان به منظور تأمین سرمایه انسانی خود حسب نیاز از واجدین شرایط ثبت نام 
کرده در سامانه الکترونیکی خود و براساس اولویت¬ها و ضوابط، مقررات و آیین نامه استخدامی بنیاد مسکن پس از 
آزمون یا مصاحبه یا هر دو بنا به روش و صالحدید بنیاد مسکن ، با توجه به اصل شایستگي و طي مراحل گزینش جهت 
همکاری دعوت خواهد نمود. رشته های مورد نیاز : ۱- رشته های فنی ) لیسانس و فوق لیسانس عمران – معماری و 
شهرسازي( ۲--حسابداری ،مالی و کامپیوتر )لیسانس و فوق لیسانس حسابداری – مدیریت مالی و بازرگانی -لیسانس 

و فوق لیسانس کامپیوتر (
 https://bm-zanjan.ir : داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی

مراجعه نمایند. 

شرکت ساسان صنعت پیشگام آتیه
 جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان غربی از افراد 

واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
 بازرس: آقا، پاره وقت

جهت کار بازرسی در شرکت معتبر بازرسی

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با 
درج استان محل سکونت به واتس اپ 

زیر ارسال نمایند.
واتساپ ۰۹۰۲۴۲۱۴۰۱۲

https://bazarekar.ir/22770 : لینک

دعوت به همکاری

یك شرکت EPC رتبه ۵ در زمینه طراحي، تأمین، 
ساخت و بهره برداري سیستم هاي نوین تصفیه آب،

 نیاز به یك نفر كارشناس فرآيند با مشخصات ذیل دارد:
Wave ۱. تسلط به نرم افزار
IMS ۲. تسلط به نرم افزار

 P&ID، PFD ۳. تهیه مدارک مهندسي فرآیند نظیر
و پروپوزال، حداقل ۳ سال سابقه کار

بیمه تکمیلي، ناهار، حقوق مکفي
لطفا رزومه های مرتبط به این ادرس ایمیل گردد .

Job@trustwater.ir
 https://bazarekar.ir/23492 : لینک

دعوت به همکاری

گروه شرکت های ساخت و ساز بین المللی بیشمار 
جهت تکمیل کادر خود در شهر یزد از افراد واجد شرایط 

زیر دعوت به همکاری می نماید.
مسئول دفتر: آقا/خانم، سابقه کارمهم نیست

تمام وقت، دارای تحصیالت دانشگاهی
آشنایی با مجموعه آفیس
آشنایی با اتوماسیون اداری
روابط عمومی باال و پر انرژی
بیمه، حقوق و مزایا پایه کار
واتساپ ۰۹۱۵۱۴۳۰۳۸۱

https://bazarekar.ir/23338 : لینک

دعوت به همکاری

راننده: 
آقا،  تمام وقت، حداکثر سن ۴۰ سال

حداقل دیپلم، دارای گواهینامه معتبر جهت نیسان یا 
ایسوزو  داشتن کارت پایان خدمت، مسئولیت پذیر، امانت 

دار، بیمه، عیدی، پاداش
كارگر انبار:

 آقا، تمام وقت، حداکثر سن ۳۵
مسئولیت پذیر، امانت دار، حقوق طبق اداره کار

بیمه از روز اول، عیدی
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را

 به واتس اپ زیر ارسال نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

واتساپ ۰۹۱۰۴۲۴۸۴۷۶
لینک :

https://bazarekar.ir/23207 

شرکت آمای جهان گستر یکتا جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

بحلث افزایش سلن بازنشسلتگی و اصلاح آن از چه زمانی 
است؟  شلده  مطرح 

ایـن اسـت کـه بحـث اصالحـات شـاخص های عـددی و  مسـئله 
یـا اصالحـات پارامتریـك درمـورد سـن بازنشسـتگی اصـال مسـئله 
جدیـدی نیسـت. ایـن بحـث در برنامه ششـم توسـعه آمـده بود که 
در سـال های پایانـی تصدی گـری علی ربیعـی در پسـت وزارت کار 
از متـن برنامه ششـم توسـعه حذف شـده بـود. آن تیـم از دولت بـه دالیلی 
بـا ایـن شـکل از اصالحـات پارامتریـك مخالفـت داشـت. امـا بـه 
هرحـال بحـث اصـالح سـن بازنشسـتگی در ایـران اصـال مقولـه و 
بحـث جدیدی نیسـت و سـال ها در محافـل فنی مورد بحث اسـت. 
که  پارامتریك  و  سنی  اصاحات  این  حامیان  استدالل های 

منجر به افزایش سن بازنشستگی خواهد شد، چیست؟ 
در سـال ۱۳۵۴ که قانون تامین اجتماعی برای سـازمان تامین اجتماعی 
تدویـن شـد، امیـد بـه زندگـی مـردم حـدود ۵۶سـال بـود، امـا 
اکنـون پـس از نیـم قـرن بـه دلیـل کاهـش فـوت کـودکان، مرگ 
و میـر مـادران بـاردار، افزایـش امکانـات پزشـکی و درمانـی بـرای 
سـالمندان و مـواردی از ایـن دسـت، ایـن سـن امیـد بـه زندگـی 
بـه ۷۶سـال رسـیده و بیـش  از ۲۰سـال رشـد کـرده اسـت. مـا در 
ایـران بـا انبـوه مـرگ کـودکان زیر ۵سـال مواجـه بودیم کـه اغلب 
بـه دلیـل بیماری هـای واگیـر و امثـال آن از بیـن می رفتنـد. ایـن 
میـزان مـرگ و میـر بـه همراه  عـدم وجـود تکنولوژی بـرای درمان 
افـراد کهنسـال دارای فشـار و قند خـون در آن روزگار، تعداد مرگ 
و میـر را بـه شـدت افزایـش می داد و روی شـاخص امیـد به زندگی 
تاثیـر معنـاداری می گذاشـت. امـا اکنون امیـد به زندگی بـاال باعث 
شـده تـا گزینـه افزایـش سـن بازنشسـتگی بـه یکـی از گزینه های 
ذخایـر  بـر  مالـی  فشـار  میـزان  کاهـش  بـرای  سیاسـتگذاران 

صندوق هـا مطـرح شـود. 
از زمانـی کـه کشـور بـه صـورت واقعی به سـمت بهداشـت عمومی 
حرکت کرد و تعداد پزشـك و درمانگاه و مراکز بهداشـتی در اقصی 
نقـاط کشـور افزایـش یافـت، و از زمانی کـه نهضت واکسیناسـیون 
سراسـری کـودکان در دهـه شـصت و هفتـاد مطـرح شـد، مـا با از 
بیـن رفتـن انـواع و اقسـام بیماری هـای کشـنده ای مواجـه شـدیم 
کـه امیـد بـه زندگـی را در کل کاهش مـی داد. بیماری هـای عفونی 
پـس از زایمـان نیـز باعـث مـرگ و میـر گسـترده مـادران می شـد. 
بیماری هـای  ۵سـال  بـاالی  کـودکان  حتـی  بیـن  در  همچنیـن 
واگیـری مثـل وبـا، حصبـه، دیفتری، سـرخ و انواع دیگـر در صورت 
همه گیـری تلفات بسـیار وحشـتناکی به جـای می گذاشـت. رویداد 
اصـالح نظـام بهداشـتی پـس از انقـالب و افزایش بیست سـاله امید 
بـه زندگـی موفقیـت بزرگی اسـت که البتـه موجب افزایـش حدود 
دو برابـری جمعیـت در طـی دو دهـه اول پـس از انقـالب نیز شـد. 
صنـدوق  مدیرعامـل  اسـکندری  آقـای  سـخن  احـوال  ایـن  بـا 
بازنشسـتگی کشـوری اساسـا بیـراه نبـوده و تا حد زیـادی در رابطه 
بـا نسـبت امیـد بـه زندگـی و سـن بازنشسـتگی تحلیـل درسـتی 
اسـت. در شـرایطی کـه براسـاس رای دیـوان عدالـت اداری حتـی 
پس از مرگ فرد بازنشسـته که شـاید ۲۰سـال حقوق بازنشسـتگی 
دریافـت کـرده باشـد، همسـر و نسـل اول و حتی دوم نیـز می تواند 
از حقـوق بازنشسـتگی بهره منـد شـود، و در شـرایطی کـه طـول 
بازنشسـتگی هـم بـرای شـخص بازنشسـته و هـم بـرای بازماندگان 
بسـیار زیاد اسـت، الزم اسـت از لحاظ محاسـبات اکچوئـری دوباره 
بررسـی کارشناسـی به عمـل آمده و اصالحاتـی در پارامترها و ارقام 

و شـاخص های قوانیـن بازنشسـتگی صـورت گیـرد. 

آیلا در شلرایط فعللی ایلن اصاحلات بلرای صندوق هلای 
بازنشسلتگی ضلروری اسلت؟ 

در شـرایطی که شـما با کاهش نرخ بازده سـرمایه گذاری در کشـور 
مواجـه هسـتید، امیـد بـه اینکـه تنها از طریـق سـرمایه گذاری حق 
بیمه هـای واریـزی بـه صنـدوق، مصـارف صنـدوق را تامیـن کنـد، 
بعیـد اسـت. طول مـدت زمان حق بیمـه پرداختی در ایـران باتوجه 
بـه شـرایط اقتصـادی ناپایـدار موجـود چندان در شـرایط مناسـبی 
قـرار نـدارد و الزم اسـت مـدت زمان بیشـتری صـرف پرداخت حق 
بیمـه بـه صندوق هـای تامیـن اجتماعـی شـود. سـطح دسـتمزد 
شـاغلین نیـز از پارامترهـای موثـری اسـت کـه باید در کنـار میزان 
حـق بیمـه پرداختـی مـورد توجـه باشـد تـا بتـوان در این شـرایط 
بازنشسـتگی  سـابقه  و  سـن  مـورد  در  را  پارامتـری  اصالحـات 

انجـام داد. 
بلندمـدت  در  صندوق هـا  تعهـدات  ثبـات  باعـث  مسـئله  ایـن 
می شـود. اگـر شـما در آینـده بـه چنیـن اصالحاتـی تـن ندهید، 
بزرگـی  صندوق هـای  کـه  باشـید  منتظـر  بایـد  هم اکنـون  از 
ماننـد صنـدوق تامیـن اجتماعـی و کشـوری بـه سرنوشـت دیگر 
صندوق هـای بسـیار زیـان ده ورشکسـته کـه ضریـب پشـتیبانی 
شـاهد  صـورت  آن  در  شـوند.  ملحـق  دارنـد،  پایینـی  بسـیار 
بودجـه  و  عمومـی  وجـوه  بـه  صندوق هـا  معنـادار  چسـبندگی 
جـاری کشـور خواهیـم بـود و می بینیـم کـه دولـت مـدام بایـد 
مـردم(  )یعنـی جیـب  از جیـب خـود  تغذیـه صندوق هـا  بـرای 
خـرج کنـد تـا صندوق هـا سـرپا بماننـد. این مسـئله دقیقـا باعث 
ایـن می شـود کـه هزینـه دولتـی کـه خـود هـم اکنـون دارای 
کسـری بودجـه اسـت، پـای صندوق هـا دوبـاره بـه تـورم بیشـتر 
دامـن می زنـد. ایـن سیاسـت از جنبـه عقالنـی درسـت نخواهـد 
بـود زیـرا دولـت از طریـق ابزارهای خـود از داخل اقتصـاد منابع 
بـرای صندوق هـای بدهـکار فراهـم کنـد و ایـن ممکـن اسـت بـا 
مالحظـات موجـود در زمینـه توزیـع عادالنـه منابـع همخوانـی 
نداشـته باشـد. هزینـه اجـرای ایـن فرآینـد نیـز توسـط دولت از 
آن کسـر می شـود کـه بـا کارگزاری دولـت، عمال هزینه هـای جاری 

دوبـاره افزایـش پیـدا می کنـد. 

ملا شلاهد ایلن هسلتیم کله در ایلران باتوجله بله اینکه 
جملله  )از  مختللف  کشلورهای  از  زودتلر  بازنشسلتگی 
اروپلا کله سلن بازنشسلتگی حلدود ۶۱-۶۶ سلال اسلت( 
رخ می دهلد، للذا بسلیاری از بازنشسلتگان بله بلازار کار 
بلاز می گردنلد کله موافقلان ایلن طلرح اصاحلات سلن 
بازنشسلتگی از ایلن مسلئله به عنلوان یلك شکسلت در 
بلازار کار یاد می کننلد. از سلویی مخالفلان معتقدند پایین 
بلودن سلن بازنشسلتگی در ایلران یکلی از دالیلل کنترل 
همیلن نلرخ بیلکاری بلاالی موجود اسلت و با ارتقای سلن 
بازنشسلتگی عملا راه برای کاهش بیکاری سلد می شلود. 
میلان این دو ایده کدامیك دارای یك پیوسلت مناسلب در 

حوزه نسلبت بلازار کار و سلن بازنشسلتگی اسلت؟ 
آمـار نفـوس و مسـکن در سـال های گذشـته در خصـوص وضعیـت 
بـازار کار و نسـبت های سـنی افراد درون بـازار کار ایران بسـیار تکان 
دهنـده بـود. طبـق برخی مطالعـات تعداد کسـانی که در سـن بیش 
از بازنشسـتگی و پـس از منفـك شـدن از شـغل و دریافـت حقـوق 
دائمـی مسـتمری، بـه بـازار کار بازگشـتند، چیزی حـدود ۱۰درصد 
اسـت و اگـر بررسـی ها بـا لحـاظ بازنشسـتگی پیش از موعد بخشـی 
از افـراد انجام شـود، شـاید شـامل افراد بیشـتری در بازار کار کشـور 

باشـد. این درحالی اسـت که برخی از افراد بازنشسـته پس از فراغت 
از شـغل ثابـت خـود و شـروع دوران بازنشسـتگی، وارد دو یـا حتـی 
سـه شـغل می شـوند و فرصت هـای بیشـتری را نیـز بنابر مشـاهدات 
اشـغال می کردنـد. بخـش قابـل اعتنایی از بازنشسـتگان در مشـاغل 
بعـد از دوره بازنشسـتگی خود در این بررسـی اظهـار کردند که بیش 
از ۴۴سـاعت کار کـرده و مقـدار زیـادی اضافه کاری انجـام می دهند. 
طبلق آملار ۵سلال پیلش، حلدود دو میلیلون نفر شلاغل 
رسلمی بازنشسلته شلده در کشلور وجلود داشلته و ایلن 
درحاللی اسلت که حدود ۷۰درصد از شلاغان کشلور کمتر 
از ۱۵سلال سلابقه کار داشلتند. در چنین شلرایطی که آمار 
واقعلی می توانلد بسلیار بیشلتر باشلد، به نظر شلما راهکار 
اصلاح نظلام بازنشسلتگی آن هلم بله طریقلی کله باعث 

بحلران در بازار کار نشلود چیسلت؟ 
سیاست های  با  باید  ما  که  است  این  راهکارها  از  عمده ای  بخش 
کنیم  حذف  را  کار  بازار  به  بازنشستگان  بازگشت  دالیل  مختلف 
بازنشستگی  حقوق  و  معیشت  سطح  بهبود  راهکار  مهمترین  و 
مستمری بگیران است. اگر یك زندگی منصفانه و دریافتی معقول 
ندارد  دلیلی  اساسا هیچ  فراهم کنیم،  بازنشستگان  برای  بتوانیم  را 
اصلی  عامل  معیشتی  جبر  بازنگردند.  کار  بازار  به  بازنشستگان  که 
آزادنشدن فرصت های معنی دار شغلی در صورت بازنشستگی است. 

دلیـل دیگـر بازگشـت بازنشسـتگان بـه بـازار کار ایـن اسـت کـه 
کارفرمایان دوسـت دارند نیروی کار بازنشسـته خـود را حفظ کنند. 
یـك دلیـل ایـن اسـت کـه دیگر الزم نیسـت حـق بیمـه بپردازند و 
از ایـن طریـق چیـزی حـدود یـك چهـارم حقـوق الزم الپرداخت را 
نـزد خـود نگـه می دارنـد و از سـوی دیگـر ایـن کارگـران بـه دلیل 
تجربـه فـراوان بسـیار ماهرتـر هسـتند. از ایـن نظر بهـره وری آن ها 
بسـیار باالسـت. از سـوی دیگر بسـیاری از کارگران بازنشسته از سر 
اجبـار وارد بـازار کار می شـوند. حدود دو میلیون بازنشسـته حداقل 
و زیـر حداقـل دریافـت می کننـد و عـدم کفایت معیشـت در برخی 

بسـیار شـدید است. 
آیلا اینکه بازنشسلته با پرداخلت حق بیمه بیشلتر در دوره 
طوالنی تلر بازنشسلته شلود، در دوران بازنشسلتگی باعث 
می شلود درآمد و حقوق بازنشسلتگی بیشلتری داشته باشد؟ 

نـگاه  از  باشـد.  نـگاه صنـدوق دار  از  بایـد  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ 
صنـدوق داری، وقتـی طـول مـدت پرداخت حـق بیمه بازنشسـتگی 
در دوران اشـتغال از نظـر سـن و سـابقه افزایـش پیدا کنـد، به این 
معناسـت کـه تعـداد ورود بـه حـوزه مسـتمری بگیری بلندمدت نیز 
کاهـش پیـدا می کنـد و ایـن به نفـع صندوق هاسـت. همیـن امروز 
اگـر بجـای قانـون فعلـی، کاری کنیـد که همه شـاغالن با یکسـال 
تاخیـر بازنشسـته شـوند، خواهیـد دیـد کـه بـه انـدازه یکسـال بـه 
نسـبت جمعیت شـاغل زمـان مالی بـرای صندوق خریده می شـود. 
بـا یـك تاخیـر زمانـی انـدک، بـه هرحـال تعهـدات بـه نفـع تولید 
منابـع و بـا کاهـش مصـارف صنـدوق نتیجـه سیاسـت اصالح سـن 
پایـداری صندوق هـا کمـك  بـه  ایـن  و  را می بینیـم  بازنشسـتگی 
می کننـد. چنیـن رفتارهایـی از سـوی دولـت در مقابـل صندوق هـا 

البتـه در شـرایط بحرانـی رخ می دهـد. 
منظلور از شلرایط بحرانی کله دولت هلا در آن تمایلل پیدا 
می کننلد تلا سلن بازنشسلتگی را اصلاح یلا زیلاد کنند، 

؟  چیست
زمانـی کـه احسـاس شـود صندوق هـا از حالـت تعـادل و پایـداری 
و  سـاختاری  اصالحـات  بـه  دولت هـا  معمـوال  می شـوند،  خـارج 
پارامتریـك در مدیریـت صندوق هـا مبـادرت می ورزنـد. بـا همـه 
اصالحاتـی کـه در خصـوص منابـع و مصـارف می شـود، بـاز هـم 
مـدت  بلنـد  زمانـی  بـازه  یـك  در  مجبـور خواهنـد  صندوق هـا 
بـه سـمت میرایـی حرکـت کنند. علـت ایـن میرایی این اسـت که 
اساسـا سـن جمعیتـی در بیشـتر کشـورهای جهـان دیگر بـه دلیل 
کاهـش سـرعت رشـد جمعیـت جـوان نخواهـد بـود. امـروز از نظر 
اجتماعـی در مدیریـت صندوق هـا بحران هایـی داریـم کـه می تواند 
اصالحـات  بـا  و  نباشـیم  فکـر صندوق هـا  بـه  اگـر  بنابـر دالیلـی 
پارامتریـك خدمـات بیمه ای و اصـالح نرخ بازدهی سـرمایه و تغییر 
پورتفـوی ایـن شـرکت ها در بـازار سـرمایه، می تـوان تـا حـد قابـل 
اعتنایـی تاثیـر معنادار بـر دوام و پایداری صندوق های بازنشسـتگی 

گذاشت. 
در  و  کاهـش  را  صندوق هـا  اداره  هزینـه  بتواننـد  دولت هـا  اگـر 
سـرمایه گذاری منابـع موجـود صندوق هـا تحـول ایجـاد کـرده یـا 
ورودی بیمه شـده و حـق بیمه پـرداز صندوق هـا را از میـان کارگران 
و شـاغلین غیـر رسـمی افزایـش دهنـد، تـا حـدی می توانسـتیم 
ایـن انتظـار را داشـته باشـیم کـه دولـت در زمینـه اصـالح سـن 
بازنشسـتگی احسـاس اضطـرار نکنـد. دولـت می توانسـت بـا اتصال 
صندوق هـا بـه بانك هـای اطالعاتـی گسـترده حجـم پرداخت هـای 
بـه ناحـق یـا »من غیـر حـق« خـود را بسـیار کاهـش دهـد. دولـت 
از محـل اصالحـات دیگـری، هزینه هـای خروجـی و  می توانسـت 
نشـتی از صندوق هـا را کاهـش دهد و ایـن حقیقتی اسـت که قابل 

چشـم پوشـی نیست. 
بـا ایـن ویژگـی نهـادی حاکـم بـر صندوق هـا، در خـالء اصالحـات 
پایـدار در صندوق هـا، شـما بـا هزینه هـای اجتماعـی بـاال مواجـه 
خواهیـد بـود کـه بـر روی دوش بیمه شـدگان سـنگینی خواهـد 
کـرد. حتـی اینکـه تنها چاره کار افزایش سـن بازنشسـتگان باشـد، 
خـود محصـول همیـن خـالء و بی ثباتی و عـدم امـکان برنامه ریزی 
بـرای اصـالح پایدار و سـاختاری اسـت کـه در این شـرایط هرچند 
نمی خواهیـم ضـرورت آن را انـکار کنیـم امـا نبایـد فرامـوش کنیم 
در سـاختار  نقصان هـا  از  ایـن دسـته  اصـالح محصـول  ایـن  کـه 

صندوق هـا اسـت.

در گفت وگو با نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بررسی شد؛

اصالح سن بازنشستگی، آمار بیکاری و انبوه بازنشستگانی که به بازارکار بازمی گردند!
علیرضلا حیلدری گفت: اگلر دولت هلا بتواننلد هزینله اداره صندوق ها را کاهلش و در سلرمایه گذاری منابلع موجود 
صندوق هلا تحلول ایجلاد کلرده یلا ورودی بیمه شلده و حلق بیمه پلرداز صندوق هلا را از میلان کارگران و شلاغلین 
غیلر رسلمی افزایلش دهند، تلا حلدی می توانسلتیم این انتظلار را داشلته باشلیم که دوللت در زمینه اصاح سلن 

نکند. اضطرار  احسلاس  بازنشسلتگی 
بله گلزارش بلازارکار، در جریلان روز تکریلم بازنشسلتگان، سلخنانی از سلوی مدیلران صندوق هلای بیمله ای و 
سرپرسلت وزارت کار مطلرح شلد که بلوی آن را ملی داد که بله زودی تغییراتلی در پارامترهلای خدماتلی و بیمه ای 
دوللت بلرای بازنشسلتگان مطرح خواهد شلد. محملد اسلکندری )مدیرعامل صندوق بازنشسلتگی کشلوری( مطرح 
کلرد کله »اصاح سلن بازنشسلتگی بسلیار جلدی در دسلتور کار ما قلرار دارد«. ایلن درحالی اسلت کله وی مانند 
محمدهلادی زاهلدی وفلا )سرپرسلت وزارت کار( بلر بحث باالرفتلن امید بله زندگلی و »بی معنا بودن بازنشسلتگی 
بله ایلن دلیلل کله همه ملا به نوعلی تا آخلر عملر کار می کنیلم«، بلر بحلث افزایش سلن متوسلط ایرانیلان و امید 
بله زندگلی به عنلوان دلیلل مهلم نیلاز بله افزایلش سلن بازنشسلتگی تاکیلد کلرده بلود. علیرضلا حیلدری )نائب 
رئیلس اتحادیله پیشکسلوتان جامعه کارگلری( و کارشلناس حوزه تامیلن اجتماعی در گفتگلو با ایلنلا در این زمینه 

توضیحلات قابلل اعتنایلی مطرح کلرد کله در ادامله می خوانید: 
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دعوت به همکاری

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان در نظر دارد براي تامين نيروهاي مورد نياز خود از محل مجوزهای شماره 136658 مورخ 26 /03 /1399، شماره 151609 مورخ 1398/03/27 و  شماره 1368399 مورخ
07 /06 /1396 سازمان اداري استخدامي كشور، افراد واجد شرايط را به استناد ماده 33 آئين نامه اداري، استخدامي كاركنان غير هيات علمي دانشگاه/دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني وابسته به وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون هاي استخدامي مصوب دور دوم هيات امنا سال 1397 از طريق آزمون كتبي در حيطه هاي عمومي و تخصصي به صورت پيماني به تعداد صد نفر با 

شرايط و ضوابط ذيل استخدام نمايد .

بخش اول : تعاريف 
به شرح  دفترچه  اين  در  رفته  بكار  اصطالحات  از  برخي  مفاهيم 

زير است: 
1 .موسسه: به دانشگاه ها يا دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات 
بهداشتي درماني و ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشكي اطالق ميشود كه با توجه به اهداف و برنامه هاي 
بهداشتي،  مراكز  انساني  نيروي  نيازهاي  رفع  به  آتي خود نسبت 
به  اقدام  تابعه،  واحدهاي  ساير  و  بيمارستانها  و  درماني  مراكز 

استخدام مينمايند. )مطابق جدول شماره 2 صفحه 17 (
2 .دستگاه اجرايی: كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، مؤسسات 
يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي و كليه دستگاه 
نام  تصريح  يا  و  ذكر  مستلزم  ها  آن  بر  قانون  شمول  كه  هايي 
است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي 
)كليه  دولتي،  هاي  بيمه  و  ها  بانک  مركزي،  بانک  ايران،  صنايع 
كشوري(  خدمات  مديريت  قانون   )5( ماده  موضوع  دستگاه هاي 

دستگاه اجرايي ناميده ميشوند.
3 .آيين نامه اداری استخدامی: منظور، آيين نامه اداري استخدامي 
كاركنان غير هيات علمي مصوب هيات امناء دانشگاه هاي علوم 
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مي باشد كه به استناد 

ماده يک قانون احكام دائمي توسعه كشور تدوين گرديده است.
4 .داوطلب قراردادی كار معين: به شخصي اطالق ميشود كه به 
صورت قانوني در يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور يا ساير 
موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در قالب 
قرارداد انجام كار معين )موضوع تبصره 5 ماده 31 آيين نامه اداري 
استخدامي كاركنان غير هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي 

كشور( اشتغال داشته باشد.
مفاد  براساس  كه  فردي  خانواده:  پزشک  قراردادي  .داوطلب   5
تبصره 6 ماده 31 آيين نامه و از طريق قرارداد طرح پزشک خانواده 
دانشگاه/دانشكده  تابعه  بهداشت  مراكز  در  وظيفه  انجام  حال  در 

مي باشد.
6 .داوطلب قرارداد مشاغل كارگری: به شخصي اطالق مي شود كه 
يا  پزشكي كشور  علوم  دانشگاه هاي  از  يكي  قانوني در  به صورت 
ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در 
قالب قرارداد مشاغل كارگري )موضوع ماده 32 آيين نامه مذكور( 

اشتغال داشته باشد.
7 .داوطلب شركتی: به شخصي اطالق ميشود كه به صورت قانوني 
از طريق يكي از شركتهاي تامين نيرو طرف قرارداد دانشگاه هاي 
علوم پزشكي كشور يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان 
خصوصي  بخش  از  خدمت  خريد  صورت  به  پزشكي  آموزش  و 

)موضوع تبصره ماده 22 آيين نامه مذكور( اشتغال داشته باشد. 

8 .داوطلب ايثارگر: ايثارگران شامل موارد زير هستند: 
الف( ايثارگران سهميه بيست و پنج )25( درصد شامل:

جانبازان 
آزادگان 

همسر و فرزندان شهدا 
همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر 

همسر و فرزندان آزادگان داراي يک سال و باالي يک سال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد

ب( ايثارگران سهميه پنج )5( درصد شامل:
رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها 
حضور  ماه  شش  حداقل  سابقه  با  رزمندگان  فرزندان  و  همسر 

داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد 
فرزندان آزادگان كمتر از يک سال اسارت

تذكر: مراجع تأييد مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از: 
1. معاونت نيروي انساني هر يک از رده هاي نيروهاي مسلح 

در مورد رزمندگان متبوع خود 
سپاه  مستضعفان  بسيج  سازمان  انساني  نيروي  معاونت   .2
پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسيجيان و نيروهاي مردمي 
اعم از مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و 

افراد فاقد شغل 
3 . معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در 

مورد جهادگران 
9 . داوطلب معلول: به معلولی اطالق می شود كه با ارائه معرفی نامه از 
سازمان بهزيستی مشمول استفاده از 3 درصد سهميه استخدامی 

قانون حمايت از حقوق معلوالن می باشد.
10 .داوطلب آزاد: به شخصی اطالق می شود كه در زمان ثبت نام، 

مشمول سهميه ايثارگران و سهميه معلولين نباشد.

بخش دوم : شرايط عمومی و اختصاصی استخدام 
1 . شرايط عمومی داوطلبان 

1-1. داشتن تابعيت ايران 
2-1. اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در 

قانون اساسي جمهوري اسالمی ايران 
3-1. التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمی ايران 

4-1. انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان 
نظام  خدمت  تسهيالت  مشمول  برتر  آموختگان  دانش  تبصره: 

وظيفه تخصصي بنياد ملي نخبگان كه پروژه تحقيقاتي 
برتر  استعدادهاي  و  نخبگان  مركز  تاييد  مورد  خدمت  جايگزين 
نيروهاي مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامي خود را طي 

كرده باشند، مي توانند قبل از صدور كارت پايان خدمت در آزمون 
پذيرفته شدن در  افراد در صورت  از  اين دسته  نمايند.  نام  ثبت 
ارائه  به  برگزاري آزمون موظف  از  تا يكسال پس  آزمون حداكثر 
گواهي پايان خدمت خود مي باشند. درصورت عدم ارائه گواهي 
مربوطه در زمان مقرر، ادامه فرايند استخدامي آنها متوقف گرديده 
و حتي در صورت قبول ي نهايي استخدام و به كارگيري آنها كان 

لم يكن تلقي مي شود. 
5-1 .داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري 
كه استخدام مي شوند)به تشخيص شوراي طب كار يا كميسيون 

پزشكي موسسه( . 
6-1. عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر 

7-1. نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر 
دستگاه هاي  در  استخدام  ممنوعيت  هرگونه  وجود  عدم   .1-8

اجرايي توسط آراء مراجع قضايي و ذي صالح. 
و  خدمت  بازخريد  نيروهاي  جزء  نبايد  استخدام  داوطلبان   .1-9

همچنين بازنشسته دستگاه هاي اجرايي باشند.
تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومی:

نيستند  استخدامی  آزمون  اين  در  شركت  به  مجاز  كه  افرادی 
عبارتند از: 

1 -افراد بازنشسته و بازخريد خدمت دستگاههای اجرايی
توسط  شدگان  اخراج  يا  و  خدمت  از  دائم  شدگان  -انفصال   2

واحدهای تابعه وزارت بهداشت
3 -افرادی كه به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صالح، از خدمات 

دولتی منع شده باشند.
4 -افرادی كه تعهد انجام كار به ساير موسسات و يا دستگاههای 

اجرايی دارند. 
5 -دارندگان مدارک تحصيلی معادل در رشته تحصيلی آگهی شده.

نكته: در صورتيكه داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصيلی 
باالتر مرتبط يا غيرمرتبط با شرايط احراز طرح طبقه بندی مشاغل 
و مدرک تحصيلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه 
محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصيلی مربوطه 

پس از صدور حكم استخدامی خواهد بود.
طرح  دارای  های  رشته  در  شاغل  داوطلبان  شركت  -ضوابط   6
استخدام  اختصاصی  شرايط  ب  بند   1 تبصره  با  مطابق  اجباری 

)صفحه6 (خواهد بود
2 .شرايط اختصاصی استخدام: 

الف( شرايط سنی داوطلبان:
داشتن حداقل 20 سال و حداكثر 40 سال تمام )متولد شدگان از 
1361/05/08 تا 08 /05 /1381( براي دارندگان مدرک تحصيلي 
كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد و داشتن حداكثر 45 سال 

)متولد  باالتر  و  دكتري  تحصيلي  مدارک  دارندگان  براي  تمام 
تبصره:  نام  ثبت  روز  اولين  تا  بعد)  به   1356/ از 05/08  شدگان 
موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر، به حداكثر سن مقرر 

اضافه خواهد شد:
فرزندان  و  فرزندان جانبازان  فرزندان شهدا،  آزادگان،  1 -جانبازان، 
آزادگان يک سال اسارت و باالتر، از شرط حداكثر سن معاف مي باشند 
2 -ساير مشمولين سهميه 25 درصد و 5 درصد در صورت ثبت نام 
در آزمون، مكلف به رعايت حداكثر سن هاي اعالم شده در ذيل مي 
باشند، در غيراين صورت از ادامه فرايند استخدام حذف خواهند شد . 
- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال 

- داوطلباني كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان 
حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت 

پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها 
3 -سابقه خدمت كارمندان تمام وقت دولتی حداكثر به ميزان 5 سال 
4 -سنوات قراردادي داوطلبان قراردادي شاغل در موسسات تابعه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)اعم از قراردادكار معين 
و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل كارگري(حداكثر به ميزان 15 

سال )طبق سابقه بيمه قابل قبول(. 
صورت  به  كه  شاغل  شركتي  داوطلبان  شركتي  -سنوات   5
با  قرارداد  طرف  پيمانكاري  شركتهاي  طريق  از  و  غيرمستقيم 
موسسات تابعه وزارت بهداشت ، به خدمت اشتغال دارند ، حداكثر 

به ميزان 15 سال)طبق سابقه بيمه قابل قبول( 
6 -سنوات قراردادي يا شركتي داوطلباني كه در سالهاي گذشته 
پزشک  و  معين  قراردادكار  از  )اعم  وقت  تمام  قرارداد  صورت  به 
وزارت  تابعه  موسسات  در  كارگري(  مشاغل  قرارداد  و  خانواده 
به خدمت  آنها  قرارداد  پيمانكاري طرف  يا شركتهاي  و  بهداشت 
اشتغال داشته اند و با موسسه قطع همكاري نموده اند حداكثر به 

ميزان 5 سال )طبق سابقه بيمه قابل قبول( 
قرار دادي  يا  از حاالت شركتي  افراد در يكي  نكته: در صورتيكه 
شاغل بوده و براساس دستورالعمل هاي مربوطه به حالت اشتغال 
ديگري تبديل وضع شده اند )اشتغال بصورت مستمر(، مي توانند 

حداكثر از 15 سال ارفاق سن بهرمند گردند. 
يا  )اجباري  موظف  انساني  نيروي  7-داوطلباني كه طرح خدمت 
قانون خدمت  استناد  به  را  طرح(  تمديد  قالب  در  يا  و  اختياري 
پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند، به ميزان انجام خدمت فوق.

ثبـت نـام بصـورت اينترنتـي از روز شـنبه مـورخ 1401/05/08 
لغايـت روز جمعـه مـورخ 1401/05/21 انجـام خواهـد پذيرفـت. 
شـايان ذكـر اسـت داوطلبـان جهت شـركت در آزمون بـه آدرس  
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ــی  ــرم« از ماههاي ــاه »مح ــازاركار، م ــزارش ب ــه گ ب
اســت كــه كســب و كارهــای بســياری در آن رونــق 
می گيــرد؛ از روســتائيان و عشــاير كــه دام هــای 
ــی  ــرور م ــفر پ ــرم و س ــام مح ــت اي ــه ني ــود را ب خ
كننــد تــا شــهروندانی كــه بــه يــاد محــرم بــه توليــد 
محصــوالت و اقــالم مــورد نيــاز ايــن مــاه دســت بــه 

ــی شــوند.  كار م
بــازار لبــاس و شــال عــزا در ايــن ايــام رونــق ديگــری 
دارد، از بچــه و پيــر و جــوان بايــد ســری بــه مغــازه 
هــای پوشــاک بزننــد و لبــاس در خــور و شــان ايــن 

مــاه تهيــه كننــد. 
ــون و در  ــا كن ــاز ت ــه از ديرب ــغل هايی ك ــی از ش يك
همــه احــوال جايــگاه خــود را حفــظ كــرده و در مــاه 
محــرم بــازار كارش بــه اصطــالح بــه رونــق بيشــتری 
ــع  ــا تهيــه و توزي ــان ب ــی اســت؛ قصاب می افتــد قصاب
ــذری  ــی كــردن گوســفند، گوشــت ن گوشــت و قربان
ــد.  ــن می كنن ــا را تامي ــا و تكاي ــياری از هيات ه بس

بازار داغ آشپزخانه و رستوران ها
در مــاه محــرم بــازار آشــپزخانه ها گــرم اســت؛ 
آشــپزها وظيفــه پخــت و پــز غــذای نــذری هيات هــا 
را بــر عهــده دارنــد حتــی بســياری از رســتوارن ها و 
ــا تغييــر ســبک  ــام ب ــن اي كافــی شــاپ ها نيــز در اي
ارائــه خدمــات خــود ســرگرم پخــت و تهيــه و توزيــع 

ــوند.  ــذری می ش ــذای ن غ
از قصابــان و آشــپزخانه داران كــه بگذريــم بــازار 
ــابی داغ  ــرف حس ــار مص ــروف يكب ــندگان ظ فروش
ــه  ــگال گرفت ــق و چن ــای و قاش ــوان چ ــت؛ از لي اس
ــرای  ــذای پرســی را ب ــا كاســه های آش و ظــرف غ ت
ادای نــذورات در اختيــار هيات هــا و حســينيه ها 

قــرار می دهنــد. 
ــن  ــز در اي ــزازان ني ــان و ب ــازار كســب و كار خياط ب
ــه  ــا عرض ــزازان ب ــرد، ب ــی می گي ــق خاص ــام رون اي
ــان  ــزاداری و خياط ــای ع ــت و پارچه ه ــادر و برزن چ
ــای مشــكی كســب و كار خــود  ــن لباس ه ــا دوخت ب
را رونــق می بخشــند، البتــه شــغل های ديگــری 
ــوه  ــود و جل ــرم نم ــام مح ــه در اي ــتند ك ــم هس ه
ــا فــروش  ديگــری پيــدا می كننــد: خواربارفروشــان ب
ــكر،  ــد و ش ــته آش و قن ــج، رش ــات، برن ــواع حبوب ان
ســبزی فروشــان بــا تاميــن ســبزی آش و خورشــت، 
ســراجان بــا عرضــه چــراغ و فانــوس و پارچــه 
ــازار كارشــان  ــا بنرهــا و پارچــه نوشــتها ب نويســان ب
گــرم و گرمتــر می شــود گويــی تمــام بــازار غــرق در 

محــرم می شــود. 
در ايــن ميــان ســازندگان و فروشــندگان ابــزار 
ــنج و  ــل و س ــل، طب ــم و كت ــزاداری، عل و ادوات ع
زنجيــر و پرچــم،  امانــت ســراها و فروشــندگان 

لــوازم خانگــی و برقــی را نبايــد از يــاد بــرد. 
ــز  ــراها ني ــافرخانه ها و زائرس ــه داران، مس ــوه خان قه

در ايــام محــرم خــود را بــرای پذيرايــی از مســافران 
ــی  ــه نوع ــم ب ــا ه ــاده می كنند.عّطاری ه ــران آم و زائ
در ايــن ايــام پــركار می شــوند و بــازار خريــد و 
فــروش گالب و زعفــران و انــواع ادويه جــات حســابی 

می شــود.  داغ 

مداحان می خوانند
 و شاعران می سرایند

ــه  ــا اباعبدال ــفره آق ــس از س ــچ ك ــه هي ــن هم در اي
الحســين بــی نصيــب نمــی مانــد. قاليشــويان و فرش 
فروشــان نيــز بــرای شســتن و فــرش كــردن مســاجد 
ــه كار می شــوند و گذشــته از اينهــا  ــا دســت ب و تكاي
ــاالن  ــان و نّق ــان، مبلغ ــه خوان ــان و نوح ــازار مداح ب
ــدن  ــرودن و خوان ــا س ــندگان ب ــاعران و نويس و ش
اشــعار مرثيــه و نوحــه در ايــن ايــام حــال و 

هــوای ديگــری پيــدا می كنــد. 
ــش از  ــار بي ــت ب ــدگان وان ــن رانن ــن بي ــا در اي ام

ــركار هســتند و وظيفــه جابجايــی  همــه درگيــر و پ
وســايل، حمــل بــار و گوشــت قربانــی و غــذای 
ــد.  ــده دارن ــر عه ــزاداری را ب ــای ع ــذری هيات ه ن
ايــام محــرم بــه دليــل اهميتــی كــه همــواره بــرای 
ايرانيــان داشــته و دارد مورد اســتقبال آحــاد مختلف 
جامعــه، مــردم، كســبه و بازاريــان قرار داشــته اســت. 
ــتقبال  ــه اس ــينيه ها ب ــاجد و حس ــاله مس ــه س هم
ــا  ــراه ب ــد و هم ــهيدان می رون ــاالر ش ــوگواری س س
ــردم و  ــزاداری، م ــای ع ــته ها و هيات ه ــا، دس تكاي
كســبه نيــز بــا جنــب و جــوش خاصــی آمــاده مــاه 

ــوند.  ــرم می ش مح
ــبه  ــندگان و كس ــی فروش ــرای برخ ــام ب ــن اي در اي
حكــم بــازار كار موقــت را دارد و ممكــن اســت 
دوبــاره  كســادی  روزهــای  محــرم  پايــان  بــا 
ــی  ــازار برخ ــه ب ــد ك ــرود هرچن ــا ب ــراغ آنه ــه س ب
ــن  ــگران در اي ــان و آرايش ــل طالفروش ــغل ها مث ش

ــود.  ــاد می ش ــدودی كس ــا ح ــام ت اي

رونق کسب و کارهای اینترنتی
 به وسعت عالم تشیع

رونــق فضــای كســب و كارهــای مجــازی نيز حــال و هوای 
ويــژه ای در ايــام محــرم دارد. فضــای مجــازی بــه خوبی 
از ظرفيــت خــود بــرای برگــزاری مراســم عــزاداری 

ــام مــاه محــرم و صفــر اســتفاده مــی كنــد.  اي
دارنــد،  هيئــت  محله شــان  در  كــه  آنهايــی 
خانواده هايــی كــه نــذری می پزنــد، آنهايــی كــه 
تعزيــه دارنــد يــا افــرادی كــه ايســتگاه صلواتــی برپــا 
می كننــد در آغــاز مــاه محــرم نيازهايــی دارنــد كــه 
هــر كــدام را بايــد از يــک نقطــه شــهر تهيــه كننــد، 
ــای ســبز  ــی، ســيم پيچی، چراغ ه ــرای وســايل برق ب
ــد  ــرای خري ــوند. ب ــه زار ش ــی الل ــد راه ــز باي و قرم
ــه ســمت خــارج از شــهر حركــت  ــد ب ــده باي دام زن

ــج  ــدن برن ــرای خري ــی ب ــای قديم ــد. تهرانی ه كنن
ــرف  ــار مص ــک ب ــروف ي ــد و ظ ــار می رون ــه پامن ب
و  می خرنــد  مولــوی  خيابــان  از  هــم  را  عمــده 
بســياری نيــز در حوالــی ميــدان انقــالب و خيابــان 
كارگــر  بــه دنيــال محصــوالت فرهنگــی و هنــری 
بــرای هيئــت هــای خــود هســتند. همــه ايــن رفــت 
ــا حــدودی تســهيل  ــازی ت ــا فضــای مج ــا ب و آمده

شــده اســت.

استارت آپ ها در خدمت
 دلدادگان محرم 

ــن  ــق گرفت ــا رون ــر و ب ــای اخي ــال ه ــی س ــا ط ام
ــه از  ــتقبال جامع ــا و اس ــتارت آپ ه ــت اس فعالي
ــه  ــرای تهي ــدی ب ــای جدي ــازی، راه ه ــای مج فض
مايحتــاج برگــزاری يــک مراســم عــزاداری در 
ــه  ــی ب ــت.  نگاه ــده اس ــاد ش ــرم اينج ــام مح اي
آگهــی هــای اغلــب فروشــگاه هــای اينترنتــی 

ــوان  ــی می ت ــد حت ــی ده ــان م ــا نش ــايت ه و س
ديــگ نــذری را هــم اينترنتــی ســفارش داد. 

ــه وســايل زينتــی  آگهی هــای ديگــری هــم در زمين
مربــوط بــه ايــن ايــام در ســايت هــای فــروش 
اينترنتــی پيــدا مــی شــود. بــرای مثــال لوســترهايی 
كــه اســامی ائمــه روی آن نوشــته شــده، پروژكتــور و 
ــای شــب محــرم جــزء آن دســته وســايلی  فانوس ه
ــهر كار  ــطح ش ــان در س ــدا كردنش ــه پي ــتند ك هس
ــا  ــاه ه ــی از م ــازار اينترنت ــا در ب ــت ام ــی نيس راحت

ــی خــورد. ــه چشــم م ــا ب ــای آنه پيــش آگهــی ه
جالب تريــن قســمت ايــن بــازار را وســايل تعزيــه اش 
تشــكيل می دهــد. از كاله خــود تــا شــمير، از لبــاس 
ــار در مراســم  ــک ب ــال ي ــه قب ــی ك ــا زره هاي ــد ت يزي
ــازی  ــای مج ــن فض ــده در اي ــتفاده ش ــری اس ديگ

ــد. ــم می آي ــه چش ب

ماه محرم ماه حضور پرشور زنان 
ــا  ب ن  ــرا ي ا ــردم  ــه م ــت ك اس ــال  ليان س ــا س
فــرا رســيدن مــاه محــرم بــه عــزاداری مــی پردازنــد؛ 
ــود  ــا وج ــه ب ــرد ك ــه ف ــر ب ــا و منحص ــی زيب آيين
گذشــت قــرن هــا از حادثــه كربــال، هنــوز بــه قــوت 
خــود باقــی اســت و هــر ســال باشــكوه تــر از ســال 

ــود. ــزار می ش ــش برگ پي
ــگ  ــرم رن ــاه مح ــال م ــور ح ــه ش ــه ب ــا آنچ ام
و بــوی ديگــری مــی بخشــد حضــور پرشــور 
ــام  ــه اي ــوط ب ــای مرب ــش ه ــه بخ ــان در هم زن
ــور  ــا حض ــام ت ــن اي ــز در اي ــت و پ ــرم از پخ مح
ــام  در عــزاداری هــا و مراســم و مناســک ايــن اي
ــينی  ــيرخوارگان حس ــور ش ــم پرش ــت. مراس اس
ــا  ــر پ ــر )ع( ب ــی اصغ ــرت عل ــق حض ــه عش ــه ب ك
ــا غريبــی و و غربــت حضــرت رقيــه  مــی شــود ت
ايــام  ايــن  بــرای  بانــوان  و زينــب )س( كــه 

ــد.  ــی گذارن ــام م ــنگ تم س

عشق به اهل بیت علیهم السالم
 با یک صلوات

پيــدا كــردن ســخنران يــا منبــر بــرای آن هايــی كــه 
می خواهنــد مراســم عــزاداری بزرگــی برگــزار كننــد 
كار دشــواری اســت؛ برخــی از متوليــان مراســم 
ــد  ــی ندارن ــت خال ــا وق ــر ي ــزاداری در محــرم ديگ ع
ــو  ــش ممل ــا پي ــی از مدته ــای اينترنت ــايت ه ــا س ام
از آگهــی هــای مداحانــی اســت كــه حاضــر هســتند 
ــزاداری را  ــم ع ــم مراس ــوات ه ــک صل ــا ي ــی ب حت

ــد.  ــزار كنن برگ
بــازاركار در ايــن ايــام پرشــور و حــال محــرم ضمــن 
آرزوی قبولــی عــزاداری هــا، از همــه فعــاالن و 
خادمــان مكتــب امــام حســين )ع( التمــاس دعــا دارد.

گزارش؛ ليال قرنفلی 

همگام با ایام عشق و اخالص حسینی؛ 

ماه محرم؛ کسب و کارهایی که به وسعت دل های عاشق شکل می گیرند

امــام جعفر صــادق عليــه الســالم مــی فرمايند؛ 
ــد،  ــواه او باش ــر خ ــدا خي ــه خ ــس ك ــر ك »ه
محبــت امــام حســين عليــه الســالم و شــوق 
زيارتــش را در دل او مــی انــدازد، و هــر كــس كــه 
خــدا بدخــواه او باشــد، كينــه و بغض زيــارت امام 

حســين عليــه الســالم را در دل او مــی نهــد.«
ــت؛  ــيده اس ــر از راه رس ــار ديگ ــرم ب ــاه مح م
كوچــه هــا، خيابــان هــا، مياديــن رخــت ســياه 
عــزا بــه تــن كــرده اند؛ حســينه هــا، مســاجد و 
تكايــا بــار ديگــر بــه عشــق حســين ع و يــاران 
شــهيدش آذيــن بســته انــد و بــازار كســب و كار 
محــرم داغ اســت. ايــن روز هــا همــه جــا حــال 
ــال و  ــه ســمت كرب و هــوای محــرم دارد، دلهــا ب
ــازار محصــوالت محــرم چــه  اربعيــن اســت و ب
ــال  ــه ح ــوش ب ــينی دارد؛ خ ــای دلنش ــر و بي ب

عاشــورائيان.
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دعوت به همکاری

 مدیر دفتر مدیر عامل )خانم(
 کارشناسی در رشته های مرتبط

 حداقل ۳ سال کار مرتبط،  بازه سنی ۳۵ الی ۴۵
 متعهد و مسئولیت پذیر ،  مسلط به اکسل

 مهندس مکانیک گرایش سیاالت
 کارشناسی مکانیک سیاالت- انرژی
 حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط

 بازه سنی ۲۵ الی ۴۰ سال
 آشنا به دستگاه های تهویه مطبوع

 آشنائی با Office و Autocad و نرم افزارهای طراحی 
دستگاه های تهویه مطبوع

 مهندس صنایع )مدیریت صنعتی(
 حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط

 حداقل مقطع تحصیلی کارشناسی
 مسلط به نرم افزارهای مرتبط با برنامه ریزی تولید

  شنبه تا ۵ شنبه ۳۰/۷ الی ۱۷
 قرارداد کار + بیمه تامین اجتماعی + پرداخت به موقع 
و منظم حقوق + پاداش و اضافه کار + اضافه کاری بابت 

مسافت و ناهار
  متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده 

در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

johari@azarnasim.com  

لینک : 

https://bazarekar.ir/23581

شرکت تهویه آذر نسیم یک شرکت صنعتی واقع در مرکزی )شهرک صنعتی مامونیه( 
از متقاضیان ساکن اسالمشهر، پرند ، رباط کریم، مامونیه استخدام می نماید.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت توربین ماشین خاورمیانه در صنعت نفت و گاز 
در راستای تکمیل کادر خود در تهران )منطقه ۹ – فتح( 

از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
 مهندس مکانیک )ساخت و تولید( – آقا

 با سابقه کاری،  آشنا به فرآیندهای تولید قطعه و 
ماشین آالت صنعتی از قبیل تراش و فرز و 

وایرکات و سنگ محور و …
 مسلط به نرم افزار طراحی و مدلسازی،

 آشنا به ابزارهای اندازه گیری دقیق
  شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۶:۱۵

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

Ghadiri.ari@gmail.com  
لینک : 

https://bazarekar.ir/23590

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت تجهیز طب اثر در تهران
 )یوسف آباد، امیرآباد( برای تکمیل کادر خود از واجدین 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
 کارشناس بازرگانی

  کارشناسی،  حداکثر تا سن ۳۵ سال
 ثبت سفارش- امور گمرکی و حمل و نقل بین الملل

 مدرک مرتبط: کارشناس مدیریت، بازرگانی، 
کارشناس کسب و کار

 تسلط بر نرم افزار های آفیس، آشنایی به امور اداره کل 
تجهیزات پزشکی، بازرگانی خارجی، امور بانکی 

و حمل و نقل بین المللی
 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 

ایمیل اعالم شده ارسال نمایند.
office@tajhiztebasar.com  

لینک :

https://bazarekar.ir/23576 

دعوت به همکاری دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

برنامه دانشگاه جامع مبارزه با داعش بیکاری است
بلنـدی بـا اشـاره بـه اینکـه درصد قابـل توجهـی از فـارغ التحصیالن این دانشـگاه 
وارد بـازار کار می شـوند افـزود: برنامـه دانشـگاه ما مبـارزه با داعش بیکاری اسـت.

وی ادامـه داد: وظیفـه دیگـر دانشـگاه علمـی کاربـردی ایـن اسـت که یـک درصد 
قابـل توجهـی از فـارغ التحصیالن به دلیـل اینکه مهـارت الزم را ندارند و می توانند 
وارد بـازار کار شـوند را بـا برگـزاری دوره هـای کوتـاه مـدت ماننـد پـل ارتباطی به 

بـازار کار متصـل کند.
بلنـدی افـزود: دانشـگاه علمـی کاربـردی بـه دنبـال این اسـت کـه بـازوی اجرایی 

بـرای کشـور در جهـت ایجاد اشـتغال باشـد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه برنامه هـای درسـی این دانشـگاه گفت: یک هـزار برنامه 
درسـی داریم و طی ۸ ماه گذشـته حدود ۱۲۵ برنامه درسـی جدید را در دسـتور 
کار دانشـگاه قرار داده ایم و در حال بازنگری ۱۰۴ برنامه قدیمی دانشـگاه هسـتیم 

چـرا که مـا باید بـه نیاز اشـتغال جامعه پاسـخ دهیم.

رویکرد اصلی ما پاسخگویی به نیاز امروز و نیازآفرینی برای آینده است
رئیـس دانشـگاه جامـع علمی کاربردی با اشـاره بـه آمایش سـرزمینی تصریح کرد: 
در ایـن مـدت کـه در حـال فعالیـت هسـتیم نیاز شـغلی تمام اسـتان ها اسـتخراج 
شـده اند و هـر مرکـز علمـی – کاربـردی بـه صـورت جداگانـه برنامه ۴ سـاله برای 
خـود تدویـن کـرده و رویکـرد اصلـی مـا پاسـخگویی بـه نیـاز امـروز و نیازآفرینی 

بـرای آینده اسـت.
بلنـدی بـا انتقـاد از اینکـه طـی چنـد سـال گذشـته رفتـار خوبی بـا این دانشـگاه 
کـه بـه دنبال ایجاد مهارت و اشـتغال اسـت، نشـده افـزود: ۳۱۰ مرکـز دولتی این 
دانشـگاه کـه دارای تجهیـزات باالیـی بودنـد را تعطیـل کرده انـد. بر همین اسـاس 
بـا رئیـس جمهـور بـرای بازگرداندن بخشـی از این مراکـز صحبت کرده ایم ایشـان 

نیـز دسـتور پیگیـری داده اند، بخشـی از ایـن مراکـز را نیز بازگردانـده ایم.

با تعطیلی مراکز علمی کاربردی، ۱۴۰ هزار شغل را از دست رفت
رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی  در ادامـه گفـت: بـا تعطیلـی  ۳۱۰ مرکز 
علمـی کاربـردی، ۱۴۰ هـزار شـغل را از دسـت رفـت کـه باید تالش کنیم بخشـی 

از ایـن مراکـز را احیـاء کنیم.
رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی در ادامـه با اشـاره بـه تفاهم نامـه منعقد 
شـده بـا سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکر گفت: کسـی کـه وارد بحـث امر به 
معـروف و نهـی از منکـر می شـود بایـد صالحیت حرفـه ای وی تأیید شـود بنابراین 
قـرار اسـت بـا ایـن انعقـاد ایـن تفاهـم نامه سـطح توانمنـدی آمـران به معـروف و 
ناهیـان از منکـر را بـاال ببریـم و به آنها گواهینامه نیز داده می شـود که نشـان داده 

می شـود بـرای انجام کار شـرایط الزم برخوردارهسـتند.

جهاد دانشگاهی یکی از بازوهای خوب برای توسعه 
آموزش های علمی – کاربردی در کشور است

رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی – کاربـردی همچنین در گفتگـو با بازارکار با اشـاره 
بـه سـوابق خوب جهاد دانشـگاهی در عرصه هـای مختلف گفت: جهاد دانشـگاهی 
یکـی از بازوهـای خوب برای توسـعه آموزش های علمی – کاربردی در کشـور اسـت.

رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی – کاربـردی در گفتگو با بازارکار با اشـاره به سـوابق 
خـوب جهـاد دانشـگاهی در عرصـه هـای مختلـف گفت: جهـاد دانشـگاهی یکی از 

بازوهـای خـوب برای توسـعه آموزش هـای علمی – کاربردی در کشـور اسـت.
دکتـر حسـین بلنـدی رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی – کاربـردی در گفتگـو بـا 
بـازارکار  همزمـان بـا ایـام سـالگرد تشـکیل جهـاد دانشـگاهی بـا اشـاره بـه اینکه 
توجـه بـه آمـوزش هـای علمـی و کاربـردی مـورد نیـاز بـازارکار یکـی از نیازهـای 
کشـور اسـت تصریح کرد: خوشـبختانه جهاد دانشـگاهی برای توسـعه آموزش های 
علمـی – کاربـردی در گذشـته گام هـای خوبی را برداشـته اسـت و در حـال حاضر 

نیـز مجموعـه مدیریتی جهاد دانشـگاهی توجه و اهتمام خوبی به توسـعه ایـن آموزش ها 
دارنـد و مـا از توجـه ایـن نهاد به توسـعه آموزش هـای علمی – کاربردی اسـتقبال 

کنیم. مـی 
رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی – کاربردی نیاز کشـور را در شـرایط کنونی توسـعه 

آمـوزش علمـی – کاربـردی متناسـب بـا نیاز بـازارکار عنـوان و  خاطرنشـان کرد: 
نیـاز اصلی کشـور توسـعه آمـوزش های مهارتی متناسـب با نیاز کشـور اسـت و ما 
تـالش مـی کنیـم بـا همکاری دسـتگاه هـای مختلـف از جملـه جهاد دانشـگاهی، 

آمـوزش هـای  مهارتی را توسـعه دهیم.

و در ادامـه بـا اشـاره بـه ماموریـت دانشـگاه جامـع علمـی و کاربـردی گفـت: نیاز 
اصلـی کشـور توسـعه اشـتغال و کارآفرینی اسـت و آموزش های علمـی و کاربردی 
کـه جهـاد دانشـگاهی هم مجوز های مختلـف در این زمینه دارد می تواند زمینه سـاز 

توسـعه اشـتغال برای دانش آموختگان باشـد.

آیت اله صدیقی تاکید کرد کرد

ریشه کردن فساد، فقر و بیکاری، ازدواج آسان جوانان
رئیـس سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کشـور گفت: هنـر دانشـگاه و حوزه 
این اسـت که بتواند دل ها را شـکار کند و همگان را با احسـاس مسـئولیت جذب کنند 

و سـتادی فعال داشـته باشند.
بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار، حجت االسـالم و المسـلمین کاظم صدیقـی، رئیس 
سـتاد امـر به معـروف و نهی از منکر کشـور در جلسـه انعقـاد تفاهم نامـه همکاری 
دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی و سـتاد امر به معـروف و نهی از منکـر در رابطه با 
اهمیـت ایـن امـر گفت: مومـن نباید جز علـی )ع( و پرچم والیـت حکومت دیگری 
را بپذیـرد. دلـدادگان و مومنـان بایـد تـالش کننـد کار دسـت اهـل برسـد، اگر 

بـه دسـت نااهل برسـد، آنچـه از قبـل ایجاد شـده را هم از بیـن می برد. 
صدیقـی بـا اشـاره بـه اینکـه  امـروز حضـرت آیـت الـه خامنـه ای بـه عنـوان ولی 
فقیـه نائـب امـام زمـان اسـت اظهار داشـت:  دانشـگاه ها بـا اعتقاد به بـاب والیت 
و ایجـاد بـاور در آحـاد جوانـان و حضـور میدانـی در بـه اهتـزاز در آوردن پرچـم 
حکومـت اسـالمی، می تواننـد حرکـت موثـری داشـته باشـند و در ایـن مسـیر 

دانشـگاه علمـی کاربـردی سـراغ نقـش مهمـی دارد.
حجـت االسـالم و المسـلمین صدیقی بـا تصریح اینکه اگر کار درسـت انجام شـود 
توفیقاتـی در جهت رفاه، ریشـه کردن فسـاد، فقـر و بیکاری، ازدواج آسـان جوانان، 
توسـعه نسـل، توسـعه علم و نهادینه کردن حب اهلل برداشـته می شـود یادآور شـد: 

در  ایـن شـرایط اسـت کـه می توانیـم امیدوار باشـیم مدینه فاضله ایجاد شـود. 
رئیـس سـتاد امـر بـه معـروف و نهی از منکـر  با ذکر اینکه، مسـئله امـر به معروف 
و نهـی از منکـر اگـر رایـج نشـود مـا امتیـازی نداریـم چـرا که اجـرای ایـن امر در 
مرحلـه اول مزیـن شـدن بـه صفـات خداسـت خاطرنشـان کـرد: امر به معـروف و 
نهـی از منکـر در کشـور مـا چارچـوب قانونـی نیـز دارد کـه در ایـن راسـتا، قانون 
حمایـت از آمـران و ناهیـان نیـز تصویـب شـده اسـت و مجلس امضایـش کرده که 
می توانـد بسـیار موثـر باشـد. اصـل هشـتم قانـون اساسـی بحث امـر به معـروف و 

نهـی از منکـر را در ابعـاد مختلف آورده اسـت.
وی افـزود:  هنـر دانشـگاه و حـوزه ایـن اسـت کـه بتوانـد دل هـا را شـکار و به هم 
نزدیـک کنـد و همگان را با احسـاس مسـئولیت جـذب کند و سـتادی فعال دراین 

باشند.  داشـته  زمینه 
وی بـا تاکیـد بـر شـناخت آسـیب های اقتصادی اظهـار کرد: رفـع موانـع و تامین رفاه 
حداقلـی بـرای آحاد مردم و تامین امنیت قضایی، سیاسـی، امنیت خانوادگی، شـغلی، 

اخالقـی و… بایـد در اولویـت توجه ما باشـد.

محورهای تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی
 و ستاد امر به معروف و نهی از منکر

بـه گـزارش بـازارکار، افزایـش سـطح توانمنـدی آمـران بـه معـروف و ناهیـان از 
منکـر، همـکاری در پیشـبرد آموزش هـای امـر بـه معـروف بـه صـورت کاربـردی، 
کیفیت بخشـی بـه فعالیت هـای مرتبـط بـا امر بـه معـروف و نهی از منکـر از طریق 
اجـرای دوره هـای مهارتـی کوتـاه مدت بـرای کنش گران امـر به معـروف و نهی از 

منکـر از محورهـای ایـن تفاهـم نامـه همکاری اسـت.
ایـن تفاهـم نامه با حضور دکتر حسـین بلندی رییس دانشـگاه جامـع علمی کاربردی 
و آیـت اهلل کاظـم صدیقـی رییس سـتاد امر به معـروف و نهی از منکر کشـور و نیز 

بـا حضـور جمعـی از مدیران و معاونـان دو مجموعه به امضاء رسـید.

در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دانشگاه جامع مطرح شد:

خبر خوش رئیس دانشگاه جامع  علمی – کاربردی 
درباره احیای مراکز منحل شده

رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی گفت: طی چند سـال گذشـته رفتـار خوبی بـا این دانشـگاه که به دنبـال ایجاد مهارت و اشـتغال اسـت، 
نشـده بـه طوریکـه ۳۱۰ مرکز دولتـی این دانشـگاه را تعطیل کـرده اند اما بـه دنبال احیـای این مراکز هسـتیم.

بـه گـزارش بـازارکار، دکتـر بلنـدی در مراسـم امضـای تفاهم نامه دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی و سـتاد امر بـه معـروف و نهی از منکـر که با 
حضـور آیـت اهلل صدیقـی رئیـس سـتاد امر بـه معروف و نهـی از منکـر برگزار شـد گفت: دانشـگاه جامع علمـی کاربـردی بعد از جنـگ تحمیلی 
شـروع بـه کار کرد یعنی درسـت زمان بازسـازی کشـور تأسـیس شـد. این به ایـن معنی اسـت که آن چیـزی که در کشـور داشـتیم در آن زمان 

پاسـخگوی معضالت جامعـه نبود.
وی بـه هـدف از شـکل گیـری دانشـگاه علمی کاربردی اشـاره کرد و افزود: هدف این دانشـگاه تعریف برنامه درسـی برای شـغل اسـت تا کسـانی 

که وارد این دانشـگاه می شـوند شـاغل شـوند. هدف اصلی دانشـگاه، کمک به ایجاد اشـتغال در کشـور اسـت.
رئیـس دانشـگاه جامـع علمی کاربردی با اشـاره بـه تعداد دانشـجویان این دانشـگاه افزود: ۲۲۰ هزار دانشـجو در این دانشـگاه تحصیـل می کنند 

و این دانشـگاه دارای ۳۲ واحد اسـتانی و ۳۷ هزار مدرس اسـت.
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دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی 
و منابع طبیعی شاهوار افتتاح شد

بـا حضور معاون فناوری و نـوآوری وزارت علوم؛ 
دهکـده فنـاوری و نـوآوری کشـاورزی و منابـع 

طبیعی شـاهوار افتتاح شـد
بـه گـزارش بـازارکار به نقل از پارک علـم و فناوری 
نـوآوری  و  فنـاوری  دهکـده  سـمنان،  اسـتان 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی شـاهوار بـا حضور 
نـوآوری  و  فنـاوری  معـاون  دکتـر خیرالدیـن 
دکتـر  فنـاوری،  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت 
خیـام نکویـی معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی، 
دکتـر ولـدان رییس پارک کشـاورزی کشـور و 

مسـوالن اسـتانی در شـاهرود افتتـاح شـد.
این دهکده فناوری با مشـارکت پارک علم و فناوری اسـتان سـمنان و مرکز تحقیقات کشـاورزی شـاهرود 
افتتـاح و شـروع بـه کار کـرده اسـت. شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور حـوزه کشـاورزی می تواننـد در این 

پردیـس تخصصـی اسـتقرار و از حمایت هـای ویژه پارک اسـتان بهره مند شـوند.
گفتنی اسـت افتتاح دهکده فناوری و نوآوری مشـترک پارک علم و فناوری اسـتان و مرکز تحقیقات، چند 
ویژگـی منحصـر بـه فرد ملـی را از جملـه، سـرمایه گذاری و رونمایـی از بزرگترین مجتمع فـراوری زعفران 
کشـور توسـط بخش خصوصی و همچنین کلنگ زنی ایجاد چهار هکتار گلخانه هوشـمند هیدروپونیک در 

دهکـده با سـرمایه گـذاری بخش خصوصی در خود داشـت.

کرمی مطرح کرد؛ 

تحقق عدالت آموزشی و یادگیری شبکه ای
 با خانه های خالق و نوآوری

رئیـس مرکـز و دبیـر سـتاد فناوری هـای نـرم 
و توسـعه صنایـع خـاق، در جمـع مدیـران و 
مربیـان مدارس سـما از ضرورت نقـش آفرینی 
شـرکت های خـاق به کمـک خانه هـای خاق 

و نـوآوری در تحـول آموزشـی گفـت.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از آنا؛پرویز کرمی 
رییـس مرکـز و دبیـر سـتاد فناوری هـای نـرم 
و توسـعه صنایـع خـاق در نشسـت دهکـده 
شایسـتگی بـا بیـان این کـه نقـش زیسـت بوم 
خـاق و نـوآوری در حـوزه آمـوزش و یادگیری 
بسـیار پررنـگ شـده اسـت، ادامـه داد: آموزش 
توسـعه  محورهـای  از  یکـی  نـوآور،  و  خـاق 
بـه شـمار مـی رود و بـر همیـن اسـاس، تولیـد 
محتـوای آموزشـی متناسـب با نیـاز روز جامعه 
هـدف، مبتنـی بـر فناوری هـای پیشـرفته و مبتنی بـر خاقیـت، از اولویت هـای اصلی کشـورهای خواهان 

توسـعه و پیشـرفت بـه شـمار می شـود.
کرمـی، بـا بیـان این کـه اگر جامعـه ای کارآفرین، اشـتغال محـور و خلق کننـده ارزش افزوده مـی خواهیم، 
می بایـد راه شـرکت های خـاق و دانش بنیـان را بـه عرصه یادگیـری، آمـوزش و تربیت بگشـاییم ادامه داد: 
آمـوزش و یادگیـری از حوزه های به شـدت نیازمند رسـوخ نوآوری و خاقیت اسـت، رسـالت معاونت علمی 
و فنـاوری ریاسـت جمهـوری رسـوخ فنـاوری و نـوآوری در حـوزه هـای مختلف به ویـژه این حـوزه بوده و 
بـرای ایـن کار، از اهـرم شـرکت های دانش بنیـان و خاق، بهره می بـرد و تاش می کند زمینه و بسـتر الزم 
را بـرای نقـش آفرینی سـرمایه گـذار بخش خصوصی و نظارت و هدایت سـازمان ها و نهادهـای بهره بردار در 

هـر حـوزه، ماننـد وزارت آمـوزش و پرورش در امـر یادگیری و آمـوزش فراهم کند.
مشـاور معـاون علمـی و فنـاوری رییس جمهـوری، کرونا را یکـی از حوزهایی دانسـت که به کمـک نوآوری 
شـرکت های دانش بنیـان بـه فرصـت تبدیـل شـد و در ادامـه بیـان کـرد: در حالـی کـه روزهـای نخسـت 
شـیوع ویـروس کرونـا، کشـور با کمبود اقـام و تجهیـزات بهداشـتی مواجه بود، بـا سـازوکار دخیل کردن 
شـرکت های دانش بنیـان، در مدتـی کوتـاه نه تنها این نیاز رفع شـد، بلکه ایران در شـمار به یکـی از برترین 
تولیدکننـدگان توانمنـد تجهیـزات حوزه سـامت از جمله کیت ماسـک، ونتیاتور و سـایر اقام بهداشـتی 
تبدیـل شـد. ایـن موضـوع با نقش آفریـن کردن شـرکت های دانش بنیـان در کنـار کادر ایثارگز پزشـکی و 

درمان واقعیـت یافت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه کننند 
https://bazarekar.ir/25759

وظیفه دانشگاه ها حمایت از شرکت های
 دانش بنیان است

رئیـس دانشـگاه صنعتـی امیـر کبیـر گفـت: 
شـرکت های  مقـر  فنـاوری  و  علـم  پـارک 

اسـت. بنیـان  دانـش 
بـه گزارش بازارکار حسـین قدسـی پـور گفت: 
قانـون شـرکت های دانـش بنیـان را خصوصی 
ایـن  از  حمایـت  مـا  وظیفـه  و  کـرده  اعـام 

شـرکت ها در حـد تـوان دانشـگاه اسـت.
دانشـگاه  مخصوصـا  دانشـگاه ها  در  گفـت:  او 
امیرکبیر همیشه دانشـجو های خوش استعداد 

و بـا دانـش زیـادی وجـود داشـته اند.
شـرکت   ۳۱۳ اکنـون  گفـت:  پـور  قدسـی 
دانـش بنیـان در مجموعـه دانشـگاه امیرکبیر 
مشـغول فعالیـت هسـتند و حضـور بانک هـا و 

کمـک آن هـا بـه دانشـگاه ها می توانـد بسـیار راهگشـای دانشـجویان و دانشـگاه های کشـور باشـد.

نبیونی عنوان کرد: 

حمایت جهاد دانشگاهی 
از صنایع فرهنگی دانش بنیان

معـاون فناوری پـارک ملی 
نـرم  فناوری هـای  و  علـوم 
جهـاد  فرهنگـی  صنایـع 
دانشـگاهی گفت: مجموعه 
جهـاد دانشـگاهی و پـارک 
و  اسـتقرار  از  می توانـد 
طرح هـا و ایده هایـی که در 
حوزه صنایـع فرهنگی ارائه 

می شـود حمایـت کنـد.
بـه گـزارش بـازارکار دکتـر 

ابراهیـم نبیونـی معـاون فنـاوری پارک ملـی علـوم و فناوری هـای نرم 
صنایـع فرهنگی جهاد دانشـگاهی به مناسـبت هفته جهاد دانشـگاهی 

بـا مجلـه علمـی »روزنـه« رادیو گفـت وگـو مصاحبه تلفنـی کرد.
نبیونـی بـا اشـاره به تشـکیل نهـاد جهـاد دانشـگاهی در سـال ۱۳۵۹ 
گفـت: هـدف از تشـکیل جهـاد دانشـگاهی این بـود که دانشـجویان و 
جوانان در حوزه های فرهنگی، آموزشـی و پژوهشـی آموزش داده شـده 

و بـرای مدیریـت آینـده جامعه آماده شـوند.
وی افـزود: ایـن نهاد همواره در تاش اسـت که بـا پژوهش های بنیادی 
خـود در زمینه هـای مختلف از خروج نخبگان از کشـور جلوگیری کند 
و از طـرف دیگـر پژوهشـگران آن نیز با علوم بـه روز و فعالیت های خود 

بتوانند مشـکات و مسـائل کشـور در حوزه های مختلف را رفع کنند.
معـاون فنـاوری پـارک ملی علـوم و فناوری های نـرم و صنایع فرهنگی 
جهـاد دانشـگاهی خاطرنشـان کـرد: یکـی از وظایف پارک هـای علم و 
فنـاوری و مراکـز رشـد، حمایـت از جوانـان دارای ایـده در حوزه هـای 
کسـب و کار اسـت تـا بتواننـد کسـب و کار خـود را به بـازار ارائـه دهند.
وی افـزود: مجموعـه جهاد دانشـگاهی از ابتدای تشـکیل، این وظیفه را 
در خود داشـته و بر مبنای آن توانسـته مجموعه هایی مانند پژوهشـگاه 
رویـان، خبرگـزاری ایسـنا و خبرگـزاری ایکنـا و حتی مجموعـه پارک 
ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایع فرهنگـی جهاد دانشـگاهی را 

ایجـاد کند.
نبیونـی بـا اشـاره به اینکه مجموعه جهاد دانشـگاهی سـه پـارک و ۲۳ 
مرکز رشـد در سـطح کشـور دارد و حدود ۴۰ مرکز نوآوری و شکوفایی 
را نیـز در خـودش ایجـاد کـرده اظهارکرد: جهـاد دانشـگاهی از ابتدا تا 
پایان سـال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ شـرکت اسـتارت آپی مستقر در مجموعه 
پـارک داشـت امـا طـی چهارمـاه نخسـت سـال ۴۰ شـرکت اضافـه 

کرده اسـت.

برای دسترسی به جزییات بشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/25518

معاون صندوق نوآوری مطرح کرد:

 مذاکره شرکت های دانش بنیان
 با هیات های تجاری ۳۵ کشور دنیا

صنـدوق  توسـعه  معـاون 
بـا  شـکوفایی  و  نـوآوری 
بـا  تاکنـون  اینکـه  بیـان 
 ۳۵ تجـاری  هیاتهـای 
کشـور دنیـا برای صـادرات 
بنیـان  دانـش  محصـوالت 
مذاکره کردیم گفت: سـعی 
در ایجاد شـرایط صـادرات 

داریـم. ویـزا  بـدون 
دکتـر سـیاوش ملکی فر در 

گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر با بیـان اینکه حجـم تولید محصوالت شـمار 
قابـل توجهـی از شـرکت های دانش بنیـان مازاد بـر نیازهای بـازار ایران 
اسـت، گفـت: حتی اگر این شـرکتهای دانـش بنیان بخش اعظـم بازار 
کشـور را به دسـت آورند به میزان مناسـبی از فروش نخواهند رسـید. 
بنابرایـن بـرای ایـن نـوع شـرکت ها ضـرورت صـادرات هـر روز بیش از 

دیـروز اهمیـت می یابد.
ملکی فـر در ادامـه بـا بیـان اینکـه بین المللـی شـدن و دسـتیابی بـه 
بازارهـای جهانـی سـازوکارهای متفاوتـی را می طلبـد، اظهـار کـرد: 
صـادرات در شـکل متعارف آن، یکی از سـازوکارهای بین المللی شـدن 
اسـت. بـرای مثال یک سـازوکار که کشـورهای همسـایه مـا در منطقه 
نیز در حال اسـتفاده از آن هسـتند، سـرمایه گذاری مشـترک یا احداث 

خطـوط مونتـاژ محصـوالت ایرانـی در این کشـورها اسـت.
وی ادامـه داد: همسـایگان ایـران همچـون خود ما ترجیـح می دهند به 
جـای اینکـه یک محصول صنعتـی را به صـورت کاالی مصرفی و آماده 
از کشـور دیگـری بخرنـد، آن را در داخـل کشـور خـود تولیـد کنند تا 
بخشـی از ارزش افـزوده اقتصادی و اشـتغال ناشـی از تولیـد آن نصیب 

خودشـان شود.

برای دسترسی به جزییات بشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/24815

معاون صنایع دستی کشور

معاون صنایع دسـتی کشـور گفت:صنایع دسـتی در برنامه ششم توسعه 
نبـود امـا امیدواریـم نقش صنایـع دسـتی در برنامه هفتم دیده شـود به 

همیـن دلیل در حـال برنامه ریـزی و رایزنی در این زمینه هسـتیم.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از خبرگـزاری مهـر مریم جالـی معاون 
صنایـع دسـتی وزارت میـراث فرهنگـی بیـان کـرد: تمـام تـاش مـا، 
حضـور حداکثری در برنامه هفتم توسـعه اسـت. چـون همه مؤلفه های 
فرهنگـی، اقتصـادی، اجتماعـی و حتـی سیاسـی در سـایه توجـه بـه 
صنایـع دسـتی قابـل حـل اسـت. یعنـی اگـر االن در حـوزه اشـتغال 

زنـان صحبـت می کنیـم یا سـند باالدسـتی جمعیـت را داریـم یا اگر 
ارزآوری مـد نظرمـان اسـت و توسـعه و اشـتغال و کارآفرینـی را در 
دسـتور کار قـرار می دهیـم؛ در سـایه صنایـع دسـتی می تـوان روی 

آنهـا کار کرد.
وی گفـت: صنایـع دسـتی مبتنـی بـر هویـت بومی اسـت و بـه همین 
دلیـل می توانـد کارا باشـد. اما در برنامه ششـم توسـعه، صنایع دسـتی 
هیـچ جایگاهـی نداشـته و اگر هم داشـته اعوجاج مفهومـی دارد. یعنی 
یـک جـا صنایع دسـتی عتیقه اسـت و یک جا هـم تزئینی اسـت. باید 
بـه یـک مفاهمـه در حـوزه صنایـع دسـتی برسـیم. مفاهمـه در عرصه 
صنایـع دسـتی یعنـی توجـه بـه اقتصاد خانـواده چـه در عرصـه تولید 
و چـه در عرصـه مصـرف. مـا بایـد صنایع دسـتی را در سـبد مصرف و 

تولیـد خانـواده بیاوریم.
و  قانونـی  خاهایـی  تمـام  گفـت:  کشـور  دسـتی  صنایـع  معـاون 
تناقض هـای قانونـی را پیـدا کـرده ایـم از همـه فعـاالن عرصـه صنایع 
دسـتی کـه در حوزه هـای مختلـف کار می کننـد؛ می خواهیـم در ایـن 
بـاره کمکمـان کننـد. باید بتوان صنایع دسـتی را سـودآور کـرد. قطعاً 
بیـن تولیـد صنایـع دسـتی یونیک یا تـک اثر بـا تولید صنایع دسـتی 
در حـد انبـوه تفـاوت وجـود دارد. بایـد ایـن تفاوت ها در دایـره معنایی 

صنایع دسـتی شـفاف شـود.

برنامه ریزی برای حضور صنایع دستی در برنامه هفتم توسعه

یک فعال حوزه کار

بازار کار ما برای شغل های آینده آماده نیست

یـک فعـال حـوزه کار بـا بیان اینکـه برای مواجهـه با مشـاغل آینده به 
طـور جـدی برنامه ریـزی نکرده ایـم، از نظـام آموزشـی خواسـت تـا بـا 
همـکاری دسـتگاه های متولـی در ایـن زمینه گام بـردارد چرا کـه بازار 

کار کشـور هنـوز بـرای مشـاغل آینده آماده نیسـت.
ورود بـه عرصه مشـاغل آینـده را اجتنـاب ناپذیر دانسـت و اظهار کرد: 
بـر اسـاس گزارش هـا، در آینـده نزدیک هوش مصنوعی بـر تمام جهان 
غلبـه خواهـد کرد و مـا چاره ای جز رفتن به سـوی مشـاغل نوظهور و 

مواجهـه بـا این نوع مشـاغل نداریم.
وی بـا اشـاره بـه سـنتی بـودن بسـیاری از مشـاغل در ایـران، افـزود: 
برخـاف کشـور ما که بیشـتر شـغل ها سـنتی و قدمتی دیرینـه دارند 
کشـورهایی مثـل چیـن و ژاپـن بـر پایـه فناوری هـا و تکنولوژی هـای 

نویـن و دانـش بنیان حرکت کـرده اند لذا برای آنکه مشـاغل خود را از 
دسـت ندهیم و تحصیلکردگان و سـرمایه های انسـانی ما حفظ شـوند، 

بایـد چشـم انـداز آینده بـازار کار را ترسـیم کنیم.
اصانـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا بـا ظهـور مشـاغل جدید 
مشـاغل سـنتی از بیـن مـی رونـد؟ گفـت: مگـر می شـود در آینـده به 
سـاخت و سـاز و مسـکن، جوشـکاری و تراشـکاری، خوراک و پوشـاک 
نیـاز نداشـته باشـیم؟ تـا بشـر هسـت به این شـغل هـا هم نیاز اسـت، 
منتهـا معتقـدم بـا روی کارآمدن شـغل های جدید، مشـاغل سـنتی ما 
نویـن تـر شـده و بـه شـکل اصاح شـده  بـه جامعـه عرضه می شـوند.

ایـن فعـال حـوزه کار تصریـح کـرد: در حـال حاضـر زیرسـاختها 
در بـازار کار بـرای مواجـه بـا مشـاغل آینـده آمـاده نیسـت و الزم 
اسـت رشـته هایـی همچـون هـوش مصنوعـی و شـاخه های آن در 
دفترچه هـای دانشـگاه گنجانـده و چشـم انـداز حرکـت بـه سـمت 

مشـاغل آینـده ترسـیم شـود.
وی گفـت: ما برای مشـاغل آینده بـه طور جدی برنامه ریـزی نکرده ایم 
و نظـام آموزشـی بایـد بـا همـکاری دسـتگاههای متولی در این راسـتا 

بردارد. گام 
بـه گفتـه اصانی، دسـتگاههای متولی بایـد با هم افزایـی و هماهنگی 
یکدیگر به ترسـیم چشـم انـداز آینده بـازار کار بپردازند ولی متاسـفانه 
هماهنگـی در دسـتگاهها و جزیـره ای عمـل کردن هـا باعـث شـده تـا 

برنامه ریزی هـا بـه شـکل جداگانـه صـورت گیرد.

معاون پژوهشی وزارت علوم:  

 ۱۶۰هزار فارغ التحصیل دکتری به زودی مشغول به کار می شوند
صالحـی گفـت: قـرار اسـت ۱۶۰ هـزار فارغ التحصیـل دکتـری را برای 

فعالیـت در شـرکت های دانش بنیـان بـه کار گیریـم.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از آنـا پیمـان صالحـی، معاون پژوهشـی 
وزارت علـوم خاطرنشـان کـرد: یـک برنامه جـدی برای نیروی انسـانی 
در سـال پیـش رو در نظـر گرفته ایـم که یکی از آن ها اسـتفاده بهینه از 
ظرفیت فارغ التحصیان دکتری کشـور در قالب پسـادکتری خواهدبود 
کـه قـرار اسـت در شـورای وزارت عتـف بـه تصویـب برسـد تـا نیروها 

بتواننـد در شـرکت های دانش بنیـان فعالیـت کنند.
وی افـزود: در گذشـته از ایـن ظرفیـت به خوبـی اسـتفاده نکرده ایـم، 
یعنـی تعداد زیادی از دانشـجویان پسـادکتری را حمایـت کرده ایم، در 
صورتی کـه فارغ التحصیـان دکتـری بهتریـن پژوهشـگران نـه تنها در 

ایـران بلکـه در تمام دنیا هسـتند.
صالحـی تصریـح کرد: در سـال گذشـته ایاالت متحـده ۶۸ هزار محقق 
پسـادکتری را از تمـام دنیـا بـرای فعالیـت در شـرکت های دانش بنیان 
بـه خدمـت گرفته اسـت، در حالی که این تعـداد در ایران بسـیار اندک 
اسـت. حـدود ۱۶۰ هـزار دانشـجوی دکتـری در کاس هـای درس 
تحصیـل می کننـد کـه بایـد ایـن ظرفیـت را پتانسیل سـازی کنیـم و 

بـا برنامه ریزی هـای انجـام شـده بـه زودی در شـرکت های دانش بنیـان 
از آن هـا بهـره گیریم.

ایـن مقام مسـئول در پایان خاطرنشـان کرد: یکـی از موضوعاتی که در 
حوزه علوم انسـانی بسـیار مورد توجه قرار گرفته بحث اسـتفاده بهینه 
از محققـان پسـادکتری در شـرکت های دانش بنیـان و واحدهـای فناور 

اسـت که آن هـا را بـه کار خواهیم گرفت.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیروی امریه جذب می کند
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا توجه به ظرفیت ایجاد   شـده در 
اصل ۱۴۷ قانون اساسـی جمهوری اسـامی ایران، در نظر دارد از توان 
علمـی و تخصصی فارغ التحصیان دانشـگاهی در قالب جذب نیروهای 
امریـه )کارکنـان وظیفه( جهت ارائـه خدمات در حوزه هـای اجتماعی، 
اقتصـادی، کارآفرینـی و رفـاه در مراکـز اسـتان ها و شهرسـتان ها 

اقـدام کند.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از مرکـز روابـط عمومـی و اطاع رسـانی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این راسـتا اداره کل توسـعه منابع 
انسـانی ایـن وزارتخانـه بـا همـکاری ادارات کل اجرایی در اسـتان ها در 
سـال ۱۴۰۱ اقـدام به جـذب و به کارگیری تعـدادی نیروی متخصص، 
نخبـه و متعهـد بـا مدرک تحصیلی دکتری، فوق لیسـانس و لیسـانس 

جهـت اعـزام به تاریـخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ کرده اسـت.
متقاضیـان امریـه سـربازی می تواننـد از تاریـخ ۵ مـرداد لغایـت پنجم 
مهرمـاه بـا مراجعه به سـامانه مردم یـار )تعاون یار قدیم( ایـن وزارتخانه 
به آدرس اینترنتی taavonyar.mcls.gov.ir از شـرایط پذیرش و 

جـذب در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان ها کسـب اطاع 
و ثبت نـام کنند.
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