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توسعههمکاریقوهقضائیه
وجهاددانشگاهیدرحوزهفناوری،

آموزشوکارآفرینی
بازدیــد معــاون  رییــس جهاددانشــگاهی در 
ــاوری  ــار و فن ــز آم ــس مرک ــه و رئی ــوه قضائی ق
اطالعــات از مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای و پــارک 
ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــرز اس ــاوری الب ــم و فن عل
ایــن نهــاد را  در زمینــه  اســتفاده از فنــاوری، 
آمــوزش و کارآفرینــی  ارائــه داد کــه بــا اســتقبال  

ــد. ــه گردی ــه مواج ــوه قضائی ــاون ق مع

برگزاریآزمونجذب
نیرودرشرکتنفت

زیستبومملیاشتغال
حلقهمفقودهکسبوکار

اولیندورهجایزهنوآوریهای
اجتماعیبرگزارمیشود

دردیدارجمعیازمدالآورانالمپیادهایعلمی؛

موافقترئیسجمهورباجذب،اشتغال
وحضورنخبگاندرجهاددانشگاهی

یکســال از دولــت ســیزدهم موســوم بــه دولــت مردمــی »کار و کرامت« گذشــت. 
دولتــی کــه ســال اول فعالیــت آن بــا شــعار »تولید، اشــتغال آفریــن و دانــش بنیان«  
مقــارن شــد و تــالش گردیــد در راســتای حمایــت از ایــن شــعار اقدامــات موثری 
در راســتای جــذب، اســتخدام و اشــتغال و نیــز نگهداری نخبــگان و دانــش آموختگان 

ــورت گیرد. ص
یکــی از اقداماتــی کــه در ایــن مــاه هــا آغــاز شــده و در حــال انجــام اســت توجــه 
ویــژه وزارت علــوم و تحقیقــات و فنــاوری بــه موضــوع اشــتغال دانــش آموختــگان 
ــرای جــذب نخبــگان و فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی در  و نیــز بسترســازی ب
پــارک هــای علــم و فنــاوری و نیــز بدنــه دانــش بنیانــی حــوزه علــم و فنــاوری 
ــی از  ــار حاک ــتا اخب ــن راس ــت. در ای ــکده هاس ــا و پژوهش ــگاه ه ــم از دانش اع
افزایــش بیــش از 40 درصــدی اشــتغال دانــش بنیــان حکایــت دارد و پــارک هــا 
و مراکــز رشــد علــم و فنــاوری پیشــقراول بســتر ســازی بــرای جلــب و جــذب 
ــوآوران و اشــتغال دانــش آموختــگان هســتند. طــرح هایــی مثــل  فنــاوران و ن
»دســتیار فنــاوری«، تور فناوری، »ســامانه نــان«، دوره های پســادکتری و ... بخشــی 
از تــالش هــا در راســتای توســعه زیســت بــوم نــوآوری، فنــاوری و کارآفرینــی 

دولــت ســیزدهم اســت.
از ســوی دیگــر تــالش هــا بــه وزارت علــوم محــدود نمانــده و معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری، جهــاد دانشــگاهی، آمــوزش و پــرورش، صنــدوق 
ــم و  ــوم عل ــه زیســت ب ــوآوری و شــکوفایی، دانشــگاه آزاد اســالمی و مجموع ن
فنــاوری تــالش هــای هــم افزایــی را در راســتای اشــتغال و کارآفرینــی دانــش 
آموختــگان - کــه معضــل اصلــی و اساســی کشــور اســت - آغــاز کــرده انــد و 
یــا بــه اقدامــات و تــالش هــای گذشــته و در دســت انجــام خــود قــوت و شــدت 

بخشــیده انــد کــه در نــوع خــود مثــال زدنــی اســت. 
ــلمین  ــالم و المس ــت االس ــتا حج ــن راس ــه در همی ــت ک ــن اس ــب ای جال
ســید ابراهیــم رئیســی هــم در ســالگرد تشــکیل جهــاد دانشــگاهی و در دیــدار 
ــگان  ــا نخب ــدار ب ــم در دی ــگاهی و ه ــاد دانش ــگران جه ــران و پژوهش ــا مدی ب
مــدال آور کشــورمان بــر مســئولیت و ماموریــت جهــاد دانشــگاهی در راســتای 
جلــب و جــذب نخبــگان صحــه گــذارد و تاکیــد کــرد؛ جهاددانشــگاهی و دیگــر 
دســتگاه های دارای مســئولیت در حــوزه نخبــگان زمینــه جــذب، اشــتغال، رشــد 

و شــکوفایی نخبــگان را بیــش از پیــش فراهــم نماینــد.
وی همچنیــن موافقــت خــود را بــا پیشــنهاد دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی بــرای 
آنکــه ایــن نهــاد بســتر ســیال جــذب و حضــور نخبــگان باشــد اعــالم کــرد و 
گفــت: ایــن مجموعــه می توانــد بــه باشــگاه فکــری و اندیشــه ورزی بــرای همــه 

نخبــگان و فرهیختــگان تبدیــل شــود.
ــرای  ــد بخــش زیســت بومــی خــوش ب ــد نوی ــی توان ــا م ــالش ه ــن ت همــه ای
ــه عنــوان ســرمایه اصلــی انســانی و دانشــی  نخبــگان و دانــش آموختــگان - ب
کشــورمان-  باشــد اگــر همــه دســتگاه هــا و مدیــران و کارشناســان  هــم راســتا 
بــا قــوای ســه گانــه، فرصــت را غنیمــت بشــمارند و بــرای هــدف مقــدس خــود 

در ایــن راســتا تــالش نماینــد.

ساماندهینیرویانسانی
وتوسعـهمهـارتدر
آموزشوپرورش

 معلــم موثرتریــن عامــل ایجــاد اســتقرار و پایداری 
ــان تحــول در نظــام تعلیــم و تربیــت اســت.  جری
ــه ای  ــی حرف ــک مرب ــت، ی ــد نیس ــم کارمن معل
اســت. لــذا ســنجش مســتمر شایســتگی های 
حرفــه ای و برنامه ریــزی بــرای ارتقــاء مــداوم 
ــوان  ــه عن ــدی، ب ــام رتبه بن ــوب نظ آن در چارچ
محــور کلیــدی بهبــود یادگیــری بایــد موردتوجــه 

ــرد.  ــرار گی ق

سرپرسـت وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی از 
کارگاه هـا و مراکـز تخصصی بـرق و الکترونیک 
ظرفیت هـای  بررسـی  منظـور  بـه  بیرجنـد 
آموزشـی و مهارتی در این شهرستان بازدید کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل تعـاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی خراسـان جنوبی، دکتـر 
»محمد هـادی زاهدی وفـا« در ایـن بازدیـد، بـا 
تأکیـد بـر اهمیـت مهارت آمـوزی در پیشـبرد 
نیازهای کشـور اظهار کـرد: مهارت آموزی محور 

اصلـی اقدامـات وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در دولـت سـیزدهم اسـت.
وی نظارت میدانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای شـاخص اسـتان ها را یکی از اهداف 

سفرهای اسـتانی خود عنوان کرد.
سرپرست وزارت کار با تیم ۲ نفره »مکاترونیک کشور« نماینده استان خراسان جنوبی 

گفت و گو و برای آن ها در مسـابقات جهانی آلمان آرزوی موفقیت کرد.
زاهدی وفا در جریان این سـفر از کارگاه های اینترنت اشـیاء، برق سـاختمان، تعمیرات 
الکترونیـک، بـرق صنعتـی، مکاترونیـک و ... این مرکـز بازدید و از نزدیـک با مربیان و 

مهارت آمـوزان کارگاه هـا در زمینه شـرایط و کیفیـت اجرای دوره هـا گفت و گو کرد.
»حسـن کامرانی فرد« مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اسـتان خراسـان جنوبی در این 
بازدیـد بـا اشـاره به شـرایط رهگیری مهارت آمـوزان پـس از اتمام دوره های آموزشـی 
گفـت: از بیـن مهارت آموختگان اسـتان خراسـان جنوبی در سـن اشـتغال، ۶۵ درصد 

وارد بازار کار می شـوند.
وی بـا تأکیـد بر اهمیت تقویت مهارت آموزی از رشـد ۵0 درصدی برگـزاری دوره های 

آموزشـی در این استان خبر داد.
کامرانی فـرد تصریـح کرد: در سـال گذشـته ۲0 هزار نفـر در دوره هـای مهارت آموزی 

مرکـز اسـتان صاحب یک مهارت شـدند.
رویکرد اصلی دولت سیزدهم، ترمیم اعتماد عمومی مردم به دولت است

سرپرسـت وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی همچنین رویکرد اصلـی دولت مردمی 
سـیزدهم را ترمیـم اعتماد عمومی مـردم به دولت عنـوان کرد.

دکتـر »محمدهـادی زاهدی وفـا« در دیدار چهره بـه چهره با مردم اسـتان مرکزی به 
مناسـبت هفته دولت با اشـاره به اینکه طی یک سـال اخیر، شـخص رئیس جمهور و 
هیات دولت به ۳۱ اسـتان کشـور سـفر کرده اند، گفت: حجم درخواسـت های مردم از 
وزرا و اعضـای هیـات دولت، حاکی از اعتماد نسـبی مردم به دولت بود که درخواسـت 

خود را مسـتقیم به دولت منعکس کردند.
زاهدی وفـا بـا بیان اینکه یکی از رهنمودهای مقام معظم رهبری بازسـازی و نوسـازی 
انقالبـی و عقالنـی در مدیریـت دولـت اسـت، افـزود: در ایـن راسـتا عالوه بـر رییس 
جمهـور و اعضـای کابینه ، رویکرد بدنه دولت نیز تا پایین ترین سـطح باید در مسـیر 

احیای اعتماد عمومی باشـد.
وی تصریـح کـرد: با اینکه سـال ها بر تکریم اربـاب رجوع تأکید شـده، اما هنوز برخی 
دسـتگاه های اجرایـی نتوانسـته انـد با عملکـرد خود رضایـت عمومی را رقـم بزنند و 

مـردم ایـن نارضایتـی را به کل دولـت تعمیم می دهند.
سرپرسـت وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی تأکید کرد: رابطه دولت و مـردم باید از 

کوچک تریـن مراجعـات مـردم با دسـتگاه های دولتی اصالح و ترمیم شـود.
 وی بـا تأکیـد بر اینکه درخواسـت مـا از ادارات تابعه وزارت کار در سراسـر کشـور این 
اسـت کـه در مقـام اداری، خـود را خدمتگزار مردم بداننـد، گفت: در سـال دوم دولت، 
بایـد بـا تعریـف شـاخص ها، در جهت بهبود این شـرایط حرکت کنیم، البته در سـال 
اول دولت نیز این امر اجرایی شـد؛ در حال حاضر شـاهد بهبود شـرایط هسـتیم ولی 

بایـد این رویکـرد در بدنه همه دسـتگاه های اجرایی نیز عملیاتی شـود  .
 سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: سال سختی را در اداره کشور 
تجربـه کردیـم با ایـن وجود دولت توانسـته اقدامات مثبـت و تغییر و تحوالتـی را در 

نظام اداری کشـور، اقتصاد و سیاسـت خارجی رقم بزند.

با استعانت از خداوند متعال، شــرکت بيمه البرز)سهامی 
عام( به عنوان یکی از بزرگترین شــرکت های بيمه  کشور 
در راســتای ارائه خدمــات بهينه به ذی نفعــان و تامين 
منابع انســاني خود برای عنوان شغلی کارشناس در ستاد 
مرکزی و شعب سراسر کشور، مطابق با ضوابط و آئين نامه 
استخدامي شرکت از بين متقاضيان واجد شرایط به تعداد 
محدود در مقاطع تحصيلي ليســانس و فوق ليسانس، بومي 
و ســاکن یکي از محل خدمت های مورد نظر، دعوت به 

همکاري مي نماید.
متقاضيان گرامی می توانند برای اطالع از شرایط عمومی 
و اختصاصی با مراجعه به ســامانه استخدامی بيمه البرز به 
آدرس ذیــل  و پس از دریافــت و مطالعه دقيق دفترچه 
راهنمای استخدامی، در صورت واجد شرایط بودن نسبت 

به ثبت نام و درج اطالعات فردی خود اقدام نمایند.

فراخواناستخدامسراسریشرکتبیمهالبرز)سهامیعام(

دعوتبههمکاری
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بازنگریآئیننامهاستخدامی
هیاتعلمیوکارکنان

وزارتعلوم

جذبواستخدام22هزار
امدادگردرهاللاحمر

رشد45درصداشتغال
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حمایتصندوقنوآوری
ازشرکتهایفنآور

حوزهفرهنگ
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حمایت صندوق نوآوری از توسعه 
نوآوری های فرهنگی

ــداد  ــیه روی ــر در حاش ــاری هن ــدوق اعتب ــکوفایی و صن ــوآوری و ش ــدوق ن صن
از شــرکت های  بــرای حمایــت  تامیــن مالــی فرهنگ بنیــان تفاهم نامــه ای را 

ــد. ــا کردن ــگ امض ــوزه فرهن ــوآور در ح ــاور و ن ــان، فن دانش بنی
ــدوق  ــل صن ــان در مح ــی  فرهنگ بنی ــن مال ــداد تامی ــازارکار،  روی ــزارش ب ــه گ ب
ــی  ــای فرهنگ ــف بخش ه ــئوالن مختل ــه مس ــن برنام ــد. در ای ــزار ش ــوآوری برگ ن
و مالــی کشــور حضــور داشــتند و کســب وکارهای نوپــا در حــوزه فنــاوری 
ــز  ــداد نی ــن روی ــان ای ــد. در پای ــداد بودن ــن روی ــز از دیگــر حاضــران ای خــاق نی
ــا  ــوآوری و شــکوفایی ب ــر و صنــدوق ن ــاری هن ــان صنــدوق اعتب ــه ای می تفاهم نام
ــوآوری و شــکوفایی  ــدوق ن ــاون توســعه صن ــر، مع ــر ســیاوش ملکی ف حضــور دکت
و محمدعلــی کاروان، معــاون ســرمایه گذاری صنــدوق اعتبــاری هنــر امضــا شــد. 
موضــوع ایــن تفاهم نامــه تبییــن چارچوب هــای کلــی همــکاری در تامیــن مالــی، 
خدمــات اعتبــاری از قبیــل مشــارکت در ســرمایه  گذاری و هم ســرمایه گذاری 
شــرکت های  بــرای  و صــدور ضمانت نامــه  تســهیات  پرداخــت  همچنیــن  و 

ــود.  ــر ب ــگ و هن ــوزه فرهن ــوآور در ح ــاور و ن ــان، فن دانش بنی
ــر  ــر مصطفــی بغــدادی، مدی ــز دکت ــداد نی ــن روی ــن گــزارش، در ای ــر اســاس ای ب
ــی  ــن معرف ــخنانی ضم ــکوفایی در س ــوآوری و ش ــدوق ن ــوآوری صن اکوسیســتم ن
ــوآوری، گفــت: صنــدوق  ــف آن در زیســت بوم ن ــوآوری و تشــریح وظای صنــدوق ن
ــوآوری کشــور، نظــام  ــت هــر کــدام از بازیگــران زیســت بوم ن ــا تقوی قصــد دارد ب

ــد. ــان طراحــی کن ــعه اقتصــاد دانش بنی ــرای توس ــدی را ب ــی کارآم مال
ــا شــتاب دهنده های  ــم از طریــق هم ســرمایه گذاری ب ــاره ســعی کردی ــزود: دراین ب وی اف
ــز  ــه ج ــوآوری ب ــدوق ن ــه صن ــود ک ــث می ش ــه باع ــی ک ــع قانون ــان مان دانش بنی
شــرکت های دانش بنیــان نتوانــد از ســایر بازیگــران نــوآوری حمایــت کنــد، رفــع شــود.

ــتاب دهنده  ــا ۱۸ ش ــکوفایی ب ــوآوری و ش ــدوق ن ــه صن ــان اینک ــا بی ــدادی ب بغ
ــا  ــت آن ه ــرای حمای ــز ب ــی را نی ــرده و امکانات ــرمایه گذاری ک ــان  هم س دانش بنی
از کســب وکارهای نوپــا یــا هســته های فنــاور مســتقر در پارک هــای علــم و فنــاوری 
ز طریــق  ــوآوری ا مهیــا کــرده اســت، اظهــار کــرد: در مراحــل باالتــر، صنــدوق ن
ــی  ــر دولت ــاوری غی ــش و فن ــای پژوه ــی صندوق ه ــن مال ــکل دهی و تامی ش

می کنــد. کمــک  اســتارت آپ ها  بــه 
بــه گفتــه مدیــر توســعه اکوسیســتم صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، در حــال حاضــر 
ــتند و  ــاوری هس ــش و فن ــدوق پژوه ــک صن ــب ی ــور صاح ــتان های کش ــه اس هم
بســیاری از فناوری هــای تخصصــی از کشــاورزی گرفتــه تــا صنایــع دفاعــی، 

ــد. ــص خــود را دارن ــاوری مخت ــدوق پژوهــش و فن صن
ــرای  ــری ب ــداع دیگ ــز اب ــی نی ــورانه بورس ــای جس ــرد: صندوق ه ــح ک وی تصری
ایــن  بــرای  مالــی  امکانــات  آوردن  فراهــم  و  نوپــا  کســب وکارهای  توســعه 
کســب وکارها بــوده اســت. در حــال حاضــر بیــش از هــزار و ۷۰۰ میلیــارد تومــان 
ســرمایه در صندوق هــای جســورانه بورســی کشــور وجــود دارد کــه صنــدوق نوآوری 
ــوآوری  ــن صندوق هــا مشــارکت کــرده اســت. ســرمایه صنــدوق ن ــا از ای در ۱۲ ت
ــوده اســت. ــان ب ــارد توم ــش از ۳۶۰ میلی ــز بی ــن مشــارکت نی و شــکوفایی در ای

بغــدادی همچنیــن بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه برنامه هــای پیونــد و 
نــوآوری  صنــدوق  کــه  هســتند  برنامه هایــی  اســتارت آپی  دوشــنبه های 
بــا  فنــاوری  مختلــف  حوزه هــای  اســتارت آپ های  میــان  همرســانی  بــرای 

می کنــد. برگــزار  ســرمایه گذاران 
ــادآور شــد:  ــوآوری و شــکوفایی همچنیــن ی ــر توســعه اکوسیســتم صنــدوق ن مدی
از ســال گذشــته تــا امــروز ســعی کردیــم صاحبــان ایده هــای نوآورانــه در حــوزه 

ــم. ــل کنی ــدگان متص ــرمایه گذاران و تهیه کنن ــا س ــی را ب فرهنگ
وی افــزود: برقــراری چنیــن پیونــدی ماهیتــی متفــاوت بــا اتصال اســتارت آپ های فنــاور و 
ســرمایه گذاران داشــت. در ایــن زمینــه رویــداد فرنــو را تعریــف کردیــم و از ســال گذشــته 
تــا امــروز ۵ رویــداد فرنــو برگــزار شــد کــه منجــر بــه پیونــد تهیه کننــدگان دانش  بنیــان 
ــان  ــز می ــکاری نی ــای هم ــان تفاهم نامه ه ــن می ــگ شــد. در ای ــران حــوزه فرهن و مبتک

نــوآوران فرهنگــی و تهیه کننــدگان امضــا شــد.
ــورای  ــردازی ش ــرارگاه بازارپ ــر ق ــی، دبی ــر آقای ــید امی ــه س ــن جلس ــه ای در ادام
ــگ  یکــی از  ــه حــوزه فرهن ــه ک ــن نکت ــان ای ــا بی ــز ب ــی کشــور نی فرهنــگ عموم
حوزه هایــی اســت کــه نســبت پررنگــی بــا مقولــه نــوآوری دارد، اظهــار کــرد: در ایــن 
ــن ســبک  ــی و پیشــبرد ای ــا تحــول ســبک زندگــی ایران ــه هــدف م ــان بن مای می
ــر بازارپــردازی فرهنگــی  زندگــی بــه ســوی فرهنــگ اســامی-ایرانی اســت. مــا ب
متمرکــز شــدیم و ســعی بــر ایــن اســت کــه مخاطــب عمومــی را بــه تولیــدات بومــی 

صنعــت فرهنــگ داخلــی متصــل کنیــم.
جعفــر مرواریــد، قائم مقــام ســازمان علمــی فرهنگــی آســتان قــدس رضــوی نیــز 
ــن آســتان در  ــات گســترده ای ــود کــه از اقدام ــه ب ــن برنام از دیگــر ســخنرانان ای
ــر  ــرم مطه ــون ح ــا در پیرام ــه آن ه ــی و عرض ــوالت فرهنگ ــد محص ــعه تولی توس

ــان آورد. ــه می رضــوی ســخن ب
وی گفــت: مفاهیــم گــذر فرهنــگ و هنــر از قدیــم بــه عنــوان دو رکــن اساســی در 

سیاســت های فرهنگــی آســتان قــدس رضــوی مطــرح بــوده اســت.
ــد  ــر بخواه ــری اگ ــی و هن ــت فرهنگ ــک صنع ــرد: ی ــان ک ــن بی ــد همچنی مرواری
ــکان حضــور در  ــد ام ــذار باشــد، بای ــه تاثیرگ ــر منطق ــران و کشــورهای دیگ در ای

ــد. ــته باش ــر را داش ــورهای دیگ ــوع کش ــای متن بازاره
ــن  ــامی در ای ــگاه آزاد اس ــی دانش ــاون فرهنگ ــن، مع ــرزاد جهان بی ــن ف همچنی
رویــداد گفــت: ســعی کردیــم نــوع نــگاه بــه تولیــدات فرهنگــی در دانشــگاه آزاد 

ــم. ــل کنی ــن تبدی ــای نوی ــه نگاه ه ــنتی ب ــت س را از حال
ــورها  ــی کش ــد داخل ــد از درآم ــه درص ــعه یافته س ــورهای توس ــزود: در کش وی اف
ــت  ــه اس ــاص یافت ــی اختص ــاق و فرهنگ ــع خ ــر روی صنای ــرمایه گذاری ب ــه س ب
ــوان  ــوزه ت ــن ح ــرمایه گذاری در ای ــا س ــد ب ــور بای ــز در کش ــا نی ــی م ــن یعن و ای

ــم. ــدا کنی ــت را پی رقاب
در ایــن برنامــه ســید مجیــد امامــی، دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور نیــز 
ــل در  ــکار عم ــد ابت ــه بتوان ــت ک ــن اس ــور ای ــی کش ــام فرهنگ ــدف نظ ــت: ه گف
ــد  ــه بای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــرد و ب ــس گی ــردم را بازپ ــی م ــبک زندگ ــه س عرص
کاری کنیــم تــا مصــرف فرهنگــی مــردم مــا براســاس نرم افزارهــای درون زا باشــد.

ــن  ــیه ای ــکوفایی، در حاش ــوآوری و ش ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
رویــداد، ۱۱ شــرکت فنــاور و اســتارت آپ در محــل نمایشــگاهی کــه در صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی برگــزار شــد، بــه ارائــه محصــوالت فرهنگــی خــود پرداختنــد.

 امضای تفاهم نامه ای برای حوزه فرهنگ

استخدام ۷۰ هزار نفر در آموزش و پرورش 
دستاورد دولت است

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: در آســتانه آغــاز ســال جدیــد تحصیلــی، 
ــز در  ــن نی ــد و خیری ــدازی کرده ان ــت افزار راه ان ــت نوش ــادی، نهض ــای جه نیروه

ــد. ــکاری دارن ــوص هم ــن خص ای
ــر  ــاد و خاط ــت ی ــت و بزرگداش ــه دول ــت هفت ــتای گرامیداش ــوری در راس ــف ن یوس
ــزاران مســجدالنبی ولنجــک  ــا حضــور در جمــع نمازگ ــر، ب ــی و باهن شــهیدان رجای
اظهــار کــرد: دولــت ســیزدهم در همــه حوزه هــا به صــورت جهــادی تــاش می کنــد.

ــا در  ــی، خوشــبختانه م ــت مردمــی و انقاب ــر انجام شــده در دول ــا تدابی ــزود: ب وی اف
ــق  ــک تواف ــه ی ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــاش م ــام ت ــدیم و تم ــده ش ــام تعیین کنن برج

ــدار برســیم. پای
نــوری تصریــح کــرد: رئیس جمهــور و هیئــت دولــت باهــدف حضــور میدانــی و رصــد 
ــش از  ــن ســفرها بی ــون ۳۱ ســفر اســتانی داشــته اند، در ای ــی تاکن مشــکات مردم
۲۱ هــزار میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل طرح هــای نیمه تمــام مصــوب شــده اســت.

ــتاوردهای  ــر را از دس ــال اخی ــک س ــم در ی ــزار معل ــش از ۷۰ ه ــتخدام بی وی اس
ــه  ــد و ب ــاش می کن ــی ت ــور مردم ــزود: رئیس جمه ــمرد و اف ــیزدهم برش ــت س دول
ــق واکسیناســیون و پیشــگیری از شــیوع  ــد. انجــام موف ــان رســیدگی می کن محروم
کرونــا و تولیــد انبــوه واکســن کرونــا به طــوری کــه امــروز صــادر کننــده ایــن واکســن 

ــت اســت. ــن دول هســتیم نتیجــه کار جهــادی ای
توضیحات جدید وزیر آموزش و پرورش 
درباره رتبه بندی معلمان طرح مهرآفرین

ــا طــرح  ــاره رتبه بنــدی معلمانــی کــه ب ــوری وزیــر آمــوزش و پــرورش درب یوســف ن
مهرآفریــن جــذب شــدند، گفــت: قطعــا کســانی کــه معلــم هســتند و مشــمول طــرح 

ــتند. ــدی هس ــوند، در رتبه بن ــان می ش ــاغل معلم ــدی مش طبقه بن
وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره رتبه بنــدی معلمانــی کــه از طریــق طــرح مهرآفریــن 
ــون  ــان اســتخدام، آزم ــه زم ــر اینک ــه خاط ــان ب ــن معلم ــت: ای جــذب شــده اند، گف
ــد، مشــکل داشــتند کــه هم اکنــون درحــال بررســی اســت و امیدواریــم  ــداده بودن ن

کــه هرچــه زودتــر بــه نتیجــه مطلــوب برســد.
ــا طــرح  ــاره رتبه بنــدی معلمانــی کــه ب ــوری وزیــر آمــوزش و پــرورش درب یوســف ن
مهرآفریــن جــذب شــدند، گفــت: قطعــا کســانی کــه معلــم هســتند و مشــمول طــرح 

ــتند. ــدی هس ــوند، در رتبه بن ــان می ش ــاغل معلم ــدی مش طبقه بن
وی افــزود: بحــث ایــن بــود بــه خاطــر اینکــه زمــان اســتخدام آزمــون نــداده بودنــد، 
ــه  ــه هرچ ــم ک ــت و امیدواری ــی اس ــال بررس ــون درح ــه هم اکن ــتند ک ــکل داش مش

زودتــر بــه نتیجــه مطلــوب برســد.

»دکتر معلمان« حائز شرایط می توانند
 به هیئت علمی تبدیل وضعیت شوند

ــان  ــگاه فرهنگی ــه دانش ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
طــی ۱۰ ســال گذشــته ۳۳۶ مجــوز و فراخــوان جــذب هیئــت علمــی داده شــده بــود 
ــن دانشــگاه  ــه ای ــد ۵۰۰ مجــوز جــذب هیئــت علمــی ب گفــت: امــا در دوره جدی
ــز شــرایط باشــند  ــه حائ ــی ک ــر معلمان ــم، دکت ــه داری ــا توافقــی ک داده شــده و ب

ــوند. ــت ش ــل وضعی ــی تبدی ــت علم ــوان هیئ ــه عن ــد ب می توانن
بــه گــزارش  بــازارکار، محمدعلــی زلفــی گل بــا بیــان اینکــه اگــر امــروز دانشــمندان، 
پزشــکان و مهندســان مــا توانســتند تجهیــزات و وســایل الزم را برای درمان و ســاخت 
واکســن کرونــا فراهــم و ســامت ملــت را تضمیــن کننــد ایــن دانشــمندان دســتپخت 
شــما و شــاگردان شــما هســتند گفــت: بایــد بــه جامعــه فرهیختــه وزارتخانــه هــای 

متولــی علــم و آمــوزش دســتمریزاد گفــت.
وی افــزود: هرگونــه هزینــه کــردن بــرای آمــوزش و فنــاوری و پژوهــش بهتریــن نــوع 

ســرمایه گــذاری اســت.
ــاور داشــته باشــیم. امــروز کــه دانشــمندان  ــه اینکــه اگــر ب ــا اشــاره ب وزیــر علــوم ب
ــای  ــم ه ــام تحری ــم تم ــی رغ ــا را عل ــروس کرون ــتند وی ــم توانس ــدرت عل ــا ف ــا ب م
ظالمانــه مدیریــت کننــد، ایــن دانشــمندان دانــش آمــوزان شــما بودنــد گفــت: اگــر 
چنیــن نگاهــی داشــته باشــیم وزارتخانه هــای متولــی علــم و آمــوزش را »مصرفــی« 
نخواهیــم دانســت و هرگونــه هزینــه کــردن را مطمئــن تریــن و بهتریــن نــوع ســرمایه 
ــده  ــه آین ــم ب ــم ظل ــی بدانی ــتگاه ها را مصرف ــن دس ــه ای ــن ک ــم. ای ــذاری می دانی گ

ایــن کشــور اســت.
ــه  ــد ک ــن ش ــگان ای ــه آرزوی نخب ــم ک ــل کردی ــوری عم ــر ط ــزود: اگ وی اف
معلــم شــوند آنــگاه می تــوان گفــت کشــور روی ریــل صحیحــش حرکــت 
ــای  ــن ج ــد و ای ــذب میکن ــگان را ج ــی از نخب ــان بخش ــگاه فرهنگی ــد. دانش می کن
خوشــحالی دارد. معلمــی عــاوه بــر ذوق و شــوق و عشــق، یــک تخصــص هــم هســت 
و اگــر ایــن را بــاور داشــته باشــیم دانشــگاه  فرهنگیــان را قــدر میدانیــم و بــر صــدر 

مــی نشــانیم.
زلفــی گل بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه فرهنگیــان اقدامــات خوبــی انجــام داده و 
ــرورش را بنیــان و اســاس  ــوم، دانشــگاه فرهنگیــان و آمــوزش و پ مــا در وزارت عل
آمــوزش و پژوهــش می دانیــم و از هیــچ کمکــی دریــغ نخواهیــم کــرد گفــت: بنــده 
خــودم ۱۱ ســال در خدمــت آمــوزش و پــرورش بــودم و معتقــدم آمــوزش و پــرورش 

قــوی، یــک آمــوزش عالــی قــوی را شــکل خواهــد داد.

وزیر آموزش و پرورش:

رشد ۴۵ درصدی اشتغال دانش بنیان طی سال جاری

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد

ــر  ــوآوری وزی ــاوری و ن ــاون فن مع
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: 
ــان طــی  ــش بنی ــتغال دان ــار اش آم
ســال جــاری نســبت بــه ســال 
درصــدی   ۴۵ رشــد  گذشــته، 
داشــته اســت کــه  بــه عقیــده 
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــده پارک ه بن
و مراکــز رشــد از جملــه بســترهای 
محســوب  اشــتغال زایی  مطلــوب 

                 . ند می شــو
علی خیرالدیــن در افتتــاح بزرگترین 
ــی  ــع معدن ــس صنای ــن پردی و اولی

کشــور و ســومین نشســت هم اندیشــی رابطیــن ادارات بــا عنــوان تانــا کــه 
در پــارک علــم و فنــاوری خراســان برگــزار شــد، اظهــار کــرد: اســتفاده از 
پتانســیل بخــش  خصوصــی یکــی از مهم تریــن وظایــف مســئوالن اســتانی و 
پــارک علــم و فنــاوری خراســان اســت؛ زیــرا دولــت بــه تنهایــی نمی توانــد 
نیازهــای زیرســاختی موجــود در کشــور را برطــرف نمایــد. لــذا می بایســت 
نســبت بــه بخــش خصوصــی نــگاه ویژه تــری داشــته باشــیم و بــه توســعه 
ــان  ــی و دانش بنی ــزرگ صنعت ــرکت های ب ــوآوری در ش ــاوری و ن ــوذ فن نف

بپردازیــم.
وی افــزود: در بنــد ت مــاده ۶ قانــون جهــش دانــش بنیــان، بــه ظرفیــت 
وزارت علــوم و وزارت بهداشــت بــه تاســیس پردیس هــا اشــاره شــده اســت. 
و  داشــته  مطلوبــی  نقش آفرینــی  پردیس هــا  در  بخــش خصوصــی 
ــتقرار  ــت اس ــات الزم جه ــاخت ها و امکان ــیس زیرس ــن و تاس ــه تامی ب

شــرکت های دانــش بنیــان می پــردازد.
ــح کــرد: ســهم بخــش کشــاورزی در اقتصــاد و تولیــد  ــن تصری خیرالدی
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــت. ای ــد اس ــور ۱۸ درص ــی کش ــص داخل ناخال

بخــش کشــاورزی در حــوزه دانــش 
دارد.  درصــدی   ۴ ســهم  بنیــان 
ــه  ــود ک ــده ب ــرر ش ــن مق همچنی
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــهم ش س
طبــق  صنعتــی  شــهرک های  در 
ــه  ــور ب ــی کش ــع علم ــه جام نقش
۵۰ درصــد ارتقــاء یابــد، امــا هــم اکنون 
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــهم ش س
حــدود  صنعتــی  شــهرک های  از 

ــت.  ــد اس ــک درص ی
وی خاطرنشـان کـرد: البته که به عقیده 
بنـده پیش بینـی ارتقـاء ۵۰ درصـدی 
سـهم شـرکت های دانـش بنیـان در شـهرک های صنعتـی عـدد گـذاری 
نامطلوبـی بـوده، زیرا آمار مذکور در کشـورهای پیشـرفته دنیا بین ۱۵ تـا ۲۰ درصد 
اسـت. خوشـبختانه طـی چند روز گذشـته، سـهم پیش بینی شـده شـرکت های 
دانش بنیـان در شـهرک های صنعتـی از ۵۰ درصد به ۱۰ درصد اصاح شـده اسـت. 
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اضافــه کــرد: 
ســهم اقتصــاد دانش بنیــان در تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور حــدودا بیــن 
ــه  ــوده و مــا موظــف ب ــا ۳ درصــد اســت. ایــن رقــم بســیار پاییــن ب ۰.۵ ت
حرکــت و دســتیابی بــه توســعه در ایــن مســیر هســتیم. ایجــاد ۱۰ دهکــده 
کشــاورزی در کشــور از جانــب مســئوالن ذی ربــط برنامــه ریــزی شــده بــود، 

کــه اولیــن دهکــده کشــاورزی نیــز در خراســان رضــوی تشــکیل شــد.
خیرالدیــن ادامــه داد: طبــق قوانیــن موجــود در ایــن حیطــه، اســتانداران 
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــان در پارک ه ــش بنی ــتاد دان ــه ایجــاد س ــف ب مکل
ــرد  ــه عملک ــن زمین ــوی در ای ــان رض ــبختانه خراس ــه خوش ــتند ک هس

ــی داشــته اســت.  مطلوب

در دیدار جمعی از مدال آوران المپیادهای
 علمی کشوری و جهانی صورت گرفت؛

موافقت رئیس جمهور با جذب، اشتغال و حضور نخبگان در جهاد دانشگاهی
رئیــس جمهــور در دیــدار جمعــی از 
مــدال آوران المپیادهــای علمــی کشــوری 
و جهانــی از جهاددانشــگاهی و دیگــر 
در  مســئولیت  دارای  دســتگاه های 
حــوزه نخبــگان خواســت زمینــه جــذب، 
ــگان را  ــکوفایی نخب ــد و ش ــتغال، رش اش

ــد. ــم کنن ــش فراه ــش از پی بی
بــه گــزارش بــازارکار، آیت اهلل ســیدابراهیم 
ــا  ــدار ب ــور در دی ــس جمه ــی رئی رئیس
مــدال آوران المپیادهــای علمی کشــوری و 
جهانــی، خانــواده آنهــا، اســاتید و معلمــان 
فعــال در ایــن حــوزه، بــا ابــراز خرســندی 
گفــت:  آنــان  جمــع  در  حضــور  از 

برافراشــتن پرچــم مقــدس جمهــوری اســامی و افتخارآفریــدن بــرای کشــور 
در هــر عرصــه ای بــرای جامعــه بســیار شــیرین، عزت آفریــن و دلپذیــر اســت.

ــادی  ــی فیروزآب ــر روح اهلل دهقان ــه دکت ــم ک ــن مراس ــی در ای ــت اهلل رئیس آی
ــاوری  ــم و فن ــاون عل ــتاری مع ــورنا س ــر س ــگاهی، دکت ــس جهاددانش ریی
ریاســت جمهــوری ، دکتــر یوســف نــوری وزیــر آمــوزش و پــرورش، دکتــر 
محمدمهــدی طهرانچــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی در آن حضور داشــتند 
از جهاددانشــگاهی و دیگــر دســتگاه های دارای مســئولیت در حــوزه نخبــگان، 
ــاوری ریاســت  ــت علمــی و فن ــه باشــگاه پژوهشــگران جــوان، معاون از جمل
ــاوری، وزارت بهداشــت و دانشــگاه  ــات و فن ــوم، تحقیق ــوری، وزارت عل جمه
آزاد، خواســت زمینــه جــذب، اشــتغال، رشــد و شــکوفایی نخبــگان را بیــش از 

پیــش فراهــم کننــد.
ــاد مرحــوم کاظمــی آشــتیانی مؤســس  ــا گرامیداشــت ی رئیــس جمهــور ب
ــاد از اراده،  ــک نم ــام ایشــان ی ــت: ن ــان جهاددانشــگاهی گف پژوهشــگاه روی
ــا شــعار »مــا می توانیــم«  تصمیــم، علــم، دانــش و فنــاوری اســت. ایشــان ب

ــدازی کــرد. ــان را راه ان ــات پژوهشــگاه روی ــن امکان ــا کمتری و ب
ــور  ــم« در کش ــا می توانی ــعار »م ــدار ش ــه را پرچم ــانی نخب ــروی انس وی نی
خوانــد و گفــت: موفقیت هــای نخبــگان کشــور در المپیادهای علمــی جهانی، 
از مهم تریــن مصادیــق امیدآفرینــی در کشــور و بســط روحیــه خودبــاوری در 

جامعــه اســت.
رئیــس جمهــور موفقیت هــای علمــی نخبــگان دانش آمــوزی را حاصــل لطــف 
ــوه ای از  ــد متعــال برشــمرد و خاطــر نشــان کــرد: دانــش بشــری جل خداون
ــد نجــات انســان و ســپس نجــات  ــر آن بای ــد اســت و اولیــن اث علــم خداون

جامعــه باشــد.
دکتــر رئیســی در ادامــه بــا تاکیــد بــر نقش محــوری نخبــگان و اندیشــمندان 
در پیشــرفت و تعالــی کشــور، از اراده جــدی دولــت برای طراحی ســازوکارهای 

موثــر توســعه شــبکه نخبگانــی و حفظ نخبگان در کشــور خبــرداد.
ایشــان نیــروی انســانی نخبــه را مهمتریــن ســرمایه کشــور در مســیر توســعه 
ــوری و  ــای کش ــدال آوران عرصه ه ــما م ــت: ش ــار داش ــد و اظه ــدار خوان پای
جهانــی نبایــد بــا نامایمت هــا صحنــه را خالــی کنیــد، قــرار اســت بــه دســت 
شــما فرهیختــگان و نخبــگان از مشــکات و مســائل جامعــه گره گشــایی شــود.

آیــت اهلل رئیســی در تشــریح وظایــف نخبــگان و فرهیختــگان کشــور بــرای 
تعالــی جامعــه، افــزود: »امیــد داشــتن بــه خــدا و الطــاف الهــی«، »پرهیــز از 
یــأس و ناامیــدی«، »تــاش خســتگی ناپذیر« و »مجاهــدت در کســب علــم« 
از وظایــف شــما نخبــگان بــرای رفــع مشــکات جامعــه اســت، لــذا در ایــن 

مســیر شــتابان و جهــادی حرکــت کنیــد.

دکتــر رئیســی تأکیــد کــرد: دشــمن 
مــدال آور  کشــور  در  نمی خواهــد 
بــه  کــه  باشــیم  داشــته  المپیــادی 
افزایــش تولیــد، فعالیــت شــرکت های 
واحدهــای  راه انــدازی  و  دانش بنیــان 
اشــتغال آفرین کمــک کننــد، امــا وظیفــه 
مــا ایــن اســت کــه در مقابــل او مجدانــه 
ایســتادگی کنیــم تا دشــمن مســتأصل و 

مجبــور بــه عقب نشــینی شــود.
ــر در  ــزود: دشــمن اگ ــور اف ــس جمه رئی
گذشــته دنبــال غــارت مخــازن و معــادن 
کشــورها بــود، امــروز در جنگ شــناختی، 
نرم افــزاری  و  ســایبری  الکترونیکــی، 

ــگان دیگــر کشــورها اســت. ــا و نخب ــال جــذب مغزه دنب
آیــت اهلل رئیســی بــا اشــاره به نقش مســئوالن در رفــع مشــکات و دغدغه های 
نخبــگان در کشــور، گفــت: »امیدآفرینــی«، »ایجــاد زمینه هــای شــکوفا کردن 
اســتعدادها« و »فراهــم کــردن بســتر رشــد و تعالــی اســتعدادهای نخبــگان« 
از وظایــف مســئوالن در قبــال شــما اســت. هرگونــه هزینــه کــردن بــرای علم 

و دانــش ســرمایه گذاری اســت و موجــب تضمیــن آینــده کشــور می شــود.
دکتــر رئیســی در بخــش پایانــی ســخنان خــود بســط عدالــت آموزشــی را از 
ــران  ــدان ای ــح کــرد: همــه فرزن ــد و تصری ــت مردمــی خوان اولویت هــای دول
اســامی بایــد فرصــت شــکوفا شــدن استعدادهای شــان را داشــته باشــند و 
دولــت چنانکــه پیــش از ایــن هــم اعــام کــرده، بــه مقولــه عدالــت آموزشــی 

بعنــوان زیرســاخت اصلــی توســعه متــوازن در کشــور بــاور جــدی دارد.
جهاددانشگاهی به درستی زیست بوم نخبگان ایران

 نامیده شده است
پیــش از ســخنان آیــت اهلل رئیســی ۸ نفــر از مــدال آوران جهانــی المپیادهــای 
دانش آمــوزی مســایل و دغدغه هــای خــود را در زمینه هایــی همچــون لــزوم 
ــته ای،  ــن رش ــترفعالیت های بی ــردن بس ــم ک ــگان، فراه ــازی نخب شبکه س
ــادی،  ــدال آوران المپی ــری از مهاجــرت و رهاشــدگی م ــرای جلوگی ــاش ب ت
ــت  ــر، عدال ــدال آور پس ــوزان م ــرای دانش آم ــربازی ب ــت س ــت  خدم معافی
آموزشــی، آشــنایی مدیــران مــدارس ســمپاد بــا شــرایط و مســیر المپیادهــا، 
ــی،  ــای جهان ــی المپیاده ــای اعزام ــران در تیم ه ــور دخت ــه حض ــه ب توج
فراهم ســازی زمینــه همکاری هــای بین المللــی، توجــه بــه وضعیــت اشــتغال 
ــروری  ــرای نخبه پ ــرایطی ب ــاد ش ــادی، ایج ــوزان المپی ــت دانش آم و معیش
توســط نخبــگان و تشــکیل هیــأت امنــای باشــگاه دانش پژوهــان جــوان بــا 

رئیــس جمهــور مطــرح کردنــد.
ــن  ــان ای ــوری در پای ــت جمه ــانی ریاس ــگاه اطاع رس ــام پای ــاس اع براس
مراســم آیــت اهلل رئیســی بــا اهــدای لــوح از مــدال آوران المپیادهــای جهانــی 

ــرد. ــی ک ــر قدردان ــال های اخی ــوزی س دانش آم
گفتنــی اســت رییــس جمهــور در مراســم دیــدار بــا پژوهشــگران و مدیــران 
جهاددانشــگاهی بــا اســتقبال از شــعار چهــل و دومیــن ســالگرد تشــکیل این 
نهــاد گفــت: به درســتی جهاددانشــگاهی زیســت بوم نخبــگان ایــران نامیــده 

شــده اســت.
وی همچنیــن موافقــت خــود را بــا پیشــنهاد دکتر دهقانــی فیروزآبــادی برای 
آنکــه ایــن نهــاد بســتر ســیال جــذب و حضــور نخبــگان باشــد اعــام کــرد و 
ــرای  ــه باشــگاه فکــری و اندیشــه ورزی ب ــد ب ــن مجموعــه می توان گفــت: ای

همــه نخبــگان و فرهیختــگان تبدیــل شــود.

وزیر علوم خبر داد:

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسالمی:

اشتغال فرزندان ایثارگران در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد
ــی  ــی از موضوعات ــت: یک ــی گف بیات
ــم توســعه  ــه هفت ــد در برنام ــه بای ک
ــوع  ــرد موض ــرار گی ــه ق ــورد توج م
ــران اســت. ــدان ایثارگ اشــتغال فرزن
»ولــی اهلل  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
امــور  کمیســیون  عضــو  بیاتــی« 
ــا اشــاره  ــی کشــور و شــورا ها ب داخل
بــرای  مجلــس  برنامه هــای  بــه 
ایثارگــران،  بــه  خدمت رســانی 
اظهــار داشــت: مجلــس شــورای 
ــات  ــه فرمایش ــه ب ــا توج ــامی ب اس
ــوان  ــه عن ــری ب ــم رهب ــام معظ مق

مجلــس انقابــی مصوبــات خوبــی بــرای خدمــات بــه ایثارگران داشــته اســت 
ــران  ــده مشــکل ایثارگ ــرا شــود بخــش عم ــس اج ــات مجل ــر مصوب و اگ
فراکســیون  نــام  بــه  مجلــس  در  فراکســیون هایی  می شــود.  حــل 
ایثارگــران و فراکســیون ایثــار و شــهادت تشــکیل شــده اســت و مجلــس 

لوایــح دولــت بــرای خدمــت بــه 
ــرده اســت. ــب ک ــران را تصوی ایثارگ

داخلــی  امــور  کمیســیون  عضــو 
ــرد:  کشــور و شــورا ها خاطرنشــان ک
ایثارگــران  فرزنــدان  از  حمایــت 
یکــی از مــواردی اســت کــه مجلــس 
شــورای اســامی بــه آن توجــه دارد. 
فرزندانشــان  و  شــهید  عزیزانــی 
بی سرپرســت شــده اند و جانبــازان 
زندگــی  ســختی  بــا  عمــری 
می کننــد؛ بســیاری از جانباز هــای 
ظاهــر  بــه  مقــدس  دفــاع  دوران 
ــا در  ــتند و ی ــاب و روان هس ــی اعص ــار ناراحت ــا دچ ــتند؛ ام ــالم هس س
مناطقــی توســط رژیــم بعــث عــراق شــیمیایی شــده اند و هــر خدماتــی 
ــزان  ــن عزی ــد از ای ــم اســت و بای ــه شــود ک ــران ارائ ــدان ایثارگ ــه فرزن ب

ــود. ــت ش حمای
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زلفی گل مطرح کرد:      ◄
آزمون جذب نیرو در شرکت نفت 

تا سه ماه آینده برگزار می شود

۲۲ هزار امدادگر هالل احمر 
بیمه وحقوق دریافت می کنند شهریور 

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
وزارت نفت عنوان کرد؛ 

◄
بازنگری آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و کارکنان وزارت علوم

ــاط  ــر ارتب ــد ب ــا تأکی ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
صنعــت و دانشــگاه گفــت: آییــن نامــه اجرایــی و اســتخدامی 
ــه  ــن وزارتخان ــان ای ــی و کارکن ــات علم ــای هی اعض

ــت. ــری اس ــال بازنگ در ح
ــا  ــدار ب ــی گل در دی ــی زلف ــازارکار، محمدعل ــزارش ب ــه گ ب
روســای جدیــد و قدیــم دانشــگاه های اســتان کرمــان ضمن 
گرامیداشــت هفتــه دولــت افــزود: در ایــن آئیــن نامــه جدید 
ســعی شــده میــزان بهــره وری در سیســتم بــاال بــرود تــا هر 
کــدام از اعضــای هیــات علمــی بــه میــزان تالشــی کــه انجام 
مــی دهنــد و اثــر بخــش بــوده از خدمــات مــادی و معنــوی 

آن بهــره منــد شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه جامعــه فرهیختــه دانشــگاهی دارای ســه 
رکــن اساســی اســت، اظهــار داشــت: کــم توجهــی بــه هــر 
ــن ارکان ســبب کاهــش بهــره وری در سیســتم   کــدام از ای

مــی شــود.
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه شــیوه هــای تدریــس 
اســاتید اشــاره و تصریــح کــرد: شــیوه هــای اســتادی، روش 

ارزشــیابی، تعامــل بــا دانشــجو، شــیوه تالیــف کتب درســی و 
تعلــم و تربیــت بــرای اســاتید تــازه اســتخدام در نظــر گرفته 

مــی شــود.
وی افــزود: شــیوه اســتاد محــوری کــه بــرای دانشــجویان 
ــوده و دانشــجو نخبــه  در نظــر گرفتــه شــده، اختیــاری ب

مــی توانــد هــر اســتادی را انتخــاب و تحقیقــات خــود را 
ادامــه دهنــد.

ــل  ــران قب ــات مدی ــد از تجربی ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
اســتفاده کــرد، مدیــران گذشــته را معــدن تجربــه دانســت 
ــرای  ــگ ب ــر فرهن ــد از نظ ــا بای ــگاه ه ــزود: در دانش و اف
ــان  ــدت از ن ــه وح ــیم چنانچ ــو باش ــا الگ ــش ه ــایر بخ س

ــر اســت. شــب واجــب ت
زلفــی گل بــر هــدف گــذاری ۳۰ درصدی مهارت محــوری در 
دانشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای و علمــی و کاربــردی کشــور 
تاکیــد کــرد و گفت: دانشــگاه های فنــی و حرفــه ای و علمی 
ــد  ــم ۳۰ درص ــعه شش ــه توس ــور در برنام ــردی کش و کارب
مهــارت محــور برنامــه ریــزی شــده کــه در حــال حاضــر این 

رقــم ۱۶ درصــد اســت.
وی بــه انتخــاب رشــته در کنکــور سراســری اشــاره کــرد و 
اظهــار داشــت: رشــته هــای علــوم انســانی و علــوم پایــه مــا 
مظلــوم واقــع شــده و انتخــاب رشــته هــای ریاضــی و فیزیک 

کاهــش یافتــه اســت.

رییس جمعیت هالل احمر:  ◄

معــاون توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی وزارت نفــت گفــت: 
ــن وزارت  ــتور کار ای ــت، در دس ــت نف ــتخدامی در صنع ــاز اس نی
اســت و تــا ســه مــاه آینــده آزمونــی بــرای جــذب نیرو در شــرکت 

نفــت برگــزار خواهــد شــد.
بــه گــزارش بــازارکار، مهدی علــی مــددی در بازدید از تاسیســات 
شــرکت نفــت گچســاران افــزود: هــم اکنــون در حــال تصویــب 
ــای  ــروی ه ــا نی ــتانها ب ــذب در اس ــت ج ــتیم و اولوی آن هس

بومــی اســت.
ــیزدهم  ــت س ــت در دول ــرد وزارت نف ــه رویک ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــور نف ــکالت و ام ــری مش ــم گی ــت و تصمی ــی اس تخصص
تنهــا از ســوی کارکنــان ایــن وزارت انجــام خواهــد شــد، گفــت: 
ــا، در  ــش ه ــرای برطــرف شــدن مشــکالت و چال وزارت نفــت ب
ــه تمامــی  ــرای حلقــه ارتباطــی و ارائ هــر اســتان یــک نفــر را ب

ــی کــرده اســت. ــه مرکــز معرف مشــکالت ب
مــددی تصریــح کــرد: شــورای مدیــران منابــع انســانی در دولــت 
ســیزدهم بــا تعامــل و هــم افزایــی همــه مدیــران منابــع انســانی 
شــرکت هــای تابعــه شــکل گرفتــه و بازنگــری طرح طبقــه بندی 

مشــاغل نیروهــای پیمانــکاری نیــز در دســتور کار قــرار دارد.
وی افــزود: رفــع و پیگیــری مشــکالت کارکنــان صنعــت نفــت در 
مناطــق عملیاتــی از مهمتریــن رویکــرد هــای دولــت ســیزدهم 
اســت و تصمیمــات امــروز در نفــت جزیــره ای نیســت بلکــه یــک 

زنجیــره کامــل اســت.
ــل و  ــزی کام ــه ری ــک برنام ــا ی ــا ب ــت: م ــار داش ــددی اظه م
ــم  ــان داری ــکالت کارکن ــری مش ــهیل گ ــرای تس ــی ب کارشناس
و طبــق دســتور ویــژه وزیــر نفــت جمــع بنــدی هایــی در ایــن 

ــه انجــام شــد. زمین

افزایش ۵۰ درصدی اشتغال زندانیان تا پایان سال

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور خبر داد؛     ◄

دعوت به همکاری

چاپخانه در تهران ) منطقه ۲۱ – ورداورد (
 در راستای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط

 زیر نیازمند است:
 ماشینچی چاپ-  دایکات کار

 اسلیت کار-  کارگر ساده
 با حداقل سن ۲۰ سال و حداکثر سن ۳۰ سال

 با حقوق وزارت کار و بیمه تامین اجتماعی + اضافه کار 
)بر حسب نیاز شرکت(

 ساعت کار : ۸ صبح الی ۱۶:۳۰ 
و پنجشنبه ۸ صبح الی ۱۲

 متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر با شماره اعالم شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
)برای هماهنگی از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ روز های شنبه تا 

چهارشنبه تماس گرفته شود.(
۰۲۱۴۴۹۹۸۳۴۲  

لینک : 
https://bazarekar.ir/30055

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت اندیشه توربین در تهران )شهرک صنعتی گلگون( 
برای تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر

 دعوت به همکاری می نماید:
 نقشه کش صنعتی ماهر: آقا، فوق دیپلم

 تمام وقت، نیمه وقت، ترجیحا دارای سابقه مرتبط
 با پمپ و تجهیزات دوار

 اپراتور فرز CNC: آقا،  تمام وقت، نیمه وقت
 فوق دیپلم،  دارای ۳ – ۴ سال سابقه کاری

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

 ۰۹۱۲6۰۲۹6۱۰  
لینک :

https://bazarekar.ir/30208 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

 شرکت مهندسی پزشکی سایه در زمینه فروش 
محصوالت تخصصی  بیهوشی در شیراز

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

               کارشناس فروش تجهیزات پزشکی 
ترجیحا  زیر ۳۰ سال

)Office مسلط  در کار با کامپیوتر)مجموعه
آشنایی با زبان انگلیسی

ظاهر آراسته و آشنا به فنون مذاکره
ترجیحا درای سابقه کار در زمینه فروش

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

 ۰۹۱۷۲۵۰6۰۲۰

لینک : 
https://bazarekar.ir/31957

دعوت به همکاری

شرکت سهند افشان آذر در تهران در راستای تکمیل کادر 
خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

 حسابدار
 با مدرک کارشناسی

 با حداقل ۲ سال سابقه کار مفید
 مسلط به نرم افزارهای مالی و حسابداری

 و همچنین برنامه های آفیس
 جذب از مناطق اسالمشهر، رباط کریم و پرند

sahandtapsnew@gmail.com  
لینک :

https://bazarekar.ir/31650 

ــق  ــت: طب ــور گف ــان کش ــاون زندانی ــاد تع ــل بنی مدیرعام
برنامه هــای راهبــردی قــوه قضاییــه مــا بــه ســمت تولیــد 

ــت. ــم رف ــد الکترونیــک خواهی ۶۰ هــزار پابن
بــه گــزارش بــازارکار،  رحیــم مطهرنــژاد در زمینــه مطالبــه 
ــان نســبت  ــزان اشــتغال زندانی ــش ۵۰ درصــدی می افزای
ــش  ــمت افزای ــه س ــا ب ــت: حتم ــل گف ــال قب ــه س ب
ــه  ــان نســبت ب ــزان اشــتغال زندانی ۵۰ درصــدی می
ســال قبــل تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ حرکــت خواهیــم کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه زیــر ســاخت ها بــرای ایــن مهــم در حال 
آمــاده ســازی اســت، بیــان کــرد: بــه ویــژه ایــن مســئله در 
بخــش اعــزام زندانیــان بــه محیــط کار حتمــا تــا پایان ســال 

رشــد کــرده و اتفــاق خواهــد افتــاد.
مدیرعامــل بنیــاد تعــاون زندانیــان کشــور در زمینــه توســعه 
فعالیت هــای ایــن بنیــاد تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ گفــت: همــه 
ــا  ــه ت ــن اســت ک ــان ای ــاون زندانی ــاد تع ــا در بنی ــالش م ت
پایــان ســال زمینــه اشــتغال زندانیــان توســعه پیــدا کــرده و 

زندانیــان زیــادی را بــه محــل کار اعــزام کنیــم.

مدیرعامــل بنیــاد تعــاون زندانیــان کشــور تاکیــد کــرد: هــر 
چقــدر تجهیــزات و امکانــات مــا اجــازه دهد توســعه اشــتغال 
زندانیــان را مدنظــر قــرار خواهیــم داد چــرا کــه ایــن موضوع 
ــاون  ــاد تع ــته بنی ــاله گذش ــت های ۱۰ س ــه سیاس از جمل

ــود. ــوب می ش محس
مطهرنــژاد در ادامــه دربــاره تولیــد پابنــد الکترونیک تــا پایان 
ســال ۱۴۰۱ بیــان کــرد: فنــاوری پابنــد الکترونیــک از جمله 
افتخــارات جمهــوری اســالمی ایــران و ســازمان زنــدان هــا 

قلمــداد مــی شــود.
ــورد  ــد م ــزار پابن ــر ۱۵ ه ــال حاض ــرد: در ح ــار ک وی اظه
ــد  ــم تولی ــد ه ــزار پابن ــت و ۱۲ ه ــان اس ــتفاده زندانی اس

ــت. ــده اس ش
مطهرنــژاد بــا بیــان اینکــه منتظــر صــدرو حکــم بــرای بهــره 
ــات  ــرد: مقام ــد ک ــتیم، تاکی ــا هس ــن پابنده ــرداری از ای ب
ــک را  ــد الکترونی ــتفاده از پابن ــتور اس ــد دس ــی بای قضای

ــد. صــادر کنن
ــرد:  ــان ک ــان کشــور بی ــاون زندانی ــاد تع ــل بنی مدیرعام

۱۰ هــزار پابنــد الکترونیــک هــم در جریــان تولیــد قــرار دارد 
کــه بــه تولیــدات قبــل اضافــه مــی شــود.

ــه  ــردی قوه قضایی ــای راهب ــق برنامه ه ــرد: طب ــد ک وی تاکی
بایــد ۶۰ هــزار پابنــد الکترونیــک تولیــد و در اختیار ســازمان 

ــرد. ــرار گی زندان هــا ق

رییــس جمعیــت هــالل احمــر گفــت: ۲۲هــزار امدادگــر جمعیــت هــالل احمــر در 
شــهریور بیمــه و حداقــل حقــوق کار دریافــت مــی کننــد.

بــه گــزارش بــازارکار، پیرحســین کولیونــد درحاشــیه بازدیــد از پایــگاه امــداد و نجات 
جــاده ای ظفرقنــد اردســتان در گفــت وگــو بــا خبرنــگاران گفــت: بدنبال اخــذ مجوز 

اســتخدام بــرای ایــن افراد هســتیم.
کولیونــد بــا بیــان اینکــه تا پایــان امســال ۹۰۰دســتگاه خــودروی نجــات و آمبوالنس 
بــه ظرفیــت هــالل احمــر کشــور اضافه خواهد شــد گفــت: همچنیــن اقالم زیســتی، 

فیزیکــی و حفاظــت فــردی نیــز تحویــل انبارها خواهد شــد.
رییــس جمعیــت هــالل احمــر بــه اخــذ عالــی تریــن نشــان صلیــب ســرخ جهانــی 
توســط هــالل احمــر جمهــوری اســالمی ایــران در مــاه قبــل اشــاره و تصریــح کــرد: 
ــات  ــداد و نج ــه ام ــق در زمین ــورهای موف ــه کش ــال ب ــر دو س ــان ه ــن نش ای

اعطــا مــی شــود.
ــش  ــور را بی ــر کش ــالل احم ــت ه ــن جمعی ــداد داوطلبی ــه تع وی در ادام
ــورت  ــزی ص ــه ری ــا برنام ــرد: ب ــان ک ــالم و خاطرنش ــر اع ــون نف از دو میلی

ــد. ــر برس ــون نف ــه ۱۰ میلی ــد ب ــداد بای ــن تع ــه ای گرفت
وی اظهارداشــت: درحــال حاضــر تعــداد پایــگاه هــای ثابــت جمعیــت هــالل احمــر 

۶۰۰ اســت کــه بایــد بــه ۳ هــزار پایــگاه افزایــش یابــد.
ــرای برگــزاری مراســم  ــا بیــان اینکــه ب رییــس جمعیــت هــالل احمــر در ادامــه ب
اربعیــن حســینی بیــش از چهــار هــزار نفــر نیــروی متخصــص از جمعیــت هــالل 
ــام  ــر از تم ــالل احم ــت: ه ــی شــده اســت، گف ــش بین ــراق پی ــر در کشــور ع احم
ــا  ــی برپ ــات و درمان ــداد و نج ــگاه ام ــف پای ــا نج ــالمی ت ــوری اس ــای جمه مرزه

ــرد. ــد ک خواه
ــک ایســتگاه  ــر ۱۰۰ ســتون ی ــال ه ــا کرب ــن نجــف ت ــن بی ــه داد: همچنی وی ادام

ــی شــده اســت. ــش بین پزشــکی و بیمارســتان ســیار پی
کولیونــد در ادامــه بــا بیــان اینکــه اعتبــار مــورد نیــاز بــرای احــداث ســاختمان جدید 
هــالل احمــر اردســتان پیــش بینــی و شــعبه جمعیــت هــالل احمــر زواره نیــز 
راه انــدازی خواهــد شــد، تصریــح کــرد: رفــع کمبود نیروی انســانی شــعبه اردســتان 

نیــز در دســتور کار قــرار دارد.
شهرســتان اردســتان بــا افــزون بــر ۴۳ هزار نفــر جمعیــت در ۱۱۸ کیلومتری شــمال 

شــرقی اصفهــان واقع شــده اســت.
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ایجاد ۷۲۰ فرصت شغلی به همت تعاونی های 
استان مرکزی

۷۲۰ فرصـت  تاکنـون  تعاونی هـای اسـتان مرکـزی از شـروع فعالیـت دولـت سـیزدهم 
شـغلی را ایجـاد کردنـد.

بـه گـزارش بـازارکار به نقـل از خبرگـزاری صداوسـیمای مرکـز اراک؛ مدیرکل تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی اسـتان مرکـزی گفـت: تعاونی های اسـتان از شـروع فعالیت دولت سـیزدهم 

تاکنـون ) یـک سـال گذشـته( ۷۲۰ فرصت شـغلی را ایجـاد کرده اند.
”جمشـید امیـدی” افـزود: در این مدت، ۴۳ شـرکت تعاونـی تولیدی، خدماتـی و توزیعی با 

یـک هزار و پنج نفر عضو تشـکیل شـده اسـت.
امیـدی گفـت: ایجـاد و توسـعه فرصت هـای سـرمایه گذاری، ایجـاد و گسـترش تشـکل های 
تعاونـی، توسـعه و تشـکیل تعاونی هـا، توسـعه تعاونی هـای فراگیر ملی، سـهامی عـام، حمل 
و نقـل و تعاونی هـای خدماتـی، ایجـاد نوسـازی و استانداردسـازی تعاونی هـای تولیـدی، 
ایجـاد نوسـازی و استانداردسـازی تعاونی هـا، راهبری و نظـارت بر راه اندازی و توسـعه مراکز 
نـوآوری و توسـعه تعـاون، ایجـاد و گسـترش تشـکل های تعاونـی خدماتی و نـوع جدید، در 

یک سـال گذشـته بـا جدیت دنبال شـده اسـت.
او افـزود: در ایـن مـدت، ۱۲ طرح و فرصت های سـرمایه گذاری در اسـتان شناسـایی شـده، 
۲ شـرکت در راسـتای نوسـازی و ارتقـا بهـره وری حمایـت شـده ، ۲ شـرکت در راسـتای 
تعاونی هـای دانش بنیان و تامین نیاز تولیدکنندگان توسـعه یافتـه و به ۱۵ تعاونـی غیرفعال برای 

فعال سـازی کمک شـده اسـت.
امیـدی در ادامـه گفـت: صدور ۲۰۰ مورد پروانه سـاختمانی برای واحدهای تعاونی مسـکن، 
حمایـت از ۱۳ شـرکت بـرای حضـور در نمایشـگاه ها، ۱۴ راهبری صـادرات بـرای تعاونی ها 
و اتحادیه هـا، بررسـی ۲۷ مـورد شـکایات در حـوزه تعاونی هـای توزیعـی، نظـارت عمومـی 
بـر ۳۵۰ تعاونـی فعـال، ۱۷۵ نظـارت بـر مجامـع تعاونی هـا، ۶۰ بازدیـد مالـی از تعاونی ها و 
تشـکیل چهـار اتـاق فکـر در حـوزه تعاون، از دیگـر اقدامات در حـوزه تعاون اسـتان مرکزی 

از زمـان تشـکیل دولت سـیزدهم تاکنون بوده اسـت.

1۰میلیارد تومان اعتبار مشاغل خانگی
 به شهرستان چابهار اختصاص یافت

رفـاه  و  کار  تعـاون،  اداره  سرپرسـت 
میلیـارد   ۱۰ گفـت:  چابهـار  اجتماعـی 
تومـان اعتبـار مشـاغل خانگـی بـه ایـن 
شهرسـتان اختصـاص یافتـه و قرار اسـت 
تعـاون،  بانـک توسـعه  بـه عاملیـت سـه 
صنـدوق کار آفرینـی امیـد و پسـت بانک 

شـود. پرداخـت 
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از باشـگاه 
اظهـار  سـامی  خلیل احمـد  خبرنـگاران 
اشـتغال  نفـر   ۳۹۵ هـزارو   ۲ از  داشـت: 
تعهـد شـده شهرسـتان چابهـار تاکنـون 
۹۰۰ نفـر ثبت سـامانه رصد اشـتغال شـده اسـت که جـا دارد با یک خردجمعـی و همکاری 

بیـن سـازمانی بتوانیـم در بحـث اشـتغال پنجـره ی واحـد ایجـاد کنیـم.
وی افـزود: تخصیـص ۱۰ میلیـارد تومـان می توانـد در اشـتغال زایـی جوانـان سـهم بسـزایی 
داشـته باشـد لـذا دسـتگاه های اجرایـی مکلـف هسـتند اشـتغال ایجـاد شـده در پروژه هـای 

عمرانـی و سـرمایه گـذاری شهرسـتان را در سـامانه رصـد اشـتغال ثبـت کننـد.
دبیـر کمیتـه تخصصـی اشـتغال شهرسـتان چابهـار افـزود: بـرای تحقـق منویـات رهبـر 
معظـم انقـاب و تحقـق شـعار سـال جلسـات تخصصـی و کمیته هـای فرعـی اشـتغال 
حسـب اعـام؛ بخشـداران و روسـای دسـتگاه های اجرایـی در مراکـز بخش هـای تابعـه 

شهرسـتان برای تبیین بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های اجرایی برگزار کنند.
وی جـذب حداکثـری و انحـراف حداقلی تسـهیات اباغی بـه متقاضیـان را از انتظارات کمیته 
تخصصی اشـتغال شهرسـتان از مدیران محترم دسـتگاه های اجرایی و بانک های عامل دانسـت.

سرپرسـت اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی چابهـار ادامه داد: مدیران دسـتگاه های اجرایی 
نسـبت بـه تهیـه طرح هایی کـه دارای توجیـه فنی و اقتصادی هسـتند اقدام کنند تا شـاهد 

توفیقات بیشـتر در اشـتغالزایی باشیم.

یک هزارو۸۰۰ مجوز اشتغال خانگی 
در البرز صادر شد

ــرز از صــدور  ــی الب ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــی اداره کل تع ــاون اشــتغال و کارآفرین مع
یــک هــزارو۸۰۰ مجــوز اشــتغال خانگــی طــی ســال جــاری توســط ایــن اداره کل خبــر داد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایرنــا ابراهیــم  شــادمهر در حاشــیه نمایشــگاه توانمنــدی هــای 
صنایــع دســتی البــرز ضــرورت توســعه مشــاغل خانگــی بــا هــدف ایجــاد اشــتغال پایــدار و 
درآمــد زایــی را مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت: حمایــت و پشــتیبانی از ایــن گونــه کســب 
و کارهــا از اولویــت هــای اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان قــرار گرفتــه اســت 
ــه  ــارد تومــان تســهیات ب ــازده میلی ــن راســتا از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون  ی و در ای

افــراد متقاضــی ایجــاد مشــاغل خانگــی در البــز اعطــا شــده اســت.
وی افــزود: بــه منظــور پشــتیبانی و حمایــت از شــغل هــای خانگــی، ســود تســهیات اعطایــی 

بــه متقاضیــان ایجــاد مشــاغل خانگــی مســتقل چهــار درصــد درنظــر گرفتــه شــده اســت.
ــد  ــان واج ــه داوطلب ــاری ب ــال ج ــان س ــا پای ــهیات ت ــن تس ــرد: ای ــح ک ــادمهر تصری ش

ــد. ــد ش ــا خواه ــی اعط ــاغل خانگ ــاد مش ــرایط ایج ش
معــاون اشــتغال و کارآفرینــی اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی البــرز در ادامــه ایــن 
گفــت و گــو بــا اشــاره بــه بازدیــد اخیــر مدیــرکل تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی از نمایشــگاه 
توانمندی هــای صنایــع دســتی و مشــاغل خانگــی اســتان افــزود: تــداوم برپایــی اینگونــه 
نمایشــگاه هــا توانمنــد ســازی فضــای کســب و کار و کمــک بــه اقتصــاد خانــواده هــا بــه ویــژه 

در مناطــق کــم برخــوردار را درپــی خواهــد داشــت.

۷۰۰ شغل طی هفته دولت در بخش صنعت گلستان ایجاد می شود
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت گلسـتان از افتتـاح ۴۱ پـروژه صنعتـی طـی 

هفتـه دولـت خبـرداد و گفـت: ۷۰۰ شـغل جدیـد در صنایـع گلسـتان ایجـاد می شـود.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقل از خبرگـزاری فـارس از گلسـتان، درویش علی حسـن زاده در 
قـرارگاه خبـری شـهید همدانـی اظهـار کـرد: ۴۱ پـروژه صنعتـی طی هفتـه دولـت افتتاح 

شـده و ایـن صنایـع ۷۰۰ شـغل جدیـد در صنایـع گلسـتان ایجاد مـی کنند.
وی اضافـه کـرد: بـرای افتتـاح ۴۱ پـروژه صنعتـی در گلسـتان رقمی معـادل هـزار میلیارد 

تومـان سـرمایه گذاری انجام شـده اسـت.
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت گلسـتان افزود: طی یک سـال گذشـته بـا احیای 

۴۲ واحـد راکـد و نیمه تمام ۳۵۲ فرصت شـغلی جدید در گلسـتان ایجاد شـده اسـت.
وی ادامـه داد: طـی یـک سـال گذشـته ۲۰۸ میلیـون دالر کاالی صادراتی به مقصد ۳۰ کشـور از 

گلسـتان صادر شـده است.
حسـن زاده بیان کرد: ارزش هر تن کاالی صادراتی گلسـتان در یکسـال گذشـته ۹۶ درصد 

افزایـش یافتـه و ارزش هر تن کاالی صادراتی از ۲۸۸ دالر به ۵۶۴ دالر رسـیده اسـت.
وی گفـت: طـی یکسـال اخیـر تعداد کشـورهای مقصد صادراتی از ۲۵ کشـور به ۳۰ کشـور 

افزایش یافته اسـت.

رئیس پارک علم و فناوری لرستان مطرح کرد؛

 پذیرش ۴ ایده فناورانه در مرکز رشد 
واحدهای فناور خرم آباد

ــاوری لرســتان از  ــم و فن ــارک عل رئیــس پ
ــز  ــه در مرک ــده فناوران ــار ای ــرش چه پذی
رشــد واحدهــای فنــاور مرکــز ایــن اســتان 

ــر داد. خب
بــه گــزارش مهــر، فرهــاد نامــداری در 
شــورای  جلســه  شــصتمین  حاشــیه 
فنــاوری مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور 
ــت: در  ــار داش ــاد اظه ــرم آب ــتان خ شهرس

ایــن جلســه در مجمــوع درخواســت های جــذب و پذیــرش تعــداد چهــار ایــده فنــاوری 
بــا حضــور مدیــران ایــن واحدهــا طــرح و مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــا اســتقرار آنهــا 

ــد. ــت ش ــد موافق ــز رش در مرک
حوزه هــای  در  مرکــز  ایــن  در  شــده  پذیــرش  ایده هــای  داشــت:  بیــان  وی 
ــور  ــوراک دام، طی ــاز خ ــورد نی ــن م ــن و متیونی ــروری لیزی ــای ض ــیدآمینه ه »اس
ــتم  ــی«، »سیس ــامپو گیاه ــی«، »ش ــاوری میکروب ــت فن ــه روش زیس ــان ب و آبزی
ــین آالت  ــزات ماش ــاخت تجهی ــیدی«، »س ــلول های خورش ــری س ــگ بات مانیتورین
ــود را  ــت خ ــمی فعالی ــورت رس ــه به ص ــتند ک ــیات« هس ــی و ش ــاز صنعت ــورد نی م

ــد. ــاز می کنن ــز آغ ــن مرک در ای
ــاخت  ــای »س ــن طرح ه ــد: همچنی ــادآور ش ــتان ی ــاوری لرس ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ــی در  ــات و بازاریاب ــد تبلیغ ــمند و هدفمن ــامانه هوش ــویه« و »س ــاری دهانش ــد تج تولی
ــازات الزم، از  ــب امتی ــه کس ــه ب ــا توج ــی(«، ب ــبکه های اجتماع ــازی )ش ــای مج فض

ــد. ــا یافتن ــه رشــد ارتق ــه مرحل ــی ب ــه رشــد مقدمات مرحل
ــد  ــک واح ــداد ی ــالیانه، تع ــرد س ــی عملک ــج ارزیاب ــه نتای ــه ب ــا توج ــزود: ب ــداری اف نام
فنــاور بــه دلیــل عملکــرد غیرقابــل قبــول و عــدم کســب امتیــازات الزم از مرکــز رشــد 
واحدهــای فنــاور شهرســتان خــرم آبــاد خــروج ناموفــق یافــت، همچنیــن اســتقرار یــک 
ــود و در ایــن مرحلــه پیشــرفت  واحــد فنــاور کــه در حــال طــی مراحــل رشــد خــود ب

ــه مــدت یــک ســال تمدیــد شــد. قابــل قبولــی داشــته ب

ایجاد شهر هوشمند در قزوین
ــات  ــاوری اطاع ــات و فن ــرکل ارتباط مدی
ــز اداره کل  ــت: تمرک ــن گف ــتان قزوی اس
ــتان،  ــات اس ــاوری اطاع ــات و فن ارتباط
کــه  اســت  هوشــمند  شــهر  ایجــاد 
همــکاری همــه دســتگاهها در ایــن راســتا 

الزم اســت.
ــط  ــل از رواب ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
عمومــی اداره کل ارتباطــات و فنــاوری 
حجــت  قزویــن،  اســتان  اطاعــات 

ــس  ــا رئی ــت ب ــتان، در نشس ــات اس ــاوری اطاع ــات و فن ــر کل ارتباط ــی مدی ــه امین ال
پــارک علــم وفنــاوری دانشــگاه بیــن المللــی امــام خمینــی )ره(، از همــکاری دوجانبــه 
ــا محوریــت پــارک و اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اســتان،  شــرکتهای دانــش بنیــان ب

ــر داد. خب
ــش  ــاخص در بخ ــتانهای ش ــی از اس ــوان یک ــه عن ــن ب ــتان قزوی ــرد: اس ــح ک وی تصری
ــی در  ــوآوری و پویای ــری در خصــوص اهمیــت ن ــام معظــم رهب ــد مق کشــاورزی و تاکی
ــات  ــاورزی و خدم ــه کش ــه در زمین ــان ک ــش بنی ــرکتهای دان ــام ش ــش، از تم ــن بخ ای
مرتبــط فعالیــت دارنــد، دعــوت بــه همــکاری و تاکیــد کــرد: وزارت ارتباطــات و فنــاوری 

ــژه از ایــن محصــوالت حمایــت مــی کنــد. اطاعــات بطــور وی
ــی،  ــا وجــود ۷ شــهرک صنعت ــن ب ــتان قزوی ــز اس ــت نی ــرد: در صنع ــح ک ــی تصری امین
زمینــه فعالیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان دارد و امیدواریــم بــا همــکاری پــارک علــم 
وفنــاوری اســتان و همچنیــن حمایــت از شــرکت هــای نوپــا، در ایــن راســتا، اقدامــات 

مثبتــی انجــام دهیــم.
ــات اســتان،  ــاوری اطاع ــز اداره کل ارتباطــات و فن ــی گفــت: بخــش دیگــری تمرک امین
ــن و  ــهر قزوی ــی ش ــم جمعیت ــه تراک ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــمند اس ــهر هوش ــاد ش ایج
زیرســاختهای موجــود، بــه عنــوان پایلــوت، در برنامــه شــهر هوشــمند قــرار دارد و همکاری 

ــر مهــم الزم اســت. ــن ام ــرای تحقــق ای ــن راســتا ب تمــام دســتگاههای اســتان در ای
در ادامــه احمــدی، رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان، آمادگــی کامــل پــارک را جهــت 
همــکاری هــای دوجانبــه اعــام کــرد و گفــت: پیشــرفت کشــور در راســتای پیشــرفت و 
حمایــت از شــرکت هــای نوپــا و دانــش بنیــان اســت کــه غالبــا توســط نیروهــای جــوان و 
بــا انگیــزه اداره مــی شــوند، اهمیــت بــه علــم و جــاری کــردن آن در بخشــهای مختلــف، 

توســعه و پیشــرفت و افزایــش بهــره وری را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

نقش خانه خالق ایالم برای توسعۀ زیست بوم 
فناوری و نوآوری کشور

بــا  ایــام  نــوآوری  و  خــاق  خانــه 
ــای  ــب و کاره ــعه کس ــازی و توس بسترس
و  فنــاوری  توســعه  دنبــال  بــه  نوپــا 
نــوآوری از طریــق توجــه بــه صنایــع خــاق 

در کشــور اســت.
از  نقــل  بــه  بــازارکار  گــزارش  بــه 
خبرگــزاری برنــا ؛ هــدف ایــن خانــه 
خــاق و نــوآوری توســعه فنــاوری و 
رونــق  آن  به تبــع  و  خــاق  صنایــع 
کارآفرینــی  دانش بنیــان،  اقتصــاد 

از  حمایــت  و  خــاق  شــرکت های  اســتقرار  بــرای  تخصصــی  اشــتغال زایی  و 
واحدهــای تحقیــق و توســعه صنایــع و مؤسســات پژوهشــی در اســتان ایــام اســت.

حوزه هــای فعالیــت خانــه خــاق و نــوآوری ایــام شــامل نوشــت افزار و اســباب بازی، 
فضــای مجــازی، هنرهــای تجســمی، گیاهــان دارویــی ، فنــاوری اطاعــات و صنایــع 

دســتی، مــد و پوشــاک، نرم افــزار و کســب وکارهای دیجیتــال اســت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/32246/%d

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قزوین ◄

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی چابهار ◄

از پیگیــری  اســتاندار کرمانشــاه 
بــرای تحقــق وعــده ۱۰۰ میلیــارد 
تومانــی رییــس جمهــور جهــت 
دراراضــی  زیرســاخت ها  تامیــن 
و  علــم  پــارک  هکتــاری   ۵۰
فنــاوری جهاددانشــگاهی در اســتان 

کرمانشــاه خبــر داد.
بــه گــزارش بــازارکار از روابــط 
ــی ســازمان جهاددانشــگاهی  عموم
ــری  ــن امی ــاه، بهم ــتان کرمانش اس
ــده ۱۰۰  ــه وع ــاره ب ــا اش ــدم ب مق
ــور  ــس جمه ــی ریی ــارد تومان میلی

جهــت کمــک بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتان، گفــت: 
پــارک علــم و فناوری جهاددانشــگاهی اســتان کرمانشــاه ۵۰ هکتار 
ــرای اســتقرار ایــن شــرکت هــا در اختیــار دارد کــه  اراضــی ب
ــی باشــد. ــار م ــن اعتب ــای آن مســتلزم  تامی ایجــاد زیرســاخت ه

راســتا  همیــن  در  افــزود:  وی 
در ســفر اخیــر هیــات دولــت، 
دادنــد  قــول  جمهــور  رییــس 
ــان جهــت  ــارد توم ــه ۱۰۰ میلی ک
ــه  ــا ب ــاخت ه ــن زیرس ــن ای تامی
پــارک علــم و فنــاوری اســتان 

کمــک کننــد.
اســتاندار کرمانشــاه گفــت: بافاصلــه 
ــور  ــس جمه ــه ریی ــفر ب ــس از س پ
نامــه زده و پیگیــر تحقــق ایــن 

ــتیم. ــده هس وع
ــض  ــه مح ــت: ب ــدم گف ــری مق امی
حصــول جــواب و دریافــت ایــن میــزان اعتبــار، آن را در اختیــار 
پــارک علــم و فنــاوری  اســتان کرمانشــاه قــرار داده تــا هرچــه 
ســریعتر زیرســاخت هــای الزم جهــت اســتقرار شــرکت هــای 

دانــش بنیــان در ایــن اراضــی ۵۰ هکتــاری را فراهــم کنــد.

استاندار کرمانشاه: 

پیگیر وعده 1۰۰ میلیارد تومانی “رییس جمهور”
 برای پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه هستیم

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی 

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی البرز ◄

ابــاغ  از  بوشــهر  اســتاندار 
و  اشــتغال زایی  تســهیات 
ــره ۱۶  ــل تبص ــی از مح کارآفرین

داد. خبــر  بودجــه  قانــون 
احمــد  بــازارکار  گــزارش  بــه 
محمــدی زاده در جلســه برنامه ریزی 
و توســعه اســتان بوشــهر بــا بیــان 
اینکــه امســال تحــول مهمــی در 
ــاس  ــر اس ــتغال زایی ب ــه اش عرص
ایجــاد  اســتان  ظرفیت هــای 
می شــود گفــت: از محــل تبصــره 
تســهیات  بودجــه  قانــون   ۱۶

ــارد  ــزار میلی ــل ۶۲ ه ــن مح ــد و از ای ــوب ش ــتغال زایی مص اش
ــت. ــده اس ــب ش ــور تصوی ــان در کش توم

او بــا بیــان اینکــه از ایــن محــل تســهیات اشــتغال زایی و 
ــن  ــت: ای ــت گف ــده اس ــاغ ش ــهر اب ــتان بوش ــی اس کارآفرین
اعتبــارات بــر اســاس جمعیــت و نــرخ بیــکاری در شهرســتان های 

ــود. ــع می ش ــهر توزی ــتان بوش اس
ــر  ــتغال زایی ب ــارات اش ــه اعتب ــان اینک ــا بی ــهر ب ــتاندار بوش اس
اســاس ۵۰ درصــد میــزان جمعیــت و ۵۰ درصــد نــرخ بیــکاری 
در شهرســتان های ۱۰ گانــه اســتان توزیــع می شــود بیــان 
کــرد کــه طرح هــای تولیــد انــرژی خورشــیدی، صنایــع دســتی، 

ــوزه  ــژه در ح ــه وی ــی ب کارآفرین
ــت. ــت اس ــان در اولوی دانش بنی

محمــدی زاده بــا اشــاره بــه تعیین 
اشــتغال زایی  اعتبــارات  ســهم 
و  امــداد  کمیتــه  نهاد هــای 
بهزیســتی بیــان کــرد کــه در 
ــرکت های  ــهم ش ــتا س ــن راس ای
دانش بنیــان و زنــان سرپرســت 
ــان،  ــدان، کارآفرین ــوار، هنرمن خان
دیگــر  و  گردشــگری  حــوزه 
دســتگاه های  بــه  بخش هــا 

متولــی اعــام شــده اســت.
او از تصویــب طــرح جامــع ســامت اســتان بوشــهر خبــر داد و 
ــر اســاس تدویــن برنامــه راهبــردی ارتقــای  عنــوان کــرد کــه ب
ســامت ۸ محصــول کشــاورزی در کشــور گوجه فرنگــی ســهم 

اســتان بوشــهر تعییــن شــده اســت.
اســتاندار بوشــهر بــا تأکیــد بــر توجــه به کیفیــت تولیــد محصول 
ــد  ــهر در تولی ــتان بوش ــه اس ــرد ک ــان ک ــی خاطرنش گوجه فرنگ
ــه  ــه ای ک ــی دارد به گون ــگاه مهم ــی جای ــول گوجه فرنگ محص
ــتان  ــل در اس ــارج از فص ــول خ ــن محص ــزار ت ــاالنه ۷۰۰ ه س

ــود. ــد می ش ــهر تولی بوش

استاندار بوشهر

تسهیالت اشتغال زایی و کارآفرینی استان بوشهر ابالغ شد

ــرداری  ــدار نوشــهر از بهره ب فرمان
۱۱۰ پــروژه عمرانــی و خدماتــی 
ایــن  در  دولــت  هفتــه  طــی 
شهرســتان خبــر داد و گفــت کــه 
ــا  ــن طرح ه ــرداری از ای ــا بهره ب ب
اشــتغال زایی  نفــر  بــرای ۴۲۱ 

می شــود.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از 
ــه  ــزود ک ــتم زرودی اف ــا رس ایرن
بــرای راه انــدازی ایــن طــرح هــا 
۹۵ میلیــارد تومــان از منابــع 

ــی  ــش خصوص ــن و آورده بخ ــتانی، خیری ــی، اس ــارات مل اعتب
ــه شــده اســت. هزین

وی توضیــح داد : ۷۱ طــرح آمــاده افتتــاح مربــوط بــه کمیتــه 
امــداد ، ۱۸ طــرح در حــوزه بــرق ، ۲ طــرح در بخــش 
گردشــگری ، ســه طــرح در حــوزه جهــاد کشــاورزی ، ۲ طــرح 
ــرح  ــه ط ــکن ، س ــش مس ــرح بخ ــه ط ــازی ، س راه و شهرس
هــادی و طــرح هایــی هــم مربــوط بــه منابــع طبیعــی، تامیــن 

ــت. ــه اس ــال و کتابخان ــه ه ــامیدنی ، خان آب آش
ــرح  ــاح ۷۱ ط ــرای افتت ــام ب ــداد ام ــه ام ــه داد : کمیت او ادام
در حــوزه هــای مختلــف مشــاغل خودکفایــی شــامل تولیــدی، 
خدماتــی، کشــاورزی و دامداریبــا اشــتغالزایی ۱۲۰نفــر هفــت 

میلیــارد میلیــون تومــان هزینــه 
کــرده اســت.

گفــت:  نـــــوشهر  فرمانــدار 
در  رســانی  بــرق  طــرح   ۱۸
ــزی  ــای مرک ــتاهای بخش ه روس
ــارد و  ــت میلی ــا هش ــور ب و کج
 ، اعتبــار  تومــان  میلیــون   ۵۰
ــق  ــادی در مناط ــای ه ــرح ه ط
چهــار  اعتبــار  بــا  روســتایی 
ــان  ــون توم ــارد و ۷۴۶ میلی میلی
و کتابخانــه اســتاندارد نوشــهر بــا 
۲۲ میلیــارد تومــان از مهــم تریــن طــرح هــای آمــاده افتتــاح 

ــت. ــت اس ــه دول هفت
ــا اعتبــار  وی همچنیــن از آغــاز عملیــات اجرایــی ۱۴ طــرح ب
حــدود ۲ هــزار و ۱۲ میلیــارد ۸۰۰ میلیــون تومــان در هفتــه 
دولــت خبــر داد و افــزود : ابــر طــرح اصــاح و تغییــر خطــوط 
انتقــال گاز طبیعــی در غــرب مازنــدران بــا اختصــاص ۲ هــزار 

میلیــارد تومــان مهــم تریــن پــروژه کلنــگ زنــی اســت.
ــهر  ــای نوش ــتای ه ــرای روس ــرق ب ــن ب ــه داد : تامی او ادام
شــامل توســعه و بهســازی شــبکه بــرق روســتایی بــا اعتبــار 
۱۲ میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون تومــان نیــز از جملــه ایــن 

ــت. ــرح هاس ط

بیش از ۴۰۰ نفر طی هفته دولت در نوشهر صاحب شغل می شوند

فرماندار نوشهر

رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
ــد  ــه و بویراحم ــی کهگیلوی اجتماع
ــای  ــت: براســاس هماهنگــی ه گف
انجــام گرفتــه تــا پایــان ســالجاری 
۲۰۰ میلیــارد تومــان تســهیات 
ــتایی  ــق روس ــتغالزایی در مناط اش
بــه  اســتان  ایــن  عشــایری  و 
می شــود. پرداخــت  متقاضیــان 

حمیــد رضا واعظــی زاده بمناســبت 
ــا  ــو ب ــت و گ ــت در گف ــه دول هفت
خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: ایــن 
میــزان تســهیات کــه بــرای ســال 
ــتغال  ــاد اش ــه ایج ــاری در زمین ج
از  ریــزی شــده  برنامــه  پایــدار 
ــت در  ــک پرداخ ــار بان ــق چه طری

ــر  ــت و دیگ ــات، صنع ــاورزی، خدم ــف کش ــای مختل بخــش ه
ــه متقاضیــان پرداخــت خواهــد شــد. بخــش هــا در ایــن اســتان ب

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی کهگیلویــه و بویراحمــد 
تصریــح کــرد: فراهــم کــردن زیرســاخت های توســعه روســتایی 

و عشــایری و ایجــاد اشــتغال و 
ــق  ــن مناط ــادی در ای ــق اقتص رون
و  معکــوس  مهاجــرت  ســبب 
اجتماعــی  آســیب های  کاهــش 

ــود. ــی ش م
ــد در  ــی زاده بای ــه واعظ ــه گفت ب
توزیــع ایــن تســهیات توجه ویــژه ای 
ــم برخــوردار شــده   ــه مناطــق ک ب
ــر  ــد نظ ــع م ــت در توزی و عدال

ــد . باش
ــای  ــت ه ــت: ظرفی ــراز داش وی اب
اســاس  بــر  مختلــف  مناطــق 
و  بررســی  ســرزمینی  آمایــش 
تعــداد افــراد بیمــار مشــخص و 
ــود. ــع ش ــهیات توزی ــپس تس س

۴۴ درصــد از جمعیــت حــدود ۷۲۳ هــزار نفــری کهگیلویــه 
و بویراحمــد در روســتاها ســاکن هســتند و حــدود ۱۲ درصــد 
در قالــب ۸۰ هــزار نفــر نیــز جمعیــت عشــایری ایــن اســتان 

. ست ا

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :

۲۰۰میلیارد تومان تسهیالت روستایی و عشایری
 در کهگیلویه و بویراحمد پرداخت می شود

◄

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان ◄
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دعوت به همکاری

شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیازتاسیسات بیمارستان تامین اجتماعی لنگرود به صورت قرارداد شرکتی )تابع مقررات قانون کار( از طریق آزمون افراد 
واجد شرایط به شرح ذیل را با آزمون کتبی و مصاحبه جذب نماید . لذاکلیه متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل میتوانند طبق مفاد شرایط تعیین شده این آگهی جهت شغل نیروی تاسیسات مراکز ذکر شده به 

درخواست بیمارستان تامین اجتماعی لنگرود ازمورخ 1401/05/23 لغایت مورخ 1401/06/10جهت ثبت نام به سایت شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین به نشانی  www.tamin-eng.ir  مراجعه نمایند

الف( شرایط عمومی استخدام 
1 . تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

2 . دارا بودن حداقل 25 سال تا 33سال سن برای متقاضیان 
تبصره : گذراندن دوره سربازی تا 2 سال نیز موجب افزایش سنی مذکور می گردد .

3 . نداشتن سابقه محکومیت جزاِئی 
4 . دارا بودن پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم )معافیت خدمت سربازی به 

استثنا معافیت پزشکی قابل قبول می باشد(
5 . متقاضیان می بایست ساکن و بومی شهرستانهای محل خدمت باشند  حداقل در سه سال 

گذشته ساکن همان شهرستان باشند . 
6 .همراه داشتن کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر)جهت شناسایی شرکت کنندگان( 

در زمان آزمون الزامیست .

*صرفاً  مدارک صادره از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم 
و هنرستان های مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش مورد قبول خواهد بود.

*مدارک غیر از رشته های اعالمی حذف و وجوه واریز شده مسترد نمیگردد .
ب( شرایط اختصاصی استخدام 

• در کلیه موارد فوق و شرایط یکسان، اولویت با فردی است که سابقه بیمه پردازی 
بیشتری در کار تأسیساتی مرتبط با شغل مورد تقاضا داشته یا گواهی های مهارتی 
مرتبط بیشتری را ارائه نماید. لذا نیروی فنی می بایستی در خ صوص هر کدام از 
سوابق کاری مرتبط، پرینت سوابق بیمه به انضمام رضایت نامه از عملکرد( صادره 

از محل کار قبلی) ارائه نماید . 
یا  تقاضا  مورد  شهرستان  از  صادره  شناسنامه  ارائه  بودن  بومی  احراز  جهت   •
مدارک تحصیلی یا گواهی شغلی  نشان دهنده اشتغال به کار یا تحصیل در همان 

شهرستان ضروری می باشد . 
...... در صورت تکمیل مدارک و شرایط  و  آزمون  بعدی؛ شامل  انجام مراح ل   •

عمومی امکان پذیر می باشد. 
ج( مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام 

نشانی   به  تامین  انرژی  و  تاسیسات  مهندسی  شرکت  سایت  به  1-مراجعه 
عکس  قطعه  یک  الصاق  و  نام  ثبت  فرم  تکمیل  و    www.tamin-eng.ir
جدید )آپلود عکس و مدارک مورد نیاز در فرم ثبت نام سایت الزامی است( 
2-واریز مبلغ 1/000/000 ریال »یک میلیون پانصدهزار ریال« به شماره حساب 
910000050 به نام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین و یا شبا همین 

IR410130 1000 0000 0910 0000 50 حساب به شماره
*در صورت نقص مدارک و عدم رعایت دستورالعمل امکان استرداد وجوه میسر 

نمی باشد
د( توضیحات و سایر شرایط 

1 -استخدام صرفا« به صورت قرارداد شرکتی )نیروی فنی تاسیسات تابع مقررات 
قانون کار ( و بدون تعهدات رابطه استخدامی می باشد. 

2 -وجه واریزی بابت ثبت نام تحت هیچ شرایطی عودت نخواهد شد . 
3 -در هر مرحله از آزمون و یا پس از بکارگیری چنانچه خالف اطالعات اعالم شده 

محرز گردد ، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد . 
4-مجموع نیروهای مورد نیاز8 نفر برای بیمارستان تامین اجتماعی لنگرود اشاره 
شده در جدول شرایط اختصاصی می باشند و با توجه به تعداد محدود مورد نیاز 

داوطلبان با بیشترین امتیاز پذیرش خواهند شد. 
به  تامین  انرژی  و  تاسیسات  مهندسی  شرکت  طریق  از  شده  پذیرش  5-فرد 
بیمارستان تامین اجتماعی لنگرود معرفی خواهند شد. کلیه امور پرداخت )حقوق 
و مزایا( و امور مرتبط با نیروها بر عهده شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین 

خواهد بود. 
6-برای افرادی که عنوان کارگر فنی پذیرفته خواهند شد باال بودن مدرک افراد 
)باالتر از دیپلم( از نظر حقوق و مزایا و سطح شغلی، حقی ایجاد نخواهد کرد و 

افراد ملزم به اجرای شرح وظایف مرتبط با کارگر فنی خواهند بود. 
7-افراد می بایست توانائی الزم جهت امور اجرائی را از نظر جسمانی و غیره به 

تشخیص کمیته مربوطه داشته باشند . 
- کلیه افراد پذیرفته شده با هر مدرک تخصصی و تحت هر عنوان شغلی عالوه بر 
کار تخصصی خود موظف به ارائه کلیه خدمات مورد نیاز واحد تأسیسات ) اعم از 
امور آب و فاضالب ، و سایر امور محوله به واحد تاسیسات حسب تشخیص مسئولین( 
بوده و در کلیه شیفت های کاری تنظیمی مرکز موظف به اشتغال به کار عملی 

در واحد تأسیسات می باشند. 
ه( منابع آزمون: 

کتب در خصوص سرویس و نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی )عمومی( / برق 
خانگی و صنعتی)عمومی( 

نکته: آزمون بصورت سئواالت تشریحی و تستی و مصاحبه حضوری برگزار می گردد.
ی( مراحل ثبت نام و آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه 

1 -برگزاری آزمون ساعت 10صبح پنجشبه روز مورخ .1401/06/17
2 -بررسی نتایج آزمون و اعالم نتایج در تاریخ 1401/06/22

3 -انجام فرایند مصاحبه و....... از بین نفرات برتر که باالترین نمره آزمون کتبی 
را دارا می باشند 

4 -محل برگزاری آزمون : 
و( نحوه گزینش ، امتیاز نهایی و........ 
1 .60 درصد امتیاز از طریق آزمون کتبی 

2 .40 درصد امتیاز از طریق مصاحبه حضوری)حراست وآموزش 10 امتیاز ، فنی 
مهندسی ، مباحث فنی و مهندسی 30 امتیاز(

• الزم به ذکر است که شرط وقبولی و دعوت به مصاحبه فنی آوردن نمره حداقل 
50 %آزمون کتبی می باشد.

• الزم به ذکر است در صورت ناقص بودن مدارک )بند ج( امکان برگزاری آزمون و 
انجام مراحل بعدی برای درخواست کننده ها فراهم نخواهد بود و داوطلبان می بایست 
با بررسی دقیق مدارک در خواستی نسبت به پیگیری مراحل بعدی اقدام نمایند . 
• در صورتی که مدارک تحصیلی داوطلبان باالتر از حداقل مدارک عنوان شده 
باشد این موضوع تاثیری در گزینش و ...... نداشته داوطلب می بایست در صورت 
قبولی در همان شغل مشغول به کار گردد و ارائه مدارک باالتر مورد قبول نبوده و 
با سایرین در یک سطح قرار خواهند داشت و نباید خللی در انجام وظائف و ....... 

ایشان به وجود آورد . 
• شروع به کار افراد منتخب صرفاً پس از تأیید هسته گزینش سازمان تأمین اجتماعی 

امکان پذیر خواهد بود. 
• انجام به کار نیروها سه ماه به طور آزمایشی )با حقوق و مزایا( بوده و در صورت 
عدم رضایت از عملکرد کارفرما نسبت به جایگزینی ایشان از افراد ذخیره آزمون 

انجام شده اقدام خواهد نمود . 
• با توجه به برگزاری آزمون توسط شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین ، 
بیمارستان تامین اجتماعی لنگرود در قبال آزمون و برگزاری آن هیچگونه تعهدی 

نخواهد داشت.

جهاددانشگاهی آماده پذیرش ماموریت های ملی است
جهاددانشـگاهی  از  مراسـم  ایـن  در  فیروزآبـادی  دهقانـی  دکتـر 
به عنـوان نهـادی مظلـوم یادکـرد و گفـت: ایـن نهـاد همـواره مورد 
عنایـت رهبـر انقـالب قرار داشـته و تنها نهـاد علم و فنـاوری مولود 

انقـالب اسـالمی اسـت که بـا حاکمیـت ارتبـاط مسـتقیم دارد.
وی بـا اشـاره بـه برخی از سـخنان رهبر معظـم انقـالب در رابطه با 
جهاددانشـگاهی گفت: ما یـک منظومه 70 صفحه ای از فرمایشـات 
رهبری در رابطه جهاددانشـگاهی راداریم و باوجودآنکه در سـال های 
گذشـته به بهانه های مختلف این نهاد را تخریب کردند، اما تنها کسـی 

کـه  توجـه ویـژه ای به آن داشـت و دارد رهبـر انقالب بود.
رییـس جهاددانشـگاهی بابیـان اینکـه دلیـل این بـاور سـاختار این 
نهاد اسـت که راه حلی برای مسـائل کشـور به شـمار مـی رود گفت: 
در کشـورمان مراکـز رشـد، پارک های علـم و فنـاوری، صندوق های 
مـن  امـا  داشـته اند،  خوبـی  توسـعه  سـرمایه گذاری  و  خطرپذیـر 
به عنـوان فـردی کـه بیـش از 23 سـال اسـت در ایـن زیسـت بوم 
زیسـته اسـت اعتقـاددارم مـدل توسـعه پارک هـای علـم و فنـاوری 
کـه برگرفتـه از اقتصـاد سـرمایه داری آمریکاسـت بـا بوم کشـور ما 

نـدارد. همخوانی 
دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی در ایـن زمینـه بـه مـدل کشـورهای 
اروپایـی، کـره جنوبـی، تایـوان و ترکیـه اشـاره کـرد و گفـت: آن ها 
بـرای حل مسـائل فنـاوری کشورشـان به فکـر ایجـاد مجموعه ها و 
سـازمان های عمومـی غیردولتی رفته اند که آن ها متولی تقسـیم کار 
ملـی شـده اند. این نـگاه قطعـاً هزینه هـای کمتـری دارد و زودتر به 

سـرانجام می رسـد و نیازهـای واقعی تـری را پوشـش می دهـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه جهاددانشـگاهی نیـز با همین هدف تأسـیس 
شـد و مأموریت هایـش موردبازنگـری قـرار گرفـت تـا رابطـی 
جامعـه و صنعـت ازیک طـرف و علـم و فرهنـگ از  بیـن  شـود 
طـرف دیگـر ادامـه داد: ایـن نهـاد کامـاًل بـا ادبیـات علـم و فناوری 
آشناسـت، تکنولـوژی و زبـان شـرکت های دانش بنیان و دانشـگاه ها 
را می فهمـد، از طرفـی ادبیـات بازار، زبان مشـتری، مواردی همچون 
در  را خصوصـاً  تولیـد  و  و سـاخت  دادن  تعهـد  و  دادن  ضمانـت 

کشـورمان کـه عمومـاً صنعـت و اقتصـاد دولتـی اسـت، می دانـد.
رییـس جهاددانشـگاهی بابیـان اینکـه ایـن نهـاد مـورد اعتماد 
اسـت افـزود: یک پروژه ملـی چند هزار میلیارد تومانـی را نمی توان 
بـه یـک شـرکت دانش بنیـان واگـذار کـرد ، ولـی می تـوان آن را 
بـه یک نهـاد عمومـی غیردولتـی مثل جهاددانشـگاهی سـپرد تا در 

کنـار آن تعـداد زیادی شـرکت دانش بنیان مشـغول به کار  شـوند.
بابیـان اینکـه در کشـورمان نهادهـای توسـعه پـول، علـم و  وی 
و  علمـی  معاونـت  بـه  داده شـده اند،  تکنولـوژی خـوب گسـترش 
فنـاوری و صنـدوق شـکوفایی و نـوآوری اشـاره کرد و گفت: توسـط 
آنهـا اقدامـات بسـیار ارزشـمندی انجام شـده اسـت، امـا در نظـام 
توسـعه نوآوری موفـق نبوده ایم که جهاددانشـگاهی تـالش دارد در 

ایـن مسـیر حرکـت کند.
دکتـر دهقانـی فیروزآبادی بـا تأکید بر این که به ایـن نهاد همچون 
یـک پـارک علـم و فناوری نـگاه نشـود گفـت: جهاددانشـگاهی 
یک مجموعه گسـترده ای در کل کشـور اسـت که شـبکه کشوری 
و  می کنـد  فعالیـت  بـزرگ  دانشـگاه های  کنـار  در  و  دارد  قـوی 

مسـئوالن نظـام بـه آن اعتماد دارند و بسـیار خوشـنام اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن نهـاد بـا حدود هفـت هـزار نیروی انسـانی 
توانمنـد در چهار حوزه اصلی پزشـکی و سـالمت؛ غذا و کشـاورزی؛ 
صنعـت و علوم انسـانی و مسـائل اجتماعی و فرهنگـی فعالیت دارد، 

گفت: در حوزه های اشـاره  شـده اقدامات ارزشـمندی انجـام داده ایم 
و در ایـن راسـتا آمـاده پذیـرش مأموریت های ملی هسـتیم.

چهار پیشنهاد رییس جهاددانشگاهی 
برای توسعه همکاری با قوه قضائیه

وی در بخـش دیگـری از سـخنانش چهـار پیشـنهاد بـرای توسـعه 
همـکاری بـا قـوه قضائیـه داد و گفت: متأسـفانه نظام ثبـت اختراع 
در کشـورمان کارایـی الزم را نـدارد و مـا نظام ثبـت فناوری)پتنت( 
نداریـم، بـه همیـن دلیـل ایـن آمادگـی وجـود دارد تـا بـا همکاری 
جهاددانشـگاهی و قـوه قضاییـه یـک مرکـز ثبـت فناوری)پتنـت( 
دایـر کنیـم که بـرای راه انـدازی آن مکان، نیـروی انسـانی، هزینه و 

ارزیابی هـا توسـط ایـن نهـاد تأمین می شـود و ما ضمانـت می کنیم 
کـه در صـورت خطـا خسـارت پرداخت شـود.

رییـس جهاددانشـگاهی بـا بیـان اینکه در ایـن مرکز، ثبـت فناوری 
بیمـه خواهـد شـد افـزود: در ایـن زمینـه الزم اسـت این مرکـز زیر 
نظـر قـوه قضائیـه باشـد تـا مـدرک آن همانند یـک سـند خانه در 

محاکـم ارزش و اعتبـار پیـدا کند.
وی استفاده از ظرفیت های مرکز افکار سنجی جهاددانشگاهی)ایسپا( 
را موضـوع دیگـری برای همکاری مشـترک در حوزه های پیشـگیری 
و پیش بینـی وقـوع جـرم، آسیب شناسـی مرتبـط ذکر کـرد و گفت: 
همچنیـن این نهاد با داشـتن یک شـبکه آموزشـی بزرگ بـا دو هزار 
نیـروی انسـانی توانمند می تواند شـبکه آموزش های قبـل از ازدواج را 
بـر عهـده بگیرد و تضمیـن دهد که ایـن آموزش ها منجـر به کاهش 

آمـار طالق در محاکم قضایی شـود.
دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی در پیشـنهاد دیگـر خـود بـه همـکاری 
بـرای آمـوزش زندانیان و کارآفرینی برای آنها و  خانواده شـان اشـاره 
کـرد و گفـت: برنامه ریـزی بـرای آموزش و اشـتغال این افراد سـبب 
می شـود تـا زنـدان رفتـن یـک عضـو خانـواده باعـث آسـیب به کل 

خانواده اش نشـود.

تاکید معاون قوه قضاییه برای همکاری 
در حوزه دانش بنیان 

در ادامـه ایـن مراسـم معـاون قـوه قضائیـه و رئیـس مرکـز آمـار و 
فنـاوری اطالعـات نیـز بـا اسـتقبال از پیشـنهاد های ارایـه شـده به 
ایجـاد تعامـل دوطرفـه برای حـل مشـکالت فناورانه قـوه قضاییه و 

همچنیـن حـل معضـالت دانش بنیان هـا تأکیـد کـرد.
دکتـر کاظمـی فـرد بـا بیـان اینکـه در حـوزه فنـاوری بـه دنبـال 
مجموعه هایـی هسـتیم کـه بتواننـد کار کننـد افـزود: قـوه قضاییه 
در  و  دارد  ویـژه ای  تأکیـد  نویـن  فناوری هـای  از  بهره گیـری  بـه 
زمینه هایـی چـون تولیـد داخلـی پابنـد هوشـمند زندانیـان پیگیر 

توسـعه فعالیت هـا هسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه در حوزه ژنتیک اقدامات خوبی توسـط پزشـکی 
قانونـی آغازشـده و می تـوان از ظرفیت هـای متقابـل اسـتفاده کـرد 
افـزود: در حـوزه پایش تصویـری نیز با چالش هایی مواجه هسـتم و 

زمینه توسـعه فعالیت ها وجـود دارد.
معـاون قوه قضائیـه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعـات ادامه داد: 
در زمینه های مختلفی چون ابزارهای بازرسـی یا اسـتفاده از گیاهان 
دارویـی بـرای درمـان اعتیاد نیاز به اسـتفاده از ظرفیت شـرکت های 

دانش بنیان و مجموعه هایی همانند جهاددانشـگاهی است.
وی بـا بیـان اینکـه فنـاوری و مخصوصاً فنـاوری اطالعـات می تواند 
محـور تحـول باشـد افـزود: در برخـی زمینه هـا بـه لبـه تکنولـوژی 
کشـور رسـیده ایم و رئیـس قـوه قضاییه نیز بـر این امـر تأکیددارند 

کـه حـوزه تکنولـوژی را بـا درک دقیق پیگیـری کنیم. 
دکتـر کاظمـی فـرد در ادامه راه اندازی سـامانه مدیریـت الکترونیک 
پرونده هـای قضایـی را یکـی از افتخـارات ایـن مجموعه برشـمرد و 
گفت: راه اندازی این سـامانه در ابتدا با سـه تن از نخبگان دانشگاهی 
شـروع شـد و در این زمینه می توانیم از مدل جهاددانشـگاهی برای 

جذب نخبگان اسـتفاده کنیم.

تأمین نیروی انسانی متخصص محور همکاری
 جهاد دانشگاهی و قوه قضائیه

وی در ایـن رابطـه یکـی از حوزه هایـی که جهاددانشـگاهی می تواند 
بـا قـوه قضاییـه همـکاری کنـد را تأمین نیـروی انسـانی متخصص 
دانسـت و افـزود: دو سـال اسـت درزمینه ارتبـاط حاکمیت با بخش 
خصوصـی ورود کرده ایـم کـه به خوبـی در حـال انجام اسـت و در 

پی توسـعه آن هسـتیم.
معـاون قـوه قضائیـه و رئیس مرکـز آمـار و فنـاوری اطالعات ضمن 
قدردانـی از مجموعـه جهاددانشـگاهی و پـارک علم و فنـاوری البرز 
گفـت: آنچـه در ایـن مجموعـه نشـان داده شـد، بیـش از توقع من 
بـود و از بازدیـد از ایسـپا)مرکز افکار سـنجی دانشـجویان ایران( نیز 

می کنم. اسـتقبال 
بـه نقـل از روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی دکتـر کاظمـی فـرد با 
اشـاره بـه تأکیـد مقـام معظم رهبـری بـر اسـتفاده از دانش بنیان ها 
در امـور، گفـت: تـا پایـان سـال فرصـت ارائـه گـزارش عملکـرد در 
ایـن زمینه داریـم و بایـد بـا ایجـاد تعامـل دوطرفـه و همـکاری بـا 
جهاددانشـگاهی بـه حـل مشـکالت قـوه قضاییـه و از طرفـی حـل 
معضـالت دانش بنیان ها با اسـتفاده از ظرفیت قـوه قضاییه بپردازیم. 
بـرای ایـن منظـور از برپایـی جلسـات منظـم بـا جهاددانشـگاهی 

اسـتقبال می کنیـم.
وی در پایـان سـخنانش گفـت: مـا به عنوان قـوه قضائیه وظیفه دفـاع از 
تکنولـوژی و فناوری را داریم و مدافع مجموعه های دانش بنیان هسـتیم.

گفتنی اسـت، معاون قوه قضائیه با همراهی رییس جهاددانشـگاهی 
و مدیران ارشـد این نهاد از برخی دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی در 
مجتمع تحقیقاتی شـهدای جهاددانشـگاهی بازدیـد کردند و معاون 
پژوهـش و فنـاوری و رییـس مجتمـع نیز به تشـریح دسـتاوردهای 

اشاره  شـده پرداختند.

دکتر کاظمی فرد در بازدید از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز ؛

همکاری قوه قضائیه و جهاد دانشگاهی در حوزه فناوری، 
آموزش و کارآفرینی  توسعه می یابد

ــد معــاون قــوه قضائیــه و رئیــس مرکــز آمــار و فنــاوری اطالعــات از مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای ایــن نهــاد پیشــنهاد همــکاری ایــن دو  رییــس جهاددانشــگاهی در بازدی
ــه  مجموعــه در زمینه هــای ایجــاد مرکــز ثبــت فناوری)پتنــت(؛ اســتفاده از ظرفیت هــای مرکــز افــکار ســنجی در حوزه هــای پیشــگیری و پیش بینــی وقــوع جــرم؛ ارای

ــن مقــام مســئول در قــوه قضاییــه مواجــه شــد. ــا اســتقبال ای ــواده آن هــا را داد کــه ب ــرای زندانیــان و خان آموزش هــای قبــل از ازدواج و آمــوزش و کارآفرینــی ب
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر محمدکاظمــی فــرد معــاون قــوه قضائیــه و رئیــس مرکــز آمــار و فنــاوری اطالعــات بــا همراهــی دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی رییــس 

جهاددانشــگاهی در ســفری یــک روزه بــه اســتان البــرز  از مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای جهاددانشــگاهی بازدیــد کــرد.
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دعوت به همکاری

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه نورانی شهیدان واالمقام و به منظور حفظ تمامیت ارضی میهن عزیز اسالمی،  از بین جوانان والیتمدار ، متدین ، انقالبی با تفکر 
بسیجی و متعهد به حفظ ارزش های انقالبی نظام جمهوری اسالمی ایران به صورت افسر پیمانی)پنج ساله( و کارمند علمی )پیمانی-رسمی( و کارمند تجربی پیمانی)شش ساله( برای 
خدمت در یگان های تابعه نزاجا و همچنین کادر هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی)ع( وفق ماده ۳۸ قانون آجا با شرایط و امتیازات زیر همرزم می پذیرد. مهلت ثبت نام از ۱ شهریور 

الی ۱ مهر ۱۴۰۱ می باشد.

عمومی شرایط 
۱-  متدیــن بــه دیــن مبیــن اســام )التــزام عملــی بــه فرایــض دینــی و آگاهــی داشــتن بــه احــکام شــرعی 

در حــد نیــاز و قرائــت و روان خوانــی قــرآن کریــم(.
۲-  تابعیت کشــور جمهوری اسامی ایران .

ــق  ــداکاری در راه تحق ــی ف ــامی و آمادگ ــوری اس ــام جمه ــامی و نظ ــاب اس ــه انق ــان ب ۳-  ایم
ــا. ــداف آنه اه

۴-  اعتقــاد و التزام عملی به والیــت مطلقه فقیه.
۵-  عدم محکومیت ناشــی از اقدام علیه انقاب اســامی و نظام جمهوری اســامی ایران .

۶-  عــدم محکومیت بــه محرومیت از خدمات دولتی.
 ۷-  عــدم ســابقه عضویــت یــا وابســتگی بــه احــزاب و گروههــای سیاســی غیــر قانونــی و یــا الحــادی .

۸-  عدم عضویت یا وابســتگی به احزاب و گروهای سیاســی.
ــواد مخــدر و نداشــتن ســوء پیشــینه  ــه م ــاد ب ــدم اعتی ــی و ع ــه فســاد اخاق ــت ب ــدم معروفی ۹-  ع

ــام مراجــع ذیصــاح. ــر اع ــری براب کیف
۱۰-  حداقــل قــد ۱۶۵ ســانیمتر و داشــتن ســامت روانــی و جســمانی برابــر تاییدیــه اداره بهداشــت 

و درمــان نیــروی زمینــی ارتــش.
۱۱-  داشــتن روحیه رزمندگی و آمادگی انجام ماموریت در هرنقطه از کشــور .

۱۲-  دارا بــودن انگیــزه خدمتی باال و  داشــتن روحیه ایثار و فداکاری.
ــوده و در همــه مراحــل گزینــش مــورد توجــه  ــودن اصــل ب ــی ب ــن و انقاب ۱۳-  شــاخصه هــای تدی

ــرد. ــرار می گی ق
ــذب و  ــوده و ج ــان نب ــادی آن ــکات اقتص ــودن مش ــع نم ــای مرتف ــر مبن ــراد ب ــتخدام اف ۱۴-  اس

اســتخدام براســاس نیــاز ســازمان می باشــد.

شــرایط اختصاصی برای داوطلبان اســتخدام افسر پیمانی
ــوم، تحقیقــات و  ــه تاییــد وزارت عل ــودن مــدرک تحصیلــی از دانشــگاه هــای معتبــر کــه ب ۱-  دارا ب

فنــاوری رســیده باشــد.
ــر  ــای غی ــته ه ــرای رش ــال و ب ــی ۲۸ س ــع کارشناس ــان در مقط ــرای  داوطلب ــن ب ــر س ۲-  حداکث

ــد. ــی باش ــدل ۱۴ م ــل مع ــی حداق مهندس
ــه  ــد طــول مــدت دوره ضــرورت ب ــی کــه خدمــت دوره ضــرورت را انجــام داده ان ــره: داوطلبان تبص

ــان اضافــه خواهــد شــد. حداکثــر ســن آن
۳-  موفقیت در معاینات پزشکی، مصاحبه های مکتبی، امنیتی، علمی و آزمون مقاومت جسمانی.

ــش  ــون ارت ــط قان ــر ضواب ــال براب ــدت ۵ س ــه م ــرارداد( ب ــدت ق ــی )م ــد خدمت ــپردن تعه ۴-  س
جمهــوری اســامی ایــران.

۵- دارنــدگان کارت معافیــت پزشــکی و داوطلبــان مشــمول خدمــت ســربازی کــه دفترچــه اعــزام بــه 
خدمــت آنــان مهرغیبــت ســنواتی داشــته باشــند، حــق ثبــت نــام ندارنــد.

 شــرایط اختصاصــی برای داوطلبان کارمند علمی پیمانی و علمی رســمی
ــوم، تحقیقــات و  ــه تاییــد وزارت عل ــودن مــدرک تحصیلــی از دانشــگاه هــای معتبــر کــه ب ۱-  دارا ب

فنــاوری رســیده باشــد.
۲- گواهی نامه پایان طرح عمومی برای رشته هایی که ملزم به گذراندن طرح اجباری می باشند.

۳- داشــتن حداقــل معــدل ۱۳ بــرای رشــته هــای مهندســی و حداقــل معــدل ۱۴ بــرای رشــته هــای 
غیــر مهندســی.

۴-  حداکثــر ســن بــرای  داوطلبــان در مقطــع کارشناســی ۲۸ ســال و در مقطــع کاردانــی ۲۶ ســال 
و در مقطــع دیپلــم ۲۳ ســال اســت.

ــه  ــد طــول مــدت دوره ضــرورت ب ــی کــه خدمــت دوره ضــرورت را انجــام داده ان ــره: داوطلبان تبص
ــان اضافــه خواهــد شــد. حداکثــر ســن آن

۵-  موفقیت در معاینات پزشکی، مصاحبه های مکتبی، امنیتی، علمی و آزمون مقاومت جسمانی.
ــش  ــون ارت ــط قان ــر ضواب ــال براب ــدت ۶ س ــه م ــرارداد( ب ــدت ق ــی )م ــد خدمت ــپردن تعه ۶-  س

جمهــوری اســامی ایــران جهــت کارمنــدان علمــی پیمانــی.
۷- دارنــدگان کارت معافیــت پزشــکی و داوطلبــان مشــمول خدمــت ســربازی کــه دفترچــه اعــزام بــه خدمت 

آنــان مهــر غیبــت ســنواتی داشــته باشــند، حــق ثبــت نــام ندارنــد.

شــرایط اختصاصی برای داوطلبان اســتخدام کارمند تجربی پیمانی
ــم  ــی دیپل ــدل کتب ــدل کل ۱۳ )مع ــل مع ــا حداق ــطه ب ــم متوس ــی دیپل ــدرک تحصیل ــتن م ۱- داش

ــد( ــی باش ــاک نم ــی م ــد تجرب ــتخدام کارمن ــان اس ــرای داوطلب ب
ــی  ــی و ارزیاب ــی و امنیت ــای مکتب ــه ه ــکی ، مصاحب ــات پزش ــون ورودی، معاین ــت در آزم ۲- موفقی

ــمانی. ــت جس ــون مقاوم ــی، آزم ــارت فن مه
۳- داشــتن گواهینامــه دوره آمــوزش مربوطــه در تخصــص مــورد نظــر از ســازمان فنــی حرفه ای کشــور  برای 

داوطلبانــی کــه فاقــد دیپلــم فنــی حرفــه ای یــا کاردانــش در تخصــص مــورد نظر می باشــند.
ــا کاردانــش در تخصــص مــورد نظــر  ۴- داشــتن گواهــی مــدرک تحصیلــی دیپلــم فنــی حرفــه ای ی
ــازمان  ــورد نظــر از س ــوزش مربوطــه در تخصــص م ــه دوره آم ــد گواهینام ــه فاق ــی ک ــرای داوطلبان ب

ــه ای کشــور مــی باشــند. فنــی حرف
ــده خــودرو ســنگین  ــان اســتخدام شــغل رانن ــرای داوطلب ــم ناجــا ب ــه یک ــه پای ۵- داشــتن گواهینام

ــوق ســنگین الزامــی اســت. و ف
ــرای ســایر کارمنــدان  ــه یکــم ۳۰ ســال و ب ــرای داوطلبــان اســتخدام راننــده پای ۶- حداکثــر ســن ب

تجربــی ۲۶ ســال تمــام مــی باشــد.
ــه  ــد طــول مــدت دوره ضــرورت ب ــی کــه خدمــت دوره ضــرورت را انجــام داده ان ــره: داوطلبان تبص

ــان اضافــه خواهــد شــد. حداکثــر ســن آن
ــش  ــون ارت ــط قان ــر ضواب ــال براب ــدت ۶ س ــه م ــرارداد( ب ــدت ق ــی )م ــد خدمت ــپردن تعه ۷-  س

جمهــوری اســامی ایــران .
ــزام  ــه دفترچــه اع ــان مشــمول خدمــت ســربازی ک ــت پزشــکی و داوطلب ــدگان کارت معافی ۸-  دارن

ــد. ــام ندارن ــان مهــر غیبــت ســنواتی داشــته باشــند، حــق ثبــت ن ــه خدمــت آن ب

شـرایط اختصاصـی بـرای داوطلبـان اسـتخدام کارمند هیئـت علمی وفق مـاده ۳۸ ق آجا 
برای دانشـگاه افسـری امـام علی)ع(:

۱-  داشتن مدرک تحصیلی معتبر از دانشگاه های دولتی معتبر مراکز استان تهران با حداقل معدل ۱۴.
ــای  ــه ه ــمانی ، مصاحب ــت جس ــون مقاوم ــکی ، آزم ــات پزش ــون ورودی، معاین ــت در آزم ۲- موفقی

ــی. ــه علم ــی و مصاحب ــی و امنیت مکتب
 ۳- حداکثــر ســن بــرای  داوطلبــان اســتخدام هیئــت علمــی )مقطــع دکتــرا(۴۰ ســال تمــام مــی باشــد.

ــه  ــد طــول مــدت دوره ضــرورت ب ــی کــه خدمــت دوره ضــرورت را انجــام داده ان ــره: داوطلبان تبص
ــان اضافــه خواهــد شــد. حداکثــر ســن آن

۴-  دارنــدگان کارت معافیــت پزشــکی و داوطلبــان مشــمول خدمــت ســربازی کــه دفترچــه 
ندارنــد. نــام  ثبــت  حــق  باشــند،  داشــته  ســنواتی  غیبــت  مهــر  آنــان  خدمــت  بــه   اعــزام 

ــی  ــس از قبول ــی پ ــت علم ــان هیئ ــی داوطلب ــی و پژوهش ــی و آموزش ــتگی علم ــت شایس ۵- وضعی
ــور هیئــت علمــی  ــر ام ــه حضــوری در دفت ــا مصاحب ــوط ب ــد گزینــش مرب ــان در فرآین ــی داوطلب نهای

ــردد. ــی گ ــد م ــی)ع( تایی ــام عل دانشــگاه افســری ام

 امتیازات:
۱-  همســر و فرزنــد اســتخدام شــدگان بــه عنــوان عائلــه تحــت تکفــل محســوب گردیــده و کارکنــان 
اســتخدامی و عائلــه تحــت تکفــل آنــان مطابــق ضوابــط و مقــررات از مزایــای حکمــت کارت ، بیمــه 

ــد. ــد گردی ــد خواهن ــره من ــی به ــهیات رفاه ــایر تس ــوادث و س ــر و ح ــه عم ــی ، بیم ــات درمان  خدم
۲-  فرزنــدان خانــواده هــای معظــم شــهداء، جانبــازان، آزادگان و نظامیــان در صــورت ارائــه مــدرک 

معتبــر از مراجــع ذی صــاح از امتیــازات قانونــی مصوبــه مربــوط برخــوردار خواهنــد شــد .
۳- حافظان کل قرآن کریم در صورت احراز شــرایط عمومی و اختصاصی در اولویت می باشــند.

۴- فرزنــدان شــهدا، جانبــازان از کارافتــاده کلــی )نامــه از بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران( و آزادگان از 
کارافتــاده کلــی )نامــه از بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران( از شــرط ســن و معــدل معــاف مــی باشــند.

 مدارک الزم جهت ثبت نام
 ))اصــل کلیــه مــدارک ثبــت نامــی توســط مســئولین دفاتــر جــذب و عضویابــی رویــت مــی گــردد.((

۱-  ســه قطعه عکس ۴*۳ پشــت نویسی شده.
۲- یک بــرگ روگرفت مدرک تحصیلی.

۳- یک برگ روگرفت پایان طرح عمومی برای رشــته های که ملزم به ارائه آن می باشــند.
۴- یک برگ روگرفت کارت پایان خدمت )برای داوطلبانی که خدمت سربازی را انجام داده اند.(

۵- یــک برگ روگرفت کارت معافیت غیر پزشــکی دائم.
۶- یــک بــرگ روگرفــت گواهــی اشــتغال بــه خدمــت ســربازی در صــورت نداشــتن غیبــت ســنواتی 

)جهــت کارکنــان وظیفــه(.
ــام  ــت ن ــگام ثب ــنواتی هن ــت س ــر غیب ــدون مه ــت ب ــه خدم ــزام ب ــرگ اع ــت ب ــرگ روگرف ــک ب ۷- ی

ــمول. ــان مش ــت داوطلب جه
۸- یک ســری روگرفت از تمام صفحات شناســنامه.

۹- یــک برگ روگرفت کارت ملی.
۱۰- یک برگ روگرفت گواهینامه ســازمان فنی حرفه ای کشــور برای مشــاغل کارمند تجربی.

۱۱- یــک بــرگ روگرفت گواهینامــه رانندگی پایه یکم برای مشــاغل کارمند تجربی)راننده(.
۱۲- یــک بــرگ روگرفــت گواهینامــه دوره یکســاله کمــک پرســتاری از انجمــن پرســتاری ایــران یــا 

دانشــگاه هــای دولتــی علــوم پزشــکی کشــور.
ــاد  ــازان، آزادگان )از بنی ــهدا، جانب ــدان ش ــت فرزن ــر جه ــه معتب ــت معرفی نام ــرگ روگرف ــک ب ۱۳-ی

ــان شــاغل و بازنشســته. ــال، نظامی ــران کشــور( و بســیجیان فع ــور ایثارگ شــهید و ام
تاریــخ ثبت نــام ، انجام فرآیند گزینش و اعام نتیجــه قبولین نهایی:

ــا  ــخ ۱۴۰۱/۶/۱ ت ــد)ج( از تاری ــدرج در بن ــدارک من ــراه م ــه هم ــده ب ــی ش ــان عضویاب ۱- داوطلب
۱۴۰۱/۷/۱ بــه نزدیکتریــن دفترجــذب و عضویابــی اســتان محــل ســکونت مراجعــه و ضمــن تحویــل 

ــد. ــدام نماین ــام خــود اق ــت ن ــه ثب ــدارک نســبت ب م
ــی  ــخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ ال ــدی از تاری ــی و کارمن ــر پیمان ــتخدام افس ــان اس ــش داوطلب ــد گزین ۲-  فرآین

ــردد. ــی گ ــزار م ۱۴۰۱/۷/۲۰ برگ
۳- نتیجــه نهایــی فرآینــد گزینــش افســر پیمانــی و کارمنــدی متعاقبــا بــه دفاتــر جــذب و عضویابــی 

نزاجــا مســتقر در اســتانها اعــام خواهــد گردیــد.

استخدامی: تقویم 
شــروع ثبت نام: از ۱ شهریور ۱۴۰۱

پایــان ثبت نام: تا ۱ مهر ۱۴۰۱
فرآینــد گزینش: از ۱۶ الی ۲۰ مهر ۱۴۰۱

ــا  ــخ ۱/۶/۱۴۰۱ ت ــد)ج( از تاری ــدرج در بن ــدارک من ــراه م ــه هم ــده ب ــی ش ــان عضویاب توجه: داوطلب
۱/۷/۱۴۰۱ بــه نزدیکتریــن دفترجــذب و عضویابــی اســتان محــل ســکونت مراجعــه و ضمــن تحویــل 

مــدارک نســبت بــه ثبــت نــام خــود اقــدام نماینــد.
: لینک 

https://bazarekar.ir/31480 

آموزش و پرورش در مسیر »ماموریت گرا شدن« است
ــران  ــری مدی ــه کارگی ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
کارآمــد و انقابــی بایــد در راس اقدامــات باشــد، تصریــح کــرد: اکنــون کــه 
ــت  ــت؛ الزم اس ــدن« اس ــرا ش ــت گ ــیر »ماموری ــرورش در مس ــوزش و پ آم
معیارهایمــان را تغییــر دهیــم، بایــد فعالیــت هایمــان بــر اســاس یــک ســند 
ــتی  ــناد باالدس ــه از اس ــن زمین ــد در ای ــه بای ــد ک ــی باش ــه اجرای و برنام
اســتفاده کنیــم و مطالــب عنــوان شــده توســط مســئولین در ایــن اجــاس، 
ــی از آن  ــداد اثربخش ــی و برون ــود و خروج ــه ش ــرار گرفت ــر ق ــد مدنظ بای

ــود. حاصــل ش
نــوری  در مراســم اختتامیــه ایــن اجــاس اضافــه کــرد: هــدف ایــن اســت کــه 
ــوی  ــم. الگ ــاز کنی ــه آغ ــرورش را از مدرس ــوزش و پ ــن آم ــول بنیادی ــند تح س
ــر ســند تحــول را آمــاده ســازی کنیــم، الگویــی کــه  تعالــی مدرســه مبتنــی ب
در آن از دانــش هــای گوناگــون بهــره گرفتــه شــده باشــد، امــا تدویــن آن در 

ــرورش انجــام شــود. آمــوزش و پ
ــت در گام دوم  ــه اینکــه ســند تحــول دول ــا اشــاره ب ــرورش ب ــر آمــوزش و پ وزی
ــوص  ــری در خص ــم رهب ــام معظ ــی)ره( و مق ــام خمین ــات ام ــه منوی ــاره ب اش
حرکــت جهشــی و جهــادی در شــیوه هــا و روش هــا و کارکردهــا اســت، افــزود: 
رئیــس جمهــور در ایــن اجــاس بــه تبییــن ســند تحــول دولــت مردمــی در دو حوزه 

ــد. ــت محــوری« و »مردمــی ســازی« پرداختن »عدال
ــی،  ــاس؛ روش شناس ــن اس ــر همی ــه داد: ب ــی ادام ــت مردم ــه دول ــو کابین عض
ــای  ــش ه ــاز، چرخ ــت س ــی، ارکان جه ــیب شناس ــود، آس ــع موج ــی وض بررس

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــت و... م ــی دول ــاختار تحول ــن، س ــول آفری تح
وزیــر آمــوزش و پــرورش اولویــت هــای ویــژه ایــن وزارتخانــه را کــه رئیــس جمهــور 
آن هــا را پیگیــری مــی کنــد در قالــب پیاده ســازی الگوهــای متنوع و بهینــه مدیریتی، 
آموزشــی و تربیتــی اداره مدرســه؛ تقویــت نظــارت محلــی و نقــش آفرینــی خانــواده هــا ؛ 
ــن  ــی؛ بهــره گیــری از ظرفیــت هــای روزآمــد و نوی بازطراحــی برنامــه درس مل

آموزشــی و تربیتــی دانســت

حضور مقامات عالی کشور، 
در تاریخ اجالس آموزش و پرورش بی نظیر بود

ــمگیر  ــور چش ــرورش حض ــوزش و پ ــس وزارت آم ــور مجل ــی و ام ــاون حقوق مع
ــران و  ــاس مدی ــمین اج ــی و شش ــوت س ــاط ق ــور را از نق ــی کش ــات عال مقام
روســای آمــوزش و پــرورش برشــمرد و آن را در تاریــخ اجــاس بی نظیــر خوانــد.

قاســم احمــدی الشــکی در آییــن اختتامیــه ســی و ششــمین اجــاس مدیــران و 
روســای آمــوزش و پــرورش کشــور گفــت: ایــن اجــاس بنــا بــه اذعــان افــرادی 
ــای  ــن دوره ه ــی از بهتری ــتند، یک ــور داش ــز حض ــته نی ــای گذش ــه در دوره ه ک
ــه  ــاهد ارائ ــه ش ــود؛ چراک ــرورش ب ــوزش و پ ــای آم ــران و روس ــاس مدی اج
محتــوای بســیار خــوب و قــوی در ایــن اجــاس بودیــم؛ ضمــن اینکــه اهمیــت 
ــا حضــور مســئوالن عالی رتبــه کشــور کامــا مشــخص اســت. ــاالی اجــاس ب ب

وی ادامــه داد: حضــور آیــت اهلل رئیســی و دکتــر محمدباقــر قالیبــاف را بــه عنــوان 
ریاســت قــوای مجریــه و مقننــه در ایــن اجــاس شــاهد بودیــم؛ همچنیــن حضــور 
ارزشــمند؛ چهــار معــاون رئیس جمهــور، پنــج وزیــر، چهــار معــاون وزیــر و چهــار 
ــاب  ــداران انق ــپاه پاس ــده کل س ــردار ســامی فرمان ــه س ــژه از جمل ــان وی مهم
اســامی، حجــت االســام والمســلمین اعرافــی رئیــس حوزه هــای علمیــه کشــور، 
حجت االســام والمســلمین قرائتــی رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز کشــور و علیرضــا 
ــه ملــت، اتفــاق  منــادی رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس و ۴۰ نماینــده خان

بی نظیــر و بســیار خوبــی در ایــن دوره از اجــاس بــود. ایــن حضورهــا نشــان از 
ایــن دارد کــه اهمیــت جایــگاه آمــوزش و پــرورش بــه خوبــی تبییــن شــده اســت 
و همــه مســئوالن و نهادهــای کشــوری آمــاده همــکاری بــا وزارتخانــه ای هســتند 
ــرای  ــی( و اج ــم رهبری)مدظله العال ــام معظ ــر مق ــول مدنظ ــمت تح ــه س ــه ب ک

ســند تحــول بنیادیــن در حرکــت اســت.
بیانیه پایانی سی و ششمین اجاس روسای آموزش و پرورش کشور

ســی و ششــمین اجــاس روســای آمــوزش و پــرورش کشــور کــه در تاریــخ ۲۹ تــا 
۳۱ مــرداد در مرکــز همایش هــای بین المللــی جمهــوري اســامي ایــران برگــزار 
شــد، در آییــن اختتامیــه ایــن اجــاس، بیانیــه پایانــي آن در۱۰ بنــد قرائــت شــد.

در ایــن بیانیــه آمــده اســت؛ اجــاس ســاالنه روســای آمــوزش و پــرورش کشــور، 
میــراث مدیریتــی شــهیدان رجایــی و باهنــر و فرصتــی ارزشــمند بــرای تحکیــم 
ــت،  ــی حاکمی ــای اصل ــا بخش ه ــرورش ب ــوزش و پ ــاد آم ــل نه ــاط و تعام ارتب
ــزاران  ــران و کارگ ــازی مدی ــوزش و توانمندس ــه، آم ــگاه آن در جامع ــای جای ارتق
ــرای اجــرای برنامه هــای  ــی ب تعلیــم و تربیــت، ایجــاد همگرایــی و انســجام درون
ســاالنه اســت، مــا مدیــران آمــوزش و پــرورش ضمــن تجدیــد پیمــان بــا آرمــان های 
بلنــد امامیــن انقــاب و شــهدای عظیــم الشــان انقــاب اســامی اعــام مــی کنیــم.

 ۱ - جامعــه بــزرگ معلمــان، نشــان عــزت و افتخــار خــود را بــا عنــوان 
»افســران ســپاه پیشــرفت کشــور« از مقــام عظمــای والیــت و رهبــری حضــرت 
ــه  ــگاه وظیف ــن جای ــت از ای ــداری و صیان ــد، پاس ــت کردن ــه ای دریاف ــام خامن ام
ــران متعهــد می شــویم از همــه توانایی هــا و خاقیت هــا  عمومــی اســت. مــا مدی

تاش هــای جهــادی خــود بــرای تحقــق فرمایشــات حکیمانــه و منویــات عالمانــه 
ــند  ــازی س ــی و پیاده س ــت مردم ــی دول ــای تحول ــرای برنامه ه ــه و اج ــم ل معظ
ــرورش و  ــوزش و پ ــت وزارت آم ــن ماموری ــی تری ــوان اصل ــن عن ــول بنیادی تح
ــرای  ــا ب ــات و فرصت ه ــه و از همــه امکان ــی، بهــره گرفت تکلیفــی شــرعی و قانون

ــم. ــی ســازی آن اســتفاده کنی اجرای

۲- تحقــق عدالــت آموزشــی و تربیتــی و فراهــم کــردن فرصت هــای برابــر 
یادگیــری بــرای همــه دانــش آمــوزان کــه بــه در بیــان رســا و پــر معنــای امــام 
انقــاب، نصیــب برابــر آموزشــی اعــام  شــده اســت، از آرمــان هــای مهــم تعلیــم 

ــد  ــرورش، متعه ــوزش و پ ــی آم ــئوالن اجرای ــوان مس ــه عن ــت. ب ــت اس و تربی
ــا اصــاح رویه هــا و روش هــا، در زمینــه دسترســی فراگیــر همــگان  می شــویم ب
ــوردار و  ــم برخ ــی، ک ــدارس دولت ــری م ــت یادگی ــای کیفی ــوزش و ارتق ــه آم ب
محــروم تــاش کــرده و زمینــه شناســایی آمــوزش و هدایــت ســرمایه های انســانی 

ــم. ــم نمایی کشــور را فراه
ــع  ــم ناف ــت عل ــا محوری ــی ب ــوای آموزش ــی و محت ــه درس ــول در برنام ۳- تح
ــاص  ــورت خ ــد به ص ــه بای ــت ک ــری اس ــم رهب ــام معظ ــژه مق ــدات وی از تأکی
موردتوجــه قــرار گیــرد. ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی کــه در تعبیــر 
روشــنگرانه معظــم لــه قلــب آموزش وپــرورش نامیــده شــده اســت، موظــف اســت 
ــتگی های  ــهم شایس ــردن س ــته ک ــا برجس ــی، ب ــای درس ــی برنامه ه در طراح
ــا و  ــع و روش ه ــواد مناب ــه م ــی ب ــوا و تنوع بخش ــداف، محت ــی، اه ــه و عموم پای

ــد. ــازماندهی نمای ــری را س ــی و یادگی ــای تربیت فرصت ه
ــع  ۴- بهبــود عملکــرد نظــام آموزشــی مســتلزم رصــد مــداوم و شــناخت به موق
و درســت نقــاط قــوت آن اســت. لــذا مــا مدیــران، متعهــد می شــویم بــا 
به کارگیــری روش هــای علمــی و اســتفاده حداکثــری از تــوان نخبگانــی، نســبت 
بــه ســنجش و ارزیابــی مســتمر مؤلفه هــای نظــام آموزشــی در ســطوح اســتانی، 
ــی  ــا و طراح ــج آن در برنامه ریزی ه ــری از نتای ــه ای و بهره گی ــه ای و مدرس منطق
مداخــات اصاحــی، اقــدام نمــوده و زمینــه اســتقرار نظــام جامــع رصــد، نظــارت، 

ــم. ــم نمایی ــرورش را فراه ــت در نظــام آموزش وپ ــن کیفی ــی و تضمی ارزیاب

معلم کارمند نیست، یک مربی حرفه ای است
ــان تحــول در نظــام  ۵ - معلــم موثرتریــن عامــل ایجــاد اســتقرار و پایــداری جری
تعلیــم و تربیــت اســت. معلــم کارمنــد نیســت، یک مربــی حرفه ای اســت. لذا ســنجش 
مســتمر شایســتگی های حرفــه ای و برنامه ریــزی بــرای ارتقــاء مــداوم آن در چارچــوب 
نظــام رتبه بنــدی، بــه عنوان محــور کلیدی بهبــود یادگیــری بایــد موردتوجه قــرار گیرد. 
مــا مدیــران، ضمــن تشــکر از اقــدام جهــادی دولــت و مجلــس، متعهــد می شــویم ایــن 

مهــم را بــا ســرعت و دقــت بــه نتیجه مطلــوب برســانیم.
۶ - راهبــری، هدایــت و حمایــت مــادی و معنــوی از ارتقــای جایــگاه پژوهــش، 
ــکاوی و  ــه کنج ــت روحی ــوری، تقوی ــئله مح ــر مس ــی ب ــات مبتن ــعه تحقیق توس
پرسشــگری در دانــش آمــوزان و تعمیــق فرهنــگ پژوهــش از ســتاد تــا مدرســه 
ــگر و  ــان پژوهش ــویم از معلم ــد می ش ــته و متعه ــود دانس ــه خ و کاس را وظیف
دانش آمــوزان پژوهنــده و دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی آن هــا کــه منجــر بــه 
تولیــد دانــش، خلــق ثــروت، یــا ارائــه خدمــت برتــر مــی شــود، حمایــت کنیــم.

۷ - فعالیت هــای پرورشــی و تربیتــی، دغدغــه همیشــگی مقــام معظــم رهبــری 
ــد  ــران متعه ــا مدی ــت، م ــور اس ــد کش ــئولین ارش ــام و مس ــای اع ــه علم و هم
می شــویم بــا انتخــاب مدیــران شایســته و دغدغه منــد، جلــب مشــارکت دانــش آمــوزان، 
ــه و  ــی مدرس ــای پرورش ــرای برنامه ه ــی و اج ــان، در طراح ــا و معلم خانواده ه
ســازماندهی مربیــان پرورشــی بــا انگیــزه و عاقه منــد زمینــه، ارائــه تعلیــم و تربیــت 

تمــام ســاحتی را در آمــوزش و پــرورش فراهــم کنیــم.
ــی و  ــت تربیت ــول، عدال ــند تح ــازی س ــی س ــه اجرای ــه گان ــای س ۸- قرارگاه ه
نصیــب برابــر آموزشــی و حکمرانــی تعلیــم و تربیــت فناورانــه، راهــکاری میانبــر 
و موثــر بــرای دســتیابی بــه اهــداف و مقاصــد معطــل  مانــده اســت، لــذا متعهــد 
ــای  ــات و ظرفیت ه ــه امکان ــازمانی هم ــاختارهای س ــوب س ــویم در چارچ می ش
موجــود در درون و بیــرون آمــوزش و پــرورش را بــرای اجــرای برنامه هــای 

ــم. ــی، بســیج نمایی اباغ
ــته  ــای نگه داش ــازی ظرفیت ه ــرورش و آزادس ــوزش و پ ــازی آم ــی س ۹- مردم
ــت  ــود کیفی ــت بهب ــردم، در جه ــوم م ــکاری عم ــور و هم ــع حض ــه نف ــده ب ش
یادگیــری، تحقــق شــعار مدرســه کانــون تربیتــی محلــه، حل وفصــل مشــکات، 
ــت  ــی دول نارســایی هــا و تنگناهــای اجرایــی، از اولویت هــای مهــم برنامــه تحول
ســیزدهم اســت کــه مــا مدیــران آمــوزش و پــرورش خــود را موظــف بــه پیگیــری 

ــم. ــرد می دانی ــن رویک ــال ای ــام و کم تم
۱۰ - توجــه بــه تعلیــم و تربیــت کــودک و به ویــژه ســاماندهی تربیتــی 
کودکســتان ها و ارتقــای کیفــی دوره پیش دبســتانی مســیر اصلــی تحقــق 
تحــول بنیادیــن، عدالــت تربیتــی و کیفیــت آموزشــی اســت. بــر همیــن اســاس، 
مــا مدیــران، در اجــرای فرامیــن حکیمانــه مقــام معظــم رهبــری، حمایــت خــود را 
از اســتقرار کامــل ســازمان و اجــرای برنامه هــای »ســازمان ملـّـی تعلیم و تربیــت کودک« 

ــم. ــام می نمایی اع

گزارش بازارکار از سی و ششمین اجالس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور؛

مردمی سازی آموزش و پرورش، ساماندهی نیروی انسانی،
 توسعه مهارت و لزوم دانش بنیان شدن

ــرداد در مرکــز همایش هــای بین المللــی جمهــوري  ــا ۳۱ م ــرورش کشــور از ۲۹ ت ســی و ششــمین اجــالس روســای آمــوزش و پ
اســالمي ایــران در حالــی بعــد از شــش ســال وقفــه برگــزار شــد کــه حضــور پــر تعــداد مســئوالن از رئیــس جمهــور تــا وزیــران 
و روســای ســازمان هــا و از مســئوالن کشــوری تــا لشــکری یــک پیــام داشــت؛ » آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان پایــه و اســاس 

توســعه امــروز و فــردای کشــور اســت.«
در ایــن اجــالس ســه روزه کــه بــا ســخنرانی حجــت االســالم و المســلمین ســید ابراهیــم رئیســی گشــایش یافت، مســائل و مشــکالت 
ــان رئیــس جمهــور و نیــز  ــر معاون نظــام تعلیــم و تربیــت در زمینــه هــای مختلــف مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و عــالوه ب
وزیــران کابینــه، دکتــر محمــد باقــر قالیبــاف رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در جمــع وزیــر و مدیــران آمــوزش و پــرورش حضــور 

یافــت و ضمــن شــنیدن مســائل نظــام آموزشــی کشــور بــه ایــراد ســخن پرداخــت.
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آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار

کارجویان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتربر روی فرصت شغلی مربوطه کلیک
 یا به سایت بازار کار www.bazarekar.ir  مراجعه نمایند.

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

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

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.

66417270

توضیحاتتحصیالتعنوان شغل

مرکز دولتی-حرفه ای در سخت افزار و مهندس کامپیوتر و یا ITمتخصص شبکه و امنیت
نرم افزارهای شبکه و امنیت دیتا سنتر

آشنا به زبان انگلیسیکارشناسی و باالترنیروی دفتری

دارای ظاهر مرتبدیپلمهخدماتی بیمارستان

کارآموز واحد منابع 
هدف آموزشو تربیت نیروی منابع انسانی کارشناسی رشته های مرتبطانسانی شرکت نفتی

و سپس جذب افراد موفق 

کار فنی در خطوط ریلی استدیپلم و کاردانینیروی فنی

مسلط به محاسبه ارزش افزوده- حقوق کارشناسی و باالترحسابدار
و دستمزد- بیمه مالیات

کارشناسی و ارشدکارشناس در مرکز دولتی
رشته های فیزیک، فتونیک، صنایع، 
کامپیوتر، مکانیک، متالورژی، برق  و 

مدیریت

رشته های فنینیروی فنی
وظایف: نصب، راه اندازی،  تعمیر و 
نگهداری باسکول ها و سیستم های 

توزین

مرکز تخصصی و دولتی استکارشناسی IT و نرم افزارکارشناس IT و نرم افزار

کارشناس بازرگانی- 
شرکت نفتی استکارشناسیخرید

کارشناس مرکزتماس و 
آشنا به مبانی شبکه و امور فنیمخابرات، کامپیوتر، ITپشتیبانی فنی

برنامه نویس، شبکه و 
 BPMN , c#تسلط به  کامپیوتر ،IT و صنایعتحلیلگر سیستم

مرکز دولتی - مسلط به Aspen کارشناسی شیمیکارشناس فرایند
Adsortion

مسلط به اکسلکارشناسینیروی اداری

دارای سابقه مرتیطکارشناسیدیجیتال مارکتینگ

دارای موتور و گواهینامه کارپرداز

ماموریت داردترجیحا پلیمر و یا فنیکارشناس فروش دفتری

توضیحاتتحصیالتعنوان شغل

کارشناس مکانیک یا 
آشنایی با اصول  پایپینگ و متره و مکانیک یا هوافضاهوافضا

تجهیزات ثابت

آشنا به نرم افزار revitمعماری - طراحیکارشناس معماری

انبار سیستمی سرپرست انبار

مسلط به زبان انگلیسی و امور بازرگانیارشد بازرگانی خارجیبازرگانی خارجی

آشنا به زبان انگلیسی - مسلط به آفیسکارشناسیدفتری

مسلط به آفیس دفتری و فروش

دارای خودرو راننده

مراکز دولتی و خصوصی معتبردیپلمهخدمات و آبدارچی

دارای شیفت کاریدیپلمهتزریق کار

رانندگی با ایسوزو و کامیونت راننده پایه 2

هلپ دسک در شرکت 
توانایی پشتیبانی فنی 50 کاربر مختلفکارشناسینفتی

نصب و راه اندازی دوربیندیپلم فنی نیروی فنی

قدرت بیان باال و آشنایی به آفیسکارشناسی اپراتور مرکز تماس

نیروی فنی و آچار به دستکاردانیتکنسین مکانیک

 دیپلمهتکنسین برق 

آشنا به جوشکاری و لوله کشیدیپلمهتاسیسات

کار دانشجویی با بیمه و حقوق و  ویزیتور
پورسانت

 کارشناسیمهندس الکترونیک

آشنایی sql کارشناس نرم افزار

مهندس الکترونیک-
دارای سرویسکارشناسیمکانیک و صنایع

مسلط به فتوشاپ گرافیست

 ارسال رزومه: 09122177643 - تماس: 66405655

واژگان های فرش 
* ســر ترنــج * ترنــج * زمینــه *حاشــیه  * دار * ابــزار بافــت * پــود رو ) پــود 
نــازک ( * پــود زیــر ) پــود ضخیــم ( * پــود * ســه ال گــرد ) ســه ال ســه گــود ( 
* کمانــه * چلــه کشــی * طــول پــرز * ریشــه * رج شــمار * رج * گــره ذرعــی 

* چــارک * ذرع * گــره زدن * تــار ) چلــه ( * پنبــه * دنیــر * ابریشــم 
* متریک * خامه * پشم بهاره * کرک * پشم   

ابزار و وسایل بافت تابلو فرش 
* دار یــا دســتگاه قالیبافــی * کوجــی * هــاف یــا دارتــی * انــا ویــچ * قــالب یــا 

کاردک * دفتیــن یــا شــانه * قیچــی *ســیخ پــود کشــی * پــود گــذاری
* الیاف * نقشه قالی 

مواد اولیه مورد نیاز برای بافت تابلو فرش 
* نخ چله * نخ پود کشی * نخ خامه * پشم * کرک * پنبه * ابریشم 

انواع گره ها و روش ها و تکنیک های بافت 
انــواع گــره هــا ) گــره ترکــی / گــره فارســی –روش هــا و تکنیــک هــای بافــت 

*تخــت بافــت * نیــم لــول * لــول بافــت 

مراحل بافت تابلو فرش 
بافت قالی شامل مراحل زیر می باشد : * چله کشی * کوجی بندی

* زنجیر بافی * گلیم بافی * گره زدن * ایجاد نقوش 

انواع تابلو فرش براساس جنس 
انواع تابلو فرش شامل : * تمام پشم * چله پشم * تمام ابریشم 

* کف ابریشم * گل ابریشم 

نکات ضروری قبل از شروع بافت تابلو فرش 
ــردار و  ــودن س ــم ب ــاف و محک ــاظ ص ــی از لح ــتگاه قالیباف ــودن دس ــالم ب * س
ــردار و  ــه س ــه قائم ــتگاه در زاوی ــات دس ــن ثب ــا و همچنی ــت روه ــردار و راس زی
ــا  ــزار و تناســب آن ب ــودن اب ــرل شــود. * ســالم ب ــا راســت رو هــا کنت ــردار ب زی
رج شــمار قالــی مــورد بافــت بایــد کنتــرل شــود. * کیفیــت مــواد اولیــه بافــت و 

ــگ نقشــه .  ــا رن ــگ آنهــا ب ــاز و همچنیــن تناســب رن ــر مــورد نی مقادی

* الزم اســت ضخامــت و نازکــی نــخ پشــمی، نــخ چلــه، نــخ پــود هــای نــازک و 
ــی  ــا رج شــمار نقشــه و قال ــم و تعــداد الهــای آن متناســب و هماهنــگ ب ضخی

مــورد بافــت باشــد.

توصیف خدمات 
ــا  ــرح ه ــا ط ــوالت ب ــتریان محص ــلیقه مش ــه س ــه ب ــب و کار باتوج ــن کس در ای
ــرش  ــری * ف ــرش تصوی ــد: * ف ــود. مانن ــی ش ــه م ــف ارائ ــای مختل ــگ ه و رن

ــری  ــرش کامپیوت ــو ف ــور * تابل مینیات

فرآیند ارائه خدمات 
ــن  ــت : * گرفت ــر اس ــل زی ــغلی دارای مراح ــه ش ــن زمین ــدازی ای ــد راه ان فرآین
ســفارش یــا بازاریابــی * طراحــی طــرح تاییــد شــده توســط مشــتری * رنگــرزی 
مــواد اولیــه فــرش توســط رنگــرز * بافــت تابلــو فــرش توســط بافنــده * پرداخــت 
ــرش * ارســال  ــو ف ــردن تابل ــاب ک ــرش * ق ــو ف ــرش * شستشــوی تابل ــو ف تابل

تابلــو فــرش بــه مقصــد مشــتری

امکانات و تجهیزات مورد نیاز 
حداقل فضای الزم برای راه اتدازی یک اتاق 15 متری می باشد، 

* کامپیوتــر خانگــی * پرینتــر لیــزری * فکــس * خــط تلفــن * اینترنت پر ســرعت 
* اســکنر * میــز تحریــر و صندلــی * دار قالــی * قیچــی * قــالب

* شانه * سیخ پود کش * نخ ابریشم * نخ پشم مرینوس

* نخ چله * پود کلفت * پود نازک * نقشه 

نیروی انسانی مورد نیاز 
ــدازی کــرد، و درصــورت  ــه تنهایــی راه ان ــوان ب ایــن کســب و کار را هــم مــی ت
ــن  ــه شــبکه ای از همــکاران مــی باشــد، و مزیــت آن ای ــاز ب توســعه فعالیــت نی
اســت کــه شــما تنهــا زمانــی دســتمزد پرداخــت مــی کنیــد کــه فعالیتــی انجــام 
ــام  ــرای انج ــی ب ــل خاص ــه مح ــما ب ــه ش ــن ک ــدی ای ــت بع ــد و مزی ــده باش ش

فعالیــت هــا نیــاز نداریــد. 

تخصص و مهارت های مورد نیاز
 مهــارت هــای مــورد نیــاز شــامل : * مهــارت هــای ) ICDL ( * مهــارت هــای 
تخصصــی شــامل ) بافــت فــرش، نقشــه خوانــی ، آشــنا بــه کلیــه مراحــل بافــت ( 
* مهــارت هــای ویــژه ) شــناخت بــازار تابلــو فــرش، فنــون مذاکــره ( * تحصیالت 

تجربــی یــا مهارتــی در رشــته فرش 

وضعیت بازار تولیدات 
ــرش  ــردی ف ــن و راهب ــی نوی ــول بازاریاب ــه اص ــه ب ــدم توج ــت ع ــه عل ــروزه ب ام
درتمامــی مراحــل از مرحلــه تولیــد مــواد اولیــه ، بافــت فــرش تــا عرضــه بــه بــازار های 
ــای ســنتی و  ــازار ه ــی خــود را در ب ــگاه واقع ــا جای ــه م ــی باعــث شــده ک جهان
ثابــت و بــازار هــای جدیــد بــه نفــع رقبیــان خــود همچــون کشــورهای چیــن ، 

ــم .  ــد، پاکســتان و ... از دســت بدهی هن

نکات مهم جهت صادرات با روش های بازار یابی نوین 
* نگــرش قــوم مدارانــه * عــدم وجــود افــراد متخصــص * عــدم وجود شناســنامه 

* فقــدان نــوآوری و یکنواختــی طــرح هــا * روش هــای غلــط تولیــد * رقابــت 
* مــواد اولیــه نامرغــوب * عــدم وجــود مراکــز اطالعاتــی * عــدم انجــام تحقیقات 
بازاریابــی * عــدم وجــود راهبــرد صــادرات تابلــو فــرش * مشــکالت بســته بنــدی 

* مشــکالت توزیــع * عــدم اســتفاده از راهبــرد قیمــت گــذاری  
فرخ هاشمی، مشاور کسب وکار

آشنایی با بافت تابلو فرش، 
ابزار و وسایل مورد نیاز

قدمت فرشبافی ایرانیان به حدود 2 تا 3 هزار سال قبل از میالد می رسد.
  ، فرهنگ   ، آداب  در  ریشه  که  ای بس طوالنی  با سابقه   ، ارزش  پر  است  کاالیی  ایران  فرش دستباف 

سنت ها و اعتقادات هنرمندانی داشته و دارد که زیبایی ها و مفاهیم عمیق بر خواسته از قلب و جان 
بافته ها گره می زند.  بر تار و پود قالی و دیگر  انگشتانی اعجاز آفرین  با سر  آنان را 

ــا و  ــه از عکــس ه ــه آن برگرفت ــه طــرح و نقش ــود ک ــی اطــالق مــی ش ــرش های ــه ف ــرش ب ــو ف تابل
تصاویــر واقعــی و مجــازی و نقاشــی نقاشــان معــروف مــی باشــد. تابلــو فــرش هــا معــروف و مرغــوب 
کــه طــرح و نقشــه آن از آثــار نقاشــان و طراحــان معــروف ایرانــی نظیر اســتاد فرشــچیان / کمــال الملــک و ... 
می باشــد در تبریــز و اصفهــان بافتــه مــی شــود. فــرش ، کاالیــی هنــری و در عیــن حــال کاربــردی و قابــل 
اســتفاده اســت کــه توانســته از دیــوار کاخ هــای ســلطنتی تــا زیــر پــای خانــواده هــای فقیــر بــرای خــود 

جایــی بــاز کنــد. 
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دعوت به همکاری

شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز تحت پوشش مدیریت درمان خراسان رضوی به صورت قرارداد شرکتی )تابع مقررات قانون کار( از طریق آزمون افراد واجد شرایط به شرح ذیل 
را با آزمون کتبی و مصاحبه جذب نماید. لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل میتوانند طبق مفاد شرایط تعیین شده این آگهی جهت شغل نیروی تاسیسات مراکز ذکر شده به درخواست مدیریت درمان استان خراسان رضوی از مورخ 

1401/05/25 لغایت مورخ 1401/06/25 جهت ثبت نام به سایت شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین مراجعه نمایند. 

شرایط عمومی
الف  ( شرایط  عمومی  استخدام
1-تابعیت  جمهوری  اسالمی  ایران

2-دارا بودن حداقل  25 سال تا 33 سال سن  برای  متقاضیان
تبصره : گذراندن دوره سربازی  تا 2 سال نیز موجب  افزایش  سنی  مذکور می  گردد

3-نداشتن  سابقه  محکومیت  جزاِئی 
دارا بــودن پایــان خدمــت  زیــر پرچــم  و یــا معافیــت  دائــم  )معافیــت  خدمــت  ســربازی  بــه  اســتثنا 

معافیــت  پزشــکی  قابــل  قبــول مــی  باشــد(
متقاضیــان مــی  بایســت  ســاکن  و بومــی  شهرســتانهای  محــل  خدمــت  باشــند )حداقــل  در ســه  

ســال گذشــته  ســاکن  همــان شهرســتان باشــند.
همــراه داشــتن  کارت ملــی  یــا کارت شناســایی  معتبــر )جهــت  شناســایی  شــرکت  کننــدگان( در 

زمــان آزمــون الزامیســت .

تعداد نیروی مدرک مرتبطنیروهای مورد نیازنام مرکزردیف
الزم

1

مرکز تحت 
پوشش مدیریت 
درمان خراسان 

رضوی

مکانیک/تاسیسات

دیپلم به باال رشته های 
مکانیک تاسیسات )حرارت و 
برودت-سیاالت- تاسیسات( و 
یا داشتن هر مدرکی مشروط 
به داشتن مدرک فنی حرفه ای 

باالی 300 ساعت

2نفر

برق

دیپلم تا کارشناسی رشته 
های برق )قدرت-صنعتی-

الکتروتکنیک( و یا داشتن هر 
مدرکی مشروط به داشتن 

مدرک فنی و حرفه ای باالی 
300 ساعت

1 نفر

لیسانس به باال/با کرایش مهندس عمران
1 نفرعمران /سازه

ــوم  ــد وزارت عل ــورد تأیی ــی  م ــوزش عال ــز آم ــا و مراک ــگاه ه ــادره از دانش ــدارک ص ــاً م صرف
 و هنرســتان هــای  مــورد تأییــد وزارت آمــوزش و پــرورش مــورد قبــول خواهــد بــود.

مدارک غیر از رشته  های  اعالمی  حذف و وجوه واریز شده مسترد نمیگردد.

شرایط اختصاصی
در کلیــه  مــوارد فــوق و شــرایط  یکســان، اولویــت  با فردی  اســت  که  ســابقه  بیمه  پردازی  بیشــتری  
در کار تأسیســاتی  مرتبــط  بــا شــغل  مــورد تقاضا داشــته  یــا گواهی  هــای  مهارتی  مرتبط  بیشــتری  

را ارائــه  نمایــد. لــذا نیــروی  فنــی  مــی  بایســتی  در خصــوص هــر کــدام از ســوابق  کاری  مرتبــط ، 
 پرینــت  ســوابق  بیمــه  بــه  انضمــام رضایت  نامــه  از عملکرد )صــادره از محــل  کار قبلی ( ارائــه  نماید.

جهــت  احــراز بومــی  بودن ارائه  شناســنامه  صادره از شهرســتان مــورد تقاضا یا مــدارک تحصیلی  یا 
 گواهــی  شــغلی  نشــان دهنــده اشــتغال به  کار یــا تحصیل  در همان شهرســتان ضروری  می  باشــد .

ــی   ــرایط  عموم ــدارک و ش ــل  م ــورت تکمی ــون و ...... در ص ــامل  آزم ــدی ؛ ش ــل  بع ــام مراح انج
ــر مــی  باشــد. ــکان پذی ام

ج( مدارک مورد نیاز جهت  ثبت  نام
ــرکت  ــانی  )ش ــه  نش ــن  ب ــرژی  تامی ــات و ان ــی  تاسیس ــرکت  مهندس ــایت  ش ــه  س ــه  ب 1-مراجع
مهندســی تاسیســات و انــرژی تامیــن( و تکمیــل  فــرم ثبــت  نــام و الصــاق یــک  قطعــه  عکــس  
ــت  ( ــی  اس ــایت  الزام ــام س ــت  ن ــرم ثب ــاز در ف ــورد نی ــدارک م ــس  و م ــود عک ــد ) آپل  جدی

شــماره  بــه   ریــال((  پانصدهــزار  میلیــون  ))یــک   ریــال   1/500/000 مبلــغ   2-واریــز 
ــبا  ــا ش ــن  و ی ــرژی  تامی ــات و ان ــی  تاسیس ــرکت  مهندس ــام ش ــه  ن ــاب 910000050 ب حس
صــورت  IR 410130100000000910000050 در  شــماره  بــه   حســاب  همیــن  
ــد. ــی  باش ــر نم ــوه میس ــترداد وج ــکان اس ــتورالعمل  ام ــت  دس ــدم رعای ــدارک و ع ــص  م  نق

د( توضیحات و سایر شرایط 
تاسیســات  فنــی   )نیــروی   شــرکتی   قــرارداد  صــورت  بــه   صرفــا”  اســتخدام   -1
باشــد. مــی   اســتخدامی   رابطــه   تعهــدات  بــدون  و   ) کار  قانــون  مقــررات   تابــع  
. شــد  نخواهــد  عــودت  شــرایطی   هیــچ   تحــت   نــام  ثبــت   بابــت   واریــزی   وجــه    -2 

اطالعــات  خــالف  چنانچــه   بکارگیــری   از  پــس   یــا  و  آزمــون  از  مرحلــه   هــر  در   -3
 اعــالم شــده محــرز گــردد ، داوطلــب  از انجــام مراحــل  بعــدی  محــروم خواهــد شــد .

ــان  ــت  درم ــش  مدیری ــت  پوش ــز تح ــرای  مراک ــر ب ــاز 4 نف ــورد نی ــای  م ــوع نیروه 4- مجم
خراســان رضــوی  اشــاره شــده در جــدول شــرایط  اختصاصــی  مــی  باشــند و بــا توجــه  
ــد. ــد ش ــرش خواهن ــاز پذی ــترین  امتی ــا بیش ــان ب ــاز داوطلب ــورد نی ــدود م ــداد مح ــه  تع  ب

ــه  مدیریــت   5- فــرد پذیــرش شــده از طریــق  شــرکت  مهندســی  تاسیســات و انــرژی  تامیــن  ب
درمــان اســتان خراســان رضــوی  معرفــی  خواهنــد شــد. کلیــه  امــور پرداخــت  )حقــوق و مزایــا( و 
 امــور مرتبــط  بــا نیروهــا بــر عهــده شــرکت  مهندســی  تاسیســات و انــرژی  تامیــن  خواهــد بــود.

ــدرک  ــودن م ــاال ب ــد ب ــد ش ــه  خواهن ــی  پذیرفت ــر فن ــوان کارگ ــه  عن ــرادی  ک ــرای  اف 6- ب
ــد  ــاد نخواه ــی  ایج ــغلی ، حق ــطح  ش ــا و س ــوق و مزای ــر حق ــم  ( از نظ ــر از دیپل ــراد ) باالت اف
ــود. ــد ب ــی  خواهن ــر فن ــا کارگ ــط  ب ــف  مرتب ــرح وظای ــرای  ش ــه  اج ــزم ب ــراد مل ــرد و اف  ک

ــه   ــره ب ــمانی  و غی ــر جس ــی  را از نظ ــور اجرائ ــت  ام ــی  الزم جه ــت  توانائ ــی  بایس ــراد م 7- اف
ــند . ــته  باش ــه  داش ــه  مربوط ــخیص  کمیت تش

- کلیــه  افــراد پذیرفتــه  شــده بــا هــر مــدرک تخصصــی  و تحــت  هــر عنــوان شــغلی  عــالوه بــر 
کار تخصصــی  خــود موظــف  بــه  ارائــه  کلیــه  خدمــات مــورد نیــاز واحــد تأسیســات )اعــم  از امــور 
آب و فاضــالب، و ســایر امــور محولــه  بــه  واحــد تاسیســات حســب  تشــخیص  مســئولین ( بــوده 
ــد  ــی  در واح ــه  کار عمل ــتغال ب ــه  اش ــف  ب ــز موظ ــی  مرک ــیفت های  کاری  تنظیم ــه  ش و در کلی

تأسیســات مــی  باشــند.

منابع آزمون
ــرق  ــی  ( / ب ــی  ) عموم ــی  و برودت ــات حرارت ــداری  تاسیس ــرویس  و نگه ــوص س ــب  در خص کت

ــی ( ــی  )عموم ــی  و صنعت خانگ
 نکتــه : آزمــون بصــورت ســئواالت تشــریحی  و تســتی  و مصاحبــه  حضــوری  برگــزار مــی  گــردد.

ی ( مراحل  ثبت  نام و آزمون و نحوه دریافت  کارت ورود به  جلسه 
1- برگزاری  آزمون ساعت  10 صبح  چهارشنبه  روز مورخ 1401/06/30

2-بررسی  نتایج  آزمون و اعالم نتایج  در تاریخ  1401/07/09
 3- انجام فرایند مصاحبه  و....... از بین  نفرات برتر که  باالترین  نمره آزمون کتبی  را دارا می  باشــند

4- محل  برگزاری  آزمون : بر روی  کارت جلسه  آزمون درج خواهد شد
نحوه گزینش  ، امتیاز نهایی  و ...

1- 60 درصد امتیاز از طریق  آزمون کتبی 
ــی   ــاز، فن ــوزش 10 امتی ــت  وآم ــوری  ) حراس ــه  حض ــق  مصاحب ــاز از طری ــد امتی 2- 40 درص

ــاز ( ــی  30 امتی ــی  و مهندس ــث  فن ــی ، مباح مهندس
الزم بــه  ذکــر اســت  کــه  شــرط و قبولــی  و دعــوت بــه  مصاحبــه  فنــی  آوردن نمــره حداقــل  %50 

آزمــون کتبــی  مــی  باشــد.
الزم بــه  ذکــر اســت  در صــورت ناقــص  بــودن مــدارک )بنــد ج( امــکان برگــزاری  آزمــون و انجــام 
ــی  بایســت   ــان م ــود و داوطلب ــد ب ــم  نخواه ــا فراه ــده ه ــرای  درخواســت  کنن ــدی  ب ــل  بع مراح
ــد . ــدام نماین ــدی  اق ــری  مراحــل  بع ــه  پیگی ــدارک در خواســتی  نســبت  ب ــق  م ــا بررســی  دقی  ب

در صورتــی  کــه  مــدارک تحصیلــی  داوطلبــان باالتــر از حداقــل  مــدارک عنــوان شــده باشــد ایــن  
موضــوع تاثیــری  در گزینــش  و ...... نداشــته  داوطلــب  مــی  بایســت  در صــورت قبولــی  در همــان 
شــغل  مشــغول بــه  کار گــردد و ارائــه  مــدارک باالتــر مــورد قبــول نبــوده و بــا ســایرین  در یــک  
ــه  وجــود آورد . ــف  و ....... ایشــان ب ــرار خواهنــد داشــت  و نبایــد خللــی  در انجــام وظائ  ســطح  ق

شــروع بــه  کار افــراد منتخــب  صرفــاً پــس  از تأییــد هســته  گزینــش  ســازمان تأمیــن  اجتماعــی  
امــکان پذیــر خواهــد بــود.

انجــام بــه  کار نیروهــا ســه  مــاه بــه  طــور آزمایشــی  )بــا حقــوق و مزایــا( بــوده و در صــورت عــدم رضایت  از 
عملکــرد کارفرمــا نســبت  بــه  جایگزینــی  ایشــان از افــراد ذخیره آزمــون انجام شــده اقــدام خواهــد نمود .

ــا توجــه  بــه  برگــزاری  آزمــون توســط  شــرکت  مهندســی  تاسیســات و انــرژی  تامیــن  ، مدیریــت   ب
درمــان اســتان خراســان رضــوی  در قبــال آزمــون و برگــزاری  آن هیچگونــه  تعهــدی  نخواهــد داشــت 

ثبت نام تاسیسات و انرژی تامین خراسان رضوی
 تقویم آزمون:

مهلت ثبت نام: تا 25 شهریور 1401
زمان برگزاری آزمون: 30 شهریور 1401

زمان اعالم نتایج: 9 مهر 1401
داوطلبــان واجــد شــرایط جهــت ثبــت نــام و کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت 

اینترنتــی : https://www.tamin-eng.ir مراجعــه نماینــد . 
لینک :

https://bazarekar.ir/30975 

اصول و هدف تجزیه و تحلیل شغل
تجزیــه و تحلیــل شــغل بــه شناســایی مهــارت هــا و الزامــات خاصــی کــه بــرای 
یــک موقعیــت خــاص ضــروری اســت کمــک مــی کنــد. هــدف از تجزیــه و تحلیل 
شــغل، تعییــن الزامــات و ویژگــی هــای شــغل مــورد نظــر و همچنیــن وظایــف و 
شــرایط موقعیــت شــغلی مــی باشــد. ایــن یــک منبــع اساســی بــرای مدیریــت 
ــارت و  ــران خس ــرد، جب ــی عملک ــد ارزیاب ــواردی مانن ــد م ــا بتوان ــد ت ــی باش م
آمــوزش را مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار دهــد. همچنین شایســتگی هــا و فاکتورهای 
مربــوط بــه شــغل را ایجــاد ، مســتند و مبنایــی قانونــی بــرای ارزیابــی و انتخــاب 
کارجوایجــاد مــی کنــد. )هافمــن، 2018(. تجزیــه و تحلیــل شــغل بــه تعییــن 
ماهیــت فــرد مــورد نیــاز بــرای انجــام یــک موقعیــت خــاص کمــک مــی کنــد، 
همچنیــن بررســی مــی نمایــد کــه آیــا وظایــف یــا اهــداف یــک شــغل خــاص 
ــرای بررســی  ــی ب ــل شــغل عامل ــه و تحلی ــر. تجزی ــا خی ــرآورده شــده اســت ی ب
شایســتگی هــای یــک کارمنــد مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و بــر ایــن اســاس 
واجــد شــرایط مــی شــود. نقــش حیاتــی ایــن فعالیــت تصمیم گیــری در مــورد 
ــازده و  ــش ب ــای انســانی و در نتیجــه افزای ــاده  ســازی تالش ه ارزش شــغل و س

بهــره وری اســت.

مقایسه و تضاد روش های تجزیه و تحلیل شغل
تجزیــه و تحلیــل شــغل را مــی تــوان بــا اســتفاده از روش هــای مختلف انجــام داد. 
ــه اســت. پرسشــنامه ها  ــا مشــاهده، پرسشــنامه و مصاحب ــن روش ه برخــی از ای
بــرای پاســخ دهندگان پســت می شــوند تــا بــه شــیوه ای مشــخص بــه آنهــا پاســخ 
ــا  ــاز ی ــا ب ــب کتبــی ی ــرا یــک پرسشــنامه شــامل ســؤاالتی در قال داده شــود، زی
بســته اســت، در حالــی کــه مصاحبــه یــک ارتبــاط نزدیــک و رودررو اســت کــه در 
آن مصاحبــه شــوندگان و مصاحبه گــر مســتقیماً در یــک جلســه پرســش و پاســخ 
ــی شــود همیشــه  ــه انجــام م ــه در مصاحب ــن ســواالتی ک ــد. ، ای شــرکت می کنن
ــاز هســتند )Semmer, & Zapf, 2017(. در حالــی کــه پرسشــنامه هــا  ب
ــه  ــد درحالی ک ــع آوری کنن ــراد بیشــتر جم ــداد اف ــات را از تع ــد اطالع ــی توانن م
ــا پرسشــنامه هــا  ــر در مقایســه ب ــراد کمت ــه هــا ،اطالعــات را از تعــداد اف مصاحب

جمــع آوری مــی کننــد.
ــق خــود را  ــه محق ــی شــود ک ــن م ــامل ای ــر روش مشــاهده ش از ســوی دیگ
ــن  ــد، ای ــرار میده ــاهده ق ــام مش ــال انج ــه در ح ــوان بخشــی از جامع ــه عن ب
روش مــی توانــد بــه تحلیلگــر شــغل کمــک کنــد تــا در مــدت زمــان مشــخصی 
دربــاره شــغل مــورد نظــر اطالعــات بیشــتری کســب کنــد. در مشــاهده، اســتفاده 
از ابزارهایــی ماننــد گنجانــدن ویدئــو کــه بــرای ضبــط تعامــل غیرکالمــی بهتریــن 
اســت مجــاز اســت. مصاحبــه ذهنــی اســت در حالــی کــه یــک پرسشــنامه عینــی 
اســت )Semmer و Zapf، 2017(.  . همــه ایــن روش هــا اطالعــات 
مربــوط بــه تحقیقــات خــاص را جمــع آوری مــی کننــد. از ایــن روش 
هــا مــی تــوان بــرای جمــع آوری، تجزیــه و تحلیــل و انــدازه گیــری اطالعــات 
ــه  ــرای ارائ ــا ب ــن روش ه ــرد. ای ــتفاده ک ــه اس ــورد عالق ــای م ــورد متغیره در م
اطالعــات مبتنــی بــر واقعیــت در مــورد یــک شــغل از جملــه عوامــل داخلــی و 
خارجــی اســتفاده مــی شــود. آنهــا همچنیــن بــه کســب اطالعــات دســت اول در 

مــورد شــغل مــورد تجزیــه و تحلیــل کمــک مــی کننــد.

طرح تحلیل شغل
بــرای انجــام یــک تجزیــه و تحلیــل شــغلی برجســته و شــاخص ، بایــد مراحــل 
ــق  ــر از طری ــای مؤث ــع آوری داده ه ــا جم ــا ب ــرد ت ــال ک ــر را دنب ــف موث مختل

اســتفاده از روش پرسشــنامه به نتیجه دلخواه و مطلوب دســت پیدا کنیم . پرسشــنامه هایی 
ــه ســؤاالت مختلفــی  ــع میشــود کــه از آنهــا مــی خواهــد ب بیــن کارکنــان توزی
ــن  ــه ای ــان ب ــد. پاســخ کارکن ــف شــغلی خــود پاســخ دهن ــورد شــرح وظای در م
ــد  ــپس بای ــد. س ــود میبخش ــان  را بهب ــازمان از کارکن ــارات س ــواالت  انتظ س
مصاحبــه ای انجــام دهنــد کــه کارگــران را بــه منظــور پرســیدن ســؤاالت خــاص 
درگیــر کنــد. ســواالت بــر اســاس وظایــف شــغلی و مســئولیت هــای خاصــی کــه از 
ســوی ســازمان بــه آنهــا محــول شــده اســت خواهــد بــود. جــدای از آن بایــد از 
ــی باشــد  ــد حــاوی اطالعات کارگــران گــزارش کارمطالبــه شــود. گــزارش کار بای
ــد  ــه بای ــدت زمانیک ــد ، م ــده باش ــف ش ــا در آن تعری ــی آنه ــف کل ــه وظای ک
ــد  ــل بای ــود حداق ــا داده ش ــزارش کار;کرده ــردن گ ــت پرک ــران باب ــه کارگ ب

ــووری، 2015(. ــوف و م ــد . )نن ــه کاری باش دوهفت
ــتری را از  ــات بیش ــر اطالع ــور مؤث ــه ط ــد ب ــا ، بای ــن کاره ــه ای ــدا از هم  ج
ــا کمــک خواهــد کــرد  ــه م ــن ب ــق روش مشــاهده جمــع آوری کــرد . ای طری
ــی  ــران بررس ــرد کارگ ــزارش کارک ــاهده گ ــق مش ــای را از طری ــا ممیزی ه ت
نماییــم، زیــرا هــر کاری را کــه انجــام می دهنــد چــه مثبــت یــا منفــی ثبــت 
خواهــد شــد . ایــن  روش بــه آنهــا کمــک مــی کنــد تــا زمــان انجــام دقیــق 
کارشــان، مهــارت هــا و دانشــی کــه در حــوزه کاری مربــوط بــه خــود دارنــد 

ــد.  ــان کن را نمای

تجزیه و تحلیل شغل
ــا  ــه ای را ب ــدیم جلس ــور ش ــا مجب ــغل، م ــی ش ــل واقع ــه و تحلی ــر تجزی از نظ
ــم.  ــی ببری ــه اهــداف و اهــداف ســازمان پ ــا ب ــم ت ــا برگــزار کنی مدیرســازمان ه
جــدای از آن، مــا همچنیــن از ایــن فرصــت بــرای درک روشــی کــه آنهــا اهــداف و 
مقاصــد کارمنــد را بــا اهــداف ســازمان همســو مــی کننــد، اســتفاده کردیــم. پــس 
ــری،   ــل از نتیجه گی ــدیم قب ــور ش ــران، مجب ــازمان از کارگ ــارات س از درک انتظ
رونــد کارهــا و نتایــج آن را بــا یکــی از مصاحبــه کننــده هــا بــه منظــور کســب 
ــازمان  ــران و کل س ــتان، مدی ــد، سرپرس ــورد کارمن ــتر در م ــات بیش اطالع

ــر، 2018(. ــم.  )هوف ــی نمایی بررس
مــا مجبــور شــدیم از متصــدی امورمصاحبــه، ســؤاالت مختلفــی را بپرســیم کــه 
او بــه بهتریــن وجــه بــه آنهــا پاســخ داد. اولیــن ســوال ایــن بــود کــه چــه مــدت 
ــوان  ــازمان بعن ــه س ــتن ب ــان پیوس ــد و از زم ــرده ای ــازمان کار ک ــن س ــرای ای ب

کارمنــد در چنــد پســت کار کــرده ایــد؟ او گفــت کــه در شــش ســال گذشــته 
ــک  ــا در ی ــف ام ــمت مختل ــوده و در دو س ــه کار ب ــغول ب ــازمان مش ــن س در ای
ــان پیوســتن  ــه از زم ــی ک ــن چالش های ــرده اســت. بزرگ تری ســطح کاری کار ک
بــه ایــن ســازمان بــا آن روبــرو بوده ایــد، چــه بوده انــد؟ او می توانســت در مــورد 
ــران  ــا مدی ــد ب ــت کاری  بای ــذار و خالقی ــای شــخصی ، تاثیرگ ــم ه ــق تصمی خل
خــط یــا سرپرســتان جهــت پیشــرفت و بهبــود مناســب وظایــف و کارهــا مشــورت 
نمایــد . ســوال اساســی کــه مطــرح شــد ایــن بــود کــه  بزرگتریــن ضعــف شــما در 
ســازمان چیســت؟ از نظــر ضعــف، آنهــا بیــان کردنــد کــه مدیرانشــان جســارت و 

شــجاعت کافــی جهــت تغییــرات امــوررا نــدارد )هوفمــن، 2018(.

تفسیر و توصیه تحلیل شغل
کل فرآینــد تحلیــل شــغل از مرحلــه اول تــا آخریــن مرحلــه بــه خوبــی پیــش رفــت. 
مــا توانســتیم اطالعــات خــوب و مفیــدی کــه بیانگرنقــاط قــوت و ضعــف 
ــن  ــف و همچنی ــان مختل ــن کارکن ــازمانی را در بی ــای س ــش ه ــود در بخ موج
مدیریــت ســازمان نشــان مــی دهــد. ایــن مبتنــی بــر مهــارت هــا و دانشــی بــود 
ــا  ــد. ب ــی دادن ــف خــود در ســازمان انجــام م ــگام انجــام وظای ــان هن ــه کارکن ک
دســتیابی بــه ایــن اطالعــات، ســازمان مــی توانــد در رقابــت بــا رقبــای خــود در 
بــازار، بهتــر و مؤثرترعمــل نمایــد و همیــن دلیلــی میشــود بــرای کاهــش چالــش هــا 
ــی  ــت رقابت ــه مزی ــود ب ــد ب ــادر خواه ــازمان و ق ــج در س ــتباهات رای و اش

ــز، 2021(. ــد.  )بروک ــدا کنن ــت پی دس
بــا توجــه بــه تمامــی ایــن یافتــه هــا ، مــا بــه ســازمان توصیــه مــی کنیــم کــه 
پــاداش کارکنــان را بــه روش هــای مختلــف ماننــد اهــدای جوایــز، ارتقــاء حقــوق 
، جایــگاه ســازمانی  و پــاداش بــرای کارکنــان موفــق در نظــر بگیرنــد، زیــرا نشــان دهنده 
رشــد آنهــا اســت و همچنیــن شــجاعت آنهــا را بــرای بهتر انجــام دادن و احســاس 
ارزشــمند بــودن افزایــش مــی دهــد. جــدای از آن، ســازمان نیــز بایــد اســتقالل 
کارکنــان را در اســتفاده از خالقیــت و نــوآوری بــه نفــع ســازمان بــدون اشــتباه 
یــا پاییــن آوردن ســطح تولیــد یــا کیفیــت محصــوالت در نظــر بگیــرد. زیــرا بــه 
ــت و  ــر اســاس خالقی ــی ب ــی مثبت ــت داخل ــا رقاب ــد ت ــی کن ــان کمــک م کارکن
نــوآوری داشــته باشــند کــه بــه منحصربفردتــر و برجســته تــر شــدن ســازمان در 
ــق، کارکنــان  ــازار کمــک مــی کنــد. از ایــن طری ــا رقبــای خــود در ب مقایســه ب
احســاس تعلــق دارنــد و ســازمان مــی توانــد بــه راحتــی نســبت بــه رقبــای خــود 

مزیــت رقابتــی کســب کنــد )بروکــز، 2021(.

نتیجه
تجزیــه و تحلیــل شــغل در یــک ســازمان بــه دلیــل اثربخشــی نقشــی کــه بــه نفــع 
ســازمان، مشــتریان و کارکنــان ایفــا مــی کنــد بســیار حائــز اهمیــت اســت. بــه 
ــه  ــد، ب ــی کن ــک م ــازمان کم ــک س ــدن ی ــر ش ــه بهت ــه ب ــت ک ــل اس ــن دلی ای
کارکنــان کمــک مــی کنــد تــا آنچــه را کــه از ســازمان انتظــار دارنــد بــه دســت آورند 
و محیــط کاری راحــت و شایســته ای داشــته باشــند )ننــوف و مــووری، 2015(. 
از طــرف دیگــر، بــه مشــتریان در حصــول اطمینــان از بــرآورده شــدن نیازهــای 
آنهــا و شــنیدن صــدای آنهــا کمــک مــی کنــد. زیــرا برطــرف کــردن و کاهــش  
اشــتباهات و مبــارزه بــا چالــش هــا در ســازمان از نظــر حــل موثــر مشــکالتی کــه 

کارکنــان، مشــتریان و کارفرمــا بــا آن مواجــه هســتند کمــک مــی کنــد.

 گزارش و ترجمه : وحید امینی نژاد

بررسی تجزیه و تحلیل شغل
تجزیـه و تحلیـل شـغل ، فرآیند شناسـایی و تعییـن وظایف یک شـغل باید 
مشـخص و معین باشـد. تجزیه و تحلیل شـغل برای ایجاد یک شـرح شـغل 
خـوب انجـام می شـود. همچنیـن کمک مـی کنـد تـا کارکنـان را در مورد 
انتظاراتـی که در مورد شـغل باید داشـته باشـند، با تعریف وظایـف و اهداف 
روشـن بـرای جلوگیـری از سـوء تفاهـم و ایجـاد حـس جهت گیـری برای 
کارمنـدان، آمـاده می کند. تجزیه و تحلیل شـغل به تعیین تناسـب مناسـب 
برای یک شـغل، دسترسـی به عملکـرد کارمنـد و ارزیابی اینکه آیـا کارمند 
در حـال انجـام کار خاصـی اسـت یا خیر کمـک می کنـد )هوفمـن، 2018(. 
ایـن کمـک مـی کند تا مشـخص شـود کـه وظایـف شـغلی، سـطح تجربه، 
سـطح عملکـرد و شـرایط کاری را مشـخص کنـد. تجزیـه و تحلیل شـغلی 
کـه به خوبـی سـاختار یافته اسـت، بـه ایجاد شـرح مفصلـی از نقـش ها و 
مسـئولیت هـا برای کارکنان و کل سـازمان کمـک می کند. تجزیـه و تحلیل 
شـغل بـه کارفرمایـان کمک مـی کند تا کارجو با شـرایط کاری آشـنا شـود 
تـا انتظـارات و نتیجه مورد نیـاز برای کار را بررسـی کنند. ایـن فعالیت برای 

تعییـن موقعیت مشـاغل و زمینـه عملکرد شـغلی انجام می شـود.
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مراحل شرکت در آزمون:
1401/06/05 مورخه:   24:00 ساعت  تا  حداکثر  کتبی  آزمون  در  نام  ثبت   -  الف 
1401/06/11 جمعه  روز  صبح   10 ساعت  کتبی:  آزمون  برگزاری  تاریخ   ب- 

ج- تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه از ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1401/06/08

اقدامات مورد نیاز قبل از ثبت نام اینترنتی آزمون :
الف - ثبت نام آزمون کتبی از روز شنبه : 1401/05/29 

ساعت 16:00 صبح لغایت ساعت 24:00 مورخه : 1401/06/05
واریــز مبلــغ: 1.600.000ریــال )یکصــد و شــصت هزارتومــان ( از طریــق درگاه اینترنتی 

شــرکت کار و تامیــن
نــام ثبــت  هنــگام  ســایت  در  عکــس  آپلــود  و  پرســنلی  عکــس  تهیــه   ج– 

ــام، در انتخــاب عنــوان شــغل و محــل مــورد تقاضــا ،  توجــه: لطفــا در هنــگام ثبــت ن
ــد. ــذول فرمایی ــت الزم را مب دق

کلیات:
ــه  ــد رابط ــدون تعه ــرکتی و ب ــت ش ــرارداد موق ــورت ق ــا بص ــرو صرف ــذب نی 1 - ج

ــد . ــی باش ــتخدامی م اس
ــد شــد . ــودت داده نخواه ــوان ع ــچ عن ــام تحــت هی ــت ن ــت ثب ــزی باب  2 - وجــه واری

ــام  ــات اع ــاف اطاع ــه خ ــذب، چنانچ ــس از ج ــا پ ــون ی ــه از آزم 3 – درهرمرحل
 شــده محــرز گــردد، داوطلــب از انجــام مراحــل بعــدی محــروم خواهــد شــد .

4 - کلیــه متقاضیــان از هــر شــهر اســتان اصفهــان و فــارس حــق ثبــت نــام و شــرکت 
در آزمــون را دارنــد، لیکــن پذیــرش بــر اســاس ظرفیــت هــر شــهر و بــا اولویــت بومــی 

بــر اســاس باالتریــن نمــره مکتســبه کتبــی و مصاحبــه صــورت مــی پذیــرد .
: گــردد  مــی  احــراز  ذیــل  شــرایط  طریــق  از  افــراد  بــودن  بومــی   تذکــر 

داوطلــب بومــب بــه داوطلبــی اطــاق مــی گــردد کــه متولــد یــا ســاکن بــا ســابقه ده 
ســال ســکونت در همــان شهرســتان مــورد تقاضــا باشــد .

ــا شهرســتان مــورد  ــد منــدرج در شناســنامه داوطلــب ب ــف – شهرســتان محــل تول ال
تقاضــا یکــی باشــد .

ب – اســتفاده از اولویــت بومــی از طریــق ســکونت بــه موجــب تائیــد ســاکن بــودن و 
حداقــل ده ســال ســکونت بــا ارائــه استشــهاد محلــی ممهــور بــه مهــر نیــروی انتظامــی 

)پاســگاه یــا کانتــری محــل (، در شهرســتان مــورد تقاضــا خواهــد بــود .
ــا دبیرســتان در  ــی ی ــی ، راهنمای تبصــره : داشــتن گواهــی تحصیــل در مقاطــع ابتدای
شهرســتان محــل مــورد تقاضــا بــا تائیــد اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان مربوطه می 
توانــد بــه عنــوان تمــام یــا قســمتی از ســابقه ده ســال ســکونت بــه شــرط ارائــه استشــهاد 
محلــی بــر تائیــد ســاکن بــودن فعلــی فــرد در شهرســتان محــل مــورد تقاضــا مــاک 

محاســبه قــرار گیــرد .

ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــر ظرفی ــه براب ــزان س ــه می ــی ب ــون کتب ــه اول آزم 5 - در مرحل
ظرفیــت هــر شهرســتان پذیــرش اولیــه انجــام خواهــد شــد و ســپس بــر اســاس نتایــج 
مصاحبــه و نمــره آزمــون کتبــی، گزینــش نهایــی انجــام خواهــد شــد. )الزم بــه توضیــح 

اســت وزن آزمــون کتبــی 50 درصــد و وزن نمــره مصاحبــه50 درصــد مــی باشــد.(
6 – شــغل مــورد نیــاز خدمتگــزار و رشــته هــای تحصیلــی مــورد نیــاز دیپلــم ) گواهینامــه 
پایــان تحصیــات متوســطه در یکــی از شــاخه هــای " نظــری مشــتمل بــر رشــته هــای 
ریاضــی فیزیــک، علــوم تجربــی، علــوم و معــارف اســامی، ادبیــات علــوم انســانی"، 

" فنــی و حرفــه ای " و " کار و دانــش " (
7 - ســواالت آزمــون از جــزوه آشــنایی اجمالــی بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی ، جــزوه 
ــود . ــد ب ــات خواه ــی خدم ــه آموزش ــون کار ، کتابچ ــزوه قان ــت ، ج ــی و بهداش  ایمن

شرایط عمومی داوطلبان آزمون:
1 - داشتن تابعیت جمهوری اسامی ایران

2 - اعتقــاد بــه دیــن مبیــن اســام یــا یکــی از ادیــان شــناخته شــده در قانــون اساســی 
جمهــوری اســامی ایران

3 – التزام به قانون اساسی جمهوری اسامی ایران
4 – انجــام خدمــت دوره ضــرورت یا معافیت قانونی برای مردان ) دارندگان کارت معافیت 
 پزشــکی الزم اســت توســط طــب کار جهــت شــغل مربوطــه مــورد تائیــد قــرار گیرنــد ( .
5 - داشــتن ســامتی جســمی و روانــی و عــدم اعتیــاد بــه مــواد مخــدر )فاقــد معلولیــت 

جســمی بــا تاییــد مراکــز معتبــر طــب کار(
6 - دارا بــودن گواهــی فراغــت از تحصیــل و توانایــی هــای الزم بــرای انجــام وظایــف و 

مســئولیت هــای شــغلی
7 - نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

8 – عــدم وجــود هــر گونــه ممنوعیــت اســتخدام در دســتگاه هــای اجرایــی توســط آراء 
مراجــع قضایــی و دی صــاح

ــی و  ــای اجرای ــتگاه ه ــت دس ــد خدم ــای بازخری ــزء نیروه ــد ج ــان نبای 9 – داوطلب
ــند . ــته باش بازنشس

ــا،  ــازمان ه ــایر س ــام کار در س ــد انج ــتن تعه ــن نداش ــتغال و همچنی ــدم اش 10 – ع
ــت و موسســاتی کــه شــمول  ــه دول ــی و ســازمان هــای وابســته ب شــرکت هــای دولت
 قانــون بــر آن هــا مســتلزم ذکــر نــام اســت بــه هنــگام انعقــاد قــرارداد و شــروع بــه کار
تذکــر1: مــاک عمــل برای محاســبه تاریــخ گواهــی فراغت از تحصیــل ، معافیــت دایم و 
 پایــان خدمــت نظــام وظیفه و محاســبه ســن داوطلبــان آخریــن روز ثبت نام می باشــد .
ــدرج در  ــی من ــارغ التحصیل ــخ ف ــل تاری ــت از تحصی ــان فراغ ــاک زم ــر 2 : م تذک

ــد . ــی باش ــنامه م ــا دانش ــت ی ــه موق گواهینام

11 - شرایط سنی داوطلبان :
الف – برای مشاغل اعامی حداقل سن 20 و حد اکثر 26 سال می باشد .

ــه  ــه ســن اضاف ــه، ب ــت نظــام وظیف ــدت خدم ــه م ــا توجــه ب ــان ب ــرای آقای ــر1: ب تذک
ــد . ــد ش نخواه

معافیت سنی سهمیه های آزمون به شرح زیر است :
الــف - جانبــازان ، آزادگان ، فرزنــدان شــهداء ، فرزنــدان جانبــازان بیســت و پنــج درصــد 
)25%( و باالتــر و فرزنــدان آزادگان یــک ســال اســارت و باالتــر از شــرط حداکثــر ســن 

معــاف مــی باشــند.
ب - پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال

ــه ازای تاهــل یکســال  ــواده و جوانــی جمعیــت ، ب ــا هــدف حمایــت از خان تذکــر 2 : ب
و نیــز داشــتن هــر فرزنــد بــه میــزان یکســال و حداکثــر تــا ســقف 5 ســال بــه ســقف 

ســن داوطلبــان اضافــه خواهــد شــد .
12 – مــدت کارکــرد داوطلبــان در مجموعــه هــای ســازمانی بــا ارئــه گواهــی پرداخــت 
ــر 35 ســال تمــام تجــاوز  ــان از حداکث ــر اینکــه ســن داوطلب حــق بیمــه ، مشــروط ب

ننمایــد . بــه شــرح ذیــل بــه حداکثــر ســن داوطلبــان اضافــه خواهــد شــد :
ــای  ــرکت ه ــی ، ش ــن اجتماع ــازمان تامی ــه س ــای تابع ــد ه ــتغال در واح ــدت اش م
ماموریتــی و تکلیفــی منــدرج در بنــد ج ، کارگــزاری هــای رســمی ســازمان مذکــور و 
نیروهــای شــاغل در بیمارســتان هــای میــاد ، البــرز و ســایر مراکــز درمانــی متعلــق بــه 
ســازمان تامیــن اجتماعــی ، بــا ارئــه گواهــی پرداخــت حــق بیمــه ، مشــروط بــر اینکــه 

ســن داوطلبــان از حداکثــر 35 ســال تمــام تجــاوز ننمایــد .
ج – شرکت های ماموریتی و تکلیفی سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد :

1 – موسسـه امـاک و مسـتغات تامیـن اجتماعـی 2 – بانـک رفـاه کارگـران 3 – موسسـه 
حسابرسـی تامین اجتماعی 4 – شـرکت گروه هتل های هما 5 – موسسـه فرهنگی و هنری 
آتیه 6 – شرکت رفاه گستر 7 – شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 8 – شرکت بازرگانی 
بین المللی تامین اجتماعی 9 – شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 10 – شرکت کار و تامین 
11 – گروه پزشـکی حکمت 12 – شـرکت سـرمایه گذاری خانه سـازی ایران 13 – شـرکت 
 مشـاور مدیریت و خدمات ماشـینی تامین 14 – شـرکت مهندسی تاسیسـات و انرژی تامین
تذکـر1: مـاک عمـل بـرای محاسـبه تاریـخ گواهـی فراغـت از تحصیـل ، معافیـت دایـم 
 و پایـان خدمـت نظـام وظیفـه و محاسـبه سـن داوطلبـان آخریـن روز ثبـت نـام می باشـد .
بـا هـدف حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت ، بـه ازای تاهـل 2 % و نیـز داشـتن هر 
فرزنـد بـه میـزان 2 % و حداکثـر تـا سـقف 10% بـه مجمـوع نمـرات اینگونـه داوطلبان 

اضافـه خواهد شـد .

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت 
اینترنتی : karotamin.ir مراجعه نمایند. 

لینک :
https://bazarekar.ir/31365 

دعوت به همکاری

آزمون تامین نیروی انسانی شرکت کاروتامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی تامین نیروی انسانی اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان و استان فارس شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد 

به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان و فارس به صورت قرارداد موقت شرکتی، نیرو جذب نماید.

حجمبدهیکارفرمایانوچالشجریمهها
ــد  ــه ای را مانن ــی بیم ــی، جریمه های ــاالن کارفرمای ــی از فع بخش
جریمه هــای  و  وام  اقســاط  پرداخــت  دیرکــرد  جریمه هــای 
تســهیات بانکــی بــا اســتناد بــه برخــی فتــاوای کلــی و ناظــر بــه 
امــور کان مراجــع عظــام تقلیــد، غیــر شــرعی تلقــی کــرده و آن 
ــداد  ــادی قلم ــای اقتص ــان بنگاه ه ــم صاحب ــای مه را از چالش ه

می کننــد. 
ســازمان تامیــن اجتماعــی و نماینــدگان کارگــری البتــه در تعریــف 
ــم و مســائل دیگــر  ــد بســیاری از مفاهی ــغ مانن ــن مبال شــرعی ای
اختــاف قابــل توجهــی بــا کارفرمایــان دارنــد کــه شــاید طبیعــی 
تلقــی شــود، امــا چــون حجــم بدهی هــای کارفرمایــان در زمینــه 
ــل توجــه اســت، ایــن اختاف نظرهــا  جمــع بدهــی و جریمــه قاب

هــم جــای تامــل بیشــتری دارد.
ــازمان  ــل س ــوی )مدیرعام ــم موس ــاری میرهاش ــال ج ــاه س تیرم
تامیــن اجتماعــی( بــه مناســبت هفتــه تامیــن اجتماعــی در جمــع 

خبرنــگاران اعــام کــرد: »بدهــی کارفرمایــان بــه ســازمان 
ــت.«  ــان اس ــارد توم ــزار میلی ــر 40 ه ــغ ب ــی بال ــن اجتماع تامی
ــود  ــت خ ــه دول ــی ک ــا زمان ــد ت ــان معتقدن ــه کارفرمای درحالی ک
بزرگتریــن بدهــکار و جریمــه نپــرداز بــه ســازمان تامیــن اجتماعی 
اســت، نبایــد در ایــن حــوزه بــه ســراغ کارفرمایــان بیایــد و دیگــر 

ــان بســیار اغــراق شــده اســت. ــم بدهــی کارفرمای اینکــه در رق
ایــن موضــوع کــه رقــم بدهــی کارفرمایــان بــه تامیــن اجتماعــی 
ماننــد رقــم بدهــی بــه روز شــده ریالــی دولــت بــه تامیــن اجتماعی 
ــل  ــش قاب ــه بخ ــت ک ــی از آن اس ــت، حاک ــاف اس ــل اخت مح
ــرد  ــای دیرک ــت جریمه ه ــل انباش ــغ حاص ــن مبال ــی از ای اعتنای
ــه  ــه نظــر می رســد گزین ــز هســت. ب در پرداخــت حــق بیمــه نی
ایجــاد اشــتغال نیــز جایــزه جذابــی هــم بــرای دولــت و هــم تامیــن 
اجتماعــی باشــد، زیــرا هــم آمــار بیــکاری کاهــش می یابــد و اعتبار 
ــردازان  ــق بیمه پ ــاد ح ــا ایج ــم ب ــود و ه ــزوده می ش ــت اف دول
ــا  ــی بیشــتر می شــود، ام ــن اجتماع ــد، ورودی ســازمان تامی جدی
ــس و  ــیر داموکل ــغل، شمش ــل ش ــرد در مقاب ــای دیرک جریمه ه

ــدام را در شــرایط  ــد ک ــه مشــخص نیســت بای ــی اســت ک دو دم
ــه دیگــری قلمــداد کــرد! فعلــی دارای رجحــان ب

بهجایبخشودگیازمشوقاستفادهشود
بهروزرسانیارزشریالیبدهی

جریمهنیست
عبــاس اورنــگ )کارشــناس حــوزه تامیــن اجتماعــی( در تشــریح 
ــوه  ــه ق ــران س ــر س ــه اخی ــرای مصوب ــش روی اج ــای پی چالش ه
دربــاره بخشــودگی جریمه هــای بیمــه ای کارفرمایــان در ازای 
ایجــاد اشــتغال جدیــد، توضیــح داد: ایــن مســئله کــه دولــت بتواند 
از طریــق گذشــت از بخشــی از تعهــدات کارفرمایــان بــه ســازمان 
تامیــن اجتماعــی اشــتغال ایجــاد کنــد، امــر نیکــو و مبارکــی بــرای 
بــازار کار کشــور اســت، امــا ایــن مشــروط بــه آن اســت کــه ایــن 
ــه ســازمان  ــل شــود و ن ــت متقب ــاق را خــود دول ــن اتف ــه ای هزین

تامیــن اجتماعــی کــه فاقــد منابــع الزم اســت. 
ــرای  ــم ب ــودگی جرائ ــه بخش ــب ک ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ســازمان تامیــن اجتماعــی ســم اســت، اظهــار کــرد: علــت 
ــت  ــان تح ــه از کارفرمای ــام ک ــن ارق ــع ای ــه در واق ــت ک ــن اس ای
ــی  ــانی ارزش ریال ــه روزرس ــا ب ــود، تنه ــه اخــذ می ش ــظ جریم لف
ــا  ــا ب ــه اســت و تنه ــه حــق بیم ــان در زمین ــای کارفرمای بدهی ه
ــت.  ــر اس ــز کمت ــا از آن نی ــه بس ــده و چ ــذ ش ــورم اخ ــاب ت احتس
ایــن فعــال حوزه حقــوق کارگــران در تامیــن اجتماعی تصریــح کرد: 
ــانی  ــای بروزرس ــرای اخــذ هزینه ه ــه« ب ــظ »جریم اســتفاده از لف
ارزش ریالــی بدهی هــا اشــتباه اســت زیــرا جریمــه مبلغــی اســت 
کــه عــاوه بــر تعهــد کارفرمــا بــه وصــول بدهــی بیمــه ای دریافــت 
می شــود و در ســازمان تامیــن اجتماعــی چنیــن مبلغــی به عنــوان 
ــام آن را  جریمــه کــردن کارفرمــا اخــذ نمی شــود کــه بخواهیــم ن

»جریمــه« بنمامیــم. 
ایــن مدیــر ســابق بخش هــای مختلــف ســازمان تامیــن اجتماعــی 
بــا اشــاره بــه اینکــه »از نظــر شــرعی و نظــر فقهــی آیــات عظــام 
مراجــع اخــذ هرگونــه جریمــه در روابــط اقتصــادی و مالــی حــرام 
ــت ارزش  ــن اس ــه ممک ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک ــت« اضاف اس
ریالــی امــروزی یــک بدهــی مثــا یــک میلیــاردی بیمــه ای پــس از 
هفــت ســال بیــش از پنــج میلیــارد تومــان باشــد، بایــد بگوییــم 
کــه ســازمان تامیــن اجتماعــی مبلغــی کــه تحــت عنــوان جریمــه 
اخــذ می کنــد، از ایــن مقــدار نیــز بــا احتســاب تــورم کمتــر اســت 
و تنهــا در ایــن قالــب تــاش می شــود کــه بخــش قابــل توجهــی از 
ارزش ریالــی بدهــی کارفرمــا پــس از مدت هــا بــه تامیــن اجتماعی 
حفــظ شــود و ایــن مبلــغ بیشــتر جنبــه حفــظ ارزش بدهــی دارد 
و معــادل جریمه هــای اقتصــادی و بانکــی دیگــر نیســت، لــذا ایــن 
مبالــغ اخــذ شــده توســط تامیــن اجتماعــی شــرعا حکــم جریمــه 

نــدارد. 
اورنــگ بــا بیــان اینکــه »اتفاقــا بخشــودگی ایــن مبلــغ کــه تحــت 
ــام جریمــه اخــذ می شــود اشــکال شــرعی دارد« تشــریح کــرد:  ن
ــرار باشــد در ازای هیــچ خدمــت و پرداختــی مــا یکســویه  اگــر ق
بخشــودگی جریمــه داشــته باشــیم، اقدامــی غیــر شــرعی کردیم و 
ارزش واقعــی پــول و هزینــه ای کــه از بیت المــال اســت را بــه نفــع 
یــک کارفرمــا خــارج کردیــم. مــا در قانــون جامــع رفــاه و تامیــن 
اجتماعــی نیــز تاکیــد کردیــم کــه دولــت بایــد تعهــدات خــود را به 
ــه روزرســانی تعهــدات  ــر ب ــذا اگ ــد. ل ــا به روزرســانی کن صندوق ه
بیمــه ای کارفرمــا اشــکال شــرعی داشــته باشــد، ایــن بروزرســانی 

مصــوب در قانــون و مصــوب مجلــس کــه از فیلتــر شــورای نگهبان 
و کارشناســان تیزبیــن فقهــی آن رد شــده نیــز اشــکال شــرعی دارد! 
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ایــن طــرح دولــت می توانــد باعــث 
بدحســاب کــردن کارفرمــای خوش حســاب بیمــه ای شــود، اظهــار 
کــرد: وقتــی یــک کارفرمــای خــوش حســاب ببینــد کــه بــا یــک 
اقــدام صــوری در حــوزه اشــتغال زایی می توانــد از دســت تعهــدات 
بیمــه ای خــود راحــت شــود، بــدون توجــه بــه قانــون بــه راحتــی 
خــود را بدهــکار بیمــه ای می کنــد و نگــران بــه روزرســانی ریالــی 
ــا هــر اســم دیگــری  تعهــدات بیمــه ای خــود در قالــب جریمــه ی

نخواهنــد بــود. 
ایــن کارشــناس حــوزه تامیــن اجتماعــی بــا پیشــنهاد بــه دولــت 
بــرای اصــاح طــرح خــود گفت: دولــت اگــر دغدغــه اشــتغال دارد، 
ــون،  ــای گوناگ ــودگی ها و معافیت ه ــای بخش ــه ج ــت ب ــر اس بهت
تــاش بــه ایجــاد مشــوق های ایجابــی کنــد. بــرای مثــال می تــوان 
بــه ایــن گزینــه فکر کــرد کــه اگــر کارفرمایــی 100میلیــون تومان 
یــا 500 میلیــون تومــان جریمــه بیمــه ای دارد، دولــت ایــن مبلــغ 
ــق  ــا از طری ــد ت ــه او بده ــد ب ــدود 4 درص ــره ح ــم به را وام ک
ــه  ــا مشــروط ب ــگاه، کارفرم حــل بخشــی از مشــکل نقدینگــی بن

ــود.  ــد ش ــهیات وام بهره من ــات و تس ــتغال زایی از خدم اش
ــورد  ــای م ــد در طرح ه ــت بای ــه »دول ــه اینک ــاره ب ــا اش ــگ ب اورن
ــب فکــر  ــن مطل ــه ای ــا ب ــت از کارفرم ــرای حمای ــب خــود ب تصوی
کنــد کــه ســهم حــق بیمــه و جرایــم دیرکــرد آن چــه میــزان از 
هزینه هــا و بدهی هــای کارفرمــا را تشــکیل می دهــد« اظهــار 
ــه  ــدی ب ــای تولی ــاره بســیاری از واحده ــا درب ــن هزینه ه ــرد: ای ک
ــوع و  ــه ن ــته ب ــه بس ــت، البت ــاد نیس ــا زی ــایر هزینه ه ــبت س نس
انــدازه بنــگاه، ایــن هزینه هــا کــم و زیــاد می شــود و در بنگاه هــای 
بســیار کوچــک، هزینــه متفــاوت اســت. ایــن پرســش بایــد مطــرح 
شــود کــه آیــا بــرای یــک کارفرمــا کــه 500میلیــون تومــان جریمه 
ــد  ــروی کار جدی ــه نی ــه اســت ک ــه صرف ــرون ب ــه ای دارد، مق بیم

اضافــه کنــد یــا خیــر؟ 
ــه  ــته ک ــنوات گذش ــا در س ــه »آی ــش ک ــن پرس ــرح ای ــا ط وی ب
ــتغال  ــاد اش ــا و ایج ــت از کارفرم ــرای حمای ــابه ب ــای مش طرح ه
ــش شــاغلین تســهیات  ــه افزای ــرای کمــک ب انجــام می شــد و ب
ــا داده می شــد نتیجــه بخــش  ــه تولیدکننــده و کارفرم مختلــف ب
ــت و  ــه دول ــی ک ــیاری از اعتبارات ــه داد: بس ــت؟« ادام ــوده اس ب
بانک هــا بــرای اشــتغال زایی در ســنوات گذشــته دادنــد اثربخــش 

ــر محسوســی ایجــاد نکــرده اســت.  ــوده و تاثی نب
 مدیــرکل ســابق منطقــه ســه ســازمان تامیــن اجتماعــی در تهران 
بــا بیــان ایــن مطلــب کــه »ایــراد دیگــر طــرح تفــاوت زمان ســنجی 
بخشــش جریمــه دیرکــرد حــق بیمــه و ایجــاد اشــتغال اســت« 
ــه رخ  ــک نقط ــان و در ی ــک زم ــه در ی ــش جریم ــت: بخش گف
ــدت  ــازه بلندم ــک ب ــه ایجــاد اشــتغال در ی ــی ک ــد، درحال می ده
و در یــک پیوســتار زمانــی معنــا دارد و در لحظــه نمی توانــد 
رخ دهــد. اگــر کارفرمایــی بــا گرفتــن پنــج کارگــر یــک میلیــارد 
جریمــه خــود را مشــمول بخشــودگی کنــد، شــاید بتوانــد بعــد از 
ســه مــاه همــه آن پنــج نفــر را از کار خــود اخــراج کنــد، لــذا در 
هــر طرحــی از ایــن قبیــل بایــد یــک تضمیــن زمانــی و پیوســتگی 

وجــود داشــته باشــد. 
ــن  ــردن اجــرای ای ــی ک ــا طــرح پیشــنهاد درصــدی و پلکان وی ب
ــازه زمانــی بــرای اجــرای طــرح  طــرح گفــت: دولــت بهتــر بــود ب
ــودگی  ــد بخش ــرو درص ــداد نی ــه تع ــبت ب ــرد و نس ــف می ک تعری
مختلفــی را عرضــه می کــرد. بــرای مثــال بــه کارفرمــا بــه ازای هــر 

یکســالی کــه نیــروی کار جدیــد خــود را نگــه مــی دارد، معافیــت 
ــروی کار از کار خــارج  ــی کــه آن نی و بخشــودگی دهــد و در زمان
شــد، آن درصــد بخشــودگی را بــردارد. مثــا بــه ازای هــر نیــروی 
جــذب شــده 2 تــا 4 درصــد کل جریمــه را ببخشــد و هرچــه مبلــغ 
جریمــه دیرکــرد کمتــر بــود، میــزان درصــد بــه ازای هــر نفــر را 
بــه نســبت بنــگاه و بدهــی افزایــش دهــد. بــه ایــن ترتیــب ایــن 
طــرح می توانــد بــا رعایــت کار کارشناســی الزم در جزئیــات موفــق 
ــات  ــات در جزئی ــن اقدام ــانه ای از ای ــچ نش ــوز هی ــا هن ــد، ام باش

ــده نمی شــود.  ــوه دی ــه ســران ســه ق کارشناســی مصوب

دولتبهبخشودهشدگانجریمهایفرصت
زمانیسرپاکردنتولیدشانرابدهد

محمدحســین برخــوردار )عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
تهــران( بــا اشــاره بــه تصمیــم ســران ســه قــوه دربــاره بخشــودگی 
ــه ســازمان تامیــن اجتماعــی  ــان ب جریمه هــای بیمــه ای کارفرمای
در ازای ایجــاد اشــتغال گفــت: تصمیــم ســران ســه قــوه در ایــن 
شــرایط بــه منظــور حمایــت از کارفرمایانــی اســت که در ســال های 
اخیــر چندیــن دوره رکــودی متنــاوب را تجربــه کردنــد. بــه همیــن 
ــه بخشــودگی  ــم ک ــه بخــش اول تصمی ــت ک ــوان گف ــت می ت عل
جریمه هــای بــاالی بســیاری از کارفرمایــان اســت، اقدامــی مبــارک 
ــد و  ــتغال جدی ــئله اش ــه مس ــش دوم ک ــا بخ ــت، ام ــده اس و ارزن
جــذب نیــرو اســت، بایــد اندکــی بــا تامــل بیشــتر بررســی شــود. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه »ورود طــرح بــه شــورای ســران ســه قــوه 
ــا کار کارشناســی دقیــق باشــد« گفــت: امیدواریــم  ــد ب حتمــا بای
در زمینــه طراحــی ایــن برنامــه و اجــرای آن کار کارشناســی 
دقیــق شــده باشــد، امــا بســیاری از کارفرمایانــی کــه ایــن روزهــا 
ــای  ــی و جریمه ه ــاط بانک ــرد اقس ــای دیرک ــکل جریمه ه ــا مش ب
بیمــه ای مواجــه هســتند، بــه قــدری دچــار مشــکل هســتند کــه 

ــد.  ــتخدام کنن ــرو اس ــی نی ــرایط فعل ــد در ش نمی توانن
برخــوردار بــا اشــاره بــه اینکــه »در ایــن زمینــه می تــوان 
ــه  ــا توجــه ب پیشــنهادات مختلفــی مطــرح کــرد« اضافــه کــرد: ب
اینکــه بســیاری از بنگاه هــا و واحدهــای تولیــدی درگیــر مســئله 
جریمه هــا از مشــکات اقتصــادی رنــج می برنــد و امــکان اســتخدام 
ندارنــد، بــه نظــر می رســد دولــت بعــد از بخشــودگی بایــد بــرای 
تحقــق شــرط خــود )اســتخدام( مدتــی مهلــت بــه واحــد تولیــدی 
یــا شــرکت بدهــکار بدهد و ســپس انتظار اســتخدام داشــته باشــد. 
ــه ای  ــدگان جریم ــه بخشوده ش ــت ب ــد دول ــر، بای ــارت بهت ــه عب ب
فرصــت زمانــی ســرپا کــردن تولیدشــان را بدهــد تــا بتواننــد روی 
ــا ثبــات را  پــای خــود بایســتند و ســپس نیــروی کار واقعــی و ب

پــس از بخشــش جرایــم بیمــه ای جــذب کننــد. 
ــا  ــی ب ــاق بازرگان ــع ات ــیون صنای ــو کمیس ــا، عض ــل از ایلن ــه نق ب
ــر  ــک نف ــا ی ــت آی ــخص نیس ــه »مش ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب تاکی
نیــروی اســتخدام شــده می توانــد جریمه هــای دیرکــرد پرداخــت 
حــق بیمــه را رفــع کنــد یــا صــد نفــر« گفــت: پیشــنهاد دیگــر مــا 
ایــن اســت کــه بــه ازای هــر نیــروی جدیــد جــذب شــده، درصــد 
مشــخصی از جریمه هــا بخشــیده شــود و ایــن درصــد بــه نســبت 
جــذب نیــرو پلکانــی افزایــش یابــد تــا در ایــن زمینــه عدالــت بیــن 
بنگاهــی کــه پنجــاه نیــروی جدید بــرای بخشــش بیمه جــذب کرده 
و یــا بنگاهــی کــه تنهــا دو نفــر جدیــد جــذب فعالیــت اقتصــادی 

خــود کــرده رعایــت شــود.

بایدونبایدهایتصمیمسرانسهقوه؛

بخششجریمههایبیمهایکارفرمایان
دربرابراستخدامواشتغالنیرویجدید

کارشناســان مختلــف در ایــن بــازه زمانــی از اعــالم طــرح مصوبــه ســران قــوا دربــاره بخشــش جرایــم بیمــه  ای 
کارفرمایــان تــا زمــان اجــرا و بیــان جزئیــات، پیشــنهادات و انتقــادات مختلفــی را از زوایــای مختلــف مطــرح کردنــد.
بــه گــزارش بــازارکار، رویــداد قابــل توجهــی در عرصــه روابــط بیــن کارفرمایــان، کارگــران و دولــت رقــم خــورد 
ــورای عالی  ــود. ش ــوه ب ــه ق ــران س ــادی س ــری اقتص ــورای عالی تصمیم گی ــری آن ش ــم گی ــع تصمی ــه مرج ک
هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا بــه ریاســت ســیدابراهیم رئیســی )رئیــس جمهــور( و ســران قــوه مقننــه و 
قضاییــه شــنبه شــب تشــکیل جلســه داده و طــی مصوبــه ای، کارفرمایانــی کــه تعــداد کارگــران شــاغل خــود را 

افزایــش دهنــد را از بخشــودگی جرائــم بدهــی بــه تامیــن اجتماعــی برخــودار کــرد. 
البتــه دولــت، وزارت کار و تامیــن اجتماعــی هنــوز جزئیــات بیشــتری از ایــن مصوبــه و نحــوه اجــرای آن ارائــه 
ــا زمــان اجــرا و بیــان جزئیــات،  ــی از اعــالم طــرح ت ــازه زمان ــن ب ــد، امــا کارشناســان مختلــف در ای نکرده ان

پیشــنهادات و انتقــادات مختلفــی را از زوایــای مختلــف مطــرح کردنــد. 
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دعوت به همکاری

شرایط عمومی
1- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران.

2- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
3- انجـام خدمـت دوره ضـرورت یـا معافیـت قانونـی دائـم )معافیـت 

قانونـی دائـم غیـر پزشـكی(.
4- عدم اعتیاد به هرگونه مواد مخدر و یا مشروبات الكلی.

5- نداشتن سابقه محكومیت كیفری و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه.
6- داشـتن سـالمت جسـمانی و روانـی و توانایـی الزم بـرای انجـام 

وظایـف شـغل مـورد نظـر.
7- اعتقـاد بـه دیـن مبیـن اسـالم یـا یكـی از ادیان شـناخته شـده در 

قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایران.
8- دارا بـودن شـرایط احراز شـغل متناسـب با جـدول نیازهای اعالمی 

و توانایـی انجام كار.
9- احراز صالحیتهای عمومی به تأیید گزینش پس از قبولی در آزمون.

10- نداشـتن منـع قانونـی بـرای جذب و عـدم تعهد خدمتـی به دیگر 
سـازمانها و شـركتهای دولتـی یا خصوصی.

شرایط اختصاصی
2-1 -داشتن شرایط سنی و مدرك تحصیلی اعالم شده در جدول شماره 1.

جـدول شـماره 1 : عناویـن رشـته شـغلی، رشـته تحصیلـی ، شـرایط 
سـنی مـورد نیـاز، محـل خدمـت و تعـداد نفـرات مـورد نیـاز

 

از مراجع ذیصالح  تأییدیه معتبر  ارائه  به شرط  زیر  تبصره - موارد 
میشود: افزوده  به حداكثر سن 

 الف( مدت انجام خدمت ضرورت، حداكثر به مدت 24 ماه.
 ب( حداكثـر 8 سـال سـابقه كار بـا تایید شـركتهای مربوطـه و گواهی 

پرداخـت حـق بیمه تامیـن اجتماعی.

2-2 -اخـذ تعهـد محضـری از نفرات پذیرفته شـده در آزمـون مبنی بر 
عـدم تقاضـای تغییر شـغل و محـل خدمت به مدت 15 سـال.

ارزش  بـه  پذیرفتـه شـده  راننـدگان  از  )سـفته(  تضمیـن  2-3-اخـذ 
كارشـناس. نظریـه  طبـق  تحویلـی  خـودروی 

امتیازات و تسهیالت
3-1 -در راسـتای تكریـم و ارج نهـادن بـه خانوادههـای معـزز شـهدا 
و ایثارگـران، جهـت خانوادههـای شـهدا )همسـر، فرزنـدان و بـرادر(، 
آزادگان یكسـال و بـاالی یكسـال اسـارت، جانبـازان 25% و باالتـر و 
فرزنـدان و همسـران آنهـا، تـا سـقف 25% ظرفیـت جذب نیـروی این 
آزمـون بـا رعایـت شـرایط قبولـی در آزمـون كتبـی و فراینـد مصاحبه 

)مطابـق ضوابـط منـدرج در ایـن آگهـی( اختصـاص مییابـد.
3-2 -تـا سـقف 5 % ظرفیـت ا سـتخدامی بـه رزمنـدگان )بـا حداقـل 
شـش مـاه ح ضـور داوطلبانـه در جبهه هـا(، هم سـر و فرزنـدان آنان و 
فرزنـدان جانبازان زیر25% و فرزندان آزادگان كمتر از یكسـال اسـارت 

اختصـاص مییابد.
نكتـه - مرجـع صــــدور تائیدیـه معتبـر بـرای ایثارگران )جانبـازان و 
آزادگان، فرزنـدان آنهـا و فرزنـدان شــــهدا( بنیـاد شــــهید و امـور 
ایثارگـران و بـرای رزمندگان، فرمانده سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی 
اسـتان و معاونـت نیـروی انسـانی نیروهـای پنجگانـه، معاونـت نیروی 
انسـانی نیروهـای چهارگانـه ارتش جمهوری اسـالمی، معاونـت نیروی 
انسـانی وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح و ناجـا اسـتان مـی 
باشـد. متقاضیـان میبایسـت تاییدیـه مربوطـه را در زمـان ثبـت نام در 

سـامانه بارگـذاری نمایند. 

تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا 15 شهریور 1401

دریافت کارت آزمون: 28 الی 30 شهریور 1400
زمان برگزاری آزمون: 31 شهریور 1401

توجـه: در صـورت بـروز هرگونه مشـكل و سـؤالی با شـماره 
تلفـن 33347248-061 مجتمـع عالی آموزشـی و پژوهشـی 
صنعـت آب و برق خوزسـتان به عنوان مجـری آزمون در وقت 

اداری تمـاس حاصـل نمایند.

داوطلبـان واجـد شـرایط جهـت ثبـت نـام و کسـب اطالعـات 
 https://estekhdam.kwphc.ir : بیشـتر به سـایت اینترنتـی

 . مراجعـه نمایند 

لینک : 
https://bazarekar.ir/32319

ــا از شــرکتهای طــرف قــرارداد شــرکت توزیــع نیــروی  بــه اطــالع میرســاند شــرکت پیمانــكاری تالشــگران آرویــن آپادان
بــرق اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــه منظــور تأمیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز، تعــداد 16 نفــر )تعــداد 7 نفــر بــه عنوان 
مامــور قرائــت کنتــور و 9 نفــر بــه عنــوان راننــده پایــه یكــم( از آقایــان واجــد شــرایط را از طریــق آزمــون توانمندیهــای 
عمومــی و تخصصی)کتبــی( و آزمــون دانــش مهــارت )مصاحبــه( و طــی فرآینــد گزینــش و بــه ترتیــب از باالتریــن نمــره بــا 
شــرایط ذیــل و در قالــب قــرارداد نیــروی حجمــی جــذب مــی نماینــد. مهلــت ثبــت نــام تــا 15 شــهریور 1401 مــی باشــد.

دعوت به همکاری

شــرکت تولیدی در زمینه مواد شیمیایی بتن 
در تهران )محدوده میدان ونک(، از واجدین شــرایط ذیل 

دعــوت به همكاری می نماید:
 کارشناس فروش در زمینه تكنولوژی بتن

 مهندسی عمران، كارشناسی
 سابقه كاری :حداقل سه سال سابقه فروش

  حقوق ثابت + پورسانت + بیمه + بیمه تكمیل درمان
 مدیر فنی فروش
كارشناسی عمران

 حداقل 3 سال سابقه كار در زمینه فروش
 مسئولیت پذیر – پیگیر – منظم

  حقوق ثابت + پورسانت + بیمه + بیمه تكمیل درمان
 همكار خدماتی )نظافتچی – آبدارچی( 

 آقا،  متاهل
 حداقل سن20 الی 45 ساله

 دارای حداقل 3 سال سابقه كار در زمینه خدمات
 داشتن سواد خواندن و نوشتن

 حقوق طبق قانون وزارت كار + بیمه + بیمه تكمیل درمان
  شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 16:30 عصر و 

پنجشنبه ها از ساعت 8:00 صبح الی 12 ظهر
  متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده در 

بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.
 

estekhdammikonim@gmail.com 

لینک :
https://bazarekar.ir/30029 

دعوت به همکاری

 کارشناس تضمین کیفیت
IATF آشنا به استاندارد 

 دارای حداقل 1 سال سابقه كار مرتبط
 با مدرك مهندس مكانیک یا صنایع

 آشنایی به الزامات خودروساز و قطعات بدنه خودرو
 ترجیحا ساكن رباط كریم و یا اسالمشهر

 حقوق توافقی + بیمه + ناهار +

 سرویس ایاب و ذهاب از رباط كریم و اسالمشهر
  شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 17:00 – 

پنجشنبه ها تا 12:00
  متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده

 در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند
attaryadakghateh@yahoo.com  

 لینک : 
https://bazarekar.ir/30043

مجموعه عطار یدک قطعه واقع در رباط کریم )اســتان تهران( 
جهت تكمیل كادر خود با شرایط زیر استخدام می نماید:

دعوت به همکاری

 معمار )مدلسازی و رندرینگ( تمام وقت
 مسلط به نرم افزارهای مدل سازی، رندرینگ

 و پست پروداكشن
3DsMax, V-ray/Corona, Photoshop مسلط به 

 معماری )فاز دو(
 مسلط به طراحی دیتیل و ترسیم نقشه های اجرایی فاز 2

 مسلط به هماهنگی چهار گرایش
 معمار )کانسپت دیزاین(

 طراح باتجربه در تحلیل و ایده پردازی پروژه ها

 توانمندی در امر طراحی فاز 1 )پالن ، نما و معماری داخلی(
 تسلط به نرم افزارها گرافیكی جهت ارائه طرح ها. آشنایی با 

استانداردها و ضوابط مقررات ملی،   حقوق توافقی
  شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 17

 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه و پورتفولیو خود را 
در قالب PDF به ایمیل زیر ارسال نمایند. )عنوان همكاری در 

بخش subject ایمیل ذكر گردد.(
sr_arch2012@yahoo.com  

لینک :
https://bazarekar.ir/30046 

شــرکت مهندسین مشاور مانزیســت مهراز واقع در تهران )محل شرکت: شهرک غرب( 
جهت تكمیل كادر خود با شرایط زیر دعوت به همكاری می نماید:

ــكاری  ــرخ بی ــش ن ــه كاه ــا دغدغ ــیزدهم ب ــت س دول
ــی  ــوم مل ــت ب ــرح زیس ــان ط ــتغال جوان ــش اش و افزای
اشــتغال را طراحــی كــرد تــا بــا هماهنگــی بیــن 

دســتگاه ها، زمینــه اشــتغال فراهــم شــود. 
ــاالنه  ــاد س ــدف ایج ــا ه ــور ب ــتغال كش ــت بوم اش زیس
بیــش از یــک میلیــون شــغل در اولیــن جلســه شــورای 
عالــی اشــتغال دولــت ســیزدهم در آبان مــاه ســال 
ــا حضــور شــخص رئیــس جمهــور رونمایــی  گذشــته، ب
ــزام در زمینــه تكنیک هــا و روش هــای  ــا 2 ال ــا ب شــد ت
ــرای  ــطح كالن ب ــی در س ــتغال و  هماهنگ ــاد اش ایج
ــور  ــاخت های كش ــا و زیرس ــدن ظرفیت ه ــی ش عملیات

ــردارد. ــدم ب ــی ق ــتغال آفرین ــتای اش در راس
وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی بــه عنــوان یكــی از 
نهادهــای متولــی در امــر اشــتغال مســئولیت ایــن امــر 
ــه  ــر عهــده گرفــت و ایــن طــرح زیــر نظــر دبیرخان را ب

شــورای عالــی اشــتغال اجرایــی شــد.
انــواع خدمــات بــا هماهنگــی و همــكاری همــه جانبــه 
ــتغال  ــی اش ــوم مل ــت ب ــی در زیس ــتگاه های متول دس
ــی و تســهیالت،  ــن مال ــا، تامی ــه صــدور مجوزه از جمل
فنــاوری، زیرســاخت و تجهیــزات دیــده شــده اســت تــا 

زمینــه ایجــاد اشــتغال فراهــم شــود.
بازیگــران فضــای اشــتغال متنــوع هســتند همــه نهادهــا 
ــه  ــد ك ــدی دارن ــش كلی ــغل نق ــاد ش ــای ایج حلقه ه
ــده  ــی ش ــت طراح ــن دول ــران در ای ــی بازیگ هماهنگ
ــه  ــود هم ــاغل ش ــرد ش ــک ف ــه ی ــرای اینك ــت. ب اس
ــن رو  ــد؛ از ای ــی كنن ــد نقش آفرین دســتگاه ها در آن بای
هماهنگــی و همــكاری بیــن نهادهــا از جملــه حلقه هــا 

ــم شــده اســت. ــی اشــتغال فراه ــوم مل در زیســت ب
ســاماندهی كارگروه هــای تخصصی هشــت گانه بین دســتگاهی 

ــق  ــت تحق ــكاری جه ــای هم ــی و ارتق ــرای هماهنگ ب
برنامــه ملــی اشــتغال 1401 ذیــل كمیســیون تخصصــی 
شــورای عالی اشــتغال بــا ابــالغ بــرش اســتانی و بخشــی 
یــک میلیــون و دویســت هــزار شــغل انجــام شــده اســت 
و اســتان ها در حــال اجــرای تعهــدات اشــتغال هســتند.

ــراد  ــكار و اف ــراد بی ــروه اف ــتغال، 2 گ ــت بوم اش  زیس
ــوان مخاطــب در نظــر  ــه عن ــد شــغل شایســته را ب فاق
دارد و تــالش می كنــد بــرای افــراد بیــكار شــغل ایجــاد 
ــد شــغل شایســته  ــراد فاق ــت شــغلی اف ــرده و وضعی ك
ــوم 22 رســته  را نیــز بهبــود بخشــد. در ایــن زیســت ب
شــغلی در ســطح ملی، هشــت رســته در ســطح اســتانی 
و ســه رســته در هــر ناحیــه در نظــر گرفتــه شــده اســت 
تــا بــا تقویــت ایــن مشــاغل، بهبــود فضــای كســب و كار 

را شــاهد باشــیم.
ســامانه ملــی رصــد اشــتغال نیــز در ایــن زیســت بــوم 
ملــی در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا همــه خدمــات 
اشــتغال در آن ثبــت و مــورد نظــارت و بررســی 

ــرد. ــرار گی ق
ــه شــده از  ــای ارائ ــر اســاس آماره ــدای امســال ب از ابت
ســوی وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی،  بیــش 
ــی  ــوم مل ــی در فضــای زیســت ب ــد مل ــزار ك از 300 ه
ــت  ــتغال دریاف ــات اش ــه خدم ــده ك ــت ش ــتغال ثب اش
بتــدای  ا شــش ماهه  از  آمــار  ایــن  و  نــد  كرده ا

اســت. بیشــتر   1400 ســال 
ایــن ســامانه ها منجــر می شــود تــا نظــام پایــش 
ــه  ــد ك ــام ده ــنجی را انج ــت س ــور، صح ــتغال كش اش
ایــن نظارت هــا شــامل تلفنــی و حضــوری اســت، 
نظــارت تلفنــی از طریــق مركــز تمــاس اشــتغال كشــور 
بــه فــردی كــه خدمــات اشــتغال دریافــت كــرده اســت 

ــا  ــی ب ــوری و میدان ــارت حض ــرد و نظ ــورت می گی ص
حضــور در محــل اشــتغال فــرد شــاغل انجــام شــود و در 
نهایــت كلیــه ایــن اطالعــات در ســامانه ثبــت می شــود.

 
بهبود فضای کسب و کار و حمایت 

از مشاغل با مانع  زدایی
ــرای  ــدام مهــم دیگــر را ب ــت آیــت اهلل رییســی 2 اق دول
ــاغل  ــتیبانی از مش ــه پش ــت ك ــام داده اس ــتغال انج اش
ــا  ــت ب ــن دول ــت، ای ــب و كار اس ــای كس ــود فض و بهب
ــا و به تبــع عبــور از پیــک  فراگیــر كــردن واكســن كرون
ــار  ــید و از ب ــود بخش ــتغال را بهب ــت اش ــا، وضعی كرون

ــته شــد. ــف كاس ــازار و مشــاغل مختل ــی ب تعطیل
بــر اســاس نتایــج آمارگیــری مركــز آمــار ایــران، 
ــرات آن در  ــازار كار و تغیی ــاخص های ب ــن ش عمده تری
بهــار 1401 نســبت بــه بهــار 1400 ارائــه شــده اســت 
كــه یكــی از ایــن شــاخص ها نــرخ بیــكاری اســت ایــن 
ــی  ــرای ارزیاب ــرخ  یكــی از شــاخص هایی اســت كــه ب ن
شــرایط اقتصــادی كشــور مورداســتفاده قــرار می گیــرد 
بــر اســاس ایــن گــزارش امســال بــه 9.2 درصــد رســید 
ــار امســال  ــكاری در به ــت بی ــد. وضعی ــی مان و تک رقم
ــكاری در  ــرخ بی ــار، در مجمــوع ن ــز آم از ســوی مرك

23 اســتان كشــور تــک رقمــی اســت.
صــدور مجوزهــا بــه صــورت واحــد از یــک درگاه ملــی 
الكترونیكــی از دیگــر اقداماتــی اســت كــه به ســاماندهی 
ــه  ــاس هم ــن اس ــر ای ــت ب ــده اس ــر ش ــاغل منج مش
ــد. ــه می كنن ــوز ارائ ــامانه مج ــک س ــا از ی ــا تنه نهاده

بــر ایــن اســاس در مشــاغل خانگــی از 515 كــد 
رشــته ای، 488 رشــته به صــورت برخــط صــادر می شــود 
و متقاضیــان می تواننــد مجــوز دریافــت كننــد و مابقــی 

ــه روزه كاری  ــدارك در س ــل م ــس از تكمی ــا پ مجوزه
صــادر می شــود.

ــزل كســب و كار  ــد در من ــه بخواه ــن رو كســی ك از ای
ــدارد و  ــرای آن وجــود ن خانگــی انجــام بدهــد منعــی ب
می توانــد بــه صــورت برخــط اقــدام بــه دریافــت مجــوز 
ــای  ــر فض ــهیل ب ــتا تس ــات در راس ــن اقدام ــد؛ ای كن
ورودی كســب و كارهــا و تقویــت بــر نظارت هــا صــورت 

گرفتــه اســت.
وزارت  ســوی  از  مشــاغل  از  حمایــت  و  ســاماندهی 
ــه  ــود ك ــری می ش ــی پیگی ــاه اجتماع ــاون، كار و رف تع
ــزار  ــا 6 ه ــن 3 ت ــت بی ــن دول ــاغل در ای ــن مش ــه ای ب

ــت. ــه اس ــاص یافت ــار اختص ــان اعتب ــارد توم میلی
ــره  ــاغل در 2 تبص ــتیبانی از مش ــی و پش ــت مال حمای
ــده شــده اســت كــه شــامل  مهــم در بودجــه 1401دی
ــره  ــد ب تبص ــارات بن ــف 18 و اعتب ــد ال ــهیالت بن تس
ــن  ــر اســاس تبصــره 16 ای ــون بودجــه اســت. ب 16 قان
تســهیالت بــه صــورت قــرض الحســنه و حمایتــی اســت 
كــه مجمــوع اعتبــارات102 هــزار میلیــارد تومــان اســت 
كــه 25 میلیــارد تومــان در اختیــار كمیتــه امــداد امــام 
خمینــی)ره(،  10 هــزار میلیــارد تومــان در اختیــار 
ســازمان بهزیســتی، 5 هــزار میلیــارد تومــان در اختیــار 
ــارد در  ــزار میلی ــكوفایی و 62 ه ــوآوری و ش ــدوق ن صن
ــک  ــا 5 ده ــت ت ــه اس ــرار گرفت ــتانداران ق ــار اس اختی
ــد از  ــرای كســب و كار بتوانن پاییــن درآمــدی كشــور ب

ــد. ــن تســهیالت اســتفاده كنن ای
همچنیــن بــر اســاس تســهیالت تبصــره 18، نــرخ ســود 
ــارد  ــزار میلی ــن 154 ه ــهیالت بی ــت و تس ــن اس پایی
ــی  ــتگاه های اجرای ــت دس ــه دس ــه ب ــت ك ــان اس توم
ــی،  ــراث فرهنگ ــاورزی، می ــاد كش ــد جه ــد مانن می رس

صنایــع دســتی و گردشــگری و وزارت ارشــاد كــه 
ــد.  ــه دهن ــا را ارائ ــی كســب و كاره ــن مال ــد تامی بتوانن
ــر روی ایــن تســهیالت اضافــه  ضمــن اینكــه بانک هــا ب
می كننــد كــه تامیــن مالــی در ایــن عرصــه بــه بیــش از 
دو برابــر افزایــش بــرای تولیــد و كســب و كار می رســد.

دولــت ســیزدهم تســهیالت تبصــره 18 را كــه از ســوی 
ــارد  ــزار میلی ــد، از  32 ه ــق می یاب ــاد تحق وزارت اقتص
ــن  ــاند و ای ــان رس ــارد توم ــزار میلی ــه 154 ه ــان ب توم

ــه نفــع اشــتغال كشــور افزایــش داد. ــم را ب رق
ایــن دولــت بــه بحــث اشــتغال تنهــا در شــهرها 
ــتایی  ــدار روس ــتغال پای ــه اش ــه ب ــت بلك ــه اس نپرداخت
ــون  ــا كن ــه ت ــی ك ــژه ای دارد از آنجای ــه وی ــز توج نی
ــا  ــود ب ــان رســیده ب ــه پای ــوع اشــتغال ب ــن ن ــع ای مناب
ــت  ــرار اس ــا ق ــا بانک ه ــه ب ــورت گرفت ــرات ص مذاك
تســهیالت  به صــورت  را  بازپرداختــی  منابــع  تــا 

قرض الحســنه بــه مــردم بدهنــد.
ــوع  ــادی و موض ــای راه اقتص ــیزدهم برنامه ه ــت س دول
اشــتغال را مــورد اهتمــام قــرار داده اســت؛ برنامه هــای 
مختلفــی از جملــه تشــكیل قــرارگاه رفــاه مــردم، 
ایجــاد پلتفــرم ملــی اشــتغال، راه انــدازی ســامانه ملــی 
اطالعــات اشــتغال و كســب و كار بــرای شناســایی 
شــاغالن، بیــكاران، جمعیــت غیرفعــال، كارفرمایــان 
رســمی و غیررســمی و ارائــه خدمــات سیاســتی و 
ــم  ــا رق ــازار كار و تســهیل در صــدور مجوزه ــی ب اجرای
ــع  ــتغال، رف ــت اش ــود وضعی ــا بهب ــا ب ــت ت ــورده اس خ
موانــع تولیــد و كاهــش نــرخ بیــكاری منجــر بــه توســعه 

ــود. ــور ش ــادی كش اقتص

قاسم رستم پور- كارشناس اقتصادی 

  زیست بوم ملی اشتغال حلقه مفقوده کسب و کار
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دعوت به همکاری

بانک سینا به منظور ارائه خدمات بهینه مالی و بانکی به مشتریان و تکمیل نیروی انسانی خود مطابق با ضوابط و آیین نامه استخدامی بانک ، از بین متقاضیان 
واجد شرایط در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد ، بومی و ساکن شهر تهران، انجام مصاحبه های تخصصی و عمومی طی مراحل اداری 

با رابطه استخدامی قراردادی موقت قانون کار و به تعداد محدود دعوت به همکاری می نماید:

شرایط عمومی و اختصاصی
●متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران.

 ● دارا بــودن کارت پایــان خدمــت نظــام وظیفــه و یــا داشــتن کارت معافیت دائــم قانونی.
ــا تأییــد  ــه ب ــرای انجــام شــغل محول ــی ب ــی کامــل جســمی / روان ● تندرســتی و توانائ

مراجــع پزشــکی ذیصــالح
● عــدم محکومیــت بــه فســاد اخالقــی، نداشــتن ســابقه محکومیت و سوءپیشــینه کیفــری با 

تأییــد مراجــع ذیصــالح، کــه موجــب محرومیــت از حقــوق اجتماعی شــده باشــد.
● عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان

 ● عــدم اشــتغال بــه تحصیل در دانشــگاهها و مراکــز آموزش عالی در زمــان ثبت نام آزمون
رده شغلی مورد نیاز، مقاطع تحصیلی بشرح ذیل می باشد :

رده شغلی مدرک دانشگاهی مقطع تحصیلی

کارشناسی فناوری 
اطالعات

کلیه دانشگاه های مورد تأیید
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

کارشناسی /
 کارشناسی ارشد

ــخ  ــل از تاری ــت قب ــتخدامی، میبایس ــان اس ــل متقاضی ــت از تحصی ــخ فراغ ــره: تاری تبص
1401/06/01 باشــد.

ــی  ــدرک تحصیل ــان دارای م ــرای متقاضی ــام ب ــال تم ــن 35 س ــر س ــودن حداکث دارا ب
ــد( ــه بع ــن 01/06/1366 ب ــد )متولدی ــی ارش ــی و کارشناس کارشناس

رشته های تحصیلی مجاز جهت شرکت در آزمون استخدامی :

رشته های تحصیلی

شغل فناوری 
اطالعات

 رشته های مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات با کلیه گرایشها
 رشته مهندسی صنایع شامل گرایشهای :

 - تولید یا تکنولوژی صنعتی
 - مدیریت پروژه

 - مدیریت سیستم و بهره وری
- مدیریت مهندسی

داشتن حداقل 3 سال سابقه تخصصی جزء الزامات استخدام می باشد.

مراحل استخدامی شامل
. hr_it@sinabank.ir 1- ارســال رزومــه کاری متقاضــی اســتخدام بــه آدرس ایمیــل 

ــدن کلیــه مراحــل اســتخدام از قبیــل انجــام مصاحبــه تخصصــی و عمومــی ،  2- گذران
تطبیــق مــدارک اســتخدامی منــدرج در آگهــی اســتخدامی
3- انجام کلیه استعالمات مربوطه و آزمایشات قبل از استخدام

4- گذراندن دوره کارورزی حداقل به مدت 2 ماه
 5- مهلــت ارســال رزومــه کاری از تاریــخ 1401/05/29 لغایــت 1401/06/11 مــی باشــد.
تبصــره: از پذیرفتــه شــدگان تعهــدی مبنــی بــر اشــتغال بــه مــدت حداقــل 5 ســال در 

شــهر تهــران، اخــذ خواهــد گردیــد.

تذکرات مهم
ــه عهــده شــخص متقاضــی  مســئولیت صحــت اطالعــات ثبــت شــده در رزومــه کاری ب
ــه  ــدارک پذیرفت ــل م ــی اص ــذ و بررس ــه اخ ــبت ب ــاً نس ــت متعاقب ــی اس ــد. بدیه میباش
ــردد و  ــی گ ــدام م ــده اق ــکیل پرون ــان تش ــتخدامی در زم ــه اس ــت مصاحب ــدگان جه ش
ــک وجــود  ــا شــرایط آگهــی بان ــه شــده ب ــی در مندرجــات مــدارک ارائ چنانچــه مغایرت
داشــته باشــد از ادامــه مراحــل اســتخدامی متقاضــی در هــر مرحلــه از فرآینــد اســتخدام، 
ــه اعتراضــی نخواهــد داشــت.  جلوگیــری بعمــل خواهــد آمــد و متقاضــی حــق هیچگون

آخریــن اخبــار و اطالعیــه هــا درخصــوص اســتخدام در بانــک ســینا، صرفــاً از طریــق درج 
در وب ســایت اینترنتــی بانــک بــه نشــانی، معتبــر بــوده و بانــک ســینا در قبــال مطالــب 

منتشــره در ســایر ســایت هــا و فضــای مجــازی ، مســئولیتی نخواهــد داشــت.
 

ثبت نام تقویم استخدام:

مهلت ثبت نام: تا 11 شهریور 1401

ــه  ــتخدام ب ــی اس ــه کاری متقاض ــال رزوم ــق ارس ــام از طری ــت ن ــه: ثب توج

hr_it@sinabank.ir می باشــد. آدرس ایمیل 

لینک :
https://bazarekar.ir/31361 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت کیان خودرو در تهران ) منطقه ۲ – دریا ( 
در نظر دارد برای تکمیل کادر فروش اقساط خود

 کارشناس خانم و آقا با شرایط زیر جذب نماید:

 کارشناس فروش اقساط

 سن از 1۸ تا 40 سال

 وضعیت نظام وظیفه دارای اهمیت نمی باشد.

 روابط عمومی باال و ظاهر آراسته

  شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 الی 1۸

  حقوق و مزایا از 10 میلیون تا 50 میلیون ماهانه + بیمه

  متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه و مشخصات

 خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

kiankhodro.company@gmail.com  
  

لینک :

https://bazarekar.ir/30049 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت در زمینه تهویه مطبوع 
در تهران جهت تکمیل کادر فنی خود نیاز 

به افراد مشروحه ذیل دارد.

 مهندس مکانیک: داشتن حداقل دو سال سابقه کار
 SOLID یا INVENTOR مسلط به نرم افزار 

WORK

 مهندس صنایع: داشتن حداقل دو سال سابقه کار
 جهت کنترل کیفی و برنامه ریزی تولید

 مسلط به نرم افزار PRIMAVERA یا 
MICROSOFT PROJECT

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به شماره 
واتساپ های درج شده در آگهی ارسال نمایند.

)whatsapp( 09140391300  

)whatsapp( 091۲199۲937  
لینک :

https://bazarekar.ir/30284 

ــوی  ــن الگ ــرار دارد و تدوی ــت ق ــتور کار دول ــازار کار در دس ــاماندهی ب س
ــاغل  ــاماندهی مش ــن، و س ــتغال آفری ــی اش ــگاه مردم ــاد پای ــارت، ایج نظ
خدمــات غیــر مســتقر از جملــه اقدامــات انجــام گرفتــه در ایــن زمینــه اســت.
بــه گــزارش بــازارکار ،اهمیــت ایجــاد اشــتغال درایجاد ثبــات اقتصــادی جامعه 
موضوعــی غیــر قابــل انــکار اســت. توجــه هــر چــه بیشــتر بــه موضوع اشــتغال 
در جامعــه مــی توانــد منجــر بــه افزایــش ســطح رفــاه عمومــی و توســعه همه 
ــه ایــن  جانبــه در جامعــه شــود . در کشــورهای مختلــف از طریــق علمــی ب
مســئله پرداختنــد و ارتبــاط معنــی داری بیــن اشــتغال و اشــتغال پایــدار بــا 
توانمنــد ســازی منابــع انســانی و مدلهــای اســتاد شــاگردی و انکیباتورهــا و 

زنجیــره ارزش و زنجیــره تامیــن و .... تعریــف نمــوده انــد.
نیــروی انســانی یکــی از مهمتریــن و اساســی تریــن عوامــل تولیــد اســت کــه 
از طریــق مشــارکت در تولیــد چــه بــه لحــاظ یــدی و فیزیکی و چــه به لحــاظ فکری 
ــد.  ــی کن ــا م ــد ایف ــد تولی ــی در رون ــش مهم ــوژی نق ــی و تکنول و مدیریت
ــرای تربیــت نیــروی انســانی موفــق تــر  کشــورهایی کــه در برنامــه ریــزی ب
باشــد مســیر اقتصــادی روشــن تــری دارنــد. یکــی از دغدغــه هــای اساســی 
برنامــه هــای توســعه در کشــور نیــز تــالش بــرای کاهــش معضــل بیــکاری 
ــا  ــه ه ــن برنام ــم ای ــداف مه ــی از اه ــوان یک ــه عن ــواره ب ــه هم ــت ک اس

ــوده اســت. ب
 امــروزه ســاختار جمعیتــی خــاص کشــور و عرضــه فــراوان نیــروی کار از یــک 
ــات  ســو و عــدم تکاپــوی فرصــت هــای شــغلی موجــود و نیــز فقــدان امکان
ــا ویژگــی هــا و نیازهــای نیــروی کار از ســوی دیگــر، بیــکاری را  مناســب ب
بــه عنــوان مهمتریــن چالــش اقتصــادی و اجتماعــی رقــم زده اســت. در زیــر 
گزارشــی از معاونــت اشــتغال وزارت کار در قالــب 65 دســتاورد آمــده اســت:
ــوم ملــی اشــتغال کشــور در ســامانه رصــد،  ــرم افــزاری زیســت ب اســتقرار ن
ــدازی و تکمیــل ســامانه جســتجوی شــغل از جملــه اقدامــات در ایــن  راه ان

زمینــه اســت  

ــهیلگری در  ــریع و تس ــی و تس ــع زدای ــز مان ــی نی ــاغل خانگ ــوزه مش  در ح
مجوزهــای مشــاغل خانگــی از طریــق صــدور آنــی مجــوز رشــته هــای ثبــت 
محــور مشــاغل خانگــی و همچنیــن مانــع زدایــی و تســریع و تســهیلگری در 
ــای  ــق صــدور 13 روزه مجــوز رشــته ه ــای مشــاغل خانگــی از طری مجوزه

مجوز محور مشــاغل خانگی اســت.  تســهیلگری در صدور مجوز مشــاغل خانگی از طریق 
پذیــرش مهــارت تجربــی متقاضیانــی کــه مهــارت دارنــد ولــی فاقــد گواهــی 
مهــارت هستند.توســعه و افزایــش رشــته هــای مشــاغل خانگی،صــدور 
نزدیــک بــه 93000 فقــره مجــوز مشــاغل خانگــی، پرداخــت تســهیالت بــه 
بیــش از 3۸000 نفــر از متقاضیــان مشــاغل خانگــی از جملــه اقدامــات مهــم 

در ایــن حــوزه بــوده اســت.
شــورای عالــی اشــتغال یکــی از ابزارهــای اصلــی سیاســت گذاری در بخــش 
اشــتغال اســت،  وظایفــی ماننــد پایــش سیاســت هــای کالن اشــتغال ذیــل 
ــر رشــد اقتصــادی  ــالف ب ــی ایجــاد ائت ــی یعن سیاســت های اقتصــاد مقاومت
ــازمان ها  ــی س ــیم کار مل ــر تقس ــق ب ــاد تواف ــور(، ایج ــتغال مح ــر )اش فراگی
ــا  و نهادهــای موثــر در حــوزه اشــتغال کشــور، برنامــه ریــزی و هماهنگــی ب

ــات  ــم جلس ــزاری منظ ــرای برگ ــط ب ــی ذیرب ــتگاه های اجرای ــا و دس نهاده
ــط،  ــی مرتب ــای کارشناس ــی و کارگروه ه ــای تخصص ــیون ه ــورا ، کمیس ش
مطالعــه و اظهــار نظــر دربــاره خــط مشــی کلــی اشــتغال کشــور، اظهــار نظــر 
ــه و  ــتغال، تهی ــوع اش ــا موض ــط ب ــای مرتب ــرح ه ــح و ط ــوص لوای در خص
بررســی موضوعــات و محورهــای اصلــی دســتور جلســات شــورا و کمیســیون 
تخصصــی، پایــش ، ارزیابــی و پیگیــری اجــرای مصوبــات شــورا و کمیســیون 
تخصصــی و انعــکاس نتایــج، تهیــه و پیشــنهاد ســازمان کار جدیــد دبیرخانــه 
شــورای عالــی اشــتغال، تشــکیل کارگروههــای مطالعــات تخصصــی و تقویــت 
ــه  ــتغال و  تهی ــوزه اش ــی در ح ــات پژوهش ــا و موسس ــگاه ه ــت دانش ظرفی
گــزارش عملکــرد شــورا بــرای ارایــه بــه مراجــع ذیربــط در حیطــه شــورای عالی 

اشــتغال اســت.

ــش و  ــه پای ــن بخــش برنام ــه ای ــده در حیط ــام ش ــات انج ــالت اقدام از جم
ــار  ــه آم ــنجی و ارائ ــت س ــال 1401 و صح ــور در س ــتغال کش ــارت اش نظ
ــز تمــاس طــرح  ــدازی مرک ــت ســیزدهم و راه ان ــی اشــتغال 1400 دول نهای
ــی  ــه مل ــاندن برنام ــب رس ــه تصوی ــش اشــتغال کشــور،طراحی و ب ــی پای مل
ــوت  ــرای پایل ــی و اج ــینان، طراح ــت مرزنش ــب و کار و معیش ــت کس تقوی

ــت. ــب و کار کشوراس ــس کس ــت اورژان ــامانه مدیری س
ــای  ــده ه ــنواره ای ــزاری جش ــی برگ ــعه کارآفرین ــوزه توس ــن در ح  همچنی
برتــر  اشــتغال آفریــن، چهاردهمیــن جشــنواره کار آفرینــان برتر،تهیــه 

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــدان کارآفرین ــاد می ــتورالعمل ایج دس
ــز یکــی از موضوعــات در حــوزه اشــتغال اســت  ــاع خارجــی نی  اشــتغال اتب
کــه راه انــدازی ســامانه اشــتغال اتبــاع خارجــی، آمــوزش نیــروی کار ایرانــی 
توســط خارجــی صــورت گرفتــه اســت. یکــی از مهمتریــن اقدامــات در ایــن 
ــی  ــروی کار ایران ــر نی ــدود ۸000 نف ــد ح ــالش ش ــه ت ــود ک ــن ب ــوزه ای ح
جایگزیــن اتبــاع خارجــی شــوند. همچنین شناســایی شــاغالن خارجی غیــر مجاز 

در دســتور کار قــرار گرفــت.
بازرســی هــای کار در حــوزه اشــتغال اتبــاع خارجــی حائــز اهمیــت اســت کــه 

بــر اســاس ایــن گــزارش حــدود 32107 مــورد بازرســی انجــام شــده اســت.
 در حــوزه سیاســت گــذاری اشــتغال نیــز رادیــو کار و تولیــد، تدویــن الگــوی 
ــات  ــاغل خدم ــاماندهی مش ــتغال آفرین،س ــی اش ــگاه مردم ــارت و پای نظ
غیــر مستقر،پیوســت اشتغال،سیاســت هــای فعــال بــازار کار،دانشــگاه 
مجــازی بازنشســتگان، راهیــان کار و تولید،کارگــروه ملــی اقتصــاد خانــواده، 
منشــور سیاســتگذاری اشــتغال، تدویــن نظامات،زیســت بــوم ملــی اشــتغال 

صــورت گرفتــه اســت.
ــدی  ــم نق ــش جرائ ــات افزای ــی از اقدام ــروی کاریک ــت نی ــتای هدای  در راس
ــهریور  ــه ش ــاس مصوب ــر اس ــه  ب ــود ک ــاز ب ــی رمج ــای غ ــی ه ــرای کاریاب ب
مــاه 1400 هیــأت وزیــران میــزان جرایــم نقــدی منــدرج در تبصــره 1 مــاده 
واحــده قانــون مذکــور بــر اســاس نــرخ تــورم بــه روز شــده اســت و بــر ایــن 
ــان و  ــون توم ــغ 10 میلی ــار اول مبل ــرای ب ــدی ب ــه نق ــزان جریم اســاس می
بــرای بــار دوم مبلــغ 40میلیــون تومــان و بــرای بــار ســوم مبلــغ 70 میلیــون 
تومــان مــی باشــد. همچنیــن راه انــدازی سرشــماره تلفنــی بــرای شناســایی 
کاریابــی هــای غیــر مجــاز ، تکمیــل و راه انــدازی ســامانه جســتجوی شــغل 

نیــز در دســتور کار قــرار گرفــت.
بــه گــزارش بــازارکار ،؛همچنیــن در حــوزه توســعه کارآفرینــی نیــز اقداماتــی 
ــس دســتورالعمل ایجــاد مســجدکارآفرینی، اصــالح  ــه پیــش نوی ــد تهی مانن
ــی  ــعه کارآفرین ــی، توس ــات کارآفرین ــاوره و خدم ــز مش ــتورالعمل مراک دس
ــا انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری مشــترک،راه انــدازی ســامانه صــدور مجــوز  ب
ــای مشــکل دار و  ــگاه ه ــایی بن ــات کارآفرینی،شناس ــز مشــاوره و خدم مراک
ــه حمایــت از کارآفرینــان پیشــرو،راهبری  ــه راهکارهــای حمایتــی، مصوب ارائ
و هدایــت برگــزاری باشــگاه کارآفرینــان نوجوان،برگــزاری رویدادهــای 
هفتــه جهانــی کارآفرینــی، صــدور مجــوز مراکــز مشــاوره و خدمــات 
کارآفرینی،تدویــن اطلــس الگوهــای اشــتغال زایــی کشــور از اقدامــات انجــام 

ــن بخــش اســت. شــده در ای

جزئیات برنامه های اشتغال زایی دولت

 ساماندهی بازار کار در دستور کار قرار دارد
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 اولین دوره جایزه ملی نوآوری های اجتماعی 
برگزار می شود

ــدف  ــا ه ــی ب ــوآوری اجتماع ــی ن ــزه مل ــن دوره جای اولی
ــای  ــه ایده ه ــرادی ک ــب وکارها و اف ــه کس ــق دادن ب رون
ــی  ــع معضــات اجتماع ــرای رف ــی ب خــاق و دانش بنیان

ــود. ــزار می ش ــد، برگ دارن
ــز و  ــس مرک ــی، رئی ــز کرم ــازارکار، پروی ــزارش ب ــه گ ب
ــرم و توســعه صنایــع خــاق  دبیــر ســتاد فناوری هــای ن
بــا اشــاره بــه برگــزاری اولیــن دوره جایــزه ملــی نــوآوری 
اجتماعــی بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، اظهــار کــرد: همزمــان بــا گرامیداشــت هفتــه 
دولــت، ایــن ســتاد در راســتای ماموریت هــای محــول در 
ــرم، در  ــی و ن ــای فرهنگ ــعه فناوری ه ــی توس ــند مل س

ــوآوری اجتماعــی را در ســال جــاری برگــزار کنــد. نظــر دارد اولیــن دوره اهــدای جایــزه ملــی ن
ــت  ــکار در موفقی ــل ان ــم و غیرقاب ــی مه ــی جایگاه ــای اجتماع ــه نوآوری ه ــان اینک ــا بی ــی ب کرم
ــا  ــا تنه ــی چالش ه ــذر از برخ ــوآور دارد و گ ــب وکارهای ن ــری کس ــق بکارگی ــورها و از طری کش
بــه واســطه نوآوری هــای اجتماعــی ممکــن اســت، گفــت: اهمیــت ایــن مفهــوم در جهــان بــه حــدی 
اســت کــه همــه ســاله رویدادهــا و جوایــز جهانــی بــرای رقابــت میــان نــوآوران ایــن حــوزه برگــزار 
ــال توســعه  ــد و در ح ــی جدی ــکاری اجتماع ــای ابت ــرای فعالیت ه ــی را ب ــی عموم ــا آگاه می شــود ت
افزایــش یابــد و کســب و کارهــا بــه ایــن بــاور برســند کــه بــرای بقــا در بــازار بایــد از نوآوری هــای 

ــد. اجتماعــی بهــره بگیرن

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
https://bazarekar.ir/32366

برگزاری رویداد »عصر صنعت« 
ویژه استارت آپ های صنعتی استان 

ــم ،  ــاوری اطاعــات اســتان ق ــر کل ارتباطــات و فن مدی
ــی  ــای صنعت ــتارتاپ ه ــژه اس ــداد وی ــزاری روی از برگ

ــر داد. ــتان خب اس
بــه گــزارش  بــازارکار بــه نقــل از شــروابط عمومــی اداره 
ــم جــواد  ــاوری اطاعــات اســتان ق کل ارتباطــات و فن
ــات  ــاوری اطاع ــات و فن ــر کل ارتباط ــور مدی ــام پ غ
ایــن اســتان ضمــن بیــان آغــاز رویــداد عصــر صنعــت 
در مــورد ســیر برگــزاری گفــت: “ایــن رویــداد امســال 
ویــژه ایــده پــردازی بــرای فــروش الکترونیکــی و 
ارتقــای ســه خوشــه فعــال اســتان یعنــی صنایــع چوب 
ــود.” ــع شــیمیایی و کفــش خواهــد ب و مبلمــان، صنای
ــداد، ۹ کارگاه  ــن روی ــزود:”در طــی ای ــن اف وی همچنی
مجــازی ویــژه اســتارتاپ هــا و کســب و کارهــای 

ــردد. ــی گ ــزار م ــک برگ کوچ
وی ادامــه داد : همچنیــن از اســتارتاپ هــای فعــال در 
خوشــه هــای هــدف ثبــت نــام و داوری و از بیــن برگزیــدگان تقدیــر و حمایــت بــه عمــل خواهــد آمــد.”
غــام پــور، ضمــن بیــان اینکــه شــرکت در ایــن کارگاه هــا بــرای عمــوم عاقمنــدان آزاد اســت، 
اعــام کــرد اطــاع رســانی در خصــوص برنامــه و کارگاه هــای ایــن رویــداد فقــط از طریــق رســانه 

تخصصــی اســتان فــاوا گفــت صــورت خواهــد گرفــت.
بــر اســاس ایــن گزارش این برنامه توســط “مرکز مشــاوره کســب وکار بهینــه” و بــا همــکاری اداره کل ارتباطات 

و فنــاوری اطاعــات ، شــرکت شــهرکهای صنایــع، فــاوا گفــت و پارک علــم و فنــاوری برگزار می شــود.

فرش دستبافت ایرانی زینت بخش اکسپو ۲۰۲۰ دبی
ــی در  ــپو ۲۰۲۰ دب ــران در اکس ــه ای ــئوالن غرف مس
ــی  ــی و خارج ــان داخل ــور مهمان ــا حض ــمی ب مراس
ــون  ــن پاوی ــی را در ای ــتبافت ایران ــرش دس ــش ف بخ

ــد ــاح کردن افتت
ــط عمومــی  ــه نقــل از رواب ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب
ــران، مراســم افتتاحیــه ایــن  مرکــز ملــی فــرش ای
بخــش بــا حضــور سرکنســول ایــران در دبــی، 
ــاون  ــیه، مع ــون روس ــریفات پاوی ــش تش ــر بخ مدی
ــون  ــر پاوی ــن و مدی ــور چی ــون کش ــی پاوی اجرای

ــزار شــد ــن برگ ژاپ
ــی  ــرش »همدل ــت ف ــان باف ــم، مهمان ــن مراس در ای
ــدگان  ــد. بازدیدکنن ــاز کردن ــز آغ ــح« را نی ــرای صل ب
ــرش  ــتاد کار ف ــک اس ــر ی ــر نظ ــران زی ــون ای از پاوی
گــره همدلــی بــرای صلــح می زننــد و ایــن فــرش در طــول ۶ مــاه بــا ایــن گر ه هــا کامــل و بــه مــوزه 

ــود ــم می ش ــپو تقدی اکس
بــا توجــه بــه اهمیــت و جایــگاه فــرش دســتباف ایرانــی در صــادرات غیرنفتــی ایــن کشــور، مدیــران 
پاویــون ایــران و مرکــز ملــی فــرش ایــران می گوینــد برنامه هــای ویــژه ای بــرای معرفــی ظرفیت  هــای 

ایــن صنعــت بــه جهانیــان در طــول برگــزاری اکســپو ۲۰۲۰ دبــی تــدارک دیده انــد.

جذب توریسم علمی 
با تاسیس پردیس های بین المللی 
دانشگاه تهران در مناطق آزاد کشور

ــق  ــورایعالی و تحق ــۀ ش ــت های دبیرخان ــرای سیاس ــتای اج در راس
برنامــۀ راهبــری )منشــور( امــور فرهنگــی، اجتماعــی و گردشــگری 
ــه  ــم نام ــادی تفاه ــژۀ اقتص ــی و وی ــاری ـ  صنعت ــق آزاد تج مناط
همــکاری مشــترک بیــن دبیرخانــه شــورایعالی مناطــق آزاد و 

ــران امضــا شــد. دانشــگاه ته
ــه  ــن تفاهــم نام ــا، ای ــزاری برن ــه نقــل از خبرگ ــازارکار ب ــزارش  ب ــه گ ب
از  بهره منــدی  و  همکاری هــا  توســعه  هــدف  بــا  همــکاری 
توانایی هــای مشــترک علمــی، آموزشــی و پژوهشــی و ایجــاد 
ــن »ســعید  ــران ۱۴۰۴، بی ــه ای ــو و نمون ــای دانشــگاهی الگ واحده
محمــد« مشــاور رییــس جمهــور و دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد و 
ــژه اقتصــادی و »ســیدمحمد مقیمــی« رئیــس دانشــگاه تهــران  وی

ــد. ــد ش منعق
ــاری  ــق آزاد تج ــورایعالی مناط ــر ش ــور و دبی ــس جمه ــاور ریی مش
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ـ صنعتــی و ویــژه اقتصــادی در ایــن مراســم ب
مناطــق آزاد کشــور از اولویــت هــا و ظرفیــت هــای علمــی ـ 
ــی برخــوردار هســتند افــزود: یکــی از اصلــی تریــن  پژوهشــی خوب
اقدامــات دبیرخانــه شــورایعالی در دوره جدیــد بکارگیــری تیــم هــای 
مطالعاتــی بــه منظــور شناســایی ظرفیــت هــای موجــود در مناطــق 

ــد اســت. ــم و جدی آزاد قدی
ــی در مناطــق آزاد  ــع مســائل اجتماع ســعید محمــد بررســی و رف
ــداف  ــی از اه ــزود: یک ــت و اف ــه دانس ــداف دبیرخان ــور را از اه کش
ــاری و  ــائل تج ــز مس ــه ج ــورایعالی ب ــه ش ــا در دبیرخان ــر م دیگ
ــی موجــود  اقتصــادی، بررســی و آســیب شناســی مســائل اجتماع
در مناطــق آزاد کشــور اســت کــه ایــن مهــم بــا همــکاری و تعامــل 
ــری مباحــث علمــی و پژوهشــی  ــه کارگی ــا ب دانشــگاه و مناطــق ب

ــل حــل و فصــل شــدن اســت. قاب
وی ادامــه داد: در کنــار رویکــرد علمــی کــه بــا امضــای این تفاهــم نامه 
و همــکاری مشــترک وجــود دارد، فعالیــت هــای صنعــت و تجــارت 
ــد »واحــد  ــرار گیرن ــار هــم ق ــن دو در کن ــی کــه ای ــا زمان اســت و ت
ارتبــاط بــا صنعــت« در مناطــق آزاد کشــور شــکل خواهــد گرفــت.
ــق  ــا در مناط ــت م ــار داشــت: ماموری ــور اظه ــس جمه مشــاور رئی
ــدون  آزاد کشــور ســرمایه گــذاری اســت و ســرمایه گــذاری هــم ب

ــه نتیجــه نخواهــد رســید. پشــتوانه علمــی ب
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از سوی دانشگاه علم و فرهنگ و باحمایت 
پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛

برگزاری استارتاپ ویکند
 حوزه گردشگری با همکاری

 دانشگاه مون پلیه فرانسه
دانشــگاه علــم و فرهنــگ وابســته بــه جهاددانشــگاهی بــا همــکاری 
ــت از  ــناخت و حمای ــور ش ــه منظ ــه ب ــه فرانس ــون پلی ــگاه م دانش
ایــده هــای نــو و جــذاب حــوزه گردشــگری، اســتارتاپی بــا موضــوع 
»گردشــگری، تکنولــوژی و نســل هــای آینــده« برگــزار مــی کنــد.
دانشــگاه علــم و فرهنــگ وابســته بــه جهاددانشــگاهی بــا همــکاری 
ــت از  ــناخت و حمای ــور ش ــه منظ ــه ب ــه فرانس ــون پلی ــگاه م دانش
ایــده هــای نــو و جــذاب حــوزه گردشــگری، اســتارتاپی بــا موضــوع 
“گردشــگری، تکنولــوژی و نســل هــای آینــده” برگــزار مــی کنــد.
ــا موضــوع” گردشــگری،  ــازارکار، اســتارتاپ ویکنــد ب ــه گــزارش ب ب
ــت  ــه منظــور شــناخت و حمای ــوژی و نســل هــای آینــده” ب تکنول
ــکاری  ــا هم ــگری ب ــوزه گردش ــذاب در ح ــو و ج ــای ن ــده ه از ای
دانشــگاه علــم و فرهنــگ و دانشــگاه مــون پلیه فرانســه، پژوهشــکده 
گردشــگری جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی و یونســکو، در نیمــه 

دوم ســال میــادی ۲۰۲۲ برگــزار مــی شــود.
دکتــر ســعید هاشــمی رییــس دانشــگاه علــم و فرهنــگ پیرامــون 
برگــزاری ایــن اســتارتاپ بــه خبرنــگار ســیناپرس گفــت: هــدف از 
برگــزاری ایــن اســتارتاپ، تشــویق دانشــجویان ایرانــی بــه تفکــر و 
جســتجوی نــوآوری هــای خاقانــه روز و دانــش بنیــان در صنعــت 
گردشــگری اســت زیــرا نیازهــای نســل هــای آینــده بســیار متفــاوت 

تــر از نســل کنونــی و پیشــین اســت.
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ستاری خبر داد: پرویز کرمی؛

آئین نامه های طرح جهش تولید دانش بنیان تا ۱۵ شهریور تصویب می شوند
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری از تصویــب آیین نامــه های 
طــرح جهــش تولیــد دانــش بنیان تــا ۱۵ شــهریور مــاه خبــر داد و گفت: 

همــه دســتگاههای اجرایــی موظــف بــه اجــرای این قانون هســتند.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از مهــر دکتــر ســورنا ســتاری بــا بیان 
اینکــه قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان در اردیبهشــت مــاه بــه 
تصویــب رســید، گفــت: ایــن قانــون یــک قانــون جدیــد اســت کــه 
ــون  ــای قان ــن نامه ه ــی آئی ــی دارد؛ از طرف ــن نامه های ــه آئی ــاز ب نی
جهــش تولیــد دانــش بنیــان بحث هــای حقوقــی جــدی دارد و بایــد 

همــه دســتگاه ها مشــارکت داشــته باشــند.
ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ب
ــون جهــش تولیــد  بایــد نظــرات دســتگاه ها در آئیــن نامه هــای قان
ــری اســت،  ــان ب ــن پروســه زم ــان اعمــال شــود کــه ای ــش بنی دان
ــون  ــای قان ــن نامه ه ــهریور آئی ــا ۱۵ ش ــم ت ــر می کن ــزود: فک اف

ــان مصــوب شــود. ــش بنی جهــش تولیددان
ــاق  ــا اتف ــن نامه ه ــن آئی ــب ای ــا تصوی ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
کــه  داریــم  قانونــی  کمتــر  مــا  داد.  خواهــد  رخ  بزرگــی 
۳ مــاه بعــد از ابــاغ مصــوب شــود و بــه  برنامه هــای آن 
ــای  ــه بســیاری از بنده ــه ک ــرد: البت ــوان ک ــی برســد، عن اجرای
نامــه نداشــته و بــرای اجــرا بــه  قانــون نیــاز بــه آئیــن 
ــن  ــرکتها در اماک ــتقرار ش ــت. اس ــده اس ــاغ ش ــتگاه ها اب دس

مســکونی و معافیت هــای مالیاتــی شــرکتها در حــال اجراســت.
ــن  ــی آئی ــد برخ ــر از موع ــتیم زودت ــا توانس ــتاری، م ــه س ــه گفت ب
نامه هــای قانــون جهــش را بــه تصویــب برســانیم؛ تمــام دســتگاه ها 

موظــف بــه اجــرای ایــن طــرح هســتند.
بــه گــزارش مهــر، طــرح جهــش تولیــد دانــش بنیــان کــه بــه تازگی 
توســط مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب و بــه تأییــد شــورای 
ــه دســتگاه های  ــرای اجــرا ب ــون ب ــان رســیده اســت هــم اکن نگهب

اجرایــی ابــاغ شــده اســت.
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https://bazarekar.ir/30072

رییــس مرکــز تعامــات بین المللــی علــم و فنــاوری معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا بیــان این کــه ســاماندهی و 
تســهیل فرآینــد انتقــال فنــاوری بــه کشــور و جــذب ســرمایه بــرای 
ــزاران  ــای کارگ ــی از ماموریت ه ــی یک ــای پژوهش ــرای پروژه ه اج
ــاوری  ــای فن ــا و ظرفیت ه ــس نیازه ــد اطل ــت، از تولی ــاوری اس فن

کشــور خبــر داد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایســنا، مهــدی قلعه نــوی، رییــس 
ــی و  ــت علم ــاوری معاون ــم و فن ــی عل ــات بین الملل ــز تعام مرک
ــال  ــزاران انتق ــذب کارگ ــاره ج ــوری درب ــت جمه ــاوری ریاس فن
فنــاوری، گفــت: کارگــزارن انتقــال فنــاوری بازیگرانــی از زیســت بوم 
فنــاوری و نــوآوری هســتند کــه می تواننــد جــذب ســرمایه داخلــی 
ــاز  ــه کشــور در حوزه هــای مــورد نی ــاوری ب و خارجــی، انتقــال فن
ــرای  ــف ب ــای مختل ــاوری کشــور در حوزه ه ــای فن و احصــاء نیازه

ســاماندهی فرآینــد جــذب و انتقــال فنــاوری بــه کشــور را محقــق کننــد.
وی افــزود: ایــن افــراد در کنــار شناســایی نیازهــای فناورانه به تســهیل 
فرآینــد اجرایی ســازی پروژه هــای انتقــال فنــاوری بــه کشــور کمــک 
می کننــد. کارگــزاران انتقــال فنــاوری قــرار اســت در زمینــه شناســایی 
و مطالعــه جامــع نیازهــا و دســتاوردهای فنــاوری کشــور در حوزه هــای 
فناوری هــای پیشــرفته جهــت تولیــد اطلــس نیازهــا و ظرفیت هــای 
ــه  ــل ب ــی متمای ــز خارج ــع و مراک ــایی مناب ــور، شناس ــاوری کش فن
ــاوری شــرکت های  ــال فن ــد انتق ــاوری، مشــارکت در فراین ــال فن انتق
ــه  ــای ارائ ــرای فناوری ه ــرمایه ب ــن س ــارکت و تامی ــان، مش دانش بنی
ــان و  ــذب متخصص ــایی و ج ــی و شناس ــای خارج ــده از طرف ه ش
ــرکت های  ــه ش ــی ب ــش فن ــال دان ــرای انتق ــی ب ــان خارج کارآفرین
دانش بنیــان داخلــی بــه مرکــز تعامــات بین المللــی علــم و فنــاوری 

ــت علمی وفنــاوری ریاســت جمهــوری کمــک کننــد. معاون
ــوی  ــت جمهوری، قلعه ن ــاوری ریاس ــت علمی وفن ــل از معاون ــه نق ب
ــازمان ها  ــا س ــری ب ــایی و ارتباط گی ــه شناس ــن کار ب ــه داد: ای ادام
و مراکــز انتقــال فنــاوری خــارج از کشــور، شناســایی مراکــز 
ــور و  ــارج از کش ــاوری در خ ــدا فن ــرکت های مب ــی و ش تحقیقات
مشــارکت در تامیــن فنــاوری بــرای شــرکت های دانش بنیــان 
داخلــی، مشــارکت در تامیــن و جــذب ســرمایه داخلــی و خارجــی 
ــروش  ــد ف ــارکت در فرآین ــاوری، مش ــال فن ــای انتق ــرای پروژه ه ب
ــه شــرکت های  فنــاوری و دانــش فنــی شــرکت های دانش بنیــان ب
خارجــی و مشــارکت در تامیــن نیــروی انســانی متخصــص خارجــی 
بــرای شــرکت های دانش بنیــان ایرانــی بــرای انتقــال دانــش فنــی 

منجــر خواهــد شــد.

رییس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تولید اطلس نیازها و ظرفیت های فناوری کشور

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران

افتتاح فاز نخست کارخانه نوآوری و صنایع خالق شهری در پایتخت
ــاز نخســت  سرپرســت ســازمان نوســازی شــهر تهــران از افتتــاح ف
کارخانــه نــوآوری و صنایــع خــاق شــهری در اواخــر مهرماه ســال جاری 

در محــل کارخانــه ســیمان ری خبــر داد.
بــه گــزارش  بــازارکار بــه نقــل از خبرگــزاری فــارس، در جلســه ای که 
بــا حضــور رئیــس مرکــز فنــاوری هــای راهبــردی ریاســت جمهوری 
ــزار شــد، ســاز و  ــران برگ و سرپرســت ســازمان نوســازی شــهر ته
ــه منظــور  ــای الزم ب ــش بینی ه ــی، پشــتیبانی و پی ــای اجرای کاره
ــهری  ــاق ش ــع خ ــوآوری و صنای ــه ن ــت کارخان ــاز نخس ــاح ف افتت

کارخانــه ســیمان ری مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
مهــدی هدایــت سرپرســت ســازمان نوســازی شــهر تهــران بــا اشــاره 
بــه حمایــت ایــن ســازمان از فعالیــت هــای دانــش بنیــان و شــرکت 
هــای اســتارت آپی از انجــام اقدامــات الزم بــرای افتتــاح فــاز نخســت 
کارخانــه ســیمان ری در اواخــر مهرمــاه خبــر داد و گفــت: بــا توجــه 
ــس  ــش نوی ــه پی ــورت گرفت ــای ص ــرات و هماهنگی ه ــه مذاک ب
تفاهــم نامــه ای میــان ســازمان نوســازی شــهر تهــران و معاونــت 
ــی  ــت و ط ــده اس ــن ش ــه و تدوی ــوری تهی ــت جمه ــی ریاس علم

روزهــای آتــی بــه امضــای طرفیــن خواهــد رســید.
هدایــت افــزود: در ایــن جلســه مقــرر شــد ســازمان نوســازی شــهر 
تهــران و معاونــت علمــی در چارچــوب تفاهــم نامــه منعقــد شــده 
ــه تعریــف پــروژه هــای مشــترک و  ــا شــهرداری تهــران نســبت ب ب

حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان اقــدام کننــد.

انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی دانشگاه الزهرا )س(

فرصت ها و چالش های راه اندازی کسب و کار دانش بنیان
ــا  ــرا )س(، ب ــی دانشــگاه الزه ــی دانشــجویی کارآفرین ــن علم انجم
ــی  ــور دوره آموزش ــجویی کش ــی دانش ــای علم ــکاری انجمن ه هم
ــا و  ــان )فرصت ه ــای دانش بنی ــب و کاره ــدازی کس ــازی »راه ان مج

چالش هــا(« را برگــزار می کنــد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایســنا، ایــن دوره بــا تدریــس دکتــر 
ســید مجتبی شــفاعی ـ پســادکتری رشــته مهندســی بیوسیســتم و 
مدیــر تحقیــق و توســعه شــرکت دانش بنیــان، طــی هشــت ســاعت 

در روزهــای ۱۹، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ شــهریور برپــا می شــود.

ــواع  ــی محصــوالت و خدمــات دانش بنیــان«، »ان »معیارهــای ارزیاب
ــان«  ــرکت دانش بنی ــت ش ــد ثب ــان«، »فرآین ــرکت های دانش بنی ش
و »بررســی ۱۱۰ برنامــه حمایتــی« ســرفصل های ایــن دوره اســت.

عاقه منــدان بــرای شــرکت در دوره راه انــدازی کســب وکارهای 
دانش بنیــان و کســب اطاعــات بیشــتر بــا شــماره ۰۹۳۰۰۹۰۶۴۴۷ 

تمــاس بگیرنــد.
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