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جزئیات دومین همایش ملی
مهارت آموزی کارکنان وظیفه

مرکــزی  قــرارگاه  فرمانــده  عالــی  مشــاور 
ــای  ــازمان های نیروه ــت: س ــوزی گف ــارت آم مه
مســلح )ارتــش، ســپاه، فراجــا و وزارت دفــاع 
ســازمان های  مســلح(،  نیروهــای  پشــتیبانی  و 
کشــوری مثــل وزارتخانه هــای تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی، آمــوزش و پــرورش، جهــاد کشــاورزی، 
علــوم و تحقیقــات، کشــور، ورزش و جوانــان، 
حرفــه ای،  و  فنــی  ســازمان  جهاددانشــگاهی، 
ایــن  در  جمهــوری  ریاســت  علمــی  معاونــت 

همایــش همــکاری دارنــد.

ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــت وزارت عل ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــرکل ارتب مدی
ــا  ــگاه  ه ــا و پژوهش ــگاه ه ــی در دانش ــت گرای ــرورت ماموری ــه ض ــاره ب ــا اش ب
بیــان داشــت: بایــد طــوری برنامــه ریــزی و عمــل کنیــم کــه تعــداد اعضــای 
هیئــت علمــی فعــال در قراردادهــای ارتبــاط بــا صنعــت و حوزه هــای نیــاز 

ــد. ــش یاب افزای
ــی )ره(  ــام خمین ــی ام ــن الملل ــل از دانشــگاه بی ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
قزویــن،  دکتــر محمــد ســعید ســیف،  در نشســت بررســی مســائل ارتبــاط بــا 
جامعــه و صنعــت دانشــگاه هــای اســتان قزویــن کــه در دانشــگاه بیــن المللــی 
امــام خمینــی ره برگــزار شــد؛ اظهــار داشــت: دانشــگاه هــا در راســتای ایــن 
ماموریــت گرایــی پاســخگوی نیازهــا و چالش هــای موجــود در کشــور باشــند و 
انتظــار مــی رود از امکانــات علمــی کشــور به صــورت مؤثــر در جهــت پیشــبرد 

اهــداف نظــام اســتفاده شــود.
ــوزش  ــی پیشــتر در حــوزه آم ــوزش عال ــز آم ــا و مراک ــت: دانشــگاه ه وی گف
فعــال بودنــد امــا در حــال حاضــر در مســائل علمــی خودکفــا بــوده و انتظــار 
ــود معیشــت و  ــه بهب ــک ب ــا در اثربخشــی و کم ــا از دانشــگاه ه ــه م و مطالب

وضعیــت جامعــه اســت.
مدیــرکل ارتبــاط بــا صنعــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری کشــور گفــت: 
اســتانداری ها  در  اتاق فکــر  و  ایده پــرداز  به عنــوان  می تواننــد  دانشــگاه ها 
نقــش ایفــا کننــد تــا بــا ایجــاد زنجیــره ارزش در اســتان، شــرایط برای اشــتغال 

پایــدار میســر شــود.
ــت دانشــگاه ها  ــه از ظرفی ــرداری بهین ــای بهره ب ــزم و روش ه ــت: مکانی وی گف
ــه  ــن زمین ــی در ای ــی خوب ــارب علم ــگاه ها تج ــت. دانش ــن اس ــال تدوی در ح

ــوده اســت. ــه آن هــا بی توجــه ب ــه امــروز جامعــه نســبت ب ــا ب ــد کــه ت دارن
دکتــر محمــد ســعید ســیف اظهــار کــرد: شایســته اســت، اســتانداری و ســایر 
ــات و مســائل مشــخص از  ــک موضوع ــا تفکی ــتان ب ــی اس ــتگاه های اجرای دس
ــه و  ــن خواســته جامع ــم ای ــد و امیدواری ــوان علمــی دانشــگاه اســتفاده کنن ت
دانشــگاه بــه نتیجــه برســد و در پــی آن اثربخشــی نتایــج علمــی را در زندگــی 

مــردم ببینیــم.
مدیــرکل ارتبــاط بــا صنعــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری کشــور عنــوان 
کــرد: در حــال حاضــر ۳۰ هــزار عضــو هیئت علمــی در وزارت علــوم مشــغول 
بــه فعالیــت هســتند و نیــز ۱۵۰ هــزار دانشــجوی دکتــرا و ۱۱ هزار آزمایشــگاه 

از امکانــات زیربنایــی وزارت علــوم بهــره می برنــد.
وی گفــت: پیشــرفت یــک کشــور بــه چنــد عامــل بســتگی دارد کــه مهمتریــن 
ــزی  ــه ری ــوزه برنام ــته و ح ــه انباش ــانی، تجرب ــروی انس ــه، نی ــا بودج آنه
ــه کشــورهای پیشــرفته در ســه حــوزه  ــا نســبت ب مــی باشــد کــه کشــور م
ــوزه  ــی درح ــته ول ــف داش ــته ضع ــه انباش ــانی، و تجرب ــروی انس ــه، نی بودج
ــا برنامــه ریــزی از حداقــل هــا  برنامــه ریــزی مــی توانیــم امیــدوار باشــیم ب

ــه بهتریــن نحــو اســتفاده کنیــم. ب
ســیف، مهم تریــن مشــکالت موجــود بــر ســر راه ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت 
ــای  ــه بودجه ه ــزود: اینک ــرد و اف ــوان ک ــای پژوهشــی،  عن ــود بودجه ه را کمب
ــج آن در  ــت، نتای ــدک اس ــیار ان ــی بس ــش خصوص ــت و بخ ــی در دول پژوهش

درازمــدت مشــخص خواهــد شــد.
ــخص  ــی مش ــی زمان ــوزه پژوهش ــرمایه گذاری در  ح ــدم س ــه داد: ع وی ادام
خواهــد شــد کــه دیگــر محصــوالت تولیــدی صنعتــی، کیفیــت مناســب بــرای 
ــدید  ــت ش ــت و قیم ــت کیفی ــا اف ــد و ب ــا را ندارن ــوالت دنی ــا محص ــت ب رقاب
مواجــه می شــوند. بــا پیش بینــی ایــن شــرایط بایــد درصــد بودجــه بیشــتری 

ــم. ــاص دهی ــان اختص ــی و دانش بنی ــث تحقیقات ــه مباح را ب
ــه  ــران بودج ــر ای ــن براب ــرفته چندی ــورهای پیش ــرد: کش ــوان ک ــیف عن س
تحقیقاتــی و همچنیــن کارکنــان تحقیقاتــی دارنــد کــه نتایــج آن را در 
ــا  ــه م ــتیم. درحالی ک ــاهد هس ــی ش ــف علم ــای مختل ــتازی در عرصه ه پیش
ــن  ــوب در ای ــج مطل ــه نتای ــم ب ــار داری ــب انتظ ــرمایه گذاری مناس ــدون س ب

ــم. ــدا کنی ــت پی ــوزه دس ح

اعطای مجوز تاسیس مراکز 
علمی کاربردی به شرط اشتغال
رییــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی اعطــای 
مجــوز بــه مراکــز علمــی کاربــردی را مشــروط بــه 
اشــتغالزایی دانشــجویان ایــن مراکــز اعــالم کــرد و 
گفــت: هــر مرکــز کــه درخواســت مجــوز تاســیس 
ــن مجــوز  ــردی می دهــد، ای دانشــگاه علمــی کارب
مشــروط بــه اشــتغال فــارغ التحصیــالن آن اعطــا 

می شــود.

مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری:
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براساس گزارش مرکز آمار

جبران متضرر شدن شرکت های فناور
 از اختالل در اینترنت در دست بررسی است
معـاون فنـاوری وزیر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری از احداث پردیس های مشـترک 

بـا کشـورهای همسـایه در راسـتای جـذب نخبگان ایرانـی مقیم خـارج خبر داد.
ــا ایســنا، یکــی از  ــازارکار، دکتــر علــی خیرالدیــن در گفت وگــو ب ــه گــزارش ب ب
ــور  ــارج از کش ــگان خ ــذب نخب ــاوری را ج ــم و فن ــای عل ــیل ها پارک ه پتانس
دانســت و افــزود: مــا در راســتای تحقــق ایــن هــدف یکســری از فعالیت هــا را در 

حــوزه بیــن المللــی در دســتور کار قــرار داده ایــم.
ــن  ــه ای ــایه را از جمل ــورهای همس ــا کش ــترک ب ــای مش ــاد پردیس ه وی ایج
ــدازی ایــن پردیس هــای مشــترک  ــادآور شــد: راه ان فعالیت هــا عنــوان کــرد و ی
بــه نمایندگــی از پارک هــای علــم و فنــاوری در حــال پیگیــری اســت تــا بســتر 

مناســبی بــرای جــذب نخبــگان باشــد.
ــهرک  ــترک ش ــای مش ــن پردیس ه ــی از ای ــرد: یک ــان ک ــر نش ــن خاط خیرالدی
علمــی تحقیقاتــی اصفهــان بــا همــکاری کشــور بوســنی و همچنیــن پــارک علــم 
و فنــاوری آذربایجــان شــرقی بــا شــانگهای چیــن دفتــر تعامــالت بین المللــی را 
ایجــاد کردنــد تــا ایــن کشــورها فضایــی را در کشــور خودشــان بــه پارک هــای 

ایــران همــکار اختصــاص دهنــد.
معــاون فنــاوری وزیــر علــوم اظهــار کــرد: از ســوی دیگــر مــا نیــز فضایــی را در 
ــرای تبــادل  ــا هــم زمینــه ای ب ــه طــرف  خارجــی اختصــاص داده ایــم ت تبریــز ب
شــرکت ها باشــد و هــم زمینــه ای بــرای جــذب نخبــگان ایرانــی خــارج از کشــور باشــد.

وی در خصــوص جبــران متضــرر شــدن شــرکت های فنــاور از اختــالل در 
ــت. ــی اس ــال بررس ــاله در ح ــن مس ــرد: ای ــد ک ــت، تاکی اینترن

همایش ملی نخبگان 
با حضور رئیس جمهور

برگزار می شود

جزئیات برگزاری سیزدهمین
نمایشگاه کار دانشگاه شریف 

اختالل در کسب و کارهای 

اینترنتی 

گله مندی فارغ التحصیالن
زیست شناسی از نبود

 جایگاه شغلی 

3

12

10

2

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

شرکت های تامین نیروی انسانی حذف می شوند
زمان اعالم نتایج 

آزمون استخدامی وزارت 
بهداشت اعالم شد 

3

نمایشگاه گیاهان دارویی

با شرکت 500شرکت دانش بنیان 

برگزار می شود
12

خواسته های نسل Z را 
بهتر بشناسیم 

5

افزایش سهم آموزش های 
مهارتی به 45 درصد در 

2برنامه هفتم 

سهم دانش آموختگان از تعداد بیکاران 
955 هزار نفر است 

بررســی آمــار مربــوط بــه وضعیــت نیــروی کار در تابســتان امســال نشــان مــی دهــد 
ــکار هســتند؛  ــالن کشــور، بی ــت فارغ التحصی ــر از جمعی ــزار و ۳۹۸ نف ــه ۹۵۵ ه ک

یعنــی ۴۰.۹ درصــد از بیــکاران کشــور فــارغ التحصیــل دانشــگاهی هســتند.
بــه گــزارش مهــر، بررســی آمــار مربــوط به وضعیــت نیــروی کار در تابســتان ســال جاری 
ــزار و  ــه ۹۵۵ ه ــد ک ــان می ده ــده، نش ــه ش ــران ارائ ــار ای ــز آم ــوی مرک ــه از س ک
۳۹۸ نفــر از جمعیــت فارغ التحصیــالن کشــور، بیــکار هســتند؛ یعنــی در تابســتان 
ــی،  ــوزش عال ــل آم ــال فارغ التحصی ــت فع ــد از کل جمعی ــال، ۱۳.۲ درص امس
ــد  ــادل ۱.۲ درص ــال ۱۴۰۰، مع ــتان س ــه تابس ــبت ب ــه نس ــد ک ــکار بوده ان بی
کاهــش را نشــان می دهــد. البتــه نســبت بــه بهــار ســال جــاری تعــداد فــارغ التحصیــالن 

بیــکار بیــش از ۴ هــزار نفــر افزایــش یافتــه اســت.
همچنیــن ۵۱۳ هــزار و ۸۹۵ نفــر از ایــن جمعیــت را زنــان و ۴۴۱ هــزار و ۵۰۳ 
نفــر را مــردان بــه خــود اختصــاص می دهنــد؛ از نظــر درصــدی نیــز نــرخ بیــکاری 

فارغ التحصیــالن گــروه مــردان ۹.۷ درصــد و گــروه زنــان ۲۳.۲ درصــد اســت.
نــرخ بیــکاری فارغ التحصیــالن در گــروه مــردان در تابســتان ســال ۱۴۰۱ نســبت بــه 
تابســتان ســال ۱۴۰۰، ۰.۹ درصــد و در گــروه زنــان، ۱.۸ کاهــش را نشــان می دهــد.

۴۰.۹ درصد از بیکاران کشور، فارغ التحصیل دانشگاهی هستند
ــکار در کشــور  ــر بی ــزار و ۴۵۷ نف ــون و ۳۳۳ ه ــن در حــال حاضــر ۲ میلی همچنی
داریــم کــه بررســی ســهم »جمعیــت بیــکار تحصیــل کــرده از مجمــوع جمعیــت 
ــروه  ــور، در گ ــکاران کش ــد بی ــه ۴۰.۹ درص ــت ک ــی از آن اس ــور« حاک ــکار کش بی
ــتان  ــهم در تابس ــن س ــه ای ــد ک ــرار دارن ــی ق ــوزش عال ــالن آم فارغ التحصی
ــدی  ــد ۰.۳ درص ــر رش ــه بیانگ ــود ک ــد ب ــادل ۴۰.۶ درص ــال ۱۴۰۰، مع س

ــت. ــکار اس ــالن بی ــارغ التحصی ــداد ف تع
ــا رشــد مواجــه  ــل از کل شــاغالن« ب ــت شــاغل فارغ التحصی ــه ســهم »جمعی البت
بــوده بــه طــوری کــه ایــن ســهم ۰.۹ درصــد افزایــش داشــته و از ۲۵.۶ درصــد در 

تابســتان ســال ۱۴۰۰ بــه ۲۶.۵ درصــد در تابســتان ســال ۱۴۰۱ رســیده اســت.

معاون فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: 
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جزئیات دومین همایش ملی مهارت آموزی 
کارکنان وظیفه

دســتیار و مشــاور عالــی فرمانــده 
قــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی 
ــی  ــش مل ــن همای ــات دومی جزئی
ــه  ــان وظیف ــوزی کارکن مهارت آم

را تشــریح کــرد.
بــه گــزارش بــازارکار، ســردار 
ــن  ــت: دومی ــی گف ــی کمال موس
مهارت آمــوزی  ملــی  همایــش 
نیروهــای  وظیفــه  کارکنــان 
ســرباز  عنــوان  تحــت  مســلح 
ــر، کارآمــدی  ماهــر، اشــتغال مؤث

در آذر مــاه ســال جــاری از ســوی قــرارگاه مرکــزی مهارت آمــوزی برگــزار می شــود.
ــوزی،  ــی، مهارت آم ــه عموم ــش در ســه محــور خدمــت وظیف ــن همای ــزود: ای وی اف

اشــتغال مؤثــر ســربازان منقضــی خدمــت خواهــد بــود.
آمــوزی  مهــارت  مرکــزی  قــرارگاه  فرمانــده  عالــی  مشــاور  و  دســتیار 
ــاتید  ــه خصــوص اس ــه علمــی کشــور ب ــب مشــارکت جامع ــه منظــور جل ــت: ب گف
و دانشــجویان، عالقه منــدان می تواننــد پروژه هــای تحقیقاتــی، مقــاالت، فیلــم، 
انیمیشــن و… هــر اثــری کــه در راســتای ســه محــور مــورد اشــاره باشــد را تــا 

ــد. ــال کنن ــش ارس ــه همای ــه دبیرخان ــاری ب ــال ج ــان س ۱۵ آب
کمالــی بیــان کــرد: آثــار وارده در کمیته هــای علمــی و تخصصــی بررســی و ارزیابــی 

شــده و ۱۰۰۰ اثــر برگزیــده مــورد تقدیــر و تشــویق قــرار می گیــرد.
ــال،  ــه ۴ نفــر اول ۱۰۰ میلیــون ری ــن همایــش گفــت: ب ــز ای ــا جوای ــا اشــاره ب وی ب
ــر  ۴ نف ــال،  ــون ری ۵۰ میلی ــوم  ــر س ۴ نف ــال،  ــون ری ۷۰ میلی ــر دوم  ۴ نف
۲۰ میلیــون ریــال اهــدا می شــود. ۴ نفــر پنجــم  ۵۰ میلیــون و  چهــارم 

ــه  ــاره ب ــا اش ــوزی ب ــارت آم ــزی مه ــرارگاه مرک ــده ق ــی فرمان ــتیار و مشــاور عال دس
ــه در  ــت امری ــرای دریاف ــت ب ــاه، اولوی ــا ۶ م ــت ت ــر خدم ــت: کس ــز گف ــایر جوای س
ــت،  ــل خدم ــهر مح ــاب ش ــان، انتخ ــش بنی ــرکت های دان ــی و ش ــتگاه های دولت دس
ــی  ــاه مرخص ــک م ــت، ی ــش غیب ــت، بخش ــه غیب ــت، توجی ــازمان خدم ــاب س انتخ
تشــویقی، ارتقــا درجــه، تأخیــر در اعــزام، اعطــای تســهیالت اشــتغال زا هــم بــه 

۱۰۰ نفــر تخصیــص داده می شــود.
ــت: در  ــش گف ــی همای ــور فرع ــی و ۲۶ مح ــور اصل ــه مح ــه س ــاره ب ــا اش ــی ب کمال
ــت  ــی خدم ــتی و چرای ــل چیس ــائلی از قبی ــی مس ــه عموم ــت وظیف ــوزه خدم ح
وظیفــه عمومــی، مبانــی دینــی و حکومتــی خدمــت، کارکردهــای دفاعــی، امنیتــی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و فــردی خدمــت وظیفــه عمومــی، هــر آنچــه کــه در تحکیــم، 
تقویــت و ارتقــا شــأن و منزلــت خدمــت وظیفــه عمومــی مؤثــر اســت مــد نظــر اســت.
فرهنــگ  توســعه  و  ترویــج  گفــت:  مهارت آمــوزی  محــور  بــه  اشــاره  بــا  وی 
نوآورانــه  روش هــای  آموزشــی،  دوره هــای  کیفیــت  و  توســعه  مهارت آمــوزی، 
و  آموزشــی  نوآورانــه  الگوهــا، روش هــا و ســازوکارهای  توســعه مهارت هــا،  در 
اشــتغال پذیری ســربازان، تجــارب ملــی و بیــن المللــی، مشــاوره شــغلی، کاریابــی و 
ــان  ــا اشــتغال پذیری کارکن ــه ای اشــتغال، ارتق ــی و بیم ــای مال ــی حمایت ه کارآفرین

ــت. ــر اس ــد نظ ــات م ــه از موضوع وظیف
ــکاران  ــه هم ــوزی ب ــارت آم ــزی مه ــرارگاه مرک ــده ق ــی فرمان ــاور عال ــتیار و مش دس
همایــش اشــاره کــرد و گفــت: ســازمان های نیروهــای مســلح )ارتــش، ســپاه، 
ــل  ــازمان های کشــوری مث ــای مســلح(، س ــاع و پشــتیبانی نیروه ــا و وزارت دف فراج
وزارتخانه هــای تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، آمــوزش و پــرورش، جهــاد کشــاورزی، 
علــوم و تحقیقــات، کشــور، ورزش و جوانــان، جهاددانشــگاهی، ســازمان فنــی و حرفــه ای، 

ــد. ــن همایــش همــکاری دارن ــت علمــی ریاســت جمهــوری در ای معاون
همایــش  ســایت  آدرس  گفــت:  یــان  پا در  لــی  کما مهــر،  ز  ا نقــل  بــه 
ننــد  می توا متقاضیــان  کــه  اســت   www .confsarbazmaher .ir
ــد. ــه کنن ــه آن مراجع ب ــتر  بیش ــات  ــت اطالع ف ر و دریا ــا ث آ ــال  رس ا ــرای  ب

درخواست منابع طبیعی برای بهره گیری 
از ظرفیت سربازان وظیفه

ــی  ــع طبیع ــازمان مناب ــت س سرپرس
ــع  ــت: مناب ــور گف ــزداری کش و آبخی
ــگان حفاظــت  ــا حضــور ی ــی ب طبیع
حضــور  و  شــده  مقتــدر  بســیار 
ــی  ــع طبیع ــی در مناب ــروی انتظام نی
ــان  ــا متصرف ســبب شــده اســت ت
عرصه هــای منابــع طبیعــی احســاس 

ــد. ــا امنــی کنن ن
ــی  ــع طبیع ــازمان مناب ــت س سرپرس
و آبخیــزداری کشــور گفــت: منابــع 

طبیعــی بــا حضــور یــگان حفاظــت بســیار مقتــدر شــده و حضــور نیــروی انتظامــی در منابع 
طبیعــی ســبب شــده اســت تا متصرفــان عرصه هــای منابــع طبیعی احســاس نا امنــی کنند.
بــه گــزارش بــازارکار، عباســعلی نوبخــت بــه مناســبت هفتــه فراجــا بــا حضــور در دفتــر 
یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی از اقدامــات شــبانه روزی یــگان حفاظــت در پیشــگیری از 

تخریــب و تصــرف و حریــق در عرصــه هــای منابــع طبیعــی تشــکر کــرد.
ــع  ــه مناب ــگان حفاظــت در مجموع ــداد نیروهــای ی ــاد کشــاورزی تع ــر جه ــاون وزی مع
طبیعــی را بــه لحــاظ آمــاری پاییــن دانســت و از فرماندهــی نیــروی انتظامــی خواســت 
بــرای حفاظــت از منابــع طبیعــی کشــور و جلوگیــری از دســت انــدازی بــه اراضــی دولتی 
نیروهــای بیشــتری را در اختیــار منابــع طبیعــی در اســتان ها و شهرســتان ها قــرار دهنــد.

نوبخــت بــا بیــان اینکــه منابــع طبیعــی در ســال های گذشــته ســربازانی را تحــت عنــوان 
»امریــه«  بــه خدمــت مــی گرفــت و چنــد ســال اســت کــه از وجــود آنــان محــروم شــده 
اســت، خواســتار حضــور مجــدد ســربازان وظیفــه در منابــع طبیعــی شــد تــا عرصه هــای 

جنگلــی و مرتعــی بهتــر محافظت شــود.
سرپرســت ســازمان منابــع طبیعــی و آبخیــزداری کشــور همچنیــن گفــت: مــا متولــی 
امنیــت زیســتی و امانتــدار نســل های آینــده ایــن کشــور هســتیم و بــرای حفــظ ایــن 

ســرمایه های ارزشــمند بایــد بــه گونــه ای عمــل کنیــم تــا مدیــون آینــدگان نشــویم.
نوبخــت افــزود: آمــار حریــق جنگل هــا و مراتــع در ســال جــاری نســبت بــه مدت مشــابه 
ســال گذشــته چــه بــه لحــاظ ســطح و چــه از نظــر تعــداد فقــرات از کاهش چشــمگیری 
ــایر  ــت و س ــگان حفاظ ــای ی ــات نیروه ــه زحم ــات نتیج ــن اقدام ــوده و ای ــوردار ب برخ

کســانی اســت کــه در حــوزه ترویــج، اطالع رســانی و فرهنگســازی فعالیــت کرده انــد.
بــه گــزارش مرکــز اطــالع رســانی ســازمان منابــع طبیعــی وی همچنیــن یــادآوری کــرد: 
یــگان بــرای حفاظــت از منابــع طبیعــی از هیــچ تالشــی دســت بــر نمــی دارد و اقدامــات 
ــا مــدت مشــابه ســال  ــا امســال در مقایســه ب ــگان ســبب شــده اســت ت پیشــگیرانه ی
ــی  ــع طبیع ــای مناب ــه ه ــق را در عرص ــش حری ــد کاه ــش از ۹۰ درص ــته بی گذش

شــاهد باشــیم.

مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی
 مهارت آموزی تشریح کرد:

 سهم آموزش های مهارتی در برنامه هفتم

 به ۴۵ درصد می رسد
ــوزش متوســطه وزارت  ــاون آم مع
ــعه  ــر توس ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــه ای  ــی و حرف ــوزش هــای فن آم
ــرد و  ــد ک ــا تاکی ــتان ه و هنرس
گفــت: ســهم مــدارس مهارتــی و 
فنــی و حرفــه ای در برنامــه هفتم 

ــی رســد. ــه ۴۵ درصــد م ب
وی بــر توســعه آمــوزش هــای 
کارآفرینــی و مهارتــی در راســتای 
بــازارکار تاکیــد کــرد و گفــت:  
افــزود: در حــال حاضــر جمــع 
ــه ای  ــی و حرف ــوزان فن ــش آم دان
کشــور در ســه پایــه متوســطه بــه 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــر افزای ــزار و ۲۸ نف ــون و ۱۰۴ ه ــک میلی ی
بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار، در چنــد ســال اخیــر مســئوالن وزارت آمــوزش و پــرورش 
بــر اهمیــت رشــته های مهارتــی اشــاره کــرده و بــر لــزوم برنامــه ریــزی بــرای گســترش 

ــد. ــد کردن ــی تاکی هنرســتان های مجــاور شــهرک های صنعت
مهــدی کاظمــی معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش در نشســت خبــری 
خــود گفــت: در حــال حاضــر بــه لحــاظ فضــای آموزشــی رشــته های فناورانــه مــا فضایــی 

متناســب بــا جمعیــت دانــش آمــوزان هنرســتانی داریم.
کاظمــی بــا بیــان اینکــه آموزش هــای فنــی و حرفــه ای بایــد متناســب بــا صنایــع مــورد 
ــتان  ــی اس ــهرک های صنعت ــا ش ــه ب ــات صــورت گرفت ــا توافق ــت: ب ــد گف ــا باش ــاز م نی
ــت  ــا حمای ــتان ب ــن اس ــی ای ــهرک های صنعت ــوار ش ــتان در ج ــل هنرس ــان، چه اصفه
ــا  ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور ســاخته می شــود. ایــن توافــق ب
شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهــان صــورت گرفتــه اســت و بخشــی از آنهــا افتتــاح 
ــوزی  ــارت آم ــتای مه ــت. در راس ــداث اس ــال اح ــز در ح ــر نی ــی دیگ ــده و بخش ش
دانــش آمــوزان، دســتوراتی هــم از جانــب وزیــر کشــور به اســتانداری های سراســر کشــور 

ارســال شــده اســت

ایجاد دو هزار هنرستان مهارتی در دستور کار است
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف بلنــد مــدت مــا ایجــاد دو هــزار هنرســتان در مجــاورت 
ــز هنرســتان های  ــرای تجهی ــا ب ــی اســت؛ گفــت: بودجــه امســال م شــهرک های صنعت
کشــور ۵۰۰ میلیــارد تومــان بــوده اســت. قطعــاً ایجــاد دو هــزار هنرســتان در کوتــاه مدت 
ــهرک های  ــای ش ــک ظرفیت ه ــه کم ــا ب ــتیم ت ــالش هس ــود؛ در ت ــد ب ــن نخواه ممک

ــان تعــداد هنرســتان ها را افزایــش دهیــم. ــا آن صنعتــی و توافــق ب
معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه ســهم دانــش آمــوزان 
پایــه دهــم از رشــته های فنــی حرفــه ای ۳۷ درصــد اســت؛ گفت: آمــوزش فنــی و حرفه ای 
نیازمنــد تجهیــزات و فضــای مــورد نیــاز اســت. آمــوزش فنــی حرفــه ای بایــد مبتنــی بــر 
ــا در تأســیس هنرســتان های  ــن وجــود تالش هــای م ــا ای ــاز صنعــت کشــور باشــد ب نی
جدیــد ادامــه خواهــد داشــت بــه طــوری کــه در ســال جــاری ۶۰۰ هــزار دانــش آمــوز 
بــه تعــداد دانــش آمــوزان حاضــر در هنرســتان ها و مراکــز فنــی و حرفــه ای افــزوده شــده 

. ست ا
ــم  ــورد زده ای ــوزان حاضــر در هنرســتان ها رک ــش آم ــداد دان ــه در تع ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــه پای ــور در س ــه ای کش ــی و حرف ــوزان فن ــش آم ــع دان ــر جم ــال حاض ــت: در ح گف
متوســطه بــه یــک میلیــون و ۱۰۴ هــزار و ۲۸ نفــر افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه از ایــن 

تعــداد ۳۸۷ هــزار نفــر در پایــه دهــم در حــال تحصیــل هســتند.

شش میلیون ۶۳۹ هزار و ۴۳۱ دانش آموز در دوره های متوسطه
 در تحصیل هستند

معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش همچنیــن افــزود: مهم تریــن فعالیت 
آمــوزش و پــرورش بازگشــایی مــدارس در مهــر مــاه بــود کــه ســازماندهی و برنامــه ریــزی 

بــرای یکســال تحصیلــی ۱۶ میلیــون دانــش آمــوز را فراهــم می کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه در پــروژه مهــر فعالیــت و برنامــه ریــزی بــرای یــک ســال تحصیلــی 
صــورت گرفتــه اســت، افــزود: در ۲۵ مــاه گذشــته آمــوزش غیــر حضــوری داشــتیم کــه به 

هیــچ عنــوان نمی توانــد جایگزیــن آمــوزش حضــوری شــود.
مجــری پــروژه مهــر وزارت آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: در تحقیقــات بســیاری از جملــه 
مایکروســافت نشــان داد آمــوزش غیــر حضــوری در بهتریــن حالــت حداکثــر ۵۰ درصــد 
یادگیــری را فراهــم مــی کنــد کــه برایــن اســاس آمــوزش حضــوری مــد نظــر قــرار گرفت.
کاظمــی خاطــر نشــان کــرد: امســال بــه منظــور آغــاز مهــری بــا نشــاط جشــن نمادیــن 
بــا حضــور رئیــس جمهــور و در ســایر اســتان ها بــا معاونــان وزارت آمــوزش و پــرورش و 

نماینــدگان اســتانی برگــزار شــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد زمینــه علــم آمــوزی و پژوهــش فراهــم شــود، گفــت: اگــر 
بــه دنبــال ایــران قــوی هســتیم، ضــرورت علــم و پژوهــش بایــد درک شــود امــا بــا وجــود 
همــه برنامــه ریزی هــا برخــی بــه دنبــال برهــم زدن فضــای مدرســه بودنــد تــا با اســتفاده 
ــی  ــد و برخ ــک کنن ــا را تحری ــوزان، آنه ــش آم ــن دان ــکاوی در س ــات و کنج از هیجان

اغتشاشــات را بــه مدرســه بکشــانند کــه خوشــبختانه ایــن اقــدام کنتــرل شــد.
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش افــزود: اگــر جایــی تعــدادی انــدک در مقابــل ۱۶ میلیون 
ــرای آنهــا بایــد  دانــش آمــوز اقدامــی هــم انجــام دهنــد، محیــط و شــرایط فرهنگــی ب

فراهــم کنیــم.
کاظمــی یــادآور شــد: حضــور جوانــان و نوجوانــان در پیــاده روی، اجــرای شــعرهای آیینی 
ــد و  ــه فهــم و شــعور و آگاهــی رســیده ان ــوزان ب ــش آم ــن اســت کــه دان نشــان از ای
اســتکبار از طریــق رســانه ســعی در بزرگنمایــی ســاختارهایی در کشــور صــورت 

گرفــت کــه چنیــن نبــود.

در نشست با نخبگان استان یزد مطرح شدکاظمی در پاسخ به بازارکار مطرح کرد:

نظر رئیس سازمان استخدامی کشور درباره رسمی شدن

 نیرو های قراردادی و مقوله بهره وری

رئیــس ســازمان اســتخدامی کشــور 
گفــت: افزایــش بهــره وری دســتگاه های 
اجرایــی و دولتــی خواســته ای همگانــی 

اســت.
میثــم لطیفــی در نشســت بــا نخبــگان 
ــت:  ــزد گف و صاحــب نظــران اســتان ی
بیــن علــم و حکمــت فــرق وجــود دارد؛ 
علــم بــه معنــی دانســتن و حکمــت بــه 
معنــای توانایــی بــه کار بــردن دانســته 
هاســت و بایــد بــه تفــاوت ایــن دو معنــا 

توجــه داشــت.
در  وری  بهــره  بــر  تاکیــد  بــا  وی 

ــتگاه ها  ــره وری در دس ــش به ــت: افزای ــی گف ــی و دولت ــتگاه های اجرای دس
از مطالبــات رئیــس جمهــور اســت کــه بایــد در ایــن راســتا تــالش مجدانــه 
ــم. ــتگاه ها نداری ــره وری در دس ــر از به ــی غی ــه راه ــرد، چراک ــورت گی ص

رئیــس ســازمان اســتخدامی کشــور دربــاره رســمی شــدن نیرو هــای 
قــراردادی اظهــار داشــت: آیــا بــا رســمی شــدن نیرو هــای قــراردادی بهــره 
ــان  ــاله را نش ــن مس ــالف ای ــای خ ــی گزاره ه ــد؟ برخ ــش می یاب وری افزای

می دهنــد.

لطیفــی ادامــه داد: ماهانــه بــه ۶ میلیون 
ــم و در  ــوق می دهی ــور حق ــر در کش نف
مــاه گذشــته ۶۸ هــزار میلیــارد تومــان 
حقــوق و دســتمزد بــه کارکنــان دولــت 
ایــن  پرداخــت شــد. همچنیــن در 
ــران  ــب نظ ــدادی از صاح ــت تع نشس
اســتان پیرامــون مســائل و ســاختار 
اداری  ســیتم  آســیب های  و  اداری 

ــد. ــرح کردن ــی مط ــور مباحث کش
ــی  ــص در برخ ــروی متخص ــود نی کمب
کاغــذ  و  اداری  بروکراســی  ارگانهــا، 
بــازی، عــدم خالقیــت و انگیــزه پاییــن 
ــی  ــاختمان های اداری، اجرای ــی س ــودن برخ ــوده ب ــان، فرس ــی کارکن بعض
نشــدن بعضــی مصوبــات مجلــس، نبــود ســامانه بــروز بــرای میــزان اجــرای 
قوانیــن، نبــود آمــوزش کافــی در راســتای رســته شــغلی کارکنــان و نبــود 
ــه  ــداف از جمل ــا اه ــتگاه ها متناســب ب ــاخت مناســب در برخــی دس زیرس

ــه مطــرح شــد. ــود ک ــواردی ب م

آیت اهلل ناصری: 

سیستم استخدامی کشور به تحول و تغییر نیاز دارد
ــی از  ــت: بعض ــزد گف ــه ی ــام جمع ام
ــت  ــال پش ــه دنب ــوان ب ــای ج نیروه
میزنشــینی هســتند در حالــی کــه 
ــد  ــی بای ــه ایران ــوان و نخب ــروی ج نی
ــد. ــرفت باش ــد و پیش ــال تولی ــه دنب ب
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس در 
یــزد، آیــت اهلل محمدرضــا ناصــری 
ــاون  ــا مع ــدار ب ــان دی ــزدی، در جری ی
رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان 
ــه  ــان این ک ــا بی ــتخدامی کشــور، ب اس
نظــام جمهــوری اســالمی نیازمنــد 
ــرد:  ــار ک ــی اســت، اظه ــاء کیف ارتق
بــرای نظــام مدیریتــی، کارمنــدی، 

ــون  ــده و اکن ــزی ش ــه ری ــل برنام ــالیان قب ــور از س ــری و... کش کارگ
نیازمنــد بازنگــری در بعضــی از برنامــه هــا و قوانیــن اســت.

وی افــزود: ایــن مشــکالت بایــد توســط مدیــران دولتــی و بــا مشــارکت 
ــا همــان روش هــای قبلــی  مــردم حــل شــود و اگــر مدیــران بخواهنــد ب

بــه فعالیــت ادامــه دهنــد، هیــچ تحولــی رخ نخواهــد داد.
امــام جمعــه یــزد ادامــه داد: از حــدود ۱۰۰ ســال پیــش غربــی هــا نــگاه 
ویــژه ای بــه آمــوزش داشــتند زیــرا آمــوزش پایــه ارتقــا و ســالمت جامعه 
اســت و اگــر ایــن موضــوع درســت شــود، بقیــه آن نیــز اصــالح مــی شــود.

ــد،  ــا گرفتن ــا از م ــی ه ــه غرب ــی ک ــن موضوع ــرد: اولی ــد ک ناصــری تاکی
ــر محــور  ــد کــه مــدارس ب ــه نحــوی برنامــه ریــزی کردن ــود و ب تدیــن ب

ــد. ــت کنن ــا تبعی ــی ه ــای غرب ــد و از الگوه ــن حرکــت نکنن دی
ــزوم تحــول در سیســتم آموزشــی  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــه ب ــی فقی ــده ول نماین

ــن، تفکــر و  ــرد: تدی ــوان ک کشــور عن
تعقــل در طول ۱۰۰ ســال گذشــته در 
مــدارس و سیســتم آموزشــی تضعیــف 
شــده کــه ایــن مــوارد بایــد بــا ایجــاد 
تحــول در سیســتم آموزشــی، تقویــت 

شــود.
ــزد عنــوان کــرد: ایــن  امــام جمعــه ی
موضــوع متاســفانه حتــی در دانشــگاه 
ــه آن  ــه نتیج ــود دارد ک ــز وج ــا نی ه
فــارغ التحصیلــی تعــداد زیــادی افــراد 
ــه بســیاری از  ــارت اســت ک ــد مه فاق
ــت  ــی و خالقی ــدرت کارآفرین ــا ق آنه

ــد. ندارن
ــا بیــان اینکــه ایــن روال حتــی در سیســتم مدیریتــی کشــور نیــز  وی ب
تاثیرگــذار خواهــد بــود، افــزود: اگــر افــراد از زمــان کودکــی و در دوران 
تحصیــل افــرادی متدیــن، شــجاع، خــالق و دارای قــدرت تفکــر و تعقــل 
بــار نیاینــد، در مدیریــت نیــز دچــار ضعــف خواهنــد بــود و شــاید همیــن 
ــان هــم  ــا همچن ــران م ضعــف اســت کــه ســبب شــده کــه برخــی مدی
مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی مدنظــر رهبــر معظــم انقــالب را درک نکننــد و 

نتواننــد بــه اهــداف مدنظــر دســت پیــدا کننــد.
ــا بیــان اینکــه جوانــان مــا امــروز  نماینــده ولــی فقیــه در اســتان یــزد ب
بــه دنبــال پشــت میزنشــینی هســتند، خاطرنشــان کــرد: ایــن در حالــی 
اســت کــه نیــروی جــوان و نخبــه ایرانــی بایــد بــه دنبــال تولیــد و تحــول 

باشــد تــا بتوانیــم بــه پیشــرفت دســت پیــدا کنیــم.

کارشناس کسب وکارهای اینترنتی:

 ناآرامی ها، کسب و کار ۱۰ میلیون نفر را با مشکل مواجه کرد
کارشــناس کســب وکارهای مجــازی بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۰ میلیــون نفــر در 
کشــور در حــوزه کســب وکارهای اینترنتــی فعــال هســتند، گفــت: اغتشاشــات 
اخیــر کــه ســبب اعمــال محدودیت هایــی در اینترنــت شــده، باعــث شــد تــا 
بســیاری از کســب وکارهایی کــه در بســتر اینترنــت و فضــای مجــازی فعالیــت 

دارنــد بــا ضررهــای هنگفتــی روبــرو شــوند.
کارشــناس کســب وکارهای مجــازی بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۰ میلیــون نفــر در 
کشــور در حــوزه کســب وکارهای اینترنتــی فعــال هســتند، گفــت: ناآرامــی 
ــت شــده، باعــث  ــی در اینترن ــر کــه ســبب اعمــال محدودیت های هــای اخی
شــد تــا بســیاری از کســب وکارهایی کــه در بســتر اینترنــت و فضــای مجــازی 

فعالیــت دارنــد بــا ضررهــای هنگفتــی روبــرو شــوند.
ــک  ــت ی ــت: اینترن ــار داش ــا اظه ــا ایرن ــو ب ــدی در گفت وگ ــود راش محم
ــبب  ــه س ــر ک ــات اخی ــود و اغتشاش ــوب می ش ــور محس ــاخت در کش زیرس
اعمــال محدودیت هایــی در اینترنــت شــده، بســیاری از کســب وکارها 
به خاطــر ایــن محدودیــت نتوانســتند ســفارش ها را بپذیرنــد و بــه مشــتری ها 

خدمات رســانی کننــد.
ــی  ــه قطع ــر ب ــات منج ــه اغتشاش ــر ک ــد روز اخی ــن چن ــزود: در همی وی اف
ــی  ــت و کس ــیده اس ــان نرس ــت صاحب ــه دس ــفارش ها ب ــد، س ــت ش اینترن

پاســخگو نیســت.
کارشــناس کســب وکارهای اینترنتــی بــا بیــان اینکــه اعمــال محدودیت هایــی 
در اینترنــت بــه دلیــل اغتشاشــات باعــث کاهــش اعتمــاد مــردم بــه 

کســب وکارهای اینترنتــی شــد، گفــت: ایــن امــر موجــب می شــود تــا کســانی 
کــه قصــد ســرمایه گذاری در کســب وکارهای اینترنتــی و کمــک بــه اقتصــاد 

دیجیتــال دارنــد، مــردد شــوند.
وی ادامــه داد: آمارهایــی از ضررهــای روزانــه ۵۰۰ هــزار تومانــی بــه بــاال بــه هر 
کســب وکارهای اینترنتــی وجــود دارد کــه اکنــون تعــدادی از آنهــا بالتکلیــف 

. هستند
راشــدی بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۰ میلیون نفــر در کشــور درگیر کســب وکارهای 
اینترنتــی هســتند، گفــت: یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار کســب وکار در فضــای 
اینســتاگرام وجــود دارد کــه به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم نیــروی کار 

دارنــد.
وی تاکیــد کــرد: ضررهــای کســب وکارهای اینترنتــی به صــورت دفعــی خــود 
را نشــان نمی دهــد؛ بلکــه به صــورت تدریجــی خواهــد بــود و یکــی از مســائل 

باعــث بیــکاری و وقــوع آســیب های اجتماعــی می شــود.
ــر ارتباطــات  ــه اینکــه وزی ــا اشــاره ب ــی ب کارشــناس کســب وکارهای اینترنت
ــی  ــه پلتفرم های ــه ب ــی ک ــب کارهای ــرای کس ــی ب ــته حمایت ــن بس از تدوی
داخلــی  مهاجــرت کننــد، خبــر داده اســت، گفــت: ایــن اقــدام خوبــی اســت، 
درصورتی کــه پلتفرم هــای داخلــی تقویــت شــوند و بــا پلتفرم هــای خارجــی 
دارای رقابــت باشــند تــا مــردم بــا رغبت بیشــتری بــه این بســترها وارد شــوند.

ــن  ــیاری بی ــاختی بس ــالف زیرس ــون اخت ــرد: اکن ــان ک ــدی خاطرنش راش
ــرد. ــرار گی ــه ق ــد موردتوج ــه بای ــت ک ــی اس ــی و خارج ــای داخل پلتفرم ه

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اعالم کرد

استخدام ۳۰۰ کارشناس گیاه پزشکی برای تقویت قرنطینه گیاهی
سـخنگوی کمیسـیون کشـاورزی مجلس، گفـت: با پیگیری هـای مجلس و 
سـازمان حفظ نباتات مقرر شـده اسـت ۳۰۰ نفر کارشـناس گیاه پزشـکی 
)حفـظ نباتـات( بـرای تقویـت قرنطینه گیاهی به اسـتخدام سـازمان حفظ 

نباتـات درآیند.
بـه گـزارش بـازار بـه نقـل از خانـه ملـت، ذبیـح اهلل اعظمـی سـاردوئی 
سـخنگوی کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت 
قرنطینـه  کارشـناس  اسـتخدام  در خصـوص  اسـالمی،  شـورای  مجلـس 
محصـوالت کشـاورزی و باغـی، گفت:یکـی از بخش های مهـم حفظ نباتات 
موضـوع قرنطینـه اسـت. مقرر شـده بـه منظور تقویـت این حـوزه تعدادی 
کارشـناس یـا مـدرک تحصیلـی مرتبـط در پسـت های سـازمانی خالـی 

حفـظ نباتات مسـتقر شـوند.
نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآباد در مجلس شـورای اسـالمی، ادامه داد: 
بـا توجـه بـه اینکـه موضـوع قرنطینه هـای گیاهـی یکـی از اقدامـات مهم 
بـرای جلوگیـری از ورود آفـات و بیماری هـا بـه داخـل کشـور و جابجایـی 
آن بیـن اسـتان ها اسـت بـه همیـن دلیـل ایـن تصمیم اتخاذ شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکه با پیگیری های مجلس شـورای اسـالمی و سـازمان 

حفـظ نباتـات مقـرر شـده اسـت ۳۰۰ نفر کارشـناس گیاه پزشـکی )حفظ 
نباتات( به اسـتخدام این سـازمان درآورده شـوند و در اسـتان های مختلف 
مشـغول بـه فعالیت گردند، افـزود: اسـتخدام کارشناسـان قرنطینه گیاهی 
قـدم بسـیار مهمـی در راسـتای جلوگیـری و ردیابـی آفـات و بیماری های 

بـرای ورود بـه کشـور و تبادل آنها بین اسـتان ها اسـت.
ایـن نماینـده مردم در مجلس شـورای اسـالمی بـا تاکید بر اینکـه به دلیل 
عـدم توجـه به قرنطینـه گیاهی آفاتی ماننـد مگس مدیترانه ای و سوسـک 
حنایـی خرمـا وارد کشـور شـدند، عنـوان کرد: سوسـک حنایـی خرما پس 
از ورود بـه سـراوان بـه دلیل عـدم وجود پسـت های قرنطینه بین اسـتانی، 
عـالوه بـر اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان جنـوب اسـتان کرمـان و اسـتان 

هرمـزگان را درنوردیده اسـت.
سـخنگوی کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت 
مجلـس شـورای اسـالمی، تصریـح کـرد: معمـوال ایسـتگاه های قرنطینـه 
گیاهـی در کنـار ایسـتگاه های پلیـس، گمـرکات، بنـادر و فرودگاه هـا قرار 
دارنـد و از ورود و جابجایـی نهال هـا آلـوده و آفـات جلوگیـری می کننـد.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری

کمبود ۶۰ هزار مربی در آموزش و پرورش
معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت 
ــت: در حــال  ــرورش  گف ــوزش و پ آم
ــی  ــم ول ــی داری ــزار مرب ــر ۴۲ ه حاض

ــم.  ــم داری ــی ک ــزار مرب ۶۰ ه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســاالنه از 
ــاده ۲۸  ــتخدامی م ــون اس ــق آزم طری
ــا  ــه م ــر ب ــزار نف ــر از ه ــزی کمت چی
ــن  ــت: همچنی ــد گف اختصــاص می دهن
از طریــق دانشــگاه فرهنگیــان رشــته های امــور تربیتــی و مشــاوره راه انــدازی شــده، 
ــر در ســال  ــزار و ۳۰۰ نف ــار ه ــر جــذب می شــوند. چه ــه در ســال جــاری ۵۰۰ نف ک
خروجــی بازنشســتگی در ایــن بخــش اســت و حــدود ۳۵ هــزار نفــر در امــور مشــاوره 

ــم. ــرو داری ــود نی کمب
باقــرزاده در نشســت خبــری خــود همچنیــن از مربیــان طــرح امیــن گفــت و تاکیــد 
کــرد: ایــن نیروهــا مبلــغ اعزامــی از حــوزه بــه مــدارس هســتند. ســاعت حضورشــان 
ــت،  ــاز جماع ــزاری نم ــتند. در برگ ــت نیس ــام وق ــت و تم ــدود اس ــدارس مح در م
جلســات پرســش پاســخ دینــی و آمــوزش احــکام و برگــزاری مناســبت های مذهبــی 
ــر  ــا آخ ــه ت ــتند ک ــر هس ــزار نف ــدود ۲۰ ه ــال ح ــد. فع ــک می کنن ــدارس کم ــه م ب
ســال پیــش بینــی می شــود بــه ۲۵ هــزار نفــر برســند. مــا امــروز ۳۳ هــزار نمازخانــه 
ــه شــده اســت و  ــه نمازخان ــل ب ــم و ۲۲ هــزار و ۶۰۰ کالس کــه تبدی مســتقل داری

ــود. ــوره اداره می ش ــورت چندمنظ ــه ص ــد ب ــزار و ۹۷۰ واح ۱۲ ه

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش خبر داد
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با حضور رئیس جمهوری؛      ◄
قهرمانان ورزشی به عنوان معلم 
تربیت بدنی استخدام می شوند

نتایج آزمون های مالیاتی وآزمون استخدامی 
دانشگاه های وزارت بهداشت اواخر آبان اعالم می شود

معاون وزیر آموزش و پرورش: ◄
دوازدهمین همایش ملی نخبگان برگزار می شود

شــعار  بــا  نخبــگان  ملــی  همایــش  دوازدهمیــن 
ــت  ــه هم ــران« ب ــرآمدی ای ــگان، س ــی نخب »حکمران

می شــود. برگــزار  نخبــگان  ملــی  بنیــاد 
بــه گــزارش بــازارکار، دوازدهمیــن همایــش ملــی 
نخبــگان، بــه مــدت دو روز )سه شــنبه و چهارشــنبه( در 

ــود. ــزار می ش ــاه برگ ــخ ۲۶ و ۲۷ مهرم تاری
براســاس اعــام دبیرخانــه برگــزاری ایــن همایــش، روز 
ــی از  ــان جمع ــگان میزب ــی نخب ــاد مل ــاه، بنی ۲۶ مهرم
ــئوالن  ــن مس ــر و همچنی ــتعدادهای برت ــگان و اس نخب

ارشــد نظــام از جملــه رئیس جمهــوری و هیئــت همــراه 
اســت.

ــه نقــل از پایــگاه اطاع رســانی بنیــاد ملــی نخبــگان،  ب
همچنیــن بــا هماهنگی هــای صــورت گرفتــه افتتاحیــه 
و اختتامیــه ایــن رویــداد در یــک روز انجــام و بــا 
توجــه بــه شــعار همایــش، در پنل هــای تخصصــی 
ــون  ــی همچ ــی در مقوله های ــی نخبگان ــگاه حکمران جای
ــم و  ــاد«، »عل ــی«، »اقتص ــی و خارج ــت داخل »سیاس

ــود. ــی می ش ــانه« بررس ــگ و رس ــت« و »فرهن صنع

معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور  ◄

ــرای  ــه اج ــت: زمین ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم ــاون وزی مع
ــموالن و  ــتخدام مش ــوع اس ــان و موض ــرباز قهرم ــون س قان
ــود. ــم می ش ــی فراه ــت بدن ــم تربی ــوان معل ــه عن ــان ب قهرمان

ــرای  ــه اج ــت: زمین ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم ــاون وزی مع
ــموالن و  ــتخدام مش ــوع اس ــان و موض ــرباز قهرم ــون س قان
بــه گــزارش بــازارکار، صــادق ســتاری فــرد در جلســه 
مشــترک رؤســای فدراســیون های ورزشــی در آکادمــی ملــی 
المپیــک گفــت: بــه اقتضــای شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی 
ــات  ــه تفریح ــاز ب ــا نی ــدی م ــای ج ــی از نیازه ــروز، یک ام
ســالم، ایجــاد فرصت هایــی بــرای تخلیــه هیجانــات کــودکان 
ــر شــدن  ــات فراغــت و فراگی ــی ســازی اوق ــان، غن و نوجوان

ــم. ــگان داری ــرای هم ورزش ب
ســتاری فــرد عنــوان کــرد: بــرای اولیــن بــار در طــول ایــن 
ســال ها بــا رویکــرد حمایتــی وزیــر ورزش، فدراســیون 
ــت  ــرار گرف ــی ق ــت مال ــورد حمای ــوزی م ــش آم ورزش دان
کــه الزم اســت از دکتــر ســجادی تشــکر کنــم البتــه همیــن 
ــی  ــه مل ــس کمیت ــا رئی ــروی وف ــار را از خس ــع و انتظ توق
المپیــک نیــز دارم کــه بــرای ورزش دانــش آمــوزی کــه در 
۳۰ رشــته ورزشــی در حــال فعالیــت اســت برنامــه ریــزی و 

اقــدام شــود.
ــری  ــا پیگی ــث اقتصــاد ورزش ب ــت: از حی ــر گف ــاون وزی مع
وزیــر آمــوزش و پــرورش و همراهــی دولــت، ســازمان برنامــه 
ــزات  ــرای تجهی ــان ب ــارد توم ــال ۱۱۰ میلی ــه امس و بودج
ورزشــی پیــش بینــی شــد کــه بــه زودی ســامانه ای در ایــن 
بــاره راه انــدازی خواهــد شــد تــا بتوانیــم بــه تولیــد ملــی و 

اقتصــاد کشــور کمــک کنیــم.
ســتاری فــرد همچنیــن خبــر داد: بــا پیگیــری وزیــر 
آمــوزش و پــرورش و موافقــت ســازمان اداری و اســتخدامی 
زمینــه اجــرای قانــون ســرباز قهرمــان و موضــوع اســتخدام 
ــی  ــت بدن ــم تربی ــوان معل ــه عن ــان ب ــموالن و قهرمان مش

فراهــم می شــود.

آزمون هــای  امــور  معــاون 
ســازمان ســنجش آمــوزش 
کشــور از برگــزاری آزمــون 
مأمــوران  ســطح  تعییــن 
امــور  ســازمان  مالیاتــی 
مالیاتــی، پنجمیــن آزمــون 
اعضــای  انتخــاب  ورودی 
رســمی  مشــاوران  جامعــه 
مالیاتــی و آزمــون اســتخدامی 
ــکی  ــوم پزش ــگاه های عل دانش

داد. خبــر  ســال ۱۴۰۱  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
ــازمان  ــای س ــور آزمون ه ــاون ام ــی مع ــن مروت ــازارکار، حس ــزارش ب ــه گ ب
ســنجش آمــوزش کشــور  از برگــزاری آزمــون تعییــن ســطح مأمــوران مالیاتــی 
ــه  ــای جامع ــاب اعض ــون ورودی انتخ ــن آزم ــی، پنجمی ــور مالیات ــازمان ام س
مشــاوران رســمی مالیاتــی و آزمــون اســتخدامی دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
ــه ۲۲  ــال ۱۴۰۱ در روز جمع ــکی س ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
مهــر مــاه در ۳۱ مرکــز اســتان در سراســر کشــور خبــر داد و گفــت: ۱۵ هــزار 
ــور  ــازمان ام ــی س ــوران مالیات ــن ســطح مأم ــون تعیی و ۳۹۴ متقاضــی در آزم
مالیاتــی ثبت نــام کردنــد کــه از ایــن تعــداد ۲۷ درصــد زن و ۷۳ درصــد مــرد 
هســتند و ایــن آزمــون صبــح روز جمعــه ۲۲ مهــر مــاه در ۳۱ حــوزه امتحانــی 
ــز  ــی در ۳۱ مرک ــوزه فرع ــی و ۶۰ ح ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس در دانش

اســتان در سراســر کشــور برگــزار شــد.
وی همچنیــن دربــاره پنجمیــن آزمــون ورودی انتخــاب اعضــای جامعــه 
مشــاوران رســمی مالیاتــی نیــز یــادآور شــد: ۴ هــزار و ۲۷۱ متقاضــی در ایــن 
ــرد و ۲۴ درصــد زن هســتند  ــا م ــد کــه ۷۶ درصــد آنه آزمــون شــرکت کردن
ــی در  ــوزه امتحان ــاه در ۳۲ ح ــر م ــه ۲۲ مه ــح روز جمع ــون صب ــن آزم و ای
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی و ۵۴ حــوزه فرعــی در ۳۱ مرکــز اســتان 

در سراســر کشــور برگــزار شــد.
معــاون امــور آزمون هــای ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور در مــورد آزمــون 
اســتخدامی دانشــگاه های علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی وزارت 
ــزار و  ــت: ۱۳ ه ــز گف ــال ۱۴۰۱ نی ــکی س ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
۳۰۸ متقاضــی در ایــن آزمــون شــرکت کردنــد کــه ۴۰ درصــد آنهــا مــرد و ۶۰ 
درصــد زن هســتند و ایــن آزمــون صبــح روز جمعــه ۲۲ مهــر مــاه در ۳۴ حــوزه 
امتحانــی در دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی و ۵۶ حــوزه فرعــی در ۳۱ 

مرکــز اســتان در سراســر کشــور برگــزار شــد.
مروتــی در پایــان خاطرنشــان کــرد: نتایــج ایــن آزمون هــا اواخــر آبــان مــاه از 
ــق درگاه اطاع رســانی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور اعــام خواهــد  طری

شــد.

دعوت به همکاری

شرایط عمومی
متدیـن بـه دیـن اسـام )التزام عملی بـه فرایض دینـی و آگاهی داشـتن به احکام 

شـرعی در حـد نیـاز و قرائت و روان خوانی قـرآن کریم(.
تابعیت جمهوری اسامی ایران)ایرانی االصل بودن و عدم سابقه تابعیت بیگانه(.

ایمـان بـه انقـاب اسـامی و نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی ایـران و آمادگـی 
فـداکاری در راه تحقـق اهـداف آن.

اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقة فقیه.
عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی ایران .

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

نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
داشـتن سـامت روانـی و جسـمانی متناسـب بـا خدمـت مورد نظـر برابـر گواهی 

ادارة بهداشـت و درمـان نیـروی دریایـی.
سـپردن تعهـد کافـی مبنـی بـر پرداخـت دو برابـر هزینه هـای دوره آموزشـی در 

صـورت اسـتعفاء یـا اخـراج برابر قوانیـن و مقـررات ارتش جمهـوری اسـامی ایران.
کسـانی کـه بـه عنـوان عضـو به نیـروی دریایـی ارتـش جمهـوری اسـامی ایران 
می پیوندنـد بایـد بـرای رزمنـده شـدن وارد شـوند و جهت پاسـداری از اسـتقال، 
تمامیـت ارضـی، نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی ایـران و ادامـه راه شـهیدان، 
آمادگـی خدمـت در هـر یـک از یگان هـای تابعـه نیـروی دریایی ارتـش جمهوری 

اسـامی ایـران متناسـب بـا نیاز سـازمانی را داشـته باشـند.
شـاخصه های تدیـن، انقابـی بـودن، روحیـه ایثـار و فـداکاری و انگیـزه خدمتـی 

بعنـوان یـک اصـل در همـه مراحـل مـورد توجـه قـرار می گیـرد.
اسـتخدام افـراد به منظـور مرتفع نمودن مشـکات اقتصـادی آنان نبـوده و جذب 

و اسـتخدام براسـاس نیاز سـازمان می باشد .
دارا بودن سامت جسم و روان برابر معاینات پزشکی.

حداقل قد ۱۶۵ سانتی متر

شرایط اختصاصی
نداشتن تعهد خدمت به سایر سازمان ها و ارگان های دولتی و بخش خصوصی.

حداقل معدل در رشـته های مهندسـی ۱۳ و رشـته های غیر مهندسـی ۱۴ می باشـد 
و جهـت داوطالبـان کارمنـد تجربی با مـدرک دیپلم حداقل معـدل کل ۱۳ تعیین 

گردیده اسـت.
بـا  مرتبـط  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  تأییـد  مـورد  دیپلـم  مـدرک  بـودن  دارا 
ارائـه  غیرمرتبـط،  دیپلـم  داشـتن  در صـورت  و  تجربـی  کارمنـد  تخصص هـای 
گواهینامـه مهـارت فنـی از مراکز آمـوزش فنی و حرفه ای در راسـتای رشـته ثبت 

نامـی الزامـی می باشـد.
اسـتخدام مشـمولین وظیفه عمومی مسـتلزم ارائه مسـتندات دال بر رسـیدگی به 
وضـع مشـمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی ناجا می باشـد )اسـتخدام مشـمولین 

غائـب و دارنـدگان کارت معافیت پزشـکی ممنوع می باشـد(
سپردن تعهد خدمتی برابر قوانین ارتش جمهوری اسامی ایران

موفقیـت در آزمـون ورودی، معاینـات پزشـکی، آمادگی جسـمانی و صاحیـت هـای 
گزینشـی از اهمیـت ویـژه ای برخوردار می باشـد. ضمناً جهت داوطلبان رشـته های 

کارمنـد تجربـی، قبولـی در آزمـون عملی الزامی اسـت.
نیروهـای مسـلح خدمـت نموده انـد  داوطلبانـی کـه قبـًا بصـورت پیمانـی در 

گردنـد. اسـتخدام  پیمانـی  بصـورت  مجـدداً  نمی تواننـد 

شرایط سنی
شـرط سـنی بـرای داوطلبـان کارمنـدان تجربی )مـدرک دیپلم( حداکثر ۲۶ سـال ، 

داوطلبین افسری پیمانی و کارمندی علمی)مدرک کارشناسی( حداکثر ۲۸ سال و کارشناسی 
ارشـد ۲۹ سـال بوده و مبنای محاسـبه سـن اول فروردین ماه سـال جاری می باشد.

مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثرسن داوطلب اضافه می گردد.
فرزنـدان معظـم شـهداء، آزادگان ازکار افتـاده کلـی و جانبازان ازکارافتـاده کلی از 
شـروط سـن و معـدل معاف می باشـند( ارائـه مدرک معتبـر از بنیاد شـهید و امور 

ایثارگـران در ایـن خصـوص الزامی می باشـد .
د( نکاتـی کـه ضـروری اسـت داوطلبـان گرامـی بـه آن توجـه کافـی 

مبـذول نماینـد:
در هـر مرحلـه از گزینـش کـه مشـخص گـردد داوطلـب فاقد شـرایط اعام شـده 
مـی باشـد بافاصلـه از ادامـه مراحـل گزینـش وی جلوگیـری بعمل خواهـد آمد.

مدت قرارداد نظامیان پیمانی ۵ سـال و کارمندان پیمانی ۶ سـال می باشـد لیکن 
کارکنـان مربوطـه پس از اتمـام دوره پیمانـی در صورت نیاز نیـروی دریایی ارتش 
جمهـوری اسـامی ایـران، تمایل فـردی و احراز شـرایط الزم، وفق مقـررات جاری 

از پیمانـی به رسـمی تبدیل وضعیت خواهند شـد.
خدمـت کارکنـان پیمانی به منزله انجـام خدمت دوره ضرورت تلقـی گردیده و در 
صورتـی کـه قبـل از خاتمـه تعهـد به هـر علت از خدمـت رها  شـوند برابـر قانون 

خدمـت وظیفـه عمومی با آنـان رفتار خواهد شـد.
امتیازها

کلیـه پذیرفتـه شـدگان پـس از اتمـام دوره آموزش بـه رتبه/درجه مصـوب نائل و 
از امتیـازات مربـوط بـه طرح نظـام هماهنگ پرداخـت حقوق کارکنـان دولت، وام 
هـای مصـوب، کارت اعتبـاری حکمـت، بیمـه خدمات درمانـی، بیمه عمر و سـایر 

خدمـات رفاهـی برابر مقـررات موجـود برخوردار خواهند شـد.
همسـر و فرزنـدان پذیرفتـه شـدگان بـه  عنوان افـراد تحـت تکفل آنـان منظور  و 
کارکنـان اسـتخدام شـده و عائلـه تحـت تکفـل آنـان از تسـهیات بیمـه خدمات 

درمانـی و بیمـه عمـر برابـر ضوابط برخـوردار خواهند شـد.
مـدت آمـوزش بـرای داوطلبان افسـری پیمانی حداقـل ۶ ماه شـبانه روزی و برای 
داوطلبـان کارمنـدی حداقل ۴۵ روز بصورت شـبانه روزی می باشـد و در این مدت 
کلیـه هزینه هـا از قبیـل: وسـایل کمـک آموزشـی، خـوراک، پوشـاک، بهداشـت و 
درمـان و اسـکان بـه عهـده نیـروی دریایی خواهد بـود و همچنیـن ماهیانه مبلغی 

بعنـوان حقـوق برابـر قوانیـن و مقـررات جاری به آنـان پرداخت خواهد شـد.
تبصـره: در خصـوص اعطـاء امتیـازات مربـوط به عائلـه تحت تکفل مسـتخدمین، 

وفـق ضوابـط جاری اقـدام خواهد شـد.

مدارك مورد نیاز برای ثبت نام
۴ قطعه عکس ۴*۳پشت نویسی شده

اصـل و روگرفـت مـدرک تحصیلی مرتبط یا گواهـی موقت پایـان تحصیات برای 
علمی کارمندان 

اصـل و روگرفـت مـدرک دیپلـم مرتبـط بـرای کارمنـدان تجربـی و در صـورت 
نداشـتن دیپلـم مرتبـط، ارائـه مدرک دیپلـم غیرمرتبط بـه همراه داشـتن گواهی 

مهـارت فنـی از مراکـز فنـی حرفـه ای الزامـی می باشـد .
اصل شناسنامه و یک سری روگرفت ازتمامی صفحات

اصل و روگرفت کارت ملی یا اباغیه شماره ملی
اصـل و روگرفـت کارت پایـان خدمـت یـا گواهی اشـتغال به خدمت یـا برگه اعزام 

بـه خدمت یا گواهی اشـتغال بـه تحصیل
و  مسـلح  نیروهـای  فرزنـدان  آزادگان،  جانبـازان،  شـهدا،  یـک  درجـه  خانـواده 
داوطلبیـن بسـیج بایسـتی هنـگام ثبت نـام اصل و روگرفـت نامه معتبـر از مراجع 

ذی صـاح دال بـر مشـمولیت خـود را ارائـه نماینـد .
واریـز مبلـغ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیون و پانصد هزار ریال( به شـماره حسـاب 
۵۱۵۱۵۷۹۰۰۷۰۰۸ بانـک سـپه) بنـام عوایـد تمرکـزی نداجا(  و ارائـه اصل برگة 

واریـزی در زمـان ثبت نـام. )ضمناً مبلغ واریزی قابل اسـترداد نمی باشـد(.
دارنـدگان مدارکـی کـه مشـمول طـرح می باشـند، بـه هنـگام ثبت نـام روگرفت 

گواهـی اتمـام طـرح و یـا معافیـت از آن را ارائـه نمایند.
شـایان ذکر اسـت اصـل مدارک ارائه شـده  به منظـور ثبت نام صرفـاً جهت رؤیت 
مسـئولین دفاتـر اسـتخدام مـی باشـد و پـس از بررسـی در زمـان ثبت نـام عیناً به 

داوطلبیـن اعـاده می گردد.

نحوه ثبت نام
ثبـت نـام از داوطلبـان بـه  صـورت حضـوری انجـام می شـود و بـه مدارکـی کـه با 

پسـت ارسـال شـود ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد.
بـا توجـه به محدویـت سـهمیه واگـذاری و بـه محـض تکمیـل ظرفیـت، ثبـت نام 

متوقـف خواهد شـد .
 در صـورت قبولـی هـر یک از داوطلبیـن گروه علمی در آزمـون علمی و داوطلبین 
کارمنـد تجربـی )پیمانی( در آزمون مهـارت )عملی(، تاریخ ادامه فرآیند اسـتخدام 

)معاینات پزشـکی و مصاحبه( متعاقباً عام خواهد شـد.
امتحـان علمی برای داوطلبین افسـری ماده ۳۳ و گـروه کارمند علمی و آزمون عملی 
بـرای دوطلبـان کارمنـد تجربی در سـتاد نیـروی دریایـی راهبردی ارتـش جمهوری 
اسـامی ایـران )تهـران( برگزار خواهد شـد. )تاریخ آزمـون متعاقباً اعام خواهد شـد(

تاریـخ   از  پیش گفتـه  مـدارک  داشـتن  بهمـراه  بـا  ثبت نـام  بـرای  داوطلبـان 
۱۴۰۱/۷/۱۹ تـا تاریـخ ۱۴۰۱/۸/۲۶ )به اسـتثنای روزهای جمعه و تعطیات رسـمی( از 
سـاعت ۸  تا ۱۳ و در روزهای دوشـنبه و پنجشـنبه از سـاعت ۸  تا ۱۲ با توجه به 

محـل سـکونت خـود بـه یکـی از نشـانی های زیـر مراجعـه نماینـد:

آدرس دفاتر گزینش و استخدام نداجا
تهـران، بزرگـراه شـهید زیـن الدین، خروجی شـمیران نـو، جنب باشـگاه صدف، 
مدیریـت گزینـش و اسـتـخــدام نیـروی دریایـی راهبـردی ارتـش جمهـوری 

ایران،                                        اسـامی 
 تلفن ۷۷۲۲۶۰۰۳ و ۷۷۲۲۶۰۰۷ _ ۰۲۱

اراک، خیابـان شـهید بهشـتی )عباس آبـاد( جنـب امامـزاده، دفتـر نمایندگـی 
گزینـش و اسـتخدام نیـروی دریایـی، 

تلفن ۳۲۲۳۵۲۹۰و ۳۲۲۱۵۸۵۲ _۰۸۶
اردبیـل، شـورابیل، نمایشـگاه بین المللی سـاختمان همیـاری شـهرداری، طبقه 
اول، دفتر نمایندگی گزینش و اسـتخدام نیـروی دریایی، تلفن ۳۳۵۹۳۸۶۹_۰۴۵

اصفهـان، خیابـان ارتش، سـه راه حکیـم نظامی، خیابان صفه، نرسـیده بـه اتکاء، 
جنـب کانون بازنشسـتگان نیرو های مسـلح، دفتـر نمایندگی گزینش و اسـتخدام 
نیـروی دریایـی،                                                  تلفـن ۳۶۲۰۲۱۴۶_ ۰۳۱

بجنـورد، خیابـان امـام خمینـی )ره(، امـام خمینـی ۲۴، خیابان اطلـس، اطلس 
۸، سـاختمان اسـتانداری قدیـم، طبقـه دوم،  دفتر نمایندگی گزینش و اسـتخدام 
نیـروی دریایـی ،                                              تلفـن ۳۲۲۳۱۱۳۰ _ ۰۵۸

بندرعباس، جادة اسـکله شـهید باهنر، جنـب درمانگاه تخصصی نیـروی دریایی، 
نیروی انسـانی/ شـعبة گزینش و استخدام،

 تلفن ۳۳۵۴۳۰۲۸_ ۰۷۶ ، داخلی ۲۰۵۵
بندرجاسـک، جنـب میـدان شـهدا، منطقـة دوم والیـت نیـروی دریایـی ارتش 

جمهـوی اسـامی ایـران، نیـروی انسـانی/ شـعبة گزینـش و اسـتخدام ،
 تلفن ۴۲۵۲۰۶۸۲ _ ۰۷۶  

بوشـهر، بلـوار شـهدای نیـروی دریایـی، پایـگاه دریایـی بوشـهر، نیروی انسـانی/ 
شـعبة گزینـش و اسـتخدام ، 

تلفن۱۹_ ۴۲۵۲۴۰۳۳ ، داخلی ۳۰۳۶
تبریـز، خیابـان آزادی، جنـب بیمارسـتان ارتـش، دفتـر نمایندگـی گزینـش و 
اسـتخدام نیـروی دریایـی،                               تلفـن ۳۵۴۱۴۱۳۶_ ۰۴۱

چابهـار، کنـارک، منطقـة سـوم نیـروی دریایی ارتـش جمهـوی اسـامی ایران، 
جنـب درب دژبـان، نیـروی انسـانی/ شـعبة گزینـش و اسـتخدام ،

 تلفن۳۱۲۱۴۵  و ۳۱۲۹۲۲ و ۳۱۲۴۲۰۰۶ _ ۰۵۴
خـرم آبـاد، خیابـان۶۰ متـری، پـل مدیریـت، نبـش افـاک، سـاختمان بنیـاد 
نخبگان)طبقـه همکـف(، دفتـر نمایندگـی گزینـش و اسـتخدام نیـروی دریایـی، 
تلفن ۳۳۲۱۳۵۸۶ _ ۰۶۶

خرمشهر، پایگاه نیروی دریایی، نیروی انسانی/ شعبة گزینش و استخدام ، 
تلفن ۵۳۵۳۱۸۳۵ _ ۰۶۱

رشـت، خیابـان رسـالت، انتهـای منـازل سـازمانی نیـروی دریایی، جنـب کانون 
بازنشسـتگان آجا، گزینش و اسـتخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسـامی ایران ،
 تلفن ۳۳۳۳۹۹۷۵ _۰۱۳

سـمنان، بلـوار ولـی عصـر، روبـروی پـارک سـنگی، دفتـر نمایندگـی گزینـش و 
اسـتخدام نیـروی دریایـی ،                               تلفـن ۳۳۳۳۱۵۲۸ _ ۰۲۳
سـنندج، میدان مولوی کرد، بلوار شـهید شـبلی، ساختمان شـماره ۲ استانداری، 
دفتـر نمایندگی گزینش و اسـتخدام نیروی دریایـی،     تلفن ۳۳۲۸۶۶۱۵ _ ۰۸۷

سـیرجان، بلـوار امام رضـا)ع(، ابتدای جاده راه آهن، پایگاه پشـتیبانی سـیرجان، 
درب شـهید زارعی )درب لنگر(،  نیروی انسـانی/ شـعبة گزینش و اسـتخدام ،   

تلفن ۴۱۳۲۳۵۶۴ _ ۰۳۴
شـهرکرد، میـدان امـام حسـین )ع(، بلـوار انقـاب، جنـب اورژانـس ۱۱۵، دفتر 
نمایندگـی گزینـش و اسـتخدام نیـروی دریایـی،      تلفـن ۳۲۲۲۹۹۰۹ _ ۰۳۸
شـیراز، میدان قائم )اطلسـی(، بلـوار آزادی، نبش خیابان شـهید فروغی، روبروی 

بانک سـپه، دفتر نمایندگی گزینش و اسـتخدام نیـروی دریایی،
 تلفن ۳۲۲۸۶۳۱۳ _ ۰۷۱

کرمانشـاه، سـه راه حافظیـه، بلـوار شـهید غیرتمند، دفتـر نمایندگـی گزینش و 
اسـتخدام نیـروی دریایـی، تلفـن ۳۸۳۹۵۰۹۳ _۰۸۳

گـرگان، بـه سـمت جـاده آق قا،جنـب ترمینال،پشـت جایـگاه سـی ان جـی، 
کیانشـهر کیـان پنجـم، دفتـر نمایندگـی گزینـش و اسـتخدام نیـروی دریایـی،  
 تلفن ۳۲۶۸۶۰۲۳ _۰۱۷

مشـهد، انتهـای کـوه سـنگی هشـت، مجتمـع تشـریفات میـاد نداجـا، دفتـر 
نمایندگـی گزینـش و اسـتخدام نیـروی دریایـی، 

تلفن ۳۸۵۹۸۸۱۱ _  ۳۸۵۹۸۳۰۰ _ ۰۵۱
نوشـهر، خیابان شـهید عمادالدیـن کریمی، جنب مصلی، دانشـگاه علـوم دریایی 

امـام خمینی )ره(، نیروی انسـانی/ شـعبة گزینش و اسـتخدام ، 
تلفن ۵۲۳۵۳۰۸۳ _ ۰۱۱

یـزد، امـام شـهر، بلوار کارگـر، خیابـان باهنر شـمالی، پـاک ۲، دفتـر نمایندگی 
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نیــروی دریایــی راهبــردی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران در ادامــه راه نورانــی شــهیدان واالمقــام و بــه منظــور حفــظ تمامیــت ارضــی و تأمیــن نیــروی انســانی خــود از بیــن جوانــان متدیــن، مؤمــن، 
عاقه منــد بــه رزمندگــی و دارای روحیــه انقابــی، والیتمــداری، سلحشــوری، استکبارســتیزی، از جــان گذشــتگی، ایثارگــری و بســیجی و متعهــد بــه حفــظ ارزش هــای انقابــی نظــام جمهــوری اســامی 
ایــران در طیــف افســری پیمانــی، کارمنــد علمــی و تجربــی ، جهــت انجــام خدمــت در تمامــی پایــگاه هــای واقــع در جغرافیــای کشــور عزیزمــان ایــران اســامی بــه صــورت رســمی و پیمانی هــم رزم مــی پذیرد. 

ثبــت نــام از 19 مهــر الــی 26 آبــان 1401 مــی باشــد.

دهقانی فیروز آبادی در بازدید از خراسان رضوی:      ◄
جهاد دانشگاهی بستر و مامنی برای رونق نوآوری های نخبگان 

سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری، 
ــان  ــتان خراس ــگاهی اس ــاد دانش ــتاوردهای جه از دس

رضــوی بازدیــد کــرد.
سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
ــت و  ــگاهی در حمای ــاد دانش ــش جه ــه نق ــاره ب ــا اش ب
هدایــت نیــروی انســانی خــاق، مســتعد و دانش آموخته 
عنــوان کــرد: توانمندی هــا و ظرفیت هــای ایجادشــده در 
ــه آن چــه کــه بایــد یــک  جهــاد دانشــگاهی مشــهد، ب
جهــاد دانشــگاهی می بایــد داشــته باشــد نزدیــک اســت. 
ــه ای کامــل و بالنــده اســت کــه در  ایــن ســازمان، نمون
ــا و چشــم  ــق ه ــه اف ــد ب ــود، بای ــش روی خ مســیر پی

اندازهــا توجــه کنــد.
روح اهلل دهقانــی فیــروز آبــادی ادامــه داد: ایــن ســازمان 
ــگان و دانشــگاهیان  ــرای نخب ــی ب ــد زیســت بوم می بای
تبدیــل و در حقیقــت ملجــا و پناهــی بــرای نوآوری هــای 

دانشــگاهی باشــد.
ــای  ــت ه ــه ظرفی ــد ب ــه بای ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
فرهنگــی توجــه شــود ادامــه داد:  مفهــوم زیســت بــوم 
در یــک معنــا، بســتری اســت کــه در ابعــاد کلــی تمامی 
بازیگــران ایــن حــوزه را در بــر مــی گیــرد ایــن زیســت 
بــوم بــر مبنــای فرمایشــات رهبــری جایــی بــرای نشــو و 
نمــای نخبــگان اســت کــه مناســب بــرای فعالیت هــای 

نوآورانــه و فناورانــه آنــان باشــد.
سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری، 

جهــاد دانشــگاهی را یکــی از مترقــی تریــن و کارکــردی 
ــوآوری  ــاوری و ن ــعه فن ــرای توس ــت بوم ها ب ــن زیس تری
واســطی  حــد  ســازمان،  ایــن  گفــت:  و  دانســت 
ــان بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی  هوشــمندانه می
ــش را  ــن دو بخ ــات ای ــا و خدم ــه توانمندی ه ــت ک اس

ــد. ــت می کن ــه، مدیری ــکلی نوآوران ــه ش ب
ــه حمایــت و هدایــت  ــد ب ــر این کــه بای ــا تاکیــد ب وی ب
از نــوآوری هــا بــه ویــژه در حوزه هــای دانشــی و 
ــن و بســتری  ــرد: مام ــوان ک ــه توجــه شــود، عن فناوران
تحــت عنــوان جهــاد دانشــگاهی، مــی بایــد بــه موضــوع 
ــد. ــته باش ــدی داش ــی ج ــازی توجه ــگ و نوآوری س فرهن

دهقانــی فیروزآبــادی ادامــه داد: معاونــت علمــی و 
فنــاوری از نوآوری هــای جهــاد دانشــگاهی حمایــت 

ــای  ــرای توســعه طــرح ه ــرد و بســتر الزم ب ــد ک خواه
ــد. ــد ش ــم خواه ــه فراه ــده نگران ــه و آین نوآوران

بازدید از بخش های گوناگون جهاد دانشگاهی
سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
ــی  ــی افزودن ــه صنعت ــد نیم ــی و تولی ــز تحقیقات از مرک
ــان  ــگاهی خراس ــاد دانش ــتقر در جه ــی مس ــای غذای ه
رضــوی، بازدیــد کــرد و بــا پژوهشــگران ایــن مرکــز بــه 

ــت. ــو نشس گفت وگ
اســتخراج و تولیــد رنــگ هــای طبیعــی بــا کاربردهــای 
غذایــی دارویی و صنعتی از منابع زیســتی، فرموالســیون 
ــری  ــاره گی ــی، عص ــای غذای ــواع افزودنی ه ــد ان و تولی
ــی و  ــای غذای ــواع پودره ــد ان ــن، تولی ــای پایی در دماه
ــتخراج  ــن در اس ــای ایم ــتفاده از حال ه ــی، اس داروی
ــه دانشــگاه ها،  افزودنی هــا و ارایــه خدمــات تخصصــی ب
ــی از  ــی بخش ــازمان های نظارت ــی و س ــز تحقیقات مراک

ــی رود. ــمار م ــز به ش ــن مرک ــای ای توانمندی ه
دهقانــی فیروزآبــادی همچنیــن از گــروه پژوهشــی 
مــواد پیشــرفته، پایلــوت تولیــد کاتالیســت و تجهیــزات 

ــرد. ــد ک ــی بازدی صنعت
ــگاهی،  ــاد دانش ــگری جه ــکده گردش ــد از پژوهش بازدی
ــوم انســانی، فرهنگــی و  ــه دســتاوردها در حــوزه عل ارائ
ــد  ــورد بازدی ــای م ــر بخش ه ــرم  از دیگ ــای ن فناوری ه

ــود. در جهــاد دانشــگاهی اســتان خراســان رضــوی ب
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ــاد  ــظ و ایج ــد و حف ــت از تولی ــدف حمای ــا ه ــت ب دول
ــوب  ــذاری و مص ــه را هدف گ ــور 4برنام ــتغال در کش اش
بیمــه ای،  بخــش  در  جدیــدی  مشــوق های  و  کــرده 
ــر  ــه ای درنظ ــی و حرف ــوزش فن ــی و آم ــی، مالیات بانک
گرفتــه کــه بــه ایــن ترتیــب بانک هــا و مؤسســات 
ــه شــورای پــول و اعتبــار  اعتبــاری بایــد براســاس مصوب
نســبت بــه بخشــش جرایــم دیرکــرد تســهیالت بانکــی و 
امســال وام هــای مربــوط بــه بخــش تولیــد اقــدام کننــد.

شــامل  مشــوق ها  ایــن  همشــهری،  به گــزارش 
بنگاه هــای کوچــک و متوســط خواهــد شــد کــه عــالوه 

ــد اقــدام کننــد و اطالعــات  ــه ایجــاد اشــتغال جدی ــر حفــظ اشــتغال فعلــی، ب ب
مربــوط بــه حفــظ یــا افزایــش اشــتغال آنهــا بــه تأییــد کارگروه هــای تســهیل و 
رفــع موانــع تولیــد اســتانی رســیده باشــد و اطالعــات بیمــه ای ســازمان تامیــن 

ــد. ــد کن ــتغال ها را تأیی ــن اش ــم ای ــی ه اجتماع
ــی،  ــدی، صنعت ــای تولی ــان واحده ــت، کارفرمای ــد دول ــم جدی ــاس تصمی براس
ــل  ــان کــه حداق ــی، اصنــاف و شــرکت های دانش بنی ــی، کشــاورزی، خدمات معدن
ــبت  ــود نس ــی خ ــن اجتماع ــی تامی ــیط بده ــان تقس ــال از زم ــک س ــدت ی به م
ــای  ــر مبن ــاغل در کارگاه ب ــانی ش ــروی انس ــتغال نی ــش اش ــا افزای ــظ ی ــه حف ب
فهرســت اســفند ســال1400 اقــدام و فهرســت حــق بیمــه کارکنــان شــاغل را در 
طــول دوره تقســیط ارســال و پرداخــت کننــد، درصورتــی کــه قبــال از بخشــودگی 
جرایــم تامیــن اجتماعــی اســتفاده نکــرده باشــند، می تواننــد ظــرف مــدت 4مــاه 
نســبت بــه درخواســت تعییــن تکلیــف بدهی هــای قطعــی از بخشــودگی جرایــم 

بیمــه ای اســتفاده کننــد.
ــای  ــر مبن ــت ب ــب دول ــل از تصوی ــا قب ــان ت ــواردی کــه کارفرمای ــن در م همچنی
فهرســت اســفند ســال گذشــته نســبت بــه تعدیــل نیــروی انســانی خــود اقــدام 
ــی  ــا جایگزین ــده و ی ــل ش ــروی کار تعدی ــت نی ــس از بازگش ــند، پ ــرده باش ک
آنهــا و رعایــت حفــظ و اشــتغال حداقــل به مــدت یــک ســال از زمــان تقســیط 
ــر مبنــای فهرســت اســفند1400 می تواننــد از  بدهــی تامیــن اجتماعــی خــود ب

ــوند. ــد ش ــه ای بهره من ــم بیم ــودگی جرای بخش

بخشش جرایم مالیاتی
دولــت مصــوب کــرده جرایــم مالیاتــی مربــوط بــه عملکــرد ســال1400 
ــی و حقوقــی دارای پروانــه بهره بــرداری از وزارتخانه هــا در  ــان حقیق کارفرمای
ــبت  ــته نس ــال گذش ــد در س ــش تولی ــه افزای ــروط ب ــدی مش ــای تولی فعالیت ه
بــه ســال1399 و داشــتن حداکثــر 100نفــر نیــروی کار تــا پایــان ســال1400 و 
پرداخــت اصــل بدهــی براســاس برنامــه توافقــی بــا ســازمان امــور مالیاتــی کشــور 

بخشــیده می شــود.
ــرداری از  ــه بهره ب ــی دارای پروان ــی و حقوق ــان حقیق ــب کارفرمای ــن ترتی ــه ای ب
ــی، صمــت و جهادکشــاورزی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــای کشــور، تع وزارتخانه ه
ــان  ــه شــرط حفــظ نیــروی کار موجــود در پای فعــال در فعالیت هــای تولیــدی ب
ســال گذشــته و تــداوم آن در ســال1401 می تواننــد درخواســت تقســیط بدهــی 
قطعــی مالیاتــی خــود در ســال گذشــته را بــه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور ارائــه 
کننــد. ســازمان مالیاتــی کشــور پــس از اســتعالم از ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ــه  ــر حفــظ اشــتغال نیــروی انســانی نســبت ب و احــراز شــرایط مدنظــر مبنــی ب
تقســیط بدهــی قطعــی مالیاتــی ایــن افــراد حداکثــر تــا 36قســط اقــدام خواهــد 
ــه موقــع پرداخــت نشــود، مابقــی اقســاط  کــرد، البتــه درصورتــی کــه اقســاط ب

باقــی مانــده محاســبه و یکجــا وصــول خواهــد شــد.
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور هــم 
ــوط  ــررات مرب ــن و مق ــت قوانی ــا رعای ــازه دارد ب اج
ــر  ــر 10نف ــه ازای ه ــود، ب ــی خ ــای آموزش ــه فضاه ب
نیــروی موجــود، 10مترمربــع و بــه ازای یــک نیــروی 
جدیــد، 2مترمربــع بــرای کمــک بــه تحقیــق و توســعه 
در اختیــار کارفرمایــان حقوقــی و حقیقــی بــه شــرط 

ــد. ــرار ده ــروی کار ق ــظ نی حف
ــن  ــهیل تامی ــرای تس ــت و ب ــد دول ــم جدی ــا تصمی ب
ــادرات و  ــش ص ــدی، افزای ــای تولی ــه واحده مواداولی
ــن  ــرای شــرکت های تعیی ــت ب ــکان ورود موق ــای پشــتیبانی، ام کاهــش هزینه ه
ــدی و اعتبارســنجی  ــا جهادکشــاورزی براســاس رتبه بن شــده از وزارت صمــت ی
ــه  ــبت ب ــورت دوره ای نس ــد به ص ــرکت ها بای ــن ش ــت و ای ــد گرف ــرعت خواه س
تســویه تعهــدات خــود متناســب بــا رتبــه و اعتبارشــان اقــدام کننــد. همچنیــن 
ــوق ورودی  ــه حق ــس هزین ــن پ ــه از ای ــن مصوب ــدی مشــمول ای ــای تولی واحده
مربــوط بــه مواداولیــه و واســطه ای، اجــزا، قطعــات و تجهیــزات و ماشــین آالت را 

ــه ضمانــت و در طــول ســال پرداخــت خواهنــد کــرد. ــا ارائ ب
ــن  ــدام الزم را به منظــور تضمی ــد، اق ــت از تولی ــرای حمای ــم ب ــزی ه ــک مرک بان
ــات و  ــزا، قطع ــه، اج ــرای واردات مواداولی ــی ب ــت  بانک ــد ضمان ــدی 35درص نق

ماشــین آالت شــرکت های تولیــدی اقــدام می کنــد.

اشتغال زایی با پول صندوق آیندگان
ــا هــدف حمایــت از تولیــد  خبــر دیگــر اینکــه ســازمان برنامــه و بودجــه هــم ب
ــرای  ــژه ای را ب ــتور العمل وی ــور، دس ــتان های کش ــطح اس ــتغال زایی در س و اش
ــع صنــدوق توســعه ملــی  ــر مناب ــا تکیــه ب ایجــاد اشــتغال و حمایــت از تولیــد ب
آمــاده کــرده کــه هنــوز نهایــی و مصــوب نشــده اســت. درصــورت تصویــب ایــن 
دســتورالعمل منابــع مالــی اختصــاص یافتــه بــرای اعطــای تســهیالت ریالــی بــه 
بنگاه هــای تولیــدی کشــور از محــل صنــدوق توســعه ملــی بــا اذن مقــام معظــم 
ــزان  ــه می ــل ب ــا هــم حداق ــی بانک ه ــع داخل ــد و مناب ــری اختصــاص می یاب رهب
ــه اســتان ها داده خواهــد شــد و ســهم  ــع صنــدوق توســعه ملــی ب ــا مناب ــر ب براب

هــر اســتان هــم برابــر خواهــد بــود.
ــدی  ــای تولی ــت بنگاه ه ــرمایه ثاب ــردش و س ــرمایه در گ ــهیالت س ــت تس پرداخ
ــرای  ــردش ب ــرمایه در گ ــهیالت س ــاط تس ــداد اقس ــود و تع ــد ب ــاله خواه یکس
ــط  ــادی 12قس ــای اقتص ــایر بخش ه ــرای س ــط و ب ــک قس ــاورزی ی ــش کش بخ
ــت  ــرمایه ثاب ــهیالت س ــی تس ــن مال ــن دوره تامی ــود. همچنی ــد ب ــه خواه ماهان
حداکثــر 5ســال شــامل دوره مشــارکت )حداکثــر 6مــاه( بــا دوره تنفــس 6ماهــه 

ــود. ــد ب ــاله خواه ــر 4س ــت حداکث و دوره بازپرداخ
ســازمان برنامــه و بودجــه پیشــنهاد داده کمــک بالعــوض در قالــب یارانــه تامیــن 
هزینه هــای آمــوزش بــازار کار، تامیــن بخشــی از ســهم بیمــه کارفرمــا، پرداخــت 
ــه  ــی و پرداخــت یاران ــالت عال ــه دســتمزد اســتخدام شــاغالن دارای تحصی یاران
ــه  ــر گرفت ــدی درنظ ــای تولی ــرای بنگاه ه ــوزی ب ــارت آم ــرای دوره مه ــرای اج ب
ــطح  ــای س ــد، ارتق ــره ارزش تولی ــل زنجی ــدار، تکمی ــتغال پای ــاد اش ــود. ایج ش
ــازی   ــان و خنثی س ــرکت های دانش بنی ــت ش ــتفاده از ظرفی ــد، اس ــاوری تولی فن
ــای  ــه بنگاه ه ــت ک ــرایطی اس ــه ش ــت ازجمل ــه فرص ــل آن ب ــا و تبدی تحریم ه
متقاضــی ایــن تســهیالت بایــد درنظــر بگیرنــد تــا بتواننــد از مشــوق های جدیــد 

ــوند. ــد ش ــی بهره من احتمال

نایــب رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای 
ــان  ــاماندهی کارکن ــرح س ــوص ط ــالمی در خص اس
دولــت، ایــن طــرح را یکــی از اولویت های کمیســیون 
دانســت و خاطــر نشــان کــرد: در ایــن طــرح محــور 
اصلــی بحــث ممانعــت از ادامــه کار شــرکت های 
ــمول  ــتگاه های مش ــانی در دس ــروی انس ــن نی تأمی

ــاله ششــم اســت.  ــه پنج س ــون برنام ــاده 29 قان م
بــه گــزارش بــازارکار، عبــاس گــودرزی، نایــب 
مجلــس شــورای  اجتماعــی  رئیــس کمیســیون 
ــرکت ها  ــی ش ــه برخ ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــالمی ب اس
زمینــه تبعیــض و بی عدالتــی و از طــرف دیگــر 
ــذب  ــوزه ج ــاد در ح ــت و فس ــرای ران ــتری ب بس
از  گفــت:  نــد،  کرده ا ایجــاد  انســانی  نیــروی 
ــامانی  ــب نابس ــرکت ها موج ــن ش ــر ای ــرف دیگ ط
ــده اند. وی  ــور ش ــتخدامی کش ــام اداری و اس در نظ
ــض  ــک نق ــروی انســانی را ی ــن نی شــرکت های تأمی
ــن  ــاً ای ــرد: اساس ــان ک ــر نش ــت و خاط ــرض دانس غ
ــه  ــش هزین ــازی و کاه ــرای کوچک س ــرکت ها ب ش
آمــده بودنــد، ولــی نــه کوچک ســازی و نــه کاهــش 

ــاد.  ــاق نیفت ــه اتف هزین
ــه  ــس ادام ــب رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجل نای
ــروی انســانی، حجــم  ــن نی داد: در شــرکت های تأمی
عظیمــی از نیرو هــا بــه شــکل پنهــان در یــک 
بوروکراســی ســایه وجــود دارنــد کــه نــه عــدد قابــل 
ارائــه ای از آن هــا وجــود دارد، نــه کســی نســبت بــه 
ــدی  ــش رضایتمن ــه افزای ــت و ن ــخگو اس ــا پاس آن ه

ــت.  ــاق افتاده اس ــا اتف ــرای آن ه ب
نیــرو توســط  تأمیــن  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــش  ــم افزای ــانی ه ــروی انس ــن نی ــرکت های تأمی ش
ــد  ــدی تأکی ــش رضایتمن ــم کاه ــم و ه ــه داری هزین
ــیده  ــی پوش ــر کس ــرد ب ــن رویک ــت ای ــرد: شکس ک
ــاماندهی  ــرح س ــل در ط ــن دلی ــه همی ــت و ب نیس
ــذف  ــا ح ــث م ــی بح ــور اصل ــت مح ــان دول کارکن

شرکت هاســت.  ایــن  فعالیــت 
گــودرزی در خصــوص نیرو هایــی کــه اکنــون از 
ســوی شــرکت های تأمیــن نیــروی انســانی بــه 
ــال  ــتگاه ها در ح ــه دس ــده اند و در هم ــه ش کارگرفت
فعالیــت هســتند، اظهــار کــرد: در طــرح ســاماندهی 
ــت  ــه وضعی ــده ک ــی ش ــت پیش بین ــان دول کارکن
ایــن افــراد نیــز بــه شــکل قــرارداد کار معیــن تبدیــل 
ــن  ــان یافت ــاهد پای ــد ش ــه بع ــن ب ــا از ای ــود و م ش
فعالیــت شــرکت ها در نظــام اداری و اســتخدامی 
باشــیم تــا از ایــن طریــق بتوانیــم شــاهد ســاماندهی 
ــری  ــور و جلوگی ــتخدامی کش ــای اداری و اس نظام ه
از چالش هــای متعــدد پیــش رو در ایــن نظام هــا 

باشــیم. 

وی دربــاره دو شــوری شــدن طــرح ســاماندهی 
ــن  ــات ای ــه اینکــه کلی ــا اشــاره ب ــت ب ــان دول کارکن
ــه  ــدگان را ب ــه 200 رأی از نماین ــک ب ــرح نزدی ط
خــود اختصــاص داد و بــا رأی باالیــی در صحــن 
مجلــس تصویــب شــد، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه دو 
شــوری شــدن، ایــن طــرح بــه کمیســیون اجتماعــی 
ــیون  ــرح در کمیس ــون ط ــت و اکن ــس بازگش مجل
بررســی شــده و در معاونــت قوانیــن مجلــس اســت؛ 
چنانچــه مشــکلی نداشــته باشــد، در ســامانه صحــن 
علنــی در نوبــت دســتور صحــن مجلــس ثبــت 

ــد شــد.  خواه
نایــب رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس در 
ــا امــکان دارد بعــد از  ــه ایــن ســؤال کــه آی پاســخ ب
تصویــب طــرح ســاماندهی کارکنــان دولــت، دوبــاره 
ــتگاه های  ــازاد در دس ــای م ــتخدام نیرو ه ــاهد اس ش
ــب  دولتــی باشــیم، اظهــار کــرد: االن نیرو هــا در قال
ــوب  ــتگاه ها رس ــاً در دس ــده و اتفاق ــرکتی وارد ش ش
ــد،  ــم نمی آین ــون ه ــا آزم ــون ب ــد، چ ــدا می کنن پی
ــا  ــی م ــه هــم می خــورد ول ضابطــه هــم در اینجــا ب
ــد حــذف شــود  ــه شــرکت واســطه بای ــم ک می گویی
ــق  ــود را از طری ــاز خ ــورد نی ــروی م ــتگاه نی و دس
ــرارداد کار  ــکل ق ــه ش ــی و ب ــی عموم ــار آگه انتش

ــد.  ــا خــود شــخص جــذب کن ــن ب معی
ــه شــکل  ــه کار ب ــرار باشــد ک ــر ق ــه داد: اگ وی ادام
حجمــی انجــام شــود و خریــد خدمتــی اتفــاق بیفتــد 
ــق مناقصــه عمومــی  ــرو را از طری ــن نی ــد ای می توانن
ــه  ــق مناقص ــت از طری ــد خدم ــی خری ــد، یعن بگیرن
ــر  ــی اگ ــت، ول ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ــی ب عموم
ــد از  ــود بای ــتگاه ها ش ــی وارد دس ــد نیروی ــرار باش ق
ــی و انتشــار آگهــی  ــون، تشــریفات قانون ــق آزم طری

ــرای جــذب نیــرو انجــام شــود.  ب
ــرکت ها  ــن ش ــت ای ــه فعالی ــان اینک ــا بی ــودرزی ب گ
پــس از تصویــب طــرح در مجلــس و تأییــد شــورای 
ــن  ــا از ای ــا م ــده ت ــگاری ش ــان جرم ان ــرم نگهب محت
ــرد:  ــار ک ــم، اظه ــذف کنی ــطه ها را ح ــد واس ــه بع ب
ایــن واســطه ها هرگونــه کــه می خواهنــد نیــرو 
جــذب می کننــد، هرگونــه کــه می خواهنــد بــا 
ــه  ــی ک ــر وقت ــه و ه ــد، هرگون ــورد می کنن آن برخ
ــد و  ــت می کنن ــتمزد پرداخ ــه او دس ــد ب می خواهن
ــخص و  ــه، نامش ــت بی ضابط ــک وضعی ــفانه ی متأس
ــد، از طــرف  مبهمــی را در دســتگاه ها ایجــاد کرده ان
ــده اند.  ــاد ش ــت و فس ــی، ران ــر بی عدالت ــر مظه دیگ
ــی  ــتگاه های دولت ــای دس ــام نیاز ه ــورد انج وی در م
از طریــق مناقصــه نیــز تأکیــد کــرد: دســتگاهی کــه 
نیــاز بــه نیــروی خدماتــی دائــم دارد بایــد از طریــق 
جــذب آگهــی از بیــن متقاضیــان آن را جــذب کنــد 

و ولــی دســتگاهی کــه مثــاًل هفتــه ای یــک روز نیــاز 
ــد  ــی می خواه ــرکت های خدمات ــرو دارد از ش ــه نی ب
یــک روز حضــور پیــدا کننــد و آن کار را انجــام دهند. 
بــه نقــل از روزنامــه جــوان، نایــب رئیــس کمیســیون 
ــرد:  ــان ک ــر نش ــه خاط ــس در ادام ــی مجل اجتماع
ــه  ــتند ک ــانی هس ــاً کس ــرکتی عموم ــای ش نیرو ه
ــا  ــات آن ه ــه خدم ــال ب ــی 30 س ــتگاه های دولت دس
نیــاز داشــت، مــا االن نیرو هــای شــرکتی داریــم کــه 
10 ســال اســت در دســتگاه کار می کنــد ایــن دیگــر 
کجایــش خریــد خدمــت اســت، خریــد خدمــت ایــن 
اســت کــه فــرد یــک مــاه، دو مــاه یــا ســه مــاه یــا 
ــام  ــد کاری را انج ــه روز بیای ــا س ــک روز، دو روز ی ی
ــاهد  ــا ش ــه م ــی ک ــن وضعیت ــه ای ــرود، ن ــد و ب ده

هســتیم. 
ــای  ــام کار ه ــورد انج ــرد: در م ــان ک ــر نش وی خاط
ــت  ــرو موق ــتفاده از نی ــذب اس ــم ج ــه ای ه مناقص
ــا  ــد م ــه می گوین ــد در مناقص ــرض کنی ــت و ف اس
ــم،  ــزی کنی ــاختمان را رنگ آمی ــن س ــم ای می خواهی
گروهــی رنــگ می کننــد، پولــش را می گیرنــد و 

می رونــد. 
طــرح  زدن  دور  احتمــال  مــورد  در  گــودرزی 
ــد اســتفاده از  ــا تمدی ــت ب ــان دول ســاماندهی کارکن
نیرو هــای مناقصــه ای نیــز گفــت: مــا ایــن مســئله را 
جرم انــگاری کرده ایــم و گفته ایــم خــالف اســت، 

بــرای ایــن روش مجــازات تعریــف کرده ایــم. 
وی در بخــش پایانــی ایــن گفتگــو نیــز گفــت: 
ــوری  ــتگان کش ــوق بازنشس ــش حق ــورد افزای در م
حقــوق  متناسب ســازی  ذیــل  در  لشــکری  و 
ــد، در  ــس ش ــم مجل ــه آن تقدی ــتگان، الیح بازنشس
هفتــه جــاری دو فوریــت آن رأی آورد و بــه زودی در 

دســتور کار کمیســیون قــرار می گیــرد.

چهار مشوق دولت در حمایت از تولید و اشتغال

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: 

شرکت های تأمین نیروی انسانی حذف می شوند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 

اشتغال برای ۶۰۰ تا یک هزار نفر در شهر اصفهان ایجاد می شود
ــر  ــزار نف ــک ه ــا ی ــرای 600 ت ــتغالزایی ب ــد اش ــا نوی ــش ب نق
ــای  ــل ه ــرداری از هت ــره ب ــورت به ــتقیم در ص ــورت مس ــه ص ب
در حــال ســاخت در شــهر اصفهــان، بــر توســعه زیرســاخت هــای 

ــرد. ــد ک گردشــگری تاکی
ــگار خبرگــزاری شبســتان اصفهــان، »امیررضــا  ــه گــزارش خبرن ب
ــان  ــهر اصفه ــاخت ش ــال س ــای در ح ــل ه ــی هت ــش« از برخ نق

ــد کــرد. بازدی
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان هــدف از 
ایــن بازدیــد میدانــی را بررســی پیشــرفت فیزیکــی هتــل هــای در 
ــکان  ــا ســرمایه گــذاران و مال حــال ســاخت اصفهــان و گفتگــو ب
ــگری« و  ــعه »گردش ــت: توس ــرد و گف ــوان ک ــا عن ــل ه ــن هت ای
ــای  ــت ه ــن اولوی ــگری« از مهمتری ــاد گردش ــع آن »اقتص ــه تب ب
ــه باتوجــه  ــدار اقتصــادی هســتند؛ ک ــق پای اســتان در ایجــاد رون
ــا  ــوان ب ــه ظرفیتــی کــه در اســتان اصفهــان وجــود دارد مــی ت ب
ــن  ــه ای ــا ب ــهیل فرآینده ــده و تس ــی ش ــزی کارشناس ــه ری برنام

مهــم دســت یافــت.
ــدون در نظــر  ــان اینکــه توســعه صنعــت گردشــگری ب ــا بی وی ب
گرفتــن زیرســاخت هــای ایــن حــوزه محقــق نخواهــد شــد، ادامــه 
ــگری  ــای گردش ــاخت ه ــعه زیرس ــرای توس ــتین گام ب داد: نخس
ــرا  ــت؛ چ ــا اس ــل ه ــد هت ــی مانن ــن اقامت ــعه اماک ــاد و توس ایج
ــه زیســت گردشــگر در ایــن اماکــن اقامتــی  کــه بخشــی از تجرب
رقــم مــی خــورد و ایجــاد تــوازن میــان زیرســاخت هــا و پذیــرش 

ــگری  ــدار گردش ــعه پای ــاد توس ــث ایج ــد باع ــی توان ــگر م گردش
شــود.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه در حــال حاضــر 20 هتــل در سراســر اســتان بــا هزینــه 
ــان در حــال ســاخت اســت،  ــارد توم ــزار میلی ــر 15 ه ــغ ب ای بال
بیــان کــرد: از ایــن تعــداد شــش هتــل در شــهر اصفهــان در حــال 
ســاخت هســتند کــه ایــن هتــل هــا بــه دو هتــل پنــج ســتاره، یک 
هتــل چهــار ســتاره و ســه هتــل ســه ســتاره تقســیم مــی شــوند.

یک مسئول مطرح کرد

 آغاز طرح »شهر دانشجو« در جهاددانشگاهی قزوین
ــرح  ــت: ط ــن گف ــی جهاددانشــگاهی قزوی ــت فرهنگ ــس معاون رئی
»شــهر دانشــجو« کــه باهدف پــرورش و توانمندســازی دانشــجویان 
در حوزه هــای علمــی و تخصصــی باهمــت جهــاد دانشــگاهی 
مطــرح شــده اســت از ابتــدای ســال تحصیلــی جدیــد آغــاز شــد.

علــی دلزنــده در گفت وگــو بــا ایســنا ضمــن تبریــک آغــاز 
ــد، اظهــار کــرد: در راســتای رشــد علمــی و  ســال تحصیلــی جدی
شــخصیتی، اجتماعــی و مهارتــی دانشــجویان دوره هایــی در حــال 
ــر گذاشــته و  ــا روی طــرز تفکــر دانشــجویان اث ــزاری اســت ت برگ

ــد. ــل کن ــال و کنشــگر تبدی ــرد فع ــک ف ــه ی دانشــجو را ب
وی بابیــان اینکــه بســیاری از دانشــجویان پــس از فارغ التحصیلــی 
ــع  ــی موان ــا برخ ــغل ب ــن ش ــارت در یافت ــدان مه ــل فق ــه دلی ب
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــجو ب ــهر دانش ــزود: ش ــتند، اف ــه رو هس روب
ــجویان  ــه دانش ــوزی ب ــدف مهارت آم ــا ه ــگاه ها ب ــات دانش و امکان
ــان گام هــای  ــازار کار رشــته تخصصــی آن ــا نیازهــای ب متناســب ب

ــی دارد. ــری برم مؤث
ایــن مســئول بیــان کــرد: شــهر دانشــجو درواقــع تشــکلی تحــت 
ــر  ــل ه ــازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی اســت و مث ــوان س عن
ــده و  ــجویان تأسیس ش ــط دانش ــری توس ــجویِی دیگ ــکل دانش تش

ــود. ــز اداره می ش ــا نی ــط آن ه توس
وی بابیــان اینکــه همــه تشــکل های دانشــجویی وظیفه دارنــد 
ــم  ــگاهی ه ــت: جهاددانش ــد؛ گف ــو بگیرن ــجویان عض ــن دانش از بی
ــت  ــور اس ــی در کش ــی و آموزش ــی، فرهنگ ــمِی علم ــاد رس یک نه
و به این ترتیــب، دانشــجویانی کــه عضــو ســازمان دانشــجویان 

ــگاهی  ــا جهاددانش ــجویی ب ــاط دانش ــک ارتب ــع ی ــوند، درواق می ش
برقــرار می کننــد.

ــزاری  ــرد: برگ ــالم ک ــن اع ــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی قزوی مع
ــی،  ــی و فرهنگ ــاد شورونشــاط علم کرســی های آزاداندیشــی، ایج
ــای  ــارکت در برنامه ه ــالم و مش ــران، اس ــا ای ــتر ب ــنایی بیش آش
و  عمومــی  دانشــجویی  مناظــرات  برگــزاری  زیســت محیطی، 
ــای  ــی از برنامه ه ــادی بخش ــای جه ــزاری اردوه ــی و برگ تخصص

ــن تشــکل اســت. ای
ایــن مســئول در خصــوص نحــوه عضویــت در شهردانشــجو گفــت: 
ــرای عضویــت در ایــن تشــکل  دانشــجویان عالقه منــد می تواننــد ب

بــه آدرس https://qazviniso.ir مراجعــه کننــد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری قمرئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل

نمایشگاه توانمندی های بانوان قم برپا می شود

خانــواده  و  زنــان  امــور  مدیــرکل 
اســتانداری قــم از برپایــی نمایشــگاه 
عرصــه  در  بانــوان  توانمندی هــای 
تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال اســتان 
ــل  ــه نق ــزارش بازارکارب ــه گ ــر داد.ب خب
ــتانداری  ــی اس ــط عموم ــا از رواب از ایرن
ــت:  ــار داش ــی اظه ــب عبداله ــم، زین ق
ــا  ــه ب ــن زمین ــی در ای ــات مختلف جلس
متولیــان و غرفــه داران نمایشــگاه برگــزار 
و مقــرر شــد ایــن نمایشــگاه از روز ســوم 
ــابق  ــل س ــاه در مح ــان م ــم آب ــا شش ت

ــا  ــام موســی صــدر برپ ــان ام ــای خیاب ــع در انته ــم واق نمایشــگاه های دائمــی اســتان ق
ــود. ش

ــی  ــب وکارهای خانگ ــت از کس ــرد حمای ــا رویک ــگاه ب ــن نمایش ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــی،  ــع غذای ــدگان صنای ــان، تولیدکنن ــش بنی ــرکت های دان ــامل ش ــروه ش ــج گ در پن
ــگاه در  ــن نمایش ــزود: ای ــود، اف ــزار می ش ــی برگ ــاک و لوازم آرایش ــتی، پوش صنایع دس

ــود. ــزار می ش ــتان برگ ــده اس ــان تولیدکنن ــت از زن ــتای حمای راس
ــی رود  ــار م ــرد: انتظ ــان ک ــم خاطرنش ــتانداری ق ــواده اس ــان و خان ــور زن ــرکل ام مدی
کارگاه هــای  در  خــود،  دســت آوردهای  دیده شــدن   بهتــر  بــرای  شــرکت کنندگان 
آموزشــی کــه بــه  همیــن  منظــور پیش بینی شــده شــرکت کننــد و اداره کل امــور زنــان 
ــرای برگــزاری هرچــه  ــه ایــده ب ــواده اســتانداری نیــز آمادگــی اســتقبال از هرگون و خان

ــگاه را دارد. ــن نمایش ــر ای بهت
ــم در  ــه نظ ــه ب ــن توج ــط ضم ــتگاه های ذی رب ــی رود دس ــار م ــرد: انتظ ــه ک وی اضاف
برپایــی نمایشــگاه، همــکاری خــود را جهــت برگــزاری مناســب و ارائــه بهتــر خدمــات بــه 

بانــوان اســتان بــه عمــل آورنــد.

نوشهر قطب تولید گیاهان زینتی کشور

از  نوشــهر  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
صــادرات 101 هــزار و ۷19 گلــدان گل 
از نوشــهر بــه خــارج کشــور طــی 6 مــاه 

ــر داد. ــال خب ــت امس نخس
بــازارکار  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــدران ، جــواد محمــودی در جمــع  مازن
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اهمیــت واحــد 
ــالمت  ــن س ــی در تضمی ــه نبات قرنطین
غذایــی  امنیــت  و  گیاهــی  جامعــه 
جامعــه، اظهــار کــرد: 6 ماهــه نخســت 
امســال در بخــش صــادرات محصــوالت 

کشــاورزی پــس از بازدیــد و صــدور گواهــی بهداشــتی، 101 هــزار و ۷19 گلــدان گل و 
ــد. ــادر ش ــور ص ــارج از کش ــه خ ــهر ب ــدر نوش ــوی از بن ــن کی ــی و 1۸22 ت ــان زینت گیاه
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نوشــهر افــزود: در بخــش واردات نیــز پــس از تســت 
آزمایشــگاهی، مجــوز تخلیــه محمولــه هــای وارداتــی شــامل 20 هــزار و 520 تــن جــو 
دامــی، 13۷ هــزار و 515 تــن ذرت دامــی، 16 هــزار و ۸16 تــن گنــدم خوراکــی و ۸2۷۷ 
مترمکعــب چــوب نــراد، 3۷6 مترمکعــب چــوب صنوبــر و 216 مترمکعــب چــوب غــان 

صــادر و از بنــدر نوشــهر ترخیــص شــد.
وی در پایــان گفــت: در ایــن مــدت 633 تــن ذرت دامــی و 320 مترمکعــب چــوب نــراد 

از نوشــهر بــه کشــور عــراق ترانزیــت شــد.

کمیته امداد و جهاد دانشگاهی اردبیل مرکز نوآوری 
مشترک راه اندازی می کنند

ــداد  ــه ام ــرکل کمیت ــور مدی ــا حض ب
رئیــس  و  )ره(  خمینــی  امــام 
جهــاد دانشــگاهی اســتان اردبیــل 
ــوآوری  ــز ن ــدازی مرک ــه راه ان تفاهم نام
ــان  ــب وکارهای جوان ــتابدهی کس و ش

ــد. ــد ش منعق
اســتان  دانشــگاهی  جهــاد  رئیــس 
اردبیــل در جلســه بــا مدیــرکل کمیتــه 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب ــداد اس ام
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( و 
جهــاد دانشــگاهی هــر دو مولــود انقالب 
بــوده و ســابقه فعالیت هــای مشــترک مختلفــی را داشــته اند، گفــت: جهــاد دانشــگاهی اردبیــل 

ــت. ــی )ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــا کمیت ــتر ب ــالت بیش ــکاری و تعام ــاده هم آم
مهــران اوچــی اردبیلــی، آموزش هــای مهارتــی را بارزتریــن اشــتراکات ایــن دو نهــاد عنــوان 
کــرد و ادامــه داد: طــرح ملــی توانمندســازی اقتصــادی زنــان سرپرســت خانــوار و طــرح ملی 
مشــاغل خانگــی تجربه هــای مفیــد بــرای جهــاد دانشــگاهی بــوده اســت کــه بــا ظرفیــت 
ــد زمینــه  ــه اجــرا درآمــده کــه نتایــج ایــن طــرح ملــی می توان دو هــزار نفــر در اســتان ب

مناســب بــرای همکاری هــای بعــدی بــا کمیتــه امــداد باشــد .
ــازار کار را مراحــل اجــرای طــرح  ــه ب وی شناســایی، آمــوزش و توانمندســازی و اتصــال ب
ملــی مشــاغل خانگــی عنــوان و اظهــار کــرد: یــک هــزار و 900 نفــر در قالــب ایــن طــرح 

ملــی بــه بــازار کار متصــل شــده اســت.
عضــو هیئت علمــی جهــاد دانشــگاهی اردبیــل از اجــرای موفــق طــرح نــوآوری و شــتابدهی 
کســب وکارهای فناورانــه بــا وزارت ورزش و جوانــان خبــر داد و افــزود: الگــوی فعالیــت ایــن 
مرکــز در ســه فاز ترویــج، نــوآوری و شــتابدهی مربــوط بــه کســب وکار فناورانــه مددجویــان 

در رنــج ســنی 1۷ تــا 45 ســال در نظــر گرفتــه شــده اســت .

برای دسترسی  به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/42798

مدیر جهاد کشاورزی نوشهر

معافیت مالیاتی و فراهم کردن بستر صادرات، 
ضرورت توسعه مشاغل خانگی

ــرو  ــی در گ ــاغل خانگ ــعه مش ــت: توس ــی، گف ــاغل خانگ ــعه مش ــرح توس ــران ط ــک پیش ی
معافیــت مالیاتــی و فراهــم کــردن بســتر مناســب بــرای صــادرات محصــوالت تولیــدی اســت.
ــرو  ــی در گ ــاغل خانگ ــعه مش ــت: توس ــی، گف ــاغل خانگ ــعه مش ــرح توس ــران ط ــک پیش ی
معافیــت مالیاتــی و فراهــم کــردن بســتر مناســب بــرای صــادرات محصــوالت تولیــدی اســت.
بــه گــزارش بــازارکار، الهــه ایران دوســت کــه بــه عنــوان پیشــران طــرح توســعه مشــاغل خانگــی، 
در حــوزه تولیــد و  آمــوزش ظــروف مینــاکاری روی مــس در شــهر اراک فعالیــت می کنــد، 
در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: افــزون بــر ســه ســال اســت کــه در زمینــه تولیــد و 
ــع دســتی  ــی و صنای ــراث فرهنگ ــس تحــت نظــر اداره کل می ــاکاری روی م ــوزش مین آم

اســتان مرکــزی فعالیــت دارم.
وی بــه فعالیــت خــود در قالــب پیشــران جهاددانشــگاهی)مرکز نــوآوری وشــکوفایی 
جوانــان( و پــارک علــم و  فنــاوری اســتان مرکــزی اشــاره کــرد و افــزود: عــالوه بــر فعالیــت 
ــه ای  ــی و حرف ــازمان فن ــالمی و س ــاد اس ــگ و ارش ــا اداره کل فرهن ــزی ب ــتان مرک در اس

ــکاری دارم. ــز هم ــالن نی اســتان گی

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/43227

یک پیشران طرح ملی توسعه مشاغل خانگی
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دعوت به همکاری

شرایط عمومی
۱- تابعیت جمهوری اسالمی ایران

۲- متدیـن بـه دین مبین اسـالم، دارای روحیـه انقالبی، سلحشـوری، رزمندگی، 
ایثـار و شـهادت طلبـی و اعتقـاد و التزام بـه والیت فقیه و احکام اسـالمی

۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری، سیاسی و اخالقی
۴- عدم سابقه اعتیاد به مواد مخدر و محرومیت از خدمات دولتی

۵- داشـتن سـالمت روانـی و جسـمانی برابـر گواهـی اداره بهداشـت و درمـان 
)حداقـل قـد ۱۶۰ سـانتیمتر(

۶- موفقیـت در مراحـل گزینـش)روان سـنجی، مصاحبـه حضـوری فرماندهـی، 
عقیدتـی و امنیتـی و آزمـون آمادگـی جسـمانی(

۷- داشـتن مـدرک فـارغ التحصیلـی معتبـر در رشـته های مـورد نیـاز در مقطع 
دیپلـم، کارشناسـی و دکتری)فرزندان معظم شـهداء، جانبـازان از کار افتاده کلی 
و آزادگان از کار افتـاده کلـی بـا ارائه مـدرک معتبر و مورد تائیـد نهادهای مراکز 

اسـتانها از امتیـازات مصـوب بهره مند مـی گردند.(
۸- نداشـتن تعهـد خدمـت بـه سـازمان های دولتـی و غیردولتـی بـه صـورت 

رسـمی، آزمایشـی و یـا پیمانـی
۹- محـل خدمـت پـس از خاتمـه دوران آموزشـی و برطبـق نیاز سـازمان تعیین 

مـی گردد
۱۰- داشـتن کارت پایـان خدمـت، گواهی اشـتغال به خدمت سـربازی و یا برگه 

اعـزام بـه خدمت بـدون مهر غیبت
۱۱- سـپردن تعهـد خدمتـی ۵ سـاله بـرای نظامیـان و ۶ سـاله بـرای کارمندان 

برابـر ضوابـط قانـون ارتش جمهـوری اسـالمی ایران
۱۲- آمادگـی انجـام خدمـت و ماموریـت در هـر منطقـه ای کـه سـازمان تعیین 

ید. نما

شرایط اختصاصی
۱-الف(شـرط سـن برای داوطلبان دکتری پزشـکی حداکثر ۳۰ سـال )متولدین 

۱۳۷۱/۱/۱ بـه بعد ( می باشـد .
ب( شـرط سـنی بـرای داوطلبـان افسـری پیمانـی و کارمنـدی علمی)مـدرک 

کارشناسـی(حداکثر ۲۸ سـال )متولدیـن ۱۳۷۱/۱/۱ بـه بعد(مـی باشـد.
سـال  دیپلـم(۲۳  علمی)مـدرک  کارمنـدان  داوطلبـان  بـرای  ج( شـرط سـنی 

باشـد. بعـد( مـی  بـه  )متولدیـن ۱۳۷۸/۱/۱ 
دیپلـم(۲۶ سـال  تجربی)مـدرک  کارمنـدان  داوطلبـان  بـرای  د( شـرط سـنی 

باشـد. بعد(مـی  بـه   ۱۳۷۵/۱/۱ )متولدیـن 
تبصـره الـف: داوطلبانـی کـه خدمت دوره ضـرورت را انجـام داده انـد طول مدت 

خدمـت انجـام شـده بـه حداکثر سـن آنـان اضافه خواهد شـد.
تبصـره ب : فرزنـدان معظـم شـهدا، جانبـازان از کار افتاده کلـی و آزادگان از کار 

افتـاده کلی از شـرط سـن و معـدل معاف می باشـد.
بـر  دال  مدرکـی  ارایـه  مسـتلزم  عمومـی  وظیفـه  مشـمولین  ۲-اسـتخدام 
می باشـد. عمومـی  وظیفـه  اداره  از  آنـان  مشـمولیت  وضـع  بـه   رسـیدگی 

)تبصره: استخدام مشمولین غایب و دارای اضافه دفتر
چـه اعـزام بـه خدمـت کـه در سیسـتم فراجـا ثبـت گردیـده و دارنـدگان کارت 

معافیـت پزشـکی ممنوع اسـت(.
۳- داشـتن دیپلـم مـورد تاییـد وزارت آمـوزش و پـرورش و گواهینامـه مهـارت 
فنـی از مراکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور بـرای تخصـص هـای کارمندان 

تجربـی )جـدول ب( الزامـی می باشـد.
۴- داشـتن حداقـل معـدل کل بـرای رشـته هـای کارشناسـی فنـی/ مهندسـی 
معـدل ۱۳ ، بـرای رشـته های کارشناسـی غیرفنی/ مهندسـی معـدل ۱۴ و برای 

کارمنـدان تجربـی معـدل کل ۱۳  الزامـی می باشـد.
تبصـره ۱ : متقاضیانـی کـه قبـال بصـورت پیمانـی در نیـرو هـای مسـلح خدمت 
باشـند. نمـی  پیمانـی  بعنـوان  مجـدد  اسـتخدام  شـرایط  واجـد  انـد   نمـوده 

تبصـره ۲ : دارنـدگان مدارکـی که مشـمول طرح می باشـد، به هنـگام ثبت نام 
روگرفـت گواهـی اتمام طرح و یـا معافیـت از آن را ارائه نماید.

۵- در هـر مرحلـه از گزینش که مشـخص گردد داوطلب فاقد شـرایط اعالم شـده 
مـی باشـد، بالفاصله از ادامـه ی مراحل گزینش وی جلوگیری بعمـل خواهد آمد.

امتیازها
۱- اسـتخدام شـدگان از تسـهیالت وام هـای مصـوب، کارت اعتبـاری حکمـت، 
بیمـه خدمـات درمانـی و بیمـه عمر بـرای خود و عائلـه تحت تکفل)تنها همسـر 
و فرزنـد مسـتخدم(  و سـایر خدمـات رفاهـی برابـر مقـررات و امکانـات موجـود 

برخـوردار خواهند شـد.
۲-مـدت قـرارداد خدمـت پیمانـی بـرای نظامیان)جـدول الـف( ۵ سـال و بـرای 
کارمنـدان )جـدول ب( ۶ سـال بـوده کـه پـس از اتمـام خدمـت پیمانـی مقـرر 
بـا توجـه بـه نیـاز سـازمانی و سـهمیه هـای موجـود بـه یکـی از دو روش زیـر با 

شـخص ذینفـع رفتـار خواهـد گردید:
الف( تبدیل به رسمی
ب( رهایی از خدمت

۳- خدمـت کارکنـان پیمانـی بـه منزلـه انجـام خدمـت دوره ضـرورت تلقـی 
گردیـده و در صورتـی کـه قبـل از خاتمه تعهـد به هر علت از خدمت رها  شـوند 

برابـر قانـون خدمـت وظیفـه عمومـی بـا آنـان رفتار خواهد شـد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
۱- دو قطعه عکس ۴×۳

۲-اصل شناسنامه و کارت ملی.
۳- مدرکـی کـه نشـان دهنـده وضعیـت خدمتـی داوطلـب باشـد. شـامل کارت 
پایـان خدمـت ، گواهـی اشـتغال بـه خدمـت، کارت معافیـت دائـم غیر پزشـکی 

برگـه اعـزام بـه خدمـت، گواهـی اشـتغال بـه تحصیـل در مقطـع باالتر.
تبصـره: فارغ التحصیالن نیمه اول سـال جـاری به علت برخـورداری از معافیت 

تحصیلـی،از ارائـه مدرک یاد شـده معاف می باشـند.
۴- اصـل گواهینامـه مـدرک تحصیلـی و گواهینامـه مهـارت فنی حرفـه ای ویژه 

کارمنـدان تجربی.
۵- خانـواده درجـه یـک معظـم شـهدا، جانبـازان، آزادگان، فرزنـدان نظامـی و 
بسـیجیان فعـال هنـگام ثبـت نـام، اصـل و روگرفـت مـدرک معتبـر از سـازمان 
مربوطـه در مراکـز  اسـتان هـا جهـت برخـورداری از امتیـازات  مصـوب ارائـه 

نماینـد. در غیـر اینصـورت امتیـازی محاسـبه نخواهـد شـد.
۶- واریـز مبلـغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریـال )یـک میلیـون و پانصد هزار ریال( به حسـاب 
جـاری ۵۱۵۱۵۷۹۰۹۱۰۰۵ بانـک سـپه )به نام حسـاب غیرقابل برداشـت جذب 
و اسـتخدام نیـروی پدافنـد هوایـی آجـا( و ارائـه اصـل برگـه واریـزی در زمـان 

ثبـت نام.
نکتـه قابـل توجـه اینکـه: با توجه بـه عدم اسـترداد مـدارک تحویلـی، ارائه اصل 
مـدارک صرفـاً جهـت رؤیـت و مطابقـت بـا روگرفـت مـدارک دریافتـی بـوده و 
از تحویـل اصـل مـدارک بـه مسـئولین دفاتـر عضویابـی جهـت ثبـت نـام اکیداً 

گردد. خـودداری 
نکتـه قابـل توجـه اینکـه:  بـا توجـه به غیـر قابل برگشـت بـودن وجـوه واریزی، 
بـه داوطلبـان توصیـه میگردد قبـل از واریز وجـه از دارا بودن کلیه شـرایط ثبت 

نـام، اطمینان حاصـل نمایند.
نحوه ثبت نام

۱- داوطلبـان الزم اسـت بـا در دسـت داشـتن اصـل مـدارک خواسـته شـده از 
 )۱۳:۰۰ الـی  اداری)۸:۰۰  سـاعات  در   ۱۴۰۱/۸/۳۰ ۱۴۰۱/۷/۲۳  الـی  تاریـخ 
بـه صـورت حضـوری بـه محل هـای منـدرج در آگهـی مراجعـه وضمـن تحویل 

مـدارک نسـبت بـه ثبـت نـام خـود اقـدام نمایند.
۲-در صورت تکمیل سهمیه در هر رشته، ثبت نام متوقف خواهد شد.

میگیـرد. صـورت  تحصیلـی  مـدارک  ارائـه  اسـتناد  بـه  پذیـرش   -۳ 

۴- از داوطلبـان اسـتخدام کارمنـد تجربی برابـر تخصص مربوطـه آزمون مهارت 
بعمل خواهـد آمد.

۵-دفاتـر اسـتخدام و عضویابـی فقـط مجاز به وصـول روگرفت مـدارک مورد نیاز 
جهـت ثبت نـام از متقاضیان می باشـند.

نشانی محل های ثبت نام
۱ – تهران : تهرانسر – بلوار گلها – جنب بانک سپه – منطقه پدافند هوایی 

امام حسن مجتبی )ع( – دفتر استخدام 
تلفن: ۰۲۱-۶۴۴۸۵۵۷۰

۲- مشهد : انتهای خیابان نخ ریسی – منطقه پدافند هوایی شمال شرق – 
جنب بانک سپه – دفتر استخدام 

 تلفن: ۰۵۱-۳۳۴۴۲۸۲۸
۳- كرمانشاه : بلوار شهید کشوری – نرسیده به میدان امام – مهمانسرای 

نگین – دفتر استخدام   
تلفن : ۰۸۳۳-۴۷۳۳۴۴۴
۴- بوشهر : بلوار شهدای نیروی دریایی – روبروی درب یگان نیروی دریایی– 

دفتر استخدام منطقه پدافند هوائی جنوب 
تلفن: ۰۷۷-۳۳۴۵۱۴۳۹

۵- اهواز : اتوبان شهید ستاری – گروه پدافند هوایی اهواز  – دفتر استخدام 
 تلفن : ۰۶۱۱-۳۹۰۹۰۱۵

۶-كرمان: بلوار جمهوری اسالمی – جنب فرودگاه- گروه پدافند هوایی کرمان 
تلفن: ۰۳۴-۳۲۸۱۸۵۱۹

۷- زاهدان: کیلومتر ۳ جاده میرجاوه – گروه پدافند هوایی زاهدان 
تلفن:  ۰۵۴-۳۳۲۱۶۰۰۲

۸- بندرعباس : شهرک شقو-دفتر استخدام منطقه جنوب شرق)بندرعباس(
تلفن ۰۷۶-۳۳۷۰۱۵۱۵

۹-اراک : کیلومتر ۴ جاده خمین – جنب پادگان مالک اشتر- فرماندهی 
آموزش های درجه داری حضرت علی اکبر)ع( – دفتر استخدام

 تلفن:  ۰۸۶-۳۴۱۳۲۷۶۰

۱۰- اصفهان : سه راه حکیم نظامی-جنب درمانگاه فجر-دفتراستخدام
 تلفن: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۱۹

۱۱- شهركرد: کوی فرهنگیان – خیابان هالل احمر – خیابان لقمان – کوچه 
۴- دفتر استخدام

تلفن:  ۰۳۸-۳۲۲۲۳۹۰۴
۱۲- تبریز : جاده آذر شهر – منطقه پدافند هوایی شمال غرب – دفتر استخدام 
تلفن:   ۰۴۱-۳۴۳۰۱۳۷۰
۱۳- بیرجند:کیلومتر ۱۰ جاده بیرجند/زاهدان- روبروی روستای بجد-منطقه 

پدافند هوایی قائم آل محمد)عج() شرق (
تلفن: ۳۱۸۵۵۶۰۵-۰۵۶ و ۰۵۶-۳۱۸۵۵۶۰۱
۱۴- آبدانان: جنب فرمانداری –گروه پدافند هوایی شهید ملکی آبدانان- دفتر 

گزینش،عضویابی و استخدام 
تلفن:۰۸۴-۳۳۶۲۸۳۰۹
۱۵-قم: چهارراه گلزار شهدا- مجتمع امام خمینی- طبقه دوم- دفتر استخدام 

و امور ایثارگران 
تلفن: ۰۲۵-۳۷۸۳۳۲۱۱

جدول )الف( – نظامیان

طیف جنسیترشته )گرایش تحصیلی(مقطع تحصیلیردیف
استخدامی

تعداد 
سهمیه

نوع 
استخدام

دکتری حرفه ای پزشک دکتری۱
پیمانی۲ نفرنظامیمردعمومی

دکتری حرفه ای دکتری۲
پیمانی۲ نفرنظامیمرددندانپزشکی عمومی

پیمانی۱ نفرنظامیمردبینایی سنجیکارشناسی۳

پیمانی۱ نفرنظامیمردپروتزهای دندانیکارشناسی۴

پیمانی۲ نفرنظامیمردفوریت های پزشکیکارشناسی۵

پیمانی۳ نفرنظامیمردروانشناسکارشناسی۶

پیمانی۴ نفرنظامیمردبهداشت)محیط(کارشناسی۷

پیمانی۳ نفرنظامیمردبهداشت)حرفه ای(کارشناسی۸

پیمانی۴ نفرنظامیمردشیمی کاربردیکارشناسی۹

پیمانی۴ نفرنظامیمردصنایعکارشناسی۱۰

پیمانی۵ نفرنظامیمردحقوقکارشناسی۱۱

پیمانی۳۵ نفرنظامیمردالکترونیککارشناسی۱۲

پیمانی۳۵ نفرنظامیمردمخابراتکارشناسی۱۳

پیمانی۱نفرنظامیمردمکانیککارشناسی۱۴

پیمانی۱نفرنظامیمردتربیت بدنیکارشناسی۱۵

جدول )ب( – كارمندان

تعداد طیف استخدامیجنسیترشته )تخصص(مقطعردیف
سهمیه

نوع 
استخدام

پیمانی۱نفرکارمند علمیمردحسابداریدیپلم۱

پیمانی۴ نفرکارمند تجربیمردآشپزدیپلم۲

پیمانی۵ نفرکارمند تجربیمردتهویه عمومیدیپلم۳

پیمانی۲ نفرکارمند تجربیمردسر متخصص لوله کشدیپلم۴

سرمتخصص حمل و نقل دیپلم۵
پیمانی۱ نفرکارمند تجربیمردموتوری سبک

پیمانی۱ نفرکارمند تجربیمردنانوادیپلم۶

پیمانی۲نفرکارمند تجربیمردخدمات همگانیدیپلم۷

اطالعات ثبت نام
 تقویم استخدامی:

 شروع ثبت نام: از ۲۳ مهر ۱۴۰۱
مهلت ثبت نام: تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱

ثبت نام بصورت حضوری و از ۲۳ مهر ۱۴۰۱ شروع خواهد شد.

لینک :
https://bazarekar.ir/42508 

نیــروی پدافنــد هوایــی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران در ادامــه راه نورانــی شــهیدان واالمقــام و بــه منظــور حفــظ تمامیــت ارضــی و تأمیــن نیــروی انســانی خــود از بیــن جوانــان متدیــن ، مؤمــن ، عالقــه منــد به 
رزمندگــی و دارای روحیــه انقالبــی ، والیتمــداری ، سلحشــوری ، اســتکبار ســتیزی ، از جــان گذشــتگی ، ایثارگــری و بســیجی و متعهــد بــه حفــظ ارزش هــای انقالبــی نظــام جمهوری اســالمی ایــران كــه دارای یکی از 
مــدارک دكتــری ، كارشناســی و دیپلــم در  رشــته هــای منــدرج در ایــن آگهــی مــی باشــد ، در طیــف افســری پیمانــی و كارمنــد علمــی و تجربــی، جهــت انجام خدمــت در تمامــی نقــاط پدافنــدی واقــع در جغرافیای 

كشــور عزیزمــان ایــران اســالمی بــه صــورت پیمانــی هــم رزم مــی پذیــرد. ثبــت نــام از ۲۳ مهــر الــی ۳۰ آبــان ۱۴۰۱ می باشــد.

دهه هشتادی ها و خواسته هاشان 
را بشناسیم 

ــت  ــه اینترن ــیری ناپذیری ب ــه س ــود عالق ــتاد و ن ــه هش ــای ده ــرا بچه ه چ
دارنــد؟ اصالســاعت های طوالنــی در اینترنــت چــه می کننــد؟ پــدر و 
ــن پرســش ها  ــه ای ــه می تواننــد دنیــای آنهــا را بشناســند؟ ب مادرهــا چگون
 »Z ــل ــی نس ــبک زندگ ــناختی و س ــاد روان ش ــر ابع ــی ب ــاب »نگاه در کت

پاســخ داده شــده اســت. 
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از )ایبنــا(، نســل زد یــا همــان نســل اینترنــت 
ــه  ــی کــودکان دهــه ۹۰ گفت ــن نوجوان هــای دهــه هشــتاد و حت ــه همی ب
ــی های  ــت و گوش ــا اینترن ــود را ب ــر خ ــام عم ــه تم ــلی ک ــود. نس می ش
ــترده  ــی گس ــن دسترس ــده و همی ــه ای گذران ــای رایان ــمند و بازی ه هوش
بــه فضــای مجــازی، او  را بــا فرهنگ هــا و دیدگاه هــای متفــاوت مــردم در 
کشــورهای مختلــف جهــان آشــنا و حــس »شــهروند جهانــی بــودن« را در 

او تقویــت کــرده اســت. 
ایــن آشــنایی، دیدگاه هــای اجتماعــی و سیاســی نســل زد را تحــت تاثیــر 
قــرار داده و او را بــا چالش هــای جهانــی ماننــد تغییــرات اقلیمــی، جنــگ، 
ــت  ــر، عدال ــوق بش ــط زیســت، حق ــن محی ــن رفت ــالی، از بی ــر، خشکس فق
ــی  ــک نوجــوان آمریکای ــه رو کــرده؛ از این روســت کــه ی جنســیتی و.... روب
بیشــتر از این کــه ســبک زندگــی اش شــبیه بــه پــدر و پدربزرگــش باشــد، 
شــبهات بســیار زیــادی بــه نوجــوان هم ســن و ســال خــودش در چیــن دارد 
و مــا بــه عنــوان پــدر و مادرهــا و بزرگ هــای ایــن نســل اگــر بخواهیــم بــا 
ــدازه ای دنیایشــان را دریابیــم چــاره ای  ــا ان ــرار کنیــم و ت آنهــا ارتبــاط برق

ــم.  ــان نداری ــته ها و دغدغه هاش ــل زد و خواس ــناخت نس ــز ش ج
  کتــاب »نگاهــی بــر ابعــاد روان شــناختی و ســبک زندگــی نســل Z« بــه ما 

کمــک می کنــد تــا بــا ایــن نســل بیشــتر آشــنا شــویم و راهکارهایــی بــرای 
ــازی  ــای مج ــان در فض ــی حضورش ــل و چگونگ ــن نس ــب ای ــرل مناس کنت
ــل زد  ــاره نس ــی درب ــش اساس ــا پرس ــا را ب ــاب م ــن کت ــد. ای ــه می کن ارائ
ــی های  ــه گوش ــد ب ــن ح ــا ای ــا ت ــرا آنه ــه چ ــد؛ اول این ک ــه می کن مواج
ــه  ــن هم ــر ای ــوی دیگ ــته اند؟ از س ــاپ وابس ــر و لپ ت ــمند و کامپیوت هوش

ــد؟  ــه می کنن ــت چ ــت در اینترن وق
ــه معرفــی  ــن شــده؛ بخــش نخســت ب ــن کتــاب در چهــار بخــش تدوی  ای
نســل z  بــه عنــوان نســلی بدبیــن، فردگرا،جســت وگر، کارآفریــن و 
ــه  ــد و ب ــتقبال می کن ــر اس ــه از تغیی ــلی ک ــردازد؛ نس ــک پذیر  می پ ریس
ــا  اطالعــات گســترده ای دسترســی دارد. نویســنده در بخــش دوم کتــاب ب
ــت  ــح از اینترن ــتفاده صحی ــای اس ــه مزای ــل Z« ب ــت و نس ــوان »اینترن عن
ــد و از  ــاره می کن ــت از آن اش ــتفاده نادرس ــرات اس ــال خط ــن ح و درعی

ــد.  ــن می گوی ــای والدی ــط قرمزه ــل از خ ــن نس ــور ای ــی عب چگونگ
  »بهداشــت روانــی و ســالمت جنســی نســل Z« عنــوان ســومین و 
»چگونــه والدیــن می تواننــد اســتفاده نســل Z  از فضــای مجــازی را 

ــت.  ــاب اس ــش کت ــن بخ ــوان چهارمی ــد؟« عن ــرل کنن کنت
 »Z ــل ــی نس ــبک زندگ ــناختی و س ــاد روان ش ــر ابع ــی ب ــاب »نگاه   کت
ــا  ــته ت ــوان نوش ــودک و نوج ــی ک ــرای روان شناس ــوری، دکت ــره ن را زه
خانواده هــا و بزرگ ترهــا را بــا کــودکان و نوجوانــان ایــن نســل کــه 
فضــای مجــازی از هــر واقعیتــی برایشــان واقعی تــر اســت و تمــام مــدت بــا 
اینترنــت ســروکار دارنــد آشــنا کنــد. ایــن کتــاب را انتشــارات »بــوی کاغذ« 

ــرده اســت.  منتشــر ک

معرفی یک کتاب:

محسـن سـوهانی در یادداشـتی بـه 
بـروز و ظهور نسـل نوخاسـته جامعه 
ایرانی و نسـبت آن با گفتمان انقالب 

پرداخت. 
به گزارش  بازارکار، محسـن سوهانی 
مدیـرکل  و  فرهنگـی  کارشـناس 
هنرهای نمایشـی رادیـو و مدیر رادیو 
نمایش در یادداشـتی به مسـاله نسل 
نوخاسـته پـس از انقـالب اسـالمی 

اسـت. پرداخته 
متـن وی بدیـن شـرح اسـت: »نسـل)Generation(، به دسـته ای از افـراد گفته می 
شـود کـه در فاصلـه ی زمانـی معینـی به دنیـا آمـده اند، بنا بـه زمینه های مشـترک 
تجربه هـای جمعـی را پشـت سرگذاشـته انـد و عمدتـا تابـع ارزش هـا و هنجارهـای 

یکسـانی هستند.
ایکـس)X(، وای)Y(، زد)Z( و آلفـا)Alpha( اصطالحاتـی هسـتند کـه در غـرب بـرای 
مشـخص کردن نسـل های دهه های اخیر مورد اسـتفاده قرار گرفته  اسـت. در این بین 
بـه ویـژه “نسـل Z”)تقریبـاً همتای دهه هشـتادی هـا در ایران( کـه به آن هـا “زومر” یا 
“بومـی دیجیتـال” نیـز گفتـه می شـود، از تفـاوت های بنیادینی با نسـل های پیشـین 

برخوردارنـد کـه می تـوان از آن به “شـکاف نسـلی” تعبیر کرد.
مثـاًل تمایـالت شـدید ساختارشـکنانه. بـه عنوان نمونـه: اگر در بین نسـل هـای قبل 
ابرقهرمـان بتمـن یـک شـخصیت محبـوب بـود، بـرای آن هـا جوکـر هـرج و مـرج 
طلب)آنارشیسـت( محبوبیـت پیـدا کرد.)همان طور کـه در ایران نیز شـخصیتی مثل 

تتلـو مـورد اقبـال این نسـل قـرار گرفت(.
زومرها که با حدود دو میلیارد نفر و ۲۶درصد از جمعیت دنیا، در حال حاضر پرجمعیت 
تریـن نسـل را تشـکیل می دهند در حوزه های مختلف سیاسـی، اجتماعـی و اقتصادی 
سراسـر جهان از اهمیت تعیین کننده ای برخوردارند و بسـیاری از سیاسـتمداران برای 

کسـب پیـروزی، تبلیغات انتخاباتی خـود را روی آن ها متمرکز می کنند.
امـا مهم تریـن ویژگـی نسـل Z یـا زومـر، وب محـور بـودن آن هاسـت. نکتـه ای کـه 
باعـث شـده طی یک تقسـیم بنـدی کالن تر، از یک نسـل کامـاًل متمایـز، راهبردی و 

.”C سرنوشـت سـاز در جهـان سـخن به میـان آید: “نسـل
نسـلی کـه پـروش یافتـه ی بسـتر اینترنت اسـت، فرهنـگ و جامعـه پذیـری اش در 
کوچـه پـس کوچـه های شـبکه هـای اجتماعی شـکل گرفته و مـرزی میـان واقعیت 

و مجـاز قائل نیسـت.
نسـل سـی )Generation C(، کـه نخسـتین بـار در سـال ۲۰۱۲ توسـط برایـان 
سـولیس تحلیلگـر حـوزه ی دیجیتـال مطـرح شـد، عنوانـی اسـت کـه به گروه رشـد 
یافتـه بـا فناوری های نوین ارتباطی اطالق می شـود. پیشـرفت امکانات سـخت افزاری 
و نرم افـزاری فضـای مجـازی، شـکل گیری سـبک زندگی جدیـدی را به دنبال داشـته 
کـه آمیختـه بـا فناوری هـای آنالین اسـت. این فضا بسـتری برای شـکل گیری نسـل 
جدیـدی شـده کـه ویژگـی هـای رفتاری جمعـی متفاوتـی با نسـل های قبلـی دارند. 
افـراد نسـل C هـم براسـاس سـن  و سـال و هـم بـر اسـاس استفاده شـان از امکانـات 
دیجیتالـی تعریـف شـده اند. از نظـر سـن اغلـب آن ها متولـد میانه  ی دهـه  ی ۱۹۸۰ 
میـالدی بـه بعـد هسـتند. امـا آن چـه بـه افـراد این نسـل هویت مسـتقلی بخشـیده 

نـه رده بندی سـنی، بلکه نوع کاربریشـان از 
اینترنـت، امکانـات دیجتال و فضـای مجازی 

است.
افـراد نسـل C حضـور پررنگـی در فضـای 
کاربرانـی  هـا  آن  اغلـب  و  دارنـد  مجـازی 
هسـتند کـه روزانه زمـان قابل توجهـی را در 
اینترنـت سـپری می کننـد تا جایـی که گاه 
سـاعات آنالیـن بودنشـان بیشـتر از آفالیـن 
بودنشـان اسـت. آن ها اینترنـت را برای همه 
عرصه هـای زندگـی اعـم از امـور شـخصی، کاری و تجـاری، خرید، سـرگرمی و… 
بـه  کار مـی گیرند. مهم  ترین بسـتر فعالیت این کاربران جایی نیسـت جز رسـانه های 

اجتماعی.
این نسـل با ویژگی هایی شـناخته می شـوند که همگی در ادبیات انگلیسـی با حرف 

C آغـاز مـی شـوند و از ایـن رو به این عنوان نامگذاری شـده اند:
constant connectivity:اتصال مداوم]به اینترنت و فضای مجازی[

collaboration:همگرایی
change:میل به تغییر

co-creation:هم آفرینی
chameleons:بوقلمون صفتی]دمدمی مزاجی[

cyborgs: سـایبرنتیک بـودن و تمایـل بـه اسـتفاده از کاربـرد تکنولـوژی بـه عنـوان 
جزئـی از بدن

curiosity: کنجکاوی
:connected collective consumer

مصرف کننده ی جمعی متصل
انقـالب اسـالمی ایـران به عنـوان ساختارشـکنانه تریـن رویداد سیاسـی قرن بیسـتم 
و بـر هـم زننـده ی نظـم قـدرت هـای جهانـی با طـرح شـعارهایی چـون: نه شـرقی، 
نـه غربـی…، استکبارسـتیزی، عدالت گسـتری و…، از چنان ویژگی هـای متمایزی 
برخـوردار اسـت کـه مـی توانـد تبدیل بـه یـک ارزش بـزرگ و گفتمان غالـب در بین 

این نسـل در سراسـر جهان شـود.
از سـوی دیگـر ایـن نسـل آینـده سـاز نیـز ویژگی هـای خاصـی دارد که مـی تواند به 

رشـد و توسـعه ی گفتمـان انقـالب کمک شـایانی کند.
اما گیر كار كجاست؟!

روش های ارتباطی، خصوصاً در حوزه های فرهنگ و رسانه.
به نقل از صبا، بنابراین در شـرایطی که جهان دارد سـوار بر روند پرشـتاب توسـعه ی 
ابـزار ارتبـاط جمعی وارد واقعیت افزوده و عصر متاورس می شـود، الزم اسـت دسـتگاه 
هـای فرهنگی و رسـانه ای کشـور با درک واقیات زمانـه و ضروریات تخصصی تغییرات 
بنیادیـن در روش و رویکـرد ارتباطـی خـود ایجـاد کننـد. بـه عنـوان مثـال چنان چه 
رسـانه ی ملـی افـق هـای تحولـش را بر ایـن مبنا تنظیـم نکند نـه تنها راه بـه جایی 
نخواهـد بـرد و تغییراتـش به تحول منجر نخواهد شـد، بلکه با نعـل وارونه به نتیجه ی 

معکـوس خواهد رسـید و به شـکاف نسـلی و زوال اجتماعی دامـن خواهد زد.
نسـل نوخاسـته ی جامعـه ی ایـران در نسـبت بـا گفتمان انقـالب، هم مـی تواند یک 

تهدیـد باشـد و هـم یک فرصـت: همه چیز بسـتگی به نحـوه ی مواجهـه دارد…«

یادداشتی به قلم محسن سوهانی؛

نسل C؛ فرصت یا تهدید/ حکایت یک مواجهه؛ گفتمان انقالب و نسل نوخاسته
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دعوت به همکاری

شرایط عمومی
۱– اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم.

ــوری  ــی جمه ــون اساس ــه قان ــی ب ــزام عمل ــاد و الت ۲ – اعتق
اســالمی ایــران و والیــت مطلقــه فقیــه و آمادگــی فــداکاری در 

ــا. ــداف آن ه ــق اه راه تحق
۳ – تابعیت جمهوری اسالمی ایران.

*داوطلــب مــی بایســت ایرانــی االصــل باشــد بدیــن مفهــوم کــه 
دارای شناســنامه ایرانــی و پــدر ومــادر ایرانــی االصــل باشــد.

۴ – عــدم ســابقه عضویــت یــا وابســتگی بــه احــزاب و گروههای 
سیاســی و معــارض بــا نظــام جمهــوری اســالمی ایران.

ــای  ــزاب و گروهه ــه اح ــتگی ب ــا وابس ــت ی ــدم عضوی ۵ – ع
سیاســی در زمــان تقاضــای اســتخدام.

۶ – عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
۷ – نداشتن سوء پیشینة کیفری.

۸ – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۹ – داشــتن شــرایط تحصیلــی و یــا تخصصــی الزم بــرای 

ــر. ــورد نظ ــت م خدم
۱۰ – داشــتن ســالمت و توانایــی جســمی و روانــی متناســب بــا 

خدمــت مــورد نظــر.

شرایط اختصاصی
ــن  ــه داری از بی ــع درج ــرد در مقط ــان م ــام متقاضی ــت ن – ثب
داوطلبــان دارای مــدرک تحصیلــی دیپلــم رشــته هــای نظــری، 

فنــی و حرفــه ای و کارودانــش آغــاز گردیــد.
– بــرای مقطــع درجــه داری حداقــل ســن ۱۸ ســال و حداکثــر 

۲۵  ســال مــی باشــد)متولدین ۱۳۷۶ بــه بــاال( مــی باشــد.
– ثبــت نــام بــا تلفــن هــای هوشــمند مانــع از دریافــت صحیــح 

اطالعــات شــما داوطلبــان گرامــی خواهــد شــد .
ــر سیســتم  ــه هــای مبتنــی ب ــام از رایان ــرای ثبــت ن – لطفــا  ب

عامــل وینــدوز اســتفاده نماییــد.
ــرایط  ــک از ش ــه دارای هری ــی ک ــی  : داوطلبان ــرایط ارفاق – ش

ــت جــذب مــی باشــند: ــل باشــند در اولوی ذی
ــت  ــتثنا کارت معافی ــه اس ــت )ب ــان خدم ــتن کارت پای ۱ . داش

ــت ( از خدم
۲. عضویت فعال در بسیج و پلیس افتخاری

ــگان  ــازان و نخب ــران و جانب ــهدا ،ایثارگ ــم ش ــواده معظ ۳. خان
ــی ــی و ورزش علم

ــرای داوطلبــان مــرد مجــاز مــی باشــد و  ــا ب ــام صرف – ثبــت ن
در صــورت فرامــوش نمــودن کلمــه عبــور ، کــد ملــی خــود را 
از طریــق تلفــن بــه مدیریــت گزینــش اســتان محــل ســکونت 

اعــالم نماییــد
داوطلبــان صرفــا یــک بــار مجــاز بــه ثبــت نــام در ایــن ســامانه 
مــی باشــند و داشــتن کــد رهگیــری بــه منزلــه تکمیــل فرآینــد 

ثبــت نــام مــی باشــد.
– پــس از اتمــام ثبــت نــام دریافــت رســید ثبــت نــام از ســامانه 
نیــاز بــه مراجعــه حضــوری نمــی بــا شــد پــس از پایــان مهلــت 
ثبــت نــام در صــورت داشــتن شــرایط و کــد رهگیــری ، فراخــوان 
صــورت مــی گیــرد. پــس از پایــان مهلــت ثبــت نــام ، ثبــت نــام 
ــات  ــل اطالع ــرای تکمی ــامانه ب ــه و س ــورت نپذیرفت ــد ص جدی

ثبــت نــام شــدگان فعــال مــی باشــد.
– دریافــت رســید ثبــت نــام )کدرهگیــری ( از ســامانه و داشــتن 
شــرایط اولیــه اســتخدام ، مــالک فراخــوان داوطلبــان خواهــد بود

– حداقل معدل دیپلم برای کلیه رشته ها  ۱۴ می باشد  .
– حداقل قد برای داوطلبان ۱۷۰ سانتی متر می باشد

ــام  ــت ن ــه ثب ــاز ب ــی مج ــع کاردان ــالن مقاط ــارغ التحصی – ف
ــد در مراحــل بعــدی  ــام نماین نمــی باشــند و چنانچــه ثبــت ن

ــد داشــت. ــام نخواهن ــت ن ــکان ثب ام

تذکرات
۱- ســامانه ثبــت نــام اینترنتــی صرفــا بــا سیســتم عامــل ویندوز 
ســازگار مــی باشــد . لــذا توصیــه مــی گــردد بــه منظــور ورود 
یانــه هایــی  اطالعــات صحیــح و بــدون نقــص ، صرفــا از را
ــتفاده  ــد اس ــی جوین ــره م ــدوز به ــل وین ــتم عام ــه از سیس ک
نماییــد . در صــورت اســتفاده از تبلــت و تلفــن هــای هوشــمند ، 
تبعــات ناشــی از عــدم دریافــت صحیــح اطالعــات متوجــه مرکــز 

گزینــش و اســتخدام نخواهــد بــود.
۲- ثبــت نــام از داوطلبــان اســتخدام رایــگان محســوب گردیــده 
و مســتلزم پرداخــت وجهــی از طریــق درگاه الکترونیکــی بانکهــا 
ــه  ــه ب ــان از مراجع ــردد داوطلب ــی گ ــد م ــد. تاکی ــی باش نم
ســایت هایــی کــه بــرای ثبــت نــام و مشــاوره وجهــی دریافــت 
ــکل  ــه مش ــروز هرگون ــورت ب ــودداری و در ص ــد خ ــی نماین م
ــل  ــتان مح ــتخدام اس ــش و اس ــت گزین ــه مدیری ــوالی ب ــا س ی

ــد. ــه نماین ســکونت خــود مراجع
۳- کدملــی داوطلــب ،بعنــوان نــام کاربــری و کلمــه عبــور ، بــرای 

ورود ســامانه ثبــت نــام اینترنتــی در نظرگرفتــه شــده اســت.
۴- داوطلبانــی کــه موفــق بــه تکمیــل اطالعــات خــود نشــده اند، 
مــی تواننــد تــا پایــان مهلــت ثبــت نــام بــا مراجعــه بــه ســامانه 

اطالعــات خــود را تکمیــل و ویرایــش نماینــد.
۵ – ثبــت نــام در ایــن ســامانه بــه منزلــه اســتخدام در فراجــا 

محســوب نمــی گــردد.
۶- تکمیــل اطالعــات توســط داوطلــب و دریافــت کدرهگیــری 
ــات  ــذا در ورود اطالع ــد ل ــی باش ــام م ــت ن ــد ثب ــالک تایی م
ماننــد نــام و نــام خانوادگــی ، کــد ملــی و ســال تولــد ، مــدرک 
تحصیلــی و معــدل دقــت الزم را نمــوده و افــرادی کــه اطالعــات 

آنــان ناقــص مــی باشــد فراخــوان نخواهنــد شــد.

 نحوه دریافت کد رهگیری
نحــوه دریافــت کــد رهگیــری: )ثبــت نــام بــدون دریافــت کــد 

رهگیــری فاقــد اعتبــار اســت(
پــس از مطالعــه شــرایط عمومــی و اختصاصــی بــر روی گزینــه ” 
پذیــرش شــرایط و ثبــت نــام ” کلیــک نمــوده و اطالعــات اولیــه 
شــامل )کــد ملــی ، نــام و نــام خانوادگــی ،پســت الکترونیکــی ، 
شــماره همــراه و تصویــر امنیتــی(را تکمیــل نماییــد . ســپس بــا 
کلیــک روی گزینــه ” ثبــت نــام و ورود بــه ســامانه” نــام کاربری 
و کلمــه عبــور توســط ســامانه بــرای شــما ایجــاد  گردیــده و  بــه 
صفحــه ورود اطالعــات هدایــت خواهیــد شــد. در ایــن صفحــه 
ــب در  ــی داوطل ــد مل ــان ک ــور ، هم ــه عب ــری و کلم ــام کارب ن
ــری و  ــام کارب ــودن ن ــده اســت.پس از وارد  نم ــه ش ــر گرفت نظ
کلمــه عبــور بــر روی گزینــه ” ورود” کلیــک نمــوده و بــا تغییــر 
کلمــه عبــور مجــددا وارد ســامانه شــوید .کــد رهگیــری پــس از 
تکمیــل اطالعــات در فرمهــا و در انتهــای فرآینــد ثبــت نــام در 

رســید ثبــت نــام )رســید چاپــی( درج گردیــده اســت.

تقویم آزمون:
شروع ثبت نام: از ۱۲ مهر ۱۴۰۱

مهلت ثبت نام: تا ۱ آبان ۱۴۰۱

داوطلبــان واجــد شــرایط جهــت ثبــت نــام و کســب اطالعــات 
WWW. POLICE.IR : ــی ــه ســایت اینترنت بیشــتر ب

مراجعه نمایند . 
https://bazarekar.ir/42138       : لینک

نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران در نظــر دارد بــه منظــور تامیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز خــود از متقاضیــان مــرد در مقطع درجــه داری 
ثبــت نــام بــه عمــل آورد. مهلــت ثبــت نــام تــا ۱ آبــان ۱۴۰۱ مــی باشــد.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت تولیدی و بازرگانی آب معدنی ترا در 
تهران برای تکمیل کادر خود به افراد با شرایط 

زیر نیاز دارد:
 حسابدار

 نیروی فروش
 منشی

 نیروی بازرگانی
 نیروی خدماتی

  شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ و نیم صبح الی ۱۶.۳۰ 
و پنج شنبه تا ساعت ۱۳

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

 whatsapp ۰9۲۱۲۱3۱۴۱۲  

لینک : 
https://bazarekar.ir/42095

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت تولیدی فرش زمرد مشهد در تهران 
)محل : میدان هفت تیر( در راستای تکمیل کادر خود 

به افراد واجد شرایط زیر در نیازمند است:
 طراح فرش ماشینی
 نیرو با سابقه کار مفید

 مسلط به نرم افزار بوریا یا فتوشاپ
 جهت انجام امور مختلف طراحی فرش

 مسلط به نرم افزار بوریا ، مسلط به فتوشاپ ،
مهارت در ریسایز ، طراحی نقشه و تغییر رنگ

  روزهای کاری شنبه الی چهارشنبه
 از ساعت ۸ الی ۱۷

  حقوق توافقی + بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی دارد.
 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 

شده در بخش اطالعات تماس،
 ارتباط حاصل نمایند.

)whatsapp( ۰9۱9۰۴۴۲۴58  
لینک : 

https://bazarekar.ir/42085

»اعتیاد عقانی«، کلیدی برای افزایش تقاضا
ــاد  ــه ی »اعتی ــه نظری ــت ک ــی اس ــادداِن آمریکای ــر اقتص ــری بک گ
عقالنــی« را ارائــه کــرده اســت. بــه واســطه ایــن نظریــه عــده ای از 
پژوهشــگران ماننــد حســن تحصیلــی و فاطمــه شــاکری در بررســِی 
ویژگی هــاِی اقتصــادی صنایــع دســتی عنــوان می کننــد کــه ایــن 
هنــرـ  صنعــت بــه واســطه ی ارزش هنــری ای کــه دارد، دارای ویژگی 

»اعتیــاد عقالنــی« در اقتصــاد اســت.
طبـق ایـن ویژگـی، مصرف کننـدگان و خریـداران صنایـع دسـتی و 
بـه طـور کلـی محصوالت هنـری، افـرادی فرهیختـه با سـالیق ویژه 
هسـتند که بـرای افزایـش تقاضاِی صنایع دسـتی و کاالهـای هنری 
بایـد ایـن نوع سـلیقه خـاص را در جامعـه پـرورش داد. دقیقـا مانند 
مثالـی اسـت کـه همـواره در دنیـاِی موسـیقی نیز مـورد توجـه قرار 
می گیـرد: موسـیقی فاخـر گـوش کنیـد تـا گوش تـان بـه آن عادت 
کنـد. دربـاره صنایع دسـتی نیـز می توان گفت هر قشـر یـا هر فردی 
ـ صنعت نیسـت و بـرای اینکه  مایـل بـه خریـداری محصـوالت این هنر 

بتوانیم میزاِن تقاضا برای صنایع دسـتی 
را تحریـک کنیـم، بایـد 

سـلیقه افـراد را به نحوی 
پـرورش دهیـم کـه بیشـتر و بیشـتر 

تمایالتشـان بـراِی تقاضـاِی محصـوالت آن 
تقویـت شـود یا تولیـِد محصوالِت صنایع دسـتی را به سـمتی ببریم 

کـه سـالیق متنوع تـری را در خـود جـای دهـد.

سیاست گذاری و تولیِد بهینه ِی 
صنایع دستی

ــع  ــه صنای ــأله ک ــن مس ــاره ای درب
ــا  ــد دارد ی ــکِل تولی ــتی مش دس
گوناگونــی  نظــرات  فــروش، 
و  کارشناســان  ســوِی  از 
پژوهشــگران ایــن حــوزه مطــرح 
شــده اســت. یــک پژوهشــگر که 
عقیــده دارد صنایع دســتی ایران 
ــروش  ــا مشــکِل ف ــا ب ــن روزه ای
ــد،  ــرم می کن ــه ن ــت و پنج دس
پیش تــر دربــاره ِی ایــن موضــوع به 
خبرنــگار صنایع دســتی ایســنا گفته 
بــود: »چیــزی کــه می توانــد بســترهای 
توســعه صنایــع دســتی را در ســال ۱۴۰۱ 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــه صــورت اثربخشــی ب ب
ــه عقیــده بنــده ایــن  فعلــی کشــور مهیــا کنــد، ب
هســت کــه قانــون حمایــت از هنرمنــدان و فعــاالن 
صنایــع دســتی وارد فــاز اجرایــی شــود و وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی بــه عنــوان متولــی امــر ماده هــای ۱۴ 

ــد.« ــری کن ــدن پیگی ــی ش ــرای اجرای ــون را ب ــن قان ــه ای گان
ــروش دارد  ــکِل ف ــتی مش ــع دس ــه صنای ــوع ک ــن موض ــارغ از ای ف
یــا تولیــد، آنچــه کــه بــرای بهبــوِد وضعیــت ایــن هنــر ـ صنعــت 

ضــروری اســت، 
ِی  ر ا ســت گذ سیا

مناســب بــه منظــوِر 
ــه ی محصــوالت  ــد بهین تولی

صنایــع دســتی اســت. امــا وقتــی از 
تولیــد بهینــه و سیاســت گذاری در ایــن زمینــه 

ــت؟ ــان چیس ــا منظورم ــم، دقیق ــت می کنی صحب
مــواردی چنــد در بهینه ســازِی تولیــد صنایــع دســتی ایفــاِی نقــش 
ــا  می کننــد. از جملــه ِی ایــن مــوارد تلفیــِق ایــن هنــر ـ صنعــت ب
ــز در  ــور نی ــس جمه ــه ریی ــت ک ــان اس ــش بنی ــتاوردهای دان دس
بازدیــد از وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی بــر 

آن تأکیــد کــرده بــود.
محمدرضــا دشــتی اردکانی 
فراکســیون  )رییــس 
ــس  ــگری مجل گردش
شــورای اســالمی( 
گفــــت وگو  در 
از  یکــی  بــا 
ــاره  ــانه ها درب رس
موضــوع  ایــن 
ــت: »در  گفته اس
گذشــته عمــده 
فعــالیت هــــای 
صنایــع  حــــوزه 
دســتی بــا دســت و 
چشــم انجــام می گرفــت، 
ــت  ــود صنع ــروزه وج ــا ام ام
بســیار  زمینــه  ایــن  در  لیــزر 
تأثیرگــذار بــوده اســت و تولید صنایع دســتی 
ــزی کــرده  ــن شــکل ممکــن برنامه ری ــه بهتری را ب
ــاق  ــن اتف ــا وجــود ای ــذا ب ــد، ل ــا گردشــگران از آن اســتفاده کنن ت
ــه ظرافــت،  ــا رعایــت زیبایــی، توجــه ب می تــوان ســطح تولیــد را ب
نازک بینــی و نازک نــگاری افزایــش داد، همچنیــن بــا نــگاه جدیــد، 
برنامه ریــزی و بــا اســتفاده از دانشــمندان ایــن رشــته و فناوری هــای 
حــوزه صنایــع دســتی و گردشــگری می تــوان زمینــه ترویــج ایــن 

صنعــت را فراهــم کــرد.«
عــالوه بــر ایــن صنایــع دســتی مقولــه ای اســت کــه در وزارت میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی و در کنــارِ دو مــورد دیگــر 
یعنــی میــراث فرهنگــی و گردشــگری تعریــف شــده و ایــن بــدان 
معناســت کــه صنایــع دســتی ارتبــاط تنگاتنگــی بــا آنــان دارد. فارغ 
از مشــکالتی کــه قــرار گرفتــِن صنایــع دســتی، میــراث فرهنگــی 
ــرای  ــوان ب و گردشــگری در کنــار یکدیگــر ایجــاد کــرده، امــا می ت
ــه  ــا یکدگیــر پررنگ تــر کــرد. ب ــان را ب بهبــوِد وضعیــت، ارتبــاط آن
ــوب  ــالق محس ــع خ ــزو صنای ــتی ج ــع دس ــر صنای ــی دیگ عبارت
ــگری  ــا گردش ــگ ب ــاط تنگاتن ــطه ِی ارتب ــه واس ــه ب ــود ک می ش
می توانــد تأثیــر قابــل توجهــی بــر رشــد و توســعه اقتصــادی درون زا 

در یــک کشــور داشــته باشــد.
در همیــن راســتا بارهــا پیشــنهاداتی مبنــی بــر راه انــدازی ِ 
ــز گردشــگری مطــرح  ــارِ مراک ــع دســتی در کن ــاِی صنای بازارچه ه
ــچ گاه  ــط هی ــوالت غیرمرتب ــروِش محص ــبِب ف ــه س ــا ب ــده ام ش

نتیجه بخــش نبــوده اســت.

از صنایع دستی صرفا توقِع مالی نداشته باشید!
ــاِن  ــع محــدودی از کارشناس ــوِی جم ــه از س ــی ک ــی از انتقادات یک
ــه هنرمنــدان ایــن حــوزه مطــرح  حــوزه صنایــع دســتی نســبت ب
ــِع  ــاِل رف ــه دنب ــا ب ــان صرف ــه برخــی از آن ــن اســت ک ــود ای می ش
ــِل  ــرای ح ــی ریشــه ای ب ــه هســتند و نگاه ــد بیم مشــکالتی مانن

ــد. ــع دســتی ندارن مشــکالت صنای
ــا  ــد کــه صرف ــده دارن ــردازان عقی در همیــن راســتا برخــی نظریه پ
قصــِد مــادی از هنــر باعــِث اضمحــالل آن می شــود و نبایــد صرفــا 
بــا نگاهــی مــادی دســت بــه خلــق اثــر زد. ایــن نکتــه دربــاره تمامی 
هنرهــا از موســیقی گرفتــه تــا صنایــع دســتی و رشــته های مختلف 
ــه ایــن ترتیــب رســالت واالِی  هنرهــای تجســمی صــادق اســت. ب
هنــر بایــد پــرورش انســان باشــد و از طریق ثمــرات معنــوی و روانی، 
بــرای ارتقــای کیفیــت زندگــی و در نتیجــه افزایــش بازدهــی جامعه 

و کاهــش هزینه هــا، اقتصــاد جامعــه را یــاری رســاند.
در حقیقــت بــا نــگاه پرورشــی بــه هنــر ســلیقه ی خاصی نیــز تربیت 
می شــود کــه می توانــد تقاضــا بــرای محصــوالت صنایــع دســتی را 

نیــز تحریــک کند.
مــواردی کــه بــه آن اشــاره شــد، پــاره ای از نکاتــی هســتند کــه از 
ســوِی پژوهشــگران مختلفــی نیــز بــه آن اشــاره شــده امــا کمتــر 
ــای  ــی ویژگی ه ــد. »بررس ــرار گرفته ان ــه ق ــورد توج ــل م در عم
ــع  ــن صنای ــای نوی ــر قابلیت ه ــتی«، »اث ــع دس ــادی صنای اقتص
دســتی بــر جهــش تولیــد« و »عوامــل موثــر بــر تــداوم فعالیــت 
در حــوزه صنایــع دســتی« تنهــا پــاره ای از مقاالتــی هســتند کــه 
در آن پژوهشــگران نیــز بــه بررســی ایــن موضوعــات پرداختــه و 

ــد. ــر کرده ان ــار نظ اظه

کلیِد افزایش تقاضا 
برای صنایع دستی کجاست؟

ــی در  ــر فعال ــا کمت ــن روزه ای
ــه  ــود ک ــدا می ش ــتی پی ــع دس ــوزه صنای ح

ــرای محصــوالت ایــن  ــاره ِی تقاضــاِی مصرف کننــدگان ب درب
ــع  ــگاه های صنای ــراِغ فروش ــه س ــد. ب ــته باش ــکایت نداش ــوزه ش ح

ــه جــز مشــتریان ســازمانی  دســتی در مرکــز شــهر کــه می رویــد، اغلــب ب
ــان مراجعــه نمی کنــد. امــا چــرا؟ چــرا صنایــع دســتی ایــن  ــه آن خــود کســی ب

ــت؟ ــل آن چیس ــِد ح ــد و کلی ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــا دس ــکِل تقاض ــا مش ــا ب روزه
»فــروش نداریــم«، »مــردم خریــد نمی کننــد«، »خیلی هــا میــان فقــط قیمــت 
ــاِی  ــاِی صحبت ه ــر پ ــه اگ ــتند ک ــی هس ــالت کوتاه ــد« و ... جم ــی رون ــد و م می کنن
ــنوید. ــان بش ــان آن ــا از زب ــت باره ــن اس ــینید، ممک ــتی بنش ــع دس ــاغالن صنای ــاالن و ش فع
ــیم. از  ــی می رس ــِل مختلف ــه دالی ــم، ب ــال کنی ــان را دنب ــِط آن ــر خ ــه اگ ــکالتی ک مش
سیاســت گذاری هایی کــه بیشــتر جنــِس آرمــان گرایانــه دارنــد تــا توقــِعِ مــادِی فــراوان 
ــاره صنایــع  ــارغ از ایــن مــوارد امــا ســوالی کــه درب از ســوِی فعــاالن ایــن حــوزه. ف

دســتی ایــن روزهــا بیشــتر ذهــِن تولیدکننــدگان و فعــاالن را بــه خــود مشــغول 
ــی  ــروِش کم ــتی ف ــع دس ــوالت صنای ــرا محص ــه چ ــت ک ــن اس ــرده، ای ک

دارنــد؟ در همیــن راســتا ســوال دیگــری نیــز مطــرح می شــود و آن 
ــرای محصــوالت  ــوان تقاضــا ب ــه می ت ــن اســت کــه چگون ای

صنایــع دســتی را تحریــک کــرد؟
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دعوت به همکاری

 کارمند تولید )کد شغلی: ۲۰۲(
 آقا، تمام وقت

  حداقل ۱ سال سابقه کار در خط تولید
  مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم ترجیحا 

در رشته های برق و مکانیک
  دارای روابط عمومی خوب و قدرت برقراری 

ارتباط موثر،   متعهد و مسئولیت پذیر
  دارای نظم کاری و انعطاف در کار

  فعال و پر انرژی، شرایط سنی حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵
  هماهنگی بین پرسنل،  شارژ مواد اولیه خطوط تولید

  آماده سازی خطوط تولید جهت تولید محصول
net اعالم خرابی دستگاه به واحد  

  ساعت کاری: از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ 
صبح الی ۱۶:۱۸ عصر)در صورت نیاز اضافه کار دارد(

  دارا بودن کارت اتمام و یا معافیت از خدمت سربازی 

الزامی می باشد.،   حقوق و مزایای مناسب
  بیمه تامین اجتماعی )از روز اول کاری(

  سرویس ایاب و ذهاب از )میدان آزادی، شیرپاستوریزه، 
خلیج فارس، اسالمشهر، مالرد، شهر قدس(

  بیمه تکمیلی،   بسته های معیشتی و خوار و بار
  سفرهای خانوادگی،   دوره های مشاوره

  خدمات تفریحی و سالمتی،   صبحانه و میان وعده
  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود 

را با ذکر عنوان و کد شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند 
)ذکر عنوان و کدشغلی الزامی می باشد و در صورت عدم 

درج هر کدام رزومه قابل بررسی نمی باشد.(
  محل کار: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج

hr@danapad.com  
لینک : 

https://bazarekar.ir/42029

شرکت پایدار اندیشان دانا پاد تولید کننده ی سیستم های تهویه خودرویی 
جهت تکمیل سرمایه انسانی خود از استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت باران خاک و پی در تهران
 جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت 

به همکاری می نماید:
 سرپرست کارگاه ژئوتکنیک )آقا(

 جهت پروژه های شهرستان – خارج از تهران
 رشته های زمین شناسی یا مهندسی معدن یا 

مهندسی عمران یا مکانیک خاک
 آشنا به آزمایش های صحرایی مکانیک خاک 

)ژئوتکنیک( مثل: لفران، بارگذاری، پرسیومتر و …
 حداقل ۲ سال سابقه کاری مرتبط با کارگاه های 

مطالعه خاک،  حقوق ثابت، ماموریت، پاداش، 
ارتقا شغلی، بیمه و……

  متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 
شده  ارتباط حاصل نمایند.

georeport@yahoo.com  
لینک :

https://bazarekar.ir/42054 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت دانش بنیان صنایع شیمی
 ساختمان آبادگران

 برای تکمیل کادر خود در البرز )شهرک صنعتی 
صفادشت( به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:

 نگهبان )پرسنل حراست( – آقا
 حداکثر سن ۴۰ سال

 حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط
 دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

  آشنا به کامپیوتر
  محل سکونت ترجیحا کرج، ماهدشت، صفادشت، 

اندیشه یا شهریار
  متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به 

آدرس ایمیل ذیل ارسال فرمایند.
job@abadgarangroup.com  

لینک :
https://bazarekar.ir/42048 

کار ویژه بنیاد ملی نخبگان و 
وزارت علوم برای تقویت علوم پایه

ناصـر باقـری مقـدم، قائم مقـام بنیاد ملی 
برگزیـدگان  از  نخبـگان دربـاره حمایـت 
در  کنکـور  برتـر  نفـرات  و  المپیـادی 
دسـتور کار بنیـاد ملـی نخبـگان گفـت: 
برگزیـدگان المپیادهـای علمـی و نفـرات 
برتـر کنکـور سراسـری در قالـب طرحـی 
ویـژه از تحصیـل آنهـا تـا مقطـع دکتـری 
در رشـته های اولویـت دار کشـور، حمایت 
اشـتغال  بحـث  آن،  از  پـس  و  می شـود 
آنهـا بـه عنـوان هیات علمـی نیـز مـورد 

می گیـرد. قـرار  پشـتیبانی 
ایـن  تأثیرگـذاری  میـزان  مـورد  در  وی 
طرح هـا بـر حفـظ نخبـگان در کشـور اظهار داشـت: تمامـی این فعالیـت و طرح ها 
براسـاس مطالعـات، اجرایـی شـده، در واقـع از طریـق مصاحبه هایی که بـا نخبگان 
داشـتیم به این نیازها رسـیدیم و با اولویت بندی موارد، تقسـیم بندی ها شـکل گرفت.

قائـم مقـام بنیـاد ملـی نخبگان بـا تاکیـد بر اهمیـت حوزه علـوم پایه خاطرنشـان 
کـرد و گفـت: بیشـتر کشـفیات و مـوارد بسـیار مهمـی که در دنیا شـاهد هسـتیم 
ریشـه در علـوم پایـه دارد؛ درمـورد علـوم انسـانی نیـز زمانـی کـه می گوئیـم علوم 
انسـانی، منظـور پرداختن به رشـته هایی مانند جامعه شناسـی و فلسـفه اسـت که 

نقـش جریـان سـازی را ایفـا می کند.
در همین راستا وزارت علوم نیز برنامه هایی را در دستور کار خود قرار داده است.

محمدعلـی زلفـی گل وزیـر علـوم، تحقیقـات و فناوری دربـاره طرح ویـژه حمایت 
اسـت:  گفتـه  کنکـور  دار  اولویـت  رشـته های  در  برتـر  رتبه هـای  از جـذب 
دانـش آموزانـی کـه افتخـار کسـب کـرده و مدال هـای طـال، نقـره و برنز کسـب 
می کردنـد اغلـب در رشـته های دیگـر ادامـه تحصیـل می دادنـد، البتـه ایـن امتیاز 
را داشـتند کـه در دو رشـته تحصیـل کننـد و ایـن موضـوع تـا حدودی مشـکل را 
برطـرف می کـرد امـا بـرای اینکـه بـه ایـن مشـکل توجه ویـژه ای کـرده باشـیم با 
معاونـت علمـی و فناوری رئیس جمهور وارد مذاکره شـدیم که برای اسـتعدادهای 

برتـر کنکـور، مـدال آوران و المپیادی هـا .برنامه داشـته باشـیم.
وی ادامـه داد: بـر اسـاس ایـن برنامـه اگـر ایـن دانـش آمـوزان و نفـرات برتـر در 
رشـته هایی کـه مدال کسـب می کنند ادامـه تحصیل دهنـد، به دانشـمندانی مؤثر 
برای جامعه بشـری و کشـورمان تبدیل می شـوند بنابراین جلسـه ای تشـکیل شـد 
و موافقـت نامـه ای توسـط وزیـر علـوم و رئیـس بنیـاد ملی نخبـگان تحـت عنوان 
حمایـت از جـذب رتبه هـای برتـر در رشـته های اولویـت دار کنکور به امضا رسـید.

وزیـر علـوم ادامـه داد: بـر اسـاس ایـن موافقت نامـه چتر حمایتـی از مـدال آوران 
المپیادهـای دانـش آمـوزی و رتبه هـای برتـر کنکور سراسـری در رشـته های علوم 
تجربـی، علـوم ریاضـی و علوم انسـانی گسـترده شـد. صد نفـر اول برتـر گروه های 
علـوم تجربـی، علـوم ریاضـی و علـوم انسـانی و ۵۰ نفر اول گـروه هنـر و زبان های 
خارجـی بـر اسـاس ایـن موافقـت نامه حمایت ویژه می شـوند. اما شـرط این اسـت 
کـه ایـن افـراد طی مدت تحصیـل پویایـی و نخبگی خـود را حفظ کنند کـه البته 

اکثریـت این چنین هسـتند.
چتـر حمایتـی از مـدال آوران المپیادهـای دانـش آمـوزی و رتبه هـای برتـر کنکـور 
سراسـری در رشـته های علـوم تجربـی، علـوم ریاضـی و علوم انسـانی گسـترده شـد. 
صـد نفـر اول برتـر گروه های علـوم تجربی، علوم ریاضـی و علوم انسـانی و ۵۰ نفر اول 
گـروه هنـر و زبان هـای خارجـی بـر اسـاس ایـن موافقت نامـه حمایت ویژه می شـوند

وی اضافـه کـرد: شـاید یکـی از دالیلـی کـه ایـن افـراد در رشـته های خـود ادامـه 
تحصیـل نمی دهنـد بـه دلیـل نگرانی هـای شـغلی اسـت کـه در آینـده دارنـد 
بـر همیـن اسـاس بـرای برطـرف کـردن این موضـوع نیز در ایـن طـرح آورده ایم 
ایـن افـراد وقتـی مـدرک دکتـری می گیرنـد در صورتی کـه بخواهند پسـادکتری 

هـم بگیرنـد حمایت ویـژه خواهند شـد.
عضـو  عنـوان  بـه  بخواهنـد  افـراد  ایـن  اگـر  همچنیـن  داد:  ادامـه  گل  زلفـی 
هیـأت علمـی اسـتخدام شـوند، هیـأت اجرایـی جـذب وزارت علـوم زمینـه بورس 
و اسـتخدام آنهـا را فراهـم می کنـد. بنابرایـن اسـتعدادهای برتـر و مـدال آوران ما 

نگـران آینـده شـغلی خود نباشـند.
وزیـر علـوم تصریـح کـرد: همچنیـن صـد نفـر اول کنکـور و ۵۰ نفـر گـروه هنـر و 
زبان هـای خارجـی طـی تحصیـل خود از یک بورسـیه اسـتفاده می کننـد که مبلغ 

آن بـه انـدازه حداقـل مبلغـی اسـت کـه اداره کار تعیین کرده اسـت.

پیشنهاد تأسیس دوره های پیوسته کارشناسی ارشد و دکتری 
در رشته های علوم پایه

وزیـر علـوم در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر درباره سـایر تمهیـدات وزارت علـوم برای 
رونـق رشـته های علـوم پایـه گفـت: رشـته های علـوم پایـه و رشـته های علـوم 
انسـانی در طـی سـالیان گذشـته مورد کـم مهری قـرار گرفته و تقویت رشـته های 
علـوم پایـه و علـوم انسـانی یک ضرورت اسـت، بـه این دلیـل که ما توزیـع متوازن 
اسـتعدادها را بیـن رشـته های مختلـف نداریـم و به جـای هدایت تحصیلـی تقریباً 

شـرایط به شـکل هدایـت تحمیلـی پیش رفته اسـت.
وی افـزود: افـراد رشـته ها را بـر اسـاس بـازار کار آینـده تضمینـی داشـته باشـد 
انتخـاب می کننـد نـه بر اسـاس عالقه خودشـان. بـرای اینکه رشـته های علـوم پایه 
و علـوم انسـانی تقویـت شـوند نیـاز بـه یـک عـزم فرابخشـی دارد. بایـد نهادهـای 
مختلـف کمـک کننـد کـه این اتفـاق بیافتـد، به عنـوان مثـال یک راهـکارش این 
اسـت کـه دانشـگاه فرهنگیـان از بیـن فـارغ التحصیالن علـوم پایه و علوم انسـانی 

دانشـگاه ها پذیـرش کننـد و آنهـا امیـد داشـته باشـند ادامـه تحصیـل دهند.
وزیـر علوم یادآور شـد: راه دیگر آن تأسـیس دوره های پیوسـته کارشناسـی ارشـد 
و دکتـری در رشـته های علـوم پایـه اسـت. امـا تقویت علـوم پایه نیاز بـه یک عزم 

فرابخشـی و یک تصمیـم حاکمیتی دارد.
دکتـر محمدعلـی زلفـی گل، وزیـر علـوم، تحقیقات و فناوری با اشـاره بـه تعدادی 
از سـرآمدان علمـی بـرای حمایـت از رشـته های علـوم پایـه گفـت: در ایـن راسـتا 
بـا دانشـگاه فرهنگیـان وارد مذاکـره شـده ایم تـا دانشـجویان علـوم پایـه ۲ سـال 
از تحصیـل را در دانشـگاه های وزارت علـوم و ۲ سـال را در دانشـگاه فرهنگیـان 

تحصیـل کننـد و سـپس بـه عنـوان دبیـر جـذب آمـوزش و پرورش شـوند.

ایجاد کارگروه علوم پایه در شورای برنامه ریزی 
و شورای گسترش آموزش عالی

در ایـن راسـتا قاسـم عمو عابدینی، معاون آموزشـی وزارت علـوم در گفتگو با خبرنگار 
مهـر گفـت: علـوم پایه تأکیـد و نظر مقام معظـم رهبری بـوده و اصوالً پیشـرفت یک 
کشـور، مرهون دو بخش اساسـی اسـت، یکی »علوم انسـانی معرفت افزا« و یکی هم 
»علوم پایه« اسـت، علوم پایه فلسـفه، پایه فلسـفه چیسـت، ریاضی، فیزیک، شیمی و 

زیست شناسـی، یک کشـور تمدن سـاز، چه بخشـی از آن بولد می شـود؟
وی افـزود: اکنـون در شـورای برنامه ریـزی و شـورای گسـترش آمـوزش عالـی، 
کارگـروه علـوم پایـه را ایجـاد کرده ایـم، چـرا مـا اعـالم کرده ایـم کـه المپیادی هـا 
در علـوم پایـه تحصیـل کننـد و جـای دیگـر نرونـد؟ تا آنهـا را بورس کامـل کنیم، 

زندگـی آن هـا را تأمیـن کنیـم و دانشـمندان آینده شـوند.

گام های اساسی برای توسعه علوم پایه در کشور برداشته شد
معـاون آموزشـی وزارت علـوم ادامـه داد: برای نفـرات اول کنکور کـه در علوم پایه 
تحصیـل کننـد برنامه های ویـژه داریم، این افـراد می توانند در مقطع فوق لیسـانس 
و دکتـری در رشـته علـوم پایـه بیـن رشـته ای تحصیـل کننـد تـا علـوم پایـه به 

فنـاوری تبدیـل شـود. ایـن ایده هایی اسـت کـه روی آن فکـر می کنیم.
ایجاد علوم پایه حرفه ای برای جذب بدون کنکور دانشجویان

وی دربـاره علـوم پایـه بیـن رشـته ای توضیـح داد و افـزود: اکنـون اقتـدار آینـده، 
در حـوزه فنـاوری، کوانتـوم، هـوش مصنوعـی، نانوتکنولـوژی، نانـو بیوتکنولـوژی، 
اسـت کـه مـا می گوئیـم فناوری های آینـده، ولـی آنهـا می گویند، انقـالب صنعتی 
چهـارم، حـاال دنیا بـه این موضوع رسـیده و در حال جذب دانشـجویان ما در علوم 

پایه میان رشـته ای اسـت.
وی افـزود: خارجی هـا اسـم علـوم پایـه را، رشـته علوم پایه مهندسـی گذاشـته اند، 
مـا نیـز این رشـته را ایجـاد کرده ایم ولـی هنوز اقبـال روی آن نیسـت، چرا؟ چون 
دانشـجو می گویـد مـن بایـد مهنـدس مکانیک باشـم، ما بایـد این را تغییـر دهیم.

معـاون آموزشـی وزارت علـوم ادامـه داد: بـرای علـوم پایـه بایـد یـک اتفـاق دیگر 
نیـز رخ دهـد، بایـد »علـوم پایـه حرفه ای« ایجـاد کنیم، بایـد ببینیم کـدام صنعت 
علـوم پایـه می خواهـد، سـپس واحدهـای خـود را ارائه کند تـا دانشـجویان پس از 

طـی دوره و واحدهـای مذکـور در آنجا اسـتخدام شـوند.
قاسـم عموعابدینـی معـاون آموزشـی وزارت علـوم در گفتگو با مهر درباره با اشـاره 
بـه برنامـه وزارت علـوم بـرای پذیـرش و ورود دانـش آمـوزان نخبـه به دانشـگاه ها 
گفـت: دانـش آموزانـی کـه طـالی المپیـاد دارنـد اگـر در رشـته های مرتبطـی که 
طـال کسـب کرده انـد، وارد دانشـگاه شـوند عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه خواهند 

شـد و تـا مقطـع لیسـانس، یـک کمـک هزینـه ای را بنیـاد ملـی نخبـگان بـه آنها 
پرداخـت خواهـد کـرد. این دانشـجویان لیسـانس نمی گیرند بلکه بـه دوره دکتری 
پیوسـته راه می یابنـد. بعـد از آن بـورس هیـأت علمـی می شـوند و اگـر کیفیـت 
آموزشـی را حفـظ کننـد اسـتاد دانشـگاه می شـوند. مـا در حـال برنامـه ریـزی 

فضاهـای ایـن چنینی هسـتیم.

اعطای مزیت تحصیل در دکتری پیوسته برای نخبگانی که 
در علوم پایه تحصیل می کنند

در همیـن حـال پیمـان صالحـی، دبیـر کل شـورای عالـی علـوم تحقیقـات نیز در 
گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر با اشـاره به برنامه هـای در دسـتور کار برای بـه کارگیری 
ظرفیـت نخبـگان گفـت: در حوزه علـم، فناوری و نـوآوری طی چهار دهه گذشـته 
برنامه هـا و سیاسـت های متعـددی بـرای دسـتیابی بـه جایگاه های برتـر منطقه ای 
تحقیقاتـی  و  علمـی  دسـتاوردهای  و  نتایـج  بکارگیـری  همچنیـن  و  جهانـی  و 

طرح ریـزی و اجرایـی شـده اسـت.
وی افـزود: ماحصـل اجـرای ایـن برنامـه و سیاسـت ها، شـکل گیری ظرفیت هـای 
علمـی و نخبگانـی بسـیار بـاال از سـرمایه های انسـانی جـوان، مؤمـن و متعهـد در 

است. کشـور 
دبیـر کل شـورای عالـی عتـف تاکیـد کرد: یکـی از مباحـث مهم سیاسـت گذاری، 
ایجـاد هماهنگـی و تعامـل بیـن دسـتگاه های متولی برای فراهم سـازی و تسـهیل 
شـرایط اسـتفاده و بهره بـرداری اثربخـش از ظرفیـت علمـی و فناورانـه نخبگان در 

راسـتای حل مسـائل و چالش های کشـور اسـت.
دبیـر کل شـورای عالـی عتـف تصریح کرد: بـه طور مثـال با هماهنگـی که صورت 
گرفتـه، رتبه هـای ۱ تا ۱۰۰ )کشـوری( گروه هـای ریاضی و فیزیک، علـوم تجربی، 
علـوم انسـانی و رتبه هـای ۱ تـا ۵۰ )کشـوری( هنـر و زبان های خارجـی در کنکور 
سراسـری سـال ۱۴۰۱ و دارنـدگان نشـان  های طـال، نقـره و برنـز کشـوری در 
پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  توسـط  )کـه  دانـش  آمـوزی  ملـی  المپیادهـای 
برگـزار می  شـوند بـا معرفـی سـازمان ملی پرورش اسـتعدادهای درخشـان شـامل 
المپیادهـای ادبیـات، ریاضـی، زیسـت، شـیمی، فیزیـک، کامپیوتـر و نجـوم( در 
صـورت انتخـاب و پذیرش در رشـته های هـدف اولویت دار که گروه علـوم پایه هم جز 
آنهـا اسـت از مزایـای خاصـی نظیر تحصیـل در دکتری پیوسـته برخوردار می شـوند.

گام های اساسی برای توسعه علوم پایه در کشور برداشته شد
بـا تصویـب هماهنـگ وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، بنیـاد ملـی نخبـگان و 
معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری رتبه های ۱ تـا ۱۰۰ گروه های ریاضی 
و فیزیـک، علـوم تجربـی، علـوم انسـانی و رتبه هـای ۱ تـا ۵۰ هنـر و زبان هـای 
خارجـی در کنکـور سـال ۱۴۰۱ و دارندگان نشـان های طـال، نقره و برنز کشـوری 

در المپیادهـای ملـی دانـش آمـوزی در 
صـورت انتخـاب و پذیرش در رشـته های 
هـدف اولویـت دار از جملـه علـوم پایـه 
می شـوند  برخـوردار  ویـژه  مزایـای  از 
جزئیـات جـذب رتبه هـای برتـر کنکـور 
دریافـت  از  پایـه؛  علـوم  رشـته های  در 
تسـهیالت ویـژه نخبگان تا جـذب هیأت 

علمی
طـرح ویـژه حمایـت از جـذب رتبه هـای 
برگزیـدگان  و  سراسـری  کنکـور  برتـر 
رشـته های  در  آمـوزی  دانـش  المپیـاد 
دوره  )از  کشـور  دار  اولویـت  هـدف 
کارشناسـی تا دکتـری( در کنکور ۱۴۰۱ 

اجرایـی شـد.
رتبه هـای ۱ تـا ۱۰۰ گروه هـای ریاضـی و فیزیـک، علـوم تجربـی، علـوم انسـانی و 
رتبه هـای ۱ تـا ۵۰ هنـر و زبان هـای خارجـی در کنکـور سـال ۱۴۰۱ و دارنـدگان 
نشـان های طـال، نقـره و برنـز کشـوری در المپیادهـای ملـی دانـش آمـوزی )کـه 
توسـط وزارت آمـوزش و پـرورش برگزار می شـوند بـا معرفی سـازمان ملی پرورش 
اسـتعدادهای درخشـان( در صـورت انتخـاب و پذیرش در رشـته های هدف اولویت 

دار از مزایـای طـرح مذکـور برخوردار می شـوند:
رشـته های هـدف؛ رشـته های گـروه »علوم پایـه«: آمار، آمار و سـنجش آموزشـی، 
دکتـری پیوسـته فیزیـک، ریاضیـات و کاربردها، زیسـت فنـاوری، زمین شناسـی، 
زیسـت شناسـی جانـوری، زیسـت شناسـی سـلولی و مولکولـی، زیسـت شناسـی 

دریـا، زیسـت شناسـی گیاهـی، شـیمی کاربردی، شـیمی محـض، فیزیک
برگزیـدگان طـرح بـا حفـظ شـرایط پویایـی از تسـهیالت زیـر در طـول تحصیـل 

بهـره منـد می شـوند:
*پذیـرش بـدون آزمـون به عنـوان اسـتعدادهای درخشـان در دوره هـای تحصیلی 
باالتـر تـا مقطـع دکتـری در رشـته های هـدف در دانشـگاه های وابسـته بـه وزارت 

علـوم، تحقیقـات و فناوری.
 دریافـت حمایـت مالـی ماهیانـه بـه میـزان حداقل دسـتمزد تعیین شـده توسـط 
شـورای عالـی کار، در صـورت انتخاب و پذیرش در رشـته های هـدف در طی دوره 

تحصیـل در در داخـل کشـور در ازای انجـام فعالیت هـای علمـی و اجرایی.
از  پشـتیبانی  و  توانمندسـازی  برنامـه  اجـرای  بـرای  هزینـه  کمـک  دریافـت   
پیشـنهاد  بـه  فرهنگـی  و  نوآورانـه  فناورانـه،  پژوهشـی،  آموزشـی،  فعالیت هـای 

راهبـر. اسـتاد  تأییـد  و  برگزیـده طـرح 
* بهـره منـدی از تسـهیالت طـرح جایگزیـن خدمـت بنیـاد ملـی نخبـگان )طرح 

شـهید صیاد شـیرازی(.
* اعطـای تسـهیالت دوره پسـادکتری بنیـاد ملـی نخبـگان )طـرح شـهید دکتـر 

چمـران( بعـد از اتمـام دوره دکتـری تخصصـی بـه مـدت حداکثـر ۳ سـال.
 اعطـای تسـهیالت ویـژه بنیـاد ملی نخبـگان برای جـذب در دسـتگاه های اجرایی 

و مؤسسـه های علمی کشـور )طرح شـهید شـهریاری(.
 اعطـای تسـهیالت اسـتادیاران جـوان بنیـاد ملی نخبـگان )طرح مرحـوم کاظمی 

آشـتیانی( و در صـورت اشـتغال بـه عنـوان عضـو هیئـت علمی در داخل کشـور.
 اعطـای تسـهیالت جـذب در نهادهـای فناورانـه و شـرکت های دانش بنیـان بنیاد 

ملـی نخبـگان )طرح شـهید تهرانـی مقدم(.
 اعطـای بیمـه تکمیلـی درمـان به برگزیـدگان طرح و اعضـای خانواده آنان شـامل 

همسـر و فرزنـدان، تا پایـان تحصیل در داخل کشـور.
* اعطـای کمـک هزینـه اعـزام بـه فرصـت مطالعاتـی داخل یا خـارج از کشـور به 

برگزیـده طـرح، در دوره دکتـری تخصصی.
* اعطـای تسـهیالت راه اندازی و حمایت از کسـب و کارهای دانـش بنیان، مطابق 

با قوانین و مقـررات مربوطه.
* اعطـای پوشـش صنـدوق حمایتی بیمـه درآمد پس از دانـش آموختگی برگزیده 
طـرح از دوره دکتـری تخصصـی، در صـورت ارائـه درخواسـت و بـه شـرط اقامـت 
وی در داخـل کشـور، متناسـب بـا سـال هایی که در داخل کشـور و در رشـته های 

هـدف تحصیل کرده اسـت.
در همیـن زمینـه سـورنا سـتاری معـاون علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری وقت 
نیـز یادآور شـده بـود: طرح حمایـت از جذب رتبه هـای برتر در رشـته های اولویت 

دار کنکـور یـک پـروژه ملی اسـت و باید از آن حمایت شـود.
سـتاری خاطرنشـان کـرده بـود: پیشـنهاد ایـن طرح توسـط دکتـر زلفـی گل ارائه 
شـد کـه بـه ایـن شـکل عمـل کنیـم و در راسـتای تقویـت رشـته های علـوم پایه 
صـورت گرفـت و تشـویقی اسـت بـرای المپیادی هـا و نفـرات برتـر کنکـور در نظر 
گرفتـه شـده اسـت. مـا در بنیـاد ملی نخبـگان و معاونـت علمی و فناوری ریاسـت 
جمهـوری در خدمـت ایـن افـراد هسـتیم. امـا ایـن طرح جـزو پروژه هـای بزرگ و 
ملـی ماسـت کـه بایـد حمایـت شـود. بـا اجـرای ایـن طـرح از جامعه هـدف طرح 
حمایـت معنـوی می شـود و این جـزو اتفاقات فرهنگی اسـت که فراتـر از تفاهم نامه 

و موافقـت نامه اسـت.
بـه گـزارش مهـر، در سیاسـت های کلی علم و فنـاوری ابالغی از سـوی مقام معظم 
رهبـری، بـه جهـاد مسـتمر عملـی با هـدف کسـب مرجعیت علمـی و فنـاوری در 
جهـان بـا تاکیـد بـر توسـعه علـوم پایـه و تحقیقاتی بنیـادی و دسـتیابی بـه علوم 
و فناوری هـای پیشـرفته بـا سیاسـتگذاری و برنامـه ریزی ویژه اشـاره شـده اسـت. 
توجـه مقـام معظـم رهبـری بـه »حرکـت پیش دسـتانه در علـوم پایـه« اشـاره بـه 
یکـی از مهمتریـن اولویت هـای تحقیقـات در علـوم پایـه دارد که همانـا حرکت در 

مرزهـای دانش اسـت.
بـا توجـه بـه اینکـه حمایـت از علـوم پایـه جـز ماموریت هـای اصلـی وزارت علـوم 
محسـوب می شـود بـه نظـر می رسـد گام هـای اساسـی در ایـن حـوزه در حـال 
برداشـتن اسـت. البتـه ایـن موضـوع را نباید از نظر دور داشـت که شـروع تحصیل 
بـر محـور حمایـت از علـوم پایـه از ۱۴۰۱ بار اصلی خـود را در چند سـال آینده به 
ثمـر می رسـاند و بـا وجـود تأکیـدات بـر اهمیـت و جایـگاه علـوم پایـه و نقش آن 
در پیشـرفت علمـی کشـور هنوز تا رسـیدن بـه قله هـای دانش و فناوری در شـأن 

کشـور مسـیر طوالنـی در پیش اسـت.

گام های اساسی برای توسعه علوم پایه در کشور برداشته شد
رفـع موانعـی از جملـه رفع دغدغه اشـتغال فـارغ التحصیالن و فراهم شـدن امکان پژوهـش و تحصیل در رشـته های بین رشـته ای برای علوم 

پایـه ای هـا از جمله گام های مهم برای توسـعه علوم پایه در کشـور اسـت.
علـوم پایـه شـامل فیزیک، شـیمی، ریاضی، علوم زیسـتی و زمین شناسـی خاسـتگاه بسـیاری از دانش های کاربـردی و تکنولوژی ها هسـتند 

و در تمـام کشـورها ارتقـا و اعتـالی علوم پایـه در درجـه اول به عهده دولت ها اسـت و از ایـن رو نیاز به سـرمایه گـذاری مؤثر دارد.
سیاسـتگذاران علـم و فنـاوری کشـور و در رأس آنها رهبر معظـم انقالب در دو دهه گذشـته اهمیت علوم پایـه را مدنظر قرار داده و در اسـتاد 

باالدسـتی و سیاسـت های کالن ابالغـی بر ایـن مهم تاکید کـرده اند.
مقـام معظـم رهبـری در دیدار جمعـی از اسـاتید دانشـگاه ها در بیاناتی به اهمیت علـوم پایه پرداختـه اند و فرمـوده اند: »از جملـه چیزهایی 
کـه بنـده قبـاًل هـم بـه آن توجه کـردم و امروز هـم متخصصین همیـن را تأییـد می کننـد، اهمیت دادن بـه علوم پایه اسـت. بنـده یک وقتی 
اینجـا تشـبیه کـردم در بیـن جمعـی از دانشـمندان و محققیـن، گفتم علـوم پایـه مثل آن ذخیره شـما اسـت در بانـک که پشـتوانه زندگی 
شـما اسـت؛ علـوم کاربردی مثـل آن پولی اسـت کـه در جیبتـان می گذارید خـرج می کنید، الزم اسـت؛ علـوم کاربـردی را نمی شـود از قلم 

انداخـت، باید بـه آن اهمیت داد.
لکـن اسـاس کار، علوم پایه اسـت. گفته شـده اسـت از قـول دانشـمندان متخصص و وارد -کـه ما هـم از آنها باید یـاد بگیریم، یعنـی بنده از 

آنهـا بایـد یـاد بگیرم- کـه اگر علـوم پایه نباشـد، علوم کاربـردی هم بـه جایی نخواهد رسـید.«
علـوم پایـه در برخـی حوزه هـای علـوم نوین ماننـد ژنتیک، علـوم اعصاب، شـیمی، کیهان شناسـی، فیزیـک نظـری، اپتیک و لیـزر تأثیرات 

اند. گذاشـته  مهمی 
رفـع موانعـی از جملـه رفـع دغدغـه اشـتغال فـارغ التحصیالن و فراهم شـدن امـکان پژوهـش و تحصیـل در رشـته های بین رشـته ای برای 
علـوم پایـه ای هـا می توانـد بـه اقبال عمومـی به این رشـته ها کمـک کند و در ایـن زمینـه در سـال ۱۴۰۱ از سـوی نهادهایی همچـون وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، بنیـاد ملـی نخبگان و شـورای عالـی علـوم تحقیقـات و فناوری 

گام هـای اساسـی در این حوزه برداشـته شـده اسـت.
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دعوت به همکاری

شرایط عمومی
۱- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران.

ــت  ــا معافی ــربازی و ی ــت س ــان خدم ــودن کارت پای ۲- دارا ب
ــم ــی دائ قانون

۳- عدم اعتیاد به مواد مخدر والکل و دخانیات.
۴- نداشتن سابقه محکومّیت جزایی مؤثر.

۵- داشتن سالمت جسمانی و روانی .
۶- اعتقــاد بــه دیــن مبیــن اســالم یــا یکــی از ادیــان شــناخته 

شــده در قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران.
۷- دارا بــودن شــرایط احــراز شــغل متناســب بــا جــداول 

نیازهــای اســتخدامی بــرای شــغل محــل مــورد تقاضــا.
۸- نداشــتن منــع قانونــی بــرای اســتخدام و تعهــد خدمتــی بــه 

ــازمان ها. ــر س دیگ
و  رســمی  مســتخدمین  از  نبایــد  اســتخدام  داوطلبــان   -۹
پیمانــی دســتگاه های اجرایــی و یــا کارکنــان مــدت معین/دائــم 

ــند. ــی( باش ــته )غیردولت ــرکتهای وابس ش
۱۰- احــراز صالحیت هــای عمومــی بــه تأییــد گزینــش پــس از 

قبولــی در آزمــون کتبــی و مصاحبــه.
شرایط اختصاصی

داشــتن مــدرک تحصیلــی متناســب بــا مقطــع، رشــته و گرایش 
تحصیلــی اعــالم شــده در جــدول نیازهای اســتخدامی.

داشتن شرایط سنی به شرح زیر:
حداکثرســن ۲۸ســال بــرای دارنــدگان مــدرک تحصیلــی دیپلــم 

در تمامــی رشــته هــا  )متولدیــن بعــد از تاریــخ ۱۳۷۳/۰۶/۰۱(
حداکثــر ســن ۳۰ســال بــرای دارنــدگان مــدرک تحصیلــی فــوق 

دیپلــم )متولدیــن بعــد ازتاریــخ ۱۳۷۱/۰۶/۰۱(
مــوارد ذیــل بــه شــرط تأییدیــه معتبــر از مراجــع ذی صــالح بــه 

حداکثــر ســن افــزوده می شــود:
الف- مدت انجام خدمت سربازی حداکثر به مدت ۲۴ ماه.

ب- درصــورت دارا بــودن ســوابق کاری معتبــر و مرتبــط حداکثــر 
ــتی   ــی بایس ــه م ــه میگرددک ــان اضاف ــن داوطلب ــه س ــاه ب ۲۴م
لیســت بیمــه معتبــر ســوابق کاری مــورد تاییــد ســازمان تامیــن 

اجتماعــی باشــد.
-الزم بــه ذکــر اســت تاریــخ گواهــی فراغــت از تحصیــل 
و  وظیفــه  نظــام  وضعیــت  بــه  مربــوط  کارت  داوطلبــان، 
ــام و  ــخ ثبت ن ــل از تاری ــا قب ــتی ت ــه، بایس ــای مربوط تأییدیه ه

تکمیــل فــرم مربوطــه صــادر شــده باشــد. هــر یــک از داوطلبــان 
ــه  ــی ارائ ــت و جعل ــات نادرس ــام، اطالع ــگام ثبت ن ــه هن ــه ب ک
نمــوده یــا واقعیتــی را کتمــان نمــوده باشــد و بــه ســبب ایــن 
ــودن  ــی ب ــه غیرواقع ــی ک ــر زمان ــوند، ه ــه ش ــات پذیرفت اطالع
اطالعــات مشــخص شــود، قبولــی ایشــان ملغــی بــوده و اقدامات 

ــد. ــل می آی ــه عم ــررات ب ــن و مق ــق قوانی الزم طب
ــره: ســوابق کاری معتبــر کلیــه نیروهــای شــرکت هــای  تبص
پیمانــکاری زیرمجموعــه شــرکت توزیــع )شــامل ماموریــن 
تســت لــوازم انــدازه گیــری و نصــب کنتــور و ماموریــن قرائــت 
کنتــور و وصــول مطالبــات  -راننــدگان  نیروهــای پــروژه هــای 
ــن  ــر تامی ــابقه معتب ــه س ــرط اینک ــه ش ــره ( ب ــی و غی اجرای
اجتماعــی مربــوط بــه خدمــت آنهــا از زمــان ورود بــه شــرکتهای 
ــه  ــوط ب ــع و الزاما”مرب ــه شــرکت توزی ــر مجموع ــکاری زی پیمان
مــدت اشــتغال آنهــا درایــن حــوزه هــا باشــدبه میــزان ۴۸ مــاه 
ــه  ــن اضاف ــر س ــه حداکث ــد ب ب ــاه بن ــر ۲۴م ــازاد ب ــر و م دیگ
ــاه )۶ ســال  ــر ۷۲ م ــه مــدت حداکث ــن صــورت ک ــه ای میگــردد ب
تمــام( از ســوابق بیمــه ای کــه ۴۸ مــاه از آن مرتبــط در بخــش های 
ذکــر شــده باشــد قابــل پذیــرش مــی باشــد و بــه ســن داوطلــب 

اضافــه مــی شــود۰
ــن  ــهرکرد  ب ــای ش ــتان ه ــب درشهرس ــودن داوطل ــی ب ۳-بوم
ــه شــرح  ــاز  ب ــان  براســاس جــدول نی ــار و فارس ــامان و کی  س

ــردد: ــن میگ ــل تعیی ذی
۱-داوطلبــی کــه درحــال حاضــر و همچنیــن بــه صــورت 
مســتمر و دائمــی درشهرســتان هــای مــورد نیــاز (بــن و 
سامان-شــهرکرد -کیــار -فارسان(ســکونت داشــته باشــد و 
درصــورت پذیرفتــه شــدن بتوانــد گواهــی معتبــر و قابــل قبــول 
از مراجــع ذیصــالح  مبنــی بــر ســکونت ارائــه و مســتندات الزم 

ــد. ــل نمای ــوص تحوی ــن خص را در ای
ــام  ــی می تواننــد در ایــن آزمــون ثبت ن ــًا داوطلبان صرف
نماینــد کــه در زمــان برگــزاری آزمــون دارای مــدارک 

ذیــل باشــند:
۱. دارا بــودن مــدرک الزم در مقطــع و رشــته تحصیلــی منــدرج 

در شــرایط احــراز مشــاغل ذکــر شــده.
۲. کارت ملّی.

۳. کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم.
۴. مدارک دال بر بومی بودن

۵. مدارک دال بر جبران کثرت سن.
توضیحات

منابع آزمون
جدول شغل محل های آزمون

مهلت ثبت نام و برگزاری آزمون
-ثبــت نــام در ســامانه آزمــون مجتمــع عالــی آموزشــی و 
پژوهشــی اصفهــان انجــام مــی پذیــرد. هزینــه ثبــت نــام مبلــغ 
ــامانه  ــق س ــت آن از طری ــه پرداخ ــوده ک ــال ب ۱/۵۰۰/۰۰۰ ری

ــرد. ــی پذی ــوق انجــام م ف

زمان بندی :
-ثبــت نــام در ســامانه آزمــون: روز شــنبه مــورخ 
ــورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ــنبه م ــان روز یکش ــی پای ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ال

مــورخ  شــنبه  ســه  جلســه:  بــه  ورود  کارت  -دریافــت 
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ مــورخ  چهارشــنبه  الــی   ۱۴۰۱/۰۸/۰۳

ــنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۵  ــون : روز پنجش ــزاری آزم ــخ برگ -تاری
ــح ــاعت ۱۰ صب س

مدت زمان برگزاری آزمون: ۹۰ دقیقه
آدرس محــل برگــزاری آزمــون: شــهرکرد، بلــوار امــام رضــا )ع(، 
ــتان  ــالب اس ــرکت آب و فاض ــدس، ش ــدان ق ــه می ــیده ب نرس
چهارمحــال و بختیــاری، مرکــز آمــوزش هــای تخصصــی 

ــرق ــت آب و ب صنع

تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا ۱ آبان ۱۴۰۱

دریافت کارت آزمون: ۳ و ۴ آبان ۱۴۰۱
زمان برگزاری آزمون: ۵ آبان ۱۴۰۱

داوطلبــان واجــد شــرایط جهــت ثبــت نــام و کســب اطالعــات 
http://sprazmoon.ir  : اینترنتــی  بــه ســایت  بیشــتر 

ــد .  ــه نماین مراجع

لینک : 
https://bazarekar.ir/41948

شـرکت مهندسـی آریـن آبخیـز میـاس به منظـور تکمیل نیروی انسـانی خود به تعداد سـه نفر )شـامل یـک نفر فـن ورز عملیـات و اتفاقات شـبکه و دو نفـر مامور قرائـت و وصول 
مشـترکین( از بیـن داوطلبیـن مرد دارای شـرایط ذیل، پـس از انجام مراحل آزمـون کتبی، مصاحبه علمی و بررسـی صاحیت های عمومی، از بین پذیرفته  شـدگان نهایی بومی اسـتان 

چهارمحـال و بختیـاری و الزامـا” شهرسـتان های شـهرکرد و بن و سـامان و کیار و فارسـان  نیرو می پذیـرد. مهلت ثبت نـام تا ۱ آبان ۱۴۰۱ می باشـد.
۱-  کلیه مراحل ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه و مشاهده نتایج فقط از طریق سامانه آزمون قابل انجام خواهد بود.

۲ - تنها پس از واریز اینترنتی هزینه آزمون و مشاهده پیغام پایان مراحل ثبت نام قطعی تلقی میگردد و در غیر این صورت کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد و امکان شرکت در آزمون وجود ندارد.
۳-  پس از این آزمون سه برابر ظرفیت مورد نیاز اعالم خواهد شد و انتخاب نهایی با انجام مصاحبه تخصصی حضوری و بررسی صالحیت عمومی انجام میشود.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت آسان تجارت پیشگام ایرانیان
 برای تکمیل کادر خود در تهران و البرز به افراد با 

شرایط زیر نیاز دارد:
 مدیر عامل

 آقا،  تمام وقت، دارای سابقه کار
 توانایی مدیریتی از جمله برنامه ریزی، سازماندهی، 
نظارت و رهبری،  آشنایی کامل با تجارت الکترونیک

 و دیجیتال مارکتینگ
  داشتن حداقل ۶ سال تجربه کاری در صنعت مواد 
غذایی که حداقل ۳ سال آن حداقل مدیریتی باشد

  از متقاضیان واجد شرایط درخواست می شود رزومه 
های کامل شغلی، تحصیلی خود را همراه با پروژه 

های موفق اجرایی از طریق راه اعالم شده در بخش 
اطالعات تماس ارسال نمایند.

job.asantejarat@gmail.com  

  لینک :
https://bazarekar.ir/42081 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت آذین صنعت سفیر 
جهت تکمیل کادر پرسنلی دفتر فنی پروژه خود در 

تهران به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:
 مهندس مکانیک

 با سابقه کاری یک الی سه سال
 با مهارت در اتوکد، MSP، فهرست بها و صورت 

وضعیت نویسی
 آشنا به مباحث موتورخانه، لوله کشی ساختمان

 و نظام مهندسی،  همراه با بیمه
 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.

behzad.shahheydari@gmail.com  

لینک : 
https://bazarekar.ir/42078

در تابستان ۱۴۰۱؛
نرخ بیکاری در کدام استان ها کاهشی شد؟

بررســی نــرخ بیــکاری در ۳۱ اســتان نشــان می دهــد کــه در تابســتان 
ــرخ  ــتان ن ــته در ۲۱ اس ــال گذش ــتان س ــه تابس ــبت ب ــال نس امس
بیــکاری رونــد کاهشــی داشــت بــه طــوری که نــرخ بیــکاری در ۷ اســتان 
ــود، در تابســتان امســال  کــه در تابســتان ســال گذشــته دو رقمــی ب

تــک رقمــی شــد. 
بــه گــزارش بــازارکار از ایرنــا، بــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار، بررســی 
ــه در  ــد ک ــان می ده ــتر نش ــاله و بیش ــت ۱۵ س ــکاری جمعی ــرخ بی ن
تابســتان امســال ۸.۹ درصــد از جمعیــت فعــال، بیــکار بــوده انــد ایــن 
در حالــی اســت کــه تابســتان ســال گذشــته نــرخ بیــکاری ۹.۶ درصــد 

بــوده اســت.
بررســی رونــد تغییــرات نــرخ بیــکاری کل کشــور نشــان می دهــد کــه 
ایــن شــاخص، نســبت بــه فصــل مشــابه در ســال قبــل )تابســتان ۱۴۰۰( 

۰.۷ درصــد کاهــش یافتــه اســت.
بررســی نــرخ بیــکاری جوانــان ۲۴-۱۵ ســاله نشــان می دهــد کــه ۲۳ درصد 
ــد  ــی رون ــد. برس ــکار بوده ان ــنی بی ــروه س ــن گ ــال ای ــت فع از جمعی
ــه فصــل مشــابه در ســال گذشــته  ــن شــاخص نســبت ب ــرات ای تغیی

نشــانگر کاهــش ۲.۷ درصــدی اســت.
ــرخ بیــکاری گــروه ســنی ۳۵ - ۱۸ ســاله نیــز حاکــی از  همچنیــن ن
ــد.  ــکار بوده ان ــال بی ــت فع ــن جمعی ــه ۱۶.۲ درصــد از ای آن اســت ک
ایــن شــاخص نســبت بــه فصــل مشــابه در ســال گذشــته ۱.۴درصــد 

کاهــش یافتــه اســت.
ــاله  ــت ۱۵ س ــکاری جمعی ــرخ بی ــار ن ــز آم ــزارش مرک ــاس گ ــر اس ب
ــد ۱۳.۲ در  ــان می ده ــی، نش ــوزش عال ــل آم ــتر فارغ التحصی و بیش
ــار نســبت  ــن آم ــه ای ــد ک ــکار بوده ان ــر بی ــن قش ــت ای ــد از جمعی ص
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته رونــد کاهشــی ۱.۲ درصــدی را ثبــت 

کــرده اســت.
ــی،  ــکاری در اســتان های آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غرب ــرخ بی ن
ــاری،  ــال و بختی ــران، چهارمح ــهر، ته ــالم، بوش ــرز، ای ــان، الب اصفه
خراســان رضــوی، خراســان شــمالی، زنجــان، ســمنان، قــم، کرمــان، 
کرمانشــاه، کهگیلویــه و بویراحمــد، گلســتان، گیــالن، لرســتان، 

ــت. ــی داش ــد کاهش ــزد رون ــزی و ی مرک

نرخ بیکاری در ۷ استان تک رقمی شد
ــال و  ــهر، چهارمح ــتان بوش ــت اس ــکاری در هف ــرخ بی ــن ن همچنی
بختیــاری، خراســان شــمالی، کرمــان، کهگیلویــه و بویراحمــد، گیــالن 
ــت در  ــی داش ــی ۲ رقم ــته نرخ ــال گذش ــتان س ــه در تابس ــزد ک و ی

ــک رقمــی رســید. ــه ت تابســتان امســال ب
بــه ۷.۹ درصــد،  از ۱۰.۵  بوشــهر  اســتان های  بیــکاری در  نــرخ 
ــمالی از  ــان ش ــد، خراس ــه ۸ درص ــاری از ۱۲.۴ ب ــال و بختی چهارمح
ــه و  ــه ۸.۱ درصــد، کهگیلوی ــان از ۱۱.۱ ب ــه ۹.۲ درصــد، کرم ۱۱.۴ ب
بویراحمــد از ۱۰.۲ بــه ۸.۷ درصــد، گیــالن از ۱۱.۶ بــه ۷.۸ درصــد و 

ــید. ــد رس ــه ۷.۷ درص ــد ب ــزد از ۱۳.۶ درص ی
بیشــترین کاهــش نــرخ بیــکاری تابســتان امســال در مقایســه 
بــا تابســتان ســال گذشــته در اســتان های یــزد بــا ۵.۹ درصــد، 
چهارمحــال و بختیــاری بــا ۴.۴ درصــد، گیــالن بــا ۳.۸ درصــد، کرمــان 

ــورد. ــم خ ــد رق ــا ۲.۶ درص ــهر ب ــد و بوش ــا ۳ درص ب
همچنیــن نــرخ بیــکاری در تابســتان امســال نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال گذشــته در پایتخــت از ۸.۹ بــه ۷.۲ درصــد رســید.

سنگبری ها با چالش بحران نیروی کار مواجه هستند
در ایـن ارتبـاط رضـا احمـدی، رئیـس انجمـن صنفـی کارفرمایـی سـنگبری های 
اصفهـان بـه خبرنـگار مهـر می گویـد: تنـش بزرگـی در صنعـت سـبز به دنبـال نبود 

نیـروی کارگـر وجـود دارد کـه بایـد مسـئوالن بـه آن توجـه داشـته باشـند.
وی بـا بیـان اینکه بیش از ۲ هزار واحد سـنگبری در اسـتان اصفهان وجـود دارد، ادامه 
می دهـد: ایـن واحدهـا با بحـران کمبود نیـروی کار متخصـص رو به رو هسـتند و باید 

توجـه داشـت که بسـیاری از کارگـران ایرانی تـوان فعالیت در این صنعـت را ندارند.
یکـی از ایـن سـخت گیری ها تحـت پوشـش قـرار دادن افـراد بـرای بیمـه تأمیـن 
اجتماعـی اسـت کـه در ایـن زمینـه بسـیاری از این افراد نه اسـم دارند و نـه کد ملی 

و ایـن امـر بـرای بیمـه توجیه پذیر نیسـت
رئیـس انجمـن صنفـی کارفرمایـی سـنگبری های اصفهـان یکـی از راهکارهـای حل 
ایـن بحـران را اسـتفاده از تبعه هـای خارجـی در ایـن واحدهـای تولیـدی می دانـد و 
ابـراز می کنـد: ایـن در حالـی اسـت کـه امـکان اسـتفاده از این اتبـاع نیز بـا توجه به 

سـخت گیری های ایجـاد شـده را نداریـم.
او ادامـه می دهـد: یکـی از ایـن سـخت گیری ها تحت پوشـش قـرار دادن افـراد برای 
بیمـه تأمیـن اجتماعـی اسـت که در ایـن زمینه بسـیاری از ایـن افراد نه اسـم دارند 

و نـه کـد ملـی و ایـن امر بـرای بیمـه توجیه پذیر نیسـت.

مهارت آموزی اصلی ترین نیاز بازار کار استان اصفهان است
همچنیـن رضـا چینـی، عضـو هیئـت مدیـره خانـه صنعـت و معـدن اسـتان اصفهان 
نیـز از کمبـود نیـروی کارگـری در صنعـت تولیـد آجـر نیز سـخن می گویـد و اظهار 
می کنـد: صنعـت آجـر نیـز بـا ایـن بحـران رو بـه رو اسـت و بایـد توجـه داشـت که 

مسـئوالن حـوزه آموزشـی بایـد در ایـن زمینـه برنامه ریـزی جدی داشـته باشـند.
وی ادامـه می دهـد: مـا نباید تنهـا به نیـروی کار خارجی تکیه کنیم و ضروری اسـت 

کـه نسـبت به تربیت نیـروی کار متخصص داخلـی نیز توجه جدی صـورت گیرد.
ایـن عضـو هیئـت مدیره خانـه صنعت و معدن اسـتان اصفهـان با بیـان اینکه مهارت 
آمـوزی اصلی تریـن نیـاز بازار کار اسـتان اصفهان اسـت، ابـراز می کنـد: در این زمینه 

هـم نظام آموزشـی و هـم صنایع باید ورود جدی داشـته باشـند.

اتباع خارجی شاغل در واحدهای تولیدی باید شناسنامه دار شوند
در ایـن ارتبـاط میثـم مداحی، مدیـرکل کار، تعاون و رفـاه اجتماعی اسـتان اصفهان 
بـا بیـان اینکه سـاماندهی کارگران اتباع خارجی در اسـتان اصفهان از ابتدای امسـال 
بـا همـکاری معاونـت سیاسـی و امنیتـی اسـتانداری اصفهـان دنبال شـده اسـت، به 
خیرنـگار مهـر می گویـد: در ایـن ارتبـاط بایـد توجه داشـت که تـا پیـش از این هیچ 
آمـار رسـمی از اتبـاع خارجـی در اسـتان اصفهـان موجـود نبـود و ایـن اقـدام صرفاً 
بـرای سرشـماری انجـام شـده و هیـچ قولـی مبنی بـر واگـذاری پروانه کار بـرای این 

افراد داده نشـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ۷۰ درصـد از اتبـاع بـه ایـن صـورت شناسـایی شـد و مابقـی نیز 
بـا توجـه بـه دسـتور رهبـر معظم انقـالب مبنی بـر ثبت نـام همـه فرزندان اتبـاع در 

مـدارس شناسـایی شـدند، اضافـه می کنـد: کارفرمایـان باید توجه داشـته باشـند که 
اتبـاع موجـود در اسـتان اصفهـان هیچ کـدام بیـکار نیسـتند، بنابرایـن بایـد عـوارض 

اسـتفاده از یارانه هـای مختلـف را بـه دولـت بپردازند.
درسـت اسـت کـه فرصت هـای شـغلی در زمینـه کارگـری در اسـتان اصفهـان زیـاد 
اسـت امـا بسـیاری از افراد و بـه ویژه فارغ التحصیـالن تمایلی به فعالیـت در کارهای 

سـخت را ندارند
مدیـرکل کار، تعـاون و رفـاه اجتماعی اسـتان اصفهان بـا بیان اینکه فعالیـت اتباع در 
کشـور چـه بـه صورت رسـمی و چـه به صـورت غیر رسـمی بایـد همراه بـا پرداخت 
عـوارض باشـد، ادامـه می دهـد: اتبـاع از یارانه هـای مختلف اسـتفاده می کننـد و باید 

عـوارض دولـت را پرداخت کنند.
وی بـا بیـان اینکـه از ایـن رو پرداخـت حق بیمـه برای ایـن کارگران در دسـتور کار 
قـرار گیـرد، ادامـه می دهـد: در ایـن زمینـه بـا الزام بـه بیمه شـدن کارگـران مجبور 
بـه شناسـنامه دار شـدن هسـتند و بـه دنبـال دریافت مجـوز می روند و از ایـن رو به 

تعـداد نیروهـای کار شناسـنامه دار اضافه می شـود.

سعی داریم نیروی کار مورد نیاز اصفهان را تأمین کنیم
مداحـی در ادامـه بـا بیـان اینکه ما سـعی داریـم نیروی کار مـورد نیاز صنایع اسـتان 
اصفهـان را تأمیـن کنیـم، اضافـه می کنـد: در ایـن زمینـه کارفرمایان نیز بهتر اسـت 
کـه در سـامانه »شـغل« وزارت کار نیـاز خـود را اعـالم کنند تا راحت تـر نیروی مورد 

نیـاز خود را شناسـایی کنند.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه نـرخ ۱۲.۳ درصدی بیکاری در اسـتان اصفهـان می گوید: 
درسـت اسـت کـه فرصت هـای شـغلی در زمینـه کارگـری در اسـتان اصفهـان زیـاد 
اسـت امـا بسـیاری از افراد و بـه ویژه فارغ التحصیـالن تمایلی به فعالیـت در کارهای 

سـخت را ندارند.

استفاده از استادکاران خارجی در صنایع استان
برای تربیت نیروی متخصص

همچنیـن سـیدعبدالوهاب سـهل آبادی، رئیـس خانه صنعت و معدن اسـتان اصفهان 
نیـز در ایـن ارتبـاط بـه خبرنـگار مهـر می گویـد: اختـالف زیـادی بیـن کارفرمایان و 
دولـت در زمینـه اسـتفاده از نیـروی کار خارجـی ایجـاد شـده کـه عمده آن بـه الزام 
بـه بیمـه شـدن ایـن افراد بـر می گردد، چـرا کـه کارفرمایان بـا توجه به نداشـتن نام 
و نشـان و کـد ملـی امـکان بیمه کـردن اتبـاع را ندارند و بازرسـان دولت نیـز پس از 

بررسـی و عـدم بیمه شـدن اتبـاع کارفرمایـان را جریمـه می کنند.
وی اضافـه می کنـد: بـرای حـل ایـن بحـران قرار اسـت به زودی جلسـه مشـترکی با 
مدیـرکل کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی اسـتان اصفهـان، معاون سیاسـی اسـتانداری، 

نمایندگانـی از کارفرمایـان و فرمانـداری شهرسـتان های مربوطـه برگزار شـود.
رئیـس خانـه صنعـت و معـدن اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکـه کمبـود نیـروی کار 
متخصـص در اسـتان اصفهـان آزاردهنـده اسـت، می افزایـد: دانشـگاه ها بـه جـای 

تحویـل نیـروی لیسـانس بـه جامعـه بایـد تکنسـین تربیـت کننـد.

در برخـی از شهرسـتان ها اعـالم شـده اسـت کـه بـا کمبود کارگـر رو به رو هسـتند، 
بایـد توجـه داشـت که پشـت میـز نشـینی بـرای همه امـکان پذیـر نیسـت، جوانان 
تحصیـل کـرده بیـکار زیـادی در اسـتان اصفهـان داریـم کـه حاضـر نیسـتند در 

… کار کننـد. و  کارخانه هـا، مرغداری هـا 
وی ادامـه می دهـد: امروز وسـط کارگاه هـا از نیرو تهی اسـت، صنایع اسـتان اصفهان 

از نظـر تعـداد و تجهیزات رشـد داشـته اما نیروی ماهـر نداریم.
سـهل آبادی بـا بیـان اینکـه برخـی از کارشناسـان دعـوت از اسـتادکارهای خارجـی 
بـرای اسـتفاده از صنایـع اسـتان اصفهـان را پیشـنهاد داده انـد، ادامـه می دهـد: ایـن 

اقـدام در راسـتای تربیـت نیـروی کار متخصـص انجـام خواهد شـد.
او ادامـه می دهـد: بـا حضـور افاغنه در کشـور نیروهـای متخصص داخلی را از دسـت 
داده ایـم و در زمینـه نیـروی متخصـص در صنعـت سـاختمان، صنایـع دسـتی و … 

بـه شـدت افـت کرده ایم.

امروز در اصفهان بیکار نداریم بلکه بیشتر افراد فاقد مهارت داریم
همچنیـن محمدرضـا قاسـمی، دبیـر کارگروه اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان در این 
ارتبـاط بـه خبرنـگار مهر می گویـد: با وجـودی که آمـار ۲۲۰ هزار بیـکار در اصفهان 
داده می شـود امـا کمبـود شـدید نیـروی کار در اسـتان بـه یـک معضل مبدل شـده 
اسـت و امـروز روی بیلبـورد تمامـی شـهرک های صنعتـی اصفهـان اسـتخدام نیروی 

کار نصب شـده اسـت.
او می افزایـد: امـروز در اصفهـان بیـکار نداریـم بلکه بیشـتر افـراد فاقد مهـارت داریم 

کـه بایـد آنهـا را بـه یک مهـارت مجهز و اقـدام به اسـتخدام آنهـا کرد.
دبیـر کارگـروه اقتصادی اسـتانداری اصفهان بـا بیان اینکه به دنبـال افزایش ۵۷ درصد 
حقـوق کارگـران کمتریـن میـزان تعدیـل نیـرو را امسـال نسـبت بـه سـال گذشـته 

داشـتیم، گفـت: از ۲۲۰ هـزار بیـکار بـرای ۳۶ هـزار نفر شـغل ایجاد شـده اسـت.

اعالم بحران کمبود کارگر از تریبون نماز جمعه
بـه گـزارش مهـر، کمبـود نیروی کار در اسـتان اصفهـان حتی به تریبـون نماز جمعه 
نیـز کشـیده شـد، آیـت اهلل سـید یوسـف طباطبایی نـژاد در خطبه هـای نمـاز جمعـه 
۱۹ فروردیـن گفتـه اسـت: در برخی از شهرسـتان ها اعالم شـده اسـت که بـا کمبود 
کارگـر رو بـه رو هسـتند، باید توجه داشـت که پشـت میز نشـینی برای همـه امکان 
پذیـر نیسـت، جوانـان تحصیـل کـرده بیـکار زیـادی در اسـتان اصفهـان داریـم کـه 

حاضـر نیسـتند در کارخانه هـا، مرغداری هـا و … کار کننـد.
گفتنـی اسـت کـه بیـش از دو دهـه اسـت که کـودکان و نوجوانـان مـا در کودکی به 
دکتـر و مهنـدس شـدن در آینـده فکر می کننـد و کمتـر خانواده ها و حتی سیسـتم 
آموزشـی در زمینـه تربیـت نیـروی ماهـر و متخصـص تـالش می کنـد، انتظـار ایـن 
اسـت کـه تغییـرات جـدی در سیسـتم آموزشـی کشـور و همچنین فرهنگسـازی در 
زمینـه نیـاز کشـور بـه همـه خدمـات شـاهد تربیـت نیروهـای ماهـر مطابـق بـا نیاز 

بازار کار باشـیم.  
مریم یاوری

کمبود نیروی کار در ۲ صنعت مهم اصفهان
کمبــود نیــروی کار متخصــص در اصفهــان و بــه ویــژه در دو صنعــت ســنگ و آجــر در مرحلــه بحــران اســت و ایــن در حالــی اســت کــه اســتفاده از 

نیــروی کار خارجــی نیــز بایــد بــا شناســنامه انجــام شــود.
نیــروی کار ماهــر یکــی از اصلی تریــن و اولیــن نیازهــای راه انــدازی یــک واحــد تولیــدی و بنــگاه اقتصــادی اســت، اصلــی کــه اگــر وجــود نداشــته 

ــا نمی گیــرد. باشــد صنعتــی هــم پ
ــوده  ــا کمبــود نیــروی انســانی مواجــه ب ــا دارا بــودن بیــش از ۹ هــزار واحــد صنعتــی و فرصت هــای شــغلی مناســب همــواره ب اســتان اصفهــان ب

ــا ایــن بحــران دســت و پنجــه نــرم می کننــد. اســت و در ایــن بیــن ۲ صنعــت مهــم ســنگ و تولیــد آجــر بیــش از دیگــر صنایــع ب
ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس طــرج آمایــش اســتان اصفهــان در ایــن اســتان بیــش از ۱۹۷ هــزار نفــر بیــکار وجــود دارد کــه ۵۷ درصــد آنهــا 

ــراد تحصیل کــرده هســتند. اف
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دعوت به همکاری

۱ : شرایط عمومی متقاضیان:
۱-۱-تابعیت جمهوری اسالمی ایران

۲-۱- اعتقاد به اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور.
۳-۱- دارابودن حداقل ۲۷ سال و  حداکثر ۶۰ سال تمام.

ــت  ــتن معافی ــا داش ــی ی ــه عموم ــت وظیف ــام خدم ۴-۱- انج
ــان. ــرای آقای ــم ب دائ

۵-۱- برخــورداری از تــوان جســمی و روحــی الزم و عــدم 
ــی. ــی و مال ــاد اخالق ــه فس ــتهار ب اش

۶-۱- دارابودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس .
۷-۱- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

۸-۱- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۹-۱- نداشتن سوء سابقه حرفه ای، مالی ، اداری و …

ــأن  ــب و درش ــات مناس ــودن امکان ــم نم ــی فراه ۱۰-۱- توانای
ــور . ــارج از کش ــی خ ــن ایران مخاطبی

تبصــره ۲ : خانــواده هــای محتــرم شــهداء، جانبــازان و 
ایثارگــران در شــرایط مســاوی نســبت بــه ســایر متقاضیــان در 

ــتند. ــت هس اولوی
۲ :  شرایط اختصاصی:

۱-۲- اشــخاصی کــه بازنشســتگی و یــا قطــع رابطــه اســتخدامی 
آنــان بــا ســازمان  متبــوع قبلــی خــود ناشــی از آراء هیأتهــای 
تخلفــات اداری و اخــراج باشــد نمی تواننــد متقاضــی بــه عنــوان 

کارگــزار رســمی بــرون مــرزی باشــند.
ــان  ــته از متقاضی ــان آندس ــاوی و همس ــرایط مس ۲-۲- در ش
کارگــزار فعایــت بــرون مــرزی تأمیــن اجتماعــی کــه بازنشســته 
ســازمان، وابســته کار، کنســولی مــی باشــند نســبت بــه ســایر 

ــد. متقاضیــان در اولویــت قــرار دارن
۳ – مدارک مورد نیاز :

۱-۳- تکمیــل فــرم درخواســت متقاضیــان اعطــای پروانــه 
تامیــن  ســازمان  برون مــرزی  رســمی  کارگــزار  فعالیــت 
اجتماعــی بــه همــراه یــک قطعــه عکــس الصــاق شــده بــر آن

۲-۳- تصویر صفحات شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه.
ــم  ــت دائ ــا معافی ــت ی ــان خدم ــل کارت پای ــر کام ۳-۳- تصوی

ــری. کامپیوت
۴-۳- تصویر آخرین مدرک تحصیلی

۵-۳- تصویــر آخریــن حکــم اســتخدامی.)برای متقاضیــان 
ــازمان( ــکار س هم

۶-۳- تصویر حکم بازنشستگی.
۷-۳- فایــل عکــس ۴*۳ جدیــد، زمینــه ســفید و رنگــی 

متقاضــی.
نکات مهم:

•متقاضیــان مــی بایســت در کشــور مــورد تقاضــا ســکونت یــا 
فعالیــت داشــته باشــند.

•در صــورت احــراز شــرایط و موفقیــت در دوره آموزشــی 
ــردد: ــه گ ــد ارائ ــز بای ــل نی ــدارک ذی م

– تائیدیــه مــدرک تحصیلــی از محــل تحصیــل و نیــز تائیدیــه 
کارت پایــان خدمــت )جهــت دارنــدگان کارتهــای پایــان 

ــری( ــم غیرکامپیوت ــت دائ ــا معافی ــت ی خدم
ــن  ــام ســازمان تأمی ــه ن ــه ملکــی ب ــا وثیق – ســپردن ســفته ی
اجتماعــی )میــزان و شــرایط مقــرر در ایــن بنــد توســط 

ــد.( ــد ش ــالم خواه ــازمان اع س
ــدت  ــه م ــاً ب ــت صرف ــه فعالی ــوز، پروان ــذ مج ــورت اخ •در ص
یکســال صــادر مــی گــردد. عــدم حضــور مســتمر بیــش از ســه مــاه 
در محــل فعالیــت و نداشــتن عملکــرد مناســب موجبــات فســخ 

ــرارداد و جــواز را فراهــم مــی آورد. ق
۴ : مدت زمان ارائه مدارک:

ــورد  ــدارک م ــت و م ــرم درخواس ــت ف ــی بایس ــان م متقاضی
نیــاز را حداکثــر ظــرف مهلــت تعییــن شــده در فراخــوان 
بیمه  شــدگان  امــور  اداره کل  ایمیــل  بــه   ،  )۱۴۰۱/۰۷/۳۰(
ــادآور  ــد. ی ــال نماین ــانی mss.dep@tamin.ir ارس ــه نش ب
می شــود بعــد از انقضــای تاریــخ مذکــور یــا درخواســت هائــی 
کــه مــدارک آنهــا ناقــص باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

ــت  ــام ، دریاف ــت ن ــت ثب ــرایط جه ــد ش ــان واج داوطلب
ــی :  ــایت اینترنت ــه س ــتر ب ــات بیش ــب اطالع ــرم و کس ف

https://tamin.ir مراجعــه نماینــد . 

لینک :
https://bazarekar.ir/42020 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی ج.ا.ایــران در نظــردارد مطابــق ضوابــط و مقــررات  و  بــه منظــور خدمــت رســانی بــه 
مخاطبیــن خــود، نســبت بــه جــذب کارگــزار رســمی بــرون مــرزی بــرای فعالیــت امــور بیمــه ایرانیــان ســاکن 
خــارج از کشــور در کشــورهای ” قطــر،  امــارات متحــده عربــی ، کویــت ،  بحریــن ، عمــان ، چیــن ، کــره جنوبــی، 
ــتان،  ــتان ، قزاقس ــتان ، تاجیکس ــتان ، ترکمنس ــان ، ارمنس ــتان، آذربایج ــتان ، گرجس ــزی ، هندوس ــن ، مال ژاپ
ــتان ،  ــتان ، لهس ــک ، مجارس ــروژ، بلژی ــان ، ن ــپانیا ، یون ــا ، اس ــه ، ایتالی ــتان ، فرانس ــان، انگلس ــترالیا ، آلم اس
جمهــوری چــک، قبــرس ،  روســیه ، هلنــد ، دانمــارک ، ســوئد ، ســوئیس ، اتریــش  ” از طریــق برگــزاری آزمــون یا 
مصاحبــه اقــدام نمایــد. لــذا کلیــه افــراد حقیقــی و حقوقــی می تواننــد پــس از تعییــن محــل فعالیــت کارگــزار 
در کشــور پذیرنــده کــه در آن ســکونت یــا فعالیــت دارنــد )فقــط یــک محــل(، فــرم درخواســت مربوطــه را بــه 

ایمیــل اداره کل امــور بیمــه شــدگان  بــه نشــانی mss.dep@tamin.ir ارســال نماینــد.

دعوت به همکاری

شرایط اختصاصیگروه تحصیلیردیف

حسابداری-۱
مدیریت مالی

آشنایی با قوانین و مقررات 
بازار سرمایه/ آشنایی با 
تحلیل صورت های مالی، 

بازارها، ابزارها، و امور ما لی 
شرکتی/ دانش در زمینه 

محاسبه سود، بازده، ریسک، 
نرخ سود و ارزش گذاری و 

تجزیه و تحلیل اوراق بهادار/ 
تسلط بر قوانین و مقررات 
حوزه معامالت و آشنایی با 
سایر مقررات بازار سرمایه.

حسابداری-۲
حسابرسی

تسلط بر قوانین و مقررات 
بازار سرمایه/ تسلط بر 
قانون تجارت/ تسلط بر 

استانداردهای حسابداری و 
حسابرسی/ تسلط بر قانون 

مالیات.

 
* الزم به ذکر است متقاضیان محترم در دو گروه تحصیلی 

مجاز به ثبت نام می باشند.
شرایط عمومی داوطلبان

عدم اشتغال به تحصیل در زمان ثبت نام
دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان

آشنایی به زبان انگلیسی بر اساس معیارهای سازمان
ICDL تسلط بر رایانه و مهارتهای

شرایط سنی:
 - دارندگان مدرک کارشناسی متولدین ۱۳۶۹ و پس از آن

و   ۱۳۶۷ متولدین  ارشد  کارشناسی  مدرک  - دارندگان 
پس از آن

- دارندگان مدرک دکتری متولدین ۱۳۶۴ و پس از آن

مراحل آزمون استخدامی
شرکت و قبولی در آزمون الکترونیکی )برگزاری در شهر تهران(

شرکت در تست شخصیت شناسی
مصاحبه های عمومی و تخصصی

* زمان برگزاری آزمون ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ می باشد.
کارشناسی  کارشناسی،  مقطع  در  که  داوطلبانی  * تنها 
فوق  جدول  در  شده  قید  رشته های  از  دکتری  یا  ارشد 
فارغ التحصیل شده اند امکان شرکت در آزمون را خواهند 
رشته  با  تحصیلی  مدرک  تطابق  عدم  صورت  در  داشت. 
مورد نظر در هر مرحله از فرآیند آزمون و استخدام حضور 
هیچگونه  حق  داوطلب  و  شده  تلقی  کن لم یکن  داوطلب 

اعتراضی را نخواهد داشت.
آزمون  در  ثبت نام  و  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت   *
استخدامی به نشانی testcenter.semedco.ir مراجعه 
نمایید همچنین می توانید با مرکز  ارتباط بازار سرمایه به 

شماره ۹۱۰۷۷۴۴۰ )۰۲۱( تماس  حاصل نمایید.
آزمون  ثبت نام  جهت  می توانند  محترم  متقاضیان   *
استخدامی مورد نظر در سامانه آزمون ها، نام آزمون مورد 
نظر خود را در بخش "آزمون های قابل انتخاب"، قسمت 

"جستجوی نام آزمون" جستجو نمایند. 

لینک : 
https://bazarekar.ir/42585

استخدام در سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تکمیل نیروی انسانی و جذب نیروی متخصص اقدام

 به برگزاری آزمون استخدامی در رشته های زیر می نماید:

رئیــس دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی از دو طــرح در راســتای 
ــرد:  ــام ک ــر داد و اع ــجویان خب ــتغال دانش ــوزش و اش ــارت آم مه
ــف  ــی تعری ــجویان کارشناس ــرای دانش ــه ب ــی ک ــاس طرح ــر اس ب
کرده ایــم، تمــام دانشــجویان تــرم هفتــم و هشــتم می تواننــد 
ــز  ــود را در مراک ــر خ ــتغال مدنظ ــا اش ــط ب ــی ذی رب ــان تخصص پودم

علمی کاربــردی ســپری کننــد.
ــه مناســبت  ــازارکار ، دکتــر حســین بلنــدی در نشســتی کــه ب ــه گــزارش ب ب
ــوان  ــد، عن ــزار ش ــی برگ ــز آموزش ــن مرک ــیس ای ــالگرد تاس ــن س ــی و یکمی س
کــرد: ایــن طــرح ســبب می شــود کــه دانشــجو بعــد از فــارغ التحصیلــی و پیــش 
از ورود بــه بــازار کار، یــک ســال ســابقه اشــتغال داشــته باشــد و بــه آســانی وارد 

بــازارکار شــوند.
ــرم  ــجویان ت ــام دانش ــرح، تم ــن ط ــای ای ــر مبن ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــر  ــتغال مدنظ ــا اش ــط ب ــی ذی رب ــان تخصص ــد پودم ــتم می توانن ــم و هش هفت
خــود را در مراکــز علمی کاربــردی ســپری کننــد تصریــح کــرد: ایــن طــرح ســبب 
ــازار کار،  ــه ب ــش از ورود ب ــی و پی ــارغ التحصیل ــد از ف ــه دانشــجو بع می شــود ک

یــک ســال ســابقه اشــتغال داشــته باشــد.
دکتــر بلنــدی دربــاره طــرح دوم نیــز توضیــح داد: بــر مبنــای طــرح دوم، تحصیــل 
همزمــان در دو دانشــگاه را تعریــف کرده ایــم. دانشــجویان دانشــگاه هــای نظــری 
مــی تواننــد پــس از اینکــه ۶۰ واحــد درســی را در دانشــگاه خــود ســپری کردنــد، 
می تواننــد ۳۶ واحــد درســی در رشــته هــا فنــی دانشــگاه علمی کاربــردی 

بگذراننــد. واحدهایــی کــه در دانشــگاه علمــی 
کاربــردی ارائــه می شــود، بــر اســاس عالئــق آنهــا 
بــه حــوزه شــغلی اســت. در ایــن طــرح، دانشــجو 
می توانــد ۲ مــدرک تحصیلــی شــامل یــک مــدرک 
کارشناسی ناپیوســته و یــک مــدرک کارشناســی 

پیوســته دریافــت کنــد.

اعطای مجوز تاسیس مراکز علمی کاربردی 
مشروط به اشتغالزایی دانشجویان

رییــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی اعطــای مجــوز بــه مراکز 
علمــی کاربــردی را مشــروط بــه اشــتغالزایی دانشــجویان ایــن مراکــز 
اعــالم کــرد و گفــت: هــر مرکــز کــه درخواســت مجــوز تاســیس دانشــگاه 
علمــی کاربــردی می دهــد، ایــن مجــوز مشــروط بــه اشــتغال فــارغ التحصیــالن 

ــود. ــا می ش آن اعط
دکتــر حســین بلنــدی بحــث اصلــی ایــن دانشــگاه را توســعه شــغل عنــوان کــرد 
ــا یــک دوره  ــردی صرف و اعــالم کــرد: مــا نمــی خواهیــم دانشــگاه علمــی -کارب
آموزشــی را برگــزار کنــد و مــدرک بدهــد؛ موضــوع اصلــی کــه دنبــال مــی کنیــم 

آمــوزش هــای مهارتــی منجــر بــه شــغل و بــازارکار اســت.
ــر داد و  ــتان خب ــر اس ــه خــالق در ه ــک خان ــل ی ــاد حداق ــن از ایج وی همچنی
اظهــار داشــت: چنــد رویــداد در راســتای برنامــه فرهنگــی بــه زودی اجرایــی می شــود.

ماموریت اصلی ما توسعه آموزش های مهارتی و کاردانی
 منجر به بازارکار است

ــالروز  ــن س ــی و یکمی ــک س ــردی تبری ــی – کارب ــع علم ــگاه جام ــس دانش رئی
ــه ســی  ــردی ک ــی – کارب ــع علم ــت:  دانشــگاه جام ــن دانشــگاه گف تشــکیل ای
ــین در  ــت تکنس ــازندگی و تربی ــای س ــه نیازه ــا ب ــد ت ــکیل ش ــش تش ــال پی س

ــردازد. ــور بپ کش
رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی – کاربــردی بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه جامــع 
علمــی – کاربــردی در ســال ۱۳۷۰ شــکل گرفــت یــادآور شــد: هــدف مــا توســعه 
ــازارکار در  ــاز ب ــا نی ــب ب ــور متناس ــارت مح ــای مه ــوزش ه ــعه آم ــغل و توس ش

کشــور اســت.
دکتــر بلنــدی بــا اشــاره بــه اینکــه در دنیــا بیــش از هشــت هــزار شــغل وجــود 
دارد افــزود: هــدف و ماموریتــی دنبــال مــی کنیــم آمــوزش هــا و مهــارت هــای 
منجــر بــه بــازارکار اســت و بایــد تــالش کنیــم تعــداد مشــاغل موجــود در کشــور 
را  بــا همــکاری دســتگاه هایــی مثــل وزارت کار کــه هــم اکنــون دو هــزار شــغل 

ــی  ــل قبول ــداد قاب ــه تع ــی و شــغلی ب ــای مهارت ــوزش ه ــا آم در کشــور اســت ب
افزایــش دهیــم.

وی از تدویــن ۱۲۵ برنامــه درســی جدیــد در ایــن دانشــگاه خبــر داد و 
ــا  گفــت: یکــی از ماموریــت هــای مــا بازنگــری در برنامــه درســی متناســب ب
نیازهــای جامعــه و بــازارکار اســت کــه تــالش مــی کنیــم بــا همــکاری مراکــز 
ــم را  ــن مه ــا ای ــت دســتگاه ه ــا حمای ــردی سراســر کشــور و ب علمــی – کارب

ــم. توســعه دهی

از دست دادن ۱۴۰ هزار فرصت شغلی با تعطیلی علمی 
کاربردی دستگاه ها

رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی – کاربــردی بــا اشــاره بــا تاکیــد رئیــس جمهــور 
ــه بهــره وری گفــت: دانشــگاه جامــع علمــی –  ــر توجــه دانشــگاه هــا ب مبنــی ب
ــم  ــی و ه ــای مهارت ــوزش ه ــعه آم ــا توس ــره وری را ب ــث به ــم بح ــردی ه کارب

ــا آمــوزش هــای شــغلی دنبــال مــی کنــد. ــازارکار را ب توســعه ب
رییــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی در ادامــه از تعطیلــی ۳۱۳ مرکــز علمــی 
ــت:  ــر داد و گف ــال ۱۳۹۶ خب ــی از س ــتگاه های اجرای ــه دس ــته ب ــردی وابس کارب
ــد  ــغلی ش ــت ش ــزار فرص ــت دادن ۱۴۰ ه ــب ازدس ــز موج ــن مراک ــی ای تعطیل
ــی مثــل جهــاد  ــه دســتگاه هــای اجرای ــن مراکــز وابســته ب چــرا کــه بیشــتر ای
کشــاورزی و صنعــت آب و بــرق و … بــود و آمــوزش هــای علمــی کاربــردی ایــن 

دســتگاه هــا کامــال بــه بــه بــازارکار و اشــتغال ختــم مــی شــد.
ــه ۲۰۰  ــد ک ــث ش ــال ۹۶ باع ــز از س ــن مراک ــی ای ــزود: تعطیل ــدی اف ــر بلن دکت
هــزار دانشــجو کمتــر جــذب دانشــگاه علمــی کاربــردی شــود و ۱۴۰ هــزار شــغل 

ایجــاد نشــود.
وی تاکیــد کــرد: در حالــی کــه دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی تاســیس شــد که 
نیــاز بــازار کار و شــغل را پاســخگو باشــد، بــرای شــغل هــا برنامــه داشــته باشــد و 

مهــارت ایجــاد کنــد چــرا کــه بهــره وری بــدون مهــارت بــاال نمــی رود.
رییــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بــه تاکیــد رییــس جمهــور مبنــی بــر 
ــن  ــت: شــرط ایجــاد ای ــازار کار باشــد، گف ــد در داخــل ب ــه دانشــگاه بای ــن ک ای
دانشــگاه ایــن بــود کــه در داخــل فعالیــت بــازار کار باشــد کــه البتــه مــا از همــان 

ابتــدا در داخــل بــازار کار بودیــم.
ــور،  ــی مشــاغل نوظه ــای آت ــایی نیازه ــی و شناس ــاز آفرین ــدی نی ــه بلن ــه گفت ب
ــی  ــاز فعل ــع نی ــری، رف ــتغال پذی ــوان اش ــای ت ــای اموزشــی ارتق طراحــی الگوه
دســتگاه ها و بنگاه هــای اقتصــادی، ارایــه آمــوزش هــای پودمانــی بــرای ارتقــای 
توانمنــدی و دانســته هــای قبلــی از برنامــه هــای راهبــردی ایــن دانشــگاه اســت.

وی ادامــه داد: افزایــش ســهم آمــوزش هــای عالــی علمــی کاربــردی، توجــه بــه 

ــرای  ــزی ب ــه ری ــازار کار، برنام ــاز روز ب ــع نی ــرای رف ــدت ب ــاه م ــای کوت دوره ه
جــذب خبــرگان حــوزه هــای شــغلی در نظــام آمــوزش علــی علمــی کاربــردی از 

دیگــر برنامــه هــای دیگــر دانشــگاه اســت.
رییــس دانشــگاه علمــی کاربــردی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه دنبــال تبدیل دانشــگاه 
ــه قطــب تربیــت تکنســین در منطقــه هســتیم، گفــت: تنظیــم طــرح آمایــش  ب
ــه اجــکام  ــش ســرزمین ، ارای ــا آمای ــردی مناســب ب ــی علمــی کارب ــوزش عال آم
ــه  ــردی در برنام ــوزش هــای علمــی کارب ــح آم ــرای پیشــبرد صحی پیشــنهادی ب
هفتــم توســعه، احصــای نیازهــای شــغلی مشــاعل و همگامدســازی برنامــه هــای 
درســی بــا جهــت گیــری بــازار، اصــالح شــیوه صــدور مجــوز بــا تکیــه بــر تســهیل 
ــد نحــوه جــذب و  ــی در فرآین ــگان، بازبین ــش آموخت ــری دان ــوان اشــتغال پذی ت
نگهداشــت مدرســان و نگاشــت اول برنامــه چهــار ســاله مراکــز بــا طراحــی برنامــه 
توســعه دوره هــای آمــوزش از دیگــر برنامــه هــا و اقدامــات ایــن دانشــگاه اســت.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ۱۲۵ برنامــه درســی جدیــد در دســتور کار داریــم، 
ــه  ــری ۱۰۴ برنام ــه بازنگ ــود ک ــری ش ــد بازنگ ــی بای ــه درس ــت: ۳۲۰ برنام گف

ــه اســت. ــرار گرفت درســی در دســتور کار ق

۱5۰۰ مدرس جدید جذب دانشگاه جامع می شود
ــاس  ــرد:  براس ــالم ک ــری اع ــت خب ــن نشس ــری از ای ــش دیگ ــدی در بخ بلن

فراخوانــی هــزار و ۵۰۰ اســتاد جدیــد جــذب ایــن دانشــگاه می شــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه تــا ۲ هفتــه آینــده در فراخوانــی شــرایط جــذب مدرســان 
جدیــد اعــالم مــی شــود، یــادآور شــد: ایــن دانشــگاه جــذب هــزار و ۵۰۰ اســتاد 
ــی  ــت یعن ــر ظرفی ــه براب ــون س ــه اول آزم ــه در مرحل ــر دارد ک ــد را در نظ جدی

چهــار هــزار و ۵۰۰ نفــر پذیــرش مــی شــوند.
رییــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی تصریــح کــرد: بــرای جــذب مدرســان 
ــم و  ــر دادی ــن را تغیی ــع کل قوانی ــم و در واق ــر دادی ــا را تغیی ــد شــاخص ه جدی
ــت  ــود. صالحی ــد ب ــر نخواه ــا مدنظ ــاالت آنه ــداد مق ــی و تع ــابقه علم ــط س فق
ــالب  ــی انق ــورای عال ــررات ش ــق مق ــتاد دانشــگاه طب ــذب اس ــرای ج ــی ب عموم

فرهنگــی اســت.
ــوزش  ــرای آم ــادی ب ــای زی ــت ه ــگاه دارای ظرفی ــن دانش ــه داد: ای ــدی ادام بلن
مهــارت شــغلی اســت و بــه همیــن دلیــل در برنامــه هفتــم در  بخــش آمــوزش 

ــم. ــی پیشــنهاد ۳۷ درصــدی دادی ــش مهارت ــعه بخ ــرای توس ــی ب عال

به دنبال راه اندازی 5۰ مرکز علمی کاربردی 
بین المللی هستیم

ــن  ــردی بی ــی کارب ــز علم ــدازی ۵۰ مرک ــال راه ان ــه دنب ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــز  ــج مرک ــون پن ــا کن ــت: ت ــی و جــذب دانشــجویان خارجــی هســتیم، گف الملل
جدیــد بیــن المللــی ایــن دانشــگاه در آســتانه اخــذ مجــوز از وزارت علــوم اســت 
کــه یکــی از آنهــا مرکــز آمــوزش آتــش نشــانی اســت البتــه یکــی دیگــر از برنامــه 
مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم در کشــورهای دیگــر شــعبه داشــته باشــیم کــه البتــه 

اولویــت مــا شــعبه بیــن المللــی داخلــی اســت.
ــر  ــال حاض ــد: در ح ــادآور ش ــردی ی ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــس دانش ریی
۲۲۰ هــزار دانشــجو در دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی تحصیــل مــی کننــد، 
ــش  ــه بخ ــق ب ــه متعل ــردی ک ــی کارب ــز علم ــه مراک ــتیم ک ــن هس ــد ای نیازمن
خصوصــی اســت، تقویــت شــود در ایــن راســتا از دولــت مــی خواهیــم کــه مــا 

ــد. ــت کن را حمای

                      دکتر بلندی از دو طرح مهارتی خبر داد: 

اعطای مجوز تاسیس مراکز علمی کاربردی 

مشروط به اشتغالزایی دانشجویان
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دعوت به همکاری

 کارشناس برنامه ریزی تامین
 آشنایی و تسط به اکسل،  مسلط به زنجیره تامین کاال
 برنامه ریزی و کنترل تولید،  مسلط به روشهای پیش 

بینی فروش و ثبت سفارشات و پیگیری آن
  حقوق ثابت وزارت کار + بیمه + بیمه تکمیلی + پاداش 

+ ناهار + اضافه کاری و …
 کارشناس مالی و حسابداری زنجیره ای
 ۳ سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه

  آشنایی به حسابداری زنجیره ای
 سابقه کار در صنعت کاالهای مصرفی و تند گردش

 توانایی گزارش دهی دقیق
  حقوق ثابت وزارت کار + پرداخت حق مسئولیت + بیمه 

+ بیمه تکمیلی + صبحانه + ناهار و …
 کارشناس ترید مارکتینگ

 ترجیحا کارشناسی بازاریابی،  آشنا به نرم افزارهای آفیس
BTL دارای تجربه کار در زمینه ترید مارکتینگ و 

 دارای دانش و تجربه در حوزه تبلیغات

 آشنا به محصوالت لبنی و صنعت پخش
 حقوق ثابت وزارت کار + بیمه + بیمه تکمیلی + بیمه 

تامین اجتماعی + بیمه درمان تکمیلی و …
  کارشناس مارکتینگ

 آشنایی با اصول بازاریابی و مارکتینگ
 آشنایی به اجرای سمپلینگ و پروموت
 آشنایی با اصول مارکتینگ و بازاریابی

 ترجیحا دارای مدرک تحصیلی : صنایع غذایی
 حقوق ثابت وزارت کار + بیمه تامین اجتماعی + بیمه 

تکمیلی + حق مسئولیت و …
 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل 

 subject زیر ارسال نمایند. )درج پست سازمانی در
الزامی است(

Hr@sabahdairy.ir  

لینک : 
https://bazarekar.ir/42090

شرکت لبنیات صباح برای تکمیل کادر خود در تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

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

 طراح گرافیست
 دارای حداقل ۵ سال سابقه کار گرافیک و تبلیغات
 مسلط به نرم افزارهای فتوشاپ، کورل، ایالستریتور

 آشنایی با عکاسی و فیلمبرداری،  آشنایی با افتر افکت
 آشنایی با نرم افزار پریمیر امتیاز محسوب می شود.

 دارای روحیه کار تیمی، خالق، منظم و پیگیر
 پروژه های در حال انجام

 ارائه کارت پایان خدمت برای آقایان الزامی می باشد.
  شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۷ – پنج شنبه ۸ تا ۱۲

  حقوق ماهانه توافقی + بیمه + بیمه تکمیلی 
+ عیدی + سنوات

 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 
شده  ارتباط حاصل نمایند.

FTI.Estekhdam1401@gmail.com  
لینک :

https://bazarekar.ir/42072 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت دانش بنیان آنی نوین
 در تهران )محدوده سعادت آباد( برای تکمیل کادر 

فنی خود از واجدین شرایط زیر دعوت 
به همکاری می نماید:

 تکنسین الکترونیک )تکنسین فنی(
  کارشناس الکترونیک

 بصورت حضوری و تمام وقت
 آشنا به مونتاژ و عیب یابی برد الکترونیک

  شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۵
  متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 
آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند تا در صورت تایید 

برای مصاحبه حضوری وقت تعیین شود.

info@aninovin.com  
لینک 

 https://bazarekar.ir/42060

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

کارخانه تولیدی سیناراد کاال در زمینه ساخت 
تجهیزات داروسازی واقع در شهرک صنعتی 

صفادشت، از واجدین شرایط به شرح ذیل
 دعوت به همکاری مینماید:

 کارشناس واحد تضمین کیفیت
 ترجیحاً کارشناسی صنایع، مدیریت صنعتی

 دارای ۲ سال سابقه کاری مرتبط
 آشنا به زبان انگلیسی

 مسلط به استقرار و ممیزی استانداردها
 آشنایی با مستندسازی مدارک مهندسی

 الزم به ذکر می باشد که الویت استخدام با افراد 
ساکن در کرج، شهریار، اندیشه ، مهر شهر و صفا 

دشت می باشد.
  متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.
job.pharmatech@gmail.com  

لینک : 
https://bazarekar.ir/42057

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت ایران ناژو تولیدکننده ی محصوالت 
دارویی، آرایشی و بهداشتی در تهران 

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

 گرافیست
 بصورت حضوری و تمام وقت

 جهت فعالیت های طراحی و تولید محتوا و پشتیبانی 
شبکه های اجتماعی

 مسلط به نرم افزارهای مرتبط
 با روابط عمومی قوی

 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 
ایمیل اعالم شده ارسال نمایند.
hr@irannajo.com  

لینک : 
https://bazarekar.ir/42051

دعوت به همکاری

 مدیر تولید آقا
 تمام وقت

  کارشناس برق، مکانیک، شیمی یا پلیمر
  با سابقه مدیریتی مرتبط

  ساکن شهرهای پاکدشت، شریف آباد، پیشوا، ورامین، 
ایوانکی و گرمسار

  سرویس،  ناهار،  حقوق مکفی،   بیمه از روز اول و 
پرداخت به موقع حقوق وظیفه ماست.

 انباردار
 تمام وقت،  مسلط به نرم افزارهای هلو و سپیدار

  سابقه کاری مرتبط مفید
  ساکن شهرهای پاکدشت، شریف آباد، پیشوا، ورامین، 

ایوانکی و گرمسار
  سرویس،   ناهار،   حقوق مکفی،   بیمه ازروز اول و 

پرداخت به موقع حقوق وظیفه ماست.

 مدیر کنترل و کیفیت
  تمام وقت،   مهندس شیمی یا پلیمر

  مسلط به اصول کنترل و کیفیت
  با سابقه مرتبط مفید

  ساکن شهرهای پاکدشت، شریف آباد، پیشوا، ورامین، 
ایوانکی و گرمسار

  سرویس، ناهار،حقوق مکفی،   بیمه ازروز اول و پرداخت 
به موقع حقوق وظیفه ماست.

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

hrm.parsnavar@gmail.com  
لینک : 

https://bazarekar.ir/42045

شرکت پارس متین نوار ایرانیان جهت تکمیل کادر خود در استان های تهران و سمنان از افراد واجد شرایط زیر 
دعوت به همکاری می نماید.

این کاربران در پویش خود آوردند:
»وزیــر محتــرم علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، جنــاب 
محتــرم  ریاســت  گل،  زلفــی  محمدعلــی  آقــای 
والمســلمین  حجت االســالم  جنــاب  جمهــور، 
ــاب  ــس، جن ــرم مجل ــت محت ــی، ریاس ــای رئیس آق
ــس ــدگان مجل ــایر نماین ــاف و س ــر قالیب محمدباق
ــی  ــر مبن ــال اخی ــد س ــه چن ــی ک ــی اقدامات در پ
بــر ممنوعیــت فعالیــت فارغ التحصیــالن ارشــد و 
ــه زیست شناســی  ــا پای ــرای علوم آزمایشــگاهی ب دکت
در  میکروبیولــوژی  کارشناســان  همچنیــن  و 
آزمایشــگاه های بالینــی صورت گرفتــه اســت، الزم 
دیدیــم تــا چنــد نکتــه را در ایــن بــاره، خدمــت شــما 

ــم. ــان کنی ــه بی ــئولین مربوط ــر مس و دیگ
ــا و  ــی، نهاده ــز دولت ــب مراک ــر اغل ــال حاض در ح
ســازمان های دولتــی و خصوصــی از اســتخدام و 
مختلــف  گرایش هــای  فارغ التحصیــالن  اشــتغال 
زیست شناســی ماننــد میکروبیولــوژی در مقطــع 
مختلــف  گرایش هــای  همچنیــن  و  کارشناســی 
ــی  ــالت تکمیل ــع تحصی ــگاهی در مقط علوم آزمایش
)ارشــد و دکتــری( بــا پایــه زیست شناســی، در 
ــتناد  ــا اس ــی ب ــخیص طب ــگاهی تش ــز آزمایش مراک
ــل  ــه عم ــت ب ــالمت ممانع ــع س ــه مرج ــه آیین نام ب
می آورنــد؛ در حالــی کــه در عمــل هیــچ قانــون 
نوشــته شــده ای مبنــی بــر منــع اشــتغال و اســتخدام 
ــه مرجــع ســالمت  ــا در آیین نام ــه تنه ــراد ن ــن اف ای
بلکــه در هیــچ نــوع آیین نامــه دیگــری وجــود 
نــدارد. حتــی برخــی از مراکــز یــاد شــده در دفترچــه 
ــر، اســتخدام  آزمون هــای اســتخدامی ســال های اخی
ایــن افــراد را مشــروط بــه دارا بــودن مــدرک 

لیســانس علــوم آزمایشــگاهی قیــد کرده انــد.
ایــن  همانطــور کــه مســتحضرید ریشــه تمــام 
کــه  برمی گــردد  موضــوع  ایــن  بــه  مشــکالت 
بــرای  مســتقل  وزارت خانــه  دو  مــا  کشــور  در 
تحصیــالت تکمیلــی وجــود دارد و در ایــن بیــن 
همپوشــانی  دلیــل  بــه  آســیب ها  بزرگ تریــن 
بــه  معطــوف  بیشــتر  گرایش هــا،  و  رشــته ها 
ــاص  ــور خ ــه ط ــور و ب ــی کش ــه زیست شناس جامع
)بیومدیــکال(  زیست پزشــکی  گرایش هــای 
پزشــکی،  باکتری شناســی  رشــته های  همچــون 
در  و  می باشــد  و…  پزشــکی  ویروس شناســی 
زیست شناســی  دانشــجویان  تحصیــل  صــورت 
در مقطــع ارشــد و دکتــری در وزارت بهداشــت، 
ــودی  ــوان غیرخ ــه عن ــان ب ــجویان همچن ــن دانش ای
ــارغ  ــتیابی ف ــدم دس ــه خاطرع ــده و ب ــته ش انگاش
التحصیــالن ایــن رشــته بــه شــغل و جایــگاه مناســب 
ــژه  ــه وی ــه ب ــوم پای ــی در عل ــف و عقب افتادگ و ضع

باعــث  کــه  می انجامــد  زیست شناســی  دانــش 
ــگان  ــترده نخب ــرت گس ــی مهاج ــی و حت بی انگیزگ

ایــن رشــته ها شــده اســت.
رشــته های  بیــن  تفکیکــی  معاصــر  دوران  در 
ــرا  ــدارد چ ــود ن ــکی وج ــوم پزش ــکال و عل بیومدی
به طــور  رشــته ها  ایــن  دســتاوردهای  اوالً  کــه 
مســتقیم در حــوزه ســالمت تاثیرگــذار اســت. ثانیــاً 
همپوشــانی بســیار زیــادی کــه بیــن ایــن دو دســته 
ــرز دقیــق بیــن  از گرایش هــا وجــود دارد، تعییــن م
ــه در  ــوم اینک ــد. س ــخت می کن ــیار س ــا را بس آن ه
نظــام نویــن دانشــگاهی، بــرای ورود بــه عرصــه 
ــرد  ــور ک ــد از دروازه زیست شناســی عب پزشــکی، بای
ــری و  ــه خــود، نشــان از تفکیک ناپذی ــه نوب ــن ب و ای
ــه  ــا دارد، باتوج ــن گرایش ه ــاختی ای ــت زیرس اهمی

ــر: ــال حاض ــده در ح ــائل عنوان ش ــه مس ب
ــی  ــجویان زیست شناس ــل دانش ــورت تحصی ۱. در ص
در مقطــع ارشــد و دکتــری در وزارت بهداشــت، 
ایــن دانشــجویان همچنــان به عنــوان غیرخــودی 
انگاشــته شــده و اجــازه اســتخدام در مراکــز دولتــی 
و خصوصــی را ندارنــد و اشــتغال ایــن افــراد در 
ــیابی  ــی در ارزش ــاز منف ــوان امتی ــه عن ــز را ب مراک

می گیرنــد. نظــر  در  آزمایشــگاه ها 
۲. وزارت بهداشــت بخشــی از اختیــارات خــود را بــه 
ســازمان نظــام پزشــکی کــه یک ســازمان مــردم نهاد 
ــه  ــز ب ــاد نی ــن نه ــت. ای ــرده اس ــذ ک ــد تنفی می باش
ــای واهــی از اعطــای شــماره نظــام پزشــکی  بهانه ه
ــارغ التحصیــالن ارشــد و  ــه ف و مجــوز کار بالینــی ب
دکتــری از وزارت بهداشــت کــه پایــه زیست شناســی 

دارنــد ممانعــت بــه عمــل آورده اســت.
در  علمــی  هیــأت  عنــوان  بــه  اســتخدام   .۳
از  منحصــراً  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های 
ابتــدا در آن وزارتخانــه  از  فارغ التحصیالنــی کــه 
تحصیــل کرده انــد صــورت می گیــرد، ایــن امــر، 
ــن  ــه ای در بی ــای پای ــری دانش ه ــت یادگی ــث اف باع

شده اســت. پزشــکی  علــوم  دانشــجویان 
مــوارد یــاد شــده، دســت بــه دســت هــم داده انــد کــه 
ــوم  ــه عل ــرای جامع ــغلی ب ــی و ش ــده علم ــچ آین هی
پایــه و زیست شناســی کشــور وجــود نداشــته باشــد 
ــرت  ــی و افســردگی و مهاج ــث بی انگیزگ ــن باع و ای
ــث  ــن باع ــجویان و همچنی ــی از دانش ــل عظیم خی
ــران در  ــتی ای ــوم زیس ــش عل ــی دان ــب افتادگ عق
ــت. ــه شده اس ــعه یافت ــورهای توس ــا کش ــه ب مقایس

ــان  ــار بی ــه اختص ــتار ب ــن نوش ــه در ای ــور ک همانط
ــک وزارت بهداشــت و  شــد، بیشــترین آســیب تفکی
ــی  ــف زیست شناس ــته های مختل ــه رش ــوم، متوج عل
ــه خصــوص گرایش هــای زیست شناســی مرتبــط  و ب

بــا بالیــن از جملــه ژنتیــک پزشــکی، ویروس شناســی 
پزشــکی و…بــوده و پژوهشــگران و دانشــجویان ایــن 
ــای بســیاری را متحمــل می شــوند؛ و  حــوزه ضربه ه
ایــن آشــفتگی هــر لحظــه باعــث می شــود تبعیــض 
ــا  ــرد. ب ــورت گی ــراد ص ــن اف ــق ای ــدی در ح جدی
ــه و زیست شناســی در  ــوم پای ــگاه عل ــه جای توجــه ب
ــری  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه در بیان ــن ک ــر نوی عص
ــت  ــا عنای ــد شــده، و همچنیــن ب ــه آن تاکی ــا ب باره
بــر اینکــه ایشــان بارهــا بــر ایجــاد فضایــی کــه مانــع 
از مهاجــرت گســترده دانشــجویان ایــن رشــته ها 

ــد. ــرار ورزیده ان ــود، اص ش
از شــما تقاضــا داریــم بــه هــر نحــو ممکــن، چــه بــا 
ادغــام و چــه بــا تدبیــری دیگــر، قبــل از اینکــه ایــن 
ــی  ــم زیست شناس ــه عل ــن ب ــش از ای ــامانی بی نابس
و فعــاالن ایــن حــوزه آســیب برســاند، چــاره ای 
ــس از ورود  ــز پ ــجویان نی ــن دانش ــا ای ــید ت بیندیش
ــوط  ــای مرب ــات و مزای ــت از خدم ــه وزارت بهداش ب
شــوند،  بهره منــد  بهداشــت  وزارت  به حــوزه 
شــماره نظــام پزشــکی و مجــوز کار بالینــی بــه 
فارغ التحصیــالن ارشــد و دکتــری از وزارت بهداشــت 
ــا  ــود و ب ــا ش ــد اعط ــی دارن ــه زیست شناس ــه پای ک
متعــدد  تبعیض هــای  و  ســلیقه ای  برخوردهــای 
ــته  ــخصی داش ــغلی مش ــگاه ش ــوند و جای ــرو نش روب

ــند.« باش
ــو  ــش در گفت وگ ــن پوی ــردبیر ای ــرادی س ــن م بهم
بــا خبرنــگار گــروه دانشــگاه خبرگــزاری فــارس 
گفــت: اگــر بخواهیــم بــه صــورت ریشــه ای موضــوع 
ــاس  ــر اس ــگ ب ــا در دوران جن ــم م ــی کنی را بررس
نیــاز کشــور رشــته هایی را تاســیس کردیــم. زمانــی 
ــدادی از رشــته ها  ــام رســید، تع ــه اتم ــگ ب ــه جن ک
کــه بیــن بالیــن و علــوم بودنــد، حــذف شــدند. ایــن 
ــی  ــی باق ــت شناس ــد زیس ــته هایی مانن ــط رش وس

ــد. ماندن
ــی  ــت شناس ــجویان زیس ــران دانش ــزود:  در ای وی اف
یــک کنکــور بســیار ســخت  کارشناســی ارشــد وزارت 
علــوم را پشــت ســر می گذارنــد و فقــط۴۰ تــا۵۰ نفــر 

ــود دارد. ــته ها وج ــن رش ــت در ای ظرفی
ــجویان  ــه دانش ــام ب ــماره نظ ــن ش ــق نگرفت * تعل

ارشــد و دکتــری زیســت شناســی وزارت علــوم
مــرادی بــا اشــاره بــه بــازار کار دانشــجویان زیســت 
تاکیــد  اســتخدامی   آگهــی  در  گفــت:  شناســی 
می کننــد کــه بایــد مــدرک کارشناســی ارشــد 
ــا  ــه م ــی ک ــیم، در حال ــته باش وزارت بهداشــت داش
ــاوری  ــات و فن ــوم تحقیق ــل وزارت عل ــارغ التحصی ف
ــی  ــع کارشناس ــه مقط ــجویانی ک ــه دانش ــتیم، ب هس
پزشــکی  نظــام  خوانده انــد،  علــوم  وازرت  در  را 

نمی دهنــد، ایــن شــماره نظــام پزشــکی نــدادن 
باعــث می شــود کــه ایــن دانشــجویان حتــی نتواننــد 
ــه عنــوان مســئول فنــی در آزمایشــگاه کار کننــد. ب

ــل اینکــه  شــماره نظــام پزشــکی  ــورد دلی وی در م
بــه دانشــجویان وزارت علــوم تعلــق نمی گیــرد، 
گفــت: ســازمان نظــام پزشــکی قبــل از انقــالب 
شــکل گرفتــه اســت و فقــط بــرای حمایــت از جامعه 
پزشــکی  اســت و بــه مــرور بزرگ تــر شــده و نظــام 
پرســتاری و علــوم آزمایشــگاهی را دربــر گرفتــه 
اســت. در قانــون بــه صراحــت اعــالم شــده کــه فقــط 
ــراد  ــت اف ــرای صالحی ــد ب ــکی می توان ــام پزش نظ
تصمیــم بگیــرد. صالحیــت رشــته هــا درگــرو وزارت 

ــت. ــت اس بهداش
ــار وزارت  ــته در اختی ــت رش ــزود: صالحی ــرادی اف م
بهداشــت اســت و نظــام پزشــکی بــرای رشــته 
زیســت شناســی تــا ســال۹۵ هیــچ مشــکلی نداشــت 
ــون اگــر یــک نفــر می توانســت دکتــری  و طبــق قان
ــماره  ــت ش ــی توانس ــرد، م ــت را  بگی وزارت بهداش
نظــام پزشــکی هــم داشــته باشــد. از ســال ۹۵ 
ــر کارشناســی ارشــد و  ــراد اگ ــه اف ــد ک ــالم کردن اع
ــع  ــند و مقط ــته باش ــت داش ــری  وزارت بهداش دکت
ــند،  ــده باش ــگاهی نخوان ــوم آزمایش ــی عل کارشناس
ــد. در آن  ــکی بگیرن ــام پزش ــماره نظ ــد ش می توانن
ــد و مشــکل حــل  ــراض کردن ســال دانشــجویان اعت
ــرای  ــکل ب ــن مش ــم ای ــاز ه ــال ۹۷ ب ــا س ــد ام ش
رشــته های ژنتیــک و زیســت شناســی ایجــاد شــد، 
بــا اعتــراض دانشــجوها مشــکل دانشــجوهای ژنتیــک 

ــی  ــته زیست شناس ــجویان رش ــا دانش ــد ام ــل ش ح
ــد. ــکل دارن ــان مش همچن

التحصیــالن  فــارغ  مشــکالت  مــورد  در  وی 
آزمایشــگاه  در  زیســتی گفت:  علــوم  رشــته های 
دو  زیســتی  علــوم  و  پایــه  علــوم  دانشــجویان 
ــی ها  ــد، زیست شناس ــاوت دارن ــغلی متف ــگاه ش جای
ــگاهی  ــی و آزمایش ــمت کارهای بالین ــد س نمی توانن
ــد.  ــکی ندارن ــام پزش ــماره نظ ــه ش ــرا ک ــد چ برون
عمــال هیــچ جایــگاه شــغلی بــرای دانشــجویان علــوم 

ــت. ــتی نیس زیس
مــا  کــرد:  خاطرنشــان  پویــش  ایــن  ســردبیر 
ــرای  ــه ب ــه دو وزارتخان ــتیم ک ــوری هس ــا کش تنه
تحصیــالت تکمیلــی داریــم  و بدتریــن شــرایط هــم 
بــرای افــرادی اســت کــه بینابیــن ایــن دو وزارتخانــه 

می گیرنــد. قــرار 

گله مندی فارغ التحصیالن زیست شناسی از نبود جایگاه شغلی

ســامانه  کـــاربران  بــــرخی 
فــارس مــن خواســتارانتقاد از 
نبــود جایــگاه شــغلی بــرای 
ــی  ــالن زیست شناس فارغ التحصی
شــدند.به گــزارش بــازارکار، برخی 
ــا  ــران ســامانه فــارس مــن ب کارب
ــامانه  ــن س ــی در ای ــت پویش ثب
ــرای  ــغلی ب ــگاه ش ــود جای از نب
جامعــه  زیست شناســی انتقــاد 

ــد. کردن
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دعوت به همکاری

 کارشناس خرید داخلی و منبع یابی
 آقا، تمام وقت

  لیسانس ترجیحا بازرگانی
  داشتن حداقل ۲ سال تجربه مفید

  آشنایی به فرآیندهای خرید و منبع یابی
  حداقل حداقل سن ۲۵ تا ۳۵ سال

  حقوق و مزایا توافقی
 مسئول خرید خارجی

 آقا، تمام وقت
  لیسانس ترجیحا بازرگانی از دانشگاه های معتبر

  داشتن حداقل ۵ سال تجربه مفید )تجربه در شرکت های 
چینی بهداشتی امتیاز محسوب می گردد(

  آشنایی کافی با زبان انگلیسی
  تسلط به فرآیندهای خرید و واردات
  حداقل حداقل سن ۳۰ تا ۴۵ سال

  حقوق و مزایا توافقی

 کارشناس بازاریابی و فروش
 آقا،  تمام وقت

  لیسانس ترجیحا مدیریت بازاریابی یا بازرگانی
 از دانشگاه های معتبر

  داشتن حداقل ۲ سال تجربه مفید )تجربه در شرکت های 
چینی بهداشتی امتیاز محسوب می گردد.(

)Excel ،Word( تسلط به نرم افزار آفیس  
  تسلط به فرآیندهای فروش و بازاریابی

  حداقل حداقل سن ۲۵ تا ۳۵ سال
  حقوق و مزایا توافقی

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

ezadi@morvaridsanitary.com  

لینک :
https://bazarekar.ir/42042 

دعوت به همکاری

 کارگر خط تولید
 آقا،   تمام وقت

  محل کار: تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص، 
شهرک استقالل

  داشتن حداقل ۱ سال تجربه خط تولید، حداقل دیپلم
  سن حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال

  محل سکونت: ساکن غرب و مرکز استان تهران یا 
استان البرز

  دارای سالمت و فیزیک جسمانی مناسب
  توانایی کار کردن در شیفت های ۱۲ ساعته

  عدم حساسیت به بوی رنگ و تینر، حالل و …
  توانایی کار در شیفت شب به صورت چرخشی )به 

صورت یک هفته شب و هفته بعد روز(
  روزها، ساعات و شیفت های کاری:

  این موقعیت شغلی به صورت شیفت های چرخشی و 
یک هفته فعالیت در شیفت روز و هفته بعدی فعالیت در 

شیفت شب است.
  ساعات کار برای شیفت روز ۱۲ ساعته و از ساعت 

۰۷:۰۰ تا ساعت ۱۹:۰۰ است
  شیفت شب نیز بالعکس از ۱۹:۰۰ تا ۰۷:۰۰ است )۴ 

ساعت شیفت اضافه کار است(
  حقوق ثابت

  بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی از زمان شروع بکار
  بیمه عمر و حادثه،   پرداخت کارانه بر اساس عملکرد

  ارائه ناهار سازمانی، صندوق وام
  پرداخت منظم و بدون تاخیر حقوق

  اضافه کار،   پزشک سازمانی
  پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب

  امنیت باالی شغلی،   دوره های آموزش تخصصی
  بسته ها و اقالم کاالیی مناسبتی

 نیروی خدمات 
آقا، تمام وقت

  محل کار: تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص، 
شهرک استقالل

 داشتن حداقل ۵ سال تجربه خدماتی، حداقل دیپلم
  داشتن سابقه کاری در این زمینه

  امین و امانت دار بودن
  روابط عمومی باال

  مهارت در نوع صحبت و رعایت آداب معاشرت و نحوه 
برخورد با افراد و استفاده از الفاظ محترمانه
  آشنایی با نحوه پذیرایی و ارتباط گیری

 )پذیرایی حرفه ای نوشیدنی ها و خوردنی ها(
  مسئولیت پذیری، نظم پذیری و فعال بودن در پذیرش 

مسئولیت های بیشتر
  داشتن اطالعات کافی از مسائل ایمنی و امنیتی

  روزها، ساعات و شیفت های کاری:
  شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ )روزی 
۴ ساعت اضافه کار( و یک روز در هفته شیفت شب از 

ساعت ۱۹:۰۰ تا ۷:۰۰
  حقوق ثابت،   بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی از 

زمان شروع بکار،   بیمه عمر و حادثه
  پرداخت کارانه بر اساس عملکرد
  ارائه ناهار سازمانی،   صندوق وام

  پرداخت منظم و بدون تاخیر حقوق
  اضافه کار،  پزشک سازمانی

  پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب
  امنیت باالی شغلی،   دوره های آموزش تخصصی

  بسته ها و اقالم کاالیی مناسبتی
  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم با شماره

 تلفن زیر )داخلی ۲۹۶ و ۲۰۵( تماس حاصل نمایند.

۰۲۱۴۷۲۴۸۰۰۰  
لینک : 

https://bazarekar.ir/42038

شرکت صنایع لفاف زرین جهت تکمیل کادر خود از استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط
 زیر دعوت به همکاری می نماید.

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

دعوت به همکاری

 کارشناس کنترل تولید
 آقا، تمام وقت،  دارای سابقه کار

  دارای مدرک مهندسی صنایع و یا مهندسی مکانیک
  دارای حداقل ۳ سال سابقه کار
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در حالــی کــه تبلیغــات  کلیکــی یــا PPC ممکــن اســت ســرنخ هــای زیــادی را 
بــه همــراه داشــته باشــد، بازاریابــی محتــوا زمانــی کــه صحبــت از آگاهــی از برنــد 
و تعامــل مشــتری بــه میــان مــی آیــد منحصــر بفــرد و خــاص اســت. رســانه های 
اجتماعــی تــا حــد زیــادی بهتریــن بســتر بــرای ارائــه محتــوا بــه مخاطبــان بزرگ 
هســتند زیــرا افــراد زیــادی روزانــه از رســانه های اجتماعــی اســتفاده می کننــد.

ــا  ــر ب ــد راحت ت ــوا پربازدی ــد محت ــا تولی ــئو را ب ــک س ــد ترافی ــاً، می توانی مطمئن
فــروش ادغــام کنیــد، امــا یــک اخطــار وجــود دارد. بــرای یــک وب ســایت بــزرگ 
کــه وارد یــک جایــگاه رقابتــی مــی شــود، ممکــن اســت دو ســال طــول بکشــد 

تــا بــا بهینــه ســازی ســئو بــه ســوددهی برســد.
تبلیغــات رســانه های اجتماعــی بــرای کســب  وکارهــای کوچــک، بویــژه در دوران 
رکــود، بســیار موثــر اســت.  تبلیغــات در رســانه هــای اجتماعــی نیــاز بــه ایجــاد 
ــه و  ــازی صفح ــه س ــدی، بهین ــه کلی ــزار کلم ــا ه ــگاه داده متشــکل از صده پای

ایجــاد هــزاران لینــک نداریــد و براحتــی میتوانیــد بــه رقبــا نزدیــک شــوید. 
تنهــا چیــزی کــه بــرای موفقیــت در بازاریابــی محتــوای رســانه هــای اجتماعــی 
ــا  ــت. در اینج ــروی از آن اس ــوی و پی ــتراتژی ق ــک اس ــاد ی ــد، ایج ــاز داری نی
راهنمــای نحــوه ایجــاد یــک اســتراتژی محتــوای اجتماعــی بــرای کســب و کار 
ــان برشــمرده شــده اســت. ــه اهــداف کســب و کارت خــود و رســیدن ســریعتر ب

استراتژی محتوا چیست و چرا اهمیت دارد؟
مشــکلی کــه بســیاری از کارآفرینــان مبتــدی بــا آن روبــرو هســتند ایــن اســت 
ــخصی  ــالگ ش ــک وب ــد ی ــود مانن ــی خ ــای اجتماع ــانه ه ــات رس ــا تبلیغ ــه ب ک
ــد  ــت می گذارن ــند پس ــته باش ــت داش ــه دوس ــی ک ــد. زمان ــی کنن ــورد م برخ
ــدت  ــرای م ــه را ب ــر هســتند صفح ــای دیگ ــام کاره ــغول انج ــه مش ــی ک و زمان

ــد. ــا می کنن ــی ره طوالن
ایــن رویکــرد شــما را بــه جایــی نمــی رســاند. شــما بایــد یــک اســتراتژی محتــوا 
ایجــاد کنیــد تــا از همــه چیــز مطلــع و آگاه شــوید. اســتراتژی محتــوا بــه شــما 
ایــن امــکان را مــی دهــد کــه هنــگام ایجــاد محتــوا، تصویــر بزرگتــری را ببینیــد. 
همــه چیــز را در چشــم انــداز قــرار مــی دهــد و باعــث مــی شــود هــر محتوایــی 

کــه ایجــاد مــی کنیــد گامــی بــه ســوی یــک هــدف بزرگتــر برداشــته ایــد.
ــی  ــای اجتماع ــانه ه ــت در رس ــرای موفقی ــی ب ــوای عال ــاخت  محت ــاد و س ایج
بــه تنهایــی کافــی نیســت. شــما بایــد انتخــاب ایــده هــای محتــوا را بــر اســاس 
عوامــل تجــاری هدایــت کنیــد. شــما بایــد مخاطبــان خــود را بشناســید، 
ترجیحــات آنهــا را بدانیــد و بدانیــد چگونــه از بازدیدهایــی کــه از محتــوای عالــی 

ــد. ــروش بیشــتر اســتفاده کنی ــرای ف ــد ب ــت مــی کنی دریاف
بــدون محتــوای عالــی، صفحــه رســانه اجتماعــی شــما هیــچ بازدیــدی نخواهــد 

داشــت. بــدون اســتراتژی محتــوای عالــی، هیــچ فروشــی ایجــاد نمــی کنــد.

شناسایی مخاطبان و تعیین اهداف
ــی خــود اســت. هــر  ــان اصل ــدم در اســتراتژی شــما شناســایی مخاطب ــن ق اولی

ــت. ــتریان اس ــق مش ــری دقی ــکان هدف گی ــرای ام ــانه  ب رس
ــه دوســت داشــته  ــه هم ــد ک ــد کنن ــی تولی ــد محتوای ــا نمــی توانن ــر برنده اکث
باشــند. شــما بایــد دریابیــد و روی آنچــه کــه مخاطــب هــدف شــما بــه آن پاســخ 

مــی دهــد تمرکــز کنیــد.
ــت  ــود بدس ــدف خ ــان ه ــی از مخاطب ــق و جامع ــناخت عمی ــد ش ــدا بای در ابت

ــق و.. ــغلی، عالی ــت ش ــد، وضعی ــال دارن ــد س ــل چن ــم مث آوری
از طریــق گــوگل آنالیتیکــس مــی توانیــد ســن، جنســیت و عالیــق را دریابیــد. و 
ــر مــی توانیــد یــک نظرســنجی در وب ســایت خــود راه  ــرای اطالعــات دقیــق ت ب
انــدازی کنیــد یــا آن را بــرای مشــترکین ایمیــل کنیــد. امــا اگر اهــداف تجــاری را در 

نظــر نگیریــد، حتــی بهتریــن اســتراتژی محتــوا هــم بــه جایــی نمــی رســد.
ــا  ــد و تعامــل ب دو هــدف ســاده ای کــه مــی توانیــد انتخــاب کنیــد آگاهــی از برن
ــش  ــد افزای ــتقیم مانن ــاری مس ــداف تج ــد اه ــن می توانی ــت. همچنی ــتری اس مش

فــروش و بهبــود حفــظ مشــتری را انتخــاب کنیــد، کــه دســتیابی بــه آنهــا از طریــق 
ــت. ــر اس ــما مهم ت ــه ش ــرای نتیج ــا ب ــت، ام ــخت تر اس ــی س ــانه های اجتماع رس

هــر هدفــی کــه انتخــاب مــی کنیــد، مطمئــن شــوید کــه آنهــا بســیار خــاص 
ــه به جــای اینکــه  ــدان معناســت ک ــن ب ــی هســتند. ای ــل ســنجش و ارزیاب و قاب
ــان  ــروش« بی ــش ف ــه افزای ــتیابی ب ــوان »دس ــود را به عن ــب وکار خ ــدف کس ه
کنیــد، تعــداد مشــخصی از ســرنخ ها، تبدیل هــا، بازدیــد از وب ســایت یــا 
ــه دســت می آینــد را تعییــن کنیــد. فروش هایــی کــه از رســانه های اجتماعــی ب

همچنیــن، مطمئــن شــوید کــه اهدافــی را تعییــن مــی کنیــد کــه مــی تواننــد در 
چارچــوب زمانــی مــورد نظــر بــه دســت آینــد. تنظیــم کــردن تیــم خــود بــرای 

انتظــارات غیــر واقعــی، کاری جــز کمــک بــه فرســودگی آنهــا نــدارد.

استراتژی محتوای رسانه های اجتماعی
یکــی از مهمتریــن عوامــل در مــورد موفقیــت اســتراتژی محتــوای تجــاری شــما 
در رســانه هــای اجتماعــی ایــن اســت کــه مرتبــاً پســت هــای مرتبــط بــا فعالیــت 
خــود را بارگــزاری نماییــد. شــما بایــد بــه طــور منظــم محتــوای مخاطــب پســند 

را منتشــر کنیــد تــا مــورد توجــه قــرار بگیریــد. 
ــد  ــر نیســت ،  شــما بای ــد ایجــاد تولیــد محتــوا موث هــر زمــان احســاس کردی
ــک  ــد ی ــما بای ــد. ش ــاد کنی ــوا ایج ــد محت ــرای تولی ــد ب ــه جدی ــده و برنام ای
ــد  ــی ایجــاد کنیــد کــه حــاوی محتواهایــی باشــد کــه هــر روز بای تقویــم زمان

پســت شــوند.
ــرای  ــن اســت ب ــی ممک ــوع محتوای ــه ن ــه چ ــه اینک ــم ب ــی بیندازی ــد نگاه بیایی

ــید. ــته باش ــاز داش ــف نی ــی مختل ــای اجتماع ــانه ه رس

استراتژی محتوای اینستاگرام
اگـر مخاطبـان خـود را بـه خوبی می شناسـید اما هنـوز نمی توانیـد بفهمید که چه 
چیـزی مـی توانیـد برای جلب توجه آنها پسـت کنیـد، از رقبای خود الهـام بگیرید. 
از آنجایــی کــه اینســتاگرام توســط مخاطبــان جوان تــر اســتفاده می شــود، 

ــد. ــازی نمایی ــد س ــود برن ــد خ ــا تولی ــول ی ــرای محص ــد ب ــی توانی ــی م براحت
همچنیــن، طبــق آخریــن گــزارش جریــان ســازی رســانه های اجتماعــی، 
ارســال  اســتوری  فیــد معمولــی  از پســت های  بیشــتر  اکنــون  بازاریابــان 
می کننــد. بنابرایــن مهــم اســت کــه عــالوه بــر پســت هــای معمولــی خــود، یــک 
اســتراتژی نیــز داشــته باشــید، زیــرا اســتوری هــا بــه شــما ایــن امــکان را مــی دهند 

ــاس باشــید. ــان خــود در تم ــا مخاطب ــه بیشــتر ب ک

استراتژی محتوای فیس بوک
چــه محتوایــی را بایــد در فیــس بــوک پســت کنیــد؟ پاســخ بــه ایــن ســوال تــا 
حــد زیــادی بــه برنــد و مخاطبــان شــما بســتگی دارد. بــا ایــن حــال، چنــد رونــد 

وجــود دارد کــه قطعــا بایــد بــه تقویــم تیــم تحریریــه شــما راه پیــدا کنــد. 
ــیار  ــرم بس ــن پلتف ــده در ای ــال ش ــای ارس ــا ویدیوه ــوک ب ــس ب ــان فی مخاطب
درگیــر هســتند، بنابرایــن اگــر مــی خواهیــد بیشــترین بهــره را از تــالش هــای 
بازاریابــی محتــوای فیــس بــوک خــود ببریــد، بایــد محتــوای ویدیویــی جذابــی 
ــر اســت،  ــا گوشــی امــکان پذی را پســت کنیــد. در حالــی کــه انجــام ایــن کار ب

ــد. ــو در نظــر بگیرن ــد ویدی ــد ســرمایه گــذاری بیشــتری در تولی ــا بای برنده
همیشــه بــه دنبــال عالیــق مخاطبــان خــود باشــید و آنهــا را در محتــوای خــود 
بگنجانیــد. همچنیــن فرامــوش نکنیــد کــه بــا مخاطبــان خــود در ارتبــاط مســتمر 

باشــید، زیــرا حتــی حــرکات کوچــک ماننــد الیــک کــردن یــک نظــر مثبــت بــه 
شــما کمــک مــی کنــد.

یکــی دیگــر از گرایــش هــای محتــوای محبــوب در فیــس بــوک کــه بــه نــدرت 
در اینســتاگرام ظاهــر مــی شــود، مســابقه اســت. مخاطبــان فیــس بــوک دوســت 
ــد در اوقــات فراغــت خــود امتحــان دهنــد، بنابرایــن شــما از زیپــو پیــروی  دارن
ــود  ــان خ ــرای مخاطب ــه ب ــد ک ــی کنی ــاد م ــی ایج ــون های ــد و آزم ــی کنی م

جــذاب باشــد.

استراتژی محتوای لینکدین
اگــر یــک شــرکت B۲B راه انــدازی کنیــد و محتــوای تفریحــی در فیــس بــوک و 
اینســتاگرام مخاطــب هــدف شــما را جــذب نکنــد، چــه کاری انجــام مــی دهیــد؟ 
ــد  ــد کنن ــن خری ــرادی کــه ممکــن اســت از شــما در لینکدی ــا اف ــد ب مــی توانی

صحبــت کنیــد. 
جــدا از بــه اشــتراک گذاشــتن تجربیــات خــود در وبــالگ هــا، کار مهــم دیگــری 
ــد  ــازه دهی ــود اج ــان خ ــه مخاطب ــد. ب ــام دهی ــد انج ــه بای ــود دارد ک ــز وج نی
ــد داشــته باشــند و برخــی از  ــه آنچــه در حــال حاضــر انجــام می دهی نگاهــی ب

ــد. ــه اشــتراک بگذارن ــی را ب اطالعــات داخل
ــد  ــام دهی ــن انج ــد در لینکدی ــی توانی ــه م ــی ک ــای عال ــر از کاره ــی دیگ یک
ــما  ــی ش ــت دسترس ــن اس ــه ممک ــت. اگرچ ــازی اس ــای مج ــزاری رویداده برگ
ــت، و  ــه کمی ــم اســت، ن ــت مه ــب کیفی ــی اغل ــد ول ــوک باش ــس ب ــر از فی کمت

ــت. ــی اس ــا عال ــا وبیناره ــده ی ــش زن ــرای پخ ــن ب لینکدی
ــد،  ــی کنی ــت م ــود صحب ــان خ ــرای مخاطب ــی ب ــوع مهم ــورد موض ــر در م اگ
ــیار  ــرایط بس ــد ش ــای واج ــرنخ ه ــت س ــرای دریاف ــی ب ــی عال ــن فرصت لینکدی

ــد. ــی ده ــه م ــا ارائ ــرم ه ــایر پلتف ــه س ــبت ب ــتری نس بیش

بروز بودن ، ترویج و تجزیه و تحلیل
اتوماســیون اســتراتژی محتــوای رســانه هــای اجتماعــی شــما بســیار مهــم اســت، 
بــه خصــوص اگــر بودجــه کمــی داریــد. ورود بــه حســاب های تجــاری مختلــف و 
ارســال دســتی ممکــن اســت زمــان ببــرد کــه ایــن عامــل می توانــد بــرای مــوارد 

ــر اســتفاده شــود.  مهم ت
ــرای  ــی ب ــبکه های اجتماع ــز ش ــک برنامه ری ــد و از ی ــاد کنی ــوا ایج ــل محت از قب
ــته  ــل را داش ــن تعام ــا بهتری ــد ت ــتفاده کنی ــب اس ــان مناس ــال آن در زم ارس
ــد  ــاد کنی ــت ایج ــات چ ــک رب ــیون، ی ــه اتوماس ــتر ب ــن بیش ــرای رفت ــید. ب باش
ــر پســت های شــما  ــه نظــرات زی ــه پاســخ دهــد و ب ــه درخواســت های اولی ــا ب ت

پاســخ دهــد.
ــی  ــات پول ــا تبلیغ ــا را ب ــد، آنه ــژه ای دارن ــرد وی ــه عملک ــی ک ــرای محتواهای ب
ــرد  ــا عملک ــه پســت های ب ــد ک ــل دارن ــان تمای ــد. برخــی از بازاریاب ــت کنی تقوی
ــه یــک ســطح  ــا پرداخــت پولــی تقویــت کننــد تــا همــه آنهــا را ب پایین تــر را ب

ــتباه اســت. ــتراتژی اش ــن اس ــه ای ــد ک ــا نشــان می ده ــا داده ه ــانند، ام برس
ــوا  ــا کمــک محت ــد شــما ب ــه باعــث می شــود برن ــی ک ــن عوامل یکــی از مهم تری
ــرای  ــت. ب ــرها اس ــا اینفلوئنس ــد، کار ب ــدا کن ــی پی ــتری دسترس ــراد بیش ــه اف ب
ــد  ــا اینفلوئنســرهای خــرد را شــروع کنی ــر شــناخته شــده، کار ب برندهــای کمت
کــه بــه مخاطبــان زیــر ۲۰۰۰۰ نفــر دسترســی دارنــد تــا تعــداد فالوورهــای خــود 

را افزایــش دهیــد.
بهتریــن عامــل در مــورد اینفلوئنســر مارکتینــگ ایــن اســت کــه معتبــر اســت. 
جــف ریمونــد از Essay Tigers اشــاره مــی کنــد کــه مصــرف کننــدگان ایــن 
ــد  ــد. تایی ــر ببینن ــل دورت ــک مای ــی را از ی ــات معمول ــد تبلیغ ــی توانن ــا م روزه
شــخصی کــه بــه او اعتمــاد دارنــد در ایجــاد وفــاداری بــه برنــد و افزایــش فــروش 

شــما بســیار موثــر اســت.

گزارش و ترجمه : وحید امینی نژاد 

استراتژی محتوای رسانه های اجتماعی موثر برای کسب و کار
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برگزاری سيزدهمين نمایشگاه كار
 دانشگاه صنعتى شریف در آبان ماه

دانشــگاه صنعتــی  کار  نمایشــگاه  ســیزدهمین 
شــریف بــا هــدف ایجــاد زمینــه ارتبــاط مســتقیم 
و  عالیــق  شناســایی  و  دانشــگاه  و  صنعــت 
می شــود. برگــزار   1401 مهرمــاه  اســتعدادها، 
بــه گــزارش بــازارکار از روابــط عمومــی دانشــگاه 
کار  نمایشــگاه  ســیزدهمین  صنعتــی شــریف، 
دانشــگاه صنعتــی شــریف در روزهــای ۹ تــا 
1۲ آبان مــاه 1401 در ســالن تربیت بدنی اســتاد 

ــود. ــی  ش ــزار م ــگاه برگ ــن دانش ــاری ای جب
ــی  ــگاه صنعت ــاله در دانش ــه س ــگاه کار هم نمایش
شــریف برگــزار می شــود و تعــداد زیــادی از  کارجویــان و شــرکت ها به منظــور تبــادل اطالعــات در 

ــد داشــت. ــی شرکت هایشــان در آن حضــور خواهن ــاز و معرف ــورد نی ــا مشــاغل م ــه ب رابط
ــا  ــب ب ــازمان هایی متناس ــرکت ها و س ــدن در ش ــذب ش ــرای ج ــالش ب ــواره در ت ــان هم کارجوی
مرتبــه علمــی و مرتبــط بــا رشــته تحصیلــی خــود هســتند. همچنیــن جــذب نیروهــای متخصــص، 
ــع  ــع و کســب و کار اســت. رف ــان صنای ــن دغدغه هــای صاحب ــد، یکــی از مهم تری مســتعد و کارآم
عواملــی کــه مانــع اشــتغال پایــدار فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی می شــود از یــک ســو و نبــود بســتر 
مناســب بــرای ارتبــاط مســتقیم شــرکت ها و کارجویــان، دانشــگاه صنعتــی شــریف را بــر آن داشــت 

تــا در ســال 1۳۹0 اقــدام بــه برپایــی نمایشــگاه کار نمایــد.
ــرای حضــور، در  ــد ب ــدان می توانن ــگان اســت و عالقه من ــرای عمــوم رای ــد از نمایشــگاه کار ب بازدی

ــام کننــد. وب ســایت ایــن نمایشــگاه بــه نشــانی http://jobfair.sharif.ir ثبت ن

گردشگری، تکنولوژی و نسل های آینده 
در استارتاپ ویکند حوزه گردشگری

دانشـگاه علـم و فرهنـگ با همکاری دانشـگاه مون پلیه فرانسـه به منظور شـناخت و حمایت از ایـده های نو و 
جـذاب حوزه گردشـگری، اسـتارتاپی با موضوع »گردشـگری، تکنولوژی و نسـل های آینده« برگـزار می کند.

بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از سـیناپرس، اسـتارتاپ ویکند با موضـوع” گردشـگری، تکنولوژی و نسـل های 
آینده” به منظور شـناخت و حمایت از ایده های نو و جذاب در حوزه گردشـگری با همکاری دانشـگاه علم و فرهنگ 
و دانشـگاه مون پلیه فرانسـه، پژوهشـکده گردشگری جهاددانشـگاهی خراسان رضوی و یونسـکو، در نیمه دوم 

سـال میـادی ۲۰۲۲ برگزار می شـود.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/42819

معاونت تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت

فراخوان شركت در نمایشگاه تخصصى فناوری های سالمت
نمایشــگاه یــک روزه تخصصــی فناوری هــای ســامت، ۲۲ آبــان مــاه ســال جــاری در فضــای نمایشــگاهی 

ســاختمان مجلــس شــورای اســامی در مجموعــه بهارســتان تهــران برگــزار می شــود.
ــه همــت  ــا هــدف توســعه فناوری هــای حــوزه ســامت ب نمایشــگاه تخصصــی فناوری هــای ســامت ب
معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت، ۲۲ آبــان مــاه برگــزار خواهــد شــد. ایــن رویــداد توســط 
اداره کل مجلــس وزارت بهداشــت بــرای معرفــی محصــوالت دانش بنیــان و فناورانــه حــوزه ســامت بــه 

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی فراهــم شــده اســت.
بنابــر اعــام روابــط عمومــی معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت، از شــرکت های عاقه منــد 
بــه حضــور در ایــن رویــداد دعــوت می شــود در اســرع وقــت جهــت ثبت نــام در ایــن نمایشــگاه از طریــق 
ــا  ــودن ظرفیــت محــل برگــزاری، اولویــت ب ــه محــدود ب ــا توجــه ب ــدام کننــد. ب ــل اق ــرم ذی تکمیــل ف
ــد. ــدام کنن ــریع تر اق ــه س ــت ک ــی اس ــل و مجموعه های ــای کام ــان، دارای مجوزه ــرکت های دانش بنی ش

آبان ماه امسال برگزار مى شود

همایش علمى-فناوری و كارآفرینى
 دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

دومیـن همایش علمی-فناوری و کارآفرینی دانشـکده علوم و فنون نوین دانشـگاه تهران بـا حضور کارآفرینان، 
نماینـدگان صنایـع، دانش آموختـگان، خیرین و مسـئوالن از ۲ تا ۴ آبان ماه برگزار می شـود.

به گزارش ایسـنا، دومین همایش علمی-فناوری و کارآفرینی دانشـکده علوم و فنون نوین با شـعار »دانشـکده 
میان رشـته ای، فناوری محـور و کارآفریـن« به منظـور فرصت سـازی همکاری های علمی-فنـاوری و کارآفرینی 
و همچنیـن ایجاد شـور و نشـاط علمـی و امیدآفرینی در بین دانشـجویان و دانش آموختگان این دانشـکده، به 

مـدت ۳ روز از دوشـنبه ۲ آبـان ماه تا چهارشـنبه ۴ آبـان ماه ۱۴۰۱ برگزار می شـود.
ــه نقــل از دانشــگاه تهــران، برگــزاری نمایشــگاه علمــی – فنــاوری و کارآفرینــی، نشســت های همــکاری  ب
ــع و  ــدگان صنای ــان، نماین ــور کارآفرین ــا حض ــی ب ــی کارآفرین ــت های تخصص ــت )B۲B( و نشس ــا صنع ب

ــت. ــه روزه اس ــداد س ــن روی ــای ای ــه برنامه ه ــگان از جمل دانش آموخت

ششمين نمایشگاه گياهان دارویى با مشاركت 
۵۰۰ شركت دانش بنيان برگزار مى شود

ثبت نام در ششـمین جشـنواره و نمایشـگاه ملی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی و طب سـنتی تا ۲۵ 
مهرماه سـال ۱۴۰۱ تمدید شـد. این نمایشـگاه با مشـارکت ۵۰۰ شـرکت دانش بنیان برگزار خواهد شـد.

بـه گـزارش بـازارکار بـه نقل از تسـنیم؛ ثبت نام در ششـمین جشـنواره و نمایشـگاه ملـی گیاهـان دارویی و 
فرآورده هـای طبیعی و طب سـنتی تا ۲۵ مهرماه سـال ۱۴۰۱ تمدید شـد. این نمایشـگاه ۱۰ تـا ۱۳ آبان ماه 
سـال ۱۴۰۱ میزبـان شـرکت های دانش بنیـان و خاقـی اسـت که در حـوزه گیاهـان دارویی و طب سـنتی 
محصـوالت ایران سـاخت تولیـد و تجاری سـازی کرده انـد. شـرکت ها و عاقه مندان بـه حضور در ایـن رویداد 

تـا ۲۵ مهرمـاه بـرای ثبت نـام فرصـت دارند تـا بتوانند محصـوالت خود را به بـازار هـدف عرضه کنند.
رویـدادی کـه اهدافـی چـون »توسـعه زیسـت بوم نـوآوری حـوزه گیاهـان دارویـی«، »معرفـی جدیدتریـن 
دسـتاوردها و محصـوالت دانش بنیـان گیاهـان دارویـی«، »ترویـج و فرهنگ سـازی بهره منـدی از گیاهـان 
دارویـی و طب سـنتی« و »آشـنایی کشـورهای دیگر با ظرفیت هـای فناورانه داخلی و صـادرات محصوالت« 

می کند. دنبـال 
ششـمین جشـنواره و نمایشـگاه ملی گیاهان دارویی و فرآوده های طبیعی و طب سـنتی با مشـارکت ۵۰۰ 
شـرکت دانش بنیـان و خـاق تولیدکننـده دارو و فـرآورده هـای طبیعـی و سـایر صنایع وابسـته بـه گیاهان 
دارویی از سراسـر کشـور و به همت سـتاد توسـعه علوم و فناوری های گیاهان دارویی و طب سـنتی معاونت 

علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری در مصلـی تهران برگزار خواهد شـد.

معاون صندوق نوآوری خبر داد؛

اعطای تسهيالت توليد صنعتى 
با نرخ 11 درصد

ــوآوری و شــکوفایی   معــاون تســهیات و تجاری ســازی صنــدوق ن
از برنامــه ایــن صنــدوق بــرای پرداخــت تســهیات تولیــد صنعتــی 
ــر داد. ــرخ ســود ۱۱ درصــد خب ــا ن ــان ب ــه شــرکت های دانش بنی ب

روح اهلل ذوالفقــاری بــه مهــر دربــاره تســهیات جدیــدی کــه 
ــه  ــه شــرکتهای دانــش بنیــان ارائ ــواوری و شــکوفایی ب صنــدوق ن
ــه  ــم ب ــه تصمی ــی ک ــرکت های دانش بنیان ــت: ش ــد، گف ــی کن م
توســعه زیرســاخت های تولیــد محصــوالت دانش بنیــان خــود 
دارنــد می تواننــد بــا اســتفاده از تســهیات تولیــد صنعتــی صنــدوق 
ــن  ــاز را تامی ــورد نی ــای م ــوآوری و شــکوفایی بخشــی از هزینه ه ن

ــد. کنن
ــای  ــرای طرح ه ــرای اج ــه ب ــهیات چ ــن تس ــه ای ــزود: ارائ وی اف
ایجــادی و چــه بــرای انجــام طرح هــای توســعه ای بــه عنــوان یکــی 

ــرار دارد. ــدوق ق ــتور کار صن ــی در دس ــای کاری اصل از برنامه ه
ــوآوری و شــکوفایی  ــدوق ن ــازی صن ــاون تســهیات و تجاری س مع
اضافــه کــرد: هزینه هــای اجــرای طرح هــای صنعتــی شــامل 
تامیــن فضــای تولیــد، تامیــن ماشــین آالت و تجهیــزات و هزینــه 
هــای راه انــدازی اولیــه مــی شــود کــه در صــورت داشــتن توجیــه 

ــد. ــرار می گیرن ــدوق ق ــی صن ــره حمایت ــادی در دای ــی و اقتص فن
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت حمایــت مالــی از ایــن طــرح هــا، افــزود: 
ایجــاد ظرفیت هــای جدیــد، افزایــش ظرفیــت و کیفی ســازی 
ســرمایه گذاری های  مســتلزم  دانش بنیــان  محصــوالت  تولیــد 
ــی  ــکوفایی آمادگ ــوآوری و ش ــدوق ن ــت و صن ــاختی اس ــر س زی
ــا  ــن طرح ه ــاز اجــرای ای ــورد نی ــای م ــا ۸۰ درصــد هزینه ه دارد ت

ــد. تســهیات پرداخــت کن

مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایى استان یزد

اعطای تسهيالت به شركت های 
دانش بنيان

بانــک مرکــزی مکلــف شــده، بــه شــرکت های دانــش بنیــان کــه از 
طریــق صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی معرفــی می شــوند تســهیات 

قــرض الحســنه پرداخــت کنــد.
ــن  ــزد گفت:ای ــوآوری و شــکوفایی اســتان ی ــدوق ن مدیرعامــل صن
ــقف  ــه  و س ــون بودج ــانزده  قان ــره ش ــل تبص ــهیات از مح تس
ــه  ــت ک ــان اس ــارد توم ــک میلی ــرکت ی ــر ش ــرای ه ــهیات ب تس
ــاز شــرکت مــی  ــه مصــرف نی ــا ب ــرض الحســنه کــه بن بصــورت ق

ــود. ــا ل تقســیط ش ــج  س ــا پن ــد ت توان
سـپهر، ادامـه داد: تـا سـی مهـر ماه شـرکت هـا بایـد در سـامانه غزال 
)https://ghazal.inif.ir( درخواسـت تسـهیات خـود را بارگـذاری کننـد.
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــت ودو  ش ــد و بیس ــتان ص ــزود:در اس وی اف
داریــم و از اول آبــان مــاه بــرای شــرکت هــای فنــاور و خــاق ایــن 

تســهیات پرداخــت مــی شــود.
بــر اســاس قانــون بودجــه ۱۴۰۱ کل کشــور، بانــک مرکــزی مکلــف 
شــده اســت از طریــق شــبکه بانکــی بــه شــرکت های دانــش بنیــان 
ــوند  ــی می ش ــکوفایی معرف ــوآوری و ش ــدوق ن ــق صن ــه از طری ک

تســهیات قــرض الحســنه پرداخــت کنــد.

سرپرست معاونت علمى ریاست جمهوری:رویداد

 حمایت از شركت های دانش بنيان جامعه را متحول مى كند

ــاوری ریاســت جمهــوری گفــت: اگــر  ــت علمــی و فن سرپرســت معاون
ــم  ــان فراه ــش بنی ــرکت های دان ــت از ش ــرای حمای ــذاب ب ــای ج فض
شــود، شــاهد حضــور جوانــان بســیاری بــرای فعالیــت نخبگانــی 

ــد. ــول کن ــه را متح ــد جامع ــه می توان ــود ک ــم ب خواهی
ــادی  ــی فیروزآب ــا، روح اهلل دهقان ــه نقــل از ایرن ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب
ــزود: اســتان  ــان خراســان رضــوی اف ــش بنی ــرارگاه اقتصــاد دان و در ق

ــارگاه  ــون ب ــژه همچ ــتثنایی و وی ــت اس ــد فرص ــوی چن ــان رض خراس
ــود  ــور را در خ ــرقی کش ــای ش ــه مرزه ــی ب ــوی و دسترس ــور رض من
دارد کــه ســایر اســتانهای کشــور از آن بــی نصیــب هســتند، از ســوی 
دیگــر نیــروی انســانی تحصیــل کــرده و متخصــص نیــز در ایــن اســتان 

بســیار وجــود دارد.
ــی  ــان صنایع ــذاران و صاحب ــه داد: از ســوی دیگــر ســرمایه گ وی ادام
هــم هســتند کــه عاقه منــد حضــور و ســکونت در شــهر مشــهد 

ــرد. ــره ب ــا به ــت آنه ــوان از ظرفی ــه می ت ــتند ک هس
ــان کــرد:  ــاوری ریاســت جمهــوری بی ــت علمــی و فن سرپرســت معاون
آســتان قــدس رضــوی نیــز بــه عنــوان یکــی از مزیــت هــای ویــژه ایــن 
اســتان در حمایــت از شــرکتهای دانــش بنیــان نقــش آفریــن اســت، از 
ــوان خدمــت  ــه عن ــا ب ــوان از نخبــگان خواســت ت ســوی دیگــر مــی ت
در بــارگاه منــور رضــوی، در فعالیــت هــای دانــش بنیــان ایــن اســتان 

مشــارکت کننــد.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/43530

آبان ماه امسال برگزار مى شود

همایش علمى-فناوری و كارآفرینى 
دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

دومیــن همایــش علمی-فنــاوری و کارآفرینــی دانشــکده علــوم و فنــون 
ــع،  ــدگان صنای ــان، نماین ــور کارآفرین ــا حض ــران ب ــگاه ته ــن دانش نوی
ــزار  ــاه برگ ــان م ــا ۴ آب ــئوالن از ۲ ت ــن و مس ــگان، خیری دانش آموخت

می شــود.

ــی  ــاوری و کارآفرین ــش علمی-فن ــن همای ــنا، دومی ــزارش ایس ــه گ ب
ــته ای،  ــکده میان رش ــعار »دانش ــا ش ــن ب ــون نوی ــوم و فن ــکده عل دانش
ــای  ــازی همکاری ه ــور فرصت س ــه منظ ــن« ب ــور و کارآفری فناوری مح
علمی-فنــاوری و کارآفرینــی و همچنیــن ایجــاد شــور و نشــاط علمــی 
و امیدآفرینــی در بیــن دانشــجویان و دانش آموختــگان ایــن دانشــکده، 
ــان مــاه  ــا چهارشــنبه ۴ آب ــان مــاه ت ــه مــدت ۳ روز از دوشــنبه ۲ آب ب

ــود. ــزار می ش ۱۴۰۱ برگ
بــه نقــل از دانشــگاه تهــران، برگــزاری نمایشــگاه علمــی – فنــاوری و 
کارآفرینــی، نشســت های همــکاری بــا صنعــت )B۲B( و نشســت های 
ــع و  ــدگان صنای ــان، نماین ــور کارآفرین ــا حض ــی ب ــی کارآفرین تخصص
ــت. ــه روزه اس ــداد س ــن روی ــای ای ــه برنامه ه ــگان از جمل دانش آموخت

همزمــان بــا برگــزاری ایــن همایــش، روز بــاز دانشــکده علــوم و 
ــجویان،  ــژه نودانش ــن وی ــه جش ــران و س ــگاه ته ــن دانش ــون نوی فن
ــوم و  ــکده عل ــان دانش ــن و حامی ــن خیری ــگان و همچنی دانش آموخت

فنــون نویــن برگــزار می شــود.

ــاه  ــان م ــای ســامت، ۲۲ آب ــک روزه تخصصــی فناوری ه نمایشــگاه ی
ــورای  ــس ش ــاختمان مجل ــگاهی س ــای نمایش ــاری در فض ــال ج س

ــود. ــزار می ش ــران برگ ــتان ته ــه بهارس ــامی در مجموع اس
توســعه  هــدف  بــا  ســامت  فناوری هــای  تخصصــی  نمایشــگاه 
فناوری هــای حــوزه ســامت بــه همــت معاونــت تحقیقــات و فنــاوری 
ــداد  ــن روی ــد. ای ــد ش ــزار خواه ــاه برگ ــان م ــت، ۲۲ آب وزارت بهداش
ــی محصــوالت  ــرای معرف ــس وزارت بهداشــت ب توســط اداره کل مجل
دانش بنیــان و فناورانــه حــوزه ســامت بــه نماینــدگان مجلــس 

ــت. ــده اس ــم ش ــامی فراه ــورای اس ش
ــاوری وزارت  ــات و فن ــت تحقیق ــی معاون ــط عموم ــام رواب ــر اع بناب
بهداشــت، از شــرکت های عاقه منــد بــه حضــور در ایــن رویــداد 
دعــوت می شــود در اســرع وقــت جهــت ثبت نــام در ایــن نمایشــگاه از 
طریــق تکمیــل فــرم ذیــل اقــدام کننــد. بــا توجــه بــه محــدود بــودن 

ظرفیــت محــل برگــزاری، اولویــت بــا شــرکت های دانش بنیــان، دارای 
مجوزهــای کامــل و مجموعه هایــی اســت کــه ســریع تر اقــدام کننــد.

معاونت تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت

فراخوان شركت در نمایشگاه تخصصى فناوری های سالمت

رئيس پليس فتا استان اصفهان

ترفند كالهبرداران با آگهى های جعلى 
كاریابى در سایت های واسطه گر

رئیـس پلیـس فتـا اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه ترفنـد کاهبـرداران با 
آگهی هـای جعلـی کاریابـی در سـایت های واسـطه گر از عمـوم مـردم 
خواسـت فریـب ثبت نـام در آگهی هـا و تبلیغـات دروغیـن کاریابـی و 

اسـتخدام را نخورنـد.
سـید مصطفـی مرتضـوی رئیس پلیـس فتا اسـتان اصفهـان در گفت وگو 
بـا خبرنـگار فـارس در اصفهان اظهار داشـت: اخیـراً افراد سـودجو با درج 
و انتشـار پیامـک تبلیغاتـی و یـا درج آگهـی در شـبکه های اجتماعـی از 
جملـه تلگـرام با عنـوان اسـتخدام در شـرکت های دولتی نظـر قربانیان را 
جلـب کـرده و به بهانـه دریافت هزینه ثبت نـام، اطاعات بانکـی و هویتی 

شـهروندان را بـه سـرقت می برند.
وی بـا بیـان اینکـه شـهروندان توجه داشـته باشـند که هرگونـه گزینش 
در شـرکت ها و سـازمان های دولتـی از طریـق رسـانه های معتبر و سـایت 
رسـمی آن سـازمان اعـام می شـود، گفـت: مـردم فریـب ثبت نـام در 
آگهی هـا و تبلیغـات دروغین کاریابی و اسـتخدام را نخورنـد و قبل از واریز 
هرگونـه وجهـی از صحـت مطالـب درج شـده در سـایت ها و شـبکه های 

اجتماعی اطمینـان یابند.
مرتضـوی بیـان کـرد: بـه شـهروندان توصیـه می شـود مراقـب آگهی ها و 
تبلیغاتـی کـه بـر روی سـایت هایی نظیر شـیپور و دیـوار و یا شـبکه های 
اجتماعـی منتشـر می شـود باشـند، سـایت های تبلیغاتی انجـام معامله را 
در بسـتر فیزیکـی بـر عهده خریدار و فروشـنده واگـذار کرده انـد، بنابراین 
شـهروندان بایـد پـس از رؤیـت کاال یـا خدمـات و احراز هویت هـر یک از 
طرفیـن معاملـه هرگونه تبادل وجهی را به صـورت رو در رو و پس از اتمام 
کار یـا خدمـات انجـام دهند تا گرفتار کاهبـرداران نشـوند و از واریز وجه 

حتـی مبالغ کم بـه عنـوان بیعانه خـودداری کنند.

یک نماینده مردم در مجلس شورای اسالمى

همکاری ها برای توسعه زیست بوم خالق افزایش  مى یابد

یــک نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی گفــت نهــاد 
ــاوری،  ــت علمــی و فن ــا معاون ــل ب ــاده همــکاری کام ــذاری، آم قانون گ
بــرای خدمــت بــه شــرکت های خــاق، دانش بنیــان و طیــف نخبگانــی 

کشــور اســت.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از خبرنــگار خبرگــزاری برنــا؛ ســیدمحمد 
پــاک مهــر نماینــده مــردم در دوره یازدهــم مجلــس شــورای اســامی 
ــه، جاجــرم و راز و  ــه و ســملقان، گرم ــورد، مان ــه بجن از حــوزه انتخابی
ــوآور  ــان و ن ــاق، دانش بنی ــرکت های خ ــت ش ــت: اهمی ــرگان گف ج
ــر  ــط رهب ــال توس ــذاری س ــه نامگ ــه ب ــا توج ــم ب ــم در کام و ه ه
معظــم انقــاب، بــر کســی پوشــیده نیســت. اگــر بخواهیــم کشــور در 
ــرد،  ــرار گی ــدار ق ــوازن و پای ــف در مســیر توســعه مت مســیرهای مختل
مــا راهــی جــزء حمایــت از زیســت بوم صنایــع نــرم و خــاق و اقتصــاد 

ــم. ــان نداری دانش بنی
ــاً  ــوآور غالب ــان و ن ــاق، دانش بنی ــرکت های خ ــتگاه ش ــزود: خاس وی اف
ــن مســئله  ــه ای ــا توجــه ب ــا هســتند، ب ــی و دانشــگاهی م قشــر نخبگان
ــت  ــابقه و رقاب ــک مس ــورها در ی ــا و کش ــه ملت ه ــه هم ــای ک در دنی
ــن  ــت از ای ــد حمای ــه بای ــت ک ــی اس ــد، طبیع ــرار دارن ــعه ای ق توس
زیســت بوم را در اولویــت قــرار داد. صــد البــت کــه حمایت هــای معنــوی 
و کامــی خــوب اســت، امــا حمایــت همــه قــوا و دســتگاه های اجرایــی 

ــد. ــر باش ــی موث ــته های کمک ــب بس ــی و در قال ــد عملیات ــور بای کش
ــر اهمیــت نامــه رهبــر انقــاب بــه ســران  پــاک مهــر ضمــن تاکیــد ب
ــم  ــس ه ــرد: مجل ــان ک ــت از شــرکت های خــاق، بی ــرای حمای ــوا ب ق
ــا  ــی دارد ت ــی آمادگ ــوزه نظارت ــم در ح ــذاری و ه ــوزه قانون گ در ح
ــگ  ــکاری تنگاتن ــت جمهوری هم ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــا معاون ب
و  هم افزایی هــا  ایــن  کنــار  در  بی شــک  باشــد.  داشــته  کامــل  و 
ــای رو  ــوس و گام ه ــرفت ملم ــه پیش ــت ک ــرده اس ــای فش همکاری ه

ــود. ــل می ش ــو حاص ــه جل ب

حوادث
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