
آغاز اعالم نیاز دانشگاه ها 
برای جذب هیأت علمی از ۱۴ آبان

ــه زمانبنــدی فراخــوان  ــا اشــاره ب ــوم ب رئیــس مرکــز جــذب وزارت عل
جــذب اعضــای هیــأت علمــی آبــان مــاه ۱۴۰۱ گفــت: براســاس تقویــم 
ــاز  ــان ۱۴۰۱ آغ ــاز دانشــگاه ها از ۱۴ آب ــام نی ــام شــده، اع ــی اع زمان

مــی شــود.
محمــد خلــج امیرحســینی در گفتگــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه زمانبنــدی 
ــت:  ــی آبــان مــاه ۱۴۰۱ گف ــأت علم ــای هی ــذب اعض ــوان ج فراخ
براســاس تقویــم زمانــی اعــام شــده، اعــام نیــاز دانشــگاه ها 
ــد  ــه خواه ــان ۱۴۰۱ ادام ــا ۲۷ آب ــده و ت ــاز ش ــان ۱۴۰۱ آغ از ۱۴ آب

ــت. داش
وی ادامــه داد: همچنیــن ثبــت نــام داوطلبــان در فراخــوان جــذب 
از ۲۶ آذرمــاه آغــاز شــده و تــا ۷ دی ۱۴۰۱ ادامــه خواهــد داشــت.
ــاره ســهمیه پذیــرش فراخــوان  ــوم درب رئیــس مرکــز جــذب وزارت عل
جــذب آبــان ۱۴۰۱ افــزود: اختصــاص ســهمیه بــا مرکــز نظــارت اســت، 
ــز  ــند و مرک ــته باش ــت داش ــداد درخواس ــه تع ــگاه ها چ ــه دانش اینک
نظــارت براســاس آمایــش چــه تعــداد ســهمیه اختصــاص دهــد در ایــن 

زمینــه مرکــز نظــارت تصمیــم مــی گیــرد.
ــی انقــاب فرهنگــی  ــر شــورای عال ــه اخی ــاره اعمــال دو مصوب وی درب
ــی  ــأت علم ــت در هی ــرای عضوی ــذب ب ــن ج ــش س ــر افزای ــی ب مبن
ــد در جــذب اعضــای  ــل و داشــتن فرزن ــاز تأه ــا ۴۵ ســال و امتی ت
ــده و  ــاغ ش ــگاه ها اب ــه دانش ــه ب ــن دو مصوب ــت: ای ــی گف ــأت علم هی
ــت. ــده اس ــال ش ــی اعم ــت عموم ــای صاحی ــوان در فرم ه ــن فراخ در ای

رئیــس مرکــز جــذب وزارت علــوم در خصــوص تعییــن تکلیــف 
اعضــای  )فراخــوان جــذب  قبــل  فراخــوان  پرونده هــای جــذب 
هیــأت علمــی اردبیبهشــت ۱۴۰۱( گفــت: دانشــگاه ها در حــال ارســال 
ــه قبــل یــک  ــد نســبت ب ــه مرکــز جــذب هســتند و ایــن رون ــج ب نتای
مقــدار بهتــر شــده اســت امــا هنــوز آنچــه کــه مطلــوب اســت حاصــل 
ــذب  ــز ج ــگاه ها و مرک ــط دانش ــا توس ــدار کاره ــک مق ــد ی ــده بای نش

ــود. ــام ش ــریع تر انج س

12صفحه
قيمت: 5000 تومان
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اعالم جزئیات ثبت نام سه آزمون
استخدامی جدید

بــه طــور همزمــان و در اســتان هــای 
مختلــف؛ ثبــت نام ســه آزمــون اســتخدامی 
در ســایت مرکــز آزمــون جهــاد دانشــگاهی 

آغــاز شــد.

بــه طــور همزمــان و در اســتان هــای مختلــف؛ ثبــت نــام ســه آزمــون 
اســتخدامی در ســایت مرکــز آزمــون جهــاد دانشــگاهی آغــاز شــد.

ثبــت نــام ســه آزمــون اســتخدامی بــه طــور همزمــان و بــرای جــذب 
ــه  ــگاهی ب ــاد دانش ــون جه ــز آزم ــایت مرک ــر در س ــش از ۲9۵ نف بی

ــد. ــاز ش ــانی www.hrtc.ir آغ نش
بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار، مدیــر مرکــز آزمــون جهــاد دانشــگاهی 
ــاوران  ــروه مش ــانی گ ــرمایه انس ــعه س ــی و توس ــز ارزیاب ــت: مرک گف
تدبیــر بــه منظــور تکمیــل نیــروی انســانی ســازمان امــوال و امــاک 
ــام )ره(،  ــرت ام ــان حض ــی فرم ــتاد اجرای ــتان های س و اداره کل اس
شــرکت هــای گــروه دارویــی ایــران، البــرز، برکــت، ریحانــه، ســبحان 
آنکولــوژی، ســبحان دارو، گــروه صنایــع شــفاف فارمــد، گــروه توســعه 
ســاختمان تدبیــر، آریــا، بهســاز کاشــانه تهــران، توســعه عمــران امیــد 

و … در رشــته هــای مختلــف اســتخدام مــی کنــد.
مدیــر مرکــز آزمــون جهــاد دانشــگاهی، بــا تشــریح جزئیــات ثبــت نــام 
ــون  ــن آزم ــت: در ای ــازارکار گف ــه ب ــتخدامی ب ــای اس ــون ه ــن آزم ای
ــی از  ــف داروی ــای مختل ــرکت ه ــز و ش ــر در مراک ــش از ۲۲۰ نف بی

ــق آزمــون اســتخدام مــی شــوند. طری
ــارم  ــنبه چه ــار ش ــون از روز چه ــن آزم ــام ای ــت ن ــزود: ثب وی اف
ــز  ــامانه مرک ــه در س ــدت دو هفت ــه م ــده و ب ــاز ش ــاه ۱۴۰۱ آغ آبانم
ــه خواهــد داشــت. ــه نشــانی www.hrtc.ir ادام ــاد دانشــگاهی ب ــون جه آزم

عبــدی پــور بــا اشــاره بــه اینکــه کارت ورود بــه جلســه ایــن آزمــون 
از اول آذرمــاه آغــاز مــی شــود تصریــح کــرد: زمــان برگــزاری آزمــون 

اســتخدامی جمعــه چهــارم آذرمــاه خواهــد بــود.
ــن  ــرارداد کار معی ــروی ق ــری نی ــون بکارگی ــزاری آزم ــاره برگ وی درب
شــهرداری های اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز گفــت: ســازمان 
همیــاری شــهرداری هــای اســتان آذربایجــان شــرقی، از طریــق 
ــه  ــرایط را ب ــد ش ــراد واج ــر از اف ــش از ۷۰ نف ــتخدامی بی ــون اس آزم

ــد. ــکاری می نمای ــه هم ــوت ب ــن دع ــرارداد کار معی ــورت ق ص
ــنبه  ــون از روز چهارش ــن آزم ــام ای ــزود: ثبت ن ــور اف ــدی پ عب
ــاه در  ــان م ــنبه ۱۱ آب ــا چهارش ــده و ت ــاه ۱۴۰۱ آغازش ۲۷ مهرم
 www.hrtc.ir ســامانه مرکــز آزمــون جهــاد دانشــگاهی بــه نشــانی
ادامــه خواهــد داشــت و زمــان برگــزاری آزمــون هــم جمعــه چهــارم 

ــود. آذرمــاه خواهــد ب
ــد  ــن اس ــال الدی ــید جم ــگاه س ــون دانش ــورد آزم ــور درم ــدی پ عب
آبــادی )همــدان ( تشــریح کــرد: دانشــگاه ســید جمــال الدیــن 
ــق آزمــون اســتخدامی تعــداد ۵ نفــر از  اســدآبادی )همــدان ( از طری

ــد. ــی کن ــذب م ــرایط را ج ــد ش ــراد واج اف
 ثبــت نــام ایــن آزمــون هــم از ۷ آبــان مــاه شــروع   وبــه مــدت ۱۰ روز 
ادامــه خواهــد داشــت،  همچیــن زمــان برگــزاری آزمــون هــم چهــارم 

آذرمــاه خواهــد بــود.
بــا توجــه بــه ایــن هــم ، اگــر بنــا بــر هــر دلیلــی تغییــری در ســه آزمون 
ذکــر شــده  بــه وجــود آیــد ازطریــق ســایت مرکــز آزمــون بــه نشــانی  

www.hrtc.i اطــاع رســانی خواهد شــد.

رئیــس کمیتــه امــداد از افزایــش ســقف 
ــه ۱۵۰  ــان ب ــتغال زایی مددجوی ــهیالت اش تس
میلیــون تومــان خبــر داد و گفــت: ســقف 
تســهیالت بــرای کارفرمایــان تــا چهــار 

میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه اســت.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم ؛

۱ 3

کسب و کارهای مجازی چه 
حمایت هایی می خواهند؟

آیا سونامی تعدیل و تعطیلی 
استارت آپ ها در راه است؟

کنفرانس ملی کارآفرینی 
شریف برگزار می شود

رئیس جمهور در جلسه شورای عالی اشتغال تاکید کرد

ایجاد یک میلیون شغل
3 و توجه ویژه به اشتغال دانش آموختگان 

۴

8

۱2

اصالح و ابالغ آئین نامه
 حمایت از اشتغال دانشگاهیان

چهل پیشنهاد عملیاتی
 برای تحول در وزارت کار

با چه سن و سابقه ای می توان 
بازنشسته شد؟

دهه هشتادی ها چه نسلی 
هستند؟

3

۴

7

۱0

برنامه جذب چهار هزار عضو 
هیات علمی در دانشگاه های 

علوم پزشکی

افزایش سقف تسهیالت 
اشتغالزایی مددجویان
به ۱50 میلیون تومان

آزمون به طور همزمان چهارم آذرماه برگزار می شود؛

ثبت نام سه آزمون استخدامی در سایت
 مرکز آزمون جهاددانشگاهی آغاز شد



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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 تمدید ماهانه یک میلیون پروانه کار اتباع خارجی
ــد  ــتغال وزارت کار از تمدی ــاون اش مع
ــاع  ــه کار اتب ــون پروان ــه یــک میلی ماهان
ــایی  ــت: شناس ــر داد و گف خارجــی خب
اتبــاع غیرمجــاز از طریــق بازرســی های 
ــود. ــال می ش ــت دنب ــا جدی ــتمر ب مس

ــد  ــتغال وزارت کار از تمدی ــاون اش  مع
ــاع  ــه کار اتب ــون پروان ــه یــک میلی ماهان
ــایی  ــت: شناس ــر داد و گف خارجــی خب
اتبــاع غیرمجــاز از طریــق بازرســی های 

ــود. ــال می ش ــت دنب ــا جدی مســتمر ب
ــه کار،  ــد پروان ــه فاق ــه ای ک ــاع بیگان ــون کار، اتب ــق قان ــازارکار، مطاب ــزارش ب ــه گ ب
پروانــه کار موقــت یــا کارت کار موقــت باشــند، اجــازه اشــتغال در کشــور را ندارنــد 
و درصــورت اشــتغال کارفرمــای آنهــا متخلــف محســوب شــده و مشــمول جریمــه 

خواهــد بــود.
در تمــام کشــورها قوانیــن و مقــررات ســختی بــرای حضــور اتبــاع بیگانــه و بکارگیری 
ــورها  ــن کش ــر در ای ــروی کار مادام العم ــه نی ــت ک ــه نیس ــود دارد و اینگون ــا وج آنه
ــه دریافــت  ــا حضــور بیشــتر، ملــزم ب ــرای کار ی اقامــت داشــته باشــد بلکــه افــراد ب

کارت اقامــت و پروانــه کار هســتند.
بــه گفتــه کارشناســان حضــور اتبــاع خارجــی غیرمجــاز در برخــی مشــاغل بســیاری از 
ــا موجــب  ــا از مرزه ــی آن ه ــرد و ورود غیرقانون ــن می ب فرصت هــای شــغلی را از بی
بــه هــم ریختــن بــازار کار و آثــار و پیامدهــای اقتصــادی و اجتماعــی بســیار در جامعه 

می شــود.
برخــی کارفرمایــان بــرای فــرار از پرداخــت حقــوق قانونــی و عــدم بیمــه نیروهــای 
کار، اتبــاع خارجــی غیرمجــاز را ارزان بــه خدمــت می گیرنــد، در حالــی کــه بــا ایــن 
کار آســیب جــدی بــه بــازار کار داخلــی زده و موجــب بــی انگیزگــی نیروهــای کار 

می شــوند.
محمــود کریمــی بیرانونــد – معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت کار، موضوع 
ــرده و  ــوان ک ــور عن ــایل کش ــن مس ــی از پیچیده تری ــی را یک ــاع خارج ــتغال اتب اش
ــت  ــا جدی ــتمر ب ــی های مس ــق بازرس ــی از طری ــاع غیرقانون ــایی اتب ــد: شناس می گوی

در حــال پیگیــری اســت.
وی از تمدیــد ماهانــه حــدود یــک میلیــون مجــوز پروانــه کار اتبــاع خارجــی خبــر داده 
ــه صــورت غیرحضــوری و  ــاع خارجــی ب ــتغال اتب ــات حــوزه اش ــد: خدم و می گوی

ــود. ــه می ش ــط ارائ برخ
بــه گفتــه کریمــی بیرانونــد، وزارت کار ضلــع اصلــی ســاماندهی اتبــاع خارجــی در 
کشــور اســت و شــفافیت اطالعــات اتبــاع خارجــی بــه عنــوان یــک راهبــرد در ایــن 

ــود. ــال می ش ــت دنب معاون
مهرمــاه ســال گذشــته، مدیــرکل امــور اتبــاع وزارت کشــور از حضــور یــک میلیــون و 
۲۵۰ هــزار تبعــه غیرمجــاز در کشــور خبــر داده و گفتــه بــود: حــدود ۸۰۰ هــزار نفر از 
اتبــاع دارای کارت آمایــش و حــدود ۹۷۰ هــزار نفــر دارای رســید سرشــماری هســتند.

ســال گذشــته جریمــه بکارگیــری اتبــاع غیرمجــاز خارجــی بابــت هــر روز اشــتغال، 
۴۴۲ هــزار و ۵۸۰ تومــان بــود امــا ایــن رقــم امســال از ســوی اداره کل اشــتغال اتبــاع 
خارجــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ۶۹۶ هــزار و ۶۲۵ تومــان اعــالم شــد 

کــه ۲۵۴ هــزار تومــان نســبت بــه ســال گذشــته بیشــتر بــود.
وزارت کار پیــش از ایــن ســامانه تلفنــی ۶۳۶۹ را جهــت ارائــه شــکایات و گزارش هــای 
مردمــی دربــاره اشــتغال و بکارگیــری نیروهــای خارجــی غیــر مجــاز توســط کارفرمایان 
ــرای  ــی ب ــدام وزارت کار در راســتای جلــب مشــارکت مردم ــن اق ــرده بود.ای اعــالم ک
ــه در  ــت ک ــی اس ــان متخلف ــا کارفرمای ــورد ب ــی و برخ ــروی کار ایران ــت از نی صیان

بکارگیــری نیــروی کار مــورد نیــاز از اتبــاع غیرمجــاز اســتفاده می کننــد.

بیش از ۸۳۳ هزار نفر در کشور  
آموزش مهارتی دیدند

رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  معــاون 
اجتماعــی از ارائــه آموزش هــای مهارتــی 
از  بیــش  بــه  فنــی و حرفــه ای  و 
۸۳۳ هــزار نفــر از متقاضیــان مهــارت آموزی 
در شــش مــاه نخســت ســال جــاری 

خبــر داد.
به گزارش بازارکار، غالمحســین حســینی نیا 
داشــتن مهــارت را بخــش مهمــی از 
رونــد رســیدن بــه موفقیــت در زندگــی 

دانســت و گفــت: در شــش ماهــه نخســت ســال ۴۳۰ هــزار و ۸۵۴ نفــر در بخش خصوصی 
)مؤسســات کارآمــوزی آزاد( و ۴۰۲ هــزار و ۴۴۵ نفــر در بخــش دولتــی موفــق بــه 

ــده اند. ــه ای ش ــی و حرف ــای فن ــب مهارت ه کس
ــن  ــتن بهتری ــرد و داش ــن عملک ــه بهتری ــوط ب ــج را من ــن نتای ــه بهتری ــیدن ب وی رس
ــی  ــازمان، متول ــار داشــت: س ــمرد و اظه ــارت برش ــن مه ــرو بهتری ــرد را در گ عملک
ــا  ــی ب ــی و خصوص ــش دولت ــی در دو بخ ــمی مهارت ــای غیررس ــه آموزش ه ارائ
۱۹ گــروه مخاطــب و هــدف اســت و آموزش هــای مهارتــی در ۶۴۶ مرکــز آمــوزش 
فنــی و حرفــه ای دولتــی )ثابــت و شــعب شــهری(، ۴۸۰۳ کارگاه آموزشــی و ۱۲ هــزار 
و ۱۹۴ آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد فعــال در ثبــت نــام کارآمــوز بــا هــدف تربیــت 

ــه می شــود. ــی ارائ ــر مهارت ــر و گســترش چت ــر و نیمه ماه ــروی کار ماه نی
ــا  ــدی اســت ام ــه کلی ــارت شــهروندان دغدغ ــه داد: ســطح مه ــر کار ادام ــاون وزی مع
اطمینــان از داشــتن مهارت هــای مناســب کــه بتوانــد قابلیــت اشــتغال افــراد را افزایــش 
دهــد و بــه ایجــاد شــغل در زمــان حــال و آینــده کمــک کنــد نیــز بســیار مهــم اســت.
حســینی نیا بــا اشــاره بــه ۱۰ هــزار و ۹۶ عنــوان اســتاندارد در قالــب شــغل و شایســتگی، 
ســند حرفــه و ایــران مهــارت در ســازمان، تصریــح کــرد: تعــداد ۱۲۹ هــزار و ۱۵۸ نفــر 
زن و ۲۷۳ هــزار و ۲۸۷ نفــر مــرد در بخــش دولتــی و ۲۸۸ هــزار و ۴۱۴ نفــر زن و ۱۴۲ هــزار 
و ۴۴۰ نفــر مــرد در بخــش خصوصــی، در ایــن آموزش هــا ثبــت نــام کــرده و پــس از 

گذرانــدن مراحــل آموزشــی جهــت ســنجش مهــارت معرفــی شــده اند.
وی بــا تأکیــد بــر ارتقــا منزلــت و صالحیت حرفه ای مربیــان ســازمان آموزش فنــی و حرفه ای 
کشــور، خاطرنشــان کــرد: مربیــان بازیگــران اصلــی عرصــه مهــارت آمــوزی و زمینه ســاز 
ــه آموزش هــای  ــروی کار کشــور هســتند و ارائ ــه ســطح دانــش و مهــارت نی دســتیابی ب

مهارتــی در ایــن ســازمان توســط ۲۷ هــزار و ۹۹۷ مربــی ماهــر انجــام می شــود.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــا بیــان اینکــه مؤلفه هــای شــکل گرفتــه در 
بــازار کســب و کار در جهــان کــه اثرگــذاری متقابــل بــر توســعه کشــورها و جوامــع 
دارنــد، در واقــع تصویرگــر آینــده نــه چنــدان دور اشــتغال، تولیــد و بــازار کســب و 
کار هســتند، ابــراز داشــت: افــراد بــه عنــوان کارجویــان آینــده بایــد بتواننــد بــا خلــق 
ــاز  ــای موردنی ــتغال، مهارت ه ــرای اش ــت ب ــتای فرص ــد در راس ــای جدی موقعیت ه
شــغل های جدیــد را کســب کننــد و از ایــن طریــق امــکان و شــانس اشــتغال خــود را 
در آینــده افزایــش دهنــد لــذا اســتانداردهای شــغل و شایســتگی در ایــن ســازمان، بر اســاس 

ــود. ــن می ش ــا تدوی ــن مولفه ه ای
حســینی نیا، توســعه مراکــز آمــوزش در محیــط واقعــی کار را از دیگــر کالن 
ــکاری  ــا هم ــتغال ب ــداری اش ــری و پای ــتغال پذی ــازمان در اش ــر س ــای مؤث برنامه ه
ــد  ــات نشــان می ده ــه و مطالع ــرد: تجرب ــان ک ــد و بی ــریف کشــور خوان ــاف ش اصن
کــه بهتریــن شــیوه آمــوزش، آمــوزش در محیــط واقعــی کار اســت و ۳۰ درصــد از 
آموزش هــای مهارتــی ارائــه شــده از طریــق ایــن ســازمان بــه صــورت تئــوری و ۷۰ درصــد 
ــه  ــی کار ب ــط واقع ــوزش محی ــراد در آم ــی اســت و اف ــه صــورت عمل ــا ب آموزش ه
واحدهــای کارگاهــی معرفــی شــده و تحــت پوشــش بیمــه حــوادث قــرار می گیــرد. 
طبــق آمــار بیــش از ۸۰ درصــد ایــن افــراد جــذب بــازار کار می شــوند و ایــن طــرح 

ــود. ــی می ش ــره وری مل ــش به ــث افزای باع

معاون اشتغال وزارت کار اعالم کرد؛

تسهیالت تازه برای گذراندن دوران سربازی 
دانش آموزان در محیط زیست

ــل در  ــوزان محص ــش آم ــرای دان ــرد ب ــم ک ــالش خواهی ــت: ت ــات گف بی
ــم  ــاد کنی ــهیالتی را ایج ــا تس ــربازی آنه ــه س ــی در زمین ــط بان ــته محی رش
بــه نحــوی کــه بتواننــد دوران ســربازی خــود را در محیــط زیســت ســپری 

ــد. کنن
بــه گــزارش بــازارکار، عبــاس بیــات مدیــر کل دفتــر آموزش هــای 
ــاح  ــن افتت ــرورش در آیی ــوزش و پ ــش وزارت آم ــه ای وکاردان ــی حرف فن
ــت  ــیراز گف ــه دو ش ــاورزی ناحی ــتان کش ــی در هنرس ــط بان ــته محی رش
ــی  ــه  درس ــم برنام ــر مه ــت از عناص ــط زیس ــود و محی ــناخت خ : ش

ــت. ــی اس ــط بان ــته محی رش
ــن  ــی ای ــط بان ــه درســی در رشــته محی ــزود: یکــی از عناصــر برنام وی اف
اســت کــه دانــش آمــوز خــود و محیــط زیســت پیرامونــش را بشناســد و 

ــد. ــرار کن باخــدا رابطــه مناســبی برق
ــه تربیتــی دارد و یــک مشــارکت  ــان اینکــه ایــن رشــته زمین ــا بی بیــات ، ب
ــاب  ــد خط ــی کن ــاد م ــی را ایج ــک کار مردم ــام ی ــرای انج ــردی ب راهب
ــوزان  ــش آم ــت: شــما دان ــن رشــته گف ــوزان محصــل در ای ــش آم ــه دان ب
دررشــته خــوب و تاثیــر گــذاری مشــغول بــه تحصیــل شــده ایــد و اولیــن 

ــدال ایثارگــری اســت. ــدال شــما، م م
وزارت  وکاردانــش  حرفــه ای  فنــی  آموزش هــای  دفتــر  کل  مدیــر 
آمــوزش و پــرورش گفــت: شــما بــه عنــوان دانــش آمــوز در خــط مقــدم 
ــتغال  ــل و اش ــای تحصی ــن ه ــد.از حس ــرار داری ــت ق ــط زیس ــظ محی حف
ــی  ــتید و نزدیک ــوس هس ــت مان ــا طبیع ــه ب ــت ک ــن اس ــته ای ــن رش درای

ــت. ــته هاس ــایر رش ــر س ــد براب ــدا چن ــه خ ــما ب ش
ــه آینــده نگــری  ــا توجــه ب ــا تحصیــل در ایــن رشــته ب وی گفــت: شــما ب
ــگیری  ــت پیش ــط زیس ــت محی ــده را در بح ــای آین ــال ه ــر س آن، خط
ــور  ــه و کش ــرای جامع ــر ب ــردی موث ــه ف ــد ک ــود ببالی ــه خ ــد. ب ــی کنی م

ــتید. ــان هس عزیزم

فارس اســتان پیشتاز با تاســیس رشته محیط بانی
محمــد خلیــل عســکری مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فــارس نیــز 
گفــت: محیــط زیســت مجموعــه ای اســت کــه زیرســاخت آن مردمــی و 
ــازی بســیار  ــگ س ــوده و در فرهن ــذار ب ــردم تاثیرگ ــان م ــد در اذه می توان

ــر اســت. موث
ــه  ــی در هنرســتان کشــاورزی ناحی ــط بان ــاح رشــته محی ــن افتت وی در آیی
دو شــیراز افــزود: افتخــار مــی کنیــم اولیــن اســتانی هســتیم کــه تاســیس 

ــد. رشــته محیــط بانــی را کلیــد مــی زن
ــت  ــن اس ــال ای ــه دنب ــرورش ب ــوزش و پ ــرد: آم ــان ک ــکری خاطرنش عس
ــای  ــته ه ــوازن رش ــعه مت ــرد و در توس ــاط بگی ــر ادارات ارتب ــا دیگ ــه ب ک
ــواد و  ــوزش س ــرای آم ــن فرصــت ب ــروز از ای ــد و ام ــاد کن ــف ایج مختل

ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی ــوزان اس ــش آم ــرای دان ــتی ب ــط زیس ــالق محی اخ
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فــارس بــا بیــان اینکــه فــارس یــک اســتان 
کشــاورزی اســت گفت:بــا همــکاری وزارت آمــوزش وپــرورش هنرســتان 
ــال  ــه در ح ــد ک ــد ش ــدازی خواه ــارس راه ان ــان در ف ــش بنی ــای دان ه
رایزنــی بــرای راه انــدازی ۵ هنرســتان دانــش بنیــان بــا تدریــس درس هــا 

ــه خصــوص در حــوزه کشــاورزی هســتیم. ــه صــورت عملــی ب ب
ــاعر  ــت و ش ــت اس ــول طبیع ــا تح ــال ب ــر س ــروع ه ــه داد: ش وی ادام
حماســی ســرزمینمان فردوســی در اشــعار خــود از طبیعــت یــاد مــی کنــد 
ــتان  ــتان و گلس ــه بوس ــز ک ــعدی نی ــخن س ــتاد س ــای اس ــاب ه ــام کت و ن
ــت و  ــه طبیع ــگاه ب ــی ن ن ــگ ایرا ــد در فرهن ــی ده ــان م ــت، نش اس

ــت. ــده اس ــه ش ــت نهادین ــری از طبیع ــره گی به
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فــارس افــزود: در فرهنــگ ایرانــی و 
ــا  ــت وب ــده اس ــاد ش ــیار ی ــت بس ــرآن از طبیع ــای ق ــوره ه ــالمی و س اس
اشــاره بــه اســامی ســوره هــای رعــد، نحــل، نمــل، عنکبــوت و نجــم کــه 
ــام ســوره هــای قــرآن  ــد اظهــار داشــت: ن ــام طبیعــت آغــاز شــده ان ــا ن ب

ــره خــورده اســت. ــت گ ــام اجــزای طبیع ــه ن ب
ــه ســخنی از پیامبــر اســالم )ص( کــه  ــا اشــاره ب عســکری اضافــه کــرد: ب
ــه آن دســت  ــار ســلمان فارســی ب ــا باشــد مردمــی از دی اگــر علــم در ثری
مــی یابنــد ادامــه داد: محیــط زیســت مجموعــه ای اســت کــه زیرســاخت 
ــوده و در  ــذار ب ــردم تاثیرگ ــان م ــد در اذه ــت و می توان ــی اس آن مردم

ــر اســت. ــگ ســازی بســیار موث فرهن

آغاز فعالیت مدرســه محیط بانی با ۱۵ دانش آموز
ــن  ــز در ای ــارس نی ــتان ف ــت اس ــط زیس ــر کل محی ــیرزاد مدی ــا پورش عط
ــا ۱۵  ــی ب ــط بان ــی محی ــته تحصیل ــر رش ــال حاض ــت: در ح ــم گف مراس

ــرد. ــد ک ــاز خواه ــود را آغ ــوز کار خ ــش آم دان
ــرای  ــالش ب ــان و ت ــط ب ــود محی ــزود : کمب ــیرازه وی اف ــل از ش ــه نق ب
ــی در  ــط بان ــته محی ــد رش ــبب ش ــه ای س ــان حرف ــط بان ــرورش محی پ

ــود. ــدازی ش ــارس راه ان ــدارس ف م
پــور شــیرزاد گفــت: قــرار گرفتــن مدرســه محیــط بانــی اســتان فــارس در 
کنــار پــارک ملــی بمــو ســبب شــده ایــن دانــش آمــوزان کار محیــط بانــی 

را همــراه بــا دروس علمــی بــه صــورت عملــی هــم فــرا گیرنــد.

مدیر کل دفتر آموزش های فنی حرفه ای وکاردانش 
وزارت آموزش و پرورش خبر داد : 

آیت اهلل رئیسی در سومین جلسه شورای عالی 
اشتغال در دولت مردمی:

 اتصال سامانه دستگاه ها، راهکاری موثر برای اطمینان
 از هدایت صحیح منابع به سوی اشتغال است

تــالش  بــر  جمهــور  رئیــس 
اشــتغال،  ایجــاد  بــرای  بیشــتر 
در  الزم  بودجه هــای  تامیــن 
ایــن زمینــه، توجــه ویــژه بــه 
تحصیلکــرده  جوانــان  اشــتغال 
سرپرســت  زنــان  همچنیــن  و 
خانــوار، ســهیم کــردن بخــش 
خصوصــی در تصمیم گیری هــا و 
برنامه ریزی هــا و نظــارت ویــژه 
ــهیالت و  ــرف تس ــوه مص ــر نح ب
اطمینــان از صــرف آنهــا در جهــت 

ایجــاد اشــتغال تاکیــد کــرد.
ــرای  ــر تــالش بیشــتر ب ــازارکار، رئیــس جمهــور ب ــه گــزارش ب  ب
ــه  ــه، توج ــن زمین ــای الزم در ای ــن بودجه ه ــتغال، تامی ــاد اش ایج
ویــژه بــه اشــتغال جوانــان تحصیلکــرده و همچنین زنان سرپرســت 
ــا و  ــی در تصمیم گیری ه ــش خصوص ــردن بخ ــهیم ک ــوار، س خان
ــر نحــوه مصــرف تســهیالت و  ــژه ب ــارت وی ــا و نظ برنامه ریزی ه

اطمینــان از صــرف آنهــا در جهــت ایجــاد اشــتغال تاکیــد کــرد.
ــی در  ــم رئیس ــید ابراهی ــر س ــت اهلل دکت ــازارکار، آی ــزارش ب ــه گ ب
ــکر از  ــا تش ــتغال ب ــورای عالی اش ــه ش ــومین جلس ــتاد و س هش
اشــتغال آفرینی،  در  مســئول  دســتگاه های  همــه  تالش هــای 
ــات رشــد اقتصــادی و  ــتغال از ضروری ــه ایجــاد اش ــان اینک ــا بی ب
ــتان ها  ــتغال در اس ــورای اش ــکیل ش ــر تش ــت، ب ــش تولیداس افزای
تاکیــد و اســتانداران را مکلــف کــرد شــخصا امــور مربــوط بــه ایجا 

ــد. ــری کنن ــتغال را پیگی اش
دکتــر رئیســی بــا بیــان اینکــه اشــتغال یکــی از جدی تریــن 
ــروز  ــل ب ــن دالی ــکاری از اصلی تری ــا و بی ــای خانواده ه دغدغه ه
ــرای  ــت ایجــاد اشــتغال ب ــر اولوی آســیب های اجتماعــی اســت، ب

ــرد. ــد ک ــالن تاکی ــوار و فارغ التحصی ــت خان ــان سرپرس زن
ــاد  ــوی ایج ــه س ــهیالت ب ــح تس ــت صحی ــور هدای ــس جمه رئی
بعــدی دانســت  نکتــه مهــم  پایــدار را  اشــتغال واقعــی و 
و تصریــح کــرد: اتصــال ســامانه های اطالعاتــی و خدماتــی 
ــن  ــه ســامانه ســازمان تامی ــه ســامانه بانک هــا ب دســتگاه ها از جمل
اجتماعــی، راهــکاری موثــر بــرای اطمینان بخشــی از هدایــت 
ــی و  ــتغال آفرینی واقع ــوی اش ــه س ــهیالت ب ــع و تس ــح مناب صحی

ــت. ــدار اس پای
آیــت اهلل رئیســی بــا اشــاره بــه وجــود زمینه هــای ایجــاد اشــتغال 
بــدون تســهیالت و بــا آمــوزش مهــارت و توانمنــد کــردن افــراد، 
ــر  ــتان های زی ــه ای و هنرس ــی و حرف ــازمان فن ــت: س ــار داش اظه
ــه  ــن زمین ــی در ای ــئولیت مهم ــرورش مس ــوزش و پ ــه آم مجموع

دارنــد.
رئیــس جمهــور در ادامــه ســخنانش بــر پرهیــز از تعییــن تکالیــف 
مالــی فراتــر از تــوان بانک هــا و یــا تعییــن تکالیــف متزاحــم بــرای 
آنهــا تاکیــد کــرد و گفــت: اگــر تکلیفــی بــرای بانک هــا تعییــن و از 
ــد آنهــا را اجــرا  ــق رســانه ها اعــالم شــود کــه بانک هــا نتوانن طری
ــه  ــرد مجموع ــه از عملک ــری دوگان ــیم تصوی ــث ترس ــد، باع کنن
دولــت و ایجــاد حــس ناامیــدی و یــاس در مــردم می شــود؛ بایــد 
بــه طــور کامــل از ایجــاد یــاس و ناامیــدی بــرای مــردم پرهیــز کــرد.
ــا  ــئول ب ــتگاه های مس ــه دس ــاب ب ــن خط ــی همچنی ــر رئیس دکت
تاکیــد بــر اینکــه، زمینــه نقش آفرینــی بخــش خصوصــی و 
ــش  ــش از پی ــارت را بی ــرا و نظ ــازی ها، اج ــی در تصمیم س تعاون
ــژه  ــه وی ــی و ب ــای مردم ــمن ها، گروه ه ــزود: س ــد، اف ــم کنن فراه
تشــکل های جهــادی ظرفیت هــای بســیار خوبــی در زمینــه ایجــاد 

ــد. ــرار گیرن ــورد توجــه ق ــد م ــه بای ــد ک اشــتغال دارن
آیــت اهلل رئیســی ایجــاد ســاالنه یــک میلیــون شــغل را نیــاز 
ــار  ــرد و اظه ــوان ک ــت عن ــده دول ــی و وع ــف قانون کشــور، تکلی
ــه از  ــن زمین ــه در ای ــی ک ــران عقب ماندگی های ــرای جب ــت: ب داش
ــه  ــت کاری هم ــد در اولوی ــتغال بای ــاد اش ــود دارد، ایج ــل وج قب

دســتگاه ها باشــد.
پیــش از ســخنان رئیــس جمهــور ســید صولــت مرتضــوی وزیــر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در ســخنانی بــا اشــاره بــه آمارهــای 
موجــود نــرخ بیــکاری را کاهشــی عنــوان کــرد و گفــت: در ۷ ماهــه 
ــده اســت.  ــغل ایجــاد ش ــزار ش ــر ۶۵۰ ه ــغ ب ــال بال ــی امس ابتدای
ــالن،  ــکاری فارغ التحصی ــرخ بی ــش ن ــر کاه ــالوه ب ــن ع همچنی

تامیــن  شــدگان  بیمــه  شــمار 
اجتماعــی نیــز افزایــش یافتــه اســت.
در ایــن جلســه ۹ مصوبــه بــه منظــور 
یــک  ایجــاد  تســهیل  و  تســریع 
میلیــون فرصــت شــغلی در ســال بــه 

ــید. ــا رس ــب اعض تصوی

ایجاد ۷۰۰ هزار شغل و ثبت، 
رصد و راستی آزمایی

 ۵۷۰ هزار شغل
ــی  ــاه اجتماع ــاون،کار و رف ــر تع وزی
بــا بیــان اینکــه تــا بــه امــروز ۷۰۰ هــزار فرصــت شــغلی در دولــت 
ســیزدهم ایجــاد شــده اســت، تصریــح کــرد: ایــن میــزان بیــش از 
۵۰ درصــد تعهــد دولــت ســیزدهم اســت. خوشــبختانه در ســامانه 
ــد ۵۷۰  ــه کردن ــان ارائ ــروران بزرگوارم ــه س ــتغالی ک ــد و اش رص
ــی  ــتی آزمای ــد و راس ــت، رص ــون ثب ــغلی تاکن ــت ش ــزار فرص ه

شــده اســت.
وزیــر کار بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ایجــاد بیــش از 
یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار فرصــت شــغلی برنامــه ریــزی 
شــده، گفــت: ۵۷۰ هــزار فرصــت شــغلی تاکنــون ثبــت، رصــد و 

ــت. ــده اس ــی ش ــتی آزمای راس
بــه گــزارش بــازارکار، ســید صولــت مرتضــوی وزیــر کار، تعــاون 
ــان( در تشــریح  ــروز )ســه شــنبه ۳ آب ــاه اجتماعــی عصــر ام و رف
ــه ریاســت آیــت اهلل رئیســی  جلســه شــورای عالــی اشــتغال کــه ب
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: ایــن جلســه هشــتاد و ســومین 
شــورای عالــی اشــتغال  و   ســومین جلســه ایــن شــورا در دولــت 

ــود. ــیزدهم ب س
ــاس  ــور براس ــتغال در کش ــرد اش ــبختانه عملک ــزود: خوش وی اف
اســناد باالدســتی و وعــده هــای داده شــده یــک میلیــون فرصــت 
شــغلی یــک بــرش ملــی و بــرش اســتانی داده شــده و بــرای ایجــاد 
بیــش از یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار فرصــت شــغلی برنامــه ریــزی 

شــده اســت.
وزیــر کار بــا بیــان اینکــه تــا بــه امــروز ۷۰۰ هــزار فرصــت شــغلی 
در دولــت ســیزدهم ایجــاد شــده اســت، تصریــح کــرد: ایــن میــزان 
بیــش از ۵۰ درصــد تعهــد دولــت ســیزدهم اســت. خوشــبختانه در 
ســامانه رصــد و اشــتغالی کــه ســروران بزرگوارمــان ارائــه کردنــد 
۵۷۰ هــزار فرصــت شــغلی تاکنــون ثبــت، رصــد و راســتی آزمایــی 

شــده اســت.
وی ادامــه داد: برنامــه ریــزی ســایر دســتگاه هــا برای ســایر فرصــت های 

شــغلی تــا ســقف تعهــد هــم پیــش بینــی شــده اســت.
مرتضــوی فرصــت هــای شــغلی ایجــاد شــده را در سراســر کشــور 
اعــالم و بیــان کــرد: ایــن مشــاغل در سراســر کشــور ایجــاد شــده 
ــه  ــی ک ــتان های ــه اس ــت ک ــن اس ــت دارد ای ــه اهمی ــت و آنچ اس
ــوده  ــر ب ــن ت ــوری پایی ــن کش ــا از میانگی ــتغال آن ه ــب اش ضری
اســت، در ایــن بــرش پیشــرفت هــای خوبــی داشــتند. اســتان هــای 
ــغلی  ــای ش ــت ه ــتان فرص ــتان و بلوچس ــه سیس ــروم از جمل مح

بســیار خوبــی ایجــاد شــده اســت.
ــی  ــات جلســه امــروز شــورای عال ــه مصوب ــا اشــاره ب ــر کار ب وزی
کار اعــالم کــرد: امــروز ۹ مصوبــه داشــتیم کــه عمدتــاً در راســتای 
تجهیــز و تامیــن منابــع و توزیــع اســتانی بــود.  در ایــن جلســه، بــه 
شــورای برنامــه ریــزی و توســعه اســتان هــا اختیاراتــی داده شــد.

وی ادامــه داد: دیگــر دســتور ایــن جلســه، تعییــن تکالیــف بــرای 
ــک  ــرای وزارت اقتصــاد، بان ــن ب ــود. همچنی ــی ب ــای حمایت نهاده

مرکــزی و ســایر دســتگاه هــای اجرایــی تعییــن تکلیــف شــد.
مرتضــوی گفــت: مقــرر شــد وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی 
ــتغال در  ــه اش ــه جانب ــعه هم ــت توس ــی را در جه ــه های ــن نام آئی
کمتریــن زمــان تنظیــم و در بــازه زمانــی کوتــاه بــه شــورای عالــی 

اشــتغال تقدیــم کنــد.
ــور  ــس جمه ــدات رئی ــه تاکی ــاره ب ــا اش ــان ب ــر کار در پای وزی
ــای  ــدات آق ــرد:  تاکی ــح ک ــتغال تصری ــی اش ــورای عال در ش
ــود. وی  ــت ب ــز اهمی ــن جلســه بســیار حائ رئیــس جمهــور در ای
ــوزه  ــی در ح ــای اجرای ــتگاه ه ــه دس ــد هم ــه بای ــرد ک ــد ک تاکی
ــه قــرارگاه  ــه ب اشــتغال فعالیــت کننــد و امــر اشــتغال در وزارتخان

ــل شــود. اشــتغال تبدی

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت:

طبق استانداردها نیازمند حداقل ۱۰۰ هزار نیروی انسانی 
در وزارت بهداشت هستیم 

ــع انســانی وزارت بهداشــت  مدیــرکل مناب
بــا اشــاره بــه کمبــود نیــرو در وزارت 
بهداشــت گفــت: طبــق اســتانداردهای 
ــا  ــه و ب ــن وزارتخان ــانی در ای ــع انس مناب
در  بازنشســتگی همــکاران  بــه  توجــه 
ــا  ــی ب ــدم جایگزین ــر و ع ــال های اخی س
از  بیــش  کمبــود  جــوان،  نیروهــای 
ــت  ــر در وزارت بهداش ــزار نف ۱۰۰ ه

دارد.  وجــود 
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر ســیف اهلل مرادی 

در نشســت مدیــران تخصصــی منابــع انســانی وزارت بهداشــت کــه 
ــن  ــع ای ــر رحیمــی، معــاون توســعه مدیریــت و مناب ــا حضــور دکت ب
ــان این کــه در دولــت ســیزدهم تمرکــز  ــه برگــزار شــد، بابی وزارتخان
ایــن مدیریــت بــر توزیــع عادالنــه نیــرو در ســطح کشــور بــوده اســت 
ــر اســاس پارامترهــا و  ــم کــه ب گفــت: تمــام تــالش خــود را کرده ای
ــاز  ــاز، نیروهــای موردنی ــروی انســانی، برحســب نی اســتانداردهای نی

ــم. ــت کنی ــع و مدیری اســتان های کشــور را توزی
ــا اشــاره بــه برگــزار آزمــون توجیهــی بــدو خدمــت  وی همچنیــن ب
کارکنــان وزارت بهداشــت، یــادآور شــد: شــروع متمرکــز آزمون هــای 
بــدو خدمــت کارکنــان از ســال ۱۴۰۰ در راســتای بهبــود ســطح دانش 
ــق نظرســنجی ها و  ــه طب ــوده ک ــدت ب ــان در میان م و عملکــرد کارکن

بررســی های میدانــی مؤثــر واقــع شــده اســت.
مدیــرکل منابــع انســانی وزارت بهداشــت خاطرنشــان کــرد: تیــم های 
پایــش، نظــارت و ارزیابــی منابــع انســانی وزارت بهداشــت حضــور 
ــا  ــم ه ــن تی ــد. ای ــکی دارن ــوم پزش ــگاه های عل ــه ای در دانش فعاالن
متشــکل از برجســته ترین کارشناســان حــوزه منابــع انســانی، در 
جهــت شناســایی نقــاط قــوت و قابــل  بهبــود نیــروی انســانی در همــه 
ابعــاد مختلــف دانشــگاه ها ورود کــرده  و شــرایط توزیــع، عملکــرد و 

ــد. کیفیــت خدمــات را موردبررســی قــرار داده ان
ــات در  ــدگان خدم ــدی گیرن ــت رضایتمن ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب

راســتای  در  گفــت:  بهداشــت،  وزارت 
بــه  توجــه  پرســنلی  آموزش هــای 
ــدگان  ــوع و گیرن ــدی ارباب رج رضایت من
ــا جدیــت دنبــال می شــود و در  خدمــت ب
ــدی  ــه رضایت من ــزی ک ــم مراک ــر داری نظ
گیرنــدگان خدمــت باالتــری دارنــد مــورد 
ــد. ــرار گیرن ــت ق ــویق وزارت بهداش تش

همان طــور  داد:  ادامــه  مــرادی  دکتــر 
گیرنــدگان خدمــت  رضایتمنــدی  کــه 
آن  مقابــل  در  اســت،  اولویت هــا  از 
ــه  ــت ک ــم اس ــیار مه ــز بس ــت نی ــدگان خدم ــدی ارائه دهن رضایتمن
ــکاران و  ــد هم ــت رش ــوار در جه ــیر هم ــاد مس ــا ایج ــوان ب می ت
همچنیــن تأمیــن معیشــت آنــان ایــن مهــم را عملــی ســاخت.
مدیــرکل منابــع انســانی وزارت بهداشــت بــا اشــاره به اهمیــت عدالت 
ــان اظهــار داشــت: تمــام ســعی و تــالش وزارت  در پرداخــت کارکن
ــان  ــت کارکن ــت در پرداخ ــه عدال ــوده ک ــتا ب ــن راس ــت در ای بهداش
ــکام  ــدور اح ــردن ص ــز ک ــتا، متمرک ــن راس ــه در ای ــود ک ــام ش انج
ــازمان  ــا س ــه ب ــه گران ــری و جلســات مکــرر و مطالب ــان، پیگی کارکن
ــاده خــاص، ایجــاد  ــراری فوق الع ــه و بودجــه در خصــوص برق برنام
ــران دانشــگاهی و  ــرای مدی ــع انســانی ب ــی مناب داشــبوردهای مدیریت
ــب  ــهیالتی در قال ــویقی و تس ــای تش ــته، طرح ه ــازمان های وابس س

ــه کارکنــان پیگیــری شــده اســت. قانــون جوانــی جمعیــت ب
ــروی  ــود نی ــرد: کمب ــح ک ــرادی تصری ــر م ــدا، دکت ــزارش وب ــه گ ب
انســانی در وزارت بهداشــت می توانــد زنــگ هشــداری بــرای 
ــع  ــتانداردهای مناب ــق اس ــد. طب ــازمانی باش ــاکله س ــاختار و ش س
انســانی در وزارت بهداشــت و بــا توجــه بــه بازنشســتگی همــکاران 
در ســال های اخیــر و عــدم جایگزینــی بــا نیروهــای جــوان، کمبــود 
بیــش از ۱۰۰ هــزار نفــر در وزارت بهداشــت وجــود دارد کــه زنــگ 
ــات مناســب حــوزه ســالمت در  ــه خدم هشــداری در راســتای ارائ

ــود. ــده خواهــد ب آین

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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رئیس کمیته امداد در جلسه شورای عالی اشتغال عنوان کرد:      ◄
اصالح و ابالغ آیین نامه حمایت از 
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین 

برنامه جذب چهار هزار عضو هیات علمی
 در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

با حضور معاون اول رئیس جمهور؛ ◄
افزایش سقف تسهیالت اشتغال زایی مددجویان به ۱۵۰ میلیون تومان

ــهیالت  ــقف تس ــش س ــداد از افزای ــه ام ــس کمیت رئی
ــر  ــان خب ــون توم ــه ۱۵۰ میلی ــان ب ــتغال زایی مددجوی اش
ــا  ــان ت ــرای کارفرمای داد و گفــت: ســقف تســهیالت ب

ــت. ــه اس ــش یافت ــان افزای ــارد توم ــار میلی چه
ــه  ــانی کمیت ــگاه اطالع رس ــازارکار از پای ــزارش ب ــه گ ب
امــداد، ســیدمرتضی بختیــاری در جلســه شــورای عالــی 
ــی،  ــت اهلل رئیس ــور آی ــا حض ــه ب ــور ک ــتغال کش اش
رئیــس جمهــور اســالمی ایــران، محمــد مخبــر، معــاون 
ــر کار،  ــوی، وزی ــت مرتض ــور، صول ــس جمه اول رئی
تعــاون و رفــاه اجتماعــی و دیگــر اعضــای شــورای عالی 
ــه گزارشــی از عملکــرد  ــا ارائ اشــتغال برگــزار شــد، ب
کمیتــه امــداد در حــوزه اشــتغال گفــت: در هفــت مــاه 
امســال ۱۷۲ هــزار و ۶۲۹ فرصــت شــغلی توســط 
ــور  ــن منظ ــرای ای ــه ب ــده ک ــاد ش ــداد ایج ــه ام کمیت
ــط  ــهیالت توس ــان تس ــارد توم ــزار و ۹۷۴ میلی ۱۰ ه

ــت. ــده اس ــت ش ــل پرداخ ــای عام بانک ه
قالــب تبصــره ۱۶ مجموعــا ۹۶۵۶  افــزود: در  وی 
ــذب  ــان ج ــارد توم ــزار میلی ــان از ۲۵ ه ــارد توم میلی
شــده کــه معــادل ۳۸ درصــد اعتبــارات اســت. در حــال 
ــزار و  ــغ ۱۱ ه ــا مبل ــده ب ــزار پرون ــر ۱۳۴ ه حاض
ــل  ــای عام ــاده و در بانک ه ــان آم ــارد توم ۵۰۰ میلی

ــت. ــهیالت اس ــت تس ــر پرداخ منتظ
ــز در  ــره ۱۸ نی ــه تبص ــرد: در زمین ــد ک ــاری تاکی بختی
ــه  ــص یافت ــد آن تخصی ــزان ۵۰ درص ــال ۱۴۰۰ می س
ــارد  ــت ۸۶۳ میلی ــی، ظرفی ــاد مال ــی نه ــا هم افزای و ب
تومــان تســهیالت ایجــاد شــده اســت کــه ۹۴ درصــد 
آن معــادل ۸۱۰ میلیــارد آن در قالــب ۴۲۷۴ فقــره 
ــاری  ــال ج ــت. در س ــده اس ــت ش ــهیالت پرداخ تس
ــرای  ــه مجلــس ب ــارد تومــان مصوب از مبلــغ ۱۴۰۰ میلی
ــت.  ــه اس ــص نیافت ــی تخصی ــون مبلغ ــداد تاکن ــه ام کمیت
رئیــس کمیتــه امــداد بــا تقدیــر از مشــاعدت های 
ــه  ــان کمیت ــتغال مددجوی ــه اش ــزی در زمین ــک مرک بان
ــارات  ــریع اعتب ــگام و س ــالغ زودهن ــت: اب ــداد، گف ام
ــرای  ــی ب ــقف ۳۰۰ میلیون ــب س ــا، تصوی ــه بانک ه ب
تســهیالت  ســقف  افزایــش  برتــر،  طرح هــای 
اشــتغال زایی بــه ۱۵۰ میلیــون تومــان و افزایــش ســقف 
تســهیالت بــرای کارفرمایــان، متناســب بــا تعــداد 
ــار  ــا چه ــر ت ــده، حداکث ــری ش ــه کارگی ــان ب مددجوی
ــت. ــاعدت ها اس ــن مس ــه ای ــان از جمل ــارد توم میلی
بختیــاری اظهــار کــرد: بــه منظــور راســتی آزمایی 
ــی  ــای نظارت ــال ۱۴۰۰، تیم ه ــتغال س ــای اش فعالیت ه

تهــران و مراکــز اســتان ها بــه صــورت تصادفــی از ۲۵ هزار 
طــرح بازدیــد کردنــد کــه نتایــج نشــان می دهــد بیــش 
از ۹۲ درصــد تســهیالت اشــتغال زایی کمیتــه امــداد بــه 
هــدف نشســته اســت. بــه عبــارت دیگر ســرمایه گــذاری 
ــن انحــراف را داشــته و  ــان کمتری در اشــتغال مددجوی
اشــتغال در کمیتــه امــداد واقعــی، موثــر و دارای اصابــت 

بــه هــدف اســت. 
وی اضافــه کــرد: بــرای تســهیل در امــر ضمانــت 
ــد ب  ــزء ۱ بن ــه ۱۴۰۱ )ج ــون بودج ــدان در قان نیازمن
ــدوق  ــنامه صن ــانزده( مجــوز تاســیس اساس تبصــره ش
ضمانــت بــه کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( داده شــده 
ــات« در  ــام »حی ــا ن ــدوق ب ــن صن ــنامه ای اســت. اساس
ــت.  ــده اس ــب ش ــداد تصوی ــه ام ــای کمیت ــات امن هی
بــرای تســهیل عملکــرد صنــدوق، تصویب نامــه ای 
ــت، در  ــب در کمیســیون اقتصــادی دول ــس از تصوی پ
نوبــت طــرح در هیــأت وزیــران اســت کــه در صــورت 
تصویــب در جلســه چهارشــنبه چهــار آبان مــاه، به ســرعت 

ــود.  ــم ب ــی شــدن آن خواهی شــاهد عملیات
رئیــس کمیتــه امــداد گفــت: توســعه زنجیره هــا یکــی از 
راهبردهــای مهــم کمیتــه امــداد بــرای پایــداری مشــاغل 
اســت. در ایــن راســتا در زنجیــره نوغــان داری، امســال 
نیــز ۵۰۰ تــن پیلــه تــر توســط مددجویــان کمیتــه امــداد 
ــه امــداد  تولیــد شــده کــه ۱۷۴ تــن پیلــه توســط کمیت
ــط  ــا متوس ــوار ب ــرای ۳۵۰۰ خان ــده و ب ــداری ش خری
درآمــد ۱۲.۵ میلیــون تومــان اشــتغال زایی شــده اســت. 
ایــن میــزان در ســال گذشــته ۹۸ تــن بــوده کــه امســال 

بــا رشــد ۷۷ همــراه بــوده اســت. 
ــی  ــه فراوان ــا توجــه ب ــن ب ــه داد: همچنی ــاری ادام بختی
ــه و  ــداد، تفاهم نام ــه ام ــروری در کمیت ــای دامپ طرح ه
قــرارداد اجــرای زنجیــره تولیــد دام و طیــور بــه ظرفیت 
ــی  ــتاد اجرای ــا س ــداری ب ــرح دام ــزار ط ــاالنه ۴۰ ه س

ــتاد  ــده اســت. س ــام)ره( امضــا ش ــان حضــرت ام فرم
اجرایــی در ایــن تفاهم نامــه راهبــری کالن بخــش 
مهمــی از طــرح هــای دامپــروری کمیتــه امــداد را بــر عهده 
خواهــد داشــت. اجــرای ایــن تفاهــم نامه در ســه اســتان 
اصفهــان، خراســان جنوبــی و سیســتان و بلوچســتان آغــاز 

شــده اســت.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــعار ســال و بــه منظــور 
دانش بنیــان  شــرکت های  ظرفیــت  از  بهره گیــری 
ــه ویــژه در حــوزه  ــرای پشــتیبانی از مشــاغل خــرد ب ب
مددجویــان  و  شــده  امضــا  تفاهم نامــه ای  بــازار، 
ــه عنــوان یکــی از  ــه شــکل آزادکاری ب کمیتــه امــداد ب
شــکل های نویــن مشــاغل، مشــغول بــه کار می شــوند. 
ــروش  ــه ف ــک مجموع ــا ی ــه ای ب ــن تفاهم نام همچنی
ــر از  ــاس آن ۹۰۰ نف ــر اس ــه ب ــده ک ــد ش ــن منعق آنالی
مجریــان طرح هــا، موفــق بــه راه انــدازی غرفــه در ایــن 

ــده اند. ــی ش ــگاه اینترنت فروش
تفاهم نامــه  بــه  اشــاره  بــا  امــداد  کمیتــه  رئیــس 
راه انــدازی نیروگاه هــای خورشــیدی در حضــور معــاون 
اول رئیــس جمهــور، تاکیــد کــرد: در یکســال ۴۰ هــزار 
ــار  ــان و اقش ــزل مددجوی ــیدی در من ــروگاه خورش نی
ــون  ــه تاکن ــن زمین ــدازی می شــود. در ای ــد راه ان نیازمن
ــرکت های  ــه ش ــایی و ب ــر شناس ــزار و ۶۰۰ نف ۲۳ ه
ــد  ــی و تعــداد ۶ هــزار نفــر تایی ــرق منطقــه ای معرف ب
شــده اند. بــه محــض پایــان بررســی صالحیــت 
ــکاران واجــد  ــی پیمان شــرکت های پیمــان کار و معرف
ــاز  ــز آغ ــروژه نی ــن پ ــی ای ــات اجرای ــرایط عملی ش
خواهــد شــد. البتــه بــه طــور عــادی و فراتــر از ایــن 
ــت.  ــده اس ــرا ش ــرح اج ــال ۶۵۵ ط ــه، امس تفاهم نام
بختیــاری بــا اعــالم آمادگــی کمیتــه امــداد بــرای 
همراهــی  صــورت  در  بیشــتر  تســهیالت  جــذب 
بانک هــا، خواســتار تســریع در پرداخــت تســهیالت و 
اولویت دهــی بــه مســاله اشــتغال پــس از ازدواج شــد و 
گفــت: تســریع در تامیــن منابــع تبصــره ۱۸ ســال ۱۴۰۱ 
و مشــارکت وزارت کشــور و اســتانداران، تســهیل گری 
بانک هــا در موضــوع ضمانت هــا و تســریع دولــت 
در تصویــب بنــد مربــوط بــه صنــدوق ضمانــت 
کمیتــه امــداد، حــذف قاعــده تــوازن منابــع و مصــارف 
ــبه آن  ــا محاس ــتغال و ی ــای اش ــرای طرح ه ــا ب بانک ه
ــداد  ــه ام ــات کمیت ــر مطالب ــی، از دیگ ــورت مل ــه ص ب

ــان اســت. ــتغال مددجوی ــعه اش ــرای توس ب

معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد:  ◄

معاون اول رئیس جمهور مصوبه 
نامه  آیین  اصالح  به  مربوط 
دانش بنیان  تولید،  از  حمایت 
حوزه های  در  اشتغال  آفرین  و 
اقتصاد و صنعت را امضا و ابالغ 

کرد. 
به گزارش بازارکار، محمد مخبر 
معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به اصالح آیین نامه 
حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه های اقتصاد 

و صنعت را امضا و ابالغ کرد.
به موجب اصالح آیین نامه یاد شده، سازمان امور مالیاتی کشور 
موظف است معادل هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها و 
مؤسسات متقاضی را که به تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمهور رسیده است، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب کند 
به نحوی که معادل هزینه های تحقیق و توسعه از مالیات قطعی 

شده همان سال یا سال های آتی شرکت های یاد شده کم شود.
همچنین هیات دولت وزیران در ۲۴ مهر ماه امسال، به منظور 
توجه نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با 
پیشنهاد اصالح آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین 

در حوزه صنعت، معدن و تجارت هم موافقت کرد.
توسعه  منظور  به  است  مجاز  صمت  وزارت  اساس  این  بر 
نوآوری، در چهارچوب  فناوری و  بنیان و  دانش  فعالیت های 
قوانین و مقررات نسبت به ایجاد )۴۰( شهرک فناوری جدید 
در پنج سال، از محل اعتبارات مصوب مربوط که مکان و حوزه 

فعالیت آن توسط این وزارتخانه تعیین می شود، اقدام کند.
همچنین ایجاد مدارس و هنرستان های دانش بنیان و هوشمند 
توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت براساس آمایش وزارتخانه های یاد شده و با 

رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
اصالح آیین نامه حمایت از تولید، دانش  بنیان 

و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد
همچنین معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به اصالح آیین 
نامه حمایت از تولید، دانش  بنیان و اشتغال  آفرین در حوزه اقتصاد 

را امضا و ابالغ کرد. 
به گزارش بازارکار به نقل از »پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت« 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۱، با پیشنهاد معاونت 
حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصالح آیین نامه حمایت از تولید، 

دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد موافقت کرد.
به موجب اصالح آیین نامه یاد شده، سازمان امور مالیاتی کشور 
موظف است معادل هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها و 
مؤسسات متقاضی را که به تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمهور رسیده است، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نماید به نحوی 
که معادل هزینه های تحقیق و توسعه از مالیات قطعی شده همان 

سال یا سال های آتی شرکت های یاد شده کم شود.

معاون آموزشــی وزارت بهداشت از 
دریافــت مجــوز بــرای جــذب هزار 
عضــو هیــات علمــی در وزارت 
بهداشــت خبر داد و گفــت: درصدد 
هســتیم تا چنــد مــاه آینــده موافقت 
ــات  ــو هی ــزار عض ــه ه ــذب س ج

علمــی دیگــر را بگیریــم.
ــل از  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
وزارت بهداشــت، دکتــر ابوالفضــل 
باقــری فــرد بــا بیــان این مطلــب در 

جمــع مدیــران و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی زنجــان و تاکید 
بــر ایــن کــه آمــوزش رکــن اصلــی دانشگاه هاســت و بــدون آمــوزش توســعه 
پایــدار ایجــاد نخواهــد شــد، گفــت: مهم تریــن منابع هر کشــور ســرمایه انســانی آن 
اســت و بهتریــن ســرمایه انســانی نخبــگان و اعضــای هیات علمــی در دانشــگاه ها 

هســتند کــه تکریــم آنهــا وظیفــه همه مســئوالن کشــور اســت.
معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهدای مدافع 
ــرد:  ــد، خاطــر نشــان ک ــان در دوران کووی ــر از زحمــات کادر درم ســالمت و تقدی
حــدود ۲۱ هــزار عضو هیــات علمی در وزارت بهداشــت حضــور دارنــد و ۲۵۴ هزار 
دانشــجو در رشــته های مختلــف وابســته بــه پزشــکی تحصیــل مــی کننــد، بنابرایــن 
بایــد تکریــم اســاتید و نخبــگان دانشــگاه هــا بیشــتر از گذشــته  مــورد توجــه قــرار گیرد.
وی گفــت: بحــث حمایــت از اســتادان و نخبــگان و توجــه بــه مســائل رفاهــی 
آنهــا از چنــد مــاه پیــش در شــورای انقــالب فرهنگــی آغــاز شــد و پیشــنهادهایی 
در زمینــه افزایــش حقــوق، حــذف ســقف پرداخــت، تامیــن مســکن اعضــای 
ــز  ــرای اســتادان و تجهی ــی ب ــای مطالعات ــات علمــی، بورســیه و فرصــت ه هی

آزمایشــگاه هــا بــه ویــژه بــرای رشــته هــای علــوم پایــه مطــرح شــده اســت.
ــره وری در  ــت و به ــی، عدال ــه تعال ــری برنام ــه پیگی ــاره ب ــا اش ــرد ب ــری ف باق
آمــوزش افــزود: کیفیــت و آمــوزش پزشــکی در ایــران مــورد تاییــد فدراســیون 
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــه خاط ــن افتخــار ب ــوزش پزشــکی اســت و ای ــی آم جهان

ــت. ــه اس ــالمت در عرص ــام س ــوزه نظ ــوزش در ح آم
ــی در وزارت  ــات علم ــو هی ــزار عض ــذب ه ــرای ج ــوز ب ــت مج وی از دریاف
ــت  ــده موافق ــاه آین ــد م ــا چن ــزود: درصــدد هســتیم ت ــر داد و اف بهداشــت خب
جــذب ســه هــزار عضــو هیــات علمــی دیگــر را بگیریــم تــا کمبــود اعضــای 

ــوم پزشــکی برطــرف شــود. ــات علمــی در دانشــگاه هــای عل هی
معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت اظهــار کــرد: از دیگــر اقدامــات در راســتای 
خدمــت رســانی بــه مــردم، توســعه رشــته هاســت کــه بایــد مــورد بازبینــی قــرار 

گیــرد و تقویــت رشــته هــا بــر اســاس ســند متــوازن، انجــام شــود.
وی بــا اشــاره بــه بازنگــری آییــن نامــه جــذب و ارتقــای اعضــای هیــات علمــی 
گفــت: نقــش ارتقــای افــراد در راســتای ارتقــای دانشــگاه و توســعه نــوآوری و 

فنــاوری بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
باقــری فــرد بــه پذیــرش چهــار هــزار دانشــجو در نوبــت اول آزمــون دســتیاری 
ــی ســابقه در تاریــخ وزارت بهداشــت دانســت و  امســال اشــاره کــرد و آن را ب
گفــت: افزایــش ظرفیــت رشــته هــای پزشــکی و دندانپزشــکی نیازمنــد تکمیــل 

زیرســاخت هاســت.

دعوت به همکاری

بخش اول : شرایط عمومی 
الف- داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران؛ 

ب- اعتقـاد بـه نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران و دیـن مبیـن اسـالم  یـا یکـی از ادیـان مصـرح 
درقانـون اساسـی؛ 

پ- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ 
ت- دارا بـودن دانشـنامه/گواهینامه موقـت فراغـت از تحصیـل و گواهـی پایـان طـرح در مقطـع 

تحصیلـی مربوطـه بـرای انجـام وظایـف و مسـئولیت های شـغل مـورد نظـر؛ 
ث- دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه )دوره ضرورت( یا معافیت قانونی دائم برای آقایان؛ 

ج- داشتن سالمت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کاری که بکارگیری می شوند؛ 
چ- عدم اعتیاد به مواد مخدر و قرص های روانگردان؛ 

ح- نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر؛ 
خ- عدم وجود هرگونه ممنوعیت بکارگیری همچون عدم محکومیت به مجازات های اخراج، بازنشستگی، 

باز خرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی توسط آراء مراجع قضایی و یا قانونی ذیصالح؛ 
د- داوطلبـان بکارگیـری در زمـان ثبت نـام نبایـد جـزء نیروهـای بازخریـد خدمت و یا بازنشسـته 

سـا یـر دسـتگاه های اجرایی باشـند؛ 
ذ- عدم اشـتغال و همچنی ن نداشـتن تعهد خدمت به دولت، شـرکت های دولتی و سـازمان های 
وابسـته بـه دولـت و موسسـاتی که شـمول قانـون بر آنها مسـتلزم ذکر نام اسـت، به هنـگام انعقاد 

قرارداد کار معین و شـروع بکار در شـهرداری الزامی می باشـد؛ 
تبصـره ۱: مسـئولیت قبـول یـا عـدم قبـول اسـتعفای پذیرفتـه شـده نهایـی بـر اسـاس قوانیـن و 
مقـررات مربوطـه توسـط دسـتگاه اجرایـی، در زمـان انعقـاد قـرارداد پیمانـی و یـا صـدور حکـم 

کارگزینـی، بـه عهـده داوطلـب پذیرفتـه شـده آزمـون می باشـد. 
تبصـره ۲ :نحـوه تشـخیص شـرایط افـراد بـدوا براسـاس خوداظهـاری می باشـد. علیهـذا چنانچـه 
حسـب اسـتعالمات انجـام شـده خـالف آن اثبـات شـود، افـراد موصـوف در هـر مرحلـه از مراحل 

بکارگیـری کـه باشـند حـذف و افـراد حائـز شـرایط بعـدی جایگزیـن خواهند شـد. 
ر- دارا بودن حداقل بیسـت )۲۰( سـال تمام برای کلیه داوطلبان و حداکثر سـی )۳۰(سـال برای 
دارنـدگان مـدارک تحصیلـی دیپلـم و کاردانـی، حداکثـر سـی و سـه )۳۵( سـال بـرای دارندگان 

مـدرک تحصیلی کارشناسـی و باالتر. 
تبصره ۳ : حداکثر سن داوطلبان شغل آتش نشان بیست و پنج )۲۵( سال می باشد. 

تبصـره ۴ : جانبازان، آزادگان، فرزندان شـهدا، فرزندان جانبازان بیسـت و پنـج )۲۵( درصد و باالتر و 
فرزندان آزادگان یک سـال اسـارت و باالتر، از شـرط حداکثر سـن معاف می باشـند. 

تبصـره ۵ : مـوارد ذیـل به شـرط ارائه مـدارک و مسـتندات الزم از مراجع ذی ربط، به حداکثر سـن 
مقـرر در » بنـد ر«اضافـه خواهنـد شـد؛ )شـغل های آتش نشـان و راننده آتش نشـان مشـمول موارد 

ذیل نمی شـود( 
- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال؛ 

- داوطلبانـی کـه در جبهه هـا بـه طـور داوطلبانـه خدمـت نموده انـد بـه میـزان حضـور در جبهـه 
و همچنیـن مـدت زمـان بسـتری شـدن و یـا اسـتراحت پزشـکی رزمنـدگان داوطلـب در اثـر 

جبهه هـا؛  در  مجروحیـت 
- داوطلبانـی کـه بـه صـورت غیررسـمی و تمـام وقـت در وزارتخانه ها و موسسـات و شـرکت های 
دولتـی، بانک هـا و شـرکت های تحـت پوشـش آنهـا، شـرکت های بیمه هـای دولتـی، شـهرداری ها 
و موسسـات و شـرکت های دولتـی کـه شـمول قانـون بـر آنهـا مسـتلزم ذکر نام اسـت، موسسـات 
و شـرکت های ملـی و مصـادره شـده کـه بـه نحـوی از بودجـه و کمـک دولـت اسـتفاده می کنند، 
نهادهـای انقـالب اسـالمی و شـرکت های تحـت پوشـش آنهـا از تـار یـخ ۱۳۵7/۱۱/۲۲ به خدمت 

اشـتغال داشـته اند بـه میـزان مدت خدمـت غیررسـمی آنها؛ 
- بـه ازای تاهـل بـه میـزان یـک )۱( سـال و نیـز داشـتن هـر فرزنـد بـه میـزان یـک )۱(سـال و 
حداکثـر تا سـقف پنج )۵ (سـال مشـروط بـه اینکه نرخ بـاروری شهرسـتان محـل زادگاه داوطلب 

یـا فرزنـد، بـاالی ۲۵ نباشـد؛ )موضـوع قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیت( 
تبصـره ۶ : مـالک عمـل بـرا ی محاسـبه تاریـخ گواهـی فراغـت از تحصیل)تاریـخ فـارغ التحصیلی 
منـدرج در متـن گواهینامـه موقـت یـا دانشـنامه( ، معافیت دائـم )تاریخ مندرج در قسـمت صدور 
کارت معافیـت دائـم( و پایـان خدمت نظام وظیفـه )تاریخ مندرج در قسـمت خاتمه خدمت کارت 

پـا یـان خدمـت( آخـر یـن روز ثبت نـام و بـرای سـن افـراد، اولیـن روز ثبت نام خواهـد بود.

بخش دوم : شرایط اختصاصی 
۱ -رشـته های تحصیلـی مـورد نیـاز، براسـاس رشـته های تحصیلـی منـدرج در شـرایط احـراز 

مشـاغل خواهـد بـود. 
مـدارک تحصیلـی موسسـات آموزش عالی که مورد تائیـد وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری و وزارت 

بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی می باشـد مالک عمـل خواهد بود. 
۲ -مـدرک تحصیلـی متقاضیـان صرفـا بر اسـاس مقاطـع و رشـته های تحصیلی منـدرج در آگهی 

بود.  منتشـره خواهد 
تبصره ۱ : ارائه مدارک معادل و افتخاری به عنوان مدرک تحصیلی معتبر مالک عمل قرار نمی گیرد. 
۳ -داوطلبـان صرفـا در صورتـی می تواننـد در ایـن آزمـون ثبت نـام نماینـد کـه عنـوان مقطـع 
تحصیلـی، رشـته تحصیلـی و یـا گرایـش رشـته تحصیلی آنان به طـور کامل و به صورت مشـخص 
در شـرایط احـراز مشـاغل ذکر شـده باشـد. لـذا داوطلبانی که مقطـع تحصیلی، رشـته تحصیلی و 

یـا گرایـش رشـته تحصیلی آنهـا در آگهـی درج نشـده باشـد، از ثبت نام 
خـودداری نماینـد. بدیهـی اسـت در هـر مرحلـه از فراینـد جـذب و بکارگیری مشـخص گردد که 
مقطـع تحصیلـی، رشـته تحصیلـی و یـا گرایـش تحصیلـی آنهـا بـا شـرایط ذکـر شـده در آگهـی 
منطبق نباشـد، از سـایر فرایند اسـتخدام حذف شـده  و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. 
توجـه : اگـر رشـته تحصیلـی بـدون گرایش ذکر شـده باشـد صرفا رشـته تحصیلی بـدون گرایش 
مـالک عمـل بـوده و در صورتی که رشـته تحصیلی با گرایش های مشـخص ذکر شـده باشـد فقط 
آن رشـته تحصیلـی بـا گرایشـهای ذکـر  شـده مالک عمـل خواهد بـود. لـذا داوطلبـان موظف اند 
در زمـان ثبت نـام بـا توجـه بـه شـرایط اعـالم شـده دقـت کافـی بـه عمـل آورده و از ثبت نـام در 
شـغل هایی کـه واجـد شـرایط نیسـتند، خـودداری نماینـد. ضمنـا مـدارک تحصیلی آن دسـته از 
متقاضیـان آزمـون کـه دارای عبـارات کارشناسـی حرفه ای، مهندسـی فنـاوری، مهندسـی فناوری 
ارشـد، علمی-کاربـردی، مهندسـی تکنولـوژی و کارشناسـی حرفـه ای می باشـند نیـز بـه عنـوان 

رشـته های تحصیلـی منـدرج در آگهـی مـورد قبول می باشـد. 
۴ -معافیـت پزشـکی خدمـت ز یرپرچـم داوطلبـان در صورت قبولـی در آزمون اسـتخدامی کتبی 
و مصاحبـه پـس از تأئیـد واحـد طـب کار مربوطـه مبنـی بـر توانائـی انجام امـور مربـوط در عنوان 

شـغلی مـورد تقاضـا قابـل پذیرش خواهـد بود. 
نـام در رشـته شـغلی مشـاغل عملیاتـی  : دارنـدگان معافیـت پزشـکی، حـق ثبـت  تبصـره ۲ 

ندارنـد.  را  آتش نشـان(  راننـده  و  آتش نشانی)آتش نشـان  
۵ -داشـتن گواهینامـه پایـه ۲ بـرای کلیه متقاضیان رشـته شـغل آتش نشـان و گواهینامـه پایه ۱ 

بـرای کلیـه متقاضیـان راننده آتش نشـان الزامی اسـت. 
تبصـره ۳ : متقاضیـان رشـته شـغلی آتش نشـان و راننـده آتش نشـان، می بایسـت تـا آخـر ین روز 

ثبت نـام گواهینامـه رانندگـی خـود را اخذ نموده باشـند.
بخش سوم : الزامات، امتیازات و سهمیه های قانونی 

۱ -ایثارگران سهمیه بیست و پنج )۲۵ ( درصد 
ایثارگـران سـهمیه بیسـت و پنـج )۲۵( درصـد مـاده )۲۱( قانـون جامـع خدمـات رسـانی بـه 

 : ایثارگـران شـامل مـوارد زیـر  می باشـند 
- جانبازان؛ 
- آزادگان؛ 

- همسر و فرزندان شهدا؛ 
- همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر؛ 

- همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال اسارت؛ 
- پدر، مادر، خواهر و برادر شهید؛ 

 حسـب مـاده )۲۱ )قانـون جامـع خدمـات رسـانی بـه ایثارگـران، بیسـت و پنـج درصـد )۲۵ ٪ (
سـهمیه بکارگیریـی بـه مشـمولین این بخـش اختصـاص دارد. 

نکتـه مهـم: صرفـا ایثارگرانی مجازند از سـهم یـه بکارگیـری ی ۲۵ ٪بهره مند شـوند که وضعیت 
شـغلی آنان در فرآیند

ثبت نام و برگزاری آزمون بکارگیری در سیستم سجایا »بیکار« ثبت شده باشد. 
تبصـره ۱ :مشـمولین سـهمی ه ۲۵ ٪ایثارگـران مجـاز به بهره مندی از سـهمیه بکارگیری یا سـایر 
ایثارگـران و یـا بالعکـس نمی باشـند. بـه عبـارت دیگـر هر یـک از داوطلبـان می باسـت در صورت 
مشـمول بـودن، صرفـا از یـک سـهمیه بکارگیری مشـخص شـده اسـتفاده نماید. بدیهی اسـت در 

ایـن صـورت مشـمولین سـهمیه ۲۵ ٪ایثارگران، جهت اسـتفاده از سـهمیه اختصاصـی خود صرفا 
باید مشـاغل مشـخص شـده جهـت این سـهمیه را انتخـاب نمایند. 

تبصره ۲ :به کلیه ایثارگران بیکار مشمول سهمیه بکارگیری ۲۵ درصد ایثارگران توصیه می شود برای 
حصول اطمینان از چگونگی امکان بهره مندی خود از سهمیه بکارگیری حداقل ۲۵ ٪ قبل از ثبت نام 
با مراجعه به سایت ایثار و یا در صورت نیاز به بنیاد شهید و امور ا یثارگران محل پرونده، نسبت به 

مشخص شدن وضعیت شغلی خود و در صورت لزوم اصالح آن اقدام نمایند. 
تبصـره ۳ :باتوجـه بـه هماهنگـی بـه عمـل آمـده بـا بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران عنوان شـغلی 
خدمـت مـورد تقاضا جهت مشـمولین سـهمیه ۲۵ ٪ایثارگران از سـهمیه سـایر داوطلبان تفکیک 
گردیـده و داوطلبـان ایثارگـر مشـمول ا یـن سـهمیه، بـرای اعمـال سـهمیه مذکـور صرفـا بایـد 
مشـاغل مشـخص شـده بـرای ا ین سـهم یـه را انتخاب نماینـد. لـذا بکارگیری  نیروهای مشـمول 
سـهمیه ۲۵ درصـد در صـورت ثبت نـام و شـرکت در آزمـون، حسـب باالتـر یـن نمـرات فضلی در 
شـغل محل هـای مربـوط بـه ایـن سـهمیه و انجـام مصاحبـه و احـراز شـرایط عمومـی گـز ینـش 

امـکان پذیـر خواهـد بود. 
 ۲ -ایثارگـران سـهمیه پنـج )۵ ( درصـد ایثارگران سـهمیه پنج)۵ (درصد مـاده )۲۱ (قانون جامع 

خدمـات رسـانی به ایثارگران شـامل موارد زیر میباشـند : 
- رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها؛ 

- همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها؛ 
- فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد؛ 
- فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت؛ 

تذکر: مراجع تائید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از: 
۱ .معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛ 

۲ .معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسیجیان 
و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛

۳ .معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران؛ 
سـهمیه   )٪ ۵( درصـد  پنـج  ایثارگـران،  بـه  )قانـون جامـع خدمات رسـانی   ۲۱( مـاده  حسـب 

دارد.  اختصـاص  بخـش  ایـن  مشـمولین  بـه  بکارگیریـی 
تبصـره ۱ : بکارگیـری نیروهـای مشـمول سـهمیه ۵ درصـد در صـورت ثبت نـام و شـرکت در 
آزمـون، حسـب باالتریـن  نمـرات فضلی در شـغل های مربـوط به این سـهمیه و انجـام مصاحبه و 
احـراز شـرا یـط عمومـی گز ینش امـکان پذیـر خواهد بود. بدیهی اسـت مشـمولین سـهمیه ۵ ٪ 
ایثارگـران، جهـت اسـتفاده از سـهمیه اختصاصـی خـود صرفا باید مشـاغل مشـخص شـده جهت 

ایـن سـهمیه را انتخـاب نمایند. 
 نکات مربوط به مشمولین قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 

نکتـه ۱ : ایثارگـران متقاضـی اسـتفاده از سـهمیه بکارگیـری موضـوع مـاده )۲۱( قانـون جامـع 
خدمات رسـانی بـه ایثارگـران صرفـا از یکـی از سـهمیه های مشـخص شـده بـر اسـاس ضوابـط 

مربوطـه مـی تواننـد اسـتفاده کننـد. 
نکتـه ۲ : جانبـازان، آزادگان، فرزنـدان شـهدا، فرزندان جانبازان بیسـت و پنـج )۲۵( درصد و باالتر 
و فرزنـدان آزادگان یـک سـال اسـارت و باالتر، از شـرط حداکثر سـن معاف بوده و در صـورت ثبت نام 

و موفقیـت در آزمـون )کتبـی و مصاحبـه( به میزان سـهمیه تخصیصی بکارگیری خواهند شـد. 
نکتـه ۳ : رعـا یـت شـرایط علمـی )مقطـع و رشـته تحصیلـی ( حسـب مـوارد منـدرج در آگهی و 
همچنیـن احـراز شـرایط عمومـی گـز ینـش قبـل از بکارگیـری نیـرو از محـل سـهمیه ا یثارگران 

میباشـد.  الزامی 
نکتـه ۴ : احـراز شـرایط عمومـی گزینـش قبـل از بکارگیـری نیـرو از محـل سـهم یـه ا یثارگـران 

الزامـی می باشـد. 
نکتـه ۵ : پـس از آزمـون کتبـی و معرفـی داوطلبـان برای بررسـی مـدارک و مصاحبه در سـهمیه 

مشـخص شـده، امـکان تغییـر سـهمیه معرفی شـده داوطلبان وجـود نخواهد داشـت. 
 داوطلبان جهت ثبت و اطالعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایند.

www. hrtc.ir
https://bazarekar.ir/44764
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معــاون تربیــت و آمــوزش پلیــس پایتخــت 
ــز ۱۶۵ کارگاه  ــداث و تجهی ــه اح ــاره ب ــا اش ب
محیــط واقعــی کار گفــت: در ســال جــاری 
ــای  ــه در دوره ه ــزار ســرباز وظیف ــش از ۲ ه بی

کردنــد. شــرکت  مهارت آمــوزی 
تهــران،  پلیــس  از  بــازارکار  گــزارش  بــه 
اشــاره  بــا  ناصری نــژاد  علیرضــا  ســرهنگ 
و  هــر حرفــه  در  مهارت آمــوزی  اینکــه  بــه 
بســیاری  راهگشــای  می توانــد  تخصصــی 
بــا  افــراد  افــزود:  باشــد،  نیازمندی هــا  از 
مهارت هایــی کــه فــرا می گیرنــد می تواننــد 
ــزی  ــده برنامه ری ــود در آین ــتغال خ ــرای اش ب

کننــد.
ــق  ــربازی موف ــیب س ــراز و نش ــر ف ــه در دوران پ ــی ک ــزود: جوان وی اف
ــق داده و از  ــی وف ــه خوب ــت ب ــرایط خدم ــا ش ــود را ب ــد خ ــد و بتوان باش
ــت  ــود، نهای ــه کشــور خ ــه ب ــت صادقان ــرای خدم ــش رو ب ــای پی فرصت ه
ــوده و  ــز مســئولیت پذیر ب ــده نی ــرد، شــکی نیســت کــه در آین بهــره را بب

ــود. ــد ب ــواده خــود خواه ــرای کشــور و خان ــد ب ــردی مفی ف
معــاون تربیــت و آمــوزش تهــران بــه برگــزاری دوره هــای مهــارت 

ســازمان  حــوزه  در  معاونــت  ایــن  آمــوزی 
ــاد  ــازمان جه ــکاری س ــا هم ــه ای ب ــی و حرف فن
ــازمان  ــان، س ــازمان ورزش و جوان ــاورزی، س کش
ــات و ارتباطــات، ســازمان هــال  ــاوری اطاع فن
احمــر و دوره هــای فرهنگــی و هنــری اشــاره 
ــزار و ۸۴۰  ــاری ۲ ه ــال ج ــت: در س ــرد و گف ک
ــای  ــی در دوره ه ــن فرمانده ــربازان ای ــن از س ت

ــد. ــرکت کردن ــوزی ش ــارت آم مه
ناصری نــژاد بــه راه انــدازی، تقویــت و تجهیــز 
۱۶۵ کارگاه محیــط واقعــی کار در رشــته های 
ــف  ــای مختل ــل یگان ه ــی در داخ ــی و خدمات فن
پلیــس تهــران اشــاره کــرد و افــزود: بــرای 
ــرکت  ــا ش ــن دوره ه ــه در ای ــربازانی ک ــه س هم

کرده انــد، گواهینامه هــای مهــارت صــادر شــده اســت.
ــان رســمی  ــن از کارکن ــر ســربازان، ۴۵ ت ــاوه ب ــرد: ع وی خاطرنشــان ک
ایــن پلیــس در دوره هــای مربیگــری ســازمان فنــاوری اطاعــات و 
ــته های  ــری در رش ــه مربیگ ــرده و گواهینام ــرکت ک ــران ش ــات ته ارتباط

کرده انــد. دریافــت   CBT و   ICT

بیش از ۲ هزار سرباز پلیس تهران در کارگاه های مهارت آموزی شرکت کردند

معاون تربیت و آموزش پلیس پایتخت:

بــا عنایــت بــه تنــوع و تکثــر وظایــف و رســالت های 
گســترده مجموعــه بــزرگ وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــه  ــیع جامع ــف وس ــه طی ــت ب ــا عنای ــی و ب اجتماع
ــل  ــای گوناگون،چه ــه در حوزه ه ــن وزارتخان ــدف ای ه
برنامــه عملیاتــی نوآورانــه در راســتای تحــول بنیادین 
ــدی  ــد بع ــی چن ــی حاکمیت ــتگاه اجرای ــن دس در ای

ــوند؛ ــنهاد می ش ــرح زیر،پیش ــه ش ب
الف؛درحوزهتعاونوتعاونیها

ــب و  ــاد کس ــه »ایج ــک ب ــرای کم ــدام ب ــزی و اق ۱.برنامه ری
کارهــای تعاونــی خوشــه ای«و »خوشــه ها و شــبکه هــای 
ــی« در راســتای توانمندســازی و بهــره وری  کســب و کارتعاون
ــرای  ــازی ب ــا و بسترس ــاب آوری آنه ــش ت ــا و افزای تعاونی ه
توســعه  در  تعاونی هــا  نقــش  و  ســهم  نمــودن  مضاعــف 

ــور  ــی کش ــادی و اجتماع اقتص
کارجویــان  ســازماندهی  بــرای  اقــدام  و  ۲.برنامه ریــزی 
قالــب  در  مهارت آموختــه  دانشــگاهی  فارغ التحصیــل 
ــه بســته جامــع  ــی و ارائ ــه تعاون کســب و کارهــای کارآفرینان
تعاونی هــای  و  جوانــان  تعاونی هــای  ویــژه  مشــوق های 

ــان ــش بنی دان
ــاون  ــی های تع ــاد کرس ــرای« ایج ــدام ب ــزی و اق 3.برنامه ری
و کارآفرینــی در کلیــه دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش 
ــی کشــور«به منظــور ترویــج و توســعه فرهنــگ تعــاون و  عال
کارآفرینــی در میــان دانشــجویان و کمــک بــه ایجــاد »کســب 
و کارهــای تعاونــی دانشــجویی« بــا رویکــرد ایجــاد پیونــد بیــن 
ــوآور و  ــاق، ن ــجویان خ ــت دانش ــازارکار و تربی ــگاه و ب دانش
کارآفریــن و زمینــه ســازی بــرای اشــتغال پذیــری کارآفرینانــه 

دانشــجویان
اقــدام بــرای ایجــاد رشــته دانشــگاهی  ۴.برنامه ریــزی و 
تعــاون و توســعه اقتصــادی در مقاطــع تحصیلــی کارشناســی 
ــی  ــای متول ــا وزارت ه ــازنده ب ــل س ــری و تعام ــد و دکت ارش
ســه  درس  ایجــاد  منظــور  بــه  رســمی  آموزش هــای 
ــه  ــی«در کلی ــاون و کارآفرین ــی تع ــا مبان ــنایی ب واحدی«آش

تحصیلــی رشــته های 
ــه  ــد و نهادین ــت نظام من ــرای حمای ــدام ب ــزی و اق ۵.برنامه ری
از زنجیــره هــای تامیــن و زنجیره هــای ارزش در کســب و 
کارهــای تعاونــی و ایجــاد پیونــد معنــی دار بیــن تعاونی هــای 
تــا  نوپدیــد  بزرگ)تعاونی هــای  تعاونی هــای  و  نوظهــور 
ــت  ــزرگ فعالی ــد تعاونی هــای ب ــی، تحــت برن ــان خودکفای زم

ــود( ــد نم خواهن
ــرد و  ــاغل خ ــازماندهی مش ــرای س ــدام ب ــزی و اق ۶.برنامه ری
مادرتخصصی)تعاونی هــای  تعاونی هــای  قالــب  در  خانگــی 
ــک  ــرای کم ــب ب ــی مناس ــازی تقنین ــاز( و بسترس ــن نی تامی
ــای  ــی و هلدینگ ه ــای هلدینگ ــعه تعاونی ه ــاد و توس ــه ایج ب

ــی ــی موضوع تعاون
7.برنامه ریــزی و اقــدام بــرای ایجــاد تعاونی هــای زراعــی 
در روســتاها و بسترســازی بــرای یکپارچه ســازی اراضــی 
کشــاورزی تحــت مدیریــت تعاونی هــا )کلیــه روســتاییان 
در تعاونی هــای اراضــی یکپارچه شــده هــم عضــو و هــم 

ــود( ــد ب ــاغل خواهن ــم ش ــهامدار و ه س
ــای  ــعه تعاونی ه ــاد و توس ــرای ایج ــدام ب ــزی و اق ۸.برنامه ری
از اراضــی ملــی و بــا  انبوه ســازی مســکن بــا اســتفاده 
حمایــت  و  باکیفیــت  و  ارزان  مســکن  تولیــد  رویکــرد 
و  احیــا  منظــور  بــه  محلــه  مســکن  تعاونی هــای  از 
بارویکــرد  فرســوده  ســاختمان های  بازســازی  و  مرمــت 
ســاختمان ها سبزســازی  و  هوشمندسازی،صنعتی ســازی 

9.برنامه ریــزی و اقــدام بــرای بازتعریــف نقــش و جایــگاه 
تعاونی)اتحادیه هــا و نهــاد  تشــکل ها و ســازمان های مــردم 
اتاق هــای تعــاون( بــا رویکــرد افزایــش نقــش و جایــگاه 

ــل وزارت  ــه تعام ــش بهین ــان و افزای ــی آن ــه ای و صنف حرف
ــا ــا آنه ــی ب ــاه اجتماع تعاون،کارورف

۱۰. برنامه ریــزی و اقــدام بــرای ایجــاد وحــدت فرماندهــی در 
حــوزه تعــاون و تعاونی هــا از طریــق بهســازی ســاختار حمایــت 
ــاه  ــاون، کارورف ــوزه وزارت تع ــتایی در ح ــای روس از تعاونی ه
اجتماعی)اضافــه شــدن ســاختار ســازمان تعــاون روســتایی بــه 

ســاختارمعاونت امورتعــاون وزارت تعاون،کارورفــاه اجتماعــی(
۱۱. برنامه ریــزی و اقــدام بــرای ایجــاد شــبکه سراســری 
افزایــی  تــوان  بارویکــرد  محلــی  مصــرف  تعاونی هــای 
تعاونی هــای مصــرف کنونــی و افزایــش تــوان رقابــت ســازنده 
ــود از  ــبکه ای موج ــای ش ــب و کاره ــا کس ــا ب ــت آنه و مثب
ــای  ــگ در تعاونی ه ــال مارکتین ــام دیجیت ــعه نظ ــق توس طری
مصــرف ملــی و ایجــاد برندملــی تعاونــی بــه عنــوان یــک برنــد 

ــه ای ــوری و منطق ــوب کش مطل
۱۲. برنامه ریــزی و اقــدام بــرای توانمندســازی معلولیــن و 
مددجویــان تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی از طریــق 
ســاماندهی آنــان در قالــب تعاونی هــای کارآفرینانــه و طراحــی 
و تنظیــم بســته جامــع مشــوق های کارآفرینــی اجتماعــی بــه 
ــیب  ــای آس ــتغال گروه ه ــعه اش ــرای توس ــازی ب منظوربسترس
ــعه  ــج و توس ــر تروی ــد ب ــا تاکی ــیب ب ــرض آس ــر و در مع پذی
فرهنــگ مســوولیت اجتماعــی در میــان کارآفرینــان و صاحبان 
کســب و کار و در کنــار آن برنامــه ریــزی و اقــدام برای توســعه 
حمایــت از اشــتغال و خوداتکایــی معلولیــن از طریــق اعطــای 
یارانــه دســتمزد بــه کارفرمایانــی کــه آنهــا را اســتخدام 
مینماینــد و کمــک بــه ایجــاد مشــاغل خــرد و خانگــی شــبکه 
ــه بازارهــای نهایــی ســازی شــده مددجویــان و اتصــال آنهــا ب
صاحبــان  ســاماندهی  بــرای  اقــدام  و  برنامه ریــزی   .۱3
ــندگان دوره  ــزد، فروش ــران روزم ــمی )کارگ ــاغل غیررس مش
گرد،کارگــران خانگــی و ...( در قالــب کســب و کارهــای 

تعاونــی موضوعــی
ــه  ــی ب ــازی قانون ــرای بسترس ــدام ب ــزی و اق ــه ری ۱۴. برنام
منظــور ایجاد«بانــک تعاونــی هــا«و حمایــت همــه جانبــه از تعاونی 
ــت  ــرای هدای ــه و بسترســازی ب ــال در حــوزه بیم ــای فع ــای ه ه
ســرمایه هــای کوچــک و دارایــی هــای خــرد بــه ســمت تعاونــی ها 
در راســتای مدیریت بهینــه نقدینگی و سیاســتگذاری بهینه الگوی 
ملــی تامیــن مالــی جمعــی تضمیــن شــده و تــاش ســازماندهی 

شــده بــرای حضــور تعاونیهــای کارآمــد  در بــازار بــورس 

ــب و  ــط کس ــاخص محی ــی سازی«ش ــی و عملیات ۱۵. طراح
کارهــای تعاونــی« در ایــران و اعــام ایــن شــاخص بــه اتحادیه 
بیــن المللــی تعاون)ICA(ودپارتمــان تعــاون ســازمان جهانــی 

)ILO(کار
ب؛درحوزهتوسعهاشتغالوکارآفرینی

ظرفیــت  ملی«نهضــت  طــرح  اجــرای  و  طراحــی   .۱۶
اســمی«)طراحی و اجــرای بســته جامــع مشــوق هــا در 
راســتای کمــک بــه احیــای بنــگاه هــای کســب و کار راکــد و 
نیمــه فعــال بــا رویکــرد تولیــد کاالهــا و خدمــات بــر اســاس 
ــا( ــمی آنه ــای رس ــده در مجوزه ــام ش ــمی اع ــت اس ظرفی

۱7. ارائــه  کارت اعتبــاری یارانــه ای مهــارت آمــوزی و شــغل 
یابــی بــه کارجویــان)کارت اعتبــاری هــر کارجــو بــه تناســب 
مــدرک تحصیلــی او بــه میــزان مشــخصی شــارژ خواهــد شــد 
و کارجویــان بــا اســتفاده از ایــن کارت بــرای کســب آمــوزش 
ــن  ــه ای و تامی ــی و حرف ــای فن ــارت ه ــی و مه ــای کارآفرین ه

هزینــه هــای کاریابــی اقــدام خواهنــد نمــود(
ــرد و  ــاغل خ ــعه مش ــرای توس ــدام ب ــزی و اق ــه ری ۱۸.برنام
خانگــی و حمایــت از کارآفرینــی خانوادگــی بــا رویکــرد 
ــان در  ــت آن ــق عضوی توانمندســازی شــاغلین خانگــی از طری
شــبکه هــای کســب و کار و ایجــاد پیونــد بیــن آنــان و مراکــز 
ــای  ــوزش ه ــه آم ــت از ارائ ــروش و حمای ــه و ف ــزرگ عرض ب
 NFTE و KAB  و SIYBکارآفرینــی بــر اســاس الگوهــای
و... بــه کارجویــان و عاقه منــدان بــه کارآفرینــی و طراحــی و 

ــی ــوق های کازآفرین ــع مش ــته جام ــم بس تنظی
۱9. بازطراحــی نظــام اعطــای مجــوز اشــتغال بــه اتبــاع 
خارجــی بــا رویکــرد تعییــن رســته هــا و رشــته هــای فعالیــت 

ــک مناطــق ــه تفکی ب
۲۰. هماهنگــی بــا ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری 
اســامی ایــران بــرای ترویــج و توســعه بیــش از پیــش فرهنگ 
کار و کارآفرینــی و ایجــاد شــبکه مســتقلی بــه منظــور ارایــه 
ــاعته  ــورت۲۴ س ــی بص ــب و کار و کارآفرین ــای کس آموزش ه
ــان و مشــتاقان  ــه همــه کارجوی در راســتای دسترســی عادالن

ــوب ــن و مطل ــای نوی ــه آموزش ه ــی ب کارآفرین
ــرای  ــاوری ب ــات و فن ــا وزارت علوم،تحقیق ــی ب ۲۱. هماهنگ

ــی ــای کانون ــب مهارت ه ــه کس ــجویان ب ــزام دانش ال
ــتقرار  ــی و اس ــرورت طراح ــه ای( و ض ــتگی های حرف )شایس
ــرآن  نظــام کارآمــوزی و کارورزی در حیــن تحصیــل عــاوه ب

بازطراحــی الگــوی کارآمــوزی و نظــام استاد،شــاگردی از 
ــازارکار  ــا ب ــگاه ب ــه و دانش ــن مدرس ــد بی ــاد پیون ــق ایج طری
ــوزان و کارورزان  ــت از کارآم ــع حمای ــته جام ــی بس و طراح
ــای  ــش مهارت ه ــری و افزای ــا رویکــرد توســعه اشــتغال پذی ب

ــی کارآفرین
ــن  ــاغل نوی ــت از مش ــرای حمای ــدام ب ــزی و اق ۲۲. برنامه ری
و مشــاغل آینــده بــا رویکــرد توســعه کســب و کارهــای 
ــی  ــان و گســترش مشــاغل مبتن ــش بنی ــی و دان ــتارت آپ اس
ــن  ــف قوانی ــی و بازتعری ــی و ارتباط ــای اطاعات ــر فناوری ه ب
و مقــررات موجــود و تدویــن قوانیــن جدیدکارآفرینانــه و 
همچنیــن برنامه ریــزی و اقــدام بــرای طراحــی و اجــرای 
ــت  ــف و هدای ــیر شغلی)کش ــت مس ــایی و هدای ــام شناس نظ

ــه ای( ــتعداد حرف اس
ج؛درحوزهروابطکار

۲3. برنامه ریــزی و اقــدام بــرای طراحــی و اجــرای نظــام 
ــی  ــزد ماتریس ــوی م ــی الگ ــتمزد منصفانه)طراح ــل دس حداق
ــروی  ــی نی ــر توانای ــر ب ــای موث ــن مولفه ه ــر گرفت ــا در نظ ب
ــوع و  ــزان مهارت،ن ــی، می ــته تحصیل ــدرک و رش ــر م کار نظی

ــتغال و ...( ــم اش ــت کار، اقلی ماهی
۲۴. برنامه ریــزی و اقــدام بــرای ایجــاد ســامانه سراســری 
بازرســی کار)اعــام ســامانه و شــماره تلفــن 3 رقمــی اعــام 
ــریع و  ــیدگی س ــتای رس ــای کار( در راس ــات محیط ه تخلف
کاهــش نابســامانی های مرتبــط بــا منابــع انســانی بنگاه-هــای 

ــب و کار کس
ــکاری  ــرای ایجــاد نظــام بیمــه بی ــدام ب ــزی و اق ۲۵. برنامه ری
ــوی  ــازی الگ ــان و بهس ــاغل و کارآفرین ــان مش ــژه صاحب وی

ــری ــزد بگی ــکاری مشــاغل م ــه بی بیم
۲۶. برنامه ریــزی و اقــدام بــرای تقویــت و توانمندســازی 
ــش  ــش نق ــرد افزای ــا رویک ــی ب ــری و کارفرمای ــکل های کارگ تش
آفرینــی آنــان در نظــام تصمیم ســازی و تصمیم گیــری نیــروی 
کار و بازطراحــی نقــش و جایــگاه آنــان در الگــوی بین المللــی 

ــته کار شایس
۲7. افزایــش تعامــات ســازمانی بــا نهادهــای بین المللــی کار 
نظیــر ILO و   ICA وGEM و ...در راســتای بهره منــدی 
ــای  ــازی مدل ه ــی و بومی س ــارب جهان ــش از تج ــش از پی بی
موفــق حمایــت از نیــروی کار اجــرا شــده در کشــورهای موفــق

د؛در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی و مهارت آموزی

ــگ  ــم فرهن ــی و تنظی ــرای طراح ــدام ب ــزی و اق ۲۸. برنامه ری
ــن اســتانداردهای فرهنــگ کار ــی مشــاغل و تدوی مل

۲9. برنامه ریــزی و اقــدام بــرای توانمندســازی کارگــران و 
خانواده هــای آنــان از طریــق طراحــی و اجــرای بســته جامــع 
آموزش هــای کارگــری و حمایــت از گســترش مراکــز ورزشــی 
و تفریحــی و بهداشــتی ویــژه کارگــران و کارفرمایــان و کمــک 
بــه ایجــاد و گســترش تعاونی هــای مســکن و مصــرف کارگــری 

ــوز و دانشــجوی کارگــران  ــدان دانش آم ــت از فرزن و حمای
3۰. برنامه ریــزی و اقــدام بــرای طراحــی و اجــرای نظــام 
حمایــت از توســعه اخــاق حرفــه ای در میــان صاحبــان 
مشــاغل و تدویــن ســنجه ها و شــاخص های اخــاق حرفــه ای در 
رســته هــا و رشــته های شــغلی گوناگــون و ترویــج و آمــوزش 
ــه  ــق ب ــوق های تخل ــته مش ــن بس ــه ای و تدوی ــاق حرف اخ

ــه ای ــاق حرف اخ
آســیب های  کاهــش  بــرای  اقــدام  و  برنامه ریــزی   .3۱
اجتماعــی در محیط هــای کار از طریــق تــوان افزایــی دانشــی 

کارگــران و گســترش نظام هــای علمــی مراقبتــی 
3۲. برنامه ریــزی و اقــدام بــرای ایجــاد پیونــد معنــی دار بیــن 
ماهیــت و هویــت کار و نظــام دســتمزدها در راســتای ترویــج و 
توســعه فرهنــگ درآمــد حــال و حــذف کــم کاری و بیــکاری  

نیــروی کار در محیــط کار
33. برنامه ریــزی و اقــدام بــرای افزایــش مهــارت آمــوزی 
و  آنــان  شــغلی  جایــگاه  ارتقــای  راســتای  در  کارگــران 
جلوگیــری از حــوادث و کاهــش هزینه هــای تامیــن اجتماعــی 
ــروی کار  ــی از نی ــرای پوشــش حمایت ــی ب ــای حمایت و نهاده

حادثه دیــده
و  جوارکارگاهــی  آمــوزی  مهــارت  نظــام  گســترش   .3۴
برنامه ریــزی و اقــدام بــرای احیــا و بهنگام ســازی طــرح 
هجــرت )ارایــه آموزش هــای فنــی و حرفــه ای از طریــق 
و  عشــایر  روســتاییان،  بــه  ســیار  آموزشــی  کارگاه هــای 

)... و  محرومیــن 
ه؛درحوزهرفاهاجتماعی

3۵. برنامه ریــزی و اقــدام بــرای بازطراحــی نظــام آزمــون 
وســع بــه منظــور اعطــای یارانه هــا بــه افــراد صرفــا مســتحق 

ــدان ــری ثروتمن ــه بگی ــری از یاران ــد و جلوگی و نیازمن
ــه ســمت  ــا ب ــت یارانه ه ــرای هدای ــدام ب ــزی و اق 3۶. برنامه ری
توانمندســازی و اشــتغال یارانــه بگیــران )هدایــت منابــع مالــی 
ــد  ــک، خری ــاغل کوچ ــعه مش ــاد و توس ــرای ایج ــا ب یارانه ه
اوراق بهــادار و حضــور هدایــت شــده یارانــه بگیــران در بــورس 

و ...(
37. برنامه ریــزی و اقــدام بــرای حضــور همــه بنگاه هــای 
موفــق تحــت پوشــش شســتا و ســازمان بازنشســتگی و ســایر 
ــاون، کار و  ــال در حــوزه وزارت تع ســازمان های اقتصــادی فع

ــورس ــازار ب رفــاه اجتماعــی در ب
واگــذاری  یــا  انحــال  بــرای  اقــدام  و  برنامه ریــزی   .3۸
ــادی  ــازمان های اقتص ــش س ــت پوش ــان ده تح ــای زی بنگاه ه
فعــال در حــوزه وزارت تعــاون، کارورفــاه اجتماعــی از طریــق 

ــرکتی ــرد ش ــفافیت عملک ــام ش ــتقرا نظ اس
و  نهادینــه  گســترش  بــرای  اقــدام  و  برنامه ریــزی   .39
ــی  ــای اجتماع ــی و حمایت ه ــن اجتماع ــام تامی ــد نظ نظام من
پیشکســوتان  بازتوانــی  بــرای  اقــدام  و  برنامه ریــزی   .۴۰
بازنشســته و افزایــش ســامتی و  نشــاط و امیــد بــه زندگــی 
ــتگان  ــت بازنشس ــادی معیش ــای اقتص ــت پایه ه ــان و تقوی آن
ــای  ــازی و ارتق ــام همسان س ــه نظ ــتمرار بهین ــق اس از طری

ــان ــد آن ــوق و درآم حق

مسلم خانی)مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی 
و مدیرکل پیشین ترویج،آموزش و تحقیقات تعاونی های 

چهل پیشنهاد عملیاتی برای ایجاد تحول در وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی

ضــرورت  بــر  کار  بــازار  کارشــناس  یــک 
ــردن  ــم ک ــی و فراه ــته های حمایت ــی بس پیش بین
صاحبــان  فعالیــت  بــرای  الزم  زیرســاخت های 
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــای مجــازی تاکی کســب و کاره
و  شــرایط  کــه  کننــد  احســاس  اگــر  مــردم 
ــود  ــان وج ــای خودم ــای الزم در پلت فرم ه قالب ه
دارد و می تواننــد کســب و کار خــود را بــه راحتــی 
ــان  ــا اطمین ــد و ب ــه ارزان توســعه بدهن ــا هزین و ب
ــتقبال  ــی اس ــای داخل ــتری از گزینه ه ــر بیش خاط

می کننــد.
ــا  ــماعیلی، ب ــاج اس ــد ح ــزارش بازارکارحمی ــه گ ب
ــر  ــات اخی ــه اغتشاش ــارت هایی ک ــه خس ــاره ب اش

ــه کســب وکارهای مجــازی وارد کــرد، گفــت: مــا در طــول ســالهای گذشــته  ب
ــی  ــم ول ــم می کردی ــازی فراه ــای مج ــرای فعالیت ه ــاخت ها را ب ــد زیرس بای
غفلــت کردیــم. البتــه قبــل از دولــت نهــم چنیــن شــرایطی در کشــور دنبــال 
شــده بــود و دولــت نهــم بحــث اســتقرار دولــت الکترونیکــی را دنبــال کــرد و 
مســئول اجــرای آن شــد تــا همــه امکانــات، اعتبــارات و ســرمایه ها بــرای ایجــاد 

ــود. ــم ش ــی فراه ــاخت های فن زیرس
وی افــزود: بــا ایــن وجــود بــه دلیــل آنکــه بســتر فعالیــت مشــاغل اینترنتــی در 
کشــور آنطــور کــه بایــد فراهــم نشــده و زیرســاخت ها مــورد اهتمــام جــدی قرار 
نگرفتــه بــود و از یــک ســو بــا ضعــف تکنولوژیــک بــرای بهینــه کــردن چنیــن 
شــرایطی در کشــور بــه لحــاظ فنــاوری مواجــه بودیــم کــه بایــد طــی ایــن مدت 
ــای  ــت فض ــه از فرص ــم ک ــم بپذیری ــن را ه ــد ای ــی بای ــم ول ــرف می کردی برط

مجــازی بــه نحــو مطلــوب اســتفاده نشــده اســت.
ایــن کارشــناس بــازار کار تصریــح کــرد: در بحــث اینترنــت ملــی هم که ســالهای 
ســال مطــرح اســت و بــه لحــاظ حفــظ اطاعــات کشــور و عــدم وابســتگی بــه 
خــارج مــی توانســت امنیــت کســب و کارهــا را تامیــن کنــد، مشــکاتی وجــود 
ــه لحــاظ  ــن شــرایط ب ــد عمــل نشــده اســت؛ بنابرای ــه بای ــدار ک دارد و آن مق
زیرســاختی مهیــا نبــوده و بایــد ســرمایه گــذاری الزم و امکانــات فنــی ایــن کار 

فراهــم شــود تــا مــردم از آن بــه عنــوان یــک فرصــت اســتفاده کننــد.
ــی   ــای ایران ــراد از برنامه ه ــاره اســتفاده اف ــن حــال درب حــاج اســماعیلی در عی
موجــود بــرای توســعه کســب و کار مجــازی خــود بــا توجــه بــه مســدود بــودن 
پلت فرم هــای خارجــی گفــت: ایــن نظــر را کــه مــردم بــه دلیــل اینکــه ســال ها 
در پلــت فرمــی ماننــد اینســتاگرام بوده انــد و اکنــون بــه دلیــل شــرایط پیــش 
آمــده بــه پیام رســان های داخلــی کــوچ نمی کننــد را قبــول نــدارم؛ ایــن حرفهــا 
فنــی نیســت و مســدود شــدن اینســتاگرام یــا دیگــر پلتفرم هــای خارجــی باعث 
عــدم اســتقبال از پلتفرم هــای داخلــی نمــی شــود. مــردم اگــر احســاس کننــد 
ــی  ــود دارد و م ــان وج ــای خودم ــای الزم در پلت فرم ه ــرایط و قالب ه ــه ش ک
تواننــد کســب و کارهــای خــود را بــه راحتــی و بــا هزینــه ارزان توســعه بدهنــد، 

مطمئــن باشــید کــه گزینــه داخلــی برایشــان ارجحیــت دارد.
وی ادامــه داد: ممکــن اســت در ابتــدا مقاومت هایــی صــورت بگیــرد ولــی اگــر 
نــگاه و نیــت توســعه کســب و کار باشــد، از طریــق پلت فرم هــای داخلــی هــم 
می تــوان فعالیــت را ادامــه داد، بــه شــرط آنکــه بســتر و زیرســاخت های الزم را 
بــرای صاحبــان کســب وکارهای مجــازی فراهــم و دسترســی بــه آن را تســهیل 

ــا  ــد ب ــا بای ــن پلت فرم ه ــال ای ــن ح ــم. در عی کنی
ــه لحــاظ پشــتیبانی و  ــد و ب ــت کن ــا رقاب خارجی ه
تبلیــغ هــم دورنمــای خوبــی داشــته باشــد تــا افــراد 

بــا اطمینــان بیشــتر از آنهــا اســتفاده کننــد.
ایــن کارشــناس بــازار کار معتقــد اســت: در فضــای 
رقابتــی، انتخــاب از طــرف مــردم حتمــا بــا مســاله 
هزینه-فایــده صــورت می گیــرد و اساســا مــردم 
ــای  ــراغ رویکرده ــر س ــب و کار کمت ــث کس در بح
ــت و  سیاســی و خــارج از شــرایط تعامــل بیــن دول
مــردم می رونــد و بیشــتر دنبــال ایــن هســتند کــه 
کســب و کارشــان بگــذرد لــذا اینکــه تصــور کنیــم 
ــرد  ــردم رویک ــود م ــث می ش ــی باع ــات منف تبلیغ

ــدارم. مثبتــی نداشــته باشــند را قبــول ن
حــاج اســماعیلی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر ســایت های معروفــی در کشــور 
وجــود دارنــد کــه نیــاز بــه بــردن نــام آنهــا نیســت. ایــن پلت فرم هــای موفــق 
سالهاســت کــه کار کــرده و زحمــت کشــیده انــد و در دوران کرونــا نشــان دادنــد 
کــه بایــد بــه آنهــا اعتمــاد کنیــم. ایــن اعتمــاد و حمایــت بایــد دو طرفه باشــد و 

ــد. ــت کن ــی حمای ــت از پلت فرم هــای داخل دول
بــه نقــل از ایســنا، ایــن فعــال حــوزه کار دربــاره آمــار کســب و کارهــای فعــال 
ــان اغتشاشــات و اعتراضــات، کســب و  در فضــای مجــازی نیــز گفــت: در جری
ــد. البتــه برآوردهــا متعــددد  کارهــای زیــادی در فضــای مجــازی آســیب دیدن
اســت ولــی چــون بــه شــکل ثبــت شــده در اختیــار نداریــم کــه چــه میــزان 
ــود  ــرآورد می ش ــی ب ــرد ول ــتناد ک ــه آن اس ــوان ب ــی ت ــد، نم ــیب دیده ان آس
ــی قبــل از  ــه باشــد ول ــا 3۰۰ هــزار شــغل از بیــن رفت کــه بیــن ۲۵۰ هــزار ت
اینکــه فضاهــای فعلــی در کشــور بــه دلیــل اعتراضــات شــکل بگیــرد، همــواره 

ــد. ــاماندهی کن ــا را س ــن کســب و کاره ــت ای ــه دول ــته ایم ک خواس
بــه گفتــه وی، ســاماندهی کســب و کارهــا مزایــای بســیاری بــه دنبــال دارد و 
موجــب شناســایی و رســمیت یافتــن کســب و کارهــای اینترنتــی و ثبت ســریع 
ایــن کســب و کارهــا می شــود و بــه لحــاظ بیمــه تامیــن اجتماعــی و مالیــات 
هــم می توانــد هــم بــرای صاحبــان ایــن کســب و کارهــا و هــم دولــت منافعــی 
بــه دنبــال داشــته باشــد و بــه کاهــش نــرخ بیــکاری کمــک کنــد، امــا مهمتــر 
از آن ایــن اســت کــه دولــت یــک مجموعــه فنــی را بــرای تعاریــف مشــاغل در 

ــد. ــا ایجــاد کن ــن حوزه ه ای
حــاج اســماعیلی افــزود: بــا توجــه بــه آمــار بــاالی فــارغ التحصیــان و تناســب 
ــای  ــا و پلت فرم ه ــا فضاه ــای کار ب ــان جوی ــارغ التحصی ــن ف ــه بی بســیاری ک
اینترنتــی وجــود دارد، مــی توانیــم از ظرفیــت آنهــا در ایــن بخــش در کارهــای 
مهــم اســتفاده کنیــم. در حــال حاضــر کســب و کار بخــش قابــل توجهــی کــه 
نــان آور خانــواده بودنــد، بــه دلیــل از دســت دادن مشــتری دچــار مشــکل شــده 
ــا  ــب و کاره ــن کس ــت ای ــتر فعالی ــریع تر بس ــه س ــت هرچ ــت و الزم اس اس
در پلت فرم هــای داخلــی آمــاده و اعــام شــود کــه از چــه حمایت هــا و 
برنامه هایــی برخــوردار خواهنــد شــد. همچنیــن ســاز و کار و زمــان کــوچ آن هــا 
بــه پلتفرم هــای داخلــی تعییــن و بســته های حمایتــی در اختیــار متقاضیــان بــه 
اســتفاده از پلت فرم هــای داخلــی گذاشــته شــود تــا کســب و کارهــای مجــازی 

بیــش از ایــن باتکلیــف نماننــد.

یک کارشناس بازار کار مطرح کرد:

کسب وکارهای مجازی باید از چه حمایت هایی برخوردار شوند؟

ســال های  در  کــه  کســانی  از  تعــدادی 
مختلــف بــه عنــوان ســربازمعلم در وزارت 
کرده انــد،  تدریــس  پــرورش  و  آمــوزش 
ــه جــذب  ــن وزارتخان ــد در ای درخواســت دارن

شــوند.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از فــارس، 
ــتی  ــربازمعلم، درخواس ــتخدام س ــوع اس موض
اســت کــه سال هاســت توســط ســربازانی 
ــرورش  ــم در آمــوزش و پ ــه عنــوان معل کــه ب
ــن  ــد، مطــرح شــده اســت. ای فعالیــت می کنن
ــود  ــه کمب ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــراد معتقدن اف
تجربــه ای  و  پــرورش  و  آمــوزش  در  نیــرو 

ــه  ــود ک ــث می ش ــد باع ــت می آورن ــه دس ــس ب ــال تدری ــا از دو س ــه آنه ک
ــوند. ــذب ش ــه ج ــن وزارتخان ــد در ای بتوانن

در ایــن راســتا تعــدادی از مخاطبــان بــا ثبــت پویشــی بــا عنــوان 
ــن  »درخواســت اســتخدام ســربازمعلمان«، خواســتار پیگیــری اســتخدام ای

ــدند. ــه ش ــر از جامع قش

وی گفــت: دو ســال در مناطــق محــروم ســربازمعلم 
ــد. در  ــاب نمی آی ــه حس ــه ام ب ــن تجرب ــا ای ــودم ام ب
چنــد ســال اخیــر شــاهدیم کــه آمــوزش و پــرورش، 
نهضــت  آموزشــیاران  نظیــر  را                                        بســیاری  افــراد 
ولــی  اســت،  کــرده  اســتخدام  را  ســوادآموزی 
ــای  ــم و دوره ه ــابقه کار داری ــال س ــه دو س ــا ک م
ــی در وزارت  ــم جای ــت را                            گذرانده ای ــن خدم ضم

ــم. ــرورش نداری ــوزش و پ آم
وی بــا بیــان اینکــه دارای تجربــه کافــی بــرای 
ــت  ــل درخواس ــن دلی ــه همی ــتیم و ب ــی هس معلم
اســتخدام و جــذب در آمــوزش و پــرورش را                            داریــم، 
کــردم   در جنــوب کرمــان خدمــت  افــزود:  وی 
به کارگیــری  محرومــی  مناطــق  بــرای  ســرباز معلمان  بــودم  شــاهد  و 
می شــوند؛ آن هــم مناطقــی کــه معلمــان رســمی بــه آنجــا نمی رو نــد.

ســردبیر ایــن ســوژه ادامــه داد: درخواســت مــا از وزارت آمــوزش و پــرورش 
 ایــن اســت کــه بــه ســرباز معلمان بیــش از پیــش توجــه داشــته باشــد.

چرا سربازمعلمان در آموزش و پرورش استخدام نمی شوند؟

یک کارشناس بررسی کرد؛
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دعوت به همکاری

داوطلبان جهت ثبت نام و اطالعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایند.
https:// www. kwphc.ir

دعوت به همکاری

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

2 – اعتقــاد و التــزام عملــی بــه قانــون اساســی جمهــوری اســالمی 
ــق  ــداکاری در راه تحق ــی ف ــه و آمادگ ــه فقی ــت مطلق ــران و والی ای

ــا. اهــداف آن ه
3 – تابعیت جمهوری اسالمی ایران.

ــه  ــوم ک ــن مفه ــد بدی ــل باش ــی االص ــت ایران ــی بایس ــب م *داوطل
ــد. ــل باش ــی االص ــادر ایران ــدر وم ــی و پ ــنامه ایران دارای شناس

ــای  ــزاب و گروه ه ــه اح ــتگی ب ــا وابس ــت ی ــابقه عضوی ــدم س 4 – ع
ــران. ــا نظــام جمهــوری اســالمی ای ــارض ب سیاســی و مع

5 – عــدم عضویــت یــا وابســتگی بــه احــزاب و گروههــای سیاســی در 
زمــان تقاضای اســتخدام.

6 – عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
7 – نداشتن سوء پیشینة کیفری.

8 – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ــرای خدمــت  ــا تخصصــی الزم ب ــی و ی 9 – داشــتن شــرایط تحصیل

مــورد نظــر.
ــا  ــب ب ــی متناس ــمی و روان ــی جس ــالمت و توانای ــتن س 10 – داش

ــر. ــورد نظ ــت م خدم
شرایط اختصاصی

ثبــت نــام متقاضیــان مــرد در مقطــع افســری )کارشناســی( در رشــته 
تحصیلــی کامپیوتــر و بــرق گرایــش )الکترونیــک و مخابرات(

حداکثر سن 27  سال می باشد)متولدین 1374به باال( می باشد.
ــح  ــت صحی ــع از دریاف ــمند مان ــای هوش ــن ه ــا تلف ــام ب ــت ن ثب

اطالعــات شــما داوطلبــان گرامــی خواهــد شــد.
ــل  ــر سیســتم عام ــی ب ــای مبتن ــه ه ــام از رایان ــت ن ــرای ثب ــا ب لطف

ــد. ــتفاده نمایی ــدوز اس وین
ــل  ــرایط ذی ــک از ش ــه دارای هری ــی ک ــی: داوطلبان ــرایط ارفاق ش

ــند: ــی باش ــذب م ــت ج ــند در اولوی باش
1 . داشتن کارت پایان خدمت )به استثنا کارت معافیت از خدمت ( 

2. عضویت فعال در بسیج و پلیس افتخاری
3. خانواده معظم شهدا ،ایثارگران و جانبازان و نخبگان علمی و ورزشی

ثبــت نــام صرفــا بــرای داوطلبــان مــرد مجــاز مــی باشــد و در صــورت 
فرامــوش نمــودن کلمــه عبــور ، کــد ملــی خــود را از طریــق تلفــن 

بــه مدیریــت گزینــش اســتان محــل ســکونت اعــالم نماییــد
ــامانه  ــن س ــام در ای ــت ن ــه ثب ــاز ب ــار مج ــک ب ــا ی ــان صرف داوطلب
ــد  ــل فرآین ــه تکمی ــه منزل ــری ب ــد رهگی ــتن ک ــند و داش ــی باش م

ــی باشــد. ــام م ــت ن ثب
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 
ــد  ــام جدی ــت ن ــام ، ثب ــت ن ــت ثب ــان مهل ــس از پای ــرد. پ ــی گی م

صــورت نپذیرفتــه و ســامانه بــرای تکمیــل اطالعــات ثبــت نــام شــدگان 
فعــال مــی باشــد

دریافــت رســید ثبــت نــام )کدرهگیــری ( از ســامانه و داشــتن 
ــود شــرایط اولیــه اســتخدام ، مــالک فراخــوان داوطلبــان خواهــد ب

حداقل معدل لیسانس برای کلیه رشته ها  14 می باشد.
حداقل قد برای داوطلبان 170 سانتی متر می باشد.

فــارغ التحصیــالن مقاطــع کاردانــی مجــاز بــه ثبــت نــام نمــی باشــند 
ــام  ــت ن ــکان ثب ــدی ام ــد در مراحــل بع ــام نماین ــت ن و چنانچــه ثب

نخواهنــد داشــت.
تذکرات

ــدوز  ــل وین ــا سیســتم عام ــا ب ــی صرف ــام اینترنت ــت ن 1 . ســامانه ثب
ــور ورود  ــه منظ ــردد ب ــی گ ــه م ــذا توصی ــد . ل ــی باش ــازگار م س
ــه از  ــی ک ــه های ــا از رایان ــص  ، صرف ــدون نق ــح و ب ــات صحی اطالع
ــد . در  ــتفاده نمایی ــد اس ــی جوین ــره م ــدوز به ــل وین ــتم عام سیس
صــورت اســتفاده از تبلــت و تلفــن هــای هوشــمند ، تبعــات ناشــی از 
عــدم دریافــت صحیــح اطالعــات متوجــه مرکــز گزینــش و اســتخدام 

ــود. نخواهــد ب
ــده و  ــگان محســوب گردی ــان اســتخدام رای ــام از داوطلب ــت ن 2- ثب
مســتلزم پرداخــت وجهــی از طریــق درگاه الکترونیکــی بانکها نمی باشــد. 
تاکیــد مــی گــردد داوطلبــان از مراجعــه بــه ســایت هایــی کــه بــرای 
ــام و مشــاوره وجهــی دریافــت مــی نماینــد خــودداری و در  ثبــت ن
ــه مدیریــت گزینــش و  ــا ســوالی ب ــه مشــکل ی ــروز هرگون صــورت ب

اســتخدام اســتان محــل ســکونت خــود مراجعــه نماینــد.
ــرای  ــور ، ب ــری و کلمــه عب ــام کارب ــوان ن ــب ،بعن ــی داوطل 3- کدمل

ــه شــده اســت. ــی در نظرگرفت ــام اینترنت ــت ن ــامانه ثب ورود س
4- داوطلبانـی کـه موفـق به تکمیل اطالعات خود نشـده انـد ، می توانند 
تـا پایـان مهلـت ثبت نام بـا مراجعه بـه سـامانه اطالعات خـود را تکمیل 

نمایند. و ویرایش 
ــتخدام در فراجــا  ــه اس ــه منزل ــامانه ب ــت نــام در ایــن س 5 - ثب

ــردد. ــی گ ــوب نم محس
6- تکمیــل اطالعــات توســط داوطلــب و دریافــت کدرهگیــری مــالک 
تاییــد ثبــت نــام مــی باشــد لــذا در ورود اطالعــات ماننــد نــام و نــام 
ــدل  ــی و مع ــدرک تحصیل ــد ، م ــال تول ــی و س ــد مل ــی ، ک خانوادگ
دقــت الزم را نمــوده و افــرادی کــه اطالعــات آنــان ناقــص مــی باشــد 

فراخــوان نخواهنــد شــد.
ثبت نام

 تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا 20 آبان 1401

ــب  ــام و کس ــت ن ــت ثب ــرایط جه ــد ش ــان واج داوطلب
  Police.ir : اطالعــات بیشــتر بــه ســایت اینترنتــی

مراجعــه نماینــد . 

ــه منظــور تامیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز  نیــروی انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران در نظــر دارد ب
خــود در مقطــع افســری از متقاضیــان مــرد، دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی در سراســر کشــور ثبــت 

نــام بــه عمــل آورد.
مهلت ثبت نام تا 20 آبان 1401 می باشد.

» یــک ســال ســکوت و زمانــی کــه لــب بــاز می کنــی گویــی شــیر 
ــاز  درنــده غــرش می کنــد... و زبانــت بــه ایــن حماســه تاریخــی ب
ــی، مشــاور  ــعود القحطان ــه س ــود ک ــده ای ب ــن قصی ــود ».ای می ش
ســابق ولیعهــد عربســتان بعــد از صــدور حکــم تبرئــه اش در پرونده 

قتــل جمــال خاشــقجی ســرود.
او بــه خوبــی می دانســت آن زمــان کــه در زنــدان بــه یکــی از 100 
شــخصیت تاثیرگــذار در دنیــا و فعــال حقــوق بشــر زن ســعودی 
لجیــن الهذلــول می گفــت : تــو را می کشــم، قطعــه قطعــه ات کرده 
و بعــد در چــاه مســتراح خواهــم انداخــت و قبــل از کشــتن بــه تــو 
تجــاوز خواهــم کــرد ، بــزودی خبــر بی گناهــی حکــم دادگاهــش را 
از جنایــت قتــل جمــال خاشــقجی خواهــد شــنید. او مزد وفــاداری 
اش بــه محمــد بــن ســلمان، ولیعهــد ســعودی را کــه بــه او قــول 
داده بــود کــه پــای او را از ایــن پرونــده مثــل بیــرون کشــیدن »مــو 
ــن  ــد ب ــت جدی ــت. در ماموری ــرون می کشــد را گرف ــر« بی از خمی
ســلمان بــه او ماموریــت داد کــه ارتــش  ربات هــای رســانه  اجتماعی 

را راه انــدازی نمایــد.
بــا ایــن ماموریــت ســعود القحطانــی پــروژه کاربــران فیــک لشــکر 
ــور  ــی را به منظ ــبکه های اجتماع ــیاه ش ــه س ــازی و نیم مج
ــرد. او در  ــدازی ک ــلمان راه ان ــن س ــدان ب ــردن منتق ــوب ک مرع
ــد،  ــد می کن ــت تولی ــش از 2500 تویی ــه بی ــر روزان ــال حاض ح
به عنــوان یکــی از 20 شــکارچی دیجیتــال برتــر جهــان می باشــد.  
او توانســت بــه مقــر توییتــر نفــوذ کنــد و جاسوســان را بــرای 
کار در ایــن شــرکت و جمــع آوری اطالعــات حســاس بفرســتد. 
ــه  ــق ب ــر متعل ــاب های توییت ــد حس ــر 40 درص ــال حاض و در ح
اوســت. در ایــن میــان ســعود القحطانــی  بــه دلیــل نقــش ادعایی اش 
در کنتــرل هــزاران ربــات و تــرول در رســانه های اجتماعــی عربــی 
ــر  ــدان زی ــه کارمن ــت.او ب ــه اس ــا« گرفت ــاب مگس ه ــب »ارب لق
دســتش ماموریــت داد تــا ترول هــای ســعودی در فضــای مجــازی 
بــه اکانت هــای مســئولین دولت هــای منطقــه و ســلبریتی ها 
هجــوم بــرده و از طریــق بددهنــی، ناســزاگویی و بــا فشــاری کــه 
در نظرهــا، کامنت هــا و پیــام خصوصــی بــه دولت هــا می آورنــد بــرای 
ــد  ــی را انجــام دهن ــات روان ــل عملی ســرکوب  کــردن طــرف مقاب
.ســعود القحطانــی از بــن ســلمان ماموریــت یافــت تــا کار کشــیدن 
درگیری هــای خیابانــی را بــه داخــل ایــران عملــی ســازد. او مرکــز 
ســایبری موســوم بــه »مرکــز اعتــدال« عربســتان را بــا هــدف انجام 
تبلیغــات و جنــگ روانــی بــا ســاخت هشتگ ســازی ها علیــه نظــام 
جمهــوری اســالمی ایــران و پشــتیبانی تســلیحاتی از مجموعه های 
تروریســتی تجزیه طلــب، مجموعه هــای تروریســتی کــرد و بلــوچ، 
ــق ارســال اســلحه  ــق و داعــش را از طری ــن خل ســازمان مجاهدی
ــا  ــود. او ب ــازماندهی نم ــران س ــل ای ــه داخ ــی ب ــات نظام و امکان
ــا و  ــهروند بریتانی ــل عربســتان و ش ــم اه ــادل عبدالکری کمــک ع
همچنیــن فهــد ابراهیــم الدغیثــر فعــال رســانه ای از تمــام ابزارهــا 
ــران  ــدازی ای ــا راه ان ــران ب ــه ای ــه زدن ب ــرای ضرب ــدت ب ــن م در ای
اینترنشــنال، شــبکه ای ماهــواره ای و فارســی زبــان که 24 ســاعته و 
بــدون پخــش حتــی یــک آگهــی بازرگانــی، علیــه نظــام جمهوری 

اســالمی اقــدام نمــود.
 ایــن شــبکه ای کــه بــه گفتــه عواملــش، بیشــترین تعــداد 
تهیه کننــده، مجــری و گزارشــگر، بزرگتریــن اتــاق خبر رســانه های 
فارســی زبان و به روز تریــن امکانــات تهیــه و تولیــد را در اختیــار دارد 
و در گران تریــن شــهر اروپــا یعنــی لنــدن و بــا ســرمایه ای بالــغ بــر 

250 میلیــون دالر تاســیس شــد . گفتــه می شــود هزینــه ســاالنه 
ایــن تلویزیــون، چیــزی در حــدود 50 میلیــون دالر اســت. 

گاردیــن می گویــد: »بســیاری از یکصــد نفــر پرســنل ایــن شــبکه 
حقــوق  ســخاوتمندانه ای دریافــت می کننــد کــه حــدود دو برابــر 
دیگــر رقبــای رســانه ای اســت، بــا تصمیــم  او و ترکــی الفیصــل 
مســئول ســابق   اســتخبارات ســعودی ، قــرار شــد شــبکه ایــران 
ــان ســازمان مجاهدیــن خلــق  ــازوی تبلیغاتــی و زب اینترنشــنال ب
باشــد .ایجــاد تفرقــه قومــی، مشــروعیت بخشــیدن بــه گروه هــای 
ــدن در  ــا، دمی ــه آنه ــون دادن ب ــب و تریب ــت و تجزیه طل تروریس
ــت  ــده امنی ــدوش کنن ــی مخ ــازی جعل ــونت، خبرس ــش خش آت
ــار جعلــی و جهــت دار و  ــاژ بی وقفــه اخب ــق پمپ اجتماعــی از طری
مأیــوس کــردن مــردم از آینــده ای بهتــر تنهــا بخشــی از مجموعــه 
ــه  ــه آل ســعود علی ــط ب ــن شــبکه مرتب ــه ای ــوده ک ــی ب اقدامات

ــت.    ــه اس ــان انداخت ــه جری ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
فــوت مهســا امینــی نیــز فرصــت خوبــی بــرای ایــن رســانه ها بــود 
تــا بــه بهانــه آن بــر آتــش بحران ســازی در داخــل ایــران بدمنــد. 
ــی  ــا امین ــرگ مهس ــرح دروغ م ــس از ط ــنال« پ ــران اینترنش »ای
ــی  ــک قانون ــه پزش ــس ک ــای پلی ــتم نیروه ــرب و ش ــل ض به دلی
ــا انتشــار گزارشــی بــر آن خــط بطــالن کشــید، در پــی  کشــور ب
ــوان  ــران به عن ــای ای ــت شــده در خیابان ه ــروز اغتشاشــات هدای ب
ــیون  ــای اپوزیس ــای جریان ه ــا و بازوه ــن ابزاره ــی از اصلی تری یک
و برانــداز وارد عمــل شــد و بــدون صحت ســنجی، تصاویــر و 
ــا  ــتی آنه ــه درس ــرار داد ک ــود ق ــی خ ــی را روی خروج فیلم های

تأییــد نشــده بــود.
او بــه اتفــاق اندیشــکده شــورای آتالنتیــک و ســایر معانــدان نظــام 
ــت  ــک مومن ــران را از ی ــروز ای ــات ام ــد اتفاق ــن بودن ــال ای به دنب
ــت  ــک موومن ــه ی ــت را ب ــی( اس ــه )آن ــک لحظ )Moment( و ی
)Movement( و یــک جریــان )جنبش(تبدیــل نماینــد. او و اربابش 
بــه آشــوب کشــیدن ایــران را در ســر می پروراننــد امــا هرچــه کــه 
گذشــت آنهــا   قــدرت واقعــی ایــران را بیــش از پیــش درک کــردن 

رمــزی کــه »هیوالهــای توئیتــری« و »لشــگر مگس هــا« و شــبکه 
هــای ماهــواره ای هــم تــوان مقابلــه بــا ایــن نظــام را نــدارد. شــاید 
بــا آمــوزش بــه گروهک هــای تجزیــه طلــب و اراذل و اوبــاش ضــد 
ــا تخریــب  ــان ب انقــالب و اســتفاده از حــس هیجــان برخــی جوان
امــوال عمومــی و شــهید کــردن و جانبــاز کــردن مدافعــان حریــم 
ــا هــدف کشته ســازی  ــت و نیروهــای مســلح و شــهروندان ب امنی

اقــدام کردنــد. 
ــتاد  ــا؛ س ــایبری بریتانی ــت س ــی امنی ــز مل ــان مرک ــن می  در ای
ــا،  ارتباطــات دولــت بریتانیــا )GCHQ(؛ شــرکت های والنــت مدی
گلوبــال مدیــا و دی ام ای مدیــا و بــی بــی ســی فارســی و ایــران 
ــا و برخــی  ــوان شــبکه های تحــت پوشــش آنه اینترنشــنال به عن
شــخصیت هایی از قبیــل بــن ســلمان، ســعود القحطانــی، 
ــات  ــام توگنه ــر، ت ــم الدغیث ــد ابراهی ــم، فه ــادل عبدالکری ع
)Tom Tugendhat(، معــاون امنیتــی وزارت کشــور بریتـــانیا؛ دان 
مــک کینــون )Don MacKinnon( ، فرمانــده نظامــی بریتانیــا در 
ــس  ــب )Steve McCabe(، رئی ــک کی ــتیو م ــارس؛ اس ــج ف خلی
ــس  ــر درمجل ــم صهیونیســتی از حــزب کارگ ــروه دوســتی رژی گ
عــوام بریتانیــا؛ اســتیفن کــراب )Stephen Crabb( ، رئیــس گــروه 
دوســتی رژیــم صهیونیســتی از حــزب محافظــه کار در مجلس عوام 
بریتانیا؛ اســتوارت پــوالک )Stuart Polak (، رئیــس افتخاری گروه 
دوســتی رژیم صهیونیســتی از حزب محافظــه کار در مجلس اعیان 
بریتانیا؛بــاب بلکمــن )Bob Blackman(، نماینــده مجلــس عــوام؛ 
تــرزا ویلیــرز )Theresa Cilliers (، نماینــده مجلــس عــوام و وزیــر 
 ،)Anthea McIntyre( پیشــین محیط زیســت؛ آنته آ مــک اینتایــر
 General( سیاســتمدار بریتانیایــی، ژنــرال مــارک کارلتون-اســمیت
Mark Carleton-Smith(، مســیح علــی نــژاد و غیــره امــا 
ــاد  ــت نداشــتن تحلیــل صحیــح از ابع ــه عل ــالش بیهــوده و ب ت
فرهنگی،اجتماعــی و سیاســی جامعه ایــران خیلی زود امیدشــان به 
ناامیــدی تبدیــل کــرد.در آخرپیشــنهادات کاربــردی در ایــن حوزه 

ــم: ــان می نمای ــر بی ــه شــرح زی ــه مســئوالن نظــام ب ب

ــی  ــه مال ــب بودج ــت از تصوی ــا حمای ــس ب ــدگان مجل 1- نماین
مناســب و شــورای عالــی فضــای مجــازی به عنــوان نهاد فرادســتی 
در حــوزه آفنــدی و پدافنــدی توجــه و برنامه ریــزی دقیــق بــه اهداف 
ســیزده گانه قانونــی خــود اقــدام نماینــد. شــورای عالــی فضــای 
ــه  ــا و مقابل ــری از فرصت ه ــا هــدف بهره گی مجــازی می بایســت ب
ــر در اســتفاده از  ــه کشــورهای دیگ ــکا ب ــا، کاهــش ات ــا تهدیده ب
ــات  ــوا و خدم ــازی محت ــازی و غنی  س ــازی، جذاب س ــای مج فض
بومــی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای داخلــی، آمــوزش عمومــی و 
فرهنگ ســازی در جهــت باالبــردن ســواد اینترنتــی، هشیارســازی 
ــر  ــوا ب ــدم محت ــازی، تق ــای مج ــرات فض ــورد مخاط ــردم در م م
امکانــات فنــی و تســریع تولیــد محتــوای جــذاب بر اســاس اســالم 
نــاب محمــدی و گفتمــان انقــالب اســالمی، مشــارکت حداکثــری 
ــی،  ــک فضــای رقابت ــد در ی ــی متعه ــا و تشــکل های مردم نیروه
ســاماندهی تبــادل اطالعــات بــا شــبکه جهانــی، ایجــاد بســتر امــن 
و ســالم بــرای آحــاد مــردم، نظــام و همــه نقش آفرینــان در فضــای 
ــاخت های  ــت از زیرس ــرای صیان ــی الزم ب ــاد آمادگ ــازی،  ایج مج
ــر  ــب در براب ــاع مناس ــی و دف ــالت اینترنت ــر حم ــی در براب حیات
ــق  ــالمی از طری ــالب اس ــان انق ــق گفتم ــج و تحق ــالت، تروی حم
ــب از  ــوی مرک ــای ق ــاد ائتالف ه ــازی و ایج ــای مج ــتر فض بس
ملت هــا و دولت هــا در جهــت کاهــش حاکمیــت قدرت هــای 
ــی  ــه و اخالق ــتر عادالن ــاد بس ــت و ایج ــه اینترن ــزرگ در عرص ب
ــا  ــا و دولت ه ــه ملت ه ــط هم ــزار توس ــن اب ــتفاده از ای ــرای اس ب
ــا  ــد. ب ــدام نماین ــن عرصــه اق ــران در ای ــت ای و تأمیــن حقــوق مل
توجــه بــه اینکــه عصرتکنولــوژی مخابــرات و عصر هــوش مصنوعی 
می باشــد و امپریالیســم خبــری بــه دنبــال نفــوذ در افــکار عمومــی 
ــا  ــی فضــای مجــازی ب ــن شــورای عال ــی باشــد بنابرای ــا م در دنی
ــه و  ــا تجرب ــی و گذاشــتن مســئولین متخصــص و ب ــت مال حمای
اســتفاده از جوانــان نخبــه و شــرکت هــای حــوزه دانــش بنیــان مــی 
ــی  ــبکه های اجتماع ــلبی را در ش ــی و س ــات ایجاب ــت اقدام بایس
ــد. ــا تثبیــت نمای ــگاه رســانه ای خــود را در دنی اعمــال نماید.جای

پیشــنهاد مــی شــود بــا کمــک نخبــگان ایرانــی و کشــورهای عضو 
ســازمان همــکاری شــانگ های و تجربــه ا عضــای گــروه بریکــس 
وســایر کشــورها نســبت بــه تقویــت اقدامــات آفنــدی و پدافنــدی 

ــد . ــدام نمای ــی اق ــبکه های اجتماع ش
اجتماعــی  شــبکه های  جوابگــو  فیلترینــگ  صــرف  امــروزه 
ــاخت  ــردن و س ــد ک ــردن و قانونمن ــد ک ــا هدفمن ــد ب نمی باش
وتبلیغــات اپلیکیشــن های وطنــی نســبت بــه هدایــت کســب و کارهــا و 

ــد. ــل آورن ــه عم ــب ب ــدام مناس ــات اق ــن مالی گرفت
ــا  ــور م ــالح در کش ــروش س ــد و ف ــه خری ــه اینک ــه ب ــا توج 2- ب
غیرقانونــی اســت و ایــن عمــل جــرم و هم خریــدار و هم فروشــنده 
ــفانه در برخــی از  ــا متاس ــوند، ام ــلحه مجــرم محســوب می ش اس
مواقــع شــاهد جنایاتــی مبنــی بــر تیرانــدازی و کشــته شــدن فــرد 
یــا افــرادی در کشــور هســتیم و خریــد و فــروش اســلحه و لــوازم 
دفــاع شــخصی در صفحــات فضــای مجــازی بــه نحــوی اســت که 
ــای  ــه عکس ه ــت های جداگان ــا در پس ــن کانال ه ــای ای ادمین ه
اســلحه ها بــه عــالوه قیمــت، مــدل، ســال ســاخت و نــوع کالیبــر 
ســالح ها را بــه عــالوه کــد اســلحه بــه نمایــش می گذارنــد و زیــر 
هــر پســت و آی دی ای را بــه مخاطــب خــود معرفــی می کننــد بــه 
جهــت اینکه مشــتریان جهــت ســفارش آن محصول بــه آن آی دی 
ــا ارســال کــد اســلحه ثبــت  مراجعــه کــرده و ســفارش خــود را ب

کننــد .همانطــور که مقــام معظــم رهبــری در تاریــخ 1398/02/08 
ــروی انتظامــی در یکــی از  ــا جمعــی از فرماندهــان نی ــدار ب در دی
ــد  ــالح تاکی ــروش س ــد و ف ــدم خری ــر ع ــان ب ــای بیاناتش محوره

کردنــد . 
در ایــن دیــدار ایشــان فرمودنــد ، »جلوگیــری از خریــد و فــروش 
ســالح« را یکــی دیگــر از وظایف مهــم نیروی انتظامی برشــمردند و 
افزودنــد: در برخــی کشــور ها ماننــد آمریــکا، خریــد و فروش ســالح 
بــه علــت منافــع مافیــای کمپانی هــای اسلحه ســازی آزاد اســت و 
بــرای مــردم آن مشکل ســاز اســت، امــا در کشــور مــا کــه چنیــن 
ــد و فــروش ســالح ممنــوع اســت،  ــدارد و خری مشــکلی وجــود ن
بایــد جلــوی آن گرفتــه شــود. بنابرایــن وجــود ســالح غیر مجــاز در 
برخــی از اســتان های کشــور غیــر قابــل قبــول و خــط قرمــز نظــام 
محســوب می شــود و پلیــس و ســایر نیروهــای مســلح می بایســت 
بــا رصــد دقیــق اطالعاتی نســبت بــه شناســایی و دســتگیری افراد 
و باندهــای خریــد و فــروش غیرقانونــی اقــدام و قــوه قضاییــه نیــز 
بــا احــکام ســنگین قضایــی نســبت بــه حبس هــای بلنــد مــدت 

ــدام نمایند. اق
ــر  ــه فک ــر ب ــر کمت ــه اخی ــا در دو ده ــرورش م ــوزش و پ 3- آم
ــرای زندگــی کــه فقــط کــم کــردن هزینه هــا و  تربیــت انســان ب
دادن آمــار قبولــی، آن هــم نــه بــا ایجــاد زیرســاخت های آموزشــی 
بلکــه اجبــار مــدارس و معلمــان بــه دادن نمــره اقــدام نموده اســت. 
ــدارس  ــق م ــا، رون ــش هزینه ه ــر کاه ــه فک ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــدارس از  ــان م ــیاری از کارکن ــی بس ــذف تدریج ــی و ح غیردولت
دبیــر پرورشــی و مشــاور و مســئول کارگاه، آزمایشــگاه و کتابخانــه 
تــا غیــره اســت.  بســیاری از معلمــان بــا توهین هــا و گســتاخی ها 
و ســخنان رک دانش آمــوزان در مــدارس روبــرو شــده اند امــا دریــغ 
زیــرا دســت مدرســه بــرای برخــورد مناســب بــا فــرد خاطی بســته 
اســت. رســانه جمعــی نیــز فقــط بــه فکــر پــول درآوردن از تبلیغ کنکور 
ــای  ــد خط ــعی می کن ــت و س ــی اس ــک آموزش ــای کم و کتاب ه
یــک معلــم در تنبیــه دانش آمــوز را ماننــد پتــک بــر ســر معلمــان 
و آمــوزش و پــرورش بکوبــد تــا خــود را عزیــز دل مخاطبــان تــک 
فرزنــدی نشــان دهــد کــه می خواهنــد آب در دل فرزندشــان تــکان 
نخــورد و بــا کمتریــن دغدغــه ســال تحصیلــی را با موفقیت پشــت 
ســر بگــذارد. فلــذا آمــوزش و پــرورش و معلمــان و خانواده هــا در 
کنــار همــه نهادهــای فرهنگــی مقصــر آشــوب های کنونی هســتند 
و زیــرا بــه ایــن جوان هــا یــاد نداده انــد کــه قانــون و محدودیــت را 
بایــد در هــر کشــوری پذیرفــت. آن چیــزی کــه مهــم اســت ارتقای 
ــال  ــه دنب ــت ب ــا می بایس ــت. م ــوزان اس ــازی دانش آم ــواد مج س
ــای  ــا و خانواده ه ــازی آن ه ــواد مج ــه س ــیم ک ــی باش برنامه های
آنهــا را افزایــش دهیــم. شــبکه شــاد در دوران کرونــا شــبکه امامــی 
بــود و بایــد از ظرفیت هــای ایــن شــبکه اســتفاده درســت نماییــم. 
ــش  ــه افزای ــس می بایســت نســبت ب ــدگان مجل ــن نماین همچنی
حقــوق معلمــان بــا توجــه به تــوروم معیشــتی روز اقدام نمایــد. معلم و 
کارمنــدان آمــوزش و پــرورش بــه جــای شــغل دوم می بایســت حقوق 
مناســب برخــوردار باشــند تــا نســبت بــه تعلیــم و تربیــت صحیــح 

فرزنــدان اقــدام نماینــد.
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شرکت تولیدی و صنعتی اتحاد موتور برای تکمیل کادر خود از واجدین شرایط به 
شرح ذیل  از تهران و البرز دعوت به همکاری می نماید:

شرایط احرازعنوان شغلیردیف
لیسانس صنایع،  آقا و خانم، سابقه کار دو سال، مسلط به ممیزی داخلی و  استاندارد   IATF16949کارشناس تضمین کیفیت1

کارشناس تولید2
 لیسانس مکانیک  طراحی جامدات، آقا، سابقه کار سه سال

مسلط به طراحی  با نرم افزار Solidworks و  داشتن سابقه کار مرتبط در زمینه کارهای  اجرایی و 
تولیدی و آشنایی با ساخت خط آبکاری  گالوانیزه

تکنسین مکانیک یا برق صنعتی3
 لیسانس یا فوق دیپلم مکانیک یا برق،  آقا، سابقه کار دو سال

آشنایی به طراحی با نرم افزار Solidworks و  داشتن سابقه کار مرتبط در زمینه کارهای  اجرایی و 
تولیدی و آشنایی با ساخت خط آبکاری  گالوانیزه

لیسانس  پلیمر )تخصص الستیک(، آقا، سابقه کار دو سال، مسلط به مواد الستیکی و خواص الستیککارشناس پلیمر4

لیسانس صنایع یا مدیریت صنعتی،  آقا، سابقه کار سه سال، مسلط به امور  برنامه ریزی انبار وکارشناس انبار5
 نرم افزارهای مهندسی صنایع

سرپرست حسابداری6
 حداقل لیسانس حسابداری، آقا وخانم، سابقه کارپنج سال

مسلط به امور اجرایی حسابداری مالی، امور مالیاتی، بیمه، قوانین مالی و تهیه گزارشات مربوطه و تحلیل 
صورتهای مالی، محل انجام کار: واقع در تهران، خیابان امیر کبیر، شرکت اتحاد تجارت 

کارشناس حسابداری7
 لیسانس حسابداری، آقا وخانم، سابقه کار سه سال

مسلط به حسابداری مالی و صنعتی ، آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه، حقوق و دستمزد و بهای 
تمام شده، محل انجام کار: واقع در تهران، خیابان امیر کبیر، شرکت اتحاد تجارت

 لیسانس برق الکترونیک، آقا، سابقه کار دو سالکارشناس الکترونیک8
PLC مسلط به عیب یابی و تعمیر بردهای الکترونیک و آشنایی با

 لیسانس مکانیک جامدات،  آقا، سابقه کار سه سالکارشناس کنترل کیفیت9
مسلط به فرایندهای کنترل کیفیت در زمینه تولید قطعات خودرو

 لیسانس مکانیک ساخت و تولید،آقا، سابقه کارپنج سالطراح قالب10
Solidworks مسلط به طراحی قالبهای فلزی سنبه و ماتریس با نرم افزار

 لیسانس صنایع یا مکانیک،  آقا، سابقه کار پنج سالکارشناس کنترل پروژه11
مسلط به فرآیند کنترل پروژه و برنامه ریزی تولید و ساخت

 فوق دیپلم  رشته های فنی، آقا، سابقه کار دو سالکارمند بهبود فرایندها12
آشنایی با کامپیوتر و فرایند تولید قطعات خودرو

 فوق دیپلم برق صنعتی-قدرت، آقا، سابقه کار دو سالتکنسین برق صنعتی13
آشنایی با تعمیر و نگهداری رکتی فایر آبکاری

 لیسانس مکانیک ساخت و تولید- جامدات ، آقا، سابقه کاردو سالکارشناس کیفیت دریافت کاال14
آشنایی با فیکسچرهای کنترل و نقشه کشی

 دیپلم و زیر دیپلم، آقا، سابقه کار سه سالراننده پایه یک15
مسلط به رانندگی کامیونت با گواهینامه پایه یک و داشتن کارت هوشمند و سالمت

 دیپلم و زیر دیپلم،  آقا، سابقه کار یک سالکارگر تولید16
آشنایی با مونتاژ قطعات خودرو 

دیپلم و زیر دیپلم، آقا، سابقه کار یک سال، آشنایی با امور انبارکارگر انبار17

استان های مورد نیاز: تهران و البرز

دعوت به همکاری

مزایا: پرداخت بموقع حقوق، حقوق و مزایای مناسب، سرویس ایاب و ذهاب، صبحانه، ناهار، شام، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی
متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت تکمیل فرم استخدام)حضوری( به آدرس زیر مراجعه نمایند.

آدرس تهران، کیلومتر19 بزرگراه فتح، قبل از شهرقدس، بلوار تولیدگران،  خیابان اول )فن آوران(، پالک7  

کارشناس مالی
یک شرکت بین المللی فعال در زمینه عملیات بندری 
و دریانوردی ، برای تکمیل کادر مالی خود در تهران 

محدوده آرژانتین با شرایط ذیل دعوت به همکاری
 می نماید کارشناس حسابداری شرایط و توانایی ها 
- حداقل لیسانس حسابداری - حداکثر سن 35 سال 
- تسلط به نرم افزارهای حسابداری متقاضیان گرامی می توانند 

رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند 
resume99cv@gmail.com

دعوت به همکاری

شرکت تولیدی واقع در چهاردانگه نیازبه افرادذیل دارد : 
 1- کارشناس حسابداری با5سال سابقه کار 

2-حسابدارباحداقل یکسال سابقه کار
namifoam.b100@yahoo.com 

دعوت به همکاری

شرکت کاغذ سبز خوزستان جهت تکمیل کادر 
فنی خود در نظر دارد نسبت به جذب کارشناس فنی 

اداری مدارک و تخصص های ذیل را اقدام نماید : 
 1- کارشناس امور قراردادها با رشته مرتبط جهت 
کارشناسی رسیدگی پیمان با حداقل 5سال سابقه کار 
2  - مهندس صنایع با رشته مرتبط جهت کارشناس 

برنامه ریزی یا کنترل پروژه حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط 
3-  کارشناس بازرگانی جهت کارشناسی بازرگانی 
خارجی با حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط لطفا رزومه 
خود را به آدرس پست الکترونیکی تا 10 روز پس از 

درج آگهی ارسال نمایید .  
Estekhdam.t@kgpc.co  

دعوت به همکاری دعوت به همکاری

مهندسان مشاور دعوت به همکاری می نماید : 
 مهندس HSE جهت قطعه 2 آزاد راه تهران-شمال با 

سابقه حداکثر 10 سال 
ارسال رزومه به ایمیل :

jobs@iranoston.com

نیروی اداری و منابع انسانی
 رشته های مهندسی و مدیریت،  حداقل لیسانس

  سن حداکثر 35 سال
  توانایی هماهنگی امور مربوط به مدیر عامل

  توانایی جذب و نگهداشت نیرو
  تسلط به نرم افزار حضور غیاب پرسنل ماداکتو

  آشنا به نرم افزارهای اینشات و فتوشاپ یا نرم افزارهای مشابه
 آشنا به نرم افزارهای مایکروسافت آفیس

  توانایی انجام امور اداری و نگارش نامه های اداری
  حقوق و مزایا براساس قانون کار

  بیمه تامین اجتماعی
  سرویس رفت و برگشت از مشهد
 ساعت کاری از 7 صبح تا 14:40

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده 
در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.
abshar.baspar@yahoo.com

دعوت به همکاری

شرکت آبشار بسپار فرا اندیش در مشهد )شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری های برتر(
 جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

دعوت به همکاری

یک شــرکت تولیدی جهت تکمیل کادر پرســنل واحد مالی به یک نفر کارشــناس با مشــخصات ذیل نیازمند اســت:
 کارشــناس حســابداری : لیســانس و باالتر متقاضیان میتوانند ســوابق کاری خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال 

نمایند. افراد مســلط به سیســتم راهکاران دارای اولویت می باشــند. 
pgccoestekhdam@yahoo.com

حوزه فرهنگی  از ظرفیت های ویژه جهاددانشگاهی است
ــگاهی  ــای جهاددانش ــا اعض ــت ب ــزاده، در نشس ــی علی ــر عیس دکت
خراســان شــمالی  بــا بیــان اینکــه در برخــی از واحدهــا ریــل گــذاری 
ــرد: در  ــان ک ــد، بی ــیده ان ــوغ رس ــه بل ــده و ب ــام ش ــت انج ــای درس ه
ــل  ــت و ری ــف ماموری ــز تعری ــمالی نی ــان ش ــد خراس ــی مانن واحدهای

ــود. ــی ش ــوب م ــت محس ــک فرص ــذاری ی گ
ــژه جهاددانشــگاهی دانســت  وی حــوزه فرهنگــی را از ظرفیت هــای وی
ــای  ــزاری ه ــوان خبرگ ــه عن ــا ب ــنا و ایکن ــزاری ایس ــزود: دو خبرگ و اف
مســتقل و تخصصــی، هــم بــرای کشــور و جامعــه و هــم بــرای اســتان ها 

بســیار موثــر هســتند.
دکتــر علیــزاده همچنیــن مرکــز افکارســنجی ایســپا را از مراکــز 
پرسشــگری مــورد وثــوق در کشــور دانســت و افــزود: ایــن مرکــز مــی 
توانــد بــه عنــوان بــازوی اصلــی مســئوالن و برنامــه ریــزان عمــل کنــد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد که با همــت و همیاری اعضای جهاددانشــگاهی 
خراســان شــمالی، ایــن واحــد هرچــه ســریعتر مســیرهای توســعه ای را 

طــی کنــد و بــرای مــردم و اســتان منشــا اثــر باشــد.
 

 توجه به برنامه های توسعه ای، نیاز واحدهای 
جهاددانشگاهی در کشور

دکتــر مهــدی باصولــی، معــاون پشــتیبانی و مدیریــت منابــع 
جهــاد دانشــگاهی نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه خراســان 
ــرمایه های  ــگ، س ــادی در فرهن ــیار زی ــای بس ــمالی دارای ظرفیت ه ش
انســانی، منابــع طبیعــی و ... اســت، اظهــار کــرد:  میــزان توســعه ایــن 

ــدارد. ــاالی آن تناســب ن ــای ب ــا ظرفیت ه اســتان ب
وی بــا بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی واحد خراســان شــمالی از ســال 83 
راه انــدازی شــده و جــزو واحدهــای نســل ســوم جهــاد محســوب مــی 
شــود، گفــت: ایــن واحدهــا نیازمنــد تقویت، حمایــت و تعریــف ماموریت 

ــتند. ویژه هس
باصولــی بیــان کــرد: برنامــه هــا و فعالیــت هــای آموزشــی مــی توانــد 
بــرای واحدهــای جهاددانشــگاهی درآمدزا باشــد امــا جهاددانشــگاهی در 
کنــار ایــن اهــداف، ماموریــت هــای کالن تــری در حوزه هــای فرهنگــی 

و پژوهشــی دارد کــه بایــد بــه آنهــا بــه صــورت ویــژه پرداختــه شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســرمایه ی انســانی، مهمتریــن ســرمایه جهــاد 
دانشــگاهی اســت، گفــت: برنامــه توســعه واحدهــا را بایــد اعضــای واحــد 
ــر  ــد و دفت ــن کنن ــر اســتان تدوی ــای نســبی ه ــه مزیت ه ــا توجــه ب ب
مرکــزی نیــز بــرای انجــام آن هــا حمایــت هــای الزم را خواهــد داشــت.

وی ادامــه داد: اساســا برنامــه واحدهــای جهــاد دانشــگاهی مبتنــی بــر 
ــی در آن  ــه نیازهای ــه چ ــت ک ــه ای اس ــتانی و منطق ــای اس ظرفیت ه
ــه مطالعــات آمایــش ســرزمینی مــی  ــا توجــه ب محــل وجــود دارد و ب

ــوان برنامــه ریــزی کــرد. ت
معــاون پشــتیبانی و مدیریــت منابــع جهاددانشــگاهی همچنین با اشــاره 
بــه ظرفیت هــای عظیــم جهاددانشــگاهی در سراســر کشــور و در مراکــز 
تخصصــی و پژوهشــگاه هــای ایــن نهــاد اظهــار کــرد: برخــی واحدهــای 
جهاددانشــگاهی در ســطح کشــور خدمــات بــی نظیــر و متفاوتــی را ارائه 

مــی دهنــد کــه مــی تــوان از آن هــا الگــو گرفــت.
وی همچنیــن تاکیــد کــرد: توجــه جــدی بــه نیــرو و منابــع انســانی، از 

نیازهــای اساســی اســت و در ایــن راســتا بایــد نظاماتــی تهیــه شــود.
 مهســا پرنیــان، رئیــس جهاددانشــگاهی خراســان شــمالی نیــز در ایــن 
ــوده  ــه فرم ــه ب ــمالی ک ــان ش ــبز خراس ــتان سرس ــت: اس ــه گف جلس
مقــام معظــم رهبــری، گنجینــه فرهنگهــا و معرفتهاســت، قابلیــت هــا 
و پتانســیل هــای زیــادی در حــوزه هــای مختلــف از جملــه فرهنگــی، 
کشــاورزی و دامپــروری و صنایــع دارد و مهمتریــن دارایــی ایــن اســتان 
اقــوام فهیــم آن هســتند کــه از قومیــت هــای مختلــف بامســالمت در 

کنــار یکدیگــر زندگــی مــی کننــد.

وی افــزود: در عیــن حــال متاســفانه ایــن اســتان از نظــر شــاخص هــای 
توســعه، جــزو محرومتریــن اســتان هــای کشــور اســت و در بســیاری از 
شــاخص هــا در رتبــه هــای آخــر کشــوری اســت بنابرایــن ایــن وضعیت 
مــی طلبــد کــه ظرفیت هــای ملــی بــه کار گرفتــه شــود و ایــن ظرفیــت 
هــا بــه اســتان بیایــد تــا بــه محرومیــت زدایــی اســتان کمــک کنــد و 

خدماتــی در شــان ایــن مــردم فهیــم ارائــه شــود.
ــگاهی  ــا، جهاددانش ــن ظرفیت ه ــی از ای ــک یک ــدون ش ــت: ب وی گف
اســت کــه مــا در حــال تــالش هســتیم بــه پشــتوانه ظرفیتهــای ملــی 

جهاددانشــگاهی، زیرســاختهایی تخصصــی در اســتان ایجــاد شــود.
ــتور  ــی در دس ــروژه های ــری پ ــتا پیگی ــن راس ــه داد: در ای ــان ادام پرنی
کار اســت کــه راه انــدازی مرکــز اســتانی شــبکه ملــی درمــان ســرطان 
برســت از آن جملــه اســت کــه در ســفر ریاســت جمهــوری 10 میلیــارد 
ــن از ســوی  ــه؛ همچنی ــن طــرح اختصــاص یافت ــه ای ــار ب ــان اعتب توم
مجلــس شــورای اســالمی نیــز 8 میلیــارد تومــان اعتبــار برای ایــن طرح 

منظــور شــده اســت.
ــز  ــدازی مرک ــبک، راه ان ــژادی دام س ــالح به ن ــز اص ــز مرک وی تجهی
توســعه فناوری هــای نویــن اصــالح نــژاد اســب اصیــل ترکمــن، پیگیری 
تخصیــص اعتبــار از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 

ــرای  ــری ب ــوای جهاددانشــگاهی و پیگی ــد محت ــه خــالق تولی ــه خان ب
تخصیــص اعتبــار بــرای اتمــام ســاختمان نیمــه کاره جهاددانشــگاهی را 
از دیگــر پــروژه هــای در دســت اجــرا و در دســت پیگیــری ذکــر کــرد.

وی گفــت: امیدواریــم در ســالی کــه بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری با 
نــام »تولیــد، دانــش بنیان  و اشــتغالزایی« نامیده شــده، جهاددانشــگاهی 
بــا حمایــت مســئوالن اســتانی و ملــی بتوانــد گام هــای موثــری در ایــن 

زمینه در اســتان بــردارد.
ــان  ــت خراســان شــمالی در حــوزه دانش بنی ــه تقوی جهاددانشــگاهی ب

کمــک کنــد
همچنیــن محمدرضــا حســین نژاد اســتاندار خراســان شــمالی، در دیــدار 
بــا دکتــر باصولــی، معــاون پشــتیبانی و مدیریــت منابع جهاددانشــگاهی 
و دکتــر علیــزاده معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس ایــن نهــاد کــه در 
اســتانداری خراســان شــمالی برگــزار شــد، اظهــار کــرد: فاصلــه 5000 
متــری ســاختمان جهاددانشــگاهی بــا شــهر بجنــورد مشــکالتی را برای 
ایــاب و ذهــاب کارکنــان و مراجعــه کننــدگان ایجــاد کــرده کــه نیازمنــد 
توجــه اســت همچنیــن اتمــام ایــن ســاختمان نیمــه تمــام بایــد مــورد 

توجــه قــرار گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه زیرســاخت های جهــاد دانشــگاهی باید تقویت شــود، 
ــه  ــان از جهاددانشــگاهی شــروع ب ــش بنی ــزود: اولیــن مؤسســات دان اف

فعالیــت کردنــد و ایــن موضوع نشــان از اهمیــت جایگاه جهاددانشــگاهی 
دارد.

نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکه اســتانداری 
ــرای توســعه  ــد ب ــی خــود هــر کمکــی بتوان ــر اســاس چارچــوب قانون ب
ــزود:  ــات جهاددانشــگاهی در خراســان شــمالی انجــام می دهــد، اف اقدام
جهاددانشــگاهی مــی توانــد در تحقــق شــعار ســال کــه بــا نــام »تولیــد، 
ــاری رســان باشــد. دانش بنیــان و اشــتغال آفرین« مزیــن شــده اســت، ی

وی بــا اشــاره بــه امضــای تفاهــم نامــه دو کشــور ایــران و ترکمنســتان 
ــش و  ــادل دان ــه خراســان شــمالی، تب ــتاندار آخــال ب ــی اس و ســفر آت
فنــاوری، دانشــجو و ظرفیــت هــای کشــاورزی و دامــی را از مباحــث در 
دســتور کار دانســت و افــزود: نهادهــای علمــی ماننــد جهاددانشــگاهی 

مــی تواننــد در ایــن زمینــه یــاری رســان باشــند.

حمایت قابل توجه نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی
ــز  ــاد دانشــگاهی، نی ــس جه ــور مجل ــاون هماهنگــی و ام ــزاده، مع علی
ــدگان  ــتانی و نماین ــئوالن اس ــه مس ــد براینک ــا تأکی ــدار ب ــن دی در ای
ــا  ــی ب مــردم اســتان در مجلــس شــورای اســالمی ارتبــاط بســیار خوب
جهاددانشــگاهی دارنــد، تصریــح کــرد: اســتن مــی تواند جهاددانشــگاهی 
را بــازوی کمکــی خــود بدانــد و از ایــن مجموعــه انقالبــی حمایــت کنــد.

ــت  ــمالی مأموری ــان ش ــد در خراس ــه بای ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــام  ــال تم ــکان انتق ــه داد: ام ــود، ادام ــول ش ــگاهی مح ــه جهاددانش ب
اســتان خراســان شــمالی  بــه  دانشــگاهی  ظرفیت هــای جهــاد 
امکان پذیــر اســت و ایــن مهــم نیازمنــد توجــه ویــژه مســئوالن عالــی 

ــت. ــگاهی اس ــاد دانش ــه جه ــتان ب اس

توسعه مرکز غربالگری سرطان پستان 
جهاد دانشگاهی خراسان شمالی 

ــاد  ــع جه ــرت مناب ــتیبانی و مدی ــاون پش ــی، مع ــدی باصول ــر مه دکت
دانشــگاهی نیــز در ادامــه ایــن دیــدار بــا تأکیــد براینکه اگــر اســتاندار به 
عنــوان نماینــده ارشــد دولــت در اســتان  حمایــت قابــل توجهــی از جهاد 
دانشــگاهی داشــته باشــند بــه طور قطع شــاهد اثرگــذاری ایــن مجموعه 
در اســتان و کشــور خواهیــم بــود، اضافــه کــرد: دفتــر مرکــزی ایــن نهاد 

نیــز بــرای حمایــت از پــروژه هــای واحدهــا امــاده اســت.
وی افــزود: تصمیــم داریــم مرکــز غربالگــری ســرطان پســتان 
جهاددانشــگاهی خراســان شــمالی تــا پایــان ســال جــاری افتتاح شــود و 
توســعه ایــن مرکــز بــه یــک مرکــز درمانــی نیــز بــا حمایت های اســتانی 

ــت. ــر اس امکان پذی
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــا پیگیــری هــای نماینــده مــردم 
اســتان در مجلــس اعتبــاری بــرای اصــالح نــژاد اســب اصیــل ترکمــن 
مصــوب شــده اســت، اظهــار کــرد: ایــن پــروژه نیــز نیازمنــد اعتبــارات 
بیشــتری اســت کــه امیدواریــم مجموعــه اســتانی به خوبــی از ایــن طرح 

حمایــت کننــد.
جهاددانشگاهی حلقه میانی حوزه دانش بنیان و صنعت است

گفتنــی اســت آئیــن معارفــه رئیــس جهــاد دانشــگاهی واحــد خراســان 
شــمالی نیــز بــا حضور دکتــر محمــد وحیدی عضــو کمیســیون آموزش، 

تحقیقــات و فنــاوری مجلــس شــورای اســالمی برگــزار شــد.
دکتــر  وحیــدی در ایــن مراســم اظهــار کــرد: بــا تقویت جهاددانشــگاهی 
در اســتان ها مــی تــوان ســطح کیفــی آمــوزش هــا را ارتقــاء داد تــا در 
نهایــت ارتبــاط حــوزه دانش بنیــان بــا بخش هــای پژوهشــی و صنعتــی 

نیــز تقویــت شــود.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت توجــه ویــژه بــه شــرکت های دانــش بنیــان، 
ــش  ــات دان ــرکت ها و اتفاق ــکل گیری ش ــه ش ــای اولی ــه داد: مبن ادام
بنیــان در کشــور، جهاددانشــگاهی بــود و نــگاه امــام خمینــی )ره( نیــز 
در تشــکیل نهادهایــی ماننــد جهاددانشــگاهی، پــر شــدن حلقــه مفقوده 

بیــن بخش هــای مختلــف با کمــک گرفتــن از ایــن مجموعــه انقالبــی بود.
وی گفــت: جهاددانشــگاهی وظایــف و مســئولیت هــای خــودش را دارد و 
در کنــار آن هــا نیــز ســاختارهای جدیــدی از بــدو تاســیس تــا کنــون به 
آن اضافــه شــده اســت کــه مجمــوع فعالیت هــای آن تاثیــرات موثــری 

در کشــور دارد.
وحیــدی تصریــح کــرد: شــرکت های دانــش بنیــان کشــور طــی یــک 
ســال، گــردش مالــی 400 هــزار میلیــارد تومانــی داشــته اند کــه 3 برابــر 
اعتبــار تملــک دارایــی کشــور بــوده اســت و نشــان می دهــد ایــن حــوزه 

در کشــور پتانســیل بســیاری بــرای شــکوفایی دارد.
ــورای  ــس ش ــمالی در مجل ــان ش ــتان خراس ــردم 5 شهرس ــده م نماین
اســالمی ادامــه داد: جهاددانشــگاهی در اســتان های نوپــا ماننــد خراســان 
ــا از  ــرای پروژه ه ــی در اج ــده و تمرکززدای ــت ش ــد تقوی ــمالی بای ش
شــهرهای بــزرگ نیــز بایــد اتفــاق بیفتد تا شــاهد پیشــرفت اســتان های 

کوچکتــر و نوپــا نیــز باشــیم.
ایــن نماینــده مجلــس، احــداث مرکــز درمــان ســرطان برســت، اصــالح 
نــژاد دام و ژنتیــک اســب ترکمــن را از جملــه موضوعاتــی دانســت کــه 
مــی توانــد توســط جهــاد دانشــگاهی در خراســان شــمالی پیگیــری و از 

ســوی دفتــر مرکــزی نیــز حمایــت شــود.
وحیــدی گفــت: مطالعــات آب هــای ژرف در خراســان شــمالی نیــز یکــی 
از طــرح هایــی اســت کــه به عنــوان فرصــت مطالعاتــی در دشــت میانی 
ــد توســط جهاددانشــگاهی پیگیــری  اســتان مصــوب شــده و مــی توان

شــود.
ایــن نماینــده مجلــس همچنیــن از تالش هــای انجــام شــده در جهــاد 
دانشــگاهی خراســان شــمالی تقدیــر کــرد و خدمــات این مجموعــه را در 

ارتقــای ســطح علمــی و کیفیــت آمــوزش هــا، تاثیرگــذار دانســت.
معــاون پشــتیبانی و مدیریــت منابــع جهــاد دانشــگاهی کشــور نیــز در 
ــای  ــت ه ــدگان از فعالی ــای نماین ــر از حمایت ه ــا تقدی ــه ب ــن جلس ای
ــاد دانشــگاهی در  ــه جه ــت: مجموع ــاد دانشــگاهی در کشــور، گف جه
کشــور نیازمنــد همراهــی و مســاعدت بیشــتر نماینــدگان مجلس اســت 
تــا اقدامــات آن توســعه یافتــه و اثرگــذاری بیشــتری نیــز داشــته باشــد.

دکتــر مهــدی باصولــی اظهار کرد: جهاددانشــگاهی در خراســان شــمالی 
پشــتوانه  چنــد هــزار نفــره جهــاد دانشــگاهی سراســر کشــور بــا بنیــه 
ــگاهی  ــاد دانش ــی در جه ــی و تخصص ــز آموزش ــگاه ها، و مراک پژوهش

ــد. ــت می کن ــد از آن حمای ــام ق ــه تم ــد ک ــور دارا می باش کش
وی بــر ضــرورت جلوگیــری از پراکنــده کاری در جهــاد دانشــگاهی تاکید 
کــرد و افــزود: بــه دنبــال رونــق خدمــات دانش بنیــان بــا بهره گیــری از 
رفیــع پژوهشــگاه و پژوهشــکده های جهاددانشــگاهی در واحــد خراســان 
شــمالی هســتیم و یکــی از راه هــای آن، توجــه بــه آمایــش ســرزمینی و 

ظرفیت هــای منطقــه اســت.
معــاون هماهنگــی امــور مجلــس جهاددانشــگاهی نیــز در ایــن آئیــن 
اظهــار کــرد: نماینــدگان اســتان خراســان شــمالی در مجلــس شــورای 
اســالمی نیــز از جملــه نماینــدگان تاثیرگــذار و دغدغــه مند هســتند که 
رشــد و تعالــی خراســان شــمالی را دنبــال مــی کننــد و در تحقــق برنامه 

هــای جهاددانشــگاهی یاری رســان هســتند.
ــتانی و  ــئوالن اس ــت مس ــرد: حمای ــد ک ــزاده تاکی ــی علی ــر عیس دکت
ــش  ــگاهی و افزای ــالمی از جهاددانش ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
تعامــالت در ایــن خصــوص مــی توانــد منجر بــه تقویــت اقدامــات جهاد 

ــرای رفــع نیازمنــدی شــود. دانشــگاهی ب
ــاد  ــس جه ــادی، رئی ــی فیروزآب ــر دهقان ــم دکت ــن، حک ــن آیی در ای
دانشــگاهی، بــه مهســا پرنیــان بــه عنــوان رئیــس جهاددانشــگاهی واحد 
خراســان شــمالی تقدیــم و از زحمــات مهنــدس محســن رحمانی رئیس 

ســابق ایــن نهــاد تقدیــر شــد.

در مراسم معارفه رئیس جهاددانشگاهی واحد خراسان شمالی مطرح شد

تعریف ماموریت های ویژه و ضرورت جانشین پروری
 در واحدهای استانی جهاددانشگاهی

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی گفت: روسای واحدهای جهاد دانشگاهی باید به دنبال جانشین پروری 
در همه حوزه ها باشند تا زمینه رشد برای واحدها و افراد فراهم شود. 

 به گزارش بازارکار از روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی، مراسم معارفه رئیس جهاددانشگاهی واحد خراسان شمالی 
با حضور دکتر عیسی علیزاده معاون هماهنگی و امور مجلس و دکتر مهدی باصولی، معاون پشتیبانی و مدیریت منابع 
برگزار شد.  فناوری مجلس شورای اسالمی  و  آموزش، تحقیقات  و دکتر محمد وحیدی عضو کمیسیون  جهاددانشگاهی 
دیدار با محمدرضا حسین نژاد، استاندار خراسان شمالی و برگزاری نشست با اعضای این واحد جهاددانشگاهی از دیگر 

برنامه های معاونان جهاددانشگاهی در سفر به این استان بود. 
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دعوت به همکاری

نفراتتعدادرشته تحصیلیرشته شغلیشهرستانردیف

مرد1 نفردیپلم و فوق دیپلم برق )کلیه گرایش ها(سیمبانبندرلنگه1

مرد1 نفردیپلم و فوق دیپلم برق )کلیه گرایش ها(سیمبانرودان2

مرد1 نفردیپلم و فوق دیپلم برق )کلیه گرایش ها(سیمبانبستک3

مرد1 نفردیپلم و فوق دیپلم برق )کلیه گرایش ها(سیمبانحاجی آباد4

مرد1 نفردیپلم و فوق دیپلم برق )کلیه گرایش ها(سیمبانپارسیان5

مرد1 نفردیپلم و فوق دیپلم برق )کلیه گرایش ها(سیمبانبندرعباس6

راننده خودرو جاسک7
مرد1 نفردیپلم کلیه گرایش هاسنگین )جرثقیل(

شرایط عمومی
 1- داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران

 2- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم غیرپزشکی
 3- عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات

 4- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر و سوء پیشینه کیفری
 5- داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که بکارگیری می شوند

 6- اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 7- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

8- عدم داشتن منع قانونی برای فعالیت و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت ها
9- احـراز صالحیـت هـای عمومـی و گزینـش پـس از قبولـی در آزمـون کتبی و مصاحبه توسـط 

پیمانـکار یا مشـاور

شرایط اختصاصی
داشتن شرایط سنی حداکثر سن )تا روز برگزاری آزمون (:

 - 30 سال تمام برای تمامی متقاضیان دیپلم
- 32 سال تمام برای تمامی متقاضیان فوق دیپلم

ــه  ــر 5 ســال ب ــه هــای معتبــر حداکث ــه تائیدی ــل و ارائ ــوارد ذی ــره1: در صــورت احــراز م تبص
ــه خواهــد شــد. حداکثــر ســن مقــرر اضاف

افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقوداالثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام 
کار نمی باشند شامل: همسر، پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان 5 سال

 عضویت در بسیج سپاه پاسداران حداکثر به میزان 2 سال
در صورت داشتن سابقه بیمه تامین اجتماعی و مرتبط حداکثر به میزان 4 سال

تبصــره2: داشــتن گواهینامــه پایــه یــک بــرای عنــوان شــغل راننــده خــودرو ســنگین ضــروری 
ــل  ــه اص ــام و ارائ ــت ن ــان ثب ــه در زم ــر گواهینام ــذاری تصوی ــت بارگ ــر اس ــت . الزم بذک اس

ــت. ــی اس ــه الزام ــان مصاحب ــه در زم گواهینام
بــرای عنــوان شــغل راننــده خــودرو ســنگین )جرثقیــل ( بــرای شهرســتان جاســک ظــرف مــدت 

دو مــاه گواهینامــه مهــارت ویــژه جرثقیــل ارائــه گــردد.
ضریبنام گواهینامه آموزشیردیف

10%گواهینامه دوره آموزشی فن ورز شبکه هوایی1

10%گواهینامه دوره آموزشی ایمنی برق2

20%داشتن شرایط ایثارگری3
تبصره3: در صورت داشتن گواهینامه دورههای آموزشی مرتبط برای عنوان شغل سیمبانی 

ضرایب مطابق جدول ذیل در امتیاز آزمون مشمولین اعمال می شود. الزم بذکر است بارگذاری 
تصویر گواهینامه در زمان ثبت نام و ارائه اصل گواهینامه در زمان مصاحبه الزامی است.

شرایط اختصاصی شغلی
 عنوان رشته شغلی: سیمبان

مدرک تحصیلی: دیپلم و فوق دیپلم برق )کلیه گرایش ها (
 قد: حداقل 165سانتیمتر

BMI( : 5≥BMI≥ 18(  شاخص توده بدنی
 سالمت جسمانی کامل و توانایی کار در ارتفاع

یادآوری: اگر وزن تان )بر حسب کیلوگرم( را بر مجذور قدتان )بر حسب متر( تقسیم کنید عدد 
حاصل را )شاخص وزنی  BMI گویند(

 مثال: قد 1.79 )متر(، وزن: 77 )کیلوگرم(، شاخص وزنی فرد عبارتست از: 24

تذکرات:                                                                                                                             
 1- ارائه گواهینامه تأییدیه پزشک طب کار مبنی بر توانایی و تناسب جسم با شغل پس از قبولی الزامی می باشد.
 2- پذیرفته شدگان صرفا از بین متقاضیان بومی شهرستان مورد نظر بر حسب نیاز انتخاب خواهد شد.

3- مالک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام 
وظیفه و محاسبه سن داوطلبان تاریخ آزمون می باشد.

4- کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز 
برگزاری آزمون آماده و صادر شده باشد و در موعد مقرر ارائه گردد.

5 - انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان 3 برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی 
که حد نصاب نمره آزمون تعیین شده را کسب کرده اند، بر اساس نیاز هر شهرستان و در چند 

مرحله به ترتیب باالترین نمرات از آزمون در سایت اعالم خواهد شد.
6 - در صورتی که داوطلبی با مدارک تحصیلی غیر مرتبط و یا پایین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده 
در آگهی، در آزمون شرکت نماید، از ادامه فرآیند اشتغال وی در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد .
7 - انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر می باشد. 

ضمنا اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تأیید مراجع ذی صالح از طریق سایت آزمون به اطالع 
داوطلبان خواهد رسید.

8- مهلت ارائه اصل مدارک الزم از سوی پذیرفته شدگان شامل مدرک تحصیلی، شناسنامه، کارت 
ملی، مدرک وضعیت نظام وظیفه و مدرک دال بر بومی بودن )به منظور تطبیق مدارک و تکمیل 

پرونده برای انجام مصاحبه( حداکثر 5 روز پس از اعالم نتایج آزمون می باشد.
9 - مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال )اعالم( 
مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه محرز 
شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از 

انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت بکارگیری، لغو و بال اثر می گردد.
ــودن شــرایط فیزیکــی مــورد  ــه دارا ب 10- شــرط پذیرفتــه شــدن کلیــه متقاضیــان مشــروط ب

نیــاز بــرای شــغل مربوطــه مــی باشــد.
ــا  ــه ارتبــاط اســتخدامی، قــراردادی ، پیمانــی و … ب 11- پذیرفتــه شــدگان ایــن آزمــون هیچگون

ــد. ــرو ندارن ــه و وابســته وزارت نی ــای تابع شــرکت ه
سایر موارد:

1 - رشــته شــغلی امتحانــی )ســیمبانی( صرفــاً فــارغ التحصیــالن همــان مقطــع و رشــته مــی توانند 
شــرکت کننــد و پذیــرش دیگــر رشــته هــا یــا گرایشــهای غیــر مرتبــط امکانپذیــر نمــی باشــد. در 
صــورت کتمــان موضــوع، بــدون داشــتن حــق هرگونــه اعتــراض، قبولــی ایشــان در هــر مرحلــه 

از آزمــون ملغــی اعــالم خواهــد شــد.
2- پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شده در هنگام 
ثبت نام صورت می پذیرد. مسؤولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد 

ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.
3 - قبولی در آزمون به منزله بکارگیری قطعی نمی باشد بلکه انجام مراحل بعدی شامل مصاحبه، گزینش، 

معاینات پزشکی، گواهی سالمت و اخذ عدم سوء پیشینـه از مراکز ذیصـالح نیز الزامی می باشـد.
4 - پذیرفته شدگان نهایی می بایست آمادگی خدمت و اشتغال به کار در هر یک از شهرهای استان حوزه 

فعالیت شرکت برابر قرارداد را داشتـه باشند .
5- در این آزمون، هر داوطلب می تواند صرفاً برای یک رشته شغلی در شرکت مورد نظر خود ثبت نام نماید.

6- چنانچه داوطلب دارای مقطع تحصیلی باالتر از فوق دیپلم در آزمون شرکت نماید، در صورت مشخص 
شدن در هر مرحله از آزمون )ثبت نام، آزمون و قبولی و ....( از ادامه فرآیند محروم خواهد شد و مطابق با 

مقررات و قوانین با وی برخورد می گردد.
 شرایط بومی بودن:

استان محل تولد داوطلب یا یکی از والدین وی شهرستان مورد تقاضا در آزمون باشد .
 داوطلب حداقل 2 مقطع تحصیلی را در شهرستان مورد تقاضا را طی کرده باشد.

فرزندان کارکنان شاغل در شهرستان مورد تقاضا که سابقه حداقل 10 سال پرداخت حق بیمه را در استان 
داشته باشند.

مواد آزمون
تعداد سواالتنام درسردبف

15زبان و ادبیات فارسی و آئین نگارش1

2ICDL 15آشنایی با مهارت های هفتگانه

15هوش و استعداد تحصیلی3

15ریاضی و آمار مقدماتی4

15اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی5

25مبانی برق6
ضریب وزنی تمام سئواالت یکسان و آزمون دارای نمره منفی می باشد.

مراحل ثبت نام
کلیه مراحل ثبت نام، دریافت کارت ورود به جلسه و مشاهده نتایج فقط از طریق سامانه مجتمع 

آموزشی و پژوهشی اصفهان قابل انجام خواهد بود.

ــام  ــال و مشــاهده پیغ ــغ 1/500/000 ری ــه مبل ــون ب ــه آزم ــز اینترنتــی هزین ــس از واری ــا پ تنه
پایــان مراحــل، ثبــت نــام قطعــی تلقــی مــی گــردد و در غیــر ایــن صــورت کارت ورود بــه جلســه 

صــادر نخواهــد شــد و امــکان شــرکت در آزمــون وجــود نــدارد.
 زمانبندی آزمون:

 ثبت نام از تاریخ 1401/07/24 لغایت 1401/08/14
 دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ 1401/08/17 لغایت 1401/08/18

 زمان برگزاری آزمون پنجشنبه مورخ 1401/08/19 ساعت 10:30
محل برگزاری آزمون متعاقبا در کارت ورود به جلسه اعالم میگردد.

  تقویم آزمون:
 شروع ثبت نام: از 24 مهر 1401
 مهلت ثبت نام: تا 14 آبان 1401

 دریافت کارت آزمون: 17 و 18 آبان 1401
زمان برگزاری آزمون: 19 آبان 1401

توجه: لینک ثبت نام از 24 مهر 1401 فعال خواهد شد.

شــرکت آســایش دریــا خلیــج فــارس در اســتان هرمــزگان در نظــر دارد بــرای اجــرای قراردادهــای خــود در ســال 1401 نســبت بــه تامیــن نیــرو در بخــش ســیمبانی و راننــده خــودرو ســنگین صرفــا از بیــن متقاضیــان بومــی شهرســتان های بندرخمیــر، 
رودان، بســتک، جاســک، مینــاب، حاجــی آبــاد، بندرلنگــه و بندرعباس جمعــا بــه تعــداد 6 نفــر ســیمبان و 1 نفــر راننــده از افــراد واجــد شــرایط از طریــق برگــزاری آزمــون توانمنــدی هــای عمومــی و تخصصــی ،آزمــون دانــش مهارتی)مصاحبــه( بــه شــرط 

دارا بــودن شــرایط ذیــل پــس از طــی فرآینــد فــوق بکارگیــری نمایــد. مهلــت ثبــت نام تــا 14 آبــان 1401 مــی باشــد.

آیا بازنشستگی در صنوف مختلف،  متفاوت است؟
ــدگان  ــه ش ــام بیم ــرای تم ــتگی ب ــرایط بازنشس ــه ش ــت ک ــد گف ــن بای همچنی
ــان  ــاغل آزاد یکس ــرف و مش ــاری و ح ــاری، اختی ــدگان اجب ــه ش ــم از بیم اع
ــه  ــز ب ــی نی ــن اجتماع ــازمان تامی اســت. محمدحســن زدا، سرپرســت اســبق س
ایــن پرســش کــه آیــا بازنشســتگی بیمــه شــدگان در صنــوف مختلــف متفــاوت 
ــد  ــور می کنن ــف تص ــوف مختل ــه »صن ــت ک ــخ داده اس ــه پاس ــت؟ اینگون اس
ــاد و در  ــوا، قن ــه اینطــور نیســت. نان ــی ک ــاوت دارد؛ در حال بازنشستگی شــان تف
هــر شــغل دیگــری طبــق قانــون تامیــن اجتماعــی بازنشســتگی بــرای مــردان بــا 
50 ســال ســن و 30 ســال ســابقه و بــرای زنــان بــا 45 ســال ســن و 30 ســال 

ــرای همــه اســت.« ــون ب ــن قان ــوده و ای ــر ب ــکان پذی ســابقه ام
وی افــزود: »البتــه اگــر شــغلی ســخت و زیــان آور باشــد، فــرد بایــد بــه 
ــت  ــخیص آن اس ــل تش ــه مح ــان آور در ادارات کار ک ــخت و زی ــای س کمیته ه
ــابقه  ــال س ــا 20 س ــان آور ب ــخت و زی ــون س ــمول قان ــرد مش ــد. ف ــه کن مراجع
ــنی  ــرط س ــدون ش ــاوب ب ــت متن ــابقه خدم ــال س ــا 25 س ــی ی ــت متوال خدم

می توانــد بازنشســته شــود.«
ــه  ــد ب ــده می توان ــه بیمه ش ــت ک ــه اس ــتگی اینگون ــرای بازنشس ــی ب ــده کل قاع
ــد  ــا نمی توان ــد و کارفرم ــتگی ده ــت بازنشس ــی درخواس ــازمان تامین اجتماع س
بازنشســتگی کارگــر خــود را تقاضــا کنــد. صرفــا در یــک مــورد کارفرمــا می توانــد 
خواســتار بازنشســتگی کارگــر خــود شــود و آن هــم در مــوردی اســت کــه ســن 
ــته  ــتگی گذش ــی بازنشس ــان قانون ــال از زم ــج س ــل پن ــده حداق ــر بیمه ش کارگ
ــا  ــی کارفرم ــت. یعن ــالگی اس ــوان 60 س ــرای بان ــوع ب ــن موض ــه ای ــد ک باش
می توانــد از ســازمان بخواهــد کــه کارگــر زن خــود را کــه بــه 60 ســالگی رســیده 

بازنشســته کنــد.
شرایط بازنشستگی درقانون تأمین اجتماعی

براســاس مــاده 76 قانــون، مشــموالن ایــن قانــون در صــورت دارا بــودن شــرایط 
زیــر حــق اســتفاده از مســتمری بازنشســتگی را خواهنــد داشــت:

- حداقــل ســابقه پرداخــت حــق بیمــه مقــرر را قبــل از تاریــخ تقاضــای 
. باشــند  دارا  بازنشســتگی 

- سن مرد به 60 سال تمام و سن زن  55 سال تمام رسیده باشد .
ــان و مــردان  ــواع بازنشســتگی زن ــه شــرایط و ان ــه صــورت خالصــه ب در ادامــه ب

اشــاره مــی شــود:
شرایط و نحوه بازنشستگی مردان 

1- فــرد تحــت پوشــش بــا 60 ســال ســن و 20 ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه 
می توانــد بــا حداقــل حقــوق پایــه و بیشــتر بازنشســته شــود.

2- فــرد تحــت پوشــش  بــا 60 ســال ســن و زیــر 20 ســال ســابقه پرداخــت حــق 
بیمــه متناســب بــا تعــداد ســال های پرداخــت حــق بیمــه بازنشســته می شــود. 

3- فرد تحت پوشش با 60 سال سن و 10 سال سابقه
ــته  ــه داش ــق بیم ــت ح ــابقه پرداخ ــال س ــر 10 س ــرد زی ــه ف ــرایطی ک * در ش
باشــد می توانــد ســابقه خــود را بــا خریــد حــق بیمــه تکمیــل کــرده و بــا 10 روز 

حقــوق بازنشســته شــود.
ــابقه پرداخــت حــق  ــال س ــال ســن و 30 س ــا 50 س ــرد تحــت پوشــش ب 4- ف

ــود. ــته می ش ــاز نشس ــل ب ــوق کام ــا حق ــه ب بیم
5-فــرد تحــت پوشــش بــدون شــرط ســنی بــا 35 ســال ســابقه خدمــت می توانــد 

ــته شود. بازنشس
ــال  ــتمری 35 س ــن مس ــبه در تعیی ــرش و محاس ــرای پذی ــابقه ب ــر س * حداکث

اســت.
 

شرایط و انواع بازنشستگی زنان
ــان کمتــر اســت.  ــان پنــج ســال از آقای ــرای زن  شــرایط ســنی بازنشســتگی ب

ــا ســن کمتــری می تواننــد بازنشســته شــوند. ــان ب ــه ایــن معنــی کــه زن ب
ــان و  ــرای زن ــرایط ب ــا ش ــز عموم ــتگی نی ــرای بازنشس ــابقه الزم ب ــورد س  در م
مــردان یکســان اســت، ولــی در چنــد مــورد بــرای زنــان از نظــر ســابقه شــرایط 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــهل تری در نظ س
نکتــه ســوم مربــوط بــه وجــود شــرایط همزمان ســن و ســابقه بــرای بازنشســتگی 
زنــان اســت. بــه ایــن معنــا کــه بــه غیــر از ســه مــورد )بازنشســتگی در مشــاغل 
ــابقه  ــال س ــا 35 س ــتگی ب ــازان و بازنشس ــتگی جانب ــان آور، بازنشس ــخت و زی س
پرداخــت حق بیمــه( قاعــده اصلــی در بازنشســتگی تحقــق توامــان شــرط ســن و 

ســابقه در احــراز بازنشســتگی اســت. 
1- فــرد تحــت پوشــش بــا 45 ســال ســن و 30 ســال ســابقه می توانــد 

بازنشســته شــود.
ــا 55 ســال ســن و حداقــل 20 ســال ســابقه می توانــد  2-فــرد تحــت پوشــش ب

درخواســت بازنشســتگی کنــد.
3-فــرد تحــت پوشــش بــا 42 ســال ســن بــرای مشــموالن قانــون کار و 20 ســال 

ســابقه می توانــد بازنشســته شــود.
*در خصــوص ایــن گــروه از بیمــه شــدگان، در صورتــی کــه مســتمری اســتحقاقی 
ــش  ــوق افزای ــل حق ــا حداق ــد، ت ــر باش ــه کمت ــال مربوط ــوق س ــل حق از حداق

نمــی یابــد.
ــنی  ــرط س ــدون ش ــابقه ب ــال س ــتن 35 س ــا داش ــش ب ــت پوش ــرد تح 4-  ف

باشــد. بازنشســته  می توانــد 
5-  فــرد تحــت پوشــش اگــر معلــول عــادی باشــد می توانــد بــا 45 ســال ســن و 
بــا داشــتن حداقــل 20 ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه تقاضــای بازنشســتگی 

. کند
بــا  55 ســال ســن  داشــتن  بــا  بازنشســتگی  پوشــش  تحــت  فــرد   -6
ــد  ــه می توان ــت حق بیم ــنوات پرداخ ــا س ــب ب ــابقه متناس ــال س ــل10 س حداق

ــود. ــته ش بازنشس
ــا  ــتر ت ــابقه و بیش ــال س ــا 10 س ــد ب ــده می توان ــت بیمه ش ــن حال * در ای
20 ســال، درخواســت بازنشســتگی کنــد کــه مســتمری وی بــه میــزان ســنوات 
پرداخــت حق بیمــه خواهــد بــود )بیــن 10 تــا 20 روز حقــوق(. در ایــن صــورت 
مــاده 111 قابــل اجــرا نیســت و چنانچــه حقــوق وی از حداقــل پایین تــر باشــد، 

ــد. ــش نمی یاب ــوق افزای ــل حق ــا حداق مســتمری ت

ــابقه  ــر 10 ســال س ــی زی ــه 55 ســال رســیده، ول ــا ب ــه ســن آن ه ــی ک * بانوان
ــا 10 ســال ســابقه،  ــا پرداخــت حق بیمــه ســنوات کســری ت ــد ب ــد می توانن دارن
ــا 10 روز حقــوق بازنشســته شــوند کــه در ایــن صــورت نیــز چنانچــه حقــوق  ب
آن هــا از حداقــل حقــوق مصــوب شــورای عالــی کار کمتــر باشــد، ترمیــم نخواهــد 

شــد.
شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

طبــق قانــون بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــان آور، افــرادی کــه حداقــل 
ــان آور )مخــل  ــای ســخت و زی ــاوب در کاره ــی و 25 ســال متن 20 ســال متوال
ســالمتی( اشــتغال داشــته انــد و در هــر مــورد حــق بیمــه مذکــور را بــه ســازمان 
پرداختــه باشــند، بــدون شــرط ســنی مــی تواننــد تقاضــای بازنشســتگی کننــد.

ــن  ــون تامی ــاده 91 قان ــوع م ــکی موض ــیون های پزش ــه کمیس ــن چنانچ همچنی
ــان آور  اجتماعــی قبــل از رســیدن بیمــه شــده شــاغل در کارهــای ســخت و زی
بــه ســابقه مقــرر )20 ســال متوالــی و 25 ســال متنــاوب بــرای کارهــای ســخت 
ــه کارهــای  ــان آور( فرســایش جســمی و روحــی وی را ناشــی از اشــتغال ب و زی
ــد درخواســت  ــرد بیمــه شــده مــی توان ــد، ف ــان آور تشــخیص دهن ســخت و زی
ــن اســاس هــر ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه در  ــر ای ــد. ب بازنشســتگی کن

ــان آور 1.5 ســال محاســبه خواهــد شــد. کارهــای ســخت و زی
برای صدور »حکم بازنشستگی« چه کنیم؟

 تــا چندســال قبــل، مراحــل ارائــه درخواســت بازنشســتگی و بررســی پرونــده و 
ســوابق بیمــه ای متقاضیــان بازنشســتگی عــادی، مســتلزم چندیــن نوبــت مراجعــه 
ــا توســعه  ــود کــه ب ــی ب ــی نیــز بســیار طوالن حضــوری بیمه شــده و از نظــر زمان
ــوری و  ــورت غیرحض ــد به ص ــن فرآین ــی، ای ــوری تأمین اجتماع ــات غیرحض خدم

ــر انجــام خواهــد شــد. در مــدت زمــان بســیار کوتاه ت
ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا صــدور اطالعیــه ای اعــالم کــرده اســت کــه ثبــت 
درخواســت صــدور حکــم و برقــراری مســتمری بازنشســتگی عــادی بــرای 
ــق  ــعب و از طری ــور در ش ــه حض ــاز ب ــدون نی ــی، ب ــدگان تأمین اجتماع بیمه ش
ســامانه خدمات غیرحضوری ســازمان تأمین اجتماعی به نشــانی es.tamin.ir امکانپذیر 
اســت و بیمه شــدگان واجــد شــرایط بازنشســتگی، می تواننــد درخواســت صــدور 
ــل  ــه مراح ــرده و هم ــت ک ــامانه ثب ــن س ــتمری را در ای ــراری مس ــم و برق حک

ــد. ــری کنن ــه صــورت غیرحضــوری پیگی مربوطــه را ب
ــد  ــی موظف ان ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی س ــای اجرای ــنا، واحده ــزارش ایس ــه گ ب
درخواســت های بازنشســتگی را کــه قبــل از اتمــام وقــت اداری در ســامانه 
ــان همــان روز و درخواســت هایی  ــا پای ــات غیرحضــوری ثبــت می شــوند، ت خدم
ــال  ــدگان ارس ــط بیمه ش ــل توس ــام تعطی ــا در ای ــت اداری ی ــارج از وق ــه خ را ک
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد و ب ــف کنن ــن تکلی ــن روز اداری تعیی ــوند، در اولی می ش
در زمــان ثبــت درخواســت بازنشســتگی غیرحضــوری توســط بیمه شــده، 
احــراز هویــت از طریــق ارســال کــد رمــز )OTP( بــه تلفــن همــراه وی صــورت 
ــت  ــل درخواس ــده ذی ــت بیمه ش ــا اثرانگش ــاء ی ــذ امض ــه اخ ــازی ب ــه، نی پذیرفت

ــت. ــتگی نیس بازنشس
ــورت  ــه ص ــامانه ب ــن س ــا در ای ــذ تاییدیه ه ــوابق و اخ ــی س ــل اداری بررس مراح
ــل  ــامانه از مراح ــن س ــد در همی ــده می توان ــده و بیمه ش ــام ش ــوری انج غیرحض
اجــرای فرآینــد مذکــور مطلــع شــود. پــس از صــدور حکــم برقــراری مســتمری 
بازنشســتگی عــادی و همزمــان بــا تخصیــص شــماره مســتمری نیــز نســخه ای از 
آن در منــوی »صنــدوق شــخصی مــن« در ســامانه خدمــات غیرحضــوری قــرار 
ــی  ــاب بانک ــماره حس ــالم ش ــوی »اع ــق من ــده از طری ــت و بیمه ش ــد گرف خواه
ویــژه مســتمری بگیران« می توانــد شــماره حســاب بانکــی خــود را جهــت واریــز 

مســتمری اعــالم کنــد.

شرایط »بازنشستگی« در قانون تأمین اجتماعی

با چه سن و سابقه ای می توان درخواست بازنشستگی داد؟

 بازنشســتگی حســب بنــد »1۵« مــاده »۲« قانــون تامیــن اجتماعی، 
ــن  ــه س ــیدن ب ــبب رس ــه س ــه کار ب ــده ب ــتغال بیمه ش ــدم اش »ع
بازنشســتگی مقــرر در ایــن قانــون« تعریــف شــده اســت. »ســن« 
ــه،  ــت بیم ــنوات پرداخ ــان س ــا هم ــردازی« ی ــابقه بیمه پ و »س
دو معیــار احــراز شــرایط بازنشســتگی در قانــون مذکــور هســتند. 
ــد 1  ــاس بن ــر اس ــتگی، ب ــن بازنشس ــازارکار، س ــزارش ب ــه گ ب
مــاده ۷6 قانــون تامیــن اجتماعــی، 60 ســال ســن بــرای مــردان 
ــرد  ــت ف ــن حال ــه در ای ــت ک ــان اس ــرای زن ــن ب ــال س و ۵۵ س
ــت  ــابقه پرداخ ــال س ــل ۲0 س ــتن حداق ــا داش ــده ب بیمه ش

ــود. ــته ش ــد بازنشس ــه می توان ــق بیم ح
ــن  ــاس ای ــر اس ــرد ب ــتحقاقی ف ــتمری اس ــه مس ــی ک در صورت
بنــد کمتــر از حداقــل حقــوق ســال مربوطــه باشــد تــا حداقــل 

ــت. ــد یاف ــاء خواه ــوق ارتق حق
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تراکنش های مربوط به کسب وکارها 40 درصد کاهش یافته است 

کسـب وکارهای  تعطیلـی  و  نیـرو  تعدیـل 
آنالیـن در صـورت ادامـه یافتـن شـرایط در 
آینده ای نه چنـدان دور، موضوعی اسـت که 
مدیـران اسـتارتاپ ها متفق القول بـه آن باور 
دارنـد. گره ای کـه بـر کار اقتصـاد دیجیتال 
و فعالیـن ایـن حـوزه افتـاده بـه راحتـی و 
بـا دسـت قابـل بـاز کـردن اسـت؛ بـه نظر 
می رسـد بهتر اسـت مسـئوالن بـا تصمیمی 
شـجاعانه مانـع از کورتر شـدن گره شـوند تـا کار به باز کـردن با دندان نرسـد.
جی پالس؛ به نظر می رسد موج فیلترینگ در آینده ای نه چندان دور، سونامی 

تعدیل و تعطیلی استارتاپ های کوچک و بزرگ را به همراه خواهد داشت.
گذشته  اینترنت  قطعی  و  اختالل  واتس اپ،  و  اینستاگرام  فیلتر  از  ماه  یک   
مدیران  نیست.  پاسخگو  فعلی  وضعیت  پایان  یا  ادامه  درباره  هیچکس  و 
کسب وکارهای آنالین از آسیب محدودیت های اخیر به فعالیتشان سخن گفتند و 
به نظر می رسد موج فیلترینگ، سونامی تعدیل و یا حتی تعطیلی استارتاپ های 

کوچک و متوسط را به همراه خواهد داشت.
عصر 30 شهریورماه بود که کابوس یک سال اخیر فضای مجازی سرانجام رخ داد و 
دو پلتفرم پرطرفدار اینستاگرام و واتس اپ فیلتر شدند. اگرچه پلتفرم های متعدد 
پلتفرم  این دو  اما در حال حاضر  از دیگری فیلتر شدند  نیز یکی پس  دیگری 

محبوب در کنار برخی پلتفرم های دیگر همچنان فیلتر باقی مانده اند.
به گواه آمارهای رسمی، اختالالت اخیر اینترنت و مسدودسازی ها بیش از 80هزار 
میلیارد تومان به کسب وکارها خسارت وارد کرده و ادامه آن می تواند کشور را 
با چالش بزرگ بیکاری رو به رو کند. این در حالی است که طی یک ماه گذشته 
ادامه این محدودیت ها زده شده و برخی مسئوالن  حرف های متناقضی درباره 
واتس اپ  و  اینستاگرام  فیلتر  رفع  برای  محالی  شرط  ارتباطات،  وزیر  جمله  از 

گذاشته اند.
مدیران پلتفرم هایی چون زرین پال، پادرو، جریان، ایسمینار، آیتول، همراه کارت 
و بقراط، اثرات مخرب ادامه این وضعیت را گوش زد کردند تا شاید با تغییر عقیده 

تصمیم گیران این اوضاع، شاهد اخذ تصمیمی به نفع همه مردم باشیم.

ریزش فروش کسب وکارها
»مصطفـی امیـری«، مدیرعامـل زرین پـال اثـرات 
منفی قطع اینترنت و فیلترینگ روی کسـب وکارها 

را بـا آمـار و ارقام تشـریح کرد:
»در هفته هـای اخیر، فیلترینـگ و اختالل اینترنت 
موجـب کاهـش تقریبـا 40 درصـدی تراکنش هـا 
شـده اسـت. قطعی مقطعـی سـرویس پیامکی نیز 
تراکنش هـا را تـا 40 درصـد کاهـش داد کـه در 
مجمـوع به نسـبت به ماه های پیشـین ریـزش 64 

درصـدی تراکنش هـا را شـاهد هسـتیم.«
او بـه اثـرات مخـرب اختـالل اینترنـت بر کسـب وکارش اشـاره کـرد و گفـت: »حکایت 
امـروز مـا، بـدون شـرح اسـت. هفته هـای قبـل حتـی سـرویس های ارسـال ایمیـل بـه 
ایرانـی  از سـرویس دهندگان  کـه  داشـته اند. سـرویس هایی  مشـکل  ایـران  از  بیـرون 
از  سـری  یـک  یعنـی  اسـت؛  اختـالل  دچـار   CDN لبـه  بـرای  می کنیـم  دریافـت 
پاپ سـایت ها یـک دفعـه بـه اختـالل می خورنـد و کنـد می شـوند. حـال چطـور قـرار 
اسـت کیـک اقتصـاد دیجیتـال شـکل گیـرد؟ امـروز از زمانـی کـه کارگـروه اقتصـاد 

دیجیتـال شـکل گرفتـه، اوضـاع ایـن حـوزه در یـک سـرازیری قـرار گرفتـه اسـت.«
امیـری بـاور دارد هـر چقدر بیشـتر بـه درد و دل هایـی از جنس کسـب وکاری پرداخته 

شـود، احتمـاال از بـار موجـود در جامعه نیز کاسـته خواهد شـد.

زنگ خطری که به صدا در آمده است
»پشـوتن پورپزشـک«، مدیرعامـل و  بنیان گـذار 
ارسـال  و  پرداخـت  هوشـمند  پلتفـرم  پـادرو، 
درصـدی   80 افـت  از  اینترنتـی،  سـفارش های 

خبـر داد و گفـت:
بـا  پادروشـاپ  سـرویس  واسـطه  بـه  »مـا 
فروشـگاه های اینسـتاگرامی مسـتقیما در ارتباط 
بودیـم؛ قاعدتـا زمانـی کـه آن هـا امـکان فعالیت 
نداشـته باشـند، فلسـفه وجـود کسـب وکار ما نیز 
بـا مشـکل مواجه می شـود. طی یـک ماه اخیـر و با فیلترینـگ اینسـتاگرام برخی روزها 
بسـته بـه میـزان اختالل اینترنـت و عدم اتصال VPNها، مطلقا فروشـی نداشـتیم و به 

طـور متوسـط افـت 80 درصـدی در فاکتورهـای مختلـف تجربـه کردیـم.«
بـه گفتـه وی برخـی کسـب وکارهای خـرد و فروشـگاه های اینسـتاگرامی در ایـن بـازه 

زمانـی فروششـان صفـر بـوده کـه منجـر به تعطیلی شـان شـده اسـت.
پورپزشـک در پاسـخ بـه سـوال مبنـی بر اینکـه آیا طی این مدت دسـت بـه تعدیل هم 
زده انـد یـا خیـر گفـت: »فعـال چنیـن اقدامـی را انجام ندادیـم اما ایـن تـاب آوری برای 
همـه دائمـی نیسـت چـرا که وقتی کسـب وکاری آسـیب ببینـد و درآمد و هزینـه با هم 
نخوانـد، درگیـر اتقفاقـات عجیـب و غریبـی می شـود. شـاید آن هایی که جذب سـرمایه 
کرده انـد بـا یـک فاصلـه زمانی به مشـکل بربخورنـد اما سـرانجام همـه را درگیر خواهد 
کـرد. بایسـتی دیـد حاکمیت چه تصمیمـی برای اینترنـت و اینسـتاگرام خواهد گرفت.«

او در ادامـه بـا اشـاره بـه محصـول دیگرشـان بـا نـام »پادروپین« کـه به فروشـگاه های 
آنالیـن خدمـات لجسـتیکی ارائـه می دهـد، اظهـار داشـت ایـن فروشـگاه ها به واسـطه 
اختـالل اینترنـت، فیلتـر کانـال تبلیغاتـی مهـم اینسـتاگرام، فیلتـر مقطعی گـوگل ادز 
و… نیـز بـا کاهش سـفارش 80 تـا 90 درصدی رو به رو شـده اند که حتی با بازگشـت 

شـرایط اینترنـت بـه حالـت عادی، بـه راحتی جبـران نخواهد شـد.
در صـورت ادامـه یافتـن ایـن وضعیت، چه آینـده ای در انتظـار اکوسیسـتم خواهد بود؟ 
پورپزشـک ارزیابـی آینـده را بـا توجـه بـه اینکـه هیـچ قاعـده قابـل پیش بینـی وجـود 
نـدارد، کار سـختی دانسـت و گفـت: »معمـوال منتظریـم تـا ببینیم چـه تصمیمی برای 
ما می گیرند. آینده شـفاف نبوده و مشـخص نیسـت آیا قرار اسـت اینسـتاگرام یا سـایر 
سـرویس ها برگردنـد یـا خیـر. ایـن موضوعـی آزاردهنده اسـت و عمـال هزینـه تصمیم 
نگرفتـن را پرداخـت می کنیـم. در حـال حاضـر هـر مسـئولی یک حرفـی دربـاره ادامه 
فیلترینـگ می زنـد که این سـردرگمی آسـیبش از همه چیز بیشـتر اسـت. امـا می توان 
مطمئـن بـود اگـر ایـن شـرایط ادامـه یابـد، از آذر مـاه شـاهد تعدیـل قابـل توجهی در 

اکوسیسـتم خواهیـم بود.«
او بـاور دارد هـر مجموعـه ای به تناسـب صدایـی که دارد بایسـتی جنبه هـای اقتصادی 

شـرایط فعلـی را منعکـس کنـد: »اکوسیسـتمی وجـود دارد کـه آخرین پایه هـای امید 
را نگـه داشـته، وقتـی اکوسیسـتم نـوآوری درگیـر ناامیدی می شـود، یک زنـگ خطر را 
بـه صـدا در مـی آورد. بعضـی بـا توجه بـه سـهم اقتصـاد دیجیتـال از GDP آن را مهم 
نمی داننـد امـا از تاثیرگـذاری اکوسیسـتم و پتانسـیل رشـدی کـه می توانـد در اقتصـاد 

ایجـاد کنـد، عافل شـده اند.«

تعدیل نیرو، بیکاری و دیگر هیچ
پلتفـرم تبلیغـات شـبکه های اجتماعـی »جریان« 
فیلترینـگ  آسـیب  از  گزارشـی  گذشـته  هفتـه 
اینسـتاگرام بـه صنعـت تبلیغـات و کسـب وکارها 
منتشـر کـرده بـود کـه طبـق آن، گـردش مالـی 
بـه  افـت حـدود  بـا  اینسـتاگرام  در  ایـن حـوزه 
300 میلیـارد تومانـی در یـک مـاه رو به رو شـده 
بـود. رقمـی کـه بـه گفتـه »مجتبـی ابوطالبـی« 
مدیرعامـل این شـرکت بـا ادامه یافتـن فیلترینگ 
این پلتفرم، همچنان بیشـتر و بیشـتر خواهد شد.

او بـا بیـان اینکـه فیلترینـگ و قطعی اینترنت موجب شـده تـا فروش جریـان به عنوان 
یـک تسـهیل گر تبلیغـات در شـبکه های اجتماعـی بـه صفـر برسـد، اعتقـاد دارد ایـن 
محدودیت هـا سـه گـروه را تحـت تاثیر قرار داده اسـت. نخسـت اکوسیسـتم اسـتارتاپی 
و کسـب وکارهای بـزرگ کـه از اینسـتاگرام بـه عنـوان یـک کانـال تبلیغاتی مهـم بهره 
می بردنـد و اکنـون بـا از دسـت دادن آن، افـت فـروش 50 تـا 70 درصـدی را تجربـه 
می کننـد: »ایـن موضـوع در کنـار دیگر شـرایط کشـور، موجب شـده تا کاهـش فروش 
انفجـاری رخ دهـد و نتیجـه نهایـی آن نیـز اقداماتـی همچـون تعدیـل نیـرو و بیـکاری 
تعـداد زیـادی از آدم هاسـت؛ همچنیـن ضعف اکوسیسـتم را بـه دنبال خواهد داشـت.«

امـا ابوطالبـی معتقد اسـت گـروه دوم یعنی کسـب وکارهای کوچک، بیشـترین ضربه را 
از فیلترینـگ یـک مـاه اخیـر خورده انـد، او در این بـاره بـه گفت:»ما با کسـب وکارهای 
کوچـک بسـیاری در ارتباط هسـتیم، کسـب وکارهای خانگـی که فقط روی اینسـتاگرام 
فـروش داشـته اند و در حـال حاضـر شـرایط بـدی را تجربـه می کننـد. آن هـا امـکان 
فـروش محصوالتشـان را ندارنـد و از سـوی دیگـر بایـد پاسـخگوی چک، حقـوق نیروها 

باشند.« و… 
او در ادامـه بـا اشـاره بـه متخصصیـن شـبکه های اجتماعـی و اینسـتاگرام، آن هـا را 
سـومین گروهـی می دانـد کـه از فیلتـر اینسـتاگرام ضربـه خورده انـد. افـرادی کـه در 
ایـن روزهـا کمتـر به آن هـا پرداخته شـده اسـت: »با افزایـش اسـتقبال از اینسـتاگرام، 
کسـب وکارها ایـن پلتفـرم را کانـال تبلیغاتی مناسـبی برای خـود دانسـته و طبیعتا نیاز 
بـه نیـروی متخصـص در حـوزه سوشـال مدیا افزایـش یافت. همیـن نیز موجب شـد تا 
افـراد زیـادی بـه سـراغ این حـوزه رفته و آمـوزش ببیننـد. اما ایـن افراد اکنـون و پس 
از چنـد سـال فعالیـت و تخصـص، حـوزه کاری خـود را در معرض نابـودی می بینند که 
بایسـتی بـه 4 سـال قبـل بازگشـته و از صفر شـروع کننـد. در واقع در حـال حذف یک 

موقعیت شـغلی در کشـور هسـتیم.«
مدیرعامـل جریـان بـا اشـاره بـه افزایـش افـراد جویـای کار در لینکدیـن و پلتفرم های 
کاریابـی، ایـن مـوج را ناشـی از اتفاقـات اخیر دانسـته که شـغل تعـداد زیـادی را تحت 

الشـعاع قـرار داده و طبیعتـا اقتصادشـان را بـا مشـکل مواجه کرده اسـت.
وی در پاسـخ بـه سـوال مبنـی بـر اینکـه در صـورت ادامـه دار شـدن فیلترینـگ چـه 

آینـده ای در انتظـار کسـب وکارها خواهـد بـود، اظهـار داشـت: 
»بـه جـز تاثیرات مسـتقیمی همچون تعدیل که به آن اشـاره شـد، تاثیر غیرمسـتقیمی 
هـم ایجـاد شـده کـه ادامـه فعالیـت بخش هـای مختلـف دیجیتـال مارکتینگ را بـا اما 
و اگـر همـراه سـاخته اسـت. کسـب وکاری کـه طی چندسـال گذشـته سـرمایه و زمان 
زیـادی را بـرای رشـد صفحـه اینسـتاگرام خـود بـه عنـوان یـک کانـال فـروش، صـرف 
کـرده اسـت، امـروز تمـام تالش هـا و هزینه هایش را از دسـت رفتـه می بینـد. همین را 
می تـوان بـه سـایر فضـای دیجیتـال مارکتینگ مثـل سـئو، گـوگل ادز و… تعمیم داد 
کـه شـاید فـردا روزی دیگر گـوگل هم در دسـترس نباشـد. همین امر تبلیغـات آنالین 
را بـا ریسـک و ابهامـی رو بـه رو می سـازد کـه هیچکس نتوانـد تصویر روشـنی از آینده 

ایـن صنعت ارائـه کند.«
 ابوطالبـی اعتقـاد دارد افـت فـروش قابـل توجـه اسـتارتاپ های بـزرگ پـس از فیلتـر 
اینسـتاگرام و قطعـی اینترنـت، دیـد سـرمایه گذاران به اکوسیسـتم اسـتارتاپی را منفی 

کـرده و می توانـد ریسـک ذاتـی سـرمایه گذاری در فضـای اسـتارتاپی را بـاال ببـرد. 
او در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد تـا شـرایط تغییر کـرده و تصمیمات به طـوری گرفته 
شـود تـا کسـب وکارها ضـرر نکننـد کـه در ادامـه بـه ضـرر نکردن مـردم منجـر خواهد 
شـد: »تـا بـه امـروز تصمیماتـی بـه ضـرر کسـب وکارها گرفتـه شـده امـا جلـوی ضـرر 
را هـر وقـت بگیریـد، منفعـت اسـت. در حـال حاضـر اکوسیسـتم اسـتارتاپی اثرگذاری 
مسـتقیمی روی زندگـی مـردم دارد و تصمیـم درسـت بـه نفـع کسـب وکارها و همـه 

اسـت.« مردم 

امیدی که ناامید شد
»کاوه رعـدی«، مدیرعامـل اپلیکیشـن پرداخـت 
همـراه کارت نیـز در گفتگـو بـا در پاسـخ ایـن 
پرسـش کـه اختـالالت اینترنتی تاثیر مسـتقیمی 
در کسـب و کار آنهـا داشـته می گویـد کـه ایـن 
مسـاله موجـب کاهـش در آمد آن ها شـده اسـت:

بـا  مرتبـط  کـه  مـا  درآمـد  از  مهمـی  »بخـش 
بسـته های اینترنتـی و شـارژ موبایل اسـت را راکد 
کـرده اسـت. در واقـع مـردم نمی تواننـد اینترنتی 
مصـرف کننـد کـه بخواهنـد بـه دنبـال خریـد بسـته های جدیـد اینترنـت باشـند و این 
مسـاله رسـما تبدیـل بـه افـت درآمد برای ما شـده اسـت و مـا تقریبا 30 درصـد کاهش 
فـروش را در یـک ماه اخیر تجربـه کردیم. او تاکید کرد همچنین بخاطر شـرایط ناامیدی 
کـه در جامعـه حاکـم شـده، مدیریت ثروت مـردم و پرداخت قبوض و… کاربـران در این 

اپلیکیشـن متفـاوت شـده و افـراد کمتـری سـراغ این خدمـات رفته اسـت. «
بـه گفتـه رعـدی، بـرای بسـیاری از فروشـگاه های اینسـتاگرامی از مکانیـزم کارت بـه 
کارت اسـتفاده می کردنـد و وقتـی تجـارت ایـن کسـب و کارهـا خوابیده اسـت، رسـما 
تعـداد تراکنش هـای کارت بـه کارت در اپلیکیشـن آن ها و سـایر اپلیکیشـن های مرتبط 

بـا ایـن حوزه، بسـیار کمتر شـده اسـت.
او می گویـد آن هـا هنـوز بـه مسـاله تعدیـل نیـرو نزدیـک نشـدند و حتی به این مسـاله 

هـم فکـر نمی کننـد امـا درک می کنـد کـه بسـیاری کسـب و کارهـا بـا چنیـن بحرانی 
درگیـر شـده اند. رعـدی تاکیـد دارد کـه فکـر نکـردن آنهـا بـه مسـاله تعدیـل نیـرو به 
ایـن معنـی نیسـت کـه چنیـن بحرانی بـه آنهـا نزدیک شـده بلکـه جنـس آن متفاوت 
اسـت: »واقعیـت اینسـت کـه تامین سـرمایه انسـانی آنهـا بر اسـاس چشـم اندازها بوده 
و زمانـی کـه وضعیـت نیـروی انسـانی و کسـب و کار ایـران بـه این شـکل مبهم باشـد؛ 
برنامـه توسـعه خـود را بایـد متوقـف کنیم. هرچنـد تالش داریـم این توقف هـا منجر به 
تعدیل نیرو در شـرکت نشـود ولی قطعا در روند کاری شـرکت تاثیر خواهد گذاشـت.«

رعـدی در پاسـخ بـه این پرسـش که تـداوم این وضعیـت چه تاثیری می تواند داشـته باشـد 
تاکیـد دارد کـه نطفـه اکوسیسـتم اسـتارتاپی بـا امیـد و نـگاه به آینده و توسـعه بسـته 
شـده و ایـن اصـل فقـط در ایـران نیسـت بلکـه اساسـا راه و روش کسـب و کارهـای 
نوآورانـه و دانـش بنیـان چنیـن چیـزی اسـت: »وقتی ایـن امیـد از جامعه اکوسیسـتم 

اسـتارتاپی رفتـه باشـد، نمی تـوان بـه آینـده آن امیـدوار بود.«
تعریـف  پارادایـم آی تـی و دیجیتـال  اسـتارتاپی در  ادامـه داد: »اکوسیسـتم  رعـدی 
می شـود و در حوزه صنایع سـنتی نیسـت. اگر فضای دیجیتال کشـور و زیرسـاخت آن 
محدودیت هایـی بـرای اکوسیسـتم ایجـاد کند، جـدا از نابود کردن امیـد کاری کرده که 
زیرسـاخت ها بـرای آینـده اکوسیسـتم اسـتارتاپی نابـود شـود. وضعیت در حـال حاضر 

اصـال وضعیـت مناسـبی نیسـت و باید دیـد آینـده چطور خواهد شـد.«

حاکمیت باید اینترنت را یک زیرساخت حیاتی بداند
»امیرحسـین عبیـری«، مدیرعامـل آیتـول نیـز  
ناشـی  مالـی و کاهـش فـروش  می گویـد ضـرر 
فیلترینـگ سـهم کوچکـی  اینترنـت و  از قطـع 
از آسـیب هایی اسـت کـه بـه کسـب وکارها وارد 

می شـود:
»از بیـن رفتـن حـال خـوب در شـرکت، ضربه به 
اعتمـاد و اینکه آدم هـا دیگر از امکان اسـتفاده از 
سـرویس های مختلف در کسب وکارشـان مطمئن 
نباشـند، بخـش اعظـم آسـیب های فیلترینـگ را 
شـامل می شـود. مـا طـی یک مـاه گذشـته بیشـتر از آنکـه سـرویس فروشـمان مختل 
باشـد، عملیـات داخلـی شـرکتمان مثـل ابزارهـای ارتباطـی داخـل تیم ها یـا ابزارهای 

طراحـی و توسـعه محصـول بـا اختالل مواجه شـده اسـت.«
بـه اعتقـاد وی تاثیـر بـر انگیـزه افـراد بـرای مهاجـرت یکـی دیگـر از آسـیب های قطعی 
اینترنت اسـت که مسـاله ای بسـیار جدی اسـت و در اکوسیسـتم، افرادی که شـاید کمتر 
بـه ایـن موضـوع فکـر می کردنـد، اکنون مهاجـرت را بـه صورت جـدی دنبـال می کنند.

عبیـری بـا بیـان اینکـه اینترنـت در دیـدگاه حاکمیـت بایسـتی همچـون آب، بـرق 
و گاز باشـد اظهـار داشـت فیلترینـگ یـک اثـر مسـتقیم و یـک اثـر غیرمسـتقیم بـر 
کسـب وکارها دارد:  »اینکـه ده هـا هـزار کسـب وکار اینسـتاگرامی طی یک ماه گذشـته 
از بیـن رفتنـد اثـر مسـتقیم ایـن موضـوع اسـت. امـا آن هـا یک کسـب وکار باالدسـتی 
داشـتند کـه کاالهـای اولیـه خـود را از آن هـا خرید می کردنـد و اکنون به فـروش آن ها 

نیـز ضربه وارد شـده اسـت.«
مدیرعامـل آیتـول اعتقـاد دارد بـا شـرایط موجـود عـدم اعتماد بـه آینده شـکل گرفته 
و بـه طـور مثـال شـرکت های تبلیغاتـی و آنالیـن، نیروهـای شـبکه های اجتماعی خود 

را تعدیـل کـرده و می کننـد.
او بـا بیـان اینکـه شـواهد نشـان می دهـد وضعیت فعلـی کسـب وکارها برای مسـئوالن 

اهمیـت نـدارد، گفت:
»حاکمیـت بایسـتی بپذیـرد کـه اینترنـت ابـزاری نیسـت که امـروز وصل و فـردا آن را 
قطـع کنـد. بایـد آن را همچـون آب و بـرق و گاز، حیاتـی بدانـد؛ اگـر ایـن موضـوع در 

قانـون مـا منعکـس شـود، احتمـاال بسـیاری از مشـکالت حل خواهد شـد.«

تغییر استراتژی استارتاپ ها برای زنده ماندن

»مانوئـل اوهانجانیانس« بنیان گـذار و مدیرعامل 
ایسـمینار کـه مربـی و مشـاور اسـتارتاپ ها نیـز 
بـاور دارد مهم تریـن عاملـی کـه طـی  هسـت، 
آنالیـن  کسـب وکارهای  بـه  گذشـته  مـاه  یـک 
از جملـه ایسـمینار آسـیب زده تنهـا اختـالل و 
قطعـی اینترنـت بلکه شـرایط کشـور و جو حاکم 
بـر فضـای مجـازی هـم مزیـد بـر علـت شـده 
اسـت: »در حالـی کـه کسـب وکارهای فیزیکـی 
در حـال ادامـه فعالیت خود هسـتند امـا همه در فضـای آنالین خواسـتار توقف فعالیت 

هسـتند.« اینترنتـی  کسـب وکارهای 
او بـا بیـان اینکـه ایسـمینار پلتفرمی اسـت کـه برگزارکننـده رویداد و شـرکت کننده ها 

از آن اسـتفاده می کننـد اظهار داشـت: 
»در حـال حاضـر برگزارکننـدگان رویـداد بـه دلیـل اینکـه حـال جامعـه خوب نیسـت 
و  دل و دمـاغ آمـوزش و مهـارت آمـوزی ندارنـد و جـو حاکـم بـر فضـای مجـازی ایـن 
اجـازه را نمی دهـد فعالیتـی آنالیـن صـورت گیـرد، رویـدادی را خواسـته یـا ناخواسـته 
برگـزار نمی کننـد. ما در ایسـمینار نیز سـعی بـر همراهی بـا مردم داشـتیم و برخی که 
بـه دنبـال برگـزاری رویـداد بودنـد را راهنمایی و بـه آن ها پیشـنهاد کردیم در شـرایط 
فعلـی بهتـر اسـت ایونتـی را برگـزار نکننـد زیـرا هم وجهـه منفـی پیدا می کننـد و هم 

بازخـوردی نمی گیرنـد.«
اوهانجانیانـس در ادامـه اختـالل اینترنـت را مقصـر بعـدی آسـیب بـه کسـب وکارها 
دانسـت و گفـت: »طـی ایـن مـدت گاه اینترنـت داخلـی بـا مشـکل مواجـه می شـد یا 
قطعـی اینترنـت بـه کسـب وکارها آسـیب مـی زد؛ البتـه ایسـیمینار بـا توجـه بـه اینکه 
سـرورهایش در داخـل کشـور اسـت از ایـن موضوع زیاد متاثر نشـد. اما برگـزاری برخی 

رویدادهـای بین المللـی بـه مشـکل خوردنـد.«
او همچنیـن بـاور داد فیلترینـگ و اختـالل اینترنـت، بحـث اطالع رسـانی و تبلیغـات 
را نیـز بـا مشـکل مواجـه کـرده اسـت و آن دسـت از افـرادی هـم کـه احیانا بـه دنبال 
برگـزاری رویـدادی بودنـد، بـا چالـش جـدی بـرای تبلیغـات و اطـالع رسـانی رو به رو 

بوده انـد.
مدیرعامـل ایسـمینار در پاسـخ بـه سـوال مبنـی بـر اینکـه آیـا در ایـن مـدت مجبـور 
بـه تعدیـل شـده اند یـا خیـر، گفت:»ما اسـتارتاپی هسـتیم کـه از سـال 1398 کارمان 
را بـه صـورت جـدی بـا جـذب سـرمایه آغـاز کردیـم. طبیعتـا طـی ایـن فعالیـت دو 
سـه سـاله، مجبـور بـه هزینـه کـردن بودیـم، درآمد هـم به انـدازه هزینـه نبـود و زیان 

انباشـته زیـادی داشـتیم. ایـن زیان یا بایسـتی با جذب سـرمایه صفر شـود یا بـا درآمد 
خودمـان آن را جبـران کنیـم. سـال 1401 سـال بسـیار خوبـی بـود و تـا 60 درصـد 
زیـان انباشـته را توانسـتیم پوشـش دهیـم؛ امـا طـی یـک مـاه اخیـر درآمـد مـا عمـال 
صفـر شـد و بـه 10 درصـد متوسـط درآمـد سـه ماهـه اخیـر رسـیدیم. کاهـش درآمد 
در کنـار زیـان انباشـته موجـود، هزینه هـاو اینکـه نمی توان افق روشـن و مشـخصی در 
ایـن زمینـه بـرای آینـده متصـور شـد، مـا را مجبور کـرد برای بقـای کسـب وکارمان،به 
صـورت رادیکالـی هزینه هـا را موقتـا کاهـش دهیـم. متاسـفانه تـا جای ممکن بایسـتی 
کسـب وکار را کوچـک کـرد تـا شـرایط به حالـت عـادی بازگردد، پـس االن اسـتراتژی 
فقـط زنـده مانـدن اسـت و مجبور شـدیم بخشـی از نیـروی انسـانی را تعدیـل کنیم.«

وی تاکیـد دارد در آینـده نزدیـک و اگـر حداقـل تـا 6 ماه دیگـر این شـرایط ادامه یابد، 
مجبـور بـه تعطیلـی کسـب و کارشـان خواهنـد شـد چرا کـه شـرایط بسـیار بحرانی را 
تجربـه می کننـد: »شـرایط باالخص بـرای کسـب وکارهای آنالین و اسـتارتاپ ها بسـیار 
بحرانـی اسـت چـرا کـه زیـان انباشـته و توسعه شـان وابسـته بـه جـذب سـرمایه گذار 
اسـت. امـا زمانـی کـه بـرای بـار دوم با قطـع اینترنـت رو به رو می شـوید، سـرمایه گذار 
دیگـر دلیلـی بـرای ریسـک و سـرمایه گذاری نـدارد. از این پـس اگر هم سـرمایه گذاری 
صـورت گیـرد، دولتـی یا وابسـته به حکومت اسـت که ریسـک های خاص خـود را دارد. 
بـه همیـن خاطـر شـرایط برای تامیـن مالی بسـیار دشـوارتر از قبل و تقریبـا غیرممکن 

می شـود.«

تاثیر فیلترینگ بر کسب وکارهای 
آنالین

بـه گفتـه مدیرعامـل ایسـمینار، در ایـن شـرایط 
معـرض  در  متوسـط  و  کوچـک  اسـتارتاپ های 
تعطیلـی قـرار گرفته و احتماال تا سـه مـاه آینده 
بیشـتر و تـا شـش مـاه دیگـر اکثریـت را درگیـر 
خواهـد کـرد؛ موضوعی کـه باعث می شـود دیگر 
اکوسیسـتم جذابیـت خـود را از دسـت دهد: »در 
حـال حاضـر ریسـک قطعـی اینترنـت وجـود دارد و حال جامعـه خوب نیسـت، فرصت 
جـذب سـرمایه نیـز در آینـده ای نزدیـک محـدود شـده و همه این هـا باعث می شـود تا 
اسـتارتاپ ها بـرای زنـده مانـدن یـا بـه یـک بـازار بین اللمللـی روی آورنـد یـا مهاجرت 
کننـد. مـا نیـز در ایسـمینار به دنبال توسـعه بـازار بین اللملی مان هسـتیم و یک سـری 

اقدامـات جـدی بـرای آن انجـام داده ایم.
ما را به خیر شما امید نیست...

»مهرشـاد تیمـوری«، مدیرعامـل و هم بنیان گـذار پلتفـرم آنالین سـالمت بقـراط اثرات 
قطعـی اینترنـت و فیلترینـگ را در دو وجـه فضـای درآمـدی مجموعه و حوزه سـالمت 

دیجیتـال ارزیابـی کرده و بـه  گفت:
»شـرایط اخیر موجب کاهش پاسـخ گویی پزشـکان شـده و کاهش فروش 50 درصدی را 
برایمـان بـه دنبال داشـته اسـت. اما از حیـث تاثیر بر اکوسیسـتم سـالمت دیجیتال نیز 
بـا توجـه بـه اینکـه پلتفرم مـا در تمامـی حوزه ها مثـل مشـاوره آنالین، نسخه نویسـی، 
تکمیـل پرونـده و… بـه پزشـکان و بیمـاران سـرویس می دهیـم، گزارش دقیقـی را در 
ایـن زمینـه ارائـه کردیـم. محدودیت هـای اینترنـت تاثیـر زیـادی روی مشـاوره آنالین 
گذاشـته اسـت باالخص پزشـکان حوزه روانشناسـی روان پزشـکی که بیمارانی از خارج 
از کشـور دارنـد بـا مشـکالت جـدی بـرای ارتبـاط بـا آن هـا رو بـه رو شـدند، اگرچه ما 
یـک سـری راهکارهایـی در ایـن زمینه ارائـه کردیم تا بتوانیـم این قضیـه را تا حدودی 

جبـران کنیم.«
طبـق گـزارش اخیـر بقـراط، کاهـش 35 درصدی مشـاوره متنی پزشـکی آنالیـن، افت 
20 درصـدی بارگـذاری مـدارک پزشـکی و کاهـش 6 درصدی نسـخه تامیـن اجتماعی 
و 15.5درصـدی بیمـه سـالمت از جملـه اثـرات منفـی اختـالل در اینترنت طـی یک ماه 

اخیر اسـت.
تیمـوری در ادامـه بـه قطعی مقطعـی سـرویس های پیامکی و ضربات آن به کسـب وکار 
تحـت مدیریتـش اشـاره و عنـوان کـرد: »بـا توجـه بـه اینکـه برخـی از بیمـاران بـه 
پیامک هـای یـادآوری عـادت کرده انـد، در ایـن مـدت بـا قطعـی پیـش آمـده، میـزان 
کنسـلی قـرار مطب هـا افزایـش پیـدا کـرد. عـالوه بر این شـاهد مشـکالتی بـرای ورود 
کاربـر بـه سـایت نیـز بودیـم و بخش هـای مختلـف دیگـری را تحـت تاثیـر قـرار داد.«

بـه گفتـه وی در بسـیاری اوقـات، کاربـران درک درسـتی از اختالل هـای پیش آمـده 
نداشـته و فکـر می کننـد کـه پلتفـرم بـا مشـکل مواجه شـده اسـت؛ همین امـر موجب 

وارد آمـدن فشـار بسـیاری بـه بخـش پشـتیبانی و مرکـز تمـاس پلتفرم بقراط شـد.
هم بنیان گـذار بقـراط در پاسـخ بـه سـوال مبنـی بـر اینکـه ادامـه ایـن وضعیـت چـه 

آینـده ای را بـرای کسـب وکارها رقـم خواهـد زد، گفـت: 
»معمول تریـن اتفاقـی کـه رخ خواهـد داد، تعدیل نیـرو خواهد بود که احتماال بسـیاری 
از شـرکت ها بـه سـراغ آن برونـد. امـا مـا ایـن کار را هیـچ وقـت نخواهیـم کـرد چـرا 
کـه منابـع انسـانی شـرکت مان بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن دارایی هـای مـا اسـت و 
تمـام تالشـمان را می کنیـم تـا خانـواده خـود را از دسـت ندهیـم. ما 5-6سـال سـابقه 
فعالیـت داریـم و بـه صـورت بـوت اسـترپ رشـد کرده ایـم و ایـن روزهـا ضربـه بزرگی 
بـه درآمدمـان وارد شـده اسـت، امـا سـعی داریـم از روش هـای مختلفی ایـن ضررها را 
جبـران کنیـم، گرچـه ادامـه وضعیـت فعلـی طبیعتـا شـرایط خوبـی را بـرای مـان 

بـه دنبـال نخواهـد داشـت.«
امـا وضعیـت موجـود چـه تاثیـری بـر انگیـزه نیـروی انسـانی، بـه عنـوان یکـی از 
اسـت؟  گذاشـته  تاثیـر  چقـدر  ایـران،  و  کسـب وکارها  سـرمایه های  ارزنده تریـن 
تیمـوری در پاسـخ بـه ایـن سـوال اظهـار داشـت با توجـه به وضعیـت فعلی کشـور، 
انگیـزه نیـروی انسـانی تحـت تاثیـر قـرار گرفته اسـت که در صـورت ادامـه وضعیت 
فعلـی و مشـکالت اینترنـت، احتمـاال درآمـد کسـب وکارها کاهـش و بالتبـع حقـوق 
نیروهـا را متاثـر خواهـد کـرد کـه بر افت هـر چه بیشـتر انگیزه شـان اثـر می گذارد.

قدم هایـی  چـه  ارتباطـات  وزارت  و  مسـئوالن  کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  او 
می تواننـد بـرای حـل مشـکالت اخیـر کسـب وکارها بردارنـد، گفـت: »در سـالیان 
اخیـر بـا کارهایـی کـه انجـام داده انـد، انگیزه مـان بـرای فعالیـت را کاهـش دادنـد 
از همیـن رو ترجیـح می دهیـم هیـچ کار و حمایتـی نکننـد. تنهـا نیازهـای سـاده 
مثـل اینترنـت، سـرویس پیامکـی و… را در دسـترس قـرار دهنـد و مـا خودمـان، 

می کنیـم.« حـل  را  مشـکالتمان 
تعدیـل نیـرو و تعطیلـی کسـب وکارهای آنالیـن در صـورت ادامـه یافتن شـرایط در 
آینـده ای نـه چنـدان دور، موضوعـی اسـت کـه مدیـران اسـتارتاپ ها متفق القـول 
بـه آن بـاور دارنـد. گـره ای کـه بـر کار اقتصـاد دیجیتـال و فعالیـن ایـن حـوزه 
افتـاده بـه راحتـی و بـا دسـت قابـل بـاز کـردن اسـت؛ بـه نظر می رسـد بهتر اسـت 
مسـئوالن بـا تصمیمـی شـجاعانه مانـع از کورتـر شـدن گـره شـوند تـا کار بـه بـاز 

کـردن بـا دندان نرسـد.

سونامی تعدیل و تعطیلی استارتاپ های ایرانی در پی فیلترینگ و اختالل اینترنت

شرایط عمومی
1. اعتقاد به  دین  مبین  اسالم، اعتقاد و التزام عملی  به  قانون اساسی  جمهوری اسالمی  

ایران و اصل  والیت  مطلقه  فقیه
2. داشتن  تابعیت  جمهوری اسالمی  ایران

3. شرایط  سنی : داوطلبان با مدرک تحصیلی  لیسانس  حداکثر 26 سال، فوق لیسانس  
30 سال و دکترا 36 سال، که  با ارائه  سابقه  کار مفید و مرتبط  حداکثر تا 10 سال برای 

هر مقطع  قابل  افزایش  خوهد بود .
4. دارا بودن دانش  تخصصی ، مهارتها و توانایی  های ذهنی  و جسمی  الزم برای انجام 

وظایف  و مسئولیت های شغل  مورد نظر
5. انجام خدمت  نظام وظیفه  یا معافیت  دائم  برای آقایان

تخصصی   وظیفه   نظام  خدمت   تسهیالت  مشمول  برتر  آموختگان  دانش    : تبصره 
بنیاد ملی  نخبگانی  که  پروژه تحقیقاتی  جایگزین  خدمت  مورد تأئید مرکز نخبگان 
و استعدادهای برتر نیروهای مسلح  را شروع نموده و دوره آموزش نظامی  خود را طی  
نموده اند، می توانند قبل  از صدور کارت پایان خدمت  در آزمون ثبت نام نمایند. این  
دسته  از افراد در صورت پذیرفته  شدن در آزمون بکارگیری، حداکثر تا یک  سال 12 
ماه پس  از تار یخ  برگزاری آزمون، نسبت  به  ارائه  گواهی  پایان خدمت  خود به  شرکت  
مربوطه  اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه  گواهی  پایان خدمت  توسط  افراد مذکور در 
زمان مقرر، ادامه  فرایند بکارگیری آنها متوقف  گردیده و حتی  در صورت قبولی  نهایی  
در آزمون مربوطه ، بکارگیری آنها کان لم  یکن  تلقی  می شود. همچنین  انعقاد قرارداد 
کار معین  در بازه زمانی  تعین  شده منوط به  ارائه  کارت پایان خدمت  یا معافیت  دائم  

می باشد.
6. عدم اعتیاد به  دخانیات، مواد مخدر، روانگردان ها و مسکرات.

7.  نداشتن  سابقه  محکومیت  جزایی  مؤثر و سابقه  محکومیت  کیفری که  موجب  
محرومیت  استخدام در دستگاه های دولتی  و نهادها باشد.

– امتیاز معدل: معدل اعالمی  مربوط به  مقطع  تحصیلی  ثبت نامی  داوطلبان طبق  
ضوابط  ستاد اجرایی  فرمان امام به  عنوان یکی  از امتیازات مرحله  مصاحبه  مد نظر 

قرار خواهد گرفت .
– دارا بودن دانشنامه  گواهینامه  موقت  فراغت  از تحصیل  و گواهی  پایان طرح در مقطع  

تحصیلی  مربوطه  برای انجام وظایف  و مسئولیت های شغل  مورد نظر؛
– عدم وجود هرگونه  ممنوعیت  بکارگیری همچون عدم محکومیت  به  مجازات های 
اخراج، بازنشستگی ، بازخرید خدمت  و انفصال دائم  از خدمات دولتی  توسط  آراء مراجع  

قضایی  و یا قانونی  ذیصالح؛
یا  و  بازخرید خدمت   نیروهای  نباید جزء  ثبت نام  بکارگیری در زمان  – داوطلبان 

بازنشسته  سایر دستگاه های اجرایی  باشند؛
و  به  دولت ، شرکت های دولتی   تعهد خدمت   نداشتن   اشتغال و همچنین   – عدم 
سازمانهای وابسته  به  دولت  و موسساتی  که  شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، 

به  هنگام انعقاد قرارداد کار معین  و شروع بکار الزامی  می باشد؛
تبصره 1: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی براساس قوانین 
و مقرارت مربوطه توسعه دستگاه اجرائی، در زمان انعقاد قرارداد کار معین، به عهده 

داوطلب پذیرفته شده آزمون می باشد.

تبصره 2: نحوه تشخیص شرایط افراد بدوا براساس خوداظهاری می باشد. علیهذا 
چنانچه حسب استعالمات انجام شده خالف آن اثبات شود، افراد موصوف در هر مرحله 
از مراحل بکارگیری که باشند حذف و افراد حائز شرایط بعدی جایگزین خواهند شد.

فارغ  )تاریخ  از تحصیل  فراغت  تاریخ گواهی  برای محاسبه  تبصره 3: مالک عمل 
التحصیلی مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه(، معافیت دائم )تاریخ مندرج 
در قسمت صدور کارت معافیت دائم( و پایان خدمت نظام وظیفه )تاریخ مندرج در 
قسمت خاتمه کارت پایان خدمت( سه ماه پس از آخرین روز ثبت نام و برای سن 

افراد، اولین روز ثبت نام خواهد بود.
شرایط اختصاصی

)ره(،  امام  فرمان حضرت  اجرائی  اشتغال خویشاوندان در مجموعه ستاد  1- عدم 
واحدها و شرکت های تابعه.

2- الزام عدم اشتغال و نداشتن تعهد انجام کار در دستگاه های دولتی و غیر دولتی به 
هنگام انعقاد قرارداد و شرع به کار

3- اعضای محترم خانواده های شهدا و ایثارگران در شرایط مساوی از نظر صالحیت 
های تخصصی و عمومی از اولویت استخدام برخوردارند.

4- سکونت متقاضی در استان محل خدم برای کلیه مشاغل آزمون الزامی می باشد.
مواد آزمون

الف( آزمون عمومی
1- معارف اسالمی

2- زبان انگلیسی عمومی

3- اطالعات عمومی، دانش اجتماعی، هوش و استعداد تحصیلی
)Internet. Excel. PowerPoint. Word 4- فناوری اطالعات )مهارت های

ب( آزمون اختصاصی
عالوه بر آزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه به 
شرح مفاد مندرج در جدول بخش هشتم این دفترچه انجام خواهد شد. منابع آزمون 
تخصصی متناسب با عنوان شغلی مورد نظر، در همین دفترچه تشریح گردیده است.

تذکر: کلیه سواالت مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینه ای و دارای 
ضریب یکسان می باشند.

ضمنا به ازای هر پاسخ اشتباه به سواالت، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد. 
مراحل ثبت نام

توجه: کارجوی گرامی، متن باال شامل بخشی از شرایط دفترچه استخدامی می باشد، 
تقویم آزمون:

مهلت ثبت نام: از ساعت ۲0 روز سه شنبه 3 آبان ماه ۱۴0۱ به مدت دو هفته
دریافت کارت آزمون: از 0۱ آذر ۱۴0۱

زمان برگزاری آزمون: 0۴ آذر ۱۴0۱
داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به 
سایت اینترنتی : https://tadbir.hrtc.ir  مراجعه نمایند. 

لینک :
https://bazarekar.ir/45398 

دعوت به همکاری

مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی گروه مشاوران تدبیر به منظور تکمیل نیروی انسانی شرکت های گروه دارویی برکت، گروه توسعه ساختمان تدبیر، سازمان اموال و امالک و اداره کل استانهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( از بین داوطلبان واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون 
کتبی،مصاحبه تخصصی و سایر مراحل گزینش در تهران، کرج، گناباد، رشت، اصفهان، کرمان، شیراز، قزوین و ساوه، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، قم، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی دعوت به 

همکاری مینماید.  ثبت نام این آزمون از ساعت ۲۲ روز سه شنبه 3 آبان ماه ۱۴0۱ به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.



9
اقتصادی

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

 دوشنبه 9 آبان 1401-5 ربیع االثانی 1444-31  اکتبر 2022 - سال بیست و دوم - شماره 1285

آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار

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

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

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

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.

66417270

 ارسال رزومه: 09122177643 - تماس: 66405655

محدوده تحصیالتعنوان شغل
توضیحاتفعالیت

کارشناس منابع انسانی، بازرگانی 
خانم- آقا – دارای سابقه کار و هفت تیرحداقل کارشناسیو آموزش

توانایی های مرتبط- شرکت نفتی است

دارای سابقه کار و آشنا به قطعات جاده مخصوصحداقل کاردانیCRM و کارشناس گارانتی
خودرو- شرکت در حوزه خودرو است

توانایی خبر نویسی و ترجیحامطهریکارشناسی مرتبطروابط عمومی
 امور گرافیکی

مرکز وابسته به دولت آزادیمدرک قید نشدهگرافیست

دکترای میکروب شناسی محقق-خاک شناس
مرکز دولتی تهرانخاک

مرکز وابسته به دولتآزادیکارشناسیحسابدار

کارشناسی حسابدار
خانم- حداکثر 35 سال سن –مالصدراحسابداری

آموزش دارد

خانم – حداکثر 35 سال سن- آموزش داردمالصدراکارشناسیکارشناس اداری

خانم- مسلط به pwkara – حقوق باالونککارشناسیکارشناس اداری

آزادیدیپلمهنیروی خط تولید
آقا- حداکثر 35 سال سن-ساعت کار 
7.30 الی 16.30-  نهار و صبحانه- 

پنج شنبه تعطیل

خانم- مجموعه پژوهشی وابسته به دولتقلهکبهیاریکمک بهیار

میرداماد و کارشناسیمسئول دفتر
مالصدرا

خانم-آقا- مسلط به آفیس- دارای 
سابقه کار

کارشناس بازرگانی
کارشناسی و باالتر 

در رشته های 
صنایع و مدیریت 

آقا - دارای سابقه کار و توانایی مذاکره میرداماد

میردامادکاردانی کارمند مرکز تماس
آقا- خانم-رشته هایی مانند مدیریت، 

بیمه و .. ساعت کار 8 الی 17-
 پنج شنبه ها تعطیل

کارشناسی برق و کارشناس تحقیق و توسعه
مسلط به برنامه ریزی میکروکنترلرهاآرژانتینالکترونیک

دارای سابقه کار مرتبطبهشتیکارشناسی کارشناس حقوق

شرکت نفتی- نیرو در حد مدیر منابع انسانیمطهریکارشناسی و باالترکارشناس منابع انسانی

محدوده تحصیالتعنوان شغل
توضیحاتفعالیت

آقا- مرکز وابسته به دولت استامیر آبادکارشناسی و باالترکارشناس باغبانی

کارشناسی کارشناس حقوق و دستمزد
شرکت نفتی – خانم- دارای سابقه کاربهشتیحسابداری

IT شرکت نفتی- دارای سابقه کاربهشتیمهندس کامپیوترکارشناس

مهندس کامپیوتر متخصص شبکه و امنیت
IT مرکز دولتی-حرفه ای در سخت افزار و مرکز شهرو یا

نرم افزارهای شبکه و امنیت دیتا سنتر

دارای ظاهر مرتبکارگردیپلمهخدماتی بیمارستان

کارآموز واحد منابع انسانی 
شرکت نفتی

کارشناسی 
هدف آموزشو تربیت نیروی منابع انسانی بهشتیرشته های مرتبط

و سپس جذب افراد موفق 

کار فنی در خطوط ریلی استدارای ماموریتدیپلم و کاردانینیروی فنی

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

کرجکارشناسی و ارشدکارشناس در مرکز دولتی
رشته های فیزیک، فتونیک، صنایع، 

کامپیوتر، مکانیک، متالورژی،
 برق  و مدیریت

کارشناسی IT و کارشناس IT و نرم افزار
نرم افزار

مرکز شهر 
مرکز تخصصی و دولتی استتهران

شرکت نفتی استتوانیرکارشناسیکارشناس بازرگانی- خرید

کارشناس مرکزتماس و 
پشتیبانی فنی

مخابرات، کامپیوتر، 
ITآشنا به مبانی شبکه و امور فنیاشرفی اصفهانی

برنامه نویس، شبکه و تحلیلگر 
سیستم

 کامپیوتر ،IT و 
 BPMN . c#تسلط به شوشصنایع

مرکز دولتی - مسلط بهونککارشناسی شیمیکارشناس فرایند
Aspen Adsortion 

مسلط به اکسلظفرکارشناسینیروی اداری

دارای سابقه مرتیطظفرکارشناسیدیجیتال مارکتینگ

ترجیحا پلیمر و کارشناس فروش دفتری
ماموریت داردظفریا فنی

فعالیت 35 کارگاه تولید قطعات
 الستیکی خودرو در ماهنیان

مهــدی افتخــاری بــا اشــاره بــه فعالیــت 35 کارگاه تولیــد 
قطعــات الســتیکی خودروهــای ســبک و  صنعتــی و جلوبنــدی 
ــن  ــر ای ــال حاض ــت: در ح ــان گف ــتای ماهنی ــودرو در روس خ
روســتا بــرای ۴00 تــا 500 نفــر اشــتغال مســتقیم ایجــاد کــرده 
ــز در  ــواده نی ــر خان ــدان ه ــوان و فرزن ــه بان ــن اینک ــت ضم اس
منــزل بــه صــورت غیرمســتقیم در ایــن شــغل فعالیــت دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه معمــوالً بســته بنــدی و دورچینــی قطعــات 
ــه  ــواده ب ــدان خان ــوان و فرزن ــزل توســط بان ــد شــده در من تولی
ــه صــورت اشــتغال غیرمســتقیم انجــام  ــی و ب صــورت خانوادگ
ــد  ــدد تولی ــای متع ــود کارگاه ه ــرد: وج ــح ک ــود، تصری می ش
قطعــات خــودرو در روســتای ماهنیــان موجــب شــده کــه ایــن 
روســتا بــرای ســایر روســتاها و حتــی شــهر اشــتغال بــه همــراه 

داشــته باشــد.

ثبت خوشه صنعتی ماهنیان از 10 سال گذشته
ــال  ــدود 10 س ــه از ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــاری در ادام افتخ
پیــش روســتای ماهنیــان بــه عنــوان یکــی از خوشــه های 
ــرد: در حــال  ــت رســیده اســت، خاطرنشــان ک ــه ثب ــی ب صنعت
ــایر  ــه س ــتا ب ــن روس ــود ای ــای موج ــدات کارگاه ه ــر تولی حاض
ــه  ــطه ها ب ــق واس ــی از طری ــا و گاه ــتان ه ــتان ها و شهرس اس

ــود. ــادر می ش ــال و ص ــز ارس ــایه نی ــورهای همس ــایر کش س

تولید میانگین روزانه 2000 قطعه ریز
 و درشت در هر کارگاه ماهنیان

ــای  ــبک کارگاه ه ــای س ــات خودروه ــدات قطع ــزان تولی وی می
ایــن روســتا را بســته بــه میــزان تقاضــا و سفارشــات هــر یــک 
ــن  ــور میانگی ــه ط ــر کارگاه ب ــزود: ه ــت و اف ــا دانس از کارگاه ه
بســته بــه تعــداد سفارشــات ممکــن اســت روزانــه دارای بیــش 
ــا  از ۲000 تولیــدات قطعــات ریــز و درشــت خــودرو از واِشــر ت

ــور باشــد. دســته موت
وی بــا بیــان اینکــه تمامــی کارگاه هــای در حــال فعالیــت ایــن 
ــرد:  ــار ک ــتند، اظه ــب هس ــه کس ــوز و پروان ــتا دارای مج روس
در ســال 57  حــدود ۴۲ یــا ۴3 ســال پیــش برخــی از جوانــان 

ــه و در  ــران رفت ــه ته ــرای کار ب ــان ب ــتای ماهنی ــان روس آن زم
شــرکت های تولیــد قطعــات خــودرو مشــغول می شــوند و 
پــس از آن ایــن افــراد بــا تجربیاتــی کــه در ایــن حــوزه کســب 
کرده انــد و فراگرفته انــد، بــه روســتا بازگشــته و در روســتا 
نســبت بــه ایجــاد کارگاه اقــدام می کننــد و همیــن امــر کــم کــم 
موجــب توســعه و افزایــش تعــداد کارگاه هــای ســطح روســتای 

ــود. ــوزه می ش ــن ح ــی در ای ــتغال اهال ــان و اش ماهنی
افتخــاری ادامــه داد: شــرکت  رزن یــدک در زمینــه تولیــد 

از  یکــی  خودروهــا  انــواع  جلوبنــدی  و  صنعتــی  قطعــات 
تولیدکننــدگان برجســته بــازار یدکــی ایــران جــزء شــرکت هایی 
بــوده کــه برخاســته از ایــن روستاســت و هــم اکنــون تولیــدات 

ــود. ــادر می ش ــر ص ــورهای دیگ ــه کش ــا ب آنه

ماهنیان برای سایر روستاهای همجوار هم 
اشتغال ایجاد کرده است

ــتاهای  ــروی کار روس ــرای نی ــان ب ــه ماهنی ــان اینک ــا بی وی ب
همجــوار هــم اشــتغال ایجــاد کــرده اســت، یــادآور شــد: معمــوالً 
ــراً در  ــد، اکث ــوچ کرده ان ــان ک ــه از روســتاهای ماهنی ــرادی ک اف
ســایر شــهرهای دیگــر بــه همیــن حرفــه مشــغول هســتند و در 

ــد. ــت دارن ــوزه فعالی این ح

100 درصد جوانان روستای ماهنیان در تولید 
قطعات خودرو اشتغال دارند

ــن  ــه ای ــان ب ــان ماهنی ــد جوان ــه داد: 100 درص ــاری ادام افتخ
ــن  ــه س ــان ک ــی ماهنی ــوالً اهال ــد و معم ــتغال دارن ــغل اش ش
ــت  ــه عل ــه ب ــن حرف ــتغال در ای ــر اش ــالوه ب ــد، ع ــری دارن باالت
داشــتن زمیــن کشــاورزی بــه کشــاورزی نیــز مشــغول هســتند.

ــودن روســتای  ــه واســطه خوشــه صنعتــی ب ــادآور شــد: ب وی ی
ماهنیــان کارگاه هــای روســتا از تســهیالت دولتــی نیــز اســتفاده 
ــن از  ــرخ ســود پایی ــت ن ــه عل ــن تســهیالت ب ــه ای داشــته اند ک
نقــش مؤثــری در مرتفــع کــردن مشــکالت کارگاه هــای تولیــدی 

دارد.
افتخــاری در ادامــه بــا اشــاره بــه برخــی از مشــکالت کارگاه هــای 
ــرد:  ــان ک ــتا بی ــن روس ــبک ای ــای س ــات خودروه ــد قطع تولی
گاهــی تصمیمــات کشــوری اتخــاذ شــده از نقــش مؤثــری در در 
زمینــه رونــق و یــا کســادی بــازار فــروش کارگاه هــای تولیــدی 

ایــن روســتا برخــوردار اســت.

رکود بازار، گرانی مواد اولیه و بیمه از عمده 
مشکالت کارگاه های تولید قطعات خودرو ماهنیان

وی اظهــار کــرد: رکــود بــازار، گرانــی مــواد اولیــه، بیمه، ســرمایه 
در گــردش و ســخت گیــری بانــک هــا در پرداخــت تســهیالت 
ــه شــمار  ــه مشــکالت کارگاه هــای ایــن روســتا ب بانکــی از جمل
ــه طــور قطــع حمایــت مســئوالن از کارگاه هــای  مــی رود کــه ب

ماهنیــان بــرای مرتفــع شــدن ایــن مشــکالت ضــرورت دارد.

از  برخــی  کــرد:  خاطرنشــان  ماهنیــان  روســتای  دهیــار 
کارگاه هــای روســتای ماهنیــان نســبت بــه برنــد تولیــدات خــود 
نیــز اقــدام داشــته اند کــه همپــا یــدک و آتنــا پرهــام را از جملــه 

ــمار آورد. ــه ش ــوان ب ــان می ت ــده ماهنی ــد ش ــای تولی برنده
ــان از  ــتای ماهنی ــدی روس ــه بهرمن ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــاری  ــح کــرد: دهی ــرق، گاز و تلفــن تصری زیرســاخت های آب، ب
ــه  ــبت ب ــی نس ــات عمران ــه اقدام ــان در زمین ــتای ماهنی روس
ــاماندهی  ــا س ــرده ام ــدام ک ــتا اق ــر روس ــزی معاب ــفالت ری آس
ــور  ــتا عب ــن روس ــه از بی ــن ک ــدان- قزوی ــاده هم ــیه ج حاش
می کنــد، بــه عنــوان یکــی از برنامه هــای مهــم دهیــاری 
ــد  ــده و نیازمن ــام نش ــوز انج ــاری هن ــکالت اعتب ــت مش ــه عل ب

ــت. ــئوالن اس ــت مس حمای

95 درصد مساکن روستایی ماهنیان 
مقاوم سازی شده است

ــاکن  ــد مس ــر ۹5 درص ــال حاض ــرد: در ح ــرح ک ــاری مط افتخ
ــاوم  ــاد مســکن مق ــق تســهیالت بنی ــان از طری روســتای ماهنی
ســازی و بهســازی شــده و ۹0 درصــد طــرح هــادی روســتا اجــرا 

شــده اســت.
ــبک در  ــودرو س ــات خ ــد قطع ــان کارگاه تولی ــی از صاحب یک
ــای  ــایر واحده ــی از س ــه نمایندگ ــم ب ــان ه ــتای ماهنی روس
ــا  ــو ب ــتا در گفت وگ ــن روس ــت در ای ــال فعالی ــدی در ح تولی
ایســنا، اظهــار کــرد: از ســال 75 در ایــن روســتا بــه ایــن شــغل 
ــتغال  ــر اش ــرای 10 نف ــده ب ــدی بن ــتغال دارم و کارگاه تولی اش

ــت. ــرده اس ــاد ک ایج

کمبود کارگر و نیروی کار در ماهنیان
ــه مشــکالت کارگاه هــای  ــا اشــاره ب ــی ۴۹ ســاله ب حجــت طیب
ــکار  ــان بی ــتای ماهنی ــرد: روس ــح ک ــان تصری ــدی ماهنی تولی
ــی رود  ــمار م ــه ش ــکار ب ــدون بی ــتاهای ب ــی از روس ــدارد و یک ن
ــر  ــال حاض ــتا در ح ــی روس ــی اهال ــتغال تمام ــت اش ــه عل و ب
کارگاه هــای تولیــدی ماهنیــان بــا کمبــود کارگــر مواجــه بــوده 
ــود از  ــاز کارگاه  خ ــورد نی ــر م ــن کارگ ــرای تأمی ــار ب ــه ناچ و ب
ــن  ــه تأمی ــبت ب ــهر نس ــی ش ــوار و حت ــتاهای همج ــایر روس س
کارگــر اقــدام کــرده انــد و هــر کارگــر روزانــه 500 هــزار تومــان 

ــد. ــت می کن ــتمزد دریاف دس

مشکل برق کارگاه های تولید قطعات خودرو ماهنیان
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکالت اساســی واحدهــای 
ــرق  واحدهــای تولیــدی  تولیــدی روســتای ماهنیــان مشــکل ب
اســت، افــزود: عــالوه بــر ماهنیــان بــا احتســاب چهــار روســتای 
ُدرنیــان، بادکــوه، امیرآبــاد و آب باریــک کــه  در جــوار و 
همســایگی روســتای ماهنیــان هســتند، در مجمــوع 80 کارگاه 
تولیــدی مختلــف در زمینــه قطعــات جلوبنــدی خــودرو، قطعــات 
ــن  ــت ای ــای دارای فعالی ــه کارگاه ه ــد ک ــت دارن ــی فعالی صنعت
ــرق خــود را پرداخــت می کننــد. روســتاها ســر وقــت قبــوض ب

ــکار  ــار بده ــرای یک ب ــی ب ــون حت ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــی ب طیب
شــرکت بــرق نبوده ایــم، تصریــح کــرد: متأســفانه شــرکت 
ــرای  ــردا ب ــد، ف ــال می کن ــرق را ارس ــض ب ــه قب ــروز ک ــرق ام ب
قطــع بــرق کارگاه هــا مراجعــه می کنــد کــه ایــن امــر بســیاری 
ــا  ــت کارگاه ه ــه اکثری ــن اینک ــد ضم ــا را آزار می ده از کارگاه ه
ــانند و  ــروش می رس ــه ف ــه صــورت چــک ب ــدات خــود را ب تولی
ــد روزی  ــه چن ــل ب ــرق الاق ــرکت ب ــه ش ــت مطالب ــرای پرداخ ب
فرصــت نیــاز دارنــد و قطعــی یکبــاره بــرق موجــب بــروز وقفــه 

ــود. ــا می ش ــت کارگاه ه در فعالی

ضرورت تمرکز کارگاه های تولید قطعات 
خودرو ماهنیان

وی بیمــه، فــروش و بازاریابــی و گرانــی مــواد اولیــه را از عمــده 
ــادآور  ــن روســتا دانســت و ی ــدی ای ــای تولی مشــکالت کارگاه ه
شــد: کارگاه هــای موجــود روســتای ماهنیــان در ســطح روســتا 
پراکنــده هســتند کــه متمرکــز کــردن ایــن کارگاه هــا در یــک 
ــای  ــاماندهی کارگاه ه ــری در س ــش مؤث ــخص از نق ــه مش نقط

ــود. روســتا برخــوردار خواهــد ب
ــدات کارگاه هــای روســتا  ــت تولی ــان اینکــه اکثری ــا بی ــی ب طیب
ــر  ــازار ه ــود و ب ــال می ش ــا ارس ــتان ه ــایر اس ــران و س ــه ته ب
یــک از کارگاه هــا بســتگی بــه میــزان ســفارش  مشــتری ها دارد، 
گفــت: مرتفــع شــدن مشــکالتی چــون بیمــه، تســهیل در رونــد 
پرداخــت تســهیالت بانکــی و مرتفــع شــدن مشــکل کارگاه هــا 
ــه بیشــتر  ــر چ ــق ه ــری در رون ــش مؤث ــرق از نق ــا شــرکت ب ب
فعالیــت کارگاه هــای تولیــدی ایــن روســتای بــدون بیــکار 

ــود. ــد ب برخــوردار خواه
بــه گــزارش ایســنا؛ امــروزه بــرای آن کــه روســتاها بــه عنــوان 
ــور  ــدار کش ــوازن و پای ــعه مت ــه توس ــاد ب ــده اقتص ــب تپن قل
تبدیــل شــوند، شــکل گیــری فعالیــت هــای اقتصــادی در میــان 

ــت. ــروری اس ــری ض ــتائیان ام روس
یکــی از مؤلفــه هــای اثرگــذار در بحــث بهبــود اقتصــاد روســتا 
مناطــق روســتایی، موضــوع  تقویــت معیشــت ســاکنان  و 
افزایــش  معنــای  بــه  توانمندســازی  اســت.  توانمندســازی 
ــی  ــه محل ــراد در جامع ــئوالنه اف ــار مس ــارت و رفت ــی، مه توانای
اســت و شــامل آمــوزش هــای مهارتــی و حرفــه ای بــرای انجــام 
کســب و کاری خــاص و مهــارت هــای مدیریتــی ماننــد نحــوه 
توســعه بــازار اســت، بــه گونــه ای کــه امکانــات و دارایــی هــای 
انــدک جامعــه روســتایی از طریــق رویکــردی مشــارکتی منجــر 

ــود. ــه ش ــراد جامع ــی اف ــذاری در زندگ ــه اثرگ ب
ماهنیـان از ۴3 سـال پیـش بـا کسـب مهـارت در حـوزه تولیـد 
قطعـات خـودرو امـروز توانسـته اسـت بـه یـک روسـتای بـدون 
بیـکار تبدیـل شـود و  مردمـان آن برای اشـتغال خـود و فرزندان 
خـود دغدغـه ای نداشـته باشـند، بـه طـور قطـع معرفـی چنین 
الگوهایـی بـه جامعـه از نقش مؤثری در ترغیب سـایر روسـتاهای 
و جوامـع روسـتایی و حتی شـهری در امر کسـب مهـارت آموزی 

و توانمنـد سـازی  برخـوردار خواهـد بود.

»ماهنیان« روستای بدون بیکار جویای نیروی کار
ماهنیــان، روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان رزن در اســتان همــدان واقــع در مســیر جــاده بیــن المللــی 

ــت. کربال)همدان-قزوین-تهران( اس
کار اصلــی مــردم ایــن روســتا تولیــد قطعــات الســتیکی خودروهــای ســبک و جلوبنــدی خــودرو و نیــز کشــاورزی 
و دامپــروری اســت و تولیــد قطعــات الســتیکی خودروهــای ســبک حرفــه ای اســت کــه شــاید بــه جــرأت بتــوان 
گفــت اکثــر مردمــان ایــن روســتا در آن سرشــته دارنــد و بــا ایجــاد کارگاه هــای متعــدد در ســطح ایــن روســتا، 
ــد  ــای مول ــن کارگاه ه ــدازی ای ــطه راه ان ــه واس ــد و ب ــل کرده ان ــدی تبدی ــزرگ تولی ــک کارگاه ب ــه ی ــان را ب ماهنی
عــالوه بــر  اشــتغال و کارآفرینــی جوانــان و خانــواده هــا و حتــی بانــوان روســتا بــرای مردمــان ســایر روســتاها 

نیــز اشــتغال مناســبی بــه وجــود آمــده اســت.
ــی  ــوان اصل ــه عن ــتا ب ــن روس ــش در ای ــال پی ــش از ۴۰ س ــودرو از بی ــتیکی خ ــات الس ــد قطع ــتغال در تولی اش
ــرد  ــان ف ــغلی در ماهنی ــن ش ــود چنی ــا وج ــتا ب ــی روس ــه اهال ــه گفت ــوده و ب ــان ب ــان ماهنی ــغل مردم ترین ش
بیــکاری در ایــن روســتا وجــود نــدارد و ماهنیــان یکــی از نمونه هــای بــارز »روســتای بــدون بیــکار« اســت کــه 

ــردد. ــروی کار می گ ــال نی ــه دنب ــی ب حت
دهیــار روســتای ماهنیــان در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: روســتای ماهنیــان بــا جمعیتــی افــزون بــر ۴3۰ نفــر 

شــامل ۱۲۰ خانــوار بــوده اســت کــه در ایــن روســتا فــرد بیــکاری وجــود نــدارد.



نسل نو

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

10 دوشنبه 9 آبان 1401-5 ربیع االثانی 1444-31  اکتبر 2022 - سال بیست و دوم - شماره 1285
*بــه عنــوان پرســش نخســت بفرماییــد آشــنایی شــما بــا دهــه هشــتادی ها 

از کجاســت و چطــور و از کجــا آن هــا را می شناســید؟
 مــن از یــک طــرف نویســنده کــودکان و نوجوانانــم و دهــه هشــتادی ها مخاطبــان آثــارم 
هســتند. البتــه معنایــش ایــن نیســت کــه آثــار مــرا می خوانندهــا! معنایــش ایــن اســت 
کــه مــن برای شــان می نویســم. طبیعــی اســت کــه نوشــتن برای شــان بــه شناخت شــان 
نیــاز دارد. از طرفــی شــناخت مخاطــب و بحــث نظــری دربــاره شــناخت مخاطــب یکــی 
از دغدغه هایــم بــوده و مقــاالت و کتــاب نظــری در ایــن زمینــه نوشــته ام. البتــه کتــاب، 
بیشــتر دربــاره چیســتی مخاطب شناســی و نظریه هــای مرتبــط بــا آن اســت نــه توصیفــی 

از مخاطــب کــودک و نوجــوان.
ــم و  ــه می کن ــان مطالع ــاره نوجوان ــخص درب ــور مش ــم به ط ــش ه ــال پی ــی دو س  از یک
مقاله هایــی نوشــته ام و درحــال نوشــتن کتابــی دربــاره نوجوانــان بــودم کــه جنبــش اخیــر 
ــان دهــه هشــتادی ها  ــان رخ داد و در اوایــل بخــش بزرگــی از حاضــران در خیاب در خیاب
بودنــد. البتــه دهــه هشــتادی ها اعــم از نوجوانــان هســتند، امــا داده هایــی داریــم کــه دهــه 

ــرد. ــف ک ــا توصی ــا آن ه ــوان ب ــم می ت ــر را ه هشــتادی های بزرگ ت
 *دهه هشتادی ها چه کسانی هستند؟

 بــه نظــرم بایــد اول بــه ایــن ســوال جــواب بدهیــم کــه چــرا دهــه هشــتادی ها بــه شــکل 
ــزی بازنمایــی می شــوند؟ شــما می دانیــد کــه وقتــی از نســل صحبــت می کنیــم  متمای
بــازه زمانــی طوالنی تــری را بایــد در نظــر بگیریــم، امــا چــرا متولــدان یــک دهــه را بــه 
شــکلی متمایــز بازنمایــی می کنیــم؟ دلیلــش ایــن اســت کــه می توانیــم متولــدان دهــه 

هشــتاد را بــا مشــخصه هایی توصیــف کنیــم کــه آنــان را از بقیــه متمایــز کنــد.
 در روز هــای اخیــر در توصیفــی کــه از دهــه هشــتادی ها ارایــه می دهنــد، نوعــی 
ــی می شــود،  ــوان دهــه هشــتادی ها بازنمای ــه عن ــده می شــود. آنچــه ب یکسان ســازی دی
ــه از  ــان اســت. دهــه هشــتادی ها الزامــا شــبیه هــم نیســتند، ن نفــی تنــوع در میــان آن
نظــر فکــری و نــه از نظــر ســبک زندگــی و نــه از نظــر خواســت ها و نــه از نظــر کنــش. بــا 
ــا هــم پیونــد می دهــد و ویژگی هــا و رفتار هــای  ایــن حــال احتمــاال نخ هایــی آن هــا را ب

ــوان یافــت. ــان می ت مشــابهی را بیــن آن
 مثــا ایــن روز هــا زیــاد می بینــم کــه بــرای توصیــف دهــه هشــتادی های ایــران از مفهــوم 
نســل زد اســتفاده می کننــد و همــان مشــخصات را بــر اســاس پژوهش هــای اغلــب امریکایــی 
ــوارد  ــی م ــه در برخ ــن اینک ــرم ضم ــه نظ ــد. ب ــر می کنن ــان ذک ــوان ویژگی های ش ــه عن ب
ــه  ــی ک ــده اســت. وضعیت ــی گمراه کنن ــا یک جور های ــد، ام ــا بده ــه م ــری ب ــد تصوی می توان
دهــه هشــتادی ها از آن برآمده انــد، صرفــا فناوارانــه یــا متاثــر از فناوری هــای ارتباطــی نیســت 

و صرفــا بــا نســل اپ بــودن نمی شــود آن را توضیــح داد.
ــی ایــن موضــوع را توضیــح می دهــد.  ــه خوب ــا ب ــه نظــرم تامــل در جنبــش جــاری اتفاق  ب
بــرای توصیــف دهــه هشــتادی ها آنچــه اهمیــت دارد شــرایطی اســت کــه ایــن نســل از آن 
ســربرآورده اســت. مــن یکســال پیــش در ســمیناری مقالــه ای ارایــه کــردم و گفتــم ما شــاهد 
ظهــور نوجوانــی جدیــدی هســتیم. ایــن نوجوانــی جدیــد الزامــا همــان چیز هایی نیســت که 
ــی می شــود  ــزی بازنمای ــی به طــور اغراق آمی ــا و شــبکه های اجتماع در برخــی از تلویزیون ه
ــه نظــرم دقیــق نیســت. ــه و چه چــه نثارشــان می شــود. بســیاری از آن بازنمایی هــا ب و به ب

ــا و  ــن ویژگی ه ــی دارد؟ مهم تری ــه ویژگی های ــد چ ــی جدی ــن نوجوان  *ای
ــین  ــل های پیش ــا نس ــز ب ــا در تمای ــی آن ه ــاری و اجتماع ــاخصه های رفت ش

چیســت؟
ــه ایــن صــورت توضیــح بدهــم کــه دهــه هشــتادی ها فقــط نوجــوان   اجــازه بدهیــد ب
نیســتند. بچه هایی انــد کــه بیــن ۱۰ تــا ۲۰ و ۲۱ ســال ســن دارنــد، امــا مــن بــازه را کمــی 
بازتــر در نظــر می گیــرم و تــا ۲۵-۲۴ ســال را هــم جــزو آن می دانــم یــا بخش هایــی از 
بچه هــای باالتــر از ۲۰ ســال را. حــاال توضیــح خواهــم داد چــرا. بــه نظــرم بــرای توصیــف 

ایــن نســل بایــد اول از شــرایطی صحبــت کنیــم کــه ایــن نســل از آن برآمده انــد.
 *چــه شــرایطی؟ چــه ویژگی هایــی دارد و چــرا مهــم اســت صحبــت کــردن 

شرایط؟ از 
 بــدون توصیــف ایــن شــرایط توصیف مــان از ایــن نســل دقیــق نخواهــد بــود. ایــن نســل 
در ایــران فقــط حاصــل انقــاب فناورانــه نیســت. شــاید نســل زد را در امریــکای شــمالی 
و اروپــا و کانــادا و برخــی دیگــر از کشــور ها صرفــا بــا تحــوالت دیجیتــال بتوانیــم تعریــف 
کنیــم، امــا دهــه هشــتادی های ایــران را صرفــا بــا تحــوالت دیجیتــال نمی تــوان توضیــح 
داد. تغییــرات جامعــه ایــران در چنــد دهــه اخیــر بســیار عمیــق بــوده و ایــن نســل از دل 

ایــن تغییــرات بیــرون آمــده اســت.
 ایــن تغییــرات هــم در حــوزه سیاســت، هــم در حــوزه مســائل اجتماعــی و هم در نــگاه به 
خانــواده رخ داده اســت. همیــن حجــاب را اگــر شــما در نظــر بگیریــد، یــا نقــش زنــان - از 

نظــر نگــرش مــردم- در دو ســه دهــه اخیــر بســیار تغییــر کرده اســت.
 در پیمایش هــای مربــوط بــه نســل زد در امریــکا ایــن موضــوع اهمیتــی نــدارد، چــون 
جامعــه چنیــن تحــول بزرگــی را از ســر نگذرانــده و تحــوالت بیشــتر فناورانــه و تاثیــرات 
ــا اینجــا تحــوالت اجتماعــی بســیار عمیقــی رخ داده  اجتماعــی برآمــده از آن اســت، ام

اســت کــه خــودش متغیــر مهمــی در شــکل گیری ایــن نســل اســت.
 همیشــه بیــن نوجــوان و خانــواده تنش هایــی وجــود دارد، امــا خانــواده ایرانــی بــه تدریــج 
نســبت بــه نوجوانــان مهربان تــر و پذیراتــر شــده. خانــواده ایرانــی از یــک خانــواده مردســاالر 
ــاختار های  ــن و س ــه قوانی ــی ک ــل شــده، در حال ــک تبدی ــی و دموکراتی ــواده مدن ــه خان ب
سیاســی و اجرایــی کمــاکان مردســاالرانه اســت. در خانــواده و جامعــه مدنی تــر- نوجوانــان 
صدای شــان شــنیده می شــود، امــا در ســاختار سیاســی نــه. ســاختار سیاســی از جامعــه و 

خانــواده عقــب افتــاده اســت و بخشــی از تنش هــا حاصــل همیــن عقــب افتــادن اســت.
 در گذشــته جامعــه و خانــواده و ســاختار سیاســی در یــک جبهــه بودند و نوجــوان در جبهه 
دیگــری، االن خانــواده و جامعــه در برابــر ســاختار سیاســی از نوجــوان حمایــت می کنــد. 
قبــا اگــر مدیــر مدرســه ای والدیــن دانش آمــوز نوجوانــی را احضــار می کردنــد و تذکــری 
می دادنــد، والدیــن اغلــب طــرف مدرســه بودنــد، االن طــرف دانش آموزنــد. ایــن از منظــر 

نظــام تصمیم گیــری در خانــواده و همچنیــن حقــوق کــودک تحولــی بنیادیــن اســت.
 *آیا در این زمینه آمار و ارقامی هم وجود دارد؟

 اواخــر ســال ۱۳۹۹ پیمایشــی دربــاره کــودکان و نوجوانــان و اینترنــت منتشــر شــد کــه 
یونیســف و پژوهشــگاه فرهنــگ و هنــر و ارتباطــات انجامــش داده بودنــد و بخشــی از یــک 
پــروژه جهانــی اســت. ایــن پیمایــش مســتقیما ارتباطــی بــه مســائل اجتماعــی نــدارد، اما 

برخــی از پرســش هایش تحــول در خانــواده ایرانــی را نشــان می دهــد.
 ســوالی دربــاره اینکــه در خانــواده چقــدر بــه حــرف نوجوانــان گــوش می دهنــد، هســت. 
ــه حــرف مــن گــوش نمی کننــد. ۲۶ درصــد می گوینــد  ــه ب ۱۰درصــد می گوینــد در خان
کــم گــوش می کننــد، ولــی ۳۶ درصــد می گوینــد زیــاد و ۷/۲۶ درصــد می گوینــد خیلــی 
زیــاد بــه حــرف مــن گــوش می کننــد. یعنــی اگــر ایــن دوتــا، زیــاد و خیلــی زیــاد را بــا هم 
جمــع کنیــم یــک چیــزی حــدود ۷/۶۴ درصــد نوجوانــان ایرانــی معتقدنــد کــه در خانــه 

زیــاد و خیلــی زیــاد در خانــه بــه حرف شــان گــوش می کننــد.
ــه  ــاره احســاس آرامــش در خان ــری اســت درب ــی ســوال مهم ت ــه خیل  ســوال بعــدی ک
ــا  ــد م ــه؟ ۶/۴ درصــد می گوین ــا ن ــد ی ــه احســاس آرامــش دارن ــان در خان اســت. نوجوان

ــش  ــاس آرام ــم احس ــی ک ــه خیل ــد ک ــم. ۱/۱۰ می گوین ــی نداری ــچ آرامش ــه هی در خان
داریــم. ۴/۲۸ درصــد می گوینــد کــه زیــاد احســاس آرامــش در خانــه داریــم. ۵۷ درصــد 

ــم. ــه احســاس آرامــش داری ــاد در خان ــی زی ــد خیل می گوین
 مــن ســاختار سیاســی را کنــار می گــذارم، امــا در ایــن ســال ها مــدام بــه هــر بهانــه ای 
بــه ویــژه حــوادث تکینــی مثــل قتل هــای خانوادگــی مــدام خانــواده ایرانــی و فرهنــگ 
ایرانــی و جامعــه ایــران زیــر ضــرب بــوده و تصویــری عقب مانــده از آن بازنمایــی می شــد.

 *اهمیت داشتن تصویری دقیق از خانواده در چیست؟
 بــه نظــرم بخــش مهمــی از دالیــل حضــور دهــه هشــتادی ها در ایــن جنبــش دقیقــا از 
ــی شــنیده  ــا حــدودی جامعــه مدن ــواده و ت این جــا ناشــی می شــود. صدای شــان در خان
ــدن  ــنیده ش ــه ش ــی ک ــود، در حال ــنیده نمی ش ــی ش ــاختار سیاس ــا در س ــود، ام می ش
ــه  ــواده و جامع ــش را از خان ــدودی حق ــوان تاح ــد. نوج ــان می دانن ــان را حق ش صدای ش

گرفتــه اســت و حــاال می خواهــد از ســاختار سیاســی هــم بگیــرد.
 از طــرف دیگــر ایــن نســل جدیــد نســل موبایلــی اســت. در همیــن پیمایشــی که منتشــر 
شــده، اکثریــت باالیــی از نوجوانــان بــه موبایــل نــه تبلــت دسترســی دارنــد. بیــش از هفتــاد 
درصــد اصــا تبلــت نداشــتند و ندارنــد، هفتــاد درصــد نوجوانــان ایــران، کامپیوتــر رو میزی 
ندارنــد، امــا اکثریــت نوجوانــان ایــران دسترســی بــه موبایــل دارنــد. نزدیــک بــه ۶۹ درصــد 
از نوجوانــان تلفــن شــخصی دارنــد، تلفــن شــخصی کــه امــکان دسترســی بــه اینترنــت را 

فراهــم می کنــد، امــا ۷۴درصــد از آن هــا از اینترنــت تلفــن همــراه اســتفاده می کننــد.
 یعنــی حتــی اگــر تلفــن شــخصی ندارنــد بــا وســایل پــدر، مــادر، بــرادر، خواهــر اســتفاده 
می کننــد. اینجــا یــک نــوع نابرابــری وجــود دارد، یعنــی ۲۵، ۲۶ درصــدی یــا دسترســی 
ــش درســت  ــری شــکاف دان ــن نابراب ــم اســت و ای ــی ک ــان خیل ــا دسترسی ش ــد ی ندارن
می کنــد. شــکاف نگرشــی درســت می کنــد. نکتــه جالب تــر در ایــن پیمایــش ایــن اســت 
کــه اســتفاده دختر هــا از اینترنــت بیشــتر از پسرهاســت و اســتفاده نوجوانــان بیشــتر از 

گــروه ســنی های دیگــر اســت.
ــتادی ها  ــه هش ــی ده ــرایط زندگ ــاره ش ــه درب ــی ک ــن توصیفات ــا ای  *ب
ــد؟ ــی دارن ــه ویژگی های ــتادی ها چ ــه هش ــد ده ــاال بگویی ــد، ح فرمودی

 متاســفانه مطالعــات کمــی و کیفــی مــا دربــاره ایــن نســل بســیار کــم اســت. مــا در ایران 
پیمایش هــای ملــی زیــاد داشــتیم، امــا جامعــه آمــاری ایــن پیمایش هــا اغلــب بــاالی ۱۵ 
یــا گاهــی بــاالی ۱۸ اســت، امــا بــا ایــن حــال داده هایــی کــه داریــم از اواخــر دهــه ۹۰ 
اســت، تحقیقــات آن دوره اســت بنابرایــن نوجوانــان آن دوره االن حوالــی ۲۰ ســال ســن 

دارنــد یــا بزرگ ترنــد حتــی.
 ایــن شــرایط اجتماعــی و تحــوالت فناوارانــه باعــث شــده کــه ایــن بچه هــا ویژگی هایــی 
پیــدا کننــد، امــا بــاز هــم بایــد توجــه کنیــم کــه دسترســی ها بــه ابــزار متفــاوت اســت 
ــه  و در دسترســی نابرابــری وجــود دارد. از طــرف دیگــر شــرایط های اجتماعی مختلــف ب
ــده منجــر می شــود و ایــن نســل هــم بســیار  ــر یــک پدی واکنش هــای متفاوتــی در براب

متنوعنــد و بازنمایــی آنــان بــه شــکل یــک تــوده هم شــکل دقیــق نیســت.
ــتن در  ــکان زیس ــتند، ام ــال هس ــان دیجیت ــه بومی ــل اینک ــه دلی ــل ب ــن نس ــا ای  مث
دنیا هــای مــوازی را دارنــد. همزمــان می تواننــد از چشــم مــا پنهــان باشــند در حالــی کــه 
جلــوی روی مــا ایســتاده اند. ایــن ویژگــی کــه همزمــان در دنیا هــای مــوازی می تواننــد 
ســیر کننــد، زندگــی کننــد، بــرای نســل های قبلــی شناخته شــده نیســت. ویژگــی بعــدی 
آن تنــوع هســت. تنــوع کمتــر دیــده می شــود. تنــوع، همین قــدر کــه دنیــای بزرگســاالن 
متنــوع هســت، دنیــای آنــان هــم متنــوع هســت. نمی شــود بــا یــک برچســب، مثــا بــا 
یــک نــوع موســیقی خــاص بــا یــک ســبک زندگــی یــا بــا یــک کنــش آنــان را تعریــف کرد.

 مثــا اخیــرا دیــده ام کــه رفتارشــان را بــر اســاس بازی هــای آنایــن تحلیــل می کننــد، 
امــا ایــن جــور بازنمایی هــا هــم دقیــق نیســت و بیشــتر تحت تاثیــر مطالعــات امریکایــی 
و اروپایــی اســت، نــه شــناخت واقعــی از بچه هــای خودمــان. بــا ایــن مقدمــات بــه نظــرم 
دهــه هشــتادی های ایــران، به رغــم اینکــه از نظــر گرایــش فکــری، ســبک زندگــی، اعتقــاد 
و باور هــا و رفتــار طیــف متنوعــی هســتند و نمی شــود آن هــا را همچــون تــوده هم شــکل 

دیــد، امــا در خانــواده صاحب صــدا و رای و اســتقال نســبی و دارای احتــرام هســتند.
ــی  ــل ایران ــچ نس ــد. هی ــهروندان جهانی ان ــتند، ش ــران هس ــهروند ای ــه ش ــان ک  همزم
پیش تــر اینقــدر ارتباطــات جهانــی نداشــت. نســبت بــه نســل های قبــل از خودشــان از 
ــه همیــن دلیــل گاهــی ایــن تصــور پیــش  ــد و ب آرمان گرایــی ایدیولوژیــک فاصلــه دارن
می آیــد کــه آنــان بی خیــال یــا منفعــل یــا بی مســوولیت هســتند، در حالــی کــه چنیــن 

ــه محیــط زیســت و مســائل  ــد و نســبت ب ــر و دگرپذیرتری ان نیســت و آدم هــای روادارت
ــد. ــان را دارن ــیت های خودش ــانی حساس انس

 *شــما در مطالب تــان در فضــای مجــازی، بــرای معرفــی دهــه هشــتادی ها، 
ــا  ــه هفتادی ه ــرا ده ــد، چ ــصتی ها پرداخته ای ــه ش ــا ده ــا ب ــز آن ه ــه تمای ب

ــد؟ ــا انداخته ای را ج
 بــه ایــن دلیــل کــه مــن نگاهــم صرفــا جمعیت شناســانه و تقویمــی نیســت کــه بخواهــم 

ــزی  ــم. آن خــط تمای ــاد و هشــتاد را از هــم تفکیــک کن ــه شــصت و هفت ــدان ده متول
کــه نســلی را از نســلی دیگــر متفــاوت می کنــد، کجاســت؟ طبیعــی اســت کــه در نــگاه 

ــم. ــی ترســیم کنی ــم خــط دقیق جامعه شناســانه نمی توانی
ــای  ــرده ام ویژگی ه ــگاه ک ــن ن ــه م ــری ک ــاد از منظ ــه هفت ــدان ده ــرم متول ــه نظ  ب
متمایزکننــده ای نســبت بــه متولــدان قبــل و بعــد از خــود ندارنــد، انــگار کــه دوره گــذار 
از وضعیتــی بــه وضعیتــی باشــد. بــه نظــرم بخشــی از متولــدان دهــه هفتــاد را جــزو دهــه 

ــم. ــدی کنی ــد صورت بن ــتادی ها بای ــه هش ــزو ده ــی را ج ــصتی ها و بخش ش
ــه  ــصتی ها و ده ــه ش ــاوت ده ــاط تف ــا و نق ــف تمایز ه ــن توصی ــا ای  *ب

هفتادی هــا در چیســت؟
ــی  ــدان یــک دوره زمان در تعریــف مــن دهــه شــصتی ها و دهــه هشــتادی ها فقــط متول
نیســتند، بلکــه وضعیتــی اســت کــه دوره زمانــی در آن عامــل تعیین کننــده ای نیســت یــا 
تنهــا عامــل تعیین کننــده نیســت. همان طورکــه توضیــح داده ام در دهــه ۶۰ ارزش هــای 
خانــواده و حکومــت نزدیــک بــه هــم بــود و در تنــش میــان نوجــوان بــا ایــن ارزش هــا 

تقریبــا حکومــت و خانــواده همدســت بــود.
 از ســوی دیگــر ســاختار اداره کشــور از اعتمــاد بــه نفــس بــاال و همچنیــن ارزش های رســمی 
از اعتبــار و حقانیــت باالیــی برخــوردار بــود. اکثریــت مــردم تقریبــا از ایــن ارزش هــا طرفــداری 
می کردنــد و ماشــین گشــت منکــرات در خیابــان، مربی هــای پرورشــی در مــدارس و والدیــن 

در خانــه تقریبــا از مجموعــه ارزش هــای یکســانی طرفــداری و آن را اعمــال می کردنــد.
 از طــرف دیگــر بچه هــای متولــد دهــه ۶۰ و کمــی قبل تــر و کمــی بعدتــرش زاده دوران 
ترومــا هســتند، انقــاب و پیامدهایــش، جنــگ و پیامدهایــش و درگیری هــای دهــه ۶۰، 
ــی  ــای خیابان ــا و مجازات ه ــا و اعدام ه ــا، ترور ه ــی، بمباران ه ــای پی درپ ــییع جنازه ه تش
بخشــی از تصویــر دهــه ۶۰ اســت. گذشــته از ایــن بچه هــا دسترسی شــان بــه رســانه ها 
محــدود بــود، دو یــا ســه شــبکه تلویزیــون و رادیــو و چنــد مجلــه و تعــدادی کتــاب و فیلم 
و.... بچه هــای برآمــده از ایــن وضعیــت احتمــاال بــه خاطــر ایــن خاطره هــای مشــترک و 
رنج هــای مشــترک و امید هــای مشــترک، ذهنیــت مشــترکی هــم داشــتند، امــا از دهــه 

۷۰ اوضــاع کم کــم متفــاوت شــد.
 دسترســی بــه ماهواره هــا و ســپس دسترســی عمومــی بــه اینترنــت و دنیــای متنــوع پس 
ــواده  ــر داد. خان ــا را تغیی ــه- فض ــدت البت ــبی - کوتاه م ــایش های نس ــار گش از آن در کن
ــا ارزش هــای رســمی، بیشــتر  ایرانــی هــم تغییــر کــرده اســت و بــه جــای همدســتی ب
ــا  ــه دنی ــن دوره ب ــه در ای ــی ک ــی اســت بچه های ــی و پشــتیبان بچه هاســت. طبیع حام

آمــده باشــند، به طــور کلــی بــا نســل قبــل متفاوتنــد.
ــون  ــوز رسانه شــان تلویزی ــه نظــرم بچه هــای دهــه شــصت اوال هن ــل ب ــن دلی ــه همی  ب
اســت، به رغــم اینکــه دسترســی بــه اینترنــت دارنــد. قهرمانان شــان و چهره هــای 
ــی  ــه دلیــل آن ترومای ــد و معمــوال ب ــرون می آین ــون بی محبوب شــان از صفحــات تلویزی
کــه گذرانده انــد و ســخت گیری های دوره کودکــی و نوجوانــی، وضعیتــی خاصــی دارنــد 

ــان اســت. ــت آن ــل و گاهــی نفرت بخشــی از هوی و تقاب
ــای  ــان در دســت بچه ه ــاز اعتراضــات، خیاب ــه دســت کم در آغ ــم اینک ــه نظــرم به رغ  ب
ــی از  ــت و بخش ــصت اس ــه ش ــای ده ــت بچه ه ــانه در دس ــود، رس ــتادی ب ــه هش ده
بازنمایــی خیابــان در روز هــای اخیــر توســط آنــان صــورت می گرفــت و بــرای همیــن بیــن 

ــود. ــاوت ب ــان تف ــی آن ــان و بازنمای واقعیت هــای خیاب
 *آمــوزگاری )آقــای مصطفــی آرانــی( در مطلبــی در فضــای مجازی که بســیار 
بازنشــر شــد، در شــناخت ویژگی هــای دهــه هشــتادی ها، بــه شــاخصه هایی 
ــی  ــان خارج ــدن، زب ــاد دی ــم زی ــردن، فیل ــه ک ــم مطالع ــی، ک ــل بی تفاوت مث
ــودن و...  ــرس ب ــودن، نت ــکوالر ب ــازی، س ــای مج ــا فض ــنایی ب ــتن، آش دانس
ــن ویژگی هــا  ــان ای ــود کــه از می ــود. ایشــان تاکیــد کــرده ب اشــاره کــرده ب

ــتید؟ ــق هس ــی مواف ــن ارزیاب ــا ای ــا ب ــت. آی ــی اس ــن، بی تفاوت مهم تری
 بلــه مطلــب ایشــان را دیــده ام. مشــکل اصلــی مــا در توصیــف این نســل کمبــود داده های 
ــی مثــل پیمایش هــا و مطالعــات کمــی و کیفــی و گزارش هــای  علمــی و شــواهد تجرب
دقیــق اســت. اغلــب مــا بــر اســاس مشــاهدات خودمــان توصیفــی از ایــن نســل داریــم که 
بــه نظــرم ارزشــمند اســت. ایــن توصیــف بــه نســبت توصیف هایــی کــه در شــبکه های 
اجتماعــی و شــبکه های ماهــواره ای دیــده ام بــه واقعیــت نزدیک تــر اســت بــه نظــرم، امــا 

بــاز هــم فکــر می کنــم دقیــق نیســت.
 بیشــتر بــه بخشــی از ایــن نســل اشــاره دارد کــه مثــا در شــهر های بــزرگ مثــل تهــران 
زندگــی می کننــد. یادمــان نــرود کــه حــدود ۲۵ درصــد از نوجوانــان ایــران دسترســی بــه 
ــن نســل این هــا  ــد. در توصیف مــان از ای ــدرت دسترســی دارن ــه ن ــا ب ــد ی ــت ندارن اینترن
ــه نظــرم  ــودن و شــجاعت ب کجــا هســتند؟ از طــرف دیگــر صفت هایــی مثــل نتــرس ب

قابــل ســنجش نیســت.
چنیــن تصــوری اغلــب بــه خاطــر نحــوه حضــور در خیابــان اســت و امــکان نمایــش انبــوه 
آن اســت کــه هیــچ دوره ای تــا ایــن حــد ممکــن نبــود، وگرنــه چگونــه می توانیــم بگوییــم 
ــای  ــه کار ه ــوی ک ــر دوره پهل ــای اواخ ــی و چهلی ه ــه س ــتادی ها از ده ــه دهه هش ک
چریکــی می کردنــد و دهــه چهــل و پنجاهی هــای دوره جنــگ کــه روی میــن می رفتنــد 

ــد؟ و دهــه شــصتی های جنبــش ســبز نترس ترن
 نوجوانــان و جوانــان همیشــه از میانســاالن و پیــران نترس ترنــد. در ایــن شــکی نیســت، 
امــا ایــن مقایســه بــه نظــرم دقیــق نیســت، امــا می توانیــم بگوییــم ایــن نســل مطالبــات 
ــان در  ــد. شجاعت ش ــان می کن ــت بی ــدون لکن ــت و ب ــا صراح ــزی دارد و آن را ب متمای
ــات  ــی حــول مطالب ــای قبل ــان. جنبش ه ــان در خیاب ــه در کنش ش ــان اســت ن صدای ش
ــتادی ها  ــان و دهه هش ــه زن ــول مطالب ــش ح ــن جنب ــا ای ــت، ام ــکل می گرف ــی ش عموم

شــکل گرفتــه اســت.
ــم.  ــز نســلی را می بینی ــات متمای ــر مطالب ــا در ســطحی فراگی ــار شــاید م ــرای اولین ب  ب
ــای  ــر انتشــار کتاب ه ــق نیســت. اگ ــه نظــرم دقی ــم ب ــن نســل ه ــودن ای ــه ب کم مطالع
حمایتــی بــا تیــراژ انبــوه در دهــه ۶۰ را کنــار بگذاریــم، در هیــچ دوره ای بــه انــدازه ایــن 
یــک دهــه اخیــر کتــاب کــودک و نوجــوان در ایــران رونــق نداشــته اســت، هــم از نظــر 

ــد. ــز دیگــری می گوین ــاب چی ــای انتشــار کت ــداد. آمار ه ــم از نظــر تع ــوع و ه تن
کــودکان و نوجوانــان یــک دهــه پیــش حــاال همــان دهــه هشــتادی ها هســتند. بــه نظــرم 
ایــن نســل نســبت بــه نســل قبــل از خــود کتاب خوان تــر هــم باشــند، امــا ممکــن اســت 
صورت هــای کتاب خوانی شــان و نــوع کتاب هایــی کــه می خواننــد متفــاوت باشــد. 

مثــا کتاب هــای رمــان و رمان هــای فانتــزی را بیشــتر بخواننــد.
 دربــاره ســکوالر شــدن، ضمــن اینکــه اســتنباط مــن هــم بــه ایشــان نزدیــک اســت، امــا 
ــری باشــد. بیــن  ــد دقــت و مطالعــه دقیق ت ــه نیازمن ــن زمین ــم داوری در ای فکــر می کن
ــد  ــن واژه نمی توان ــه ای ــی اســت ک ــن داری و .. تفاوت های ــر در ســبک دی ــی، تغیی بی دین
آن را توضیــح بدهــد. یکــی از تحــوالت اجتماعــی در ایــران تغییــر در ســبک دیــن داری 
اســت. دربــاره دسترسی شــان بــه فضــای مجــازی و آشــنایی بیشترشــان بــا زبــان خارجــی 
و دسترسی شــان بــه فیلم هــا و موســیقی های جهانــی و اضافــه بــر آن بازی هــای آنایــن 

و ... کامــا درســت اســت.
 

همیشـه بین نوجوان و خانـواده تنش هایی وجـود دارد، اما خانواده 
ایرانـی به تدریج نسـبت بـه نوجوانـان مهربان تر و پذیراتر شـده. 
خانـواده ایرانـی از یـک خانـواده مردسـاالر بـه خانـواده مدنی و 
دموکراتیـک تبدیـل شـده، در حالـی کـه قوانین و سـاختار های 
سیاسـی و اجرایی کماکان مردسـاالرانه اسـت. در خانواده و جامعه 
مدنی تر- نوجوانان صدای شـان شـنیده می شـود، اما در سـاختار 
سیاسـی نـه. سـاختار سیاسـی از جامعه و خانـواده عقـب افتاده 

اسـت و بخشـی از تنش هـا حاصل همیـن عقب افتادن اسـت. 
نسـل زد، »دهه هشتادی ها«، نسـل بی آرمان، نسـل کتاب نخوان، 
نسـل »فجازی«، نسـل غیرسیاسی، نسل خشن، نسـل بی تفاوت، 
نسـل پیشـرو و بسـیار باهوش، نسـل گیم و بازی هـای اینترنتی، 
نسـل شـلوغ کار و پرهیاهـو و ... این هـا تنهـا بخشـی از انگ ها و 
برچسـب هایی اسـت کـه بـه ویـژه ایـن روز هـا و در واکنـش به 
اعتراضـات اخیـر، بـه متولدیـن دهـه هشـتاد خورشـیدی زده 

می شـود.
 بـه گـزارش اعتماد، بسـیاری از بزرگسـاالن کـه ارتباطـی با این 
نوجوانـان و جوانان نداشـتند یا حضـور گهگاهی آن هـا در فضای 
مجـازی مثـل ماجرای مـرگ مرتضی پاشـایی یـا اجتماع پاسـاژ 
کـوروش یا پارک شـیراز را جدی نمی گرفتند، از حضـور یک باره و 
پررنـگ آن هـا در رویداد های اخیر شـگفت زده شـده اند و هر یک 
می کوشـند بـا انگ ها و برچسـب های مذکـور به خیال خودشـان 

آن هـا را بـه دسـته بندی و کنش شـان را فهم پذیر سـازند.
 بسـیاری هم در پی اهـداف و آمال های سیاسـی و اجتماعی خود، 
می کوشـند پیگیری مطالبـات و دیدگاه های خود را بـه این جوانان 
و نوجوانـان ایـن نسـل نسـبت دهند. بعضـی بسـیار خوش بین و 

خوشـحالند و برخی ناامید و افسرده.
 امـا بـه راسـتی دهـه هشـتادی ها چـه کسـانی هسـتند؟ چـه 
ویژگی هـای رفتـاری و گفتـاری دارنـد؟ چـرا چنیـن هسـتند؟ 
تفاوت شـان با نسـل های پیشـین خـود بـه ویژه دهه شـصتی ها 
چیسـت، به ویـژه کـه ایـن روز ها تقابـل ایـن دو بسـیار پررنگ 
شـده؟ آیـا انتظـارات نسـل های پیشـین از آن ها درسـت اسـت؟
 نـگاه واقع بینانـه به این نسـل چیسـت و بـرای مواجهه سـالم و 
مثبـت و ایجابـی، میـان نسـل ها و گروه هـای مختلـف اجتماعی 
چـه بایـد کـرد؟ علی اصغـر سـیدآبادی نویسـنده و پژوهشـگر 
شناخته شـده حـوزه کـودک و نوجـوان، یک دهه پنجاهی اسـت 
کـه سال هاسـت دغدغـه کـودک و نوجـوان دارد و از نزدیـک بـا 
ایشـان در ارتباط اسـت. او اخیـرا در فضای مجـازی، مطالب جالب 
توجه و راهگشـا و آگاهی بخشـی درباره دهه هشـتادی ها منتشر 
کـرده و بسـیاری از کلیشـه های رایج دربـاره آن ها را مـورد انتقاد 

قرار داده اسـت.
 در دامه گفتگو با علی اصغر سیدآبادی را می خوانید:

دعوت به همکاری

یک شرکت معظم تولیدکننده 
محصوالت شوینده

 دعوت به همکاری می نماید : 
کارشناس شیمی، برق و مکانیک

 و بهداشت حرفه ای
 محل کار کارخانه واقع در شهرک صنعتی جنت آباد
 از عاقمندان تقاضا میشود جهت ارسال رزومه به 

آدرس ایمیل ذیل مراجعه نمایند:
parscompany2015@gmail.com 

یک شرکت ساختمانی در گیالن )رشت(
 برای تکمیل کادر خود به افراد با شرایط زیر نیاز دارد:

 مدیر پروژه:آقا، یک نفر
 مهندس عمران:با تجربه حداقل ۲۰ سال

کارشناسی، کارشناسی ارشد
toseemaskan.ir@gmail.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک هلدینگ ساختمانی در تهران جهت 

تهیه بانک اطالعات زمین و شناسایی اراضی 

مستعد ساخت به افراد با شرایط زیر نیاز دارد:

GIS کارشناس

 یک نفر آقا و خانم 

 بصورت پاره وقت

 حداقل ۵ سال سابقه 

 حضوری، دورکار

) ArcMAP ( مسلط به نرم افزارهای مرتبط

 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را

 به ایمیل زیر ارسال نمایند.

mehran.mrd2@gmail.com

شرکت لیروک در آبیک )قزوین( برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:
نقشه کش صنعتی

 مسلط به Auto CAD، دارای سرویس آمد و شد ، بیمه ، ناهار و کارانه تولید
زمینه فعالیت شرکت : طراحی، ساخت و نصب فضاهای تمیز برای کارخانه های داروسازی ، انرژی اتمی و صنایع 

 حساس، حقوق و مزایا با توجه به شرایط و توانایی قابل مذاکره است.
آدرس محل کار: آبیک - شهرک صنعتی کاسپین ۲ ) آبیک(

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند. 
)ارسال عکس پرسنلی به همراه رزومه الزامی است.(

lirok.factory.info@gmail.com
آدرس : شهرک صنعتی کاسپین ۲

دعوت به همکاری

ظهور نوجوانی جدید؛

»دهه هشتادی ها« 
چه نسلی هستند؟

▄  قسمت اول
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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
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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.

رشد و پیشرفت در موقعیت فعلی شما
ــه  ــت. ب ــش برانگیزاس ــی و چال ــازاری رقابت ــی ب ــادی فعل ــازار اقتص ب
همیــن دلیــل ایــده خوبــی اســت کــه بــه طــور مــداوم اهــداف شــغلی 
خــود را مشــخص نماییــد ، بــا ۲ یــا ۲۰ ســال ســابقه کار هیــچ فرقــی 
ــورد  ــغلی م ــداف ش ــه اه ــیدن ب ــن و رس ــا تعیی ــدارد . ب ــما ن ــرای ش ب
ــرای  ــی و هــم ب ــای فعل ــرای کارفرم نظــر خــود ، ارزش خــود را هــم ب

ــد.  ــی دهی ــش م ــده افزای ــان آین کارفرمای
در اینجــا چنــد ســوال وجــود دارد کــه بایــد هنــگام شــروع بــه طوفــان 

فکــری بــرای رشــد و پیشــرفت موقعیــت شــغلی از خــود بپرســید:
ــه خــود رشــد و  ــده در شــغل و حرف ــی خواهــم ســال آین ــه م • چگون

پیشــرفت داشــته باشــم؟
ــی  ــه بررس ــد ب ــاید بتوانی ــت؟ )ش ــن چیس ــف م ــوت و ضع ــاط ق • نق

ــد(.  ــه کنی ــرد مراجع عملک
• چــه قابلیــت هــا و اســتعدادهایی دارم کــه مــی توانــد بــرای تیــم یــا 

کار گروهــی مفیــد باشــد ولــی در کار از آنهــا اســتفاده نمــی شــود؟
• چگونه می توانم کارآمدتر باشم؟

• چگونه می توانم تعامالت خود را با همکاران بهبود بخشم؟
• چگونه می توانم روابط خود را با مشتری بهبود بخشم؟

• آیــا مهــارت یــا گواهینامــه جدیــدی مــورد نیــاز اســت کــه بخواهــم 
کســب کنــم؟

• آیــا پــروژه ای وجــود دارد کــه بخواهــم رهبــری کنــم یــا عضــوی از 
آن باشــم؟

هنگامــی کــه یــک یــا دو هــدف را بــرای آینــده مشــخص کردیــد، آنهــا 
ــود  ــی خ ــا مرب ــت ی ــد سرپرس ــردی مانن ــه ف ــا ب ــد ی ــت کنی را یادداش
بگوییــد. اگــر یــک سرپرســت از اهــداف بهبــود شــما آگاه باشــد، مــی 
ــد و اســتفاده  ــای جدی ــروژه ه ــت پ ــع ارزشــمندی در دریاف ــد منب توان
از فرصــت هــای توســعه حرفــه ای داخلــی را بــرای شــما مهیــا 
نمایــد. هنگامــی کــه بــه اهــداف خــود رســیدید، فرامــوش نکنیــد کــه 
دســتاوردهای خــود را در رزومــه کاری خــود وارد و ثبــت نماییــد. مهــم 
اســت کــه همیشــه یــک رزومــه بــه روز داشــته باشــید تــا بــه موفقیــت 
و پیشــرفتی هایــی کــه بــه دســت آورده ایــد و بــه شــما حــس خوبــی 

ــید . ــد آگاه باش میدهن

برنامه ریزی برای تغییر شغل
کاوش و تحقیق نمایید 

ــدم  ــن ق ــتید، اولی ــغلی هس ــر ش ــک تغیی ــاد ی ــال ایج ــه دنب ــر ب اگ
ــد،  ــال کنی ــد دنب ــی خواهی ــه م ــدی را ک ــه مســیر جدی ــن اســت ک ای
ــاغل  ــورد مش ــه در م ــت ک ــر اس ــروع  بهت ــرای ش ــد. ب ــخص نمایی مش
ــت  ــر اس ــد. بهت ــرو کاوش کنی ــتید، فک ــد هس ــه عالقمن ــی ک و صنایع
کتــاب راهنمــای چشــم انــداز شــغلی در ایــاالت متحــده یــا بانــک کار 

ــادا را مطالعــه نماییــد. ســایت هــا یــی کــه اطالعاتــی در مــورد  در کان
نــوع  دســتمزدها و تحصیــالت مــورد نیــاز صنایــع مــورد عالقــه  شــما 
را دارنــد بدقــت بررســی و مطالعــه نماییــد. ایــن منابــع بــه شــما ایــن 
امــکان را مــی دهنــد کــه در مــورد گزینــه هــای شــغلی کــه بــا عالیــق 
و مهــارت هــای شــما همســو هســتند بیشــتر آشــنا شــوید. همانطــور 
ــر  ــط دیگ ــه مشــاغل مرتب ــق و بررســی هســتید، ب ــه در حــال تحقی ک
نیــز توجــه کنیــد تــا از فرصــت هایــی کــه ممکــن اســت قبــاًل در نظــر 
ــا در برنامــه شــما وجــود نداشــته مطلــع شــوید. منبــع  ــد ی نگرفتــه ای
ــا  ــژه ب ــور وی ــه ط ــه ب ــی ک ــا و مهارت های ــف نقش ه ــرای کش ــر ب دیگ
ــی شــغلی هســتند .  ــون هــای ارزیاب ــد شــد ، کان ــی خواهی ــا معرف آنه

شبکه
ــا دو شــغلی کــه ممکــن  ــه یــک ی هنگامــی کــه جســتجوی خــود را ب
ــه آن عالقــه منــد باشــید محــدود کنیــد، مصاحبــه اطالعاتــی  اســت ب
یکــی از بهتریــن ابزارهایــی اســت کــه بــه شــما در جمــع آوری 
ــد.  ــی کن ــک م ــوه کم ــغلی بالق ــای ش ــه ه ــورد زمین ــات در م اطالع

ــه ای کار  ــر در منطق ــال حاض ــه در ح ــید ک ــانی باش ــال کس ــه دنب ب
ــد. از  ــا بیاموزی ــورد آنه ــتر در م ــد بیش ــی خواهی ــه م ــد ک ــی کنن م
ــای  ــانه ه ــای رس ــال ه ــن کان ــواده و همچنی ــتان و خان ــق دوس طری
ــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کنیــد. اگــر یــک حســاب کاربــری  اجتماعــی ب
لینکدیــن داریــد، مــی توانیــد ارتباطــات را بــر اســاس زمینــه شــغلی 

ــد. ــتجو کنی ــا جس آنه

برنامه ریزی
ــه  ــی ک ــه اهداف ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــید ک ــته باش ــر داش ــد نظ ــد م بای
طراحــی و برنامــه ریــزی کــرده ایــد روش هــای دســتیابی بــه صالحیــت 
هــای الزم را شناســایی و اگــر فاقــد آن شایســتگی هــا هســتید برنامــه 
ریــزی کنیــد تــا بــا فراگیــری مهــارت هــای الزم بــه برنامــه ای کــه از 

قبــل در ذهــن داشــتید دســت پیــدا کنیــد. 

تغییرات جانبی
ــه  ــورد عالق ــه م ــد در زمین ــک فرصــت شــغلی جدی ــال ی ــه دنب ــر ب اگ

ــه  ــال  چ ــه دنب ــه ب ــد ک ــی دانی ــل م ــاالً از قب ــود هســتید، احتم خ
ــد  ــود. کلی ــد ب ــی خواهی ــد حقوق ــت و درآم ــت شــغلی ، صنع موقعی
بــود.  خواهــد  ای  شــبکه  هــای  اســتراتژی  در  شــما  موفقیــت 
ــت از  ــرار گرف ــورد بحــث ق ــاًل م ــه قب ــی ک ــان اصول بســیاری از هم
ــا مخاطبیــن کلیــدی کــه در ایــن زمینــه  ــاال اعمــال مــی شــود. ب ب
ــه  ــی ک ــه جای ــا ب ــیدن آنه ــوه رس ــد و از نح ــاوره بگیری ــد مش داری
ــتند مطلــع شــوید. بــرای اینکــه چگونــه فــرد شایســته ای  هس
ــد و  ــزی کنی ــه ری ــید برنام ــر باش ــورد نظ ــغلی م ــت ش ــرای موقعی ب
ارتباطاتــی را ایجــاد کنیــد تــا بــه شــما کمــک کنــد  کــه از فرصــت 

ــوید. ــد آگاه ش ــغلی جدی ــای ش ه
ــر  ــی ب ــی مدت ــر طوالن ــد تأثی ــی توان ــغلی م ــر ش ــک تغیی ــاد ی ایج
زندگــی شــما داشــته باشــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه خداونــد در 
زندگــی بــه شــما کمــک خواهــد کــرد و شــما را در فرآینــد ایجــاد 
و دســتیابی بــه اهــداف شــغلی و شــخصی هدایــت مــی کنــد و ایــن 

بســیار آرامــش بخــش اســت. 

گزارش و ترجمه : وحید امینی نژاد 

بررسی ، طراحی و تعیین اهداف شغلی 

در یافتن موقعیت های شغلی جدید
بــرای فکــر كــردن بــه تعییــن اهــداف شــغلی زمــان بــد موقــع وجــود نــدارد. بــا ایجــاد و طراحــی یــک برنامــه شــغلی،  بهتــر مــی توانیــد 
بــه جایــی كــه مــی خواهیــد بــه صــورت حرفــه ای دنبــال كنیــد برســید. همانطــور كــه در مــورد شــغل فعلــی خــود فکــر مــی كنیــد، چــه 
تغییراتــی را مــی خواهیــد در ســال آینــده مشــاهده كنیــد؟ بهتــر اســت بطــور گســترده در مــورد تعییــن اهــداف ســاالنه خــود برنامــه 
ریــزی نماییــد. بــه عنــوان مثــال: مــن می خواهــم در موقعیــت فعلــی ام مســئولیت بیشــتری بــه مــن داده شــود، شــغلی می خواهــم كــه 
بــه مــن اجــازه دهــد زمــان بیشــتری را بــا خانــواده ام بگذرانــم، یــا می خواهــم شــغلی پیــدا كنــم كــه فرصت هــای بیشــتری بــرای رشــد 

و پیشــرفت داشــته باشــد. 
هنگامــی كــه اهــداف كالن خــود را تعییــن كردیــد، مــی توانیــد اهــداف كوچکتــری را در طــول ســال برنامــه ریــزی كنیــد. بــه عنــوان 
مثــال، اگــر تصمیــم گرفتــه ایــد مهــارت جدیــدی را بیاموزیــد، برنامــه ریــزی خواهیــد كــرد كــه در یــک كالس خــاص شــركت كنیــد یــا 
از یــک فــرد خــاص بــرای آمــوزش كمــک بخواهیــد. همــه اهــداف شــما بایــد هوشــمند و دقیــق  باشــند: مشــخص، قابــل ارزیابــی، قابــل 
دســتیابی، مرتبــط و بــه موقــع. یکــی از تصمیماتــی كــه بــر برنامــه ریــزی شــما تأثیــر مــی گــذارد ایــن اســت كــه آیــا مــی خواهیــد در 
موقعیــت فعلــی خــود بمانیــد یــا مــی خواهیــد شــغل خــود را تغییــر دهیــد. در هــر دو مــورد، برنامــه ریــزی دقیــق بخــش مهمــی از رشــد 

شــغلی شــما خواهــد بــود.
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رویداد
ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی 

شریف برگزار می شود

ــه منظــور ایجــاد  ــی کارآفرینــی شــریف ب ــس مل ششــمین کنفران
ــه  ــات و ارائ ــال تجربی ــر و انتق ــادل نظ ــل، تب ــرای تعام ــی ب فضای
دســتاوردهای محققــان، پژوهشــگران و مدیــران ســازمان ها و 
ــال  ــت ارس ــن مهل ــود، آخری ــزار می ش ــان برگ ــع و کارآفرین صنای

ــت. ــده اس ــام ش ــاری اع ــال ج ــاه س ــاالت ۳۰ آبان م مق
»ششــمین  شــریف  صنعتــی  دانشــگاه  کارآفرینــی  مرکــز 
زمینــه  ایجــاد  هــدف  بــا  را  کارآفرینــی«  ملــی  کنفرانــس 
ــه  ــات و ارائ ــال تجربی ــادل نظــر و انتق ــل، تب ــرای تعام مناســب ب
دســتاوردهای محققــان، پژوهشــگران و مدیــران ســازمان ها و 
ــود  ــمت بهب ــه س ــروی ب ــوزه »پیش ــان در ح ــع و کارآفرین صنای
ــل  ــن عوام ــر« بی ــاس پذی ــی مقی ــق کارآفرین ــادی از طری اقتص
ــریف  ــی ش ــگاه صنعت ــی، در دانش ــت بوم کارآفرین ــر در زیس موث

می کنــد. برگــزار 
ــی  ــق کارآفرین ــادی از طری ــود اقتص ــمت بهب ــه س ــروی ب »پیش
ملــی  کنفرانــس  ششــمین  اصلــی  محــور  پذیــر«  مقیــاس 
ویژگی هــای  و  اســت  شــریف  صنعتــی  دانشــگاه  کارآفرینــی 
اجتماعــی،  کارآفرینــی  کارآفرینــی،  شــناخت  کارآفرینــان، 
جمــع  کارآفرینــی،  مالــی  تامیــن  کارآفرینــی،  در  اقلیت هــا 
سیاســت  محــوری،  اســتارتاپ ها،  بــرای  اســتارتژی  ســپاری، 
ــواده محــور، ســازمان: تیــم و  ــوآوری، کارآفرینــی خان محیطــی، ن
ــوآوری ســازمانی و اقتصــاد ســبز، اقتصــاد دایــره ای،  حاکمیــت، ن
اقتصــاد دانــش و همــکاری فنــی، نــوآوری در صنعــت و تغییــرات 
ــکل گیری  ــی، ش ــوش مصنوع ــال و ه ــاد دیجیت ــاختاری، اقتص س
ــس دو  ــن کنفران ــای ای ــا، دیگــر محوره ــد و نوپ شــتابدهنده جدی

ــت. ــده اس ــوان ش روزه عن

 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
https://bazarekar.ir/45060

تمدید مهلت شرکت در رویداد
 »مدارس آینده« تا 16 آبان

مهلـت شـرکت در نخسـتین رویـداد ملـی »مدارس آینـده« تا 16 
شـد. تمدید  آبان مـاه 

بـه گـزارش خبرگـزاری برنـا، شـرکت های دانش بنیـان، مشـاوران، 
محققـان، مراکـز تحقیقاتـی آموزشـی و صاحبـان ایـده می تواننـد 
ملـی  رویـداد  نخسـتین  بـه  آبان مـاه   16 تـا  را  خـود  طرح هـای 

مـدارس آینـده ارائـه دهنـد.
اجرایـی  راسـتای  در  امـام  فرمـان  اجرایـی  سـتاد  برکـت  بنیـاد   
تحـول  سـند  اهـداف  مبنـای  بـر  و   14۰1 سـال  شـعار  نمـودن 
مـدارس  ملـی  رویـداد  نخسـتین  پـرورش،  و  آمـوزش  بنیادیـن 
آینـده را بـا مشـارکت سـازمان نوسـازی مـدارس و بـا محوریـت 
نقـش فناوری هـای نـو در فضاهـای آموزشـی، تربیتـی و ورزشـی 

می کنـد. برگـزار 
ایـن رویـداد ملـی بـا هـدف شناسـایی فنـاوری و دانـش روز در 
سـاخت فضاهـای آموزشـی و اسـتخراج ایده هـای اصلـی و نوآورانه 
برگـزار  ایـن عرصـه  نرم افـزار و سـخت افزار در  بـا حـوزه  مرتبـط 

می شـود.
نخسـتین رویـداد ملی مـدارس آینـده در دو بخش »محیـط کالبدی 
فضاهـای آموزشـی« و »تجهیـزات و فناوری  هـای آموزشـی)نرم افزار/ 
سـخت افزار( در مـدارس آینـده« و بـا هـدف شناسـایی فنـاوری و 
از  حمایـت  جهـت  در  و  آموزشـی  فضاهـای  سـاخت  روز  دانـش 
در  رویـداد  منتخـب  طرح هـای  اجـرای  و  برگزیـده  طرح هـای 
مـدارس برگـزار می شـود. هـر یـک از شـرکت کنندگان می تواننـد در 
محورهـای هفت گانـه کـه در فراخوان رویداد ذکر شـده اسـت، بدون 

محدودیـت در تعـداد محورهـای انتخابـی شـرکت کننـد.
ثبـت نـام و شـرکت در نخسـتین رویـداد ملـی »مـدارس آینـده« 
تـا 16 آبان مـاه بـه صـورت اینترنتـی و بـا تکمیـل فـرم ثبـت نـام، 
از طریـق مراجعـه بـه تارنمای سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیز 
مـدارس کشـور بـه آدرس https://dres.ir و یـا تارنمـای رویداد 

https://future.dres.ir جـاری امکان پذیـر خواهـد بـود.

رویداد
فراخوان دانشگاه آزاد برای حضور در 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار

فراخـوان دانشـگاه آزاد بـرای 
ثبت نـام در بیسـت و سـومین 
دستـــاوردهای  نمایشگـــاه 
بـه  فـــن بازار  و  پـــژوهش 
و  پژوهـش  هفتـه  مناسـبت 

شـد. منتشـر  فنـاوری 
بـه گـزارش بـازارکار، بیسـت و 
سومین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهـش، فنـاوری و فـن بـازار 
بـه مناسـبت هفتـه پژوهـش 
و فنـاوری 1۹ تـا ۲۲ آذرمـاه 

سـال جـاری در محـل نمایشـگاه تهـران برگـزار خواهـد شـد.
دانشـگاه آزاد اسـامی نیـز بـا در نظـر گرفتـن اهـداف تعیین شـده در سـند 
تحـول و تعالـی ایـن دانشـگاه همچون سـنوات گذشـته بـا ارائـه جدیدترین 
دسـتاوردهای پژوهشـی و فنـاوری سـراهای نـوآوری، مراکـز رشـد، مراکـز 
تحقیقاتـی، شـرکت های دانش بنیان، پـارک علم و فنـاوری و واحدها و مراکز 

دانشـگاهی خـود در ایـن رویـداد شـرکت خواهـد کرد.
بـه نقـل از دانشـگاه آزاد، بـه منظـور حفـظ مؤثـر و بـا کیفیـت دانشـگاه 
آزاد اسـامی در ایـن نمایشـگاه الزم اسـت مدیـران مراکز رشـد بـا مدیران 
پژوهشـی واحدهـای دانشـگاهی آن اسـتان بـا مراجعـه به سـامانه سـاها به 
نشـانی http://saha.iau.ir )بخـش نمایشـگاه هفتـه پژوهـش( نسـبت به 
تکمیـل فرم های مربـوط به اطاعات محصـوالت- آثار قابـل ارائه واحدهای 

دانشـگاهی آن اسـتان حداکثـر تا تاریـخ  14۰1/۰۸/16 اقـدام کنند.
امـکان ثبـت اطاعـات در سـامانه بعد از تاریخ اعام شـده امکان پذیر نیسـت. 
همچنیـن برای کسـب اطاعات بیشـتر و تاییـد هویت در سـامانه برای درج 
مشـخصات محصـوالت، می توانند با شـماره ۰۹1۰4۵۰۰۵۳۵ تمـاس بگیرند.

فراخوان جذب و پذیرش ایده در منش اردبیل
شـتابدهی  و  نــوآوری  مرکـز 
جهـــاددانشگاهی  مشتـــرک 
اردبیـل و کمیته امداد اسـتان از 
جوانـان عاقمند و خـاق برای 
ارایـه ایده هـای اثربخش دعوت 

کند. مـی 
شـتابدهی  و  نـوآوری  مرکـز 
مشترک جهاددانشـگاهی اردبیل 
و کمیتـه امـداد اسـتان از جوانان 

عاقمنـد و خـاق بـرای ارایـه ایـده هـای اثربخـش دعـوت مـی کنـد.
بـه گـزارش بـازارکار از روابط عمومی جهاددانشـگاهی اردبیـل، مرکز نوآوری 
و شـتابدهی مشـترک جهاددانشـگاهی اردبیـل و کمیتـه امـداد اسـتان از 
جوانـان عاقمنـد و خـاق در حـوزه های زیر بـرای ارایه ایده هـای اثربخش 

دعـوت مـی کند
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/45367

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی

فعاالن بین المللی برای حضور در جشنواره 
گیاهان دارویی دعوت شدند

دبیر سـتاد توسـعه علـوم و فنـاوری گیاهان دارویی و طب سـنتی با تشـریح 
فعالیت هـای مختلـف ایـن دوره از جشـنواره گیاهـان دارویـی، از دعـوت از 
فعـاالن خارجـی ایـن حـوزه بـرای بازدیـد و حضـور در جشـنواره بـا هـدف 

امضـای قراردادهـای تجـاری و صـادرات خبـر داد.
به گزارش بازارکار به نقل از برنا؛ سـیف سـهندی، دبیر سـتاد توسـعه علوم و 
فنـاوری گیاهـان دارویی و طب سـنتی گفـت: این رویداد از دهم تا سـیزدهم 
آبـان در مصـای تهران برگزار می شـود. در این سـال¬ها تاش شـده اسـت 
تـا نمایشـگاه نسـبت بـه هـر دوره بـا کیفیـت بهتـری برگـزار شـود. در پنج 
دوره قبلـی حضـور شـرکت ها را داشـتیم. در ایـن دوره سـعی کردیـم تعـداد 

شـرکت های فعـال در زمینـه گیاهـان دارویی و طب سـنتی افزایـش یابد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/45183

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران

شهرداری از ایده های خالقانه و نوین حمایت می کند
معـاون خدمـات شـهری و محیـط زیسـت شـهرداری تهـران بـا تاکیـد بـر 
اینکـه شـهرداری تهـران از ایده هـای کاربردی، نویـن و خاقانـه حمایت 
خواهـد کـرد، گفـت: ایده ها بایـد مبنـای علمی داشـته باشـند و کیفیت 

امـور را نسـبت بـه گذشـته افزایـش دهند.
حسـین نظـری در گفـت و گـو بـا خبرنـگار شـهر در خصـوص برگـزاری 
»رویـداد ایـده پـردازی تهـران 14۰4« گفـت: در ایـن رویـداد ۲۷۰ ایـده در 
حـوزه مدیریـت پسـماند و بازیافـت در سـه بخـش کاهـش تولید پسـماند و 
راه هـای جلوگیری از تولید پسـماند زیاد، شـیوه مدیریت جمـع آوری و حمل 
پسـماند و ایده پـردازی در خصـوص نحـوه بازیافـت و تبدیـل آن بـه انـرژی 
ارسـال شـده کـه برخـی از آن هـا ایـده هایی کاربـردی و قابل بررسـی اسـت.
معـاون خدمات شـهری و محیط زیسـت شـهرداری تهران با تاکیـد بر اینکه 
ایـده هایـی کـه قابلیـت اجـرا داشـته باشـند، بـه طـور قطـع مـورد حمایت 
شـهرداری تهـران قـرار مـی گیرند، افـزود: چنانچه در شـهر به دنبـال تحول 
باشـیم، بایـد از ایـده هـای جدیـد حمایت کنیم؛ چـرا که فقط بـا خاقیت و 

نـوآوری مـی توانیـم در شـهر تحول ایجـاد کنیم.
وی عنـوان کـرد: ایـده هـا بایـد مبنـای علمـی داشـته باشـند، در کار مـردم 
تسـهیل ایجـاد کننـد و کیفیـت امـور را نسـبت بـه گذشـته افزایـش دهند. 
انتظـار داریـم ایـده هـای خاقانـه حداقـل از ایـن مـوارد برخـودار باشـند تا 

زمینـه حمایـت شـهرداری را ایجـاد کنند.

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دانشجویان و فارغ التحصیالن برای ورود به زیست بوم دانش بنیانی کشور توانمند می شوند
سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری اقدام 
بـه برگـزاری دوره های توانمندسـازی دانشـجویان و فـارغ التحصیـان برای ورود 

بـه زیسـت بـوم دانش بنیـان کرد.
اشـتغال و فعالیـت دانشـجویان و فارغ التحصیـان در زیسـت بـوم دانـش بنیـان؛ 
و  دانشـی  فکـری،  نظـام  تقویـت  آن  دسـتاورد  کـه  اسـت  اقداماتـی  از  یکـی 

اسـت. در کشـور  تخصصـی 
نیـروی انسـانی تحصیـل کـرده و توانمنـدی کـه مهم ترین دارایی کشـور اسـت و 
مـی توانـد بهتریـن پاسـخ بـه نیازهـا و چالـش ها کشـور در حـوزه هـای مختلف 
فناورانـه باشـد. بـر همیـن اسـاس بـا هـدف تقویـت و توانمندسـازی ایـن افـراد، 
سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری اقدام 
بـه برگـزاری دوره های توانمندسـازی دانشـجویان و فـارغ التحصیـان برای ورود 

بـه زیسـت بـوم دانـش بنیان کرده اسـت.
براسـاس اعـام معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، دوره هایـی کـه 
بـا هـدف فعالیـت و اشـتغال در زیسـت بـوم دانـش بنیـان کشـور در حوزه هـای 
مختلفـی چـون »تجهیـزات پزشـکی و سـامت هوشـمند«، »زیسـت فنـاوری«، 
»سـاخت، تولیـد و مـواد پیشـرفته«، »کشـاورزی و مـواد غذایی«، »کارشناسـان 

و  نوظهـور  صنایـع  فـروش  »کارشناسـان  و  دیجیتـال«  بازاریابـی  و  تبلیغـات 
راهبـردی« برگـزار مـی شـود.

معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی کشـور 
گفـت: دهکـده فنـاوری و نـوآوری بـرای 1۰ اسـتان کشـور پیش بینـی کردیـم 
و هـدف مـا از ایـن کار کـه بـا هماهنگـی و مشـارکت وزارت علـوم تحقیقـات 
و فنـاوری انجـام شـد، اسـتقرار 1۰۰ شـرکت دانـش بنیـان در هـر یـک از ایـن 

دهکـده هـای فنـاوری و نـوآوری بـود
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از خبرگزاری فـارس تبریز، سـیدمجتبی خیـام نکویی 
در دیـدار بـا حجت االسـام و المسـلمین آل هاشـم امـام جمعه تبریـز و نماینده 
ولـی فقیـه در اسـتان آذربایجـان شـرقی نـگاه پدرانـه ائمـه جمعـه و نماینـدگان 
ولـی فقیـه در اسـتانها را مشـوقی بسـیار خـوب بـرای فعالیـت در ایـن راه پـر 
فـراز و نشـیب در بخـش کشـاورزی بـا وجـود مشـکات متعـدد آن دانسـت و اظهار 
کـرد: مقـام معظـم رهبـری امسـال را سـال تولیـد دانـش بنیـان و اشـتغال آفریـن 
بایـد دانـش بنیـان شـود و  نامگـذاری کردنـد و تأکیـد کردنـد کـه کشـاورزی 
مصـداق ایـن امـر را نیـز افزایـش شـرکتهای دانش بنیـان و افزایش ضریـب نفود 

فنـاوری در ایـن بخـش دانسـتند.
 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/45413

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم:

معـاون فنـاوری و نـوآوری وزیر علـوم تحقیقات و فنـاوری از ایجاد سـه ناحیه فناوری 
در تبریـز و برگـزاری نمایشـگاه رینوتکـس به صورت ملی از سـال آینـده خبر داد.

علـی خیرالدیـن در مراسـم افتتاحیـه دهمیـن دوره نمایشـگاه فنـاوری و نوآوری 
ربـع رشـیدی 14۰1 در تبریـز، بـا اشـاره به طرح تشـکیل سـتاد اقتصاد دانـش بنیان 
در آذربایجـان شـرقی، افـزود: اکنـون ایـن سـتاد در تمامـی اسـتان های کشـور 

برگـزار می شـود.
بـه گـزارش ایسـنا، وی بـا بیـان این کـه ایـن نمایشـگاه بـه صـورت ملـی برگـزار 
شـده و در تقویـم فنـاوری کشـور اضافـه می شـود، گفت: ایـن نمایشـگاه، دومین 
نمایشـگاه فنـاوری کصـور بـوده کـه دبیرخانـه آن در تبریـز مسـتقر می شـود. که 

امیدواریـم بـه صـورت بیـن المللـی نیز برگزار شـود.
وی بـا بیـان این کـه رابطـه خوبـی بیـن دسـتگاه های اجرایـی آذربایجان شـرقی، 
دانشـگاه ها و پارک هـای فنـاوری اسـتان ایجاد شـده اسـت، افـزود: حـدود ۵۰۰ واحد 
بنیـان در پـارک علـم و فنـاوری اسـتان حضـور  فنـاور و ۲۵۰ شـرکت دانـش 
دارنـد. حـدود 6۰۰۰ شـغل دانـش بنیـان نیـز فقـط در پـارک علـم و فنـاوری 

ایجـاد شـده کـه نشـان می دهـد بسـتر خوبـی بـرای اشـتغال وجـود دارد.
 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/45161

۳ ناحیه نوآوری در تبریز ایجاد می شود

با همکاری »سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO ، دانشگاه »کرنل« و مؤسسه »اینسید«

بـر اسـاس گـزارش »شـاخص جهانـی نـوآوری« در سـال ۲۰۲۲ میـادی کـه 
»کرنـل«  دانشـگاه   ،  WIPO فکـری  مالکیـت  جهانـی  »سـازمان  همـکاری  بـا 
و مؤسسـه »اینسـید« نگاشـته شـده؛ ایـران در جایـگاه ۵۳ جهـان قـرار گرفـت.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از پژوهشـگاه علـوم و فنـاوری اطاعات ایـران، در 
ایـن گـزارش 1۳۲ کشـور ارزیابـی و در سـیاهه پایانـی رتبه بندی شـده اند. ایران 
در گـزارش سـال ۲۰۲1 میـادی ایـن شـاخص، در رتبـه 6۰ جهـان در میـان 

1۳۲ کشـور جـای گرفتـه بود.
»شـاخص جهانـی نـوآوری« آمیزه ای ازبیش از ۸۰ سـنجه اسـت که بـرای پایش 
و سـنجش نـوآوری در کشـورها بـه کار مـی رود. ایـن سـنجه ها در ۲1 شـاخص 
و هفـت بُعـد دسـته بندی شـده انـد. بهتریـن رتبـه ایـران در سـنجه »اظهارنامـه 
هـای ثبـت عائـم تجـاری« )1 از 1۳۲ (بـه دسـت آمـده اسـت. ایـن در حالـی 
اسـت کـه جایـگاه ایـران در سـنجه »اظهارنامـه هـای ثبـت اختراع« در شـاخص 
جهانـی نـوآوری 1۰ گـزارش شـده اسـت. پایین تریـن رتبـه ایـران نیز در سـنجه 

»کیفیـت قانونگـذاری« )1۳1 از 1۳۲ ( هسـتند.
بـه عبارتـی مـی تـوان گفـت کـه جایـگاه ایـران در سـنجه هایی کـه بـه علـم و 
و  وکار  کسـب  فضـای  بـه  وابسـته  سـنجه های  از  بهتـر  دارنـد،  پیونـد  پژوهـش 
قانونگـذاری اسـت. روند پیشـرفت جایـگاه ایران در بُعدهـای »پیشـرفتگی بازار« 
و »آثـار خاقانـه« چشـمگیر اسـت؛ بـه گونـه ای کـه اکنـون در ایـن دو بُعـد در 
میـان 4۰ کشـور برتـر جهـان اسـت. در بُعـد »پیشـرفتگی کسـب وکار« جایـگاه 

ایـران بـدون تغییـر مانـده اسـت. در حالـی کـه در چهـار بُعـد دیگـر شـاخص 
جهانـی نـوآوری، جایـگاه ایـران افـت داشـته اسـت.

 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
https://bazarekar.ir/45520

ارتقای جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری سال ۲۰۲۲ میالدی

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ایجاد 1۰ دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی در کشور
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