
زنان ۵۶ درصد از دانشجویان دانشگاه های 
دولتی را تشکیل می دهند 

ــت ریاســت جمهــوری در  ــل معاون ــرکل بین المل مدی
امــور زنــان و خانــواده بــا بیــان اینکــه زنــان ۵۶ درصد 
از دانشــجویان دانشــگاه های دولتــی کشــور را تشــکیل 
داده انــد، گفــت: ۸ زن بــه عنــوان شــهردار مشــغول بــه 

ــتند.  فعالیت هس
رؤســـای  و  سفــــرا  بــازارکار،  گــزارش   بــه 
نمایندگی هــای سیاســی مقیــم تهــران، در نشســتی در 
ــد  ــیراز و رون ــاه چراغ در ش ــه تروریســتی ش ــاره حادث ــه درب ــور خارج وزارت ام

ــد. ــرکت کردن ــر ش ــه اخی ــد هفت ــوالت در چن تح
ــا حضــور باقــری کنــی معــاون سیاســی و نجفــی معــاون  در ایــن نشســت کــه ب
ــر کل  امــور حقوقــی و بین المللــی وزارت امــور خارجــه و خدیجــه کریمــی مدی
ــزار شــد،  ــواده برگ ــان و خان ــور زن ــوری در ام ــت ریاســت جمه ــل معاون بین المل
ســخنرانان  ضمــن تشــریح ابعــاد ایــن حادثــه، هــر نــوع تروریســم را محکــوم کردنــد.
ــت  ــل معاون ــرکل بین المل ــی مدی ــه کریم ــدار، خدیج ــن دی ــی از ای در بخش
ریاســت جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده گفــت: بــه عنــوان یــک زن ایرانــی که 
در ایــن ســرزمین بــه دنیــا آمــده، رشــد کــرده، تــاش و تحصیــل کــرده و اکنــون در 
کســوت اســتادی در حــال خدمــت بــه مــردم خــود اســت، مایلــم بــه گوشــه ای از 
واقعیــات پیشــرفت زنــان و دختــران کشــورم کــه علیرغم فشــار حاصــل از اقدامات 

قهــری یــک جانبــه، ظالمانــه و غیــر قانونــی حاصــل شــده اســت، اشــاره کنــم.
ــا  ــواده ب ــان و خان ــور زن ــت ریاســت جمهــوری در ام ــل معاون ــرکل بین المل مدی
ــا محــو کامــل شــکاف جنســیتی  ــران ب ــر اینکــه جمهــوری اســامی ای ــد ب تاکی
ــان  ــان زن ــوادی در می ــطه بی س ــی و متوس ــطح ابتدای ــوزش در دو س ــر آم در ام
و دختــران را کامــًا ریشــه کــن کــرده اســت، افــزود: در امــر آمــوزش عالــی نیــز 
در ســال جــاری زنــان، ۵۶ درصــد از دانشــجویان دانشــگاه های دولتــی کشــور را 
ــت علمــی در دانشــگاه های  ــان عضــو هیئ ــش نســبت زن ــد. افزای تشــکیل داده ان
علــوم پزشــکی بــه ۳۴ درصــد و نیــز رســیدن ایــن نســبت بــه عــدد بیــش از ۳.۳۳ 
درصــد بــرای زنــان عضــو هیــأت علمــی در ســایر دانشــگاه های کشــور از دیگــر 

مــواردی اســت کــه بایــد بــدان اشــاره کنــم.
وی اظهــار کــرد: شــاخص امیــد بــه زندگــی در میــان زنــان ایرانــی بــه ۷۸ ســال 
رســیده اســت و بــا انجــام ۹۵ درصــد زایمان هــا در کشــور توســط متخصصیــن 
زنــان و زایمــان، میــزان مــرگ و میــر مــادران بــر اثــر عــوارض بــارداری و زایمــان 
ــر  ــزار نف ــر ۱۰۰ ه ــورد در ه ــر از ۲۰ م ــه کمت ــته و ب ــمگیری داش ــش چش کاه

رســیده اســت.
کریمــی عنــوان کــرد: امــروز زنــان ۴۰ درصــد پزشــکان متخصــص و ۳۰ درصــد 

پزشــکان فــوق تخصــص در ایــران را تشــکیل می دهنــد.
ــا  ــواده ب ــان و خان ــور زن ــت ریاســت جمهــوری در ام ــل معاون ــرکل بین المل مدی
بیــان اینکــه در امــور مدیریــت شــهر و روســتا، ۳۵۴۷ زن عضو شــوراهای اســامی 
روســتاها و بــا رشــد ۴۳ درصــدی در دور اخیــر انتخابــات ۲۳۹۳ نفــر نیــز دهیار زن 
هســتند، عنــوان کــرد: در کرســی های مدیریــت شــهری نیــز ۴۸۲ زن عضو شــوراهای 
ــه فعالیــت هســتند و  ــه عنــوان شــهردار مشــغول ب اســامی شــهر و ۸ زن هــم ب
ــاوری  ــه ی فن ــال در عرص ــان فع ــدی زن ــارکت ۳۱/۵ درص ــرخ مش ــش ن افزای
ــای  ــعه دهندگان برنامه ه ــد توس ــوان ۲۳ درص ــه بان ــی ک ــات در حال اطاع
ــور  ــدی موت ــهم ۵۰ درص ــد و س ــکیل می دهن ــراه را تش ــن هم ــزاری تلف نرم اف
ــر  ــه ایشــان اســت، از دیگ ــق ب ــت متعل ــی خاقی ــال یعن ــه تحــول دیجیت محرک

دســتاوردهایی اســت کــه جمهــوری اســامی ایــران بــدان مفتخــر اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال های اخیــر نقــش زنــان در مدیریــت 
اســتارتاپ ها، شــتاب دهنده ها، گروه هــای تســهیل گر و نیــز مالکیــت ایشــان 
ــاری،  ــع، معم ــاورزی، صنای ــف کش ــای مختل ــرکت در زمینه ه ــزار ش ــر ۱۲ ه ب
دارویــی و نظایــر آن همچنیــن عضویــت فعــال بانــوان در اتــاق بازرگانــی و 
کارآفرینــی را بیش از پیــش شــاهد هســتیم، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر زنــان 
ــور  ــازار کش ــاد و ب ــال در اقتص ــرکت های فع ــای ش ــد از اعض ــش از ۳۲ درص بی
ــت  ــان، فعالی ــان توســط زن ــد؛ تأســیس ۲۵۰ شــرکت دانش بنی را تشــکیل می دهن
۷۳۵ زن بــه عنــوان مدیــر عامــل شــرکت های دانش بنیــان و ۲۳۹۰ زن بــه عنــوان 
عضــو هیــأت مدیــره در ایــن گــروه شــرکت ها هســتند، مســتند مناســبی در ایــن 
ــن در کشــور  ــر آن حضــور چهــار هــزار زن کارآفری خصــوص اســت. عــاوه ب
ــز توجــه اســت. ــد، حائ ــت می کنن ــی را مدیری ــز کارآفرین ــه ۲۰ درصــد از مراک ک
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»دکتر حسن مسلمی نائینی«
 رئیس جهاد دانشگاهی شد

در  فرهنگـی  انقـاب  عالـی  شـورای  اعضـای 
دکتـر   )۱۴۰۱ مـاه  آبـان   ۱۰ )سه شـنبه  جلسـه 
رئیـس  به عنـوان  را  نائینـی  مسـلمی  حسـن 

کردنـد. انتخـاب  جهاددانشـگاهی 
کـه  گرفـت  انجـام  آن  پـس از  انتخـاب  ایـن 
امنـای  هیـأت  جلسـه  شـصتمین  و  یکصـد  در 
جهاددانشـگاهی نامبـرده به عنـوان نامـزد گزینـه 
ریاسـت ایـن نهـاد بـه شـورای عالـی انقـاب 

شـد. پیشـنهاد  فرهنگـی 

وزیر کار: 
قرارگاه ایجاد اشتغال در استان ها ایجاد شود

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
گفــت: کاهــش نــرخ بیــکاری 
همراهــی  نیازمنــد  کشــور،  در 
ــی  ــتگاه های اجرای ــه دس همه جانب
در قالــب قــرارگاه ایجــاد اشــتغال 

استان هاســت. در 
دکتــر  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
ــرتضوی«،  ــت مــ »سیــدصــولـ
اســتان  اشــتغال  کارگــروه  در 

ــد،  ــزار ش ــتانداری برگ ــر اس ــهید باهن ــالن ش ــه در س ــان رضوی ک خراس
اظهــار داشــت: نــرخ بیــکاری اســتان کمتــر از میانگیــن کشــوری اســت ولــی 
توقــع مــا از اســتان خراســان رضوی باالتــر اســت و البتــه بــا وجــود تاش هایــی 
کــه بــرای ایجــاد اشــتغال در ایــن اســتان صــورت گرفتــه اســت، آمــار ارائه شــده 
نشــانگر آن اســت کــه میــزان تحقــق اشــتغال در خراســان رضوی کمتــر از تعهــد 

ــت. ــاالنه اس س
وی ادامــه داد: یکــی از تکالیــف موجــود در قانــون، تســهیات تکلیفی اســت که 
بــا اســتجازه از رهبــر معظــم انقــاب بایــد شــرایط اســتفاده مناســب از آن بــرای 

حــل مشــکات کشــور بــا تــاش همه جانبــه بــه نتیجــه برســد.
مرتضــوی بیــان کــرد: بیــش از ســه هــزار میلیــارد تومــان تســهیات تکلیفــی 
ــات ســفر  ــل در مصوب ــای عام ــزی و بانک ه ــک مرک ــت، بان ــات دول در مصوب
ــدارد. ــی ن ــه پیشــرفت خوب ــه شــده اســت ک ریاســت جمهوری در نظــر گرفت

ــه  ــاز ب ــی کار گفــت: بایــد از ظرفیــت کارآفرینانــی کــه نی رئیــس شــورای عال
تســهیات ندارنــد بــه خوبــی اســتفاده شــود بــه عنــوان مثــال بســیاری از آنهــا 
تمایــل دارنــد در حــوزه ســاخت هتــل اقــدام کننــد، کــه نیازمنــد مجوزهایــی 
اســت و خــود ایــن موضــوع امــکان ایجــاد اشــتغال در اســتان را 

می دهــد. افزایــش 
مرتضــوی افــزود: بــا توجــه بــه فروکــش  کــردن بحــران کرونــا و افزایــش ورود 
ــوص در  ــت به خص ــن ظرفی ــوان از ای ــان رضوی، می ت ــتان خراس ــه اس ــر ب زائ
ــری مســئوالن  ــا پیگی ــد اســت ب ــرد و امی حــوزه گردشــگری ســامت بهــره ب
ــه  ــدش در زمین ــه تعه ــبت ب ــتان نس ــن اس ــی ای ــوع عقب ماندگ ــتان، موض اس

ایجــاد اشــتغال جبــران شــود.
وی بیــان کــرد: بــرای تحقــق ایــن امــر بایــد همچــون دوران دفــاع مقــدس، کــه 
قــرارگاه تشــکیل می شــد، قــرارگاه اشــتغال در اســتان ها ایجــاد و پیگیــری شــود 
کــه فرمانــده آن نیــز اســتاندار همــان اســتان اســت و بانک هــای عامــل و ادارات 
نیــز بایــد در ایــن خصــوص و بــر اســاس تکلیــف قانونــی انجــام وظیفــه کننــد.

فرهنگ وقف برای اشتغال، نیاز عرصه تولید و کارآفرینی کشور است
ــی  ــی در نشســت سراســری زیســت بوم مل ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــه و  ــی همه جانب ــا هم افزای ــد ب ــور بای ــتغال آفرینی در کش ــت:  اش ــتغال گف اش

ــردد. ــال گ ــده دنب ــاد ش ــای ایج ــدی از ظرفیت ه بهره من
ــر »ســیدصولت مرتضــوی« در نشســت سراســری  ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
ــتغال ادارات کل  ــوزه اش ــران ح ــور مدی ــا حض ــتغال ب ــی اش ــت بوم مل زیس
اســتانی در مشــهد مقــدس، بــا اشــاره بــه وظیفــه حاکمیــت بــرای بسترســازی 
ــناد  ــی و در اس ــون اساس ــت: در قان ــار داش ــور، اظه ــتغال در کش ــاد اش ایج
باالدســتی نظــام و نیــز در سیاســت هــای اباغــی مقــام معظــم رهبــری، اشــتغال 

ــت. ــده اس ــوان ش ــا عن ــف دولت ه ــن وظای از مهمتری
ــر مکــرم اســام)ص(  ــان اینکــه در آموزه هــای دینــی و سفارشــات پیامب ــا بی وی ب
بــه مســئله کار توجــه ویــژه ای شــده اســت، گفــت: تعالــی ملت هــا و دســتیابی بــه 
ــود. ــق می ش ــی محق ــد و کارآفرین ــه تولی ــی ب ــه اساس ــا توج ــعه محور ب ــای توس آرمان ه
ــتورکارهای  ــه دس ــه ارائ ــر ب ــد منج ــش می توان ــن همای ــزود:  ای ــر کار اف وزی

ــد. ــور باش ــتغال کش ــای اش ــع چالش ه ــرای رف ــفابخش ب ش
ــع و  ــری از مناب ــره وری حداکث ــور به ــه در کش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــوی ب مرتض
ــت  ــتور ریاس ــا دس ــرد:  ب ــان ک ــرد، بی ــورت نمی گی ــی ص ــای طبیع ظرفیت ه
محتــرم جمهــوری، منابــع خوبــی بــرای ایجــاد اشــتغال بــه اســتان ها و 

می یابــد. منطقــه ای تخصیــص  طرح هــای 
ــه ســمت  ــد ب ــی بای ــرمایه های خانوادگ ــرد و س ــع ُخ ــه مناب ــان اینک ــا بی وی ب
ــدازی  ــتغال در کشــور و راه ان ــرای اش ــف ب ــگ وق ــت:  فرهن ــرود، گف ــد ب تولی
قرض الحســنه ها در بحــث اشــتغال، اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود و 
ــروی  ــری از نی ــره وری حداکث ــب به ــی در قال ــا و دانش جمع ــی ایده ه هم افزای

ــد در حــوزه اشــتغال مهــم اســت. انســانی توانمن

مدیر کل بین الملل معاونت ریاست جمهوری

3 3

اجرای طرح ملی ترویج 
کارآفرینی برای دانشجویان 

راه اندازی سرای مهارت
در دانشگاه های کشور 

ضرورت حرکت از 
مقاله محوری به مسئله محوری

اعالم جزئیات 30 نوع حمایت
10 از کسب وکارهای دیجیتال و پلتفرم ها 

12

12

۵

لزوم شناخت 
نسل جدید در کشور 

موافقت دولت با تاسیس
صندوق ضمانت وام مددجویان

اعطای پروانه اشتغال 
مشاوره به دانش آموختگان 

سایر رشته ها 

هشدار بانک جهانی درباره
بازارکار جهانی 

4

4

2

2

دومین همایش مهارت آموزی
سربازان برگزار می شود

برگزاری آزمون استخدامی
برای جذب 1100 نفر

در فوالد مبارکه
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه گفــت: آزمــون 
ــر  ــذب ۱۱۰۰ نف ــا ج ــش رو ب ــتخدامی پی اس
ــی از  ــی، یک ــوری و کارشناس ــای اپرات در رده ه
در  اســتخدام  آزمون هــای  کم نظیرتریــن 
ــی  ــش خصوص ــه و بخ ــوالد مبارک ــخ ف تاری
کشــور از حیــث تعــداد نفــرات موردنیــاز 

ــود. ــد ب خواه
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اعطای پروانه اشتغال مشاوره به دانش آموختگان 
رشته های غیرمرتبط بررسی می شود

رئیــس ســازمان نظــام روان شناســی 
آزمــون  گفــت:  مشــاوره کشــور  و 
صالحیــت حرفه ای جایگزیــن مصاحبه 
بــرای دریافــت پروانــه اشــتغال در ایــن 
حــوزه می شــود و بــا ایــن طــرح، 
دانش آموختــگان رشــته های غیرمرتبــط 
ــه  ــد پروان ــز می توانن ــا روانشناســی نی ب

ــد. ــت کنن ــتغال دریاف اش
وگــو  گفــت  در  حاتمــی  محمــد 

ــال حــذف  ــه دنب ــا افــزود: ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره کشــور ب ــا ایرن ب
مصاحبــه بــرای دریافــت پروانــه اشــتغال اســت؛ بنابرایــن نیازمنــد یــک جایگزیــن 
اســت و پیشــنهاد برگــزاری »آزمــون صالحیــت حرفــه ای« را در ایــن حــوزه مطــرح 

ــرد. ک
وی افــزود: در صــورت تصویــب شــورای مرکــزی مربوطــه ایــن آزمــون ســالی ۲ مرتبــه 
برگــزار می شــود و متقاضیــان اعــم از دانش آموختــگان رشــته های مرتبــط و 
غیرمرتبــط و آموزش محــور می تواننــد بــا شــرکت در ایــن امتحــان و کســب نمــره 
ــدرک  ــا م ــک متقاضــی ب ــه، ی ــرای نمون ــد. ب ــت کنن ــن حــوزه فعالی ــی، در ای قبول
کارشناســی ارشــد مرتبــط و مــدرک کارشناســی غیرمرتبــط هــم می توانــد در ایــن 

امتحــان شــرکت کنــد.
رئیــس ســازمان نظــام روان شناســی و مشــاوره در رابطــه بــا علــل ایــن جایگزینــی 
گفــت: برگــزاری مصاحبــه بــرای ارائــه پروانــه اشــتغال از منظــر حرفــه ای اعتبــار 
الزم را نــدارد و باوجــود دقــت و زحمــات اســاتید ایــن حــوزه بــه دلیــل افزایــش 
ــه« قــدرت پاســخگویی  ــر »مصاحب ــان ایــن رشــته در ســال های اخی شــمار متقاضی

الزم را نخواهــد داشــت.
اکنــون بیــش از ۲۵۰ هــزار دانشــجو در کشــور در حــال فارغ التحصیلــی و نزدیــک 

بــه پنــج هــزار نفــر نیــز در نوبــت مصاحبــه هســتند.
بررسـی جذب رشته های غیرمرتبط برای دریافت پروانه اشتغال

ــور  ــه به منظ ــک جلس ــده ی ــه آین ــه هفت ــت ک ــده اس ــرر ش ــه داد: مق ــی ادام حاتم
ــز  ــط نی ــزار شــود و موضــوع جــذب رشــته های غیرمرتب ــن طــرح برگ بررســی ای
مــورد بحــث قــرار گیــرد و شــورای مرکــزی نظــام روانشناســی و مشــاوره مصوبه ای 

در ایــن زمینــه داشــته باشــد.
رئیــس ســازمان نظــام روان شناســی و مشــاوره پیــش از ایــن نیــز از احتمــال حــذف 
مصاحبــه بــرای دریافــت پروانــه اشــتغال خبــر داده و گفتــه بــود: آزمــون صالحیــت 
ــز  ــری( و نی ــش نظ ــه دان ــی )و ن ــات عمل ــنجش اطالع ــل س ــه دلی ــه ای ب حرف
ــد  ــی کن ــان را ارزیاب ــی متقاضی ــد توانای ــه می توان ــش از مصاحب مراجع محــوری، بی
و بــر اســاس »بنــد ۱« مــاده قانــون تشــکیل ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره 

یکــی از وظایــف ایــن نهــاد تعییــن حــدود صالحیــت حرفــه ای اعضــاء اســت.

هشدار سازمان جهانی کار درباره 
وخامت بیشتر اوضاع در بازار کار

ــازمان  ــد س ــزارش جدی ــر اســاس گ ب
کار  بــازار  کار، چشــم انداز  جهانــی 
بدتــر  اخیــر  ماه هــای  در  جهانــی 
فعلــی،  بــا رونــد  و  اســت  شــده 
ــش  ــی کاه ــغلی خال ــای ش فرصت ه
اشــتغال جهانــی  می یابــد و رشــد 
ــال ۲۰۲۲  ــی س ــای پایان ــه ماه ه در س

ــد. ــد ش ــر خواه بدت
ــی کار،  ــازمان جهان ــزارش س ــه گ ب

بــر اســاس آخریــن پژوهش هــای صــورت گرفتــه از ســوی ILO دربــاره بــازار کار 
جهانــی، بــه نظــر می رســد کــه بیــکاری و نابرابــری شــغلی در حــال افزایــش اســت 
زیــرا بحران هــای اقتصــادی و سیاســی متعــدد و همزمانــی وجــود دارنــد کــه بهبــود 

ــد.  ــد می کنن ــازار کار را در سراســر جهــان تهدی ب
بــر اســاس گــزارش جدیــد ســازمان جهانــی کار، چشــم انداز بازارهــای کار جهانــی 
ــای  ــی، فرصت ه ــد فعل ــاس رون ــر اس ــت و ب ــده اس ــر ش ــر بدت ــای اخی در ماه ه
شــغلی خالــی کاهــش می یابــد و رشــد اشــتغال جهانــی در ســه ماهــه پایانــی ســال 

۲۰۲۲ بــه میــزان قابــل توجهــی بدتــر خواهــد شــد. 
افزایــش تــورم جهانــی باعــث کاهــش دســتمزدهای حقیقی در بســیاری از کشــورها 
ــا  ــد در طــول بحــران کرون ــل توجــه درآم ــار کاهــش قاب ــن در کن شــده اســت. ای
اســت کــه در بســیاری از کشــورها بیشــتر بــر گروه هــای کــم درآمد تأثیر گذاشــته اســت. 
گــزارش هیــات ناظــر ILO بــر بــازار کار، نشــان می دهــد کــه بدتــر شــدن شــرایط 
ــر می گــذارد و  ــت مشــاغل تأثی ــر کیفی ــر ایجــاد اشــتغال و هــم ب ــازار کار هــم ب ب
اشــاره می کنــد کــه »در حــال حاضــر داده هایــی وجــود دارد کــه حاکــی از کاهــش 
شــدید کیفیــت بــازار کار اســت. نابرابری هــای بــازار کار احتمــاالً افزایــش می یابــد و 
بــه ادامــه واگرایــی بیــن اقتصادهــای توســعه یافته و در حــال توســعه کمــک می کنــد.« 
ــه  ــا ب ــت: م ــه اس ــی کار( گفت ــازمان جهان ــرکل ILO )س ــو، دبی ــرت هونگب گیلب
ــی ســازمان ملــل متحــد  ــده جهان ــد شــتاب دهن ــی مانن ــه ابتکارات تعهــدی قــوی ب
در زمینــه مشــاغل و حفاظــت اجتماعــی نیــاز داریــم کــه ۴۰۰ میلیــون شــغل ایجــاد 
ــه در حــال حاضــر  ــری ک ــارد نف ــار میلی ــه چه ــی را ب ــت اجتماع ــد و حمای می کن

ــد.  ــترش می ده ــوند گس ــت نمی ش محافظ
طبــق ایــن گــزارش، »مجموعــه ای از بحران هــای متعــدد و همپوشــان، کــه بــا جنــگ 
اوکرایــن و اثــرات منفــی متعاقــب آن ترکیــب شــده اســت، در ســال ۲۰۲۲ رخ داده 
ــن بحــران از  ــرات ای ــر می گــذارد. اث ــی کار تأثی ــازار جهان ــر ب ــاً ب ــه عمیق اســت ک
ــده، و  ــری فزاین ــی، نابراب ــرژی، کاهــش دســتمزدهای واقع ــذا و ان ــورم غ ــق ت طری
بدهــی بیشــتر در کشــورهای در حــال توســعه احســاس می شــود. کاهــش رشــد 
اقتصــادی و تقاضــای کل نیــز تقاضــا بــرای کارگــران را کاهــش می دهــد زیــرا عــدم 

اطمینــان و بدتــر شــدن انتظــارات بــرای اشــتغال جدیــد اثــر می گــذارد«. 
گیلبــرت هونگبــو، دبیــرکل ILO، گفــت: مقابلــه بــا ایــن وضعیــت عمیقــا نگــران 
ــازار کار جهانــی بــه  کننــده اشــتغال جهانــی و جلوگیــری از رکــود قابــل توجــه ب
ــطح  ــم در س ــی و ه ــطح مل ــم در س ــادل ه ــه و متع ــع، یکپارچ ــت های جام سیاس
جهانــی نیــاز دارد. مــا بــه اجــرای مجموعــه وســیعی از ابزارهــای سیاســتی، از جمله 

مداخلــه در قیمــت کاالهــای عمومــی نیــاز داریــم. 
بــه نقــل از ایلنــا، در آغــاز ســال ۲۰۲۲ میــالدی، وضعیــت ســاعات کار جهانــی 
بــه شــدت رو بــه بهبــود بــود، بــه ویــژه در مشــاغل بــا مهــارت باالتــر و در میــان 
زنــان. بــا ایــن حــال، وضعیــت در طــول ســال بدتــر شــد و در ســه ماهــه ســوم 
ــطح  ــه س ــت ک ــی از آن اس ــی کار حاک ــازمان جهان ــای س ــال ۲۰۲۲ برآورده س
ســاعات کار ۱.۵ درصــد کمتــر از ســطح قبــل از همــه گیــری بــود کــه بــه کســری 

۴۰ میلیــون شــغل تمــام وقــت منجــر شــده اســت.

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره؛

۲۰ درصد رشته های کارشناسی و ارشد
 از سال جاری »حرفه ای« می شوند

معــاون آموزشــی وزارت علــوم گفــت: از ســال جــاری ۲۰ درصــد رشــته های 
مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد بــه کارشناســی حرفــه ای و کارشناســی 

ارشــد حرفــه ای اختصــاص خواهــد یافــت.
ــاره  ــا اش ــر ب ــا مه ــو ب ــی در گفتگ ــو عابدین ــم عم ــازارکار، قاس ــزارش ب ــه گ ب
بــه پذیــرش دانشــجوی کارشناســی حرفــه ای گفــت: کارشناســی حرفــه ای یــک 
ــود  ــگاهی می ش ــته دانش ــک رش ــه وارد ی ــخصی ک ــت و ش ــی اس ــدل جهان م
ــه  ــه در آن حرف ــد ک ــی کن ــی را ط ــود، واحدهای ــاغل ش ــد دارد ش ــر قص اگ

ــد. ــب کن ــری را کس ــای باالت مهارت ه
وی ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال رشــته مهندســی مکانیــک، ۸۰ الــی ۹۰ واحــد را 
ماننــد تمــام دانشــجویان آن رشــته طــی می کنــد، امــا ۴۰ الــی ۵۰ واحــد باقــی 
مانــده را خــاص یــک صنعــت ماننــد خــودرو، کشــتی ســازی و هواپیمــا ســازی 

ــد. ــی می کن ط
ــود  ــف می ش ــگاه تعری ــت و دانش ــاط صنع ــا از ارتب ــن واحده ــزود: ای وی اف
ــه  ــد چ ــاز وی بای ــورد نی ــل م ــارغ التحصی ــه ف ــد ک ــالم می کن ــت اع و صنع

ــد. ــی کن ــی را ط واحدهای
عموعابدینی گفت: از همین رو نام این دوره »کارشناسی حرفه ای« است .

معــاون آموزشــی وزارت علــوم افــزود: دانشــجو بــا گذرانــدن ایــن دوره زمانــی 
کــه فــارغ التحصیــل می شــود توانمنــد اســت و جــذب صنعــت می شــود.

وی ادامــه داد: جــذب دانشــجوی کارشناســی حرفــه ای در دانشــگاه های یــزد و 
هرمــزگان شــروع شــده اســت و کار بــر روی آن بــرای اجــرا در تمــام دانشــگاه 
از امســال در شــورای گســترش و شــورای برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی شــروع 

شــده اســت.
ــا اجــرای آن ۲۰ درصــد رشــته های کارشناســی و  ــد کــرد: ب عموعابدینــی تاکی

کارشناســی ارشــد بــه ایــن ســمت خواهنــد رفــت.

خروج اجباری شاغالن از بخش
 صنعت به خدمات

بررسـی آمارهـای اشـتغال در نیمسـال نخسـت، حاکـی از دو رونـد اجباری 
در نیـروی کار اسـت: کاهـش جمعیـت فعـال و خـروج از بخـش صنعـت 

و کشـاورزی.
بـه گـزارش بـازارکار ، بررسـی گـزارش مرکز آمـار درباره اشـتغال ۶مـاه ابتدایی 
سـال جـاری نشـان می دهد کـه جمعیت فعـال اقتصـادی در این زمان نسـبت به 
سـال گذشـته کاهـش ۳/ ۰درصـدی داشـته و این افـراد به طـور کل از بـازار کار 
خـارج شـده اند. همچنیـن در نیمسـال نخسـت، به دلیل رکـود اقتصـادی تولید و 
کشـاورزی، سـطح شـاغالن در بخش کشـاورزی ۸/ ۱درصد و در بخش صنعت 

۳/ ۰درصـد کاهـش یافته انـد و بـه بخـش خدمات مهاجـرت اجبـاری کرده اند.
بررسـی های یـک پژوهـش نشـان می دهـد در ۶ مـاه ابتدایـی سـال جـاری 
جمعیـت غیرفعـال اقتصـادی نسـبت بـه بـازه مذکـور در سـال گذشـته ۳/ 
۰درصـد افزایـش پیـدا کرده اسـت. این بـه آن معناسـت که برخی افراد شـغل 
خـود را از دسـت داده و عـده ای دیگـر از یافتـن شـغل موردنظـر خـود ناامید 
شـده اند. البتـه افزایـش جمعیـت غیرفعـال اقتصـادی فقـط مربـوط بـه مردان 
بـوده، زیـرا در همیـن بازه زمانی نسـبت اشـتغال زنـان ۱/ ۰درصـد افزایش و 

جمعیـت غیرفعـال آن هـا ۱/ ۰درصـد کاهـش یافته اسـت.
 افزایـش اشـتغال زنـان در ۶ ماه ابتدایی سـال حـاوی دو نکته اسـت. اول اینکه 
بـا وجـود افزایـش فعالیـت اقتصادی زنـان در بازه زمانـی مذکور، اشـتغال زنان 
در دهـه گذشـته و به خصـوص پس از شـیوع کرونـا روند نامطلوب و کاهشـی 
را طـی کـرده اسـت. از سـوی دیگـر ایـن بررسـی، مربـوط بـه پیـش از آغـاز 
مهرمـاه و اختالل هـای اینترنـت بـوده و بیانگـر شـرایط فعلـی اشـتغال نیسـت. 
عـالوه بـر ایـن، گـزارش »بررسـی بـازار کار در شـش مـاه نخسـت سـال های 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱« نشـان می دهد اشـتغال در قسـمت های کشـاورزی و صنعت رو 
بـه کاهـش اسـت و این مسـاله تبعاتی مانند کاهش رشـد اقتصـادی به خصوص 

در بخـش صنعـت و کشـاورزی را بـه همراه خواهد داشـت.
تغییرات فعالیت اقتصادی

بـر اسـاس گـزارش مرکز آمـار، وضعیت بـازار کار در ایـران نشـان دهنده این 
اسـت کـه جمعیـت غیرفعـال در شـش مـاه ابتدایـی سـال ۱۴۰۱ نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال قبـل بـه میـزان ۳/ ۰درصد افزایش داشـته اسـت. 
ایـن بـه ایـن معنـی اسـت کـه نـرخ مشـارکت اقتصـادی ۳/ ۰درصـد کاهش 
یافتـه اسـت. همچنیـن نسـبت اشـتغال ۲/ ۰درصـد و بیـکاری ۱/ ۰درصـد 
کاهـش را تجربـه کرده انـد. در واقـع یکـی از علـل کاهـش نـرخ بیـکاری در 
سـال ۱۴۰۱ افزایـش جمعیـت غیرفعال بوده اسـت. نسـبت اشـتغال نیز به رغم 
افزایـش حـدود ۱۳۸هزارنفـری جمعیـت شـاغل ۲/ ۰درصد کاهش یافته اسـت.

 اشتغال در شهر و روستا
بـه گـزارش دنیـای اقتصـاد، جمعیـت غیرفعـال شـهر در شـش مـاه نخسـت 
سـال ۱۴۰۱ نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل به مقدار ۱/ ۰درصد افزایش داشـته 
اسـت. در مقابـل می توان گفت نسـبت بیـکاری ۱/ ۰درصد کاهـش را تجربه کرده 
اسـت و تغییـری در نسـبت اشـتغال جمعیـت شـهری دیـده نمی شـود. امـا بـرای 
جمعیـت روسـتایی در همیـن بـازه زمانی نسـبت جمعیـت غیرفعـال  7/ ۰درصد 
افزوده شـده اسـت. همچنین نسـبت اشـتغال با کاهـش ۸/ ۰درصدی مواجه شـده 

اسـت. نسـبت جمعیت بیکار روسـتایی نیـز ۱/ ۰درصد افزایش داشـته اسـت.

معاون وزیر علوم خبر داد:
در هم اندیشی رؤسای پارک های های

 علم و فناوری کشور مطرح شد

لزوم تربیت و استفاده از کارشناس مالکیت معنوی در کشور
رئیــس ســازمان ثبــت اســناد و 
ــی  ــم اندیش ــور در ه ــالک کش ام
رؤســای پــارک هــای هــای علــم 
و فنــاوری کشــور گفــت: اگــر 
ــث  ــم از بح ــری کن ــم تعبی بخواه
حمایتــی  نقــش  و  دانش بنیــان 
مالکیــت معنــوی و اینکــه در چــه 
دوره ای هســتیم داشــته باشــیم، 
بــه نظــر فعــال در مرحلــه جنینــی 
ــوغ  ــه بل ــوز ب ــم و هن ــرار داری ق
ــه  ــم ک ــاز داری ــم و نی ــیده ای نرس

ــش  ــد دان ــش تولی ــه جه ــه در زمین ــررات مربوط ــن و مق قوانی
ــیم. ــته باش ــم داش ــان ه بنی

ــا و  ــط پوی ــه محی ــرای اینک ــا ب ــرد: فض ــان ک ــی بی ــر بابای دکت
خالقانــه و نوآورانــه شــکل گیــرد فراهــم شــده اســت. زمانــی 
کــه فــرد نــوآور و خــالق زمینــه کار را فراهــم می بینــد و 
ــترهای الزم  ــی و بس ــای قانون ــن حمایت ه ــور ای ــه در کش اینک

ــرد. ــی گی ــزه م ــرای کار انگی ــود دارد ب وج
وی گفــت: در حــوزه مالکیــت فکــری و معنــوی نقایــص 
ــا همیــن قوانیــن موجــود هــم می شــود  ــا ب ــم. ام ــی داری فراوان
کارهــای بزرگــی را انجــام داد و نبایــد منتظــر تصویــب قوانیــن 
جدیــد باشــیم. بایــد پارک هــای علــم و فنــاوری معیــن را 
ــا  ــن پارک ه ــوی را در ای ــت معن ــر مالکی ــم و دفات انتخــاب کنی

ــم. ــال کنی فع
بابایــی بــا اشــاره بــه اینکــه هنــوز کارشــناس مالکیــت معنــوی 
نداریــم، گفــت: هنــوز مرکــزی بــرای حــل و فصــل اختالفــات 
ــی  ــوزه مدع ــن ح ــی در ای ــر کس ــم اگ ــث داوری نداری از حی
شــود کــه حــق مــن تضییــع شــده و در مرجــع قضایــی طــرح 
دعــوی کنــد مــدت زیــادی طــول مــی کشــد کــه بــه شــکایت 
ــن رو در  ــه داد: از ای ــی ادام ــود. بابای ــیدگی ش ــم رس در محاک
ــوی را در  ــت معن ــز داوری مالکی ــک مرک ــیار نزدی ــده بس آین
ــر و داوران  ــان ام ــم کــرد کــه متولی ــدازی خواهی ســازمان راه ان
بایــد از افــراد دانشــگاهی و از کســانی کــه بــا ادبیــات مالکیــت 

ــوی آشــنا هســتند، باشــد. معن
ــاره  ــن اش ــور ضم ــالک کش ــناد و ام ــت اس ــازمان ثب ــس س رئی
بــه آمادگــی ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور بــرای عقــد 
ــت  ــت از مالکی ــتای حمای ــوم در راس ــا وزارت عل ــه ب تفاهم نام
ــده اســت،  ــم ش ــات آن فراه ــس و مقدم ــه پیش نوی ــوی، ک معن
در خصــوص راه انــدازی مرکــز داوری مالکیــت معنــوی افــزود: 
ــت  ــده اس ــد ش ــالف منعق ــل اخت ــورای ح ــا ش ــه ای ب تفاهم نام
ــی از  ــه یک ــرا ک ــود؛ چ ــدازی ش ــعبه داوری راه ان ــه ۲ ش ک
ــل  ــل و فص ــث داوری و ح ــورها بح ــعه کش ــای توس محوره

ــات اســت. اختالف
ــای  ــزاری دوره ه ــرای برگ ــود را ب ــی خ ــی آمادگ ــر بابای دکت
ــت  ــه مالکی ــرب در زمین ــاتید مج ــتفاده از اس ــا اس ــی ب آموزش
ــا  ــوم اعــالم و از هماهنگــی ب ــا همــکاری وزارت عل ــوی ب معن
ــرای حضــور  ــوی )WIPO( ب ــت معن ــازمان مالکی ــر کل س دبی

ــر داد. ــا خب ــن دوره ه در ای
ــت  ــز در نشس ــوم نی ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
ــازمان  ــاوری و س ــم و فن ــای عل ــای پارک ه ــی روس هم اندیش
ثبــت اســناد و امــالک کشــور: عــدم توجــه بــه مالکیــت فکــری 
از عمــده تریــن مشــکالت حــوزه فنــاوری اســت کــه اگــر در 
ــای  ــال ه ــویم در س ــژه وارد نش ــورت وی ــه ص ــش ب ــن بخ ای
ــم. ــکل برمی خوری ــه مش ــم ب ــان ه ــش بنی ــوزه دان ــده در ح آین

دکتــر   بــازارکار،  گــزارش  بــه 
ــن نشســت  ــن در ای ــی خیرالدی عل
ضمــن تشــکر از اهتمامــی کــه 
ثبــت  ســازمان  و  قضائیــه  قــوه 
بــه  کشــور  امــالک  و  اســناد 
موضــوع مالکیــت معنــوی دارد، 
گفــت: یکــی از مشــکالت اساســی 
در مبحــث تجــاری ســازی، حــوزه 
ــن  ــه در ای ــت ک ــراع اس ــت اخت ثب
ــل  ــال تبدی ــه دنب ــرگاه ب ــد ه فراین
یــک ایــده بــه نمونــه آزمایشــگاهی 
هســتیم چــه در ثبــت ایــده و اختــراع و چــه در تجــاری ســازی 

بــا موانــع و مشــکالتی روبــرو می شــویم.
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم افــزود: عــدم توجــه 
بــه مالکیــت فکــری از عمــده تریــن مشــکالت حــوزه فنــاوری 
ــی  ــدی اقدام ــورت ج ــه ص ــش ب ــن بخ ــر در ای ــه اگ ــت ک اس
ــوآوری و  ــاوری و ن نشــود در ســال های پیــش رو در بخــش فن
ــم  ــه خواهی ــی مواج ــای مختلف ــا چالش ه ــان ب اقتصــاد دانش بنی

شــد.
ــراع در  ــت اخت ــوزه ثب ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب خیرالدی
کشــور بایــد کار جــدی انجــام دهیــم، افــزود: در پــارک هــای 
ــه  ــرکت ها در زمین ــد ش ــه ۲۰ درص ــب ب ــاوری قری ــم و فن عل
فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات فعالیــت می کننــد کــه در 
ــا را  ــیب ها و چالش ه ــترین آس ــوی بیش ــت معن ــوع مالکی موض
ــم  ــن مه ــرای ای ــی ب ــت اقدام ــه می بایس ــوند ک ــل می ش متحم

ــام داد. انج
وی گفــت: قانــون ثبــت اختراعــات در حــدود ۱۵ ســال پیــش 
ــه  ــده ک ــته ش ــان نگاش ــرایط خــاص آن زم ــه ش ــه ب ــا توج و ب
ــد،  ــت بودن ــال فعالی ــاوری در ح ــم و فن ــارک عل ــدود ۳ پ ح
ــد،  ــز رش ــاوری، ۲۶۰ مرک ــم و فن ــارک عل ــروز ۵۰ پ ــا ام ام
۱۱ هــزارو ۵۰۰ واحــد فنــاور و قریــب بــه 7۶۰۰ شــرکت 
ــانی  ــد بروزرس ــه نیازمن ــود دارد ک ــور وج ــان در کش دانش بنی
ــوآوری وزارت  ــاوری و ن ــاون فن ــده اســت. مع ــاد ش ــون ی قان
ــش  ــه جه ــه ب ــا توج ــر  و ب ــرایط حاض ــزود: در ش ــوم اف عل
فنــاور و  نمــود آن را در زایــش شــرکت های  علمــی کــه 
رســمی  کارشــناس  حضــور  هســتیم،  شــاهد  دانش بنیــان 
مالکیــت فکــری و ورود آن بــه قانــون در بحــث ثبــت اختــراع 

ــود. ــده می ش ــم دی ــیار مه بس
دکتــر خیرالدیــن در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت ارزش گــذاری 
بــرای  مناســب  ســامانه ای  نیازمنــد  گفــت:  فنــاوری، 
ــاوری در پارک هــای  ــر انتقــال فن ارزش گــذاری و تقویــت دفات
علــم و فنــاوری هســتیم کــه در بســتر ســامانه نظــام ایده هــا و 

ــت. ــام اس ــال انج ــان( در ح ــا )ن نیازه
در ایــن نشســت دکتــر رضایی فــر ضمــن تاکیــد و لــزوم 
تدویــن و بروزرســانی قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه مالکیــت 
ــن  ــن مهــم را در جامعــه از مهمتری فکــری، فرهنــگ ســازی ای
ــوان  ــف عن ــوآوری وزارت عت ــاوری و ن ــت فن ــداف معاون اه

ــود. نم
ــوآوری وزارت  ــاوری و ن ــور فن ــتیبانی ام ــر پش ــرکل دفت مدی
علــوم در ادامــه بــا معرفــی و ارایــه کارویژه هــای ســامانه 
ــبی  ــه مناس ــتر را زمین ــن بس ــان(، ای ــا و نیازها)ن ــام ایده ه نظ
ــای  ــت و اعطــای گواهی ه ــه ثب ــن در زمین ــداف طرفی ــرای اه ب

ــرد. ــالم ک ــری اع ــت فک ــوع مالکی ــا موض ــط ب مرتب

 در نشست خیرین سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خواستار
 حمایت خیرین از نخبگان شد

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
تهــران بــر شناســایی نیازهــای 
دانشــگاه تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــما  ــک ش ــا کم ــم ب ــا امیدواری م
نخبــگان  از  بتوانیــم  خیریــن 

کنیــم. حمایــت 
ــل  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  از 
تهــران، نشســت خیریــن ســالمت 
ــران  ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش
بــه میزبانــی مدیریــت ســازمان 
خیریــن  و  نهــاد  مــردم  هــای 

قناعتــی؛  دکتــر حســین  بــا حضــور  و  دانشــگاه  ســالمت 
رئیــس دانشــگاه، معــاون توســعه و مدیــران و خیریــن، فعــاالن 
فرهنگــی، اصحــاب رســانه و حامیــان حــوزه ســالمت برگــزار 

ــد. ش
دکتــر حســین قناعتــی؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
بــا اشــاره بــه وضعیــت کنونــی ایــران در منطقــه خاورمیانــه بــه 
تــاب آوری خــوب کشــور در بحــران کوویــد ۱۹ اشــاره کــرد و 
بســیاری از چالــش هــای بوجــود آمــده ی کنونــی را ناشــی از 

چابــک نبــودن مباحــث مدیریتــی دانســت.
ــمندانه برخــورد  ــد هوش ــی بای ــع زمان ــر مقط ــزود: در ه وی اف
ــه اولویــت هــا هدایــت  ــا توجــه ب و ســرمایه گــذاری هــا را ب

کــرد.
ــوم پزشــکی تهــران در موضــوع بهداشــت  رئیــس دانشــگاه عل
در  بهداشــتی  لحــاظ  بــه  تهــران  شــهر  کــرد:  خاطرنشــان 
وضعیــت مطلوبــی قــرار نــدارد و بایــد بــرای رفــع ایــن 
موضــوع، نظــام مشــبکی را تعریــف کــرد کــه بتوانــد بــه 
ــد. ــانی کن ــات رس ــد و خدم ــعه یاب ــه توس ــه الی ــورت الی ص
وی گفــت: بــا تجهیــز، بازســازی و یــا راه انــدازی خانــه هــای 
بهداشــت مــی توانیــم نظــام بهداشــتی را از ارجــاع مســتقیم بــه 
ــهروندان  ــه ش ــری را ب ــات بهت ــم و خدم ــتانها دور کنی بیمارس

اختصــاص دهیــم.
قناعتــی بــا گزارشــی از رونــد فعالیــت هایــی کــه در دانشــگاه 
حضــور خیریــن را مــی طلبــد، گفــت: امــروز در ایــن دانشــگاه 

مخترعانــی  و  جوانــان  بــزرگ، 
وجــود دارنــد کــه بــا وجــود 
ــورهای  ــی از کش ــنهادات عال پیش
تــا  دادنــد  ترجیــح  دیگــر، 
محصــوالت و ایــده هایشــان را 
ــد و  ــی کنن ــود اجرای ــن خ در وط
ــان  ــزرگ دستاوردهایش ــار ب افتخ
ــد و  ــت برس ــه ثب ــران ب ــرای ای ب
ــما  ــک ش ــا کم ــم ب ــا امیدواری م
ــت  ــا حمای ــم از آنه ــن بتوانی خیری

ــم. کنی
ــاون توســعه  ــا مع ــم نی ــر رحی دکت
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران نیــز ضمــن قدردانــی از 
ــمت  ــه س ــی ب ــع مال ــردن مناب ــت ک ــر هدای ــن ب ــور خیری حض
ــد کــرد و اظهــار داشــت: گاهــی  اولویــت هــای دانشــگاه تاکی
ممکــن اســت ایــن هدایــت هــا در طــرح هــای عمرانــی هزینــه 
ــن  ــی. بنابرای ــی و درمان ــات داروی ــی در موضوع ــود و گاه ش
بهتــر اســت ســاز و کار ایــن موضــوع بــا مشــورت خیریــن بــه 

ــود. ــت ش ــر ضــرورت هدای ــمت مباحــث پ س
در ادامــه تیــم دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران همــکاری 
خیریــن را در زمینــه هــای ســاخت و ســاز و راه انــدازی خانــه 
هــای بهداشــتی، امــور تحقیقاتــی، حمایــت از اســتارتاپها، 
ــت  ــز بازیاف ــرع، مرک ــرداز و مخت ــده پ ــان ای ــت از جوان حمای
دهنــده،  ســرویس  هــای  هلدینــگ  پزشــکی،  تجهیــزات 
ــالمت و ... را  ــگری س ــجویان دانشگاه،گردش ــت از دانش حمای

ــد. ــتار ش خواس
در ادامــه هــر یــک از خیریــن گزارشــی از فعالیــت هــای خــود 
را ارائــه کردنــد و پیرامــون موضوعاتــی چــون: تکریــم خیریــن 
ــری افتخــاری، ارتباطــات بیشــتر  ســالمت، اعطــای درجــه دکت
بــا NGOهــا، اجــرای طــرح هــای عملیاتــی، توجــه بــه بحــث 
ــر،  ــوان خی ــر از بان ــور، تقدی ــالمند کش ــت س ــان و جمعی درم
دهکــده ســالمت قلــب، گــزارش نتیجــه فرایندهــا بــه خیریــن، 
اتمــام پــروژه هــای نیمــه کاره و ... بحــث و تبــادل نظــر شــد.

به گزارش سازمان جهانی کار؛

بررسی وضعیت بازار کار ایران؛
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با تایید شورای عالی انقالب فرهنگی؛     ◄
مراکز نوآوری سالمت 

در دانشگاه های کشور ایجاد می شود

شورای گسترش دانشگاه ها مصوب کرد؛ ◄
»دکتر حسن مسلمی نائینی« رئیس جهاد دانشگاهی 

شـورای  جلسـه  در 
عالـی انقالب فرهنگی 
دکتـر حسـن مسـلمی 
نائینی به عنـوان رییس 
جهادانشـگاهی  جدید 

شـد. انتخاب 
بـازارکار،  به گـزارش 
به نقل از جهاددانشگاهی، اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 
در جلسـه )سه شـنبه ۱۰ آبان مـاه ۱۴۰۱( دکتر حسـن مسـلمی 
نائینـی را به عنـوان رئیس جهاددانشـگاهی انتخـاب کردند.

ایـن انتخـاب پـس از آن انجـام گرفـت کـه در یکصـد و 
شـصتمین جلسـه هیـأت امنـای جهاددانشـگاهی نامبـرده 
به عنـوان نامـزد گزینـه ریاسـت این نهـاد به شـورای عالی 

انقـالب فرهنگی پیشـنهاد شـد.
دکتر حسـن مسلمی نائینی اسـتاد تمام دانشگاه تربیت مدرس 
تهران در رشـته مکانیک گرایش مهندسـی ساخت و تولید 

اسـت و هم اکنون ریاسـت دانشکده مهندسـی مکانیک این 
دانشـگاه را برعهده دارد.

مدیـرکل بـورس دانشـجویان وزارت علـوم، تحقیقـات و 
فنـاوری در دولت دهم و معاون سـازمان امور دانشـجویان 

کشـور از جملـه سـوابق اجـرای وی به شـمار می رود.
مسـئولیت امـور تبلیغـی و انجـام فعالیـت تحقیقاتـی در 
جهاددانشـگاهی صنعتـی اصفهـان طـی سـال های ۱۳۶۴ 
تـا ۱۳۶۹ نیـز در کارنامـه کاری دکتـر مسـلمی نائینـی 

می خـورد. بـه چشـم 
مشـاور وزیـر علـوم در امـور ایثارگـران و عضـو کمیتـه 
پدافنـد غیر عامـل این وزارتخانـه، عضویـت در هیأت ممیز 
دانشـگاه پیـام نـور، مشـاور امـور دانشـگاهیان اسـتاندار 
اصفهـان، عضـو هیـأت مدیـره و نایـب رئیـس انجمـن 
مهندسـی سـاخت و تولیـد ایـران، عضو انجمن مهندسـان 
گـروه  پژوهـش  عالـی  شـورای  عضـو  ایـران،  مکانیـک 
صنعتـی سـدید، عضـو هیئت امنـای باشـگاه دانش پژوهان 

سـوابق  دیگـر  از  و…  آموزش وپـرورش  وزارت  جـوان 
رئیـس جدیـد جهاددانشـگاهی اسـت.

در سـوابق پژوهشـی ایـن اسـتاد تمـام دانشـگاه تربیـت 
در  مقالـه   ۱۴۵ از  بیـش  انتشـار  بـه  می تـوان  مـدرس 
کنفرانس هـای ملـی و بین المللـی و همچنیـن دارا بـودن 
بالغ بـر ۱۴۰ مقالـه در مجـالت علمی و پژوهشـی و علمی 
ترویجی و انتخاب به عنوان دانشـجو، پژوهشـگر و رسـاله 

برتـر در دانشـگاه تربیـت مـدرس اشـاره کـرد.
گفتنی اسـت در سـوم خردادماه سـال جاری دکتر روح اهلل 
جهاددانشـگاهی  رئیـس  به عنـوان  فیروزآبـادی  دهقانـی 
انتخاب شـده بـود کـه بـا انتصـاب وی به عنوان سرپرسـت 
دکتـر  جمهـوری،  ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت 

مسـلمی نائینـی سـکان دار جدیـد ایـن نهـاد شـد.
بـازارکار ایـن انتصـاب میمـون و مبـارک را به آقـای دکتر 
حسـن مسـلمی نائینی تبریک گفته و برای ایشـان در نهاد 
انقالبـی جهاددانشـگاهی آرزوی موفقیـت روز افزون دارد.

شــورای گســترش دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی 
دســتورالعمل بازنگــری شــده تاســیس مراکــز تحقیقــات 
ــالمت در  ــوآوری س ــز ن ــکی و مراک ــوم پزش ــی عل دولت
ــرد. ــوب ک ــی را مص ــکی متقاض ــوم پزش ــای عل ــگاه ه دانش
بــه گــزارش بــازارکار، شــورای گســترش دانشــگاه هــای 
علــوم پزشــکی در دویســت و هشــتاد و هشــتمین جلســه 
ــیس  ــتورالعمل تاس ــری »دس ــب و بازنگ ــا تصوی ــود ب خ
مراکــز تحقیقــات دولتــی علــوم پزشــکی کشــور« و 
»اساســنامه تیــپ مراکــز تحقیقــات علــوم پزشــکی دولتی« 

موافقــت کــرد.
شــورای گســترش دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی 
همچنیــن چگونگــی گســترش رشــته اتــاق عمــل مقطــع 
کارشناســی ارشدناپیوســته در دانشــگاه هــای علــوم 

ــرد. ــوب ک ــکی را مص پزش
ــع  ــته مقاط ــدازی رش ــت راه ان ــه درخواس ــیدگی ب رس
کارشناســی پیوســته ، کارشناســی ارشدناپیوســته ، دکتــری 
ــه  ــوم پای ــورای عل ــه ش ــا دبیرخان ــط ب ــی مرتب تخصص
ــی از  ــکی و تخصص ــوزش پزش ــورای آم ــکی و ش پزش
دیگــر مصوبــات جلســه دویســت و هشــتاد و هشــتمین 
ــود. ــکی ب ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــترش دانش ــورای گس ش
ارائــه گــزارش نتایــج اعتباربخشــی دانشــکده هــای 
پزشــکی دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی در ایــن جلســه 
ــه  ــکی ب ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــترش دانش ــورای گس ش

ــید. ــب رس تصوی
ــای  ــگاه ه ــالمت در دانش ــوآوری س ــز ن ــب »مراک تصوی
علــوم پزشــکی متقاضــی« و »موافقــت قطعــی و اصولــی 
مراکــز تحقیقاتــی متقاضــی دانشــگاه هــای علوم پزشــکی« 
در شــورای گســترش دانشــگاه هــا مصــوب شــده اســت.

دعوت به همکاری

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

ب- اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و دین مبین اسالم یا یکی از ادیان مصرح درقانون اساسی؛ 
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؛ 
تبصـره : دانش آموختـگان برتـر مشـمول تسـهیالت خدمـت نظـام وظیفـه تخصصـی بنیـاد ملـی 
نخبگانـی کـه پـروژه تحقیقاتـی جایگزیـن خدمـت مـورد تأئیـد مرکـز نخبـگان و اسـتعدادهای 
برترنیروهـای مسـلح را شـروع نمـوده و دوره آموزش نظامی خـود را طی نموده انـد، می توانند قبل 
از صدور کارت پایان خدمت در آزمون بکارگیری دانشـگاه سـید جمال الدین اسـدآبادی ثبت نام نمایند. 
ایـن دسـته از افـراد در صـورت پذیرفته شـدن در آزمـون بکارگیـری، حداکثر تا یک سـال )۱۲ ماه( 
پـس از تـار یـخ برگـزاری آزمـون، نسـبت بـه ارائه گواهـی پایـان خدمت خود به دانشـگاه سـید 

جمـال الدیـن اسـدآبادی اقـدام نماینـد. در صـورت عـدم ارائـه گواهی پایـان خدمت توسـط افراد 
مذکـور در زمـان مقـرر، ادامـه فراینـد بکارگیری آنهـا متوقف گردیـده و حتی در صـورت قبولی نهایی 
در آزمـون مربوطـه، بکارگیـری آنهـا کان لـم یکـن تلقـی می شـود. همچنیـن انعقـاد قـرارداد کار 
معیـن در بـازه زمانـی تعییـن شـده منوط بـه ارائه کارت پایـان خدمت یـا معافیت دائم می باشـد. 

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

ح- نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر؛ 
خ- 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؛ 
د- داوطلبـان بکارگیـری در زمـان ثبت نـام نبایـد جـزء نیروهـای بازخریـد خدمت و یا بازنشسـته 

سـایر دسـتگاه های اجرایی باشـند؛ 
ذ- عـدم اشـتغال و همچنیـن نداشـتن تعهـد خدمـت به دولـت، شـرکت های دولتی و سـازمانهای 
وابسـته بـه دولـت و موسسـاتی که شـمول قانـون بر آنها مسـتلزم ذکر نام اسـت، به هنـگام انعقاد 

قـرارداد کار معیـن و شـروع بکار در دانشـگاه الزامی می باشـد؛ 
تبصـره ۱ : مسـئولیت قبـول یـا عـدم قبـول اسـتعفای پذیرفته شـده نهایـی بـر اسـاس قوانیـن و 
مقـررات مربوطـه توسـط دسـتگاه اجرایـی، در زمـان انعقـاد قـرارداد کار معین، به عهـده داوطلب 

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 بـودن حداقـل بیسـت )۲۰( سـال )متولدیـن ۱38۱/۰8/۰7 بـه قبـل( تمـام بـرای کلیـه 
داوطلبـان و حداکثـر سـی و سـه )33 ( سـال )متولدیـن ۱368/۰8/۰7 بـه بعـد( بـرای دارندگان 
مـدرک تحصیلـی کارشناسـی و حداکثـر سـی و پنـچ)3۵( سـال )متولدیـن ۱366/۰8/۰7 بـه 
بعـد( بـرای دارنـدگان مـدرک تحصیلـی کارشناسـی ارشـد و حداکثر چهـل )۴۰(سـال )متولدین 

۱36۱/۰8/۰7 بـه بعـد( بـرای دارنـدگان مـدرک تحصیلـی دکتـری. 
تبصـره3 : جانبـازان، 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 میباشـند. 
تبصـره۴ : مـوارد ذیـل به شـرط ارائـه مـدارک و مسـتندات الزم از مراجع ذیربط، به حداکثر سـن 

مقـرر در »بنـد ر« اضافه خواهند شـد؛ 
- 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 تمام وقـت در وزارتخانه هـا 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 ۱3۵7/۱۱/۲۲ 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 یک )۱( سـال و 
حداکثـر تا سـقف پنج )۵( سـال مشـروط بـه ا ینکه نرخ بارور ی شهرسـتان محـل زادگاه داوطلب 

یـا فرزنـد، بـاالی ۲/۵ نباشـد؛ )موضوع قانـون حمایـت از خانواده و جوانـی جمعیت( 
تبصـره ۵ :مـالک عمـل بـرای محاسـبه تاریخ گواهـی فراغـت از تحصیـل )تاریخ فـارغ التحصیلی 
منـدرج در متـن گواهینامـه موقـت یـا دانشـنامه( ، معافیت دائـم )تاریخ مندرج در قسـمت صدور 
کارت معافیـت دائـم( و پایـان خدمـت نظـام وظیفـه )تاریـخ منـدرج در قسـمت خاتمـه خدمـت 
کارت پایـان خدمـت( سـه مـاه پـس از آخر ین روز ثبت نـام و برای سـن افراد ، اولیـن روز ثبت نام 

خواهـد بود.

بخش دوم : شرایط اختصاصی 
۱ -رشـته های تحصیلی مورد نیاز، براسـاس رشـته های تحصیلی مندرج در شـرایط احراز مشاغل خواهد 
بـود. مـدارک تحصیلی موسسـات آموزش عالی که مـورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشـد 

مالک عمـل خواهد بود. 
۲ -مـدرک تحصیلـی متقاضیـان صرفـا بر اسـاس مقاطـع و رشـته های تحصیلی منـدرج در آگهی 

بود.  منتشـره خواهد 
تبصـره ۱ : مـدارک تحصیلـی پایین تـر از مقاطـع تحصیلـی اعالم شـده در شـرایط احراز مشـاغل 
در دفترچـه راهنمـای ثبـت نـام آزمـون و همچنیـن مدارک معـادل و افتخـاری، برای شـرکت در 

آزمـون و بکارگیـری مجـاز نمی باشـد. 
3 -داوطلبـان صرًفـا در صورتـی می تواننـد در آزمـون ثبت نـام نمایند کـه مقطع، رشـته و گرایش 
منـدرج در متـن گواهینامـه موقـت یـا دانشـنامه مـدرک تحصیلی آنـان، مطابـق با شـرایط احراز 
مشـاغل قید شـده در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون یکسـان باشـد. در صورتی که برا ی برخی از 
رشـته های تحصیلـی در دفترچـه راهنمـای ثبت نام آزمون، گرایش خاصی ذکر شـده باشـد، صرًفا 
فـارغ التحصیـالن همـان رشـته و گرایـش تحصیلـی می تواننـد در آزمـون ثبت نـام نماینـد. اما در 
صورتـی کـه هـر یک از رشـته های تحصیلی بدون ذکـر گرایش و یا بـا عبارت “همه گرایـش ها” در 
دفترچـه راهنمـای ثبت نـام آزمون درج شـده باشـد، فارغ التحصیـالن کلیه گرایش های آن رشـته 
تحصیلـی در مقطـع مـورد نظـر، می تواننـد در آزمـون بکارگیری ثبت نـام نماینـد و در صورتی که 
یـک رشـته تحصیلـی با عبارت “بـدون گرا یـش” در دفترچه راهنمـای ثبت نام آزمون ثبت شـده 
باشـد، صرًفـا آن رشـته تحصیلـی بـه صـورت تنها و بـدون گرایش مد نظر می باشـد. بدیهی اسـت 
در هـر مرحلـه از فراینـد جـذب و بکارگیـری مشـخص گردد کـه مقطع تحصیلی، رشـته تحصیلی 
و یا گرایش تحصیلی داوطلبان با شـرایط ذکر شـده در آگهی منطبق نباشـد از سـایر فرایند بکارگیری 

حذف شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. 
تبصـره۲ :چنانچـه وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بنابـر مقتضیـات زمانـی بـدون تغییـر در 
محتـوای رشـته های تحصیلـی دانشـگاهی، تغییراتـی را در عناویـن مـدارک تحصیلـی اعمال و آن 

را اعـالم نمایـد؛ ا یـن تغییـرات بـا ارائـه  مسـتندات قابـل پذیـرش می باشـد. 
۴ -معافیـت پزشـکی خدمـت ز یرپرچـم داوطلبـان در صـورت قبولـی در آزمـون بکارگیری کتبی 
و مصاحبـه پـس از تأئیـد واحـد طـب کار مربوطـه مبنـی بر توانائـی انجام امـور مربـوط در عنوان 

شـغلی مـورد تقاضـا قابـل پذیرش خواهـد بود. 

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 جامع خدمات رسـانی بـه ایثارگران، بیسـت و پنج درصد )۲۵( سـهمیه 
بکارگیـری به مشـمولین این بخـش اختصاص دارد. 

نکتـه مهـم: صرفـا ایثارگرانـی مجازند از سـهمیه بکارگیری ۲۵ ٪ بهره مند شـوند که وضعیت شـغلی 
آنـان در فرآینـد ثبـت نام و برگزار ی آزمون بکارگیری در سیسـتم سـجا یا »بیکار« ثبت شـده باشـد. 
تبصـره ۱ : مشـمولین سـهمیه ۲۵ ٪ ایثارگـران مجـاز بـه بهرهمندی از سـهمیه بکارگیری سـایر 
ایثارگـران و یـا بالعکـس نمی باشـند. بـه عبـارت دیگر هر یـک از داوطلبـان می بایسـت در صورت 
مشـمول بـودن، صرفا از یک سـهمیه بکارگیری مشـخص شـده اسـتفاده نمایـد. بدیهی اسـت در این 
صـورت مشـمولی ن سـهمیه ۲۵ ٪ ایثارگران، جهت اسـتفاده از سـهمیه اختصاصی خـود صرفا باید 

مشـاغل مشـخص شـده جهت این سـهمیه را انتخـاب نمایند. 
تبصـره ۲ : به کلیه ایثارگران بیکار مشـمول سـهمیه بکارگیـری ۲۵ درصد ا یثارگران توصیه می شـود 
بـرای حصـول اطمینـان از چگونگـی امـکان بهره منـدی خود از سـهمیه بکارگیـری حداقل ۲۵ ٪ 
قبـل از ثبـت نـام بـا مراجعه به سـایت ایثار و یا در صـورت نیاز به بنیاد شـهید و امـور ایثارگران محل 

پرونده، نسـبت به مشـخص شـدن وضعیت شـغلی خـود و در صورت لـزوم اصالح آن اقـدام نمایند. 
تبصـره 3 : باتوجـه بـه هماهنگـی بـه عمـل آمـده با بنیـاد شـهید و امـورا یثارگران عنوان شـغلی 
خدمـت مـورد تقاضا جهت مشـمولین سـهمیه ۲۵ ٪ ایثارگران از سـهمیه سـایر داوطلبان تفکیک 
گردیـده و داوطلبـان ایثارگر مشـمول این سـهمیه، برای اعمال سـهمیه مذکور صرفا باید مشـاغل 

مشـخص شـده برای این سـهمیه را انتخـاب نمایند. 
تبصـره ۴ : بکارگیـری نیروهـا ی مشـمول سـهم یـه ۲۵ درصـد در صـورت ثبت نـام و شـرکت در 
آزمـون، حسـب باالتریـن نمـرات فضلـی در شـغل هـای مربوط بـه ا ین سـهمیه و انجـام مصاحبه 
و احـراز شـرایط عمومـی گزینش امـکان پذیر خواهد بود. بدیهی اسـت مشـمولین سـهمیه ۲۵ ٪ 
ایثارگـران، جهـت اسـتفاده از سـهمیه اختصاصـی خـود صرفا باید مشـاغل مشـخص شـده جهت 

ایـن سـهمیه را انتخـاب نمایند. 
 ۲ -ایثارگـران سـهمیه پنـج )۵( درصد ایثارگران سـهمیه پنج )۵ ( درصد مـاده )۲۱( قانون جامع 

خدمات 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 ز یر بیست و پنج درصد؛ 
- فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت؛ 

تذکر: مراجع تأئید 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 انسـانی سـازمان بسـیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسـالمی در مورد بسیجیان 
ونیروهای مردمی اعم ازمسـتخدمین دولت و صاحبان مشـاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شـغل؛

3. معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی در مورد جهادگران؛
حسـب مـاده )۲۱( قانون جامع خدمات رسـانی بـه ایثارگران،پنج درصد )۵ %( سـهمیه بکارگیری 

به مشـمولین این بخـش اختصاص دارد.
تبصـره: بکارگیـری نیروهای مشـمول سـهمیه ۵درصد در صورت ثبت نام و شـرکت در آزمون، حسـب 
باالتریـن نمـرات فضلـی در شـغلهای مربوط به این سـهمیه و انجـام مصاحبه و احراز شـرایط عمومی 
گزینـش امـکان پذیرخواهـد بـود. بدیهی اسـت مشـمولین سـهمیه۵ % ایثارگـران، جهت اسـتفاده از 

سـهمیه اختصاصـی خـود صرفا باید مشـاغل مشـخص شـده جهت این سـهمیه را انتخـاب نمایند.

 داوطلبان جهت ثبت و اطالعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایند.
www.hrtc.ir

لینک:
https://bazarekar.ir/46006 

دانشــگاه ســیدجمال الدیــن اســدآبادی بــر اســاس مجــوز شــماره 3۵۵8۶8 مــورخ 1398/۰۷/۰1 ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور، بــه منظــور تأمیــن بخشــی از نیــروی انســانی مــورد نیــاز خــود در ایــن دانشــگاه، افــراد واجــد شــرایط را از طریــق برگــزاری 
آزمــون کتبــی، مصاحبــه و طــی مراحــل گــز ینــش بــه صــورت نیــروی قــرارداد کار معیــن دعــوت بــه همــکار ی می نمایــد.

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:     ◄
برگزاری آزمون استخدامی برای جذب 1100 نفر در فوالد مبارکه

مدیرکل دفتر ترویج آموزش وزارت تعاون: ◄

ــتخدامی  ــون اس ــت: آزم ــه گف ــوالد مبارک ــل ف مدیرعام
ــا جــذب ۱۱۰۰ نفــر در رده هــای اپراتــوری و  پیــش رو ب
کارشناســی، یکــی از کم نظیرتریــن آزمون هــای اســتخدام 
در تاریــخ فــوالد مبارکــه و بخــش خصوصــی کشــور از 

حیــث تعــداد نفــرات موردنیــاز خواهــد بــود.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از روابــط عمومــی 
طیب نیــا  محمدیاســر  مبارکــه،  فــوالد  شــرکت 
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــا بیــان اینکــه یکــی از 
ــر  ــرای قش ــد ب ــه می توان ــی ک ــن خبرهای امیدبخش تری
جــوان تحصیل کــرده، نویدبخــش آینــده ای روشــن باشــد 
اشــتغال در یکــی از بزرگ تریــن شــرکت های صنعتــی ایران 
اســت، اظهــار داشــت: فــوالد مبارکــه به عنــوان بزرگ تریــن 
تولیدکننــده فــوالد در شــمال آفریقــا و غــرب آســیا، یــک 
ــز  ــران عزی ــرو در ای ــدر و پیش ــی مقت ــه صنعت مجموع
اســالمی بــه شــمار می آیــد کــه همــواره بخــش بزرگــی 
از موفقیت هایــش را مرهــون کارکنــان متخصــص و 

ــت. ــود اس ــد خ متعه
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا آغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم 
ــعارهای  ــی از ش ــه، یک ــوالد مبارک ــد ف ــت جدی و مدیری
اصلــی مــا کــه حامــل پیــام مهمــی از ســوی ایــن قطــب 
ــود ارتقــای  ــرای جامعــه ب صنعتــی و اقتصــادی کشــور ب
ــد،  ــی ش ــانی« معرف ــرمایه  انس ــه »س ــانی« ب ــروی انس »نی
ــر اســاس روال برنامه ریزی شــده  افــزود: فــوالد مبارکــه ب
خــود، هــر ســه ســال یــک بــار اقــدام بــه جــذب جوانــان 
ــال  ــا امس ــود، ام ــغل می نم ــای ش ــرده و جوی تحصیل ک

ــتغال آفرین« از  ــان، اش ــد؛ دانش بنی ــعار »تولی ــالم ش ــا اع ب
ســوی رهبــر معظــم انقــالب، تصمیــم گرفتیــم بــا لبیــک 
ــای  ــه ظرفیت ه ــت ب ــه و عنای ــرد معظم ل ــن رویک ــه ای ب
تعریف شــده، فراخــوان اســتخدام گســترده فــوالد مبارکــه 

یــک ســال زودتــر از موعــد مقــرر صــورت گیــرد.
ــتخدام  ــی اس ــوان عموم ــر فراخ ــالم خب ــا اع ــا  ب طیب نی
کــرد:  عنــوان  رو  پیــِش  هفتــه  در  مبارکــه  فــوالد 
گوناگــون  عرصه هــای  در  همــواره  مبارکــه  فــوالد 
ــرده  ــا ک مســؤولیت های اجتماعــی، نقشــی درخشــان ایف
ــد  ــر مقــدس تولی ــار ام ــا، در کن ــن عرصه ه و یکــی از ای
وخودکفایــی کشــور، ایجــاد فرصت هــای برابــر و عادالنــه 
ــوالد  ــی ف ــه صنعت ــد در جبه ــل جدی ــتغال نس ــرای اش ب

ــت. ــوده اس ــه ب مبارک
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــا بیــان اینکــه یکــی از 
موقعیت هایــی کــه همــواره موجــب مســرت و امیــدواری 
نســل جــوان مــی  شــود خبــر ایجــاد ظرفیت هــای 
اشــتغال بــوده و ثمــره ارزشــمند آن رهایــی از آســیب های 
ــل  ــی از دالی ــزود: یک ــت، اف ــکاری اس ــی و بی اجتماع
تأکیــد مــا بــر تســریع انجــام پروژه هــای توســعه، 
عــالوه بــر گســترش تولیــد، توجــه بــه موضــوع افزایــش 

ــت. ــوده اس ــتغال ب ــای اش ظرفیت ه
ــا  ــش رو ب ــتخدامی پی ــون اس ــت: آزم ــه گف وی در ادام
جــذب ۱۱۰۰ نفــر در رده هــای اپراتــوری و کارشناســی، 
ــخ  ــتخدام در تاری ــای اس ــن آزمون ه ــی از کم نظیرتری یک
ــث  ــور از حی ــی کش ــش خصوص ــه و بخ ــوالد مبارک ف

تعــداد نفــرات موردنیــاز خواهــد بــود، به طوری کــه 
ــتخدام  ــون اس ــن آزم ــون را بزرگ تری ــن آزم ــوان ای می ت

ــت. ــور دانس ــی کش ــش خصوص بخ
ــر فراهــم  ــه خب ــن موضــوع ک ــه ای ــان ب ــا اذع ــا ب طیب نی
شــدن زمینــه اشــتغال امیــد را بــه جامعــه تزریــق خواهــد 
ــیده  ــواره کوش ــه هم ــوالد مبارک ــرد: ف ــح ک ــرد، تصری ک
ــان متخصــص و  ــه ســرمایه انســانی خــود را از جوان بدن
متعهــدی تشــکیل دهــد کــه کار را جوهــره شــرافت خــود 
می داننــد و اشــتغال در ایــن شــرکت را نــه صرفــاً محلــی 
بــرای تأمیــن معیشــت، بلکــه بســتری بــرای خدمــت بــه 
کشــور و شــکوفایی اســتعدادهای خــود قلمــداد می کننــد، 
البتــه متقابــاًل مدیریــت ســازمان نیــز متعهــد اســت زمینــه 
ــی کــه دل در گــروی  ــروز اســتعداد و خالقیــت جوانان ب

خدمــت بــه ایــران عزیــز دارنــد را فراهــم ســازد.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه برگــزاری 
بــر اســاس اســتانداردها توســط  آزمــون اســتخدام 
ــالمت  ــظ س ــور حف ــان به منظ ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
فراینــد جــذب، افــزود: در آزمــون مذکــور، تمــام تــالش 
همــکاران مــا در بخش هــای مختلــف بــر حفــظ ســالمت 
ایــن فراینــد متمرکــز اســت تــا بــا رعایــت عدالــت، همــه 
ــد. ــون شــرکت کنن ــن آزم ــد در ای ــن شــرایط بتوانن واجدی
ــرای حضــور  ــان ب وی در پایــان، ضمــن دعــوت از جوان
ــن  ــد اســت در ای ــرد: امی ــت خاطرنشــان ک ــن رقاب در ای
ــتخدام  ــد اس ــته، فراین ــال های گذش ــد س ــز همانن دوره نی
ــزه در جامعــه باشــد. ــد و انگی ــرای افزایــش امی محملــی ب

 کلینیک بخش تعاون در کشور 
ایجاد می شود

ــاه  ــاون کار و رف ــات وزارت تع ــوزش و تحقیق ــج آم ــر تروی ــرکل دفت مدی
اجتماعــی گفــت: کلینیــک بخــش تعــاون بــا هــدف بررســی و حــل مســائل و 

ــود. ــاد می ش ــور ایج ــی در کش ــرکتهای تعاون ــکالت ش مش
بــه گــزارش بــازارکار، ســید امیــر حســین جــوزی در جلســه هم اندیشــی بــا 
کنشــگران و فعــاالن بخــش تعــاون لرســتان بــا بیــان اینکــه تعــاون بــه عنــوان 
ــش دارد،  ــعه اقتصــاد کشــور نق ــه بخــش اقتصــادی در توس یکــی از س
اظهــار کــرد : تعــاون در کشــور بــا رویکــرد کار گروهــی و اســتفاده از تفکــر 
ــاد  ــاد و ایج ــعه اقتص ــدف توس ــا ه ــرد ب ــرمایه های خ ــع س ــی و تجمی جمع
اشــتغال تشــکیل شــد و بایــد ۲۵ درصــد ســهم اقتصــاد کشــور را محقــق کنــد.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت حــوزه تعــاون در کشــور، افــزود : شــرکت های 
ــرو هســتند  ــا مســائل و مشــکالتی روب ــف ب ــای مختل ــی در بخــش ه تعاون
ــا  ــه ب ــت ک ــررات اس ــن و مق ــی از قوانی ــا برخ ــن آنه ــی از مهمتری ــه یک ک
ــن  ــن قوانی ــالح ای ــت اص ــه جه ــن الیح ــده و تدوی ــام ش ــی های انج بررس
بــرای رفــع ایــن مشــکالت آمــاده شــده و بــرای تصویــب بــه مجلس شــورای 

ــه شــده اســت. اســالمی ارائ
ــی از  ــاون کار یک ــات  وزارت تع ــوزش و تحقیق ــج آم ــر تروی ــرکل دفت مدی
راه هــای پایــداری شــرکت های تعاونــی را حمایــت از آنهــا عنــوان کــرد و گفــت : 
بــا توجــه بــه رصــد مســائل تعاونگــران در کشــور تــالش مــی کنیــم تــا بــا ارائه 
مشــوق های الزم بــه تعاونــی بتوانیــم بخشــی از ایــن مشــکالت را رفــع کنیــم 

تــا حداقــل زمینــه پایــداری ایــن شــرکت های تعاونــی را فراهــم کنیــم.
ــر  ــور، خاط ــاون در کش ــش تع ــک بخ ــکیل کلینی ــه تش ــاره ب ــا اش ــوزی ب ج
نشــان کــرد : بــا هــدف ترمیــم وضــع موجــود تعاونی هــای ســطح کشــور و 
ــا  رفــع مشــکالت ایــن شــرکت ها کلینیــک بخــش تعــاون ایجــاد می شــود ت
تعاونگــران مســائل مربوطــه را در ایــن کلینیــک مطــرح کــرده و بتــوان آنهــا 

را حــل کــرد.
وی تعاونگــران برتــر و موفــق را بــازوی توانمنــد وزارت تعــاون کار ورفاه اجتماعی 
عنــوان  و اظهــار کــرد : تعاونگــران برتــر و موفــق کشــور بــه عنــوان بــازوی 
ــن  ــه در ای ــی ک ــه و مهارت های ــا تجرب ــد ب ــاون می توانن ــش تع ــد بخ توانمن
ــداوم و  ــد آموزش هــای تخصصــی را در جهــت ت ــه دســت آورده ان حــوزه ب

ــد. ــه کنن ــی کشــور ارائ ــت دیگــر شــرکت های تعاون موفقی
ــا  مدیــرکل دفتــر ترویــج آمــوزش و تحقیقــات وزارت تعــاون کار گفــت : ب
ــه تعاونگــران  اســتراتژی های جدیــد بنــا داریــم تــا در بخــش تعــاون، هــم ب
و هــم بــه دانش آمــوزان در زمینــه توســعه و ترویــج فرهنــگ تعــاون 

ــم. ــه کنی ــی را ارائ ــی و عموم ــای تخصص آموزش ه
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ســخنگوی دولــت گفــت: اساســنامه تاســیس 
صنــدوق ضمانــت وام اشــتغال مددجویــان در 

هیــات دولــت مــورد موافقــت قــرار گرفــت.
ــی  ــی بهــادری جهرم ــازارکار، عل ــزارش ب بــه گ
جمــع  در  دولــت  هیــات  جلســه  حاشــیه  در 
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه پیشــنهاد کمیتــه امــداد 
بــرای تاســیس صنــدوق ضمانــت وام اشــتغال 
امــروز هیــات  مددجویــان، گفــت: در جلســه 
ــش از  ــه پی ــدوق ک ــن صن ــنامه ای ــت، اساس دول
ایــن در کمیتــه امــداد تصویــب شــده بــود، مــورد 

ــت. ــرار گرف ــت ق موافق
وی افــزود: ایــن صنــدوق بــا هــدف ضمانــت 

تســهیالت اشــتغال مددجویــان بــه ویــژه زنــان 
سرپرســت خانــوار راه انــدازی شــده اســت.

ســخنگوی دولــت اظهــار کــرد: راه انــدازی ایــن 
هــدف  جامعــه  مشــکالت  از  بخشــی  صنــدوق 
ــتغال را  ــت وام اش ــرای دریاف ــی ب ــای حمایت نهاده

می دهــد. کاهــش 
ــداد،  ــه ام ــانی کمیت ــگاه اطالع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــتغال  ــت وام اش ــدوق ضمان ــیس صن ــنامه تاس اساس
ــش از  ــات« پی ــدوق »حی ــوان صن ــا عن ــان ب مددجوی
ایــن در هیــات امنــای کمیتــه امــداد مــورد تصویــب 
قــرار گرفتــه و بــرای تصویــب در هیــات وزیــران، بــه 
کمیســیون های تخصصــی دولــت ارســال شــده بــود.

موافقت دولت با تاسیس صندوق ضمانت وام اشتغال مددجویان

سخنگوی دولت خبر داد: 

وزیــر ارتباطــات در مراســمی بــا حضــور وزیــر اقتصــاد جزئیات 
بســته حمایتــی دولــت از کســب و کارهــای اینترنتــی ایــران را 
اعــالم کــرد کــه در ایــن بســته در ۱۴ مــاده ۳۰ نــوع حمایــت 
ــده  ــرای کســب و کارهــای اینترنتــی و پلتفرم هــا دی ــد ب جدی

شــده اســت.
مراســم رونمایــی از بســته حمایتــی دولت بــرای کســب و کارهای 
ــر  ــور وزی ــی زارع پ ــور عیس ــا حض ــروز ب ــران ام ــی ای اینترنت
ــر  ــدوزی وزی ــی خان ــات و عیس ــاوری اطالع ــات و نف ارتباط
ــر  ــور وزی ــزار شــد. عیســی زارع پ ــی برگ ــور دارای اقتصــاد و ام
ارتباطــات وفنــاوری اطالعــات در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه 
برخــی از کشــورها ســهمی معــادل ۳۰ تــا ۴۵ درصــد از تولیــد 
ــت:  ــد، گف ــال اختصــاص دادن ــه اقتصــاد دیجیت ــص را ب ناخال
ــص  ــد ناخال ــال از تولی در حــال حاضــر ســهم اقتصــاد دیجیت

ــران حــدو ۷ درصــد اســت. ای
ــروه  ــال، کارگ ــاد دیجیت ــت از اقتص ــرای حمای ــت: ب وی گف
اقتصــاد دیجیتــال دولــت از دی مــاه ســال گذشــته بــا حضــور 
۱۱ عضــو کاربیمــه آغــاز بــه کار کــرده و مصوباتــی از جملــه 
ــزی و  ــه مرک ــا بیم ــا ب ــب و کاره ــه کس ــکل بیم ــع مش رف
حمایــت از آزادکارهــا یــا فریلمســرها را داشــته اســت و 
ــان  ــه هم ــروه ک ــن کارگ ــه ای ــن مصوب ــم مهمتری ــب ه دیش
بســته حمایتــی کســب و کارهــای اینترنتــی اســت، بــه 

امضــای رئیس جمهــور رســید.
زارع پــور گفــت: بــا توجــه بــه محدودیت هــای یکماهــه اخیــر 
در دو پلتفــرم اینترنتــی خارجــی صرف نظــر از اینکــه در 
ادامــه بــرای ایــن دو پلتفــرم چــه اتفاقاتــی می افتــد، تصمیــم 
ــرای کســب و کار ایرانی هــا  ــی را ب گرفتیــم پلتفرم هــای داخل

توســعه دهیــم.

عزم جدی برای پیگیری ۳۰ نوع حمایت
 از تبلیغات تا تسهیالت

وی بــا اشــاره بــه جزئیــات بســته حمایــت دولــت از 
کســب و کارهــای اینترنتــی گفــت: در ایــن مصوبــه ۱۴ مــاده 
ــا  ــا و پلتفرم ه ــب و کاره ــد از کس ــت جدی ــوع حمای ــا ۳۰ ن ب
دیــده شــده اســت و بــا ایجــاد دبیرخانــه ای، اجــرای بنــد بنــد 
ایــن مصوبــه را از دســتگاه ها مطالبــه خواهیــم کــرد و از هفتــه 
ــی  ــا معرف ــان را ب ــا خودم ــط ب ــای مرتب ــرای بنده ــده اج آین
پلتفرم هــا و ســکوهای مشــمول ظــرف حداکثــر ۱۰ روز آینــده 

ــم. ــاز می کنی آغ
وی توضیــح داد: در ایــن بســته موضوعاتــی از جملــه پرداخــت، 
تبلیغــات، حمــل و نقــل کاال، زیرســاخت، مالیــات، تســهیالت، 
احــراز هویــت  پــارک علــم و فنــاوری و  اســتقرار در 

ــده شــده اســت. کســب و کارهــا دی
وی بــا اشــاره بــه جزئیــات بیشــتری دربــاره مــواد ایــن مصوبــه 
ــی  ــه حســاب امان ــی از جمل گفــت: در حــوزه پرداخــت، خدمات

ــد  ــبد کاال( خری ــان از س ــس از اطمین ــد پ ــغ خری ــر مبل )کس
اعتبــاری )پرداخــت وجــه بــا فاصلــه از دریافــت کاال(، پرداخــت 
مســتقیم، کیــف پــول، درگاه پرداخــت و رمزریــال ارائــه می شــود.

حداکثــری  تخفیــف  تبلیغــات  حــوزه  در  داد:  ادامــه  وی 
تبلیغــات در دســتگاه های اجرایــی و صــدا و ســیما بــرای 
کســب و کارهــا و پلتفرم هــا دیــده شــده و همچنیــن پلتفــرم 
موظــف شــده کــه بــا انجــام تبلیغــات در مــدت کوتاهــی نصف 
دنبال کننده هــای کســب و کار در پلتفرم هــای خارجــی را 
در پلتفــرم داخلــی معرفــی کنــد. برنامه ســازی بــرای معرفــی 
در صــدا و ســیما و اختصــاص بســته ویــژه تبلیغــات پیامکــی 

ــت. ــات اس ــای تبلیغ ــر بخش ه از دیگ
ــی در  ــل کاال تخفیفات ــل و نق ــش حم ــه داد: در بخ وی ادام

ــت. ــده اس ــده ش ــتی دی ــات پس خدم
ــن  ــه وی، در بخــش زیرســاخت، وزارت ارتباطــات تأمی ــه گفت ب
زیرســاخت بــرای کســب و کار و پلتفــرم را عهــده دار شــده اســت.

معافیت مالیاتی تا سقف ۲ میلیارد تومان
وزیــر ارتباطــات گفــت: در بخــش مالیــات مقــرر شــد کســب 
و کارهایــی کــه ســابقه مالیاتــی ندارنــد تــا ســقف ۲ میلیــارد 
تومــان از مالیــات معــاف شــوند و همچنیــن کســب و کارهایــی 
ــوردار  ــی برخ ــف مالیات ــد، از تخفی ــی دارن ــابقه مالیات ــه س ک
شــوند. همچنیــن هزینــه راه انــدازی و توســعه کســب و کار بــه 

عنــوان هزینــه مالیــات پذیرفتــه شــده اســت.
وی گفــت: همچنیــن در بخــش تســهیالت متناســب بــا 
ــب و  ــه کس ــهیالت ب ــری تس ــاب کارب ــای حس دنبال کننده ه
ــاب  ــار حس ــتین ب ــرای نخس ــن ب ــود و همچنی کار داده می ش
کاربــری بــه عنــوان دارایــی نامشــهود بــرای اعتبارســنجی یــا 
ــه اســت. همچنیــن  ــل ارائ ــزد بانکهــا قاب ــوان وثیقــه ن ــه عن ب
تســهیالت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی نیــز بــه ایــن بخــش 

اختصــاص داده می شــود.

زارع پــور تصریــح کــرد: همچنیــن کســب و کارهــای خانگــی 
نیــاز بــه اخــذ مجــوز ندارنــد و ثبــت نــام آنهــا در پلتفــرم بــه 

منزلــه ثبــت در درگاه ملــی مجوزهــا اســت.
وی یــادآور شــد: در ایــن مصوبــه پلتفرم هــای مشــمول و 
ــه  ــوند، ب ــه می ش ــن مصوب ــط ای ــامل ضواب ــه ش ــکوهایی ک س
ــر  ــای پ ــد و پلتفرم ه ــد ش ــی خواهن ــا معرف ــب و کاره کس
ــرد. ــد ک ــتفاده خواهن ــری را اس ــای حداکث ــب حمایت ه مخاط

 بازگرداندن قدرت به مردم و فعاالن اقتصادی، 
مبنای تئوری اقتصاد مردمی دولت

در ادامــه ایــن مراســم احســان خانــدوزی بــا بیــان اینکــه در 
یکــی دو مــاه اخیــر کســب و کارهــا ایــام ســختی را گذراندنــد، 
گفــت: بــه ویــژه افــرادی کــه بــه شــکل خوداشــتغال بــا تکیــه 
ــن معیشــت  ــو تأمی ــای ن ــا اســتفاده از ایده ه ــاوری و ب ــر فن ب

را  ایــام ســختی  نــاآرام  فضــای  دلیــل  بــه  می کردنــد، 
ــتند. داش

ــیزدهم  ــت س ــی دول ــاد مردم ــوری اقتص ــه داد: تئ وی ادام
ــادی  ــاالن اقتص ــردم و فع ــه م ــدرت را ب ــه ق ــت ک ــن اس ای
بازگردانــد و قــدرت مــردم و فعــاالن اقتصــادی از دســتگاه ها 

بیشــتر شــود.
موضوعاتــی  از  یکــی  مثــال؛  بــرای  داد:  ادامــه  وی 
کــه بــرای کســب و کارهــا مشکل ســاز شــده اســت و 
ــا بدهــی بــه دولــت را دارنــد،  درخواســت تهاتــر مالیــات ب
ــل دارد،  ــد راه ح ــع تولی ــع موان ــون رف ــن قان ــاً در مت اتفاق
ــکل  ــن مش ــرای ای ــی ب ــی قانون ــود پیش بین ــا وج ــا ب ام
ــا مشــکل مواجــه  ــاره ب ــن ب ــوز بخــش خصوصــی در ای هن
ــه  ــکل را دارد ک ــع مش ــت رف ــت درخواس ــت و از دول اس
ــتگاه ها  ــود دس ــی خ ــل کوتاه ــه دلی ــط ب ــوع فق ــن موض ای

ــت. ــون اس ــه قان ــل ب در عم
ــردم می پرســند  ــا و م ــت: بســیاری از کســب و کاره وی گف
کــه شــش مــا یــا یــک ســال دیگــر وضعیــت چگونــه اســت و 

ــد؟ ــدار خواهــد مان ــا ایــن تغییــر پای آی
حمایتــی  مصوبــه  بــا  امیدواریــم  داشــت:  اظهــار  وی 
ایجــاد  اینترنتــی شــاهد  از کســب و کارهــای  دولــت 
شــرایط پایــدار بــرای کســب و کارهــای ایــن حــوزه 

باشــیم.

حتی اگر یک نفر بیکار باشد پیگیری می کنیم
همچنیــن در ایــن مراســم، توانگــر نماینــده مجلــس و عضــو 
کمیســیون اقتصــاد دیجیتــال مجلــس بــا بیــان اینکــه آینــده 
ــه  ــه ای ک ــت: مصوب ــی در فضــای مجــازی اســت، گف حکمران
امــروز اعــالم شــد و بســته حمایتــی دولــت از کســب و 
ــی در فضــای  کارهــای اینترنتــی در راســتای تقویــت حکمران

مجــازی اســت.
وی ادامــه داد: مجلــس و دولــت در تدویــن ایــن مصوبــه 
مجلــس  مشــورتی  نظــر  دولــت  و  داشــته اند  کــم کاری 
ــم روی  ــا ه ــت و م ــرده اس ــذ ک ــه اخ ــاد مصوب ــاره مف را درب
اجــرای بنــد بنــد ایــن مصوبــه نظــارت داریــم و آن را مطالبــه 

. می کنیــم
ــه گفتــه ایــن نماینــده مجلــس، صرف نظــر از اینکــه مــردم  ب
مطالبــه ایجــاد اشــتغال دارنــد، همچنیــن می گوینــد کــه اگــر 
دولــت موانــع را بــردارد، خودمــان بلدیــم کــه اشــتغال ایجــاد 
کنیــم، از ایــن رو همیــن برداشــتن موانــع موجــود یــک قــدم 

بــزرگ اســت.
توانگــر تأکیــد کــرد: نبایــد شــتاب در حــوزه اقتصــاد دیجیتــال 
متوقــف شــود و حتــی اگــر یــک نفــر از فعــاالن کســب و کار 
ــی  ــم و حت ــری کنی ــد آن را پیگی ــکار باشــد، بای ــی بی اینترنت

یــک نفــر هــم مهــم اســت.

جزئیات ۳۰ نوع حمایت از کسب و کارها و پلتفرم ها اعالم شد

ــت  ــکیل و فعالی ــی تش ــرح اصالح ــاده ۲۰ ط در م
تشــکل های  تخصصــی،  ـ  صنفــی  تشــکل های 
صنفــی  اتحادیه هــای  بخــش  در  گردشــگری 
تــا هماننــد  اســت  لحــاظ شــده  و حرفــه ای 
قانــون  ایــن  شــمول  از  صنفــی  اتحادیه هــای 

مســتثنی شــوند.
طــرح  اصــالح  از  کشــور  گردشــگری  معــاون 
نحــوه تشــکیل و فعالیــت تشــکل های صنفــی 
صنعــت  حرفــه ای  تشــکل های  و  تخصصــی  ـ 

داد. خبــر  گردشــگری 
ــار  ــالبافیان اظه ــر ش ــازارکار، علی اصغ ــزارش ب به گ

ــر  ــی ب ــی( مبن ــزت اهلل ضرغام ــر )ع ــای وزی ــات و پیگیری ه ــا مکاتب ــرد: ب ک
حمایــت و حفــظ شــأن تشــکل های تخصصــی گردشــگری در طــرح تشــکیل 
ــام  ــا انج ــال و ب ــتی اعم ــات درخواس ــی، اصالح ــکل های صنف ــت تش و فعالی
اصالحــات الزم تشــکل های صنعــت گردشــگری از شــمولیت ایــن طــرح 

مســتثنی شــد.
ــه  ــه، پروان ــوز اولی ــدور مج ــه ص ــا ک ــت: از آنج ــتری گف ــات بیش او در توضیح
فعالیــت و نظــارت بــر فعالیــت تشــکل های ملــی و اســتانی بــه ترتیــب کمیتــه 
ــن  ــت عناوی ــتان تح ــور و اس ــطح کش ــی در س ــی ـ تخصص ــکل های صنف تش

کمیتــه کشــوری و کمیتــه اســتانی ایجــاد خواهنــد 
ــده وزارت  ــات الزم، نماین ــام اصالح ــا انج ــد، ب ش
صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
ــرکل  ــتادی و مدی ــطح س ــر در س ــاب وزی ــه انتخ ب
صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
اســتان در ســطح اســتانی بــه دلیــل آگاهــی کامــل 
از امــور تخصصــی مربوطــه، وظایــف نظارتــی و 
ــد. ــا درآمدن ــت کمیته ه ــه عضوی ــی الزم ب حاکمیت

شــالبافیان اضافــه کــرد: در مــاده ۲۰ طــرح اصالحی 
تشــکیل و فعالیــت تشــکل های صنفــی ـ تخصصــی، 
تشــکل های گردشــگری در بخــش اتحادیه هــای 
ــی از  ــای صنف ــد اتحادیه ه ــا همانن ــت ت ــده اس ــاظ ش ــه ای لح ــی و حرف صنف

شــمول ایــن قانــون مســتثنی شــوند.
ــه  ــورت گرفت ــای ص ــرد: در تالش ه ــان ک ــن بی ــگری همچنی ــاون گردش مع
مبنــی بــر لــزوم اصــالح طــرح قانونــی، نحــوه تشــکیل و فعالیــت تشــکل های 
ــکل های  ــش تش ــگاه و نق ــا جای ــت ت ــده اس ــالش ش ــی، ت ــی – تخصص صنف
گردشــگری بــه صــورت مســتقل در توســعه و شــکوفایی اقتصــاد مــورد توجــه 

قــرار گیــرد.

معاون گردشگری خبر داد:

 طرح نحوه تشکیل تشکل های صنفی اصالح شد

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور درخصــوص 
ــان تحــت پوشــش  افزایــش مســتمری مددجوی
ــهیالت  ــش تس ــن افزای ــازمان و همچنی ــن س ای

ــرد.  ــه ک ــی ارائ اشــتغالزایی توضیحات
ــا  ــادری ب ــد ق ــازارکار، علی محم ــزارش ب ــه گ ب
اشــاره بــه افزایــش مســتمری مددجویــان تحــت 
ــه  ــه و ابالغی ــاس مصوب ــت: براس ــش، گف پوش
ــرانه  ــد س ــرر ش ــالمی مق ــورای اس ــس ش مجل
ــتی  ــازمان بهزیس ــدف س ــه ه ــتمری جامع مس

ــد. ــش یاب ــد افزای ۳۰ درص
تامیــن  و  بودجــه  براســاس  داد:  ادامــه  وی 

اعتبــاری کــه ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای ایــن مهــم منظــور خواهد کــرد از 
اواخــر آبان مــاه بــا تاییــد شــورای نگهبــان می توانیــم ایــن افزایــش مســتمری 

ــم. ــال کنی را اعم

رییــس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا اشــاره بــه خبــر 
ــس  ــی کــه مجل ــره ۱۶ قانون ــد ب تبص ــش بن افزای
ــرای  ــتغال ب ــرای تســهیل گری اش ــورای اســالمی ب ش
ــداد  ــه ام ــتی و کمیت ــازمان بهزیس ــدف س ــه ه جامع
ــد از  ــه جدی ــار و ابالغی ــا اعتب ــت: ب ــرد، گف ــق ک محق
ســوی بانــک مرکــزی، ســرانه تســهیالت اشــتغالزایی 
بــرای خدمت گیرنــدگان و کارفرمایانــی کــه از جامعــه 
هــدف ســازمان بــرای امــر اشــتغال در کشــور اســتفاده 
ــون  ــه ۱۵۰ میلی ــان ب ــون توم ــد از ۱۰۰ میلی می کنن
کارفرمایانــی  همچنیــن  یافــت.  افزایــش  تومــان 
کــه ســقف اعتبــاری ۲ میلیاردتومانــی بــرای بــه 
کارگیــری جامعــه هــدف ســازمان در مراکــز خــود داشــتند ایــن اعتبــار بــه ۴ 

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــاء پی ــان ارتق میلیاردتوم

افزایش ۳۰ درصدی حقوق مددجویان بهزیستی از اواخر آبان

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد

ــت:  ــی گف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــاون وزی مع
ســازمان  در  مهارت آمــوزی  مخاطــب  گــروه   ۱۹
ــه  ــود دارد ک ــور، وج ــه ای کش ــی و حرف ــوزش فن آم
یکــی از مهم تریــن ایــن گروه هــا نیروهــای مســلح و 
به ویــژه »ســربازان« هســتند کــه دوره هــای مختلــف 

ــود. ــزار می ش ــا برگ ــرای آن ه ــوزی ب مهارت آم
بــه گزارش بــازارکار از فنــی و حرفه ای، »غالمحســین 
ــه تأکیــد رهبــر معظــم  ــا اشــاره ب ــا«، ب حســینی نی
انقــالب اســالمی کــه ارائــه آموزش هــای مهارتــی در 
پادگان هــا را غنیمتــی اســت کــه بایــد مهــم شــمرده 

شــود، اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه ماهیــت خدمــت ســربازی و ســاختار آن، دوران 
خدمــت ســربازی بســتر مناســبی جهــت ارائــه آموزش هــای مفیــد و بــازار محــور 
بــه ایــن ســرمایه های انســانی اســت تــا پــس از پایــان خدمــت، وارد بــازار کار شــوند.

وی از برگــزاری دومیــن همایــش مهارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه نیروهای مســلح 
ــا همــکاری قــرارگاه مهارت آمــوزی نیروهــای مســلح خبــر داد و گفــت: تحقــق  ب
ســرباز ماهــر، اشــتغال مؤثــر و کارآمــدی ســربازان را از مهم تریــن اهــداف برگــزاری 

ایــن همایــش اســت.

ــور کالن  ــه مح ــش در س ــن همای ــه داد: ای وی ادام
ــی  ــازی و تعال ــی، توانمندس ــه عموم ــت وظیف خدم
کارکنــان وظیفــه و هدف ســازی مهارت آمــوزی و 
ــود. ــزار می ش ــه برگ ــربازان وظیف ــر س ــتغال مؤث اش

ــه ســازمان  ــی را وظیف ــه آموزش هــای مهارت وی، ارائ
ــان  ــمرد و بی ــه ای کشــور برش ــی و حرف ــوزش فن آم
داشــت: معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
ــن  ــرکت در ای ــه ش ــدان ب ــت: عالقه من ــان داش اذع
ــه،  ــم از مقال ــود را اع ــار خ ــد آث ــش می توانن همای
ــری،  ــانه ای، هن ــار چندرس ــتی، آث ــنهاد سیاس پیش
صوتــی و تصویــری بــه دبیرخانــه همایــش واقــع در پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری 
ــاه  ــا ۱۵ آبان م ــک www.confsarbazmaher.ir ت ــا لین ــت جمهوری و ی ریاس

ــد. ارســال کنن
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور خاطرنشــان ســاخت: بــرای آثــار 
ــکان  ــه ام ــر از جمل ــوق های دیگ ــدی، مش ــوق های نق ــر مش ــالوه ب ــده ع برگزی
ــر، اعطــای  ــرای یک صــد نف ــت در شــهر محــل ســکونت ب انتخــاب محــل خدم

درجــه تشــویقی، اعطــای تســهیالت اشــتغال و ... در نظــر گرفتــه شــده اســت.

دومین همایش مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد: 

رئیـس مرکـز ارتبـاط علمـی بـا جامعـه و کارآفرینـی 
دانشـگاه محقـق اردبیلـی گفت: طی ۲ سـال گذشـته 
۴۰۰ دانشـجوی جویـای کار دانشـگاه محقـق اردبیلی 

بـه صنایع اسـتان اردبیـل معرفی شـدند.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از خبرگـزاری فـارس 
اردبیـل، مهـدی اسـکندرزاده در کارگاه آموزشـی  از 
»کارآفرینـی دانـش بنیـان« اظهـار کرد: طی دو سـال 
گذشـته ۴۰۰ نفـر از دانشـجویان جویای کار دانشـگاه 
محقـق اردبیلـی جهـت اشـتغال بـه صنایـع اسـتان 

معرفـی شـده اند کـه از ایـن تعـداد ۸۰ نفـر جـذب صنایـع شـده اند.
وی افـزود: در راسـتای آشـنایی بـا حوزه هـای کارآفرینی و صنعت اسـتان ۳۶ کارگاه 

آموزشـی در دانشـگاه محقـق اردبیلـی برگـزار شـده و 
برگـزاری ایـن چنیـن کارگاه ها تـداوم خواهد داشـت.

رئیـس مرکـز ارتبـاط علمـی بـا جامعـه و کارآفرینـی 
دانشـگاه محقـق اردبیلی، تصریح کرد: ایـن مرکز آماده 
ارائه مشـاوره ها و اطالعـات الزم در خصوص کارآفرینی 
و صنعـت بـه دانشـجویان و معرفی افراد جویـای کار و 

متخصـص به صنایع اسـت.
اسـکندرزاده اشـاره بـه طـرح موضوعاتـی در خصوص 
اینکـه در کشـور بیکاری زیاد اسـت، گفـت: باید به این 
مسـئله نیـز توجه کنیـم که بررسـی ها نشـان می دهد در سـطح جامعه افـراد کاری 

کمـی داریم.

معرفی ۴۰۰ دانشجوی جویای کار به صنایع استان اردبیل

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار مازنــدران 
ــار از ســوی  ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ــص ه از تخصی
بنیــاد برکــت بــرای ایجــاد اشــتغال و توســعه مناطــق 

روســتایی در اســتان خبــر داد.
ــر،  ــزاری مه ــل از خبرگ ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــر رصــد اشــتغال،  ــد ب ــا تاکی ــور ب ــان پ حســن خیری
یکــی از مســائل مهــم را در اســتان ایجاد اشــتغال بیان 
کــرد و گفــت: ایــن مســئله بایــد بــه صــورت جــدی از 

ســوی کارگــروه اشــتغال رســیدگی شــود.
وی بــا اظهــار اینکــه تاکنــون بیــش از ۳۰ هــزار شــغل 

معــادل ۵۶ درصــد تعهــد در اســتان ثبــت شــده اســت، راســتی آزمایــی اشــتغال را از 
برنامه هــای محــوری بیــان کــرد و گفــت: طبــق اطالعــات موجــود در ســامانه رصــد 

بایــد پیگیــر بــود تــا اطالعــات دقیــق و صحیــح ضبــط شــود.

وی جــذب بــه موقــع و بهنــگام تســهیالت بــرای تولید 
و اشــتغال را ضــروری دانســت و گفــت: هــزار میلیــارد 
تومــان از ســوی بنیــاد برکت برای توســعه روســتاهای 
محــروم و کمتــر توســعه یافتــه و ایجــاد اشــتغال در 
نظــر گرفتــه شــد و ایــن تســهیالت چهــار درصــدی به 

متقاضیــان ارائــه می شــود.
ــان  ــارد توم ــان اینکــه ۷۱۷ میلی ــا بی ــور ب ــان پ خیری
ــداد در  ــه ام ــتغال کمیت ــهیالت اش ــارات و تس از اعتب
اســتان تخصیــص یافتــه اســت، گفــت: ۴۸۱ میلیــارد 
تومــان ســهمیه بــرای بهزیســتی در نظــر گرفتــه شــد 

کــه تاکنــون بیــش از ۳۰۰ میلیــارد تومــان آن تخصیــص داده شــده اســت.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار مازنــدران خواســتار رصــد و پیگیــری 

ــف اســتان شــد. ــای اشــتغال در مناطــق مختل طرح ه

تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغال روستایی در مازندران

معاون استاندار مازندران مطرح کرد؛
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شروع پیش خرید و ثبت نام
داوطلبان گرامی می توانند از طریق منوی سمت راست پیش خرید ثبت نام را انجام و مراحل ثبت نام 

را با استفاده از کد رهگیری تکمیل نمایند
سپس با اطالع رسانی متعاقبا نسبت به پرداخت وجه ثبت نام از طریق همین صفحه اقدام نمایند.

گردد. می  ملغی  شما  نام  ثبت  رسانی،  اطالع  از  پس  وجه  پرداخت  عدم  صورت  در  است  بدیهی    
هزینه ثبت نام 1/000/000 ریال )صدهزار تومان(، و غیر قابل استرداد می باشد.

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون 1401/10/05 الی 1401/10/08
آزمون کتبی جمعه 1401/10/09 ساعت 0800 صبح داوطلبان نظام آموزشی قدیم می بایست جهت 

آزمون منابع نظام آموزشی جدید را مطالعه نمایند
)حضور در حوزه امتحان یک ساعت قبل از شروع آزمون می باشد(

1- داوطلبان به هنگام خرید کارت آزمون می بایست نیروی مورد عالقه جهت تحصیل و خدمت را انتخاب 
نمایند، بدیهی است این انتخاب بایست با توجه به آگاهی و شرایط نیرو، عالیق های فردی، وضعیت تحصیلی 
 و جسمانی فرد انتخاب گردد. تغییر در این انتخاب در هیچ یک از مراحل و فرآیند ثبت نام امکان پذیر نمی باشد.
داوطلبانی که نیروی مورد عالقه خود را نیروی هوایی یا نیروی زمینی انتخاب نمایند می توانند انتخاب دوم 
خود را از بین نیروی پدافند هوایی یا نیروی دریایی عالمتگذاری نمایند. )با توجه به محدودیت سهمیه ها و 
 امکان عدم قبولی در انتخاب اول، داوطلبان در صورت انتخاب ثانویه شانس مجدد قبولی خواهند داشت.(

راهنمایی:
باتوجه به سهمیه  های استخدامی وهمچنین مفاد بند 3 شرایط اختصاصی، بیشترین آمار جذب داوطلبان 
دارای دیپلم علوم انسانی جهت نزاجا و نداجا صورت خواهد پذیرفت بنابراین شایسته است داوطلبان 
 دارای دیپلم علوم انسانی در هنگام انتخاب نیروی موردعالقه خود، در این خصوص توجه داشته باشند.
داوطلبانی که توسط هر یک از نیروها عضویابی گردیده و فرم عضویابی را تکمیل نموده اند، بایستی 

حتما در هنگام خرید کارت و انجام ثبت نام نیروی مربوطه را انتخاب نمایند.
2- فرآیند ثبت نام به صورت دو مرحله پیوسته )خرید کارت آزمون - تکمیل فرم ثبت نام( می باشد.

این دو مرحله توسط داوطلب می بایست با موفقیت کامل انجام گردد.
در پایان خرید موفق به داوطلب کد رهگیری خرید ارائه می گردد.

گردد. می  ارائه  نام  ثبت  کامل  اطالعات  و  پرونده  شماره  نام  ثبت  فرم  تکمیل  پایان   در 
داوطلبانی که اقدام به خرید کارت نموده اند بایستی در اسرع وقت ثبت نام خود را کامل و شماره پرونده 
دریافت نمایند. و تکمیل ثبت نام خود را به روزهای آخر موکول ننمایند.عواقب عدم تکمیل ثبت نام 

مشمول شخص داوطلب خواهد بود.
)خانواده،  نمایند  واگذار می  دیگر  اشخاص  به  را  نام  ثبت  تکمیل  و  فرآیند خرید  که  داوطلبانی   -  3

دوستان - کافی نت و ...( شخصا مسئول ثبت اطالعات می باشند.
4- به هنگام خرید کارت از فیلد انتخاب حوزه ثبت نام با کمال دقت با توجه به محل سکونت خود، 

استان و حوزه را انتخاب نمائید.
توجه:

باشد. )نام استان، تهران( می  آنها به صورت  البرز، حوزه   داوطلبان ساکن استان های تهران - قم - 
)نام  به صورت  آنها  انتخابی  بختیاری حوزه  یزد- چهارمحال   - اصفهان  های  استان  داوطلبان ساکن 

استان، اصفهان( می باشد.
داوطلبان ساکن استان های فارس - کهگیلویه و بویراحمد حوزه انتخابی آنها به صورت )نام استان، 

شیراز( می باشد.
5- مشخصات فردی و تحصیلی ،استان محل سکونت - حوزه ، نیروی مورد عالقه پس از خرید کارت 

در هیچ مرحله ای از ثبت نام قابل ویرایش نمی باشد
.)به هنگام خرید کارت دقت الزم را داشته باشید(

نکات قابل توجه
دانشجویان قبول شده نهایی سال های قبل که از خدمت و تحصیل در دانشگاه های افسری آجا انصراف، 
 رها یا اخراج شده اند، حق خرید کارت و ثبت نام ندارند، لیست این نفرات در منوی سمت راست موجود است.
داوطلبان با سابقه بیماری ها و شرایط جسم و روان ذکر شده حق ثبت نام ندارند، در صورت اقدام 

 خرید کارت و ثبت نام عالوه بر مستردد نشدن هزینه ثبت نام از مراحل گزینش حذف خواهند گردید.
1- تاالسمی مینور

2- چاقی )BMI باالتر از 30(
3- کوررنگی

4- سابقه جراحی های وسیع
5- مشکالت عمده ارتوپدی

6- سابقه هرگونه معافیت پزشکی از مراجع نظامی و انتظامی
7- هرگونه سابقه بیماری های مزمن اعصاب و روان

8-کلیه بیماری های صعب العالج
9-هرگونه بیماری یا سابقه بیماری که نیاز به مصرف طوالنی مدت دارو داشته باشد.

10- کاهش شنوایی متوسط و شدید )بر مبنای تست شنوایی سنجی(
11- هرگونه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

داوطلبان دارای سهمیه )شاهد،جانباز،آزاده،فرزند نظامی،بسیج فعال(بایستی مدارک مربوط به سهمیه 
را حداکثر تا تاریخ 10/08/ 1401به دفاتر محل سکونت خود تحویل نمایند. در غیر این صورت امتیاز 

مربوطه کم لم یکن تلقی می گردد.
شرایط عمومی

1- متدین به دین مبین اسالم.
2- تابعیت جمهوری اسالمی ایران )عدم سابقه تابعیت بیگانه(

3- ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آن.
4 - اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه.

5- کسانی که به عنوان عضو به ارتش ج.ا.ا می پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و جهت پاسداری 
 ازاستقالل و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی ایران آمادگی مأموریت در هر جایی را داشته باشند.

6- شاخصه های تدین و انقالبی بودن اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه قرار می گیرد.
7- استخدام افراد بر مبنای مرتفع نمودن مشکالت اقتصادی آنان نبوده و جذب و استخدام براساس 

نیازسازمان می باشد.
8- در استخدام افراد به وجود انگیزه خدمتی، روحیه ایثار و فداکاری توجه می گردد.

9- سپردن تعهد کافی مبنی بر پرداخت دو برابر هزینه های دوره آموزشی درصورت استعفاء و یا اخراج 
برابر قوانین و مقررات ارتش ج.ا.ا.

10- دارابودن حداقل سن 16 سال تمام و حداکثر 23 سال )تا تاریخ 01/08/1401( و در صورت انجام 
خدمت سربازی مدت خدمت ضرورت به حداکثر سن داوطلب اضافه می شود )فرزندان شاهد، جانبازان 

از کار افتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی از شرط سن و معدل معاف می باشند(
11- حداکثر سن برای رشته خلبانی هواپیما 20 سال می باشد.
12- دارا بودن سالمت جسم و روان )برابر معاینات استخدام(.

تبصره: حداقل قد برای عموم داوطلبان 165 سانتیمتر و دید چشم برای رشته های خلبانی 10/10 و 
برای سایر رشته ها حداقل 10/8 می باشد.

نظام  و  انقالب  کشور،  امنیت  علیه  اقدام  از  ناشی  محکومیت  و  کیفری  مؤثر  محکومیت  فقدان   -13
جمهوری اسالمی ایران.

14- نداشتن عضویت یا وابستگی و هواداری از احزاب، گروه ها و سازمان های سیاسی.
15- عدم معروفیت به فساد اخالقی برابر ضوابط گزینش.

1-سپردن تعهد خدمتی برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران.
2-داشتن حداقل معدل کل دیپلم برای فارغ التحصیالن رشته های علوم تجربی و ریاضی  فیزیک 14 و 
برای دیپلم علوم انسانی 16 و حداقل معدل کتبی برای رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی 10 و 

برای دیپلم علوم انسانی 14 می باشد.
اشاره شده در سال دوم  آموزشی( حداقل معدل های  )نظام جدید  داوطلبان در حال تحصیل  برای 
متوسطه )سال یازدهم( مالک بوده و بایستی مدرک قبولی سال آخر متوسطه )سال دوازدهم( خود 
رابا شرط حداقل معدل اعالمی و حداکثر تا قبل از شروع دوره جامعه پذیری نظامی مشترک )تا تاریخ 

1402/05/11( ارائه نمایند در غیر اینصورت قبولی آنان نادیده تلقی می گردد.)فرزندان شاهد، جانبازان 
از کار افتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی از شرط سن و معدل معاف می باشند(.

** باتوجه به مفاد  بند 2 شرایط اختصاصی، داوطلبانی که درحال تحصیل در سال آخر متوسطه می باشند. 
بایستی معدل کل و کتبی مدنظر را درهنگام پذیرش نهایی ارائه نمایند. درغیر اینصورت قبولی آنان 
کان لم یکن تلقی می گردد. بویژه داوطلبان دیپلم علوم انسانی که بایستی حداقل معدل کل 16 و 

کتبی 14 را ارائه نمایند.
3- جذب داوطلبان دارای دیپلم علوم انسانی فقط جهت تحصیل در رشته های: مدیریت دفاعی دانشگاه 
امام علی )ع( نیروی زمینی )دررسته های اداری پرسنلی، دارایی، آماد، دژبان ،ترابری و..(، آمادهوایی 
کمیسردریایی  و  هوایی،مدیریت  پدافند  )ص(  االنبیاء  خاتم  و  هوایی  نیروی  ستاری  شهید  دانشگاه 

دانشگاه امام خمینی )ره( نیروی دریایی و حفاظت اطالعات دانشکده فارابی صورت می پذیرد.
 4-جهت داوطلبان رشته خلبانی هواپیما حداقل معدل کل 15 و حداقل معدل کتبی 12 می باشد.

رشته خلبانی بالگرد و پهباد معدل کل حداقل 14 و معدل کتبی حداقل 10 می باشد.
5-قبولی در آزمون علمی، معاینات پزشکی، مقاومت جسمانی و صالحیت های گزینشی.

می باشند. برخوردار  استخدام  اولویت  از  نظامیان  و  ایثارگران  جانبازان،  آزادگان،  شهدا،   6-فرزندان 
7-بسیجیان فعال، حافظان کل قرآن کریم و داوطلبان عضویابی شده از اولویت استخدام برخوردار 

می باشند.
موردنظر  و ضوابط  شرایط  داشتن  درصورت  ها  دانشگاه  سایر  در  تحصیل  به  مشغول  8-دانشجویان 

می توانند ثبت نام نمایند.
9- از پذیرفته شدگانی که دانشجوی سایر دانشگاه ها می باشند مشروط به ارائه برگه انصراف از تحصیل 

ثبت نام نهایی بعمل خواهد آمد.
10- درجه داران رسمی و پیمانی )بین درجات گروهبان یکمی تا استوار یکمی( می توانند پس از اخذ 
نیرو/  به پذیرش دردانشگاه  یا سازمان مربوط درکنکور اختصاصی شرکت و فقط مجاز  نیرو  از  مجوز 

سازمان متبوعه خود می باشند.
11- امکان استخدام دارندگان معافیت پزشکی درارتش ج.ا.ا وجودندارد.

12- امکان استخدام داوطلبان مشمول دارای اضافه خدمت سنواتی وجود ندارد.
13- نداشتن تعهد خدمتی یا استخدامی به دستگاه های دولتی و بخش خصوصی.

ج- امتیازات:
1-تحصیل در دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران )دانشگاه افسری امام علی)ع(، دانشگاه 
و  نوشهر  خمینی)ره(  امام  دریایی  علوم  دانشگاه  ستاری،  شهید  هوایی  دانشگاه  )ص(،  االنبیاء  خاتم 

دانشکده علوم و فنون فارابی( شبانه روزی می باشد.
2-پوشاک، تغذیه، آموزش، بهداشت و درمان دانشجویان رایگان می باشد.

3-به دانشجویان در طول تحصیل کمک هزینه تحصیلی پرداخت می شود.
4-دانشجویان پس از طی 7 ترم موفقیت آمیز تحصیلی به درجه ستوان دومی نائل می گردند و پس از 

دانش آموختگی به آنان دانشنامه کارشناسی در رشته مربوط اعطا می گردد.
5-فارغ التحصیالن از تسهیالت، وام های مصوب، کارت اعتباری حکمت، بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر 
برای خود و عائله تحت تکفل و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.

ثبت نام
 تقویم آزمون:

شروع ثبت نام: به زودی اعالم می گردد.
دریافت کارت آزمون: 05 الی 08 دی 1401

زمان برگزاری آزمون: 09 دی 1401

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

لینک 
https://bazarekar.ir/45914

دعوت به همکاری

ارتش جمهوری اسالمی ایران به منظور تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمان های تابعه خود جهت پاسداری ازاستقالل و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی ایران و ادامه راه شهیدان ازبین جوانان مومن، 
متدین، متعهد، عالقه مند به رزمندگی، دارای روحیه انقالبی، سلحشوری، ایثارگری و بسیجی در سراسر کشور همرزم می پذیرد. داوطلبان درحال تحصیل و دانش آموختگان رشته های ریاضی  فیزیك، علوم تجربی و علوم انسانی از طریق آزمون 

اختصاصی و مصاحبه حضوری انتخاب و به منظور فراگیری آموزش های نظامی کاربردی در دانشگاه های افسری امام علی )ع(، خاتم االنبیاء )ص(، هوایی شهید ستاری، علوم دریائی امام خمینی)ره( و فارابی مشغول به تحصیل خواهند شد.

پژوهش های بی هدف را بایستی از دایره  کار خارج کرد
دربـاره اهمیـت موضـوع مقاله محـوری و تبدیل آن به مسـئله محوری، مقـام معظم رهبری 
در دیدار جمعی از اسـتادان، نخبگان و پژوهشـگران دانشـگاه ها در سال 1397 هم تاکید کردند: 
»اقـدام دیگـر، هدفمنـد کردن تحقیقات اسـت؛ ما امـروز تحقیقاتی داریم. خـب مقاله  محوری 
در دانشـگاه مـا یـک مقوله ای اسـت، خودش یک مسـئله ای اسـت؛ یک عـّده ای مخالفند، 
یـک عـّده ای می گوینـد چـاره ای نیسـت؛ حـاال افزایش مقاالت هـم بخصـوص مقاالتی که 
مـورد اسـتناد قـرار می گیـرد، یـک آبرویی اسـت برای کشـور و عیبـی ندارد لکـن مقاالتی 
بایـد تولیـد بشـود که هدفمند باشـد. این را مـا قباًل هم گفته ایـم؛ این بحِث امروز نیسـت؛ 
سـال های قبـل هـم، هـم خـود بنـده گفتـم، هـم بعضـی از اسـاتید محترمـی کـه اینجـا 
صحبـت کردنـد ایـن را تکـرار کردنـد که تحقیقـات باید هدفمند شـود؛ ببینید نیاز کشـور 
چیسـت، خـأ کجا اسـت؛ ایـن تحقیقات، آن خـأ را برطرف بکنـد؛ این خیلی مهم اسـت. 
پژوهش هـای بی هـدف را بایسـتی از دایـره  کار خـارج کـرد البّته هـدف پژوهـش قاعدتاً دو 
چیـز اسـت: یکی رسـیدن بـه مرجعّیت علمـی و حضور در جمع سـرآمدان علـم و فّناوری، 
دّوم حـّل مسـائل کنونـی و آینـده  کشـور. اینهـا با هـم منافات هم نـدارد؛ شـنیده ام بعضی 
می گوینـد »آقـا چطـور ]منافـات نـدارد[؟ ایـن هـدف درسـت اسـت یـا آن هـدف؟« 
هـر دو هـدف درسـت اسـت. پژوهـش بایسـتی هم برای رسـیدن بـه اوج قلّه  علـم و ایجاد 
مرجعّیـت علمـی باشـد که مـا در آینـده حتماً بایـد به این نقطه برسـیم کـه مرجع علمی 

در دنیـا بـه حسـاب بیاییم، هـم باید برای حّل مسـائل جاری کشـور باشـد.«
امـا مقـام معظم رهبری اخیـراً و در دیدار نخبگان و اسـتعدادهای برتر تحصیلی بعد از چند 

سـال دوبـاره بر روی موضوع مقاله محـوری و ... تأکید کردند:
»یـک نکتـه  دیگـر که انتظار مـی رود، این اسـت که شـاخص ارزیابـی نخبه را اصـالح کنیم؛ 
امروز شـاخص ارزیابی اسـتاد و نخبه و غیره غالباً مقاالت اسـت؛ این درسـت نیسـت البّته من 
قبـاًل هـم این را گفتـه ام، من بارها تکرار کرده ام این را؛ شـاخص ها را حّل مسـئله قرار بدهید. 
مسـئله را ارائـه بدهیـد، بخواهیـد حل کننـد؛ این جمع، این گـروه نخبه، این شـخص نخبه، 
ایـن اسـتاد نخبـه، یک مسـئله ای را حل کند بـرای دسـتگاه های ذی ربط؛ این شـاخِص ارتقا 

باشـد، ایـن شـاخِص پذیـرش به عنـوان رتبه  برتر باشـد؛ این هم یک نکته اسـت.«
غفلت از نیازها و مسائل مهم کشور

مرکـز پژوهش های مجلس شـورای اسـالمی گزارشـی درباره مسـئله رویکـرد مقاله محوری 
در تحقیقات دانشـگاهی و غفلت از نیازها و مسـائل کشـور منتشـر کرده اسـت. در واقع این 
گـزارش، بررسـی رویکـرد مقاله محـوری در پژوهش هـای دانشـگاهی و عـدم توجـه به حل 
مسـائل و رفـع نیازهـای کشـور اسـت و می گوید که اساسـاً تولیـد مقاله نمی توانـد بازنمای 

واقعـی پیشـرفت علمی به شـمار می رود.
در این گزارش توصیف وضعیت موجود فعالیت های علمی کشور اینطور آمده است:

1.یکـی از نقـاط ضعـف فعالیت های علمی کشـور، »پیونـد پژوهش هـا و فعالیت های علمی 
بـا جامعـه و نیازهـای آن ضعیـف اسـت: بر پایـه داده هایی کـه در 9 ماه از یکـم فروردین تا 
پایـان آذر سـال 1399 در سـامانه ملـی ثبت پایان نامه،  رسـاله و پژوهشـگاه ایرانـداک وارد 
شـده اند، از مجمـوع 38761 پایان نامـه و رسـاله )پارسـا( ثبت شـده، 731 پارسـا )189 در 
10000( و از 21616 پیشـنهاد ثبـت  شـده، 151 پیشـنهاد )70 در 10000( تقاضامحـور 

بوده انـد.
2.یکی دیگر از نقاط ضعف فعالیت های علمی کشـور این اسـت که انتشـارات و اسـتنادات 
علمـی بـه عنـوان معیار اصلـی شـناخته می شـود: عمده دانشـگاه های کشـور شـرط دفاع 
از رسـاله دکتـری را چـاپ مقالـه قـرار داده انـد. عالوه بـر این در سـایر ارزیابی هـای علمی، 

سیاسـت مقاله پردازی و مقاله شـماری تسـلط دارد.
3.همکاری هـای علمـی بـا سـایر کشـورها ضعیـف اسـت: با بررسـی انجـام شـده میانگین 
انتشـار مسـتندات علمی مشـترک طـی پنج سـال اخیـر )2014-2018( به طور متوسـط 

سـالیانه 4 درصـد برآورد شـده اسـت.
4.تولیـدات علمـی کشـور بـه انگیزه هـای غیرموثـر وابسـته اسـت: ویژگـی اصلـی نتایـج 
پژوهش های علمی محققان کشـور، تولید مسـتندات علمی مشـترک دانشجویان با اعضای 
هیئـت علمـی در دانشـگاه ها اسـت. انگیزه هـای پشـتیبان فعالیت هـای علمی مشـتمل بر: 
ترفیـع و ارتقـای اعضـای هیئـت علمی، دریافت مجوز دفاع از رسـاله یا کسـب نمـره  برای 
دفـاع از پایان نامـه، قبولی در مصاحبه دکتری و دریافت بورس تحصیلی و اسـتخدام اسـت.

5.در شـاخص های کسـب و کار، نـوآوری و تولیـد علـم تـوازن کافـی وجود نـدارد: ایـران در 
سـال 2018 رتبه 16 تعداد مسـتندات علمی را در سـطح جهان کسـب کرد و این درحالی 
اسـت کـه در همین سـال در شـاخص جهانـی کارآفرینـی در جایگاه 72، شـاخص جهانی 
رقابت پذیـری اسـتعداد در جایـگاه 97  و در شـاخص جهانـی نـوآوری در جایـگاه 61 قـرار 
گرفـت. درصـد تعـداد اختـراع ثبت شـده نسـبت بـه تعداد اسـناد علمـی کشـور در مراجع 
بین المللـی در مجمـوع پنـج سـال )2014-2018( 0.092 درصد اسـت، بدیـن معنا که به 

ازای هـر 1000 سـند علمـی تقریبـاً 1 اختـراع بین المللی به ثبت رسـیده اسـت!
6.رویکـرد کیفـی و حـل مسـئله در آیین نامـه ارتقـای اعضـای هیئـت علمـی و پذیـرش 
دانشـجویان دکتـری ضعیف اسـت: مـاده 19 آیین نامـه دوره دکتری تخصصی شـرط دفاع 
از رسـاله دانشـجو را صرفـاً  چـاپ مقالـه علمی پژوهشـی قرار داده اسـت. در بندهـای 14 و 
15 آیین نامـه ارتقـای اعضـای هیئـت علمی ذیل مـاده 3،  فعالیت های پژوهشـی و فناوری، 
امتیـاز حاصـل از مقالـه علمـی منجـر بـه رفع مشـکالت کشـور 1.5 برابـر افزایـش درنظر 
گرفتـه اسـت،  در حالـی کـه بـرای چـاپ مقالـه در نشـریات معتبـر بین المللـی  افزایش 2 

برابـری درنظر گرفته اسـت.
7.بخش اجرایی غیردانشـگاهی )صنعتی و تولیدی(  در تولید و اسـتفاده از انتشـارات علمی، 
نقـش کم رنگی دارد: سـهم دانشـگاه ها در تولیدات علمـی حدود 91 درصد اسـت. محققان 
وابسـته بـه سـایر دسـتگاه های دولتـی 8 درصد و بخش صنعـت با سـهم 1 درصدی، نقش 

کم رنگـی در این خصـوص دارد.
در واقع از نکات باال برداشـت می شـود که ارتباط پژوهش ها و تولیدات علمی کشـور با صنعت 
و جامعـه قـوی نیسـت، در نظامات ارزیابـی، جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی و دانشـجویان 

تحصیـالت تکمیلـی تأکید بیـش از حدی بـر معیارهای کمی می شـود، میـزان همکاری های 
علمی داخلی و خارجی در سـطح پایینی قرار دارد، اجبار و الزام بر تولیدات علمی حاکم اسـت 

و در نهایـت فاصلـه بیـن پژوهش هـا و تولیدات علمی تا تولیـد ثروت و قدرت طوالنی اسـت.
سهم صادرات محصوالت و خدمات فناورانه از کل حجم صادرات کشور یک 

در صد است
در ادامـه ایـن گـزارش آمـده اسـت: رویکـرد مسـلط در فعالیت های علمی محققان کشـور، 
تولیـد مقالـه اسـت که با همه ارزشـمندی، یک مرحله ابتدایی از سلسـله مراحل پیشـرفت 
علمـی به شـمار مـی رود. به صـرف افزایش مقاالت، علم پیشـرفت نمی کند و ممکن اسـت 
تعـداد مقـاالت چندیـن برابر شـود اما در علم کشـور تحولی اساسـی روی ندهـد. از همین 
روی در سـند نقشـه جامـع علمـی کشـور »سـهم تولیـد محصـوالت و خدمـات مبتنی بر 
دانـش و فنـاوری داخلـی از تولیـد ناخالـص داخلی« بیـش از 50 درصد هدف گذاری شـده 
اسـت امـا بـا وجود حجـم بیـش از 60 هزار مقاله و سـند علمی انتشـاریافته و کسـب رتبه 
پانزدهـم جهـان در شـاخص های معتبـر بین المللی،  سـهم صـادرات محصـوالت و خدمات 

فناورانـه از کل حجـم صـادرات کشـور در سـال 2019 نزدیـک به 1 درصد بوده اسـت.

بـه نقـل از تسـنیم ایـن گـزارش می افزاید: دانشـگاه های کشـور نیـز در رقابت بـرای تولید 
مقالـه عمـاًل تبدیل بـه کارخانه تولید مقاالتی شـده اند که بـرای ارتقای بهره وری و توسـعه 
علمـی کشـور منشـا اثر نیسـتند. بـرای مثال در حالـی که کشـورهای هلند و سـنگاپور در 
سـال 2019 در شـاخص تعـداد مقاالت علمـی بین المللی هر یک به ترتیب تعـداد 64539 
و 23079 مقالـه علمـی در مجـالت بین المللـی به چاپ رسـانده اند و از نظـر رتبه تولیدات 
سـند علمـی  )هلند در جایگاه 16 و سـنگاپور 37( در جایگاه پایین تری نسـبت بـه ایران )با 
64744 سـند علمـی در رتبـه 15 جهـان( قرار دارند، لیکن در سـایر شـاخص های علمی و 
فناورانه وضعیت آن کشـورها کاماًل  متفاوت اسـت. از جمله در شـاخص صادرات محصوالت 
فناورانـه در سـال 2019، سـهم هلنـد، سـنگاپور و ایـران از کل صـادرات به ترتیـب 23.1، 
52.1، 0.8 اسـت. در شـاخص جهانـی رقابت پذیـری اسـتعداد که به فرایند جـذب، پرورش 
و نگهداشـت نخبگان علمی اشـاره دارد، در سـال 2020 رتبه هلند، سـنگاپور و ایران 6، 3 و 
102 اسـت. در شـاخص جهانی نوآوری 2020 رتبه هلند، سـنگاپور و ایران به ترتیب 5، 8 
و 67 اسـت،  نسـبت ثبـت اختراعات به سـایر مسـتندات علمـی نظیر مقاله و کتـاب در بازه 
زمانی )2014-2018( در مقیاس 1000 سـند علمی، برای کشـور هلند،  سـنگاپور و ایران 

بـه ترتیب 384، 117 و 0.092 اسـت.
وضعیـت فـوق حاکـی از ایـن واقعیت اسـت کـه مقالـه نمی توانـد بازنمای واقعی پیشـرفت 
علمی باشـد. در حال حاضر عمده دانشـگاه های کشـور شـرط دفاع از رسـاله دوره دکتری را 
انتشـار مقالـه در مجالت بین المللـی و داخلی قـرار داده اند. وضعیتی که باعث شـکل گیری 
یـک رقابـت ناسـالم بیـن دانشـگاه های کشـور نیز شـده اسـت که به جـای تمرکـز بر حل 

مسـائل کشـور، بیـش از پیش بر انتشـار مقاالت تأکیـد می کنند. 
در گـزارش مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی، آثـار و تبعـات رویکـرد حاکم بر 

فعالیت هـای علمـی کشـور به شـرح ذیل اسـت:
1.افت کیفیت آموزش

2.معطل ماندن حل مسائل کشور
3.تضعیف مهارت آموزی و بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی
4.کاربردی نشدن پژوهش ها در سایه چیرگی مقاله محوری

5.دامن زدن به تقلب علمی
6.تحت تأثیر قرارگرفتن زندگی تحصیلی و شغلی دانشجویان دکتری

از همـه ایـن مباحـث اینطور اسـتنباط می شـود که آن چیزی کـه امروز باعـث ارتقای رتبه 
و ماندگاری اسـاتید در دانشـگاه شـده،  ارتقای شـغلی اسـاتید و تبدیل شـدن آنها به نیروی 
رسـمی اسـت! در این سـازوکار، اسـاتید تمایلی به ارتبـاط با صنعت و بعـد از آن کارآفرینی 

و حـل مسـئله ندارنـد چرا که باید به سـرعت مقـاالت خـود را ارائه کنند!
البتـه ذکـر این نکته ضروری اسـت که تعـدادی از قوانیـن و آیین نامه ها در راسـتای اصالح 
ایـن رونـد غلط، تهیه، تدوین و اجرایی شـده اسـت. به عنوان مثال سـال گذشـته آیین نامه 

حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیئت علمی در دانشـگاه آزاد تصویب شـده اسـت.
دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی در زمان تصـدی معاونت تحقیقـات، فناوری و نوآوری دانشـگاه 
آزاد اسـالمی در گفت و گو با تسـنیم گفته بود: دانشـگاه آزاد اسـالمی تنها دانشـگاهی است 
کـه اجـازه داده اسـت دانشـجویان با یک محصـول دانش بنیـان از دکتری خـود دفاع کنند 
کـه ایـن محصـول فناورانـه با تأییـد معاونت علمی یـا تأیید دانشـگاه آزاد و طبـق قاعده ای 

کـه برای آن تعریف شـده اسـت، ارائه می شـود.
وی تأکیـد کـرده بـود: ایـن آیین نامه به اعضـای هیئت علمی اجـازه می دهد که ِمنتور شـده و 
کسـب و کار خـود را بـه دانشـگاه بیاورنـد و به جای آن از موظفی اسـاتید کـم می کنیم چراکه 
موظفی های دانشـگاه بسـیار زیاد، سـنگین و آزاردهنده اسـت مثالً اسـتاد در هفته باید بیش از 
20 سـاعت تدریـس کنـد. دانشـگاه آزاد ایـن موظفی اسـاتید را کاهش می دهد به شـرط آنکه 
این اسـتادان منتور شـده و هر اسـتاد به عنوان مثال 10 دانشـجو را ذیل نظر خود راهبری کند.
وزارت علـوم نیـز گام هـای موثـری برای جدا کـردن مقوله تولیـد علم و تولیـد مقاله لحاظ 
کـرده اسـت امـا همچنـان تولیـد مقالـه، یکـی از مولفه هـای جـدی ارزیابی دانشـجویان و 
اسـاتید اسـت؛ از طرفـی دیگر اجباری کردن انتشـار مقالـه ISI برای اعضـای هیئت علمی 
و ارتقای آنها باید به سـرعت برداشـته شـود و معیارهای دیگری در راسـتای مسـئله محوری 

تهیه و تدوین شـود.
آیین نامـه ارتقـای اعضای هیئت علمی دانشـگاه ها و موسسـه های آموزش عالـی باید اصالح 
شـود. تصویـب پایان نامه هـا بایـد ناظـر به مشـکالت واقعـی کشـور باشـد و پایان نامه هایی 
مـورد پذیـرش و مقبولیـت واقـع شـود کـه مسـئله ای از کشـور را حل کـرده باشـد که اگر 
ایـن امـر مهـم مـورد توجه قـرار بگیـرد تمـام پایان نامه هـا و ظرفیت هـا و پتانسـیل  فکری 
دانشـجویان و اسـاتید به سـمت مشـکالت کشـور و بعد از آن حل مسـائل مختلف خواهد 

رفت.

ضرورت امروز دانشگاه ها حرکت از »مقاله محوری » به »مسئله محوری« است؟ 

»مقالـه« نمی توانـد بازنمـای واقعـی پیشـرفت علمـی کشـور باشـد چراکه بـا وجود ۶۰ هـزار مقاله و سـند علمـی انتشـار یافته و کسـب رتبـه پانزدهم 
ایـران در جهـان در شـاخص های بین المللـی،  سـهم صـادرات محصـوالت فناورانـه از کل حجـم صادرات کشـور در سـال ۲۰۱۹ صرفـاً یك درصد بوده اسـت. 
بـه گـزارش بـازارکار، عبـور از »مقاله محـوری » و تبدیل آن بـه »مسـئله محوری« و کاربردی کردن مقـاالت، یکی از چالشـی ترین مسـائل کالن و راهبردی 

در دانشـگاه های کشـورمان اسـت کـه هنوز هم تا رسـیدن بـه این مهـم راه زیادی در پیش اسـت.
امـروز فارغ التحصیـالن دانشـگاهی بـرای رسـیدن بـه عنـوان »اسـتاد دانشـگاهی« بایـد بـه ارائـه مقالـه بپردازنـد و حتمـًا بایـد آن را در یـك ژورنال 
بین المللـی بـه ثبـت برسـانند. تـا اینجا مشـکلی نیسـت امـا مشـکل از زمانـی آغاز می شـود که ایـن مقـاالت هیچ مشـکلی از کشـور و جامعـه را حل 
نمی کنـد یـا در راسـتای حـل مشـکالت جـاری کشـور نیسـتند و صرفـًا یـك مقالـه با اهمیـت بـوده کـه در ژورنال هـای بین المللی چاپ شـده اسـت.

حرکـت و تمرکـز صددرصـدی دانشـجویان و اسـاتید بـرای ارائـه مقـاالت در ISI یك اشـتباه راهبـردی در سیسـتم آموزش عالی کشـور اسـت که باید 
هرچـه سـریع تر اصـالح شـود؛ حجـم این مقـاالت آنچنان زیاد اسـت کـه در جدیدترین آمارهـا، ایـران رتبه پانزدهـم تولید علـم را در دنیا کسـب کرده 

اسـت کـه عمـده معیار لحاظ شـده بـرای ایـن رتبه بنـدی، همین مقاالت چاپ  شـده اسـت.
رهبر انقالب در بیانات خود در دیدار شرکت کنندگان در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان در سال ۱3۹3 متذکر شدند:

»البّتـه تولیـد علـم را کـه مـا عرض کردیـم، با تولیـد مقاله نباید اشـتباه کـرد. آمارهایی کـه می دهنـد، مقاله هایی که منتشـر شـده، مقاله هـای علمی و 
بعضـًا بـاارزش و مرجـع کـه در دنیـا جنبه  مرجـع پیدا کـرده، این چیز خوبی اسـت، چیز باارزشـی اسـت اّما این همـه  قضّیه نیسـت؛ اّوالً بایـد مقاله ها 
بـه ثبـت ابـداع بینجامـد، ثانیـًا بایـد مقاله ها ناظـر به نیازهـای درونی کشـور باشـد؛ این را بایـد هم دانشـگاه ها، هـم دسـتگاه های مراکـز تحقیقاتی 

و علمـی دنبـال بکننـد؛ روی این باید تکیـه کرد.«
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دعوت به همکاری

شرکت فاتح صنعت کیمیا در راستای تامین نیروی مورد نیاز جهت انجام پروژه های جاری و توسعه  ای خود در شیراز، از متقاضیان خانم و آقا واجد شرایط به شرح زیر، دعوت به همکاری می نماید:

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

منشی/مسئول دفتر۱

 کاردانی/کارشناسی، خانم، سن ۲۵ الی ۳۵ سال
حداقل ۳ سال سابقه کار در زمینه های امور دفتری/منشی گری 

و آشنایی با امور مسافرتی
  )تهیه و رزرو پرواز، هتل و …(

 دارای فن بیان باال و روابط عمومی مناسب
متعهد، آشنایی کامل با مجموعه آفیس

حسابدار صنعتی۲

 کارشناسی وکارشناسی ارشد حسابداری صنعتی
 تسلط کامل به مباحث حسابداری صنعتی

 تسلط کامل به مجموعه آفیس و نرم افزارهای حسابداری
 آشنایی با بستن بهای تمام شده سفارش کاال

حداقل ۴ سال سابقه کار مرتبط

جمعدار اموال۳

کارشناسی و کارشناسی ارشد  ترجیحاً رشته های مدیریت و 
 حسابداری، آشنایی کامل با امور جمعداری اموال

 آشنایی کامل با نرم افزار های انبار داری
حداقل ۴ سال سابقه کار مرتبط

کارشناس عمران۴

 کارشناسی وکارشناسی ارشد مهندسی عمران
 عضویت در نظام مهندسی

 مسلط به مباحث عمرانی و نرم افزار های مربوطه
داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط

نیروی بارگیری و بسته ۵
بندی

 کاردانی/کارشناسی،آشنایی به نقشه خوانی
ICDL آشنایی کامل به 

داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط

کارمند تشریفات۶

 حداقل دیپلم، مسلط به کلیه امور پذیرایی و تشریفات
روابط عمومی قوی، دارندگان مدارک پذیرایی،میزبانی و یا 

 مهمانداری در اولویت می باشند.
 دارنده گواهینامه رانندگی و داشتن مهارت مناسب رانندگی

حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط

۷
کارشناس مهندسی 
فروش / کارشناس 

طراحی فرایند

 تسلط کامل به مفاهیم انتقال حرارت و ترمودینامیک
 مسلط به زبان انگلیسی

 آشنایی کامل با فرایند P&ID و آیزومتریک
 آشنایی با سیستم های کنترلی در کنترل فرایندها

 آشنایی کامل با نرم افزار های مرتبط با مهندسی شیمی
Excel آتسلط کامل به نرم افزار

کارشناس مهندسی ۸
فروش

 کارشناسی مهندسی مکانیک
 آشنایی کامل با مفاهیم ASME و طراحی

 تسلط کامل با زبان انگلیسی
Auto Cad  Excel تسلط کار با نرم افزارهای

کارشناس برنامه ریزی ۹
و کنترل پروژه

 کارشناسی مهندسی صنایع
 آشنا با مفاهیم برنامه ریزی و یا مفاهیم کنترل پروژه-

ICDL -MSP – P۶ – مهندسی Excel مسلط به نرم افزارهای

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

اپراتور CNC فرز۱۰

 دیپلم/فوق دیپلم، ماشین ابزار و ساخت و تولید
CNC   مسلط به نقشه خوانی صنعتی و برنامه نویسی 

 آشنایی کار با نرم افزار های
Powermill – CATIA – CAD 

حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط

تراشکار۱۱

 دیپلم/فوق دیپلم
 ماشین ابزار و ساخت و تولید
 مسلط به نقشه خوانی صنعتی

حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط

اپراتور CNC تراش۱۲
 دیپلم/فوق دیپلم، ماشین ابزار و ساخت و تولید

 برنامه نویسی تراش   CNC، کنترلر فانوک
حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط

پرسکار۱۳

 دیپلم/فوق دیپلم، ماشین ابزار و ساخت و تولید
 توانایی کار با دستگاه برس ضربه ای

 فرم دهی قطعات توسط قالب
گذراندن دوره های پرس کاری و ورق کاری

اپراتور تنش زدا۱۴

 حداقل دیپلم/کاردانی/کارشناسی
 توانایی جسمی باال

 آشنایی با ابزارآالت صنعتی
 داشتن مدارک و تجربه عناوین شغلی مرتبط

حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط

اپراتور رول ورق۱۵

اپراتور گیوتین۱۶

اپراتور خم کن۱۷

اپراتور CNC عدسی ۱۸
)عدسی زن(

 حداقل دیپلم، آشنایی با نقشه خوانی
توانایی جسمی باال، آشنایی با ابزارآالت صنعتی

کارشناس کامپیوتر۱۹

 کارشناسی/ کارشناسی ارشد در رشته کامپیوتر)نرم افزار(
BPM و SQL SERVER آشنا به نرم افزارهای 

 تحلیل رویه های سازمانی
فن بیان باال / مهارت ارتباطی مناسب

نقاش صنعتی/سند ۲۰
بالست کار

 حداقل دیپلم، توانایی جسمی باال
توانایی و داشتن مهارت کار با ابزارآالت نقاشی صنعتی

 و سند بالست، حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط

 حداقل دیپلم، توانایی جسمی باالجوشکار۲۱
آشنایی با ابزارآالت صنعتی

مونتاژکار۲۲

برشکار هواگاز۲۳

فیترکار۲۴

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

کارشناس تولید۲۵

 کارشناسی/ کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
 آشنایی با انواع مبدل های حرارتی،آشنایی با پایپینگ

 آشنایی با فرایند های جوش
 آشنایی با نرم افزارهای مربوط به رشته مکانیک

 مسلط به مجموعه آفیس
 سابقه کار مرتبط حداقل ۳ سال

حداکثر سن ۴۰ سال

کارشناس کنترل ۲۶
کیفیت

 کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی متالوژی/ مهندسی مکانیک
ASME -ASTM- API آشنایی با استانداردهای 

 AutoCAD -مجموعه Office ،توانایی کار با نرم افزارهای
Mechanical، آشنایی با استاندراد های ساخت تجهیزات 

نفت، گاز و پتروشیمی، مسلط به زبان انگلیسی

 دارا بودن مدارک مربوط به تاسیساتنیروی تاسیساتی۲۷
انجام دوره های مرتبط و دارای سابقه کار

نگهبان حراست۲۸
 حداقل دیپلم، داشتن سالمت جسمانی

 داشتن قد و وزن مناسب
۵ الی ۱۰ سال سابقه کار نگهبانی و حراست

نیروی خدماتی )نظافت ۲۹
و…(

 حداقل دیپلم، داشتن سالمت جسمانی
 داشتن تجربه و مهارت نظافتی و دیگر امور خدمات

داشتن حداقل ۲ سال سابقه کاری مرتبط

 کلیه داوطلبین می بایست از نظر جسمانی سالم باشند.
 کارخانه واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز می باشد.

متقاضیان واجد شرایط که در شهر شیراز سکونت دارند در اولویت 
 قرار خواهند داشت.

در صورت سکونت در دیگر شهر ها، مسئولیت تأمین محل اقامت در شهر
  شیراز و همچنین ایاب و ذهاب بر عهدۀ متقاضی می باشد.

واجدین شرایط که دارای مدرک فنی و حرفه ای می باشند در اولویت 
استخدام هستند.

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های اعالم شده در بخش اطالعات 
تماس، ارتباط حاصل نمایند. )لطفاً تماس گرفته نشود و رزومه را فقط در پیامک 

)sms( و یا ایمیل ارسال فرمایید(
پیامک۰۹۱۷۷۰۸۳۸۰۷

hro@fatehsanat.com
لینک :

https://bazarekar.ir/46150 

اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  کار  روابــط  معاونــت 
کــرد.  ابــالغ  را  کارگاهــی«  درون  ســازش  »دســتورالعمل 

بــه گــزارش بــازارکار از وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
جمهــوری  کار  قانــون   ۱۵۷ مــاده  در  مقــرر  حکــم  باتوجه بــه 
اســالمی ایــران کــه عنــوان می کنــد، هرگونــه اختــالف فــردی بیــن 
ــون  ــن قان ــرای ای ــی از اج ــه ناش ــوز ک ــا کارآم ــر ی ــا و کارگ کارفرم
موافقت نامه هــای  کارآمــوزی،  قــرارداد  کار،  مقــررات  ســایر  و 
ــه اول  ــد، در مرحل ــته جمعی کار باش ــای دس ــا پیمان ه ــی ی کارگاه
ــوز  ــا کارآم ــر ی ــا و کارگ ــن کارفرم ــتقیم بی ــازش مس ــق س از طری
و یــا نماینــدگان آنهــا در شــورای اســالمی کار و درصورتی کــه 
ــق انجمــن صنفــی  شــورای اســالمی کار در واحــدی نباشــد از طری
ــل  ــا حل وفص ــران و کارفرم ــی کارگ ــده قانون ــا نماین ــران و ی کارگ

ــد. ــد ش خواه
ــول  ــر حص ــی ب ــور مبن ــاده مذک ــرای م ــوص اج ــن، در خص بنابرای
یــا  یــا کارآمــوز و  بیــن کارفرمــا، کارگــر و  ســازش مســتقیم 
ــالف  ــل اخت ــع ح ــوا در مراج ــه دع ــل از اقام ــان قب ــدگان آن نماین
بــه شــرح ذیــل  کار، »دســتورالعمل ســازش درون کارگاهــی« 
ابــالغ شــد: دســتورالعمل شــورای ســازش ســابق بــه شــماره 
ــود  ــه در آن وج ــی ک ــل ایرادات ــه دلی ــورخ ۱۳۷۸/۵/۵ ب ۴۶۹۹۵ م
 ۱۳۹۲/۳/۱۳ مــورخ   ۱۷۴ شــماره  دادنامــه  به موجــب  داشــت 
هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری ابطــال و پــس از طــرح 
موضــوع در جلســات مشــترک بــا شــرکای اجتماعــی و قضــات 
پیش نویــس  متــن  خبــره  کارشناســان  و  اداری  عدالــت  دیــوان 
ــه  ــاد دادنام ــاظ مف ــا لح ــی ب ــازش درون کارگاه ــتورالعمل س دس
ــاون،  ــر تع ــب وزی ــه تصوی ــت اداری ب ــوان عدال ــی دی ــات عموم هی

کار و رفــاه اجتماعــی رســید.
ــری و  ــات کارگ ــه اختالف ــیدگی ب ــی رس ــتورالعمل ابالغ ــر دس براب
ــوا  ــرح دع ــل از ط ــون کار قب ــاده ۱۵۷ قان ــوع م ــی موض کارفرمای
ــون کار در  ــم قان ــل نه ــوع فص ــالف کار موض ــل اخت ــع ح در مراج
تشــکل کارگــری مســتقر در کارگاه ذی ربــط انجــام خواهــد گرفــت 
ــالف  ــن اخت ــن طرفی ــازش فی مابی ــول س ــدم حص ــورت ع و در ص
ــررات  ــق مق ــرح و مطاب ــالف کار مط ــل اخت ــع ح ــوع در مراج موض

ــد. ــد ش ــم خواه ــاذ تصمی ــیدگی و اتخ کار رس
ــا  ــوز و کارفرم ــر، کارآم ــن کارگ ــالف بی ــورت اخت ــاده ۱- در ص  م
ــور  ــراد مذک ــن، اف ــن طرفی ــتقیم بی ــازش مس ــول س ــدم حص و ع
از طــرح  قبــل  و  قانــون کار   ۱۵۷ مــاده  اجــرای  مکلف انــد، در 
ــر  ــی ب ــود مبن ــت خ ــالف کار، درخواس ــل اخت ــع ح ــوا در مراج دع
ــه تشــکل کارگــری مســتقر در کارگاه )شــورای  ایجــاد ســازش را ب

اســالمی کار، انجمــن صنفــی کارگــران، نماینــده کارگــران کارگاه( 
ــه دهنــد. در کارگاه هایــی کــه تشــکل کارگــری در آن تشــکیل  ارائ
ــه  ــع، مراجــع حــل اختــالف کار ب ــا تقاضــای ذی نف نشــده اســت، ب

دعــوا رســیدگی می کننــد.
ــم  ــق ســازش، مســتلزم تقدی ــاده ۲ - حل وفصــل اختــالف از طری م

درخواســت کتبــی بــه تشــکل کارگــری مســتقر در کارگاه اســت.
مــاده ۳- تشــکل کارگــری مســتقر در کارگاه مکلــف اســت حداکثــر 
ــه  ــخ وصــول درخواســت نســبت ب ظــرف مــدت ۵ روز کاری از تاری

تشــکیل جلســه ســازش اقــدام کنــد.
مــاده ۴- تشــکل کارگــری مســتقر در کارگاه کتبــاً از کارفرمــا، 
ــه  ــوت ب ــازش دع ــه س ــرکت در جلس ــرای ش ــوز ب ــا کارآم ــر ی کارگ

ــی آورد. ــل م عم

ــکیل  ــازش تش ــه س ــرر، جلس ــد مق ــرف موع ــه ظ ــاده ۵- چنانچ م
نشــده و یــا ســازش حاصــل نشــود، تشــکل کارگــری مســتقر 
و  کــرده  صورت جلســه  را  ســازش«  »عــدم  موضــوع  کارگاه  در 
ــوا در  ــرح دع ــه و ط ــرای ارائ ــا ب ــوز و کارفرم ــا کارآم ــر ی ــه کارگ ب

مراجــع حــل اختــالف کار تحویــل می دهــد.
ــتقر  ــری مس ــکل کارگ ــازش، تش ــول س ــورت حص ــاده ۶- در ص م
ــازش  ــد، س ــه« می کن ــازش نام ــم »س ــه تنظی ــادرت ب در کارگاه مب
ــا کارآمــوز و کارفرمــا و نماینــده  ــه امضــای کارگــر ی ــور ب نامــه مزب
ــدگان تشــکل کارگــری مســتقر در کارگاه خواهــد رســید.  ــا نماین ی

ســازش نامــه صــادره قطعــی و الزم االجــرا اســت.
ماده ۷-  در ســازش نامه مراتب ذیل درج می شــود:

کارگاه نام  الف- 

انشا تاریخ  ب- 
ج- نام و نام خانوادگی و شــماره ملی و نشــانی طرفین ســازش

موضوع سازش د- 
ــر در  ــری حاض ــکل کارگ ــدگان تش ــا نماین ــده ی ــامی نماین ه- اس

ــازش ــه س جلس
ــک  ــه ی ــم می شــود ک ــه در ســه نســخه تنظی ــاده ۸- ســازش نام م
نســخه بــه کارگــر و یــک نســخه بــه کارفرمــا تحویــل شــده و یــک 

ــود. ــی می ش ــری بایگان ــزد تشــکل کارگ ــز در ن نســخه نی
مــاده ۹- چنــان چــه موضــوع ســازش قطــع رابطــه کارگــر باشــد و 
طرفیــن در خصــوص قطــع رابطــه و انجــام تسویه حســاب بــه توافــق 
ــودن آن  ــرارادی ب ــا غی ــر و ارادی ی ــکاری کارگ ــخ بی ــند، تاری برس
ــب  ــن صــورت، چنانچــه مرات ــود. در ای ــه درج می ش ــازش نام در س
بیــکاری و نحــوه آن از نظــر غیــرارادی بــودن مــورد تأییــد کمیتــه 
مشــترک دونفــره بیمــه بیــکاری قــرار گیــرد، در صــورت دارابــودن 
ــتحق  ــده مس ــکار ش ــررات، بی ــون و مق ــرر در قان ــرایط مق ــایر ش س

ــود. دریافــت مقــرری بیمــه بیــکاری خواهــد ب
ــه  ــازش نام ــاد س ــرای مف ــن از اج ــه طرفی ــاده ۱۰- درصورتی ک م
ــن  ــک از طرفی ــر ی ــراض ه ــورت اعت ــا در ص ــد ی ــودداری کنن خ
بــه ســازش، مراجــع حــل اختــالف کار بــه موضــوع رســیدگی 

. می کننــد
فراینــد  بررســی  بــه  کار  اختــالف  حــل  مراجــع   -۱۱ مــاده 
ــررات  ــن و مق ــر قوانی ــرده و چنانچــه ســازش براب ــدام ک ســازش اق
رأی  صــدور  بــه  مبــادرت  آن  اســاس  بــر  باشــد،  به عمل آمــده 
ــازش  ــال س ــه ابط ــبت ب ــورت نس ــن ص ــر ای ــرد؛ در غی ــد ک خواهن
ــر قوانیــن و مقــررات رأی مقتضــی صــادر  نامــه اقــدام کــرده و براب

. می کننــد
ــا  ــوز و کارفرم ــر، کارآم ــن کارگ ــالف بی ــه اخت ــاده ۱۲- چنانچ م
ناشــی از تصمیــم کمیتــه انضباطــی باشــد، طرفیــن مکلف انــد 
کارگاه  در  را  ســازش  فراینــد  دســتورالعمل  ایــن  مــواد  طبــق 
ســپری کــرده و ســپس در صــورت لــزوم در مراجــع حــل اختــالف 

ــد. ــوا کنن ــه دع کار اقام
ــتان ها  ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــران کل تع ــاده ۱۳-  مدی م
مســئول حســن اجــرای ایــن دســتورالعمل بــوده و نســبت بــه 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای تشــکالت کارگــری مســتقر در 

می کننــد. اقــدام  کارگاه 
ــام در اجــرای  ــالف و ابه ــه اخت ــروز هرگون ــاده ۱۴- در صــورت ب م
ــت  ــران خدم ــط کار و جب ــر اداره کل رواب ــتورالعمل، نظ ــن دس ای

ــود. ــد ب ــاع خواه الزم االتب

»دستورالعمل سازش درون کارگاهی« ابالغ شد
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت )مهندسین مشاور( در زمینه نفت و گاز 
جهت تکمیل کادر مهندسی خود در بخش های تجهیزات 
دوار و ثابت، از کارشناسان و واجدین شرایط ذیل جهت 

فعالیت در دفتر تهران دعوت به همکاری می نماید:
دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تجهیزات دوار:، دارای ۶ الی ۸ سال سابقه کار در زمینه 
 طراحی تجهیزات دوار )پمپ،کمپرسور و…(

 مسلط به استاندارد های:
 API ،۶10 API ۶17 و سایر استانداردهای مرتبط

مسلط به زبان انگلیسی،  مسلط به تهیه مدارک فنی و 
بررسی مدارک سازندگان، تجهیزات ثابت:دارای ۶ الی ۸ سال 

سابقه کار در زمینه طراحی مخازن تحت فشار ، مخازن 
ذخیره، مبدل های حرارتی…در پروژه های نفت، گاز و 

 پتروشیمی،مسلط به استاندارد های:
۶20 API ،۶50 Asme Sec.VIII، API 

 TEMA، مسلط به زبان انگلیسی
 مسلط به نرم افزارهای طراحی تجهیزات ثابت و نقشه کشی

 -مسلط به تهیه مدارک فنی و بررسی مدارک سازندگان
 متقاضیان، رزومه کاری خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:

kangansahelomid@gmail.com
https://bazarekar.ir/46304

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت  های گروه رزموند فعال در زمینه نفت، 
گاز و پتروشیمی

 به یک متخصص در حوزه فوق با ۳ سال سابقه کار 
مرتبط برای دفتر تهران بصورت

 تمام وقت نیاز دارد:
مهندس سیویل

 مسلط به تهیه نقشه های محوطه سازی، 
underground، جمع آوری آب های سطحی، 
مسیرهای دسترسی و … آشنا به نقشه کشی با 
اتوکد، دارای مدرک مهندسی عمران، عمران راه، 

عمران سازه و یا معماری
عالقمندان لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل

  hr@rosemond-emi.com 
ارسال فرمایند.

لینک :
https://bazarekar.ir/46301 

بی توجهی به علوم پایه از کجا ناشی می شود؟
ــاالری  ــی و فن س ــم فن گرای ــوع فه ــک ن ــعه ی ــا از توس ــم م ــع فه در واق
ــس از آن،  ــا پ ــت ت ــکل گرف ــون ش ــه دارالفن ــدا ک ــان ابت ــت. از هم اس
رشــته های فنــی پیشــگام توســعه در حــوزه  فکــر و اندیشــه معرفــی شــدند. 
بابــت همیــن موضــوع اســت کــه ارزش رشــته های کاربــردی مثــل فنــی 
ــه  ــه رشــته های نظــری و پای ــا پزشــکی نســبت ب ــی ی و مهندســی، تجرب
ــی کــه ارتباطــی  ــه هــم آن های بیشــتر اســت. در رشــته های نظــری و پای
بــا رشــته های فنــی دارنــد مثــل ریاضــی، زیســت، شــیمی و... ارزشــمندتر 
ــرار می گیــرد  ــوم انســانی ق هســتند و در آخــر هــم رشــته های هنــر و عل

ــگاه می شــود. ــه آن هــا ن ــوان تفنــن ب ــه عن کــه ب

ــه  ــل چ ــن می ــم؟ ای ــی مواجه ای ــی فن زدگ ــا نوع ــا ب ــی م یعن
ــی دارد؟ علت

یــک اســتعاره ای در تاریــخ علــم وجــود دارد بــه عنــوان »درخــت علــم«. 
ــن اســتعاره  ــد. در ای ــم می کن ــن اســتعاره کمــک بســیاری در فهــم عل ای
می گوینــد علــم؛ ریشــه ها، تنــه و محصوالتــی دارد. مــا فقــط بــه 
ــاوری و  ــون، فن ــن فن ــه همی ــم ک ــان داده ای ــه نش ــم توج ــوالت عل محص
ــه آن ریشــه ها بســیار کــم توجــه کرده ایــم.  ــردی می شــود و ب علــوم کارب
کشــور مــا یــک کشــور نفتــی اســت و بــا پــول نفــت در حــال توســعه پیــدا 
ــول درآوردن فکــر کنیــم،  ــرای پ کــردن هســتیم، بنابرایــن الزم نیســت ب
چــرا کــه پــول حاضــر اســت تــا مــا توســعه پیــدا کنیــم. بــه دلیــل همیــن 

نــوع ســاختار می رویــم ســراغ آن چیزهایــی کــه بــازده  زودتــری دارنــد.

آمــوزش و پــرورش کشــور در بحــث هدایــت تحصیلــی 
دانش آمــوزان در گرایــش بــه ایــن نــوع رشــته ها چــه 
ــق  ــد از طری ــل می توان ــن می ــاح ای ــا اص ــهمی دارد و آی س

ــرد؟ ــورت گی ــاد ص ــن نه ای
بایــد گفــت در حقیقــت بیــرون از فضــای آمــوزش و پــرورش و در 
ــل  ــود دارد! و دلی ــازده وج ــته های زودب ــمت رش ــه س ــا ب ــه تقاض جامع
ــت  ــتر اس ــته هایی بیش ــن رش ــمت چنی ــه س ــوق ب ــش و س ــه گرای اینک
ــی  ــود خیل ــالح نش ــه اص ــر جامع ــردد. اگ ــه برمی گ ــای جامع ــه تقاض ب
ــه  ــردی ک ــام داد. ف ــرورش کاری انج ــوزش و پ ــل آم ــوان در داخ نمی ت
ــه ســمت رشــته های  ــد ب ــا خــودش می گوی قصــد انتخــاب رشــته دارد ب
علــوم انســانی بــروم کــه چــه کنــم؟! بــرای مثــال در کــدام اطالعیــه کاری 

می گوینــد مــا دو متخصــص تاریــخ می خواهیــم؟

یعنی ابتدا اصاح باید از جامعه صورت گیرد؟
ــگاه  ــته ها جای ــود و رش ــالح ش ــد اص ــه بای ــدا جامع ــع ابت ــه، در واق بل

ــد. ــدا کنن پی

ایــن اصــاح در جامعــه بــرای نیــل از رشــته های زودبــازده بــه 
ــکل  ــه ش ــه چ ــانی ب ــوم انس ــر و عل ــته های نظری ت ــمت رش س

صــورت خواهــد گرفــت؟
یکــی از کارهایــی کــه می شــود در ایــن زمینــه انجــام داد موضــوع 
پیوســت نگاری اجتماعــی و فرهنگــی اســت. اگــر پیوســت نگاری بــه 
معنــی ایــده آل آن جــدی گرفتــه شــود ســبب خواهــد شــد یــک جمعیــت 
ــن موضــوع مختــص  ــد. ای ــرار بگیرن ــن موضــوع ق ــر ای ــادی تحــت تأثی زی

شــهرداری ها نیســت.
بــرای مثــال یــک کارخانــه  فــوالد را در نظــر بگیریــد. ایــن کارخانــه بایــد 
بحــث اجتماعــی و فرهنگــی در کنــار خــود داشــته باشــد. از همیــن طریــق 
ــرورش  ــوزش و پ ــد. آم ــدا می کنن ــت پی ــانی اهمی ــوم انس ــته های عل رش
ــرای توســعه و نوســازی  می خواهــد مدرســه بســازد در همیــن موضــوع ب
مــدارس بایــد یــک دســتگاه مطالعــات اجتماعــی وجــود داشــته باشــد. مــا 

ــای  ــته حوزه ه ــی«. در گذش ــاری آموزش ــام »معم ــه ن ــم ب ــوزه ای داری ح
ــال  ــه در ح ــی ک ــا مدارس ــتند. ام ــود را داش ــاص خ ــاری خ ــه معم علمی
حاضــر می ســازیم شــبیه اداره اســت. یعنــی گویــا مــا یــک فــرم و قالبــی 
ــوزش،  ــه آم ــی ک ــم. در حال ــم بکنی ــه کار در آن می توانی ــه هم ــم ک داری
محیــط و فضــای خــاص خــودش را می خواهــد و بروکراســی نیــز فضــای 
مختــص بــه خــود را طلــب می کنــد. بایــد دانســت کــه فضــا روی 
ــن دســت  ــه ای ــژه دارد. خــب، ب ــر وی ــا اخــالق تأثی بروکراســی، تربیــت ی
مــوارد چــه کســانی بایــد توجــه کننــد؟ رشــته های علــوم انســانی هســتند 

کــه بایــد متصــدی ایــن امــور شــوند و بــه آن توجــه کننــد.

مرحله  حیاتی این اصاح، فهم اجتماعی از امور است؟
ــانی  ــی و انس ــز اجتماع ــه چی ــه هم ــم ک ــم کنی ــن را فه ــد ای ــدا بای ابت
ــش  ــه برای ــت ک ــان اس ــاد آن زم ــاق افت ــوع اتف ــن موض ــر ای ــت. اگ اس
ــی هــر کاری  ــردی در هــر جای ــع هــر ف ــزی می کنیــم. آن موق برنامه ری
ــان  ــن زم ــی دارد. در ای ــگاه اجتماع ــک ن ــد ی ــام ده ــت انج ــه خواس ک
ــد  ــدا می کن ــی پی ــک ارج و قرب ــه ی ــانی در جامع ــوم انس ــه عل اســت ک
و نیــاز می شــود. آن موقــع موضوعیــت دارد کــه دانش آمــوزان بــه 
ــه رشــته های  ــد. امــا در حــال حاضــر ورود ب ســمت علــوم انســانی برون
علــوم انســانی بــرای یــک دانش آمــوز موضوعیتــی نــدارد و حتــی 
ــن  ــت. م ــرر اس ــک ض ــانی ی ــوم انس ــه عل ــت ورود او ب ــوان گف می ت
خــودم دانشــجویانی از رشــته جامعه شناســی دارم کــه در کالس از 
ــم  ــجویان خان ــی دانش ــور دارد و مابق ــا حض ــک آق ــط ی ــا فق ــن آن ه بی
هســتند. ایــن خانم هــا بــرای چــه آمده انــد؟ چنــد نفــر از این هــا 
ــود  ــب می ش ــگاه موج ــان در دانش ــا حضورش ــوند؟ تنه ــتخدام می ش اس
ــه   ــخ و جامع ــگ، تاری ــه فرهن ــبت ب ــی نس ــود! یعن ــراب ش ــان خ ذهنش

خــود بیگانــه می شــوند واز دانشــگاه می رونــد.

یعنی ما به امور مختلف باید از دید اجتماعی بنگریم؟
ــد  ــد باش ــن دی ــا ای ــد ب ــود بای ــام ش ــد انج ــه می خواه ــه، کاری ک بل
ــبت  ــد نس ــد بای ــن دی ــت. و ای ــی اس ــل اجتماع ــک عم ــن کار ی ــه ای ک
بــه هــر عملــی صــورت گیــرد. یعنــی پل ســازی، خیابان ســازی، 
ــن  ــک بی ــد. تفکی ــی دی ــد اجتماع ــی را بای ــه و... همگ ــاخت کارخان س
ــم. ذیــل  ــی را بایــد در ذهــن از بیــن ببری فرهنگــی، اجتماعــی و عمران
ــر اجتماعــی اســت. در همیــن  ــن بحــث حتــی ریاضــی هــم یــک ام ای
ــه  ــت ب ــته اس ــی نوش ــدری« کتاب ــدم حی ــین مق ــای »غالمحس ــاب آق ب
عنــوان »جامعه شناســی اثبــات ریاضــی«. اثبــات ریاضــی خــودش یــک 
موضــوع اجتماعــی اســت. یعنــی در هــر جامعــه همیــن فرمــول »دو دو 

ــاوت اســت. ــا« متف ــار ت ــا چه ت

نوید سرادار

گفتگو با معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات؛

آیا گرایش به علوم زودبازده در جامعه  افزایش یافته است؟ 

ــدام  ــر ک ــف ه ــوم مختل عل
ــت  ــرای حرک ــان را ب ــاز انس ــطوحی از نی س

پوشــش می دهنــد. برخــی علــوم در ظاهــر و کوتاه مــدت 
بــازده دارنــد و هرچــه بــه ســمت علــوم نظری تــر و پایــه حرکــت 

ــق و  ــذارد و عم ــش می گ ــه کاه ــودن رو ب ــازده ب ــن زودب ــم ای می کنی
ــود.  ــتر می ش ــائل بیش ــه یابی مس ریش

ــت  ــوان دس ــده اند. نمی ت ــی ش ــان طراح ــرفت انس ــت و پیش ــرای حرک ــوم ب عل
روی علمــی گذاشــت کــه ایــن گــزاره را مقصــد نکــرده باشــد. بــا وجــود ایــن، علــوم 

ــد.  ــش می دهن ــت پوش ــرای حرک ــان را ب ــاز انس ــطوحی از نی ــدام س ــر ک ــف ه مختل
برخــی علــوم در ظاهــر و کوتاه مــدت بــازده دارنــد و هرچــه بــه ســمت علــوم نظری تــر 
ــذارد و عمــق و  ــه کاهــش می گ ــودن رو ب ــازده ب ــن زودب ــم ای ــت می کنی ــه حرک و پای

ــود. ــتر می ش ــائل بیش ــه یابی مس ریش
در کشــور مــا حرکــت و ســوق بــه ســمت علــوم زودبــازده بیشــتر از علــوم انســانی، 
ــر  ــار ه ــه در کن ــی ک ــا زمان ــد ت ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت. منته ــه اس ــری و پای نظ

ــت  ــانی اس ــوم انس ــته از عل ــه برخاس ــی ک ــی و تمدن ــی درک تاریخ علم
ــوم  ــی عل ــد غای ــه مقص ــرفت ک ــت و پیش ــد حرک ــته باش ــود نداش وج

ــد. ــد ش ــور نخواه ــت منظ اس
با دکتر میثم مهدیار، معاون پژوهشی پژوهشگاه  ازهمین رو 

فرهنگ، هنر و ارتباطات به گفت وگو نشسته ایم.

دعوت به همکاری

زمان ثبت نام
زمان ثبت نام متقاضیان آزمون کارگزاری گمرکی از روز چهارشنبه مورخ 
11/0۸/1401 لغایت روز سه شنبه مورخ 1401/0۸/17 میباشد. ضمناً 
شرایط متقاضیان شرکت در آزمون و دریافت پروانه کارگزاری گمرکی 
مطابق ذیل میباشد. )مستفاد از ماده 1۹1 آیین نامه قانون امور گمرکی 

)آ.ق.ا.گ( مصوب 1۳۹1/12/۶(
4-1-1- دارا بودن تابعیت ایران

4-1-2- فاقد سو پیشینه کیفری
4-1-۳- فاقد سابقه قاچاق گمرکی با گواهی گمرک ایران

4-1-4- دارا بودن حداقل مدرک کاردانی در رشته های امور گمرکی یا 
حداقل کارشناسی در سایر رشته ها

4-1-5- دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه
4-1-۶- کارمند دولت نباشد

4-1-7- داشتن حداقل سن بیست و پنج سال تمام متقاضیان در روز شروع ثبت 
نام آزمون در سایت سازمان سنجش آموزش کشور )به عبارتی دیگر، می بایست 

سن متقاضیان در تاریخ 1401/0۸/11 حداقل بیست و پنج سال تمام باشد(.
تبصره 1: افراد واجد شرایط مفاد تبصره 2 ماده 1۹1 آیین نامه اجرایی 

قانون امور گمرکی میتوانند در این آزمون شرکت نمایند.
تبصره 2: در مورد اشخاص حقوقی، مدیر عامل یا رییس هیئت مدیره آنها 

باید دارای شرایط یاد شده در سند حاضر باشد.
مدارک مورد نیاز

4-2-1- تکمیل تقاضانامه اینترنتی
4-2-2- پرداخت هزینه ثبت نام آزمون به مبلغ 1/۸00/000 )یک میلیون 
و هشت صد هزار( ریال بصورت الکترونیکی از طریق درگاه اطالع رسانی 

سازمان سنجش آموزش کشور
عکس  قطعه  یک  میبایست  متقاضی  شده:  اسکن  عکس  فایل   ۳-2-4
پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ثبت نام 

اینترنتی آماده نماید.
4-2-4- عکس ۳×4 که در سال جاری گرفته شده باشد )عکس تمام رخ(

4-2-5 عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.
و  پیکسل   400×۳00 حداکثر  باید  شده  اسکن  عکس  اندازه   -۶-2-4

حداقل 200×۳00 باشد.
اثر مهر، منگنه و  باید واضح، مشخص و فاقد  4-2-7- تصویر متقاضی 

هرگونه لکه باشد.
4-2-۸- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 70 کیلوبایت بیشتر باشد.

4-2-۹- حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
4-2-10 تا حد امکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره 1: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تبصره 2: درصورت ارسال عکس  غیر معتبر، ثبت  نام متقاضی  باطل  شده 

و حق  شرکت  در آزمون از وی سلب  می گردد.
یادآوری مهم : با توجه  به  مشکالت به  وجود آمده در آزمون های قبلی ، 
در خصوص اشتباه در ارسال عکس  متقاضیان، که  این  موضوع اکثرا برای 
متقاضیانی  رخ داده است  که  ثبت  نام آنان توسط  دیگران انجام شده است ، 
تاکید می  گردد که  عالوه بر کنترل اطالعات ثبت  نامی ، حتما نسبت  به  

کنترل عکس  ارسالی  دقت  نمایید تا عکس  متقاضی  دیگری به  جای عکس  
شما الصاق نگردد. بدیهی  است  که  در صورت ارسال عکس  اشتباهی  از 
طرف فرد متقاضی ، فرد به  عنوان متخلف  تلقی  و مطابق  مقررات با وی 

رفتار خواهد شد.
نحوه ثبت نام

داشتن  شرایط   در صورت  آزمون  در  نام  ثبت   متقاضیان  کلیه    -1-۳-4
مندرج در اطالعیه  باید از روز چهارشنبه  مورخ 1401/0۸/11 لغایت  روز 
سنجش   سازمان  رسانی   اطالع  درگاه  به   مورخ 1401/0۸/17  سه شنبه  
آموزش کشور به  نشانی  سایت سازمان سنجش مراجعه  و ضمن  مطالعه  
دقیق  اطالعیه  آزمون نسبت  به  ثبت  نام اقدام نمایند. در پایان ثبت  نام به  
هر یک  از متقاضیان کد رهگیری ارائه  خواهد شد که  متقاضیان الزم است  
تا پایان تمامی  مراحل  آزمون این  کد را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً 
یادآور می شود ثبت نام منحصراً به  صورت الکترونیکی  می باشد و متقاضیان 
الزم است  از طریق  درگاه اطالع رسانی  مذکور نسبت  به  ثبت  نام در آزمون 
اقدام نمایند. ثبت  نام به  غیر از روش فوق غیر قابل  قبول بوده و این  دسته  

از متقاضیان مجاز به  شرکت  در آزمون نمی باشند.
4-۳-2- پرداخت  وجه  ثبت  نام به  مبلغ  1۸0/000 تومان )یک  میلیون 
بانکی   کارتهای  طریق   از  الکترونیکی   صورت  به   ریال(  هزار  صد  هشت  

متصل  به  شبکه  شتاب اقدام نمایند.
4-۳-۳- متقاضیان باید در مهلت  تعیین  شده نسبت  به  ثبت  نام اقدام 
نموده و از موکول نمودن آن به  روزهای پایانی  خودداری نمایند. به  ثبت  
نامهای ناقص  ترتیب  اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی  به  هیچ  وجه  

مسترد نمی  گردد.
برگزاری آزمون

آموزش  توسط  سازمان سنجش   اعالمی   آزمون در محل   برگزاری  زمان 
کشور روز جمعه  مورخ 1401/0۹/11 می باشد. ضمناً مجموع 120 سوال 
در قالب  یک  دفترچه ، با سرفصل های ذیل ، با ضرایب  1 و با لحاظ نمره 

منفی  خواهد بود.
4-4-1-  قانون امور گمرکی  و آیین نامه  اجرایی  آن )مصوب ۹0(

4-4-2- مقررات صادرات و واردات و آیین نامه  اجرایی  آن )سال  1401(
4-4-۳- اصول طبقه بندی کاال

4-4-4 تعیین  ارزش کاال
جهوری  قلمرو  از  خارجی   کاالی  عبور  و  نقل   و  حمل   قانون   -5-4-4

اسالمی  ایران و آیین نامه  اجرایی  آن
4-4-۶- قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )آخرین  اصالحات و الحاقات بعدی(

4-4-7 قانون مناطق  آزاد و ویژه اقتصادی و آیین  نامه های مرتبط 
4-4-۸- آشنایی  با سامانه های تجارت خارجی 

4-4-۹- اینکوترمز 2020 )اصطالحات بین  المللی  بازرگانی (
یادآوری مهم : مواد آزمون ۳-4-4 اصول طبقه بندی کاال و 4-4-4 تعیین  
ارزش کاال بر اساس قانون امور گمرکی  و آیین نامه  اجرایی  آن )مصوب ۹0( 
و مقررات صادرات و واردات و آیین نامه  اجرایی  آن )سال 1401( می  باشد.

زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت
کارت شرکت  در آزمون از روز سه  شنبه  مورخ 1401/0۹/0۸ برای مشاهده 
و پرینت  بر روی درگاه اطالع رسانی  سازمان سنجش  آموزش کشور به  

نشانی  سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت . آزمون در روز جمعه  
با توجه  به  آمار شرکت  کنندگان، حسب  مورد در  مورخ 11/0۹/1401 
مراکز استان و شهرستان برگزار خواهد شد. ساعت  شروع و محل  برگزاری 
آزمون بر روی کارت شرکت  در آزمون درج و به  هنگام پرینت  کارت به  

آگاهی  متقاضیان خواهد رسید.
اعالم نتایج  آزمون )اولیه (

اعالم نتایج  اولیه  آزمون حداکثر 40 روز کاری پس  از برگزاری آزمون توسط  
رسانی سازمان  اطالع  درگاه  طریق   از  و  کشور  آموزش  سازمان سنجش  
مذکور خواهد بود. ضمناً داوطلبانی  که  حداقل  هفتاد درصد )70%( امتیاز 
میانگین  نمرات یک  درصد )1%( حائزان باالترین  امتیاز را کسب  کنند به  

عنوان پذیرفته  شده، جهت  طی  مراحل  مقتضی  معرفی  می شوند.
تذکر: ایثارگران )جانبازان حداقل  ده درصد )10( آزادگان با حداقل  سه  ماه 
سابقه  اسارت و رزمندگان با داشتن  حداقل  شش  ماه جبهه ، فرزندان شهدا 
باالتر، فرزندان  و فرزندان جانبازان بیست  و پنج  درصد درصد)25%( و 
رزمندگان دارای  حداقل  دوازده ماه سابقه  حضور داوطلبانه  در جبهه  از 

اولویت  مقرر و امتیازات مربوطه  برخودار خواهند بود.
استعالم شرایط  احرازی

پس  از اعالم پذیرفته شدگان اولیه  آزمون توسط  سازمان سنجش  آموزش 
کشور، معاونت  توسعه  مدیریت  و منابع  گمرک نسبت  به  انجام استعالمات 

پذیرفته شدگان اولیه  به  شرح ذیل  اقدام خواهد نمود.
4-7-1- استعالم سوءپیشینه  از قوه قضاییه 

با جرایم  سازمان  از مرکز مبارزه  4-7-2- استعالم عدم تخلف  گمرکی  
یافته  و دفتر بازرسی  و مدیریت  عملکرد گمرک ایران

4-7-۳- استعالم مدرک تحصیلی  از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فراجا  از  خدمت   معافیت   یا  خدمت   پایان  وضعیت   استعالم   -4-7-4

)فرماندهی  انتظامی  ج.ا.ا.(
از سازمان  دولتی   سازمانهای  در  به کار  اشتغال  عدم  استعالم    -5-7-4

اداری و استخدامی 
4-7-۶- استعالم حراست  از مرجع  مربوطه 

4-7-7- استعالم حداقل  سن  بیست  و پنج  سال تمام برای متقاضیان در 
روز شروع ثبت نام آزمون )1401/0۸/11(

تبصره۳: دارا بودن شرط سنی  حداقل  25 سال تمام. )مالک تعیین  سن ، 
روز شروع ثبت  نام آزمون کارگزاری، خواهد بود(.

توجه: کارجوی گرامی، متن باال شامل بخشی از شرایط دفترچه استخدامی 
می باشد، جهت مشاهده متن کامل به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایید.

 تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا 17 آبان 1401

دریافت کارت آزمون: 0۸ آذر 1401
زمان برگزاری آزمون: 11 آذر 1401

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت 
اینترنتی : https://www.sanjesh.org مراجعه نمایند. 

لینک :
https://bazarekar.ir/47553 

استخدام در گمرک جمهوری اسالمی ایران
این دستور العمل در اجرای بخش دهم قانون امور گمرکی مصوب 1390/۸/۲۲ آیین نامه اجرایی آن مصوب 1391/1۲/06 به منظور تبیین شرایط و سازوکار الزم جهت 

استاندارد سازی فرآیند برگزاری آزمون کارگزاران گمرکی و ایجاد هماهنگی بین واحد های ستادی ذیمدخل در فرآیند صدور پروانه کارگزاری گمرک
 و جهت شفافیت و اطالع رسانی به کلیه متقاضیان دارای شرایط مندرج در این شیوه نامه به شرح زیر تهیه و تنظیم گردیده است.

مهلت ثبت نام تا 1۷ آبان 1۴01 می باشد.
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شرکت کشتیرانی ایلیا دریای پارس
 واقع در تهران )محل کار : گاندی جنوبی( در راستای 

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

همکار اداری
 خانم، بصورت حضوری و تمام وقت
 مسلط به زبان انگلیسی، کارشناسی

 )رده سنی ۳۰ الی ۳۵ سال(، حقوق توافقی
ساعت و روزکاری: شنبه تا پنجشنبه

 از ساعت ۹ الی ۱۴
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به

 ایمیل زیر ارسال نمایند.
m.moridishipping@yahoo.com

لینک :

https://bazarekar.ir/46132 

توضیحات بیشتر:
محل شرکت واقع در شهرستان زنجان می باشد و در صورت پذیرفته شدن رزومه شما توسط شرکت، 

نیاز است که متقاضی در شهرستان زنجان مستقر شود.
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی به همراه یک تصویر پرسنلی به 

ایمیل زیر ارسال نمایند. )پس از بررسی رزومه ها در صورت تایید، جهت مصاحبه تماس گرفته خواهد شد.(

info@prrc.co
https://bazarekar.ir/46127

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

کارشناس بازرگانی۱
فقط خانم، حداقل سابقه کار مرتبط

  به مدت ۵ سال )ترجیحا در حوزه صنعت(
تسلط به زبان انگلیسی، استخدام با حقوق توافقی

مدیر مالی۲
فقط خانم، حداقل سابقه کار مرتبط

  به مدت ۱۰ سال )ترجیحا در حوزه صنعت(
استخدام با حقوق توافقی

 فقط خانم، حداقل سابقه کار مرتبط به مدت ۵ سالحسابدار صنعتی۳
استخدام با حقوق توافقی

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

 فقط خانم، حداقل سابقه کار مرتبط به مدت ۵ سالکارمند حسابداری۴
استخدام با حقوق توافقی

 فقط خانم، سابقه کاری مرتبط حداقل ۵ سالمهندس صنایع۵
استخدام با حقوق توافقی

کارشناس ارشد ۶
مکانیک

فقط خانم، حداقل سابقه کار مرتبط به مدت ۵ 
 سال )ترجیحا سابقه کار کارگاهی(

حقوق توافقی

خانم، با سابقه حداقل ۳ سال در مجموعه صنعتی و کارمند اداری۷
آشنا به کار کارگزینی

دعوت به همکاریدعوت به همکاریدعوت به همکاری

پژوهشکده منابع پارسیان واقع در زنجان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از سراسر کشور افراد واجد شرایط ذیل را استخدام مینماید:

     آگهـی 

بدینوسیله از کلیه شرکا، اعضای هیئت امناء و هیئت مدیره و 
نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده که در ساعت ۱۰صبح مورخ ۱۴۰۱/۰8/۲۶ و 
جلسه عمومی فوق العاده ساعت ۱۱ صبح مورخ  ۰8/۲۶/ ۱۴۰۱  و 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت ۱۲ 
ظهر مورخ ۱۴۰۱/۰8/۲۶ در محل جامعه معلولین ایران واقع 
در انتهای خیابان مطهری- بعداز چهارراه سهروردی - روبروی 
 ،۱۵۶۷۷۱8۶۱۱  : پستی  -کد   ۵۵ پالک   - یوسفیان  کوچه 

تشکیل می شود حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده 10 صبح 

۱- اصالح اساسنامه

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده 11 صبح
۱-الحاق موضوع

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ۱۲ ظهر 
۱-انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره

۲-انتخاب بازرس
۳-تعیین وضیعت حق امضاء

۴- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
۵- تصویب ترازنامه و صورت های مالی 

مدیرعامل موسسه انجمن فرهنگی،  
 ورزشی و گردشگری معلوالن پارس

برنامه اشتغال کمیته امداد امسال چشمگیر بوده است
ــان  ــر از جوان ــت: ۳۰۰ نف ــداد  گف ــه ام ــس کمیت ــاری رئی ــی بختی ــید مرتض س
ــد کــه پــس  ــت در دوره هــای آموزشــی شــرکت کردن خانواده هــای تحــت حمای
از اخــذ گواهینامه هــای معتبــر امــروز تعــدادی از ایــن عزیــزان پهپادهــای خــود 

ــد. ــل گرفتن را تحوی
ــتغال آفرین«  ــان، اش ــد، دانش بنی ــال تولی ــعار »س ــه ش ــاره ب ــا اش ــاری ب بختی
ــمگیری  ــای چش ــال فعالیت ه ــداد امس ــه ام ــتغال کمیت ــه اش ــرد: برنام ــار ک اظه
ــدی  ــه تولی ــادل ۱۱.۵ درصــد پیل ــر مع ــن پیله ت ــه ۵۱۱ ت ــه طــوری ک داشــته ب

ــان انجــام شــد. کشــور توســط مددجوی
رئیــس کمیتــه امــداد خاطرنشــان کــرد: در زمینــه فرشــیافی نیــز فــرش دســتباف 
مددجویــان موفــق بــه موفــق بــه ثبــت نشــان جهانــی »احســان« توســط ســازمان 

وایپــو شــده اســت.
ــه داد: ۵۲  ــداد دانســت و ادام ــه ام ــرد کمیت وی توســعه مشــاغل خانگــی را رویک
ــتند و  ــوار هس ــت خان ــان سرپرس ــداد، زن ــت ام ــت حمای ــای تح ــد خانواده ه درص
بــرای احتــرام بــه شــغل مــادری، توجــه ویــژه ای بــه زنــان سرپرســت خانــوار داریم.

ــان  ــه ولی نعمت ــت ب ــداد شــأنی جــز خدم ــه ام ــه کمیت ــان اینک ــا بی ــاری ب بختی
ــدارد، اضافــه کــرد: صیانــت از امــداد یعنــی حضــور در همــه عرصه هــا همــراه  ن

ــئولیت ها. ــدی در مس ــا کارآم ب

ــادی  ــر جه ــد تفک ــه را نیازمن ــای ظالمان ــع تحریم ه ــداد، رف ــه ام ــس کمیت رئی
ــان را  ــه دانش بنی ــتغال زایی، روی ــتر اش ــداد در بس ــرد: ام ــح ک ــوان و تصری عن

ــه صــورت محــوری وارد عمــل کــرده اســت. ب

نظارت کمیته امداد بر یک میلیون طرح اشتغال 
مددجویان

ــازی و  ــدف پایدارس ــا ه ــت: ب ــداد گف ــه ام ــی کمیت ــتغال و خودکفای ــاون اش مع
افزایــش درآمــد، در حــال حاضــر یــک میلیــون طــرح اشــتغال تحــت نظــارت و 

ــت. ــداد اس ــه ام ــتیبانی کمیت ــی و پش ــات فن خدم
ــازی و  ــدف پایدارس ــا ه ــت: ب ــداد گف ــه ام ــی کمیت ــتغال و خودکفای ــاون اش مع
افزایــش درآمــد، در حــال حاضــر یــک میلیــون طــرح اشــتغال تحــت نظــارت و 

ــت. ــداد اس ــه ام ــتیبانی کمیت ــی و پش ــات فن خدم
بــه گــزارش بــازارکار از پایــگاه اطالع رســانی کمیتــه امــداد، مرتضــی فیروزآبــادی 
ــول و  ــای تح ــز همکاری ه ــداد و مرک ــه ام ــه کمیت ــای تفاهم نام ــم امض در مراس
پیشــرفت ریاســت جمهــوری بــا اشــاره بــه مســئولیت کمیتــه امــداد بــرای ایجــاد 
ــرای جامعــه هــدف در ســال جــاری، گفــت: ســال  ۵۰۰ هــزار فرصــت شــغلی ب

گذشــته ۳۰۰ هــزار اشــتغال توســط ایــن نهــاد محقــق شــد.
ــان  ــتغال مددجوی ــای اش ــر طرح ه ــداد ب ــه ام ــارت کمیت ــه نظ ــاره ب ــا اش وی ب

افــزود: در حــال حاضــر یــک میلیــون طــرح اشــتغال تحــت نظــارت و خدمــات 
ــداد هســتند. ــه ام ــی و پشــتیبانی کمیت فن

معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد بــر انجــام مشــاوره و آسیب شناســی 
ــن  ــازی ای ــت و پایدارس ــدف تقوی ــا ه ــان ب ــتغال مددجوی ــای اش ــرای طرح ه ب
مشــاغل تاکیــد کــرد و ادامــه داد: تجلــی موفقیــت مشــاغل مددجویــان، ارتقــای 
ســطح درآمــد آنــان اســت کــه بــا تزریــق نــوآوری و فنــاوری بــه پایــداری و دوام 

ــد. ــر می رس باالت
ــتغال  ــوزه اش ــداد در ح ــه ام ــت کمیت ــان را اولوی ــان دانش بنی ــادی جری فیروزآب
ــان از  ــرای مددجوی ــاد کشــاورزی ب دانســت و خاطرنشــان کــرد: اســتفاده از پهپ
از محصــوالت شــرکت های دانش بنیــان در  اســتفاده  نمونه هــای موفــق در 

ــت. ــتغال زایی اس ــوزه اش ح
وی برندســازی، بازاریابــی و بســته بندی بــا کیفیــت را ضــرورت توســعه مشــاغل 
ــاغل  ــد از مش ــان بای ــرد دانش بنی ــا رویک ــت: ب ــرد و گف ــوان ک ــده عت ــد ش تولی

ــان حمایــت کنیــم. مددجوی

کمیته امداد فصل جدیدی در حمایت از نیازمندان
 آغاز کرده است

اســتاندار قزویــن گفــت: امــروز بــا اقدامــی کــه بــرای تحویــل پهپــاد کشــاورزی 
ــت  ــدی در جه ــل جدی ــه، فص ــورت گرفت ــداد، ص ــه ام ــان کمیت ــه مددجوی ب

ــت. ــده اس ــاز ش ــداد آغ ــه ام ــان کمیت ــت از مددجوی حمای
ــل  ــان تحوی ــش بنی ــرح دان ــی از ط ــن رونمای ــی در آئی ــدی اعالی ــد مه محم
پهپــاد کشــاورزی بــه مددجویــان کمیتــه امــداد کــه در شــرکت فرابــرد برگــزار 
ــه  ــاد کشــاورزی ب ــل پهپ ــرای تحوی ــه ب ــی ک ــا اقدام ــروز ب ــرد: ام ــان ک شــد، بی
مددجویــان کمیتــه امــداد، صــورت گرفتــه ، فصــل جدیــدی در جهــت حمایــت 

ــاز شــده اســت. ــداد آغ ــه ام ــان کمیت از مددجوی
وی ادامــه داد: بــه لطــف و مــدد الهــی، پیشــرفت در اســتان در خیلــی از حــوزه 
ــت  ــتانی اس ــن اس ــد و قزوی ــی افت ــاق م ــش اتف ــای دان ــدی در مرزه ــای تولی ه
کــه در خیلــی از شــاخص هــای اقتصــادی جــزو برتریــن هــا در کشــور اســت و 
ــا کمیتــه امــداد اســت، یکــی از  ــن تعامــل ب ــی ای مجموعــه ای کــه امــروز متول

ــه هــای ایــن امــر اســت. ایــن نمون
ــای  ــدت در فض ــه ش ــه ب ــاری آنچ ــال ج ــرد: در س ــوان ک ــن عن ــتاندار قزوی اس
ذهنــی تصمیــم گیرنــدگان و تصمیــم ســازان مــورد توجــه اســت توســعه بخــش 
کشــاورزی در ســطح اســتان قــرار دارد، احیــای دشــت قزویــن اســت کــه رســالت 

همگانــی بــوده کــه بــردوش داریــم و ایــن امــر خواســته ویــژه رهبــری اســت.
وی عنــوان کــرد: مقــام معظــم رهبــری در فرمایشــات ابتــدای ســال وقتــی تأکیــد 
ــان  ــش بنی ــه بحــث دان ــر ب ــژه ت ــه وی ــتند توج ــان داش ــش بنی ــر موضــوع دان ب
ــت  ــا ریاس ــدار ب ــار در دی ــال دو ب ــدای س ــتند و از ابت ــاورزی داش ــوزه کش در ح
ــر احیــای  ــا ارســال پیــام بــه وزیــر جهــاد کشــاورزی ب ــار دیگــر ب جمهــوری و ب

ــن تأکیــد داشــتند. کشــاورزی دشــت قزوی
ــا یــک و نیــم درصــد وســعت جغرافیــای  اعالیــی تأکیــد کــرد: دشــت قزویــن ب
کشــور، بیــش از چهــار درصــد غــذای کشــور را تولیــد مــی کنــد و بهــره وری در 
ــان و بهــره وری در مصــرف آب را  ــد راندم ــن رو بای ــن حــوزه الزم اســت از ای ای
بیشــتر کــرده و حداقــل بایــد ضریــب تبدیــل آب بــه درآمــد در دشــت قزویــن و 

تمــام جغرافیــای قابــل کشــت اســتان، بهبــود یابــد.
ــادآور شــد: دشــمنان حجــم  ــر دشــمنان ی ــه هــای اخی ــه توطئ ــا اشــاره ب وی ب
هزینــه هایــی کــه انجــام دادنــد وبــی آبرویــی هایــی کــه بــرای خــود داشــتند، 
بــه هیــچ وجــه متناســب بــا دســتاوردهایی کــه بــه دســت آورده انــد، نیســت و 
ایــن امــر نیســت مگــر بــا درایــت و هوشــیاری و تحلیــل و شــناخت مردمــی کــه 

موظــف بــه خدمتگــذاری بــه آنهــا هســتیم.
در پایــان ایــن مراســم گواهینامــه فعالیــت حرفــه ای پهپــادی بــه مددجویانــی از 

ــارس، خوزســتان و قزویــن اهــدا شــد. اســتان های ف

در مراسم تحویل ۳۵  فروند پهپاد کشاورزی به مددجویان اعالم شد

توسعه اشتغال پایدار و دانش بنیان در اولویت کمیته امداد
بختیاری عنوان کرد؛

 ۱۳۴ هزار طرح اشتغال در نوبت 
دریافت وام از شبکه بانکی است

رئیــس کمیتــه امــداد، از ایجــاد بیــش از ۹۰۰ هــزار فرصــت شــغلی در طــول 
برنامــه ششــم توســعه کشــور خبــر داد.

ــه  ــم نام ــم تفاه ــاری، در مراس ــی بختی ــید مرتض ــازارکار، س ــزارش ب ــه گ  ب
ــان کمیتــه امــداد، گفــت:  ــه مددجوی واگــذاری ســه هــزار دســتگاه تراکتــور ب
ــزار کار بــه افــراد مســتعد اشــتغال  یکــی از برنامه هــای کمیتــه امــداد ارائــه اب
ــان  ــه مددجوی ــور ب ــه ســه هــزار دســتگاه تراکت ــن راســتا ارائ اســت و در همی

انجــام خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش تســهیالت اشــتغال در مشــاغل خــاص اظهــار کــرد: 
ــه مشــمول وام  ــداد اســت ک ــه ام ــای کمیت ــور یکــی از اولویت ه ــن تراکت تأمی

۳۰۰ میلیــون تومانــی خواهــد شــد.
ــان  ــداد در حــوزه اشــتغال مددجوی ــه ام ــات کمیت ــا تشــریح اقدام ــاری ب بختی
خاطرنشــان کــرد: ایــن نهــاد در طــول برنامــه ششــم توســعه، موظــف بــه ایجــاد 
۳۵۰ هــزار شــغل بــود امــا در ایــن مــدت موفــق بــه ایجــاد بیــش از ۹۰۰ هــزار 
فرصــت شــغلی بــرای جامعــه هــدف شــد و تعــداد قابــل توجهــی از مددجویــان 

بــه خودکفایــی رســیده و از حمایــت خــارج شــدند.
ــداد  ــه ام ــز کمیت ــاری نی ــال ج ــه در س ــان اینک ــا بی ــداد ب ــه ام ــس کمیت رئی
موظــف بــه ایجــاد ۵۰۰ هــزار فرصــت شــغلی از ســوی شــورای عالــی اشــتغال 
شــده اســت، اضافــه کــرد: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بیــش از ۱8۰ هــزار 
ــت  ــز در نوب ــتغال نی ــرح اش ــزار ط ــده و ۱۳۴ ه ــدازی ش ــغلی راه ان ــت ش فرص

دریافــت وام از شــبکه بانکــی اســت.
وی بــه تفاهم نامــه همــکاری بــرای ایجــاد ۴۰ هــزار فرصــت شــغلی بــا همــکاری 
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره( اشــاره کــرد و گفــت: کمیتــه امــداد در ســال های 
اخیــر در حــوزه مشــاغل دانش بنیــان حضــور قــوی داشــته اســت و روز گذشــته 

نیــز ۳۵ فرونــد پهپــاد ســمپاش کشــاورزی تحویــل مددجویان شــد.
ــع  ــی از ســوی صنای ــه مســئولیت های اجتماع ــر ضــرورت عمــل ب ــاری ب بختی
ــزود: ۶ هــزار  ــد کــرد و اف و مجموعه هــای اقتصــادی خصوصــی و دولتــی تاکی
ــت  ــت حمای ــوز تح ــزار دانش آم ــدود ۷۳۰ ه ــجو و ح ــزار دانش ــه، ۵۲ ه نخب
کمیتــه امــداد هســتند کــه حمایــت از آنــان می توانــد تضمیــن کننــده آینــده 

ــد. ــاوری باش ــی و فن ــف علم ــای مختل ــورمان در عرصه ه کش
ــه ای  ــی و حرف ــازمان فن ــا س ــداد ب ــه ام ــه کمیت ــه تفاهم نام ــاره ب ــا اش وی ب
ــژه  ــه وی ــان ب ــه مددجوی ــی ب ــغلی و مهارت افزای ــای ش ــه آموزش ه ــرای ارائ ب
دانش آمــوزان و دانشــجویان تصریــح کــرد: از ابتــدای ســال جــاری حــدود ۵۰ 

ــت. ــده اس ــه ش ــان ارائ ــه مددجوی ــی ب ــوزش مهارت افزای ــورد آم ــزار م ه
در ایــن مراســم همچنیــن ســیدمحمد موســوی معــاون وزیــر صمــت بــا اشــاره 
ــا همــکاری  ــد ب ــداد در حــوزه اشــتغال گفــت: بای ــه ام ــه ظرفیت هــای کمیت ب
همــه دســتگاه ها، کاری کنیــم کــه مددجــو بــه توانمنــدی رســیده و در آینــده 

تبدیــل بــه یــک خیــر بــزرگ شــود.
ــداد در  ــه ام ــا کمیت ــکاری ب ــرای هم ــت ب ــی وزارت صم ــالم آمادگ ــا اع وی ب
ــزار کار و اشــتغال خانواده هــای تحــت  ــه ویــژه تأمیــن اب حوزه هــای مختلــف ب
ــد  ــاد درآم ــا ایج ــم و ب ــم بدهی ــت ه ــه دس ــت ب ــد دس ــزود: بای ــت، اف حمای

ــم. ــم کنی ــان را فراه ــی مددجوی ــی و خوداتکای ــه خودکفای ــات، زمین باثب

مراســم تحویــل ۳۵  فرونــد پهپــاد کشــاورزی بــه مددجویــان بــا حضــور ســید مرتضــی بختیــاری رئیــس کمیتــه امــداد، مرتضــی فیروزآبــادی 
معــاون اشــتغال و خودکفایــی ایــن نهــاد، محمــد مهــدی اعالیــی اســتاندار قزویــن، ناضــر ظاهــری مدیــر کل کمیتــه امــداد قزویــن و جمعــی 

از مســئوالن ملــی و اســتانی در روســتای شهرســتان قزویــن برگــزار شــد.
ــده  ــزی ش ــاری برنامه ری ــال ج ــان در س ــه مددجوی ــاورزی ب ــاد کش ــل ۵0 پهپ ــه تحوی ــان اینک ــا بی ــم ب ــن مراس ــداد در ای ــه ام ــس کمیت رئی

ــه مددجویــان در 1۴ اســتان تحویــل گردیــد. ــد پهپــاد ب ــا ایــن مراســم  ۳۵ فرون اســت، گفــت: همزمــان ب
مرتضــی فیروزآبــادی معــاون اشــتغال و خودکفایــی ایــن نهــاد نیــز بــر انجــام مشــاوره و آسیب شناســی بــرای طرح هــای اشــتغال مددجویــان 
بــا هــدف تقویــت و پایدارســازی ایــن مشــاغل تاکیــد کــرد و ادامــه داد: تجلــی موفقیــت مشــاغل مددجویــان، ارتقــای ســطح درآمــد آنــان 

اســت کــه بــا تزریــق نــوآوری و فنــاوری بــه پایــداری و دوام بیشــتر می رســد.

دعوت به همکاری

جذب مراقب سالمند و بیمار
مرکز درمان در منزل جهاددانشگاهی )َدم( 

در راستای گسترش فعالیت های واحد مراقبت خود از بین عالقمندان همکار می پذیرد.

1- جذب مراقب سالمند و بیمار به صورت تمام وقت و پاره وقت پس از انجام مصاحبه و آموزش

2- تضمین بکارگیری پس از گذراندن موفق کارگاه آموزشی رایگان

3- ارائه گواهی نامه کارگاه آموزشی

عالقمندان می توانند جهت همکاری با شماره تلفن 67398200  تماس حاصل فرمایند.

جهت اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.

  https://dam.clinic 

آگهی دعوت انجمن فرهنگی، ورزشی و گردشگری معلوالن پارس
 با شماره ثبت 33484 شناسه ملی 14003926696
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وضعیت نامناسب اشتغال، کارگر را مجبور 
به پذیرش هر شرطی می کند

ــه  ــامی کار ب ــوراهای اس ــه ش ــأت رئیس ــو هی عض
طوالنــی شــدن تصویــب طــرح ســاماندهی نیروهــای 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــت اش ــان دول ــتخدام کارکن اس
ــت  ــس اس ــال در مجل ــک س ــش از ی ــرح بی ــن ط ای
ــی ها  ــز مجلس ــیدن آن نی ــه رس ــه نتیج ــل از ب و قب
ــا  ــد ام ــام داده ان ــرای آن انج ــیاری ب ــات بس تبلیغ
ــب  ــی تصوی ــت. وقت ــیده اس ــه نرس ــه نتیج ــوز ب هن
ــات طــول  ــن همــه تبلیغ ــد از ای ــن طرحــی بع چنی
می کشــد راه را بــرای ســودجویان بــاز می کنــد 
ــرح  ــن ط ــردن ای ــر ک ــرای بی اث ــی ب ــر راه ــا از ه ت
اســتفاده کننــد و بخشــی از تعدیل هــای اخیــر هــم 
ــا  ــرد: از آنج ــان ک ــری بی ــت. باق ــن راستاس در همی
کــه وضعیــت اشــتغال در کشــور مناســب نیســت و 
ــود  ــادل وج ــازار کار تع ــا در ب ــه و تقاض ــن عرض بی
ــاز اســت. در  نــدارد، در نتیجــه دســت کارفرمایــان ب
ــه کار  ــور اســت ب ــروی کار مجب چنیــن شــرایطی نی
ــه تــن دهــد و کارفرمــا نیــز هــر  در شــرایط ناعادالن

ــد. ــراج کن ــد او را اخ ــت می توان ــه خواس ــان ک زم
ــت  ــوم نیس ــری، معل ــال کارگ ــن فع ــه ای ــه گفت ب
مجلــس و کمیســیون اجتماعــی، چــرا بــرای تصویــب 
ایــن طــرح تعلــل می کننــد. حــذف پیمانــکاران 
ــری  ــس پیگی ــال ها در مجل ــه س ــی اســت ک موضوع
شــده و از مجمــوع ایــن مطالبــات، طــرح ســاماندهی 
کارکنــان دولــت بیــرون آمــده اســت. قــرار بــود ایــن 
طــرح ســال گذشــته بــه نتیجــه برســد امــا متاســفانه 
ــوز  ــته هن ــه گذش ــال ۱۴۰۱ از نیم ــه س در حالی ک
صحبتــی از ورود ایــن طــرح بــه صحــن علنــی 

ــت. ــان نیس ــس در می مجل

طرح های کارگری عموما در مجلس خاک 
می خورند

عضــو هیــأت رئیســه کانــون شــوراهای اســامی کار 
ــه  ــد ک ــر داده بودن ــس خب ــدگان مجل ــت: نماین گف
ــده  ــب ش ــت آرا تصوی ــا اکثری ــرح ب ــن ط ــات ای کلی
و همیــن امیــدواری بســیاری در دل بســیاری از 
کارگــران ایجــاد کــرد. خواســته مــا بــه عنــوان فعــال 
ــن  ــریع تر ای ــه س ــر چ ــه ه ــت ک ــن اس ــری ای کارگ

ــب و اجــرا شــود. طــرح تصوی
باقــری تاکیــد کــرد: امیدواریــم ایــن طــرح در همیــن 
ــا  ــی از طرح ه ــد برخ ــود و مانن ــب ش ــس تصوی مجل
بــه مجلــس بعــدی نکشــد کــه در آن صــورت، 
وضعیــت بدتــر خواهــد شــد و دچــار ســیکل باطــل 

می شــویم.
دیگــر  کارگــری  طرح هــای  برخــی  بــه  وی 
ــاره  ــد، اش ن ــل مانده ا ــس معط ــه در مجل ــز ک نی
اصــاح  چــون  طرح هایــی  گفــت:  و  کــرد 
ــاح  ــاختمانی و اص ــران س ــه کارگ ۵ بیم ــاده  م
نیــز  کار  اســامی  شــورای  انتخابــات  قانــون 
از طرح هــای کارگــری دیگــری هســتند کــه 

امــا  نــد  رفته ا مجلــس  بــه  قبــل  مدت هــا 
خبــری از آنهــا نیســت.

باقــری افــزود: طــرح اصــاح قانــون انتخابــات 
ــه  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــز ب ــامی کار نی ــورای اس ش
کلــی فرامــوش شــده اســت. مــا ایــن طــرح را 
۱۰ســال پیگیــری می کردیــم و حداقــل در ســه 
ــچ  ــا فعــا هی ــم ام ــس آن را مطــرح کردی دوره مجل

خبــری از آن نیســت.

ساماندهی نظام اداری و استخدامی، بسترساز 
عدالت می شود

 رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلس نیــز با بیــان اینکه 
ــت  ــان دول ــب طــرح ســاماندهی اســتخدام کارکن تصوی
ــان و  ــن کارکن ــل بی ــت در تعام ــعه عدال ــاز توس بسترس
دســتگاه ها می شــود، تاکیــد کــرد کــه ایــن مســاله یــک 
ضــرورت اســت کــه بایــد هــم در بودجه هــای ســنواتی و 
هــم بــه صــورت پایــه در برنامه هــای باالدســتی همچــون 

برنامــه هفتــم توســعه واکاوی شــود.

خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو  در  گــودرزی  عبــاس 
خانــه ملــت، بــا اشــاره بــه مــواردی کــه بایــد 
برنامــه  دربــاره ســاماندهی کارکنــان دولــت در 
لحــاظ  بودجــه ۱۴۰۲  و الیحــه  توســعه  هفتــم 
ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــده ای ــگاه بن ــت: ن ــود، گف ش
نظــام اداری و اســتخدامی کشــور را از ایــن ولنــگاری 
نجــات داد و ایــن ناهماهنگــی، ازهم گســیختگی، 
ــب  ــادی کــه در قال ــوع زی تشــتت و پراکندگــی و تن
ــل  ــا و تعام ــری نیروه ــا در به کارگی ــواع قرارداده ان
بایــد  دارد،  و دســتگاه ها وجــود  بیــن کارکنــان 

ــا بتوانیــم  ــود ت ــاماندهی ش ــد و س حتمــا نظام من
بسترســاز توســعه عدالــت در تعامــل بیــن کارکنــان 

باشــیم. دســتگاه ها  و 

وضعیت موجود استخدام ها، بسترساز فساد و 
تبعیض است

ــت  ــه داد: وضعی ــس ادام ــرد در مجل ــده بروج نماین
در  هــم  تبعیــض  و  فســاد  بسترســاز  موجــود 
پرداخــت  نحــوه  و هــم در  نیروهــا  به کارگیــری 

ــره وری  ــر در به ــا تاثی ــم منش ــا و ه ــوق و مزای حق
در  کارکنــان  بــه  خدمــات  ارائــه  کیفیــت  و 
دســتگاه های اجرایــی اســت. اصــل ایــن مســاله 
یــک ضــرورت اســت و شایســته اســت هــم در 
ــه در  ــورت پای ــه ص ــم ب ــنواتی و ه ــای س بودجه ه
هفتــم  برنامــه  همچــون  باالدســتی  برنامه هــای 
توســعه واکاوی شــود تــا بــا ارائــه راهکارهــای موثــر 
ــتخدامی  ــام اداری و اس ــده نظ ــم آین ــد بتوانی و مفی
ــم. ــات دهی ــی نج ــای احتمال ــور را از چالش ه کش

رئیــس کارگــروه بررســی طــرح ســاماندهی اســتخدام 
کارکنــان دولــت در مجلــس، تصریــح کــرد: در 
ــگاه، طــرح ســاماندهی  راســتای همیــن رویکــرد و ن
اســتخدام کارکنــان دولــت را در مجلــس کلیــد 
ــس  ــه از مجل ــود ک ــن نگــرش ب ــر از ای ــم و متاث زدی
ــن موضــوع را در دســتور کار  ــه امــروز ای ــا ب دهــم ت
قــرار دادیــم و دو دوره از فعالیــت مجلــس را درگیــر 
ایــن مســاله هســتیم و بــر بــه نتیجــه رســیدن ایــن 

ــم. ــز اصــرار داری طــرح نی
وی خاطرنشــان کــرد: بخشــی از نابســامانی را از 
ــه جهــت  ــن طــرح ســامان خواهیــم داد ب ــق ای طری
اینکــه بــرای پرداختــن کامــل بــه ایــن مســاله 
ــم. در  ــت داری ــم الیحــه از ســوی دول ــه تقدی ــاز ب نی
ــه دلیــل مغایرت هــای  قالــب طــرح، همــه مســائل ب
احتمالــی بــا برخــی از اصــول قانــون اساســی و 
محدودیــت اختیــارات مجلــس در ورود بــه ایــن 
مســائل قابــل پیگیــری نیســت لــذا آنچــه بــرای مــا 
ــن ســاماندهی اســت کــه  ــوده بخشــی از ای میســر ب

ــم. ــال کردی ــور دنب ــرح مذک ــب ط در قال
ــن  ــات ای ــرد: کلی ــد ک ــس تاکی ــده مجل ــن نماین ای
طــرح بیــان می کنــد کــه شــرکت های واســطه 
تامیــن نیــروی انســانی بایــد از گردونــه نظــام اداری 
و اســتخدامی کشــور حــذف شــوند و نیروهایــی 
از  بایــد  کــه نیــاز بــه خدماتشــان وجــود دارد 
ــن  ــون از بی ــزاری آزم ــی و برگ ــار آگه ــق انتش طری
متقاضیــان جــذب شــوند و بــه صــورت قــرارداد 
کارمعیــن در دســتگاه های اجرایــی کار کننــد و هــر 
ــون  ــق قان ــد خدمــت موقــت هــم از طری ــه خری گون
مناقصــه عمومــی انجــام خواهــد شــد. همچنیــن ایــن 
ــان  ــده و بی ــل نمان ــم غاف طــرح از وضــع موجــود ه
داشــته اســت کــه نیروهــای موجــود نیــز بــه صــورت 

قــرارداد کارمعیــن ســاماندهی می شــوند.
نایــب رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس یــادآور 
شــد: کلیــات ایــن طــرح بــا حــدود ۲۰۰ رای 
در صحــن علنــی مجلــس بــه تصویــب رســید و 
ــه  ــات رئیس ــس و هی ــخیص رئی ــه تش ــه ب ــا توج ب
مجلــس دوشــوری اعــام شــد کــه شــور دوم آن هــم 
ــب  ــی و تصوی ــورد بررس ــی م ــیون اجتماع در کمیس
ــتور  ــت دس ــون در نوب ــت و هم اکن ــرار گرف ــی ق نهای
ــب  ــورت تصوی ــه در ص ــرار دارد ک ــی ق ــن علن صح
ــق  ــاد آن محق ــان، مف ــد شــورای نگهب ــی و تایی نهای

ــد شــد. خواه

شروع تعدیل برخی از نیروهای پیمانکاری در کشور

ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــاری ک ــید؛ اخب ــوش رس ــه گ ــور ب ــار کش ــه و کن ــرکتی در گوش ــای ش ــی از نیروه ــدادی برخ ــرارداد تع ــد ق ــدم تمدی ــددی از ع ــار متع ــته اخب ــای گذش ــی روزه ط
ــن  ــذف و ای ــی، ح ــی و نیمه دولت ــی، عموم ــز دولت ــد از مراک ــکاران بای ــد، پیمان ــب برس ــه تصوی ــر ب ــه اگ ــی ک ــت. طرح ــت نیس ــان دول ــتخدام کارکن ــاماندهی اس ــرح س ــا ط ــاط ب بی ارتب

ــد. ــتقیم ببندن ــرارداد مس ــود ق ــرکتی خ ــای ش ــا نیروه ــازمان ها ب س
بــه گــزارش »توســعه ایرانــی«، روز یکشــنبه پنجــم تیــر مــاه نماینــدگان مجلــس بــا کلیــات طــرح »طــرح ســاماندهی اســتخدام کارکنــان دولــت « موافقــت کردنــد ولــی در ادامــه و بــه 
پیشــنهاد رئیــس مجلــس، درخواســت بررســی ایــن طــرح بــه صــورت دوشــوری بــه رای نماینــدگان گذاشــته شــد و نماینــدگان مجلــس بــا بررســی ایــن طــرح بــه صــورت دوشــوری نیــز 

موافقــت کردنــد و طــرح فــوق بــرای بررســی دقیق تــر بــه کمیســیون اجتماعــی بازگردانــده شــد.
حــال تعلــل ســه مــاه در بررســی ایــن طــرح در کمیســیون اجتماعــی مجلــس و تصویــب نهایــی آن در صحــن باعــث شــده تــا شــرکت های دولتــی کــه کار خــود را بــه پیمانــکاران واگــذار 
کرده انــد، از بیــم تصویــب ایــن طــرح، دســت بــه تعدیــل نیروهــای پیمانــکاری بزننــد و بــه عبارتــی، طرحــی کــه قــرار بــود باعــث رفــع تبعیــض بیــن کارکنــان دولتــی و مراکــز عمومــی 

باشــد، ســبب شــده کــه بخشــی از ایــن کارگــران نیــز بیــکار شــوند.
»محســن باقــری« عضــو هیــأت رئیســه شــوراهای اســامی کار بــا انتقــاد از طوالنــی شــدن تصویــب ایــن طــرح و تــاش بــرای تعدیــل ایــن دســت از نیروهــا گفــت: عمومــا ســازمان های 
دولتــی و عمومــی وقتــی بــه دنبــال اصــاح ســاختار هســتند، بــه کــم کــردن نیــروی انســانی فکــر می کننــد در حالی کــه بایــد فرآیندهــا کوتــاه شــود. مــا بایــد بــرای اصــاح ســاختارها، 

فرآیندهــا را کوتاه تــر کنیــم و حــذف پیمانــکاران کــه یکــی از اهــداف اصلــی طــرح ســاماندهی نیــروی کار اســت، در راســتای کوتــاه کــردن فرآیندهاســت.
ــه عملکردشــان  ــا کــم کــردن نیروهــا، سیســتم ناکارآمــد می شــود و اقدامــی کــه برخــی از نهادهــا در تعدیــل نیروهــای خــود انجــام می دهنــد در واقــع آســیب زدن ب باقــری گفــت: ب
اســت. ایــن مســأله در اداره هــای دولتــی و ســازمان های عمومــی وجــود دارد و نتیجــه ایــن اقدامــات در عملکــرد آنهــا بــه وضــوح مشــخص اســت. آنهــا بــه دلیــل کمبــود نیــرو، انجــام 

ــد. ــه وجــود آورده ان ــد و مشــکاتی را ب برخــی اقدامــات و وظایــف را از خــود ســلب کرده ان

فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار
 ارسال رزومه: 09122177643  _   تماس: 66405655

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.

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و
 تامین اجتماعی

توضیحاتتحصیالتعنوان شغل

آشنایی به طراحی سه بعدی- آموزش رایگانحداقل کاردانیکارشناس معماری

کارشناس اداری 
شرکت فوالدی- آشنا به زبان انگلیسی- دارای سابقه کارکارشناسیفروش

در رشته های عمران- معدن- مکانیک-برق و معماری در ارشد و دکترامهندس- محقق
مرکز دولتی برای چند استان

کارشناس سفارشات 
حداقل کارشناسیخارجی

دارای سابقه کار مرتبط- آشنایی با امور ترخیص و گمرک- 
زبان باالتر از متوسط- ماموریت خارجی دارد-

حداکثر سن 38 سال

کارشناس منابع 
انسانی، بازرگانی و 

آموزش
خانم- آقا – دارای سابقه کار و توانایی های مرتبط-حداقل کارشناسی

 شرکت نفتی است

CRM و کارشناس 
دارای سابقه کار و آشنا به قطعات خودرو- شرکت در حوزه حداقل کاردانیگارانتی

خودرو است

مرکز وابسته به دولت مدرک قید نشدهگرافیست

مرکز دولتی دکترای میکروب شناسی خاکمحقق-خاک شناس

مرکز وابسته به دولتکارشناسیحسابدار

خانم- حداکثر 3۵ سال سن –آموزش داردکارشناسی حسابداریحسابدار

خانم – حداکثر 3۵ سال سن- آموزش داردکارشناسیکارشناس اداری

خانم- مسلط به pwkara – حقوق باالکارشناسیکارشناس اداری

آقا- حداکثر 3۵ سال سن-ساعت کار 7.3۰ الی ۱6.3۰-  نهار دیپلمهنیروی خط تولید
و صبحانه- پنج شنبه تعطیل

خانم- مجموعه پژوهشی وابسته به دولتبهیاریکمک بهیار

خانم-آقا- مسلط به آفیس- دارای سابقه کارکارشناسیمسئول دفتر

کارشناسی و باالتر در رشته های کارشناس بازرگانی
آقا - دارای سابقه کار و توانایی مذاکره صنایع و مدیریت 

آقا- خانم-رشته هایی مانند مدیریت، بیمه و .. کاردانی کارمند مرکز تماس
ساعت کار 8 الی 7۱- پنج شنبه ها تعطیل

کارشناس تحقیق و 
مسلط به برنامه ریزی میکروکنترلرهاکارشناسی برق و الکترونیکتوسعه

دارای سابقه کار مرتبطکارشناسی کارشناس حقوق

کارشناس منابع 
شرکت نفتی- نیرو در حد مدیر منابع انسانیکارشناسی و باالترانسانی

آقا- مرکز وابسته به دولت استکارشناسی و باالترکارشناس باغبانی

کارشناس حقوق و 
شرکت نفتی – خانم- دارای سابقه کارکارشناسی حسابداریدستمزد

IT شرکت نفتی- دارای سابقه کارمهندس کامپیوترکارشناس

توضیحاتتحصیالتعنوان شغل

متخصص شبکه و 
مرکز دولتی-حرفه ای در سخت افزار و نرم افزارهای شبکه و مهندس کامپیوتر و یا ITامنیت

امنیت دیتا سنتر

دارای ظاهر مرتبدیپلمهخدماتی بیمارستان

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

سپس جذب افراد موفق 

کار فنی در خطوط ریلی استدیپلم و کاردانینیروی فنی

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

کارشناس در مرکز 
رشته های فیزیک، فتونیک، صنایع، کامپیوتر، مکانیک، کارشناسی و ارشددولتی

متالورژی، برق  و مدیریت

کارشناس بازرگانی- 
شرکت نفتی استکارشناسیخرید

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

برنامه نویس، شبکه و 
 BPMN . c#تسلط به مرکز دولتی- کامپیوتر ،IT و صنایعتحلیلگر سیستم

�Aspen Adsorکارشناسی شیمیکارشناس فرایند مرکز دولتی -  مسلط به
tion

مسلط به اکسلکارشناسینیروی اداری

دارای سابقه مرتیطکارشناسیدیجیتال مارکتینگ

کارشناس فروش 
ماموریت داردترجیحا پلیمر و یا فنیدفتری

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

انبار سیستمی سرپرست انبار

مسلط به زبان انگلیسی و امور بازرگانیارشد بازرگانی خارجیبازرگانی خارجی

مراکز دولتی و خصوصی معتبردیپلمهخدمات و آبدارچی

رانندگی با ایسوزو و کامیونت راننده پایه 2

آشنا به جوشکاری و لوله کشیدیپلمهتاسیسات

کار دانشجویی با بیمه و حقوق و پورسانت ویزیتور

 کارشناسیمهندس الکترونیک

آشنایی sql کارشناس نرم افزار
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*شــما در مطالب تــان بــه تحــول خانــواده ایرانــی و تاثیــر آن در شــکل گیری 
ایــن نســل اشــاره و از مفهــوم »مطالبه گــری در خانــواده« اشــاره کردیــد. این 
ــخصیتی  ــای ش ــن ویژگی ه ــه در تعیی ــوده و چگون ــمتی ب ــه س ــول در چ تح

ایــن نســل تاثیرگــذار بوده اســت؟
ــر شــده. صــدای  ــر و دموکراتیک ت ــی در دهه هــای اخیــر مدنی ت ــواده پدرســاالر ایران  خان
ــی  ــا ســبک زندگ ــه می شــود. قب ــم گرفت ــا باه ــواده شــنیده و تصمیم ه ــا در خان بچه ه
ــود و می توانســت  ــراه ب ــش هم ــا تن ــرد و انحــراف از آن ب ــن می ک ــدر تعیی ــواده را پ خان
ــدون اینکــه تنــش شــدیدی رخ بدهــد،  ــا االن ب ــزد، ام ــه هــم بری ــواده را ب انســجام خان
ــه شــده  ــاوت درون آن پذیرفت ــای متف ــواده ســبک زندگی ه ــظ انســجام خان ضمــن حف

ــه تدریــج و اندک انــدک رخ داده اســت، امــا بســیار مهــم اســت. اســت. ایــن تحــول ب
 جنبــش اخیــر ضمــن اینکــه نمایــش خیابانــی ایــن تحــول بــود، بــه نظــرم به آن ســرعت 
داد و آن را گســترش داد و عمیق تــر کــرد. ایــن اتفــاق در خانواده هــای مذهبــی هــم رخ 
ــه  ــان محجب ــه خودش ــن اینک ــی ضم ــای ایران ــی از خانواده ه ــش بزرگ ــت و بخ داده اس
هســتند، امــا بــا حجــاب اجبــاری مخالفنــد. ایــن تحــول از ایــن جهــت مهــم اســت کــه 
برخــاف برخــی از کمپین هــا بــدون ایجــاد مقاومــت و قطبی ســازی و بــه شــکلی آرام و 
کم هزینــه رخ داده اســت و نوجوانــان و دهــه هشــتادی ها کنشــگران اصلــی آن هســتند.

ــواده ای  ــواده ای کنترل گــر- پشــتیبان بــه خان ــواده ایرانــی در دهه هــای اخیــر از خان  خان
پشــتیبان- راهنمــا بــرای بچه های شــان تبدیــل شــده اند و در هــر حــال در برابــر 
نهاد هــای دیگــر مثــل مدرســه و حکومــت پشــتیبان بچه های شــان هســتند، حتــی اگــر 
بــا آنــان اختــاف ارزشــی داشــته باشــند. حمایــت خانــواده دموکراتیک ترشــده ایرانــی از 
نوجوانــان باعــث اســتقال و صاحــب صــدا شــدن بچه هــا شــده و خــب ایــن کم کــم بــه 
مدرســه و جامعــه راه یافتــه اســت، امــا قوانیــن و ســاختار سیاســی کمــاکان بچه هــا را غیر 
ــزی  ــف برای شــان برنامه ری ــن تعری ــا براســاس ای ــد ی ــف می کن مســتقل و بی صــدا تعری

می کنــد.
 

ــن  ــودن ای ــه ب ــودن و کم مطالع ــی ب ــج، غیرسیاس ــه های رای ــا از کلیش *دو ت
ــت  ــا مخالف ــا آن ه ــان ب ــما در مطالب ت ــه ش ــی ک ــت، ویژگی های ــل اس نس

ــد. ــاره بفرمایی ــن ب ــان را در ای ــا ارزیابی ت ــد. لطف ــرده بودی ک
 دربــاره غیــر سیاســی بــودن بایــد اول ببینیــم مرادمــان از سیاســت چیســت. اگــر مــراد از 
سیاســت، سیاســت آمیختــه بــه ایدئولوژی و سیاســت رســمی و تاکنــون موجود باشــد، بله 
می توانیــم بگوییــم ایــن نســل سیاســی نیســت و می توانیــم همیــن جنبــش را نیــز نوعــی 
واکنــش بــه سیاســت تاکنــون موجــود حکومــت و مخالفانــش بدانیــم. در میــان شــعار ها 

بــه نــدرت می تــوان رد پــای چهره هــای سیاســی و رســانه ای را دیــد.
 انــگار ایــن نســل بــه یــک بــاره از همــه بازیگــران میــدان سیاســت عبــور کــرده اســت. 
ــا رد  ــه بی اعتن ــار بقی ــا از کن ــت، ام ــود اس ــی موج ــاختار سیاس ــه س ــعارهایش علی ش
ــت را  ــر سیاس ــد. اگ ــمیت نمی شناس ــه رس ــم ب ــام ه ــر ن ــد ذک ــی در ح ــود و حت می ش
صرفــا محــدود بــه ایدئولوژی هــای متصلــب یــا واکنــش بــه آن هــا ندانیــم، آن وقــت ماجرا 
فــرق دارد. اگــر سیاســت را واکنــش بــه محیــط اطــراف و جامعــه معنــا کنیــم، می بینیــم 
ــه  ــم محــدود ب ــی اش از سیاســت ه ــم سیاســی اســت و تلق ــی ه ــن نســل خیل ــه ای ک

ــت. ــدرت نیس ــای ق صندلی ه
ــت  ــان، در سیاس ــتادی های در خیاب ــه هش ــت کم ده ــانه ای دس ــی رس ــاف بازنمای  برخ
متکثرتــر و روادارتــر و دموکرات تــر و حتــی خشــونت پرهیزتر از نســل های قبلــی هســتند. 
ــر از  ــت و مهم ت ــط زیس ــری و محی ــادی و نابراب ــی و اقتص ــائل اجتماع ــه مس ــبت ب نس
همــه بــه تنــوع در ســبک های زندگــی و رفــع موانــع آن حساســیت دارنــد. اغلــب ایــن 

ــت. ــردی اس ــتنباط های ف ــا اس ــا ویژگی ه ــب ها ی برچس
ــاره  ــه درب ــم و از جمل ــن توصیفــات صحبــت کردی ــاره برخــی از ای  در ســوال قبلــی درب
کتــاب نخــوان بــودن ایــن نســل. بــه نظــرم اتفاقــا مــا در ایــن بــاره داده و شــواهد داریــم و 
بــا داده و شــواهد می شــود ثابــت کــرد کــه ایــن کلیشــه نادرســت اســت، امــا از کجــا پیــدا 
شــده اســت ایــن کلیشــه؟ بــه نظــرم یــک جــور گرایــش روشنفکرســتیزی در بیــن برخی 
از اپوزیســیون شــکل گرفتــه اســت و تصــور می کنــد کــه یکــی از عوامــل ســقوط حکومت 

ــد. ــا می دانن ــا کتاب خوان ه ــنفکران و اصطاح ــوی را روش پهل
ــران  ــای روشــنفکری ای ــب چهره ه ــر اغل ــد ســال اخی ــرده باشــید در چن ــت ک ــر دق  اگ
ــود.  ــس می ش ــدن تقدی ــتر کتاب نخوان ــن بس ــده اند. در ای ــه ش ــرگ نواخت ــس از م پ
در میانــه چنیــن فضایــی ناگهــان اتفاقــی رخ می دهــد کــه بخــش مهمــی از بازیگرانــش 
دهــه هشــتادی ها هســتند و خیلــی زود ایــن برچســب بــه عنــوان یکــی از ویژگی هــای 

ــد می شــود. ــن نســل بازتولی ای
ــان  ــد از آن ــی تمجی ــته اند، نوع ــل بس ــن نس ــه ای ــه ب ــدن ک ــن کتاب نخوان ــع ای  در واق
ــاره کتاب خوانــی خوشــبختانه داده هــای کمــی  ــا ایــن حــال اشــتباه اســت. درب اســت، ب
وجــود دارد و ایــن کلیشــه را نقــض می کنــد. براســاس داده هــای مــوج ســوم پیمایــش 
ــا  ــاله ها و ۴۱ ت ــا ۴۰ س ــاله ها از ۲۶ ت ــا ۲۵ س ــی ۱۵ ت ــای فرهنگ ــرف کاال ه ــی مص مل
ــر از ۶۴  ــه بیشــتر کتــاب می خواننــد و فقــط اندکــی کمتــر از باالت ــا فاصل ۶۴ ســاله ها ب

ســاله ها کتــاب می خواننــد.
ــت.  ــتر اس ــیار بیش ــان بس ــزان کتابخوانی ش ــاله ها می ــر ۱۵ س ــرم زی ــه نظ ــازه ب  ت
اگــر انتشــار کتاب هــای حمایتــی بــا تیــراژ انبــوه در دهــه ۶۰ را کنــار بگذاریــم، در هیــچ 
دوره ای بــه انــدازه ایــن دوره کتــاب کــودک و نوجــوان در ایــران رونــق نداشــته اســت، هــم 
از نظــر تنــوع و هــم از نظــر تعــداد. آمار هــای انتشــار کتــاب چیــز دیگــری می گوینــد. 
بــه نظــرم ایــن نســل نســبت بــه نســل قبــل از خــود کتاب خوان تــر هســتند، امــا هــم 
ــاوت اســت. ــد متف ــه می خوانن ــی ک ــوع کتاب های ــم ن ــای کتاب خوانی شــان و ه صورت ه

ــای  ــد کتاب ه ــد. ۱۶.۱ درص ــتان می خوانن ــان و داس ــردم رم ــتر م ــوع بیش  در مجم
ــال  ــا ۲۵ س ــنی ۱۵ ت ــروه س ــا در گ ــت، ام ــتان اس ــان و داس ــده رم خوانده ش
۴۱.۷ درصــد رمــان و داســتان اســت و هرچــه گــروه ســنی باالتــر مــی رود میــزان 
خوانــدن رمــان و داســتان پاییــن می آیــد و برعکســش کتاب هــای دینــی اســت کــه 
هرچــه گــروه ســنی باالتــر مــی رود، میــزان خوانــدن کتاب هــای دینــی هــم باالتــر 
ــی  ــش کتاب خوان ــنی افزای ــروه س ــن گ ــوالت در ای ــی از تح ــرم یک ــه نظ ــی رود. ب م

بیــن دختــران اســت.
ــای  ــا در گروه ه ــد، ام ــردان کتاب خوان ترن ــی م ــیار کم ــه بس ــا فاصل ــا ب ــه عموم  اگرچ
ــر  ــه جالب ت ــد. نکت ــاب می خوانن ــران بیشــتر کت ــر برعکــس اســت و دخت ســنی پایین ت
ــان بیشــتر از مــردان رمــان و داســتان می خواننــد، بیــش  اینجاســت کــه در مجمــوع زن
از دو برابــر مــردان رمــان و داســتان می خواننــد. ۴۷.۱ درصــد زنــان و ۲۳ درصــد مــردان 

ــد. ــتان می خوانن ــان و داس رم
 بــا توجــه بــه زنانــه بــودن جنبــش اخیــر بــه نظــرم ایــن موضــوع مهــم می شــود. مــا از 
ســال ها پیــش نشــانه هایی هــم داریــم کــه کتاب هایــی کــه شــخصیت اصلی شــان زنــان 
کنشــگر هســتند، دربــاره زندگــی زنــان پیشــرو در علــم و اجتمــاع و موضوعــات زنانــه در 

بــازار کتاب هــای کــودک و نوجــوان بــا اســتقبال روبــه رو شــده اند.
 

ــرای  ــرت« ب ــدون نف ــونت ب ــی« و »خش ــونت نمایش ــر »خش ــما از تعابی *ش
ــا  ــک ج ــد و ی ــتفاده کردی ــان اس ــان و جوان ــن نوجوان ــای ای ــی رفتار ه برخ
حتــی تفســیری متفــاوت از خشــونت های کالمــی و تعابیــر نامتعارفــی کــه 
ــاره  ــاد رایــج اســت، ارایــه کردیــد. اگــر ممکــن اســت درب میــان آن هــا زی
دو تعبیــر مهــم خشــونت نمایشــی و خشــونت بــدون نفــرت، توضیــح دهیــد 
ــوال  ــته معم ــل های گذش ــات نس ــه در ادبی ــی ک ــر کالم ــد آن تعابی و بفرمایی
ــرض  ــه ف ــل، ب ــن نس ــان ای ــد، در می ــی می ش ــت تلق ــخنان زش ــزا و س ناس

ــی دارد. ــاد، چــه معنای ــرد زی کارب
 اول اینکــه بحث هــای مــن دربــاره روز هــای آغــاز اعتراضــات بــود و خیابان هــای تهــران. 
ــه شهرســتان ها و تغییــر ســاعات آن از  ــا گســترش اعتراضــات ب ــه ویــژه ب رفتــه رفتــه ب

ــه شــب، هــم ترکیــب ســنی و هــم ترکیــب جنســیتی معترضــان متفــاوت  اواخــر رو ب
شــد. دوم اینکــه مــن کارم تحلیــل اعتراضــات نبــود، بلکــه دهــه هشــتادی ها را دنبــال 
می کــردم. ســوم اینکــه کار بســیار ســختی اســت، هــم تفکیــک آنــان از بقیــه در میــدان 
و هــم تحلیــل ماجــرای در حــال وقــوع. بنابرایــن هــر تحلیــل بــا درصــدی از خطــا همــراه 

خواهــد بــود.
 بــه نظــرم در آغــاز چنیــن شــعار هایی بیشــتر نوعــی بازیگوشــی نوجوانانــه بــود، امــا دو 
اتفــاق آن را از شــکل اولیــه اش خــارج کــرد، یکــی اینکــه رفته رفتــه بــا افزایــش مــردان در 
ترکیــب معترضــان شــعار ها و فحش هــای ورزشــگاهی بــه میــدان آمــد کــه قبــا تمریــن 
شــده بــود و دیگــر اینکــه ایــن شــعار ها کــه احتمــاال در حواشــی و جمع هــای کوچــک 

داده می شــد، از طریــق رســانه ها برجســته تر شــد و خــود ایــن باعــث تکــرارش شــد.
 ویژگــی اخیــر بــه ایــن دلیــل مهــم اســت کــه آنچــه قبــا پنهــان می شــد و زیــر فــرش 
جــارو می شــد، در ایــن دوره پــژواک داده شــد. شــما اگــر تجربــه انقــاب اســامی را هــم 
نــگاه کنیــد، شــعار های مبتنــی بــر فحــش و ناســزا پیــدا می کنیــد، امــا در همــان جمــع 
محــدود می مانــد و پــژواک نمی یافــت. بنابرایــن تفــاوت در ایــن نیســت کــه فحــش داده 

شــده یــا نــه، تفــاوت در پــژواک آن اســت.
ــدود  ــع مح ــک جم ــعاری در ی ــا ش ــه مث ــت ک ــژواک اس ــن پ ــب در ای ــاق عجی  اتف
ــت  ــمی و پش ــعار رس ــه ش ــد ب ــود و بع ــته ش ــون برجس ــان تلویزی ــوان در ف نوج
بلندگویــی یــک تظاهــرات رســمی در یــک شــهر جهانــی تبدیــل شــود. شــورش های 
نوجوانانــه در جوامــع مختلــف رخ می دهــد و معمــوال نوعــی از خشــونت در آن دیــده 
می شــود، امــا ایــن خشــونت الزامــا زاییــده نفــرت نیســت و بــه قصــد آســیب زدن بــه دیگران 

ــود. ــی نمی ش طراح
ــزی قبلــی  ــا برنامه ری ــه ای ب ــا خشــونتی کــه آدم هــای حرف ــوع خشــونت مثــا ب  ایــن ن
ــی  ــزی قبل ــدون برنامه ری ــن اســت ب ــو و فضــا ممک ــرق دارد. در ج ــد ف ــدارک می بینن ت
ــش را در چارچــوب  ــن جنب ــه ای ــم ک ــم بیفزای ــن را ه ــال ای ــن ح ــا ای ــرد. ب شــکل بگی
ــاوت اســت،  ــم متف ــات نســل ها باه ــات و مطالب ــه تمای ــم، گرچ ــش نســلی نمی بین تن
ــواده ایرانــی رخ داده اســت،  ــه دلیــل همــان تحولــی کــه در خان امــا مدت هاســت کــه ب
شــکاف بیــن نســلی شــکاف اصلــی نیســت، بلکــه شــکاف اصلــی کــه رخ داده و تاثیــرش را 

ــت. ــی اس ــکاف ارزش ــذارد، ش می گ
 البتــه نارضایتی هــای اجتماعــی مثــل تبعیض هــا و بــه ویــژه تبعیض جنســیتی و مســائل 
ــن حرف هــا خشــونت چــه نمایشــی و چــه از ســر  ــا همــه ای ــد. ب اقتصــادی هــم موثرن
نفــرت بــه نظــرم پاشنه آشــیل یــک حرکــت اســت و می توانــد آن را منحــرف زمینگیــر 
کنــد، چــه خشــونت کامــی و چــه خشــونت فیزیکــی. اتفــاق عجیــب ایــن اســت کــه 

ــد. ــس و تشــویق می کنن ــانه ها تقدی خشــونت را برخــی از رس
 

ــد،  ــاره کردی ــما اش ــه ش ــان ک ــل چن ــن نس ــم ای ــای مه ــی از ویژگی ه *یک
ــر  ــن تعبی ــور از ای ــت. منظ ــاز« اس ــای دوگانه س ــرون زدن از گفتمان ه »بی
چیســت؟ آیــا بــه همــان معناســت کــه نوجوانــان و جوانــان ایــن نســل، بــه 
ــل،  ــوال متقاب ــده و معم ــی شناخته ش ــی و اجتماع ــزاب سیاس ــا و اح گروه ه

هیــچ تمایلــی ندارنــد؟
ــر نظــام آموزشــی  ــوده. گفتمــان حاکــم ب ــران همــواره قطبــی ب ــه سیاســی در ای  تجرب
ــه  ــش چ ــل های پی ــت. نس ــل اس ــق/ باط ــی ح ــان دوقطب ــه ۶۰ گفتم ــه در ده و جامع
ــد.  ــب همیــن دو قطبــی فعالیــت کرده ان ــش در قال ــداران حاکمیــت و چــه مخالفان طرف
ذهنیت شــان بــر اســاس ایــن دوقطبــی شــکل گرفتــه اســت و در شــعار های سیاســی مــدام 

همیــن دوقطبــی بــا تعبیر هــای مختلــف بازنمایــی شــده اســت.
 بخشــی از ایــن موضــوع عــادت ذهنــی اســت. این نســل به خاطــر تحــوالت بنیادین خانــواده 
و جامعــه و دسترســی بــه منابــع مختلــف و مشــارکت در تجربه هــای فرهنگــی جهانی تنوعی 

را تجربــه کــرده اســت کــه بــرای نســل های پیشــین تصــورش هــم بعیــد بود.
 تقریبــا اکثریــت کنشــگران شــناخته شــده ایرانــی کــه در رســانه ها فعــال هســتند، 
در چارچــوب همــان دوقطبــی و بــا همــان ادبیــات فعالیــت می کننــد. بــرای 
ــا  ــد، ام ــاب راه بیفت ــاره حج ــه درب ــی زنان ــه جنبش ــود ک ــب ب ــی عجی ــی خیل برخ
ــا حجــاب را  ــه ب ــری مقابل ــای راهب ــه ادع ــی ک ــن و مشــهورترین آدم های از فعال تری
ــی  ــد، ول ــی نباش ــا رد پای ــمی و اص ــانه ای، اس ــم رس ــاالن فمینیس ــتند و از فع داش

ــاق رخ داد. ــن اتف ای
 اگــر چنــد مــاه پیــش بــا برخــی از تحلیلگــران گفتگــو می کــردی خیــال می کردنــد، اگــر 
اتفاقــی در خیابــان رخ بدهــد، احتمــاال نــام کســانی بــرده خواهــد شــد کــه قبــا شــنیده 
ــد، ماجــرا فقــط  ــرده نشــد. کســانی کــه فکــر می کردن ــان ب ــا نامــی از آن ــود، ام شــده ب
بــرای اصاح طلــب و اصولگــرا تمــام شــده اســت، خیلــی زود پــی بردنــد کــه ایــن ماجــرا 
بــرای خیلی هــا تمــام شــده اســت، تقریبــا بــرای سیاســت ورزی کاســیک ایرانــی کــه در 
چارچــوب همــان دوگانــه کار می کننــد. اتفاقــا ایــن بخــش از ایــن جنبــش در بازنمایــی 

رســانه ای غایــب اســت.
 در بازنمایی رسانه ای کماکان این نسل همچون توده ای هم شکل و ناروادار و خشمگین و 
متنفر و متوهم درباره قدرت خودش تصویرسازی می شود، اما واقعیت جز این است. از قضا 

این نسل و حتی بخشی از این نسل که خیابان را تجربه کرده اند، بسیار روادارتر، دگرپذیرتر، 
واقع گراتر و متنوع تر از تصویری هستند که از آنان ساخته شده است.

 این تامل شاید کامل نباشد و بیشتر متکی بر تصویر های مرکز تهران باشد، اما به هر حال 
تصویر بزرگ تر هم به نظرم با آن بازنمایی متفاوت است. نکته اصلی در آن تنوع است. این 
نسل تنوعی را تجربه کرده و زیسته است که ما قبا تجربه نکرده بودیم. در احزاب و نهاد های 
سیاسی اپوزیسیون و ساختار سیاسی هم فعا فضا برای چنین تنوعی وجود ندارد و ظرفیت 
پذیرش آن نیز نیست، اما می توان امیدوار بود که کم کم این تجربه به رسمیت شناخته و فضا 

برایش گشوده شود.

 
*یکــی از موضوعــات مهــم در مباحــث کالســیک جامعه شــناختی، گروه هــای 
ــوان  ــل های ج ــه نس ــذاری ک ــوذ و تاثیرگ ــای ذی نف ــت، گروه ه ــع اس مرج

ــر  ــا تاثی ــد و از آن ه ــگاه می کنن ــا ن ــه آن ه ــود ب ــی خ ــگری اجتماع در کنش
ــکاران  ــا، ورزش ــلبریتی ها، بالگره ــروز س ــد ام ــی می گوین ــد. برخ می پذیرن
ــل  ــع نس ــروه مرج ــا و ... گ ــهور، مدل ه ــران مش ــی، بازیگ ــان ورزش و قهرمان
ــت،  ــن اس ــر چنی ــت و اگ ــور اس ــا این ط ــتند. آی ــتادی ها هس ــه هش ده

ارزیابــی شــما از آن چیســت؟ آیــا یــک نکتــه مثبــت اســت یــا منفــی؟
 بــه نظــرم در بحــث گــروه مرجــع هــم بایــد در چارچــوب همــان تنــوع بازنگــری کــرد. 
وقتــی ارتباطــات محــدود و منابــع دسترســی کــم باشــد، گروه هــای مرجــع پایــدار، بــزرگ 
و موثــر شــکل می گیرنــد، امــا تنــوع باعــث می شــود کــه بیــن شــهرت و حتــی هــواداری 

بــا گــروه مرجــع بــودن تفکیــک ایجــاد شــود.
ــه نظــرم در معنــای کاســیک، مــا در جامعــه کنونــی ایــران بیــن دهــه هشــتادی ها   ب
گــروه مرجــع نداریــم. در ایــن معنــا کــه »هرچــه آن خســرو کنــد شــیرین بــود« و بــه 
حرفــش گــوش کننــد و هرچــه گفــت بپذیرنــد، اصــا گــروه مرجعــی وجــود نــدارد. رابطه 
بیــن دهــه هشــتادی ها و چهره هــای محبوب شــان اوال تک چهــره ای و تک ســاحتی 

ــد. ــد و هــم تاثیــر می گیرن نیســت، ثانیــا دو طرفــه اســت، هــم تاثیــر می گذارن
ــا فــان  ــا فــان پســت ی  در حــوادث اخیــر برخــی گمــان می کننــد فــان اســتوری ی
ویدیــو یــا پیــام فــان ســلبرتی روی دهــه هشــتادی ها تاثیــر می گــذارد، در حالــی کــه 
واقعیــت ایــن اســت کــه برخــی از آنــان در اثــر فشــار ایــن هــواداران ناگزیــر بــه واکنــش 
ــبکه های  ــی ش ــا در برخ ــر ی ــب فالوی ــواداری در قال ــمی ه ــبکه های غیررس ــدند. ش ش
ــرای گفتگــو و تبــادل نظــر و رســیدن  ــا حــول بازی هــای آنایــن محلــی ب اجتماعــی ی

بــه تفاهــم فراهــم کــرده اســت.
 کاربــر و هــوادار دهــه هشــتادی ایرانــی کارکــرد اختصاصــی و ابتــکاری از ایــن شــبکه های 
ــان پیــش از ایــن کنــش سیاســی  هــواداری ارایــه کــرده اســت. بســیاری از ایــن نوجوان
نداشــتند، امــا در ماجــرای اخیــر کنــش داشــتند و چهره هــای محبوب شــان را هــم وادار 
بــه موضع گیــری کردنــد. ایــن اتفــاق جدیــدی اســت کــه معنــای گــروه مرجــع را تغییــر 

داده اســت.
 سال هاســت کــه یکــی از شــکل های هویت یابــی نوجوانــان ایرانــی در شــبکه های 
ــرم  ــه نظ ــی ب ــاق مهم ــال اتف ــت. امس ــیقی اس ــای موس ــلبرتی ها و گروه ه ــواداری س ه
ــای محمــد  ــه آق ــای پژوهشــی ک ــود. در کار ه ــان ب ــان آن ــی می رخ داد و کنــش اجتماع
رهبــری دربــاره شــبکه های اجتماعــی دارنــد، امســال جمعیــت نســبتا بزرگــی در یکــی 
از گراف هــای واکنــش بــه کشــته شــدن مهســا امینــی ظهــور کــرد کــه حــول یکــی از 
گروه هــای موســیقی شــکل گرفته انــد و پیــش از ایــن بــا ایــن هویــت کنــش اجتماعــی 
یــا سیاســی نداشــتند. حجــم ایــن جمعیــت تقریبــا برابــر بــا ارزشــی های رادیــکال توییتــر 

بــود. ایــن خیلــی نکتــه مهمــی اســت.
 

ــا و  ــک از جناح ه ــر ی ــی، ه ــاکش های سیاس ــان کش ــا و در جری ــن روز ه *ای
ــد تفســیر خــود را از حضــور دهــه  ــج ســعی می کن گروه هــای سیاســی رای
ــد  ــی می گوی ــد. یک ــه کن ــی ارای ــی و سیاس ــه اجتماع ــتادی ها در عرص هش
آن هــا فریــب خورده انــد، یکــی می گویــد بســیار باهــوش و زیرکنــد، یکــی 
ــا  ــد این ه ــی می گوی ــد، یک ــینیان می فهمن ــر از پیش ــی بهت ــد خیل می گوی
کــه در خیاباننــد، نماینــده ایــن نســل نیســتند و دهــه هشــتادی های واقعــی 
ــاره ایــن دیدگاه هــای مختلــف  ایــن کار هــا را نمی کننــد و ... نظــر شــما درب
و انتظــارات گوناگــون چیســت بــه ویــژه کــه دیــدم شــما در مطلبــی درگیــر 
ــوم و  ــی مذم ــاظ اخالق ــه لح ــی را ب ــای خیابان ــان در نزاع ه ــردن نوجوان ک

ــد. ــند می دانی ناپس
ــوده  ــک ت ــم دهــه هشــتادی ی ــه بگوی ــود ک ــن ب ــن ای ــاش م ــن گفتگــو ت  در تمــام ای
هم شــکل نیســت. دهــه هشــتادی ها هــم بســیار متنوعنــد. در خیابــان هــم در دو جبهــه 
ــان هــم مشــغول  ــود. بخشــی از آن ــد و خواهنــد ب ــل هــم از دهــه هشــتادی ها بودن مقاب

ــد. ــان ندارن ــه حضــور در خیاب ــه ای ب درس و مدرســه و دانشــگاهند و عاق
ــان در  ــد. بخشــی از آن ــه گوشــی هوشــمند ندارن ــان دسترســی ب  نزدیــک ۲۵ درصــد آن
روســتا زندگــی می کننــد. بخشــی از آنــان بــه خــارج از ایــران مهاجــرت کرده انــد. بخشــی 
از آنــان خانواده هــای پولــدار دارنــد و بخشــی در فقــر بــه ســر می برنــد. بخشــی از آنــان 
ــا دیــن  ــان ب ــد و بخشــی از آن ــد و در آیین هــای مذهبــی مشــارکت فعــال دارن مذهبی ان
ــم  ــش و ارزش ه ــع دان ــه مناب ــان ب ــن دسترسی های ش ــته از ای ــد. گذش ــه ای ندارن میان
گســترده و متنــوع و در عیــن حــال متفــاوت اســت و حــوزه عایق شــان هــم گســترده 

و متنــوع اســت.
ــی  ــای متنوع ــا گروه ه ــا ب ــه م ــود ک ــث می ش ــا، باع ــن تفاوت ه ــه ای ــت ک ــی اس  طبیع
روبــه رو شــویم کــه در برابــر رویدادهــا، کنش هــا و واکنش هــای متفاوتــی داشــته باشــند 
و بایــد حواس مــان باشــد ایــن اصطــاح دهــه هشــتادی ها از یــک کل منســجم یکپارچــه 
یکســان حکایــت نمی کنــد، بلکــه از گروه هــا و افــراد متنوعــی حکایــت می کنــد. بــا همــه 
ایــن تفاوت هــا شــرایط تغییــر کــرده اســت و تغییــر شــرایط باعــث شــده اســت کــه آنــان 
ویژگی هــای مشــترکی پیــدا کننــد یــا در موقعیت هــای مشــابهی قــرار بگیرنــد و در قالــب 
ایــن ویژگی هــای مشــترک یــا موقعیت هــای مشــابه بتوانیــم آنــان را از نســل های قبلــی 

متمایــز کنیــم کــه درباره شــان صحبــت کردیــم.
 آن بحــث مــن دربــاره نوجوانــان زیــر ۱۸ ســال بــود. بــه نظــرم دعــوت نوجوانــان زیــر 
ــر  ــی اســت. درگی ــری از دو طــرف ماجــرا غیراخاق ــرای درگی ــان ب ــه خیاب ۱۸ ســال ب
ــی را  ــی هدف های ــی برخ ــا گاه ــت، منته ــی اس ــرم غیراخاق ــه نظ ــودکان ب ــردن ک ک
ــث را  ــن بح ــت و ای ــر اس ــان آدم مهم ت ــد از ج ــر می کنن ــه فک ــد ک ــال می کنن دنب

نمی پذیرنــد.
 

*در پایــان بفرماییــد بــا توجــه بــه تجربه تــان و شــناختی کــه از جامعــه ایران 
ــت؟  ــل چیس ــن نس ــده ای ــان از آین ــد، ارزیابی ت ــوان آن داری ــل های ج و نس
ــه  ــد؟ توصی ــا نگرانی ــتید ی ــن هس ــت خوش بی ــش روس ــه پی ــه آنچ ــا ب آی
ــل  ــن نس ــا ای ــه ب ــرای مواجه ــین ب ــل های پیش ــرای نس ــنهادتان ب ــا پیش ی

چیســت؟
ــا  ــده ن ــیاری از آین ــت. بس ــوار اس ــی دش ــن، خیل ــخن گفت ــران س ــده ای ــاره آین  درب
امیدنــد، برخــی دربــاره آینــده دچــار توهمنــد و منتظــر تغییــرات بزرگنــد. ایــن روز هــا 
ــانه ای  ــای رس ــاالن و چهره ه ــط شــده اســت. برخــی از فع ــی و آرزو خل ــی پیش بین معن

آرزوی شــان را در قالــب پیش بینــی می گوینــد.
 مــن بــه آینــده ایــران خوشــبینم نــه بــه ایــن دلیل کــه مثــل برخــی از تحلیلگــران دنبال 
ــاق بزرگــی رخ داده  ــم اتف ــه فکــر می کن ــل ک ــن دلی ــه ای ــاق بزرگــی باشــم، بلکــه ب اتف
اســت. معمــوال حاکمیــت و برخــی از مخالفانــش شکســت و پیــروزی را بــا معیــار تغییر در 

ســاختار سیاســی می ســنجند.
 بــه نظــرم دســت کم از طــرف حکومــت ســنجش پیــروزی یــا شکســت بــا ایــن معیــار بــه 
مثابــه پنهــان کــردن درد اصلــی اســت و پــاک کــردن صورت مســاله. مــن موفقیــت را بــا 
ایــن معیــار نمی ســنجم و تغییــرات پایدارتــر فرهنگــی برایــم مهــم اســت. بــا ایــن معیــار 
کــه مــن ارزیابــی می کنــم، بــه آینــده ایــران خوشــبینم. فکــر می کنــم اتفــاق بزرگــی در 

خانــواده و جامعــه ایرانــی رخ داده اســت.
ــی  ــه ول ــن نرفت ــتم از بی ــران داش ــی ای ــاره یکپارچگ ــه درب ــی ک ــی از نگرانی های برخ
ــد، در  ــران می توانن ــام ای ــر ن ــوان زی ــل ج ــوز نس ــه هن ــت. اینک ــده اس ــر ش کمرنگ ت

ــت. ــم اس ــم مه ــند، برای ــر باش ــی بهت ــت وجوی زندگ جس
 رواداری و دگرپذیــری ایــن نســل و عبورشــان از دو قطبی ســازی ها و پشــت ســر 
ــم  ــن ســال ها برای گذاشــتن دیگری ســازی به رغــم همــه تبلیغــات رســانه ای پرحجــم ای
نقطه هــای نورانــی هســتند. بــا یــاری از ایــن نقطه هــای نورانــی از تاریکــی خشــونت ها و 

ــی نشــوم. ــار فروپاشــی روان ــا دچ ــم ت ــور می کن خشــم ها عب

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:

ظهور نوجوانی جدید؛

»دهه هشتادی ها« چه نسلی هستند؟
▄  قسمت پایانی

دعوت به همکاری

شرکت مهندسی راژمان گستر آریا
 در تهران )منطقه ۲، توحید( جهت تکمیل کادر خود از 

متقاضیان ساکن استان تهران استخدام می نماید : 
حسابدار

آقا/ خانم، سابقه کارمهم نیست، تمام وقت، پاره وقت
داشتن تجربه کاری به  عنوان حسابدار

مسلط بر روش های حسابداری
داشتن تجربه کار با نرم افزارهای مهم حسابداری،

 مانند سپیدار یا هلو
)Excel( داشتن مهارت کامل در کار با اکسل
مهارت قوی در تجزیه  و  تحلیل دقیق جزئیات

داشتن مدرک کارشناسی در رشته حسابداری یا رشته های 
 CPA( مرتبط مالی، داشتن گواهی های معتبر حسابداری

CMA,(، مزیت ویژه ای محسوب می شود.
بیمه، حقوق

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

rajmangostararya@gmail.com 

لینک : 

https://bazarekar.ir/46092

دعوت به همکاری

شرکت تشک سازی لمینیک

 جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط 

زیر دعوت به همکاری می نماید.

مدیر مالی:

 آقا، تمام وقت، مسلط به نرم افزار آفیس

آشنایی با نرم افزار تدبیر

مسلط به امور مربوط به اظهارنامه مالیاتی، بیمه، حقوق و 

دستمزد، حداقل ۱۰سال سابقه کار، محل کار مارد

حقوق ثابت، اضافه کار، بن خرید کاال، پارکینگ

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به واتس اپ 

زیر ارسال و یا اطاعات خود را به شماره زیر پیامک نمایند.

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

واتساپ :  ۰۹۱۲۱۵۱۵۳۱۸

لینک :

https://bazarekar.ir/45977 
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مسئوليت پذیر بودن 
واقعــاً مهــم نیســت کــه اهــل کجــا هســتید یــا قبــًا چــه تجربــه 
ــه  ــد ک ــان خــود انتظــار دارن ــران از کارکن ــد. مدی ای داشــته ای

پاســخگو باشــند.
مســئولیت پذیری یکــی از ویژگی هــای اولیــه یــک کارمنــد 
خــوب اســت، زیــرا چیــزی اســت کــه اعتمــاد و اطمینــان را در 

ــد. ــا می کن ــد الق ــه کارمن ــبت ب ــران نس مدی
منضبط

نظــم و انضبــاط پایــه و اســاس هــر فرهنــگ کاری اســت و اگــر 
کارمنــدی بــا خــود و بــه فرهنــگ کاری معیــن منضبــط نباشــد، 

فایــده ای نــدارد.
ــر در  ــداکاری و پیشــرفت موث ــز، ف ــث تمرک ــاط در کار باع انظب

ــود.  کار میش
مهارت های بين فردی خوب

ــر  مهــارت هــای بیــن فــردی خــوب در محیــط کار بســیار موث
ــاط  ــی ارتب ــی از توانای ــش مهم ــن بخ ــت . ای ــرا اس ــه گ و نتیج
ــر  ــا دیگ ــط ب ــعه رواب ــب توس ــد و موج ــی باش ــکاری م و هم

ــود .  ــد ب ــما خواه ــداف کاری ش ــای اه ــکاران و ارتق هم
عمل گرا

کارمنــدان بــرای انجــام کارهــا اســتخدام مــی شــوند، بنابرایــن 
عمــل محــور بــودن نــه تنهــا کیفیــت بلکــه یک ضــرورت اســت.
ــه انجــام  ــل بیشــتری ب ــرا تمای ــراد کنــش گ ــن حــال، اف ــا ای ب
ــر  ــاد فک ــه زی ــدون اینک ــود ب ــی ش ــا داده م ــه آنه ــه ب کاری ک

ــد. ــد، دارن کنن
عمــل گراهــا انجــام کارهــا را بــه تعویــق نمــی اندازنــد. رویکــرد 

آنهــا بــه کار فعاالنــه اســت.
اعتماد به نفس

اعتمــاد بــه نفــس کیفیتــی اســت کــه قابــل مصالحــه نیســت و 
خیلــی شــفاف اســت. عــدم اعتمــاد بــه نفــس باعــث مــی شــود 
کــه کارکنــان کمتــر قابــل اعتمــاد باشــند. کارمنــدان بــا اعتمــاد 
بــه نفــس بــاال مشــتاق بــه عهــده گرفتــن مســئولیت هســتند و 

همیشــه مشــتاقانه منتظــر ابتــکار عمــل هســتند.
ــا  ــی ب ــی آرزوی داشــتن کارکنان ــا کارفرمای ــر کســب و کار ی ه
اعتمــاد بــه نفــس بــاال دارنــد تــا بتواننــد بــه آنهــا تکیــه کننــد.

قابل اطمينان بودن 
ــا در  ــل اعتمــاد باشــند ت ــی قاب ــدازه کاف ــه ان ــد ب ــدان بای کارمن
مشــاغل مختلــف  مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد . آنهــا بــه طــور 
مــداوم وظایفــی را از مدیــران خــود مــی گیرنــد کــه در آن یــک 

ارشــد بایــد بــرای تکمیــل کار بــه آنهــا تکیــه کنــد.
یــک کارمنــد قابــل اعتمــاد همیشــه کار بــا کیفیــت بــاال انجــام 

خواهــد داد . 
اعتقاد به کار گروهی 

ــد  ــی کن ــی اداره نم ــه تنهای ــب و کار را ب ــدی کس ــچ کارمن هی
بلکــه یــک کارمنــد خــوب نحــوه برقــراری ارتبــاط و همــکاری 

ــد. ــا ســایر کارمنــدان را مــی دان ب
ــه  ــد، ب ــار بیاین ــر کن ــا یکدیگ ــه ب ــه چگون ــد ک ــی دانن ــا م آنه
همــکاران خــود احتــرام بگذارنــد و نظــرات خــود را بــا یکدیگــر 

ــد. ــه اشــتراک بگذارن ب
داشتن تفکر سازمانی 

تفکــر ســازمانی مهمتریــن عامــل در بهــره وری و نظــم و انضباط 
کارمنــد در محیــط کار اســت. آنهــا بایــد ســازگار، چابــک و بالــغ 

باشــند تــا خــود را وقــف تعهــد شــغلی کننــد.
مدبر بودن

زمانــی کــه یــک مدیــر وظیفــه خاصــی را بــه کارمنــدی محــول 
میکنــد، انتظــار دارد کــه بــه موقــع و بــه خوبــی کار را 

ــد. ــام ده انج

تدبیر یک کارمند باعث بهره وری بیشتر در کار میشود .
ایــن ویژگــی در کارکنــان موجــب یافتــن راه حــل هــای ســریع، 

کارآمــد و هوشــمندانه در انجــام کار اســت.
داشتن انگيزه

ــا انگیــزه بــودن بــه معنــای ســوق دادن بــه ســمت اهــداف و  ب
ــی اســت کــه  ــن ویژگــی همــان عامل ــل درســت اســت. ای دالی

ــد. ــران از یــک کارمنــد خــوب انتظــار دارن مدی
صبور بودن 

ایــن ویژگــی ، یــک آزمــون واقعــی بــرای یــک کارمنــد اســت که 
ــه اوج موفقیــت در کار برســد و صاحــب  ــد ب بواســطه آن میتوان
موقعیــت مناســب گــردد و بــرای فــردی بــا ایــن ویژگــی مهــم 

نیســت کــه شــرایط چقــدر ســخت و پیچیــده باشــد.
بنابرایــن مدیــران یــا شــرکت ها همیشــه بــه دنبــال کارمنــدان 
انعطاف پذیــری هســتند کــه آمــاده پذیــرش هــر چالشــی 

ــند. باش
خودآگاهی

خودآگاهــی یــک ویژگــی معمولــی نیســت کــه شــما بــه آن فکــر 
مــی کنیــد، بــه طــور ایــده آل بــرای یــک کارمنــد خــوب بــودن 
الزم اســت، امــا خودآگاهــی فقــط یــک ویژگــی الزم بــرای یــک 
کارمنــد خــوب نیســت، بلکــه بــرای یــک فــرد در حــال تکامــل 

و یادگیــری اســت.
زمانــی کــه فــردی از پتانســیل هــا و محدودیــت هــای خــود آگاه 
باشــد، مــی توانــد تاشــی آگاهانــه انجــام دهــد تــا خــود را بــه 

بهتریــن شــکل ممکــن قــرار دهــد.

خودآگاهــی همچنیــن بــه ایــن معنــی اســت کــه از نظــر 
عاطفــی باهــوش و متفکــر بــا اعمــال خــود باشــید.

ــد کــه حتــی در اکثــر کارمنــدان خــوب نیــز ایــن  ناگفتــه نمان
ویژگــی چنــدان رایــج نیســت.

بــا ایــن کیفیــت، یــک کارمنــد مطمئنــاً زمانــی از اهــرم قــدرت 
ــت در  ــن کیفی ــه ای ــود ک ــی ش ــوردار م ــران برخ ــر دیگ در براب

ــر شــود. اقدامــات و رویکــرد آنهــا بارزت
قابل اعتماد بودن 

ــوب،  ــد خ ــک کارمن ــای ی ــی ه ــن ویژگ ــا ارزش تری ــی از ب یک
ــت. ــودن اس ــاد ب ــل اعتم ــادق و قاب ص

صداقــت کیفیتــی اســت کــه در آن یــک فــرد بــر پایــه اخــاق و 
تعهــد خــود مــی مانــد و وظیفــه خــود را صادقانــه انجــام مــی دهد 

حتــی زمانــی کــه کســی او را نمــی بیند.
خوشبينی ) مثبت اندیشی ( 

هیــچ شــرکتی نمی خواهــد افــراد بدبیــن یــا کارمنــدان بدبیــن 
ــم  ــان مه ــا برایش ــت کاره ــام درس ــه انج ــد ک ــتخدام کن را اس
ــک فرهنــگ کاری در حــال رشــد همیشــه متشــکل  نباشــد. ی
ــان خوش بیــن و مثبــت اندیــش اســت ، کــه همیشــه  از کارکن

ــد.  ــروز میدهن ــط کار ب ــت را در محی ــرژی مثب ان
ــد کــه همــه چیــز بهتــر مــی شــود، و از  آنهــا همیشــه معتقدن

ایــن رو واقعــاً ســعی مــی کنــد اوضــاع را بهتــر کنــد.
کارمنــدان  خــوش بیــن همیشــه افــراد را بــه خــود جذب مــی کنند، 
بنابرایــن آنهــا نیــز بــه نوعــی تبدیــل بــه افــرادی مــی شــوند کــه 

در صــورت لــزوم بــه دیگــران کمــک مــی کننــد.

اســتخدام  را  مثبت اندیشــی  افــراد  می خواهنــد  ســازمان ها 
بــه  رســیدن  بــرای  را  بعــدی  ســازمان های  کــه  کننــد 

دهنــد. ســوق  تعیین شــده  چشــم انداز 

داشتن شور و اشتياق 
ــد،  ــی را درک می کنن ــتیاق واقع ــدرت اش ــرکت ها ق ــروزه، ش ام
زیــرا بنیان گــذاران کاری را انجــام می دهنــد کــه واقعــاً دوســت 

ــا آن همــذات پنــداری می کننــد. دارنــد و ب
ــغل  ــه ش ــه ب ــی هســتند ک ــال کارمندان ــه دنب ــا ب ــن آنه بنابرای
ــق کاری  ــاً عاش ــد و واقع ــه دارن ــاص عاق ــت خ ــا صنع ــود ی خ

ــد. ــی دهن ــام م ــه انج هســتند ک
کارکنــان پرشــور نیــازی بــه فشــار از جانــب کســی ندارنــد. بلکه 

بــه بهتریــن شــکل ممکــن خــود کارهــا را انجــام مــی دهنــد. 
بازارشناسی

ــه  ــا توج ــه ب ــود ک ــد ب ــادر خواه ــناس ق ــد بازارش کارمن
بــه داشــتن ایــن ویزگــی  یــک معاملــه تجــاری خــوب را بــرای 

شــما و کســب و کارتــان بــه ارمغــان بیــاورد.
فقــدان ایــن کیفیــت اغلــب بــرای شــرکت ها هزینــه ای زا 
خواهــد بــود، زیــرا شــناخت و تحقیقــات بــازار، کلیــد برقــراری 

ــراد اســت. ــن اف ــاط بی ارتب
ــغل  ــداری ش ــت و پای ــه امنی ــر ب ــراد منج ــی در اف ــن ویژگ ای

ــد.   ــد ش خواه
قاطع بودن در کار 

ــی  ــدان م ــم در کارمن ــی مه ــا ویژگ ــت ی ــک کیفی ــت ی قاطعی

ــرای تحقــق اهــداف  باشــد.  از کارکنــان انتظــار مــی رود کــه ب
ــور از  ــه عب ــل ب ــد مای ــا بای ــند. آنه ــم باش ــیار مصم ــود بس خ

ــند. ــا باش ــش ه ــا و چال ــختی ه س
هیچ کــس کارمنــدی را نمی خواهــد کــه فقــط حداقل هــای 
کاری خــود را انجــام دهــد. چنیــن کارمندانــی معمــوال منفعــل 
ــچ  ــوند و در کار هی ــی ش ــود م ــار رک ــود دچ ــه خ ــا در حرف ی

ــت . ــد داش ــرفتی نخواهن پیش
آنهــا بایــد نگــرش مثبتــی نســبت بــه کار خــود داشــته باشــند 
ــا را  ــت آنه ــزم و قاطعی ــه ع ــزی اســت ک ــن همــان چی ــرا ای زی

نشــان مــی دهــد.
جزئيات گرا

ــی را اســتخدام  ــد کارمندان ــح می دهن شــرکت ها همیشــه ترجی
کننــد کــه بــه جزئیــات دقــت کننــد.

بــودن  متوســط  دالیــل  از  یکــی  کار  در  فقــدان جزئیــات 
اســت. کارمنــدان 

ــا جزئیــات  کارمنــدان بایــد رویکــردی بــرای تکمیــل وظایــف ب
ــد  ــی کن ــه شــما کمــک م ــرا ب ــی خــود داشــته باشــند زی اصل

ــد. ــداد اشــتباهات را کاهــش دهی تع
ــزان  ــل  می ــد مث ــک کارمن ــورد ی ــادی در م ــوارد زی ــات م جزئی

ــه شــما نشــان مــی دهــد. ــه کار را ب ــه و تعهــد آنهــا ب عاق
داشتن روحيه انتقال دانش و تجربيات  

ــتراک  ــه اش ــرای ب ــد ب ــک کارمن ــی ی ــه توانای ــی  ب ــن ویژگ ای
ــاره دارد. ــود اش ــرات خ ــات و نظ ــا، تجربی ــده ه ــتن ای گذاش

انتقــال تجربیــات و ایــده هــا باعــث توســعه مهــارت های فــردی ، 
ارتباطــات موثــر و پیشــرفت در کار خواهــد شــد . 

ــتخدام  ــتعدادهایی را اس ــن اس ــد چنی ــار دارن ــان انتظ کارفرمای
کننــد کــه مایــل بــه مشــارکت و بــه انتقــال دانــش، تخصــص، 
ایــده هــا و نظــرات خــود در زمــان و مــکان مــورد نیــاز باشــند.

دارای اختيار 
مدیــران در محیــط کار تمایــل دارنــد بــه کارمنــد خــود تکیــه 
کننــد، زیــرا مــی تواننــد برخــی کارهــا را تفویــض کننــد و خــود  

کارهــای دیگــری انجــام دهنــد.
فروتنی

ــد  ــدان خواه ــی در کارمن ــی اساس ــک ویژگ ــودن ی ــع ب متواض
ــه نفــس یــک ویژگــی حیاتــی اســت،  ــود . مطمئنــاً اعتمــاد ب ب
امــا فروتنــی، عــدم اعتمــاد بــه نفــس نیســت، بلکــه دســت بــاال 

نگرفتــن توانایــی هــای خــود اســت.
سازگاربودن 

ــد  ــک کارمن ــن ویژگــی هــای ی ــی تری ســازگاری یکــی از حیات
ــه دنبــال آن اســت. خــوب اســت کــه هــر ســازمانی ب

ــه  ــد ک ــی کنن ــز م ــی تمرک ــر اســتخدام کارمندان ــان ب کارفرمای
ــر  ــر تغیی ــا ه ــند و ب ــر باش ــاف پذی ــت انعط ــه موقعی ــبت ب نس

ــند. ــازگار باش ــد س جدی
تغییــر بخشــی از پیشــرفت اســت و یــک کارمنــد همیشــه بایــد 

آمــاده ســازگاری بــا محیــط جدیــد باشــد.
اخالق کاری

ــیار  ــرکت بس ــرای ش ــوی ب ــاق کاری ق ــا اخ ــد ب ــک کارمن ی
ــرفت  ــت پیش ــه کار در جه ــه ب ــرا او همیش ــت زی ــمند اس ارزش

ــد. ــی کن ــگاه م ــرکت ن ش
آنهــا متخصصانــی بــا اراده قــوی بــا باورهــای ارزشــمند در مــورد 
ــه ای  کار خــود و نحــوه قرارگیــری خــود در یــک محیــط حرف

هســتند.
ــاغل  ــت و مش ــه صنع ــته ب ــاق کاری بس ــال، اخ ــن ح ــا ای ب
متفــاوت اســت، امــا همیشــه بعنــوان یــک ارزش در محیــط کار 

ــود.  ــد ب ــت خواه ــز اهمی حای
گزارش و ترجمه : وحید امینی نژاد 

ویژگی های یک کارمند خوب چیست؟
ــوب  ــد خ ــک کارمن ــی از ی ــه انتظارات ــرکت ها چ ــران و ش ــه مدی ــد ک ــد می دانی ــرض کنی ــتند. ف ــخیص نیس ــل تش ــی قاب ــه راحت ــًا ب ــوب واقع ــدان خ کارمن

ســراغ دارنــد و دنبــال چــه ویژگــی هایــی در محیــط کار هســتند .
بــه عبــارت دیگــر، اگــر اســتخدام کننــده هســتید ، ایــن ویژگی هــا می تواننــد شــما را در مســیر درســت اســتخدام راهنمایــی کننــد.در هــر دو مــورد، ایــن 

ویژگی هــا بــرای کاوش و یادگیــری ضــروری هســتند و ممکــن اســت بــرای بهینه ســازی اســتفاده شــوند.

شرایط عمومی
۱/۱- تابعیت نظام جمهوری اسامی ایران

۱/۲- تدین به دین مبین اسام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح 
در قانون اساسی

غیر  دائم  معافیت  یا  و  پایان خدمت وظیفه عمومی  کارت  -ارائه   ۱/۳
پزشکی در مقاطع دیپلم )ردیف های ۱ تا ۵( الزامی است. و در مقاطع 
فوق دیپلم و لیسانس )ردیف های ۶ الی ۱۲(  داشتن معافیت پزشکی 

بامانع می باشد.
۱/۴- عدم اشتهار به فساد اخاقی، نداشتن سابقه حکومت و سو پیشینه 
تایید  )با  باشد  اجتماعی شده  از حقوق  کیفری که موجب محرومیت 

مراجع ذی صاح(
کلیه  ها،  شرکت  موسسات،  ها،  دستگاه  در  اشتغال  تعهد  -عدم   ۱/۵

نهادها و ارگان های دولتی به هر شکل ممکن
۱/۶-داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تایید مدیریت 
ایمنی و بهداشت و محیط زیست شرکت های پیمانکار منطقه گل گهر.

تایید  و…)با  گردان  روان  مخدر،  مواد  گونه  هر  به  اعتیاد  -عدم   ۱/۷
مراجع ذی صاح(.

۲( شرایط سنی
شرایط سنی ) موجود در سایت ( 

شرایط معدل ) موجود در سایت ( 
کلیه داوطلبان )جدول رشته های مورد تقاضا( از داشتن شرط معدل 

معاف می باشند.

شرایط مدرک تحصيلی
۴/۱- مدارک دانشگاهی کسانی برای شرکت در آزمون قابل قبول است 
عالی  آموزش  مراکز  و  ها  دانشگاه  سراسری  های  آزمون  طریق  از  که 
موفق به ورود شده باشند و یا از دانشگاه های معتبر خارج یا داخل از 
تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت  کشور، مدارک مورد 

کرده باشند.
۴/۲ -دارا بودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن 
مقطع، رشته، گرایش تحصیلی و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد.

تذکر: داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل آنان بعد از ۱۴0۱/0۸/۱۸ 
باشد به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نمی گیرند. بدیهی است کسانی 

که در آزمون پذیرفته شده و نتوانند نسبت به اخذ مدرک تحصیلی تا 
تاریخ ۱۴0۱/0۸/۱۸ اقدام نمایند از آزمون حذف و شرکت نسبت به 

جذب آنها تعهدی ندارد.
الی۳(   ۱ های  )ردیف  دیپلم  تحصیلی  مقطع  های  رشته  برای   -۴/۳
مقطع  تا   ۵ و   ۴ های  ردیف  و  ممنوع  باالتر  تحصیلی  مقطع  داشتن 
برای رشته های  و  باشند.  نام می  ثبت  به  مجاز  دیپلم  فوق  تحصیلی 
باالتر  تحصیلی  مقطع   )۸ الی  )ردیف های  دیپلم  فوق  تحصیلی  مقطع 
ممنوع می باشد. و برای رشته های مقطع لیسانس )ردیف ۸ الی ۱۲( 

داشتن هر گونه مدرک تحصیلی باالتر بامانع است.
۴/۴- آن دسته از داوطلبانی که بر اساس الزامات این آگهی مجاز به داشتن 
مدرک تحصیلی باالتر )مطابق جدول الف-جدول رشته های مورد تقاضا( 
می باشند در صورت قبولی در آزمون ها و استخدام، مزایای حقوقی شغل 
مورد تقاضا در آگهی را دریافت خواهد نمود و شرکت هیچگونه تعهدی نسبت 

به پذیرش مدرک باالتر آنها مطابق جدول رشته های مورد تقاضا را ندارد.

اولویت های جذب
۵/۱- اختصاص ۱0% کل پذیرفته شدگان ) در صورت نیاز به جذب( 
به افراد درجه یک خانواده معزز شاهد و جانبازان باالی ۲۵%  مشروط 
بر این که حداقل ۱0% میانگین نمره تعداد نفرات مورد نیاز را کسب 

کرده باشد.
۵/۲- در شرایط مساوی اولویت با افراد بومی شهرستان سیرجان می باشد.
دفترچه  شرایط  از  بخشی  شامل  باال  متن  گرامی،  کارجوی  توجه: 
استخدامی می باشد، جهت اطاعات بیشتر به آدرس سایت شرکت که 

در زیر مشخص می باشد مراجعه نمایید. 

تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا ۱۸ آبان ۱۴۰۱

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطاعات بیشتر به سایت 
اینترنتی : http://hrdms.ir مراجعه نمایند. 

لینک :
https://bazarekar.ir/46419 

دعوت به همکاری

شرکت های پیمانکار منطقه گل گهر در نظر دارند جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبان مرد به صورت 
قراردادی مطابق جدول موجود درسایت شرکت به آدرس : http://hrdms.ir  از سراسر کشور و از طریق برگزاری آزمون کتبی، 

مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نمایند.
بانکدار: خانم/آقامهلت ثبت نام تا ۱۸ آبان ۱۴۰۱ می باشد.

سمنان، هرمزگان، تهران، مازندران، اصفهان، خوزستان، فارس،یزد، کرمان، 
لرستان، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد - بوشهر

حسابداری، اقتصاد، مهندسی صنایع، مدیریت، مالی، آمار، ریاضی، حقوق، 
 IT مهندسی کامپیوتر، مهندسی
مسئول دفتر )منشی(: خانم/آقا

تهران، خوزستان، زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، روابط عمومی، 
روانشناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم تربیتی، زبان فرانسه، زبان عربی، 

جامعه شناسی

کارشناس امور حقوقی: خانم/آقا
هرمزگان، تهران، خوزستان، رشته حقوق

نگهبان:  آقا
تهران، دیپلم، کاردانی 

کارشناس انفورماتيک: خانم/آقا
تهران، کارشناسی 

مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی IT، علوم کامپیوتر
جهت تکمیل فرم دعوت به همکاری به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://bazarekar.ir/47015

دعوت به همکاری

کارشناس ارشد سرمایه گذاری جسورانه
شرح شغل و وظایف:

• تدوین طرح کسب و کار و مدل سازی مالی برای استارتاپ ها
• ارزیابی و ارزش گذاری استارتاپ ها و تدوین گزارشات مربوطه

سایر  توسط  تهیه شده  ارزش گذاری  و  ارزیابی  گزارشات  بررسی   •
کارشناسان و گزارش دهی به مدیر واحد

• گزارش دهی عملکرد و پیشرفت طرح ها و گزارش ها به مدیر واحد
و  استارتاپ  با  همکاری  فرصت های  معرفی  استارتاپ،  جستجوی   •

هماهنگی های جلسات ارائه
• ارائه طرح های تهیه شده توسط سایر کارشناسان واحد در جلسات با 

مدیران ارشد.
ویژگی های تخصصی:

• آشنایی کامل با اکوسیستم کسب و کارهای نوآورانه و استارتاپ ها
• تسلط بر مدل سازی مالی استارتاپ ها و تدوین طرح کسب و کار

• تسلط بر روش های ارزیابی و ارزش گذاری استارتاپ ها
• مهارت در ارزیابی اقتصادی طرح ها

• مهارت در تنظیم گزارشات
 Microsoft Excel، Microsoft Word، تسلط در کار با نرم افزارهای •

Microsoft Outlook و Microsoft PowerPoint
 Microsoft Visio، Microsoft Project توانایی کار با نرم افزارهای •

Microsoft Access و

شرایط عمومی:
• دارای روحیه کار تیمی

• وقت شناس، منظم و دقیق
• دارای تفکر تحلیلی
• توانایی حل مسأله

• مشتاق یادگیری
• مسئولیت پذیر

• مهارت زبان انگلیسی باالتر از متوسط
سابقه کار:

یا  جسورانه  سرمایه گذاری  شرکت های  در  فعالیت  سال   ۵ حداقل   •
موقعیت های مشابه

استخدام:
• تمام وقت

مکان: تهران، تهران
و  مالی  یا  صنایع  مهندسی  ارشد  کارشناسی  تحصیات:  •حداقل 

حسابداری یا اقتصاد یا مدیریت/ بازرگانی/ کسب وکار
• دورکاری: خیر

• حقوق ماهیانه: توافق با کارفرما
متقاضیان می توانند رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل 

cvc@technotejarat.ir ارسال کنند.
https://bazarekar.ir/47010 

شرکت تکنوتجارت در عنوان شغلی زیر دعوت به همکاری می کند:

دعوت به همکاری

بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعبه های خود در استان های ذکر شده،
 از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.
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اإلماُم علىٌّ )ع( :
فعل الخير ذخيرة باقية وثمرة زاكية.

حضرت امام علي )ع( فرمودند :
 »كار خوب« اندوخته اي ماندني و ميوه اي پاكيزه

 و خوشگوار است.
)غررالحكم: 6545(

رویداد
»ميشه كه بشه« در انتهای راه

ــوع  ــا موض ــه« ب ــه بش ــه ک ــه »میش ــد برنام ــری جدی ــد س تولی
ــل  ــران در مراح ــتان ای ــد در ۱۵ اس ــاغل جدی ــا مش ــنایی ب آش

ــت. ــی اس پایان
ــروژه، تولیــد  ــط عمومــی پ ــه نقــل از رواب ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب
فصــل دوم برنامــه »میشــه کــه بشــه« بــا طراحــی و تهیه کنندگــی 
کامــران ســیف اللهی و کارگردانــی ســیدعماد کریمی فــرد پــس از 
پایــان رســید و  بــه  تصویربــرداری،  از  مــاه  گذشــت چنــد 
ــذارد  ــر می گ ــت س ــد را پش ــل پس تولی ــن مراح ــون آخری هم اکن

ــش شــود. ــاده نمای ــا آم ت
ــد ایــن برنامــه، هماننــد فصــل اول کــه در فروردیــن  فصــل جدی
موضــوع  بــه  بــود،  رفتــه  نســیم  شــبکه  آنتــن  روی   ۱۴۰۰
ــد دارد  ــردازد و قص ــان می پ ــط جوان ــاغل توس ــی مش تجربه گرای
ــاش و  ــا ت ــرد در شــهر خــود ب ــد کــه هــر ف ــان بگوی ــه مخاطب ب

ــدازد. ــد راه بین ــغلی جدی ــد ش ــه می توان ــب تجرب کس
ــی  ــد »میشــه کــه بشــه«، میزبان یکــی از تفاوت هــای فصــل جدی
تهیه کننــده از صاحبــان مشــاغل و کســانی اســت کــه بــه دنبــال 

کســب تجربــه در یــک حرفــه هســتند.

سازمان نظام صنفی رایانه ای اعالم كرد؛ 

زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ 
باز هم به تعویق افتاد

ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای کشــور بــا صــدور اطاعیــه ای، از 
تعویــق زمــان برگــزاری نمایشــگاه الکامــپ خبــر داد.

بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای 
ــن ســازمان و هماهنگــی  ــا تصمیــم شــورای مرکــزی ای کشــور، ب
دســتگاه های اجرایــی مربوطــه، مقــرر شــده بــود پــس از دو 
ــی کشــور، بیست وششــمین  ــه ناشــی از شــرایط کرونای ســال وقف
تجــارت  و  کامپیوتــر  الکترونیــک،  بین المللــی  نمایشــگاه 
ــران  ــان ۱۴۰۱ در ته ــا ۲۲ آب ــی ۱۹ ت ــازه زمان ــک، در ب الکترونی

ــود. ــزار ش برگ
ایــن مصوبــه تیرمــاه ســازمان نصــر کشــور، بــا پیگیــری و 
برنامه ریــزی نصــر اســتان تهــران بــرای برگــزاری هــر چــه 
اعضــاء  چشــمگیر  اســتقبال  بــه  منجــر  الکامــپ،  باشــکوه تر 
ــداد  ــد و تع ــور ش ــتان های کش ــر اس ــران و دیگ ــازمان در ته س
قابــل توجهــی از آنهــا آمادگــی خــود بــرای حضــور در بزرگتریــن 
جشــنواره فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات کشــور را اعــام و 

کردنــد. نهایــی  را  ثبت نــام 
ــدادی از شــرکت ها طــی  ــل انصــراف تع ــه دلی ــن وجــود، ب ــا ای ب
کننــده  برگــزار  پیمانــکار  اعــام  طبــق  و  اخیــر  هفته هــای 
نمایشــگاه، بــا شــرایط موجــود امــکان برگــزاری الکامــپ۲۶ 

ــدارد. ــود ن وج
تصمیم گیــری دربــاره زمــان آتــی برگــزاری نمایشــگاه نیــز 
ــان  ــی زم ــف و بررس ــای صن ــرات اعض ــت نظ ــه دریاف ــوط ب من
مناســب خواهــد بــود کــه متعاقبــا اتخــاذ و اطــاع رســانی 

ــد. ــد ش خواه

مسئول بسيج سازندگی استان هرمزگان؛

برگزاری رویداد گنج برای حمایت
 از طرح های خالقانه و اشتغال زایی

 در هرمزگان
مســئول بســیج ســازندگی اســتان هرمــزگان از برگــزاری رویــداد 
ــتغال زایی  ــای اش ــت از طرح ه ــایی و حمای ــدف شناس ــا ه ــج ب گن

ــرداد. ــزگان خب ــادی در هرم ــای جه گروه ه
بــه گــزارش بــازارکار، ســرهنگ پاســدار یاســین باوقــار  بــا 
ــه همــت بســیج  ــج ب ــداد گن ــار کــرد: روی ــر، اظه ــن خب اعــام ای
ســازندگی و بنیــاد علــوی در اســتان هرمــزگان برگــزار می شــود 
گروه هــای  از  حمایــت  رویــداد  ایــن  برگــزاری  از  هــدف  و 
ــه جامعــه هــدف  ــداد ب جهــادی مــی باشــد و قبــل از برگــزاری روی
ــتغالزای  ــه و اش ــای خاقان ــه طرح ه ــود ک ــده ب ــانی ش ــاع رس اط

ــد. ــه بدهن ــردم ارائ ــه م ــانی ب ــت خدمت رس ــود را جه خ
وی در ادامــه افــزود: بیــش از دههــا طــرح از گروه هــای جهــادی 
ــئولین و  ــط مس ــا توس ــده و طرحه ــال ش ــزگان ارس ــتان هرم اس
دســت انــدر کاران مربوطــه مــورد حمایــت قــرار خواهــد گرفــت 
و گروه هــای جهــادی کــه طــرح ارائــه داده انــد در ایــن رویــداد 

حضــور دارنــد و بــه مــدت دو روز ایــن رویــداد ادامــه دارد.

بــرای دسترســی به اطالعات بیشــتر به لینک
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رویداد
به همت بنياد نخبگان لرستان 

طرحی در راستای حمایت از توسعه كارآفرینی

ــا همــکاری  ــگان اســتان لرســتان ب ــاد نخب ــه همــت بنی ــا ب طــرح توف
مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور جهــاد دانشــگاهی اســتان اجــرا 

. د می شــو
ــی  ــاد مل ــانی بنی ــگاه اطاع رس ــل از پای ــه نق ــازارکار  ب ــزارش ب ــه گ ب
نخبــگان؛ طــرح توفــا در راســتای توانمندســازی دانش آموختــگان 
ــور  ــه منظ ــرفته ب ــای پیش ــعه فناوری ه ــه توس ــک ب ــدف کم ــا ه و ب
کارآفرینــی در ســال  توســعه  از  اســتارتاپ ها و حمایــت  تشــکیل 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــش بنی ــتغالزایی و دان ــد، اش تولی
مهلــت زمــان در نظــر گرفتــه شــده جهــت ثبــت نــام تــا پایــان آبــان 
۱۴۰۱ بــوده. در ایــن طــرح ۶۰ ســاعت آمــوزش و تورهــای تخصصــی 
ــر  ــتان در نظ ــان لرس ــرکت های دانش بنی ــای کارورزی در ش و دوره ه

گرفتــه شــده اســت.
ــت  ــس از حضــور در طــرح و دریاف ــن پ ــر اســت مخاطبی ــه ذک الزم ب
گواهــی پایــان دوره می تواننــد از تســهیات بنیــاد نخبــگان و معاونــت 
ــاوری ریاســت جمهــوری و همچنیــن حمایت هــای مرکــز  علمــی و فن

رشــد جهــاد دانشــگاهی لرســتان اســتفاده کننــد.

همزمان با هفته پژوهش و فناوری

نخستين جشنواره ملی فناوری های توان بخشی
برگزار می شود

دانشــگاه  توســط  توان بخشــی  فناوری هــای  جشــنواره  اولیــن 
شــد. خواهــد  برگــزار  اجتماعــی  ســامت  و  توان بخشــی 

دانشــگاه  توســط  توان بخشــی  فناوری هــای  جشــنواره  اولیــن 
ــرد  ــوری کارب ــات مح ــا موضوع ــی ب ــامت اجتماع ــی و س توان بخش
افــزوده،  و  مجــازی  واقعیــت  اشــیا،  اینترنــت  مصنوعــی،  هــوش 
فناوری هــای  توانبخشــی،  در  همــراه  نرم افزار هــای  و  اپلیکیشــن 
ــن  ــای نوی ــرد فناوری ه ــی، کارب ــزات توانبخش ــوزه تجهی ــن در ح نوی
ــای  ــا نیاز ه ــراد ب ــن و اف ــودکان، معلولی ــالمندان، ک ــی در س توانبخش

ــود. ــی ش ــزار م ــژه برگ وی
ــا  ــان ب ــاری همزم ــال ج ــاه س ــخ ۲۲ آذر م ــنواره در تاری ــن جش ای

ــد. ــد ش ــزار خواه ــاوری برگ ــش و فن ــه پژوه هفت
ــه  ــود را ب ــار خ ــد آث ــت دارن ــاه فرص ــان م ۱۵ آب ــا  ــدان ت عاقه من

ــد.  ــال کنن ــنواره ارس ــه جش دبیرخان

ــایت  ــه س ــتر ب ــات بیش ــب اطاع ــرای کس ــد ب نن ــن می توا همچنی
ــد. ــه کنن https مراجع : / /rtf .uswr .ac .ir ــانی  ــه نش ــنواره ب جش

درگفت وگو با تهيه كننده این برنامه 

فصل دوم برنامه تلویزیونی »كار خونه »
آغاز به كاركرد

ــن  ــاره فصــل دوم ای ــه« درب ــه کننــده »کارخون ــر کریمــی تهی علی اکب
برنامــه تلویزیونــی جزییاتــی را عنــوان کــرد.

بــا  کــه  »کارخونــه«  برنامــه  کننــده  تهیــه  کریمــی  علی اکبــر 
ــی  ــیما م ــبکه دو س ــن ش ــر آنت ــی ب ــتغال زایی خانوادگ ــت اش محوری
ــاره دغدغــه  ــا خبرنــگار رادیــو و تلویزیــون صبــا، درب رود در گفتگــو ب
ــه  ــن در برنام ــرد: م ــوان ک ــه ای عن ــن برنام ــه چنی ــرای تهی اش ب
ــه  ــی ب ــم آموزش ــک آیت ــواده« ی ــیمای خان ــواده« و »س ــر خان »عص
ــای  ــم ه ــا خان ــی دادم ت ــاص م ــی اختص ــب و کار خانگ ــوع کس موض
ــک  ــواده کم ــاد خان ــه اقتص ــد و ب ــوزش ببینن ــد آم ــه دار بتوانن خان
ــه  ــت ک ــود نداش ــکان وج ــن ام ــی ای ــای ترکیب ــه ه ــد. در برنام کنن
برنامــه ای مفیــد در رابطــه بــا اشــتغال  زایی تولیــد کنیــم و بــه 
همیــن دلیــل بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه مــی توانیــم یــک برنامــه 

ــم. ــاص دهی ــث اختص ــن مبح ــه ای ــل را ب کام
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در جلسه هماهنگی قائم مقام معاونت تحقيقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد مطرح شد 

افزایش ۵۰ درصدی سراهای نوآوری
ــوآوری  ــاوری و ن ــات، فن ــت تحقیق ــام معاون ــم مق ــی قائ ــه هماهنگ در جلس
ــن دانشــگاه ضمــن اعــام  ــا معاونیــن پژوهشــی واحدهــای ای دانشــگاه آزاد ب
ــه دوم  ــگاهی در نیم ــی آزمایش ــگاه تخصص ــگاه در نمایش ــن دانش ــور ای حض
آبــان مــاه جــاری، مطــرح شــد: تعــداد مراکــز رشــد و ســراهای نــوآوری ایــن 
ــروز  ــه ام ــا ب ــوآوری ت ــاوری و ن ــات، فن ــت تحقیق ــیس معاون ــگاه از تاس دانش

رشــدی ۵۰ درصــدی داشــته اســت.
ــه نقــل از  ایســنا، دکتــر وحیــد ضرغامــی در جلســه  ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب
هماهنگــی بــا معاونیــن پژوهشــی واحدهــای مختلــف دانشــگاهی بــرای 
ــا  ــروز ب ــر ام ــه عص ــاوری ک ــه پژوهش وفن ــگاه هفت ــر در نمایش ــور موث حض
ــرکل شــبکه پژوهشــی و آزمایشــگاهی،  ــداهلل محمــدی مدی ــر عب حضــور دکت
دکتــر قبــاد بهــزادی پــور مدیــرکل ســراهای نــوآوری و دکتــر اللــه ملــک نیــا 
مدیــرکل مدیــرکل صنعــت، جامعــه و دانشــگاه در ســالن کنفرانــس معاونــت 
ــزار  ــازی برگ ــورت مج ــه ص ــگاه آزاد ب ــوآوری دانش ــاوری و ن ــات، فن تحقیق
ــاوری  ــات، فن ــت تحقیق ــس از ایجــاد معاون ــه دانشــگاه پ ــان اینک ــا بی شــد، ب
ــان  ــه صــورت جــدی در راســتای بسترســازی اشــتغال دانش بنی ــوآوری ب و ن

ــق  ــوع محق ــروز موض ــم ام ــن مه ــبختانه ای ــرد: خوش ــت، اظهارک گام برداش
ــگاه  ــس دانش ــی ریی ــر طهرانچ ــات دکت ــه فرمایش ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ش
اگــر امــروز بــا افزایــش ظرفیــت دانشــجویی مواجــه هســتیم، یکــی از 
ــه  ــود ک ــان ب ــتغال دانش بنی ــوی اش ــه س ــل ب ــر ری ــل آن تغیی ــن عل مهمتری
ــن موضــوع محقــق  ــوآوری ای ــاوری و ن ــت تحقیقــات، فن ــا تاش هــای معاون ب
ــن  ــات ای ــرای اثب ــی ب ــرگ زرین ــز ب ــد نی ــر امی ــزرگ عص ــداد ب ــد و روی ش

ــود. مهــم ب
وی تصریــح کــرد: تعــداد مراکــز رشــد و ســراهای نــوآوری از تاســیس 
ــر  ــای دکت ــا تاش ه ــروز ب ــه ام ــا ب ــوآوری ت ــاوری و ن ــات، فن ــت تحقیق معاون
بهزادی پــور رشــدی ۵۰ درصــدی داشــته و تعــداد شــرکت ها – اعــم از 
ــده  ــر ش ــز دوبراب ــان – نی ــرکت های دانش بنی ــاور و ش ــای فن ــته واحده هس

کــه امــروز نیازمنــد ســرمایه گذاری کان هســتند.
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ــی وزارت  ــی و اجتماع ــزی فرهنگ ــتگذاری و برنامه ری ــر سیاس ــرکل دفت مدی
ــارت در  ــدازی ســراهای مه ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــوت در  ــورت پایل ــه ص ــارت ب ــرای مه ــدازی س ــور، از راه ان ــگاه های کش دانش

ــر داد. ــگاه خب ــوی دانش ک
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایســنا، محمــد مهــدی ذوالفقــارزاده ۹ آبان مــاه، در 
ــران  ــوآوری دخت ــارت، ن ــد )کار، مه ــه ای کمن ــداد منطق ــه روی ــن اختتامی آیی
دانشــجو( کــه در دانشــگاه بجنــورد برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اینکــه کشــور 
ــی از  ــرد: یک ــار ک ــاز دارد، اظه ــوآوری نی ــارت و ن ــه واژه کار، مه ــه س ــا ب م
ــت و  ــی اس ــات مهارت ــه موضوع ــه ب ــدم توج ــا ع ــگاه های م ــای دانش ضعف ه

بایــد ایــن موضــوع تقویــت شــود.
ــن  ــع ای ــال رف ــه دنب ــوم ب ــد وزارت عل ــه در دوره جدی ــان اینک ــا بی وی ب
دانشــگاه ها  افزایــی در  داد: فضاهــای مهــارت  ادامــه  ضعف هــا هســتیم، 
بایــد افزایــش پیــدا کنــد چــرا کــه مهــارت افزایــی نیــاز جــدی دانشــجویان 

ــت. ــروزی اس ام
دانشــگاه های  در  را  مهــارت  ســراهای  براینکــه  تأکیــد  بــا  ذوالفقــارزاده 
ــوت در  ــه طــور پایل ــن طــرح ب ــرد: ای ــه ک ــم، اضاف ــدازی می کنی کشــور راه ان
ــوق  ــتغال س ــه اش ــه عرص ــجویان ب ــا دانش ــود ت ــرا می ش ــگاه اج ــوی دانش ک

ــد. ــدا کنن پی
ــی وزارت  ــی و اجتماع ــزی فرهنگ ــتگذاری و برنامه ری ــر سیاس ــرکل دفت مدی
ــاد  ــتری ایج ــد بس ــا بای ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق عل

ــوآوری  ــای ن ــا فعالیت ه ــی ب ــارغ التحصیل ــس از ف ــجویان پ ــه دانش ــم ک کنی
و کســب و کار آشــنا باشــند، ادامــه داد: نقــش کانون هــای فرهنگــی در 

ــت. ــر اس ــیار مؤث ــوص بس ــن خص ــور در ای ــگاه های کش دانش
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در سال نخست برای سراسر كشور؛

ــه دانشــگاه و دانشــجویان اشــاره شــده اســت  در ایــن قانــون به دفعــات زیــادی ب
ــه  ــی ک ــتفاده از ظرفیت های ــا اس ــجویان ب ــازی دانش ــا توانمندس ــر دارد ب و در نظ
ــق  ــه رون ــه ب ــوری توســعه یافت ــاوری ریاســت جمه ــت علمــی و فن توســط معاون
زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری در دانشــگاه ها و بخش هــای مختلــف کشــور 

کمــک کنــد.
ــن  ــیاری از قوانی ــان بس ــد دانش بنی ــش تولی ــون جه ــازارکار، قان ــزارش ب ــه گ ب
ــرای ســال های  ــر می دهــد و یــک جهت گیــری مناســب ب ــه ای کشــور را تغیی پای
ــای  ــود در حوزه ه ــکات موج ــع و مش ــیاری از موان ــد بس ــت و می توان ــده اس آین

ــد. ــع کن ــوآوری را کشــور را رف ــاوری و ن ــف زیســت بوم فن مختل
ــه دانشــگاه و دانشــجویان اشــاره شــده اســت  در ایــن قانــون به دفعــات زیــادی ب
ــه  ــی ک ــتفاده از ظرفیت های ــا اس ــجویان ب ــازی دانش ــا توانمندس ــر دارد ب و در نظ
ــق  ــه رون ــه ب ــوری توســعه یافت ــاوری ریاســت جمه ــت علمــی و فن توســط معاون
زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری در دانشــگاه ها و بخش هــای مختلــف کشــور 

کمــک کنــد.
ــده وزارت موظــف  ــون آم ــن قان ــای ای ــی از آیین نامه ه ــاس در یک ــن اس ــر همی ب
ــی و  ــت علم ــی و معاون ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــکاری وزارت تع ــا هم ــده ب ش
فنــاوری ریاســت جمهــوری و در راســتای زمینه ســازی بــرای رویــش هســته های 

فنــاور در دانشــگاه ها، طــرح ملــی ترویــج کارآفرینــی را توســط دانشــگاه ها، 
پارک هــای علــم و فنــاوری، مراکــز رشــد، شــتاب دهنده ها و کســب وکارهای 
ــت  ــاد عدال ــدف ایج ــا ه ــی را ب ــاوره و کارآفرین ــز مش ــازی و مراک ــا توانمندس نوپ
آموزشــی در زمینــه آمــوزش، فرهنگ ســازی و ترویــج کارآفرینــی و ارتقــای 
مهارت هــا و قابلیت هــای کارآفرینانــه در میــان دانشــجویان را تدویــن و 

ــد. ــرا کن اج

طرح ملی ترویج كارآفرینی با هدف گذاری ۳۰ هزار دانشجو اجرا می شود

مدیركل پشتيبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم

مدیــرکل پشــتیبانی امــور فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم در مــورد وضعیــت 
ــی  ــاه از رونمای ــت ۶ م ــس از گذش ــان( پ ــا )ن ــا و نیازه ــام ایده ه ــامانه نظ س
آزمایشــی آن گفــت: تاکنــون ۴۷۰۰ ایــده در ایــن ســامانه ثبــت شــده اســت 
ــی  ــش رونمای ــه پژوه ــا هفت ــان ب ــاه همزم ــر آذر م ــی آن اواخ ــخه اصل و نس

خواهــد شــد.
ــوآوری وزارت  ــاوری و ن ــور فن ــتیبانی ام ــرکل پش ــازارکار، مدی ــزارش ب ــه گ ب
ــس از  ــان( پ ــا )ن ــا و نیازه ــام ایده ه ــامانه نظ ــت س ــورد وضعی ــوم در م عل
ــده در  ــون ۴۷۰۰ ای ــت: تاکن ــی آن گف ــی آزمایش ــاه از رونمای ــت ۶ م گذش
ایــن ســامانه ثبــت شــده اســت و نســخه اصلــی آن اواخــر آذر مــاه همزمــان 

ــد. ــد ش ــی خواه ــش رونمای ــه پژوه ــا هفت ب
بــه گــزارش ایرنــا، دهــم اردیبهشــت گذشــته بــود کــه ســامانه نــان در وزارت 
ــوآوری و  ــاوری و ن ــاون فن ــر، مع ــا حضــور وزی ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــدف  ــا ه ــان ب ــامانه ن ــد. س ــی ش ــه رونمای ــن وزارتخان ــی ای ــاون پژوهش مع
ــود  ــده ب ــی ش ــا طراح ــا و فناوری ه ــردن پژوهش ه ــدی و نیازمحورک هدفمن
تــا صاحبــان صنایــع، شــرکت هــای دانش بنیــان و نهادهــا اگــر نیــازی 
ــده خــود  ــرده و پژوهشــگران و دانشــمندان ای ــت ک ــان ثب ــد، آن را در ن دارن

ــد. ــامانه کنن ــاز وارد س ــه آن نی ــخ ب را در پاس
بــرای دسترســی به جزییات بیشــتر بــه لینک زیر مراجعــه نمایید 

https://bazarekar.ir/46613/46613

نسخه اصلی سامانه »نان« هفته پژوهش رونمایی می شود

یک مسئول مطرح كرد: 

راه اندازی سرای مهارت در دانشگاه های كشور
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