
ازتولیداشتغالآفرینحمایتمیکنیم
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از شــرکت »ایــران یاســا تایــر و رابــر« 

ــه عنــوان اولیــن تولید کننــده تایــر در کشــور بازدیــد کــرد. ب
ــرکت  ــد از ش ــوی« در بازدی ــیدصولت مرتض ــازارکار، »س ــزارش ب ــه گ ب
ــتر  ــن بس ــتغال را مهم تری ــد و اش ــترش تولی ــر« گس ــر و راب ــا تای ــران یاس »ای
ــتغال آفرینی  ــت: اش ــار داش ــرد و اظه ــوان ک ــا عن ــت تحریم ه ــرای شکس ب

ــت. ــی اس ــوان ایران ــق ج ــه ح ــه ب ــن مطالب مهم تری
دولت مردمــی  بدنــه  در  کشــور  توســعه  بــرای  الزم  اراده  افــزود:  وی 
ــد اشــتغال آفرین و  ــه تولی ــع ب ــع موان ــا رف ــم ب ــاش می کنی وجــود دارد و ت

دانش بنیــان کمــک کنیــم.
در  نــو  فناوری هــای    از  بهره منــدی  لــزوم  بــر  تأکیــد  بــا  کار  وزیــر 
ــع  ــدی زیرمجموعــه، گفــت:  غفلــت از ظرفیت هــا و مناب شــرکت های تولی

داخلــی و کــم کاری در توســعه اقتصــادی نابخشــودنی اســت.
ــرای  ــا ب ــران یاس ــه ای ــد مجموع ــط تولی ــعه خ ــرد: توس ــان ک ــوی بی مرتض

اشــتغال جوانــان مــورد حمایــت همه جانبــه ماســت.
ــد بیشــتر  ــرای تولی ــاش ب ــد و ت ــت درآم ــت مدیری ــه اهمی ــا اشــاره ب وی ب
ــص  ــزود:  تخص ــتگی، اف ــای بازنشس ــه صندوق ه ــق ب ــرکت های متعل در ش
و مهــارت جوانــان نخبــه ایرانــی بــا حمایــت و هدایتگــری می توانــد 

ــد. ــاء ده ــور را ارتق ــعه کش ــاخص های توس ش
ــور  ــا حض ــد ب ــن بازدی ــدای ای ــی در ابت ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــای  ــین های بخش ه ــران و تکنس ــا کارگ ــه، ب ــن کارخان ــد ای ــط تولی در خ
ــان  ــکات آن ــات و مش ــان مطالب ــرد و در جری ــو ک ــف آن گفت وگ مختل

ــرار گرفــت. ق
ــر در کشــور از ســال ۱۳۴۷  ــده تای ــن تولید کنن ــوان اولی ــه عن ــران یاســا ب ای

ــتقیم دارد. ــتغال زایی مس ــر اش ــش از ۱۲۰۰ نف بی

تأکید وزیر رفاه بر تقویت و توسعه اورژانس اجتماعی در کشور
ــس  ــت و توســعه اورژان ــاه اجتماعــی گفــت: تقوی ــاون، کار و رف ــر تع وزی
مــورد  امــکان  ایــن  فاقــد  ایجــاد آن در شهرســتان های  اجتماعــی و 

ــد. ــه باش توج
»ســیدصولت مرتضــوی« همچنیــن در بازدیــد از مرکــز اورژانــس اجتماعــی 
دولت آبــاد در شــهر ری، در جمــع کارکنــان ایــن مجموعــه حضــور یافــت 

و در جریــان مطالبــات و مشــکات آنــان قــرار گرفــت.
ــس اجتماعــی  ــای اورژان ــود فرآینده ــا و بهب ــر اینکــه ارتق ــد ب ــا تأکی وی ب
ــن  موجــب ارتقــای ســامت اجتماعــی می شــود، گفــت: یکــی از مهم تری
وظایــف اورژانــس اجتماعــی حساس ســازی مســتمر مــردم و مســئوالن در 

ــت. ــی اس ــیب های اجتماع ــش آس ــرل و کاه ــه کنت زمین
بــه  خدمات رســانی  بحرانــی  مواقــع  در  اینکــه  بیــان  بــا  رفــاه  وزیــر 
ــنگین تر از  ــه را س ــن مجموع ــه ای ــان وظیف ــاص و مددجوی ــای خ گروه ه
ــی  ــت و ایمن ــظ امنی ــرای حف ــتی ب ــت:  بهزیس ــار داش ــد، اظه ــل می کن قب
فرآیندهــای ارائه دهنــده ملــزم اســت کــه اصــول مدیریــت بحــران و پدافنــد 

ــد. ــاظ کن ــود لح ــات خ ــه خدم ــل را در هم غیرعام
مرتضــوی بــا تأکیــد بــر لــزوم توســعه نــاوگان خودرویــی اورژانــس 
ــان  ــه عدالــت در پرداخــت حقــوق و دســتمزد کارکن اجتماعــی و توجــه ب
ــس اجتماعــی و ایجــاد آن در  بهزیســتی، گفــت: تقویــت و توســعه اورژان

ــد. ــه باش ــورد توج ــز م ــکان نی ــن ام ــد ای ــتان های فاق شهرس
وی بــه دســتور ریاســت محتــرم جمهــوری بــرای اجــرای عدالــت در 
پرداخــت حقــوق و دســتمزد اشــاره کــرد و گفــت: تــاش می کنیــم در 
کوتاه تریــن زمــان ایــن مهــم در ســاختار مالــی بهزیســتی کشــور اجرایــی شــود.
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قبولمدارکآموزشی
جهاددانشگاهیبرایصدورمجوز

راهاندازیواخذتسهیالت
مشاغلخانگی

با اشاره به اینکه در راستای  رییس جهاددانشگاهی 
تحقق اهداف عالیه دولت مردمی سیزدهم در حوزه 
اشتغال و توسعه کارآفرینی، با مصوبه ستاد توسعه و 
ساماندهی مشاغل خانگی کشور، به جهاددانشگاهی 
مصوبه  این  با  گفت:  شد  داده  جدیدی  مأموریت 
مدارک آموزشی و مهارتی کوتاه مدت صادره توسط 
جهاددانشگاهی برای صدور مجوز راه اندازی مشاغل 
خانگی و معرفی متقاضیان به بانک بابت اخذ تسهیالت 

مورد تایید شد.

بازدیدرئیسدبیرخانهستادساماندهیحمایتاز
مشاغلخانگیازبافتههایسنتیسنگسرسمنان

آزیتا همتیان رئیس دبیرخانه 
ســتاد ســاماندهی حمایــت 
از مشــاغل خانگــی وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
در حاشیه ســومین نمایشگاه 
منطقه ای صنایع دستی استان 
ســمنان با ســفر به شهرستان 
مهدیشــهر از طرح پشــتیبان 
خانم خادمیان در رشــته بافته 

های سنتی سنگسر و دوزنده لباس های محلی بازدید کرد.
به گزارش بازارکار، این طرح در حوزه صنایع دســتی اســتان به احیاء هنر بافت 
پارچه های سنتی، ابریشم بافی، سوزن دوزی بر روی پارچه و دوخت لباس های 
محلــی مردانــه و زنانه، گلیم بافی و جاجیم بافی  فعالیت دارد و موفق شــده 

شماره دوزی بر روی پارچه های ابریشمی را به ثبت یونسکو برساند.
وی همچنین موفق به ثبت ملی شــال بافــی و پیراهن دوزی و دوخت کت 

مردانه و زنانه  و جاجیم بافی نیز شده است.
این طرح توانســته به طور مســتقیم برای ۲۰ نفر و غیرمســتقیم برای ۳5 نفر 

اشتغال خانگی ایجاد کند.
رئیس ســتاد ساماندهی و حمایت از مشــاغل خانگی وزارت تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعی در این دیــدار ضمن قدردانی از فعالیت های انجام شــده 
ایــن بانــوی کارآفرین اظهار امیــدواری کرد بتوان این گونــه فعالیت ها 
را حمایــت کرد تا در جهت رونق اقتصادی، کمــک به اقتصاد خانواده و 

گسترش صنایع دستی محلی تاثیر گذار باشد.

نایبرئیسکمیسیوناجتماعیبیانکرد

طرحساماندهیاستخدامکارکناندولت
بهکجارسید؟

نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسامی گفت: در آخرین 
پیگیری های صورت گرفته قرار شده تا جلسه مشترکی بین مجلس و دولت 
درباره طرح ســاماندهی اســتخدام کارکنان دولت برگزار شود تا در مسیر 

اجرای این قانون با مشکل مالی مواجه نشویم.
ولــی اســماعیلی در گفت وگــو با ایســنا، درباره آخریــن وضعیت طرح 
ســاماندهی اســتخدام کارکنان دولت بیان کرد: جزئیات این طرح چکش 
کاری شــده و  آخرین جلســه مهمی که پیرامون این طرح برگزار شد روز 
سه شــنبه هفته گذشته با حضور رئیس مجلس بود که در این جلسه اعضای 
کمیســیون اجتماعی به رئیس مجلس تاکید داشــتند که نمایندگان با ۱۶۰ 
امضا درخواســت دارند که این طرح برای بررسی با اولویت در دستور کار 

مجلس قرار گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: رئیس مجلس شــورای اســامی نیز درخواســت 
داشــتند که جلسه مشترکی با دولت برگزار شــود تا این طرح با مشکل بار 
مالی از ســوی دولت مواجه نشــود. اعضای کمیســیون قانع شدند تا جلسه 
مشــترکی با دولت در این موضوع تشکیل شــود. بنا شد در همین هفته که 
نمایندگان برای سرکشــی به حوزه های انتخابیــه رفته اند، اگر امکان پذیر 
بود این جلســه تشــکیل شــود در غیر این صورت در هفته بعدی در اولین 

فرصت این جلسه تشکیل شود.

بازدیدوزیرکارازاولینتولیدکنندهتایردرکشور

نهضتساختمسکنوایجاد
اشتغالدرپایتخت

کلیدخورد
شهردار تهران در حاشیه »آیین امضای پنج تفاهم نامه 
برای ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران« 
شد،  راه اندازی  مسکن  قرارگاه  گذشته  سال  گفت: 
هدف گذاری این بود که به عنوان خادم شهروندان، 
خدمتگزاری و وظیفه خود را انجام دهیم تا مشکالت 
افرادی که در حوزه مسکن با مشکالتی رو به رو هستند 
را حل کنیم و اجازه ندهیم سوداگری ها به زندگی 
مردم آسیب بزند. همچنین هدف گذاری دیگر این 
است که اقتصاد کشور در بعد حرکت بر مدار مسکن، 

رونق ویژه و جدیدی پیدا کند. 2

درنشستستادساماندهیوتوسعهمشاغلخانگیکشورتأکیدشد:

برنامهدولتبرایافزایشسهماشتغالخانگیازسهبه20درصد

تسهیالتاشتغال
دردولتسیزدهم

دوبرابرشد
10

3

اعالمشرایطثبتنام
بیمهدانشجویی

2

وزارتعلوممکلفبهارائه
برنامهبازنگریدرحوزه

مهارتیشد
3

4

صندوقحمایتاز
علومپایهایجادشود

7

حذفامضاهایطالیی
وبهبودکسبمجوزهای

کسبوکار

8

آزمونطبقهبندیمشاغل
بهمنماهبرگزار

میشود

2

انجمنهایعلمی
درخدمتاشتغال

دانشجویان

8

بخشنامهالزامیوزارتکار
برایکاریابیهای

خارجی

9

رتبهاولتهران
ازبیکاری1/7میلیون

فارغالتحصیل

11

بازارکار؛چگونهشغل
مناسبپیداکنیم

12

گزارشبازارکار
ازرویداد»تانا«در

پارکعلموفناوریالبرز
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شرایط ثبت نام بیمه دانشجویی چیست؟

در ایــن مطلــب شــرایط ثبــت نــام 
گفته ایــم. را  دانشــجویی  بیمــه 

ســوابق  دانشــجویی،  بیمــه  در 
دانشــجویی در آینــده بــا ســایر ســوابق 
بیمــه ای تامیــن اجتماعــی تجمیــع 
بازنشســتگی  زمــان  در  و  می شــود 

قابــل محاســبه اســت.
همچنیــن می تــوان آن را بــه ســایر 
ــال داد. ــتگی انتق ــای بازنشس صندوق ه

ــود  ــه وج ــن بیم ــن و ای ــه والدی ــه بیم ــان از دفترچ ــتفاده همزم ــی در اس محدودیت
نــدارد؛ همچنیــن در صورتــی کــه دفترچــه نداریــد، می توانیــد بــا پرداخــت مبلغــی 

ــی نیــز دریافــت کنیــد. ــه، خدمــات درمان ــه صــورت ماهیان ب
ایــن تســهیالت فقــط شــامل دانشــجویان مشــغول بــه تحصیــل و دارای کارت 
ــدوده  ــود؛ مح ــل نمی ش ــال های قب ــگان س ــامل دانش آموخت ــت و ش ــجویی اس دانش

ــت. ــالگی اس ــا ۵۰ س ــه، از ۱۸ ت ــن بیم ــتفاده از ای ــنی اس س
متقاضیــان می تواننــد از طریــق مراجعــه بــه ســامانه اینترنتــی Es.tamin.ir نســبت 

بــه انعقــاد قــرارداد اقــدام کننــد.

انجمن های علمی عنصری تاثیرگذار 
در آینده شغلی دانشجویان

المللــی  بیــن  دانشــگاه  رئیــس 
مراســم  در  )ره(  خمینــی  امــام 
جشــنواره  پانزدهمیــن  اختتامیــه 
در  کــه  حرکــت  درون دانشــگاهی 
ــگاه  ــدا دانش ــات دهخ ــاالر اجتماع ت
)ره(  خمینــی  امــام  بین المللــی 
ــن  ــت: انجم ــان داش ــد، بی ــزار ش برگ
ــذار در  ــری تاثیرگ ــی عنص ــای علم ه
آینــده شــغلی دانشــجویان اســت. 
 بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از 
دانشــگاه  بیــن المللــی امــام خمینــی 

ــد  ــه بای ــرد ک ــان ک ــت دانشــگاه را علمــی دانســت و بی ــر قاســم زاده ماهی )ره(، دکت
ــت. ــدی گرف ــی را ج ــای علم ــم و انجمن ه عل

ــی  ــگاه بین الملل ــگاهی در دانش ــته های دانش ــر رش ــوع کم نظی ــه تن ــاره ب ــا اش وی ب
امــام خمینــی )ره( و حضــور پژوهشــگران پراســتناد در دانشــگاه، ریــل اصلــی 
دانشــگاه را ریلــی علمــی عنــوان کــرده و دانشــگاه را محفلــی بــرای ورود دانشــجویان 

ــه عرصــه ی صنعــت و جامعــه دانســت. ب
ــی امــام خمینــی )ره(، انجمن هــای علمــی را عنصــری  رییــس دانشــگاه  بیــن الملل
ــن  ــه همی ــان داشــت: ب ــرد و بی ــوان ک ــده شــغلی دانشــجویان عن ــذار در آین تاثیرگ
ــام  ــی ام ــگاه بین الملل ــاوری دانش ــد و فن ــز رش ــتغال در مرک ــه اش ــور مدرس منظ

ــت. ــده اس ــی )ره( تشــکیل ش خمین
وی همچنیــن اظهــار داشــت: اســاتید برجســته دانشــگاه مایــه ی افتخــار دانشــجویان 
و جامعــه علمــی هســتند و شایســته اســت کــه انجمن هــای علمــی از ظرفیت هــای 

اســاتید بیشــترین بهــره را ببرنــد.
ــی  ــوت علم ــای رخ ــد فض ــی  بای ــای علم ــرد: انجمن ه ــان ک ــر نش ــم زاده خاط قاس
ــه دانشــگاهیان تزریــق کننــد؛  ــاره ب ــد و شــور و نشــاط علمــی را دوب را از بیــن ببرن
ــن  ــه همی ــت. ب ــران اس ــش ای ــوان و دان ــان دهنده ت ــی نش ــای علم ــه انجمن ه چراک
ــم  ــا بتوانی ــد ت ــری می کن ــت حداکث ــی حمای ــای علم ــگاه از انجمن ه ــور، دانش منظ

ــیم. ــان باش ــای جه ــزو برترین ه ج
ــی  ــی و  اجتماع ــاون فرهنگ ــدی، مع ــین محم ــر حس ــم، دکت ــن مراس ــدای ای در ابت
ــت،  ــنواره حرک ــی در جش ــای علم ــور انجمن ه ــور پرش ــر حض ــد ب ــا تاکی ــگاه ب دانش
ــراری نشــاط  ــی برق ــه اول ــای علمــی برشــمرد ک ــرای انجمن ه ــم ب ــت مه دو ماموری
ــای  ــران خــال مهارت ه ــری جب ــای علمــی و دیگ ــور پیشــران حرکت ه علمــی و موت
ــه در  ــرد ک ــر نشــان ک ــود. وی خاط ــه ب ــت و جامع ــا صنع ــاط ب دانشــجویان در ارتب

ــت. ــی اس ــای علم ــه از انجمن ه ــت همه جانب ــگاه حمای ــدف دانش ــر ه ــال حاض ح
گفتنی است در پایان، از ۱۸ انجمن علمی برتر دانشگاه تجلیل شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

آموزش وپرورش از دغدغه های جدی
 مقام معظم رهبری است

دبیـر سـتاد همکاری هـاي حـوزه و آمـوزش و پـرورش در نشسـت کمیته هـای 
همـکاری اسـتان یـزد اظهـار کـرد: آموزش وپـرورش از دغدغه هـای جـدی مقـام 

اسـت. رهبری  معظـم 
نیکـزاد در نشسـت  از آمـوزش و پـرورش، حجت االسـالم  بـازارکار  بـه گـزارش 
کمیته هـای همـکاری اسـتان یـزد با حضـور نماینده ولی فقیـه، اسـتاندار، مدیرکل 
آموزش وپـرورش، مدیـران حـوزوی و ائمه جمعه اسـتان گفت: سـتاد همکاری های 
حـوزه و آموزش وپـرورش در راسـتای تربیـت دینـی دانـش آمـوزان ۴۰ برنامـه در 

زمینه هـای گوناگـون برنامه ریـزی کـرده اسـت.
وی گفـت؛ گرچـه همـه ایـن برنامه هـا لزومـاً در اجـرا بـرای کـف مدارس نیسـت 

ولـی بسـیاری از آنـان منتـج بـه برنامه هـای بلندمـدت خواهد شـد.
حجت االسـالم نیکـزاد بابیـان اینکـه مسـئله آموزش وپـرورش از دغدغه های جدی 
مقـام معظـم رهبـری اسـت، گفـت: انتظار مـی رود ائمـه جمعـه به عنوان رؤسـای 
کمیته هـای شهرسـتانی همکاری هـا هـر هفتـه در مـدارس سـطح شـهر حضـور 

یابنـد و از نزدیـک پدرانـه بادانـش آموزان نشسـت صمیمی داشـته باشـند.
دبیرسـتاد همکاری هـا بـا اشـاره بـه اینکـه دشـمن بـه دنبـال تضعیـف باور هـای 
دینـی و انقالبـی جامعـه به ویـژه نسـل جوان اسـت، افـزود: در این رابطـه معلمان، 

مبلغـان و مربیـان بایـد روشـنگری و بصیـرت افزایی داشـته باشـند.
وی اظهـار داشـت: وقایـع اخیـر بـه ما نشـان داد که دشـمن در ارتباط بـا کودک، 
نوجـوان و جـوان مـا از مـا پیشـی گرفته اسـت. بایـد این سـؤال را از خود داشـته 

باشـیم کـه آیـا ما هـم در ایـن حـوزه برنامه مدونـی داریم؟
مشـاور وزیـر آموزش وپـرورش خاطرنشـان کـرد: وقایـع اخیـر تهدید و هشـدار به 
سـنگربانان فرهنـگ دانـش بود و رسـالت دسـتگاه تعلیم و تربیت در سـطح عموم 

اعـم از حـوزه، دانشـگاه و آموزش وپـرورش را سـنگین تر کرد.
وی افـزود: مـا درس آموختـه فرهنـگ و مکتب عاشـوراییم و می توانیـم این تهدید 

را بـه فرصـت تبدیـل کنیـم و با جهـاد تبیین به میـدان بیاییم

نهضت ساخت مسکن و ایجاد اشتغال 
در پایتخت کلید خورد

در مراسـمی بـا حضور شـهردار تهـران و مسـئوالن تعـدادی از نهادهـا تفاهم نامه 
سـاخت ۱۵۰ هزار واحد مسـکونی به امضا رسـید، نهضت سـاخت مسـکن و ایجاد 

اشـتغال در پایتخـت کلید خورد.
بـه گـزارش بـازارکار، شـهردار تهـران در حاشـیه »آییـن امضـای پنج تفاهـم نامه 
بـرای سـاخت ۱۵۰ هـزار واحـد مسـکونی در شـهر تهـران« گفت: سـال گذشـته 
قـرارگاه مسـکن راه انـدازی شـد، هـدف گـذاری ایـن بـود کـه بـه عنـوان خـادم 
شـهروندان، خدمتگـزاری و وظیفـه خـود را انجـام دهیـم تا مشـکالت افـرادی که 
در حـوزه مسـکن بـا مشـکالتی رو بـه رو هسـتند را حـل کنیـم و اجـازه ندهیـم 
سـوداگری ها بـه زندگـی مـردم آسـیب بزنـد. همچنیـن هـدف گـذاری دیگـر این 
اسـت کـه اقتصـاد کشـور در بعـد حرکت بـر مدار مسـکن، رونـق ویـژه و جدیدی 

کند. پیـدا 
علیرضـا زاکانـی بـا اشـاره بـه امضـای تفاهـم نامه بـرای سـاخت ۱۵۰ هـزار واحد 
مسـکن، افـزود: سـاخت ایـن ۱۵۰ هـزار واحـد مسـکن نیـاز بـه مقدمـه  سـازی 
بسـیاری دارد کـه یکـی از ایـن مقدمـه  سـازی ها منطبـق بـر معرفی زمین اسـت. 
این گونـه نیسـت کـه ابتـدا تفاهم نامـه امضـاء شـود و سـپس بـه دنبـال زمیـن 
بگردیـم. از پیـش کارهایـی نظیـر یافتـن اراضـی، بارگـذاری و... انجـام می شـود. 
بـرای مثـال تفاهم نامـه ای بـا نیـروی هوایـی ارتـش انجام شـد تـا پادگان دوشـان 
تپـه کـه انقطاعـی میـان خیابـان پیـروزی و دماونـد ایجـاد می کـرد بـه فضاهـای 

عمومـی و محـل سـاخت ۲ هـزار و ۵۰۰ واحـد مسـکن تبدیـل شـود.
زاکانـی دربـاره اینکـه هر تعداد واحد مسـکن توسـط چه نهادی سـاخته می شـود، 
اظهارداشـت: سـاخت حـدود ۱۵ هـزار واحـد از ۱۵۰ هزار واحد مسـکن بـا نیروی 
هوایـی ارتـش، ۸ هـزار و ۸۰۰ واحـد کـه درباره پنج هـزار واحد آن امـروز صحبت 
شـد و سـه هـزار و ۳۰۰ واحـد آن با فراجا اسـت، ۲۰ هزار واحد با سـپاه، ۱۰ هزار 

واحـد بـا تأمیـن اجتماعـی و ۱۰۰ هـزار واحد با بخش خصوصی اسـت.
وی عنـوان کـرد: با توافقات صورت گرفته، به سـرعت مسـیر اصالح در کمیسـیون 
مـاده ۵ و مجوزهـای آن صـادر خواهـد شـد. ایـن اقـدام امکانـی را ایجـاد می کند 
تـا کسـری یـک میلیـون واحـد در بـازار مسـکن تهـران تأمیـن شـود و همچنین 
مسـکن از حـوزه سـوداگری خـارج شـود و سـنگینی بـار سـاخت مسـکن از روی 

دوش مردم برداشـته شـود.
شـهردار تهـران ضمـن اشـاره بـه تفاهم نامه هـای متعـدد بـرای سـاخت بالـغ بـر 
۴۰۰ هـزار واحـد مسـکن تـا بـه امـروز، یـادآور شـد: از تفاهم های صـورت گرفته، 
حـدود ۲۵ هـزار واحـد مسـکن در بخش غیـر از شـهرداری و حدود ۹ هـزار واحد 
هـم توسـط سـازمان نو سـازی شـهرداری تهـران آغـاز شـده اسـت. به فضـل الهی 
تـا دو مـاه آینـده، سـاخت ۲۰ هـزار واحد مسـکن دیگر توسـط سـازمان نو سـازی 

شـهرداری تهـران آغاز خواهد شـد.
به گفته زاکانی، سـازمان نو سـازی شـهرداری تهران از ۱۵ سـال گذشـته تا سـال 
۱۴۰۰، حـدود پنـج هـزار واحـد مسـکن سـاخته بـود امـا در یـک بازه یک سـاله 
سـاخت ۹ هـزار واحد مسـکن آغاز شـده و از دو مـاه آینده سـاخت ۲۰ هزار واحد 

دیگر شـروع می شـود.
وی ایـن اطمینـان را بـه شـهروندان تهرانـی داد کـه نهضـت سـاخت مسـکن بـه 
کمـک دولـت انقالبـی و اراده رئیس جمهـور، بـار مسـکن را از روی دوش مـردم 

سـبک خواهـد کرد.
وی بیـان داشـت: بالـغ بـر ۴۰۰ هـزار میلیـارد تومـان بـرای شـهر تهـران پـروژه 
سـرمایه گذاری تعریـف شـده اسـت کـه یـک رونمایـی در دو روز، ۲۳۱ پـروژه در 
قالـب ۳۰۰ هـزار میلیـارد تومـان بود که بـاز هم پـس از آن پروژه سـرمایه گذاری 
تعریـف شـد لـذا هیـچ محدودیتـی بـرای سـرمایه گذاری در شـهر تهـران نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دبیر ستاد همکاری هاي حوزه و آموزش و پرورش:

سند آمایش سرزمینی وزارت کار تدوین می شود
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
گفــت: ســند آمایــش ســرزمینی ایــن 
ــای اقتصــادی،  ــه در حوزه ه وزارتخان
اجتماعــی، آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
اســناد  بــا  هم ســو  عدالــت  و 
سیاســت های  و  نظــام  باالدســتی 
رهبــری  معظــم  مقــام  ابالغــی 

می شــود. تدویــن 
وزارت  از  بــازارکار  گــزارش  بــه 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، »ســید 
نشســت  در  مرتضــوی«  صولــت 
ــیون  ــای کمیس ــا اعض ــی ب هم اندیش

ــژه  ــی وی ــر از همراه ــا تقدی ــالمی، ب ــورای اس ــس ش ــی مجل اجتماع
مجلــس شــورای اســالمی در زمینــه اجــرای طرح هــای عدالت محــور 
ــریع در  ــه تس ــس ب ــری مجل ــرد:   هدایتگ ــار ک ــی، اظه ــت مردم دول
خدمت رســانی و تحقــق اهــداف نظــام اســالمی کمــک می کنــد.

ــای اندیشــه ورز  ــرای تشــکیل تیم ه ــزی ب ــه برنامه ری ــا اشــاره ب وی ب
ــش  ــل چال ــزود: ح ــی اف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــه وزارت تع در بدن
ــای  ــی الیه ه ــدون همراه ــه ب ــرکت های زیرمجموع ــا و ش صندوق ه
نظارتــی مجلــس محقــق  نقــش  ایفــای  و  مختلــف حاکمیــت 

نمی شــود.
صندوق هــای  وابســتگی  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
مهم تریــن  از  یکــی  را  دولتــی  کمک هــای  بــه  بازنشســتگی 
ــه بهــره وری  ــه برشــمرد و گفــت: توجــه ب ــن وزارتخان چالش هــای ای
مناســب شــرکت ها و زیــان ده  بــودن برخــی از آن هــا بایــد به صــورت 

ــد. ــر باش ــژه مدنظ وی
مرتضــوی اظهــار کــرد: در خصــوص پرداخــت مطالبــات صندوق هــای 
تابعــه و شــرکت ها از بخش هــای مختلــف دولــت نیــز بایــد ســازوکار 

مناســبی را در نظــر بگیریــم.
ــا بیــان اینکــه تعهــدات دولــت بــرای ایجــاد اشــتغال در حــال  وی ب
ــر  ــگاه عدالت محــور رئیس جمهــور ب ــد و ن انجــام اســت، گفــت: تأکی
همراهــی دولــت بــا همــه قــوا یکــی از بســترهای رشــد اقتصــادی و 

بهبــود وضعیــت اجتماعــی در کشــور اســت.
ــس  ــا مجل ــرای همراهــی ب ــل وزارت کار ب مرتضــوی از آمادگــی کام
در خصــوص تدویــن برنامــه هفتــم توســعه در حــوزه اجتماعــی خبــر 
داد و اظهــار کــرد:   آسیب شناســی برنامه هــای گذشــته و نیــز توجــه 
بــه اصــول حکمرانــی مــردم در حوزه هــای اقتصــادی در ایــن برنامــه 

مهــم اســت.

وی بــر تقویــت گفتمــان مشــترک بــا 
ــزوم  ــت و ل ــه و وکالی مل ــوه مقنن ق
پاســخگویی مســتمر مدیــران ایــن 
ــرد  ــد ک ــس تأکی ــه مجل ــه ب وزارتخان
ــتاوردها  ــی دس ــد همگ ــت:   بای و گف
و افتخــارات را بــه ســرمایه اجتماعــی 

ــم. ــل کنی تبدی
شــورای  تشــکیل  بــه  مرتضــوی 
برنامه ریــزی وزارت کار اشــاره کــرد 
و افــزود:   بــرای تدویــن طرح هــا و 
ــدگان  ــورت از نماین ــب مش ــز کس نی
ملــت حضــور در کمیســیون اجتماعی 

می شــود. دنبــال  مســتمر  به صــورت 
ــن برنامــه هفتــم توســعه وزارت کار در دســتور کار کمیســیون  تدوی

اجتماعــی مجلــس
»مهــدی عیســی زاده« رییــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای 
ــی  ــات مدیریت ــی و تجربی ــت هم اندیش ــن نشس ــز در ای ــالمی نی اس
مرتضــوی را بــرای حــل چالش هــای وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی امیدبخــش عنــوان کــرد و گفــت:  در اولیــن همــکاری ویــژه 
ایــن کمیســیون و وزارت کار تدویــن برنامــه هفتــم توســعه در حــوزه 

ــرد. ــرار می گی ــتور کار ق ــی در دس اجتماع
وی بــا بیــان اینکــه مجلــس همــواره بــرای پرداخــت به موقــع 
ــه بحــران  ــد ب ــت بای ــزود: دول ــه دارد، اف ــوق بازنشســتگان دغدغ حق

صندوق هــا و شــرکت های ورشکســته خــود ورود کنــد.
عیســی زاده بــا تأکیــد بــر نیــاز جامعــه جوانــان بــه اشــتغال، 
گفــت:   کمیســیون اجتماعــی مطالبــات بــه حقــی در حــوزه مســائل 
اجتماعــی دارد و حمایــت از دولــت را بــرای اجــرای برنامه هــای 

امیدبخــش در دســتور کار خــود دارد.
ــر کار را  ــژه وزی ــر وی ــس تدبی ــی مجل ــیون اجتماع ــس کمیس ریی
بــرای ایجــاد بســتر ارتبــاط مســتمر نماینــدگان بــا ایــن وزارتخانــه، 
شایســته تقدیــر دانســت و اظهــار کــرد:   ایجــاد عدالــت اجتماعــی در 

ــت. ــه ماس ــترک هم ــذاری مش ــالمی هدف گ ــام اس نظ
ــورای  ــس ش ــی مجل ــیون اجتماع ــای کمیس ــت اعض ــن نشس در ای
اســالمی و جمعــی از مدیــران صندوق هــا و ســازمان های تابعــه وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی نیــز بــه بیــان دیدگاه هــا و پیشــنهادها 
ــی و توســعه اشــتغال آفرینی در  ــاه اجتماع ــرای گســترش رف خــود ب

کشــور پرداختنــد.

معاون وزیر کار:

سرعت صدور مجوزهای کسب وکار ۱۰ برابر شده است

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( در 
مراسم اختتامیه جشنواره درون دانشگاهی حرکت:

با امضای ۵ تفاهم نامه برای ساخت ۱۵۰ هزار 
معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف: واحد مسکونی در تهران

برنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان تدوین شود
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت 
در  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم، 
روســای  بــا  مشــترک  جلســه 
ــی،  ــوزش عال ــز آم ــگاه ها، مراک دانش
هرمــزگان  فنــاوری  و  پژوهشــی 
ــگ  ــاد فرهن ــر ایج ــد ب ــن تأکی ضم
ــه در  ــه و نوآوران ــتغال های فناوران اش
جامعــه گفــت: بایــد برنامــه مناســبی 
ــان  ــاد دانش بنی ــعه اقتص ــرای توس ب

ــود.  ــن ش تدوی
 

بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از 
پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان؛ دکتــر علــی خیرالدیــن  در جلســه 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس پ ــگاه ها و رئی ــای دانش ــا روس ــترک ب مش
تصریــح کــرد: اقتصــاد بــر پایــه دانــش الزمــه آن همگرایــی و افزایــش 

ــت. ــاوری اس ــم و فن ــای عل ــا و پارک ه ــگاه ه ــاط دانش ارتب
وی ادامــه داد: امیــد بــه آینــده در بیــن جوانــان بــا گســترش  
فضــای  رابطــه  می آیــد  وجــود  بــه  دانش بنیــان  شــرکت های 
کســب وکار و نــگاه مثبــت بــه آن می شــود گامــی به ســوی پیشــرفت 

ــت. اس
رئیــس دانشــگاه هرمــزگان نیــز بیــان داشــت: راه رســیدن بــه تعالــی 
ــیالب  ــر س ــا در عص ــت. م ــق نیس ــو و تواف ــز گفتگ ــزی ج هیچ چی
اطالعاتــی قــرار داریــم در عصــری کــه داده هــای مکــرری بــه ســراغ 

ــرد. ــار می گی ــا را در اختی ــت م ــاً مدیری ــد و بعض ــا می آین م
ــه  ــان هایی مواج ــا انس ــا ب ــری م ــن عص ــزود: در این چنی ــی اف صادق
هســتیم کــه ســؤاالت چندوجهــی دارنــد کــه ایــن ســؤاالت مجهوالت 
بســیار زیــادی دارنــد و ســؤاالت چنــد مجهولــی آن هــا مــا را بــه ایــن 
ــا  ــازل ه ــن پ ــه ای ــم ک ــان هایی را می خواهی ــه انس ــرده ک ــمت ب س
ــه انســان هایی دارای  ــم ک ــن نداری ــز ای ــاره ای ج ــد و چ را حــل کنن

مهــارت دارای فنــاوری و نــوآوری 
ــازل  ــم از پ ــا بتوانی ــم ت ــت کنی تربی
گــذر کنیــم و بتوانیــم مســئله را 

ــم. ــواب بدهی ج
می شــود  شــاید  داد:  ادامــه  وی 
گفــت امــروز اگــر از فنــاوری صحبــت 
ــی  ــم پ ــفه عل ــه فلس ــا ب ــود م می ش
بــه  دادن  پاســخ  بــرای  و  بردیــم 
ــاوری در  ــراغ فن ــش ها س ــن پرس ای
از  و  رفته ایــم  هرمــزگان  دانشــگاه 
ــه  ــتیم ک ــگاه هایی هس ــدود دانش مع
پردیــس مشــترک دانشــگاه و پــارک 
ــی اســت  ــن گام مبارک ــه ای ــم ک ــاوری را تشــکیل داده ای ــم و فن عل
ــی  ــا هم افزای ــون م ــه پیرام ــا و جامع ــجویان م ــرای دانش ــاً ب و قطع
مؤثــری را خواهــد داشــت و در کنــار آن همگرایــی کــه مابیــن 
ــتان  ــطح اس ــی در س ــوزش عال ــعه آم ــه توس ــا در عرص ــک م یکای
ــد داد. ــد خواه ــف خداون ــه لط ــن را ب ــده ای روش ــد آین ــود دارد نوی وج

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان نیــز در ایــن جلســه ضمــن 
اشــاره بــه تــالش هــای وزارت عتــف در رابطــه بــا توســعه کســب و 
کارهــای دانــش بنیــان و افزایــش حمایــت هــا گفــت: در هرمــزگان 
ــور  ــی را متص ــده خوب ــود دارد آین ــه وج ــی ک ــطه همگرای ــه واس ب

هســتیم.
 علیرضــا نصیــری تصریــح کــرد: ظرفیــت هــای نهفتــه اســتان توســط 
دانشــگاه هــا شناســایی و بــه پــارک معرفــی شــود تــا نتایــج مثبتــی 

بــه ارمغــان آیــد.
ــا  وی گفــت: روســای دانشــگاه هــا در اســتان بیشــترین تعامــل را ب
ــک شــدن  ــه موجــب نزدی ــن روی ــد و ای ــاوری دارن ــم و فن ــارک عل پ

ــارک و دانشــگاه شــده اســت. پ

موضوع آسیب پذیری مشاغل و کسب وکار
 در بحث فیلترینگ موردتوجه قرار گیرد

وزیــر  تــوصیـــــه  پــــی  در 
شــنیدن  بــرای  آموزش وپــرورش 
ــدارس  ــوزان در م ــش آم ــادات دان انتق
دانــش  پاســخ  و  پرســش  نشســت 
عالــی  شــورای  دبیــر  بــا  آمــوزان 
دبیرســتان  در  فرهنگــی  انقــالب 
شــهید بهشــتی شــهرری برگــزار شــد.
مرکــز  از  بــازارکار  گــزارش  بــه 
ــط عمومــی وزارت  اطالع رســانی و رواب
حجت االســالم  آموزش وپــرورش، 
ــورای  ــر ش ــعیدرضاعاملی دبی ــید س س

ــن  ــت: بزرگ تری ــوزان گف ــؤاالت دانش آم ــه س ــخ ب ــی در پاس ــالب فرهنگ ــی انق عال
ســرمایه انســان ایمــان و علــم اوســت کــه هــر دو از یــک جنــس بــوده و بــه زندگــی 

نشــاط و آرامــش می بخشــد.
وی گفــت: افراط وتفریــط در نظــام آموزشــی آســیب زا بــوده اســت کــه ایــن 

می کنــد. برجســته  آموزش وپــرورش  در  را  اصالحــات  ضــرورت  موضــوع، 
عاملــی گفــت: فیلترینــگ مانــع سوءاســتفاده ســازمان ها و بنگاه هــا از فضــای 
ــیب پذیری  ــوع آس ــد موض ــگ( بای ــن روش )فیلترین ــه در ای ــود، البت ــازی می ش مج

ــرد. ــرار گی ــه ق ــی موردتوج مشــاغل و کســب وکار خیل
ــدأ  ــار مب ــول فش ــرت محص ــزود: مهاج ــي اف ــالب فرهنگ ــي انق ــوراي عال ــر ش دبی
ــت،  ــن اس ــات مهاجری ــول توقع ــرت محص ــه مهاج ــت، بلک ــد نیس ــش مقص و کش

به عنوان مثــال حــدود ۴۰میلیــون چینــی بــه آفریقــا مهاجــرت کرده انــد.
عاملــی ریشــه تعالــی هــر جامعــه ای را در آموزش وپــرورش دانســت و اظهــار کــرد: 
ــی  ــن یعن ــود و ای ــد می ش ــل تولی ــور در داخ ــاز کش ــد داروی نی ــروز ۹۵ درص ام
اســتقالل، لــذا بایــد همــواره بــه دنبــال به روزرســانی علومــی باشــیم کــه اســتقالل 

ــد. ــن می کن ــا تضمی ــه زمینه ه ــا را در هم م

پرسش و پاسخ دانش آموزان شهرری 
با دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی؛

ــتغال  ــی و اش ــعه کارآفرین ــاون توس مع
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــای  ــدور مجوزه ــدن ص ــر ش از ۱۰ براب
تســهیلگری  جهــت  در  کســب وکار 
ــر داد. ــت ســیزدهم خب اشــتغال در دول
اظهــار  بیرانونــد  کریمــی  محمــود 
مجوزهــای  صــدور  زمــان  داشــت: 
کســب وکار به صــورت ثبــت محــور و 
ــش از ۹۵  ــه بی ــت ک ــور اس ــد مح تأیی
درصــد مجوزهــای مشــاغل خانگــی بــه 
به صــورت  ارجــاع نشــده  کارشــناس 
برخــط و در لحظــه ثبــت می شــود.

وی افــزود: در دولــت ســیزدهم ۱۳۰ 
ــان در  ــت و متقاضی ــده اس ــادر ش ــی ص ــاغل خانگ ــوز مش ــزار مج ه

ــتند. ــهیالت هس ــت تس ــت دریاف نوب
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعیبــا بیــان اینکــه در دولــت ســیزدهم یــک طــرح جامــع رصــد 
ــه  ــن و ب ــرح تدوی ــن ط ــت: ای ــم  گف ــتغال ایجــاد کردی ــش اش و پای
همــه نهادهــا ابــالغ شــده اســت؛ ازایــن رو اکنــون اســاس و هماهنگــی 
و نظــارت بــر همــه پایگاه هــای ایجــاد اشــتغال دولتــی و غیردولتــی، 

ســامانه رصــد  اشــتغال اســت.
ــا  ــی ب ــتگاه اجرای ــر دس ــزار کارب ــه ۱۷ ه ــک ب ــه داد: نزدی وی ادام
ــتغال  ــوزه اش ــت در ح ــوع فعالی ــر ن ــد و ه ــامانه کار می کنن ــن س ای
ــتغال  ــه اش ــامانه ای ک ــا س ــد، تنه ــت می کنن ــامانه ثب ــن س را در ای

را گــزارش می کنــد  ایجادشــده 
همیــن ســامانه رصــد اشــتغال 

ــت. اس
ــل  ــه مراح ــاره ب ــا اش ــد ب بیرانون
اشــتغال  ایجــاد  بــر  نظــارت 
عنــوان کــرد: ایــن ســامانه شــامل 
ــه  ــه نظــارت اســت ک ــد مرحل چن
شهرســتان،  ســطح  در  نظــارت 
ــت، دو  ــی اس ــی و عال ــتان، مل اس
ــورت  ــا ص ــال نظارت ه ــار در س ب

. د می گیــر
وی بیــان داشــت: مراحــل نظــارت 
پیامکــی،  شــامل  مشــاغل  بــر 
ــه  تماســی و حضــوری اســت کــه توســط کارشناســان ایــن وزارتخان

می شــود. پیگیــری 
ــاه  ــاون، کار و رف ــتغال وزارت تع ــی و اش ــعه کارآفرین ــاون توس مع
ــه  ــان کســب وکارها ب ــان اینکــه بعضــی از متقاضی ــا بی اجتماعــی ب
ــاز  ــت: بســیاری از کســب وکارها نی ــال تســهیالت نیســتند گف دنب
ــی  ــوزش و راهنمای ــه آم ــاز ب ــا نی ــرای ارتق ــد و ب ــاوره دارن ــه مش ب
ــات در ســامانه رصــد اشــتغال انجــام می شــود. ــن خدم ــه ای ــد ک دارن

وی خاطرنشــان کــرد: همــه ابعــاد حقوقــی، مجــوزی، تأمیــن 
حــوزه  الیه هــای  به عنــوان  زیرســاخت ها  و  علمــی  مالــی، 
ــامانه  ــه س ــه آدرس ورود ب ــامانه ب ــن س ــه در ای ــت ک ــتغال اس اش

بــرای متقاضیــان وجــود دارد.  )mcls.gov.ir( رصــد
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دعوت به همکاری

رییس جهاددانشگاهی با اشاره به موفقیت جهاد دانشگاهی در حوزه اشتغال اعالم کرد:     ◄
قرارگاه محرومیت زدایی شهید

» طهرانی مقدم« در مالرد 
راه اندازی می شود

با دستور فرمانده هوافضا سپاه؛ ◄
قبول مدارک آموزشی جهاددانشگاهی برای صدور مجوز راه اندازی 

و اخذ تسهیالت مشاغل خانگی
رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه اینکـه در راسـتای تحقق 
اهـداف عالیـه دولـت مردمـی سـیزدهم در حـوزه اشـتغال و 
توسـعه کارآفرینـی، بـا مصوبـه سـتاد توسـعه و سـاماندهی 
مشـاغل خانگی کشـور، به جهاددانشـگاهی مأموریت جدیدی 
داده شـد گفـت: بـا ایـن مصوبـه مـدارک آموزشـی و مهارتـی 
صـدور  بـرای  جهاددانشـگاهی  توسـط  صـادره  کوتاه مـدت 
مجـوز راه انـدازی مشـاغل خانگـی و معرفـی متقاضیـان بـه 

بانـک بابـت اخـذ تسـهیالت مـورد تاییـد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، دکتـر حسـن 
مسـلمی نائینـی رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه برگزاری 
چهل و هفتمین نشسـت ستاد توسعه و ساماندهی مشاغل خانگی 
کشـور بـه ریاسـت دکتر سـید صولت مرتضـوی وزیـر تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی در تاریخ 23 آبان مـاه 1401 گفت: در این 
جلسـه مصوب شـد تا مـدارک آموزشـی و مهارتـی کوتاه مدت 
صـادره توسـط جهاددانشـگاهی برای صـدور مجـوز راه اندازی 
مشـاغل و معرفی متقاضیان به بانک بابت اخذ تسـهیالت مورد 

تایید باشـد.
دکتر مسلمی نائینی با بیان اینکه جهاددانشگاهی در طول 4 دهه فعالیت 
خـود اقدامـات زیـادی در حـوزه توسـعه فرهنـگ کارآفرینی و 
اشـتغال بـا همـکاری و همیاری دسـتگاه ها و نهادهـای مختلف 
انجـام داده اسـت گفت: اما این اقدامـات از ابتدای دولت مردمی 
آیت اهلل رئیسـی به صورت ویژه در دسـتور کار جهاددانشـگاهی 
بـا بهره منـدی از تمامـی ظرفیت هـا و توانمندی های در دسـتور 

کار ایـن نهاد برآمده از انقالب اسـالمی قرارگرفته اسـت. 
رییـس جهاددانشـگاهی ادامـه داد: بـر همیـن اسـاس بـه حوزه 
آمـوزش و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی مأموریـت داده شـد تـا 
ضمـن بهره گیـری بیش ازپیـش از ظرفیت هـا و توانمندی هـای 
حوزه هـای پژوهشـی و فرهنگی از شـبکه ملی و گسـترده خود 

به منظـور توسـعه آموزش هـای تخصصـی و مهارتـی اشـتغال 
محـور برنامه ریزی هـای الزم و اقدامـات مربـوط را پیگیـری و 

عملیاتـی کند.
وی بـا بیـان اینکـه از ابتدای شـروع به کار دولت سـیزدهم، این 
نهـاد آمادگـی خـود را بـه وزارتخانه هـا و سـازمان های مربـوط 
به منظور کمک و همراهی در تحقق اشـتغال و توسعه کارآفرینی 
به صـورت رسـمی اعـالم داشـت افـزود: خوشـبختانه بـه دلیل 
اعتمـاد مدیـران ارشـد نظـام ، تاکنـون مأموریت هـای مختلفـی 
در حـوزه اشـتغال و توسـعه کارآفرینی از سـوی وزارتخانه ها و 
نهادهـای مختلـف نظیـر طرح ملی مشـاغل خانگـی، طرح ملی 
سـرباز ماهر، طرح ملی توانمندسـازی اقتصادی زنان سرپرسـت 
خانـوار، طـرح ملی توانمندسـازی مددجویان و موارد مشـابه از 
سـوی وزارتخانه هـا و نهادهایی نظیر وزارت تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان، سـتاد کل نیروهای مسـلح، 
کمیتـه امـداد امام خمینـی )ره( و بنیاد علوی، بـه این نهاد محول 
شـده اسـت که خوشـبختانه به همـت جهادگران پرتـالش این 
نهادهـا  و  دسـتگاه ها  مطلـوب  بسـیار  همـکاری  و  نهـاد 
بـر اسـاس ارزیابی هـای به عمل آمـده نتایج خـوب و قابل قبولی 

در پی داشـته است. 
دکتـر مسـلمی نائینـی بـا بیان اینکـه در آخریـن اقدامـی که این 
نهـاد به صـورت جدی بـه آن ورود داشـته اسـت بهره گیـری از 
ظرفیـت بیـش از 167 مرکـز آموزش هـای مهارتـی و تخصصی 
و  آموزش هـا  توسـعه  بـرای  ملـی،  گسـتر  در  کوتاه مـدت 
مشـاورهای تخصصـی مهـارت محـور و اشـتغال محـور بـوده 
اسـت ادامـه داد: بر همین اسـاس بـا توجه به سـوابق، تجربیات 
و عملکـرد رضایت بخش و مطلـوب جهاددانشـگاهی در انجام 
طرح هـای ملـی اشـتغال محور و کیفیـت مطلـوب آموزش های 
تخصصـی و مهـارت محور، در چهل و هفتمین نشسـت سـتاد 

توسـعه و سـاماندهی مشـاغل خانگـی کشـور کـه بـه ریاسـت 
دکتـر سـید صولت مرتضوی وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
برگـزار شـد مقـرر گردیـد تـا مـدارک آموزشـی و مهارتـی 
کوتاه مـدت صادره توسـط جهاددانشـگاهی برای صـدور مجوز 
راه انـدازی مشـاغل و معرفـی متقاضیـان بـه بانـک بابـت اخـذ 

تسـهیالت مورد تایید باشـد. 
رئیـس جهاددانشـگاهی در پایان ضمن تشـکر از حسـن اعتماد 
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و همچنیـن سـایر اعضای 
گام  تصمیـم  ایـن  دارم  راسـخ  اعتقـاد  داشـت:  اعـالم  سـتاد 
مهمـی جهـت ایجـاد اشـتغال و توسـعه کارآفرینـی در حوزه 
مشـاغل خانگـی و کسـب وکارهای خـرد به ویـژه در مشـاغل 
نویـن و روزآمـد در کشـور خواهـد بـود و  جهاددانشـگاهی با 
تـوکل به خـدا و باهمت جهادگـران پرتالش و خسـتگی ناپذیر 
خـود تـالش خواهد کـرد تـا از تمامـی ظرفیت های آموزشـی، 
پژوهشـی، فرهنگـی، نـوآوری و فناوری خود جهـت بهره مندی 
همـه اقشـار جامعه به ویژه اقشـار کمتـر برخوردار بـرای تحقق 

کیفـی و کمـی ایـن مصوبـه در گسـتره ملـی بهره مند شـود.

باهمکاری دو دانشگاه بزرگ مهارتی؛     ◄
وزارت علوم مکلف به ارائه برنامه بازنگری در حوزه مهارتی شد

معاون آموزشی وزارت بهداشت ◄

قـرارگاه محرومیت زدایی شـهید» طهرانی مقدم« بـه زودی در مالرد 
راه اندازی می شـود.

بـه گـزارش بـازارکار از مهـر، قـرارگاه محرومیـت زدایی با دسـتور 
فرمانـده هوافضـا سـپاه و بـا نام شـهید »طهرانـی مقـدم« در آینده ای 

نزدیـک در مالرد تشـکیل می شـود.
بر اسـاس این گـزارش، مردم یاری و امـور اجتماعی، امنیت قضائی 
و دامپـروری، عمـران، آبادانـی و اشـتغال زایی از جملـه فعالیت های 
ایـن قـرارگاه خواهـد بـود و بـرای تأمیـن نیروهـای مورد نیـاز این 
قـرارگاه نیـز از نیروهـای داوطلـب مردمـی، گروه هـای جهـادی و 

دسـتگاه ها و نهادهـای اجرایی اسـتفاده شـود.

مبلغ وام شهریه دانشگاه علمی کاربردی 
برای هر نیمسال اعالم شد

و  فرهنگــی  معــاون 
دانشــگاه  دانشــجویی 
ــردی  ــع علمــی کارب جام
گفــت: از ســوی صندوق 
رفــاه دانشــجویان وزارت 
و  تحقیقــات  علــوم، 
وام  مبلــغ  فنــاوری، 
ــجویان 1۵  ــهریه دانش ش
میلیــون ریــال بــرای هــر 

نیمســال تحصیلــی لحــاظ شــده اســت.
به گــزارش بــازارکار بــه نقــل از دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی، 
ســلیمان عباســی بــا بیــان اینکــه ثبــت نــام دانشــجویان متقاضــی وام 
شــهریه نیمســال اول ســال تحصیلــی 1402-1401 دانشــگاه جامــع 
علمــی کاربــردی تــا 16 آذرمــاه ادامــه دارد. اعــالم ایــن خبــر افــزود: 
دانشــجویان متقاضــی وام شــهریه می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه 
ــود  ــت خ ــت درخواس ــه ثب ــبت ب ــاه bp.swf.ir نس ــدوق رف صن

اقــدام کننــد.
وی تصریــح کــرد: از ســوی صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری، مبلــغ وام شــهریه دانشــجویان 1۵ میلیــون ریال 

بــرای هــر نیمســال تحصیلــی در نظــر گرفته شــده اســت.
معــاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه اظهار داشــت: رؤســای مراکز 
آمــوزش علمــی کاربــردی و کارشناســان مرتبــط بــا وام دانشــجویی 
می بایســت نســبت بــه تکمیــل فرآینــد ثبــت درخواســت وام شــهریه 

دانشــجویان اقــدام کنند.

رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی و کاربـردی گفـت: وزارت 
علـوم مکلـف شـده بـا همـکاری دانشـگاه جامـع علمـی 
کاربـردی و دانشـگاه فنی و حرفه ای یک برنامـه کالن برای 

بازنگـری برنامه هـای مهارتـی ارائـه کنـد.
بـه گـزارش بـازارکار، دکتـر حسـین بلنـدی گفـت: طبـق 
قانونـی که در ماه های اخیراً ابالغ شـده اسـت، وزارت علوم 
مکلـف شـده با همکاری دانشـگاه جامع علمـی کاربردی و 
دانشـگاه فنـی و حرفـه ای، برنامه ای بـرای روزآمدسـازی و 

بازنگـری برنامه هـای حـوزه مهـارت در کشـور ارائه کند.
وی افزود: دانشـگاه جامع علمی کاربردی خوشـبختانه چند 
ماهـی اسـت که موضـوع مذکـور را در دسـتور کاری خود 

قـرار داده و در حـال حاضـر 104 برنامـه دانشـگاه در حـال 
بازنگری اسـت.

بـه  داد:  ادامـه  کاربـردی  علمـی  جامـع  دانشـگاه  رئیـس 

برنامه هایـی کـه دارای نیـاز خیلـی جـدی تـری نسـبت به 
سـایر برنامه هـا در بـازار کار اسـت توجـه کرده ایـم و تعداد 
12۵ رشـته جدیـد مهارتـی در دانشـگاه تعریف شـده اسـت.
بـه گـزارش مهـر، وظیفه دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی، 
آمـوزش مهارتـی و تربیـت نیـروی انسـانی بـرای اشـتغال 
اسـت و در حالـی کـه در برخی از کشـورها، آمـوزش عالی 
مهارتـی 70 درصـد آمـوزش عالـی را پوشـش می دهـد در 
کشـور مـا با وجـود سـهم 30 درصدی در پوشـش آموزش 
عالی مهارتی در برنامه ششـم توسـعه کشـور، تاکنون کمتر 
از نیمـی از این هدف محقق شـده و سـهم آمـوزش مهارتی 

حـدود 14 درصد اسـت.

تعریف و اجرای دوره های آموزش مهارتی 
در تجویز و مصرف منطقی دارو

معاون آموزشـی وزارت بهداشـت گفت: می تـوان دوره های آمـوزش مهارتی و حرفه ای 
مـورد نیـاز در تجویـز و مصرف منطقی دارو را برای دانشـجویان تعریـف و اجرا کرد.

به گزارش بازارکار به نقل از وزارت بهداشـت، دکتر ابوالفضل باقری فرد در نخسـتین 
سـمینار تصمیم گیری مبتنی بر شـواهد علمی چالش های دارویی در اقتصاد سـالمت 
و ارائـه راهکارهـا بـرای آن، گفـت: می تـوان دوره های آمـوزش مهارتـی و حرفه ای 

مـورد نیـاز در تجویـز و مصرف منطقی دارو را، تعریـف و اجرا کرد.
باقـری فرد در سـخنرانی خود تحت عنـوان » نقش آموزش در مصـرف منطقی داروها 
«، ابتـدا به تاریخچه آموزش پزشـکی در ایران اشـاره کرد و گفـت: اولین مرکز آموزش 
علوم پزشـکی در کشـور، به سـال 122۸ در دارالفنون برمی گردد و رشـد و پیشـرفت 
چشـمگیر ایـن بخـش از آمـوزش عالـی، سـبب شـده کـه هـم اکنـون 6۸ دانشـگاه و 
دانشـکده علوم پزشـکی در کشـور فعالیت کنند و 2۵4 هزار دانشـجو در رشـته های 

مختلف علوم پزشـکی مشـغول به تحصیل باشـند.
وی افـزود: 21 هـزار عضـو هیـات علمـی در مراکـز آمـوزش دولتی و دو هـزار عضو 
هیـات علمـی در مراکـز غیردولتـی فعالیـت مـی کننـد، 1۵0 رشـته تخصصـی، فـوق 
تخصصـی و فلوشـیپ در کشـور داریـم و از حـدود هـزار بیمارسـتان کشـور، 2۵0 
بیمارسـتان آموزشـی و تحـت نظـارت دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی کشـورند، 176 

انجمـن علمـی و 22 قطـب علمـی در کشـور فعالند.
معاون آموزشـی وزارت بهداشـت یادآور شـد: اولین دانشـکده داروسـازی که مربوط 
به دانشـگاه علوم پزشـکی تهران اسـت در سـال 1313 فعالیت خود را آغاز کرد و هم 
اکنـون 1۸ هـزار دانـش آموخته داروسـازی و 12 هزار دانشـجوی مشـغول به تحصیل 
این رشـته در کشـور داریم . مقایسـه تولید دانش داروسـازی در میان کشورهای منطقه 

نشـان مـی دهـد که ایـران رتبـه اول منطقه را به این لحاظ کسـب کرده اسـت.
وی افزود: انتشـار مقاالت حوزه داروسـازی طی سـال های اخیر افزایش چشـمگیری 
داشـته و رونـد صعـودی دارد که 2۸ درصد سـهم مـا از این بخش در میان کشـورهای 
منطقـه و سـه درصـد در جهـان اسـت. براسـاس گـزارش سـازمان جهانی بهداشـت، 
کشـور ایـران، بـه میـزان ۹6 درصد بـه داروهای اساسـی دسترسـی دارد کـه داروهای 

کنترل فشـارخون جـزو پر مصرفترین داروهاسـت.
معاون آموزشـی وزارت بهداشـت با اشـاره به اینکه از نظر بیماری ها، بیشـترین داروها 
در بیمـاری هـای قلبی و عروقی اسـتفاده می شـود، گفت: متاسـفانه ارتبـاط منطقی بین 
بـار بیمـاری هـا بـا تجویـز و مصـرف دارو وجود نـدارد، ضمـن آنکه نیازمنـد فرهنگ 

سـازی در زمینه تجویز و مصرف منطقی دارو در بسـیاری از مناطق کشـور هسـتیم.
باقـری فـرد بـا تاکیـد بـر ایـن نکتـه کـه نقـش همـه بخـش هـای جامعـه بایـد در 
پاسـخگویی اجتماعـی و در تجویـز و مصـرف منطقـی دارو مـورد توجه قـرار بگیرد، 
افـزود: هـم اکنون 24 دانشـکده داروسـازی فعال در کشـور داریم و هـر چند که برنامه 
آمـوزش مـداوم این رشـته بصورت منظـم و مرتب اجرا می شـود، اما ایـن آموزش ها 

در کنتـرل تجویـز و مصـرف بی رویـه دارو، تاثیرگذار نیسـتند.
وی بـه ظرفیـت بـاالی انجمن های علمی رشـته های گوناگـون در حوزه داروسـازی 
اشـاره کـرد و گفـت: انجمـن ها کـه باید بـازوی علمی و آموزشـی وزارت بهداشـت 

باشـند، متاسـفانه از ظرفیت آنها اسـتفاده نشـده است.
معـاون آموزشـی وزارت بهداشـت همچنیـن به برگـزاری دوره هـای مختلف آموزش 
مهارتـی و حرفـه ای در حوزه داروسـازی اشـاره کـرد و تاکید کرد که مـی توانیم دوره 
هـای حرفـه آمـوزی را با توجه به شـرایط و نیـاز جامعه، تعریف و اجـرا کنیم. چرا که 
بایـد تمـام فعالیت های ما براسـاس پاسـخگویی اجتماعی و نیاز جامعه تعریف شـود.
وی، نقـش آمـوزش را در تجویـز و مصـرف منطقـی دارو، تاثیرگذار دانسـت و افزود: 
بـرای تحقـق این هـدف، » اصـالح تجویز و مصـرف مناسـب داروها، نیازمنـد فرایند 
فرابخشـی اسـت« ، » تدویـن برنامـه ها و سیاسـتگذاری هـا باید براسـاس اطالعات و 
فرایندهـای معتبـر و علمـی باشـد « و » آمـوزش داروسـازان جامعـه نگر مـی تواند به 
مصـرف مناسـب و کنتـرل بیمـاری هـا کمک کنـد و یکـی از راهبردهایی اسـت که با 

کمـک دبیرخانـه داروسـازی، درصدد پیگیری آن هسـتیم.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همکاری

کارشناس برق
دارای حداقل 4 سال سابقه مرتبط

لییسانس یا فوق لیسانس مهندسی برق
مسلط به طراحی پروژه های نفت و گاز و مدارک 

مهندسی و استانداردهای مربوطه
آشنایی با طراحی پایه، مطالعات سیستم، سایزینگ 

تجهیزات الکتریکال و مهندسی خرید تجهیزاتی مانند 
 ، UPS ،ترانسفورماتور، دیزل، زمین، روشنایی، کابل

 تابلوهای MV و LV ،خطوط فشار متوسط و سیستم تلکام

عالقه مند به یادگیری، کار گروهی، انعطاف پذیری باال، 
 خود مدیریتی و تسلط در اجرای پروژه از ابتدا تا تحویل کار

 ETAP و DIALUX مسلط به نرم افزارهای
AUTOCAD

 مسلط به زبان انگلیسی
 ارسال رزومه تا تاریخ ۵ آذرماه 1401:
Rostami-p@scetiran.com 

https://bazarekar.ir/49844

شرکت “مهندسان مشاور ستیران” مشاور رتبه یک نفت و گاز، در نظر دارد جهت تکمیل کادر مهندسی خود در 
تهران، مطابق با شرایط زیر اقدام به جذب نیرو نماید:

از سوی معاون دانشگاه؛ ◄
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برگزاری رویداد ایده پارک در تویسرکان

شهرســتان  فرمانــدار  معــاون 
رویــداد  برگــزاری  از  تویســرکان 
ایــن  در  پــارک  ایــده  رقابتــی 

داد. خبــر  شهرســتان 
رویــداد  گفــت:  قاســمی  حســن 
پــارک  ایــده  رقابتــی  و  علمــی 
دانــش  حضــور  بــرای  فرصتــی 
ــمندان  ــجویان، اندیش ــوزان، دانش آم
و اقشــار مختلــف مــردم بــرای ارائــه 
ــغل  ــوع ش ــا موض ــود ب ــای خ ایده ه

ــود. ــد ب ــن خواه ــده م آین
ــدان و  ــا وری هم ــم و فن ــارک عل ــه دســت پ ــه ب ــی ک ــداد ایده های ــن روی ــت: در ای او گف
ــه اول  ــه عنــوان برگــزار کننــدگان خواهــد رســید، در مرحل ــوآوری تویســرکان ب مرکــز ن
مــورد داوری قــرار گرفتــه و حداقــل ۱۵ ایــده برتــر بــه مرحلــه نهایــی و بخــش مســابقه 

راه پیــدا خواهنــد کــرد.
ــا  ــد ت ــدان می توانن ــت: عالقمن ــرکان گف ــداری تویس ــی فرمان ــی و اجتماع ــاون سیاس مع
۱۹ آذرمــاه ایده هــای خــود را بــه برگــزار کننــدگان ایــن رویــداد ارائــه دهنــد تــا در ۲۳ 

آذرمــاه بــه بخــش مســابقه راه یابنــد.
قاســمی گفــت: پنــج ایــده برتــر ایــن رقابــت پــس از توضیــح شــفاهی ســه دقیقــه ای از 
ســوی صاحــب ایــده، رای داوران و رای تماشــاگران مشــمول دریافــت هدایــای نقــدی از 
پنــج میلیــون تومــان بــرای نفــر اول تــا یــک میلیــون تومــان بــرای نفــر پنجــم خواهــد شــد.
ــه همــه شــرکت کننــدگان  او گفــت: گواهــی حضــور در ایــن رویــداد علمــی و رقابتــی ب

ــرد. ــق می گی تعل

رونق اشتغال در خراسان جنوبی
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور ســرمایه گــذاری و اشــتغال اســتانداری خراســان جنوبــی 
گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون هــزار و ۲۳۹ میلیــارد تومــان در خراســان جنوبــی 

ســرمایه گــذاری شــده اســت.
مجتبــی شــریعتی فــر در گفت وگــو بامهــر بیــان کــرد: یکــی از مؤلفه هــای رونــق اقتصــادی 
در منطقــه توســعه ســرمایه گــذاری بــوده کــه ایــن امــر وابســته بــه شــاخص هایی اعــم 
ــع و مشــکالت واحدهــای تولیــدی و ســرمایه گــذاران و  ــع موان از اعطــای تســهیالت، رف

کمــک بــه واحدهــای تولیــدی بــرای بازگشــت بــه چرخــه تولیــد اســت.
ــان در  ــارد توم ــزار و ۲۳۹ میلی ــون ه ــاری تاکن ــال ج ــدای س ــه از ابت ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــدود ۵۴ واح ــن ح ــزود: همچنی ــت، اف ــده اس ــذاری ش ــرمایه گ ــی س ــان جنوب خراس

ــت. ــده اس ــاد ش ــر ایج ــزار و ۴۵ نف ــتغال ه ــا اش ــد ب ــدی جدی تولی
ــر از  ــه کمت ــدی ک ــن در ســال جــاری ۳۲ واحــد تولی ــرد: همچنی ــان ک ــر بی شــریعتی ف

ــتند. ــد برگش ــه تولی ــه چرخ ــد، ب ــمی کار می کردن ــت اس ظرفی
وی اظهــار کــرد: از ابتــدای دولــت نهــم، ۹ مجــوز ســرمایه گــذاری خارجــی بــه مبلــغ ۴۲۳ 
میلیــون دالر در حوزه هــای مختلــف صنعــت، معــدن و کشــاورزی مصــوب شــده کــه ایــن 

واحدهــا طــی ســنوات آینــده آغــاز بــه کار می کننــد.
پرداخت ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیالت

مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور ســرمایه گــذاری و اشــتغال اســتانداری خراســان جنوبــی 
اظهــار کــرد: از ابتــدای ســال جــاری ۱۰۲ واحــد تولیــدی راکــد احیــا و بــرای ۵۱۱ نفــر 
اشــتغال جدیــد ایجــاد شــده اســت کــه ایــن امــر نشــان از رونــق اقتصــادی در اســتان دارد.

برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های دانش بنیان در قشم

ــره و  ــات مدی ــس هی ــت ریی در نشس
مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد قشــم 
ــر  ــوآوری وزی ــاوری و ن ــاون فن و مع
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــر برنامه 
ریــزی بــرای توســعه فعالیت هــای 
دانــش بنیــان و نخبــه محــور در جزیــره 
قشــم بــا محوریــت پــارک زیســت 
فنــاوری خلیــج فــارس )قشــم( تاکیــد 

شــد.
بــه گــزارش بــازارکار، افشــار فتــح الهی 
در ایــن جلســه اظهــار داشــت: تقویــت و توســعه فعالیــت شــرکت های دانــش بنیــان 
ــا و  ــع نیاز ه ــت رف ــا اولوی ــگاهی ب ــوری و دانش ــگان کش ــت از نخب ــرد حمای ــا رویک ب

ــه آزاد قشــم اســت. ــت منطق ــای دارای اولوی ــی از برنامه ه ــه یک ــعه منطق توس
ــم و دانشــی هســتیم  ــد عل ــد تولی ــه شــدت نیازمن ــره قشــم ب ــه داد: در جزی وی ادام
کــه بتوانــد در چرخــه اجــرای طرح هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و عملیاتــی شــود 
ــه  ــوان حلق ــه عن ــد ب ــاوری می توان ــت فن ــارک زیس ــه پ ــور مجموع ــن منظ ــرای ای و ب

اتصــال دانــش و حــوزه اجــرا ایفــای نقــش کنــد.
حضــور  از  اســتقبال  بــا  ادامــه  در  قشــم  آزاد  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 
گــذاران بخــش خصوصــی بــرای توســعه فعالیت هــای دانــش بنیــان  ســرمایه 
و دانشــگاهی جزیــره، اظهــار کــرد: امیدواریــم بــا همــکاری تمــام بخش هــا و 
ــد  ــه رش ــیدن ب ــرعت بخش ــرای س ــی ب ــار خوب ــم اعتب ــی بتوانی ــتگاه های دولت دس

ــم. ــذب کنی ــه ج ــی منطق علم

استاندار کهگیلویه و بویراحمد

40میلیارد تومان برای توسعه شرکت های دانش بنیان 
کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

بویراحمــد  و  کهگیلویــه  اســتاندار 
گفــت: بــا توجــه بــه شــعار راهبــردی 
از  تومــان  میلیــارد   ۴۰ امســال، 
ــرای  ــتانی ب ــارات اس ــرجمع اعتب س
توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از 
در  احمــدزاده  علــی  ایرنــا، ســید 
نشســت گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی کهگیلویــه و بویراحمــد در 

یاســوج، اظهــار داشــت: امســال بنــا بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری بــه نــام دانــش 
بنیــان نامگــذاری شــده اســت کــه بایــد همــه مســئوالن بــه ســمت دانــش بنیــان کــردن 
ــر نیســت. ــکان پذی ــان کــردن ام ــش بنی ــدون دان ــرا بهــره وری ب ــد زی ــدات پیــش رون تولی

 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
https://bazarekar.ir/50667

توسعه فعالیت های فن بازار منطقه ای لرستان 
ضروری است

شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
صنعتــی لرســتان گفــت: توســعه 
منطقــه ای  فن بــازار  فعالیت هــای 

ــت. ــروری اس ــتان ض اس
فــرزاد محمــدی در گفت وگــو بــا 
بــازار کار لرســتان، اظهــار کــرد: 
و  صنایــع  در  فنــاوری  توســعه 
از  تولیــدی  واحدهــای  اســتفاده 
فناوری هــای نویــن ضــروری اســت.

ــن مهــم  ــرد: انجــام ای ــه ک وی اضاف
ــاد  ــق اقتص ــق تحق ــی از مصادی یک

ــت. ــی اس مقاومت
ــام  ــای انج ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش ــتان ب ــی لرس ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش مدیرعام
از مهمتریــن  شــده در فن بــازار لرســتان در بخش هــای مختلــف، عنــوان کــرد: 
ــه  ــای فناوران ــازی نیازه ــش و استانداردس ــایی، پای ــازار شناس ــن فن ب ــای ای فعالیت ه

ــت. ــی اس ــای صنعت واحده
ــازار  ــای فن ب ــعه فعالیت ه ــور توس ــه منظ ــترده ب ــت گس ــرد: حمای ــح ک ــدی تصری محم

منطقــه ای لرســتان ضــروری اســت.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی لرســتان خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم 
ــتان،  ــه ای اس ــازار منطق ــت فن ب ــن ظرفی ــد از ای ــتان بتوانن ــی لرس ــای صنعت واحده

ــد. ــه کنن ــتفاده بهین اس

پرداخت ۱04 میلیارد و ۸00 میلیون تومان
 تسهیالت مشاغل خانگی

امســال ۱۰۴ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون 
ــی  ــاغل خانگ ــهیالت مش ــان تس توم
ــت  ــاری پرداخ ــال و بختی در چهارمح

شــده اســت.
محســن مولــوی مدیــرکل تعــاون، 
چهارمحــال  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
هفتــه  مناســبت  بــه  بختیــاری  و 
کارآفرینــی از پرداخــت ۱۰۴ میلیــارد 
و ۸۰۰ میلیــون تومــان تســهیالت 
مشــاغل خانگــی در اســتان طــی 

ــا پارســال از رشــد چهــار  ــار در مقایســه ب ــزان اعتب ــن می ــر داد و گفــت: ای امســال خب
ــت. ــده اس ــوردار ش ــری برخ براب

وی اظهــار داشــت: همچنیــن در ایــن مــدت بــه ســه هــزار متقاضــی تســهیالت مشــاغل 
خانگــی پرداخــت شــده کــه ۹۵ درصــد ایــن متقاضیــان بانــوان هســتند.

مولــوی از پرداخــت یــک هــزار و ۱۰۰ میلیــارد تومــان تســهیالت تبصره ۱۸ طی ســال گذشــته 
در اســتان خبــر داد و گفــت: هنــوز تســهیالت تبصــره ۱۸ بــرای امســال ابالغ نشــده اســت.

وی، ســهمیه اســتان از محــل تســهیالت تبصــره ۱۶ را یــک هــزار و ۶۱۵ میلیــارد تومــان 
اعــالم کــرد و افــزود: ایــن تســهیالت بــه اســتان ابــالغ شــده اســت و منتظــر هســتیم تــا 

از ســوی بانــک مرکــزی اعــالم پرداخــت انجــام گیــرد.

رویداد کارآفرینی و نوآوری »کمند« 
برگزار می شود

ــت  ــه همــت معاون ــد« ب ــداد »کمن روی
فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه صنعتــی 

اصفهــان برگــزار خواهــد شــد.
مهــارت،  کار،  رویــداد  نخســتین 
دختــر  دانشــجویان  نــوآوری  و 
بــه  اصفهــان  اســتان  دانشــگاه های 
میزبانــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در 
ــتان  ــن اس ــاری در ای ــال ج ــاه س آذرم

می شــود. برگــزار 
ــزاری  ــر برگ ــالوه ب ــداد ع ــن روی در ای

کارگاه هــای آموزشــی بــا محورهــای مهارت افزایــی و کارآفرینــی، محیطــی مناســب بــرای 
ارتبــاط موثــر میــان دانشــجویان خــالق و شــرکت های دانــش بنیــان شــهرک علمــی و 

ــود. ــم می ش ــان فراه ــی اصفه تحقیقات
بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، جوایــز ایــن 
رویــداد شــامل اهــدای مبلــغ هشــت میلیــون تومــان بــه هــر حــوزه و همچنیــن اهــدای 

یــک تــا ســه میلیــون تومــان جایــزه نقــدی بــه ســه طــرح منتخــب خواهــد بــود.
دانشــجویان مســتعد و عالقمنــد بــه حــوزه کســب و کار می تواننــد طرح هــا و ایده هــای 
ــز فرهنــگ و  ــوم انســانی و نی ــه، عل ــوم پای ــی، مهندســی، عل ــای فن خــود را در زمینه ه

هنــر تــا اول آذرمــاه ۱۴۰۱ در دبیرخانــه »کمنــد« ارســال کننــد.
ــام و کســب اطالعــات  ــه ایــن رویــداد ، می تواننــد بــرای ثبت ن همچنیــن، عالقمنــدان ب
بــا  یــا  و  مراجعــه   WWW.FARHANGI.IUT.AC.IR: ســایت  بــه  بیشــتر 

شــماره های ۰۹۱۰۳۵۲۲۹۴۹ و ۰۳۱۳۳۹۱۲۴۲۱ تمــاس حاصــل فرماینــد.

میــراث فــرهنــــگی،  مدیر کــــل 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
آذربایجــان شــرقی از ایجــاد ۸۰۰ 
بــرای  مســتقیم  شــغلی  فرصــت 
و  گردشــگری  حــوزه  فعــاالن 
صنایع دســتی در اســتان طــی ســال 

داد. جــاری خبــر 
احمــد  بازارکــــار،  بــــه گزارش 
کارگــروه  جلســه  در  حمــزه زاده 
کار  بــازار  و  اشــتغال  هماهنگــی 
اســتان بــا بیــان اینکــه تســهیل 

ــتان  ــتی اس ــگری و صنایع دس ــوزه گردش ــاالن ح ــت فع فعالی
از مهم تریــن اهــداف ایــن اداره کل اســت، ادامــه داد: »صنعــت 
پویــای  حوزه هــای  ازجملــه  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
تخصصــی هســتند کــه ظرفیــت مناســبی بــرای رونــق وضعیت 
اقتصــادی دارنــد، لــذا در ایــن راســتا، اداره کل میراث فرهنگــی 

اســتان بــا تســهیل رونــد فعالیــت 
و  گردشــگری  حــوزه  فعــاالن 
ایجــاد  زمینــه  صنایع دســتی، 
ــرای  ــتقیم ب ــغلی مس ــت ش فرص
ــاری  ــال ج ــی س ــر را ط ۸۰۰ نف

فراهــم ســاخته اســت.«
ایجــاد  وی فرصت هــای شــغلی 
پروژه هــای  حــوزه  در  را  شــده 
ســرمایه گذاری گردشــگری از جملــه 
اقامتــی، پذیرایــی و  واحدهــای 
اشــتغال  پروانه هــای  همچنیــن 

صــادر شــده حــوزه صنایع دســتی عنــوان کــرد.
حمــزه زاده اظهــار کــرد: »ایــن رونــد در حــال تــداوم اســت تــا 
ــن  ــش قابل توجهــی در ای ــان ســال جــاری شــاهد افزای در پای

میــزان باشــیم.«

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی

ایجاد ۸00 فرصت شغلی مستقیم برای فعاالن حوزه گردشگری
 و صنایع دستی آذربایجان شرقی

معاون فرماندار شهرستان تویسرکان

شــورای  رئیســه  هیئــت  عضــو 
بــا  اصفهــان  شــهر  اســالمی 
بــه  حرکــت  لــزوم  بــر  تاکیــد 
کوچــک  کســب وکارهای  ســمت 
روزی  اگــر  گفــت:  زودبــازده،  و 
ــا  ــاس ی ــی از مقی ــای ناش صرفه ه
ــد  ــای تولی ــر مبن ــازار ب ــب ب تصاح
ــب وکارهای  ــروز کس ــود، ام ــوه ب انب
کوچــک بــه جهــت ایده محــور و 
ــکان را  ــن ام ــودن ای ــان ب دانش بنی
دارنــد کــه بــا حداقــل منابــع اولیــه 

ــد. ــروت کنن ــد ث تولی
بــه گــزارش خبرنــگار ایمنــا، علــی صالحــی در حاشــیه 
ــوص  ــوان کارآ« در خص ــی »نوج ــداد کارآفرین ــزاری روی برگ
ســوی  از  نوجوانــان  توانمندســازی  دوره هــای  برگــزاری 
شــهرداری اصفهــان، اظهــار کــرد: در دورانــی قــرار داریــم کــه 
ــای  ــر اســاس ویژگی ه ــا ب ــواع بازاره ــازار و ان اســتراتژی های ب
ــای  ــی و بازاره ــوه، چندوجه ــای انب ــی بازاره ــداران یعن خری
ــت  ــه رقاب ــک ب ــه اشــباع و نزدی گوشــه ای و امثالهــم در مرحل

ــرار دارد. ــل ق کام
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه محدودیت های جــدی در حوزه 
منابــع تولیــد بــه لحــاظ تأمین منابــع اولیــه و همچنیــن تأمین 
ــد  ــه بتوان ــیرهایی ک ــا و مس ــود دارد، ایده ه ــی وج ــع مال مناب
ــن  ــی و همچنی ــای رقابت ــت مزیت ه ــی تقوی ــد یعن ــن دو بن ای
ــوالت را در  ــزوده محص ــش ارزش اف ــا و افزای ــش هزینه ه کاه
ــردی  ــازمانی و ف ــات س ــه صــورت اقدام ــی داشــته باشــد، ب پ
ــق  ــر و موف ــت کســب وکارها مؤث ــا و موفقی در تصاحــب بازاره

خواهــد بــود.
عضــو هیئــت رئیســه شــورای اســالمی شــهر اصفهــان ادامــه 
ــه  ــت ب ــاد کالن، حرک ــل اقتص ــه دالی ــتا و ب ــن راس داد: در ای
ــت،  ــروری اس ــا( ض ــک )اس ام ایی ه ــای کوچ ــمت بنگاه ه س
اگــر روزی صرفه هــای ناشــی از مقیــاس یــا تصاحــب بــازار بــر 
ــک و  ــب وکارهای کوچ ــروز کس ــود، ام ــوه ب ــد انب ــای تولی مبن
ــازده جهــت ایده محــور و دانش بنیــان بــودن و همچنیــن  زودب
انعطاف پذیــری بــاال ایــن امــکان را دارد کــه بــا درجــات بــاالی 
موفقیــت و حداقــل منابــع اولیــه کار را پیــش ببرنــد و تولیــد 

ثــروت کننــد.
صالحــی بــا اشــاره بــه اهمیــت و ضــرورت برگــزاری رویدادهای 
توانمندســازی بــرای نوجوانــان و جوانــان، تأکیــد کــرد: 

کارآفرینــی و ابعــاد رویکردهــای 
نــگاه  جملــه  از  کارآفرینانــه 
ــک پذیر  ــی و ریس ــورانه، متعال جس
اســتقالل گرایی  بــرای  تــالش  و 
اســت  مزیت هایــی  جملــه  از 
ــوص  ــه خص ــا ب ــت آنه ــه تقوی ک
زمینــه  کــه  نوجوانــی  دوران  در 
فراهــم  شــغلی  تصمیم گیــری 
می کنــد  کمــک  می شــود، 
ــن تری  ــغلی روش ــده ش ــراد آین اف
ــا آن  ــب ب ــند و متناس ــته باش داش

کننــد. برنامه ریــزی 
وی اضافــه کــرد: اگــر کســی در حــوزه کســب دانــش، 
مهارت آمــوزی و اشــتغال متناســب بــا مؤلفه هــای اثباتــی 
اقتصــاد، یعنــی بایدهــا و نبایدهــای علــم اقتصــاد گام بــردارد، 
ــد  ــد داشــت و می توان ــن خواه ــرای گفت ــادی ب ــای زی حرف ه
بخشــی از جی دی پــی )تولیــد ناخالــص داخلــی( یــک کشــور 
را تأمیــن کنــد و بــه عنــوان پیشــرو در بازارهــای مــا، جهــت 

ــد. ــت کن ــازار حرک ــا و کســب ســهم از ب ــع نیازه رف
عضــو هیئــت رئیســه شــورای اســالمی شــهر اصفهــان 
خاطرنشــان کــرد: در رویــداد کارآفرینــی »نوجــوان کارآ« 
موضــوع بســیار خوبــی انتخــاب شــده اســت، زیــرا بــه جهــت 
ــه خام فروشــی  وابســتگی های دیرینــه و بیــش از یــک قــرن ب
منابــع اولیــه، نیــاز اســت در اقتصــاد امــروز ایــران بــا 
ویژگی هــای کارآفرینانــه ارزش افــزوده بیشــتری تولیــد شــود 
ــرد  ــورت گی ــب وکارها ص ــوزه کس ــتری در ح ــت بیش و خالقی
و برون دادهــای مــا بــا ضریــب فزاینــده بتوانــد بازارهــای 

ــد. ــن کن ــی را تأمی ــی و خارج داخل
وی اظهــار امیــدواری کــرد: بــا محوریــت شــهرداری، نوجوانــان 
ــه مختصــات  ــا آگاه شــدن نســبت ب دهــه ۸۰ و ۹۰ بتواننــد ب
ــی و  ــه کارآفرین ــاد روحی ــری از ابع ــروزی اقتصــاد و بهره گی ام
انــرژی کــه از آن بهره منــد هســتند، گام هــای خــود را محکــم 
و هدفمندتــر بردارنــد و اســباب موفقیــت خــود و هــم زمینــه 
اعتــالی ایــران و رســیدن بــه یــک اقتصــاد بــا ثبــات و پایــدار 

ــد. ــم کنن ــرا را فراه و درون زا و برون گ
صالحــی تاکیــد کــرد: شــهرداری بــرای اداره بهتــر شــهر بایــد 
از انــرژی و ایده هــای خــالق نوجوانــان بهــره ببــرد و بــا نقــش 
ــده  ــی در آین ــرای نقش آفرین ــان را ب ــا، نوجوان ــه آن ه دادن ب

شــهر مهیــا کنــد.

ضرورت حرکت به سوی کسب وکارهای کوچک و زودبازده

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستانعضو هیئت رئیسه شورای شهر اصفهان تاکید کرد: ◄

در نشست رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ◄
مطرح شد 

علمـی  هیئـت  عضـو 
گفـت:  لرسـتان  دانشـگاه 
یک صنـدوق بـرای حمایت 
از علـوم پایـه ایجـاد خواهد 
شـد تا کارآفرینی در سـطح 
پایـه  علـوم  دانشـجویان 

شـود. تقویـت 
سـیروس مـرادی در جمـع 
کـرد:  اظهـار  خبرنـگاران، 
برگـزاری  اهـداف  از  یکـی 
و  ارتقـا  اسـتانی  همایـش 
تحـول علوم پایـه و بنیادی، 
آن اسـت کـه ظرفیت هـای 
علمی و پژوهشـی دانشـگاه 

لرسـتان معرفـی شـده و بـا انعقـاد تفاهم نامه هـای همـکاری 
صنعـت،  و  جامعـه  مختلـف  بخش هـای  بـا  دانشـگاه  بیـن 
پروژه هـای کاربـردی علـوم پایـه و بنیـادی، تهیـه و اجـرا شـوند.

وی تصریـح کـرد: مخاطبـان همایش، همه بخش هـای جامعه، 
اجرایـی،  آموزشـی، علمـی،  و سـازمان های  ارگان هـا  به ویـژه 
اقتصـادی و صنعتـی هسـتند و همایش براسـاس اهمیت دادن 
بـه جایـگاه علـوم پایـه در پیشـرفت علمـی جامعـه، برگـزار 

می شـود.
دبیـر نخسـتین همایـش ارتقـا و تحـول علـوم پایـه و بنیـادی 
لرسـتان بـا بیـان اینکـه همایش اسـتانی ارتقـا و تحـول علوم 
و  اسـتانی  مختلـف  مهمانـان  سـخنرانی  و  حضـور  بـا  پایـه، 
کشـوری برگـزار می شـود؛ اسـاس سـخنرانی ها هـم این اسـت 
کـه از نـوع کاربـردی باشـند، اضافـه کـرد: از مدیـران صندوق 
حمایـت از پژوهشـگران کشـور هـم دعوت شـده اسـت که در 

همایـش، شـرکت کنند.
مـرادی خاطرنشـان کـرد: در چنـد سـال اخیـر، ایـن همایش، 
بزرگتریـن همایـش در دانشـگاه لرسـتان و اسـتان محسـوب 
می شـود و حـدود ۵۰۰ نفـر بـه ایـن همایـش سـه روزه دعوت 
شـده اند؛ ضمـن آنکـه بزرگ تریـن همایـش اسـتانی ارتقـا و 
تحـول علـوم پایـه و بنیـادی در سـطح اسـتان های کشـور اسـت.

کارگاه هـای  گفـت:  همایـش،  ایـن  کارگاه هـای  دربـاره  وی 

علمـی نیـز در این رویـداد برگزار 
علمـی  کارگاه هـای  می شـوند؛ 
کاربردهـای  تقویـت  هـدف  بـا 
بـازار  و  کارآفرینـی  پایـه،  علـوم 
و  پایـه  علـوم  رشـته های  کار 
در  می شـوند؛  برگـزار  بنیـادی 
ایـن کارگاه هـا بـه دانش آمـوزان، 
اسـاتید،  دانشـجویان، معلمـان و 
مباحـث کاربـردی ارائه می شـود.

و  ارتقـا  اسـتانی  همایـش  دبیـر 
بنیـادی  و  پایـه  علـوم  تحـول 
برنامه هـای  از  داد:  ادامـه 
همایـش، اجـرای گـردش علمـی 
زمین شناسـی  رشـته  دو  بـرای 
و زیست شناسـی اسـت؛ در ایـن گردش هـای علمـی، اسـتان 
لرسـتان از نظـر زمین شناسـی و زیست شناسـی، مورد بررسـی 

می گیـرد. قـرار 
نیـز  دانشـجویی  علمـی  انجمن هـای  کـرد:  اظهـار  مـرادی 
مشـارکت فعـال در برنامه ریزی هـا و اجـرای همایـش دارنـد؛ 
همچنیـن، نمایشـگاه های علمـی نیـز در دانشـکده علـوم پایه 

نیـز در مـدت سـه روز همایـش، برپـا می شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه رویداد ایده شـو نیـز ویژه  رشـته های علوم 
پایـه برگـزار می شـود و برترین هـا، تجلیل خواهند شـد، افزود: 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در حـال ایجـاد اتـاق فکـر 
علـوم پایـه اسـت؛ از جملـه کارکردهـای این اتاق فکـر، جذب 
بودجه هـای الزم و ایجـاد شـرکت های دانش بنیـان علـوم پایـه 

و حمایـت از این شرکت هاسـت.
عضـو هیئت علمی دانشـگاه لرسـتان تصریح کـرد: همه تالش 
مـا این اسـت که دانشـگاه لرسـتان، یـک نماینـده در اتاق فکر 
علـوم پایـه وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری داشـته باشـد تا 
بتوانیـم بودجه هـای بیشـتری در ایـن زمینـه بـرای علـوم پایه 
اسـتان، جـذب کنیم، یـک صندوق هـم برای حمایـت از علوم 
پایـه ایجـاد خواهـد شـد تـا کارآفرینی در سـطح دانشـجویان 

علـوم پایه تقویت شـود.

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان:

صندوق حمایت از علوم پایه ایجاد می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری◄

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری 

و اشتغال استانداری خراسان جنوبی ◄

به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان؛ ◄

رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل◄

متقاضیان و پیشرانان طرح مشاغل خانگی 
را جهت شرکت  در جشنواره امتنان دعوت کرد

رئیـس جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل ضمـن اعـالم همـکاری صمیمانـه در اجـرای 
جشـنواره امتنـان از کارگـران، گروه هـای نخبـه و واحدهـای نمونـه اداره کل تعـاون، کار و 
رفاه اجتماعی اسـتان، از تمامی متقاضیان و پیشـرانان طرح ملی توسـعه ی مشـاغل خانگی 

جهاددانشـگاهی اردبیـل جهـت شـرکت در ایـن جشـنواره دعـوت کـرد.
مهــران اوچــی اردبیلــی، رئیــس جهاددانشــگاهی اســتان اردبیــل در گفتگــو بــا 
خبرنــگاران ضمــن اعــالم همــکاری صمیمانــه واحــد اردبیــل بــا اداره کل تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی اســتان در اجــرای جشــنواره امتنــان از کارگــران، گروه هــای نخبــه 
و واحدهــای نمونــه، از تمامــی متقاضیــان و پیشــرانان طــرح ملــی توســعه ی مشــاغل 
خانگــی جهاددانشــگاهی اردبیــل جهــت شــرکت و ثبــت نــام در ایــن جشــنواره کــه تــا 

اول آذر مــاه ســالجاری انجــام خواهــد شــد، دعــوت کــرد.
ــمندی در  ــات ارزش ــر تجربی ــالیان اخی ــل در س ــگاهی اردبی ــزود: جهاددانش ــی اف اوچ
حــوزه مشــاغل خانگــی داشــته و بــه همــت همــکاران جهــادی ایــن مجموعــه، اجــرای 
طــرح مشــاغل خانگــی بــا هــدف اشــتغال ۲۰۰۰ نفــر از افــراد جویــای کار اســتان یکــی 
از تجربیــات موفقــی بــوده اســت کــه بــه نحــو شایســته ای محقــق شــده و امیدواریــم 
ــتغال  ــق اش ــه رون ــی ب ــن طرح های ــرای چنی ــا اج ــز ب ــی نی ــال های آت ــم در س بتوانی

اســتان کمــک نماییــم.

 :آدرس سامانه ثبت نام
https://emtenan.mcls.gov.ir
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 دوشنبه 30 آبان 1401-26 ربیع االثانی 1444-21  نوامبر 2022 - سال بیست و دوم - شماره 1288

دعوت به همکاری

1- شرایط عمومی استخدام قراردادی :
1-1 داشتن تابعیت ایرانی

2-1 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم)هیچ گونه معافیت پزشکی قابل قبول نیست (
3- 1عدم اعتیاد به مواد مخدر، الکلی و هرگونه  مواد روانگردان ودخانیات

4-1 نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر و سوء پیشینه کیفری
5-1 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار نگهبانی

6- 1دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهای استخدامی
7-1 نداشتن منع قانونی برای استخدام و تعهد خدمتی به دیگر سازمانها در زمان شروع به کار
8-1 احراز صالحیتهای عمومی به تأیید مراجع ذی صالح پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه

2- شرایط اختصاصی استخدام قراردادی:
1- 2-عنـوان شـغلی کلیـه مشـاغل ذکر شـده، نگهبان می باشـد و فقـط متقاضیان مـرد، مجاز به 

انتخـاب کد رشـته های شـغلی مذکور می باشـند.
2-2داشتن مدرک دیپلم )دیپلم کلیه رشته ها قابل پذیرش است(

3-2-داشتن  حداکثرسـن  27 سـال تمام تـا تاریـخ 1401/08/23 ) متولدیـن 1374/08/23 به 
بعـد مجـاز بـه شـرکت در آزمـون می باشـند(. به سـقف سـن داوطلبان متأهـل یک سـال و بازاء 
هـر فرزنـد نیـز یکسـال، حداکثـر  و جمعا تا 5 سـال قابل اضافه شـدن اسـت. طول مـدت خدمت 

سـربازی )حداکثـر تا24ماه(نیـز به سـقف سـن مجاز داوطلبـان اضافه خواهد شـد.
تذکـر 1: داوطلبانـی می تواننـد نسـبت بـه ثبـت نـام و شـرکت در آزمـون اقـدام نماینـد کـه تـا 
تاریـخ آخریـن روز مهلـت ثبـت نام،  فـارغ التحصیل شـده و خدمت وظیفـه آنها پایـان یافته و یا 

معافیـت آنها قطعی شـده باشـد.
تذکر2: داشتن سابقه کار یا مدرک تحصیلی باالتر تأثیری در افزایش سن داوطلب ندارد.

4-2- داوطلب باید بومی واجد شرایط شهرستان محل خدمت انتخابی باشد
 تعریف بومی در این آگهی استخدام :

متقاضیانی  که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند در محل انتخابی بومی محسوب می شوند:
1-4-2- شهرسـتان محـل تولـد داوطلـب یـا همسـر وی ، بـا شهرسـتان محـل مورد تقاضـا برای 

اسـتخدام یکی باشـد.
2-4-2- داوطلـب حداقـل چهـار سـال از سـنوات تحصیلـی )ابتدایی-راهنمایی – دبیرسـتان( را 
بـه صـورت متوالـی یـا متناوب در شهرسـتان مـورد تقاضا برای اسـتخدام طـی کرده باشـد ) ارائه 

گواهـی معتبـر از اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان یا دانشـگاه محـل تحصیل(
3-4-2- فرزنـدان کارمنـدان رسـمی، پیمانـی و قـراردادی دولـت یـا نیروهـای مسـلح )شـاغل یا 
بازنشسـته( کـه شهرسـتان محـل خدمـت فعلـی یـا بازنشسـتگی آنـان با شهرسـتان محـل مورد 
تقاضـا بـرای اسـتخدام آنـان یکـی باشد)مشـروط بـه اینکه حد اقـل 4 سـال در شهرسـتان مورد 
تقاضـا خدمـت نمـوده باشـند باارائـه گواهـی معتبـر از کارگزینـی محل خدمـت یا بازنشسـتگی(.

4-4-2-داوطلـب یـا پـدر یـا مـادر یـا همسـر وی حداقـل چهارسـال سـابقه پرداخـت بیمـه در 
شهرسـتان محـل تقاضـا بـرای اسـتخدام داشـته باشـند)پرداخت حق بیمـه به مدت تعیین شـده 
صرفـا بـرای یکی از موارد مذکور قابل احتسـاب اسـت با ارائـه گواهی معتبـر از اداره تأمین اجتماعی(.

تذکـر1: بجـز افـراد واجدشـرایط بنـد 1-4-2 ، سـایر داوطلبـان مـی بایسـت درتاریخ اعالم شـده 
بـرای تطبیـق مـدارک ، تاییدیـه ای از مراجـع ذیصـالح متناسـب با هریـک از بندهای اعالم شـده 
ارائـه نماینـد )ارائـه گواهـی سـکونت بعنـوان مسـتند بومی بـودن افـراد قابل قبول نخواهـد بود(.

3-نحوه ثبت نام:
ثبت نام به صورت الکترونیکی و از طریق سایت اینترنتی به شرح ذیل انجام می گیرد:

https://azmoon.sutech.ac.ir 1-3- ورود به پایگاه اینترنتی به آدرس
2-3- تکمیل فرم ثبت نام هر مرحله و تأیید آنها .

3-3- تأییدیه نهایی با توجه به اطالعات وارد شده توسط داوطلب .
4-3- دریافت شماره پرونده و کد رهگیری.

تذکـر1: ثبـت نـام منـوط بـه تکمیـل کلیـه مراحـل و دریافـت شـماره پرونـده و کد رهگیـری از 
سیسـتم می باشـد

4- مدارک مورد نیاز ثبت نام الکترونیکی:
1-4 تکمیـل بـرگ درخواسـت شـغل الکترونیکـی در سـامانه ثبـت نـام. بـا توجه بـه اینکه مالک 
ثبـت نام  متقاضیـان، تکمیـل برگ درخواسـت شـغل می باشـد الزم اسـت در تکمیـل آن نهایت 

دقت بـه عمـل آید .
تذکـر1 : داوطلـب بـا امضـای فـرم ثبـت نـام و شـرکت در آزمـون، صریحـا و تلویحا اقـرار به علم 

کامـل بـه مفـاد آگهـی نمـوده اسـت و در آینـده حق هیچگونـه اعتراضـی نخواهد داشـت.
2-4 پرداخـت وجـه ثبـت نام بـه مبلغ هشـتصد هزار ریـال از طریـق درگاه پرداخـت الکترونیکی 

نام ثبت  سـامانه 
تذکر2: پس از واریز وجه تحت هیچگونه شرایطی هزینه ثبت نام مسترد نمی گردد.

3-4 اسکن یک قطعه عکس 4× 3 که بایستی متناسب با توضیحات بند 5  باشد.
4-4 اسـکن صفحـات کامـل شناسـنامه- کارت ملی – مـدرک تحصیلـی – کارت پایـان خدمـت 

یـا معافیـت دائم
5-4داوطلبـان می بایسـت هنـگام ثبـت نـام، آدرس دقیـق و شـماره تلفن همـراه و ثابـت و ایمیل 
خـود را بـه صـورت دقیـق وارد نماینـد. آدرس و شـماره تلفنهـای وارد شـده مالک اطالع رسـانی 
خواهـد بـود و چنانچـه بـه داوطلـب پیامک یا ایمیل ارسـال شـده و یا تمـاس تلفنی گرفته شـود 
و بـه هـر دلیلـی پاسـخگو نباشـد، از ادامـه فراینـد اسـتخدام کنـار گذاشـته خواهـد شـد و حق 

هیـچ گونـه اعتراضـی نخواهد داشـت .
5  نحوه تهیه فایل تصویر داوطلب:

1-5 حجم فایل اسکن عکس 4×3 کمتر از 100کیلوبایت باشد.
2-5 عکسـی کـه تصویـر از روی آن تهیـه مـی شـود الزم اسـت تمـام رخ بـوده و در سـال جاری 

تهیه شـده باشـد.
3-5 حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

6- مهلت ثبت نام:
1-6- متقاضیـان واجـد شـرایط مـی تواننـد از سـاعت 8 صبح روز دوشـنبه مـورخ 1401/08/23 
لغایـت سـاعت 24 روز  شـنبه مـورخ 09/05/ 1401  نسـبت بـه ثبـت نـام الکترونیکـی از طریـق 

نماینـد. اینترنتی https://azmoon.sutech.ac.ir اقـدام  آدرس 
2-6 در صـورت داشـتن هرگونـه سـوال در خصـوص ثبـت نـام بـا شـماره هـای زیـر تمـاس 

حاصـل نماییـد:
تلفن : 07137353101

ساعات پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه 8-12:30
)داوطلـب گرامـی، شـماره های پشـتیبانی صرفـا جهـت رفـع اشـکاالت ثبـت نـام مـی باشـد. 
خواهشـمند اسـت بـه منظـور رعایـت حقـوق سـایر شـرکت کننـدگان از طرح سـواالت خـارج از 

موضـوع پرهیـز نماییـد.(
 7- کارت ورود به جلسه ، زمان و مکان آزمون:

1-7- داوطلبـان جهـت رویـت و پرینـت کارت ورود بـه جلسـه آزمـون، می تواننـد روز هـای سـه 
شـنبه 1401/09/08 وچهارشـنبه مـورخ 1401/09/09 بـا درج کـد ملی و کـد رهگیری در محل 

مـورد نظـر در سـایت https://azmoon.sutech.ac.ir اقدام نماینـد.
2-7- همـراه داشـتن کارت ورود بـه جلسـه بـه همـراه اصل شناسـنامه یا کارت ملـی جهت ورود 
بـه جلسـه آزمـون الزامـی اسـت. در غیـر اینصـورت از ورود افـراد بـه جلسـه ممانعـت بـه عمـل 

آمد. خواهـد 
3-7- پیـش بینـی اولیه برای زمان برگزاری آزمون کتبی روز پنج شـنبه  مورخ 1401/09/10  از 
سـاعت 14 الـی 16 می باشـد کـه در صورت صدور مجـوز برگزاری آزمون توسـط مراجع ذی ربط، 
آزمـون در ایـن تاریـخ برگـزار خواهـد شـد. در صـورت هرگونـه تغییـر در زمـان، محل یا سـاعت 

برگـزاری آزمـون و سـایر مـوارد، از طریق همین سـامانه بـه داوطلبان اطالع داده خواهد شـد.
4-7- آدرس  دقیـق محـل برگـزاری آزمـون در کارت ورود بـه جلسـه بـه اطـالع داوطلبـان 

خواهـد رسـید.
5-7 : برگـزاری آزمـون جهـت داو طلبـان اسـتان فـارس در شـهر شـیراز و آزمون اسـتان بوشـهر 

در شـهر بوشـهرخواهد بود.
6-7 نتایج آزمون کتبی یک هفته پس از آزمون اعالم خواهد شد.

7-7- تاریـخ تطبیـق مـدارک، از طریـق همیـن سـامانه متعاقبا به اطـالع داوطلبان خواهد رسـید 
و داوطلبیـن بایـد مـدارک الزم جهـت صحـت سـنجی را ارائه نماینـد. بدیهی اسـت به  مدارک و 
مسـتنداتی کـه بعـد از ایـن تاریخ ارسـال شـود ترتیب اثـر داده نخواهد شـد و پـس ازآن مصاحبه 

برگزارمی شـود. تخصصی 
داوطلبیـن  از  نیـز  ورزشـی  و  روان شناسـی  آزمـون  و  تخصصـی  و  عمومـی  مصاحبـه   -7-8
پذیرفتـه شـده درآزمـون کتبی  انجـام می شود)تناسـب قـد و وزن  بـه همـراه تسـت ورزش، 

بـه عنـوان 30 درصـد از نمـره مصاحبـه در نظـر گرفتـه خواهـد شـد(
9-7- اعـالم اسـامی پذیرفتـه شـدگان پـس از اتمـام مصاحبـه تخصصـی از طریق همین سـامانه 

صـورت خواهـد گرفت.
 8 مفاد آزمون به شرح ذیل است:

تعـداد سـواالت آزمـون 70 سـوال شـامل : 25 سـوال هـوش و اسـتعداد)با ضریـب2(، 15 سـوال 
دانـش عمومـی اجتماعـی و سیاسـی،10 سـوال زبان انگلیسـی، 10 سـوال ادبیـات فارسـی ، 10 
سـوال مهارتهـای عمومـی کامپیوتر)بـا ضریـب1(، بصـورت تسـتهای چهارگزینـه ای دارای نمـره 

منفـی خواهـد بـود کـه داوطلبـان بایـد در مـدت 70 دقیقـه بـه ایـن سـواالت پاسـخ دهند.
9-عناوین محل های استخدامی و شرایط مدرک تحصیلی

نام شهرستان ردیف
مورد تقاضا

تعداد مورد نیاز
)مرد(

مقطع  تحصیلی 
بومیمورد قبول

شهرستان اقلیددیپلم3اقلید1

شهرستانهای  دیلم یا گناوهدیپلم6دیلم و گناوه2

شهرستان دشتستاندیپلم6دشتستان3

تنگستان و 4
شهرستانهای تنگستان یا دشتیدیپلم2دشتی

شهرستان بوشهردیپلم1بوشهر5

شهرستان شیرازدیپلم3شیراز6

شهرستانهای جهرم یا خفردیپلم1جهرم و خفر7

شهرستان پاسارگاددیپلم1پاسارگاد8

شهرستان مرودشتدیپلم2مرودشت9

شهرستان فیروزآباددیپلم2فیروزآباد10

هرگونه اطالع رسانی در خصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی به آدرس
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شـرکت مهندسـی آریانیر بـه آدرس: شـیراز، خیابـان توحیـد، مجتمع شـهر، طبقه5، واحد501 و شـماره تلفـن: 07132344885 به منظـور تأمین نیروی انسـانی مورد نظر خـود از میان واجدین شـرایط در مقطع تحصیلـی دیپلم، از طریـق برگزاری آزمون کتبـی، مصاحبه و 
طـب صنعتـی طبـق ضوابـط قانـون کار و تأمیـن اجتماعی، اقدام بـه جذب نیـروی نگهبان قـراردادی به صورت نوبـت کار، در اماکن مـورد نظر در محـدوده بعضی مناطق اسـتان های فارس و بوشـهر)بر اسـاس جدول شـماره 1 که در ادامـه اطالعیه آمده اسـت(می نماید.

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــر لــزوم تســریع در صــدور مجوزهــای 
ــوزه  ــن ح ــت در ای ــدات باکیفی ــت: تولی ــرد و گف ــد ک ــی تأکی ــب و کارهای خانگ کس

می توانــد بــا تســهیل گری جنبــه صادراتــی داشــته باشــد.
بــه گــزارش بــازارکار، »ســیدصولت مرتضــوی« امــروز، دوشــنبه بیست و ســوم 
آبان مــاه در چهل وهفتمیــن نشســت ســتاد ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل خانگــی 
بــا حضــور دســتگاه های مربوطــه اظهــار کــرد: ترویــج مفهــوم اشــتغال خانگــی ســبب 

تســهیل و آسان ســازی تولیــدات اشــتغال آفرین می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت مکلــف بــه تأمیــن اشــتغال و معیشــت مــردم اســت، افــزود: 
ــن  ــز از مهم تری ــی نی ــاه اجتماع ــت و اجــرای آن در راســتای ایجــاد رف ــن عدال تضمی

ــه شــمار مــی رود. رســالت های حاکمیــت ب
ــتغال آفرینی در  ــع اش ــع موان ــرورت رف ــر ض ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــی را  ــتگاه های اجرای ــف دس ــت وظای ــه صراح ــون ب ــت: قان ــرد و گف ــاره ک ــور اش کش
ــان و  ــرای کارآفرینــی هم وطن ــور ب ــان تســهیل ام ــن می ــن کــرده اســت و در ای تعیی

ــرد اساســی باشــد. ــک راهب ــد ی بخــش خصوصــی بای
ــرانه  ــش س ــبب افزای ــد س ــی می توان ــاغل خانگ ــق مش ــرد: رون ــار ک ــوی اظه مرتض

درآمــد خانوارهــا در کمتریــن زمــان و بــا کمتریــن ســرمایه گذاری می شــود.
ــرای  ــی را ب ــع تراشــی های فراقانون ــتغال آفرینی و مان ــوب اش ــه معی وی اصــالح چرخ
توســعه اشــتغال خانگــی مهــم دانســت و افــزود: نظــام بانکــی بایــد بیــش از گذشــته 
ــاد  ــرای ایج ــردم ب ــت های م ــه درخواس ــخ ب ــا و پاس ــت از طرح ه ــتای حمای در راس

اشــتغال همــراه باشــد.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اظهــار کــرد: شناســایی ظرفیت هــا و مزیت هــای 
نســبی و رقابتــی مناطــق و جلــب مشــارکت فعــاالن و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
ــعه  ــوی توس ــرای الگ ــارکت در اج ــوان مش ــه ت ــی ک ــی و غیردولت ــش خصوص بخ

ــن بخــش اســت. ــکات مهــم و کلیــدی در ای ــد از ن مشــاغل خانگــی را دارن
افزایش بی سابقه اعتبارات مشاغل خانگی در دولت سیزدهم

معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی نیــز در ایــن 
نشســت اعــالم کــرد: در ســال جــاری مصــوب شــد 30 هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت 
ــیزدهم  ــی س ــت مردم ــود و دول ــت ش ــی پرداخ ــاغل خانگ ــوزه مش ــای ح ــه طرح ه ب

تاکنــون بیشــترین میــزان اعتبــار را بــرای توســعه ایــن حــوزه تخصیــص داده اســت.
»محمــود کریمی بیرانونــد« اظهــار کــرد: توســعه مشــاغل خانگــی بــه عنــوان یکــی از 
راهبردهــای اشــتغال آفرینی در اولویــت وزارت تعــاون، کارو رفــاه اجتماعــی قرارگرفته اســت.

ــودن  ــر  ب ــه پایین ت ــراوان مشــاغل خانگــی، از جمل ــای ف وی گفــت: ظرفیت هــا و مزای
هزینــه راه انــدازی نســبت بــه ســایر مشــاغل، انعطاف پذیــری و امــکان اشــتغال بــرای 
اقشــار گوناگــون، ســبب شــده کــه اســتفاده از ظرفیت هــای ایــن مشــاغل در تدویــن 

ــرد. ــرار گی ــد ق ــورد توجــه و تأکی برنامه هــای اشــتغال آفرین وزارت کار م
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــر توســعه 
ــدار  ــره ارزش مربوطــه و اتصــال پای ــی در بســتر زنجی کســب و کارهای خانگــی و محل
ــازار تأکیــد کــرد و افــزود: ضــروری اســت برنامه ریــزی مناســبی در زمینه هــای  بــه ب
پایدارســازی، اتصــال بــه بــازار و حمایت هــای مالــی و جلوگیــری از هدررفــت منابــع 

بــا همراهــی همــه دســتگاه های اجرایــی در ایــن حــوزه انجــام شــود.
ــق،  ــاد مناط ــعه یافته در اقتص ــی توس ــاغل خانگ ــهم مش ــش س ــد، افزای ــی بیرانون کریم
افزایــش حضــور پایــدار کســب و کارهای خانگــی در بازارهــای محلــی و ملــی و توانمنــدی 
متقاضیــان قبــل از دریافــت حمایت هــای مالــی و کاهــش وابســتگی آن هــا بــه تســهیالت 

را از دســتاوردهای مــورد انتظــار در الگــوی توســعه مشــاغل خانگــی عنــوان کــرد.
ــت  ــی گف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــتغال وزارت تع ــی و اش ــعه کارآفرین ــاون توس مع
ــرای فعــاالن ایــن حــوزه و  :بیشــترین اعتبــار مشــاغل خانگــی در دولــت ســیزدهم ب

ــه شــد. ــن مشــاغل درنظــر گرفت توســعه ای
ــد امــروز در جریــان چهــل و هفتمیــن جلســه ســاماندهی و  محمــود کریمــی بیرانون
حمایــت از مشــاغل خانگــی اظهــار داشــت : مشــاغل خانگــی طیف وســیعی از مشــاغل 
ــن  ــم تری ــواره از مه ــی هم ــاغل خانگ ــود. مش ــی ش ــامل م ــور را ش ــف و نوظه مختل
اولویــت هــای مهــم مــردم در کشــور مــا بــوده اســت. و در حــال حاضــر تنهــا 3 درصــد 

از اشــتغال کشــور در حــوزه مشــاغل خانگــی رقــم خــورده اســت.
ــاره وقــت  ــر کار ادامــه داد:آزادی و اســتقالل عمــل بیشــتر، امــکان کار پ معــاون وزی
ــای مشــاغل خانگــی  ــوارد دیگــر از مزای ــزان ریســک و بســاری م ــودن می ــن ب و پایی

اســت. در کشــور چیــن حــدود 80 میلیــون شــغل خانگــی وجــود داشــته و در کشــور 
آمریــکا 42 میلیــون نفــر در قالــب ســاختارهای رســمی مشــغول بــه کار هســتند.

کریمــی بیرانونــد اضافــه کــرد : در کشــورهایی ماننــد ایتالیــا و ســوئیس نیــز فعالیــت 
هــای گســترده ای در حــوزه مشــاغل خانگــی انجــام مــی شــود. و مــا در مجمــوع از 
ســال 1390 تــا 1401 در حــدود 12 هــزار و 300 میلیــارد تومــان تســهیالت بــرای 

مشــاغل خانگــی در نظــر گرفتــه ایــم.
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون گفــت : در حــال حاضــر بیــش از 
95 درصــد مجوزهــای مشــاغل خانگــی بــه صــورت آنــی صــادر شــده کــه 488 مــورد 
ایــن مجوزهــا رشــد 368 درصــدی داشــته و صــدور مجوزهــای ایــن حــوزه را در مــاه 

هــای اخیــر شــاهد هســتیم.
ــزود : رشــد 391 درصــدی اشــتغال در حــوزه مشــاغل  ــن جلســه اف ــه ای وی در ادام
خانگــی نیــز در ایــن مــدت بــه ثبــت رســیده اســت. و مجوزهــای حــوزه فنــی و حرفــه 
ای در حــال حاضــر بــه صــورت آنــی صــادر مــی شــود. کــه میانگیــن ادامــه و عملکــرد 
مصوبــات جلســه پیشــین ســتاد ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل خانگــی در قــال 60 

درصــد عنــوان شــده کــه تــا پایــان ســال بــه 100 درصــد خواهــد رســید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد: 

لزوم تسریع فرآیند صدور مجوز کسب وکارها باید با رویکرد تأییدمحور
ــت  ــن نشس ــز در چهل وهفتمی ــتانی« نی ــر عنابس ــازارکار ، »علی اصغ ــزارش ب ــه گ ب
ســتاد ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل خانگــی کــه بــا حضــور »ســیدصولت 
ــت  ــان ثب ــرد: از زم ــد ک ــد، تأکی ــزار ش ــاه برگ ــاون، کار و رف ــر تع ــوی« وزی مرتض
درخواســت و تقاضــای مجــوز کســب وکار تــا صــدور مجــوز نهایــی بایــد نهایتــاً یــک 

ــد. ــول بکش ــان ط ــاه زم م
عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســالمی اضافــه کــرد: معتقدیــم نظــارت 
بــر ســالمت تولیــد و کســب و کارها نظــارت اولیــه بایــد تبدیــل بــه نظــارت ثانویــه شــود.

رشد 368 درصدی صدور مجوزهای مشاغل خانگی نسبت به سال گذشته
»آزیتــا همتیــان« رئیــس دبیرخانــه ســتاد ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل خانگــی 
نیــز در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه چشــم انداز توســعه مشــاغل خانگــی در دولــت 
ســیزدهم ترســیم شــده اســت، گفــت: 23 نشســت کمیتــه تخصصــی مشــاغل خانگــی 

ــم. ــزار کرده ای ــال 1401 برگ در س
وی از صــدور آنــی بیــش از 95 درصــد درخواســت های مجــوز مشــاغل خانگــی خبــر 
داد و افــزود: در صــدور مجوزهــای مشــاغل خانگــی نســبت بــه ســال گذشــته رشــد 

368 درصــدی بــه ثبــت رســیده اســت.
همتیــان بــا بیــان اینکــه بیــش از 30 هــزار شــغل خانگــی در هفــت ماهــه اول ســال 
ــز  ــی نی ــتغال خانگ ــاد اش ــه ایج ــرد: در زمین ــح ک ــت، تصری ــده اس ــاد ش 1401 ایج

ــم. ــدی بوده ای ــد 391 درص ــاهد رش ش
ــا بیــان اینکــه بیشــترین ســهم پرداختــی تســهیالت تکلیفــی مشــاغل خانگــی  وی ب
در ســال 1401 متعلــق بــه بانک هــای توســعه تعــاون و رفــاه کارگــران اســت، افــزود: 
ــا 8 درصــد جــذب کمتریــن میــزان  پســت بانک در رتبــه ســوم و بانــک کشــاورزی ب

پرداخــت را داشــته اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــت از مشــاغل خانگ ــاماندهی و حمای ــه ســتاد س ــس دبیرخان رئی

ــه صــورت  اجــرای طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی در ســال 97 در 9 اســتان ب
پایلــوت آغــاز شــد، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر ایــن طــرح در ســه فــاز شناســایی، 

ــود. ــرا می ش ــتان اج ــازار در 31 اس ــاد ب ــازی و ایج توانمندس
وی خاطرنشــان کــرد: براســاس ایــن طــرح بــا توانمندســازی بیــش از 59 هــزار نفــر 

ــم. ــه بیــش از 45 هــزار فرصــت شــغلی دســت یافته ای ب
ــت  ــار در دول ــرای اولیــن ب ــان اینکــه تســهیل گری صــدور مجوزهــا ب ــا بی ــان ب همتی
ــته های ثبت محــور  ــزار مجــوز رش ــش از 128 ه ــت: بی ــد، گف ــی ش ــیزدهم عملیات س

صــادر شــده اســت.
ــادر  ــوز ص ــزار مج ــش از 70 ه ــال 1401 بی ــه اول س ــت ماه ــه داد: در هف وی ادام
ــداد و  ــر تع ــی از نظ ــاغل خانگ ــوز مش ــدور مج ــتاز ص ــه وزارت کار پیش ــم ک کرده ای

ــت. ــایر وزارتخانه هاس ــن س ــدور در بی ــرعت ص س
ــرد: در  ــد ک ــت از مشــاغل خانگــی تأکی ــه ســتاد ســاماندهی و حمای رئیــس دبیرخان
دولــت ســیزدهم بــرای اولیــن بــار مجوزهــای مشــاغل خانگــی آنــی صــادر می شــود.

در ایــن نشســت »امیــر ســیاح« رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط 
کســب و کار وزارت اقتصــادی و دارایــی بــه ارائــه گزارشــی از رونــد صــدور مجوزهــای 
ــکات  ــران ن ــت و حاض ــی پرداخ ــاغل خانگ ــه مش ــب و کار در زمین ــی کس درگاه مل

ــد. تخصصــی، نقدهــا و پیشــنهادهای خــود را مطــرح کردن
10 درصد کل مجوزهای کسب و کار در حوزه مشاغل خانگی است

رئیــس مرکــز ملــی بهبــود فضــای کســب و کار وزارت اقتصــاد نیــز در جریــان ایــن 
ــی  ــاغل خانگ ــوزه مش ــب و کار در ح ــای کس ــد کل مجوزه ــت: 10 درص ــه گف جلس

ــه اســت. صــورت گرفت
امیــر ســیاح افــزود: کل مجوزهــای درخواســت شــده در قالــب درگاه مشــاغل خانگــی 
ــی  ــاغل خانگ ــه مش ــورد آن ب ــزار م ــش از 220 ه ــه بی ــده ک ــوان ش ــزار عن 422 ه

ــاص دارد. اختص
وی بیــان داشــت : در حــوزه مشــاغل خانگــی بایــد رعایــت حــال دیگــر همســایه هــا 

مدنظــر قــرار گیــرد.
سیاح اضافه کرد : ظرفیت مشاغل خانگی باید مورد تبلیغات بیشتر باشد.

ــا  ــت: ب ــان داش ــاد بی ــب و کار وزارت اقتص ــای کس ــود فض ــی بهب ــز مل ــس مرک رئی
ــورد  ــوان فعالیــت دستفروشــی را م ــی ت ــی در حــوزه کار م همــکاری نهادهــای متول
ــورد توجــه داشــت. ــن شــاغالن را م ــت هــای الزم از ای ــرار داد و حمای ســاماندهی ق

مصوبات پیشنهادی چهل و هفتمین جلسه ستاد ساماندهی
 و حمایت از مشاغل خانگی

 دســتورالعمل اجــرای ضوابــط و مقــررات الزامــات بهداشــتی دامداری هــای روســتایی 
ــت. وزارت  ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی ــت م ــرح پیوس ــه ش ــی ب ــاغل خانگ ــوان مش به عن
جهــاد کشــاورزی موظــف اســت دســتورالعمل مذکــور را جهــت اجــرا بــه واحدهــای 
ــاماندهی و  ــتاد س ــه س ــه دبیرخان ــه ماهه آن را ب ــزارش س ــالغ، گ ــط اب ــه ذی رب تابع

ــد. حمایــت از مشــاغل خانگــی ارســال نمای
ــت از  ــاماندهی و حمای ــتاد س ــهم س ــت س ــی پرداخ ــادی و دارای ــور اقتص  وزارت ام
مشــاغل خانگــی از محــل بنــد الــف تبصــره 18 قانــون بودجــه کل کشــور 1401 ، 20 
هــزار میلیــارد ریــال از 50 هــزار میلیــارد ریــال مصــرح در دســتورالعمل اجــرای بنــد 

الــف تبصــره 18 را در اولویــت قراردهــد.
 در راســتای تحقــق برنامــه ایجــاد 300000 شــغل خانگــی تــا پایــان ســال جــاری، 
کلیــه دســتگاه های اجرایــی و نهادهــای حمایتــی همــکاری الزم را بــا وزارت تعــاون، 
ــتان ها را  ــط در اس ــه ذی رب ــای تابع ــل آورد و واحده ــه عم ــی ب ــاه اجتماع کار و رف
ــاه  ــاون، کارورف ــا ادارات تع ــه ب ــان مربوط ــارکت کارشناس ــکاری و مش ــور هم به منظ

ــد. ــه نماین ــینی توجی ــای پس ــام نظارت ه ــا و انج ــد از طرح ه ــاز دی ــی درب اجتماع
ــت  ــب وکار، فهرس ــای کس ــدور مجوزه ــهیل درص ــب وکار و تس ــای کس ــدف فض  باه
جدیــد رشــته های مشــاغل خانگــی بــا افزایــش 134 رشــته جدیــد، بــه تعــداد 645 

ــه شــرح پیوســت تصویــب گــردد. رشــته ب
ــری  ــه بازنگ ــبت ب ــت نس ــف اس ــکی موظ ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم  وزارت بهداش
ــاغل  ــی مش ــواد غذای ــته های م ــتی رش ــی و بهداش ــه فن ــل ضابط ــتورالعمل حداق دس
خانگــی ویــژه متقاضیــان پشــتیبان؛ بــا همــکاری دبیرخانــه ســتاد ســاماندهی و حمایت 
از مشــاغل خانگــی و ســایر دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط ظــرف مــدت یــک مــاه اقــدام 

نمــوده و پــس از تصویــب درســتاد، جهــت اجــرا بــه واحدهــای تابعــه ابــالغ نمایــد.
ــد  ــف اســت فراین ــاه اجتماعــی کل ــاون ، کار و رف ــاون وزارت تع ــور تع ــت ام     معاون
تشــکیل و راه انــدازی تعاونی هــای تأمیــن نیــاز اســتانی مشــاغل خانگــی دراســتان هــا 
ــه ســتاد  ــه دبیرخان ــه ب ــر نمــوده و گــزارش پیشــرفت کار را به صــورت ماهیان را پیگی

ســاماندهی مشــاغل خانگــی اعــالم نمایــد
ــالغ  ــن و اب ــه تدوی ــبت ب ــت نس ــف اس ــی موظ ــاه اجتماع ــاون کارورف     وزارت تع
شــیوه نامه اجرایــی امــکان ثبت نــام و صــدور مجوزههــای چنــد رشــته شــغلی بایــک 

ــد. ــدام نماین ــاه اق ــک م ــی ظــرف مــدت ی کــد مل
    بــا توجــه بــه بنــد 8 مــاده 4 قانــون ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل خانگــی، کلیــه 
دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط مکلفنــد قبــل از ابــالغ هرگونــه بخشــنامه مرتبــط بــا 
مشــاغل خانگــی، نســبت بــه هماهنگــی بــا دبیرخانــه ســتاد ســاماندهی و حمایــت از 

مشــاغل خانگــی اقــدام نماینــد.
ــایی  ــی در خصــوص شناس ــت از مشــاغل خانگ ــون حمای ــاده 8 قان ــتناد م ــه اس     ب
رشــته های مشــاغل خانگــی بــا کمــک دســتگاه های ذی ربــط و همچنیــن بــر اســاس 
ــون مذکــور پیرامــون حضــور ســایر دســتگاه ها در  ــی قان مــاده 3 دســتورالعمل اجرای
ــتاد  ــد س ــوان عضــو جدی ــرو به عن ــتاد، وزارت نی ــد ریاســت س ــا تائی ــتاد ب جلســه س

ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل خانگــی افــزوده شــود.
    مــدارک آموزشــی و مهارتــی ارائه شــده توســط متقاضیــان مشــاغل خانگــی کــه از 
طریــق جهــاد دانشــگاهی صــادر گردیــده، جهــت صــدور مجــوز و معرفــی متقاضیــان 

بــه بانــک بابــت اخــذ تســهیالت، مــورد تائیــد قرارگیــرد.
    وزارت تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی موظــف اســت دســتورالعمل اجرایــی راهبــران 

شــغل در مشــاغل خانگــی را تدویــن و ابــالغ نمایــد.
    وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی مکلــف اســت طــرح ایجــاد صنــدوق ضمانــت 
ــک  ــه بان ــار ب ــول و اعتب ــورای پ ــب در ش ــت تصوی ــن و جه ــی را تدوی مشــاغل خانگ

مرکــز جمهــوری اســالمی ایــران ارســال نمایــد.

گزارش: امیرعلی بینام

در نشست ستاد ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی کشور تأکید شد:

برنامه دولت برای افزایش سهم اشتغال خانگی از سه به 20 درصد
اشاره:

چهــل و هفتمیــن جلســه ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل خانگــی بــا حضــور ســید صولــت مرتضــوی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، محمــود 
کریمــی بیرانونــد معــاون کارآفرینــی و اشــتغال، مهــدی مســکنی معــاون امــور تعــاون، قــادری رئیــس ســازمان بهزیســتی، مرتضــی فیروزآبــادی 
معــاون خودکفایــی و اشــتغال کمیتــه امــداد، مریــم دکتــر جاللــی معــاون صنایــع دســتی وزارت صنایــع دســتی، میــراث فرهنگــی و گردشــگری، 

خانــم دکتــر ارفــع رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران و جمعــی از مســئوالن، مدیــران و نماینــدگان دســتگاه هــای مختلــف برگــزار شــد.
در ایــن جلســه 12 پیشــنهاد بــه عنــوان مصوبــه مطــرح شــد کــه بــر اســاس یکــی از مصوبــات، مــدارک آموزشــی و مهارتــی ارائه شــده توســط 
متقاضیــان مشــاغل خانگــی کــه از طریــق جهــاد دانشــگاهی صــادر گردیــده، جهــت صــدور مجــوز و معرفــی متقاضیــان بــه بانــک بابــت اخــذ 

تســهیالت، مــورد تائیــد قــرار مــی گیــرد.
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شرکت مشانیرشیراز به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از میان واجدین شرایط در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه فنی و طب صنعتی
به صورت قراردادی طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی اقدام به جذب نیروی اپراتور به صورت شیفت کار در پستهای انتقال و فوق توزیع استانهای فارس و بوشهر می نماید.      

آدرس شیراز، خیابان قصرالشت، کوچه -۵۹ فرعی ۵۹/۸ پالک ۱۱۴  و شماره تلفن  ۰۷۱۳۶۲۶۸۷۵۵مهلت ثبت نام تا ۵ آذر ۱۴۰۱ می باشد.
شرایط عمومی

۱-۱. داشتن تابعیت ایرانی
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پزشکی قابل قبول نیست(
3-۱. عدم اعتیاد به مواد مخدر، الکلی و هرگونه مواد روانگردان و دخانیات

۴-۱. نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر و سوء پیشینه کیفری
۵-۱. داشتن سالمت جسمانی )فیزیک مناسب بدنی، تکلّم و( و روانی و هرگونه 

توانایی الزم برای انجام کار اپراتوری مطابق نظریه طب کار
تذکر : افراد دارای کوررنگی در هر طیفی مورد پذیرش قرار نمی گیرند.

۶-۱. دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهای استخدامی
۷-۱. نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمانها  و هرگونه منع قانونی استخدام 

در زمان شروع به خدمت
۸-۱. احراز صالحیت های عمومی به تأیید مراجع ذی صالح پس از قبولی در 

آزمون کتبی و مصاحبه

شرایط اختصاصی
۱- ۲. عنوان شغلی کلیه مشاغل ذکر شده، اپراتور ایستگاه برق می باشد و فقط 

متقاضیان مرد، مجاز به انتخاب کد رشته های شغلی مذکور هستند.
۲-۲. داشتن مدرک فوق دیپلم در یکی از گرایش های کاردانی برق )قدرت، 
الکتروتکنیک، الکترونیک، مخابرات( یا مدرک مهندسی برق با گرایش شبکه 
کنترل،  الکترونیک،  )قدرت(،  برق  تکنولوژی  یا  قدرت  توزیع،  فوق  و  انتقال 
مخابرات متناسب با کدرشته محل ذکر شده در جدول۱)ذیل بند۹ این آگهی( 

الزامی است.
تذکر مهم:  افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد برق و باالتر، تنها به شرطی 
لیسانس  یا  دیپلم  فوق  مدرک  که  هستند  آزمون  این  در  شرکت  به  مجاز 

متناسب با شرایط بند ۲-۲ را داشته باشند.
تحصیلی  مدرک  دارای  افراد  برای  تمام  سال   3۰ سن  حداکثر  داشتن   .۲-3
کاردانی تا تاریخ شروع ثبت نام )صرفا  متولدین ۱3۷۱/۰۸/۲3 به بعد مجاز 
مدرک  دارای  افراد  برای  باشند(.  می  کاردانی  بامدرک  آزمون  در  شرکت  به 
تحصیلی کارشناسی، حداکثر سن مجاز برای ثبت نام،3۲ سال است )متولدین 

۱3۶۹/۰۸/۲3 به بعد مجاز به ثبت نام با مدرک کارشناسی هستند(.
تذکر ۱: داوطلبانی می توانند نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند 
که تا تاریخ آخرین روز ثبت نام )۱۴۰۱/۰۹/۰۵( فارغ التحصیل شده و خدمت 

وظیفه آنها پایان یافته و یا معافیت آنها قطعی شده باشد.
تذکر۲: داشتن سابقه کار، تأثیری در افزایش سن داوطلب ندارد.

تذکر 3: طول مدت خدمت سربازی حد اکثر۲۴ماه به سقف سنی اعالم شده 
در بند 3-۲ اضافه می شود.

تذکر۴: به سقف سن داوطلبان متأهل یک سال و بازاء هر فرزند نیز یکسال، 
حداکثر  و جمعا تا ۵ سال قابل اضافه شدن است.

۴-۲- داوطلب باید، بومی واجد شرایط شهرستان مورد تقاضا باشد.

تعریف بومی
متقاضیانی  که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند در محل تقاضا، بومی 

محسوب می شوند:
۱-۴-۲- شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی، با شهرستان محل مورد 

تقاضا برای استخدام یکی باشد.
)ابتدایی-راهنمایی   تحصیلی  سنوات  از  سال  چهار  حداقل  داوطلب   -۲-۴-۲
دبیرستان- دانشگاه( را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان مورد تقاضا 
برای استخدام طی کرده باشد )ارائه گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش 

شهرستان یا دانشگاه محل تحصیل(
3-۴-۲- فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت یا نیروهای مسلح )شاغل یا 
بازنشسته( که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان 
محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد، مشروط به اینکه حداقل ۴ 
سال در شهرستان مورد تقاضا خدمت نموده باشند )با ارائه گواهی معتبر از 

کارگزینی محل خدمت یا بازنشستگی(.
۴-۴-۲-داوطلب یا پدر یا مادر یا همسر وی حداقل چهارسال سابقه پرداخت 
بیمه در شهرستان محل تقاضا برای استخدام داشته باشند )پرداخت حق بیمه 
به مدت تعیین شده صرفا برای یکی از موارد مذکور قابل احتساب است با ارائه 

گواهی معتبر از اداره تأمین اجتماعی(.
تذکر۱: بجز افراد واجد شرایط بند ۱-۴-۲ ، سایر داوطلبان می بایست درتاریخ 
اعالم شده برای تطبیق مدارک، تاییدیه ای از مراجع ذیصالح متناسب با هریک 
ارائه نمایند )ارائه گواهی سکونت بعنوان مستند بومی  از بندهای اعالم شده 

بودن افراد قابل قبول نخواهد بود(.

نحوه ثبت نام
ثبت نام به صورت الکترونیکی و از طریق سایت اینترنتی به شرح ذیل انجام 

می گیرد:
۱-3- ورود به پایگاه اینترنتی به آدرس سامانه آزمون، ثبت نام و اعالم نتایج 

دانشگاه صنعتی شیراز
۲-3- تکمیل فرم ثبت نام هر مرحله و تأیید آنها

3-3- تأییدیه نهایی با توجه به اطالعات وارد شده توسط داوطلب
۴-3- دریافت شماره پرونده و کد رهگیری.

تذکر۱: ثبت نام منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کد 
رهگیری از سیستم است.

مدارک مورد نیاز
اینکه  به  توجه  با  نام(:  ثبت  )تقاضانامه  شغل  درخواست  برگ  تکمیل   -۴-۱
مالک ثبت نام از متقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل است، الزم است در 

تکمیل آن نهایت دقت به عمل آید.
تذکر۱ : داوطلب با امضای فرم ثبت نام و شرکت در آزمون، صریحا” و تلویحا” 
اقرار به علم کامل به مفاد آگهی نموده است و در آینده حق هیچگونه اعتراضی 

نخواهد داشت.
۲-۴- پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ هشتصدهزار ریال طریق درگاه پرداخت 

الکترونیکی سامانه ثبت نام
مسترد  نام  ثبت  هزینه  شرایطی  هیچگونه  تحت  وجه،  واریز  از  پس  تذکر۲: 

نمی شود.
3-۴- اسکن یک قطعه عکس ۴× 3 که بایستی متناسب با توضیحات بند ۵ 

باشد.
۴-۴-اسکن صفحات کامل شناسنامه -کارت ملی مدرک تحصیلی کارت پایان 

خدمت یا معافیت دائم
۵-۴-داوطلبان می بایست هنگام ثبت نام، آدرس دقیق و شماره تلفن همراه 
تلفن  . آدرس و شماره  نمایند  به صورت دقیق وارد  را  ایمیل خود  ثابت و  و 
های وارد شده مالک اطالع رسانی خواهد بود و چنانچه به داوطلب پیامک یا 
ایمیل ارسال شده و یا تماس تلفنی گرفته شود و به هر دلیلی پاسخگو نباشد 
از ادامه فرآیند استخدام کنار گذاشته خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی 

نخواهد داشت.

نحوه تهیه فایل تصویر داوطلب:
۱-۵- حجم فایل اسکن عکس ۴×3 کمتر از ۱۰۰کیلوبایت باشد.

۲-۵- عکسی که تصویر از روی آن تهیه می شود الزم است تمام رخ بوده و در 
سال جاری تهیه شده باشد.

3-۵- حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد

مهلت ثبت نام
دوشنبه  روز  صبح   ۸ ساعت  از  توانند  می  شرایط،  واجد  متقاضیان   -۶-۱
۱۴۰۱/۰۸/۲3 مورخ لغایت ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۹/۰۵نسبت 

به ثبت نام الکترونیکی از طریق آدرس اینترنتی سامانه آزمون 
ثبت نام و اعالم نتایج دانشگاه صنعتی شیراز اقدام نمایند.

۲-۶- به ثبت نام و ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه 
پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

روزهای  در  نام  ثبت  خصوص  در  سوال  هرگونه  داشتن  صورت  در   -۶-3
 ۰۷۱3۷3۵3۱۰۱ شماره  با   ۱۲:3۰ تا   ۸:3۰ ساعت  از  چهارشنبه  تا  شنبه 
اشکاالت  رفع  جهت  صرفا  پشتیبانی  های  )شماره  نمایید  حاصل  تماس 
سایر شرکت  حقوق  رعایت  منظور  به  است  خواهشمند  باشد.  می  نام  ثبت 

کنندگان از طرح سواالت خارج از موضوع، پرهیز نمایید.(

کارت ورود به جلسه، زمان و مکان آزمون
۱-۷- داوطلبان جهت رویت و پرینت کارت ورود به جلسه آزمون، می توانند از 
روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸با درج کد ملی در محل مورد نظر در سایت 

سامانه آزمون، ثبت نام و اعالم نتایج دانشگاه صنعتی شیراز اقدام نمایند.
یا کارت  ۲-۷- همراه داشتن کارت ورود به جلسه به همراه اصل شناسنامه 
ملی جهت ورود به جلسه آزمون الزامی است و در غیر اینصورت از ورود افراد 

به جلسه ممانعت به عمل خواهد آمد.
3-۷- زمان برگزاری آزمون کتبی روز پنج شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ از ساعت 
۱۴ الی ۱۶ می باشد. چنانچه به هر دلیلی قرار بر تغییر زمان آزمون باشد، از 

طریق همین سامانه اطالع رسانی خواهد شد.
۴-۷- مکان  و آدرس  دقیق محل  برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه به 

اطالع داوطلبان خواهد رسید.
۵-۷  برگزاری آزمون جهت داوطلبان استان فارس در شهر شیراز، و استان 

بوشهر در شهر بوشهر خواهد بود.
۶-۷ -زمان اعالم نتایج آزمون کتبی، حدود یک هفته پس از آزمون است که 

از طریق همین سامانه اعالم خواهد شد.
۷-۷-در زمان تطبیق مدارک، که تاریخ آن متعاقبا به اطالع داوطلبان خواهد 
رسید مصاحبه عمومی، روانشناسی، زبان انگلیسی و آشنایی با کامپیوتر نیز از 
داوطلبین پذیرفته شده در آزمون کتبی انجام می شود و داوطلبین محترم باید 
کلیه مدارک الزم جهت صحت سنجی را ارائه نمایند. بدیهی است به مدارک و 
مستنداتی که بعد از این تاریخ ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. پس از 

آن مصاحبه تخصصی برگزارمی شود.
اتمام  از  پس  هفته  یک  حدود  شدگان،  پذیرفته  اسامی  اعالم  زمان   -۷-۸

مصاحبه تخصصی خواهد بود.

مفاد آزمون
۱-۸- تعداد سواالت آزمون ۱۰۰ سوال شامل ۶۰سوال تخصصی )با ضریب۲( 
سیستمهای  بررسی  الکتریکی،  )مدارهای  تقاضا  مورد  شغل  زمینه  در 
قدرت۱،حفاظت، ماشین های الکتریکی( و ۴۰ سوال عمومی با ضریب ۱ شامل: 
زبان انگلیسی، مهارتهای عمومی کامپیوتر و سوالهای سنجش هوش و استعداد 
و ریاضی ( بصورت تستهای چهار گزینه ای دارای نمره منفی خواهد بود که 

داوطلبان می بایست در مدت ۱۰۰ دقیقه به این سواالت پاسخ دهند.

رشته محل های استخدامی و شرایط مدرک تحصیلی

نام 
شهرستان

 مورد 
تقاضا

تعداد نیرو 
آقا مقطع تحصیلی محدوده 

بومی

شیراز ۱۰ لیسانس شیراز

کازرون ۱ فوق دیپلم یا 
لیسانس کازرون

کوار ۱ فوق دیپلم یا 
لیسانس کوار

المرد ۴ فوق دیپلم یا 
لیسانس المرد

خنج 3 فوق دیپلم یا 
لیسانس خنج

مرودشت و 
زرقان 3 فوق دیپلم یا 

لیسانس
مرودشت یا 

زرقان

تنگستان و 
دشتی ۴ لیسانس تنگستان یا 

دشتی

گناوه 3 لیسانس گناوه

دیلم 3 لیسانس دیلم

دشتستان ۵ لیسانس دشتستان

کنگان ۲ فوق دیپلم یا 
لیسانس کنگان

تذکرات بسیار مهم مراحل بعد از برگزاری آزمون

برنامه زمانی آزمون

عنوان تاریخ

ثبت نام در سامانه دوشنبه ۲3 آبان تا  شنبه ۰۵ 
آذرماه ۱۴۰۱

ویرایش اطالعات داوطلبان دوشنبه ۰۷ آذرماه ۱۴۰۱

صدور کارت ورود
از سه شنبه ۰۸ آذرماه ۱۴۰۱ به جلسه آزمون از طریق سایت

برگزاری آزمون کتبی عصر پنجشنبه ۱۰ آذرماه 
۱۴۰۱

بررسی مدارک و شرایط اولیه پذیرفته 
شدگان آزمون کتبی و اعالم نتیجه 

اولیه آزمون کتبی
متعاقبا اعالم خواهد شد

انجام مصاحبه متعاقبا اعالم خواهد شد

 

آزمون: تقویم 
۱۴۰۱ آذر   ۰۵ تا  نام:  ثبت  مهلت 
۱۴۰۱ ۰۷ آذر  ویرایش اطالعات: 

۱۴۰۱ ۰۸ آذر  دریافت کارت آزمون: 
۱۴۰۱ ۱۰ آذر  زمان برگزاری آزمون: 

و  نام  ثبت  جهت  شرایط  واجد  داوطلبان 
اطالعات کسب 

 : اینترنتی  سایت  بیشتربه   

https://azmoon.sutech.ac.ir

لینک :
https://bazarekar.ir/50222 

آزاد  مناطــق  عالــی  شــورای  دبیــر 
ــژه اقتصــادی  ــی و وی ــاری _ صنعت تج
ــام  ــا انج ــق آزاد ب ــت: مناط ــور گف کش
تولیــدات و ایجــاد اشــتغال، موتــور 
ــتند و  ــور هس ــادی کش ــه اقتص محرک
ــورت  ــا ص ــه آنه ــژه ب ــه وی ــد توج بای
رونــق  و  تولیــد  جهــش  تــا  گیــرد 
اشــتغال و توســعه کســب و کار عمــال 

مشــاهده شــود.
ــه  ــت ال ــازارکار، »حج ــزارش ب ــه گ ب
فعــاالن  جمــع  در  عبدالملکــی« 
و  بازاریــان  جامعــه  اقتصــادی، 
ســرمایه گذاران منطقــه آزاد چابهــار 
بایــد  آزاد  مناطــق  داشــت:  اظهــار 
از هــر لحــاظ تقویــت و زمینه هــای 
مشــوق ها  و  آن  در  ســرمایه گذاری 
و  شــکوفایی  و  رشــد  تــا  بیشــتر 
ــی  ــی و عمل ــگاه واقع ــه جای ــیدن ب رس
ــه  ــر منطق ــر ه ــه ب ــالتی ک ــدن رس ش
ــیم. ــاهد باش ــده را ش ــف ش آزاد تعری

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  عبدالملکــی 
و  مقاومتــی  اقتصــاد  شــعار  تحقــق 
رونــق تولیــد و اشــتغال در مناطــق 
ــان  ــد، خاطرنش ــد ش ــی خواه آزاد عمل
کــرد: بایــد مســائل و مشــکالت حــوزه 
اداری  و  مالیاتــی  ارزی،  گمرکــی، 
و  بررســی  آزاد  مناطــق  تمامــی  در 
ــع  ــری و مرتف ــت پیگی ــاس اولوی براس
افزایــش  ســرمایه گذاری  تــا  شــوند 

ــد. ــدا کن پی
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه داد: مق وی ادام
بــر  ریاســت جمهــوری  و  )مدظلــه( 
بنــدر  و  مکــران  ســواحل  توســعه 
ــاره  ــن ب ــد و در ای ــد دارن ــار تاکی چابه
منطقــه آزاد بخوبــی مــی توانــد بــا 
تکمیــل زیرســاخت ها نقــش مهمــی 

ــد. ــا کن را ایف
چابهــار  آزاد  منطقــه  گفــت:  وی 
مناطــق  بــه  کاری  ســفر  نخســتین 
آزاد بــود چــون ایــن منطقــه از لحــاظ 
ــه  ــورت توج ــم و در ص ــردی مه راهب
ــادی  ــع زی ــران را از مناف ــد ای می توان
بهــره منــد کنــد و هــم اینکــه ریاســت 
جمهــوری دغدغــه زیــادی بــه توســعه 
مشــکالت   رفــع  و  کیفــی  و  کمــی 

همیــن  بــرای  دارنــد  آزاد  مناطــق 
ــردم. ــدا ک ــور پی ــا حض ــور اینج منظ

آزاد  مناطــق  شــورایعالی  دبیــر   
ــژه اقتصــادی  ــی و وی ــاری _ صنعت تج
ــائل  ــی مس ــرد: تمام ــح ک کشــور تصری
ســرمایه  روی  پیــش  مشــکالت  و 
ــار  ــادی چابه ــاالن اقتص ــذاران و فع گ
زمانبنــدی  و  اولویــت  براســاس  را 
و  کنــم  مــی  مرتفــع  و  پیگیــری 
شــخصا اعــالم آمادگــی مــی کنــم 
همــه مــوارد را اعــالم تــا مرتفــع و 
ــر راه  ــع س ــکالت و موان ــن مش کمتری

باشــیم. داشــته  تولیــد 
بــرای  داد:  ادامــه  عبدالملکــی 
حــوزه  ویــژه  بــه  مــردم  مشــکالت 
ــبانه  ــوم و ش ــی ش ــته نم ــد خس تولی
روز در پــی حــل مــوارد مطــرح شــده 

هســتم. تولیدکننــدگان  ســوی  از 
تولیــدی  واحــد  از  بازیــد  در  وی 
آریــا پروفیــل گفــت: ایــن شــرکت 
بــا ظرفیــت تولیــد ۱۰۰ هــزار تــن 
و  گاز  صنعتــی  لوله هــای  انــواع 
ــل  ــوالدی و پروفی ــع ف ــای مقاط لوله ه
پیکــره  در  نفــر   ۸۰ اشــتغال  بــا 
صنعتــی منطقــه آزاد چابهــار در حــال 
ــن  ــحالیم اینچنی ــت و خوش ــد اس تولی
فعاالنــی در چابهــار حضــور دارنــد.
اقتصــادی،  فعــاالن  از  شــماری 
ســرمایه گذاران  و  بازاریــان  جامعــه 
لحــاظ  نیــز  چابهــار  آزاد  منطقــه 

ــدون اطــالع ســرمایه  ــات ب شــدن مالی
ــد،  ــزوده ۹ درص ــد ارزش اف ــذار، اخ گ
ــم  ــر و مزاح ــا گی ــت و پ ــن دس قوانی
ــا،  ــه ه ــی وزارتخان ــده برخ ــادر ش ص
تلفــن  آب،  بــرق،  زیرســاخت  نبــود 
و اینترنــت و جــاده ترانزتــی بــرای 
نبــود  فــرودگاه،  نقــل،  و  حمــل 
ــوزه  ــرای ح ــل ب ــل و نق ــاوگان حم ن
ــذاری  ــرمایه گ ــرای س ــگری و ب گردش
و فعالیــت بهتــر اقتصــادی را از جملــه 
مشــکالت پیــش رو عنــوان و خواســتار 
پیگیــری و رفــع مشــکالت شــدند.

مشــاور  عبدالملکــی«  الــه  »حجــت 
رئیــس جمهــور و دبیــر شــورایعالی 
مناطــق آزاد کشــور همچنیــن در ســفر 
ــام ادای  ــهدای گمن ــه ش ــار ب ــه چابه ب
حاشیه نشــین  مناطــق  از  و  احتــرام 
هــزار  ســاماندهی  پروژه هــای  و 
حاشیه نشــینی،  مســکن  واحــدی 
ــهرک  ــی )ع(، ش ــام عل ــتان ام بیمارس
پتروشــیمی توســعه نگیــن مکــران، 
شــهید  بنــدر  توســعه ای  طــرح 
در  و  بازدیــد  کالنتــری  و  بهشــتی 
ــی  ــی، علم ــاالن فرهنگ ــا فع ــت ب نشس
ــا  و پژوهشــی، گردشــگری شــرکت و ب
ــوی  ــیدمحمد موس ــالم س ــت االس حج
ــوی  ــیع و مول ــل تش ــه اه ــام جمع ام
امــام جمعــه  عبدالرحمــن مالزهــی 
اهــل ســنت دیــدار و گفــت و گــو 

ــرد. ک

وزیــر ســابق کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی و دبیــر فعلــی 
شــورای عالی مناطــق آزاد گفــت: دولــت ســیزدهم حقــوق 
کارگــران را ۵۷ درصــد افزایــش داد کــه عــده ای ایــن افزایــش 
را منجــر بــه تعدیل نیــروی کار، کســری بودجــه دولــت و تــورم 
شــدید عنــوان کردنــد کــه بــا گذشــت ۸ مــاه، آمارهــای رســمی 

ــرد. ــا را نقــض و باطــل ک ــن ادعاه ای
ــو  ــی« در گفت وگ ــت اهلل عبدالملک ــازارکار »حج ــزارش ب ــه گ ب
ــا اظهــار داشــت: به طورقطــع یکــی از بهتریــن  ــگار ایرن ــا خبرن ب
ــه  ــیزدهم گرفت ــت س ــال دول ــن س ــه در اولی ــی ک تصمیم های
شــد، افزایــش ۵۷ درصــدی حقــوق کارگــران بــود همــان 

ــد. ــالم ش ــانه ها اع ــه در رس ــهوری ک ــوق مش ــش حق افزای
ــران و  ــاه کارگ ــر روی رف ــی ب ــر مثبت ــر، اث ــن ام ــزود: ای وی اف

بازنشســتگان گذاشــت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــاه اجتماع ــاون و رف ــابق کار، تع ــر س وزی
جمعیــت  درصــد   ۶۰ از  بیــش  بازنشســتگان  و  کارگــران 
ــا افزایــش حقــوق ۵۷  کشــورمان را تشــکیل می دهنــد گفــت: ب
درصــدی، قــدرت خریــد کارگــران و بازنشســتگان کارگــری کــه 
ــد در ســال  حقوقشــان را از ســازمان تأمیــن اجتماعــی می گیرن
۱۴۰۱ نســبت بــه اســفندماه ۱۴۰۰ بیــش از ۵۰ درصــد افزایــش 
یافــت و حتــی بــرای آنهایــی کــه هزینه هایشــان کمتــر بــود تــا 

ــدا کــرد. ــد افزایــش پی ۶۰ درصــد درآم
وی ادامــه داد: همچنیــن ضریــب جینــی ناشــی از ایــن تصمیــم، 
یــک درصــد کاهــش پیــدا کــرد؛ یعنــی فاصلــه طبقاتــی کمتــر 
شــد و بــا ایــن امــر ســرمایه اجتماعــی دولــت و نظــام افزایــش 

پیــدا کــرد.

افزایــش بهــره وری تولیــد بــا افزایــش دســتمزد کارگــران
عبدالملکــی بــا تأکیــد بــر افزایــش بهــره وری تولیــد بــا افزایــش 
ــان  ــیاری از کارفرمای ــان بس ــه اذع ــت: ب ــران گف ــتمزد کارگ دس
ایــن افزایــش حقــوق منجــر بــه بهــره وری تولیــد و ایجــاد شــور 

و نشــاط در بیــن کارگــران شــد.
ــش  ــوص افزای ــده ای در خص ــاد ع ــه انتق ــاره ب ــا اش  وی ب
ــای  ــان هفته ه ــفانه از هم ــت: متأس ــران گف ــدی کارگ ۵۷ درص
اول تــا 3 مــاه بعدازایــن تصمیــم، عــده ای شــروع بــه انتقــاد بــه 
ــد و  ــاه اجتماعــی کردن ــاون، کار و رف ــت و وزارت تع کلیــت دول
ــه  ــوق خســارت هایی را ب ــش حق ــن افزای ــه ای ــد ک ــد بودن معتق
دولــت می زنــد کــه بعــد از هشــت مــاه تمــام ایــن ادعاهــا باطــل 

شــد.
ــدان،  ــت: منتق ــی گف ــاه اجتماع ــاون و رف ــابق کار، تع ــر س  وزی
ــترده  ــکاری گس ــه بی ــر ب ــه منج ــروی کار ک ــای تعدیل نی 3 ادع
ــرح  ــت را مط ــه دول ــری بودج ــدید و کس ــورم ش ــود، ت می ش
ــر  ــی ب ــا مبتن ــم م ــه تصمی ــی اســت ک ــن در حال ــد ای می کردن
ــور،  ــاد کالن کش ــل از اقتص ــناخت کام ــا ش ــی و ب ــی علم مبان
بــازار، نیــروی کار، وضعیــت رفاهــی مــردم و شــاخص های 

ــود. ــور ب ــادی کش ــف اقتص مختل
 وی خاطرنشــان کــرد: در وزارت کار حــدود ســه یــا چهــار 

ــا بررســی تجربیــات داخلــی و خارجــی  مــاه مطالعــات جــدی ب
ــرد. ــل می ک ــا را باط ــن انتقاده ــه ای ــود ک ــه ب صورت گرفت

عبدالملکــی: ادعــای افزایــش بیــکاری و تــورم بــا افزایــش 
ــد ــل ش ــران باط ــوق کارگ حق

ــروی کار  ــث تعدیل نی ــرای بح ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب  عبدالملک
ــا  ــدت آماره ــن م ــت: در ای ــود دارد گف ــم وج ــاخص مه ۲ ش
نشــان داد کــه میــزان دریافت کننــدگان مقــرری بیمــه بیــکاری 
ــد  ــته ۲۹ درص ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــال نس امس
ــاه اول ســال گذشــته حــدود ۲۷۱  ــه اســت، در ۶ م کاهش یافت
هــزار نفــر بیمــه بیــکاری می گرفتنــد کــه ایــن آمــار امســال بــه 

۱۷۶ هــزار نفــر کاهــش یافــت.
ــکاری در تابســتان امســال  ــرخ بی ــر ن ــرف دیگ ــزود: از ط وی اف
ــا در  ــن نرخ ه ــی از پایین تری ــه یک ــد ک ــالم ش ــد اع ۸.۹ درص
۲ دهــه اخیــر بــوده اســت؛ ازایــن رو آمارهــا و مســتندات نشــان 
ــه  ــه بلک ــرو کاهش یافت ــل نی ــزان تعدی ــا می ــه نه تنه ــد ک می ده
اشــتغال نیــز افزایش یافتــه اســت به گونــه ای کــه در ایــن 

ــزار فرصــت شــغلی ایجــاد شــد. ــت  ۹۷۵ ه دول
 وزیــر ســابق کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی عنــوان کــرد: بعضــاً 
ــه  ــد ک ــوان می کردن ــه و عن ــته مکاتب ــت گذش از مســئوالن دول
بــا تصمیــم افزایــش دســتمزد ۵۷ درصــدی، پنــج میلیــون نفــر 
ــد  ــد خواه ــه ۵۰ درص ــکاری ب ــرخ بی ــد و ن ــد ش ــکار خواه بی

رســید کــه همــه اینهــا بعــد از گذشــت زمــان باطــل شــد.
ادعای کسری بودجه در راستای تصمیم افزایش

 ۵۷ درصدی حقوق رد شد
وی بــا رد ادعــای کســری بودجــه در راســتای تصمیــم افزایــش 
۵۷ درصــدی حقــوق گفــت: کارگــران طــرف قــرار داد دولــت 
۵ درصــد هســتند کــه دولــت بایــد حقــوق آنهــا را بپــردازد و  بــا 
ــا کســری بودجــه مواجــه مــی شــود  ایــن عنــوان کــه دولــت ب

انتقادهایــی عنــوان شــد.
دبیــر شــورای عالی  مناطــق آزاد، افــزود: نبایــد به خاطــر ۵ درصــد 
کارگــران دولــت، ۹۵ درصــد کارگــران بخــش خصوصــی را 
ــد  ــرح می کردن ــه مط ــری ک ــاً کل کس ــم، ثانی ــده می گرفتی نادی
ــود کــه ایــن کســری تأمیــن شــد؛  ۲۵ هــزار میلیــارد تومــان ب

ــه افزایــش  ــع حاصــل شــد کــه منجــر ب بلکــه بیــش از آن مناب
ــدان و بازنشســتگان کشــوری و لشــکری شــد. ــوق کارمن حق

ــت:  ــدان گف ــوق کارمن ــدد حق ــش مج ــه افزای ــاره ب ــا اش وی ب
یکــی از اتفاقــات بســیار خوبــی کــه در همیــن دولــت در 
ــدی  ــاً ۱۰ درص ــش تقریب ــه افزای ــاد الیح ــر افت ــای اخی ماه ه
مجــدد حقــوق کارمنــدان و بازنشســتگان لشــکری بــود  و ایــن 
الیحــه ۵۰ هــزار میلیــارد تومــان فراتــر از قانــون بودجــه ۱۴۰۱ 

ــرد. ــاد ک ــه ایج ــت هزین ــرای دول ب
ــاد و  ــا در وزارت اقتص ــکاران م ــرد: هم ــوان ک ــی عن عبدالملک
ــغ را  ــن مبل ســازمان برنامــه بودجــه و بقیــه ارکان اقتصــادی ای
ــد  ــه می ده ــک الیح ــت ی ــی دول ــن رو وقت ــد؛ ازای ــن کردن تأمی
کــه ۵۰ هــزار میلیــارد تومــان می خواهــد بــه کارمنــدان بیشــتر 
بدهــد؛ یعنــی از کســری ۲۵ هــزار میلیاردتومانــی عبــور کــرده 

اســت.
ــران و کارمنــدان بــا روش هــای غیــر  ــوق کارگ ــش حق افزای

تورمــی در دولــت ســیزدهم
ــی  ــر تورم ــای غی ــا روش ه ــت ب ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تأکی  وی ب
ــام داده  ــدان انج ــران و کارمن ــرای کارگ ــی را ب ــات خوب اقدام
ــه  ــته؛ بلک ــه نداش ــری بودج ــا کس ــت نه تنه ــت: دول ــت گف اس
ــق  ــه خل ــه منجــر ب ــزی ک ــک مرک ــع بان ــه مناب دســت اندازی ب
ــی کشــور شــود، نداشــته  ــه پول ــش نقدینگــی و پای ــول، افزای پ
ــت  ــته اس ــی توانس ــر تورم ــا روش غی ــت ب ــن رو دول ــت؛ ازای اس

ــد ــرار کن ــوازن برق ــورت مت ــه را به ص بودج

ادعای افزایش بیکاری و تورم با افزایش 
حقوق کارگران باطل شد

ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــاه اجتماع ــاون و رف ــابق کار، تع ــر س  وزی
ــت و  ــتمزد تورم زاس ــش دس ــه افزای ــد ک ــد بودن ــده ای معتق ع
تولیدکننــدگان افزایــش قیمــت می دهنــد گفــت: این گونــه 
نبــود، مطالعــات زیــادی انجــام شــد کــه نشــان می دهــد 
ــه در  ــن اینک ــم ضم ــتمزد نداری ــش دس ــمت افزای ــورم از س ت
اغلــب کشــورهای دنیــا و خــود آمریــکا هــم اقتصاددانــان 
ــر  ــتمزدها اث ــش دس ــه افزای ــد ک ــد و می گوین ــه کرده ان مطالع

قابل توجهــی بــر روی تــورم نــدارد.
ــالف  ــیزدهم، برخ ــت س ــه  در دول ــان اینک ــا بی ــی ب عبدالملک
ســال های گذشــته کــه در شــب عیــد افزایــش حقــوق کارگــران 
اعــالم می شــود مــا در اســفندماه افزایــش حقــوق را کــه مصوبــه 
شــورای کار بــود اعــالم کردیــم افــزود: افزایــش حقــوق کارگــران  
حــدود ۲ درصــد اثــر تورمــی داشــت کــه در ماه هــای اول 
تخلیــه شــد؛ امــا بــه نفــع تولیــد شــد؛ زیــرا بهــره وری نیــروی 

کار بهبــود یافــت.
ــت ســی  ــه دول وی خاطرنشــان کــرد: به رغــم فشــارهایی کــه ب
ــا   ــاره وارد شــد؛ ام ــن ب زدهــم و شــخص رییــس جمهــور در ای

مقاومــت شــد تــا معیشــت و رفــاه مــردم بهبــود پیــدا کنــد.

واکنش عبدالملکی وزیر سابق تعاون و کار: 

ادعای افزایش بیکاری و تورم با افزایش حقوق کارگران باطل شد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

مناطق آزاد موتور محرکه اقتصادی کشور هستند
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شرکت تولیدی و بازرگانی طورزن 
در تهران )منطقه ۴، حکیمیه( جهت تکمیل کادر 

آزمایشگاه و کنترل کیفیت خود از متقاضیان 
دارای مدرک لیسانس شیمی و ساکن استان  تهران 

استخدام می نماید.
  مسئول کنترل کیفیت

 آقا/ خانم، سابقه کار مهم نیست
 تمام وقت، حقوق ثابت ماهانه

از ۶.۵ میلیون تومان، دارای مدرک لیسانس شیمی
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۷ – پنج شنبه ۸ تا ۱۳

 بیمه، محل کار: تهران، منطقه ۴، حکیمیه
آدرس: خیابان اتحاد، خیابان ۱۲ غربی، پالک ۲۱

s.toorzan@gmail.com
لینک :

https://bazarekar.ir/49648 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت فعال در زمینه قطعات خودرو جهت تکمیل 
کادر خود از افراد واجد شرایط زیر از استان های 

تهران و البرز دعوت به همکاری می نماید.
CRM کارشناس تامین- کارشناس 

 کارشناس فروش
 کارشناس مهندسی و تکوین محصول )اقا(

 مدیر پروژه و توسعه محصول )خانم(
 گرافیست و سوشال مدیا )خانم(

مدیر بازاریابی و فروش
  )قطعات یدکی خودرو سواری( )آقا(

 مدیر تامین
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده در 

بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.
gcareer.am@gmail.com 

لینک : 

https://bazarekar.ir/49635

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همکاری

 تکنسین فنی )آقا(
 جهت خدمات پس از فروش، با شرایط سنی ۲۰ تا ۳۰ سال

اولویت مجرد، حقوق و حق ماموریت توافقی + بیمه
  منشی مدیر عامل )خانم(

 با شرایط سنی ۲۲ تا ۳۰، روابط عمومی قوی
 آشنا با کامپیوتر، در دفتر مرکزی شرکت

حقوق توافقی
 کمک حسابدار )خانم(

 دیپلم و یافوق دیپلم حسابداری
 با شرایط سنی ۲۲تا ۳۰، بصورت تمام وقت

دفتر مرکزی شرکت تهران، حقوق توافقی
 حسابدار )خانم(

 با سابقه کار باالی ۵ سال، شرایط سنی ۲۵تا ۳۵
بصورت تمام وقت یا نیمه وقت، حقوق توافقی

استان های مورد نیاز: تهران و البرز
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده 

ارتباط حاصل نمایند.
09121411725 – 09305992064 

 لینک : 
https://bazarekar.ir/49642

شرکت مهندسی آدنیس رایانه یک شرکت تجهیزات پزشکی 
برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:

دعوت به همکاری

سایت داروکده )داروخانه مرکزی جمالزاده( جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
 کارمند بخش فروش اینترنتی- کارگر انبار آقا- کارشناس تولید محتوا

کارشناس Help Desk آقا- مشاور پوست و مو خانم
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند و یا با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

cv@darukade.com 
https://bazarekar.ir/49611

دعوت به همکاری

 مهندس فروش تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی
  تمام وقت،  سابقه کار مهم نیست

 دارای تحصیالت حداقل کارشناسی رشته شیمی یا رشته های 
 وابسته از دانشگاه های معتبر

 آشنایی به زبان انگلیسی جهت انجام امور کاری، سمینار و 
Office ماموریت های خارجی،  آشنا با نرم افزارهای 

  فعال و منظم در رفت و آمد
  عالقمند به مسائل فنی و بازرگانی

  قدرت گزارش دهی به مدیران ارشد
  روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه

  ساعت کاری ۸ الی ۱۶.۳۰
  حقوق ثابت ماهانه،  بیمه

  به همراه پورسانت حاصل از فروش
 عیدی،  پاداش،  سنوات

 کارشناس فنی
 تمام وقت،  دارای تحصیالت حداقل کارشناسی رشته شیمی و 

 یا برق از دانشگاه های معتبر
 آشنایی و تسلط کامل به زبان انگلیسی جهت انجام امور 

 کاری، دوره و ماموریت های خارجی
  آشنا به مبانی الکترونیک و شیمی تجزیه دستگاهی

  آشنا با نرم افزارهای الکترونیک و شیمی
  نقشه خوانی و شناخت قطعات برقی

  ترجیحا سابقه کار مرتبط
  حقوق ثابت ماهانه،  بیمه،  پاداش،  مزایا

 عیدی،  سنوات
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.
  محدوده شرکت: خیابان شهید بهشتی )عباس آباد(

job.filter@yahoo.com 

لینک :
https://bazarekar.ir/49602 

نمایندگی رسمی یک شرکت سوئیسی مرتبط به حوزه تجهیزات آزمایشگاهی همکار با صنایع داروسازی، 
پتروشیمی و نفت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

کارشناسی/کارشناسی ارشد )صنایع، مدیریت صنعتی، 
لجستیک، زنجیره تامین(

مرد، حداقل پنج سال مرتبط با صنعت داروسازی
سن حداکثر ۳۷ سال

 تسلط کامل بر برنامه همکاران سیستم
Office تسلط کامل بر 

GDP و GSP تسلط کامل بر 
نظارت دقیق بر نحوه تغذیه خطوط تولید و حصول اطمینان از 

 عدم توقف، نظارت بر چیدمان صحیح و بهینه انبارها
 به روز رسانی و نظارت بر اجرای دقیق کلیه مستندات انبارها

 مشارکت فعال در انبارگردانی دوره ای و سالیانه
 کنترل انحرافات موجودی ها

نظارت بر ثبت دقیق گردش کاالها در انبار)مواد، بسته بندی، 

 محصول(، نظارت بر صدور اسناد مربوطه و ثبت و ضبط اسناد انبار
 کنترل موجودی اقالم با برنامه توزین

 تهیه گزارش و کنترل تاریخ انقضا و ری تست مواد اولیه
 مراقبت از سالمت و امنیت کاالهای انبار

برنامه ریزی بارگیری محصول، آماده سازی محصول، 
 نظارت دقیق بر اسناد خروج محصول

نظارت دقیق بر کاالهای تحویل شده به تولید و دریافت شده از 
تولید و تامین کنندگان

 متقاضیان می توانند رزومه خود بهایمیل زیر ارسال نمایند:

hremploy2020@gmail.com

لینک : 
https://bazarekar.ir/49570

شرکت داروسازی راموفارمین با مشخصات زیر “سرپرست انبار” استخدام می نماید:

بازدهی باالی  مشاغل خانگی
ــاال،  مشــاغل خانگــی به دلیــل برخــورداری از مطلوبیت هــای فــراوان و بازدهــی ب
ــتغالزایی  ــای اش ــه برنامه ه ــاندن ب ــل پوش ــه عم ــرای جام ــیاری ب ــت بس ظرفی
ــک  ــوان ی ــعه اقتصــادی به عن ــی در توس ــش مشــاغل خانگ ــد. نق در کشــور دارن
فعالیــت کارآفرینانــه امــری اثبات شــده اســت و در کشــورهای توســعه یافته 
ــذرد و  ــی می گ ــاغل خانگ ــی از مش ــت های حمایت ــرای سیاس ــه از اج ــد ده چن
درصــد زیــادی از مشــاغل در کشــورهای پیشــرفته بــه مشــاغل کوچــک و خانگــی 

وابســته هســتند.
در برخــی کشــورهای فوق صنعتــی مشــاغل خانگــی تــا ۲۳ درصــد کل مشــاغل 
ــی از  ــادی بخش ــزرگ اقتص ــورهای ب ــوند. در کش ــامل می ش ــورها را ش ــن کش ای
زنجیــره ارزش بــه خانه هــا منتقــل می شــود و کارخانه هــا و شــرکت هایی 
کــه فعالیــت اقتصــادی انجــام می دهنــد بخشــی از زنجیــره ارزش خــود را 
ــه دار  ــع آن کارخان ــه نف ــم ب ــئله ه ــن مس ــد و ای ــل می کنن ــا منتق ــه خانه ه ب
ــی از  ــادی و بخش ــت اقتص ــته و فعالی ــه نشس ــه در خان ــت ک ــردی اس ــم ف و ه
ــان  ــیاری از کارشناس ــگاه بس ــت. از ن ــه اس ــده گرفت ــه را برعه ــد آن کارخان تولی
ــه  ــد ک ــمار می رون ــی به ش ــن راه درآمدزای ــی مطمئن تری ــب وکارهای خانگ کس
در کاهــش بیــکاری و ایجــاد فرصت هــای شــغلی بســیار نقــش مؤثــر و ســازنده ای 
دارنــد. در دنیــای امــروز کــه توســعه پایــدار و کاهــش فقــر و محرومیــت دغدغــه 
ــیاری دارد.  ــت بس ــی اهمی ــاغل خانگ ــه مش ــه ب ــی رود توج ــمار م ــا به ش دولت ه
ــوردار  ــبی برخ ــی مناس ــن مال ــه از تمک ــم ک ــی ه ــته خانواده های ــرای آن دس ب
نیســتند یــا بــه لحــاظ اقتصــادی زیــر فشــارند مشــاغل خانگــی بهتریــن منبــع 

ــه شــمار مــی رود. کســب درآمــد ب

نقش مشاغل خانگی در توسعه اقتصاد
قانــون ســاماندهی مشــاغل خانگــی در ســال ۱۳۸۹ بــه تصویــب رســید و بــرای 
اجــرا بــه وزارت کار و امــور اجتماعــی وقــت ابــالغ شــد. براســاس مــاده یــک ایــن 
قانــون، دولــت موظــف اســت بــه اســتناد اصــول ۲۰ و ۲۸ و ۴۳ قانــون اساســی و 
بــا توجــه بــه ســند چشــم انداز ۲۰ ســاله، مشــاغل خانگــی را ســاماندهی و زمینــه 

ایجــاد اشــتغال بــرای این گونــه متقاضیــان را فراهــم کنــد.
در ایــن قانــون ســتاد ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل خانگــی بــا هــدف حمایــت 
و گســترش کســب وکارهای خانگــی پیش بینــی و وزارت کار موظــف شــده 
عــالوه بــر شناســایی مشــاغل و کســب وکارهای خانگــی بــا کمــک دســتگاه های 
ــتاد  ــب س ــه تصوی ــاله ب ــه س ــی را هم ــاز خانگ ــاغل مج ــت مش ــوط، فهرس مرب
ــده اند  ــف ش ــون مکل ــن قان ــاده ۱۱ همی ــاس م ــز براس ــهرداری ها نی ــاند. ش برس
ــوالت  ــه محص ــرای عرض ــبی ب ــای مناس ــا مکان ه ــی ی ــت محل ــای موق بازاره

ــد. ــن دســته مشــاغل اختصــاص بدهن ــان ای صاحب
بــر اســاس آمــار وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ۴ درصــد کل اشــتغال 
ــک دهــه گذشــته حــدود  ــه مشــاغل خانگــی اســت و در ی ــوط ب کشــور مرب
ــن  ــه از ای ــد ک ــی بودن ــاغل خانگ ــام در مش ــی ثبت ن ــر متقاض ــون نف ۳ میلی
ــان  ــد. از می ــب کرده ان ــوز کس ــر مج ــزار نف ــون و ۶۵۰ ه ــک میلی ــداد ی تع
ــدند و  ــهیالت ش ــت تس ــه دریاف ــق ب ــر موف ــزار نف ــز ۷۷۲ ه ــراد نی ــن اف ای

بــرای ۸۵۲ هــزار نفــر شــغل ایجــاد کردنــد.
همچنیــن بــر اســاس آمــار در طــول ۵ ســال گذشــته تنهــا ۲۴۰ هــزار شــغل در 
حــوزه مشــاغل خانگــی ایجــاد شــده اســت. بیشــترین مجوزهــا بــه زنــان اختصــاص 
ــا ۴۰ ســال و  ــن ۲۰ ت ــداد ۵۲ درصــد در رده ســنی بی ــن تع ــه از ای دارد ک
ــر از  ــد. ۲۲ هــزار و ۲۴۵ نف ــا ۶۰ ســال بودن ۴۳ درصــد در رده ســنی بیــن ۴۰ ت
فعــاالن مشــاغل خانگــی تســهیالت کرونایــی گرفتنــد. بررســی تســهیالت کرونایی 
اعطــا شــده بــه مشــاغل خانگــی نشــان می دهــد از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا 
تــا پایــان ســال گذشــته ۲۲ هــزار و ۲۴۵ نفــر از فعــاالن مشــاغل خانگی تســهیالت 
کرونایــی دریافــت کرده انــد کــه تســهیالت پرداختــی بــه ایــن افــراد حــدود هــزار 

و ۷۵ میلیــارد ریــال بــوده اســت.

صدور مجوز سه روزه شد
صــدور مجــوز بــرای مشــاغل خانگــی، حمایــت مالــی از فعــاالن حــوزه 
مشــاغل خانگــی و ایجــاد پلتفــرم و شــبکه بازارهــای مجــازی مشــاغل خانگــی از 
اقداماتــی اســت کــه ســال گذشــته معاونــت توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت 

ــاه اجتماعــی انجــام داده اســت. تعــاون، کار و رف
ــورای  ــس ش ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس ــتانی، عض ــر عنابس ــه علی اصغ به گفت
اســالمی ۵۰۳ رشــته در حــوزه مشــاغل خانگــی وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد 
ــی  ــته های خانگ ــداد رش ــد تع ــت و بای ــوز اس ــذ مج ــد اخ ــغل، نیازمن ۲۱۹ ش
ــا  ــر آنه ــینی ب ــینی و پیش ــارت پس ــاً نظ ــد و صرف ــدا کن ــش پی ــتاره دار کاه س

ــیم. ــته باش داش
ــود  ــوز، س ــذ مج ــد اخ ــودن رون ــی ب ــده و طوالن ــد پیچی ــی مانن ــواره موانع هم
ــی  ــای بوم ــردن از ظرفیت ه ــتفاده نک ــت و اس ــکل ضمان ــهیالت، مش ــاالی تس ب
و منطقــه ای بــر ســر راه مشــاغل خانگــی قــرار داشــته و دارد. بــر همیــن اســاس 
ــت از  ــد و حــل شــدن ضمان ــدای تســهیالت جدی ــا، اه ــام مجوزه ــر در نظ تغیی
کارهایــی اســت کــه بــرای توســعه بخــش مشــاغل خانگــی در دســتور کار وزارت 
ــان  ــت زم ــن سیاس ــتای ای ــت. در راس ــرار گرف ــی ق ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع

ــت. ــش یاف ــه ۳ روز کاه ــی ب ــاغل خانگ ــای مش ــوز فعالیت ه ــدور مج ص

مجلس باید با قدرت بیشتری قانون مجوزها را پیگیری کند
ــیون  ــادی و کمیس ــیون اقتص ــت: کمیس ــس گف ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
ــون تســهیل صــدور  ــدرت بیشــتری اجــرای قان ــا ق ــد ب ــد بای ــژه جهــش تولی وی

ــد. ــال کنن ــب وکار را دنب ــای کس مجوزه
ــون  ــدن قان ــی نش ــت اجرای ــاره عل ــر درب ــا مه ــو ب ــاکری در گفت وگ ــال ش اقب
ــاه از  ــن م ــدن چندی ــپری ش ــد از س ــب وکار بع ــای کس ــدور مجوزه ــهیل ص تس
ابــالغ آن گفــت: مجلــس تاکنــون دو بــار گزارشــی دربــاره اجــرای قانــون تســهیل 
ــون  ــه قان ــه ب ــتگاه هایی ک ــامی دس ــه و اس ــب وکار تهی ــای کس ــدور مجوزه ص
ــرده اســت. ــالم ک ــد را اع ــای کســب وکار عمــل نکرده ان تســهیل صــدور مجوزه

عضــو کمیســیون عمــران مجلــس در ادامــه ضمــن تاکیــد بــر اینکــه کمیســیون 
ــدرت بیشــتری اجــرای  ــا ق ــد ب ــد بای ــژه جهــش تولی اقتصــادی و کمیســیون وی
ــح داد:  ــد، توضی ــال کنن ــب وکار را دنب ــای کس ــدور مجوزه ــهیل ص ــون تس قان
قانــون تســهیل صــدور مجوزهــای کســب وکار تاحــدودی اجرایــی شــده اســت امــا 

اجــرای کامــل آن نیــاز بــه پیگیــری مــداوم مجلــس و نظــارت بــر وزارت اقتصــاد 
ــون تســهیل صــدور مجوزهــای  ــی ۲ مــاه آینــده قان ــا یــک ال ــا بتوانیــم ت دارد ت

کســب وکار را بــه طــور کامــل اجرایــی کنیــم.
ــس  ــط مجل ــون توس ــن قان ــرای ای ــئول اج ــای مس ــه داد: وزارتخانه ه وی ادام
ــهیل  ــون تس ــه قان ــد ک ــف نمی خواهن ــتگاه های مختل ــا دس ــده اند ام ــی ش معرف
صــدور مجوزهــای کســب وکار اجرایــی شــود زیــرا بــه ایــن وســیله قــدرت خــود 
ــر  ــل در براب ــن دلی ــه همی ــد. ب ــت می دهن ــا از دس ــدور مجوزه ــد ص را در فرآین

ــد. ــت می کنن ــون مقاوم ــن قان ــرای ای اج
وی در ادامــه افــزود: فرهنــگ ســخت کارفرمایــی در دســتگاه های اجرایــی باعــث 
شــده کــه اجــرای قانــون تســهیل صــدور مجوزهــای کســب وکار بــه تأخیــر بیفتد.

عضــو کمیســیون عمــران مجلــس بــا بیــان اینکــه متأســفانه دســتگاه های اجرایــی 

ــل  ــن دلی ــه همی ــزود: ب ــد، اف ــان نمی دانن ــت خودش ــردم را موفقی ــت م موفقی
ــس و  ــری مجل ــا پیگی ــم ب ــد امیدواری ــن نمی کنن ــون تمکی ــن قان ــرای ای ــه اج ب
دســتگاه های مربوطــه ایــن قانــون عملیاتــی شــود. مجلــس بــا جدیــت بــه دنبــال 
اجــرای قانــون تســهیل صــدور مجوزهــای کســب وکار اســت و امیدواریــم ســرعت 
اجــرای ایــن قانــون باالتــر بــرود و نظــارت مجلــس هــم بیشــتر و مســتمر شــود.

ــون  ــن قان ــرای ای ــه اج ــه ب ــتگاه هایی ک ــه دس ــر اینک ــد ب ــن تاکی ــاکری ضم ش
تمکیــن نمی کننــد بایــد مــورد پیگــرد قانونــی قــرار بگیرنــد، افــزود: در 
گزارش هــای مجلــس »اســتنکاف« دلیــل اجرایــی نشــدن قانــون تســهیل صــدور 

ــت. ــده اس ــان ش ــب وکار بی ــای کس مجوزه
ــدور  ــهیل ص ــون تس ــرای قان ــح داد: اج ــم توضی ــس یازده ــده مجل ــن نماین ای
ــرای اســتارتاپ ها و شــرکت های دانش بنیــان از اهمیــت  مجوزهــای کســب وکار ب
باالیــی برخــوردار اســت. اگــر بــه ایــن دســتگاه ها دیــر مجــوز اعطــا شــود، ایــده 

ــد. ــرداری کنن ــد از آن بهره ب ــر نمی توانن ــی رود و دیگ ــن م ــا از بی آنه
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس توضیــح داد: فعالیــت شــرکت های دانش بنیــان 
ــی و سســتی  ــا لخت ــه ب ــد کســب وکارهای ســنتی نیســت ک ــتارتاپ ها مانن و اس
ــت  ــی از دس ــد از مدت ــود را بع ــودی خ ــت وج ــد. ماهی ــه دهن ــود را ادام کار خ

ــه آنهــا طوالنــی شــود. می دهــد پــس نبایــد فرآینــد اعطــای مجــوز ب

آمار چه می گوید؟
ــاد  ــعه اقتص ــی در توس ــاغل خانگ ــش مش ــه نق ــه ۸۰ ب ــد از ده ــران بع در ای
ــی  ــانه های اجتماع ــت و رس ــا ورود اینترن ــا ب ــد و بعده ــتری ش ــه بیش توج

ــت. ــود گرف ــه خ ــمی تری ب ــر و رس ــکل جدی ت ــی ش ــاغل خانگ مش
در ســال های اخیــر و پــس از آنکــه جهــان بــا بحــران کرونــا مواجه شــد، مشــاغل خانگی 
رشــد فزاینــده ای در کشــور مــا پیــدا کــرد و وجــود بســتر اینترنتــی باعــث رونــق 

ایــن نــوع از کســب وکارها حتــی در بیــن جوانــان شــد.
ــی، یکــی از راهکارهــای  ــس از مطــرح شــدن بحــث اقتصــاد مقاومت ــران پ در ای
ــن بخــش  ــت از ای ــه مشــاغل خانگــی و حمای ــن هــدف توجــه ب ــه ای رســیدن ب
ــورهای  ــه کش ــبت ب ــران نس ــم ای ــوز ه ــاری هن ــاظ آم ــا از لح ــد، ام ــوان ش عن
توســعه یافته، ســهم کمتــری از مشــاغل خانگــی را بــه خــود اختصــاص می دهــد، 
بــه طــوری کــه ایــن رقــم در کشــورهای امریــکا، اســترالیا و انگلیــس بیــن ۹ تــا 

ــا ۴ درصــد اعــالم شــده اســت. ۱۱ درصــد امــا در کشــور مــا حــدود ۳ ت
از لحــاظ شــاخص تولیــد ناخالــص داخلــی کــه یــک شــاخص مهــم در ســنجش 
ــم  ــد از حج ــا ۲.۲ درص ــران تنه ــز در ای ــادی کشــورها اســت نی ــرفت اقتص پیش
تولیــد ناخالــص داخلــی بــه بخــش مشــاغل خانگــی اختصــاص دارد. باتوجــه بــه 
ایــن آمــار می تــوان گفــت هنــوز ظرفیت هــای زیــادی بــرای ایجــاد و راه انــدازی 
مشــاغل خانگــی در ایــران وجــود دارد کــه می توانــد بــا برنامه ریــزی صحیــح بــه 

ســمتی هدایــت شــود کــه در آینــده شــاهد رشــد اقتصــادی باشــیم.
ــن  ــی و خانگــی بازارمحــور، بهتری ــروزه کســب وکارهای بوم ــه ام ــت اینک در نهای
ــا  ــوند و دولت ه ــناخته می ش ــتغال ش ــد و اش ــاد درآم ــکار ایج ــن راه و موثرتری
بخشــی از اهــداف اشــتغالزایی خــود را در شــرایط بحــران بیــکاری بــا تکیــه بــر 

ــد. ــق می کنن ــوزه محق ــن ح ای
ــن  ــی مطمئن تری ــب وکارهای خانگ ــز کس ــازار نی ــوزه ب ــان ح ــده کارشناس به عقی

ــد. ــه کــم به شــمار می رون ــا هزین ــی ب ــدار و درآمدزای راه ایجــاد اشــتغال پای
مهم تریــن ویژگی هــا و مزایــای مشــاغل خانگــی ایــن اســت کــه ســرمایه زیــادی 
ــاعت ها  ــدن س ــزل و گذران ــروج از من ــه خ ــازی ب ــد، نی ــروع نمی خواهن ــرای ش ب
ــادی  ــد و الزم نیســت هزینــه زی وقــت در خیابان هــای شــلوغ و پرترافیــک ندارن

بابــت اجــاره مغــازه یــا محــل کار بپردازنــد.
باتوجــه بــه اهمیــت کســب وکارهای خانگــی و تاکیــد صاحب نظــران بــر 
ــد و  ــت بگذاری ــی وق ــر کم ــاغل، اگ ــن مش ــاالی ای ــتغالزایی ب ــی و اش درآمدزای
ــدام  ــازار اق ــاز ب ــاس نی ــایی و براس ــود را شناس ــه خ ــغلی منطق ــای ش فرصت ه
ــت و  ــود دس ــرای خ ــد ب ــوب و پردرآم ــغل خ ــک ش ــن ی ــکل مطمئ ــد به ش کنی

ــرد. ــد ک ــا خواهی پ

درگاهملیمجوزهایکسبوکارامضاهایطالییراحذفمیکند

سازکاردولتبرایبهبودرونددریافتمجوز
درگاه ملی مجوزهای کسب وکارهای کشور، از شهریور ۱۳۹۹ با هدف ارائه مجوز راه اندازی کسب وکار در کشور راه اندازی شد.

ــه مجــوز راه انــدازی کســب وکار در کشــور راه انــدازی شــد.  ــا هــدف ارائ درگاه ملــی مجوزهــای کســب وکارهای کشــور، از شــهریور ۱۳۹۹ ب
ــب وکار،  ــای کس ــدور مجوزه ــهیل ص ــث تس ــور باع ــای کش ــی مجوزه ــرح، درگاه مل ــن ط ــان ای ــئوالن و مدافع ــیاری از مس ــه بس ــه گفت ب
ــا تســهیل صــدور مجوزهــا و توســعه  ــد کــه ب ــن باورن ــر ای ــت و حــذف مقــررات دســت و پاگیــر شــده اســت. بســیاری ب شــفافیت، عدال
دولــت الکترونیــک بســیاری از مجزاهــای فســاد بســته خواهــد شــد. همچنیــن در صــورت راه انــدازی کامــل ایــن موضــوع و اتصــال و تبــادل 
ــرای  ــی ب ــر جای ــوم دیگ ــرای عم ــفافیت ب ــی و ش ــر و دسترس ــر یکدیگ ــا ب ــارت نهاده ــا نظ ــور، ب ــی کش ــتگاه های اجرای ــی دس داده تمام
ــه  ــه درگاه ملــی مجوزهــا متصــل نشــده اند کــه ب ــا این همــه برخــی از دســتگاه ها تاکنــون ب ــد. ب امضاهــای طالیــی و فســاد باقــی نمی مان
ــورای  ــس ش ــس مجل ــد. رئی ــروع کنن ــریع تر ش ــوز را س ــی مج ــه درگاه مل ــال ب ــد اتص ــد فرآین ــس بای ــدگان مجل ــا و نماین ــه دولتی ه گفت
ــا  ــط ت ــون تســهیل صــدور مجــوز کســب وکار گفــت: دســتگاه های ذی رب ــر ضــرورت اجــرای قان ــد ب ــا تاکی ــز چنــدی پیــش ب اســالمی نی
آبــان مــاه فرصــت دارنــد تــا بــه درگاه مذکــور متصــل شــوند. از ســوی دیگــر ظرفیت هــای اقتصــادی کشــور بــرای ایجــاد اشــتغال، کاهــش 
نــرخ بیــکاری و بهبــود وضعیــت معیشــتی مــردم جامعــه سال هاســت کــه مدنظــر مســئوالن قــرار دارد. بنابرایــن صمــت در ایــن گــزارش 

بــه نقــش راه انــدازی ایــن درگاه در تســهیل صــدور مجــوز مشــاغل خانگــی پرداختــه اســت.
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دعوت به همکاری

شرایط عمومی
ایــران. اســامی  جمهــوری  نظــام  تابعیــت   ۱/۱ 
از  یکــی  یــا  اســام  مبیــن  دیــن  بــه  تدیــن   ۱/۲
اساســی قانــون  در  رســمی کشــور مصــرح   ادیــان 

عمومــی  وظیفــه  خدمــت  پایــان  کارت  ارائــه   ۱/۳
و یــا معافیــت دائــم غیــر پزشــکی در ردیــف ۶ و 
۷ الزامــی اســت )یــا نامــه از حــوزه نظــام وظیفــه( 
هــای  رشــته  جــدول  هــای  ردیــف  ســایر  در  و 
اســت. بامانــع  پزشــکی  معافیــت  تقاضــا   مــورد 

نداشــتن  اخاقــی،  فســاد  بــه  اشــتهار  عــدم   ۱/۴
کیفــری  پیشــینه  ســوء  و  محکومیــت  ســابقه 
اجتماعــی  حقــوق  از  محرومیــت  موجــب  کــه 
صــاح( ذی  مراجــع  تأییــد  باشــد.)با   شــده 

توانایــی کامــل جســمی  و  تندرســتی  ۱/5 داشــتن 
و  بهداشــت  و  ایمنــی  واحــد  تأییــد  بــه  روانــی  و 
همــراه  ســامت  فراگیــر  شــرکت  زیســت  محیــط 
ــف ۶ و  ــان ردی ــرای داوطلب ــت و ب ــی اس ــان الزام ایرانی
 BMI ۷ مناســب طبــق نظــر پزشــک مــی باشــد.
۶ /۱ اعتیــاد بــه هــر گونــه مــواد مخــدر روان گــردان …و 

  )بــا تاییــد مراجــع ذی صــاح(

شرایط سنی
داوطلبــان  بــرای  مجــاز  ســن  حداکثــر   ۲/۱
 شــرکت کننــده مطابــق جــدول زیــر مــی باشــد.

داوطلبــان  ســربازی  خدمــت  زمــان  مــدت   ۲/۲
شــد.  خواهــد  افــزوده  مجــاز  ســن  بــه  مــرد 
ســنی( شــرایط  جــدول  )ه(  ســتون   )مطابــق 

ــه  ــا ارائ ــند ب ــته باش ــابقه کار داش ــه س ــرادی ک ۲/۳ اف

ــه  ــه ازاء هــر ســال ســابقه کار یکســال ب ســابقه بیمــه ب
ــن  ــد.)حداکثر س ــد ش ــه خواه ــان اضاف ــاز آن ــن مج س
 بــر اســاس ســتون )و( شــرایط ســنی مــی باشــد.(

ایثارگــران  در خصــوص  ۲/۴ شــرط حداکثــر ســن 
یابــد: مــی  افزایــش  ذیــل  مــوارد  رعایــت   بــا 

افــراد خانــواده شــهدا و جاویداالثرها )همســر و فرزندان(، 
ــه  ــاالی ۲5 درصــد و آزادگان در صــورت ارائ جانبــازان ب
ــه  ــهید ب ــاد ش ــد بنی ــورد تایی ــتندات م ــدارک و مس م
 میــزان 5 ســال بــه ســن مجــاز داوطلــب اضافه می شــود.
5 /۲  در هرحــال و تحــت هیــچ شــرایطی حداکثــر ســن 
ــد بیشــتر از ســن مشــخص شــده طبــق  داوطلبــان نبای

ســتون )و( جــدول شــرایط ســنی تجــاوز نمایــد.

ــی  ــامل بخش ــاال ش ــن ب ــی، مت ــوی گرام ــه: کارج توج
از شــرایط دفترچــه اســتخدامی مــی باشــد، جهــت 
مشــاهده متــن کامــل بــه ســایت اینترنتــی زیــر مراجعــه 

ــد. نمایی
تقویم آزمون:

مهلت ثبت نام: تا ۱۳ آذر ۱۴۰۱

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب 
اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی : 

http://reg.hrdms.ir
مراجعه نمایید.

لینک :
https://bazarekar.ir/50619 

دعوت به همکاری

شــرکت فراگیــر ســالمت ایرانیــان در نظــر دارد جهــت تکمیــل نیــروی انســانی مــورد 
ــی،  ــت فیزیک ــوزه حفاظ ــود در ح ــه خ ــر مجموع ــکاری زی ــای پیمان ــرکت ه ــود و ش ــاز خ نی
ــق  ــراردادی مطاب ــورت ق ــه ص ــرد/زن ب ــان م ــن داوطلب ــات از بی ــات و تاسیس ــان، خدم درم
و  تخصصــی  مصاحبــه  کتبــی،  آزمــون  برگــزاری  طریــق  از  ســایت  در  موجــود  جــداول 
کشــور نمایند. سراســر  و  از کرمــان  نیــرو  جــذب  بــه  اقــدام  روانشــناختی   مصاحبــه 

سرپرســت اداره کل مســتمری های ســازمان تأمین اجتماعــی 
ــراری مســتمری بازنشســتگی  ــه مراحــل برق ــت: هم گف
بیمه شــدگان  بازمانــدگان  و  ازکارافتادگــی  عــادی، 
تأمین اجتماعــی، در صــورت احــراز شــرایط قانونــی 
غیرحضــوری  خدمــات  ســامانه  طریــق  از  مقــرر، 
قابــل   Es.taimn.ir نشــانی  بــه  تأمین اجتماعــی 

ــت. ــری اس پیگی
تأمین اجتماعــی،  ســازمان  از  بــازارکار  گــزارش  بــه 
پرداخــت  جملــه  از  بلندمــدت  تعهــدات  برقــراری 
ــدگان از  ــی و بازمان ــتگی، ازکارافتادگ ــتمری بازنشس مس
ــازمان  ــه ای س ــای بیم ــات و حمایت ه ــن خدم مهم تری
ــدگان  ــدگان و بازمان ــه بیمه ش ــت ک ــی اس تأمین اجتماع
ــرایط  ــراز ش ــورت اح ــد در ص ــرایط می توانن ــد ش واج

قانونــی، از ایــن حمایت هــا بهره منــد شــوند.
ــتمری های  ــت اداره کل مس ــبی سرپرس ــی طهماس مجتب
ســازمان تأمین اجتماعــی در تشــریح مقــررات و ضوابــط 
برقــراری تعهــدات بلندمــدت ایــن ســازمان گفــت: 
ــرایط  ــراز ش ــورت اح ــازمان در ص ــن س ــدگان ای بیمه ش
ــتگی  ــت بازنشس ــد درخواس ــتگی، می توانن ــام بازنشس ع
غیرحضــوری  خدمــات  ســامانه  طریــق  از  را  خــود 
بــه نشــانی es.tamin.ir  ثبــت و تمامــی مراحــل 
ــم بازنشســتگی، از  ــا صــدور حک بازنشســتگی خــود را ت

ــد. ــری کنن ــق پیگی ــان طری هم
ــتگی  ــتمری بازنشس ــراری مس ــواع برق ــریح ان وی در تش
گفــت: ســن5۰ ســالگی بــرای مــردان و ســن  ۴5 ســالگی 
بــرای زنــان بــه شــرط داشــتن حداقــل ۳۰ ســال 
ســابقه پرداخــت حــق بیمــه، یکــی از شــرایط برقــراری 

ــت. ــتگی اس ــتمری بازنشس مس
وی افــزود: مســتمری بازنشســتگی ایــن دســته از افــراد، 
ــای  ــن دو ســال مبن ــا لحــاظ متوســط دســتمزد آخری ب

ــه محاســبه و پرداخــت می شــود. کســر حــق بیم
ــرای  ــال ب ــتن ۶۰ س ــت: داش ــن گف ــبی همچنی طهماس
مــردان و 55 ســال بــرای زنــان و داشــتن ۲۰ســال 
ــرایط  ــر از ش ــی دیگ ــه، یک ــق بیم ــت ح ــابقه  پرداخ س
ــی بازنشســتگی محســوب می شــود و بیمه شــدگان  قانون
واجــد ایــن شــرایط می تواننــد بــا ۲۰  روز حقــوق 
ــتحقاقی  ــتمری اس ــر مس ــه اگ ــوند؛ البت ــته ش بازنشس
ایــن افــراد کمتــر از حداقــل مــزد کارگــر عــادی مصــوب 
ــراری مســتمری باشــد،  ــی کار در ســال برق شــورای عال
ــزان  ــی، می ــون تأمین اجتماع ــاده ۱۱۱ قان ــت م ــا رعای ب
مســتمری پرداختــی آنــان تــا رقــم مزبــور افزایــش پیــدا 

می کنــد.
ــتن ۶۰  ــورت داش ــده در ص ــردان بیمه ش ــزود: م وی اف

ــال  ــتن 55 س ــا داش ــده ب ــان بیمه ش ــام و زن ــال تم س
ــابقه  ــال س ــر از ۲۰ س ــتن کمت ــورت داش ــام، در ص تم
دریافــت  مشــمول  می تواننــد  نیــز  بیمه پــردازی 
ــه  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــود؛ ب ــتگی ش ــتمری بازنشس مس
حقــوق بازنشســتگی بــه ایــن افــراد متناســب بــا ســنوات 
ــود، ضمــن آنکــه  ــد ب ــان خواه پرداخــت حــق بیمــه آن
ــن شــرایط ســنی،  ــد از احــراز ای چنانچــه بیمه شــده بع
کمتــر از ۱۰ ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه داشــته 
ــه  ــا پرداخــت حــق بیمــه مربــوط ب ــد ب باشــد، مــی توان
مــدت کســری ســابقه تــا ۱۰ ســال از مزایــای ایــن نــوع 

بازنشســتگی بهره منــد شــود.  
ســازمان  مســتمری های  اداره کل  سرپرســت   
تأمین اجتماعــی در مــورد بازنشســتگی زنــان کارگــر 
ــه در  ــی ک ــت: بانوان ــز گف ــا ۲۰ ســال ســابقه بیمــه نی ب
ــا  ــند، ب ــته باش ــه کار داش ــتغال ب ــری اش ــاغل کارگ مش
۲۰ ســال ســابقۀ کاری و دارا بــودن ۴۲ ســال ســن 
ــد  ــده و می توانن ــتگی ش ــوق بازنشس ــمول حق ــز مش نی
ــه  ــن هم ــوند. همچنی ــته ش ــوق بازنشس ــا ۲۰روز حق ب
بیمه شــدگانی کــه دارای ۳5 ســال ســابقۀ پرداخــت 
ــت  ــه محدودی ــچ گون ــدون هی ــتند، ب ــه هس ــق بیم ح
حقــوق  و  شــده  بازنشســته  می تواننــد  ســنی، 

بازنشســتگی دریافــت کننــد.
مســتمری  برقــراری  شــرایط  مــورد  در   طهماســبی 
ــا  ــه بن ــده ای ک ــد: بیمه ش ــادآور ش ــز ی ــی نی ازکارافتادگ
ــاده ۹۱  ــوع م ــکی موض ــیون های پزش ــر کمیس ــر نظ ب
قانــون تأمین اجتماعــی، در اثــر حادثــه ناشــی ازکار، 
ازکارافتــاده کلــی، ازکارافتــاده جزیــی یــا مشــمول 
ــدون در  ــود، ب ــناخته ش ــت مقطــوع ش ــت غرام دریاف
نظرگرفتــن مــدت پرداخــت حــق بیمــه و بیمه شــده ای 

ــی  ــه غیرناش ــوع حادث ــل از وق ــال قب ــرف ده س ــه ظ ک
ــک  ــل حــق بیمــه ی ــاری، حداق ــه بیم ــا ب ــا ابت از کار ی
ــرف  ــود روز کار ظ ــه ن ــق بیم ــن ح ــال کار را متضم س
یــک ســال قبــل از وقــوع حادثــه یــا بیمــاری منجــر بــه 
ازکارافتادگــی پرداختــه باشــد، در صــورت ازکارافتادگــی 
کلــی، حســب مــورد، اســتحقاق دریافــت تعهــدات 

ــت. ــد داش ــا آن را خواه ــب ب ــی متناس قانون
ــود  ــامل می ش ــی را ش ــی از کار«  وقایع ــوادث ناش »ح
کــه در حیــن انجــام وظیفــه بــرای کارگــر رخ دهــد. بــه 
ــده در کارگاه،  ــه بیمه ش ــرایطی ک ــر در ش ــارت دیگ عب
ــه کارگاه  ــاختمان ها و محوط ــا س ــته ی ــات وابس مؤسس
مربوطــه مشــغول بــه کار باشــد، بایــد بتوانــد از مزایــای 

ــد. ــن طــرح اســتفاده کن ــه ای ناشــی از ای بیم
ــس  ــرد پ ــر ف ــی  »ه ــن اجتماع ــون تامی ــا قان ــق ب مطاب
تأمین اجتماعــی  از  می توانــد  بیمه پــردازی  آغــاز  از 
ــط  ــوب ضواب ــی را در چارچ ــه ای و درمان ــات بیم خدم
ــای  ــده در روزه ــر بیمه ش ــد و اگ ــه کن ــازمانی مطالب س
اول اشــتغال، دچــار حادثــه ناشــی از کار شــود، ســازمان 
بیمه پــردازی  لحــاظ ســابقه  بــدون  تأمین اجتماعــی 
مســتمری  و  می کنــد«   حمایــت  بیمه شــده  از 

می شــود. برقــرار  ازکارافتادگــی 
ــد  ــرایط، می توانن ــن ش ــد ای ــراد واج ــه داد: اف وی ادام
ســازمان  غیرحضــوری  خدمــات  ســامانه  طریــق  از 
منــوی   es.tamin.ir نشــانی   بــه  تأمین اجتماعــی 
ــت  ــی، درخواس ــتمری ازکارافتادگ ــتمری بگیران / مس مس
ــورت  ــود را به ص ــی خ ــتمری ازکارافتادگ ــراری مس برق

ــد. ــری کنن ــت و پیگی ــوری ثب غیرحض
ــراری مســتمری  ــررات برق ــن در تشــریح مق وی همچنی
ــرایط  ــد ش ــدگان واج ــه بازمان ــزود: کلی ــدگان اف بازمان
یــا  بازنشســته  کلــی،  ازکارافتــاده  مســتمری بگیران 
ــرر  ــی، در صــورت احــراز شــرایط مق بیمه شــدگان متوف
ــون تامیــن اجتماعــی  در اصاحیــه بنــد ۳ مــاده ۸۰ قان
ــک ســال  ــودن ی ــل آن شــامل دارا ب و تبصــره هــای ذی
ــل ۹۰ روز آن در  ــه حداق ــر؛ ک ــال آخ ــابقه در ده س س
آخریــن ســال حیــات باشــد یــا دارابــودن ۲۰ ســال تمــام 
ســابقه پرداخــت حــق بیمــه پیــش از فــوت؛ از مســتمری 
و ســایر مزایــای جنبــی مســتمری بگیران، بهره منــد 

ــد شــد.   خواهن
ــی دارای  ــده متوف ــه ش ــه بیم ــی ک ــن در صورت همچنی
بیــش از یــک ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه باشــد؛ 
بــه نحــوی حائــز شــرایط مقــرر در قانــون مذکــور نشــود؛ 
ــق  ــت ح ــنوات پرداخ ــا س ــب ب ــدگان وی متناس بازمان

ــد. ــد ش ــد خواهن ــتمری، بهره من ــه از مس بیم

سرپرستادارهکلمستمریهایسازمانتأمیناجتماعی:

ضوابطبرقراریمستمریبازنشستگیوازکارافتادگیاعالمشد
 دکترعلــی حســین رعیتــی فــرد معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
ــرکت  ــران ش ــع مدی ــان در جم ــتان اصفه ــه اس ــفر ب ــی در س اجتماع
ــاغل در  ــدی مش ــه بن ــون طبق ــرد: آزم ــرح ک ــان مط ــیمی اصفه پتروش

ــود. ــی ش ــزار م ــور برگ ــاری در کش ــال ج ــاه س ــن م بهم
ــاه  ــاون، کار و رف ــر تع ــاون وزی ــرد مع ــی ف ــین رعیت ــی حس ــر عل دکت
ــرکت  ــران ش ــع مدی ــان در جم ــتان اصفه ــه اس ــفر ب ــی در س اجتماع
ــاغل در  ــدی مش ــه بن ــون طبق ــرد: آزم ــرح ک ــان مط ــیمی اصفه پتروش

ــود. ــی ش ــزار م ــور برگ ــاری در کش ــال ج ــاه س ــن م بهم
بــه گــزارش بــازارکار، علــی حســین رعیتــی فــرد گفــت : اجــرای آزمــون 
طبقــه بنــدی مشــاغل در بهمــن مــاه ســال جــاری بــا همــکاری ســازمان 
ســنجش برگــزار خواهــد شــد وهرکــس کــه در ایــن آزمــون موفــق شــود، 
از وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی مجــوز طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل 
دریافــت خواهــد کــرد و مــی توانــد رســماً در ایــن حــوزه فعالیــت خــود 

را آغــاز نمایــد.
معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی در نشســت بــا مدیــران شــرکت 
ــت  ــن صنع ــدرکاران ای ــت ان ــه دس ــات هم ــان از زحم ــیمی اصفه پتروش
ارزش آفریــن قدردانــی کــرد و افــزود: مجموعــه پتروشــیمی اصفهــان بــا 
تغییراتــی کــه در حــوزه مدیریــت داشــته، الحمــدهلل توانســته اســت، گام 

هــای موثــری در مســیر توســعه و ارتقــای بهــروری بــردارد.
ــم  ــط کار، تنظی ــی رواب ــالت اصل ــه رس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب وی در ادام
روابــط کار بیــن کارگــران و کارفرمایــان اســت اظهــار داشــت: اگــر ایــن 
رابطــه درســت تنظیــم نشــود، تــوازن در جامعــه کارگــری و کارفرمایــی 

از بیــن خواهــد رفــت.
ــوص  ــتورالعملی در خص ــته دس ــال گذش ــت: س ــط کار گف ــاون رواب مع
ــون  ــای مشــمول قان ــون کار در کارگاه ه ــواردی از قان بررســی اجــرای م
ــدا در شــرکتها و  ــن دســتورالعمل را ابت ــم و اجــرای ای ــاغ کردی کار را اب
ــی و  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــه وزارت تع ــدی زیرمجموع ــای تولی واحده
ســایر دســتگاههای اجرایــی مــورد بررســی قــرار دادیــم و در حــال حاضــر 
از طریــق ســامانه پایــش کار بســتراجرای ایــن مهــم مهیــا گردیــده اســت.

رعیتــی فــرد در خصــوص اجــرای مفــاد ایــن دســتورالعمل توضیــح داده و 
افــزود: مــواردی کــه در ایــن دســتور العمــل ابــاغ شــده و نحــوه اجــرای 
ــردد، شــامل بررســی  ــری میگ ــای اقتصــادی رصــد و پیگی آن در بنگاهه
مــاده ۱۳۱ قانــون کار در خصــوص ایجــاد تشــکل هــای کار گــری، مــاده 
۴۹ قانــون کار در خصــوص اجــرای طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل، مــاده۲۷ 
ــه  ــوص کمیت ــاده ۹۳ در خص ــاط کار، م ــه انضب ــن نام ــوص آیی در خص
ــروی کار  ــت از نی ــی و بهداشــت کار در راســتای صیان هــای حفاظــت فن

مــی باشــد.
معــاون روابــط کار فعالســازی هیــات هــای ســازش را از دیگــر اقدامــات 
موثــر در کاهــش اختافــات کارگــری و کارفرمایــی عنــوان کــرد و 
افــزود: ســاالنه ۴5۰ هــزار دعــاوی کارگــری رســیدگی مــی شــود کــه بــا 
مشــارکت شــرکای اجتماعــی و دیــوان عدالــت اداری، شــورای ســازش کــه 
مــاده ۱5۷ قانــون کار اســت را مجــددا احیــا کردیــم و امیدواریــم بخــش 
قابــل توجهــی از دعــاوی کار در همــان محیــط واحدهــای اقتصــادی رفــع 

شــود.

مدیــر کل دفتــر هدایــت نیــروی کار و کاریابــی هــا طــی بخشــنامه ای بــه 
ــه  ــاغ نمــود کلی ــا اب ــی اســتان ه ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ادارات کل تع
ــه فعالیــت  ــزم ب ــی خارجــی مســتقر در اســتان مل ــر کاریاب ــران دفات مدی
ــای  ــی ه ــی کاریاب ــه اجرای ــن نام ــدرج در آیی ــف من ــوب وظای در چارچ

غیردولتــی مــی باشــند.
مدیــر کل دفتــر هدایــت نیــروی کار و کاریابــی هــا طــی بخشــنامه ای بــه 
ــه  ــاغ نمــود کلی ــا اب ــی اســتان ه ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ادارات کل تع
ــه فعالیــت  ــزم ب ــی خارجــی مســتقر در اســتان مل ــر کاریاب ــران دفات مدی
ــای  ــی ه ــی کاریاب ــه اجرای ــن نام ــدرج در آیی ــف من ــوب وظای در چارچ

غیردولتــی مــی باشــند.

بــه گــزارش بــازارکار، در بخشــی از ایــن بخشــنامه آمــده کــه ادارات کل 
ــود  ــز خ ــه تمرک ــد ک ــام نماین ــی اع ــای خارج ــی ه ــه کاریاب ــی ب اجرای
ــد  ــازاد )فاق ــر م ــا ماه ــر و ی ــه ماه ــاده، نیم ــروی کار س ــزام نی ــه اع را ب
ــد و از فعالیــت در زمینــه اخــذ  شــغل( و اخــذ روادیــد کار معطــوف دارن
ــگری،  ــذاری، گردش ــرمایه گ ــون س ــر کاری همچ ــد غی ــه روادی ــر گون ه
دانشــجویی، اســتارتاپ و… و نیــز مهاجــرت بــه قصــد اقامــت دائــم کــه 
ــد. در  ــودداری کنن ــدارد خ ــر ن ــن دفات ــت ای ــا فعالی ــی ب ــاط موضوع ارتب
انتهــای ایــن بخشــنامه ذکــر شــده کــه ارزیابــی عملکــرد دفاتــر کاریابــی 
ــرد  ــن رویک ــوب ای ــت در چارچ ــوز فعالی ــد مج ــت تمدی ــی جه خارج

ــت ــد پذیرف ــورت خواه ص

آزمونطبقهبندیمشاغلدربهمنماهسالجاریبرگزارخواهدشد

بخشنامهالزامکاریابیهایخارجیمبنیبرفعالیتدرچارچوبوظایفتعیینشدهقانونی
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کارجو

قوانین

کارفرما

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

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.
66417270

داخلی 2148

توضیحاتتحصیالتعنوان شغل

آقا_ باسابقه کارکنترل پروژه_مجموعه دولتی استحداقل کارشناسیمهندسی صنایع

مسلط به افیس وآشنا به امور حسابداریحداقل کارشناسیکارمند اداری مالی

آشنایی به کامپیوتر و کارپروژه ایحداقل کارشناسیکارمند اداری

دارای سابقه کار حسابداری حداقل کارشناسیحسابدار

دارای حقوق مزایای مناسبسیکل و دیپلمکارگر انبار

دارای اندام ورزشکاری_ شیفت 12به 24سیکل و دیپلمحراست- نگهبان

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- شرکت حداقل کارشناسی

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 35 سال سن –آموزش داردکارشناسی حسابداریحسابدار

خانم – حداکثر 35 سال سن- آموزش داردکارشناسیکارشناس اداری

خانم- مسلط به pwkara – حقوق باالکارشناسیکارشناس اداری

آقا- حداکثر 35 سال سن-ساعت کار 7.30 الی 16.30-  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 .. ساعت کار 8 کاردانی کارمند مرکز تماس
الی 17- پنج شنبه ها تعطیل

کارشناس تحقیق و 
مسلط به برنامه ریزی میکروکنترلرهاکارشناسی برق و الکترونیکتوسعه

آشنا به قوانین بازرگانی وگمرکی در حوزه حمل و نقلحداقل کارشناسیکارشناس فروش

آقا_حداکثر 25 سال سن-با ظاهری مرتبدیپلمخدماتی بانک

توضیحاتتحصیالتعنوان شغل

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

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 سپس جذب افراد کارشناسی رشته های مرتبطانسانی شرکت نفتی

موفق 

کار فنی در خطوط ریلی استدیپلم و کاردانینیروی فنی

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

فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار_ ارسال رزومه:09122177643_تماس:66405655

ــر 40 ســال  ــده زی بیــش از 1.7 میلیــون نفــر درس خوان
بیــکار در اقتصــاد ایــران در ســال 1399 وجــود 
داشــته کــه بــاالی 80 درصــد آنهــا مجــرد و 
ــی  ــواده زندگ ــار خان ــد در کن ــوان فرزن ــا به عن غالب
دفتــر  گــزارش  توســط  آمــار  ایــن  می کردنــد. 
مطالعــات رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــی  ــاغل عموم ــرح مش ــوع »ط ــا موض ــی ب اجتماع
ــات دانشــگاهی«  ــکاران دارای تحصی ــت از بی حمای

ــت. ــده اس ــر ش منتش
ــل  ــکاران فارغ التحصی ــی بی بررســی نقشــه پراکندگ
ــون  ــه کان ــد ک ــان می ده ــم نش ــال ه ــر 40 س زی
اصلــی ایــن جمعیــت در تهــران قــرار داشــته 
اســت. اســتان های خوزســتان و کرمــان بــه ترتیــب 
جایــگاه دوم و ســوم را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
بیــکاری جوانــان فارغ التحصیــل جــدای از بــار 
ــی و اجتماعــی از منظــر اقتصــادی هزینه هــای  روان
باالیــی را نیــز تحمیــل کــرده اســت. ســامانه ملــی 
اشــتغال طرحــی بــرای ایــن دســته از بیــکاران نیــز 
دارد؛ آمــوزش و تدریــس بــه دانش آمــوزان بازمانــده 
ــه گفتــه  ــی ک ــل در دوران کرونــا. طرح از تحصی
ــورت  ــه ص ــه ب ــر البت ــزار نف ــرای 35 ه ــود ب می ش
ــه  ــتمزد ماهان ــد. دس ــاد می کن ــتغال ایج ــت اش موق
ــده  ــن زده ش ــان تخمی ــون توم ــراد 2 میلی ــن اف ای

اســت.

چقدر درس خوانده بیکار داریم؟
ــن  ــت از ای ــتغال حکای ــی اش ــامانه مل ــزارش س گ
ــر  ــزار نف ــون و 711 ه ــک میلی ــه بیــش از ی دارد ک
ــر 40 ســال بیــکار در  فارغ التحصیــل دانشــگاهی زی
ســال 99 وجــود داشــته اند کــه 82 درصــد مجــرد 
ــواده  ــار خان ــد در کن ــوان فرزن ــا به عن ــد و غالب بودن

ــد. ــی می کردن ــود زندگ خ

یک تناقض آماری از سهم فارغ التحصیالن بیکار
ــار  ــز آم ــران، مرک ــی ای ــاق بازرگان ــزارش ات ــه گ ب
ایــران ســهم فارغ التحصیــان دانشــگاهی و آمــوزش 
عالــی از جمعیــت بیــکاران کشــور در ســال 1399 را 
38.9 درصــد و جمعیــت آنهــا را کمتــر از 963 هــزار 
نفــر تخمیــن زده اســت؛ امــا برآوردهــای مبتنــی بــر 
ــی اشــتغال و کســب وکار کــه  داده هــای ســامانه مل
ــاون،  ــی وزارت، تع ــاه اجتماع ــات رف ــر مطالع از دفت
کار و رفــاه اجتماعــی در ایــن زمینــه منتشــر شــده، 
اختافــات چشــمگیری بــا روایــت مرکــز آمــار دارد 

ــل  ــکاران فارغ التحصی ــهم بی ــه، س ــوان نمون و به عن
دانشــگاهی زیــر 40 ســال از جمعیــت بیــکاران 
ــش  ــا را بی ــت آنه ــد و جمعی ــور را 61.2 درص کش
ــد. ــام می کن ــر اع ــزار نف ــون و 711 ه از یک میلی

را  بیکار  فارغ التحصیل  بیشترین  استان ها  کدام 
دارند؟

ــل  ــکاران فارغ التحصی ــی بی بررســی نقشــه پراکندگ
ــه  ــد ک ــم نشــان می ده ــران ه ــر 40 ســال در ای زی
تهــران کانــون اصلــی ایــن جمعیــت اســت. در 
مجمــوع 254 هــزار و 445 نفــر از فارغ التحصیــان 
ــال 1395  ــکار در س ــال بی ــر 40 س ــگاهی زی دانش
در ایــن اســتان زندگــی می کنند.بــر اســاس گــزارش 
ــرای  ــن موضــوع ب ــه ای ــتغال، البت ــی اش ــامانه مل س
پرجمعیت تریــن  و  پایتخــت  به عنــوان  تهــران 
ــری را  ــترین مهاجرت پذی ــه بیش ــور ک ــتان کش اس

ــت. ــار نیس دارد، دور از انتظ
در ایــن رده بنــدی، اســتان خوزســتان به عنــوان 
ــه دوم  ــن اســتان پرجمعیــت کشــور، در رتب پنجمی
ــه و  ــرار گرفت ــل دانشــگاهی ق ــکاران فارغ التحصی بی
بعــد از آن اســتان کرمــان به عنــوان نهمیــن اســتان 

ــرار دارد. پرجمعیــت کشــور در رتبــه ســوم ق
به عنــوان  نیــز  اصفهــان  و  فــارس  اســتان های 
ــاظ  ــور از لح ــتان های کش ــومین اس ــن و س چهارمی
ــی از  جمعیــت، در رتبه هــای ســوم و چهــارم میزبان

فارغ التحصیــان بیــکار جــای می گیرنــد.

هزینه بیکاری جوانان چه بوده است؟
جــدای از بــار روانــی و اجتماعــی بیــکاری و اتــاف 
ــوع  ــن موض ــکار، ای ــان بی ــرای فارغ التحصی ــر ب عم
ــراه  ــه هم ــادی ب ــر اقتص ــی را از منظ ــه باالی هزین
ــات  ــر مطالع ــزارش دفت ــاس گ ــت.بر اس ــته اس داش
رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
ــده در  ــان درس خوان ــتغال جوان ــت اش ــر وضعی تأثی
ازدواج و تشــکیل خانــواده نیــز امــر بدیهــی و اثبــات 
شــده ای اســت آن هــم در شــرایطی کــه یــک جــوان 
ــواده،  ــت اقتصــاد خان ــه وضعی ــکا ب ــدون ات ــکار ب بی
به ســختی قــادر بــه تأمیــن ملزومــات ازدواج و 

زندگــی مشــترک اســت.

یک طرح برای اشتغالزایی موقت
یکــی از موضوعاتــی دیگــری کــه در گــزارش دفتــر 
مطالعــات رفــاه اجتماعــی وزارت، تعــاون، کار و 
ــز  ــای مرک ــه داده ه ــتناد ب ــا اس ــی و ب ــاه اجتماع رف
ــرار گرفتــه، پیشــنهاد  ــران مــورد بررســی ق آمــار ای
طرحــی بــرای اشــتغال ایــن دســته از بیــکاران 
ایــن طــرح می گویــد درس خوانده هــای  اســت. 
بیــکار می تواننــد از طریــق آمــوزش و تدریــس 
بــه دانش آمــوزان بازمانــده از تحصیــل در دوران 
ــا  ــزارش ادع ــن گ ــد. ای ــد کنن ــب درآم ــا کس کرون
می کنــد ایــن امــر در بهتریــن حالــت می توانــد 
ــا را  ــر از آنه ــزار نف ــت 35 ه ــتغال موق ــرایط اش ش
بعــد از یــک دوره آموزشــی و بــا دســتمزد ماهانــه 2 

ــد. ــن کن ــان تضمی ــون توم میلی

ــر 50  ــال حاض ــت: در ح ــاوری گف ــات و فن ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــاون آموزش مع
ــکار هســتند. ــان دانشــگاه، بی ــارغ التحصی درصــد ف

ــاتید  ــران و اس ــا مدی ــه ای ب ــی در جلس ــم عموعابدین ــازارکار،  قاس ــزارش ب ــه گ ب
دانشــگاه ارومیــه جزئیــات طــرح تحــول آمــوزش عالی را بررســی کــرد و افزود: ســند 
تحــول آمــوزش عالــی شــامل بخش هایــی ازجملــه نشــانگرهای وضعیــت مطلــوب، 
ــی و  ــای حکمران ــوده و چالش ه ــرد ب ــه راهب ــن و ارائ ــول آفری ــای تح چرخش ه

ــه کــرده اســت. ــرای هریــک راهــکاری ارائ عمرانــی را بررســی و ب
وی افــزود: ارتقــای ســطح امیــد اجتماعــی، مســئولیت پذیری ملــی، ســامت معنوی 

و اشــتغال پذیری دانشــجویان ازجملــه نشــانگرهای وضعیــت مطلوب اســت.
عموعابدینــی گفــت: بــر اســاس آمــار رســمی حــدود 50 درصــد از فارغ التحصیــان 
ــدن  ــمت حکمت بنیان ش ــه س ــد ب ــروز بای ــگاه ها ام ــتند، دانش ــکار هس ــروز بی ام
ــده وجــود  ــال آین ــا 50 س ــی ت ــی از شــغل های فعل ــه نیم ــرا ک ــد چ ــت کنن حرک

نخواهــد داشــت.
معــاون آموزشــی وزارت علــوم اضافــه کــرد: بنابرایــن دانشــگاه حکمت بنیــان نبایــد 
ــه ســمت ایجــاد  ــد ب ــد. بای ــرای چنیــن شــغل هایی دانشــجو تربیــت کن ــون ب اکن
کارشناســی و کارشناسی ارشــد حرفــه ای مبنــی بــر نیــاز صنعــت حرکــت کنیــم و 
هم اکنــون بــورس صنعتــی در برخــی از دانشــگاه های کشــور از جملــه یــزد در حــال 

اجــرا اســت.
وی ادامــه داد: مأموریت هــای دانشــگاه در طــرح تحــول بــه دو دســته خــاص و عــام 

تقســیم می شــود، خدمــت بــه جامعــه و صنعــت مأموریــت عــام دانشــگاه ها اســت ، 
بــر ایــن اســاس پذیــرش دانشــجو نیــز بایــد بــر اســاس نیــاز صنعــت باشــد.

ــتاد محــور در  ــرش دانشــجوی اس ــن پذی ــرد: همچنی ــی خاطرنشــان ک عموعابدین
مقطــع دکتــری بــرای 20 درصــد از ظرفیــت دانشــجویان ســال آینــده در ایــن طــرح 

ــود. ــی می ش اجرای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش توســعه یافتگی علــوم و فناوری هــای نیــاز محــور، 
ــه  ــز ازجمل ــی نی ــانی تحول ــوم انس ــر عل ــد ب ــا تاکی ــور ب ــور و اولویت مح مزیت مح
نشــانگرهای وضعیــت مطلــوب طــرح تحــول آمــوزش عالــی اســت گفــت: در ایــن 
طــرح از آمــوزش متمرکــز بــر توســعه کمــی، تقاضــای اجتماعــی، تخصص بســنده 
ــتغال پذیری،  ــت اش ــی، ظرفی ــعه کیف ــر توس ــز ب ــت متمرک ــه تربی ــرد محــور ب و ف

تخصص گرا-اخاق مــدار و خانواده محــور حرکــت خواهیــم کــرد.
عموعابدینــی بــا بیــان اینکــه اســناد باالدســتی در طــرح تحــول دیــده شــده اســت و 
راهبردهــای ایــن ســند بــا آن مطابــق اســت، افــزود: تحقق حکمرانــی دانشــگاه آینده 
بــا رویکــرد ایرانی-اســامی، حکمت بنیــان و همچنیــن حمایــت از نخبــگان از جملــه 
طرح هــای راهبــردی ایــن ســند اســت، زمان بنــدی ایــن طــرح دو ســال بــوده و بایــد 

بــه ســرعت اجرایی شــود.
وی افــزود: ســند تحــول آمــوزش عالــی، شــامل بخش هایــی ازجملــه نشــانگرهای 
ــوده و چالش هــای  ــه راهبــرد ب وضعیــت مطلــوب، چرخش هــای تحول آفریــن و ارائ

حکمرانــی و عمرانــی را بررســی و بــرای هریــک راهــکاری ارائــه کــرده اســت.

معاون آموزشی وزارت علوم:یک میلیون و هفتصد هزار بیکار دانش آموخته و رتبه اول تهران از فارغ التحصیالن بیکار

بیکاری نیمی از فارغ التحصیالن دانشگاهی کشور
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دولــت در اجــرای مصوبــه بنــد الــف تبصــره ۱۸ قانــون بودجــه امســال 
دربــاره تولیــد و اشــتغال بیــش از ۱۰۰ درصــد رشــد عملکــرد نســبت 
بــه ســال قبــل داشــته اســت کــه در ایــن راســتا، طرح هــای تولیــدی 
اولویــت  بــاال در  بــا فنــاوری  و  صادرات محــور، دانش بنیــان 

ــد.  قــرار دارن
هفتــه گذشــته در صحــن علنــی مجلــس برخــی نماینــدگان و هیــات رئیســه از 
ــاره پرداخــت  ــون بودجــه درب ــم تبصــره ۱۸ قان ــت در اجــرای حک ــرد دول عملک
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــاد کردن ــدت انتق ــه ش ــتغالزایی ب ــهیالت اش تس
عملکــرد دولــت ســیزدهم در ایــن حــوزه، اصــال قابــل مقایســه بــا قبــل نیســت 
و بــا وجــود افزایــش هزینه هــای جــاری، دولــت در نیمــه اول امســال تقریبــا دو 

ــر ســال گذشــته تســهیالت اشــتغال اختصــاص داده اســت. براب
ــت در  ــته اســت:  دول ــادا در گزارشــی مســتند نوش ــایت ش ــه س ــن زمین در همی
ــد و  ــاره تولی ــال درب ــه امس ــون بودج ــره ۱۸ قان ــف تبص ــد ال ــه بن ــرای مصوب اج
اشــتغال بیــش از ۱۰۰ درصــد رشــد عملکــرد نســبت بــه ســال قبــل داشــته اســت 
کــه در ایــن راســتا، طرح هــای تولیــدی صادرات محــور، دانش بنیــان و بــا 

ــد. ــرار دارن ــت ق ــاال در اولوی ــاوری ب فن
بــه گــزارش شــادا، در ســال های گذشــته افــراد کارآفریــن از تســهیالت تبصــره ۱۸ 
قانــون بودجــه بهره منــد نمی شــدند، بــه طــوری کــه بــر اســاس گــزارش رســمی 
دیــوان محاســبات، میــزان عملکــرد ایــن بنــد طــی ســال های ۹۶ تــا ســال ۱۳۹۹ 

فقــط ۸ درصــد بــوده اســت.
ــون  ــره ۱۸ قان ــف تبص ــد ال ــرای بن ــبات، در اج ــوان محاس ــزارش دی ــق گ مطاب
بودجــه کل کشــور در ســال ۱۴۰۰-۱۴۰۱، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــتگاه  ــده را دارد، دس ــد ش ــتغال تعه ــرد اش ــرای عملک ــر اج ــارت ب ــه نظ وظیف
ــی  ــت دار، معرف ــای اولوی ــن برنامه ه ــه تدوی ــی وظیف ــاد حمایت ــا نه ــی ی اجرای
ــه و  ــازمان برنام ــت، س ــده دار اس ــی را عه ــرای میدان ــر اج ــارت ب ــا و نظ طرح ه
بودجــه کل کشــور وظیفــه تأمیــن منابــع بــرای تولیــد اشــتغال را عهــده دار اســت 

ــت و  ــن اولوی ــت گذاری، تعیی ــه سیاس ــی وظیف ــادی و دارای ــور اقتص و وزارت ام
ــده دارد. ــی را برعه ــع مال ــز مناب تجهی

ــتغالزایی  ــدف اش ــا ه ــره ۱۸ ب ــف تبص ــد ال ــرای بن ــته اج ــال های گذش در س
به گونــه ای بــود کــه ســهم عمــده ای از منابــع بــه کمک هــای بالعــوض و یارانــه 
بــا  پاییــن  پرداختــی  عملکــرد  همچنیــن  می یافــت.  اختصــاص  ســود 
ــف  ــد ال ــه بن ــت به طوری ک ــی نداش ــران همخوان ــاد ای ــای اقتص واقعیت ه
تبصــره ۱۸ در ســال ۱۳۹۹ عملکــرد حــدود ۱۰ درصــدی داشــته اســت.

فراینــد اعطــای تســهیالت از محــل ایــن بنــد بــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا 
ــتگاه  ــط دس ــه توس ــش اولی ــپس پای ــرده، س ــام ک ــامانه ثبت ن ــی در س متقاض
اجرایــی صــورت می گیــرد و در کمیتــه اســتانی بررســی می شــود و بــه موسســات 

عامــل معرفــی می شــود، در گام بعــدی اعطــای تســهیالت در موسســات عامــل 
ــود و در  ــت می ش ــی پرداخ ــه متقاض ــهیالت ب ــده و تس ــب ش ــی و تصوی بررس

ــرد. ــورت می پذی ــارت ص ــتغال متقاضــی، نظ ــر اش ــت ب نهای
همچنیــن مجمــوع تســهیالت بنــد الــف تبصــره ۱۸ پــس از تلفیــق بــا موسســات 
ــا  ــوده کــه ســهم بانــک کشــاورزی ب عامــل ۴۵ هــزار و ۸۴۶ میلیــارد تومــان ب

۱۲ هــزار و ۹۹۴ میلیــارد تومــان بیشــتر از بقیــه موسســات بــوده اســت.
همچنیــن ارزش تســهیالت در مرحلــه انعقــاد قــرارداد ۱۵ هــزار و ۸۰۸ میلیــارد 
تومــان و پرداخت شــده ۳۰ هــزار و ۸۰۲ میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه 
ــا  ــر ب ــده براب ــرارداد و پرداخت ش ــاد ق ــه انعق ــهیالت در مرحل ــوع ارزش تس مجم
۴۶ هــزار و ۶۱۰ میلیــارد تومــان می شــود. در ایــن میــان نیــز بانــک کشــاورزی 
بــا ۲۸.۶۸ درصــد بیشــترین ســهم را از کل منابــع در بیــن همــه موسســات بــه 

خــود اختصــاص داده اســت.
ــتان ها  ــام اس ــتانی در تم ــه اس ــد کمیت ــورد تایی ــای م ــداد طرح ه ــوع تع مجم
ــارد  ــزار و ۶۴۸ میلی ــا ۱۲۳ ه ــه ارزش آنه ــوده ک ــرح ب ــزار و ۶۵۹ ط ۱۳۱ ه
تومــان بــوده اســت. همچنیــن تعــداد طرح هــای در مرحلــه پرداخــت، ۸ هــزار 
و ۲۹ طــرح بــوده کــه ارزش آنهــا ۱۰ هــزار و ۲۸۰ میلیــارد تومــان مــی شــود. 
تعــداد طرح هــای پرداخت شــده نیــز ۴۲ هــزار و ۸۸۵ طــرح بــه ارزش ۳۰ هــزار 

ــوده اســت. و ۷۲۱ میلیــارد تومــان ب
ــه  ــده ب ــد ش ــتغال تعه ــی و اش ــهیالت پرداخت ــد تس ــامانه رص ــن در س همچنی
متقاضیــان، ۱۳۱ هــزار و ۶۵۹ طــرح بــه تصویــب رســیده و ۲۷۴ هــزار اشــتغال 
تعهــد شــده اســت کــه ارزش طرح هــای تصویب شــده ۱۲۳ هــزار میلیــارد 

ــت. ــوده اس ــان ب ــون توم ــتغال ۲۷۵ میلی ــرانه اش ــان و س توم
ــی  ــا حقوق ــد آنه ــی و ۸.۳۸ درص ــدگان حقیق ــهیالت گیرن ــد تس  ۹۱.۶۲ درص
ــزار و ۹۳۳  ــی ۱۸ ه ــا معرف ــاورزی ب ــاد کش ــن وزارت جه ــن بی ــد. در ای بوده ان

ــا دارد. ــی طرح ه ــر معرف ــرخ را از نظ ــن ن ــرح، باالتری ط
در راســتای اجــرای بنــد الــف تبصــره ۱۸ قانــون بودجــه ۱۴۰۱ همانطور کــه وزیر 
ــت و مجلــس جلوگیــری  اقتصــاد در صحــن مجلــس اعــالم کــرد، سیاســت دول
ــی  ــت اجرای ــه منظــور »ضمان ــه ب ــن شــکل ک ــه ای ــوده اســت، ب از پول پاشــی ب
تحقــق اهــداف اشــتغال و تولیــد تســهیالت پرداختــی«، بــرای تســهیالت ســرمایه 
ثابــت، اعتبــارات بــه ذینفعــان نهایــی و بــه صــورت مرحلــه ای پرداخــت می شــود.

همچنیــن در صــورت عــدم انجــام تعهــدات از ســوی متقاضــی، جریمــه معــادل 
ــت  ــد( دریاف ــزام )۶ درص ــه الت ــار و وج ــول اعتب ــورای پ ــوب ش ــود مص ــرخ س ن
می شــود. بــه منظــور نظــارت بــر اشــتغال نیــز، ابــالغ شــیوه نامه رصــد اشــتغال 
توســط وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی صــورت پذیرفتــه اســت. همچنیــن در 
ســال ۱۴۰۱ فــرم تعهــد اشــتغال از متقاضــی در زمــان انعقــاد قــرارداد تســهیالت 
ــرای ایجــاد وحــدت  توســط بانــک عامــل اخــذ خواهــد شــد و بانــک مرکــزی ب
رویــه ایــن موضــوع را در چارچــوب مــاده ۱۴ دســتورالعمل ابــالغ کــرده اســت.

در دولــت ســیزدهم شــاهد رویکردهــای متفــاوت در دســتورالعمل اجرایــی ۱۴۰۱ 
کل بنــد )الــف( تبصــره )۱۸( قانــون بودجــه ســال کشــور بــوده ایــم بــه طــوری کــه 
اولویــت طرح هــای پیشــران، طرح هــای تولیــدی صادرات محــور، طرح هــای 
ــر  ــهیالتی کمت ــود تس ــرخ س ــد ن ــت و ۲ درص ــاوری باالس ــا فن ــان و ب دانش بنی

ــه شــده  ــاال  در نظــر گرفت ــا اشــتغالزایی ب ــاور ب ــان و فن ــت دانش بنی ــرای فعالی ب
اســت.

حداقــل ۲۰ درصــد منابــع متناســب بــا ســهم جمعیتــی در مناطــق روســتایی و 
ــر از ۲۰ هــزار نفــر تخصیــص داده شــده اســت،  ــا جمعیــت کمت شــهرهای ب
۲ درصــد کمک هــای فنــی و اعتبــاری منابــع بــه منظــور اجــرای برنامــه تقویــت 
ــک درصــد از کل  ــزان ی ــه می کســب و کار مرزنشــینان تخصیــص داده شــده و ب
تخصیــص منابــع بــرای موضوعــات مهارت آمــوزی، بازاریابــی، زیرســاخت، نظــارت 

و اجــرای زیســت بوم ملــی اشــتغال در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــه  ــون بودج ــره ۱۸ قان ــف تبص ــد ال ــع بن ــی از مناب ــتگاه های اجرای ــهم دس س
ــر پیشــنهاد اســتان،  ــی مشــتمل ب ــر اســاس شــاخص های ترکیب ســال ۱۴۰۱ ب
 ،GDP ــزوده بخــش از ــع، ســهم ارزش اف ســهم ســال گذشــته دســتگاه از مناب
ــرد  ــتغال و عملک ــت بوم اش ــتغال زیس ــهم از اش ــاس س ــر اس ــتغال ب ــهم اش س
دســتگاه های اجرایــی در اجــرای تبصــره )۱۸( ســال ۱۴۰۰ تعییــن شــده اســت.

بــر ایــن اســاس، ســهم وزارت جهــاد کشــاورزی ۲۴.۱ درصــد در ســطح ملــی و 
ــدن و تجــارت ۳۱.۳  ــت، مع ۲۸.۹ درصــد در ســطح اســتان ، ســهم وزارت صنع
ــهم وزارت راه و  ــتانی، س ــطح اس ــد در س ــی و ۳۶.۳ درص ــطح مل ــد در س درص
شهرســازی ۹.۳ درصــد در ســطح ملــی و ۵.۵ درصــد در ســطح اســتانی، ســهم 
وزارت نفــت ۶.۳ درصــد در ســطح ملــی و ۳ درصــد در ســطح اســتانی و ســهم 
وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی ۹.۳ درصــد در ســطح ملــی 

و ۱۰ درصــد در ســطح اســتانی اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، ســهم معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری نیــز ۸.۶ درصــد 
در ســطح ملــی و ۸.۴ درصــد در ســطح اســتانی، ســهم وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی ۸.۹ درصــد در ســطح ملــی و ۶.۵ درصــد در ســطح اســتانی و ســهم 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ۲.۲ درصــد در ســطح ملــی و ۱.۵ درصــد 

در ســطح اســتانی اســت.

تسهیالت اشتغال در دولت سیزدهم ۲ برابر شد

دعوت به همکاری

شروع پیش خرید و ثبت نام
آن دسته از داوطلبانی که در روزهای قبل بدون پرداخت وجه، ثبت نام نموده اند 
از روز یکشنبه مورخه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح با مراجعه به صفحه 
ویرایش  زمان  ضمنا  نمایند.  اقدام  پرداخت  به  نسبت   ، نام  ثبت  وجه  پرداخت 

اطالعات متعاقبا اعالم خواهد شد.
خرید کارت از تاریخ ۰۱/۰۸/۱۴۰۱ الی ساعت ۱۲ شب ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

تکمیل ثبت نام تا پایان وقت روز ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱
ویرایش اطالعات ثبت نام: متعاقبا اعالم می گردد.

هزینه ثبت نام ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال )صدهزار تومان(، و غیر قابل استرداد می باشد.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

آموزشی  نظام  داوطلبان  کتبی جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ساعت ۰۸۰۰ صبح  آزمون 
قدیم می بایست جهت آزمون منابع نظام آموزشی جدید را مطالعه نمایند

)حضور در حوزه امتحان یک ساعت قبل از شروع آزمون می باشد(
 ۱- 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.
انتخاب  نیروی زمینی  یا  نیروی هوایی  را  نیروی مورد عالقه خود  داوطلبانی که 
نمایند می توانند انتخاب دوم خود را از بین نیروی پدافند هوایی یا نیروی دریایی 
در  قبولی  عدم  امکان  و  ها  سهمیه  محدودیت  به  توجه  )با  نمایند.  عالمتگذاری 
خواهند  قبولی  مجدد  شانس  ثانویه  انتخاب  صورت  در  داوطلبان  اول،  انتخاب 

داشت.(
راهنمایی:

اختصاصی،  شرایط   ۳ بند  مفاد  وهمچنین  استخدامی  های  سهمیه   به  باتوجه 
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.
۲- 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.
 در پایان تکمیل فرم ثبت نام شماره پرونده و اطالعات کامل ثبت نام ارائه می گردد.

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.
۳ - داوطلبانی که فرآیند خرید و تکمیل ثبت نام را به اشخاص دیگر واگذار می نمایند 
باشند. می  اطالعات  ثبت  مسئول  شخصا   )... و  نت  کافی   - دوستان   )خانواده، 

۴- 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:
داوطلبان ساکن استان های تهران - قم - البرز، حوزه آنها به صورت )نام استان، 

تهران( می باشد.
داوطلبان ساکن استان های اصفهان - یزد- چهارمحال بختیاری حوزه انتخابی آنها 

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

صورت )نام استان، شیراز( می باشد.
مورد  نیروی   ، حوزه   - سکونت  محل  ،استان  تحصیلی  و  فردی  مشخصات   -۵
 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.
۱- تاالسمی مینور

۲- چاقی )BMI باالتر از ۳۰(
۳- کوررنگی

۴- سابقه جراحی های وسیع
۵- مشکالت عمده ارتوپدی

۶- سابقه هرگونه معافیت پزشکی از مراجع نظامی و انتظامی
۷- هرگونه سابقه بیماری های مزمن اعصاب و روان

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

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

فعال(بایستی  نظامی،بسیج  )شاهد،جانباز،آزاده،فرزند  سهمیه  دارای  داوطلبان 
مدارک مربوط به سهمیه را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸  به دفاتر محل سکونت 
خود تحویل نمایند. در غیر این صورت امتیاز مربوطه کم لم یکن تلقی می گردد.

شرایط عمومی
۱- متدین به دین مبین اسالم.

۲- تابعیت جمهوری اسالمی ایران )عدم سابقه تابعیت بیگانه(
۳- ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران و آمادگی فداکاری در 

راه تحقق اهداف آن.
۴ - اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه.

۵- 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.
۶- شاخصه های تدین و انقالبی بودن اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه قرار می گیرد.
۷- استخدام افراد بر مبنای مرتفع نمودن مشکالت اقتصادی آنان نبوده و جذب و 

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

آموزشی  دوره  های  هزینه  برابر  دو  پرداخت  بر  مبنی  کافی  تعهد  سپردن   -۹
درصورت استعفاء و یا اخراج برابر قوانین و مقررات ارتش ج.ا.ا.

۱۰- دارابودن حداقل سن ۱۶ سال تمام و حداکثر ۲۳ سال )تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱( 
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(
۱۱- حداکثر سن برای رشته خلبانی هواپیما ۲۰ سال می باشد.
۱۲- دارا بودن سالمت جسم و روان )برابر معاینات استخدام(.

تبصره: حداقل قد برای عموم داوطلبان ۱۶۵ سانتیمتر و دید چشم برای رشته های 
خلبانی ۱۰/۱۰ و برای سایر رشته ها حداقل ۱۰/۸ می باشد.

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

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

تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا ۱۵ آذر ۱۴۰۱

دریافت کارت آزمون: ۰۵ الی ۰۸ دی ۱۴۰۱
زمان برگزاری آزمون: ۰۹ دی ۱۴۰۱

ویرایش اطالعات: متعاقبا اعالم خواهد شد.
داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت 

اینترنتی : www.aja.ir  مراجعه نمایید . 
لینک : 

https://bazarekar.ir/49812

ــداری  ــت پاس ــود جه ــه خ ــای تابع ــازمان ه ــی و س ــی، دریای ــی، هوای ــد هوای ــی، پدافن ــای زمین ــری نیروه ــل کادر افس ــور تکمی ــه منظ ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــش جمه ارت
ازاســتقالل و تمامیــت ارضــی و نظــام جمهــوری اســالمی ایــران و ادامــه راه شــهیدان ازبیــن جوانــان مومــن، متدیــن، متعهــد، عالقــه منــد بــه رزمندگــی، دارای 
ریاضــی   رشــته های  آموختــگان  دانــش  و  تحصیــل  درحــال  داوطلبــان  می پذیــرد.  کشــور همرزم  در سراســر  بســیجی  و  ایثارگــری  سلحشــوری،  انقالبــی،  روحیــه 
فیزیــك، علــوم تجربــی و علــوم انســانی از طریــق آزمــون اختصاصــی و مصاحبــه حضــوری انتخــاب و بــه منظــور فراگیــری آموزش هــای نظامــی کاربــردی در 
ــد. ــد ش ــل خواهن ــه تحصی ــغول ب ــی مش ــی)ره( و فاراب ــام خمین ــی ام ــوم دریائ ــتاری، عل ــهید س ــی ش ــاء )ص(، هوای ــم االنبی ــی )ع(، خات ــام عل ــری ام ــگاه های افس  دانش

مهلت ثبت نام تا پایان وقت روز ۱5 آذرماه ۱4۰۱ می باشد.
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دعوت به همکاری

حداکثر ظرفیت شرایط احرازحداکثر سنتعدادرشته شغلی
ثبت نام

40 16پرستار ) مرد(

 
کارشناس و 

کارشناس ارشد 
پرستاری مشروط 
به اینکه مدرک 

کارشناسی 
پرستاری باشد

 

100

کمک 
726پرستار)مرد(

 
مدرک تحصیلی 

دیپلم و گواهینامه 
معتبر کمک 

پرستاری
 

70

235تاسیسات)مرد(

 
دارا بودن مدرک 
تحصیلی کاردانی 
تاسیسات یا برق

 

70

حداکثر ظرفیت شرایط احرازحداکثر سنتعدادرشته شغلی
ثبت نام

 
تاسیسات)مرد(

 
226

دارا بودن 
مدرک تحصیلی 
دیپلم تاسیسات 

یا برق

30

435نگهبان)مرد(

 
دارا بودن مدرک 
تحصیلی کاردانی 
به غیر از رشته 
های بهداشتی و 

درمانی ، حداقل قد 
175 سانتی متر 

  BMI محدوده ،
25-18.5

 

70

خدمات
 ) 4 نفر زن و 
10 نفر مرد(

1426

 
 دیپلم تمام 

رشته ها
 

70 نفر مرد
30 نفر زن

شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی کرمان در نظر دارند برای تامین نیروهای شرکتی خروجی خود 
) جهت شهرستان کرمان ( پس از برگزاری آزمون اقدام به جذب نیروی انسانی به شرح ذیل نمایند . 

متقاضیان محترم می توانند با توجه به شرایط مندرج در جدول ، حداکثر به مدت 3 روز پس از تاریخ انتشار 
فراخوان به سایت دانشگاه مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.   

  توضیحات مهم :
 **داوطلبین محترم توجه داشته باشند پس از تکمیل ظرفیت ، لینک ثبت نام غیر فعال خواهد شد

 حداکثر سن برای نیرو های خدمات ، تاسیسات و  کمک پرستار 26 سال می باشد که با اعمال سابقه خدمت سربازی و سابقه 
بیمه تا 30 سال مجاز می باشد**

  فرزندان معزز شهدا و جانبازان باالی25  در صد از شرایط سنی معاف می باشند**
 **به نمره مکتسبه کارکنانی که در راستای وظایف و مأموریت های محوله مستقیمآ در مقابله با ویروس کرونا ، )درمان بیماری 
کرونا)کووید19((که در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی خدمت نموده اند به ازاء هر ماه سابقه خدمت 2 امتیاز و حداکثر 20 

امتیاز به نمره کل اضافه خواهد شد
  در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء فرزند سوم به بعد به ازاء هر فرزند 5 امتیاز به مجموع امتیازهای 

اکتسابی داوطلبان افزوده خواهد شد**
 https://www.kmu.ac.ir  : اینترنتی   داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت 

مراجعه نمایند . 

مــرور آنالیــن ســریع چنــد آگهــی اســتخدام مــی توانــد بــه راحتی 
ــغلی  ــای ش ــت ه ــودی در موقعی ــچ کمب ــه هی ــد ک ــان ده نش
ــتلزم  ــودمند مس ــغل س ــک ش ــاختن ی ــا س ــدارد. ام ــود ن وج
پذیــرش هــر شــغلی نیســت. همــه چیــز در مــورد ایــن اســت 
ــد -  ــدا کنی ــود را پی ــب خ ــغل مناس ــه ش ــد چگون ــه بدانی ک
شــغلی کــه شــما را درگیــر مــی کنــد ، انگیــزه مــی دهــد و هــر روز 

ــد. ــی ده ــاداش م ــه شــما پ ــا ارزش ب کاری ب

تمرکز روی شغلی که به آن عالقمند هستید 
جســتجوی شــغل خــود را بــا فکــر کــردن در مــورد جنبــه هــای نقشــی 
کــه بــرای شــما جــذاب خواهــد بــود شــروع کنیــد - خــواه ســاعت کاری 
انعطــاف پذیــر، توســعه حرفــه ای یــا پــروژه هــای چالــش برانگیزتــر باشــد.
تمرکــز روی شــغل مــورد عالقــه بــه شــما کمــک مــی کنــد کــه 
جنبه هــای »خــوب امــا نــه ضــروری« یــک نقــش را ترســیم کنیــد. ایــن 
مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا بــه ایــن ســؤال پاســخ دهیــد »چــه 

ــن مناســب اســت؟« ــرای م ــغلی ب ش

با یک استراتژی روشن شروع کنید
ــرای  ــال آن هســتید، تقاضــای کار ب ــه دنب ــه ب ــوع شــغلی ک ــه ن بســته ب
ــی توانــد از عرضــه فراتــر رود. امــا جذاب تریــن عناویــن  کارجوهــا م
شــغلی معمــوالً دارای بیشــترین متقاضــی هســتند، زیــرا متخصصــان ماهــر 

ــد. ــرار می دهن ــدف ق ــغلی را ه ــرفت ش ــه پیش ــا تجرب و ب
ایــن امــر باعــث مــی شــود کــه توســعه اســتراتژی جســتجوی کار اهمیــت 
بیشــتری پیــدا کنــد. اتخــاذ یــک رویکــرد ســازمان یافتــه و ســاختار یافتــه 
ــده آل خــود  ــرای انتخــاب شــغل ای ــه شــما شــانس بســیار بیشــتری ب ب

مــی دهــد.

تمام مهارت های خود را در نظر بگیرید
ــت  ــده در ماهی ــن کنن ــل تعیی ــک عام ــما ی ــه ای ش ــای حرف ــارت ه مه
کاری اســت کــه واجــد شــرایط انجــام آن هســتید. امــا ســایر شایســتگی و 
مهــارت هایــی را کــه مــی تواننــد در محــل کار تاثیــر گــذار باشــند را نیــز 

مــورد توجــه قــرار دهیــد.
فعالیــت هــای داوطلبانــه مــی توانــد مهــارت هــای رهبــری و مشــارکتی 
ــا دارای  ــخنران ی ــک س ــما ی ــن اســت ش ــال ممک ــد. مث ــعه ده را توس
فــن بیــان قــوی باشــید. ایــن نــوع مهارت هــا کــه خــارج از کار یــا آمــوزش 
ــیار  ــتخدام بس ــران اس ــط مدی ــد توس ــوند، می توانن ــاد می ش ــمی ایج رس
ارزشــمند باشــند، بنابرایــن حتمــاً آنهــا را در رزومــه خــود ذکــر کنیــد. آنهــا 
مــی تواننــد عامــل شــگفت انگیــزی باشــند کــه بــه شــما کمــک مــی کنــد 

تــا شــغل مناســب را پیــدا کنیــد.

زمانی را به کاریابی اختصاص دهید
بــا داشــتن ایــده ای محکــم از آنچــه کــه در یافتــن یــک شــغل بــه دنبــال 
ــک  ــرای ی ــه ب ــی ک ــارت های ــی از مه ــن درک خوب ــتید و همچنی آن هس
ــیده  ــرا رس ــان آن ف ــد و دارا هســتید، زم ــی آوری ــان م ــه ارمغ ــا ب کارفرم
اســت کــه بــه فرآینــد جســتجوی شــغل متعهــد شــوید. ایــن یعنــی زمانــی 

را بــرای بیــرون رفتــن و یافتــن شــغل مناســب اختصــاص دهیــد.
ــه حداکثــر رســاندن گزینــه هــای خــود، آگهــی هــای شــغلی را  ــرای ب ب
در چندیــن پلتفــرم بررســی کنیــد. اگــر در حــال حاضــر مشــغول بــه کار 
نیســتید، بــا جســتجوی شــغل خــود بــه گونــه ای رفتــار کنیــد کــه گویــی 
یــک موقعیــت تمــام وقــت اســت و مطمئــن شــوید کــه تــا حــد امــکان 
زمــان بیشــتری را صــرف شناســایی موقعیــت هــای شــغلی مناســب و کار 

بــر روی برنامــه هــای کاربــردی مــی کنیــد.

بازار را ارزیابی کنید
ــزان  ــامل درک می ــتجوی کار ش ــر جس ــتراتژی موث ــک اس ــی از ی بخش

تقاضــا بــرای افــراد حرفــه ای بــا مهــارت هــا و تجربــه شــما اســت. حتــی 
ــا  ــد ب ــان می توانن ــی کــم اســت، کارفرمای ــه تقاضــای کل ــی ک در دوره های

ــوند. ــه ش ــاص مواج ــای خ ــه مهارت ه ــا مجموع ــان ب ــود متخصص کمب
ــازار کار اســت.  ــر در مــورد وضعیــت ب مصاحبــه هــای شــغلی گامــی موث
ــتند و  ــان هس ــا کارفرمای ــی ب ــاس دائم ــه ای در تم ــی حرف ــر کاریاب دفات
بنابرایــن دانــش عالــی در مــورد اینکــه کــدام کارجویــان بیشــترین تقاضــا 

ــد، آگاه هســتند. را دارن
کتــاب کار عمیــق کال نیــز منبــع مفیــدی از اطالعــات در مــورد بــازار کار 

و مهــارت هایــی اســت کــه بیشــتر بــه دنبــال آن هســتند.

برای شبکه سازی آماده باشید
بســیاری از مشــاغل نیــز بــدون تبلیغــات بــرای کارجویــان پــر مــی شــوند، 
بنابرایــن منطقــی اســت کــه از ایــن بــازارکار »پنهــان« بــرای یافتــن شــغل 
مناســب اســتفاده کنیــد. شبکه ســازی بــا متخصصــان صنعــت یــا عضــوی 
ــه شــما  ــد ب فعــال در بدنه هــای صنعتــی و ســازمان های حرفــه ای می توان

ــن  ــه ممک ــد ک ــایی کنی ــدی را شناس ــای جدی ــا فرصت ه ــد ت ــک کن کم
اســت بــه صــورت عمومــی تبلیــغ نشــده باشــند، یــا حداقــل زمانــی کــه 
موقعیتــی در دســترس قــرار می گیــرد شــما را در ذهــن خــود نگــه دارد.

روی فرصت های شغلی مناسب تمرکز کنید
ــه  ــد ک ــز کنی ــغلی تمرک ــای ش ــت ه ــه روی فرص ــن را دارد ک ارزش ای
ــد -  ــرار دهن ــورد اســتفاده ق ــی م ــه خوب ــه شــما را ب ــا و تجرب ــارت ه مه
حتــی اگــر بــه ایــن معنــی باشــد کــه منتظــر بمانیــد تــا موقعیــت ایــده آل 
در دســترس قــرار گیــرد. ایــن نــه تنهــا احتمــال در نظــر گرفتــن موقعیــت 
شــغلی را افزایــش مــی دهــد، بلکــه مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا 
ــش  ــه چال ــما را ب ــه ش ــغلی ک ــد - ش ــدا کنی ــب را پی ــغل مناس ش

ــد . ــی کش م
مهــارت هــای خــود را ارزیابــی کنیــد و در نظــر بگیریــد کــه آیــا فــردی بــا 
صالحیــت هــا و ســطح تجربــه شــما بــرای کارفرمــای مــورد نظــر جــذاب 

خواهــد بــود یــا خیــر. 

رزومه خود را آماده داشته باشید
رزومــه شــما یــک مــورد مهــم و تاثیرگــذار مــی باشــد – رزومــه اولیــن 
نقطــه تمــاس شــما بــا یــک مدیــر اســتخدام اســت و فرصتــی عالــی بــرای 
معرفــی خــود بــه کارفرمایــان اســت. بــا ایــن حــال، هرگــز نمی دانیــد کــه 
نــی در دســترس  یــده آل و مــورد نظــر شــما چــه زما ا شــغل 
ــان،  ــر زم ــه روز در ه ــه ب ــک رزوم ــتن ی ــن داش ــرد، بنابرای ر می گی ــرا ق

تمریــن هوشــمندانه ای اســت.
ارزش رزومــه خــود را بــا اطمینــان از اینکــه حــاوی جزئیــات مختصــری از 
مهــارت هــا، صالحیــت هــا و تجربیــات شماســت، بــه حداکثــر برســانید. 
ــه  ــد، رزوم ــک فرصــت شــغلی جــذاب پیــش آم ســپس، هنگامــی کــه ی

خــود را مطابــق بــا فرصــت شــغلی مــورد نظــر تنظیــم کنیــد.

هر گزینه را کاوش کنید
ــاز مــی باشــد. کار  پیــدا کــردن شــغل مناســب نیــاز بــه داشــتن ذهــن ب
ــوان  ــه عن ــد - ب ــل یاب ــان تکام ــی شــما ممکــن اســت در طــول زم رویای
ــی  ــغل دائم ــه ش ــت ب ــن اس ــروژه ای ممک ــا پ ــت ی ــای موق ــال، کاره مث
منجــر شــود. ایــن بــدان معنــی اســت کــه چنیــن فرصــت هایــی را نبایــد 
ــه  ــد از مســیری غیرمنتظــره ب ــی توانی ــرا م ــرد زی ــی ســر و صــدا رد ک ب

ــی خــود برســید. شــغل رویای
ــن شــانس ممکــن را  ــه شــما بهتری ــا ب ــه ه ــرای همــه گزین ــودن ب ــاز ب ب
بــرای توســعه حرفــه خــود و کســب مهــارت هــای جدیــد مــی دهــد - و 
ــه شــما کمــک مــی کنــد شــغلی را پیــدا کنیــد کــه  در نهایــت، همــه ب

ــرای شــما مناســب اســت. ب
گزارش و ترجمه : وحید امینی نژاد 

 چگونه یک شغل مناسب پیدا کنیم

دعوت به همکاری

۱( شرایط عمومی
1/1 تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران.

ــان  ــا یکــی از ادی ــن مبیــن اســالم ی ــه دی ــن ب 1/2 تدی
ــون اساســی. رســمی کشــور مصــرح در قان

ــی  ــه عموم ــت وظیف ــان خدم ــودن کارت پای 1/3 دارا ب
و یــا معافیــت دائــم غیــر پزشــکی در ردیــف 2 الزامــی 
مــی باشــد و در ســایر ردیــف هــای جــدول رشــته هــای 

مــورد تقاضــا معافیــت پزشــکی بالمانــع اســت.
1/4 عــدم اشــتهار بــه فســاد اخالقــی، نداشــتن ســابقه 
محکومیــت و ســوء پیشــینه کیفــری کــه موجــب 
محرومیــت از حقــوق اجتماعــی شــده باشــد.) بــا تأییــد 

ــالح ( ــع ذی ص مراج
ــات  ــا، مؤسس ــتگاه ه ــتغال در دس ــد اش ــدم تعه 1/5 ع
شــرکت هــا، کلیــه نهادهــا و ارگان هــای دولتــی بــه هــر 

شــکل ممکــن.
1/6 داشــتن تندرســتی و توانایــی کامــل جســمی و 
ــط  ــت و محی ــی و بهداش ــد ایمن ــد واح ــه تأیی ــی ب روان
زیســت شــرکت گهــر پــارک ســیرجان و بــرای ردیــف 2 

ــی باشــد. ــق نظــر پزشــک م BMI مناســب طب
1 عــدم اعتیــاد بــه هــر گونــه مــواد مخــدر  /7

روان گــردان و….)بــا تاییــد مراجــع ذی صــالح(

شرایط سنی
2/1 حداکثــر ســن مجــاز بــرای داوطلبــان شــرکت 

ــد. ــی باش ــر م ــدول زی ــق ج ــده مطاب کنن
2/2 مــدت زمــان خدمــت ســربازی داوطلبــان مــرد بــه 
ــتون )ه(  ــد.)مطابق س ــد ش ــزوده خواه ــاز اف ــن مج س

ــرایط ســنی( جــدول ش

ــه  ــا ارائ ــند ب ــته باش ــابقه کار داش ــه س ــرادی ک 2/3 اف
ســابقه بیمــه بــه ازاء هــر ســال ســابقه کار یکســال بــه 
ــه خواهــد شــد.)حداکثر ســن  ــان اضاف ســن مجــاز آن

ــر اســاس ســتون )و( شــرایط ســنی مــی باشــد.( ب
ایثارگــران  2/4 شــرط حداکثــر ســن در خصــوص 
یابــد: مــی  افزایــش  ذیــل  مــوارد  رعایــت   بــا 

افــراد خانــواده شــهدا و جاویداالثرها)همســر و فرزندان(( 
جانبــازان بــاالی 25 درصــد و آزادگان در صــورت ارائــه 
ــهید  ــاد ش ــد بنی ــورد تایی ــتندات م ــدارک و مس م
بــه میــزان 5 ســال بــه ســن مجــاز داوطلــب اضافــه 

مــی شــود۔
2/5 در هرحــال و تحــت هیــچ شــرایطی حداکثــر ســن 
داوطلبــان نبایــد بیشــتر از ســن مشــخص شــده طبــق 

ســتون )و( جــدول شــرایط ســنی تجــاوز نمایــد.
ــی  ــامل بخش ــاال ش ــن ب ــی، مت ــوی گرام ــه: کارج توج
ــت  ــد، جه ــی باش ــتخدامی م ــه اس ــرایط دفترچ از ش
مشــاهده متــن کامــل بــه ســایت اینترنتــی زیــر مراجعــه 

ــد. نمایی
 

 تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا ۱3 آذر ۱۴۰۱

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام، دریافت  
جداول و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی : 

http://reg.hrdms.ir مراجعه نمایید.

لینک :
https://bazarekar.ir/50639 

شرکت گهر پارک سیرجان استان کرمان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز پیمانکار زیر 
مجموعه خود از بین داوطلبان مرد / زن به صورت قراردادی مطابق جداول موجود  در سایت از طریق 

برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نمایند.
با توجه به اینکه زمان راه اندازی کامل پروژه دهکده گردشگری به صورت دقیق قابل تخمین و پیش بینی 

نیست نیروهای جذب شده به تناسب تکمیل فعالیت قسمت های مختلف پروژه جذب خواهند شد.
با توجه به شرایط دهکده و فعالیت های خاص در ارتباط با تفریح و گردشگری ، زمان حضور نیروهای 

بهره بردار با نظر کارفرما تعیین می شود. )ساعات کاری(
و  کار  قانون  ، طبق  پیمانکار دهکده گردشگری  و مزایای پرسنل شاغل در شرکت  تعیین حقوق  تعرفه 

بخشنامه های مربوط خواهد بود.
مهلت ثبت نام تا ۱3 آذر ماه ۱۴۰۱ می باشد.
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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(

سومين جشنواره طب ایرانی با شعار

 “طب ایرانی؛ مسير پيشرفت و نوآوری 

علمی” برگزار می شود
ــب  ــنواره ط ــومین جش س
ــعار » طــب  ــا ش ــی ب ایران
ــرفت  ــیر پیش ــی؛ مس ایران
و نــوآوری علمــی » بــه 
ــایی، معرفی،  منظور شناس
از  حمایــت  و  قدردانــی 
دانشــمندان، پژوهشگران و 
نــوآوران برتــر و همچنیــن 

ــی و  ــی، تحقیقات ــز آموزش ــن مراک ــه بی ــد جانب ــل چن ــاد تعام ایج
ــردد. ــی گ ــزار م ــی برگ ــب ایران ــی ط درمان

بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از مفــدا ، ثبــت نــام در ایــن جشــنواره 
از ۲۰ مهــر مــاه ۱۴۰۱ آغــاز شــده و تــا ۲۰ آذر مــاه ۱۴۰۱ ادامــه دارد 
ــاه ۱۴۰۱  ــداد نیــز در چهــارم بهمــن م ــن روی ــه ای و آییــن اختتامی

برگــزار مــی گــردد.
ایــن جشــنواره در ســطح ملــی و در ســه بخــش علمــی، 
آمــوزش،  اصلــی  محورهــای  بــا  ویــژه  و  هنــر  و  فرهنــگ 
در  پیشکســوت  و  بین الملــل  فنــاوری،  درمــان،  پژوهــش، 
ــکی  ــخ پزش ــنتی، و تاری ــازی س ــی، داروس ــب ایران ــوزه ط ح
ــی  ــژه، “جوان ــن موضــوع بخــش وی ــود و همچنی ــزار می ش برگ

جمعیــت” اســت.
ــی،  ــش اصل ــه بخ ــر س ــاوه ب ــی ع ــب ایران ــنواره ط ــومین جش س
ــع  ــه مقاط ــوزان هم ــژه دانش آم ــوزی وی ــش آم ــش دان دارای بخ

ــت. ــی اس تحصیل

به مناسبت هفته جهانی كارآفرینی؛ 

دانشجویان با مسير كارآفرینی 
در پارک فناوری پردیس آشنا می شوند

ارتباطــات  مــدیرکــــل 
الملــل  بیــن  امــور  و 
ــس  ــاوری پردی ــارک فن پ
ــی  ــه جهان ــت: در هفت گف
کــارآفــرینــــی مــردم، 
دانشــجویان و افــراد دارای 
بازدیدهــا،  بــا  ظرفیــت 

حضــور در رویدادهــا، برنامه هــای آموزشــی و شبکه ســازی در 
ــتری  ــنایی بیش ــی آش ــیر کارآفرین ــم و مس ــا مفاهی ــارک ب ــن پ ای

می کننــد. پیــدا 
ــاوری  ــارک فن ــی پ ــل از روابط عموم ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
پردیــس، امیــن رضــا خالقیــان در تشــریح برنامه هــای ایــن 
پــارک در هفتــه جهانــی کارآفرینــی اظهــار داشــت: هفتــه جهانــی 
کارآفرینــی یــک برنامــه هماهنــگ جهانــی بــرای ترویــج، تشــویق، 
ــر  ــا ۲۲ نوامب ــه از ۱۶ ت ــت ک ــی اس ــعه کارآفرین ــد و توس رش
ــزار  ــا برگ ــور دنی ــش از ۱۷۰ کش ــا اول آذر( در بی ــان ت )۲۵ آب
ــن  ــوان بزرگتری ــه عن ــز ب ــس نی ــاوری پردی ــارک فن ــود و پ می ش
ــرای  ــاله ب ــر س ــی را ه ــای متنوع ــوآوری کشــور، برنامه ه ــه ن ناحی

ــرد. ــر می گی ــی در نظ ــازه زمان ــک ب ــه در ی ــن هفت ای

 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/50696/

توسعه نواحی نوآوری پارک 
فناوری دانشگاه تهران تا ميدان بهمن

معــاون توســعه فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهران از توســعه 
نواحــی نــوآوری پــارک فنــاوری ایــن دانشــگاه تــا میــدان بهمن خبــر داد 
و گفــت: دانشــگاه تهــران بــا توجــه بــه ســاختمان ها، ابنیــه و موقوفــات 
ــرای  ــه ب ــی ک ــز تفاهم نامه های ــران دارد و نی ــهر ته ــه در ش ــی ک فراوان
گرفتــن برخــی مراکــز از ســازمان ها به صــورت حــق بهره بــرداری 
ــوآوری افتــاده اســت. ــه فکــر توســعه نواحــی ن طوالنی مــدت گرفتــه، ب

دکتــر ایــرج اهلل دادی، اســتاد فناوری هــای کشــاورزی ابوریحــان پردیــس 
کشــاورزی منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران در گفت  وگــو بــا ایســنا، بــا 
بیــان این کــه ایــن پــارک بزرگتریــن پــارک شــهری و بزرگتریــن پــارک 
ــد  ــوآوری می توانن ــرد: نواحــی ن ــار ک دانشــگاهی در کشــور اســت، اظه

بــه توســعه عرصــه پــارک علــم و فنــاوری کمــک کنــد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/50054

استاندار یزد

آغاز رویداد ارائه نياز های فناورانه 
گردشگری شهری

اســتاندار یــزد گفــت: بــرای تحقــق ایده هــای فناورانــه در حــوزه 
گردشــگری شــهر جهانــی یــزد همــه دســتگاه ها مشــارکت کننــد.

مهــران فاطمــی، اســتاندار یــزد در حاشــیه رونمایــی از پوســتر رویــداد 
ــه نیاز هــای  ــداد ارائ ــه آغــاز روی ــا اشــاره ب ــی گردشــگری شــهری، ب مل
ــاز فعالیــت  ــی آغ ــداد مل ــن روی ــه گردشــگری شــهری گفــت: ای فناوران
نوآورانــه و خاقانــه ایــده پــردازان در حــوزه گردشــگری اســت کــه بایــد 
بــا برنامــه ریــزی و نظــارت دقیــق و بــا یــک برنامــه عملیاتــی و هدفمنــد 

اجــرا شــود.
 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/50467

برگزاری همایش استعدادیابی
 تا خوداشتغالی در ایالم برگزار می شود

در هفتــه جهانــی کارآفرینــی بــه همــت جهاددانشــگاهی ایــام همایــش 
اســتعدادیابی تــا خوداشــتغالی در اســتان برگــزار می شــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ایــام، به مناســبت هفتــه جهانی 
کارآفرینــی و بــه منظــور شــناخت توانمندی هــا، مهــارت آمــوزی و 
ــر بســتر ســکوی ســنجش و آمــوزش دیجیتــال همایــش  کارآفرینــی ب
ــام  ــای ســنی در ای ــژه همــه گروه ه ــا خوداشــتغالی وی اســتعدادیابی ت

برگــزار می شــود.
 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/50631

رویداد تانا، با موضوع كشاورزی
 صنایع دستی و فناوری زیستی در البرز

محوریــت برگــزاری ایــن رویــداد ارائــه راهکارهــای فناورانــه و دانــش بنیــان 
ــان و  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــن ش ــاوری بی ــال فن ــع و انتق ــرای صنای ب

صنایــع بــزرگ بــوده اســت
مهنــدس مهــدی عباســی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان البــرز 
ــه اینکــه برگــزاری ایــن  ــگار جــام جــم البــرز ب ــه پاســخ ســوال خبرن ب
رویدادهــا چقــدر میتوانــد بــه حــوزه هــای کشــاورزی،صنایع غذایــی و 
ــن سلســله نشســت و رویدادهــا  ــاوری زیســتی کمــک کنــد گفت:ای فن
کمــک مــی کنــد بــرای تکمیــل اکوسیســتم نــوآوری کــه یکــی از ارکان 
اساســی توســعه و فرهنــگ ســازی حــوزه نــوآوری بــه شــمار می آیــد و 
دوم آشــنا کــردن بخــش ســرمایه گــذاران با فعالیــت های پــارک علــم و فناوری 

و ســاختارهای فنــاوری اســتان اســت.
 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/50309

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنيان: 

ــت:  ــوری گف ــت جمه ــان ریاس ــش بنی ــاد دان ــاوری و اقتص ــی، فن ــاون علم مع
شــرکت های دانــش بنیــان در حــدی آمادگــی پیشــرفت دارنــد کــه می تواننــد 

در اقتصــاد کشــور اثرگــذار باشــند.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از خبرنــگار مهــر، روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی 
در نشســت هماهنگــی بنــد ب تبصــر ۱۶ قانــون بودجــه ۱۴۰۱ کشــور کــه در 
محــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی برگــزار شــد در جمــع خبرنــگاران گفــت: 
ــان و  ــش بنی ــرکت های دان ــوم ش ــعه مفه ــال ها در توس ــن س ــی ای ــور ط کش

خــاق خــوب عمــل کــرده اســت.
وی گفــت: در حــال حاضــر مــا جامعــه بزرگــی از شــرکت های توانمنــدی داریــم 

کــه آمادگــی پیشــرفت از ســطحی بــه ســطح باالتــر دارنــد.
ــا  ــوری ب ــت جمه ــان ریاس ــش بنی ــاد دان ــاوری و اقتص ــی، فن ــاون علم مع
ــاد  ــدی در اقتص ــذاری ج ــدی اثرگ ــرکتها توانمن ــن ش ــه ای ــر اینک ــد ب تاکی
ــیدند و  ــوغ رس ــه بل ــاوری ب ــوزه فن ــرکت های ح ــون ش ــت: اکن ــد، گف دارن
ــذار  ــازار برســند و تأثیرگ ــه ســطح ب ــا ب ــت جــدی هســتند ت ــد حمای نیازمن

ــد. ــل کنن عم
برای دسترسی  به جزییات بشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/50006

كمک به شركت های دانش بنيان و خالق در دریافت سهم جدی از اقتصاد

ــا  ــت ت ــور خواس ــگاه های کش ــه پژوهش ــوم از هم ــی وزارت عل ــاون پژوهش مع
هفتــه پژوهــش و فنــاوری امســال را به صــورت دانشــجو محــور برگــزار کننــد و 
از تمــام تــوان دانشــجویان جهــت برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی 

ــه، اســتفاده نماینــد. و فناوران
ــا  ــت ت ــور خواس ــگاه های کش ــه پژوهش ــوم از هم ــی وزارت عل ــاون پژوهش مع
هفتــه پژوهــش و فنــاوری امســال را به صــورت دانشــجو محــور برگــزار کننــد و 
از تمــام تــوان دانشــجویان جهــت برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی 

ــه، اســتفاده نماینــد. و فناوران
ــژه  ــام وی ــاوری اهتم ــه پژوهــش و فن ــن هفت ــزاری آئی ــرای برگ پژوهشــگاه ها ب

داشــته باشــند
نهمیــن نشســت مجمــع پژوهشــگاه های ملــی کشــور در ســال جــاری بــا موضوع 
ــا  بررســی پیش نویــس آئین نامــه اســتخدامی اعضــای هیات علمــی پژوهشــی، ب
ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــاون پژوهش ــی مع ــان صالح ــر پیم ــور دکت حض
ــی  ــگاه های مل ــع پژوهش ــر مجم ــا دبی ــری نی ــر طاه ــی باق ــر عل ــاوری، دکت فن
ــران  ــی مدی ــوزش عال ــزی آم ــه ری ــش و برنام ــه پژوه ــس موسس ــور و رئی کش
حــوزه پژوهشــی و روســای پژوهشــگاه های عضــو مجمــع، بــه میزبانــی 

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــوری و مج ــورت حض ــرژی به ص ــواد و ان ــگاه م پژوهش
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از  پژوهشــگاه مــواد و انــرژی، دکتــر  صالحــی در  
ــد  ــاوری خوان ــاه پژوهــش و فن ــاه را م ــن نشســت،  آذرم ســخنرانی خــود در ای

ــی بایســت تمــام همــت خــود را در برنامه هــای اســتانی و  ــار داشــت: م و اظه
ملــی هفتــه پژوهــش و موضوعــات پژوهشــی بگذاریــم.

 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/50651/

)ISC( رئيس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری

ــار  ــا اظه ــاوری )ISC( ب ــم و فن ــش عل ــوم و پای ــتنادی عل ــس مؤسســه اس رئی
ــوازی کاری،  ــری از م ــرای جلوگی ــت ب ــکاری ISC و وزارت نف ــدواری از هم امی
گفــت: ســامانه نــان مبتنــی بــر ایجــاد ارتبــاط مســتقیم بیــن نیازهــای جامــع، 
بنیــان،  دانــش  شــرکت های  پژوهشــگران،  دولتــی،  و  صنایــع خصوصــی 
ــان ظرفیــت   ــد می ــرای پیون ــن بســتری ب ــاوری و همچنی ــم و فن پارک هــای عل
هــای علمــی و پژوهشــی کشــور و نیازهــا و مســائل موجــود در بخــش دولتــی 

ــت. ــی اس و خصوص
ــار  ــا اظه ــاوری )ISC( ب ــم و فن ــش عل ــوم و پای ــتنادی عل ــس مؤسســه اس رئی
ــوازی کاری،  ــری از م ــرای جلوگی ــت ب ــکاری ISC و وزارت نف ــدواری از هم امی
گفــت: ســامانه نــان مبتنــی بــر ایجــاد ارتبــاط مســتقیم بیــن نیازهــای جامــع، 
بنیــان،  دانــش  شــرکت های  پژوهشــگران،  دولتــی،  و  صنایــع خصوصــی 
ــان ظرفیــت   ــد می ــرای پیون ــن بســتری ب ــاوری و همچنی ــم و فن پارک هــای عل
هــای علمــی و پژوهشــی کشــور و نیازهــا و مســائل موجــود در بخــش دولتــی 

ــت. ــی اس  برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نماییدو خصوص

https://bazarekar.ir/50321/

 همکاری مشترک وزارت نفت و ISC در سامانه “نان”

معاون پژوهشی وزیر علوم:

 پژوهشگاه ها برای برگزاری آئين هفته پژوهش و فناوری اهتمام ویژه داشته باشند

دبير شورای عالی انقالب فرهنگی

تکميل زنجيره علم، پژوهش، نوآوری و كسب وكار حوزه نانو در كشور
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت:  تصویــب ســند ملــی توســعه علــوم 
ــه  ــی، رتب ــاالت بین الملل ــار مق ــران در انتش ــارم ای ــه چه ــو، رتب ــاوری نان و فن
ــو و کســب و کار بیــش از ۲۰هــزار میلیــارد  پنجــم در ثبــت اســتانداردهای نان
ــوآوری و کســب و کار در  تومانــی، نشــان از تکمیــل زنجیــره علــم، پژوهــش، ن

حــوزه نانــو اســت.
ــی انقــاب  ــر شــورای عال ــا، از مرکــز خب ــه نقــل از ایرن ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب
فرهنگــی، سیدســعیدرضا عاملــی در حاشــیه جلســه ۸۷۳ شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی بــا تبریــک هفتــه کتــاب اظهــار داشــت: براســاس آمــار وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی در ســال گذشــته ۱۱۲ هــزار عنــوان کتــاب چــاپ شــده اســت 
ــه  ــتن کتابخان ــاظ داش ــه لح ــود دارد. ب ــور وج ــال در کش ــر فع ــزار ناش و ۵ ه
ــه نشــان از  ــارم هســتیم ک ــان اســام اول و در آســیا چه ــز در جه ــی نی عموم

ظرفیــت بــاالی توســعه فرهنــگ کتابخوانــی در کشــور اســت.
 برای دسترسی  به جزییات بشتر به لینک زیرمراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/50692

وزیر علوم در دیدار با مقام ونزوئال اعالم كرد: 

آمادگی ایران برای تأسيس پارک مشترک 

علم و فناوری با ونزوئال

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در دیــدار بــا معــاون علمــی و فناوری 
ــم و  ــارک عل ــا داشــتن ۴۹ پ ــران ب ــا گفــت: ای رئیــس جمهــور ونزوئ
ــان،  ــدد دانش بنی ــاور و شــرکت های متع ــاوری و ۷۵۰۰ شــرکت فن فن
تجربیــات ارزشــمندی در عرصــه علــم و فنــاوری دارد و آمادگــی دارد 

بــرای تاســیس پــارک علــم و فنــاوری بــه ونزوئــا کمــک کنــد.
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در دیــدار بــا معــاون علمــی و فناوری 
ــم و  ــارک عل ــا داشــتن ۴۹ پ ــران ب ــا گفــت: ای رئیــس جمهــور ونزوئ
ــان،  ــدد دانش بنی ــاور و شــرکت های متع ــاوری و ۷۵۰۰ شــرکت فن فن
تجربیــات ارزشــمندی در عرصــه علــم و فنــاوری دارد و آمادگــی دارد 

بــرای تاســیس پــارک علــم و فنــاوری بــه ونزوئــا کمــک کنــد.

 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/50638/
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